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 االقتصاد اجلزائري سلسلة شروع الكتاب اجلماعي مكلمة رئيس 

املعاصرإيف   اجلزائري  لالقتصاد  الشاملة  النظرة  النموذجواهلادفة    ، طار  وفق  مستدام  اقتصاد  بناء   اىل 
و  اجلديد  املعرفةاملعتمد  االقتصادي  اقتصاد  الرابعة،  وخمرجاهتا  على  الصناعية  الثورة  يساير  الطاقات   الذي 

املتطورة    املتجددة، البشرية  املعرفةاملرتكزة  واملوارد  هذه  ،  االبتكارو   املهارة،   ، العلمية  على    املسامهة جاءت 
كتاب مجاعي حتت عنوان  الوطن يف شكل    وخارجاملختصني داخل    اجلامعيني  األساتذةالعلمية جملموعة من  

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ملخرب العلوم االقتصادية والتسيري    اجلزائرياالقتصاد  سلسلة  
لالقتصاد اجلزائري من خالل طرح   ووضع رؤية شاملةوالذي يهدف ايل حتليل وتشخيص    ،جامعة االغواط

 :القتصاد اجلزائرييف ا األساسية واألنشطة م القطاعاتهأعلى ابحتوائه  ،هلذا الكتاب  أجزاءعدة 
 القطاع املايل(  التجارة، السياحة، الفالحة، )الصناعة،

  إشكالية ومعاجلا ،القطاع الصناعيعدد متناوال  أولصدور   مت حبمد هللا  2021مارس ويف هناية شهر 
 ... الواقع والرهاانت املستقبلية  القطاع الصناعي يف اجلزائر              :هي رئيسية

 وما  ،سواء البلدان املتقدمة أو النامية  من أهم ركائز التنمية االقتصادية الشاملة  قطاع الصناعة  ابعتبار
  من  قدمهت  من خالل مااالقتصادية،  قاطرة التنمية    قيادة  من دور مهم للصناعة يف  تعول عليه الدولة اجلزائرية

أتمني كذا العمل على  توفري احلاجيات الضرورية للمواطنني، و   على  واملساعدة  ،الوطين  لالقتصاد قيمة مضافة  
من تقليل  الو   ،دفوعات املو   تجاريامليزان الاالكتفاء الذايت من الغذاء والكساء وحتسني املوازين االقتصادية من  

لألجيال   عمل  فرص  وأتمني  احلايل  البطالة  واالرتقاء   ومن  ،املقبلةمعدل  الصناعي  القطاع  دعم  فإن  هنا 
شاملة تنموية  سياسة  ألية  األساسية  األهداف  من  يكون  أن  املوجودة جيب  الصناعات    ولإلجابة   مبستوى 

تطرق    اإلشكاليةعلى   حماور  سبعة  طرح  مت  هذ  األساتذةفيها  السابق  يف  حتليل املشاركني  اىل  اجلانب  ا 
 .واستشراف للقطاع الصناعي يف اجلزائر

الذين    األخريويف   االساتذة  يعترب  امبق  سامهوا نشكر كل  والذي  املشروع  هذا  يف  متنوعة  علمية  الت 
شكر كذلك للجنة  و الصناعة،    وزارةيف اجلزائر وخاصة    للطلبة والباحثني وصناع القرار  ععلمية كمرج  إضافة

 العلمية. الت ارافقتنا يف تقييم املقالعلمية اليت 
خاصش نو  على  ة كر  العام  اجلماعي    املشرف  الكتاب  سعدمشروع  مقص  اجملهودات   الدكتور  على 

 هذا املشروع العلمي......  إلجنازالكبرية 
 رمضاين لعال  الربوفيسور

 



 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 
 مقدمة

املدارس   عليه يف كل  أمرا جممعا  االقتصادية  التنمية  بعث  ودوره يف  الصناعي  القطاع  أمهية  إذا كانت 
االقتصادية، فإن عملية جتسيده وتسيريه قد تنوعت حسب املنطلقات، وقد دعمت إشكالية جتسيده يف الدول  

الكبري بني جتربة الدول النامية والدول املتقدمة يف كون هذه األخرية قد النامية هذا االختالف، حيث الفرق  
 انتقلت بصورة مبكرة إىل حلقة سيادة الصناعة يف حني أن أغلب الدول النامية مل متتلك مقومات هذا االنتقال.

حتدث على   واجلزائر كباقي الدول النامية تسعى إىل مواكبة التحوالت والتغريات يف القطاع الصناعي اليت
مستوى العامل، حيث خرجت غداة االستقالل بقطاع صناعي هش يفتقر إىل أدىن املقومات اليت جتعله قطاعا 
اسرتاتيجيا، ومن هنا نستنتج أهنا انطلقت يف مسريهتا التصنيعية من العدم، وبذلت جهودا معتربة لبناء قاعدة  

ناعات خاصة الثقيلة منها وهذا هبدف رفع اإلنتاجية صناعية صلبة من خالل األولوية اليت منحتها ملختلف الص
يف القطاعات األخرى وتنميتها وتزويدها ابملدخالت الضرورية، حيث بلغت االستثمارات الصناعية أكثر من 

مليار دينار جزائري   100( وخصصت أكثر من 1977-1967مليار دينار جزائري خالل العشرية ) 50
ى حتسني األداء حضي القطاع الصناعي مبجموعة من اإلصالحات ، وحرصا عل 1991و   1978فيما بني  

مبدأ  تبين  مث  الثمانينات  من  األول  النصف  خالل  واملالية  العضوية  اهليكلة  إعادة  عمليات  يف  متثلت  اليت 
االستقاللية يف تسيري شركات القطاع العمومي، ومنذ مطلع التسعينات وانتهاج اجلزائر اقتصاد السوق عرف  

صناعي تنفيذ جمموعة اثنية من عمليات إعادة اهليكلة الصناعية والتطهري املايل، حيث مع تطبيق القطاع ال
( اندثرت العديد من املؤسسات االقتصادية العمومية إما عن طريق خوصصتها PASبرانمج التعديل اهليكلي )

صالحات إال أن القطاع أو تصفيتها أو اجراء تعديالت من أجل استعادة قدرهتا اإلنتاجية، ورغم هذه اإل
الصناعي مل يكتسب الليونة الالزمة، ومع بداية األلفينات وازدهار أسعار النفط مت إطالق إسرتاتيجية صناعية 
جديدة هتدف إىل إعادة االعتبار للنسيج الصناعي اجلزائري من خالل برامج اإلنعاش االقتصادي، حيث 



نموية مت تكييفها مع التحوالت االجتماعية واالقتصادية  كرست هلا استثمارات ضخمة وفقا السرتاتيجيات ت
لإلنعاش  إىل تبين منوذج اقتصادي جديد  يف الفرتة األخرية  احلكومة اجلزائرية  والبيئية الدولية، هذا وقد اجتهت

هتدف  خالله  الصناعي  اجلزائرية  من  للصناعة  متزايد  وإدماج  وحتديث  تطوير  تسعى    ، إىل  املنظور  هذا  يف 
كان يف مقدمتها االعتماد  اجلزائر كوجهة استثمارية من أجل بعث النشاط الصناعي،   احلكومة لتحسني جاذبية

خلق قطاع و على املؤسسات الصغرية واملتوسطة  واملؤسسات الناشئة كألية لبعث وترقية التنافسية يف هذا ال
جديدة. كما هتدف هذه املبادرة   استثمارات األعمال وتشجيع إنشاء  عمل جديدة من خالل رايدة  فرص  

أيضا إىل ترقية االقتصاد الرقمي ووضع أليات جديدة مرنة ومبتكرة لتمويل املشاريع وتشجيع الصناعيني من  
 ة. أجل حتديث معداهتم اإلنتاجي

 تاابت حول اإلشكالية الرئيسية التالية:  بناءا على ما سبق ستتمحور الك    
 

 ما هو واقع القطاع الصناعي يف اجلزائر وفق مقاربة النموذج االقتصادي اجلديد؟   
 وكيف ميكن النهوض هبذا القطاع يف ظل التحدايت والرهاانت املستقبلية؟

 
 :اجلماعي حماور الكتاب

 الناحية االقتصادية، من انحية التشريعات والقوانني(.تشخيص لواقع القطاع الصناعي يف اجلزائر )من    ❖
 القطاع الصناعي والسياسات االقتصادية يف اجلزائر )السياسة املالية، السياسة النقدية، ...(.  ❖
 أمهية القطاع الصناعي يف التنمية االقتصادية وفق مقاربة النموذج االقتصادي اجلديد يف اجلزائر. ❖
 توسطة واملؤسسات الناشئة يف تنمية القطاع الصناعي.أمهية املؤسسات الصغرية وامل ❖
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تكنولوجيا   ❖ االبتكار،  االصطناعي،  )الذكاء  الرابعة  الصناعية  والثورة  اجلزائري  الصناعي  القطاع 

   الرقمي(املعلومات، االقتصاد 
 واقع تنافسية القطاع الصناعي اجلزائري مقارنة ابلتجارب الدولية. ❖
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 : ملخص

يمثل القطاع املالي الجهاز العصبي لالقتصاد. أكدت العديد من األدبيات النظرية على أهمية الخدمات املالية 

عملت الجزائر مع بداية التسعينات على تحرير القطاع املالي  املقدمة من النظام املالي في دفع عجلة التصنيع والتنمية.  

تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة أثر تطور القطاع املالي  .  اداالقتص  مويلفي توتفعيل دوره  بهدف رفع مساهمته  

 . 2019-1999على نمو قطاع التصنيع في الجزائر خالل الفترة 

أن حجم القروض املقدمة الى القطاع الخاص وعرض النقود تؤثران سلبيا   ARDLنموذج  أظهرت نتائج تقدير

القيمة    بشكل إيجابي علىسعر الفائدة االسمي  بينما تأثر الزيادة في    .في األجل الطويل  MVAداء القطاع الصناعي  أعلى  

   .للتصنيع في قطاع املضافة

 . ARDLنموذج  ،االقتصاد الجزائري   ،القطاع الصناعي ،التطور املاليكلمات مفتاحية:  

 . JEL    :C22 ،G20  ،O47،O14اتتصنيف

Abstract: 

Financial sector represents the nervous system of an economy. Numerous theoretical literature has 

emphasized the importance of financial services provided by the financial system in driving 

industrialization and development. At the beginning of the 1990s, Algeria worked to liberalize the financial 

sector with the aim of increasing its contribution and activating its role in financing the economy. This 

paper aims to study the impact of the development of the financial sector on the growth of the 

manufacturing sector in Algeria during the period 1999-2019. 

The results of the ARDL model estimation showed that the volume of loans provided to the private 

sector and the money supply negatively affect the performance of the industrial sector  )MVA( in the long 

term. While the increase in the nominal interest rate was positively affected by the added  value in the 

manufacturing sector. 

Keywords: Financial development, industrial sector, Algerian economy, ARDL model. 

JEL Classification Codes: C22, G20, O47, O14 

 

 

 

 

 

 
 aminabendahmane46@gmail.comيميل: ، ال بن دحمان آمنةاملؤلف املرسل:  1

 



 

 بن دحمان آمنة، تشوكتش كبير حسن، بولحبال سميرة 

12                                                                         ISBN: 978-9931-9738-0-5 

 . مقدمة:  1

العالقات   جميع  إدارة  املمكن  من  يجعل  تعقيده  أن  حيث  القتصادها  العصبي  الجهاز  ما  لبلد  املالي  القطاع  يمثل 

(. في الواقع، يلعب الوسطاء املاليون )البنوك( دوًرا أساسًيا في عملية  Panizza, 2012االقتصادية الالزمة الزدهارها وتطورها )

الوسطا هؤالء  يسهل  االقتصادية.  بشكل  التنمية  والدولة  )الشركات  التمويل  إلى  يحتاجون  الذين  الوكالء  بين  االتصال  ء 

أساس ي( والوكالء الذين يتمتعون بقدرة تمويلية )األسر املعيشية بشكل أساس ي(. يميل هذا الدور إلى التغيير مع نمو االقتصاد،  

ور املقرض. في هذه البلدان، تقدم األسواق املالية  حيث تلعب البنوك في البلدان املتقدمة دوًرا استشارًيا للشركات أكثر من د

 بدائل تمويل للشركات بخالف البلدان النامية.  

لالقتصادات  والنمو  التنمية  في جهود  أهمية خاصة  له  املالي  النظام  فإن  االقتصاد،  النظر عن مدى تصنيع  بغض 

وية بين درجة تطور الجهاز املالي ومعدل نمو االقتصاد  املختلفة في العالم. تؤكد الدراسات النظرية والتجريبية وجود عالقة ق

(Levine, 2005  ومع ذلك، فإن اتجاه السببية بين النمو االقتصادي وتطور القطاع املالي، وكذلك القنوات التي يؤثر من .)

مية املالية هي عامل  خاللها أحدهما على اآلخر، لم تحظى بإجماع بين االقتصاديين. وهكذا، يجادل بعض االقتصاديين بأن التن

أساس ي للنمو، بينما يجادل آخرون بأن النمو االقتصادي هو الذي يحدد مستوى التطور املالي للبلد. من هذا الغموض، ظهر  

عدد كبير من األدبيات التي تتناول الصلة بين التنمية املالية والنمو االقتصادي. من بين الدراسات النظرية التي تدعم فرضية  

( الذي يجادل بأن األداء السليم  1912)  Schumpeterة املالية يمكن أن تحفز النمو االقتصادي، تلك التي وضعها  أن التنمي

نمو. من جانبه، يؤكد   التكنولوجي ويسرع  االبتكار  الشركات، يحفز  أن  Levine  (2005للبنوك، من خالل تحديد وتمويل   )

 فزون النمو من خالل تراكم رأس املال وإنتاجية العوامل. الوسطاء املاليين، بفضل الوظائف التي يلعبونها، يح

وبالتالي، وبحسب هذه الدراسات، فإن تطوير القطاع املالي ضروري للنمو االقتصادي، وبالتالي لنمو القطاع الصناعي،  

التكنولوجي ومن رأس املال  فهو قطاع رئيس ي في تنمية االقتصادات. فبفضل التطور املالي، يستفيد القطاع الصناعي من النقل  

البشري الفعال الذي يسمح بزيادة اإلنتاج وتصدير الفائض إلى األسواق الخارجية مما يؤدي إلى إحداث تأثير مباشر وإيجابي  

( النمو  عملية  النمو  Shahbaz & Zur-Rahman, 2014على  على  املالي  للقطاع  اإليجابي  للتأثير  بارًزا   
ً
مثاال الصين  تعد   .)

)االقتصا التكنولوجية  التطورات  ونقل  الفعال  البشري  املال  رأس  استخدام  أخرى،  He, 2007دي من خالل  ناحية  من   .)

(. Besci and Wang, 1997يساعد القطاع املالي املتطور على تعبئة املدخرات واالستثمارات املحلية، وبالتالي زيادة نمو الناتج ) 

ا من  األموال  تحويل  املالي  القطاع  يتيح  األموال  كما  تحرير  وبالتالي  من عجز،  تعاني  التي  القطاعات  إلى  الفائضة  لقطاعات 

(. وباملثل، فإن القطاع املالي املتطور واملنظم بشكل جيد  Gokmenoglu et al, 2015ألنشطة التصنيع بتكلفة معقولة جدا )

(. وبالتالي ، فإن  2003صنيع )كالديرون وليو ،  لديه القدرة على تقديم الخدمات املالية التي تعزز مستوى االبتكار في قطاع الت

ا أساسًيا للنمو االقتصادي )
ً
 Rajan et al, 1996 ; Shahbaz, 2009 etقطاع التصنيع ، إذا تم تطويره جيًدا ، يشكل محرك

Gokmenoglu et al, 2015.) 

مح لها بدفع النمو القائم على  لسوء الحظ، لم تتمكن البلدان النامية من تطوير قطاعاتها املالية بالشكل الذي يس

التصنيع، كما أن الصناعة داخل هذه البلدان غير موجودة تقريًبا وهذا ما يتضح من مساهمتها الضئيلة في االقتصاد من  

(. في الجزائر أيًضا، القطاع الصناعي لألسف أقل من إمكانات البالد. يساهم  Shahbaz, 2009حيث القيمة املضافة والعمالة ) 

القطاع  5بأقل من    القطاع املطبقة وإخفاقات  الفعالة  الصناعية غير  السياسات  إلى  املحلي اإلجمالي. باإلضافة  الناتج  في   ٪

 الصناعي، يبدو أن ضعف القطاع املالي يلعب دوًرا مهًما في ضعف هذا القطاع. 

في رفع مستويات نمو القطاع    هل ساهمت التطورات في القطاع املالي في الجزائر وعليه سيتم طرح اإلشكالية التالية:  

 الصناعي؟

 من أجل اإلجابة على هذه اإلشكالية: نفترض وجود عالقة إيجابية بين القطاع املالي ونمو قطاع التصنيع في الجزائر. 
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والتصنيع، وكذا  تهدف هذه الورقة البحثية إلى إعطاء ملحة عن األدبيات النظرية التي تناولت العالقة بين القطاع املالي  

تحليل أهم التطورات في القطاع الصناعي واملالي في الجزائر وفي األخير دراسة تأثير تطوير القطاع املالي على التصنيع في الجزائر  

الفترة   ب  .2019-1999خالل  التحليلوذلك  القياس ي، حيث تم استعمال نموذج  و   اتباع منهجية  في تحليل    ARDLاالقتصاد 

 تغيرين. العالقة بين امل

إلى جانب املقدمة، تم تقسيم الدراسة إلى أربعة أقسام أخرى. استعرض القسم الثاني األدبيات النظرية التي تناولت  

العالقة بين القطاع املالي والنمو الصناعي، وكذا الدراسات التجريبية التي قاست العالقة بين تطور القطاع املالي والقطاع  

،  دراسة القياسيةمنهجية الئر. بينما يتناول القسم الرابع  واقع القطاع املالي والصناعي في الجزاالصناعي. يعرض القسم الثالث  

أخيًرا، تختتم الدراسة بأهم االستنتاجات ويتم تقديم بعض التوصيات املتعلقة  كما خصص القسم الخامس لعرض النتائج. 

 بالسياسة العامة. 

 األدبيات النظرية:.2

يعتبر االقتصاديون وواضعي السياسات أن القطاع الصناعي عامل مهم في تعزيز النمو والتنمية. لهذه تعمل الدول  

على وضع السياسات الكفيلة بزيادة مساهمة التصنيع في الناتج املحلي اإلجمالي. إال أن عملية التصنيع غالبا ما تتطلب رؤوس  

مالي متطور قادر على تعبئة التمويل وتخصيصه بفعالية للمشاريع األكثر  أمول ضخمة يصعب توفيرها في ظل غياب قطاع  

إنتاجية. فقد أكد االقتصاديون ورواد التنمية على أهمية الخدمات املالية املقدمة من قبل املؤسسات املالية وأسواق رؤوس  

أكد    ( الذي1873)  Bagehotت إلى أعمال  األموال في عملية التصنيع ودفع عجلة التنمية عبر التاريخ. تعود جذور هذه األدبيا

على الدور الكبير الذي لعبه الوسطاء املاليين في تنفيذ وتطوير تكنولوجيات جديدة ودفع عجلة التصنيع والثورة الصناعية  

( هو  1911  ،1934)  Schumpeter(. فيما بعد  Narayan & Narayan, 2013, p.70في انجلترا في بداية القرن التاسع عشر )

خر استعمل العالقة بين املصرفي والصناعي من اجل توضيح أهمية النظام املالي في اختيار واعتماد التكنولوجيات الجديدة  اآل 

واعتبر أن الخدمات املقدمة من طرف الوسطاء املاليين واملتمثلة أساسا في تعبئة املدخرات، تقييم املشاريع، إدارة املخاطر،  

الت تعتبر ضرورية لنجاح االبتكار التكنولوجي الذي يعتبر أساس تعزيز النمو االقتصادي. حيث  مراقبة املدراء وتسهيل املعام

أن املصرفي يعمل على تحديد املشاريع املبتكرة التي لديها فرصة نجاح أكبر ويقوم بتمويلها، فالشركات أو الصناعات تحتاج  

تكنولوجيات وإدخال  ابتكاراتها  تنفيذ  أجل  من  املالية  يختار    للموارد  واملصرفي  واآلالت،  املعدات  وشراء  اإلنتاج  في  جديدة 

 (.  Bloch & Tang, 2003, p.243األفضل من بين هذه االبتكارات الجديدة ويقوم بتمويلها )

في توجيه  Gershenkron  (1962  )أكد    سنوات فيما بعد، الخاص  للقطاع  اململوكة  البنوك  لعبته  الذي  الدور  على 

 ,La Porta et al, 2002خاصة في أملانيا )  19الصناعي في الدول الصناعية في النصف الثاني من القرن  املدخرات إلى القطاع  

(. وذلك من خالل دراسة ظاهرة التصنيع في مجموعة من الدول األوربية )انجلترا، روسيا، أملانيا و ايطاليا( محاوال تفسير  265

(،  Demirgüç-Kunt & Maksimovic, 2002, p.1ملالي للدولة املعنية )االختالفات في مستويات التنمية وعالقته بالهيكل ا

( إلى نتيجة مفادها أن درجة التنمية االقتصادية للبلد في بداية التصنيع تحّدد دور القطاع  1962)  Gerschenkronوتوصل  

ق وحتى البنوك الحكومية في املصرفي، حيث أن البنوك الخاصة يمكنها أن تمول التنمية بشكل أكثر فعالية مقارنة باألسوا 

 Luintel etاالقتصاديات النامية خالل املراحل األولى من التنمية، وأن التدخل الحكومي ومشاركتها في النظام املالي ضروري )

al, 2008, p. 183مضيفا أنه في بلد مثل انجلترا يتمّيز بتنمية اقتصادية متقدمة، التصنيع ال يحتاج إلى قطاع مالي نشط ، )  

ألن االستثمار كان يحتاج إلى رأس مال قليل، بينما روسيا التي كانت تمتلك اقتصاد متخلف هي في حاجة أكبر إلى قطاع مالي  

 ,Eschenbachقوي، وإلى دعم حكومي لوضع املشاريع ذات الكثافة الرأسمالية على الطريق الصحيح ودفع عجلة التصنيع )

2004  .) 
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 & Allenعلى الدور الذي لعبه القطاع املالي في إيقاد شعلة التصنيع في إنجلترا ) هو اآلخر أكد    Hicksأ    1969في سنة  

Oura, 2004, p.96)  مشيرا إلى أن املنتجات املصنعة خالل العقود األولى من الثورة الصناعية تم اختراعها قبل ذلك بكثير ،

ضخ رؤوس أموال ضخمة وملدة طويلة، واملدخرين عموما ال    لكن عدم توفر األموال أخر عملية تنفيذها. فالتصنيع يتطلب

يرغبون في فقدان السيطرة على أموالهم ملدة طويلة، كما أن تمويل ابتكارات جديدة يحمل في طياته مخاطر كبيرة، وبالتالي 

 ,Burzynskaخاطرة )فهذا األمر لم يكن ممكنا في غياب أسواق مالية قادرة على توفير السيولة املطلوبة وتخفيض نسبة امل

2009, p.08  وبالتالي فبحسب .)Hicks    فالثورة الصناعية هي نتيجة للثورة في مجال األسواق املالية التي كانت فعالة في تجميع

االبتكارات   تنفيذ  من  مكنت  املالية  فاالبتكارات  وبالتالي  الصناعية،  التنمية  في مشاريع  الصغيرة وضخها  الفردية  االدخارات 

 (. Bencivenga et al, 1996, p.242جيا، حيث كان على الثورة الصناعية انتظار الثورة املالية لتحدث )التكنولو 

البطيء والغير كامل في  Cameron   (1972كما حاول   ( تفسير: فشل محاولة التصنيع في اسبانيا وسيبريا، التصنيع 

إلى أن    Cameronمن خالل دراسة تاريخية لهذه الدول توصل النمسا وايطاليا، ونجاح التصنيع في الواليات املتحدة واليابان. 

العامل املفسر لهذه النتائج املختلفة هو تعامل السلطات الحكومية مع القطاع البنكي، حيث عدم التدخل في عمل املؤسسات  

لتنمية االقتصادية املالية، رفع القيود على القطاع املالي والتوقف عن كبحه سيمنحه فرصة للتطور ولعب دور محوري في ا

(Adekunle et al, 2013, p.135  فالوسطاء يقدمون الحوافز للمستثمرين ويعملون على خلق الظروف املالئمة من اجل .)

 (.Adekunle et al, 2013, p.05تخصيص أكثر كفاءة للثروة في املراحل األولى من التصنيع ) 

عي يخلق طلًبا على الخدمات املالية، والذي سيؤدي بدوره  من ناحية أخرى جادل اقتصاديون آخرون بأن النمو الصنا

(. بينما أكد البعض على العالقة الثنائية االتجاه، حيث  Stiglitz ،1994؛  Robinson  ،1962إلى قطاعات مالية أكثر تطوًرا ) 

هذا النمو إلى مستوى معين  خالل املراحل األولى من التنمية يدعم التطور املالي النمو في القطاع الحقيقي بينما عندما يصل  

املالي )) التطور  الذي يقود  القطاع الحقيقي هو  النمو في  الطلب على خدمات مالية جديدة وبالتالي يصبح   ,Patrickيرتفع 

1966 . 

ر  التأثير على االقتصاد من خالل قناتين  املالي  للقطاع  أكثر تحديًدا، يمكن  املاليوبشكل  العمق  أو  التوسع    ئيسيتين: 

املعامالت املالية من خالل األدوات املالية املبتكرة( والتحرير املالي )إزالة القيود على املعامالت املالية وحركة رأس املال(.  )تنويع  

(، فإن تحرير القطاع املالي وبشكل خاص أسعار الفائدة سيشجع املدخرين على  1973)  Show( و1973)  Mackinnonوفًقا  

ل غير املنتجة الحقيقية إلى األصول املالية، وبذلك، توفير االئتمان في االقتصاد. هذه  تحويل جزء من مدخراتهم من األصو 

النقيض من ذلك،   بينما على  اقتصادي.  الصناعي وتحقيق نمو  اإلنتاج  املستثمرين على زيادة  االئتمان ستساعد  في  الزيادة 

قد يضر بالعمليات الصناعية وبالتالي التنمية  (، فإن تحرير أسعار الفائدة الغير مدروس  1999)  Omole et Falokunحسب  

االقتصادية، ومن ثم الحاجة إلى تطبيق سياسات تكميلية تأخذ في االعتبار الحوافز الصناعية مثل اإلعفاءات الضريبية،  

 التعريفات وتوفير مرافق البنية التحتية األساسية. 

تفاق على أن التمويل عنصر أساس ي في عملية التصنيع  بغض النظر على اتجاه العالقة بين التمويل والتصنيع، يوجد ا

العمليات   من  مجموعة  طياته  في  يحمل  القطاعات  باقي  عكس  على  فالتصنيع  التنفيذ،  يستحيل  دونه  املعقدة  ومن 

نفس  في  التسويق.  مرحلة  إلى  البحث والتطوير ووصوال  بدءا من مرحلة  أمول ضخمة،  تتطلب رؤوس  التي  والتكنولوجيات 

 منبع لخلق الثروة ورؤوس األموال.  سيشكل فيما بعد  ،لقطاع الصناعيل إذا تم تقديم الدعم املناسب الوقت

 Neusserتؤكد نتائج الدراسات التجريبية العالقة اإليجابية بين تطوير القطاع املالي والقطاع الصناعي. فقد توصل  

& Kugler  (1998من خالل دراسته إلى أن الناتج املحلي ا )  إلجمالي للقطاع املالي يرتبط مع إنتاجية عوامل التصنيع اإلجمالية

( والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  بلدان  من  العديد  درس  Neusser & Kugler, 1998في  جانبهم،  من   .)Udoh et 

Ogbuagu  (2012العالقة بين تطوير القطاع املالي واإلنتاج الصناعي لالقتصاد النيجيري خالل الفت ) أكدت 2009-1970رة .
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( على الدور الذي لعبه القطاع املالي  2015)  Svilokos et alنتائجهم وجود عالقة طويلة األمد بين املتغيرات. وأسرت دراسة  

( التصنيع  أكد  Svilokos et al, 2019في رفع مستوى  أثر على  Doumbe and Zhao  (2017(. كما  املالي  التطور  أن  ( على 

 (. Doumbe and Zhao, 2017) 2014-1970لتصنيع في الكاميرون خالل الفترة االستثمار ومن ثم ا

على فرضيات   أكدت  أخرى  استعمل  Patrick  (1966دراسات  فقد  االتجاهين،  في  العالقة  بخصوص   )Kabango 

الفترة    20 (2009) اتجاهين بين التنمية  2004-1970قطاعا صناعيا في مالوي خالل  ، ليؤكد على وجود عالقة سببية ذات 

( وجود عالقة طويلة األجل وعالقة سببية  2018)  Raj et alاملالية ونمو القطاع الصناعي في اقتصاد مالوي. كما استخلص  

. وأشار إلى أن سياسات الهادفة إلى تسهيل  2014-1991الهند خالل الفترة  ثنائية االتجاه بين التطور املالي والنمو الصناعي في

 ,Raj et alالحصول على التراخيص، توفير االئتمان، الهيكل الضريبي، والرقمنة يمكن أن أن تعزز النمو الصناعي في الهند ) 

إيجابي وعالقة سببيAhad et al  (2019(. دراسة  2018 تأثير  أكدت وجود  األخرى  هي  املالي،  (  التطور  بين  االتجاه  ثنائية  ة 

 (. Ahad et al, 2019) 2014-1972االدخار والنمو الصناعي على املدى الطويل في باكستان خالل الفترة 

( تأثيًرا إيجابًيا هاًما للتطور املالي على التقلبات  2009)  Dodonovالتقلبات في القطاع املالي هي األخرى تم دراستها، وجد  

التمويل   التي تعتمد نسبًيا على  الصناعات  في  العاملة  للشركات  بالنسبة  أقوى  التأثير يكون  الشركة، وأن هذا  على مستوى 

جية لصناعتها ستختار  الخارجي. مما يعني أن الشركات التي تتطلب املزيد من األموال الخارجية بسبب الخصائص التكنولو 

 & Fang(. من جهته أكد  Dodonov, 2009استراتيجيات تحمل مخاطر أعلى في البلدان األكثر تطوًرا من الناحية املالية ) 

Miller  (2014  على أن تقلبات في القطاع املالي تزيد من التقلبات الصناعية في القطاعات التي تعتمد بشكل أكبر على السيولة )

 (.Fang & Miller, 2014لك من خالل التأثير على نمو القيمة املضافة الحقيقية لكل شركة )الخارجية، وذ

( أن السياسة الصناعية يجب أن تتضمن إجراءات تهدف إلى حث القطاع  2016)  Bianchi, & Laboryكما استنتج  

وتقليل اإلنتاجية  القطاعات  في  لالستثمارات  املوارد  توفير  على  التركيز  على  املالية    املالي  السياسات  وأن  املضاربة.  أنشطة 

وسياسات االقتصاد الكلي يجب أن تكون متسقة بالفعل مع السياسة الصناعية حتى تساهم في التحرك نحو مسارات التنمية  

 (. Bianchi, & Labory, 2016املستدامة ) 

 Rajanالدراسة، أولها دراسة  كما اعتمد العديد من الباحثون على بيانات عن الشركات الصناعية في الدول محل   

and Zingales  (1998  التي هدفت إلى التأكد من إذا كان التطور املالي يقلل تكاليف التمويل الخارجي للشركات وإذا كانت )

القطاعات الصناعية األكثر حاجة للتمويل الخارجي تتطور بشكل أسرع في البلدان ذات األسواق املالية األكثر نموا، باستعمال  

صناعة تحويلية، وقد بينت النتائج بأن التطور املالي يؤثر على النمو الصناعي من خالل التأثير على    36دولة و  41نة من  عي

( دراسة بهدف التحقق من إذا كانت  2002)  Beck and Levine(. وأعد  Rajan & Zingales, 1996توفير التمويل الخارجي )

األنظمة املالية القائمة على األسواق أفضل في تمويل التوسع في الصناعات التي تتطلب  األنظمة املالية املعتمدة على البنوك أو  

التي تحتاج تمويل    36دولة و  42بشكل كبير تمويل خارجي، باستعمال عينة من   صناعة. وقد بينت النتائج بأن الصناعات 

النظر   التطور املالي األعلى بغض  الدول ذات  أكبر تنمو بشكل أسرع في  املالي )خارجي  الهيكل   ,Beck & Levineعن طبيعة 

( بأن التطور املالي يعزز نمو  2008)  Beck et alصناعة تحويلية، استنتج    36دولة و  44(. من جهته وباستعمال عينة من  2002

 (. Beck et al, 2005صناعات الشركات الصغيرة أكثر من صناعات الشركات الكبيرة ) 

الفترة    77  صناعة في  26باستخدام بيانات عن   ( وجود 2013)  Arizala et al، استنتج  2003إلى    1963دولة خالل 

عالقة كبيرة بين التطور املالي ونمو إجمالي اإلنتاجية الكلية على مستوى الصناعة. وأن نمو إجمالي اإلنتاجية الكلية يمكن أن  

 Chen(. شكلArizala et al, 2013ي للصناعات )% سنوًيا، اعتماًدا على متطلبات التمويل الخارج 0.6يتسارع بنسبة تصل إلى  

and Guariglia  (2013  مجموعة من )وجد املؤلفون أن األنشطة  2007-2001شركة صينية موزعة على الفترة    144776 .

  املالية عززت النمو الصناعي في الصين وأن الشركات التي لديها إمكانية الحصول على التمويل زادت من إنتاجيتها. باإلضافة 
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إلى زيادة املعروض لألسواق األخرى. ال يزال فيما يتعلق بالصناعة   إلى ذلك ، فإن زيادة إنتاجية الشركات الصينية ستؤدي 

، وخلص إلى أن املناطق    2010-1998( بتحليل نمو املناطق الصناعية الصينية خالل الفترة  2017. )He et alالصينية. كما قام

الي املتقدم حققت نمًوا أعلى من غيرها، وأن القطاعات الصناعية التي تعتمد على الوصول  الصناعية الصينية ذات القطاع امل

(. تم العثور على نتائج مماثلة He et al, 2017إلى التمويل الخارجي تميل إلى التركيز في املناطق ذات األسواق املالية املتطورة )

قبل   عن  Lee et al  (2015بمن  بيانات  باستخدام  بينما  توصل    513(.  وفيتنام(،  الفلبين،  )ماليزيا،  آسيا  في  تصنيع  شركة 

Nizam et al   (2020  تأثير التصنيع. حيث أن  املالي ونمو الشركات في قطاع  إلى أن وجود عالقة غير خطية بين الشمول   )

حوظ بعد الوصول  الشمول املالي على نمو الشركات يكون إيجابي بشكل ملحوظ تحت عتبة معينة ويتحول إلى سلبي بشكل مل

 (. Nizam et al, 2020إلى حد معين )

انبعاثات ثاني   التوسع الصناعي تسبب في رفع  من ناحية أخرى، يجادل البعض بأن التطور املالي ومن خالل تمويله 

على  أكسيد الكربون، بينما يفترض آخرون أنه من خالل دعم القطاع املالي للتكنولوجيات الصديقة للبيئة يمكنه أن يساعد  

( أثر تطور األسواق املالية على التلوث الصناعي في مجموعة  2018)  De Haas & Popovحماية البيئة. في هذا اإلطار، درس  

. وتوصل إلى وجود تأثير إيجابي قوي ألسواق االئتمان، وتأثير سلبي  2013-1974كبيرة من البلدان والصناعات خالل الفترة  

بعاثات ثاني أكسيد الكربون. وفسر هذا األمر بالنمو املرتفع في الصناعات غير النظيفة من  قوي ألسواق األسهم على إجمالي ان

الناحية التكنولوجية في البلدان ذات أسواق االئتمان األعمق. بينما في البلدان ذات أسواق األوراق املالية األكثر نضجا تميل  

(. بينما، من خالل تحليل تأثير توسع قطاع التصنيع  De Haas & Popov, 2018إلى انتاج براءات اختراع خضراء بشكل أكبر ) 

( أن  2020) Yuniasih et al، استخلص  2018-2009والتنمية املالية على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في آسيا خالل الفترة 

من التأثير السلبي لتوسيع قطاع  التطور املالي أثر سلًبا على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأن التطور املالي يمكن أن يقلل  

التصنيع على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يتماش ى مع تحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية املستدامة  

(Yuniasih et al, 2020  كما عثر .)Hu et al  (2020  على نتائج تأكد الدور الذي يمكن أن يلعبه االئتمان األخضر في تحول )

 .(Hu et al, 2020الصناعي في الصين )  الهيكل

 القطاع املالي والقطاع الصناعي في الجزائر: ملحة عامة.3

 القطاع املالي في الجزائر: 1.3

تمّيز النظام املصرفي الجزائري بعد االستقالل بسيطرة الحكومة والتدخل في عمل املصارف، احتكار الخزينة العمومية  

وهيمنتها على جميع أوجه النشاط املالي والبنكي، وتهميش دور البنوك. حيث تم تثبيت أسعار الفائدة تحت  للمساحة املالية  

بمعّدالت   مقارنة  منخفضة  فائدة  بمعّدالت  قروض  العمومية  املؤسسات  منح  على  البنوك  أجبرت  كما  التوازني.  مستواها 

لوضعية املالية لهذه املؤسسات وإلمكانية استرداد هذه  الفائدة املفروضة على مؤسسات القطاع الخاص ومن دون دراسة ل

القروض. هذا إضافة إلى غلق املجال املصرفي ووضع حواجز أمام إنشاء بنوك خاصة سواء كانت برأس مال محلي أو أجنبي.  

غاية حدوث األزمة  أّدى هذا األمر إلى ضعف تعبئة االدخار وسوء تخصيص املوارد املالية املوجودة. وقد استمر هذا الوضع إلى  

في 1986البترولية   كبيرة  اختالالت  في  تسّببت  والتي  الدوالر،  صرف  سعر  وانهيار  البترول  أسعار  انخفاض  عن  الناتجة   ،

املؤشرات االقتصادية الكلية. حتم هذا الوضع على السلطات الجزائرية القيام بإصالح اقتصادي شامل، بما في ذلك إجراء  

ق بنظام البنوك والقروض    19/08/1986بتاريخ    12-86ي. وكانت البداية مع إصدار القانون  إصالحات في القطاع املال
ّ
واملتعل

متابعة   وكذا حق  القروض،  منح  على  املوافقة  قبل  للمؤسسات  املالية  الوضعية  على  االطالع  في  للبنوك حقها  أعاد  والذي 

والقانون   استرداده.  وكيفية  القرض  في    06-88استخدام  للبنوك  12/01/1988املؤرخ  االستقاللية  من  نوعا  منح  والذي   ،

 واملؤسسات املالية. 
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، الذي كان بمثابة نقطة  1990أبريل    14الصادر في    10-90إال أن اإلصالح األهم جاء بموجب قانون النقد والقرض  

على تحرير القطاع املالي    التحّول في عمل القطاع املالي الجزائري. أحدث هذا القانون تغيير جذري في النظام املالي حيث نص

وإعادة هيكلة املنظومة املصرفية بما يتناسب مع االنتقال إلى اقتصاد السوق، وأعاد االعتبار للبنك املركزي باعتباره سلطة  

للبنوك   استقاللية  ومنح  املصرفي  القطاع  تحرير  على  القانون  نص  كما  البالد.  في  النقدية  السياسة  وتوجيه  إدارة  تتولى 

، وإلغاء التخصص في النشاط املصرفي، وتشجيع البنوك على تقديم منتجات وخدمات مصرفية جديدة، وإيجاد  العمومية

املحلية   الخاصة  البنوك  أمام  املجال  املنافسة من خالل فتح  البنوك، ورفع  الفائدة من قبل  في تحديد سعر  مرونة نسبية 

الثغر  أنه ومن خالل تطبيقه ظهرت عليه بعض  تم تعديلها من خالل مجموعة من األوامر  واألجنبية. إال  التي  القانونية  ات 

  2003أوت    20الصادر في    11-03، األمر رقم  2001فيفري    27املؤرخ في    01-01والقوانين التي صدرت فيما بعد: األمر رقم  

 . 2010وتعديالت  2009، 2008، 2004، تعديالت 10-90الذي يلغي قانون 

( مصرفا ومؤسسة  29من تسعة وعشرين )  2017يتشكل النظام املصرفي في نهاية  بحسب تقرير نشره بنك الجزائر،  

( مصارف  06مالية، تقع كل مقراتها االجتماعية بالجزائر العاصمة. تتوزع املصارف واملؤسسات املالية املعتمدة كما يلي: ستة )

( برؤوس أموال  1نبية ومصرف واحد )( مصرفا خاصا برؤوس أموال أج14عمومية، من بينها صندوق التوفير، ثالثة عشر )

( شركات لالعتماد اإليجاري منها اثنتان  05( عموميتان، خمسة )02( مؤسسات مالية، من بينها اثنتان )03مختلطة، ثالثة )

 .  صفة مؤسسة مالية 2009خاصتان، تعاضدية للتأمين الفالحي معتمدة للقيام بالعمليات املصرفية والتي أخذت، في نهاية 

( نالحظ أنه بالرغم من املجهودات املبذولة من قبل السلطات النقدية الجزائرية والعديد من  01خالل الجدول )من  

اإلصالحات التي شهدها القطاع املصرفي بهدف تحسين أداءه، وتحرير أسعار الفائدة بغية جعلها موجبة إال أنه في الغالب تم  

. وهذا راجع بالدرجة األولى إلى ارتفاع معّدالت التضخم. كما  2014-1994  تسجيل معّدالت فائدة حقيقة سالبة خالل الفترة

أن معدالت الفائدة على الودائع بقيت ثابتة ومنخفضة مما يجعل االستثمار في األصول املالية غير جذاب بالنسبة للمدخرين.  

 ئدة ارتفع خالل السنوات األخيرة.وهذا ما يفسر ضعف قدرة القطاع املصرفي على تعبئة االدخار. بينما هامش سعر الفا

 ( %) 2018-1994أسعار الفائدة يف اجلزائر خالل الفرتة  : تطور1اجلدول  

 1994 1998 2000 2004 2006 2010 2014 2016 2018 

 0,41 6,35 8,73 6,99- 2,30- 3,78- 11,72- 15,10 10,13- سعر الفائدة الحقيقي

 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 4,35 2,5 2,375 4 هامش سعر الفائدة 

 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 3,65 7,5 9,125 12 سعر الفائدة على الودائع 

 من إعداد الباحثون اعتمادا على بياانت البنك العاملي.  املصدر:
 

( الجدولين  املصرفي ككل شهدت  02من خالل  النظام  املعبئة والقروض املقدمة من قبل  املوارد  أن  ارتفاع  ( نالحظ 

، إال أن نسبة كبيرة من هذه املوارد املعبئة هي عبارة عن ودائع تحت الطلب وهذا نتيجة  2014-2006مستمر خالل الفترة  

. هذا االرتفاع  2017% من إجمالي الودائع في سنة  40,1انخفاض أسعار الفائدة على الودائع. كما أن القطاع العام ساهم بنسبة  

ض املوزعة هو أيضا نتيجة ارتفاع املداخيل النفطية في الجزائر خالل السنوات األخيرة وارتفاع ودائع في املوارد املعبئة والقرو 

 املؤسسة الوطنية للمحروقات لدى البنوك العمومية. 

هذه   العمومية خالل  باملصارف  مقارنة  بقيت ضعيفة جدا  املصرفي  القطاع  في  الخاصة  املصارف  مساهمة  أن  كما 

% من إجمالي املوارد املعبئة كما  12,9،  2017بة املوارد املعبئة من قبل املصارف الخاصة خالل سنة  الفترة، حيث بلغت نس

% من إجمالي القروض املوزعة وهي نسبة  13,2بلغت نسبة القروض املوزعة من قبل املصارف الخاصة خالل نفس السنة  

قيمته   بما  ساهمت  التي  العمومية  بالبنوك  مقارنة  نتيجة86,8ضعيفة  للمؤسسات    %  كبرى  مشاريع  تمويل  في  مشاركتها 
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% من إجمالي القروض املوزعة، ويعتبر هذا األمر  63العمومية. أما عن نسبة القروض املوجهة للقطاع الخاص فقد بلغت  

 مؤشر على تطور في القطاع املالي.

 )مليار دج(  2017 -2006ئري خالل الفرتة : تطور حجم املوارد املعبئة والقروض املوزعة من قبل القطاع املصريف اجلزا2اجلدول  

 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 

 10232,2 9079,9 9200,7 9117,5 7238,0 5819,1 5161,8 3516,5 إجمالي املوارد املعبئة

  85,8٪  87,1٪ 88,3٪ %87,7 %87,1 %89,8 %92,2 %92,9 حصة البنوك العمومية

 8877,9 7907,8 7275,6 6502,9 5154,5 3266,7 2614,1 1904,1 املوزعةإجمالي القروض 

%90,7 حصة البنوك العمومية  87,5%  86,8%  86,5%  87,8%  87,5%  ٪87,6 ٪86,8  

 من إعداد الباحثون بناءا على تقارير بنك اجلزائر املصدر: 

 القطاع الصناعي في الجزائر: 2.3

الزراعية   املنتجات  أساس ي على تصدير  يعتمد بشكل  العمالة  كثيف  الجزائر قطاعا صناعيا  االستقالل ورثت  بعد 

والخمور. خالل املرحلة االنتقالية استند القطاع الصناعي على الصناعة الخفيفة واملنتجات االستهالكية. فيما بعد وبواسطة  

ى تكثيف التمويل واالستثمار في القطاع الصناعي بهدف إقامة صناعة  عملت الجزائر عل  1979  -1965ية  و املخططات التنم

ثقيلة. مع بداية الثمانينات بدأت االنتقادات توجه إلى سياسة التصنيع الثقيلة خاصة بعد االنخفاض في أسعار البترول والذي  

ئية.  هذا األمر دفع إلى اعتماد  كشف عن خطورة االعتماد على تصدير البترول وإهمال باقي القطاعات خاصة الصناعة الغذا

إعادة هيكلة املؤسسات الكبرى وتشجيع الصناعات الخفيفة    هدفا إلىمجموعة من اإلصالحات من خالل مخططين خماسيين  

العمومية والخاصة، وكذا تشجيع الصادرات الصناعية خارج املحروقات. إال أن هذه الخطة تأثرت باالنخفاض في املداخيل  

أن إعادة هيكلة املؤسسات وتقسيمها إلى وحدات مصغرة جعلها غير قادرة على منافسة املؤسسات األجنبية  النفطية، كما  

 (. 1993)حويتي،

ملكية الدولة ملعظم وسائل اإلنتاج خالل مرحلة التخطيط تسبب في سوء تسيير موارد املؤسسات الصناعية وسوء 

ير في هذه املؤسسات جعلها غير قادرة على تسديد ديونها وأجور  وتسجيل عجز مالي كب  .تسويق منتجاتها وضعف اإلنتاجية

موظفيها. هذا الوضع دفع إلى مجموعة من اإلصالحات الجديدة في القطاع الصناعي التي تهدف إلى خصخصة املؤسسات وفتح  

)مخضار،   واملحليين  األجانب  الخواص  الشركاء  أمام  سنة  131، ص2018املجال  وزارة   2016(. خالل  اتباع    اعلنت  املالية 

سياسة تنموية جديدة في إطار ما يسمى نموذج النمو الجديد الذي وضع التنويع االقتصادي وتحسين مساهمة القطاعات  

 (. 98، ص2019االقتصادية خارج املحروقات بما في ذلك القطاع الصناعي أهم هدف له )ناصر لبنى، 

اإلصالحات املستمرة إال أن مساهمة القطاع الصناعي في خلق الثروة في  نالحظ أنه بالرغم من    3من خالل الجدول  

ترتفع   بينما  املضافة.  القيمة  في خلق  القطاعات مساهمة  الصناعي يمثل أضعف  القطاع  أن  الجزائر بقيت ضعيفة، حيث 

قليل االعتماد على  نسبة مساهمة قطاع املحروقات والخدمات وهذا عكس ما تصبو إليه الخطط الحكومية التي تقوم على ت

 املحروقات.

 2019-2016: هيكلة القيمة املضافة حسب القطاعات خالل الفرتة 3اجلدول  

 2016 2017 2018 2019 

 12,9 12,3 12,2 12,7 الفالحة 

 20,3 23,1 20,4 18,0 املحروقات 

 5,9 5,6 5,7 5,8 الصناعة
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 12,3 11,9 12,1 12,3 البناء 

 28,5 27,8 28,4 28,7 الخدمات السوقية

 19,7 19,4 21,1 22,5 الخدمات الغير سوقية

Source: ONS (2020), Les comptes économiques de 2016 à 2019 . 
 

( مقارنة بباقي القطاعات  %8.5أن نسبة مساهمة قطاع الصناعة في العمالة ضعيفة )  نالحظ   4ل  أيضا من خالل الجدو 

 مثل قطاع التجارة واإلدارة والبناء. 

 2019: تقسيم سوق العمل يف اجلزائر حسب قطاع النشاط 4اجلدول  
 الناث الذكور  الكلي

 

 الزراعة  1,4 5,1 4,1

 صناعة 6,3 9,4 8,5

 بناءاعمال  2,9 29,8 22,4

 االدارة 48,9 13,5 23,2

 خدمات تجارية  40,6 42,2 41,8

Source: rapport sur « Activite, Emploi & Chômage En Mai 2019 », ONS. 

نالحظ استمرار سيطرة الدولة على القطاع الصناعي. حيث بلغت نسبة ملكية الدولة في القطاع    5من خالل الجدول  

% من إجمالي الصناعات في الجزائر. يسيطر القطاع العمومي على الصناعات في مجال املياه والطاقة سيطرة  49,3الصناعي  

الI.S.M.M.E.Eكلية. وعلى قطاع املناجم واملحاجر،   % على  44.4و  46.5،  91.1،  91.2خشب والورق بنسب  .، مواد البناء، 

كون أحد أسباب تأخره وضعفه. فبالرغم من الدعم الذي تلقاه  يل امللكية في القطاع الصناعي قد  التوالي. يمكن القول بأن هيك

 لم يتمكن من الخروج من دائرة الضعف.

 حسب قطاع األعمال والقطاع القانون  )خارج احملروقات( القيمة املضافة  هيكلة : 5اجلدول  

 2017 2018 2019 

 خاص  عمومي  خاص  عمومي  خاص  عمومي  

 0 100 0 100 0 100 املياه والطاقة

 8,8 91,2 8,1 91,9 10,5 89,5 املناجم واملحاجر

I.S.M.M.E.E . 92,0 8,0 90,1 9,9 91,1 8,9 

 53,5 46,5 49,2 50,8 49,4 50,6 مواد البناء

 87,5 12,5 85,1 14,9 84,3 15,7 الكمياويات والبالستيك 

 87,5 12,5 87,2 12,8 87,7 12,3 أغذية زراعية

 89,6 10,4 89,5 10,5 88,5 11,5 منسوجات 

 84,2 15,8 85,3 14,7 87,8 12,2 جلود وأحذية 

 55,6 44,4 53,9 46,1 50,2 49,8 خشب وورق 

 5,7 94,3 5,1 94,9 5,3 94,7 صناعات متنوعة

 50,7 49,3 51,4 48,6 50,6 49,4 املجموع 
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Source : ONS (2020), Activité Industrielle 2010-2019, p.19.   

 دراسة قياسية ألثر تطور القطاع املالي على أداء القطاع الصناعي في الجزائر   .4

 منهجية الدراسة  . 1.4

استنادا الى عدد من الدراسات السابقة التي تناولت العالقة ما بين التطور املالي و أداء القطاع الصناعي في عدد من  

مدى  و الى   Zhang et al  (2012، ) Ekunayo et al (2018)( و  Levine  1997الدول العربية واالفريقية، نذكر على سبيل املثال )

من خالل    تم تحديد العالقة بين التطور املالي وأداء القطاع الصناعي في الجزائر    ي لجزائر لالقتصاد ا  توفر البيانات بالنسبة  

 على النحو التالي:تشكيل  نموذجين 

𝑴𝑽𝑨 = 𝒇(𝑴𝑺𝑪𝑷𝑺, 𝑳𝑹, 𝑰𝑹)                                                           (𝟏) 

𝑬𝑰𝑵𝑫 = 𝒇(𝑴𝑺𝑪𝑷𝑺, 𝑳𝑹, 𝑰𝑹)                                                         (𝟐) 

يمثالن على التوالي القيمة املضافة لقطاع التصنيع كنسبة في الناتج الداخلي الخام و حجم العمالة    𝑴𝑽𝑨، 𝑬𝑰𝑵𝑫 حيث:  

في قطاع الصناعة كنسبة الى اجمالي العمالة و هما متغيران يعكسان أداء القطاع الصناعي. بالنسبة ملتغيرات القطاع املالي  

,𝑴𝑺𝑪𝑷𝑺 نجد كل من   𝑳𝑹,  عروض النقدي كنسبة الى الناتج الداخلي الخام، القروض املقدمة الى  وهما على التوالي امل

يعكس سعر الفائدة  تمثل سعر إعادة الخصم للبنك املركزي كمتغير    𝑰𝑹 القطاع الخاص كنسبة من الناتج الداخلي الخام.

 .  االسمي

على خصائص    بين متغيرات الدراسة  طويلة وقصيرة األجل  ةالديناميكي يعتمد اختيار املنهجية املناسبة لتحليل العالقة  

 حاالت ممكنة:  4حيث يمكن التمييز بين  ،ينبغي معرفة درجة التكامل لكل سلسلة زمنية السالسل الزمنية، لذلك 

باستخدام    جمع تقدير النموذ، في هذه الحالة يمكن نمذجة البيانات في املستوى  I(0)جميع السالسل الزمنية مستقرة أي   -1

 . طريقة املربعات الصغرى العادية

لكن ليست متكاملة فيما بينها، في هذه الحالة نقوم بأخذ الفوق    I(1)جميع السالسل الزمنية متكاملة من نفس الدرجة  -2

 . ستخدام طريقة املربعات الصغرى العاديةبا ج بعدها يتم تقدير النموذاألولى لكل سلسلة 

ومتكاملة فيما بينها، في هذه الحالة يمكن تقدير نموذج املدى   I(1)جميع السالسل الزمنية متكاملة من نفس الدرجة أي  -3

الطويل الذي يعكس العالقة طويلة األجل بين املتغيرات وذلك باستخدام البيانات عند املستوى ونموذج األجل القصير  

 نموذج تصحيح الخطأ والذي يعكس العالقة الديناميكية بين املتغيرات في األجل القصير.  أو

مع وجود احتمال ان تكون هذه االخيرة   I(1)االخر متكاملة من لدرجة األولى    والبعض  I(0)تكون مستقرة  السالسلبعض    -4

 Pesaran and Shinاستجابة لذلك طور كل من  تعتبر هذه الحالة أكثر تعقيد من الحاالت السابقة. متكاملة فيما بينها،

. (2001)et al (1999) and Pesaran    باسم للتعامل مع    Bounds Testing ARDL /منهجية جديدة تعرف  خصيصا 
 الحالت المماثلة. يتميز هذا المنهج بعدد من المميزات نذكر أهمها فيما يلي: 

 .  I(0)و I(1)يمكن استخدامه مع مزيج من البيانات أي   -

 . Pesaran et al. (2001يمكن تطبيقه على حجم عينة صغير )  -

 واحد. ان القصير والطويل في للمتغيرات خالل االجلين   ةيسمح بتحليل العالقة الديناميكي -
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حصائيات القياسية املستخدمة في اختبار  تمتلك اال   I (0) ( ،1)  Iبغض النظر عما إذا كانت املتغيرات األساسية هي   -

   " .تكامل مشترك بين املتغيرات  وجود عدم" في ظل الفرضية الصفرية  معياري الحدود توزيع غير 

تحديد   - نموذج    االبطاء  رجات دبمجرد  باستخدام    يمكنبشكل مناسب،    ARDLفي  املشترك  التكامل  تقدير عالقة 

 (.OLSربعات الصغرى عادية )املطريقة  

املمي ضوء  صياغة  على  يمكن  أعاله،  املوضحة  مقيد    نموذج زات  الغير  الخطأ  هذه    املستخدم    ARDL-UECMتصحيح  في 

 الدراسة على الشكل التالي:  

 النموذج األول: 

∆𝑀𝑉𝐴𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛿1𝑖

𝑝

𝑖=1

∆𝑀𝑆𝐶𝑃𝑆𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿2𝑖

𝑝

𝑖=1

∆𝐿𝑅𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿3𝑖

𝑝

𝑖=1

∆𝐼𝑅𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿4

𝑝

𝑖=1

∆𝑀𝑉𝐴𝑡−𝑖

+ 𝛽1𝑀𝑉𝐴𝑡 + 𝛽2𝑀𝑆𝐶𝑃𝑆𝑡−𝑖 + 𝛽3𝐿𝑅𝑡−𝑖 + 𝛽4𝐼𝑅𝑡−𝑖

+ 휀𝑡                                                                                                                            (1)         

 النموذج الثاني: 

∆𝐸_𝐼𝑁𝐷𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛿1𝑖

𝑝

𝑖=1

∆𝑀𝑆𝐶𝑃𝑆𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿2𝑖

𝑝

𝑖=1

∆𝐿𝑅𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿3𝑖

𝑝

𝑖=1

∆𝐼𝑅𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿4𝑖

𝑝

𝑖=1

∆𝐸_𝐼𝑁𝐷𝑡−𝑖

+ 𝛽1𝐸_𝐼𝑁𝐷𝑡−1 + 𝛽2𝑀𝑆𝐶𝑃𝑆𝑡−1 + 𝛽3𝐿𝑅𝑡−1 + 𝛽4𝐼𝑅𝑡−1

+ 휀𝑡                                                                                                                     (2)     

     OLS( بواسطة املربعات الصغرى العادية  2( و )1في تقدير املعادلتين )  ARDLتتمثل الخطوة األولى في نهج اختبار حدود  

اختبار  بين    بهدف  املدى  ب  الدراسة   تغيرات موجود عالقة طويلة  باالستعانة  التي  ملعامالت    F  الكلية   املعنويةاختبار  وذلك 

   تعكس التأثير على املدى الطويل كما يلي:

 فرضية العدم: 

𝐻0: 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 𝛽4 = 0 
 مقابل الفرضية البديلة:  

𝐻1: 𝛽1 ≠ 𝛽2 ≠ 𝛽3 ≠ 𝛽4 ≠ 0 
  Pesaran et al(.  2001مع حدود القيم الحرجة لإلحصائية لـ :)    Fيرتكز هذا االختبار على مقارنة القيمة املحسوبة لإلحصائية  

 أقل من القيم الحرجة ذات الحد األدنى، فال يمكن رفض الفرضية الصفرية الخاصة بعدم  ةاملحسوب   F  ئيةإحصا  تإذا كانف  .

النقيض من ذلك، إذا كانت إحصا  .بين املتغيرات  تكامل املشترك   وجود القيمة الحرجة للحد    F  ئية على  املحسوبة أعلى من 

البديلة  الفرضية الصفرية  يتم رفض  األعلى بالفرضية  في   تكامل مشتركهناك عالقة  ، مما يعني أن  والقبول  املتغيرات  بين 

 غير حاسم. سوف يكون إذا كانت القيمة املحسوبة تقع ضمن الحدود، فإن االستدالل اما النموذج.  

الثانية املتغيرات  :الخطوة  بين  مشترك  تكامل  عالقة  وجود  من  التحقق  نموذج  يتم    بعد  املشروط    ARDLتقدير 

 للعالقة طويلة االجل بين متغيرات الدراسة وذلك كما يلي: الشتقاق قيم املعلمات 

𝑀𝑉𝐴𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑀𝑆𝐶𝑃𝑆𝑡 + 𝛼2𝐿𝑅𝑡 + 𝛼3𝐼𝑅𝑡 + 𝑣𝑡                     (3)  

𝐸_𝐼𝑁𝐷𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑀𝑆𝐶𝑃𝑆𝑡 + 𝛼2𝐿𝑅𝑡𝑖 + 𝛼3𝐼𝑅𝑡 + 𝑣𝑡                 (4)  
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على   نحصل  واألخيرة،  الثالثة  الخطوة  الديناميكية في  العالقة  املعلمات  نعكس  نموذج    التي  تقدير  من خالل  املدى  قصيرة 

 حدد على النحو التالي:  املتصحيح الخطأ  

∆𝑀𝑉𝐴𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛿1𝑖

𝑝

𝑖=1

∆𝑀𝑆𝐶𝑃𝑆𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿2𝑖

𝑝

𝑖=1

∆𝐿𝑅𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿3𝑖

𝑝

𝑖=1

∆𝐼𝑅𝑡−𝑖

+ ∑ 𝛿4𝑖

𝑝

𝑖=1

∆𝑀𝑉𝐴𝑡−𝑖 + 𝜑𝐸𝐶𝑀𝑡−1 + 𝑢𝑡               (5) 

∆𝐸_𝐼𝑁𝐷𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛿1𝑖

𝑝

𝑖=1

∆𝑀𝑆𝐶𝑃𝑆𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿2𝑖

𝑝

𝑖=1

∆𝐿𝑅𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿3𝑖

𝑝

𝑖=1

∆𝐼𝑅𝑡−𝑖

+ ∑ 𝛿4𝑖

𝑝

𝑖=1

∆𝐸_𝐼𝑁𝐷𝑡−𝑖 + 𝜑𝐸𝐶𝑀𝑡−1 + 𝑢𝑡                (6) 

 النتائج   الدراسة ومناقشة  بياناتتحليل   .5

 تحليل بيانات الدراسة   1.5

من   املمتدة  الفترة  الدراسة  هذه  متغيرات  تم    2019الى    1999تغطي  والتي  البيانات  توفر  الى  االختيار  هذا  ويعزى 

التطور  والذي يمثل    اسفله    1الشكل  من خالل  الحصول عليها من املوقعين الرسميين للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.  

الدراسة  ملتغيرات  إمكاني  الزمني  جليا  لنا  السلسلتين  يتضح  في  هيكلي  انكسار  بيرون     𝑴𝑽𝑨    ،𝑬𝑰𝑵𝑫ة وجود  وحسب 

ا وثيًقا، ما يجعل اختبارات جذر الوحدة التقليدية أحيانا منحازة  1989)
ً
( فان التغيير الهيكلي وجذور الوحدة يرتبطان ارتباط

  العديد من الباحثين على   املالحظةنحو جذر وحدة خاطئ عندما تكون البيانات مستقرة مع وجود انكسار هيكلي. حفزت هذه  

 . (Hansen, 2001) تطوير العديد من اختبارات جذر الوحدة التي تظل صالحة في وجود االنكسار الهيكلي

 

 2019- 1999التطور الزمني لبيانات الدراسة خالل الفترة : 1الشكل 

 متغيرات القطاع الصناعي  •

 

 

 

 

  

 متغيرات القطاع املالي  •

 

 

 

 

 Eviews-10برنامج  من اعداد الباحثين باالعتماد على  املصدر:
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   اختبار االستقرارية 2.5

   Augmented Dickey–Fullerاسفله نتائج اختبار جذر الوحدة ملتغيرات الدراسة باستخدام اختبارين    6  يوضح الجدول        

(ADF  و )Phillips-Perron (PP)     بالنسبة ملتغيرات القطاع املالي، أما بالنسبة ملتغيرات القطاع الصناعي فتم اللجوء الى اختبار

(UR-B)  Unit Root with Break   وهو عبارة عن توسعة  للتعامل مع االنكسارات الهيكلية في السالسل الزمنية    خصيصا    املطور

 (. ADFإلختبار )

 

 : اختبارات جذر الوحدة 6جدول 

 املتغيرات 
 عند الفرق األول  عند املستوى 

 االستدالل  
ADF/UR-B PP ADF/UR-B PP 

متغيرات  

القطاع 

 الصناعي 

MVA 4.5272 -   ----- ***6.6879 -   ----- I(1) 

EIND ***6.2468 -   -----  -----  ----- I(0) 

متغيرات  

القطاع 

 املالي 

IR ***4.6246 -  ***6.8355 -   -----  ----- I(0) 

MSCPS 1.1878 -  0.9020 -  ***5.5056 -  ***5.5649 -  I(1) 

LR 0.3080 0.2400 ***5.7233 -  ***5.6649 -  I(1) 

 % 1معنوية عند مستوى %   ***5**معنوية عند مستوى     %10* معنوية عند مستوى  مالحظة:    
 Eviews-10على  من اعداد الباحثني ابالعتماد املصدر:      

  MVAأن السلسة  إلى    (UR-B)  جذر الوحدة مع فواصل هيكلية  بالنسبة الى متغيرات القطاع الصناعي تشير نتائج اختبار

عند أخذ الفرق  مباشرة  . كما أنها سوف تستقر  2009املستوى تحتوي على جذر الوحدة وأن سنة االنكسار الهيكلي هي    عند

فهي    EINDأما السلسلة ،  I(1)متكاملة من الدرجة األولى  MVA  و بالتالي فان السلسلة % 1األول وذلك عند مستوى معنوية 

وبالتالي فهي سلسلة   2003هي  الهيكلي في بياناتها  و ان سنة االنكسار % 1وية عند معن عند املستوى خالية من جذر الوحدة 

 .  I(0)أي   0متكاملة من الدرجة 

ملتغيرات   االختبارين  ابالنسبة  نتائج  تشير  املالي  السلسلة    PPو  ADFلقطاع  أن  خالية من جذر    IRالى  املستوى  عند 

  LRو  MSCPSالسلسلتين  وحدة في  عن وجود جذر    بينان االختبارين  أفي نفس الوقت ف  %  1معنوية  مستوى  ذلك عند  الوحدة و 

 . %  1مستوى معنوية  عند تصبح السلسلتين مستقرتين ق األول فر اخذ المع و  ى عند املستو 

سوف  ،   I(0)و  I(1)ن السالسل الزمنية قيد الدراسة عبار عن مزيج بين   أ  أظهرت استنادا الى نتائج جذر الوحدة و التي 

الدراسة على منهجية    Pesaran and Shin (1999) andاملطورة خصيصا من قبل    ARDL / Bounds Testingتعتمد هذه 

. (2001)et al Pesaran   باعتبارها املنهجية األنسب في حالة ما اذا كانت السالسل الزمنية عبارة عن مزيج ما بينI(1) وI(0) . 

 للتكامل املشترك  اختبار الحدود   3.5

https://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_Dickey%E2%80%93Fuller_test
https://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_Dickey%E2%80%93Fuller_test
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  الخطأ الغيرنموذج تصحيح  انطالقا من تقدير    اتم الحصول عليهي  ت اسفله نتائج اختبار الحدود وال  7يوضح الجدول  

بطاءات في النموذجين بإبطاءين وذلك لبيانات )سنوية( تم تسقيف عدد اإل املقيد.  بالنظر الى صغر حجم العينة وطبيعة ا

أحسن نموذج من     ARDL(1, 1, 0, 2)تم اختيار النموذج    AICتفاديا لفقدان املزيد من درجات الحرية. باالعتماد على معيار  

 بين جميع النماذج املمكنة.  

 Bounds Test: نتائج اختبار احلدود للتكامل املشرتك 7اجلدول رقم 
F اختبار الحدود – 

 
 H0 : ال يوجد تكامل مشترك

 I(0) I(1) .املعنوية القيمة  حصائية االختبار ا

     1النموذج 

F- 4.15 3.008 %10 24.08885 احصائية 

k 3 5% 3.71 5.018 

  1% 5.33 7.063 

     2النموذج 

F- 4.1 2.95 %10 1.371086 احصائية 

k 3 5% 3.61 4.913 

  1% 5.19 6.845 

 EVIEWS 10من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج ملصدر: ا                 
عند   العليا  للحدود  الحرجة  القيمة  من  أكبر  األول  للنموذج  بالنسبة  فيشر  احصائية  ان  نالحظ  النتائج  خالل  من 

وبالتالي تم رفض فرضية العدم " ال يوجد تكامل مشترك" وقبول الفرضية البديلة "توجد   10%  5%  %1معنوية  مستويات  

عالقة تكامل مشترك" على املدى البعيد بين أداء القطاع الصناعي مقاس بالقيمة املضافة لقطاع الصناعة التحويلية في الناتج  

قبول فرضية العدم أي عدم وجود    للنموذج الثانيبين اختبار الحدود    ذلك،من    عكسالالداخلي ومتغيرات القطاع املالي. على  

تكامل مشترك بين أداء القطاع الصناعي مقاس نسبة العمالة في القطاع الصناعي الى إجمالي العمالة ومتغيرات القطاع املالي،  

في تحليل  ( 1)العالقة رقمالنموذج األول دير  على نتائج تق ( واالعتماد2استبعاد النموذج الثاني )العالقة رقموعليه سوف يتم  

  . 2019- 1999خالل الفترة  القطاع الصناعي في الجزائرأثر التطور املالي على أداء  

 تقدير العالقة طويلة االجل  4.5

اسفله إلى أن حجم القروض املقدمة الى    8تشير نتائج تقدير العالقة طويلة االجل للنموذج األول والواردة في الجدول  

من االئتمان املمنوح للقطاع    %1، اذ تؤدي زيادةMVAالقطاع الخاص وعرض النقود تؤثران سلبيا على داء القطاع الصناعي  

النقدي كنسبة من   التو إلى    GDPالخاص واملعروض  املضافة لقطاع    %  0.74و  %  0.29لي بنسبة  اانخفاض على  القيمة  في 

بنسبة    GDPيؤدي الى ارتفاع القيمة املضافة للتصنيع في    %1  االسمي بـ  ن زيادة سعر الفائدةأ . كما  GDP  كنسبة الىالتصنيع  

التي اظهرت معنوية إحصائية    الوحيدة هي املعلمة  معلمة عرض النقود    أن النتائج    بينت الناحية اإلحصائية  أما من  .  %0.17

 . % 5 مستوى  عند

 : نتائج تقدير العالقة طويلة االجل 8اجلدول  
 املتغيرات  املعامالت  األخطاء املعيارية t إحصائية القيمة االحتمالية 

0.3928 -0.889360 0.333536 -0.296634 MSCPS 

0.0020 -4.018437 0.186504 -0.749455 LR 
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0.9140 0.110496 1.565886 0.173025 IR 

 EVIEWS 10من اعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج  ملصدر: ا                           
جاءت هذه النتائج غير داعمة للتوقع املسبق الذي ينص  استنادا الى النظرية االقتصادية واالدلة التجريبية لدراسات سابقة،  

تأثير موجب مباشر على القطاع الحقيقي بما في ذلك   أن  على النقدي له  العروض  االئتمان املقدم للقطاع الخاص وحجم 

 ا عكسيا باإلنتاج الحقيقي.التصنيع. وان سعر الفائدة يرتبط ارتباط

 تقدير النموذج قصير االجل  5.5

ن  الى أيشير معامل التحديد املصحح   9من خالل نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ الديناميكي املوضحة في الجدول  

تفسرها متغيرات النموذج، كما أن قيمة معامل تصحيح    GDPمن تغيرات القيمة املضافة لقطاع التصنيع كنسبة الى    95%

، فباعتبارها داللة  ومؤكدة على وجود عالقة توازنيه طويلة االجل بين متغيرات الدراسةالخطأ جاءت متوافقة مع التوقعات  

البعيد ينبغيعلى سرعة تعديل االنحرافات قصيرة االجل باتجا قيمة معامل تصحيح    كون ت أن    ه املسار التوازني على املدى 

من االنحرافات عن    %  65الى أن    معامل تصحيح الخطأ  تشير قيمةحيث  قل من الواحد وذات داللة احصائية.  وأسالبة  الخطأ  

 طويلة األجل يتم تصحيحها على أساس سنوي.   التوازنيالعالقة 

 ARDLنتائج تقدير منوذج تصحيح اخلطأ وفقا ملنهجية  :9اجلدول  
 القيمة االحتمالية  t إحصائية األخطاء املعيارية املعامالت  املتغيرات 

C 64.12331 5.656757 11.33570 0.0000 

D(MSCPS) -1.313812 0.165123 -7.956586 0.0000 

D(IR) 3.598162 0.760929 4.728646 0.0008 

D(IR (-1)) 3.366219 0.509101 6.612091 0.0001 

DUMMY -3.533105 0.463990 -7.614608 0.0002 

CointEq(-1) -0.649736 0.054400 -11.94366 0.0000 

 R-squared 0.960435 Mean dependent var -0.549535  معامل التحديد

املصحح  التحديد    معامل 

Adjusted R-squared 
0.949884 

S.D. dependent var 4.990594 

 Durbin-Watson  2.185156إحصائية

 EVIEWS 10من اعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج ملصدر: ا
الى   القطاع الخاص كنسبة  الى  املوجه  االتمان  ارتفاع حجم  القصير يؤدي  املدى  القيمة    %  1بـ      GDPعلى  الى تراجع 

. هذا ويؤثر معدل الفائدة االسمي إيجابا  1%وذلك عند مستوى معنوية    %  1.31بـ      GDPتصنيع كنسبة الى  في قطاع الاملضافة  

    GDPمن شانه رفع القيمة املضافة لتصنيع كنسبة الى    1%ان ارتفاع سعر الفائدة ب  على أداء القطاع الصناعي في الجزائر اذ  

وذلك اللتقاط االنكسار    (1)للعالقة رقم    DUMMYتم إضافة متغيرة وهمية  .  t+1في الفترة    %  3.36وبـ    tفي الفترة    %    3.6بـ  

وأكده اختبار جذر الوحدة، لهذ املتغيرة أهمية كبيرة في النموذج خاصة في     MVAالهيكلي الذي لوحظ في بيانات السلسلة

 تفادي عدم استقرار املعالم املقدرة. 

 اختبار صالحية النموذج املقدر   6.5

 على تنص  والتي العدم فرضيةتي لألخطاء تدل على قبول  نالحظ ان نتائج االرتباط الذا  10من خالل الجدول رقم       

نس التباين الى قبول فرضية  ااختبار عدم تج نتائج تشير كما،  %5عند مستوى معنوية    البواقي بين الذاتي االرتباط غياب"
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الطبيعي لألخطاء املوضح في  العدم التي تنص على تجانس تباين بواقي النموذج املقدر.  هذا وبين االختبار الخاص بالتوزيع  

 .    % 5ذلك عند مستوى معنوية  " األخطاء موزعة توزيع طبيعي" و  قبول فرضية العدم 2-4الشكل رقم 

 

 : اختبار االرتباط الذايت وعدم جتانس التباين لألخطاء 10اجلدول  
 اختبار االرتباط الذاتي

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 
 

F-statistic 3.764254 Prob. F(2,9) 0.0649 

 اختبار عدم تجانس التباين

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

 

F-statistic 0.504258 Prob. F(8,11) 0.8298 

 EVIEWS 10من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج ملصدر: ا
 اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي  :2الشكل 

 
 

 

 

 

 
 EVIEWS 10من إعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج ملصدر: ا

 
املقدر للتأكد من أن البيانات املستخدمة في هذه الدراسة خالية من   ARDLتم أيًضا اختبار االستقرار الهيكلي لنموذج  

. يتحقق االستقرار    CUSUM OF SQUARESو    CUSUMأي تغييرات هيكلية خالل كامل فترات الدراسة. باستخدام اختبار  

لـ   م  UECMالهيكلي للمعامالت املقدرة  البياني لالختبارين ضمن الحدود الحرجة عند  يوضح    ٪.5ستوى هام  إذا كان الرسم 

 خالل جميع فترات الدراسة.  ا مستقرة هيكلي ARDLأن املعامالت املقدرة لنموذج  3 الشكل 

 اجملموع الرتاكمي لتكرار البواقي واجملموع الرتاكمي ملربعات تكرار البواقي : 3الشكل 
 
 
 
 
 
 

 EVIEWS 10من اعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج ملصدر: ا
بين اداء القطاع الصناعي ومتغيرات القطاع املالي في   ةالديناميكيمن خالل تحليل العالقة  يمكن القول أنه و    عموما  

لم    2019-  1999  ن ما بين التطور املالي خالل فترة  أأظهرت نتائج هذه الدراسة ب  ،وذلك في األجلين الطويل والقصير   الجزائر 
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.هذه   GDP يكن قادرا على تحفيز النشاط الصناعي فقط بل ساهم في تراجع القيمة املضافة للصناعة التحويلية كنسبة الى  

 أنها كانت متوقعة  النتيجة بالرغم من انها ال تتوافق مع النظرية االقتصادية ومع العديد من األدلة التجريبية في دول أخرى إال 

فالجزائر   املاضيين.  العقدين  خالل  بها  تميز  التي  والنقدية  املالية  التطورات  و  الجزائري  االقتصاد  خصوصية  الى  بالنظر 

وباعتبارها أحد الدول املصدرة للمحروقات عرفت خالل هذه الفترة تراكم سريع لصافي األصول األجنبية، املقابل الرئيس ي  

رافقه من زيادة في االنفاق الحكومي عبر برامج  وما  الجزائر، نتيجة زيادة في حجم وقيمة صادرات املحروقات    للكتلة النقدية في

السيئة   اإلدارة  أدت  االقتصادي.  اإلنعاش والنمو  الى    إلنفاقلدعم  الغير منتجة مما خلق  العام  األنشطة  إلى  املوارد  توجيه 

االستالء على الريع بدال من األنشطة الصناعية ذات اإلنتاجية    علىتحفيزه  اسها خنق القطاع الخاص و تشوهات متعددة وعلى ر 

ن النمو في حجم القروض املوجهة الى القطاع الخاص وكذا املعروض النقدي  أذ  إ  العالية وهو ما استجاب له القطاع املالي

  1ذا ما الحظه من خالل الشكل  و هانتقل الى قطاعات أخرى أقل إنتاجية على حساب قطاع الصناعة    خالل فترة الدراسة

اية  يع الذي أظهر اتجاًها سلبًيا بدحيث لم يتم ترجمة االتجاه التصاعدي املالحظ في متغيرات القطاع املالي إلى قطاع التصن

ضف الى ذلك هناك العديد من العوامل األخرى التي ساهمت في األداء الباهت لقطاع الصناعة في الجزائر    .  2009من سنة  

النوعية  ضعف  لنهوض بقطاع الصناعة، ضعف االستثمار األجنبي املباشر و غياب استراتيجية واضحة املعالم لهمها:  لعل أ

 املؤسساتية. 

 خاتمة:  .6

الفترة   في الجزائر خالل  التصنيع  املالي على قطاع  التطور  أثر  إلى دراسة  البحثية  الورقة  -1999تهدف هذه 

وهي الفترة التي تلت اإلصالحات املالية وإصدار قانون النقد والقرض الذي هدف إلى تحسين أداء النظام املالي  2019

تشير نتائج تقدير العالقة طويلة  . ARDLت تم استعمال نموذج من أجل تقدير العالقة بين املتغيرافي تمويل االقتصاد. 

القطاع الصناعي   القيمة املضافة فياالجل إلى أن حجم القروض املقدمة الى القطاع الخاص وعرض النقود تؤثران سلبيا على  

MVA  ،وتوافقت نتائج املدى القصير مع نتائج املدى    يؤدي الى ارتفاع القيمة املضافة للتصنيع.االسمي    سعر الفائدةارتفاع    وأن

الديناميكي  الطويل حيث تبين   القطاع الخاص    أنمن خالل تقدير نموذج تصحيح الخطأ  الى  ارتفاع حجم االتمان املوجه 

في التصنيع  تراجع   تسبب  قطاع  في  املضافة  وأن القيمة  االسمي ارتفاع    ،  الفائدة  القطا   على وبقوة  إيجابا    أثر   معدل  ع  أداء 

 .  الصناعي في الجزائر

من خالل هذه النتائج الغير متوافقة مع النظرية االقتصادية، يتضح لنا ضعف قدرة القطاع املالي على التخصيص  

تعبئة   في  املالي  القطاع  الذي شهده  التحسن  إنتاجية. فبالرغم من  القطاعات واملشاريع األكثر  الفعال لرؤوس األموال نحو 

تقديم القروض لالقتصاد ونحو القطاع الخاص، إال أنه في الواقع ال يزال القطاع الصناعي يتميز بضعف املوارد املالية وكذا  

ولعل أكثر األسباب تفسيرا لهذه العالقة السلبية هو ضعف    املساهمة في االقتصاد وفي خلق القيمة املضافة ومناصب العمل. 

وهذا ما    ى األموال خاصة تلك املقدمة من قبل املصارف العمومية. البيئة املؤسساتية والفساد وانتشار ظاهرة االستيالء عل

في النمو االقتصادي مرتبط بشرط  ومدى مساهمته  أثير اإليجابي للقطاع املالي  الذي أشار إلى أن الت  La porta et alأكد عليه  

املؤسساتي النوعية  قدمها  توفر  التي  املصلحة  أصحاب  ونظرية  العقود.  انفاذ  تضمن  التي  الجيدة    Rajan and Zingalesة 

والتي تنص على أن أصحاب املناصب في الدول النامية والدول الريعية بشكل خاص يعارضون أي تطور قد يحدث في    (2003)

 . القروض املصرفية لصالح مؤسساتهملذلك فهم يفضلون احتكار  القطاع املالي باعتباره قد يؤثر على مصالحهم 

نوص ي بضرورة توفير البيئة املؤسساتية املناسبة حتى يتمكن القطاع املالي من القيام بعمله املنوط به بالشكل  وعليه،  

ل  كما ينبغي على البنوك هي األخرى تحسين قدرتها على تعبئة املوارد املالية املوجودة خارج النظام املالي وذلك من خالالجيد.  

إعادة الثقة للجمهور في املنظومة املصرفية وكذا توسيع عمل املصارف اإلسالمية كون أن غالبية الجزائريون يرفضون إيداع  
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أيضا ينبغي    .، لذا ينبغي توفير أدوات وخدمات مالية تتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالميةأموالهم لدى البنوك تخوفا من الربا

ب الكفيلة  املعنية وضع السياسات  السلطات  املالي و على  القطاع  إنتاجية ولدعم  تطوير  املشاريع األكثر  التمويل نحو  توجيه 

التصنيع باعتباره يمكن أن يشكل أداة مهمة في التحول الهيكلي والتخلص من لعنة التبعية لقطاع املحروقات. وأخيرا ينبغي  

 سوق املالي املهمل، وتحسين دوره في تمويل االقتصاد.تفعيل وإعادة إحياء ال

 . قائمة املراجع:7

 (، سياسة التصنيع في الجزائر. حوليات جامعة الجزائر.1993حويتي أحمد )-

-( سليم  أطروحة  2018مخضار  العربية،  الدول  ببعض  مقارنة  الجزائر  في  الصناعي  القطاع  لتنافسية  تحليلية  دراسة   ،)

 مسان. دكتوراه، جامعة تل

-( لبنى  ودراسات    2019ناصر  أبحاث  مجلة  تحليلية،  دراسة  تطويره:  وُسبل  االستقالل  منذ  الجزائري  الصناعي  القطاع   ،)
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  الجزائر في ظل النموذج االقتصادي الجديدواقع القطاع الصناعي في 

The reality of the industrial sector in Algeria in light of the new economic model 

 ،  1يعقوبن صليحة
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 ملخص 

إلى   الدراسة  هذه  على  تهدف  الضوء  اتسليط  القطاع  واقع  هذا  مكانة  محاولة إلبراز  في  الجزائر  في  الصناعي  قطاع 

ا في اطار  مسعى الجزائر من أجل تحقيق تغيير جذري  ذبالنسبة لالقتصاد الوطني، وأهم العقبات التي تواجهه، وه 

العام   بحلول  اقتصادها  إطار    2030لهيكل  لفي  الجديد  لعدة   نمو لالنموذج  القطاع  هذا  فلقد خضع  االقتصادي، 

  لكن ،  الجماليا  ملحليبة مساهمته في الناتج اوالرفع من نس  كومات املتعاقبة بهدف النهوض بهإصالحات من طرف الح

الل  تبقي ضعيفة جدا، فبالرغم من الخطط الرامية لتنويع االقتصاد الوطني خارج قطاع املحروقات من خمساهمته  

يحتاج خطط أكثر فعالية لتحقيق ال يزال يعاني من مشاكل كثيرة و   تشجيع الصناعات الوطنية إال أن هذا القطاع

 .التنمية الصناعية

مما    وتوصلت املحلي،  الناتج  إجمالي  في  املحروقات  الصناعة الجزائرية خارج  في مساهمة  إلى وجود ضعف  الدراسة 

وإعادة هيكلته، ليكون بديال حقيقيا لقطاع النفط، هذا األخير الذي ال تزال  يستدعي ضرورة تطوير القطاع الصناعي  

 النفط. من التراجع املحسوس ألسعار  مساهمته في االقتصاد الوطني تمثل أعلى نسبة بالرغم

 القطاع الصناعي، اإلستراتيجية الصناعية، الجزائر، نموذج النمو االقتصادي الجديد. كلمات مفتاحية:  

 JEL   :L52 ،O14  ،O25 ،        L9اتتصنيف

Abstract: 

This study aims to shed light on the reality of the industrial sector in Algeria in an attempt to highlight the 

status of this sector in relation to the national economy, and the most important obstacles facing it, and this 

is within the framework of Algeria's endeavor to achieve a radical change in the structure of its economy 

by the year 2030 within the framework of the new model of economic growth. This sector has undergone 

several reforms by successive governments with the aim of advancing it and increasing its contribution to 

GDP, but its contribution remains very weak. Despite plans to diversify the national economy outside the 

hydrocarbon sector by encouraging national industries, this sector is still suffering from Many problems 

and needs more effective plans to achieve industrial development. 

The study found that there is a weakness in the contribution of the Algerian industry outside of 

hydrocarbons to the GDP, which calls for the need to develop and restructure the industrial sector, to be a 

real alternative to the oil sector, the latter whose contribution to the national economy still represents the 

highest percentage despite the significant decline in oil prices 

.Keywords: The Industrial Sector, Industrial Strategy, Algeria, New Economic Growth Model. 

JEL Classification Codes: L52,O14 ,O25, L9 
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 . مقدمة:  1

  لنهوض باقتصادها، حيث يساهم بشكل يعد القطاع الصناعي من بين أهم القطاعات الذي تعول عليه كافة الدول ل

اليد   وتشغيل  الوطني  الدخل  زيادة  في  الدخل،  فعال  مصادر  وتنويع  الصادرات  وتنمية  الواردات  إحالل  وكذلك  العاملة، 

القطاعات األخ في تطوير  التي تساعد  الحديثة  التكنولوجيات  الى جلب    رى، فاكتساب قطاع صناعي قوي يجعل باإلضافة 

 ية،أكثر مرونة على مواجهة التحديات والتقلبات االقتصادية واملحلية واإلقليمية والدول  االقتصاد

، بعد تراجع 2016نموذجا اقتصاديا جديدا منذ    الصناعي، تبنت الحكومة   وإلدراك الجزائر لهذا الدور الذي يلعبه القطاع

أسعار املحروقات وتجنبا لألثار السلبية التي تنجر عن ذلك وهذا تكريسا الستراتيجية الدولة في طرح البدائل االقتصادية 

فاعتمدت العديد من البرامج التنموية لتطوير هدا القطاع، وأقامت العديد من املشاريع    لترقية الصادرات خارج املحروقات.

إلنعاشه. فقد عملت منذ االستقالل وإلى يومنا هذا على تنمية الصناعة الوطنية والنهوض بها محاولة منها للتخلص من التبعية  

 .من تأثير أزمات تذبذب أسعار النفط التي طاملا عانت منهاالخارجية في هذا القطاع ولتنويع صادراتها خارج املحروقات للحد 

ان املشاكل والصعوبات االقتصادية التي كان وال يزال يتخبط فيها القطاع الصناعي. ومن خالل اإلصالحات الهيكلية التي مست  

اس رسم  الى  الجزائرية  بالسلطات  أدت  الخصوص  وجه  على  الصناعي  والقطاع  عام  بوجه  املنتج  تراتيجية صناعية  القطاع 

التصدير،  نحو  وتوجيهها  الصناعات  الصناعي وتطوير  املنطق  استرجاع  بهدف  الصناعي  القطاع  هيكلة  وإعادة  لكن    جديدة 

صها من كل هذه العمليات هو بقاء القطاع الصناعي في شد وجذب بين إصالح اقتصادي آخر وإعادة  النتائج التي تم استخال 

حيث أن القطاع الصناعي ال يزال يعاني من ركود وتدني   يجابية ملموسة على أرض الواقع،هيكلة أخرى دون تسجيل نتائج إ

مستوى األداء ويكمن السبب الرئيس ي في ذلك من أن عملية التنمية االقتصادية في الجزائر تتم دائما وفق استراتيجية النمو  

 .اد من اختالل هذا القطاعالغير متوازن بإعطاء األولوية لقطاع نشاط على حساب قطاع آخر مما ز 

 :بناءا على ما سبق، فإنه يمكن صياغة إشكالية هذه الدراسة على النحو التالي

 ما هو واقع القطاع الصناعي الجزائري في ظل النموذج االقتصادي الجديد؟ 

 :التساؤالت التالية اإلشكاليةوتندرج تحت  

 ما هو النموذج االقتصادي الجديد؟-

 الصناعة في االقتصاد الوطني؟ ماهي أهمية   -

 ماهي استراتيجيات الدولة في تطوير الصناعة وفقا للنموذج االقتصادي الجديد؟  -

 ماهي التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الجزائري وكيف يمكن تجاوزها؟  -

 اهمية الدراسة 

ومن جهة أخرى الوصول إلى نتائج وتوصيات تكمن أهمية الدراسة في معرفة واقع وتحديات هذا القطاع في الجزائر من جهة  

تساعد على النهوض بالقطاع الصناعي. حيث نجد أن قضية تنمية الصناعة الجزائرية وإعادة النظر في السياسات الصناعية  

نمو   تعيق  التي  واملعيقات  املشاكل  تدريجيا من  التخفيف  الجزائري  االقتصاد  ليستطيع  أمرا ملحا وضروريا  السابقة أصبح 

 قطاع الصناعي، والنهوض بمستوى التنمية الصناعية واالندماج في االقتصاد العالمي ال

 :منهجية الدراسة

لقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي من خالل عرض النموذج الجديد للنمو االقتصادي ومراحله، إضافة إلى   

ضمن البرنامج الجديد للنمو االقتصادي في مجال تطوير    الدولة  داتتحليل وعرض واقع القطاع الصناعي في الجزائر، ومجهو 

 . القطاع الصناعي
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 2030-2016التأصيل النظري لنموذج النمو االقتصادي الجديد  .2

نظرا للتذبذبات التي طالت قطاع النفط، أعلنت وزارة املالية اتباع سياسة جديدة للنهوض باالقتصاد الوطني في إطار  

، والذي يركز على إصالح النظام الضريبي لتحقيق مزيد من اإليرادات وتقليص  2030النمو الجديد" حتى  ما أسمته "نموذج  

 .االعتماد على صادرات الطاقة في ظل هبوط أسعار النفط الخام التي عصفت باقتصاد البالد على مدار عامين ونصف

 :2030-2016مراحل النموذج الجديد للنمو االقتصادي   1.2

 ,Ministére des finances) مراحل لبلوغ األهداف  3الحكومة الجزائرية  االقتصادي، خطتنموذج الجديد للنمو الفي 

juillet 2016, p. 10) ؛ 

 نحو األهداف    وتركز  2019-2016تمتد بين    مرحلة اإلقالع:
ً
التي تم  على تطوير القيمة املضافة ملختلف القطاعات صعودا

 .وضعها لكل قطاع

، وتتمكن البالد خاللها من تجسيد إمكانية اللحاق بركب  2025-2020هي املرحلة االنتقالية في الفترة ما بين : و مرحلة التحول 

 .االقتصاد

التقارب أو  االستقرار  وتمتد  مرحلة  واستغالل  2030إلى    2026من  :  التدارك  من  نهايتها  في  الجزائري  االقتصاد  ويتمكن   ،

 .اإلمكانيات املتاحة، وستتجه مختلف القطاعات االقتصادية نحو قيمتها التوازنية

 : األهداف املنتظرة من النموذج الجديد للنمو االقتصادي.2.2

من أجل ضمان تنوع وتحول االقتصاد الجزائري    2030اق  حدد النموذج جملة من األهداف التي يتوجب بلوغها في آف

 : (57، صفحة 2020)قلوح و بن ابراهيم،  وتحرره من التبعية املفرطة للمحروقات

الخام خارج املحروقات في حدود    - الناتج  6.5مسار مستدام للناتج الداخلي  الفرد من  % سنويا، يضاف له زيادة في نصيب 

 .مرة 2.3الداخلي الخام الذي وجب مضاعفته بـ 

 .2030% بحلول 10إلى  % 5الصناعة التحويلية في القيمة املضافة للناتج الداخلي الخام من  مساهمة نسبة مضاعفة -

 .تحديث للقطاع الزراعي لتحقيق األمن الغذائي للبالد والتوجه نحو التصدير -

 إلى زيادة  6بـ  تقليص نسبة نمو استهالك البالد السنوي من الطاقة إلى النصف من زيادة سنوية    -
ً
، 2030% بحلول  3بـ  % حاليا

 . االقتصادي املتسارعتكون مصحوبة بتنويع الصادرات الجزائرية من اجل دعم النمو 

 بسياسة املوازنة العامة )كيفية تحديد سعر  -
ً
تضمن النموذج الجديد للنمو، جملة من مقترحات اإلصالحات تتعلق أساسا

 .البرميل املعتمد في إعداد املوازنة وزيادة نسبة الجباية العادية(

تسريع اإلصالحات املالية وتحويل املخصصات املالية لالقتصاد املنتج واعتماد مخطط استثمار متعدد السنوات واإلسراع    -

 .في تشريع قانون عضوي لقوانين املوازنة العامة للبالد

اختال   - على  الضرائب  تحصيل  عمليات  وتحسين  اإلدارية  العوائق  من  وتخليصها  جبائيه  إصالحات  مباشرة  فها،  ضرورة 

 ومواصلة ترشيد اإلنفاق العام.

 املحاور االستراتيجية لنموذج النمو االقتصادي الجديد  .3.2

قيادة استراتيجية  تطبيق  خالل  من  وضع    وهذا  أن  الجديد  االقتصادي  النموذج  يفترض  للنمو:  الجديدة  السياسة 

ولبلوغ األهداف املسطرة    للدولة،تتم إال بعد معالجة االختالالت في املوازنة العامة    استراتيجية لقيادة السياسة الجديدة ال 

 : (47-46، الصفحات  2017)العايب،  وما بعدها وحدد النموذج ثالثة محاور رئيسية هي للمرحلة االنتقالية

املستهدفة  - القطاعات  وتفعيل  املحروقات  : ع بالتنويديناميكية  قطاع  مساندة  على  املحور  هذا  واألشغال    يرتكز  والبناء 

بالدرجة األولى بتفعيل قطاع الصناعة خارج    العمومية في قيادة االقتصاد الجزائري من طرف قطاعات أخرى ، ويتعلق األمر

 . .%7،4 الخدمات،%6،5 ،قطاع الفالحة 2030 بعد سنة % 10 املحروقات لتصل نسبة مساهمتها في القيمة املضافة
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السلطات العمومية على ضرورة   ملواكبة التحوالت الهيكلية املستهدفة من قبل النموذج ألحت  االستثمار:الزامية تعزيز نظام  - 

وذلك حتى بالنسبة لإلدارات العمومية من خالل    املستثمرة، ربط االستثمار خارج قطاع املحروقات بتطور إنتاجية األموال 

 .والخاص الدور الفعال للشركة بين القطاع العام

الفجوة بين الواردات والصادرات الخارجيةاملالءة  - الخارجية أساسا على تخفيض  خارج قطاع املحروقات   : تنصب املالءة 

 : بعدينودلك من خالل 

 .املتجددةوير الطاقات وضع سياسة لتأطير الكفاءة الطاقوية وتط-

 زيادة الصادرات خارج قطاع املحروقات-

 واقع القطاع الصناعي الجزائري  .3

 خصائص القطاع الصناعي الجزائري:  1.3

فقت عملية  منها الصفات التي راو   التصنيعية،يتسم التصنيع في الجزائر بجملة من الخصائص تتعلق بصلب العملية  

  تتجلى هذه الخصائص في النقاط التالية تتميز بها الصناعة في الجزائر، و كأنها من ضمن الخصائص التي  التصنيع منذ بدايتها و 

 : (165-162، الصفحات 2009)زرقين، 

االجمالي ضعيفة  ض- الداخلي  الناتج  في  التحويلية  الصناعات  مساهمة  :تعتبر  الصناعي  االنتاج  بقطاعات  عف  مقارنة  جدا 

% ،فهذه الصناعات لم تستطيع الولوج الى األسواق العاملية بسبب ضعف انتاجها و قلة    5النشاط االخرى ، فهي ال تتعدى  

بعض   وحتى   ، الداخل  نحو  التوجه  أي   ، السائد  املحلي  االستهالك  بتطور  الصناعات  هذه  تطور  انحصر  فلقد   ، جودتها 

ينة السوق الذي تعمل فيه ألنها تنتج بناء على الطلب املتوفر فيه ، حيث تستفيد غالبا من  الصناعات التصديرية بقيت ره 

 .وتطويره كما و نوعاها الحافز لزيادة انتاجها  بالتالي لم يكن لديو الدخول الى االسواق السهلة ، و بعض االتفاقيات الثنائية أ

ية عن النسبة بين املخرجات التي أنتجت في فترة زمنية معينة  تعبر االنتاج  الصناعية:   وانخفاض االنتاجيةضعف االداء  -

في تحقيق هذه    وكمية املدخالت املتأتية من هذا    املخرجات،التي استخدمت  القيمة املضافة  أم  أكانت كمية االنتاج  سواء 

أي بضعف االنتاجية    االنتاج،لجميع عناصر    األداء وانخفاض االنتاجيةتتميز عموما بضعف    والصناعة الجزائرية  االنتاج،

   .الكلية

، فانحصر عملها على تلبية  الجزائرية ضمن أسوار من الحماية  لقد نشأت الصناعة  :الحماية و ضعف القدرة على املنافسة-

وجود منافسة    ، كما أن عدم نوعية املنتوج وأذواق املستهلكينالطلب املحلي مما جعلها تتأقلم مع السوق الداخلية من حيث  

ى التعامل مع االسواق الخارجية  حقيقية داخل السوق دفعها الى عدم االهتمام باملنتوج وتحسين نوعيته ، ففقدت القدرة عل

التعرف على طبيعتها ، ان الحماية التي فرضت على القطاع الصناعي لم تحسن من وضعيته بل بالعكس  تفاقمت مشاكله  و 

هذا ما دفع الدولة الى تشجيع القطاع الخاص من اجل كسر احتكار القطاع  و ،  ئج السلبيةتدهوره و تحقيقه للنتاوواصل  

و تطوير آليات عمله بما العمومي و مواجهة املنافسة ،مما زاد من مشاكله في البداية و بدأ يحاول تحسين قدرته على املنافسة  

العاملية و  و           دة خاصة جراء زيادة املنافسة املحلية ، إال أنه مازال يعاني من مشاكل عيتناسب وظروف املنافسة الجديدة

       .عدم القدرة على الصمود أمامها

لألسواق  - اعتماد    :الخارجيةالتبعية  من  زاد  التنموية  العملية  انطالق  منذ  الجزائر  انتهجتها  التي  الصناعية  السياسة  ان 

املواد   من  احتياجاتها  لتوفير  العاملية  األسواق  على  والتجهيزات،الصناعة  تجديد    األولية  الى  التكنولوجيا باإلضافة    وتطوير 

 .في كثير من األحيان وشروطها املجحفةتقلبات أسعارها فاقم من مشاكل التعامل مع هذه السوق ب باإلنتاج، مماالخاصة 

و - االنتاج  تكلفة  بالنوعيةارتفاع  االهتمام  السوق    عدم  في  مثيالتها  منتجاتها عن  تكلفة  بارتفاع  الجزائرية  الصناعة  :تتميز 

ئقا أمام وصولها الى األسواق  هذا ما يشكل عا ت املشابهة لها في الدول النامية، ومنها الدول العربية، و العاملية و حتى املنتجا

تعود التكلفة املرتفعة للمنتجات الصناعية الجزائرية الى عدم استعمال  و  ،املنافسة في سوقها الداخلية الخارجية ، بل و حتى
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، كما تعتبر العملية  االنتاجية الضعيفة لليد العاملة  باإلضافة الى   ،كامل الطاقات االنتاجية املتاحة في املؤسسات الصناعية

الصناعية عملية كمية و ليست نوعية ، أي أنها تركز على االنتاج الكمي مع اهمال النوعية و العمل على تطويره بما يتناسب  

ما تزال مسألة التكلفة  ، و تهمواصفا، فالعالم اليوم يشهد تغييرا هائال ومتسارعا في تطوير االنتاج  و مع تطور أذواق املستهلكين

 .و النوعية قائمة و تشكل أحد أهم التحديات التي تواجه الصناعة الجزائرية

املستوردة- التكنولوجيا  على  اآلالت   :االعتماد  في  ،خاصة  الصناعة  مجال  في  عديدة  تغيرات  التكنولوجيا  أحدثت                       لقد 

اج  التي تهدف الى تحسين االنتأساليب االنتاج و لى طرق العمل و ية االنتاج، باإلضافة االتجهيزات املساهمة في عململعدات و او 

ما يرتبط بها من معرفة و بحث علمي،  اعة مرتبط بتقدم التكنولوجيا  و بذلك يبقى تقدم الصن، و النوعيةمن حيث التكلفة و 

ت البيئة عند  لم يتم مراعاة متطلباملية التقليد و لجزائر أخذت شكل ع منها االتكنولوجيا في الدول النامية و   لكن عملية نقل

والتجهيزات وطرق    الصناعية و تحديد أنواع اآلالتالى جهات خارجية لدراسة املشروعات    ءاللجو تم    بل  التكنولوجيااختيار  

ا أو  العمل على تطويرهو  ولوجيا بما يناسب البيئة املحليةتطويع هذه التكنبالتالي لم يتم استيعاب و التشغيل و الصيانة ، و 

الصيانة للتكنولوجيات  تجربة أو حتى بعملية االستبدال و بذلك بقيت الصناعة مرهونة بكل تطور  و ،  اعادة انتاجها بشكل أخر

  .املستوردة

االنتاج في حالة  ادة  :ان الجهاز االنتاجي يجب ان يتمتع باملرونة الكافية التي تكسبه القدرة على زي  اإلنتاجي عدم مرونة الجهاز  -

وذلك     نوعية املنتوجء في أسلوب االنتاج أو في بنية و ، وكذلك تجعله يستجيب للتغيرات والتطورات الحاصلة ،سوازيادة الطلب

ي  مرنة يمكن استخدامها فيتطلب استخدام تكنولوجيا حديثة و هذا  عملية االنتاج و غير مكلفة في  بإجراء تعديالت بسيطة و 

هذا ما ال نجده  مل هذه التكنولوجيا، و نماذج مختلفة ،من خالل تعديالت معينة في طرقة عج بنوعيات و انتاج أكثر من منتو 

هذا  و   ، نتاجبطيئة ال تتوفر فيها املرونة إلجراء أي تعديالت في عملية اال ة التي تستخدم تكنولوجيا قديمة و في الصناعة الجزائري

االسترا الى  للتحول  الصناعة  امام  على  كله يشكل عقبة  املعتمدة  الصناعية  ال  التصدير الن تيجية  يتطلب جهازا  هذا  تحول 

 نوعيتها و جودتها. و                  توفير متطلباته من حيث طبيعة املنتجاترا على التعامل مع هذا التحول و قادانتاجيا مرنا و 

 (2018-2007) خالل الفترةالقطاع الصناعي ومساهمته في االقتصاد الجزائري  واقع .2.3

سجل القطاع الصناعي نسب نمو سالبة خالل هذه الفترة  2010الى  2000في فترة برامج اإلنعاش االقتصادي من سنة 

فهي كذلك عرفت معدالت نمو    2010أما سنة  (  2.2%ـ-)  بقدر    2006  ( وسنة1.9%-)  بـ2000حيث قدر معدل النمو سنة  

بينما سجل القطاع الخاص  1.66 % .-بمعدل نمو سنوي في املتوسط خالل هذه الفترة قدر    وسجل -2.5 %)  (بـسالبة قدر  

 .4.12 %بلغ.معدل نمو 

 :  اإلجمالي تطور مساهمة القطاعات االقتصادية في الناتج املحلي  1.2.3

الصناعات التحويلية إذ لم يسجل   الجزائر محدودية القيمة املضافة لقطاع قد أظهرت مؤشرات القطاع الصناعي في ل

ذلك بما يقارب (،2016-2011)املحلي اإلجمالي خالل الفترة  % من الناتج  4،33  قطاع الصناعات التحويلية إال نسبة حوالي

الصناعات ،  للفترة  مليار دوالر كمتوسط8,12مبلغ    أن قطاع  األرقام  و التحويلي  وتبين هذه  الجزائر ضعيف  في  كل ة  في    هو 

تفوق  أين  املتقدمة،  الدول  في  التحويلية  الصناعات  به قطاع  يساهم  ما  بعيد جدا عن  املحلي    األحوال  الناتج  في  مساهمته 

  كما يعتبر   .في بعض الدول الصناعية  % 14  أسيا، وأكثر من  في دول شرق   %20  في الصين، وأكثر من   %30  اإلجمالي أكثر من 

حيث تفوق مساهمة قطاع  ،  املغرب العربي  ت التحويلية في الجزائر ضعيف جدا مقارنة حتى مع بعض دول الصناعا  قطاع

 . 2016ضمن الناتج املحلي اإلجمالي لسنة   %  15 أكثر من الصناعات التحويلية في كل من املغرب وتونس
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 (2018-2007الفرتة)تطور مسامهة القطاعات االقتصادية يف الناتج احمللي اإلمجايل خالل  : 01اجلدول رقم 
 %الوحدة:                                                                                                        

 الخدمات واالشغال العموميةالبناء  الصناعة خارج املحروقات  الفالحة املحروقات السنوات
2007 43،9 7،6 5 8،86 29 
2008 45،5 7،8 5،2 8،8 30 
2009 31،1 9،3 5،7 11 35،6 
2010 34،9 8،5 5،1 10،5 34،8 
2011 36،1 8،1 4،6 9،2 36،1 
2012 34،4 8،8 4،5 9،3 36،4 
2013 30 9،8 4،6 9،8 38،3 
2014 27،1 10،6 5 10،8 41،5 
2015 18،8 11،6 5،4 11،5 44،6 
2016 18 12،7 5،8 12،3 45،1 
2017 20،4 12،2 5،7 12،1 40،9 
2018 23،1 12،3 5،6 11،9 41،3 

     )تقارير بنك اجلزائر لسنوات خمتلفة( املصدر:
مساهمة قطاع املحروقات في تكوين الناتج الداخلي  ف،  املختلفةمن خالل الجدول نالحظ أن هناك اختالل بين قطاعات اإلنتاج  

وهذا راجع إلى انخفاض األسعار في األسواق العاملية، كما أن مساهمة قطاع الصناعة خارج    2012الخام في تراجع منذ سنة  

يل على ضعف القطاع  %، هذا دل  5املحروقات ضعيفة جدا مقارنة بباقي القطاعات االقتصادية، فهي ال تتعدى في املتوسط  

اذا ما قارناه بغيره من القطاعات رغم زيادة االنفاق العمومي في اطار البرامج الخماسية، كل هذه املعطيات تشير الى الوضعية  

الصعبة التي تمر بها الصناعة الوطنية من جهة، والى املشاكل والعقبات التي يعاني منها القطاع االنتاجي الوطني سواء من حيث  

القطاع    جودة الى ضعف  ثانية، باإلضافة  املتبعة من جهة  التسيير  أو حتى طريقة  أو معدل استغالل قدرات االنتاج  املنتج 

الخاص واالستثمارات األجنبية اما بسبب العراقيل البيروقراطية أو بسبب الرغبة في االستثمار في قطاعات أكثر وأسرع ربحية  

 وأقل مخاطرة. 

 (2018-2007) اإلجمالي للفترة عي ونسبته من الناتج املحلي  املضافة في القطاع الصناتطور القيمة 2.2.3 

( نتائج موجبة لكنها ضـــــــــــعيفة ومتذبذبة، وهذا راجع الى 2018-2007حققت الصـــــــــــناعة خارج املحروقات خالل الفترة )

ــــاهم ـــ ــــائيات املتوفرة نالحظ أن مســـــ ـــ ــــتغالل االمكانيات املتاحة، وبالنظر الى االحصـــــ ـــ ــــناعات التحويلية في الناتج عدم اســـــ ـــ ة الصـــــ

ــتهالكية،   ــناعات االسـ ــناعات االســـتخراجية، كما أنها تعاني من ســـيطرة الصـ ــاهمة الصـ املحلي االجمالي متدنية جدا مقارنة بمسـ

 والجدول التالي يوضح ذلك:

-2007مساهمة القيمة املضافة للقطاع الصناعي الجزائري في الناتج املحلي االجمالي في الفترة)  تطور  :02 الجدول رقم

 يون دوالر مل  الوحدة:                                                                                                                        (.                                 2018

 اجمالي القطاع الصناعي  الصناعات التحويلية الصناعات االستخراجية  

القيمة   السنوات

 املضافة 

املساهمة في الناتج  

 املحلي االجمالي% 

القيمة  

 املضافة 

املساهمة في الناتج  

 املحلي االجمالي% 

القيمة  

 املضافة 

املساهمة في الناتج  

 املحلي االجمالي% 

2007 65.651.4 47.0 5.378.6 4.0 69.029 51 

2008 77.454.3 45.5 6.504.4 3.8 83.994.7 49.3 

2009 41.894 30.0 5.814 4.2 47.708 34.2 

2010 56.185 34.7 8.036 5.0 64.221 39.7 

2011 72.500 36.7 7.126 3.6 79.625 40.3 

2012 71.567 35 7.785 4.0 79.207 38 

2013 65.359 28.9 9.035 4.0 74.351 32.9 

2014 55.085 25 8.957 4.1 64.036 29.1 
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2015 36.411 20 7.760 4،3 44.171 24،3 

2016 24.138 15 8.884 5،5 33.022 20،5 

2017 32.768 19.2 7،339 4،3 40.107 23،5 

2018 39.212 22 7.627 4،3 46.839 26،3 

 ( 2019اىل  2008)التقرير االقتصادي العريب املوحد،  املصدر:

اتجاها متزايدا من سنة   الى    2007من الجدول نالحظ أن مساهمة الصناعة االستخراجية في الناتج املحلي االجمالي سلكت 

انخفض الناتج الصناعي بسبب تأثره باألزمة    2009لكن في سنة    ،ويرجع ذلك الى ارتفاع أسعار النفط في السوق العاملية،  2008

الع الطلب  العاملية وانكماش  بين سنة  املالية  أما  النفط،  على  الصناعي    2012و  2009المي  للقطاع  املضافة  القيمة  عرفت 

تحسنا ملحوظا نتيجة ارتفاع اسعار النفط العاملية والذي كان قوة دافعة الرتفاع القيمة املضافة للصناعات االستخراجية،  

أسعار النفط في االسواق الدولية والذي    بدأت القيمة املضافة للقطاع الصناعي بالتراجع بسبب هبوط   2012لكن بعد سنة  

% من اجمالي الصادرات مما  98أدى بدوره الى تراجع القيمة املضافة للصناعات االستخراجية حيث تمثل صادرات النفط  

انتهجت    2014سنة  وإبتداءا منلكن    يعرضها ملخاطر التقلبات الظرفية في أسعار املحروقات ويقلص من مداخيل الدولة.

 . نتيجة لتراجع أسعار النفط مجددا الجزائر سياسة تقشفية

تتعدى   االجمالي حيث ال  املحلي  الناتج  في  تبقى مساهمتها ضعيفة  التحويلية  الصناعة  الصناعة  5أما  مع قطاع  باملقارنة   %

هذا التراجع الى    %، وهي موجهة لالستهالك املحلي والقليل جدا ما يصدر للخارج، ويعود48االستخراجية الذي يساهم بنحو  

محدودية القاعدة االنتاجية التي ال زالت ترتكز على صناعات تعتبر خفيفة وذات قيمة معرفية متدنية، باإلضافة الى ضعف  

املنافسة بسبب ضعف   قادر على  غير  الصناعي  االنتاج  اإلنتاج، مما جعل  تجهيزات  وتآكل  الصناعات  في هذه  االستثمارات 

 .ية وقلة جودتهاتنافسية الصناعات العموم

ما قورنت بالدول الصناعية أو حتى بعض الدول    إذاان مساهمة القطاع الصناعي في الناتج املحلي االجمالي تبقى محدودة جدا  

يحقق   لم  أنه  إال  االستقالل  منذ  له  التي وجهت  املوارد  الصناعي، وحجم  القطاع  في  املبذولة  الجهود  من  فبالرغم  العربية، 

القطاعات   نمو  معدالت  تفوق  نمو  الصناعي    باإلضافة   ، األخرى معدالت  القطاع  في  االنتاج  عوامل  انتاجية  تخلف  وراء  الى 

القطاعات   في  االنتاجية  نمو  املستوى    األخرى، معدالت  االجمالي دون  املحلي  الناتج  في  القطاع  لهذا  النسبية  األهمية  فظلت 

 املطلوب.

 

 (2018-2007الفترة ) خالل  العمالة االجماليةالصناعة ونسبتهم من  طور عدد العاملين في ت 3.2.3

وإجراءات    البطالة واستقطاب اليد العاملة، إال أنه يستلزم مزيدا من التحفيزاتفي الحد من    قطاع الصناعة  يساهم

 العمال. االستثمار في القطاع الصناعي بهدف امتصاص عدد أكبر من  

 ابألالف( )  ( 2018-2007مسامهة القطاع الصناعي يف التشغيل للفرتة ) : تطور 03اجلدول رقم 
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات

 11423 10661 10812 10544 10801 10514 السكان الناشطون 

 1335 1367 1337 1194 1141 1028 العمالة في القطاع الصناعي 

 - 2017 2016 2015 2014 2013 السنوات

 - 12298 12117 11932 11453 11964 السكان الناشطون 

 - 1493 1465 1377 1290 1407 العمالة في القطاع الصناعي 

 )تقارير بنك اجلزائر لسنوات خمتلفة( املصدر:
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وهذا راجع الى ضعف    متدنية وضعيفة جدا، االجمالية  نالحظ أن نسبة مساهمة الصناعة في العمالة    عالهمن خالل الجدول أ

،  التعديل الهيكلي الذي طبقته الجزائر في التسعينات.  وبرنامج  الصناعيةسياسة اعادة الهيكلة  القطاع الصناعي، و   ةديناميكي

هذا باإلضافة إلى مشكل كفاءة العمال ومدى تأهيلهم ملمارسة نشاطاتهم اإلنتاجية، والنقص الكبير في مجال التكوين والتدريب  

ماكينات  ات من آالت و دة وما فيه من مستجد املستمر للعمال وباألخص فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة والتكنولوجيات الجدي

 . وأجهزة جد متطورة، والتي تتطلب يد عامة عالية مؤهلة وهذا ما يؤثر سلبا على مردودية وإنتاجية الوحدات اإلنتاجية

يتبين لنا ضعف نسبة العمال في   01  وبمقارنة هذه النسب مع النسب املسجلة في القطاعات األخرى باالعتماد على الشكل رقم 

القطاعات  %14  الصناعيالقطاع   في  العمال  ا  باملقارنة مع عدد  أن قطاع  أكبر  األخرى، فنالحظ  لخدمات قد استحوذ على 

العمومية(   من مجموع العمال،  %61  حيث مثلت  نسبة، البناء واألشغال  الفالحة،  القطاعات األخرى )الصناعة،  وتتقاسم 

 . املتبقية % 39

 2017ة حسب بعض قطاعات النشاط الرئيسية خالل سنة إمجايل اليد العامل توزيع  :01  رقمالشكل  

 
 (https://www.ons.dz)املصدر: 

 

 

 

 :  الخارجيةمساهمة القطاع الصناعي في ترقية التجارة   4.2.3
 ( %)( 2007-2016للفرتة)  الصادرات الصناعية يف الصادرات االمجالية  : مسامهة04 رقم  جلدولا

 السنوات 2007 2008 2009 2010 2011
نسبة الصادرات الصناعية خارج املحروقات   2،14 2،40 2،22 2،56 2،74

 الى الصادرات االجمالية 
 السنوات 2012 2013 2014 2015 2016
الصادرات الصناعية خارج املحروقات  نسبة  2،74 2،96 4،5 4،7 4،1

 الى الصادرات االجمالية 
 )تقارير بنك اجلزائر لسنوات خمتلفة( املصدر:

حدود   مساهمتها  نسبة  تتعدى  ال  املحروقات  غير  من  املنتجات  أن  نجد  الصادرات  تركيبة  الى  قطاع    3بالنظر  بينما   ،%

% من اجمالي الصادرات، فالجزائر ال تصدر الكثير خارج قطاع املحروقات وعاجزة على   97املحروقات يستحوذ على أكثر من 

نسبة تغطية الصادرات للواردات ضعيفة جدا، فبالعودة الى رصيد امليزان    تلبية الطلب الكلي من السلع الصناعية، كما أن 
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التجاري للقطاع الصناعي التحويلي يتضح جليا أنه يشهد تراجعا مخيفا مع مرور الزمن، وهذا ما يعكس الضعف الهيكلي  

البنيوي للصادرات الوطنية خارج املحروقات، فاغلب السياسات الصناعية عجزت عن اح التغيير في هيكل  والقصور  داث 

 بية. الصادرات الصناعية رغم ما تتمتع به من مزايا نس

إذن رغم الجهود املبذولة في ترقية املنتجات من خالل الرفع من القدرات اإلنتاجية للمؤسسات الصناعية في ظل االنفتاح على  

 ي يجب بذل الجهود أكثر ملواكبة هذا االنفتاح. االقتصاد العالمي، فإن مجال التصدير خارج قطاع املحروقات غير كافي، وبالتال

من حيث تلبيتها لالحتياجات الوطنية وهذا راجع الى ضعف القاعدة    الجزائر متواضعةالزالت الصناعة التحويلية في  و   اذه

 التكنولوجية الناتج عن ضعف حجم االستثمارات واعتمادها على التمويل الخارجي وانخفاض االنفاق على البحث والتطوير.  

، والجدول  عة التحويليةناأما بالنسبة للصادرات عالية التكنولوجيا فهي ال تمثل إال نسبة ضئيلة من اجمالي صادرات الص 

 املوالي يوضح ذلك:

 رات السلع املصنوعة( من صاد )نسبة نسبة الصادرات عالية التكنولوجيا  :02لشكل رقم  ا

 
 (http://databank.albankaldawli.org/data/indicator :) :املصدر

العاملية ترتبط بقدرته على التحول من املزايا النسبية الى املزايا التنافسية والتي تتعدى  ان قدرة القطاع الصناعي على املنافسة  

مجرد املنافسة السعرية املستمدة من توافر الخامات واأليدي العاملة الرخيصة، بل تعتمد أساسا على الصناعات كثيفة  

اتج الصناعية  الصادرات  بنود  في  التنوع  زيادة  التكنولوجيا واملعرفة، ويدل  التكنولوجيا على  املصنعة ومرتفعة  املنتجات  اه 

 .(237، صفحة 2016)حسن عبد الفتاح ،   درجة تنافسية القطاع الصناعي

متواضعة جدا  نجد أن الصادرات ذات املحتوى التكنولوجي املرتفع  الصناعات التحويلية للجزائر  وبالعودة الى هيكل صادرات  

 تصل الى الواحد الصحيح.  ال تكاد حيث

انطالقا من املؤشرات السابقة يتضح جليا أن الصناعة الوطنية تهيمن عليها الصناعة االستخراجية، أما الصناعة التحويلية  

للقطاع الصناعي    فمساهمتها ضعيفة جدا، وهذا يرجع الى طبيعة املشاكل املتنوعة التي تواجه هذا القطاع، وبالتالي ال يمكن 

أن يؤدي دور كبير في التنمية بسبب انخفاض تنافسيته وضعف القدرة التنافسية للدولة ككل، ويمكن ايجاز أهم أسباب  

 : (205-204، الصفحات 2017)بودرامة و قصاص،  التالية  ضعف القدرة التنافسية للقطاع الصناعي الى

 :املشاكل املتعلقة باملستلزمات واملدخالت والتجهيزات الصناعية وتشمل 

الخاما- ✓ باملواد  املتعلقة  األولية  ملشاكل  الدولية من حيث ملدخالت واملواد  بالسوق  الجزائرية  املؤسسات  ارتباط  : وتسجيل 

إلى التوقف املؤقت لألنشطة الصناعية قد  على أقل تقدير، وفي بعض األحيان يؤدي ذلك   %70إلى   % 50 بنسبة تتراوح ما بين 

 .يوم بسبب عدم وصول املواد األولية في وقتها30يصل إلى 

باملعدات واآلالت:- ✓ املتعلقة  أو صيانتها،   املشاكل  تجديدها  يستدعي  ما  اإلنتاج  ووسائل  التجهيزات  إلى   لقدم  يعود  فأغلبها 

نتيجة التقادم التكنولوجي، وهذا بسبب   ثير من التجهيزات اإلنتاجيةالسبعينات والثمانينات، عالوة على االهتالك املعنوي لك

الثمانينات، منتصف  منذ  القطاع  عرفها  التي  االستثمارات  لها   ضعف  تسمح  لم  التي  الصعبة  املالية  الوضعية  إلى  إضافة 
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أو مدخالت اإلنتاج لكثير من  نحو الخارج سواء فيما تعلق بمنتجات التجهيز   بتجديد عتادها باعتبارها تعاني من تبعية كبيرة 

 .الصناعات

 :مشاكل تتعلق بنقص التمويل وارتفاع التكاليف: وتتمثل في العناصر التالية

الوطنية،  - ✓ البرامج  تعدد  من  الرغم  على  الجزائرية  الصناعية  للمؤسسات  التنافسية  القدرات  دعم  برامج  نتائج  محدودية 

ك على حساب املشاريع االستثمارية املنتجة واملوجهة نحو التصدير، نتج عن  واستنزاف املدخرات الوطنية في االستيراد، وذل

هذه األسباب اختالالت عديدة حالت دون وصول املنتج الجزائري إلى األسواق الدولية، وارتفاع بعض السلع الجزائرية مقارنة  

 .تخدام األمثل للطاقات املتوفرةمن اقتصاديات الحجم وعدم االس ببعض السلع األخرى، ويرجع ذلك إلى عدم الستفادة

مدخالت العملية االنتاجية   نتج عنه ارتفاع أسعار 1994في أفريل    %  47  إن عملية تخفيض قيمة العملة الوطنية بأكثر من- ✓

املستحقة  بالسوق الخارجية، ما أدى إلى ارتفاع الديون   خاصة قطع الغيار واملواد األولية الرتباط أغلبية املؤسسات الصناعية

أي  1995مليار دج باألسعار الجارية سنة  92إلى  1994مليار دج سنة  10من   على املؤسسات العمومية، وانتقلت هذه الديون 

 .مرات خالل سنة واحدة10 أنها زادت بأكثر من 

 .دوالر مليار 17مليار دج بما يعادل 1200عملية التطهير املالي تطلبت حولي 2001إلى غاية 1991من - ✓

بين  الوضعي- ✓ فمن  الصناعية،  املؤسسات  فيها  بما  العمومي  القطاع  مؤسسات  أغلب  منها  تعاني  التي  الصعبة  املالية  ة 

تعاني من صعوبات مالية كبرى، من خالل   مؤسسة 731هناك  2003مؤسسة عمومية مرشحة للخوصصة نهاية سنة  1112

مليار دج وهو  1321.95إلى  2005دج، لترتفع سنة    مليار1200بحوالي   2003ديونها املتراكمة واملقدرة حسب احصائيات مارس  

 منها ديون قصيرة األجل %  77 أمريكي تمثل مليار دوالر18ما يعادل 

الصناعي، ومن   مشاكل متعلقة بالتسويق : تعتبر مشكالت التسويق من أبرز املشاكل واملعوقات التي يعاني منها القطاع.

 :يلي أهم تلك املعوقات املرتبطة بالتسويق نجد ما 

 ملنافسة غير العادلة وغير متكافئة بين املنتجات الصناعية املحلية واملستوردة؛ا-

د دأبت الصناعة الجزائرية خالل السنوات السابقة على عدم االلتزام بمعايير ونظام الجودة واملواصفات القياسية والبيئية  لث ✓

 انخفاض قدرة الصناعة على النفاذ إلى أسواق الدول املتقدمة؛ للسلع واملنتجات الصناعية، األمر الذي يترتب عليه 

 :مشاكل تتعلق بالخبرة الفنية وغياب التنظيم والتخطيط الصناعي: وتتمثل فيما يلي 

املواد األولية،   توافرعدم كفاءة التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصناعية مما يعني زيادة تكلفة اإلنتاج أو قد تقام بعيدة عن   ✓

 .أو تقام بعيدة عن املنافذ البحرية

ل ضعيف  والتطوير ال يزا اعتمدت على التكنولوجيا املستوردة ومشروعات تسليم املفتاح في اليد، كما أن االنفاق على البحث- ✓

وبعيدا عن احتياجات الصناعة، أضف إلى ذلك أن نظام التدريب مازال تقليدي أو يعاني من قصور في التنسيق مع احتياجات  

 الصناعة، وعدم خلق رابطة قوية بين الصناعة ومعاهد البحوث والجامعات حتى تساهم في تطوير العمليات اإلنتاجية؛ 

 :ار الصناعي من أهمها اآلتيمشاكل متعلقة بانخفاض اإلنتاجية والعق

لعدة  وذلك  الصناعية،  الدول  في  املوجودة  املستويات  بتلك  مقارنة  والخاص  العام  املستويين  على  اإلنتاجية  مستوى  تدني 

املتعلقة   العوامل  لبعض  إضافة  لإلنتاج،  داعمة  حوافز  وجود  عدم  التخصص،  وضعف  املقنعة  البطالة  أهمها  أسباب 

 وااللتزام بها ويمكن مقارنة ذلك ببعض الدول القريبة؛بأخالقيات العمل 

 :  واقع االستثمار في القطاع الصناعي  5.2.3

الجزائر سياسات اقتصادية متنوعة  مع اختالل انتهجت  العاملية  البترول على مستوي األسواق  تنويع   أسعار  بهدف 

األجنبية في هذا القطاع لجلب العملة   قطاع الصناعة بهدف استقطاب االستثمارات خاصة  والتركيز علىاالقتصاد الوطني  
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املشاريع االستثمارية املحلية    يبين  الجدول التاليو   .قتصاد الوطنيمن نسبة مساهمة هذا القطاع في اال  والرفع أكثر الصعبة  

 . 2017 إلى2002 الجزائر من سنة    واألجنبية في

 2017اىل  2002املشاريع االستثمارية املصرحة من  : 05اجلدول رقم 
 % مناصب الشغل  % القيمة بمليون دينار جزائري  % عدد املشاريع  نوع االستثمار 

 89,15 011 098 1 82,38 833 780 11 98,58 334 62 االستثمار املحلي 

 10,85 583 133 17,62 831 519 2 1,42 901 االستثمار االجنبي

 100 594 231 1 100 664 300 14 100 235 63 املجموع 

 ( www.andi.dz)الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار على املوقع االلكرتوين   املصدر:
  والقيمة املالية نجد أن االستثمارات املحلية هي املهيمنة على جميع املستويات من حيث عدد املشاريع    أعالهالجدول    من خالل

ماو  نوعا  األجنبي ضعيف  االستثمار  يزال  ال  حيث  توفرها  التي  الشغل  مناصب  عدد  تشكل    كذا  حيث  املحلي  مع  باملقارنة 

 .بها على مستوي الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار من مجمل االستثمارات املصرح %10نسبته  االستثمارات األجنبية ما 

قطاع النشاط    ما يخص املشاريع املسجلة في قطاع الصناعة يبين الجدول التالي تقسيم املشاريع االستثمارية حسبيفأما  

 . الشغل التي يوفرها كل قطاع  وعدد مناصب  من حيث عدد املشاريع، القيمة املالية للمشروع،  2017-2002للفترة املمتدة من  

 تقسيم املشاريع االستثمارية حسب قطاع النشاط : 06 اجلدول رقم 
 % مناصب الشغل  % القيمة بمليون دينار جزائري  % عدد املشاريع  قطاع النشاط 

 4,49 240 55 1,82 750 260 2,12 342 1 الزراعة 

 19،68 428 242 9،31 679 331 1 17،44 031 11 البناء 

 43،73 558 538 58،56 763 373 8 20،08 698 12 الصناعة 

 2،11 968 25 1،55 383 221 1،73 093 1 الصحة

 12،89 780 158 8،15 966 164 1 46،28 267 29 النقل 

 6،26 158 77 8،59 830 228 1 2 266 1 السياحة

 10،15 014 125 8،90 057 272 1 10،33 531 6 الخدمات

 0،33 100 4 0،08 914 10 0 2 التجارة

 0،35 348 4 3،05 322 436 0،01 5 االتصاالت  

 %100 594 231 1 %100 664 300 14 %100 235 63 املجموع 

 ( www.andi.dz)الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار على املوقع االلكرتوين    املصدر:

في قطاع النقل والبناء    نالحظ من خالل توزيع االستثمارات على مختلف القطاعات باستثناء املحروقات يرتكز بنسبة كبيرة

القطاعات على جميع املستويات )من حيث العدد، املالي، مناصب الشغل املستحدثة(    والصناعة، حيث هيمنة هذه  املبلغ 

التواليعل(.%20،08،%17،44،  %46،28)بنسب   بالنسبة  (  %58،56،%9،31،  %8،15)  بالنسبة لعدد املشاريع، وبنسب  ى 

(  43.73% ،  %19،68،%12،89)  لقطاعات في توفير مناصب عمل بنسبئري، وساهمت هذه اا ز دينار ج  لقيمة املشاريع بمليون 

من  %  1  إلى1  دأما القطاعات األخرى مثل الزارعة، السياحة، الصحة، التجارة واالتصاالت فإنها تساهم في حدو ،  التواليعلى  

 . املنجزة املشاريع

قطاع الصناعة على جميع املستويات من حيث    هيمنةأدناه  من خالل الجدول  فنالحظ  األجنبية    الستثمارات ل  أما بالنسبة

املشاريع، املالي،  )عدد  الشغل   املبلغ  بنس   مناصب  البناء حيث  (  %61  ، %  62،%81)  باملستحدثة(  يليه قطاع  التوالي.  على 

أما القطاعات األخرى    %15  يليه قطاع الخدمات بـنسبةثم  من املشاريع املنجزة    %15تفوق    نسبة  استحوذ هذا القطاع على 

 . املنجزة من املشاريع    % 07تساهم في حدود  فإنها
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 : تقسيم املشاريع االستثمارية أجنبية حسب قطاع النشاط 07رقم اجلدول  
 % مناصب الشغل  % القيمة بمليون دينار جزائري  % عدد املشاريع  قطاع النشاط 

 0,48 641 0,23 768 5 1،44 13 الزراعة 

 17،91 928 23 3،28 593 82 15،76 142 البناء 

 60،95 413 81 81،37 277 050 2 61،93 558 الصناعة 

 1،64 196 2 0،54 572 13 0،67 6 الصحة

 1،80 407 2 0،75 966 18 2،89 26 النقل 

 5،73 656 7 5،09 234 128 2،11 19 السياحة

 10،36 842 13 5،20 980 130 15،09 136 الخدمات

 1،12 1500 3،55 441 89 0،11 1 االتصاالت  

 %100 583 133 %100 831 519 2 %100 901 اجملموع

 ( www.andi.dz)الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار على املوقع االلكرتوين     املصدر:
 إجراءات تطوير القطاع الصناعي ضمن النموذج النمو االقتصادي الجديد  .4

اقتراح   تم  النموذج،  أهداف  وتحقيق  االقتصادي  للتنويع  األساسية  املحاور  االجراءاتلتتويج  من  والتدابير   العديد 

 :(276-273، الصفحات  2017)قميتي و شكة،    جمعت في ستة استراتيجيات ملساندة استراتيجية قيادة سياسة النمو الجديدة

 تحفيز املقاوالتية في الجزائر  ➢

خارج املحروقات. من خالل    تقييم سريع لالستثمار الخاص  يتطلب2030رؤية  ، من أجل تحقيق  تحسين تمويل االستثمار ➢

العمومية، إصالح سريع للنظام البنكي، تطوير سريع لسوق رؤوس    مراجعة سريعة لنظام االستثمار الوطني في التجهيزات

 . األموال

من التبعية    دي والخروج السياسة الصناعية والتنويع: ٌأقر النموذج االقتصادي الجديد بأن هدف التنويع االقتصا ➢

طريق تسهيل انتقال عوامل    ولكن يجب تسريع وتيرة التحوالت الجذرية عن2030الريعية ينتظر أن يتحقق بعد سنة   

الجزائر للقطاعات التي تمتلك فيها ميزات    اإلنتاج، وفيما يتعلق باالستراتيجية الصناعية أكد النموذج على ضرورة دعم

 الدرجة األولى دعم القطاع الفالحي، تربية األسماك، املناجم واملحروقات، بحيث أن الهدف فيتنافسية ، ويتعلق األمر ب

املوارد الخام والوصول إلى حصة متزايدة ذات أهمية من القيمة املضافة في    سنوات ، هو عدم تصدير07إلى    05أفق  

 .الفوسفاتخطة إلحياء البتروكيمياويات وتطوير  الجزائر ، وهذا يوضح

إنتاج معدات  ) الكلي  االقتصاد    وهذا ألثارها الخارجية على  ،(  االلكترونية ) نسبية  دعم القطاعات التي تتمتع فيها الجزائر بمزايا  -

 .املعرفة...إلخ إللكترونيات ، إنتاج خدماتصال ، بناء األقمار الصناعية ، ا االت

املصنعة أو املنتجات    لالستعاضة جزئيا أو كليا عن استيراد املنتجات شبه استهداف الواردات من خالل استراتيجية بديلة  -

السيارات والصلب واألثمنة واملواد الغذائية،    النهائية التي يستوردها اإلنتاج الصناعي املحلي اليوم، وهذا بالتركيز على صناعة

ن أن يؤدي التعجيل بإنشاء تجمعات صناعية على  هذا السياق يمك  باإلضافة إلى إعطاء األولوية أيضا لصناعة األدوية ، وفي

ية الخاصة، مع جعل بيئة  ، والسيما عن طريق الشركات الوطنبسرعة في القطاعات املعنية  األراض ي الوطنية إلى زيادة اإلنتاج

 .أكثر مالئمة وتشجيعها بتوفير حوافز االستثمار في اإلنتاج  األعمال

القط- في  الصناعية  األنشطة  الطويل مهمة مندعم تطوير  املدى  الدخل على  التي تكون فيها مرونة  أجل وضع جهاز    اعات 

 اإلنتاج الجزائري على قطاعات حاسمة أين تكون هناك منافسة دولية حالية ومستقبلية 
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تعريف خطط موقع   وينطوي التنويع بالضرورة على  وإدماجه:تعزيز التنمية الصناعية بإعادة تنظيم العقار الصناعي   ➢

الوطنية   الخطة  إطار  في  الوطنية  األراض ي  على  الصناعية  األراض ياألنشطة  الحتياجات  SNAT)،   (الستخدام  وفقا 

 :الغاية ، من املهم  لهذه ا االقتصاد املحلي والوطني والسياسة الصناعية للبلد ، وتحقيق

و - بين  مهامها  توزيع  إعادة  طريق  عن  الصناعي  العقار  تنظيم  الصناعة  إعادة  والتنظيم  زارة  للوساطة  الوطنية  الوكالة  و 

 ANIREF. العقاري 

 .في إدارة العقار الصناعيANIREF مهاممراجعة -

 ANIREF. التوحيد التدريجي للعقار الصناعي تحت إشراف -

 ANIREF. إدماج املجمعات التكنولوجية واملشاتل الجامعية تحت إشراف-

 مية الصناعية للجزائر في املستقبل نإنشاء برنامج مناطق جديد لدعم الت -

 :كالتالي، ويقوم على محورين تكميلين ضمان األمن الطاقوي وتنويع موارد الطاقة ➢

فيما يتعلق بكفاءة   برنامج كفاءة الطاقة إلى جانب البرنامج الصناعي والتكنولوجي لتطوير الطاقات املجددة واألمن الطاقوي 

 :خاللاستخدام الطاقة والذي يضفي الطابع التشغيلي للبرنامج من 

 تطوير مراجعة الطاقة -

 .برنامج اقتصاد الطاقة-

 .املمتلكاتوضع معايير ولوائح كفاءة الطاقة بالنسبة للمباني الجديدة في سياق تنمية  -

 .السكناتفرض تشخيص أداء الطاقة قبل بيع -

 .دعم إنشاء مؤسسات خدمات الطاقة-

 .إنشاء وكالة الكفاءة واالبتكار الطاقوي إلدارة جميع البرامج املوفرة للطاقة-

 :تجددة من الضروري وضع ما يليفيما يتعلق بتنمية الطاقات امل

 .الشمسيةاملعرفة الدقيقة بموارد الطاقة املتجددة بالبلد بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة  -

الحرارية األرضية ،    الرصد والتوقع املستمر لتطور التكاليف في مختلف )األلواح الشمسية، وتكنولوجيات الرياح، والطاقة-

 .إلى ذلك( نظرا لسرعة التطورات التكنولوجيةوالكتلة األحيائية ، وما 

 .معرفة تموقع تطور أسواقنا املحتملة للتصدير-

ديناميكية لتعميق   اشترط لنجاح النموذج االقتصادي الجديد ضرورة مرافقته بإجراءات  حوكمة نموذج النمو الجديد: ➢

بذل القيام  لها  مخولة  طريق  عن  واملؤسسات  العمومية  السلطات  بين  مع التعاون  التكنولوجي، ك،  االبتكار    تشجيع 

 . التكاليف وآجال تنفيذها واستحداث نظام وطني لالستثمار في التجهيزات العمومية يضمن تدنية

 االستراتيجية الصناعية الجديدة: .5

وتحديث وإدماج متزايد للصناعة    جديدة لإلنعاش الصناعي والتي تهدف إلى تطوير  استراتيجيةوضعت الجزائر مؤخرا  

جاذبية الجزائر كوجهة استثمارية من أجل بعث النشاط الصناعي، خلق    الجزائرية. في هذا املنظور، تسعى الحكومة لتحسين 

إلى ت  فرص األعمال  ووضع  التنمية    ،الرقميرقية االقتصاد  وتشجيع إنشاء استثمارات جديدة. كما تهدف هذه املبادرة أيضا 

املشاريع    آليات لتمويل  ومبتكرة  مرنة  الصناعيينجديدة  أجل  وتشجيع  اإلنتاجية   من  معداتهم    تحديث 

(/www.assisesdelindustrie.dz ) 

اإلستراتيجية الصناعة. ويقوم  تحديدها من خالل : وسيتم االنتشار حسب الخيارات التي تم االنتشار القطاعي للصناعة .5.1

 :النشاط من خالل ثالثة برامج مكملة
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املوارد   - للجزائر   :  الطبيعيةتثمين  التي تسمح  بالصناعات  النهوض  الطبيعية    الغاية املرجوة هي  بأحسن استغالل ملواردها 

، بتكنولوجيا أكثر تهيأ وبقيمة مضافة أقوى. الصناعات  مصدر للمواد املحولة  واملرور من البلد املصدر للمواد األولية إلى بلد

الحديد )الفوالذ(،    هذا املستوى تخص بصفة خاصة البتروكيمياء، األلياف االصطناعية، املخصبات، صناعة   املعرفة على 

 .صناعة استخراج املعادن غير الحديدية وتنقيتها )األملنيوم( ومواد البناء

الصناعي:  - النسيج  النشاطاتويتعل  تكثيف  إدماج  في  التي تساهم  الصناعات  األخيرة    الحالية ضمن   ق بتشجيع  الخطوات 

الصناعة املستوى عموما:  هذا  املعرفة على  الصناعات  الصناعة،  الصيدالنية    لسلسلة  الصناعة  وااللكترونية،  الكهربائية 

 .تجهيزإلى منتجات غذائية، صناعة مواد ال والبيطرية، صناعة تحويل املنتجات الزراعية 

موجودة وإما التي تشهد تقصير.    : اهتمام خاص سيقدمـ لترقية الصناعات التي تعتبر إما غ ير الجديدةترقية الصناعات   -

 .اإلعالم واالتصال وبصناعة السيارات ويتعلق األمر بالخصوص بالصناعات املتعلقة بتكنولوجيات 

للمناطق الصناعية وعليها االستجابة لرؤية    انتشار الصناعة، ال تتقارب مع املظهر الخارجي  انتشار وتوسع حيز الصناعة:.2.5

التطور الصناعي املدرجة، مناطق التحكم االقتصادي أو املناطق املتخصصة.    أكثر تحضرا وملفاهيم أكثر خصوبة، مثل مناطق 

 خالل:  خلق تعاون من وكذا13يق االستثمارات، سيكون له مفعول إلحداث مناخ جزئي لألعمال بشكل فعلي وتعم وهو ما

 .استغالل تركيز النشاطات االقتصادية حسب تموقعها-

 .والخبرة  وضع شبكة ربط معلوماتية للشركات و املؤسسات العمومية وكذا هيئات البحث و التكوين -

 .تكثيف االستثمارات -

 :ياسة التطور الصناعي س.3.5

 .التصنيع  استراتيجيةإطار  عصرنة املؤسسات، التي تسجل أهدافها وطرق تسييرها في:  املؤسسات إعادة تأهيل  -

قطاع الصناعة الجزائري، إال أن    : فنظام إبداع داخلي املنشأ عليه تغذية تطور اإلبداع باعتباره محرك للتطور الصناعي  -

 .السلطات العموميةبل يحتاج لتدخل   هذا التطور التدريجي غير مؤمن بحركية السوق وحدها،

مثل الرأس مال املادي ولكنه أيضا    : رأس املال البشري ليس فقط عامل من عوامل الصناعة مثله  تطوير املوارد البشرية -

 .العصرية  عامل قوي بفضل امتصاص التكنولوجيات الصناعية 

املباشر - األجنبي  االستثمار  اإلسهاماتترقية  تجنيد  تستهدف  لسياسة  يستجيب  الذي  لتمويل    :  توجيهها  مع  الخارجية 

 . الجديدة بفضل التعدد االقتصادي الداخلي  النشاطات ذات الكثافة الرأسمالية العالية ودمج التكنولوجيات

غير أن    2030  آفاقفي    %  10 حاليا إلى  %   5،3ويتوقع تضاعف مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام لينتقل من  

 Ministére)  بشكل معتبر حسب النموذج االقتصادي الجديد يقتض ي رفع القيمة املضافة للقطاع الصناعيبلوغ هذا الهدف  

des finances, juillet 2016, p. 2) . 

  الوطنية ومالية لتشجيع القطاع الصناعي وحثهم على املساهمة في التنمية    وجبائيةقدم املشرع الجزائري امتيازات عينية    لهذا

 :(20، صفحة  2019)لياس و محرز، 

، فاملستثمر الخاص الذي تم قبول مشروعه اإلنتاجي من  والتجهيزات واملواد األوليةامتيازات عينية: ترتبط بالعقار الصناعي -

لة الوطنية لترقية االستثمار، تمنح له مساحة أرضية إلقامة مصنعه أو وحدته اإلنتاجية، مع إمكانية استفادته من  الوكا قبل

 .عن طريق الغرفة الوطنية للتجارة واملواد األوليةالتجهيزات 

بغرض تخفيض الضغط الضريبي على القطاع اإلنتاجي، وألجل تشجيع القطاع الخاص على االستثمار،    : جبائية متيازات  ا--

 امتيازات جبائية مختلفة تتضمن إعفاءات كلية أو جزئية من الضرائب والرسوم شبه الجبائية   فقد قدمت له

املالية- املو   :االمتيازات  البنكية  القروض  على  الفائدة  معدل  في  بالتخفيض  االستثمارية  تقترن  املشاريع  لتجسيد  منوحة 

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة حيث أن الدولة أولت أهمية كبيرة لهذا القطاع بالنظر إلى مساهمته املعتبرة   تشجيع  الخاصة،
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االقتصادية النواحي  وترقية هذه    في مختلف  لدعم  برامج  واعتماد  هيئات  استحداث  في  األهمية  واالجتماعية، وتجلت هذه 

 .في عدد هذه املؤسسات ؤسسات مما أدى إلى حدوث زيادة ملحوظةامل

وكذلك تيسير االستثمار،    وتبذل الجزائر حاليا جهودا مضنية لتحسين مناخ األعمال عبر سلسلة إصالحات على نحو مستدام

املحروقات. خاصة    االقتصادية بما فيها قطاع  مع تدعيم الصناعات القائمة وإنشاء فروع صناعية جديدة بمختلف القطاعات

الهيكلية اإلصالحات  وأكملت سلسلة  نفذت  الجزائر  إطار    وأن  ظل  في  األجنبي،  املباشر  لالستثمار  املواتية  األرضية  ومهدت 

واستقرار سياس ي ومؤسس ي وبيئة عمل أكثر قابلية للثراء، مع توفير نصوص تشريعية    اقتصادي كلي ونمو اقتصادي مطرد،

عبر   واإلدارية. وقد هدفت االستراتيجية الصناعية إلى تحسين االندماج في سالسل القيمة العامليةاإلجرائية    لتبسيط الشؤون

 :(10، صفحة 2018)بكدي و عبد القادر خداوي،  ما يلي

 الجديدة، سوناطراك في أنشطة املصب الخاصة بالنفط والغاز عبر املشاريع الدولية  تحسين تموقع -

 تطوير صناعة املصب الخاصة بالنفط والغاز، ومشتقات املواد الكيميائية واملحروقات،  -

ت الرائدة عامليا  مشتركة مع الشركا  إعادة تأهيل قطاع املقاوالت العمومية لبناء مجموعات كبرى من املقاوالت وإنشاء مشاريع -

 ، ) ..)أرسيلور ميطال، قطر للصلب، الفارج، رونو، ديملر

  ألف14على  إجمالية تمتد    أو محطة صناعية مندمجة توفر مساحة  أرضية  42   عبر  تطوير البنيات األساسية الصناعية   -

 2018هكتار ستصبح جاهزة بحلول ،

 برنامج الطاقة الشمسية واملتجددةتطوير إمدادات الطاقة وصادرات الكهرباء عبر  -

  ملعرفة   2018و  2015  تياالقتصادية في الناتج املحلي اإلجمالي خالل سن  ضح لنا مساهمة مختلف القطاعات و يوالشكل التالي  

 نموذج النمو: لالحكومة  طبيق مدى ت

 . 2018و 2015خالل  مجايلاال لي عات االقتصادية يف الناتج احملالقطا ةمسامه  :03  الشكل رقم

 
 ( 26، صفحة 2019)إحصائيات النشرة الثالثية لبنك اجلزائر،  املصدر:

تقريبا   2018، 2015سنتي  حلي اإلجمالي خالل قتصادية في الناتج املنسب مساهمة القطاعات اال أنكل نالحظ من خالل الش 

القطاعات االقتصادية   من بين  ضعفهي األ   القطاع الصناعي  كانت مساهمةحيث  متماثلة، فلم تتغير اال بنسب ضئيلة جدا،   

نموذج اقتصادي    نت تب  لناتج رغم أن الدولةفي ا، ومن جهة أخرى نالحظ املساهمة املرتفعة لقطاع املحروقات  في خلق الثروة

م تحدا  ذ وه  اقتصادي منتج وقوي،  الريع إلى نظام   جديد يهدف إلى االنتقال من نظام
ّ
يده  يدل على أن الدولة تسير عكس ما ت

 . الجزائري ملداخيل املحروقات الّحد من تبعية االقتصاد همهاأ لتي من من أهداف وا

 الصناعي:بالقطاع  االستراتيجية املقترحة للنهوض .6

تواجه تحديات كبيرة في تطوير القطاع الصناعي، وهذا ما يفرض وجود استراتيجية صناعية تتيح االستغالل االمثل    جزائران ال

للموارد الطبيعية وتحولها الى منتجات تنافسية ومبتكرة من خالل استثمارات ذات قيمة مضافة تدعم النمو، فالتنوع الكبير  
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كذلك التطورات االخيرة التي صاحبت ظاهرة    العاملية،ادرة على الولوج الى االسواق  في الثروات التي تملكها هذه الدول يجعلها ق

  .من أجل تراكم النمو الذي تساهم فيه الصناعة بجزء كبير القوى واملواردالعوملة فرضت على هذه الدول شحذ 

اليتوقف مستقبل   في  الصناعية  املن  جزائرالتنمية  نفاذ  أساس ي على مدى تحسن شروط  الصناعية لألسواق  بشكل  تجات 

زيد من قنوات التمويل للقطاع الصناعي وإلى تحسين البيئة االستثمارية بما يتماش ى مع أنظمة التجارة  املالعاملية وإلى توفر  

والتقنية   العمل  عنصر  كفاءة  وتحسين  اإلنتاجية  وإلى  التقنية  وتوطين  واستقطاب  لتشجيع  الظروف  تهيئة  وإلى  العاملية. 

 .نتاجوأساليب اإل 

 :(290-288، الصفحات 2017)يعقوبن،  أهمهاقترح وضع مجموعة من اآلليات نء النجاعة على أداء هذا القطاع، وإلضفا

  وخدمات جديدة االقتصادية تتمثل في القدرة على ابتكار منتجات    : فالريادةاملعرفةالتوجه نحو منظومة قائمة على اقتصاد  -

تقوم على تقنيات متقدمة، فلقد أصبح املحتوى التقني واملعرفي في السلع     والخدمات من أهم مؤشرات التنافسية بين الدول،  

ملتقدمة من أجل تطوير الخدمات  فثورة املعلومات تفرض على الدول العربية االعتماد على تكنولوجيا املعلومات ووسائلها ا

  .املتعلقة بالصناعة والحصول على انتاج يعتمد بدرجة كبيرة على املعلومات

القدرات االستيعابية للقطاع    :توجيه عوائد النفط لتطوير القطاع الصناعي غير النفطي - على نحو يحفز النمو ويوسع 

وتوجيهها الى تنمية القطاع الصناعي وتطوير ستثمارات االجنبية     جذب اال   الصناعي، وذلك من خالل استخدام عوائد النفط في

   .البنية االساسية له، فالنشاط النفطي يعتبر عامال اساسيا في تحريك معدالت النمو

والقطاع  - العام  القطاع  بين  الشراكة  عالقات  خاصة الخاصتأكيد  االستثمار    :  مجال  وذلكفي  بتدعيم    والصناعة، 

القطاع الخاص ومنحه الدعم   الصناعي، وتشجيعاالستثمارات الصناعية بكل أحجامها وتوجيه املدخرات املحلية الى القطاع  

الالزم على االستثمار في القطاع الصناعي وازالة العقبات التي تعترضه وتنويع الحوافز واالعفاءات املقدمة له والدفع به إلنجاز  

  .تصرف في البنية األساسيةاملشاريع الكبرى وال

: يتطلب تعزيز القدرة التنافسية للصناعة  املوارد البشرية والرفع من نسب التأطير في القطاع الصناعي  تأهيلعلى  العمل  -

العناية بالعنصر البشري وإحكام توظيف املوارد البشرية وتكثيف استعمال التكنولوجيات الحديثة لالتصال واملعلومات، 

فاملشكلة في هذه الدول ال تتمثل في كم العمالة املتوفرة،    الصناعي،ادر الفنية عالية الكفاءة ودعم برامج التدريب  وتأهيل الكو 

   .بقدر ما تتمثل في الندرة الشديدة للعمالة املاهرة

التكنولوجية- القدرات  االنت  : تعزيز  العمليات  أو  املنتجات  في  سواء  الجديدة  االبتكارات  وتيرة  ارتفاع  أصبحت  مع  اجية 

لذلك سيكون من الصعب على الدول محل الدراسة تحقيق قدرة تنافسية    التصنيع، التكنولوجيا عنصرا حاسما في عملية  

  .للصناعة واملحافظة عليها على املدى الطويل ما لم يتم بناء قاعدة تكنولوجية صلبة للقطاع الصناعي

منتجات القطاع الصناعي الولوج الى االسواق العاملية ومنافسة املنتجات    فحتى تستطيع  :للجودةااللتزام باملعايير العاملية  -

املطروحة في هذه االسواق يجب أن تتصف باملواصفات القياسية الدولية، لذا البد من وضع نظام دقيق لتقدير مدى تطابق  

   .مواصفات هذه املنتجات مع املعايير الدولية

  باإلضافة ما سيسمح بجذب االستثمار سواء املحلي أو األجنبي الى القطاع الصناعي،    ا: وهذ الصناعيةتطوير البنية االساسية  -

  .الى ازالة العراقيل واملشاكل التي تعيق االستثمارات الصناعية

الى    باإلضافةحيث تعمل على توفير املرافق والخدمات الالزمة للنشاط الصناعي في موقع واحد،    :انشاء املناطق الصناعية-

 .التقانة، وتوفر فرص التكامل وتوطين  وتبادل الخبراتانها تعتبر حاضنات لالستثمارات 

ملنتجات املستوردة ، كما  توفيرها مما يؤدي الى توجه املستهلك للمنتجات املحلية بدل اجودة املنتجات و الخدمات و تحسين  

 .سيتيح هذا فرص جديدة للتصدير ومنافسة السلع االجنبية محليا و دوليا
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البحث  - أنشطة  تمويل  املوجهزيادة  عامة    والتطوير  االقتصادي  االنتاج  الصناعينحو  البحث    خاصة،  والقطاع  فبرامج 

 .والتطوير قليلة جدا ان لم نقول منعدمة

القدرة  - التنافسية للمؤسسات بما يجعلها قادرة على املنافسة في السوق املحلية والعاملية، ودعم منظومة الجودة  تحسين 

 .واالبتكار والتجديد وزيادة دعم انخراط املؤسسات الجديدة في منظومة الجودة والبحث والتجديد التكنولوجي

م اليوم تجري بمعزل عن العالم. فوتيرة التقدم التكنولوجي  يمكن تصور تنمية صناعية في عال  : ال العاملية  باألسواقاالرتباط  -

السوق   في  املنافسة  القدرة على  بمدى  التنمية مرهون  في معركة  االنتصار  أن  يعنيان  ال    العاملية،ونطاقه  العاملية  فالسوق 

نستمد   الذي  املكان  أيًضا  لكونها  بل  الصناعية،  الصادرات  لنمو  قاعدة  كونها  من  فقط  أهمية  معرفتنا  تكتسب  منه 

 .بالتكنولوجيات الجديدة وبمدى الفرص املتاحة لنا إلقامة تحالفات صناعية

األجنبي- املزيد من االستثمار  التكنولوجيا  استقطاب  لتوفير  بل وسيلة  الصناعي  القطاع  لتمويل  أداة  يعتبر فقط  : فهو ال 

يجب   لذلك  العاملية،  التصدير  بأسواق  الروابط  وتوثيق  التقنية  املشاريع  والخبرة  في  األجانب  املستثمرين  مشاركة  تيسير 

البحث   مجاالت  في  خاصة  الكبرى  األجنبية  واملؤسسات  العربية  املؤسسات  بين  والتعاون  الشراكة  تعزيز  وكذلك  املبرمجة 

  عه. والتجديد، مع وإيجاد هياكل تساعد املستثمر األجنبي على تخطي كل الصعوبات التي تعترضه في كافة مراحل إنجاز مشرو 

 :ومن اجل تحسين املناخ االستثماري يجب

 .تسهيل حركة تدفق رؤوس األموال الى جانب احداث اصالحات اقتصادية-   

 .توفير البنية االساسية والتشريعات القانونية والتنظيمية املالئمة الستقطاب االستثمارات االجنبية-   

 االهتمام بنقل املعرفة التكنولوجية.-    

 الخاتمة.7

ت  القياس ي في عائدات املحروقا التي مرت بها الجزائر بداية االلفية الثانية بفضل االرتفاع لبحبوحة املاليةبالرغم من ا

توجه الدول املتقدمة لبناء اقتصاد متنوع، وبالتالي   لتطوير الصناعات التحويلية باعتبارها حقيقيةإال أنها لم تحقق انطالقة 

الصدمة النفطية التي تعرضت لها أسواق البترول الدولية والتراجع الحاد في    التبعية املطلقة للمحروقات، وتعتبر الخروج من  

 . كبر دليل على ذلكأ 2015 من سنة    صادرات املحروقات بداية

التوازنات   مستوى  على  التنموية  البرامج  فترة  في  الجزائر  عرفته  الذي  الكبير  االستقرار  من  القطاع    ية،الكلوبالرغم  أن  إال 

لطاقات اإلنتاجية وضعف  الصناعي خارج املحروقات بقي يعاني من الركود وتدني مستوى األداء الناتج عن عدم استغالل ا 

 . اإلنتاجية

ان مساهمة القطاع الصناعي في اجمالي الناتج املحلي تبقى األضعف مقارنة بباقي القطاعات االقتصادية، حيث يمكننا القول  --

 .جزائر لم تحقق األهداف املنشودةأن االستراتيجية الصناعية التي تبنتها ال

 النتائج 

أن مستواه   مستواه االطاع الصناعي واالستثمار على رغم تبني السلطات الجزائرية العديد من البرامج والخطط لتطوير الق  -

 يبقى غير كافي نظير تلك املجهودات.

 .تبعية كبيرة لقطاع املحروقات، أدت إلى نقص في تنوع الصادرات -

 .ضعف استعمال التكنولوجيات املتطورة في الصناعات الحديثة، أدى إلى تراجع نوعية املنتجات الصناعية -

 . وإدارة األعمالالتسيير  ونجاعة تقنيات وعدم كفايةقدرات إنتاج غير مستغلة بشكل كلي بسبب عوامل اإلنتاج الضعيفة  -

قطاع الصناعي خارج املحروقات ال يزال يعاني من الركود وتدني مستوى األداء الناتج عن عدم استغالل الطاقات اإلنتاجية  ال  -

 ، وضعف اإلنتاجية

 :النتائج يمكننا تقديم جملة من االقتراحات يمكن حصرها في اآلتيعلى ضوء هذه 
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قادرا علىته اتخاذ إجراءات عملية - ليصبح  وتأهيله  الصناعي  القطاع  ترقية  إلى  في ظل    دف  العاملية،  األسواق  في  املنافسة 

 ؛القطاع اإلمكانات املتوافرة من مواد اولية ويد عاملة، إضافة للغطاء املالي الكبير املخصص لهذا

تشجيع االستثمارات الخاصة في القطاع الصناعي بتوفير بيئة استثمارية مواتية للمستثمرين، سواء أكانت استثمارات داخلية  -

 ؛ أو خارجية

العمل على توفير يد عاملة مؤهلة قادرة على مواكبة التطور الحاصل في املجال الصناعي ولها كفاءات تجعلها مؤهلة للتحكم  -

 ؛واألجهزة اإلنتاجية الحديثةفي اآلالت 

 .قائمة املراجع8

/www.assisesdelindustrie.dz . (s.d.).consulté le 20/12/2020 

: http://databank.albankaldawli.org/data/indicator. (s.d.). .consulté le 10/12/2020 

https://www.ons.dz. (s.d.). .consulté le10/12/2020 
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 .3والسعودية. أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية. جامعة الجزائر 

(. سياسات التكيف الهيكلي والتثبيت االقتصادي. املؤتمر الدولي التاسع  2019أفريل,    24-23عايدة لياس، و نزرالدين محرز. )
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 التخطيط االستراتيجي للقطاع الصناعي الجزائري لزيادة مستوى التنافسية العالمية 
 

 1محمد طه أحمد عبد املوجود

   (مصر) جامعة املنيا قسم إدارة الفنادق، كلية السياحة والفنادق،  1

 : ملخص

لدى              يخلق  تنافسية،  أكثر  عاملية  بيئة  ظل  في  الجودة  العمل  مستويات  على  حرجة  تحديات  الصناعية  املؤسسات 

واألسعار. لذا، يجب العمل من خالل خطة استراتيجية قومية.  تتمثل النتيجة األساسية لهذا املقال العلمي في اقتراح خطة  

  .م2025م حتى 2021استراتيجية للقطاع الصناعي الجزائري في الفترة من 

هذه               رؤية  إنتاج  تتمثل  إلى  الرسالة  تهدف  بينما  وعامليا،  وإقليميا  محليا  الجزائرية  الصناعات  في  الريادة  في  الخطة 

صناعات متميزة من حيث الجودة والسعر، وتعكس الطابع الثقافي الجزائري، ولها القدرة على املنافسة في األسواق العاملية،  

العمل من خالل استراتيجية التطوير والتحسين في ضوء سياسات  وذلك من خالل ربط الصناعة بالبحث العلمي. وهذا يتطلب  

تشجيع املنتجات املحلية، وتبني سياسات صنع في الجزائر والتحول الرقمي في القطاع الصناعي. وبذلك، يلزم إنشاء مجالس  

لل التوصيات  من  مجموعة  املقال  هذا  يقدم  وأخيرا،  االقتصادي.  وللذكاء  االستراتيجي  للتخطيط  تنمية  قومية  في  مساعدة 

 .وتطوير القطاع الصناعي الجزائري 

الذكاء   االستراتيجي،  التخطيط  العاملية،  األسواق  قومية،  استراتيجية  خطة  الصناعية،  املؤسسات  مفتاحية:  كلمات 

 االقتصادي. 

Abstract : 

               Working in a more competitive global environment creates critical challenges for industrial enterprises 

in terms of quality and prices. Therefore, it must work through a national strategic plan. The main result of this 

scientific article is to propose a strategic plan for the Algerian industrial sector in the period from 2021 AD to 

2025 AD. 

             The vision is the leading in Algerian industries locally, regionally and globally, while the mission aims to 

produce industries that are distinguished in quality and price, reflect the Algerian cultural character, and able 

to compete in global markets, by linking industry with scientific research. This requires working through a 

strategy of development and improvement considering the policies of encouragement local products, made in 

Algeria, and digital transformation. Moreover, it must establish national councils for strategic planning and 

economic intelligence. Finally, this article provides a set of recommendations to develop the Algerian industrial 

sector . 

Keywords: Industrial Enterprises, National Strategic Plan, Global Markets, Strategic Planning, Economic 

Intelligence . 
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   :مقدمة  . 1

املتزايدة   املنافسة  هو  الحالية  األعمال  بيئة  في  الواضحة  االتجاهات  املؤسسات  (Briciu et al., 2009أحد  وتعمل   ،)

(. هذا التغير والتعقد في بيئة العمل  2010االقتصادية في بيئة عمل غير مستقرة، ودائمة التغير، ومعقدة في الوقت ذاته )طه،  

 لدى هؤالء املؤسس
ً
 حرجا

ً
ات. وأيضا، تواجه املؤسسات االقتصادية وخاصة الصغيرة الحجم مشاكل ومعوقات  يخلق تحديا

نظرا الفتقارها لرأس املال املطلوب للتطوير واملنافسة والوصول لألسواق املستهدفة. لذا، فأن تطوير املؤسسات االقتصادية  

)البارودي،   املؤسسات  هؤالء  أصحاب  أمام   
ً
 صعبا

ً
تحديا يعتبر  الحجم  مستقبل  2014صغيرة  يتصف  ذلك،  على  عالوة   .)

املؤسسات االقتصادية بعدم التأكد، وهذا يلزم املؤسسات للبحث عن األساليب العلمية املالئمة التي يمكن من خاللها تكوين  

 (. 2015رؤية استشرافية للمستقبل، واالستعداد للمخاطر التي تهدد كيان املؤسسات االقتصادية في البيئة املتغيرة )نذير، 

األساليب، حيث   أهم هذه  من  االقتصادي  والذكاء  االستراتيجي  التخطيط  التطوير    تؤهليعتبر  لتحقيق  املؤسسات 

ويعزز من دورها في عملية التنمية االقتصادية املستدامة، ويمنحها القدرة على إنتاج صناعات فريدة ومتميزة وأيضا القدرة  

 على املؤسسات الجزائرية تبني األنظمة املبنية على املعرفة  عاملية.  على املنافسة في أسواق املحلية واإلقليمية وال
ً
ومنه كان لزاما

التي تمنحها القدرة على املنافسة والبقاء في ظل عصر تكنولوجيا املعلومات وعصر األوبئة العاملية. ومن هنا جاءت أهمية هذه  

م. وأخيرا، فأن  2025م حتى  2021لجزائري في الفترة من  للقطاع الصناعي االدراسة التي تهدف إلى اقتراح خطة استراتيجية  

 املنهج الوصفي هو ما يالئم طبيعة هذه الدراسة.

 التخطيط االستراتيجي في املؤسسات الصناعية  .2

 : مفهوم االستراتيجية 1.2

والتي تعنى فنون الحرب وإدارة املعارك، حيث كان    Startegosترجع جذور كلمة" االستراتيجية" إلى الكلمة اليونانية  

(. وهي من أكثر الكلمات املستعملة على  1999ينظر إلى االستراتيجية على انها تخطيط وتوجيه العمليات العسكرية )املغربي،  

واالقتصادية واإلدارية واالجتماعية. فهي عبارة عن "خطط وأنشطة املؤسسة التي يتم  نطاق واسع في كافة املجاالت السياسية  

فيها   تعمل  التي  والبيئة  الرسالة  هذه  وبين  وأهدافها،  املؤسسة  رسالة  بين  التطابق  من  درجة  خلق  تضمن  بطريقة  وضعها 

يجية هي األداة التي تحدد مسارات املؤسسة  (. وبذلك فاالستراتDavid, 2012, p. 7املؤسسة بصورة فعالة وذات كفاءة عالية ) 

في جميع قطاعاتها. فإن تحقيق النجاح في الوصول إلى وضع مأمول ال ينطوي على مجرد وجود املوارد الالزمة، ولكن على قدرة  

املؤسساتية. وهذا يعني ال محالة خلق البشرية واملعلومات واألصول  القوى  أو تعزيز  االنتفاع  املؤسسة على  بناء    وطاقة  أو 

املأمول.    نهاية املطاف تكون الكفاءة من أجل تحقيق وضعها  القدرات والطاقات، والتي في  -Shawyun & Alمجموعة من 

Shehri, 2012).) 
 

 :مفهوم التخطيط االستراتيجي  2.2

املراحل     من  بعدد  القيام  تتضمن  حيث  االستراتيجية،  اإلدارة  في  أساسية  عملية  االستراتيجي  التخطيط  يعتبر 

الداخلية   املؤسسة  لبيئة  تحليل  إجراء  ثم  اإلستراتيجية،  األهداف  فتحديد  والرؤية،  الرسالة  صياغة  من  بدءا  والخطوات 

ية الستكشاف الفرص والتحديات. وبعد ذلك تأتي صياغة الخطة  للوقوف على نقاط قوتها وضعفها، وتحليل البيئة الخارج

اإلستراتيجية من خالل تحديد البدائل اإلستراتيجية واملفاضلة بينهم الختيار أنسبها، وإعداد الخطة اإلستراتيجية في شكلها  

يعتبر الذكاء االقتصادي أسلوب  و (. 164، ص 2012املتكامل. وأخيرا تنفيذ الخطة اإلستراتيجية، ومتابعها وتقويمها )الزنفلي، 

يعني بتوفير املعلومات الالزمة للمؤسسة، وبالتالي وضع السياسات ووضع الخطط االستراتيجية. فال يمكن تصور إعداد خطة  

استراتيجية ألي مؤسسة بدون االعتماد على املعلومات الصحيحة والدقيقة وفي التوقيت املناسب. يعتبر الذكاء االقتصادي  

صر الذكاء االستراتيجي. فالذكاء االستراتيجي في إحدى تعريفاته هو "عملية أو أداة لجمع املعلومات التي تمد صناع  أحد عنا 
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القرارات باملعرفة التي تدعمهم في صناعتهم لتلك القرارات وتمكنهم من اإلصغاء إلى البيئة التي تعمل فيها املنظمة، ثم تحليل  

التنبؤ والتخطيط املستقبلي والتكيف مع التغيرات البيئية، وذلك في إطار تسلسلي متعاقب    هذه املعلومات لتفعيل قدراتهم في

يهدف إلى تنظيم املعلومات وتهيئة إطار فكري إزاء ما حدث اآلن وما سيحدث مستقبال، ثم تحليل مسوغات التغيير كقوى  

 (.2015جوهرية لخلقة )نذير، 
 

 االستراتيجي:خطوات التخطيط   3.2

تمر عملية التخطيط االستراتيجي بحوالي تسعة مراحل من أجل الحصول على خطة استراتيجية متكاملة، حيث تبدأ  

البيئي   التحليل  املراحل بعملية  التقييم.   هذه  الكثير من  وتنتهي بعملية  إلى عملية تجرى بغرض جمع  البيئي  التحليل  يشير 

معين مؤسسة  واملعلومات عن  الراهن  الحقائق  الوضع  وتقييم  تشخيص  بغرض  وتقييمها  تحليلها  ثم  أدائها  في  تؤثر  والتي  ة 

فأن  للمؤسسة.   البيئي  وبذلك،  البدائل  يمثل  التحليل  واختيار  تحديد  في  عليها  االعتماد  يتم  التي  الرئيسة  الركائز  أحد 

القدرات واإلمك أنه يساهم في تقييم  املادية والبشرية واملعنوية املتاحة  اإلستراتيجية املناسبة للمؤسسة وذلك بسبب  انيات 

نقاط القوة التي تتمتع بها لالستفادة منها وبالبحث    وتحديدإيضاح موقف املؤسسة بالنسبة لغيرها من املؤسسات،  و للمنظمة،  

حديد  تو تحديد نقاط الضعف وذلك حتى يمكن التغلب عليها ومعالجتها أو تفاديها ببعض نقاط القوة،  و عن طرق لتدعيمها،  

بيان املوارد املتاحة وكيفية االستفادة منها،  و تحديد األهداف ونطاقها،  و الفرص الخارجية التي يجب أن تستغلها املؤسسة،  

تحديد سمات املجتمع والجماهير التي تتعامل معها املنظمة. وفي ضوء رسالة املؤسسة ونتائج  و تحديد نطاق السوق املرتقب،  و 

يث تحديد نقاط القوة والضعف في األداء املؤسس ي، وما أسفر عنه تحليل البيئة الخارجية من  تحليل البيئة الداخلية من ح

األهداف   من  مجموعة  إلى  الرسالة  ترجمة  يمكن  باملؤسسة،  املحيط  املجتمع  في  السائدة  والتهديدات  الفرص  على  التعرف 

التنفيذية، )  .( NCFLD, 2011)   واملوازنة  االستراتيجية واالستراتيجيات والسياسات واملشروعات، والخطة  ( 1ويوضح شكل 

 :خطوات عملية التخطيط االستراتيجي

 

(: خطوات التخطيط االسرتاتيجي 1شكل )

 
Source: NCFLD, 2011, P. 22 
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 التخطيط االستراتيجي والذكاء االقتصادي: .3

 : مفهوم الذكاء االقتصادي 1.3

مصطلح   تناولت  التي  املفاهيم  وتنوعت  واألساليب  تعددت  املفاهيم  "بمجموعة  يتعلق  فأنه  االقتصادي،  الذكاء 

واألدوات التي توحد جميع اإلجراءات املنسقة للبحث واالكتساب واملعالجة والتخزين ونشر املعلومات ذات الصلة باملؤسسات  

(. وبذلك، فأن الذكاء االقتصادي يعتبر  Cetisme, 2002, p 18واملنظمات الفردية أو املجمعة في إطار استراتيجية املؤسسة" )

أسلوب يعني بتوفير املعلومات الالزمة للمؤسسة، وبالتالي وضع السياسات والخطط االستراتيجية. وأيضا يتضمن جمع وتقييم  

لي يوفر ومعالجة وتحليل ونشر البيانات االقتصادية )حول املنتجات والعمالء واملنافسين وما إلى ذلك( داخل املنظمات. وبالتا

((. وبالتالي هو منهج منظم لخدمة  Briciu et al., 2009كميات هائلة من البيانات والتي تساعد في إنتاج املعلومات االقتصادية  

اإلدارة االستراتيجية للمؤسسات االقتصادية. يمثل الذكاء االقتصادي أداة استراتيجية إلدارة املعلومات القادمة من البيئة  

 (. Ursacescu & Cioc, 2012ات ) التنافسية للمؤسس
 

االستعالم،   وظائف  يتضمن  حيث  للمعلومة،  االستراتيجي  بالتسيير  يتعلق  إداري  مفهوم  يعتبر  االقتصادي  فالذكاء 

(. 2015وحماية املعلومات، والتأثير على البيئة. فاملؤسسات االقتصادية ملزمة بتوقع التهديدات وتقليل حالة املخاطرة )نذير،  

ى ذلك، فأن الذكاء االقتصادي هو عبارة عن "عمل دفاعي وهجومي في شكل سيرورة متواصلة لجمع ومعالجة وتفسير  عالوة عل

ونشر املعلومات عن بيئة منظمات األعمال لألعوان االقتصاديين، ملعرفة الفرص واقتنائها والتهديدات لتجنبها، ومنه اتخاذ  

ع تقليص حاالت  إلى  تؤدى  التي  املثلى  املؤسسة وضمان  القرارات  أهداف  تحقيق  وبذلك  الناجح  األداء  وتحقيق  التأكد  دم 

 (.106، ص 2019استمراريتها على املدى الطويل" )أحمد، 

 : أهمية الذكاء االقتصادي 2.3

يسهل الذكاء االقتصادي تحكم املؤسسات في أعمالها وسوقها وبيئتها، ويساعدها في توقع االتجاهات الرئيسة والفرص  

املعلوماتية التنافسية أو  القادمة، وتنبيهها ضد مخاطر فقدان القدرة  أصبح الذكاء االقتصادي أداة فعالة في .  والتهديدات 

تسديد خطى املؤسسات االقتصادية نحو تحقيق أهدافها واملحافظة على تواجدها، واستغالل الفرص املتاحة لها، والتأقلم  

(. فال يمكن للمؤسسات أن تبدع وتنتج وتسوق بدون االعتماد على تقنية أو  2015)نذير،  مع املستجدات التي قد تواجهها  

أسلوب يسمح لها بالحصول على املعلومات الضرورية بالشكل الالزم وفي الوقت املناسب. فالحصول على املعلومات وتحليلها  

املعر  مع  باملوازنة  وذلك  األهمية  بالغ  أمرا  أصبح  واستغاللها،  والخارجية  وتنظيمها  الداخلية  البيئة  من  لكل  الجيدة  فة 

   (.2019للمؤسسات االقتصادية )أحمد، 
 

 يساعد الذكاء االقتصادي في توليد االستراتيجيات البديلة في املؤسسات الصناعية والتي تشمل.   

والتوسع   • النمو  التي Maxi-Maxi Strategy (SO)استراتيجية  االستراتيجيات  من  مجموعة  ينتج  وهنا  فيها    :  يتم 

 استخدام مناطق القوة لتعظيم االستفادة من الفرص املتاحة.  

واالستقرار   • الثبات  القوة  ST)  )Maxi-Mini Strategyاستراتيجية  بمناطق  فيها  يستفاد  التي  االستراتيجيات  وهي   :

 لتقليل التهديدات.  

من االستراتيجيات التي يتم فيها    : وهنا ينتج مجموعةMini-Maxi Strategy(  WOاستراتيجية التطوير والتحسين ) •

 تقليل أو التغلب على نقاط الضعف من خالل االستفادة من الفرص املتاحة.  

: وهي االستراتيجيات التي يتم فيها تقليل مناطق الضعف وتجنب  Mini-Maxi Strategy(  WTاستراتيجية االنكماش ) •

 (.NCFLD, 2011التهديدات ) 
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 : االقتصادي في ضوء استراتيجية املؤسسةخطوات تطبيق الذكاء  3.3

، حيث تنصح 1980أول من طرحت مصطلح الذكاء االقتصادي وذلك في نهاية العام    Gartnerتعتبر مؤسسة األبحاث  

Gartner    املؤسسات االقتصادية باالستفادة من بيئتها التنافسية العالية من أجل الحصول على أفضل األسعار لشراء مكونات

الذكاء   تستخدم  وأن  الحديثة.  التكنولوجيا  على  للحصول  استعداد  على  دائما  تكون  وأن  األساسية.  االقتصادي  الذكاء 

مها ويتم ذلك باتخاذ الخطوات التالية؛ التنويع في طرق إدارة محفظة  االقتصادي في مجال اإلدارة بمختلف مستوياتها وأقسا

الذكاء االقتصادي، وإحداث التكامل بين الذكاء االقتصادي ومتطلبات العمل، وإرساء ثقافة التعامل مع املعلومات وتحليلها  

 لدى املستخدمين، وتأسيس بنك معلومات يدعم إستراتيجية الذكاء االقتصادي.  
 

التطويرية    وانطالقا إستراتيجياتها  في  االقتصادي  الذكاء  العتماد  ماسة  حاجة  في  نفسها  املؤسسات  تجد  هذا،  من 

(. وتتنوع جوانب تطبيق الذكاء االقتصادي في كنمط لتحسين  2004والتحسينية واالستباقية من أجل تحقيق أهدافها )نورى،  

األساسية للنمو أو التطور اإلبداعي في املؤسسة تتمثل في البحث عن  أداء املؤسسة االقتصادية، وكأداة لإلبداع، أن اإلشكالية  

)خليل   اإلبداع  عوامل  من  تعتبر  التي  املعلومات  إدارة  طريق  عن  وذلك  التأكد،  لعدم  فعالة  بإدارة  الكفيلة  الطرق 

 ( اآلتي:1في الجدول )(. وللذكاء االقتصادي دورا استراتيجيا هاما في املؤسسات االقتصادية كما هو واضح 2005وبوعبدلي،

 (: الدور االسرتاتيجي للذكاء االقتصادي يف املؤسسات االقتصادية 1جدول )
النتائج املتوقعة من استخدام الذكاء   الدور االستراتيجي للذكاء االقتصادي املجاالت االستراتيجية 

 االقتصادي 

التخطيط   التخطيط  مجال  في  القرارات  اتخاذ  االستراتيجي دعم 

 على املديين القصير والطويل. 

 وسيلة لتسهيل وتنمية التفكير االستراتيجي في املؤسسة. 

دعم تشخيص البيئة الداخلية والخارجية واستكشاف   امليزة التنافسية 

التنافسية  املزايا  على  والحفاظ  والتهديدات  الفرص 

 واختيار احدى االستراتيجيات القاعدية. 

ف على  مساعدة  املكانة أداة  وتحديد  التنافس  قوى  هم 

 واألفضلية التنافسية.

وسيلة للحصول على املعلومات الهامة في اتخاذ القرارات   IMCدعم مراحل اتخاذ القرار حسب نموذج   اتخاذ القرار 

 االستراتيجية.

وتنفيذ  املفاضلة  عند  الالزمة  املعارف  على  وللحصول 

 القرار.

واالستجابة  التكيف 

 لألحداث

املؤسسة  وتوجيه  الخارجية،  التغيير  قوى  توقع  دعم 

 نحو االستجابة لها والتكيف معها. 

أداة مهمة في فهم األحداث الحالية واستشراف املستقبل  

 واالستعداد له 

ومبتكر  دعم عمليات االبداع واالبتكار في املؤسسة اإلبداع واالبتكار جديدة  واستخدامات  واملعرفة  للدراية  ة وسيلة 

 لها قيمتها السوقية ومصدر لتحسين األداء الداخلي.

واستشراف   املعرفي  السبق 

 املستقبل 

 استقراء ودالالت التغيير 

 إدراك اإلشارات الضعيفة 

 سبق األحداث وتجنب املفاجآت االستراتيجية

أداة تساعد على إدراك التغيير واملعرفة املسبقة، وعلى  

 التحرك السريع قبل فوات اآلوان. 

عدم روح الريادية واملبادرة في العمل، إلى جانب تشجيع   قاوالتية وروح املبادرة امل

 نشاطات اإلبداع وخلق القيمة. 

وسيلة هامة في تشجيع املبادرة القتناص الفرص وإيجاد  

 مجاالت أعمال جديدة. 

Source: Lesca & Laurence, 2005, P. 98 
من   االقتصادي  الذكاء  نظام  تطبيق  )فعند  االعتبار عشر  بعين  تؤخذ  أن  تحقيق  10الضروري  أجل  من  رئيسية  ( خطوات 

 النجاح في املؤسسات االقتصادية والتي يمكن حصرها كالتالي:

 الخطوة األولي: كسب اإلدارة التنفيذية التأييد وااللتزام االقتصادي. •
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العملية عن طريق وضع املبادئ، واألهداف والتوجهات  الخطوة الثانية: تعيين مدير الذكاء االقتصادي، الذي سيقود   •

تشتيت   دون  الفريق  أعضاء  ومصالح  مهارات  املنافسة،  مهام  االقتصادي،  الذكاء  لوظيفة  واملوضوعية  الواضحة 

 انتباه الفريق. 

الخطوة الثالثة: تحليل سلوك أصحاب املصلحة لتحديد من هم مستعملي نظام الذكاء االقتصادي وتحديد الغرض   •

 من احتياجاتهم للنظام.  

الخطوة الرابعة: تحديد الهدف، االتجاه والسياسات من خالل املعلومات التي تم الحصول عليها في الخطوة الثالثة،   •

 وتوسيع البيان الذي سيستفيد منه النظام، والخدمات واملنتجات التي يتم تسليمها. 

ت التي توجد بالفعل في املؤسسة لدعم االحتياجات التي  الخطوة الخامسة: إجراء تدقيق للمعلومات، ماهي املعلوما •

 تم تحديدها في الخطوة الثالثة، ويدعم التركيب املوجود إليصال هذه املعلومات في املؤسسة. 

تحليل   • إجراء  السادسة:  الذكاء   SWOTالخطوة  لعملية  والتهديدات  الفرص  والضعف،  القوة  نقاط  تحديد  في 

 االقتصادي. 

إ • السابعة:  الذكاء  الخطوة  أن تعيق  التي يمكن  العوامل  الذي يمكن من خالله معرفة  للقوة،  جراء تحليل ميداني 

 االقتصادي. 

 الخطوة الثامنة: تحديد عوامل النجاح الحاسمة التي تكفل نجاح العملية.  •

 الخطوة التاسعة: اتخاذ قرار بشأن وضع إستراتيجيات إلنشاء أو تطوير نظام الذكاء االقتصادي  •

واألطر   • املسئوليات،  وتوزيع  اإلستراتيجيات  لتقديم  ستكون ضرورية  التي  العمل  تحديد خطط  العاشرة:  الخطوة 

 (.2011الزمنية وتقييم مراجعة هذه األعمال )كباش، 

 

 التخطيط االستراتيجي ونظام املعلومات اإلدارية:  .4

 : نظام املعلومات اإلداريةمفهوم  1.4

تشكل املعلومات املصدر الحيوي الذي يمكن اإلدارة من القيام بوظائفها املختلفة بكفاءة وفاعلية، فهي بمثابة سالح  

تنافس ي قوى يفصل بين نجاح منظمات األعمال وفشلها. فاقتصاد املستقبل سيكون اقتصادا قائما أساسا على املعلومات،  

ل الجديد  البديل  هو  املعلومات  مجتمع  يصبح  )املالك،  فقد  الصناعي  أنها  2007لمجتمع  على  املعلومات  تعريف  يمكن   .)

تربط   التي  والعالقات  واملؤشرات  املقارنات  استخراج  بهدف  والتفسير  والتحليل  للمعالجة  الخاضعة  البيانات  "مجموعة 

يات التي تتضمن  الحقائق واألفكار والظواهر مع بعضها ببعض، فهي بذلك تمثل النتيجة املتحصلة من مجموعة من العمل

وباقية،   )نائب  التعليل"  أو  التفسير  أو  التحليل  أو  االختيار  أو  كالنقل  البيانات  معالجة  أو  أظهرت  34، ص2009تجهيز    .)

، أن العمل في مجال املعلومات قد زادت نسبته في الواليات  2013إحصائيات العمل في الواليات املتحدة األمريكية في العام  

، باملقابل تناقص حجم  2013% في العام  62إلى حوالي    2009% من حجم القوى العاملة في العام    10من    املتحدة األمريكية

يقارب   ما  إلى  املهن الصناعية  في  املعلومات  38العمالة  التوجه نحو مجتمع  الذي يعزز   Information Economy)%، األمر 

Report, 2013) . 

 

 : اإلداريةنظام املعلومات أهمية  2.4

معلومات  الى  البيانات  تحويل  تعتمد  التي  االقتصادي  الذكاء  إلجراءات  األساسية  املكونات  أحد  هي  املعلومات  تعد 

استراتيجية ومعارف تساعد صناع القرار في املشروعات الصغيرة على اتخاذ القرارات الصائبة والتي تنعكس بشكل إيجابي  

ألرباح في بيئة اقتصادية تشتد فيها املنافسة. فقد زاد التوجه نحو املعلومات واملعارف  على أسلوب عمل تلك املشاريع وزيادة ا
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(.  يعرف  2014بوصفها موردا حيويا تزايد االهتمام باستثمار املعرفة لزيادة الثروة املعلوماتية التي يمتلكها املشروع )البارودي،  

واإلجراءات تتفاعل مع بعضها ببعض بطريقة منظمة ملعالجة البيانات  نظام املعلومات على أنه "مجموعة من األفراد والبيانات  

 (.  Laudon & Laudon, 2014, p. 18وتقديم معلومات لتزويد عمليات صنع القرار" )

تنتج   تبدع،  أن  املؤسسات  تستطيع  فحتى  الحديثة،  اإلدارة  علم  في  الجديدة  األساليب  من  االقتصادي  الذكاء  يعتبر 

إ تحتاج  فهي  معرفة  وتسوق،  أهمية:  أكثر  أصبح  املعلومة  وتنظيم  فتحليل  لالستغالل.  وقابلة  كاملة  أكيدة،  معلومات  لى 

األسواق، تقسيماتها، مدى تفتحها على العالم وظروف عملها، معرفة املنافسة، التكنولوجيا واإلبداعات ... الخ. لذلك، أصبح  

ملراحل املستقبلية القادمة من التغييرات، وما يتطلبه ذلك من  من الضروري للمؤسسات إن تتفهم بوعي وذكاء هذه املرحلة وا

تحديث اإلجراءات ونظم املؤسسات لتكون قادرة على االستجابة للتغيرات ومواكبة التطور بشكل مستمر لتحقيق أهدافها  

 (. 2016واملحافظة على بقائها واستمرارها )الزهراني والزريبي، 

 : االستراتيجي والذكاء االقتصادي في املؤسسات الصناعيةواقع التخطيط   .5

املؤسسات   في  االقتصادي  الذكاء  أسلوب  تطبيق  ومدى  الجزائري  االقتصادي  املستوى  دراسات  عدة  تناولت  لقد 

الجزائرية. تعاني املؤسسات االقتصادية الجزائرية، وبالتالي فهي بحاجة إلى التطوير، وفي هذا الشأن، قد تم إنشاء صندوق  

مليون دوالر(، خاص بإدارة  71مليارات دينار جزائري )حوالي    5لغ  للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي خصص له سنويا مب

الذكاء االستراتيجي يعتبر دعامة أساسية للقيام  ( بأن  2010لقد أقرت دراسة بومدين )(.  2008ومراكز وحدات البحث )طباخي،  

سوف تواجهها في مجال    بالتخطيط االستراتيجي من خالل قدرته على مساعدة املؤسسة على معرفة مختلف التهديدات التي 

ثقافة   خلق  وكذا  املستقبلية،  التحديات  ملواجهة  االستراتيجية  القرارات  نوعية  تحسين  في  مساهمته  خالل  من  نشاطها، 

تنافسية على كافة مستويات املؤسسة ما من شأنه جعل املؤسسة في حالة طوارئ دائمة وتحمل أفرادها ملسئولياتهم كاملة في  

 ات االستراتيجية للمؤسسات الجزائرية.  مقابل مواجهة التحدي
 

وعلى الرغم من هذه األهمية، تعاني املؤسسات الجزائرية من قلة فعالية اغلب مكونات نظام الذكاء االقتصادي خاصة  

فيما يتعلق بمراحل جمع وتخزين املعلومة. ومع محاوالت اهتمام بعض املؤسسات باليقظة االستراتيجية والذكاء االستراتيجي،  

  أكدت دراسة بودرامة   (.2012اال انها ال تتحكم في مراحلها وال تمتلك الوسائل املادية والبشرية الالزمة لتطبيقه )غالب وزغيب،  

( على ضرورة تفعيل دور املشروعات الصغيرة واملتوسطة في ظل متغيرات العوملة وخاصة التقليل من حدة تأثير األزمة  2012)

املالية العاملية على االقتصاد الجزائري، إضافة الى تركيز الدراسة على معرفة مدى تطبيق الذكاء االقتصادي في الجزائر. بينما  

ضرورة توجيه االهتمام نحو ترسيخ األهمية االستراتيجية ملعلومات اليقظة قبل التفكير في إرساء  (  2013ذكرت دراسة اليمين )

 الية اليقظة في حد ذاتها، كضرورة حتمية لتأهيل املؤسسات االقتصادية لالندماج في االقتصاد العالمي.

ء االقتصادي في املؤسسات الصغيرة ( واقع اليقظة االستراتيجية والذكا2013دراسة بلعجوز وآخرون )وأيضا تناولت   

من تأخر مستواها التكنولوجي والتنافس ي حيث تعرف تأخر نسبيا في مجال    واملتوسطة، وكشفت عن مدى معاناة الجزائر

أغلب   لدى  والتطوير  البحث  ونقص  املعلوماتية  الثقافة  وغياب  التكنولوجي  املستوى  تدني  إلى  إضافة  االقتصادي،  الذكاء 

 ائرية، كما تعاني من مشكل نقص املعلومات في مختلف املجاالت.  املنظمات الجز 
 

ووسيلة   توجها  تبني  املؤسسة  على  االستقرار، فرضت  وعدم  تقلبات  من  به  تمتاز  وما  الديناميكية  البيئة  إن طبيعة 

اس تسيير املعلومة  تسييريه جديدة ملواجهة املنافسة وهذا لضمان بقائها واستمراريتها، هذه الوسيلة الجديدة تقوم على أس

لذلك من الضروري على املؤسسة أن تتبناه من    .وأهمية هذه األخيرة في املؤسسة وهذا ما تتكفل به آلية الذكاء االقتصادي

وباستمرار تطور بعض العوامل التي لها تأثير كبير على املؤسسة، وكذلك شركائها في املحيط، فاملراقبة الفعالة   أجل مراقبة

لمؤسسة بتوقع التطورات وتساعدها على التكيف في هذه البيئة، واملحيط ليس بالضرورة مصدرا للمشاكل  للمحيط تسمح ل
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(. ومن أجل تطوير املؤسسات االقتصادية الجزائرية، فقد أنشأت  2013)ضيات،  واإلكراهات فقد يكون كذلك مصدر للفرص  

)بلزغم،   االقتصادي التي خصصت لها مبالغ مالية ضخمة  الجزائر املجلس األعلى للذكاء االقتصادي، وأعدت برامج اإلنعاش

2015  .) 

وفي هذا السياق، يشكل الذكاء االقتصادي أحد الخيارات الضرورية في دعم تنافسية املؤسسات االقتصادية الجزائرية  

قتصادي الذي يعد املفتاح  في خضم املستجدات الراهنة باللجوء الى احدى االليات الحديثة النشأة واملتمثلة في نظام الذكاء اال

(. وفي هذا االتجاه من  2016األساس ي لتعزيز املوقف التنافس ي للوحدة االقتصادية عبر تطوير املنتجات والخدمات )مغولي،  

( إن التوجه نحو إقامة نظام وطني في الجزائر  2018الضروري إقامة نظام وطني للذكاء االقتصادي، فقد أكدت دراسة خوالد )

رجو منه حتى اآلن، وذلك بسبب عدة عوائق تعوق نجاح هذا املشروع ومنها عوامل متعددة ذات طبيعة اقتصادية، لم يحقق امل

وسياسية، وقانونية، ثقافية، وتنظيمية، األمر الذي قلل من جهود الدولة في هذا املجال، فمشروع تأسيس مجلس أعلى للذكاء  

ولم تفعل اتفاقيات وزارة الصناعة مع املؤسسات االقتصادية الجزائرية في مجال  االقتصادي في الجزائر لم يرى النور إلى اآلن،  

  .
ً
الجزائر حاليا في  املوضوع  بهذا  االهتمام  فتور  بداية  كما نالحظ  لليقظة،  )إنشاء خاليا  الجدول  نتائج  2يعرض  اهم  اآلتي   )

 : املؤسسات الجزائريةالذكاء االقتصادي في التخطيط االستراتيجي و الدراسات التي تناولت موضوع تطبيق  

 

 (: دراسات تطبيق الذكاء االقتصادي يف اجلزائر. 2جدول )
 النتائج  الدراسة

 بومدين

(2010) 

ان الذكاء االستراتيجي يعتبر دعامة أساسية للقيام بالتخطيط االستراتيجي من خالل قدرته على مساعدة املؤسسة على معرفة  

ملواجهة مختلف   االستراتيجية  القرارات  نوعية  تحسين  في  مساهمته  من خالل  مجالها،  في  تواجهها  سوف  التي  التهديدات 

التحديات املستقبلية، وكذا خلق ثقافة تنافسية على كافة مستويات املؤسسة ما من شأنه جعل املؤسسة في حالة طوارئ  

 هة التحديات االستراتيجية للمؤسسة.دائمة وتحمل أفرادها ملسئولياتهم كاملة في مقابل مواج

 بودرامة

 (2012 ) 

ضرورة تفعيل دور املشروعات الصغيرة واملتوسطة في ظل متغيرات العوملة وخاصة التقليل من حدة تأثير األزمة املالية العاملية 

 لجزائر.على االقتصاد الجزائري، إضافة الى تركيز الدراسة على معرفة مدى تطبيق الذكاء االقتصادي في ا

 غالب ومليكة

 (2012 ) 

وتخزين  جمع  بمراحل  يتعلق  فيما  خاصة  االقتصادي  الذكاء  نظام  مكونات  اغلب  فعالية  قلة  عن  الدراسة  كشفت  لقد 

املعلومة، وان املؤسسات املدروسة تهتم باليقظة والذكاء االقتصادي ولكن ال تتحكم في مراحلها وال تمتلك الوسائل املادية 

 مة لتطبيقه. والبشرية الالز 

 اليمين

 (2013 ) 

 

ان متخذو القرارات االستراتيجية باملؤسسات الجزائرية يضعون اهتماما كبيرا ملعلومات اليقظة االستراتيجية، حيث تظهر  

ب هذه األهمية نتيجة للبعد االستراتيجي لهذه املعلومات وتفاعله مع الدور الذي تلعبه اتخاذ القرارات االستراتيجية، مما يتوج

 ارتباط أحدهما باألخر.

وآخرون   بلعجوز 

(2013 ) 

تعتبر اليقظة االستراتيجية وسيلة للتغيير والتجديد والتحفيز، وتساعد في تنمية الكفاءة بين أفراد املؤسسة، كما تساهم في  

 التقليل من املخاطر.

الذكاء االقتصادي هو نظام يشمل مجموعة من التطبيقات والتكنولوجيا التي من شأنها جمع املعلومات وتحليلها ونشرها 

 التخاذ القرارات، وهو يتكون من ثالث عناصر أساسية تتمثل في اليقظة اإلستراتيجية، الحماية والتأثير.  

ماية املنظمة من التهديدات ويمكنها من معرفة الفرص واقتناصها، يكتسب الذكاء االقتصادي أهمية بالغة كونه يساهم في ح

كما تستطيع بواسطته أن تتكيف مع قواعد السوق، األمر الذي ينعكس إيجابا على تنافسيتها وتحقيق أهدافها، كما يعتبر 

 أداة للتطوير واإلبداع، فالذكاء االقتصادي يعتبر أقوى وسيلة معرفية متاحة تحت تصرف املنظمة. 

 مغولي

 (2016 ) 

ب   قدرت  جدا  قوية  ارتباط  عالقة  ارتباط  عالقة  الذكاء    0.98وجود  نظام  معايير  بين  ومتعددة  بسيطة  تأثيرية  وعالقة 

 االقتصادي )يقظة استراتيجية، حماية اإلرث املعلوماتي ونشاط الضغط والتأثير( وتنافسية املؤسسة دوليا.

 خوالد  

(2018 ) 

اقتصادي فعال على مستوى الدولة يمكنها من توفير قاعدة هامة من املعلومات املفيدة التي تستغلها في إن تبني نظام ذكاء  

 تعزيز كفاءة اقتصادها. 

ال تتبنى الجزائر نظاما وطنيا فعاال في مجال الذكاء االقتصادي، وإنما يبقى هذا النظام بحاجة ماسة إلى املزيد من التشجيع  

 والتفعيل والتحديث والعصرنة.  
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التوجه نحو اقتصاد السوق الحرة، الخصخصة، توقيع   بها االقتصاد الجزائري حاليا بفعل  يمر  التي  لقد ولدت الظروف 

الشراكة، االنضمام املرتقب للمنظمة العاملية للتجارة، وغيرها، حاجة ماسة لضرورة تبني نظام للذكاء االقتصادي في  عقود  

 الجزائر. 

وطنيا  نظاما  أسست  فقد  االقتصادي،  للذكاء  متكاملة  وطنية  منظومة  إرساء  سبيل  في  جهود  عدة  الجزائر  بذلت  لقد 

رية عامة للذكاء االقتصادي والدراسات واالستشراف، وأطلقت مشروع تأسيس للمعلومات االقتصادية واالجتماعية، ومدي

مجلس أعلى للذكاء االقتصادي، وأقامت عدة مراكز وهياكل تكنولوجية لدعم عملية جمع املعلومات، وأقامت عدة ملتقيات 

للذكاء االقتصادي   ومؤتمرات وندوات حول الذكاء االقتصادي، وفتحت أيضا عدة تخصصات ومشاريع ماجستير وماستر 

 بجامعات جزائرية مختلفة.  

 املصدر: الباحث بناء على الدراسات السابقة 
 خاتمة: ال .6

العمل في ظل بيئة عاملية أكثر تنافسية، يخلق لدى املؤسسات الصناعية تحديات حرجة على مستويات الجودة  إن  

  وتعزز املؤسسات لتحقيق التطوير    تؤهل  التي   يعتبر التخطيط االستراتيجي والذكاء االقتصادي من أهم األساليبواألسعار.  

التنمية االقتصادية املستدامة، وي القدرة على  من دورها في عملية  إنتاج صناعات فريدة ومتميزة وأيضا  منحها القدرة على 

 على املؤسسات الجزائرية تبني األنظمة املبنية على املعرفة  املحلية واإلقليمية والعاملية.    األسواقاملنافسة في  
ً
ومنه كان لزاما

ر األوبئة العاملية. ومن هنا جاءت أهمية هذه  التي تمنحها القدرة على املنافسة والبقاء في ظل عصر تكنولوجيا املعلومات وعص 

 م. 2025م حتى 2021للقطاع الصناعي الجزائري في الفترة من الدراسة التي تهدف إلى اقتراح خطة استراتيجية 

تخلق        األزمات  هؤالء  كورونا،  جائحة  وأزمة  العاملية  املالية  األزمة  مثل  متتالية  ألزمات  العالمي  االقتصاد  يتعرض 

املؤسسات   حرجة  تتحديا تتعرض  والنامية. عالوة على ذلك،  املتقدمة  الدول  واقتصاديات جميع  العالمي  االقتصاد  أمام 

مستمرة في بيئتها الداخلية والخارجية. كل ذلك يخلق تحديات حرجة لدى إدارة  االقتصادية ملنافسة شديدة وتغييرات معقدة و 

هؤالء املؤسسات من أجل تحقيق األهداف التنظيمية والقدرة على املنافسة. وبالتركيز على املؤسسات االقتصادية الجزائرية،  

الجزائرية لم تطبق    ألن املؤسسات 
ً
الذكاء االقتصادي بالشكل  تراتيجي و التخطيط االسفأن األمر يزداد صعوبة، نظرا نظام 

 الكافي.

فالذكاء االقتصادي هو نظام يعنى بتوفير املعلومات الالزمة للمؤسسة في وقتها املناسب واستثمارها بما يجلب عليها   

البيانات االقتصادية داخل املؤسسات. وهذا من   شأنه  املنافع املنشودة. فهو يتضمن جمع وتقييم ومعالجة وتحليل ونشر 

يساعد في وضع السياسات وصياغة وتنفيذ الخطط االستراتيجية املناسبة لحالة البيئة الخارجية للمؤسسة، فبدون الذكاء  

اإلدارة   لخدمة  منظم  منهج  فهي  وبالتالي  وكفاءة.  بفاعلية  املؤسسة  استراتيجية  وتنفيذ  صياغة  يمكن  ال  االقتصادي 

 ضا أداة استراتيجية إلدارة املعلومات القادمة من البيئة التنافسية الخارجية. االستراتيجية للمؤسسات االقتصادية، وهو أي

 

لقد تم عرض الدراسات التي تناولت تطبيق عملية التخطيط االستراتيجي ونظام الذكاء االقتصادي في املؤسسات    

الدراسات كانت قاصرة على جوانب وصفية تضمنت مدى تطبي الجزائرية، فأن هذه  التخطيط االستراتيجي  االقتصادية  ق 

املؤسسات في  عدمه  من  االقتصادي  االقتصادي  الصناعية  والذكاء  والذكاء  االستراتيجي  التخطيط  أهمية  على  والتأكيد   ،

تتناول مقترحات   االحتياج قائم لدراسات  مازال  املؤسسة.  االستراتيجي واستراتيجية  االستراتيجية والذكاء  باليقظة  وعالقته 

 ستراتيجية القومية في القطاع الصناعي الجزائري.  وتصورات الخطة اال 

الصناعية  يجب   املؤسسات  استراتيجيةعلى  مع   العمل من خالل خطة  وتتالءم  االقتصادي  الذكاء  نظام  على  تتركز 

الصناعي  بالقطاع  للنهوض  قومية  استراتيجية  خطة  اقتراح  في  املقال  لهذا  الرئيس  الهدف  تمثل  لذلك  العاملية.  املتغيرات 

الفترة من  ا في  الخطة  2025م حتى عام  2021لجزائري  الجزائرية محليا وإقليميا  م. وتتبلور رؤية هذه  الصناعات  في  الريادة 
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وعامليا، بينما تهدف الرسالة إلى إنتاج صناعات متميزة من حيث الجودة والسعر، وتعكس الطابع الثقافي الجزائري، ولها القدرة  

ية، وذلك من خالل ربط الصناعة بالبحث العلمي. وهذا يتطلب العمل من خالل استراتيجية  على املنافسة في األسواق العامل

التطوير والتحسين في ضوء سياسات تشجيع املنتجات املحلية، وتبني سياسات صنع في الجزائر والتحول الرقمي في القطاع  

 االقتصادي.  الصناعي. وبذلك، يلزم إنشاء مجالس قومية للتخطيط االستراتيجي وللذكاء 

( البيئي  3يعرض جدول  التحليل  تبدأ االستراتيجية بمحور  الصناعي الجزائري.  للقطاع  االستراتيجية  ( مقترح الخطة 

والذي يتضمن تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. لقد شملت نقاط القوة الصناعات املحلية والحرفية التي  

الضعف ونقاط  الجزائري،  بالطابع  البحث    تتميز  مؤسسات  عن  الصناعة  قطاع  وانفصال  املشروعات،  تمويل  في  تمثلت 

، الفرص شملت زيادة الطلب العالمي على املنتجات الفريدة واملتميزة، بينما تمثلت التهديدات في ازدياد حدة املنافسة  العلمي

البي التحليل  العالم. وبناء على  الرقمي على مستوى  العاملية، والتحول  في  في األسواق  الرؤية  تمثلت  الصناعات ئي  في  الريادة 

القطاع الصناعي الجزائري إلي إنتاج صناعات متميزة من حيث   ، بينما تمثلت الرسالة في سعيالجزائرية محليا وإقليميا ودوليا

ربط   خالل  من  وذلك  العاملية،  األسواق  في  املنافسة  على  القدرة  ولها  الجزائري،  الثقافي  الطابع  وتعكس  والسعر،  الجودة 

ي الجزائري على مواكبة  قدرة القطاع الصناعواعتمادا على الرؤية والرسالة، فأن الغاية تركزت في    الصناعة بالبحث العلمي.

 التغيرات واملنافسة في األسواق العاملية.

األهداف االستراتيجية؛    الثقافي عالوة على ذلك تضمنت  الطابع  الجودة والسعر وتعكس  في  إنتاج صناعات متميزة 

القطاع الصناعي الجزائري    ربط،  تمكين الصناعات الجزائرية من املنافسة في األسواق املحلية واإلقليمية والعاملية، و الجزائري.

تطبيق نظام  ، و تطبيق أنظمة الجودة على كافة الصناعات املحلية، و بمؤسسات البحث العلمي لتعظيم االستفادة العلمية.

ويتم    حصول املؤسسات الصناعية على شهادة الجودة العاملية )األيزو(.، و الذكاء االقتصادي على كافة املؤسسات الصناعية

األه هذه  سياسات  تحقيق  ضوء  في  والتحسين  التطوير  استراتيجية  خالل  من  املحلية  داف  الصناعية  املنتجات  تشجيع 

وأخيرا، يقدم هذا املقال    تبني سياسة التحول الرقمي في القطاع الصناعي الجزائري.، و تبني سياسة صنع في الجزائر، و الجزائري 

 ناعي الجزائري. مجموعة من التوصيات للمساعدة في تنمية وتطوير القطاع الص 

 

 (: مقرتح اخلطة االسرتاتيجية يف القطاع الصناعي اجلزائري 3جدول )
 التفاصيل محاور الخطة االستراتيجية

 املنتجات املحلية الفريدة. • نقاط القوة  التحليل البيئي 

 الصناعات الحرفية املتميزة.  •

 انفصال قطاع الصناعة عن البحث العلمي. • نقاط الضعف 

 املشروعات الصناعية.تمويل  •

 الطلب العالمي على الصناعات املحلية والحرفية املتميزة. • الفرص 

 املنافسة الشديدة في األسواق العاملية. • التهديدات 

 التحول الرقمي العالمي في كل القطاعات. •

 الريادة في الصناعات الجزائرية محليا وإقليميا ودوليا. الرؤية

القطاع الصناعي الجزائري إلي إنتاج صناعات متميزة من حيث الجودة والسعر، وتعكس الطابع  يسعي   الرسالة 

 الثقافي الجزائري، ولها القدرة على املنافسة في األسواق العاملية، وذلك من خالل ربط الصناعة بالبحث العلمي. 

 األسواق العاملية. قدرة القطاع الصناعي الجزائري على مواكبة التغيرات واملنافسة في الغاية

 إنتاج صناعات متميزة في الجودة والسعر وتعكس الطابع الثقافي الجزائري.  • األهداف االستراتيجية

 تمكين الصناعات الجزائرية من املنافسة في األسواق املحلية واإلقليمية والعاملية.  •

 ربط القطاع الصناعي الجزائري بمؤسسات البحث العلمي لتعظيم االستفادة العلمية. •

 تطبيق أنظمة الجودة على كافة الصناعات املحلية. •
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 تطبيق نظام الذكاء االقتصادي على كافة املؤسسات الصناعية. •

 حصول املؤسسات الصناعية على شهادة الجودة العاملية )األيزو(. •

 تشجيع املنتجات الصناعية املحلية الجزائري. • السياسات

 تبني سياسة صنع في الجزائر. •

 تبني سياسة التحول الرقمي في القطاع الصناعي الجزائري. •

 تبني استراتيجية التطوير والتحسين  االستراتيجيات 

 إنشاء املجلس القومي للتخطيط االستراتيجي  • املشروعات

 إنشاء وحدة للتخطيط االستراتيجي في كل مؤسسة صناعية.  •

 إنشاء املجلس القومي للذكاء االقتصادي  •

 إنشاء وحدة للذكاء االقتصادي في كل مؤسسة صناعية. •

 األهداف االستراتيجية في ضوء الرؤية والرسالة. ضرورة وضع خطة تنفيذية ملدة خمس سنوات لتحقيق   خطة تنفيذية 

شهور والتقييم األجمالي يتم بشكل سنوي لقياس مدى التقدم في تحقيق    6تتم متابعة تنفيذ الخطة كل  املتابعة والتقييم 

 األهداف االستراتيجية ولوضع خطط التحسين والتطوير املستمر. 

 املصدر: الباحث  
 : التوصيات .7

 سبق يمكن اقتراح مجموعة من التوصيات التي تساعد تنمية وتطوير قطاع الصناعة في الجزائر.بناء على ما 

 إعداد خطة استراتيجية قومية لدعم املنتج املحلى ورؤيتها التميز وشعارها صنع في الجزائر.  .1

 تشجيع جميع املؤسسات الصناعية على إعداد خطة استراتيجية في ضوء الخطة االستراتيجية للدولة. .2

  محددة  ورسالة  واضحة  رؤية  وفق  للعمل  الصناعية،  املؤسسات  داخل  االستراتيجي  التخطيط   ثقافة  نشر  على  العمل .3

 .واقعية أهداف ظل في

 إنشاء املجلس األعلى للتخطيط االستراتيجي والذي يشرف عليه مجلس الوزراء. .4

 الصناعة. إنشاء املجلس األعلى للذكاء االقتصادي والذي يشرف عليه وزارة  .5

 إعداد الحمالت اإلعالنية لتوجيه ولزيادة وعي املواطن نحو املنتج املحلي.  .6

 إلزام جميع املؤسسات الصناعية بتطبيق معايير الجودة، وتشجيعها للحصول على شهادات الجودة العاملية )األيزو(.  .7

 الرقابة على أسعار املنتجات لتتناسب مع الحالة االقتصادية للمواطن. .8

 باملنتجات التي تميز الجزائر، الستخدامها كميزة تنافسية في األسواق العاملية. االهتمام .9

 القضاء على أساليب االحتكار، والعمل على تنويع املؤسسات واملنتجات الصناعية.  .10

 العمل على إعداد خطة تدريب قومية لتنفيذها على جميع العاملين بالقطاع الصناعي الجزائري.  .11

 رض التي تشجع على شراء املنتج الوطني.العمل على إقامة املعا .12

 العمل على بناء صوره إيجابية لدى املواطنين واألجانب تجاه املنتجات املحلية. .13

االستثمار،   .14 إجراءات  وتيسير  تبسيط  خالل  من  الجزائري  الصناعي  القطاع  في  واألجنبي  املحلي  االستثمار  تشجيع 

 وكيفية الحصول على القروض.

 ملية التحول الرقمي في كل مجاالتها ملواكبة التغيرات العاملية. تشجيع املؤسسات على ع  .15

إدخال التكنولوجيا في القطاع الصناعي لزيادة سرعة إنتاج املنتجات لتحقيق احتياجات ومتطلبات األسواق املحلية   .16

 والعاملية.

 وى من املوارد املتاحة.العمل على ربط املؤسسات العلمية والبحثية باملؤسسات الصناعية لتحقيق االستفادة القص  .17
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 . قائمة املراجع: 8

: مراجع عربية. 
ً
 أوال

"الذكاء االقتصادي كأسلوب تسييري يساهم في دعم اإلدارة اإلستراتيجية في مواجهة  (  2019أحمد، بوريش ) •

، رسالة دكتوراة، كلية العلوم  التهديدات واستغالل الفرص: دراسة حالة مؤسسة موبيليس لوالية تلمسان"

 االقتصادية، والتسيير، والعلوم التجارية، جامعة أبي بلقايد، تلمسان، الجزائر.

"أثر الذكاء االقتصادي في تحقيق متطلبات تنمية املشاريع الصغيرة:  (  2014البارودي، شيرين بدري توفيق ) •

محاف في  الصغيرة  الصناعية  املشاريع  من  لعينة  قياسية  بغداد"دراسة  للعلوم  ظة  بغداد  كلية  مجلة   ،

 . االقتصادية الجامعة، العدد التاسع والثالثون، العراق

، كلية العلوم دور الذكاء االقتصادي في تميز منظمات األعمال وواقعة في الجزائر" ( "2015بلزغم، محمد ) •

 االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الطاهري محمد، الجزائر. 

"واقع اليقظة االستراتيجية والذكاء االقتصادي في (  2013)  ، جميلةخرخاشنورة؛  ،  ، حسين؛ زبيري عجوز بل •

    "، املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

واملتوسطة  (  2012)  ، مصطفيبودرامة • الصغيرة  املشروعات  تنافسية  تحسين  في  االقتصادي  الذكاء  "دور 

أبريل( حول ذكاء االعمال واقتصاد املعرفة، بكلية    26-23ر )املؤتمر العلمي السنوي الحادي عش الجزائرية"،  
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 أثر متغيرات االقتصاد الكلي على معدل نمو القطاع الصناعي بالجزائر

The Macroeconomic Variables Impact on Industrial Production Growth in Algeria  
 

   1مزوري الطيب

Mezouri ettayib1  

 ( الجزائر)  ، املركز الجامعي غليزانGMFAMIمخبر  11
 

 

 : ملخص

الورقة البحثية إلى دراسة أثر متغيرات االقتصاد الكلي على معدل نمو القطاع الصناعي في الجزائر    تهدف هذه

الفترة   سنوية خالل  بيانات  للفجوات  2019- 1990باستخدام  الذاتي  االنحدار  نموذج  على  التحليل  هذا  ويستند   ،

أن    ىإلوتوصلنا من خالل هذه الورقة البحثية    Pesaran et al, 2001، الذي قدمه  (ARDL)الزمنية املوزعة املتباطئة  

 لها أثر سلبي وإيجابي على معدل نمو القطاع الصناعي في املدى القصير والطويل.  متغيرات االقتصاد الكلي

 .ARDL-معد نمو القطاع الصناعي، متغيرات االقتصاد الكلي، الجزائر، منهجية الكلمات املفتاحية :
 JEL   :O47 , Q53, Q56تصنيفات 

Abstract: 

This study aims to examine of the impact of macroeconomic variables on industrial production 

growth in Algeria using annual data over the period 1990-2019, this analysis based on autoregressive 

distributed lag-ARDL given by pesaran et al, 2001. The empirical results revealed the macroeconomic 

variables has a negative and positive impact on on industrial production growth in the Short-run and Long-

run in Algeria. 

Keywords : industrial production growth, macroeconomic variables, Algeria, ARDL method 

JEL Classification Codes : O47, Q53, Q56. 

 

 . مقدمة: 1

، التصدير، ونظرا لهذا الدور  اإلنتاجللقطاع الصناعي دور كبير في تفعيل التنمية الشاملة  خاصة في مجال التشغيل،  

القطاع الصناعي فقد حظي باهتمام كبير من خالل جملة من التدابير والسياسات الرامية    الذي يلعبه  ترقيته    إلىالكبير  

من قبل الحكومة الجزائرية، ولكن عند النظر إلى مدى مساهمة الصناعة وباألخص الصناعة التحويلية في التشغيل     وتطويره

الصادرات    والتصدير في  تساهم  والتي  والنفط(  الغاز   ( اإلستخراجية  الصناعة  االنطالق عكس  في مرحلة  تزال  ال  أنها  نجد 

اإلجمالية والناتج املحلي اإلجمالي بشكل كبير، من هنا نطرح العديد من األسباب التي جعلت قطاع الصناعة التحويلية ال تزال  

السلطات   بالرغم من أن  القطاع؟ من جهة أخر هل متغيرات  في مراحلها األولى   في هذا  الجزائرية فتحت املجال لالستثمار 

النقدي   املحروقات والنظام  والتضخم وأسعار  التجاري  واالنفتاح  الصرف  األجنبي وأسعار  االستثمار  مثل  الكلي  االقتصاد 

 واملالي لها أثر على نمو القطاع الصناعي؟

حاطة أكثر بموضوع الدراسة، نحاول صياغة إشكالية الدراسة على النحو  من أجل التدقيق واإل   إشكالية الدراسة:   -

 ؟  الجزائرفي دولة  نمو القطاع الصناعيعلى  متغيرات االقتصاد الكليإلى أي مدى تؤثر اآلتي: 

 
 relizane.dz-ettayib.mezouri@cu،: د, مزوري الطيب1

 

mailto:ettayib.mezouri@cu-relizane.dz
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 لإلجابة على إشكالية الدراسة سيتم االعتماد على الفرضية اآلتية: فرضية الدراسة:  -

 " تمارس متغيرات االقتصاد الكلي أثار مختلفة على نمو القطاع الصناعي"

في دول العالم والذي يبين في حد    القطاع الصناعيبرغم الدراسات العديدة التي تتعلق بموضوع    أهمية الدراسة:  -

الدراسة،  إلى بعٍض من الدراسات اإلحصائية السابقة التي    ذاته أهمية هذه  الدراسة تكتس ي أهميتها في استنادها  فإن هذه 

محددات   من  العديد  على  الضوء  الصناعيسلطت  الفعلية  القطاع  املحددات  إلى  فقط  الحالية  الدراسة  وتطرق  للقطاع  ، 

تداوال في هذه الدراسات السابقة، مع إسقاطها على  سواء باإليجاب أو السلب، واألكثر    متغيرات االقتصاد الكلي وهي    الصناعي

 (. 2019-1990بالدراسة والتحليل خالل الفترة ) الجزائرحالة 

 هذه الدراسة في ما يلي: أهدافتتمثل  أهداف الدراسة:  -

 .أهم متغيرات االقتصاد الكلي املؤثرة على القطاع الصناعيعرف على  تال ✓

متغيرات   ✓ أثار  على  بالجزائرالتعرف  الصناعي  القطاع  على  املؤثرة  الكلي  الدراسة    االقتصاد  إلى  استنادا 

 (. 2019-1990اإلحصائية، وذلك خالل الفترة ) 

  للتعرفمن أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة واختبار فرضيتها سيتم االعتماد على املنهج التحليلي    منهجية الدراسة:  -

من خالل بعض من الدراسات السابقة، وكذلك املنهج االستقرائي من خالل  الصناعي    على أهم املتغيرات التي ثؤتر على القطاع 

 . الجزائرفي  معدل نمو القطاع الصناعيعلى  متغيرات االقتصاد الكليقياس أثر  استخدام أساليب التحليل اإلحصائي بغية 

أقسام حيث نتناول في املحور األول الدراسات السابقة عن البحث وفي املحور الثاني    أربعكما تم تقسيم البحث إلى  

 الطريقة املستخدمة في البحث وفي املحور النتائج املتوصل إليها وفي املحور األخير مناقشة النتائج. 

 الدراسات السابقة : .2

االقتصاااااادي ونمو القطاع الصاااااناعي ، وفي   هناك العديد من الدراساااااات التي أوناااااحت عن العالقة الساااااب ية بين النمو

 ,Adam & Bart, Manufacturing and economic growth in developing countries, 1950–2005, 2015)قام    اإلطارهذا  

p. 46) ،  2005و  1950دولة خالل الفترة  92لااااااااااا   لياإلجمابتحليل العالقة بين القيمة املضافة للقطاع الصناعي والناتج املحلي 

. اكتشافوا أن قطاع التصانيع يؤدي دور محرك النمو Hausmanباساتخدام التثثيرات العشاوائية والتثثيرات الثابتة واختبارات  

  (Adam, 2012, p. 406) املنخفضااااااة واملتوسااااااطة الدخل إذا وان هناك مسااااااتوى واف من القوى العاملة. أعاد    تلالقتصاااااااديا

باساتخدام    2005-1950الصاناعية والناشائة خالل الفترة  تاالقتصااديافحص الجزء الذي يلعبه التصانيع كمحرك للنمو في 

التصاانيعية  كمؤشاار لإلنتاج الصااناعي. أفاد الفحص بوجود تثثير إيجابي معقول للقيمة املضااافة للصااناعات القيمة املضااافة 

، حيث تهدف هذه الدراسااااااااااة إلى قياس العالقة (Korhan & al, 2015, p. 497)دراسااااااااااة    التحويلية على التنمية االقتصااااااااااادية.

(، ولتحقيق هذا  2012-1961خالل الفترة )  اإلجماليالصاااااااناعي وأساااااااعار النفط والتضاااااااخم والناتج املحلي    جاإلنتاالساااااااب ية بين  

( واختبار الساااااب ية، وتم التوصااااال إلى  أن هناك عالقة طويلة األجل  Johansen co-integrationاملبتغى تم اساااااتخدام منهجية )

بين املتغيرات قيد الدراساااااااااة كما أن متغير أساااااااااعار النفط يؤثر بشاااااااااكل كبير على االنتاج الصاااااااااناعي في تركيا، وبمثن االقتصااااااااااد 

ط الخاام الاذي ال يوجاد باديال لاه التروي ال يمتلاك ماا يكفياه من موارد الوقود األحفوري وتعتماد صااااااااااااانااعتهاا العلى اساااااااااااااتيراد النف

وهذا بدوره يجعل القطاع الصاااااااااااناعي عرضاااااااااااة لتغيرات أساااااااااااعار النفط، وبالنظر إلى العالقة بين متغير ساااااااااااعر النفط واالنتاج  

الصاناعي يمكن القول أن التحو  من عدم اليقين في أساعار النفط الخام هو عامل حيوي لتركيا لصحصاول على إنتاج صاناعي 

على األقل في املدى القصاااااير واملتوساااااط، وفي ختام هذه الدراساااااة تم اقتراح حلول التي ت اااااجع إيجاد بدائل مساااااتدام ومساااااتقر  

  للنفط الخام وذلك لتقليل من اعتماد القطاع الصناعي على الوقود االحفوري.
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إيجاد العالقة بين النمو االقتصادي ومختلف مكونات    تهدف هذه الدراسة إلى محاولة (Ajmair, 2014, p. 18)دراسة 

ولتحقيق هذا املبتغى تم استخدام املنهج القياس ي    2010إلى غاية    1951القطاع الصناعي في دولة باكستان خالل الفترة من  

حاجر والتعدين الذي  تم التوصل إلى وجود عالقة ايجابية بين مكونات القطاع الصناعي مع الناتج املحلي االجمالي باستثناء امل

تهدف هذه الدراسة  إلى تحليل وقياس أثر  ،  (Anmar & al, 2019, p. 324)وانت له عالقة سلبية مع الناتج املحلي االجمالي .  

السع  العربية  اململكة  في  القيمة املضافة  التصنيع من خالل  الحكومي على قطاع  العام  )اإلنفاق  للفترة  (.  2015-2000ودية 

العمل. زادت   اململكة العربية السعودية خلق مجموعة واسعة من فرص  أظهرت نتائج البحث أن تطوير قطاع التصنيع في 

الصناعات   قطاع  وحيوية  فاعلية  االتجاه  هذا  ويعكس  ؛  النفط  تكرير  قطاع  بخالف   ، األخرى  التصنيع  قطاعات  حصة 

اإلجمالي في القطاع الصناعي في اململكة العربية السعودية. وبحسب اختبار معامل ارتبا  بيرسون  التحويلية على الناتج املحلي  

العالقة بين اإلنفاق العام والقيمة املضافة للقطاع املذوور أعاله مباشرة وقوية وهامة بقيمة مصحوظة تبلغ   .  0.938، فإن 

حدة واحدة ، مع إبقاء العوامل األخرى دون تغيير ، سيزيد القيمة  أظهرت نتائج التحليل املعياري أن زيادة اإلنفاق العام بو 

 .مليون  0.358املضافة بمقدار 

تهدف هده الدراسة إلى قياس أثر القيمة املضافة لقطاع التصنيع على النمو    (Karami & al, 2019, p. 133)دراسة  

هذا املبتغى تعم استخدام اختبار بانل للتكامل تعم    لتحقيق ،  أوروبيااقتصادا    25في    2016-1995االقتصادي خالل الفترة  

أن الع  التوصل  والقوى  بالتصنيع  مصحوظ  إيجابي بشكل  ارتبا   له  االقتصادي  النمو  غير  أن  والنتيجة  والتكنولوجيا.  املة 

املتوقعة املثيرة لالهتمام هي أن االرتبا  بين النمو االقتصادي واالستثمار سلبي بشكل كبير. كما أشارت األبحاث إلى أن صانعي 

  السياسات يجب أن يستثمروا في تلك السياسات التي يمكن أن تعزز نمو قطاع التصنيع من خالل زيادة إنتاجية التصنيع 

وزيادة حصة العمالة الصناعية لخلق فرص عمل في هذا القطاع من أجل الحصول على بيئة مستدامة وصحية وتنافسية.  

 التنمية االقتصادية في املستقبل.

الصناعي خالل    طاعللق سة إلى معرفة محددات القيمة املضافة  احيث هدفت هذه الدر   (Tahir, 2010, p. 209)دراسة  

الحدود    اختبارالقائم على    املشترك ولتحقيق هذا املبتغى تم استخدام تقنية التكامل    باكستانفي دولة    2007-1965  الفترة

ardl/ bounds test،  ثالثة تضمين  االستثمار    تم  سعر  ومستوى  للعوامل،  اإلجمالية  اإلنتاجية  هي:  الدراسة  في  محددات 

القصير   التصنيع املضافة على املدى  لقيمة  أهم عامل محدد  للعوامل هو  أن اإلنتاجية اإلجمالية  تبين  التجاري.  واالنفتاح 

بير. ومع ذلك ، تبين أن االنفتاح التجاري  والطويل. أثر مستوى سعر االستثمار على القيمة املضافة للصناعة بشكل سلبي وك

ضئيل. وتوص ي الدراسة بتعزيز اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج وتث يت أسعار السلع االستثمارية لتسريع نمو القيمة املضافة  

 للصناعات التحويلية في باكستان.

  املستخدمة  واألدواتالطريقة .3

 : متغيرات الدراسة1.3

  القطاع الصناعيمتغيرات االقتصاد الكلي على على معدل نمو  تذكيرا بموضع الدراسة واملتمثل في قياس وتحليل أثر  

إلى  1990وقمنا بجمع البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة من موقع البنك الدولي، وجمعنا هذه البيانات من سنة  في الجزائر

 مشاهدة، كما أن متغيرات الدراسة مونحة في الجدول التالي :  29بمجموع  2019غاية 
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 متغريات الدراسة :  1 الجدول 

 املؤشر  املتغير

GDPI وهو متغير تابع  معدل نمو القطاع الصناعي 

MVA  في الناتج املحلي اإلجمالي  القيمة املضافة للقطاع الصناعينسبة 

CF  إجمالي تكوين رأس املال الثابت 

INF  معدل التضخم 

EXC  سعر الصرف 

TR  االنفتاح التجاري 

MS   الكتلة النقدية 

  املصدر : من إعداد الباحث  
تم تحويل البيانات املستعملة إلى اللوغاريتم النيبيري من أجل ترجمة املعامالت املقدرة بمرونة استجابة املتغير التابع  

 املستقلة.الناتجة عن التغير في املتغيرات 

 .نموذج الدراسة : 2.3

يعتمد اختيار نموذج الدراسة على طبيعة املتغيرات املستخدمة ودرجة تكاملها، فإذا وانت متغيرات البحث متكاملة  

وانت املتغيرات مختلفة    أما إذا الثاني يمكن استخدام منهجية التكامل املشترك لجوهانسون،    األول أو من نفس الرتبة في الفرق  

ة تكاملها ) خليط من درجة التكامل( يكون منهج اختبار الحدود مالئم، في حين إذا وانت املتغيرات مستقرة في املستوى  في درج

ولكن نظرا إلى  يمكن تقدير معادلة االنحدار باستخدام طريقة املربعات الصغرى مباشرة وتكون النتائج صحيحة وغير مزيفة,  

 ,Pesaran، والتي تم تطويرها من قبل  ardl /bond testسيتم تطبيق منهجية  مشاهدة    30أن مشاهدات الدراسة أقل من  

Shin and Smith, 1996  والتي بغين االعتبار النقائص سالفة الذكر، حيث يمكن تطبيق هذه املنهجية في حالة ما إذا وانت ،

والبعض    I(0)عضها مستقر عند املستوى  أو ب  I(1)أو ولها مستقرة عند الفرق األول    I(0)ول املتغيرات مستقلة عند املستوى  

  .  I(2)األول  كما أنه ال يمكن تطبيق هذه املنهجية إذا وجدت متغيرات مستقرة عند الفرق الثاني  I(1)األخر مستقر عند الفرق  

الزمنية السالسل  استقرارية  :اختبار  التالية  الخطوات  املنهجية على  الوحدة لالستقرار   ; وتعتمد هذه  اختبار  ; اختبار جدر 

اختبار مدى نجاعة   ; تقدير نموذج األجل الطويل ونموذج تصحيح الخطث باستخدام نموذج; التكامل املشترك باستخدام منهج

 . (Pesaran & Yongcheol Shin, 2001, p. 289) نموذج الدراسة

هنا أن قرار التكامل املشترك بين املتغيرات محل الدراسة يعتمد على اختبار الحدود الذي يقيس    ه اإلشارة إليوما تجدر  

عدم وجود عالقة التكامل املشترك بالفرض العدم مقابل وجود عالقة تكامل مشترك بالفرض البديل، ويفصل في ذلك من 

، أو  Pesaran et al, 2001حرجة الجدولية الخاصة إما با  ، املحسوبة مع الحدود العليا والدنيا للقيم ال Fخالل مقارنة إحصاء  

با   ، وإذا كشف اختبار الحدود عن وجود عالقة تكامل مشترك يتم تقدير معامالت طويلة األجل  Narayan, 2005الخاصة 

ونموذج تصحيح الخطث الذي يضم معامالت قصيرة األجل معامل سرعة تعديل مع اختيار فترات اإلبطاء باالعتماد على معايير  

أشهرها   والتي  االنحAIC et SBCاملعلوماتية  منهجية  نموذج  إلى  ويشار   ،  : با  املوزعة  الزمنية  للفجوات  الذاتي  دار 
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ardl(p,q1,q2…) حيث يشير ،p   إلى فترات اإلبطاء للمتغير التابع وq1, q2 …  تشير إلى فترات إبطاء املتغيرات املستقلة وعليه ،

 : (Pesaran & al, 1996, p. 1) يمكن كتابة نموذج الدراسة كما يلي

𝐺𝐷𝑃𝐼𝑡 = 𝛼 + ∑ γ
i

𝑝

𝑡=1

GDPIt−i + ∑.

𝑘

𝑗=1

∑ β
ij

𝑞

𝑖=0

Xj,t−i + εt 

 
القيمة املضافة للقطاع  واملتمثلة خاصة في    ملعدل النمو في القطاع الصناعي  إلى املتغيرات املفسرة  𝑋𝐽حيث تشير  

 .الصناعي

أن الفقر يمكن شرحه عن طريق قيمه املتباطئة والقيم املتباطئة للمتغيرات املستقلة والتكامل    ARDLيونح نموذج  

 : (Jonas Kibala, 2018, p. 8) ، يرتكز على اختبار الفرضية التاليةARDLفي نماذج  pesaran et al, 2001املشترك وفقا لا :

-H0 : 𝛼1 = 𝛼2 = 𝛼3 … … = 0 
-H1:𝛼1 ≠ 0 𝛼2 ≠ 0 𝛼3……… ≠ 0    

 ، والقرار يكون على النحو التالي : F-Statisticsيعتمد االختبار على إحصائية  

، أكبر من الحد العلوي للقيم الحرجة فإننا نرفض فرضية العدم، بعدم وجود عالقة تكامل  F-Statisticsإذا وانت قيمة   −

 مشترك. 

الحد األدنى للقيم الحرجة، فإننا نقبل فرضية العدم بعدم وجود عالقة تكامل  ، أقل من  F-Statisticsأما إذا وانت   −

 مشترك. 

، تقع ما بين الحد األعلى والحد األدنى للقيم الحرجة، هنا ال يمكننا  Fأما إذا وانت القيمة املحسوبة إلحصائية فيشر   −

 أن نقرر. 

 ومناقشتها :  النتائج4

التالي  وهذا   بالترتيب  إلى عدة عناصر نوردها  أظهرت الدراسة القياسية للمعطيات نتائج عديدة، يمكن تقسيمها 

 حسب ما يلي : 

 نتائج التحليل اإلحصائي للمتغيرات قيد الدراسة )السالسل الزمنية(: 1.4

الدراسة ملعرفة االتجاه العام الخطوة األولى في عملية تحليل السالسل الزمنية، هو رسم مشاهدات املتغيرات قيد  

( أدناه السلسلة الزمنية للمتغيرات قيد الدراسة ويتبين من قيم التباين بين هذه املتغيرات  01لهما، حيث يمثل الشكل رقم )

 أنها بعيدة نوعا ما، مما يفسر مبدئيا عدم وجود عالقة تكامل بينها. 
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 السالسل الزمنية للمتغيرات محل الدراسة :1الشكل 
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 Eviews9املصدر: مخرجات

 التحليل الوصفي للمتغيرات محل الدراسة  2.4

يبلغ   نمو القطاع الصناعي؛ يونح اإلحصائيات الوصفية للمتغيرات املستخدمة في دراسة،  حيث نجد أن 01الجدول 

املعياري    0.028964 االنحراف  مع  الفترة    0.348572باملائة  إحصائية    2019-1990خالل  تكشف  نمو  أن    Skewnessكما. 

(. هي مائلة إلى اليمين، سعر الصرف وباقي CF)  إجمالي تكوين رأس املال الثابت (،  INF)والتضخم،  ( GDPI) القطاع الصناعي

األيسر. عالوة على الجانب  لها ميل  الدراسة  )  متغيرات محل  الطبيعي  أللوغاريتمي  الشكل  يتم تطبيق  ( على جميع  Lnذلك، 

 املتغيرات لتقليل التباين ولحث على ثبات في مصفوفة التغاير املتباين. 

: التحليل الوصفي ملتغيرات الدراسة 01لجدول   

 GDPI EXC TR VAI INF MS CF 

 Mean -0.013157  1.784658  1.771259  1.680360  0.791636  1.759196  1.464520 

 Median  0.028964  1.862101  1.774502  1.693766  0.696788  1.771991  1.431926 

 Maximum  1.200714  2.066661  1.886491  1.770042  1.500648  1.914449  1.634175 

 Minimum -1.070038  0.952308  1.653213  1.540329  0.278754  1.518514  1.315340 

 Std. Dev.  0.436841  0.253799  0.063692  0.061756  0.348584  0.115874  0.096257 

 Skewness  0.348572 -1.695473 -0.161062 -0.777202  0.784679 -0.430458  0.457478 

 Kurtosis  4.239117  5.585848  2.121378  2.925102  2.474585  2.235813  1.884505 

 Jarque-Bera  2.442549  22.73141  1.094676  3.027223  3.423685  1.656447  2.601844 

 Probability  0.294854  0.000012  0.578488  0.220114  0.180533  0.436825  0.272281 

 Eviews9املصدر: مخرجات

 للسالسل الزمنية :  نتائج اختبار االستقرارية 3.4

تعتبر دراسة االستقرارية أحد الشرو  املهمة عند دراسة العالقة ما بين املتغيرات باستعمال التحليل القياس ي وغيابها  

يس ب عدة مشاول قياسية وتكمن أهميتها في التحقق من استقرار أو عدم استقرار السلسلة الزمنية ومعرفة نوعية عدم  

 The(، وتعد اختبارات جذر الوحدة  Differrency Stationary( أو من نوع ) Trend Stationaryمن نوع ) االستقرار ما، إذا وان 

unit root test of Stationary  الزائف االنحدار  تفادي  أجل  العملية من  بهذه  ونقوم  اختبارات االستقرارية  بإجراء  كفيلة   ،
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على ول سلسلة فردية، من أجل استنتاج ما إذا    Phillips-Perron PPواختبار  والنتائج املضللة. وأهم هذه االختبارات نجد  

على نتائج لكل سلسلة واختبار، حسب ول      2ويونح الجدول رقم  .(Régis, 2018)وانت السلسلة عبارة عن صور ثابتة أم ال  

 حالة.

، وفي نفس الوقت لدينا ول  I(2)املة من الدرجة الثانية نالحظ أنه ال توجد سلسلة متك 2حيث من خالل الجدول رقم 

، وهذا يدفعنا إلى االستمرار في  I(0)مستقرة عند املستوى    ISو    FDIما عدا سلسلة    I(1)السالسل مستقرة عند الفرق األول  

 . ARDLتقدير النموذج في إطار إجراء اختبار التكامل املشترك بين املتغيرات النموذج وفق منهجية 

: ملخص نتائج االستقرارية والتكامل املشترك 03الجدول    

في املستوى    البيانات  

AtLevel 

 At Firstفي الفرق االول  

Difference 

التكاملدرجة   

LnGDPI مستقر 
 

I(0) 

LnMVA مستقر   I(1) 

LnCF  مستقر غير مستقر I(1) 

LnINF  مستقر غير مستقر I(1) 

LnEXC مستقر 
 

I(0) 

LnTR  مستقر غير مستقر I(1) 

LnMS  مستقر غير مستقر I(1) 

   Eviews9املصدر: خمرجات 
 الحدود: نتائج اختبار التكامل املشترك باستخدام منهج  4.4

قبل هذا يتوجب اختيار فترة اإلبطاء املثلى للمتغيرات الداخلة في تقدير نموذج الدراسة، ولتحديد عدد فترات اإلبطاء  

تم الحصول على لنتاج    eviews 9، واستنادا إلى مخرجات البرنامج اإلحصائيAIC، اعتمادنا على معيار  (,,,,,,,,p,q1,q2,q3)املثلى  

 . 02 املونحة في الشكل رقم

 اختيار فترات اإلبطاء لنموذج الدراسة  02الشكل رقم 
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ألنه يوافق الخصائص املثلى للنموذج من حيث    ARDL(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0)املوافق لهذه الدراسة هو     ARDLنموذج  

، غياب ارتبا  البواقي، الطبيعي وكذا احتمالية فيشر وباقي خصائص صالحية النموذج )التوزيع    schwarzاقل قيمة ملعيار  

 تجانس البواقي، سكون البواقي(

، هي أكبر من الحد  F-Statحيث نالحظ أن    bound testوالذي يبين نتائج اختبار الحدود    04خالل الجدول رقم    ومن.

بوجود عالقة  البديلة  الفرضية  ونقبل  العدم  نرفض فرضية  وبالتالي  معنوية  الحرجة عند مختلف درجات  للقيمة  العلوي 

 توازنية طويلة األجل. 

 bounds test: اختبار احلدود  04اجلدول  
ARDL Bounds Test   

Date: 12/02/20   Time: 19:13   

Sample: 1992 2019   

Included observations: 28   

Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

     
     Test Statistic Value k   

     
     F-statistic  9.526930 6   

     
          

Critical Value Bounds   

     
     Significance I0 Bound I1 Bound   

     
     10% 2.12 3.23   

5% 2.45 3.61   

2.5% 2.75 3.99   

1% 3.15 4.43   

     
   Eviews9املصدر: خمرجات      

 ARDLنتائج تقدير نموذج األجل الطويل ونموذج تصحيح الخطأ باستخدام نموذج  5.4

رقم   الجدول  خالل  من  الخطث    05نالحظ  تصحيح  نموذج  تقدير  العلوي  الجزء  يونح  حيث  جزأين،  من  املتكون 

 والعالقة قصيرة األجل بينما يونح الجزء السفلي تقدير العالقة طويلة األجل. 

فيما يخص تقدير نموذج تصحيح الخطث والعالقة قصية األجل : نالحظ من الجزء العلوي والخاص بتقدير نموذج  ✓

ECM  أما فيما يخص  %5، الذي يلتقط ديناميكية املدى القصير أن جميع املتغيرات معنوية إحصائيا عند املستوى.،

، مما  Prob=0.0000نوية عند ول املستويات  ، فقد ظهر بإشارة سالبة ومعCointEq(-1)معامل حد تصحيح الخطث  

فهي تقيس سرعة العودة إلى وضع التوازني  0.331632-يؤكد وجود عالقة توازنية طويلة األجل، أما قيمته واملتمثلة في  

في الفترة الواحدة، ويمكن القول أن هذه القيمة تشير إلى أن  0.331632-في األجل الطويل حيث بلغت هذه السرعة  

خالل الفترة قصيرة األجل    مؤشر نمو القطاع الصناعيمعامل التعديل  يعتبر عاليا نس يا، حيث أنه عندما ينحرف 

من هذا    ،  0.331632-عن قيمتها التوازنية في األجل الطويل فإنه يتم التصحيح ما يعادل    (t-1)في الفترة السابقة  

 إلى أن يصل إلى التوازن في املدى الطويل. (t)االختالل في الفترة 

فيما يخص تقدير العالقة طويلة األجل : فيتضح من نتائج الجدول أعاله ملعامالت األجل الطويل أن املتغيرات ولها   ✓

عند املستوى    اع الصناعينمو القطمعنوية إحصائيا بمعنى أنها تمارس تثثيرا معنوية في املدى الطويل على مستوى  

القيمة املضافة للقطاع الصناعي كنسبة من الناتج  . كما تبين النتائج طويلة األجل أن هناك عالقة موجية بين  5%
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تثثير  %1با    القيمة املضافة للقطاع الصناعيإذ أن زيادة    ونمو القطاع الصناعي السنوي   اإلجمالياملحلي   إلى  تؤدي 

الطويل  1.279804ايجابي مقداره   بين  ، وأيضا  في األجل  الناتج  هناك عالقة موجية  التجاري كنسبة من  االنفتاح 

اإلجمالي السنوي   املحلي  الصناعي  القطاع  زيادة    ونمو  أن  التجاري إذ  مقداره  %1با    االنفتاح  ايجابي  تثثير  إلى  تؤدي 

سعر الصرف، التضخم، الكتلة النقدية،  تغيرات املستقلة األخرى واملتمثلة با )  كما أن امل  في األجل الطويل  2.876583

وبالنظر إلى ومتفاوت في األجل الطويل،    سلبيبشكل    نمو القطاع الصناعي( تؤثر على  الثابتتكوين رأس املال    إجمالي

من املتغيرات الحاصلة في   %50أي مما يدل على أن املتغيرات املستقلة تفسر لنا  .0.5معامل التحديد نجده يساوي 

واملتغيرات املستقلة األخرى  تفسر لنا حوالي    نمو القطاع الصناعياملتغير التابع، بمعنى أخر أن التغيرات في متغير  

سعر النفط الذي له عالقة  أخرى    باملائة تفسرها عوامل   50و    نمو القطاع الصناعيمن التغيرات الحاصلة على    50%

 أي وجود متغيرات أخرى لم تدخل في نموذج الدراسة.   كبيرة بالصناعة االستخراجية

 
ARDL Cointegrating And Long Run Form  

Dependent Variable: DIGDP   

Selected Model: ARDL(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0)  

Date: 12/02/20   Time: 19:14   

Sample: 1990 2019   

Included observations: 28   

     
     Cointegrating Form 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     
     D(EXC) -0.472149 1.152192 -0.409784 0.0065 

D(TR) 3.830550 4.068188 0.941586 0.0002 

D(VAI) 1.704229 5.144758 0.331255 0.0441 

D(INF) -0.768693 0.537213 -1.430890 0.0087 

D(MS) -4.382058 1.659173 -2.641109 0.0161 

D(CF) 1.038421 2.447788 0.424228 0.6762 

CointEq(-1) -0.331632 0.168569 -7.899605 0.0000 

     
         Cointeq = DIGDP - (-0.3546*EXC  -2.8766*TR + 1.2798*VAI  -

0.5773*INF + 

        0.3624*MS + 0.7798*CF + 2.2881 )  

     
          

Long Run Coefficients 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     
     EXC -0.354564 0.866875 -0.409014 0.0000 

TR 2.876583 3.139485 0.916259 0.0000 

VAI 1.279804 3.897659 0.328352 0.0002 

INF -0.577256 0.421464 -1.369647 0.0008 

MS 0.362366 1.182317 0.306488 0.0006 

CF 0.779810 1.860197 0.419209 0.0008 

C 2.288137 5.592951 0.409111 0.0000 

     
   Eviews9املصدر: خمرجات      
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للفترة  أثر متغيرات االقتصاد الكلي على معدل نمو القطاع الصناعي في الجزائر  حولنا من خالل هذه الدراسة  قياس  

ولتحقيق ذلك قمنا بتطبيق أحد املناهج القياسااااااااااااية الحديثة، الذي يتمتع بقدرته على التعامل مع السااااااااااااالساااااااااااال   1996-2019

، وقاد Pesaran et al. (2001)، الاذي قاام بتطويره ardlالزمنياة الغير متكااملاة من نفس الادرجاة  ويتمثال هاذا املنهج في نموذج 

 وصلنا إلى النتائج والتوصيات التالية :

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج تتفق مع النظرية االقتصادية  والدراسات السابقة عن املوضوع قيد الدراسة، وعموما    : النتائج  

 فقد تمثلت أهم النتائج في :

وذلك   I(1)، وبعضها األخر مستقرة عند الفرق األول متكاملة  من الرتبة  I(0)استقرارية بعض املتغيرات عند املستوى   −

 .االستقراريةوفقا لنتائج اختبار  

واملتغيرات املستقلة محل الدراسة    معدل نمو القطاع الصناعيوجود عالقة توازنية طويلة األجل بين املتغير التابع   −

عي( بغض النظر عن درجة تكامل متغيراتها وبعد ت خيصه أي أن معامالت األجل الطويل  تستقر )تثخذ شكلها الطبي

 اتضح أن النموذج خالي من املشاول القياسية. 

بعد تقدير العالقة طويلة األجل ظهرت ول املعالم بمستوى معنوية مرتفع مما يعني أن محددات النموذج لها أثر   −

القيمة املضافة للقطاع الصناعي  ي بين  األثر االيجابحيث يظهر  وبشكل متفاوت، معدل نمو القطاع الصناعي على 

 في األجل الطويل والقصير.  معدل نمو القطاع الصناعيو  كنسبة من الناتج املحلي اإلجمالي

 . قائمة املراجع:5

 

Adam, S. (2012). Industrialisation as an engine of growth in developing countries, 1950–2005. 

Structural Change and Economic Dynamics vol 23(04) , 406-420. 

Adam, S., & Bart, V. (2015). Manufacturing and economic growth in developing countries, 1950–

2005. Structural Change and Economic Dynamics vol 03 , 46-59. 

Ajmair, M. (2014). impact of industerial sector on GDP (PAKISTAN CASE). European Journal of 

Contemporary Economics and Management Vol1(1) , 1-23. 

Anmar, G. K., & al. (2019). Public Spending and its Impact on the Value Added of the Manufacturing 

Sector in The Kingdom of Saudi Arabia for the Time Period (2000-2015). AUS Journal n26 , 324-

329. dfgf( .fgf .)gdf .  fdg: dfg. 

Économétrie2018ParisDUNOD 10eme édition 
Jonas Kibala, K. (2018). Modélisation ARDL, Test de cointégration aux bornes et Approche de Toda-

Yamamoto : éléments de théorie et pratiques sur logiciels. Licence-Congo-Kinshasa , 8-9. 

Karami, M., & al. (2019). the effect of manUfacturing value added on economic growth: EMPRICAL 

EVIDENCE FROM EUROPE. Journal of businsse economics and finance vol 8(2) , 133-143. 

Korhan, G., & al. (2015). The Relationship between Industrial Production, GDP, Inflation and Oil 

Price: The Case of Turkey. Procedia Economics and Finance ( Elsevier) 25 , 497-503. 



 

 مزوري الطيب 

74                                                         ISBN: 978-9931-9738-0-5 

Pesaran, H., & Yongcheol Shin, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level 

relationships. Journal of applied of econometrics vol 16(03) https://doi.org/10.1002/jae.616 , 289-

326. 

Pesaran, M., & al. (1996). Testing for existence of a long-run relationship. Department of Applied 

Economics Working Paper No.9622 University of Cambridge , 01. 

Tahir, M. (2010). determinant of manufacturing value added in pakistan: an application of bounds 

testing approach to cointegration. Pakistan Economic and Social Review Vol. 48(2) , 209-223. 

 

 

 

 

 

 



والرهانات املستقبليةالقطاع الصناعي في الجزائر ... الواقع   العلوم االقتصادية والتسييرمخبر:  

 مخ 

75                                                                        ISBN: 978-9931-9738-0-5 

 الناتج املحلي اإلجمالي بالجزائرمساهمة القطاع الصناعي في دراسة قياسية لقياس 

 ( 2019-2000خالل الفترة )  

A standard study to measure the contribution of the industrial sector to the GDP in 

Algeria during the period (2000-2019) 
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 : ملخص

 األساس ي املؤشر أصبح حيث  ،الصناعي القطاع بأهمية  تتعلق انهكو  من  أهميتها  الدراسة هذه تستمد

 الصناعي القطاع أداء في واملتمثل  دولة ألي والجتماعي القتصادي والتقدم  التطور  قياس في دوليا عليه واملتعارف

تكوين الناتج املحلي اإلجمالي الذي يرفع من معدل النمو القتصادي، وتوصلت الدراسة الى أن   في مساهمته ومدى

 تبقى التي التراكم مصادر تنويع في  كبير  بشكل   يساهم ولم  التطلعات عن  البعد كل بعيدا يزال لالقطاع الصناعي  

 التي التقلبات لكل الحساسية شديد الوطني القتصاد يجعل  ما وهو  املحروقات، قطاع رهينة األرقام هذه حسب

 .العالمي السوق  يشهدها

 الناتج املحلي اإلجمالي. ،القطاع الصناعي .،الصناعةكلمات مفتاحية:  

 JEL    :B23  ،C41  ،C87اتتصنيف

Abstract: 

This study derives its importance from being related to the importance of the industrial sector, as it 

has become the basic and internationally recognized indicator in measuring the development and 

economic and social progress of any country represented in the performance of the industrial sector and 

the extent of its contribution to the formation of the gross domestic product that raises the rate of 

economic growth, and the study concluded that the sector The industrial sector is still far from 

aspirations and has not contributed significantly to diversifying the sources of accumulation that, 

according to these figures, remain hostage to the hydrocarbon sector, which makes the national economy 

highly sensitive to all the fluctuations in the global market. 

Keywords: Industry; Industrial sector; GDP. 

JEL Classification Codes: B23 , C41, C87 
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 . مقدمة:  1

 أنها حيث   واملختلفة،  املتنوعة القتصادية القطاعات  نمو  خالل من  القتصادي  النمو في أساسيا را  دو الصناعة  تؤدي        

 أخرى،  جهة من  البعض  ببعضها الصناعية  القطاعات  وربط جهة،  من األنشطة  بين  القتصادي التشابك  تحقيق على  تعمل

 . متنوعة صناعية هياكل إنشاء إلى باإلضافة

 الطلب لتلبية أساس ي بشكل عملها وانحصر املطلقة، شبه  أو املطلقة الحماية من أسوار ضمننشأت    الجزائرية الصناعةف   

 وبوضوح  تظهر  نوعية خصائص تكتسب  جعلها  ما الجزائرية، الدولة قبل من   املوضوعة الصناعية السياسات ضمن  املحلي

 حالة إلى بالنظر الصناعة، بقطاع خاص اهتماما األخيرة اآلونة في الجزائرية الدولة أولت لهذا،  هيكلها في الصناعة ضعف

 النشاط  فتفعيل الوطني،  اإلنتاج معادلة لتحسين األساسية املتغيرات أحد يعتبر والذي  القطاع  هذا يعرفها  التي  الركود

 تحقيق لكن العاملية، لألسواق  للولوج املجال وفتح الوطني لالقتصاد صلبة تحتية بنية هيكلة في املساهمة شأنه من الصناعي

 املحيط معطيات كافة العتبار بعين وتأخذ تضم  شاملة صناعية جيةي ستراتا وضع على بالعمل إل يتأتى لن األهداف هذه

 الجزائري  القتصادي

 اشكالية :  .1.1

 ما  على  وبناء ،مدى مساهمة القطاع الصناعي في أداء القطاع القتصادي واملتمثل في مؤشر الناتج املحلي اإلجمالي ملعرفة      

 :تطرح التي الرئيسية اإلشكالية فإن التمهيد في ذكره سبق

 بالجزائر؟ في تكوين الناتج املحلي اإلجمالي  الصناعة قطاع مساهمة مدى ما

 الدراسة :  أهداف.3.1

 :خالل من  راسةالد هذه أهداف  تنبع

 التعرف على مساهمة القطاع الصناعي في تكوين الناتج املحلي اإلجمالي ؛ −

 ( ؛ 2019-2000التعرف على واقع الصناعي في الجزائر من خالل قياس أدائه أي معدل النمو خالل الفترة )  −

من خالل التوجهات الستراتيجية وأبعاد    لستراتيجية إنعاش الصناعة بالجزائر  العام  اإلطارالتعرف على   −

 النعاش ومقومات  ومتطلبات تطوير القطاع الصناعي في الجزائر .

 املنهج املستخدم في الدراسة :  .4.1

املطروحة معتمدين على املنهج الوصفي    شكالية الرئيسيةالبحث لإلجابة على اإل املوضوع محل الدراسة و   هذا   قد عالجنا      

كما  ،  دولي، والنشرات الثالثية لبنك الجزائر  ستقيناها من معطيات البنك الالتحليلي باستعمال البيانات اإلحصائية التي ا

رات  من خالل متغي  الستقرائي الستباطياستخدمنا املنهج التحليلي القياس ي فيما يخص الدراسة التطبيقية، تمثل في منهج  

اإلجماليالناتج  الدراسة   الجزائر  tLGDPاملحلي  الفترة    في  نفس    2019-2000خالل  خالل  الصناعي  القطاع  أداء  وتطور 

 الفترة .  
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 اإلطار النظري للدراسة   -2

 املفاهيم املستخدمة في الدراسة النظرية   -21.

 :االجمالي  املحلي  الناتج -1

إجمالي الناتج املحلي بأسعار املشترين هو عبارة عن مجموع إجمالي القيمة املضافة من جانب جميع املنتجين    : 1التعريف 

 منه أية إعانات دعم غير مشمولة في قيمة املنتجات
ً
 إليه أية ضرائب على املنتجات ومخصوما

ً
 .املقيمين في القتصاد مضافا

امل األصول  إهالك  قيمة  اقتطاع  بدون  حسابه  الطبيعية.  ويتم  املوارد  وتدهور  نضوب  بسبب  خصوم  أية  إجراء  أو  صنعة 

املحلية   العمالت  من  محولة  املحلي  الناتج  إلجمالي  بالدولر  واألرقام  األمريكي.  للدولر  الحالية  بالقيمة  عنها  معبر  والبيانات 

الصر  سعر  فيها  يعكس  ل  دول  لبضع  بالنسبة  واحدة.  لسنة  الرسمية  الصرف  أسعار  الذي  باستخدام  السعر  الرسمي  ف 

      يطبق فعال على معامالت الصرف األجنبي الفعلية، فإنه يتم استخدام عامل تحويل بديل

 )البنك الدولي ، /(

)  املحلي  الناتج:  2التعريف يم    GDP) :(Grosse Domestic Productاإلجمالي   في أنتج ما جماليإل  النقدية القيمة ثل( 

النظر عن جنسية الشخص الذي يحصل عليها خالل فترة   خدماتو  سلع من ملعنيا البلد دو حد ضمنو  القتصاد  بغض 

   معينة  زمنية 

االجمالي :    3  التعريف الوطني  يم(Grosse National Product)(  GNP)  الناتج   جه  أنت ما جماليإل  النقدية القيمة ثل: 

 من  النقدية تكالتحويال  املالية    العوائد  لىإ إضافةاملعني أو في الخارج     البلد دو حد ضمن  اإلنتاج ن كا سواء  فقط  املواطنون 

 ضمن  كانوا لو حتى غير املواطنين إنتاج قيمة يستبعد بذلكلهم في الخارج ؛ وهو     استثمارات وأ مساعدات يرنظ الخارج  

 املعني ويحسب بالعالقة التالية :  البلد دو حد

 (+ صافي عوائد امللكية GDPاإلجمالي )  املحلي  الناتج (=GNPالناتج الوطني االجمالي ) 

 (  2019-2000)   من  املمتدة للفترة اإلجمالي  املحلي  الناتج  تطورات 2

 سنة من املمتدة للفترة نموه ومعدل  األمريكي، والدولر املحلية، بالعملة الجزائر مقدر  في اإلجمالي املحلي الناتج تطور 

 . 2019 سنة إلى 2000

 ( 2019-2000)    من  املمتدة للفترة  اإلجمالي  املحلي الناتج  ات تطور : 1دول رقم ج

 % معدل النمو  القيمة ) مليار دولر أمريكي (  (  مليار دينار جزائري القيمة )  السنة  

2000 4123,50 54.78 / 

2001 4229.47 54.74 2,57 

2002 4522.92 56.76 6,94 

2003 5250.21 67.86 16,1 

2004 6148.61 85.32 17,1 

2005 7579.00 103.20 23,3 

2006 8501.50 117.02 12,2 

2007 9281.21 134.97 9.17 

2008 11102.17 171 19.6 

2009 10034.33 137.21 -9,62 
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2010 11991.40 161.21 19,5 

2011 14588.70 200.02 21,7 

2012 16209.90 209.06 11,1 

2013 16647.90 209.75 2,7 

2014 17228.50 213.81 3,49 

2015 16712.60 165.98 -2,99 

2016 17514.50 160.03 4,8 

2017 18575.80 167.39 6,06 

2018 20259.10 173.76 9,06 

2019 20288.30 169.98 0,14 

 باإلعتماد على التقارير السنوية للبنك الدولي املتاح على املوقع اإللكتروني التالي :   من إعداد الباحثين  املصدر :

https://data.albankaldawli.org/country/algeria?view=chart 

  (2019-2000)البنك الدولي ،   (2019-2000خالل الفترة ) تطور قيمة الناتج املحلي اإلجمالي الجدول السابق يبين   

     (153صفحة ، 2017)قطاف عبد القادر،  ومعدلت نموه بالستناد الى القيم األساس والقيمة املقارنة وفق العالقة التالية :

1001 حساب معدل النمو بالعالقة التالية :
0

0
−






 −
y

yyt
r= 

 : تمثل معدل النمو ؛                                          rحيث :  

ty :                          0قيمة املؤشر في السنة األخيرة؛y  قيمة املؤشر في السنة األولى : 

مليار    4123الجمالي تدريجيا بداية من سنة الدراسة اذ عرفت قيمة    املحلي الناتج قيمة في ارتفاع مالحظة يمكن حيث      

وهذا يعتبر مؤشر جيد على تحسن    2005سنة    %23.3الى غاية  2001سنة    %2.57موجبة من  بمعدلت نمو   دينار جزائري،

 للبالد.الوضعية القتصادية 

لتبلغ قيمتهم    9.17،    12.2على التوالي    2006،2007للسنوات    بقيم موجبة    كما يمكن مالحظة تراجع في معدلت النمو       

سنة    8501.50 جزائري  دينار  مقابل    9281.21وقيمة    2006مليار  الصرف  سعر  في  انخفاض  نتيجة  جزائري  دينار  مليار 

 مليار 14588.70 إلى  2010 عام دينار مليار 11991.40املحلي اإلجمالي من جالنات قيمة في ثم يعاود الرتفاعالدولر األمريكي،  

عام   املحلي  الناتج قيمة  وصلت حيث متتالية سنوات  لثالث الرتفاع  هذا  ويستمر % 21.66 بمعدل  نمو  ، 2011عام دينار

 إلى لينخفض ، 12  سنة % 11.11 النمو معدل بلغ حيث متناقص نمو بمعدل لكن دينار، مليار 17228.50 قيمة إلى  2014

 وهذا راجع الى :    2.99- سالب معدل  إلى مجددا راجع ليت 2014 عام % 03.49 ومعدل ، 2013 عام % 2.70 معدل

نخفاض أسعار النفط العاملية وتأثيرها السلبي على أداء  اوهذا راجع الى الحداث العاملية واملتعلقة باألزمة العاملية املتعلقة ب  -

 ستقرار اإلقليمي؛والى عدم ال القتصاد الوطني 

 العمالت؛ عرف بحرب فيما البعض بعضها تجاه العمالت اسعار في كبير تذبذب -

 يشهد  ان قبل الى ما يقارب األربعون دولرا   2009 عام بداية في النفط اسعار املالية وتراجع الى األسواق انتفال عدواها  -

 
ً
  70-117 حوالي ) بين ما نفس الفترة خالل سعره  اسعاره وتذبذب في تحسنا

ً
 .(دولرا

https://data.albankaldawli.org/country/algeria?view=chart
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 2017 سنة 6.60، 2016 سنة % 04.80 ـب يقدر نمو بمعدلالجمالي  املحلي الناتج ارتفع البترول أسعار انتعاش بداية مع ثم 

 . 2019 عام  دينار مليار 20288.30 إلى ليصل . ، 09.06 نمو  ومعدل ،

  ( الدولر األمريكي)أما متوسط سعر الصرف السنوي الذي تم العتماد عليه في اعداد الجدول السابق بقيمة العملة 

 كما هو موضح في الجدول التالي :

 السنــــوي لسعــــر الصـرف العملة املحلية مقابل الدوالر األمريكي املتــــوسط   2جدول رقم 

2000 2001 2002 2003 2004 

75.2738 77,2647 79,6850 77,3683 72,0653 

2005 2006 2007 2008 2009 

73.4400 72.6500  68.7650 64.9250 73.1312 

2010 2011 2012 2013 2014 

74.0587 73.3865 77.8257 80.1785 82.2312 

2015 2016 2017 2018 2019 

100,46 109,47  110.96 116.62 119.3569 

   (2019-2000)الصندوق النقد العربي،  :  عتماد علىمن إعداد الباحثين بال  :املصدر
 الدوالر األمريكي تطور سعر صرف الدينار الجزائري مقابل   1الشكل رقم 

 
 واقع قطاع الصناعة في الجزائر   .3

 مواكبة عن وتأخرها  الصناعة هذه ضعف الى باملجمل رانيشي خصائص من به تتصف وما ةائريز الج الصناعة واقع نإ        

 المر  الحالي وضعها على بقيت ما  اذا  واملنافسة،   رار الستم على قادرة غير يجعلها  مما الجوانب، بعض في العاملية ت ار التطو 

 ومواجهة رارالستم من التمكن اجل من الحالية اتر التطو  مع .يتناسب بما هيكلتها إلعادة ملحة ضرورة يفرض الذي

 . املجال هذا في املقبلة التحديات

 الخوض دون  التعليب و التجميع  و التركيب عمليات من سلسلة أصبحت انهأ على يبرز اليوم الوطنية الصناعة فتشخيص

 منها الستفادة و الحديثة التقانة تطوير و استيعاب و استجالب  على قادرة غير انهأ  كما .الحقيقي  اإلنتاج عملية غمار في

 .اليجابية  الستفادة

   (161، صفحة  2009زرقين، )عبود  :يلي فيما  نذكرها الخصائص  من  بجملة ائرز الج في التصنيع ويتسم
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 تستطع  لم الجمالي، املحلي  النتاج  في متواضعة التحويلية  الصناعة مساهمة  زالت ما  :الصناعي  االنتاج ضعف ❖

  على بناءا تنتج  بقيت ال نه الدولية  السوق  في خاصا  زا مرك تحتل  بان  لها تسمح راتيجية  است سلعا تصنع  ان الصناعة هذه

 لديها يكن لم  وبالتالي ، السهلة السواق الى الدخول  او الثنائية التفاقيات بعض من غالبا مستفيدة فيه املتوفر الطلب

 . ونوعا كما وتطويره انتاجها  لزيادة الحافز

 شبه او املطلقة الحماية من  اسوار  ضمن  ةئرياز الج الصناعة  نشأت  لقد  : املنافسة على  القدرة وضعف الحماية   ❖

 هذه ظل في وعملها ، السابقة الصناعية  السياسات ضمن املحلي الطلب تلبية في ساس يأ  بشكل  عملها وانحصر ، املطلقة

  الى باإلضافة املستهلكين، واذواق  النتاج  نوعية حيث  من الداخلية السوق  مع تتأقلم جعلها نسبيا طويلة  لفترة الظروف

 وتحسين املنتوج بتطوير  الهتمام عدم الى لحقا دفعها مما السوق، داخل آخر منتوج أي من  منافستها عدم الى الطمئنان

 هذا  ووصول  الخارجية  السواق مع التعامل على القدرة فقدت ولهذا ،  نوعيته

  (163، صفحة 2009)عبود زرقين،  : ابرزها عديدة مشاكل من فيها يعاني مرحلة الى القطاع

 ؛ املنتجة السلعة مواصفات تدني −

 ؛ النتاج كلفة في الرتفاع  −

 ؛  قراطيةالبيرو الساسية  سمتها واداري  اقتصادي  عمل آلية −

 .  اتهر متغي و بقوانينه السوق  مع التعامل  في الكفاءة و الخبرة مستوى  تدني −

 نتائج لقياس  أساسية دعامة كونها اإلنتاجية قياس أهمية تتجلى :الصناعية اإلنتاجية وانخفاض األداء ضعف   ❖

 القتصاد مستوى  على  أو املؤسسة مستوى  على القرارات لترشيد هامة  وأداة )...الربح املضافة، القيمة  اإلنتاج،  كمية ( األداء

 استخدمت التي  املدخالت  وكمية  معينة  زمنية  فترة خالل  أنتجت التي  املخرجات كمية  بين النسبة عن  تعبر  وهي  ككل،  الوطني 

 الجزائرية الصناعة وتتصف اإلنتاج،  هذا  من  املتأتية  املضافة القيمة  أو  اإلنتاج  كمية  أكانت سواء  املخرجات،  هذه تحقيق في

 بضعف أي اإلنتاج، عناصر لجميع اإلنتاجية  وانخفاض  األداء بضعف النامية البلدان من كثير شأن  ذلك في شأنا عموما

 . الكلية اإلنتاجية 

 العملية انطالق  منذ  الجزائر تبنتها  التي  الصناعية السياسة  في التوسع إن :الخارجية السوق  مع  العالقة  ❖

 الصناعة  هذه اعتماد من زاد كما  املستوردات، حجم  من زاد قد املقامة، بالصناعات منها يتعلق ما خاصة التنموية،

 وتطوير تجديد  مجال  في وكذلك  األجنبية،  واملساعدة  والتجهيزات  أولية  مواد من  مستلزماتها لتأمين  العاملية  السوق  على

 كثير في املجحفة وشروطها  أسعارها بتقلبات السوق  هذا مع التعامل مشكل من زاد مما بها، الخاصة اإلنتاج تكنولوجيا

   .األحيان من

 كلفة بارتفاع عام بشكل  الجزائرية الصناعة تتميز :بالنوعية االهتمام وعدم اإلنتاج  كلفة  ارتفاع ❖

ما   وهذا العربية، الدول  ومنها النامية، الدول  في لها املتشابهة املنتجات وحتى العاملية السوق  في مثيالتها منتجاتها عن

املرتفعة   التكلفة وتعود الداخلية، سوقها في املنافسة وحتى  بل  الخارجية، األسواق إلى وصولها  أمام صعبة  يشكل عقبة

 حيث  املتاحة،  اإلنتاجية للطاقات كامل  استخدام من التمكن  منها  عدم  أسباب  لعدة الجزائرية  الصناعية  للمنتجات

 (11، صفحة 2010)محمد زوزي،  الصناعية املؤسسات بعض في النصف من أقل إلى الستخدام نسبة تصل

 :يلي ما خالل  من الصناعي القطاع أداء مالحظة يمكن : الصناعي  القطاع أداء .1.3 
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 صناعات  من البالد، بها  تزخر  التي الطبيعية الخيرات  ووفرة تنوع مرده الذي بالتنوع الجزائري  الصناعي القطاع يتميز 

 مساهمة نسبة تمثل ل حيث غذائية، صناعات الغالب في  أصلها  الصناعي اإلنتاج .وغيرها معدنية كيميائية، غذائية،

 اإلنتاج إجمالي من %6 تمثل فهي الكيمياوية الصناعات أما. منها 11% سوى  وامليكانيكية الكهربائية اللكترونية، الصناعات

 . املباع الصناعي

 و كهربائية  ، إلكترونية  صناعات  ، غذائية صناعات : في متمثلة فروع ثالثة على العمومي الصناعي القطاع يرتكز

 الصناعة الصناعات، من  فرعين على األخر  هو يرتكز الخاص القطاع أن  حين في ، املطاط  و البالستيك كيمياء و ميكانيكية

 حوالي تنشط حيث . الخاص القطاع إنتاج إجمالي من 42 % نسبته ما يمثل وما الجاهزة واأللبسة النسيج وصناعة الغذائية

 حجم أما خطرة، صناعة 91 و محجرة 27 رملية، محجرة 14 صناعية، منطقة 13 نشاط،  منطقة  21 صناعية،  وحدة 786

 ، 5 % سوى  حاليا يمثل ل حيث مستمر  انخفاض  في فهي الخام الداخلي الناتج في الصناعية املؤسسات هذه  مساهمة

 القيمة  في الصناعي القطاع مساهمة أن حين في . األخيرة هذه من  أقل  أي املحروقات لقطاع  44 % مع باملقارنة

 يمكن 2006. سنة 2.8 % ب  قدر ارتفاع مع باملقارن  2008 سنة 4.3% ب قدر مستمر انخفاضا تعرف أخرى  هي املضافة

 اآلفاق إطار في النتشار  إعادة  إلى  تحتاج ولكن متينة تحتية بنية تمتلك الوطنية الصناعة أن الصدد هذا في القول 

 للعوملة املستقبلية 

 تعرفها التي  املزرية  الوضعية  تكشف لإلحصائيات الوطني  الديوان يوفرها  التي  اإلحصائيات إن  :النمو معدل    -

 . العمومي الصناعي  القطاع نمو معدل بلغ حيث  .العمومي القطاع ألخصوبا الوطنية  الصناعة

 ( 2019-2000الجزائر خالل الفترة )  في االجمالي  املحلي  الناتج في القطاع الصناعي  مساهمة :  3جدول رقم 

 الوحدة : مليار دينار                                                                                         

 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات 

 390.5 355.4 337.6 315.2 302.9 القيمة  

 6.8 7.5  7.5 6.8 6.3 ( GDP)(من  %معدل النمو ) 

 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات 

 573.1 519.5 463.7 444.4 420.1 القيمة  

 5.6 5.2 5.0 4.7 5.7 ( GDP)من ( %) معدل النمو 

 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات 

 844.2 765.8 729.4 671.1 611.6 القيمة  

 5.1 4.6 4.5 4.6 4.9 ( GDP)(من  %معدل النمو ) 

 2019 2018 2017 2016 2015 السنوات 

 1183.5 1134.5 1058.8 980.8 9056.5 القيمة  

 5.4 5.6 5.7 5.6 6.1 ( GDP)(من  %معدل النمو ) 

 )البنك الدولي ، /(   و  (2019-2000)بنك الجزائر ،  على  بالعتمادمن إعداد الباحثين : املصدر

 نسبة مساهمته وز  تتجا لم إذ اإلجمالي، املحلي الناتج في مساهمة الصناعة نالحظ أن قطاع 3من خالل الجدول رقم 

 الذي  ائري ز الج لالقتصاد  الهيكلية الطبيعة عن ناتج وهذا ؛( 2018-2005خالل الفترة )    املحلي للناتج الكلية القيمة من %5

 .الخدمات وقطاع البترول  مداخيل على يعتمد

(  بلغت ما  2004-2000)الفترة خالل في تكوين الناتج املحلي الجمالي  الجزائري  الصناعي للقطاع املضافة القيمة هيكلة فإن

 التي التراكم مصادر تنويع في كبير بشكل ساهمت ولم التطلعات عن البعد كل  ةبعيد زالت ل وبالتالي  % 7نسبته في املتوسط
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 لكل  الحساسية  شديد الوطني القتصاد مايجعل  وهو ،على العموم  املحروقات قطاع رهينة  األرقام هذه حسب تبقى

 للنفط، العالمي السوق  يشهدها  التي التقلبات

 إنعاش الصناعة بالجزائر ستراتيجيةال  العام اإلطار   .2.3

إن مشكلة معظم املؤسسات الوطنية العمومية والخاصة تكمن في عدم قدرتها في حالتها الراهنة مواجهة التحديات الجديدة 

واملنافسة األجنبية املحتدمة من جانب الشركات الكبرى ذات القدرات التنظيمية، والتسويقية واملالية العالية، باإلضافة إلـى 

ن نقل التكنولوجيا املتطورة وفـتح أسـواق جديـدة محليـا وخارجيـا فـي ظـل التغيـرات التـي يعرفهـا القتصـاد الجزائـري. عجزها ع

إن خطر املنافسة األجنبية بدأ يتزايد بعد التحرير التجاري املتزايد وتدفق الستثمارات األجنبية علـى الـرغم مـن تطبيـق بـرامج 

 .جديدة إلنعاش الصناعة الوطنية استراتيجيةرورة انتهاج عديدة للتأهيل ، األمر الذي استدعى ض

 : الستراتيجيةالتوجهات  (1

إنعــاش وتنميــة الصــناعة الوطنيــة كــان نتــاج عــدة جلســات وطنيــة بمشــاركة واســعة ملختلــف  باســتراتيجيةإن املشــروع الخــاص 

األطــــراف املعنيــــة باملوضــــوع . وقــــد ســــمح الحــــوار واملناقشــــات الــــذي تــــم بشــــأن وضــــع اإلســــتراتيجية بتحديــــد التوجهــــات األربعــــة 

  (8-7، الصفحات 2011)بـراهيمي السعيد ،،  التالية:

 تبني إطار مرجعي ونظرة جديدة للتنمية الصناعية؛ -

 تحديد مبادئ اإلستراتيجية وتشكيل السياسات الصناعية؛ -

 وضع سياسة تحفيزية لالستثمارات األجنبية املباشرة؛ -

ضــــرورة تغييــــر النظــــام القتصــــادي ومواصــــلة تطبيــــق سياســــات اإلصــــالح الهيكلــــي التــــي تــــم الشــــروع فيهــــا منــــذ بدايـــــة  -

التســــعينيات. وبالخصــــوص اإلصــــالح البنكــــي، بــــروز ســــوق رععس األمــــوال، إنشــــاء ســــوق للعقــــار القتصــــادي، تعزيــــز 

 املستهلك. وتقوية الشفافية على مستوى سوق السلع والخدمات وقواعد املنافسة لصالح

   (12-11، الصفحات  2018)حميد بن نية ،  

 إنعاش الصناعة بالجزائر استراتيجيةأبعاد  (2

ـــــل  ــتراتيجيةتتمثـ ـــ ــاليين: السـ ـــ ـــــيين التـ ـــــدين األساسـ ـــــناعية ذو البعـ ــة الصـ ـــ ـــــادة الهيكلـ ــامج إعـ ـــ ـــــي برنـ ــدة فـ ـــ ـــــناعية الجديـ ــالح  الصـ ـــ )صـ

  (11-8، الصفحات 2012العصفور، 

 اختيار الفروع: ❖

 للتنمية وهي:في إطار هذا البعد تم تحديد ثالثة أنماط من الفروع الصناعية والتي تمتلك قدرات 

 الصناعات املوجهة إلى األسواق العاملية ذات الطلب القوي والتي ترتكز على تحويل املواد األولية: -

 تجات الكيمياء العضوية واملعدنية؛البتروكيمياء فرع األسمدة، والنسيج الكيمياوي، ومن −

 الصناعات الصيدلنية والبيطرية؛ −

 صناعات الحديد والصلب؛ −

 األملنيوم؛صناعة  −

 صناعة البناء؛ −

 الصناعات التي ترتبط تنميتها بوجود صناعات أخرى مثل : −
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 الصناعات الغذائية؛ −

 ، الكهربائية واإللكترونية؛الصناعات املعدنية، امليكانيكية −

ــاد مثــــل:  − ـــي تــــؤثر ســــلبا علــــى القتصــ ــا البلــــد تــــأخرا والتـ ـــي ي ــــجل فيهــ ــناعات الجديــــدة أو تلــــك التـ ترقيــــة الصــ

 خدمات املرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة لإلعالم والتصال وصناعة السيارات.الصناعات وال

 على مستوى النتشار الفضائي: ❖

ــــل          ــــي ظـ ــــناعات فـ ــــار الصـ ــــد انتشـ ــــتراتيجيةيعتمـ الجديـــــدة علـــــى رعيـــــة جديـــــدة مخالفـــــة للما ـــــ ي، حيـــــث ترتكـــــز التنميـــــة  السـ

الصناعية على مناطق صناعية معينة تـدعى بمنـاطق التنميـة الصـناعية املدمجـة وذلـك مـن خـالل تحديـد مقاطعـات صـناعية 

ي يمكــن أن ونظـام محلـي لإلنتــاج وشـبكات املؤسســات وعناقيـد صــناعية لالسـتفادة مـن القتصــاديات الخارجيـة والتنــاغم الـذ

ــين التكنولوجيـــة والبحـــث ،  ــى عالقـــة ثالثيـــة بـ ــة املباشـــرة، مـــع ضـــرورة العتمـــاد علـ ينجـــر عـــن ذلـــك وجلـــب الســـتثمارات األجنبيـ

 التكوين واملؤسسة. 

 الدراسة القياسية :  -4

 الجدول: املوضحة في   نتعرف على طبيعة املتغيرات الخام للدولة محل الدراسة :التعريف بمتغيرات الدراسة.1.4

 الدراسة الوصفية ملتغيرات الدراسة :4 رقم  جدول 

 القيم الخام  وغاريتم ّ  القيم بالل

  
 على املصدر: 

ً
 Eviews10مخرجاتمن إعداد الباحثين اعتمادا

 2019-2000في الجزائر خالل الفترة  قطاع الصناعي تحليل تطور ال.2.4

ل التاريخي  التطور  تتبع  الفترة    الصناعي  قطاعلبقصد  الجزائر خالل  ال  2019-2000في  حجم  تمثيل  على  ناتج  نعمل 

  في الشكل التالي: الصناعي

 2019-2000في الجزائر خالل الفترة  الصناعي  قطاع ال تطور   :   2رقم شكل ال

 
 املصدر: 

ً
 Eviews10مخرجات على من إعداد الباحثين اعتمادا
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ليصل إلى    2000في الجزائر من سنة    ناتج الصناعيانخفاض في قيمة ال( نالحظ أّن هناك  02من خالل الشكل رقم )

بسبب عملية إعادة هيكلة القطاع الصناعي وخوصصة العديد من املؤسسات الصناعية  وذلك    2003أدنى مستوياته سنة  

(  2019-2009تميزت بمعدل تصدير أكبر من الفترة )  (2008-2000ما أدى إل تراجع الناتج الصناعي، ورغم ذلك فإن الفترة )

مليون دولر   67.124بعد اعتماد الستراتيجية الصناعية الجديدة، حيث بلغت صادرات قطاع الصناعة أعلى قيمة قيمة لها 

غاية سنة    %0.08بنسبة   إلى  تنازلي  منحنى  لتأخذ  للبلد،  الكلية  الصادرات  إجمالي  الصادر   2019من  نسبة  بلغت  ات  حيث 

الوطنية   الصادرات  إجمالي  إلى  لقطاع    %0.048للصناعة  كبير  وعجز  الصناعي  اإلنتاج  لتنافسية  شديد  يفسر ضعف  ما 

 عن التصدير. 
ً
    الصناعة في تلبية حاجيات القتصاد الوطني فضال

 : 2019-2000تحليل تطور الناتج املحلي في الجزائر خالل الفترة . 3.4

نعمل على تمثيل حجم الناتج في  2019-2000بهدف تتبع التطور التاريخي لحجم الناتج املحلي في الجزائر خالل الفترة 

 الشكل التالي: 

 2019-2000تطور الناتج املحلي في الجزائر خالل الفترة :   3 رقم شكلال

 
 املصدر: 

ً
  Eviews10مخرجات على من إعداد الباحثين اعتمادا

تزايد مستمر للناتج املحلي اإلجمالي في الجزائر بوتيرة متباطئة مع وجود تذبذبات خالل هذه    (03)يوضح الشكل رقم  

له سنة   إلى أعلى مستوى   
ً
ليتزايد بعدها بشكل ملحوظ وصول أّن  2019الفترة،  النتباه  يلفت  ر    ناتجال، ومما 

ّ
يتأث لم  املحلي 

 خالل فترة األزمة وحافظ على استقراره، وهذا التزايد راجع لعّدة حيث لم ي  2008بنسبة كبيرة خالل أزمة  
ً
 كبيرا

ً
عرف انهيارا

منها   القتصادية  للموارد  األمثل  التحتية والستخدام  البنية  في  العمومية  النفط والستثمارات  أسعار  ارتفاع  أهمها  عوامل 

ال السياسات  تعديل  التكنولوجي،  والتقدم  واملالية  البشرية  يتال املوارد  بما  وتوفر ئقتصادية  القتصادية،  الظروف  مع  م 

   .
ً
 الستقرار السياس ي وتحسن األوضاع الجتماعية واألمنية معا

 2019-2000بتطور الناتج املحلي في الجزائر خالل الفترة  اتج الصناعي عالقة تطور الن:  4 رقم شكلال

 
 املصدر: 

ً
 Eviews10مخرجات على من إعداد الباحثين اعتمادا

والناتج املحلي في الجزائر خالل فترة  القطاع الصناعي  يمكننا القول أّن هناك عالقة طردية بين    (4)من خالل الشكل  

يؤدي ذلك إلى زيادة إجمالي الناتج املحلي، وهنا يمكننا القول    ناتج الصناعيالدراسة، حيث يالحظ في الغالب أنه كلما زاد ال

 على ا
ً
   .حلييؤثر بشكل إيجابي على الناتج امل  لقطاع الصناعياقتصاديا
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 بالنمو االقتصادي في الجزائر: القطاع الصناعي بناء نموذج اقتصادي قياس ي يصف عالقة .4.4

لناتج الصناعي على بالناتج املحلي في الجزائر خالل الفترة  بغرض القيام بدراسة اقتصادية قياسية تصف مساهمة ا

الناتج الصناعي كمتغير مستقل، ونوع النموذج الذي    2019-2000 فإننا نعمل على شرح وتفسير الناتج املحلي على أساس 

 يصف العالقة محل الدراسة يتحدد على أساس نتائج الستقرارية التي تحدد مستويات التكامل ملتغيرات الدراسة. 

النيب اللوغاريتم  بإدخال  نقوم  البداية  في  فإننا  للعمل  متغيرات  وكمنهج  ألنها  وذلك  الدراسة  متغيرات  على  يري 

وفي   أسية  دالة  هي  اإلنتاج  دالة  أّن  ذلك  إلى  باإلضافة  الزمن،  امتصاص ضغط  على  يساعد  اللوغاريتم  أّن  كما  اقتصادية 

كشف عن  البداية ندرس استقرارية السالسل الزمنية ملتغيرات الدراسة وفق العديد من الختبارات القبلية التي تمكننا من ال

النموذج   صالحية  من  والتأكد  املدروسة،  للبيانات  األمثل  النموذج  تحديد  يمكننا  وعندئذ  النموذج  متغيرات  تكامل  درجة 

 املقدر يكون وفق العديد من الختبارات اإلحصائية.

منية محل  : من أجل القيام بهذه الخطوة نعمد إلى إخضاع السالسل الز LGDPو  LISدراسة استقرارية السلسلتين  .  5.4

في  تساعدنا  التي  الوحدة  جذر  اختبارات  أهم  من  لختبارين  املتغيرات(  على  النيبيري  اللوغاريتم  إدخال  )بعد  الدراسة 

في تحليل نماذج    (، حيث أننا نتبع منهجية ديكي فولرADFدراسة استقرارية السلسلة وهما اختبار ديكي فولر املطور )

كحد أعلى لرفض الفرضية الصفرية، وبعد إجراء هذه الختبارات فإننا ن جل قيمة    %10جذر الوحدة ونعتبر مستوى  

 اإلحصائية املحسوبة لجذر الوحدة والحتمال املرافق لها، وتلخص النتائج في الجدول التالي:

 LISو  LGDPنتائج اختبار إستقرارية السلسلتين : 5رقم  الجدول 

اإلحصائية  السلسلة  c
اإلحصائية   t

 القرار  

LGDP

 
 DS.السلسلة غير مستقرة وهي من النوع 0Hقبول الفرضية  3.04 2.26

LIS 2.30 3.04  0قبول الفرضيةH السلسلة غير مستقرة وهي من النوع.DS 

  
  املصدر:

ً
 Eviews10مخرجات على من إعداد الباحثين اعتمادا

يدل على وجود جذر الوحدة وباستعمال    LISو LGDP ( وبالنسبة للمتغيرين4إن تحليل النتائج امل جلة في الجدول )

 من القيم الحرجة لـ  ADFاختبار 
ً
وما يعزز هذه النتيجة هو أّن قيم   Mackinnonوذلك باعتبار أّن القيم املحسوبة أكبر تماما

 فإنه على أساس هذا ا%10الحتمال الحرج أكبر من  
ً
لتحليل  ، وعلى الرغم من وجود مركبة التجاه العام في املتغيرتين معا

نوع   من  للنموذج  تخضع  أنها  كما  املدروسة  السالسل  استقرارية  عدم  على  التأكيد  جعلها    DSيمكننا  يمكن  حتى  وبالتالي 

 مستقرة فإننا نأخذ الفروق األولى لهذه السالسل. 
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 DLISو  DLGDPنتائج اختبار إستقرارية السلسلتين : 6رقم الجدول 

اإلحصائية  السلسلة  c
اإلحصائية   t

 القرار  

DLGDP

 
3.59 3.04 

الصفرية  الفرضية  البديلة 0Hرفض  الفرضية   ،1Hوقبول 

 . السلسلة مستقرةف

DLIS  5.09 3.04 
الفرضية   البديلة 0Hالصفرية رفض  الفرضية   ،1Hوقبول 

 . السلسلة مستقرةف

  
  املصدر:

ً
 Eviews10مخرجات على من إعداد الباحثين اعتمادا

للسلسلتين   الوحدة  جذر  اختبارات  النماذج    DLISو    DLGDPونتائج  جميع  في  الوحدة  جذر  وجود  عدم  على  تؤكد 

، وهذا يؤكد على استقرارية السلسلتين عند الفرق األول، وبالتالي فهما  %10وبمستوى معنوية أقل    ADFوباستعمال اختبار  

األولى   الدرجة  من  املتغير I(1)متكاملتين  بين  املشترك  للتكامل  حالة  حدوث  إمكانية  أمام  نكون  فإننا  وعليه   La)ات  ، 

Cointégration)  الحدود اختبارات  أسلوب  املتغيرات نستخدم  بين هذه  تكامل مشترك  من وجود  وللتأكد   ،(Bounds test)  

 استخراج نتيجة اختبار الحدود. ARDLوالتي تعطينا فيما بعد نموذج 
ً
 يجب أول

ً
 ومنهجيا

 تحديد درجة التأخير في النموذج:. 6.4

 بتحديد درجة اإلبطاء لنموذج تصحيح الخطأ غير املقيدة بالعتماد على أحد املعايير الثالثة التي تتمثل في 
ً
نقوم أول

Akaike information criterion (AIC)  وSchwarz information criterion (SBC)  و(HQ)  Hannan Quinn criterion  

 : مة لهذه املعايير، نتيجة طول اإلبطاء األمثل معروضة في الشكل التاليبحيث يتم اختبار طول اإلبطاء الذي يعطي أقل قي

 ( الختبار طول اإلبطاء األمثلAICنتائج معيار )  :  5رقم شكل ال

 
 املصدر: 

ً
 Eviews10مخرجات على من إعداد الباحثين اعتمادا
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كحد    4إلى   0الشرطي وباستعمال كل اإلبطاءات املمكنة من   (ARDL)تعتمد هذه الطريقة على تقدير النموذج املقترح  

أّن طول اإلبطاء األفضل   ملتغيرات النموذج وتشير النتائج إلى  AICأعلى والنموذج األمثل هو الذي يمنحنا أدنى قيمة ملعيار  

   5.94-والذي بلغ أدناه عند القيمة   AICيار حسب مع ARDL( 0,1ملتغيرات النموذج هي )

 : (Bounds test)اختبار التكامل املشترك باستخدام منهج الحدود . 7.4

وإجمالي الناتج املحلي عن طريق اختبار الحدود، فبعدما    الناتج الصناعياختبار مدى وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين  

 : الشرطي والنتيجة م جلة في الجدول التالي (ARDL)، يمكننا تقدير نموذج ARDL( 0,1قمنا بتحديد قيم اإلبطاء األمثل )

 نتيجة اختبار الحدود  : 7رقم جدول ال

 
 املصدر: 

ً
 Eviews10مخرجات على من إعداد الباحثين اعتمادا

أكبر من قيم الحد األكبر للقيم الحرجة    (F stat=6.26)إّن اإلحصائية املحسوبة لهذا الختبار واملرافقة لفرض العدم  

التي تنص على وجود عالقة %10عند مستوى معنوية   البديلة  الفرضية  الفرضية الصفرية وقبول  ، وبالتالي يمكننا رفض 

نحو املتغير التابع إجمالي الناتج املحلي في الجزائر خالل فترة   الناتج الصناعي  ر املستقلتوازنية طويلة األجل تتجه من املتغي

 الدراسة.  

 تقدير معلمات األجل القصير: .8.4

 نتيجة تقدير معلمات األجل القصير  8 رقم جدول ال

 
 املصدر: 

ً
 Eviews10مخرجات على من إعداد الباحثين اعتمادا

( ذو معنوية إحصائية وبإشارة سالبة وهذا يتوافق مع النظرية القتصادية، وبالتالي -0.04)إّن معامل تصحيح الخطأ  

من أخطاء األجل القصير يمكن تصحيحها في العام األول من أجل العودة إلى الوضع التوازني في األجل    %04  يمكننا القول أن

ال دور  عن  يعبر  وهذا  الصناعالطويل،  القتصاد    يناتج  تزيح  صدمات  وجود  حالة  في  التوازن  وضع  إلى  العودة  سرعة  في 

األجل   في  توازن   مشترك ولها عالقة 
ً
تكامال متكاملة  الدراسة  بأّن متغيرات  توحي  النتيجة  التوازن، وهذه  الجزائري عن وضع 

 الطويل.
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 تقدير معلمات األجل الطويل: . 9.4

 نتيجة تقدير معلمات األجل الطويل  : 9 رقم جدول ال

 
 املصدر: 

ً
 Eviews10مخرجات على من إعداد الباحثين اعتمادا

،  %1( نالحظ أّن معلمة األجل الطويل مقبولة وذات دللة إحصائية عند مستوى معنوية  08)من خالل الجدول رقم  

بال موجب  وبشكل  يتأثر  الجزائر  في  املحلي  الناتج  فإن  الصناعيوبالتالي  حوالي    ناتج  قدرها  قيم   0.85وبمرونة  أساس  وعلى 

لل فإن  السابقة  الصناعياملرونة  إجما  ناتج  زيادة  في  كبير  أثر  الجزائر  ضمن  في  القياسية  النتيجة  وهذه  املحلي،  الناتج  لي 

 بالناتج املحلي في الجزائر خالل فترة الدراسة. ناتج الصناعيالنموذج املقترح توحي بالعالقة الكبيرة لل

 دراسة صالحية النموذج: . 5

 اختبار التطابق   .1.5

 نتيجة اختبار التطابق  :   6رقم شكل ال

 
 من إعداد املصدر: 

ً
 Eviews10مخرجات على الباحثين اعتمادا

، وهذا  (Fitted) واملقدرة (Actual) يمكننا مالحظة شبه التطابق التام بين السلسلة األصلية   06من خالل الشكل رقم  

 على بيانات السلسلة املدروسة.  ARDL (1,0من شأنه يعطينا فكرة عن مدى أهمية تعبير النموذج املقدر)

 دراسة دالة االرتباط الذاتي للبواقي:  .2.5

من أجل التحقق من عدم وجود ارتباط ذاتي للبواقي نستعرض في البداية دالتي الرتباط الذاتي البسيطة والجزئية   

 للبواقي النموذج. 

 دالة االرتباط الذاتي البسيطة والجزئية للبواقي:   7رقم شكل ال

 
 من إعداد الباحثين املصدر: 

ً
 Eviews10مخرجات على اعتمادا
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كلها   للبواقي  والجزئية  البسيطة  الذاتي  الرتباط  دالتي  أعمدة  كل  ألن  وهذا  ومستقرة  ذاتيا  مستقلة  النموذج  بواقي 

اختبار أّن  كما  الثقة،  مجال  هذا     ljung-Boxداخل  لنتيجة  املرافق  الحتمال  على  بالعتماد  وذلك  السابقة  النتيجة  يؤكد 

 .الختبار

 اختبار االرتباط الذاتي للبواقي:  .3.5

 نتيجة االرتباط الذاتي للبواقي  :  10رقم جدول ال

 
 املصدر: 

ً
 Eviews10مخرجات على من إعداد الباحثين اعتمادا

دت أنه ل يوجد ارتباط ذاتي للبواقي، وهذا  لالرتباط الذاتي املتسلسل للبواقي    (Breusch-Godfrey)نتيجة اختبار  
ّ
أك

التي من خاللها تم قبول فرضية العدم التي تنص على عدم وجود ارتباط ذاتي     LMأساس الحتمالية املوافقة إلحصائيةعلى  

 .للبواقي

 اختبار االرتباط الذاتي للبواقي:  .4.5

 نتيجة اختبار ثبات التباين للبواقي   :  11رقم  جدول ال

 
 املصدر: 

ً
 Eviews10مخرجات على من إعداد الباحثين اعتمادا

أي أّن تباين البواقي    ARCHتؤكد على عدم وجود أثر    ARCHوهي نتيجة اختبار    11النتيجة امل جلة في الجدول رقم  

املوافقة إلحصائية   الدراسة، وهذا على أساس الحتمال  التي    LMثابت خالل فترة  العدم  تم قبول فرضية  التي من خاللها 

  تنص على ثبات تباين األخطاء.

 :للبواقي  التوزيع الطبيعي اختبار  .5.5

 التوزيع الطبيعي للبواقي :   8رقم شكل ال
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 على مخرجات

ً
 Eviews10املصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا

 وهذا على أساس كل اإلحصائيات املوجودة في   (07) من خالل الشكل رقم
ً
أّن البواقي تتوزع طبيعيا  الشكلنالحظ 

من   (06) أكبر  التي هي  الحتمالية  الصفرية  %5وباألخص  الفرضية  نقبل  .   وبالتالي 
ً
طبيعيا تتوزع  البواقي  أّن  على  تنص  التي 

 .ومنه يمكننا القول بواقي النموذج تشويش أبيض يخضع لتوزيع طبيعي

 :استقرارية معالم النموذجاختبار  .6.5

أي  لكي   وجود  من  النموذج  خلو  من  الدراسة،نتأكد  فترة  خالل  هيكلية  الطويل   تغيرات  األجل  معلمات  وان جام 

   (CUSUM)معلمات األجل القصير لبد من استخدام أحد الختبارات املناسبة لذلك مثل: املجموع التراكمي للبواقي املعاودة  
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املعاودة   البواقي  ملربعات  التراكمي  املجموع  الخ  (CUSUM of Squares)وكذا  هذين  الشكلين  ونتيجة  في  م جلة  تبارين 

 :التاليين

 CUSUM testنتائج اختبار  :   9رقم شكل ال

 
 املصدر: 

ً
 Eviews10مخرجات على من إعداد الباحثين اعتمادا

ا بالنســـبة  ن ـــجل بقـــاء إحصـــائية هـــذا الختبـــار داخـــل مجـــال الثقـــة لكـــل العينـــات املعتمـــدة، (CUSUM)باســـتعمال اختبـــار  أمـــّ

( لهــــذا الختبــــار تبقــــى داخــــل مجــــال الثقــــة طــــول الفتــــرة CUSUM SQ( فــــإّن اإلحصــــائية )Kolmogorov-Smirnovلختبــــار )

معـالم النمـوذج تمتـاز بالسـتقرارية  ّّ وأن املعتمدة، وبالتالي يمكننـا التأكيـد علـى عـدم حصـول أي تغيـر هيكلـي ضـمن النمـوذج

 خالل فترة الدراسة كما أن معلمات األجل القصير من جمة مع معلمة األجل الطويل.

 خاتمة: ال. 6 

في إحداث التنمية القتصادية بحكم العالقة التشابكية في ذاتها    ياملحرك الرئيس و    الجزائر في ضرورية الصناعة تعتبر         

 الستثمارية  رامجالب  تركيز فرغم األخرى،  زايدةاملت  حاجاتها وتلبية التنموية  قاعدتها توسيع أجل من و  ومع القطاعات األخرى،

 إل البلد في   التنمية  مستوى  لرفع الرئيس ي والعامل املستدام القتصادي للنمو األساس ي  املحرك الصناعي القطاع تطوير على

 .املرجوة بالنسب  ولیست نسبیا  ضعيفة تبقى فیه  املحققة النتائج أن

وتأسيسا على هذا وجب انتهاج استراتيجيات تعمل على تطوير قطاع الصناعة تتضمن تخصيص فضاءات مناسبة ومهيأة  

 ي.  من حيث املوقع واملرافق ومتطلبات النشاط الصناع

القتصادية   املؤسسات  بين  التكاملية  العالقة  وترقية  تجسيد  شأنها  من  آليات  ووضع  أجهزة  إنشاء  إلى  باإلضافة 

 . ومؤسسات ومراكز البحث والهيئات العمومية، مع األخذ بعين العتبار البعد البيئي بغرض تحقيق تنمية مستديمة 

 التوصيات :  . 7

 املتطلبات هذه وتتمثل نجاحه، لضمان املقومات من مجموعة  توافر یتطلب الجزائري  القتصاد في التصنيعي األداء رفع إن

 :یلي فیما

 تنفيذ لتسهيل  التصنيعية، الفروع  مختلف  عن التصنيعية املعلومات من متكاملة شبكات بتوفير  الهتمام  ضرورة −

 ؛املعالم واضحة  صناعية راتيجية است

 إلى النهایة في یؤدي مما املحلیة،  وٕامكانیاتها  الدولة وموارد یتفق بما التكنولوجیة للتنمیة متكاملة سیاسة  تبني −

 والرفع من الناتج املحلي اإلجمالي ؛   املوارد هذه  استغالل من  العائد تعظیم
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 أو خلفیة امتدادات تشكل  التي  األخرى  والقطاعات  الصناعي القطاع بين  التكامل  من  كبير  قدر  توفير  على العمل −

 ؛ له أمامية

حتى تتمكن من نقل التكنولوجيا    املباشرة األجنبة  رات الستثما جذب قصد املالئم الستثماري  املناخ توفير ضرورة −

 الصناعية الحديثة املتطورة  الى الجزائر . 

 قائمة املراجع: . 8

 
 . https://data.albankaldawli.org/country/DZبالعتماد على املوقع اإللكتروني التالي : البنك الدولي . )/(. 

(  . الدولي  :(.  2019-2000البنك  التالي  اإللكتروني  املوقع  على  املتاح  السنوية  من  التقارير  السترداد  تم   .

https://data.albankaldawli.org/country/algeria?view=chart 

( العربي.  النقد  .(.  2019-2000الصندوق  املال  لألسواق  الفصلية  النشرات  من    ،  السترداد  تم 

https://www.amf.org.ae/ar/amdbqrt 

(  . الجزائر  الجزائر  (.  2019-2000بنك  للبنك  الثالثية  من  النشرات  السترداد  تم   .https://www.bank-of-

algeria.dz/html/bulletin_statistique_AR.htm 

 . ، الكويت ،  115، العدد  11املعهد العربي للتخطیط، املجلد (. سیاسات التنافسیة. 2012صالح العصفور. )

 .45ة ، العدد مجلة بحوث اقتصادية وعربي(. ، الستراتيجية املالئمة للتنمية الصناعية في الجزائر. 2009عبود زرقين. )

دراسة حالة    -(. " مساهمة املناطق الصناعية في التخفيف من البطالة بالجزائر  2011عيسات العربـي بـراهيمي السعيد ،. )

يومي    ،  " بوعريريج  برج  الصناعية  .    16-15املنطقة  في  نوفمبر   الحكومة  إستراتيجية  حول  الدولي  العلمي  امللتقى 

 جامعة املسيلة . تنمية املستدامة. القضاء على البطالة وتحقيق ال

(  . نية  بن  .    2018فكارشة سفيان حميد   ، الوطنية"  الصادرات  دعم  في  دورها  و  الصناعية  الستراتيجية  العلمي  (.  امللتقى 

الجزائر. في  القتصادي  التنويع  برنامج  تفعيل  إطار  في  الصناعي  القطاع  تطوير  إستراتيجية  حول  جامعة    الدولي 

 لبليدة . ا -لونيس ي علي

واقع وحلول لتجارب  –(. ، "مدى نجاعة البنوك اإلسالمية للحد من تداعيات األزمة املالية العاملية 2017قطاف عبد القادر. )

 . ، كلية العلوم القتصادية، جامعة األغواط. أطروحة دكتوراه في العلوم القتصادية ) غير منشورة (عربية ". 

مجلة الباحث، العدد الثامن، جامعة ورقلة  ة الصناعات املصنعة والصناعة الجزائرية.  (. ": استراتيجي2010محمد زوزي. )

 . الجزائر،
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The repercussions of imported inflation and exchange rate fluctuations on the 

manufacturing sector during the period 1990-2019 
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 : ملخص

املستورد  والتضخم  تابع  كمتغير  التحويلية  الصناعات  القطاع  ناتج  بين  العالقة  إيجاد  الى  الدراسة  تهدف 

  EVIEWS.10وتقلبات أسعار الصرف و مؤشر االنفتاح االقتصادي كمتغيرات مستقلة من خالل استخدام برنامج  

جمالي ومساهمته في الصادرات والواردات  وذلك بعرضنا لواقع قطاع الصناعات التحويلية من مساهمته في الناتج ال 

 وحتى نصيب الفرد وانتاجية العامل .

اما الدراسة الحصائية من خالل اجراء االختبارات الالزمة توصبنا الى وجود عالقة طردية بين الناتج الصناعي 

ي املدى القصير والطويل  و التضخم املستورد في املدى الطويل اما مع باقي املتغيرات املستقلة وجود عالقة طردية ف

الخارجية  التجارة  تحرير  السياسة   خالل  من  الصناعي  الناتج  في  التأثير  على  تعمل  املتغيرات  هذه  ان  يفسر  مما 

 املنتهجة .

 .تقلبات أسعار الصرف ،.الناتج الجمالي  ،.التضخم املستورد .،صناعة التحويليةكلمات مفتاحية:  
 ,JEL    :L60, E31, E01, F31اتتصنيف

Abstract: 

The study aims at finding the relationship between manufacturing output as a dependent variable, 

imported inflation, exchange rate fluctuations and the economic openness index as independent variables 

through using EVIEWS10 program by exposing the reality of the manufacturing sector from its 

contribution to GDP and its contribution to exports and imports to per capita and worker productivity.  

The statistical study, by conducting the necessary tests, has found a correlation between industrial 

output and long-term imported inflation, and with other independent variables, there is a long-term, short-

term correlation, which explains that these variables influence industrial output through the adopted foreign 

trade liberalization policy.  

Keywords: Manufacturing industry; imported inflation; GDP; exchange rate fluctuations. 

JEL Classification Codes: L60, E31, E01, F31 . 
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 . مقدمة:  1

بات من الضروري الخروج من دائرة االقتصاد الواحد او ما يعرف باالقتصاد النفطي نظرا للتذبذبات التي تحدث في  

أسعاره والعوامل املؤثرة فيه , والذي ينعكس مباشرة على االقتصاد ككل وعلى االفراد , لذا يستوجب على الدولة الجزائرية  

 ي قطاعات أخرى قصد التنويع و الحفاظ على التوازن العام.إعادة النظر في تشكيلة اقتصادها والتوسع ف

ويعتبر قطاع الصناعات التحويلية احدى القطاعات املهمة الذي يمس االفراد مباشرة نظرا لنوعية انتاجاته االستهالكية من  

غيرة واملتوسطة في جهة , ومن جهة أخرى مساهمته في تطوير الصناعة ككل وفتح املجال امام املقاوالتية واملؤسسات الص 

توسيع االستثمار والذي يعود بالفائدة في تحسين مؤشرات االقتصاد كمعدالت البطالة, التشغيل, وتحسين الدخل الفردي ,  

,  من خالل دراسةمما ي او معيقاته حتى يتسنى وضع سياسات    تطلب توسيعه  إيجابياته وسلبياته  هذا القطاع من حيث 

 به.  استراتجيات وأليات للنهوضو 

 ومن هنا يمكن طرح الشكالية التالية :  

 ما مدى تأثير التضخم املستورد وتقلبات أسعار الصرف على قطاع الصناعات التحويلية في الجزائر؟ 

 وقصد الجابة على هذه الشكالية يمكن وضع الفرضيات التالية : 

 يوجد عالقة بين التضخم املستورد وناتج قطاع الصناعات التحويلية ذو داللة إحصائية .  -

 يوجد عالقة بين تقلبات أسعار الصرف وناتج قطاع الصناعات التحويلية ذو داللة إحصائية.  -

 اهمية الدراسة: 

 ترجع أهمية املوضوع ألهمية القطاع في حد ذاته:  

 الكي بالدرجة األولى وبالتالي حاجيات افراد املجتمع.القطاع جد حساس يمس النتاج االسته -

الدول الجزائرية تولى أهمية بالغة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة كونها أصبحت مفتاح تقدم الدول هذه األخيرة   -

 نشاطاتها تندرج معظمها في فروع الصناعة التحويلية. 

 اهداف الدراسة :   

 تهدف الدراسة الى :

التي تؤثر على القطاع من حيث قيمته املضافة حتى نستدرك االنخفاض والتراجع املمكن ان    البحث في املتغيرات  -

 يحدث.

 دراسة املعيقات التي تحول دون تقدم القطاع.  -

 منهج الدراسة: 

تم استعمال منهج االحصائي التحليلي لدراسة العالقة واالثر بين التضخم املستورد وأسعار الصرف وناتج القطاع  

 2019-1990خالل الفترة  EVIEWS.10    تحويلية باستعمال برنامجالصناعة ال

 : سات سابقة درا

لقد تناول الباحثين موضوع الصناعات التحويلية كل من منظور معين فمنهم من بحث في تأثير املتغيرات عليها ومنهم   

 من قام بدراسة مقارنة مع دول أخرى والبعض االخر أراد بناء نموذج اقتصادي لدراسة األثر , واالن نعرض بعض األبحاث:  

شيماء خط - العقابي,  كنيهر  لفتة   عباس  لقطاع  دراسة  النتاج  لدالة  واقتصادية  إحصائية  دراسة  عبيد"  اب 

للمدة   العراق  في  التحويلية  العدد  2011-1970الصناعات    , العراق  الجامعة  الكوت   30-29,    1" مجلة كلية 

 ( 641 -604، الصفحات ص ص2017,  1)العقابي و عبيد، العدد 2017نيسان 
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التحويلية   الصناعات  لقطاع  النتاج  لدالة  وتحليل  دراسة  الباحثان  بإيجاز    2011-1970تناول  التطرق  بعد 

لدوال النتاج لهذا القطاع وواقعه في العراق من خالل ذكر المكانيات واملعيقات ليقوم الباحثان ببناء النموذج  

االختب  اجراء كل  مع  دالة كوب دوكالس  باالعتماد على  في القياس ي  الصناعة  ان  الى  توصل  الالزمة حيث  ارات 

 العراق كثيفة العمالة وهي ما يساعد في تدني قطاع الصناعة التحويلية.

العلوم  - معهد  مجلة  تحليلية"  دراسة  الجزائر  في  التحويلية  الصناعة   " وهيبة  ,بوترية  باية  ساعة  دراسة 

،  2017,    03العدد    20)ساعو و بوترية ، املجلد    2017  -03جامعة الجزائر    03العدد    20االقتصادية املجلد  

 (  39 -25الصفحات ص ص

   , الغذائية  كالصناعة  عليها  املتعارف  التحويلية  الصناعة  أنشطة  تطورات  بعرض  الباحثان  قام  الدراسة  هذه  في 

سات القائمة في كل نشاط مع مساهمتها في القيمة املضافة والناتج, ليتوصال  الصيدالنية وغيرها بعرض تطورها واهم املؤس

 الى تسجيل نتائج إيجابية في بعض الفروع غير انه  في االجمال الطلب املتزايد ال يمكن تغطيته بالعرض.

 :   الصناعة التحويلية واصنافها .2

نصف نهائي ) نصف جاهز ( والتي تحتوي على العديد من  الصناعة في حد ذاتها هي العملية النتاجية ملنتج نهائي او  

الفروع واالنواع كل حسب املعيار املعتمد للتصنيف , حيث نجد معيار أهمية املنتوج التي يقسم الصناعة الى صنفين خفيفة  

ة التكنولوجيا ,  وثقيلة ومعيار التكنولوجيا املستخدمة ونجد الصناعة منخفضة التكنولوجيا , ومتوسطة التكنولوجيا, وعالي

  , والغاز  واملاء  الكهرباء  واملقالع,  التعدين  نجد  الدولي  التصنيف  اما   , والصغيرة  واملتوسطة  الكبيرة  ونجد  الحجم  ومعيار 

ان   املالحظ  ان  اذ   , تحويلية  و  استخراجية  نجد  النتاجية  العملية  تداوال حسب  األكثر  املعيار  اما   , التحويلية  والصناعات 

 لية موجودة في معيارين ألهميتها وهي موضوع الدراسة .الصناعة التحوي

 تعريف الصناعة التحويلية:  1.2

 نجد العديد من التعريفات للصناعة التحويلية لتعدد الهيئات واالقتصاديين الذين تناولوا هذا املوضوع نذكر منها :  

اد غير عضوية او عضوية بهدف الوصول  وفق هيئة األمم املتحدة تعد الصناعات التحويلية عمليات تحويل ميكانيكية ملو  -

، صفحة ص  2008)شبع،  الى مواد جديدة عن طريق استخدام وسائل يدوية او الية , سواء طبقت في املنازل او املصانع  

03 ). 

هي عبارة عن صناعات ينطوي نشاطها على تحويل املواد األولية الى منتجات نهائية او منتجات وسيطية , أي هي األنشطة   -

قابل   اخر  شكل  الى  وتحويلها  والحيوانية  والنباتية  الزراعية  واملواد  الطبيعة  من  املستخرجة  الخام  املواد  تعالج  التي 

 .( 5، صفحة ص2010)بلغتو و مغنية موسوس، لالستفادة منه . 

وكذا االتية من    هي احد فروع القطاع الصناعي والتي تتولى مهمة تحويل املواد األولية الخام التي تستخرج من الطبيعة , -

واالستهالكية.   النتاجية  الحاجات  تشبع  مفيدة  تكون  بحيث  تهيئتها  لغرض  الزراعي  و حسيني،  القطاع  ، 2018)دراجي 

 ( 03صفحة ص 

ع القطاع الصناعي يعمل  من خالل التعاريف السابقة يمكن تعريف الصناعات التحويلية  على انها فرع من فرو      

 على تحويل املواد الخام ) األولية ( الى منتجات يمكن استخدامها او استهالكها نهائيا , وبالتالي هي عملية إنتاجية. 
 أصناف الصناعات التحويلية:  2.2

هناك تضارب نوعا ما في أنواع الصناعات التي تندرج ضمن الصناعات التحويلية سواء في التسميات او النشاط في    

  ( الدولي  القياس ي  التصنيف  جاء  انه  اال   , ذاته  )  isicحد  اختصار  وهي   ) international standard industrial 

classification  موعة من فئات األنشطة التي يمكن استخدامها لجمع و تحليل  (وهو تصنيف مرجعي دولي يعمل على توفير مج
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, اال انه بتطور الصناعات و    1948الحصاءات حسب هذه األنشطة في كافة املسوح الحصائية والذي ظهر اول مرة سنة  

 .( 03، صفحة ص 2017)غربية، ظهور صناعات أخرى عرف عدة تنقيحات 

isic 1               1958عام isic 3     1990عام  , isic 3.1     2004عام    

isic  2              1968عام    isic 4      2008عام     

وكذا في احصائيات التجارة الخارجية والسكانية   والذي يستخدم من اجل الترميز لألنشطة االقتصادية والقطاعات,  

 وغيرها , والذي قام به الشعبة الحصائية في األمم املتحدة قسم التصنيفات الحصائية . 

، الصفحات 2018)مخضار،  حيث ضم التصنيف القياس ي الدولي املوحد األنشطة التالية للصناعات التحويلية:    

 ( 100 -99ص ص 

 صناعة املواد الغذائية واملشروبات و التبغ .  -

 صناعة املنسوجات  واملالبس والصناعة الجلدية .  -

 صناعة الخشب و منتوجاته.  -

 صناعة الورق و املنتجات الورقية والطباعة والنشر.  -

 والفحم الحجري واملطاط والبالستيك. صناعة الكيماويات واملنتجات الكيماوية من النفط   -

 صناعة منتجات الخامات التعدينية غير معدنية.  -

 صناعة املنتجات املعدنية األساسية. -

 صناعة املنتجات املعدنية املصنعة و اآلالت واملعدات.  -

 صناعات تحويلية أخرى ) مثل املجوهرات و الصياغة واالحجار الكريمة.  -

االخر بعرض فروع الصناعات التحويلية كالتالي وهو املعمول به في املركز التجارة  كما قام صندوق النقد العربي هو 

 .(2019)العربي، االقتصاد العربي املوحد،  العالمي.

 منتجات الحديد الخام   - الكيماويات العضوية -

 الجلود - الكيماويات غير عضوية  -

 والكبريت امللح  - املنتجات البالستكية  -

 االسمدة  - الورق  -

 املنتجات الصيدالنية  - األجهزة االلكترونية  -

 االملنيوم  - صناعة األسماك  -

)منيعي،  اما في الجزائر وحسب الديوان الوطني لإلحصاء قد قام بتقسيم فروع القطاع الصناعة التحويلية الى :     

 (127، صفحة ص2016

 الصناعة الكيماوية واملطاط  والبالستيك  - الطاقة واملحروقات -

 الغذائية التبغ والكبريتالصناعة  - املناجم واملحاجر  -

صناعة الحديد والصلب والتعدين   -

 والصناعة امليكانكية 

 الصناعة النسيجية  -

 صناعة الخشب و الورق  -

 صناعة  الجلود واالحذية  - مواد البناء الفخار والزجاج  -

بض األنشطة  لكن املالحظ ليس هناك اختالف كبير في التقسيمات املعتمدة بل هي فقط في التسميات او جمع ودمج      

 .في عنوان واحد او فصلها من اجل التدقيق اكثر , اال ان املجموع يبقى مادامت األنشطة نفسها
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 واقع الصناعة التحويلية في الجزائر:    .3 

من   االقتصادية  املؤشرات  تحسين  في  ومساهمتها  وتنميته  االقتصاد  في  ودورها  التحويلية  الصناعة  لواقع  سنتطرق 

 خالل:

 قطاع الصناعة التحويلية في الناتج املحلي الخام. مساهمة  -

 مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في توفير مناصب شغل.  -

 مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في صادرات الجزائر.  -

 سلم أجور الفئة العاملة في القطاع.  -

 : مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج املحلي الخام 1. 3

الذي يعكس تقدمها ورفاه افراد مجتمعها ويقيس   الدول  الخام من اهم املؤشرات القتصاديات  الناتج املحلي  يعتبر 

انتاجها ودخلها الناتج عن جميع النشاطات القائمة داخل الدولة بمختلف صيغها القانونية العمومية والخاصة , لذا ونحن  

من التعرج ملساهمتها في الناتج املحلي الخام حتى نتتبع مدى تطورها ومكانتها  ندرس الصناعات التحويلية في الجزائر كان البد 

 : في االقتصاد الجزائري و الجدول التالي يبين ذلك 

 (: مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج املحلي الجمالي. 01الجدول رقم )

 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

قيمة املضافة  

صناعات  لل

التحويلية)مليون دوالر  

 امريكي(

3167 4596 6727 8342 7349 7060 7335 7627 

ساهمة في  نسبة امل 

 االجمالي%  الناتج املحلي

7.2 4.3 5.0 4.1 4.3 4.4 4.4 4.3 

)العربي، تقرير   ,(110، صفحة ص  2001االقتصاد العربي املوحد، )العربي، تقرير باالعتماد على   ين:  من اعداد الباحث املصدر

)العربي،    ,(287، صفحة ص2011)العربي، تقرير االقتصاد العربي املوحد،  ,(83، صفحة ص2006االقتصاد العربي املوحد ، 

  ,(280، صفحة ص 2016)العربي، تقرير االقتصاد العربي املوحد،  ,(260، صفحة ص 2015تقرير االقتصاد العربي املوحد، 

، صفحة ص  2018)العربي، تقرير االقتصاد العربي املوحد،  ,(281، صفحة ص 2017تقرير االقتصاد العربي املوحد، )العربي، 

 (289، صفحة ص 2019)العربي، تقرير االقتصاد العربي املوحد،  ,(285

 ( : تطور القيمة املضافة لقطاع الصناعة التحويلية01الشكل رقم )

 
)العربي، تقرير االقتصاد العربي   ,( 2001)العربي، تقرير االقتصاد العربي املوحد، باالعتماد على  ين :   من اعداد الباحث املصدر

)العربي،   , (2015)العربي، تقرير االقتصاد العربي املوحد،  ,(2011)العربي، تقرير االقتصاد العربي املوحد،  ,(2006املوحد ، 
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)العربي، تقرير االقتصاد العربي    ,(2017)العربي، تقرير االقتصاد العربي املوحد،  ,(2016تقرير االقتصاد العربي املوحد، 

 (2019)العربي، تقرير االقتصاد العربي املوحد،  ,( 2018املوحد، 

حيث بلغت  2014القيمة املضافة للصناعات التحويلية اذ سجل اعلى قيمة لها سنة  املالحظ من الجدول تطور في       

لتعود وترتفع نوعا ما من جديد وذلك راجع الى تدني قيمة الدينار    2016و    2015مليون دوالر لتعاود االنخفاض في سنة    8342

الى حدوث ازمة داخل االقتصاد وبالت الي تراجع املؤسسات الناشطة في مجال  من جهة  وانخفاض أسعار النفط مما أدى 

الصناعات التحويلية , غير ان نسبة املساهمة  في الناتج املحلي الجمالي لم تأخذ نفس االتجاه , اذ انها كانت مرتفعة في سنة  

كمجموع من  %  لتنخفض في السنوات الباقية وتبقى شبه ثابتة وذلك راجع الى زيادة الناتج املحلي الجمالي    7.2بنسبة   2000

طرف القطاعات األخرى هذا من جهة ونقص في القيمة املضافة للصناعات التحويلية من جهة أخرى وهذا ما إنعكس على  

 . 2014وانخفاض أسعار البترول سنة  2008نسبة املساهمة وهذا كله راجع للظروف االقتصادية ابتداءا من ازمة سنة 

 : أهم الصناعات التحويلية في الجزائر تطور   2.3

 في هذه النقطة سنحاول ابراز تطور فروع الصناعة التحويلية من خالل الشكل التالي:  

 (: تطور اهم الصناعات التحويلية في الجزائر 2الشكل رقم )

 
  -03، الصفحات ص ص 2011)لالحصاء، سبتمبر  لإلحصاءباالعتماد على منشورات الديوان الوطني   ينمن اعداد الباحث  املصدر:

14 ) (ONS, Collections Statistiques N° 215/2020, pp. P P 93-94) 

– الى تحويل بنيان االقتصاد الجزائري من بنيان زراعي    2000هدفت خطط الحكومات املتعاقبة في الجزائر  منذ سنة    

بنيان صناعي   الى  يتم  –استخراجي  ان  تتوقع  التي كانت  السيناريوهات  الخطط على مجموعة من  ،وبنيت هذه  زراعي متنوع 

الب اسعار  ارتفاع  بعد  خاصة  الهائلة  املوارد  من سنة  توظيف  بداية  معدالت    2002ترول  ورفع  الهيكلي  االختالل  لتصحيح 

التصنيع ،غير ان ما تحقق هو ان تلك االختالالت قد تفاقمت بفعل السياسات االقتصادية غير العقالنية التي طبقت خالل  

سة الباب املفتوح على صعيد  واعتماد نهج سيا   –( والتي ظلت ترتكز على االستغالل الجائر للثروة النفطية  2019-2000الفترة )

التجارة الخارجية وما ترتب على ذلك من اغراق السوق الجزائرية بالسلع من مختلف دول العالم دون مراعاة حماية املنتوج  

املحلي او املستهلك الجزائري ،وقد ادت هذه السياسة الى احتضار بعض الصناعات التحويلية مثل صناعة النسيج التي عرفتها  

،بالضافة الى كل من صناعة الجلود و   2019% سنة  2.7الى   2001% سنة 4.68ا في الناتج الصناعي تراجع كبير من مساهمته

صناعة الورق .في حين نجد الفروع االخرى من الصناعة التحويلية مثل  الصناعة  االلكترونية ،الكهربائية وامليكانيكية)ص ا  

عرفت نوعا ما انتعاشا ،حيث سجلت مساهمتها في الصناعة التحويلية  ارتفاعا    ك ك (و التي هي في الحقيقة صناعة تركيبية

،لتعرف بعدها تذبذب بسبب القرارات الحكومية في هذا املجال .كما تشير    2009% سنة  17.82الى    2001% سنة  13.21من  
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الجلد الخشب و الورق  مواد البناء 
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مستمر خالل فترة الدراسة ،حيث  البيانات االحصائية الى ان فرع الصناعة الغذائية هو الفرع الوحيد الذي عرف ارتفاعا  

 %.49% و 40تراوحت نسبته في قطاع الصناعات التحويلية ما بين 

 : موقع الصناعات التحويلية في التجارة الخارجية 3.3

 مساهمة  الصناعات التحويلية في الصادرات :    1 .3.3. 

التبادالت الخارجية بين الدول والتي توفر األسواق  التجارة الخارجية ركيزة من ركائز االقتصاد الحديث الذي يعكس  

كاحتياطيات  ص لت تستعمل  أصبحت  التي  الصعبة  العمالت  على  الحصول  مقابل  األولى  بالدرجة  النتاجي  الفائض  ريف 

النتاج  التنوع  يعكس  الصادرات  وتنوع   , االمتيازات  من  كثير  الى  بالضافة  العمالت  وانخفاض  االزمات  ملواجهة  ي  لالقتصاد 

 والخدماتي مما يزيد من قوة االقتصاد , وقطاع الصناعة التحويلية له نصيب من صادرات الجزائر .

 .( : صادرات انتاج قطاع الصناعة التحويلية02الجدول رقم )

 2000 2008 2009 2013 2014 2015 2016 2017 

قيمة صادرات قطاع  

الصناعة التحويلية )بمليون 

 دوالر( 

506.7 1268.8 903.9 1559.4 2140.5 1776 1328.6 1501.8 

نسبة مساهمتها في صادرات  

 الجزائر 

2.3 1.6 2.0 2.4 3.4 4.7 4.6 4.3 

، صفحة  2011)العربي، تقرير االقتصاد العربي املوحد، باالعتماد من اعداد الباحث باالعتماد على   ين: من اعداد الباحث املصدر 

)العربي، تقرير   ,(2016)العربي، تقرير االقتصاد العربي املوحد،   ,(2015)العربي، تقرير االقتصاد العربي املوحد،  ,(331ص

 ( 2019)العربي، تقرير االقتصاد العربي املوحد،  , (2018)العربي، تقرير االقتصاد العربي املوحد،  ,(2017االقتصاد العربي املوحد، 

لتعاود االنخفاض في السنوات    2008املالحظ ان قيمة صادرات قطاع الصناعة التحويلية في تذبذب اذ تحسنت سنة  

وتتحسن   لتعود  مباشرة  تليها  لعدة عوامل    2014و    2013التي  راجع  والتحسن هذا   , ما  نوعا  ثباتها  على  بعد ذلك  لتحافظ 

التمويالت التسهيلية املتبناة في السياسة العامة للبلد مثل لونساج , اال  تشجيعية كالنظام الضريبي املعتمد في الجزائر و صيغ  

تدهورت الظروف لتتراجع بعدها صادرات هذا القطاع, لكن عند   2008ان الظروف االقتصادية السائدة بعد االزمة العاملية 

قيمتها وهذا يعكس تراجع مجموع  املقارنة بنسبتها من مجموع الصادرات نالحظ ارتفاعها في جميع السنوات رغم انخفاض  

 .  الصادرات للبلد لتراجع االقتصاد ككل ونقص املشاريع والفساد الذي طغى على كل الفروع والقطاعات
 : تطور الواردات الصناعية   2. 3.3

 الشكل التالي يبين تطورها  
 تطور الواردات الصناعية (: 03الشكل رقم )
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تطور الواردات الصناعية 

اجمالي الواردات الصناعية  واردات اجزة صناعية  واردات مواد نصف مصنعة  واردات مواد أولية 
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 (ONS, Collections Statistiques N° 215/2020) باالعتماد على منشورات الديوان الوطني لإلحصاء   ين من اعداد الباحث  :املصدر

حيث سجلت منحى تصاعدي الى غاية سنة    ،  2019-2002عرفت الواردات الصناعية ارتفاعا محسوسا خالل الفترة   

، اين سجلت انخفاض بطيئا ويمكن ارجاع هذا الى  السياسة الترشيدية التي قامت بها الحكومة بعدما عرفت اسعار    2016

في   ، كما نالحظ من الشكل اعاله ان واردات االجهزة الصناعية  اتت في املركز االول ثم تليها  2014البترول انخفاضا كبيرا سنة  

 .  لة جدا ياملركز الثاني واردات مواد نصف املصنعة ،وبعدها واردات مواد اولية حيث هذه االخيرة سجلت مستويات ضئ 

 مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في توفير مناصب شغل:   4. 3.
ل وضع سياسات  ان السياسات املعتمدة من طرف الدولة الجزائرية تهدف دائما الى تقليص معدالت البطالة من خال  

استراتجيات لتوفير مناصب شغل على املستويين العام والخاص كون هذا املؤشر يعكس تطور البلد ورفاه افراده بتوفير    و

 والصناعة التحويلية بأنشطتها وتوسعها تعمل على امتصاص اكبر قدر من البطالة .   مستوى معيش ي الئق ,

 ( : نسبة مساهمة أنشطة الصناعة التحويلية في توفير مناصب شغل 03الجدول رقم ) 

كيمياء  

 ومطاط 

صناعة 

 غذائية 

الجلود  النسيج

 واالحذية

و   الخشب 

 الورق

2010 20.17 40.2 23.20 2.87 13.5 

2011 15.78 40.20 22.35 3.06 18.62 

2012 16.28 43.32 16.19 3.47 20.74 

2013 15.82 43.88 16.39 3.48 20.44 

2014 15.21 45.2 16.07 3.64 19.89 

2015 14.89 46.09 15.74 3.57 19.71 

 ( 2018)دراجي و حسيني، : املصدر
تغيرت نسبة املساهمة في توفير مناصب شغل خالل الفترة سواء باالرتفاع او االنخفاض بكل نشاط غير ان الصناعة    

الغذائية حافظت توعا ما على استقرارها والتي سجلت اكبر النسب في جميع السنوات نظرا لألهمية البالغة لهذا القطاع في  

 واالحذية جد متأخر حيث سجل نسب متدنية في توفير مناصب الشغل. % اما نشاط الجلود  46حياة االشغال حيث بلغت 

 نصيب الفرد من الناتج الصناعي وانتاجية العامل :  5. 3

البد من التعرج ملؤشر نصيب الفرد من الناتج املحلي الجمالي الصناعي قصد توضيح القيمة املضافة الذي يتحصل  

عليها افراد البلد من قطاع الصناعة والتي تعكس بدرجة كبيرة مدى تطور االقتصاديات ورفاهية االفراد هذا من جهة ,من  

 .   اع حتى نتمكن من معرفة القيمة املضافة لكل عاملجهة أخرى البد نقيس النتاجية للعاملين في القط
 ( : إنتاجية العامل ونصيب الفرد من الناتج الصناعي. 04جدول رقم )

 الوحدة :دوالر امريكي                                                                                            

 2011 2014 2015 2016 2017 2018 

يب الفرد من  نص

 الناتج الصناعي 

2170 1655 1106 809 961 1100 

 8305 10338 5850 7931 12292 12496 إنتاجية العامل  

)العربي،   ,(2011)العربي، تقرير االقتصاد العربي املوحد، باالعتماد من اعداد الباحث باالعتماد على   ينمن اعداد الباحث  املصدر:

)العربي، تقرير االقتصاد العربي املوحد،    ,(2016)العربي، تقرير االقتصاد العربي املوحد،  ,(2015تقرير االقتصاد العربي املوحد، 

 .( 2019)العربي، تقرير االقتصاد العربي املوحد،  , (2018، تقرير االقتصاد العربي املوحد، )العربي  ,(2017
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اعلى قيمة سنة    التحويلية والذي سجل  الفرد من قطاع الصناعة  دوالر    2170ب    2011املالحظ من الجول تدنى نصيب 

وذلك راجع للركود الذي حصل في اقتصاديات العام ككل نتيجة    2016ليتراجع في باقي السنوات ويسجل اخفض قيمة سنة  

ص النتاج وفي بعض األحيان الى تسريح العمال وهذا ظهر كذلك  انخفاض أسعار النفط مما دفع العديد من املؤسسات لتقلي

 .  2018و  2017دوالر للعامل ,ليعاود التحسن نوعا ما في السنتين  5850في إنتاجية العامل التي وصلت 

الدراسة التطبيقية لتداعيات التضخم املستورد وتقلبات اسعار الصرف على الناتج الصناعي ) قطاع .  4

 ( الصناعات التحويلية

( كمتغير  LINDالناتج الحقيقي  لقطاع الصناعات التحويلية في الجزائر )تتمثل املتغيرات االساسية لهذه الدراسة في  

( و التضخم املستورد ممثل في  LTCH( ،سعر الصرف الحقيقي )LTXOتصادي )و مؤشر االنفتاح االق  داخلي )متغير تابع(  

( كمتغيرات خارجية  ،ولتقدير العالقة بين هذه املتغيرات تم استخدام بيانات سنوية خالل الفترة    (LPIMPاسعار الواردات   

(1990-2019 .) 

 اختبار استقرارية السالسل الزمنية ) املتغيرات قيد الدراسة(.  1. 4

  ADFمن أجل الكشف عن رتبة استقرارية )سكون( املتغيرات املدرجة في النموذج ،استعملنا اختبار ديكي فولر املوسع 

 ،والنتائج موضحة في الجدول االتي:

 (:اختبار جذر الوحدة 05جدول رقم ) 

درجة    الفرق االول   عند املستوى  املتغيرة  

بثابت   التكامل  

 واتجاه زمني 

بدون ثابت أو   بثابت فقط  

 اتجاه زمني 

بثابت واتجاه  

 زمني

بدون ثابت أو   بثابت فقط  

 اتجاه زمني 

LIND -4.280 

(0.11) 

-2.07 

(0.25) 

3.916 

(0.99) 

-6.375 
**(0.001) 

-6.242 
**(0.00) 

-3.860 
**(0.00) 

I(1) 

LPIMP -2.006 

(0.571) 

-6.21 

(0.849) 

0.998 

(0.911) 

-3.456 
*0.06)( 

-3.521 
**(0.014) 

-3.238 
**(0.002) 

I(1) 

LTCH -7.477 
**(0.00) 

-4.231 
**(0.007) 

-1.75 
**(0.006) 

- - - I(0) 

LTXO -1.68 

(0.731) 

-1.570 

(0.484) 

-1.533 

(0.115) 

-5.198 
**(0.001) 

-5.232 
**(0.000) 

-5.308 
**(0.000) 

I(1) 

 EVIEWS.10باالعتماد على مخرجات   ينمن اعداد الباحث املصدر: 
 %.5: مقبول عند مستوى معنوية (.)**

 %.10: مقبول عند مستوى معنوية  (.)*

( ،وسلسلة LINDاملوضحة في الجدول اعاله ،بان كل من سلسلة االنتاج الحقيقي للصناعات املصنعة )  ADFتبين نتائج  

 I(1)( مستقرة عند الفرق االول ،أي متكاملة من الدرجة  TXOاالقتصادي )( ،وسلسلة االنفتاح  LPIMPالتضخم املستورد)

 (. Levelأي مستقرة عند املستوى ) I(0)( متكاملة من الدرجة  LTCH،أما سلسلة سعر الصرف الحقيقي )

وذج  ، وهذا ما يدعونا الى اختيار نمI(0) ،I(1)نالحظ مما سبق ان متغيرات الدراسة مستقرة عند مستويات مختلفة ،

ARDL (املطور من طرف مجموعة من الباحثينpeasaran et all(2001), shin (1999)  حيث يجمع هذا النموذج بين نموذج )

االنحدار الذاتي الخطي ونموذج فترات االبطاء املوزعة ،وما يميز هذا االختبار انه يتمتع بخصائص افضل في حالة السالسل  

عدد كافي  من فترات االبطاء للحصول    يأخذ  ARDL( ،كما ان  Granger 1987امل املشترك )الزمنية القصيرة مقارنة باختبار التك

الذي يأخذ بعدد الفترات املتساوي بالنبة لكل   VARعلى افضل النتائج ،كما ان فترات االبطاء تكون فيه مختلفة عكس نموذج  
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، الصفحات ص 2015)زدون،  ير  على االجل الطويل  االجل القص   تأثيراتاملتغيرات )الداخلية و الخارجية( ، كما يمكن فصل  

 ( 147 -133ص

 اختبار السببية:   2.4

لغرانجر   السببية  اختبار  االنتاج    ،أوضحت  Grangerباستعمال  يسبب  ال  االقتصادي  االنفتاح  مؤشر  ان  النتائج 

اي مستوى من مستويات الداللة االحصائية .في   الحقيقي للصناعات املصنعة في الجزائر عند اي مستوى من االبطاءات ،و

 حين كل من التضخم املستورد و سعر الصرف الحقيقي يسبب االنتاج الحقيقي للصناعات املصنعة في الجزائر. 

 (: نتائج اختبار غرانجر للسببية06دول رقم )ج

 Lags 1 Lags2 Lags 3 

F- stat F- stat F- stat 

LPIMP ال يسبب LIND 14.775 

(0.00) 

3.266 

(0.05) 

15.36 

(0.00) 

LTCH ال يسببLIND 24.62 

(0.00) 

6.782 

(0.004) 

5.198 

(0.000) 

LTXO ال يسببLIND 0.984 

(0.330) 

0.131 

(0.782) 

1.952 

(0.317) 

 .Eviews.10باالعتماد على مخرجات  ين من اعداد الباحث  :راملصد

 اختبار حدود التكامل املشترك    3.4

( ،حيث يتم اختبار فرضية العدم  wald test( من خالل ) Fالختبار وجود عالقة تكامل مشترك ،نقوم بحساب احصائية )

( 0H ( مقابل الفرضية البديلة،)1:عدم وجود تكامل مشترك بين متغيرات النموذج أي غياب عالقة توازنية طويلة االجلH  وجود :

 (. Bounds testتكامل مشترك بين متغيرات النموذج في االجل الطويل (،والجدول التالي يبين نتائج اختبار الحدود )

 bounds(:اختبار 07جدول رقم )

I(1) I(0) Sig Value Test statistic 

3.586 

4.306 

5.966 

2.676 

3.272 

4.614 

10% 

5% 

1%, 

20.18 

3 
F-statistic 

K 

 ((. 3)انظر الى املالحق جدول رقم) EVIEWS.10باالعتماد على مخرجات   يناعداد الباحث    املصدر:

اختبار   املحسوبة    وجود   Boundsيبين  االحصائية  ان  املعنوية ،حيث  تكامل مشترك عند مختلف مستويات  عالقة 

 ( اكبر من الجدولية عند كل الحدود ،ومنه نقبل وجود عالقة توازنية طويلة االجل بين متغيرات النموذج. 20.18)

 ARDLنتائج تقدير نموذج   4.4

) االنحدار الذاتي ذو االبطاءات املوزعة ("،أوضحت النتائج ان هناك عالقة  ARDLيبين الجدول ادناه "نتائج تقدير      

املعنوية ملعلمة تصحيح   الية تصحيح الخطأ موجودة بالنموذج ، تعكسها االشارة السالبة و  الطويل و ان  توازنية في املدى 

الطويل .وهذا يعني ان  (،حيث ت0.14-الخطأ التي بلغت قيمتها ) التوازن في االجل  الى وضع  العودة  قيس هذه املعلمة سرعة 

%من صدمات االجل القصير تصحح في االجل الطويل خالل وحدة زمنية أي سنة وبمعنى اخر اننا نحتاج الى أكثر من سبع  14

 سنوات من أجل تجاوز هذه الصدمة . 

هناك عالقة طردية بين الناتج الصناعي في قطاع الصناعات املصنعة    كما بينت النتائج املوضحة في الجدول ادناه ان

(lind  لها داللة ومعنوية احصائية عند الناحية االحصائية فان هذه املقدرة  الطويل  ومن  في املدى  املستورد   التضخم  ( و 
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% يؤدي الى  1ر الواردات( ب  اي ان زيادة التضخم املستورد )ارتفاع اسعا   0.538%،حيث بلغت مرونة هذه العالقة   1مستوى  

الناتج ب   التضخم  0.53زيادة  ان  الطويل حيث نالحظ  املدى  نتائج  القصير كانت عكس  املدى  في  التقدير  نتائج  ان  اال   ،%

املستورد ليست له عالقة بالناتج الصناعي في املدى القصير ويمكن تفسير هذا اقتصاديا بان ارتفاع اسعار الواردات ال يؤثر  

ج الصناعي في املدى القصير وانما تأثيره يكون في املدى الطويل وهذا بعد مراجعة الحكومة لسياستها االقتصادية و على النات

املتمثلة في ترشيد وارداتها مما يحفز الناتج الصناعي املحلي  ، كما بينت النتائج وجود عالقة عكسية  ذات داللة احصائية عند  

وهي     0.01ر االنفتاح االقتصادي و الناتج الصناعي ،حيث بلغت مرونة هذه العالقة  % في االمد الطويل بين مؤش5مستوى  

ضعيفة جدا مقارنة بمرونة التضخم املستورد ،كما بينت نتائج املدى القصير ان االنفتاح االقتصادي له عالقة عكسية مع  

ردات الصناعية على االنتاج الصناعي املحلي ذو الناتج الصناعي ،ويمكن ارجاع هذا الى االثر املزاحم الذي يمكن تمارسه الوا

 التكلفة العالية و النوعية املتدنية.

الناتج الصناعي بسعر الصرف الحقيقي  في االمد الطويل هي عالقة عكسية اال انها ليست لها    أما بالنسبة  لعالقة    

داللة احصائية عند اي مستوى.اما في املدى القصير كانت عكسية وذات داللة احصائية ،ويمكن تفسير هذا الى ان انخفاض  

بعية القطاع الصناعي للخارج ،حيث راينا سابقا ان  قيمة العملة )الدينار(يؤدي الى انخفاض الناتج الصناعي وهذا بسبب ت

 % من الواردات الصناعية وهو ما يؤدي الى ارتفاع تكاليف االنتاج .50الواردات الصناعية )مواد نصف مصنعة (تمثل اكثر من  

تباط الذاتي لالخطاء  ( من املالحق ،أن النموذج ال يعاني من مشكلة االر 02تشير نتائج االختبارات التشخيصية من الجدول رقم )

( وهي أكبر  prob=0.546وان القيمة االحتمالية )  0.62، حيث تبين ان القيمة االحصائية لالختبار تساوي  LMباستعمال اختبار  

كما تبين النتائج   و بالتالي نقبل بفرض العدم القائل بان النموذج ال يعاني من مشكلة االرتباط الذاتي للخطاء. 0.05بكثير من 

االحتمالية الختبار)نفس   قيمة   ان  ،حيث  الطبيعي   التوزيع  تتبع  بان االخطاء  أكبر من    JB=0.48 الجدول(  ،أما    0.05وهي 

اختبار   قيمة  بلغت   ( التباين  في  تجانس  هناك  ان  النتائج  بينت  فقد  التباين  اختالف  الختبار   Breush-pagan بالنسبة 

goldfrey=0.5وعليه نقبل فرضية تجانس التباين.  0.05و هي أكبر بكثير من  0.48ار ( و القيمة االحتمالية لهذا االختب 

 ARDL(:نتائج تقدير نموذج 08جدول رقم )

 t-test sig املعلمة املتغيرة  

Lind -0.143 -4.459 0.000 

Lpimp 0.077 5.077 0.000 

Ltch(-1) -0.032 -0.249 0.80 

ltxo(-1) -0.001 -2.946 0.008 

D(lind(-1)) -0.284 -2.37 0.05 

D(ltch) -0.232 -2.251 0.037 

D(ltch(-1)) 0.29 3.740 0.001 

D(ltxo) -0.002 3.740 0.010 

D(ltxo(-1)) 0.001 -2.862 0.09 

c 1.70 1.73 0.10 

 ( lindنتائج تقدير مقدرات االمد الطويل )املتغير التابع )

Lpimp 0.538 4.228 0.000 

Ltch -0.226 -0.261 0.796 

ltxo -0.01 -4.29 0.000 

c 11.89 4.59 0.011 
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 نتائج اختبار التكامل املشترك 

D(lind(-1)) -0.284 -2.371 0.029 

D(ltch) -0.232 -4.049 0.000 

D((ltch(-1)) 0.209 5.819 0.000 

D(ltxo) -0.002 -4.079 0.007 

D(ltxo(-1) 0.001 2.289 0.003 

Cont-eq(-1) -0.143 -11.106 0.000 

S.E=0.01 SSR=0.007 DW=2.31 =0.882R 

 EVIEWS.10باالعتماد على مخرجات   ينمن اعداد الباحث املصدر :

 (. stability testاختبار استقرارية النموذج : )  5.4

املجموع    نتأكدلكي   اختبار  استعملنا   فيها  هيكلية  تغيرات  وجود  من  الدراسة  هذه  في  املستخدمة  البيانات  خلو  من 

(،حيث يقوم هذان االختباران على  cusum of squares(،و اختبار املجموع التراكمي ملربعات البواقي )cusumالتراكمي للبواقي )

ار و انسجام املعلمات طويلة املدى مع املعلمات قصيرة املدى ،اذ يتحقق  تبيان وجود أي تغير هيكل في البيانات ،ومدى استقر 

االستقرار الهيكلي للمعامالت املقدرة لصيغة تصحيح الخطأ لنموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية املوزعة اذا وقع الشكل  

 %.5ابياني لهذين االختبارين داخل الحدود الحرجة عند مستوى معنوية 

 (: اختبار املجموع التراكمي للبواقي و املجموع التراكمي ملربعات البواقي 04)الشكل رقم 

  
 EVIEWS.10من اعداد الباحثين باالعتماد على املصدر :

املجموع التراكمي ملربعات البواقي يقعان داخل الحدود    يوضح الشكل اعاله ان كل من اختبار املجموع التراكمي للبواقي و اختبار

 % وهذا دليل على وجود استقرار و انسجام في النموذج بين نتائج املدى الطويل و املدى القصير.5الحرجة عند مستوى معنوية  

 الخاتمة : .5

, لعل اهم ما تخوضه هو   القطاعات األخرى  الجزائر من خالل سياساتها واستراتيجياتها ليجاد بديل للمحروقات في  تعمل 

التشجيع على اعداد مشاريع مصغرة للشباب وخريجي الجامعات مع تسهيل التمويالت املالية وخاصة التمويل السالمي الذي  

, اذ تر  كز اهتمامها على املشاريع النتاجية لتلبية حاجيات السوق املحلي وتوفير جو تنافس ي  تبنته الجزائر في اآلونة األخيرة 

, والصناعات التحويلية هي اكثر الصناعات النتاجية توجها من طرف هؤالء   يساهم تحسين الجودة وكذا القدرة الشرائية 

ر الصرف كون ان الجزائر لها نصيب البأس به  الشباب , لذا حاولنا دراسة املتغيرات املؤثرة فيه من تضخم مستورد و أسعا

 من الواردات في هذا القطاع والتي توصلنا الى النتائج التالية:  
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و   -  ) املصنعة  الصناعات  )قطاع  الصناعي  الناتج  بين  الطويل  املدى  في  احصائية  داللة  ذات  طردية   عالقة  وجود 

الوارد  اسعار  ارتفاع  بان  املستورد، ويمكن تفسير هذا  الى ترشيد وارداتها  التضخم  الجزائرية  بالحكومة  ات  يدفع 

 وتشجيع وحماية املنتوج الصناعي املحلي . 

الناتج الصناعي   - و  االقتصادي  االنفتاح  بين  الطويل والقصير  املدى  في  وجود عالقة عكسية ذات داللة احصائية 

ى اغراق السوق الجزائرية باملنتوجات  ،ويمكن ارجاع هذا الى ان فتح السوق الجزائرية امام السلع االجنبية  ادى ال

و   الصينية  املنتوجات  )خاصة  النوعية  او  السعر  من حيث  ال  منافستها  املحلي  املنتوج  يستطع  لم  التي  الخارجية 

التركية ( مما أدى الى توقف أغلب الصناعات الصغيرة و املتوسطة ) مثل صناعة النسيج و الجلود التي تراجع انتاجها  

 ا على املنافسة.بسبب عدم قدرته 

وجود عالقة عكسية بين سعر الصرف الحقيقي و الناتج املحلي وهي ذات داللة احصائية في املدى القصير وهذا ما   -

يعاكس النظرية االقتصادية والتي تنص على ان تخفيض قيمة العملة يجعل السلع املحلية أكثر تنافسية ،اال انه في  

الجزائر ال يمكن تطبيقها الن قط التبعية الخارجية من حيث املدخالت وبالتالي حالة  اع الصناعة الزال يعاني من 

 تخفيض قيمة العملة يجعل اسعار املادة اولية مرتفعة وبالتالي ارتفاع تكاليف االنتاج. 

 التوصيات : 

العمل على ترشيد الواردات وتشجيع املنتوج الصناعي املحلي والسعي  وحمايته من املنافسة وعمليات االغراق ودعمه   -

عن طريق فرض الرسوم و الضرائب الجمركية على املنتجات االجنبية املنافسة له ،بالضافة الى تشجيع القطاع  

 ية . الخاص على الولوج واالستثمار في قطاع الصناعات التحويل

 العمل على تنويع القاعدة االنتاجية من خالل تعزيز النشاط الصناعي.  -

على   - باالعتماد  الصرف   سعر  سياسة  في  النظر  واضحة  استراتيجياعادة  معطيات  من  تنطلق  املعالم  واضحة  ة 

 وشفافة وقابلة للقياس و التقييم . 

 . قائمة املراجع:6

 باللغة العربية: 

 املؤلفات:  
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 االطروحات:  

.  اطروحة دكتوراه (. دراسة تحليلية لتنافسية القطاع الصناعي في الجزائر مقارنة ببعض الدول . 2018سليم مخضار. ).1
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 : ملخص

     
 
   يؤدي القطاع الصناعي للمشروعات الصغيرة واملتوسطة دورا

 
  النامية ،خصوصا   املتقدمة أو  في الدول سواء    هاما

 فرص  وتخلقفي املجال الصناعي، بصفتها تساهم في النمو االقتصادي الوطني  
 
لعمل وتدعم االستثمار وتنمية القدرة  ل  ا

صناعات  لدور ل  ؤسسات الصغيرة واملتوسطة املعروف عنها قاطرة للتنمية املستدامة، وكما لهافاملالتنافسية والريادة.   

 باتجاه عملية التصنيع  املبدعة واملبتكرة  فعالية في تحريك القوى العاملة  الصغيرة واملتوسطة باعتبارها النمط األكثر 

أساس ي من عوامل اإلنتاج والصناعة، شأنه في ذلك شأن رأس    لاالبتكار وروح اإلبداع عامفإن  بحكم طبيعتها،  تميل  

على تحسين وتعديل  ستمرة  ألي مصنع مرهونة بقدرته املوالريع. ومن منطلقات القدرة التنافسية  واليد العاملة  املال  

 . ونمط عمله، وعلى التكّيف مع ظروف السوق الراهنة  وأساليبهمنتجاته 

   قطاع صناعي، مؤسسات صغيرة ومتوسطة، تنافسية، تنمية، قوانين وتشريعاتكلمات مفتاحية:  

 JEL   :D210 ،L250 ،D4 ،K120اتتصنيف

Abstract: 

The industrial sector for small and medium enterprises plays an important role, both in developed 

and developing countries, especially in the industrial field, as they contribute to national economic growth, 

create job opportunities, support investment, develop competitiveness and leadership. Small and medium 

enterprises, known to be a locomotive for sustainable development, also have a role for small and medium 

industries, as they are the most effective method in moving the creative and innovative workforce towards 

the industrialization process that tends by virtue of its nature. Labor and rent. And from the standpoint of 

the competitiveness of any manufacturer depends on its continuous ability to improve and modify its 

products, methods and work style, and to adapt to the current market conditions.  

Keywords industrial sector, small and medium enterprises, competition, development, laws and 

legislation. 

JEL Classification Codes: D210, L250, D4, K120 
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 . مقدمة:  1

التنمية املستدامة        الصغيرة واملتوسطة قاطرة     ومن منطلق الصناعة تعتبر املؤسسات 
 
   تؤدي دورا

 
في  سواء    هاما

الوطني    الدول  النمو االقتصادي  في  ، بصفتها تساهم  أوالنامية   فرص  وتخلقاملتقدمة 
 
الدول  لعمل.   ل  ا مة  داملتقلذلك، فإن 

ت تشريعاألعضاء في منظمة التعاون والتنمية في امل
ّ
الصغيرة   املشروعاتستهدف تمكين  ت  اتيدان االقتصادي الصناعي، سن

تحظى  ال  النامية،    الدول ي معظم  لكن فوالحوافز الضريبية، واألسواق.     ،والدعم الفني  ،لى االعتماداتإل  صو واملتوسطة من الو 

التجديد والتوصل إلى  قدرتها على بفضل مو، في االستمرار والن تنجح هابدعم محدود من الحكومة، غير أنهذه املشروعات إال 

جوزف  وكما يقول  بحكم طبيعتها، إلى االبتكار.   تميل  الصغيرة واملتوسطة،    فاملشروعاتإلنتاج والتسويق.   طرائق مبتكرة في ا

يد العاملة  والأساس ي من عوامل اإلنتاج والصناعة، شأنه في ذلك شأن رأس املال    لاالبتكار وروح اإلبداع عام فإن  تر،  يمبو ش

 والريع.  

الصغيرة واملتوسطة على تجاوز هذه التحديات.  وفي    املشروعاتفي قدرة    مسألة حاسمةواالبتكار    عاإلبدا  ولذا، فإن      

ونمط   وأساليبهعلى تحسين وتعديل منتجاته ألي مصنع مرهونة بقدرته املستمرة القدرة التنافسية    تكون هذا الجو الجديد، 

السوق   التكّيف مع ظروف  الدوامعمله، وعلى  املبادرة  .  وهذا يتطلباملتغيرة على   من روح 
 
 كبيرا

 
 قدرا

 
إبداعا يتطلب    ، كما 

،  ال غنى عنها  أساسيةأصبحت    ألعمال، وهي ليست مفيدة وحسب، بلوا  للتجارة  املالمح الجديدةو   السمات  ومرونة.  هذه هي

 "ثورة اإلبداع."   يسمونها، التي رة التجا في هذه الحقبة من تاريخ

القدرة على املنافسة في ظل هذه الظروف اإلقليمية والدولية    إذا أريد للمشروعات الصغيرة واملتوسطة أن تملك 

لها  الجديدة،   بد  و فال  منتجاتها،  تحسن  السبل  أن  أن  إيجاد  في  باالبتكار  ى 
ّ
تتحل أن  وعليها  الوسائل.   بمختلف  أداءها  تعّزز 

أن  األسواق الجديدة وتطورها، و وتخلق  ستغلها،  تالفرص و   وأن تتبين   ات التي تساعدها على التعامل مع هذا التغيير، واألدو 

 خصوصا في املجال الصناعي.  وتطبيقاتها  الجديدةمع التكنولوجيات  تتكيف 

 منظور ابداعي وابتكاري: –قطاع الصناعي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة  .2
 مدخل وأسس:  –الصناعة في الجزائر  1.2

عد الصناعة في  
ُ
 صناعة الهيدروكربونات املنتمية إلى   الجزائرت

 
أحد الركائز التي يستند عليها االقتصاد الجزائري، وخاصة

ه متواضع في املردود، وتشكل صناعة الهيلينيوم في  
ّ
 أن

ّ
قطاع صناعة التعدين، وعلى الرغم من تنوع إنتاجية هذا القطاع إال

من إنتاج الغاز الطبيعي في العالم الكلي، وحوالي   ٪2.9نتجة حوالي  % من إجمالي الناتج املحلي، وشكلت املحروقات امل13البالد  

العاملية خالل عام  2.2 الخام  النفط  إنتاج  في عام    2006٪ من إجمالي  الجزائر   من    38914م حوالي   2006م، وأنتجت 
 
طنا

 1970من الذهب الخالص من كل طن. وقد كانت بداية بروز صناعة التعدين في البالد من عام    9.57الذهب الخام بمتوسط  

م، واعتمدت الصناعة آنذاك على العديد من املعادن كالحديد، والفوسفات، والزئبق، والزنك، وكل ذلك من خالل شركة  

م اقترحت الحكومة   2000والتنقيب الدولية بالتعاون مع الشركة الوطنية للبحوث املعدنية والتنقيب، وفي مطلع عام    التعدين

الوطن التعدين  بها شركات  التي تحتفظ  املعدنية  الرواسب  للمستثمرين األجانب لتطوير   يسمح 
 
بالتعاون مع مكتب  قرارا ية 

البحوث الوطنية للجيولوجيا واملعادن، بالرغم من أّن الرواسب املعدنية توجد في املناطق النائية التي تفتقر إلى البنية التحتية  

  لتنميتها. األثر االقتصادي تعود النسبة العليا من اإليرادات إلى قطاعات الغاز الطبيعي، والبترول، والتصنيع حيث بلغت هذه 

قدر بـ
ُ
%، وذلك بسبب الزيادة املستمرة في األسعار العاملية للنفط الخام والغاز  78القطاعات الصناعية نسبة دخل للحكومة ت

  .ألف شخص 28الطبيعي، وساهم قطاع التعدين في توظيف أكثر من 

مؤخرا إستراتيجية جديدة لإلنعاش الصناعي والتي تهدف إلى تطوير وتحديث وإدماج متزايد للصناعة  الجزائروضعت  

ئر كوجهة استثمارية من أجل بعث النشاط الصناعي، خلق  الجزائرية، في هذا املنظور، تسعى الحكومة لتحسين جاذبية الجزا

إلى ترقية االقتصاد الرقمي، التنمية ووضع   فرص األعمال وتشجيع إنشاء إستثمارات جديدة. كما تهدف هذه املبادرة أيضا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
https://ar.wikipedia.org/wiki/1970
https://ar.wikipedia.org/wiki/2000
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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في  1 /) أليات جديدة مرنة ومبتكرة لتمويل املشاريع وتشجيع الصناعيين من أجل تحديث معداتهم اإلنتاجية صناعة 
 .(2020 ,الجزائر

 اشارة لبعض املواد التي تهتم بالسياسات الصناعية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة  2.2

تتعلق بتسيير مساهمات    والتي تهتم باالمن الصناعي، والنهضة الصناعية االستراتيجية، و   8،و7،و  6بالرجوع للمواد  

 (http://www.mdipi.gov.dz/?- 2020-) الصناعي العمومي في القطاع  الدولة

 . تتعلق باألمن الصناعي 6ملادة .ا

في إعداد قواعد األمن    املعنية؛ يشاركبإشراك القطاعات    الصناعية،يقترح كل التدابير املوجهة للوقاية من األخطار    -

 الصناعي  

 تتعلق النهضة اإلستراتيجية  .7املادة. 

متابعة - ال يسهر على  الوطني واتخاذ  الصناعي  السوق  وتتطور  توازنه  املناسبة لضمان  متناغم؛تدابير   طوره بشكل 

 يضمن متابعة تطور إتجاهات السوق الصناعي على املستوى الوطني واإلقليمي والعالمي ؛  -

 ؛تقارير حول تطور القطاع الصناعي إعدادر على تشكيل بنك معطيات و يسه -

من إنشاء وضعيات وقتية وظرفية ,كما يسهر على ترقية نشر املعلومة ؛ذات الطابع الصناعي و اإلقتصادي   يتحّقق   -

 و املنهي و التكنولوجي, املتعلقة بالقطاع الصناعي واملؤسسات الصغيرة و املتوسطة ؛ 

 مجال األنشطة الصناعية؛  التكنولوجية في وضع كل جهاز يتعلق بالنهضة من يتحقق  -

 ذ؛عايير األمن الصناعي حيز التنفيم يقيم ويسهر على تحسين -

 يقترح أي إجراء قد يسّهل و يسمح للمتعاملين للوصول للتكنولوجيات الجديدة .  -

 لصناعي ؛يسهر على تشكيل بنك معطيات و إعداد تقارير حول تطور القطاع ا -

من إنشاء وضعيات وقتية وظرفية ,كما يسهر على ترقية نشر املعلومة ؛ذات الطابع الصناعي و اإلقتصادي و املنهي   يتحّقق  -

 و التكنولوجي, املتعلقة بالقطاع الصناعي واملؤسسات الصغيرة و املتوسطة ؛ 

 الصناعي العمومي في القطاع تتعلق بتسيير مساهمات الدولة .8املادة.

 يحرص على تطوير الشركات العمومية الصناعية وتحسين مساهمات الدولة في القطاع الصناعي العمومي ؛  -

يضمن اإلشراف والرقابة على املؤسسات العمومية ,كما يسهر على حماية مصالح الدولة ,طبقا للقانون والتنظيم   -

 املعمول بهما ؛ 

 واملؤسسات الصناعية والخاصة؛  يشّجع الشراكة بين املؤسسات العمومية الصناعية -

 يقترح برنامج شراكة املؤسسات العمومية الصناعية و يسهر على تنفيذه ؛  -

االمتثال لاللتزامات التي تعهدت   يباشر متابعة و تقييم تنفيد نشاطات شراكة املؤسسات العمومية ,كما يتحقق من  -

 بها األطراف؛ 

 الدولة؛  تطبيق قرارات مجلس مساهمات  يضمن-

 املالي للمؤسسات العمومية اإلقتصادية ؛  ينظم وينّسق ويشارك في معالجة ملفات التطهير -

 يشجع أي شكل من أشكال الشراكة بين الشركات الجزائرية واألجنبية؛  -

  . ,التابعة للقطاع الصناعي اإلجتماعية للمؤسسات العمومية اإلقتصادية  يضمن تمثيل أسهم الدولة في األجهزة -

  Creativity and Innovationالفرق بين البداع و البتكار :  3.2

إلى  Creativityتطرق الباحثون والدارسون ملفهوم اإلبداع ) ( من زوايا مختلفة تبعا لتباين فلسفة كل منهم ونظرته 

 (. Innovationاإلبداع، وميز بعضهم بينه وبين مفهوم اإلبتكار )
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إن الكثير منا تراه ال يفرق إحيانا بين اإلبداع واإلبتكار بل يرى أنهما كلمتان تدل على معنى واحد بل ال يجد أن هناك  

 فرق يذكر بينهما والحقيقة أن هنالك فرق بين اإلبداع واإلبتكار. من حيث مناقشة مفهوم اإلبداع واإلبتكار نجد أن :  

ال بدرجة كبيرة كما هو الحال في مجال العلوم املختلفة ففي هذه املجاالت ال  اإلبتكار إنتاج الجديد ال يتصف بالجم

 يهتم املبتكرون بالجمال بقدر فائدة املنتج. 

 بينما اإلبداع يعني إيجاد الجديد شريطة أن يتصف هذا الجديد بالجمال كما هو الحال في الفنون التشكيلية .  

 في الجدول التالي :   (55، صفحة 2004/2005)بن مويزة،  ميزهنجد تلخيص بين اإلبداع واإلبتكار وأهم ما ي

 الفرق بني اإلبداع و اإلبتكار: 1 الجدول 
 (  Innovationالبتكار )  (  Creativityالبداع )  البــــيان 

ــمــحاولـــة  -1  جــمــــاعية  فـــرديـــة  الـ

 مستمرة، طويلة  متقطعة ، لحظية   العـــمليــــــة  -2

 قابل للقياس، مـــؤكــد  غير قابل للقياس ، محتمل   األثــــــــــر -3

 إستعمال األدوات اإلستراتيجية  إستعمال و تعلم طرق التفكير  التكــــــويــن  -4

 تسيير املشاريع   عصف األفكار نــوع اإلجتمــاعات  -5

 تقارب األفكار و اإلجناع حولها  تضارب األفكار و تشبعها   نــوع التفكـــيــر -6

 التوجه نحو التطبيق التوجه نحو التفكير  دور املشرف أو املسؤول  -7

 (  Completenceكفاءة )  (  Resourceمصدر )  أهميتها في املؤسسة  -8

 
الفرد       اإلبداع تصرف فردي أو شخص ي مصدره عقل  السابق، أن  في الجدول  ملا جاء  القول، كتلخيص  ويمكن 

وعقلية،   إدراكية  هي عملية  األولى  أن  إعتبار  املتعاملين. وعلى  من  فيها عدد  يتدخل  اإلبتكار هو عملية جماعية  أما  نفسه، 

 والثانية عملية تفاعلية . 
 توسطة .ماهية املؤسسات الصغيرة و امل  .3

وموحد   شـامل  تعريف  إيجاد  عملية  من  صعب  دولة  بكل  الخاصة  العوامل  و  االقتصاديـة  االتجاهـات  اختالف 

و ذلك رغم محاولة العديد من الباحثين و الهيئات و املنظمات الدولية وتعـود الصعوبـة إلى    ،للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة

 اختالف النقـاط الفاصلة و املميزة بين هذه املؤسسات و املؤسسات الكبيرة والحرفيـة.
 ايير تعريف املؤسسات الصغيرة و املتوسطة . ـات و معـصعوب1.3

ليس من السهل إيجاد تعريف شامل و دقيق حول املؤسسات الصغيرة و املتوسطة ملا يواجهه من صعوبات تكمن في  

حجم االستثمارات... الخ ، التي من خاللها ينتقل الوصف   ،رقم األعمال  ، ي حجم العمالفتحديد املستويات الدنيا و القصوى  

 من صفة الصغـر إلى صفة الكبر .

 صعوبات تعريف املؤسسات الصغيرة و املتوسطة :  1.1.3

محاولة تعريف املؤسسات الصغيرة و املتوسطة تصطدم بجملة من الصعوبات تتعلق بتركيبة قوى اإلنتـاج النشاط  

 . (12-11، الصفحات 1993)عوض هللا،  معايير التصنيف و درجة النمو  ،الصناعي

 الفارق بين تركيبة قوى النتاج املميزة لالقتصاد العالمي :  – 1

ما يعتبر كبناء اقتصادي قوي بالنسبة لدولة إفريقية يمكن أن يعتبر كبناء ضعيف بالنسبة لليابان و انطالقا من هذا  

و    ،السياس يولوجي و التطور االقتصادي والتكن  ا ودرجةـوذلك باختالف موقعه  ، ريف موحد لكل الدول ـاد تع ـه يصعب إيجـفإن

 بالنسبة للدولة الواحدة فإن هذه الشروط تتغير من منطقة إلى أخرى حسب تطورها االقتصادي و االجتماعي . 
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اعية املتكونة مثال  ـدة الصنـاتج عن اختالف النشاط الصناعي فالوحـهذا القيد ن:    اختالف النشاط الصناعي   –  2

النسيجيةرة في  ـامل تعتبر كمؤسسة كبيـع  500من   السيارات أو    ،  قطاع الصناعات  و توصف بالصغيرة بالنسبة لصناعة 

 إذن فنوع الصناعة يؤثر على تحديد حجم املؤسسة .   ،الصناعات الحديثة

و عليه يمكن اعتبار املؤسسات    ،كما أن طبيعة النشاط االقتصادي تلعب دورا هاما في اختالف معايير التصنيف

طة كبيرة في قطاع التجارة بحكم استثمارها و عدد عمالها و تنظيمها بينما تعتبر صغيرة في قطاع  الصناعية الصغيرة و املتوس

 . الصناعة 

يعتمد على مختلف    ،تحديد تعريف شامل و دقيق للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة:  ايير التصنيف  ـتعدد مع  -3

   .و تنقسم إلى معايير كمية و معايير نوعية ، املعايير و املؤشرات

العمال  عدد  على  تعتمد  الدول  فبعض  املعايير  هذه  اختيار  كيفية  في  الصعوبة  املال    ، تكمن  رأس  و  األعمال  رقم 

بل يصل    ، و على عدد العمال ورقم األعمال كالواليات املتحدة األمريكية  ،و على عدد العمال و رأس املال كفرنسا  ،كاألرجنتين

 350أقل من    ا، بفرنس  500، أقل من  USAبـ    250باليابان أقل من    300 ) أقل من  االختالف إلى املعيار نفسه كعدد العمال مثال 

 ات الصغيرة واملتوسطة . ـاريف مختلفة و عديدة للمؤسسـمما يفرز تع  ،بفنلندا (

4  –   : النمو  املتقدمة  اختالف درجة  الصناعية  البلدان  األول  : يضم  إلى قسمين  العالم  البلدان    ،ينقسم  الثاني  و 

و يرجع ذلك إلى التباين في درجة النمو و التطور التكنولوجي املستعمل في كل دولة. و تختلف املؤسسات الصغيرة و    ، النامية

  ،انـالية في مختلف امليادين كاليابـبحيث أن املؤسسة الصغيرة في أي بلد مصنع ذات درجة نمو ع  ،رـخآاملتوسطة من بلد إلى  

األمريكي  ،انياـبريط املتحدة  النامية ذات درجة نمو ضعيفة    ة،الواليات  البلدان  أو  الثالث  العالم  بالنسبة لدول  تعتبر كبيرة 

 و هذا ما يفسر غياب تعريف موحد في جميع الدول . ، اـكالجزائر أو ليبي

لمؤسسات الصغيرة  لاد تعريف دقيق و شامل  ـاولة إيجـات و األبحاث ملحـاز العديد من الدراسـورغم كل ما سبق تم إنج

 ايير الكمية والنوعية.ـو املتوسطة و ذلك باالعتماد على مجموعة من املع

 معايير تعريف املؤسسات الصغيرة و املتوسطة :  2.1.3

في   املعايير  الباحثون على مجموعتين من  الصغيرة و املتوسطة اعتمد  املؤسسات  التي واجهت تعريف  الصعوبة  لتذليل 

 . الحكم على نوعية املؤسسة و هما :املعايير الكمية و املعايير النوعية 
الكمية   -1 املعاملعايير  من  مجموعتين  على  االعتماد  تم  لتحـ:  الكمية  صغـايير  كبر  ـديد  أو  فر  تتمثل  و   يـاملؤسسة 

(d’histoire, 1981, p. 50) : 

  ، الـنجد من بينها كل من : عدد العم  ،اديةـو تضم مجموعة من املؤشرات التقنية و االقتص   املجموعة األولى : .أ

 التركيب العضوي لرأس املال وحجم الطاقة املستعملة .   ،افةـالقيمة املض   ،اجـحجم اإلنت

 رقم األعمال .  ،و تضم جملة من املؤشرات النقدية نذكر منها : رأس املال املستثمر انية :ـاملجموعة الث .ب

النوعية  ـاملع -2 التي تم تحديدها لتعبر عن  رات  ـهي مجموعة من املؤش  :(  2002أفريل    9-8)زغيب و عيساوي،  ايير 

متى ما توفرت اعتبرت املؤسسة صغيرة و متوسطة أو كبيرة و ليس من الضروري توفرها    ،صفات أو خصائص معينة

 ولكن من املهم توفر بعضها .  ،اـجميع

املسؤوليـمعي .أ :ـار  تحديده  ة  أو  تنوعها  مدى  حيث  الصغيرةـمن  املؤسسات  في  فاملسؤولية  واملتوسطة    ا 

ير على طبيعة التنظيم و أسلوب  ثبحيث هو صاحب القرارات داخل املؤسسة له دور في التأ  ،مباشرة و نهائية للمالك

 يجمع بين عدة وظائف في آن واحد.   ،اإلدارة
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ات  ـملكية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة تعود في مجملها إلى القطاع الخاص في شكل شرك  معيار امللكية : .ب

 ائلية. ـات فردية وعـارة عن مشروعـرة منها عبـحيث أن النسبة الكبي )أشخاص أو أموال(، 

: ـمعي .ج السوق  يبقى حجم    ار  أن  لم تستطع املؤسسة زيادة تصريف منتوجاتها مهما فعلت فاألفضل  إذا 

كبيرة  ير والتي لها أسواق  ـاملؤسسة في حدود السوق و غالبا ما تتميز املؤسسات التي لها أسواق صغيرة بالحجم الصغ

فإذا كان كبيرا و ثابتا و يتوقع أن يرتفع في   ،و عموما نجد أن حجم املؤسسة يتوقف على طبيعة الطلب ،بالحجم الكبير

 املستقبل أو ينخفض فإن حجم املؤسسة له ما يبرره . 

ات ـآلالت في اإلنتاج فنجد بعض الصناعااستخدام   على  يتوقف حجم املؤسسة   معيار طبيعة الصناعة : .د

كما هو الحال في  ،الـاج سلعها إلى وحدات كبيرة نسبيا من العمل ووحدات صغيرة نسبيا من رأس املـفي سبيل إنت تحتاج

 وهذا عكس ما يحدث في الصناعات الثقيلة تماما .  ،الصناعات الخفيفة 

املـار درجـمعي  .ه :ـة االستقاللية  االستق  الية  املـلنسبة  أثـالل  تحديـالي  في  املؤسسة  ـر  فاملؤسسة  ،  د حجم 

اب في حوزة مؤسسة أخرى أو مشتركة  ـوق االنتخـالها أو حقـأو أكثر من رأسم  %25  ة هي مؤسسة ال تكون نسبةـاملستقل

فالفروع التي تتكون    ، بين عدة مؤسسات ال تتطابق في حد ذاتها مع التعريف الخاص باملؤسسات الصغيرة و املتوسطة

 سسات الكبيرة ال تؤخذ بعين االعتبار . عامل للمؤ  500من أقل من 

 لدى المشرع الجزائري :  ؤسسات الصغيرة والمتوسطةم التعريف   -2
الجزائر على غرار بقية الدول لم تدرج تعريفا دقيقا في كتاباتها االقتصادية لهذه املؤسسات على أساس أنه تتحكم فيها  

 و جود محاوالت إليجاد تعريف لها تتمثل في : عأن هذا لم يمن غير ،ير كما سبق ذكره ـايعدة مع
:ـاملح   -أ األولى  أ  اولة  محاولو ظهرت  التقريـل  وضع  عند  املؤسسات  هذه  لتعريف  الخـة  التنميةـر  ببرنامج   plan de)  اص 

développement de la PME 1974-1977, 1972, p. 14)   حيث   ،اقةـ( لوزارة الصناعة و الط1977-1974)املخطط الرباعي

 ـة : اجيـ)م.ص.م( هي كل وحدة إنت الـ  يرى أن

 عامل 500انونيا و تشغل أقل من ـق مستقلة . 

   مليون دينار    10و يتطلب إنشاؤها استثمارات أقل من    ،مليون دينار جزائري   15تحقق رقم أعمال سنوي أقل من

 جزائري . 

بالجزائر    1983( الذي انعقد في أفريل  في إطار امللتقى الوطني األول حول )م.ص.م  :(EDIL, Avril 1983) ة الثانيةـاملحاول-ب

د العاملة  ـا يرتكز على معيارين كميين هما: اليـتعريف  –  EDIL  –تنمية الصناعات الخفيفة    وطرحت املؤسسة الوطنية للهندسة  

 و رقم األعمال ، حيث تعرف )م.ص.م( بأنها تلك التي تتوفر فيها املواصفات التالية: 

  امل. ـع 200تشغل أقل من 

  مليون دينار جزائري . 10تحقق رقم أعمال أقل من 

 ري : ـاد الجزائ ـالتعريف املعتمد في االقتص –ج 

ملواكبة التطورات االقتصادية اعتمدت الجزائر في تعريفها للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة على التعريف الذي حدده  

أفريل   في  األوروبي  امليثاق    ،1996االتحـاد   " املشروع األورو متوسطي وكذا توقيعها على  إلى  الجزائـر  انضمام  في ظل  خاصة 

حيث تبنى القانون الجزائري نفس التعريف و املتمثل   ،ببولونيا 2000العالمي حول املؤسسة الصغيرة و املتوسطة " في جوان 

إلى    1نها كل مؤسسة إنتاج للسلع و الخدمات تشغل من في : تعرف املؤسسة الصغيرة و املتوسطة مهما كان وضعها القانوني بأ

،  مليون دينار جزائري   500مليار دينار أو ال يتعدى إجمالي حصيلتها السنوية    2و ال يتجاوز رقم أعمالـها السنوي    ،شخص  250

ق من قبل مؤسسة  فما فو   %25و هي تستوفي معايير االستقاللية بحيث ال  يمتلك رأسمالها أو حقوق التصويت فيها بمقدار  
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املتوسطة   و  الصغيرة  املؤسسات  تعريف  عليها  ينطبق  ال  أخرى  مؤسسات  مجموعة  رقم  أو  في   18-01)القانون  املؤرخ 

 .( 2001املتضمن القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة،  12/12/2001

  تلخيص تعريف املشرع الجزائري للـ )م.ص.م( في الجدول التالي: و يمكن

 تقسيم املؤسسات الصغرية و املتوسطة حسب املشرع اجلزائري  : 2 الجدول 
 الصنف اءر عدد األج رقم األعمال مجموع امليزانية السنوية 

مؤسسة  Micro-entreprise 9 – 1 مليون دج  20 < مليون دج  10 <

 مصغرة 

 مؤسسة صغيرة  Petite- entreprise 49 - 10 مليون دج  200 < مليون دج  100 <

مؤسسة  Moyenne- entreprise 250 - 50 مليار دج  2 –مليون  200 مليون دج  500 – 100

 متوسطة

 .( 2001التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، املتضمن القانون  12/2001/ 12املؤرخ يف  18- 01)القانون رقم  املصدر :
 الخصائص و األهداف العامة للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة:   -3

الكبرى  املؤسسات  عن  تميزها  الخصائص  من  بجملة  املتوسطة  و  الصغيرة  املؤسسات  على  ،  تتمتع  قادرة  وتجعلها 

 و تؤهلها لتحقيق األهداف املرجوة من إنشائها . ،املنافسة
 ( 134-133، الصفحات 1999)مباركي، نذكر منها  ائص العامة :ـالخص  –أوال 

جهوي   –  1  أو  محلي  نطاق  على  )م.ص.م(  الـ  تتواجد  ما  غالبا   : الجغرافي  االنتشار  عكس    ، محدودية  على  ذلك  و 

اض مستوى  ـرافي إلى انخفـار الجغـة االنتشـوتعود محدودي ،املؤسسات الكبيرة التي تمتلك فروع على املستوى الوطني أو الدولي

 اراتها .ـاستثم

نسبيا    – ة التدرج الوظيفي : تتميز هذه املؤسسات بقلة التدرج الوظيفي الذي يعكسه الهيكل التنظيمي البسيط  ـقل  –  2

مما يساعد على   ،مسؤولين مباشرين ( وذلك اعتبارا لعدد عمالها  ، يعتمد على مستوى إشراف محدود ) صاحب املشروع  و  –

اكل و استقرار اليد العاملة و يتجه الهيكل التنظيمي إلى التعقيد  ـالجة املشـو يؤدي إلى مع،  ابهاـسهولة و تمركز القرار بيد أصح

 .ة كلما اتجهنا نحو املؤسسات املتوسط

املـلآالض   –  3 لرأس  النسبية  املـة  رأس  قيمة  تعد   : )أقـال  الـ)م.ص.م(  في  املستثمر  ( ضئيلة    500ل من  ـال  مليون دج 

املال  ـباملق رأس  من  نصيبا  يمتلكون  املستحدثون  كان  إذا  التمويل خصوصا  عملية  يسهل  مما  الكبيرة  املؤسسات  مع    ،ارنة 

التمويلية األخرى سيما في ظل األوضاع   البنوك و الهيئات  العينية أو النقدية و ذلك ما يخفف األعباء املالية على  بصورته 

 ا .ـاملالية التي تشهدها بالدن

جم و قلة التخصص في العمل : هذه الخاصية تساعد على املرونة و التكيف مع األوضاع االقتصادية صغر الح   –  4

و تؤدي إلى سرعة االستجابة لحاجيات السوق كتغيير درجة    ،املحلية و الوطنية و حتى الدولية في ظل العوملة و انفتاح األسواق

باإلضافة إلى االستجابة للخصوصيات    ،املؤسسات األكبر حجما  و مستوى النشاط أو طبيعته فيكون أقل كلفة بكثير منه في

 املحلية أو الجهوية تبعا لدرجة وفرة عناصر اإلنتاج و مستوى الهياكل القاعدية . 

: يتميز نظ  –  5 انتشار املعلومة فيها وبمالءمته لنظام  ـنظـام معلومـاتي بسيط  ام املعلومات بسرعة اإلعالم و سهولة 

واستراتيجية رد الفعل أكثر من اعتماده على استراتيجيات    ،الذي يعتمد على الخبرة و التقدير الشخصيين القرار البسيط و  

 مدروسة و مخططة مسبقا. 

تستخدم هذه املؤسسات التكنولوجيا األقل  تعقيدا و    مستوى متدني أو متوسط للتقنية و الكفاءات البشرية :   –  6

ات التصنيع ولسهولة تدريب العاملـين على استخدامها والتقليل من نفقات  ـنظرا لتخصصها في عدد محدود من عملي  ،لفةـك
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ى التنافسية  التعطيل و الصيانة و لتعويض هذا النقص تلجأ إلى تشجيع روح اإلبداع واالبتكار لتحسين الجودة و الوصول إل

. 

افة العمالية في اإلنتاج أكثر مما  ـالة باعتبارها تعتمد على الكثـكثافة العمل : كونها وسيلة من وسائل خلق العم  –  7

و هي فرصة للدولة النامية التي تشكو في الغالب من ارتفاع معدالت البطالـة بها مع ما ينجر    ،تعتمد على الكثافة الرأسمالية

 ع في الطلب .ـتراجعن ذلك من ضعف و 

 ة :  ـامـداف العـاأله –ا ـانيـث

الدافـع إلى االهتمـام باملؤسسات الصغيرة و املتوسطة هو تحقيق جملـة من األهداف االقتصاديـة   واالجتماعية نذكر  

 : (2005)بن نوي،  منها

د منها للخوصصة أدى إلى تسريح  ـام لإلفالس و طرح العديـاع العـتعرض مؤسسات القط  إعادة إدماج املسرحين :   –  1

العـأع من  متزايدة  لبرنـداد  كنتيجة  إعـاملين  الهيكلةـامج  اله  ، ادة  يظهر  هنا  إنشـو  تشجيع  من  و  ـدف  الصغيرة  املؤسسات  اء 

العمالية الشريحة  امتصاص جزء من هذه  في  باإلح  ،املتوسطة  التقليص سواء  أدت عمليات  البطـفقد  على  على  ـالة  أو  الة 

 .  1998-1994منصب عمل للفترة  212960اعد إلى خسارة ـالتق

ات اإلنتاج غير املربحة : تقوم املؤسسات الكبيرة بالتخلي عن كل حلقات اإلنتاج غير املربحة و غير  ـاستعادة حلق  –  2

ات ـادة تلك الحلقـنشاط األصلي مما يشجع على إنشاء املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الستعو ذلك لتركيز طاقتها على ال  ،الهامة

، وقد بينت دراسة أجريت على مؤسسة عمومية اقتصادية في قطاع اإلنجاز  ( sous traitance )اطن ـة من البولـا يعرف باملقاـبم

 ؤسسة صغيرة.م 15واألشغال الكبرى أنه يمكن عن طريق التخلي واالستعادة إنشاء  

ائية : تعتبر املؤسسات الصغيرة و املتوسطة كوسيلة فعالة لتوطين األنشطة في  ـاطق النـتوطين األنشطة في املن  –  3

اطق، طاملا أن  ـاج والتكامل بين املنـو إحدى وسائل االندم  ،امة لترقية و تثمين الثروة املحليةـمما يجعلها أداة ه  ، املناطق النائية

 يمكن إنشاؤها في املناطق الصناعية ، الريفية املدن وكذا املجتمعات العمرانية الجديدة.هذه املؤسسات 

تنشيط الصناعات التقليدية : تهدف هذه املؤسسات إلى استحداث و إحياء و تنشيط الصناعات التقليدية أو    –  4

 ماعية . أنشطة سلعية أو خدمية لم تكن موجودة من قبل بترقية روح املبادرة الفردية والج 

  ن ار : تهدف املؤسسات الصغيرة و املتوسطة إلى تدعيم االستثمار مـاملساهمة في تحقيق التنمية و دعم االستثم  –  5

ة بما يوفر مناصب العمل و يؤدي إلى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ، حيث ساهمت  ـخالل مجموع املشـاريع املقدم

 مليون منصب عمل .  5.8( في خلق أكثر من 1999-1987في الو.م.أ خالل الفترة )

 كما تظهر جملة من األهداف األخرى نذكر منها : 

 الجيدة و لكنها ال تمتلك القدرة املالية و اإلدارية على  ار االستثمارية  ـدة من املجتمع تمتلك األفكـات عديـين فئـتمك

 تحويل هذه األفكار إلى مشاريع واقعية .

  الي ـكما تشكل مصدرا إضافيا لتنمية العائد امل  ، ادر الدخل بالنسبة ملستحدثيها و مستخدميهمـتشكل إحدى مص

 للدولة .

  . تشكل إحدى وسائل إدماج القطاع غير املنظم و العائلي 

 اهية امليزة التنافسية: م .4

يعتبر مفهوم امليزة التنافسية ثورة حقيقية في عالم إدارة األعمال على املستوى األكاديمي والعلمي، فأكاديميا لم يعد       

ينظر لإلدارة كهم داخلي أو كمواجهة وقتية مع مشاكل ليست ذات بعد إستراتيجي ولكن أصبح ينظر لإلدارة كعملية ديناميكية  

من املشاكل الداخلية والخارجية لتحقيق التفوق والتميز املستمر للمؤسسة على املنافسين    ومستمرة تستهدف معالجة الكثير

 واملوردين واملشترين وغيرهم. 
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وعمليا يحرص املسؤولين على العمل الدؤوب واملستمر للتعرف على وتحليل واكتشاف واملحافظة واالستثمار في امليزة    

 التنافسية للمؤسسة. 
  :مفهوم امليزة التنافسية وأهميتها  1.4

ا األساس فالدخول  في الوقت الحالي أصبح مفهوم امليزة التنافسية الشغل الشاغل للباحثين االقتصاديين وعلى هذ      

في دائرة التنافس ال يعني القضاء على املنافسين وإنما تقديم منتجات ترض ي املستهلكين تختلف عن املنافسين،  ومن التعاريف  

 التي أعطيت لها ما يلي: 

" امليزة التنافسية تعتمد على نتائج، فحص وتحليل كل نقاط القوة والضعف الداخلية إضافة للفرص والتهديدات  

 (27، صفحة 1999)املغربي،  ملحيطة السائدة في بيئة املؤسسة مقارنة بمنافسيها في السوق"ا

ويعرفها عبد الستار محمد علي" إنها القدرة على تحقيق حاجات املستهلك أو القيمة التي يتم الحصول عليها من ذلك  

 (40، صفحة 2000)العلي،  التوريد أو الجودة العالية للمنتج "املنتج ومثال ذلك قصر فترة 

امليزة التنافسية هي " ما تختص به املؤسسة دون غيرها وملا يعطي قيمة )أو يختلف عما يقدمه( مضافة إلى العمالء  

 (106، صفحة 1999)عبد الحميد،  بشكل يزيد أو يختلف عما يقدمه املنافسون في السوق "

ويعرف د. علي السلمي امليزة التنافسية بأنها " مجموعة املهارات والتكنولوجيات واملوارد والقدرات التي تستطيع اإلدارة  

 تنسيقها واستثمارها لتحقيق أمرين أساسيين: 

 مما يحققه املنافسون. إنتاج قيم ومنافع للعمالء أعلى   -

 (1995)السلمي،  تأكيد حالة من التمييز واالختالف في ما بين املنظمة ومنافسيها "  -

من خالل التعاريف نستنتج أن امليزة التنافسية هي القدرة على تحقيق رغبات املستهلكين باعتبار أن املستهلك هو        

رضائه يعتبر الهدف األساس ي الذي تسعى املؤسسة لتحقيقه، ومنه فامليزة التنافسية تعني تقديم منتجات  الحكم في السوق فإ

متميزة عما يقدمه املنافسون في السوق وإرضاء الزبائن بشكل يختلف أو يزيـد عنهم، وتستطيع املؤسسة االقتصادية تحقيق  

 •للتنافس مبنية نتائج التحليل الداخلي للبيئة املحيطة بها ةميزة تنافسية من خالل وضع إستراتيجي

 التنافس تتحدد بثالثة مكونات رئيسية:   ةوإستراتيجي       

التنافس: وهي اإلستراتيجي1 في السوق وتتحدد وفق    ة .طريقة  تنافسية  ميزة  إلى  للوصول  املؤسسة  املتبعة من طرف 

 . السعر واملنتج والترويج والتوزيع  ةإستراتيجي

 .حلبة التنافس: ويقصد بها السوق املستهدفة واملنافسين للمؤسسة.2

 .أساس التنافس: يشمل جميع ممتلكات املؤسسة ومقدرتها على تحقيق ميزة تنافسية مستمرة على املدى الطويل.3

  

 
ب التعرف عليها وكذا اإلمكانات  للميزة التنافسية بعدان رئيسيان بعد داخلي وبعد خارجي، فداخليا تنبني امليزة التنافسية ألية مؤسسة على عدد من القدرات املميزة ويج   • 

محور حول حقيقة أنه ال توجد ميزة تنافسية بدون القدرة على لجم األطراف الخارجية والتعامل معها على أسس راسخة من القوة والسيطرة  واالستثمار فيها. أما البعد الخارجي يت

 والثبات.
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 احلصول على ميزة تنافسية متواصلة  :1شكل ال
 الطريقة التي تنافس بها:                                                              أين تنافس: 

    اختيار السوق   ●المنتج                                                                     ةإستراتيجي 

 اختيار المنافس   ●الموقع                                                                    ةإستراتيجي 

 مصادر  ةإستراتيجي 

 التوريد  
 التغيير  ةإستراتيجي 

 أخرى  ت إستراتيجيا
 أساس التنافس: األصول والمهارات                                         

 (79 صفحة ، 1998 خليل، ) املصدر:
 

  تصنيف ومحددات املزايا التنافسية 2.4

أختلف الباحثون االقتصاديون في وجهة النظر بالنسبة لتصنيف املزايا التنافسية ولكل وجهة نظر، وفي هذا املطلب      

 سنتطرق إلى تصنيف املزايا التنافسية ومحدداتها. 

 تصنيف املزايا التنافسية:  1.2.4

لم يتم التوصل إلى تصنيف واضح للمزايا التنافسية إال في عقد التسعينات حيث ما زال قيد االجتهادات الفردية دون  

 أسس واضحة لكن هناك محاوالت لم تحض ي باالتفاق ، نذكر منها نموذجين: 

من  1-1 كل  فيه  أسهم  والذي  التنافسية  للميزة  كأساس  املوارد  على  يعتمد  األول:   pandian1991النموذج 

بالقدرا  barny1993و  petertaf1992و مختلفة  كوحدات  املؤسسات  يرى  املوارد  امللموسة  ومدخل  املادية  واملوجودات  ت 

وذلكو   
 
كليا متشابهتان  مؤسستان  يوجد  ال  إذ  واملادية  البشرية  وباملوارد  امللموسة  والتجارب    الغير  املوارد  اختالف  لسبب 

  (204 صفحة  ،1999 يسين،) مية.املهارات املتاحة والثقافات التنظيو 

 لهذا النموذج في جميع أصول املؤسسة بما فيها اإلمكانيات والتجهيزات واملمتلكات املادية والبشرية  
 
وتتمثل املوارد وفقا

 خدمات ما بعد البيع، اإلشهار...الخ.والكفاءات والقدرات وهي أصول ملموسة وتشمل أصول غير ملموسة تكمن في تقديم 

ويعتمد في تصنيفه على ما يحققه املشتري من مزايا والتي    porterالنموذج الثاني: وجاء بهذا التصنيف االقتصادي    1-2

يلي ما  في  ويتمثل  امليزة  التصنيف  إطار شامل ومتكامل  قيمة مضافة، وإليجاد  تحقيق  التكلفة،  تخفيض   و عياري )  تشمل 

 :(14 صفحة  ،2002 أكتوبر 29/30 نصيب،

 تتحقق امليزة التنافسية من منفعة املشتري. 

امليزة   مصدر  تشكل  الخاصية  وتلك  املشتري  لدى  غيرها  عن  تميزها  املؤسسة  في  خاصية  من  التنافسية  امليزة  تنبع 

 التنافسية. 

 تع بها املؤسسة من خالل توجيه املشتري إليها دون املنافس.املنافس يتأثر بامليزة التنافسية التي تتم 

يعني تصنيف املزايا التنافسية من خالل املؤسسة تصنيفها وفق لسبب أو منشأ خاصية التي تتمتع بنتيجتها املؤسسة  

 بالتفوق على منافسيها في جذب املشترين وذلك يعني تصنيفها حسب مصدرها. 

 الل املشتري وفقا لطبيعة املنفعة املحققة له.  تصنيف املزايا التنافسية من خ  

 ميزة تنافسية

 متواصلة
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 أنواع املزايا التنافسية وفقا ملصدرها النهائي كما يوضحه الجدول التالي: wheel wrighو   hayesوقد حدد كل من 

 املصادر النهائية للميزة التنافسية  : 3الجدول 
 اليضاح التنافسية مصدر امليزة

 البيع بسعر أقل من معدل سعر الصناعة وتتفوق على املنافسين يمكن املؤسسة من  الكلفة 

 وتتمثل في املواصفات واألداء الجيد والوظيفة التي يخدمها النوعية 

 وتتمثل في إعادة املنتوج للمشتري عند الطلب  اإلعتمادية 

 التكيف للتقلب في الطلب والقدرة على االستجابة له  املرونة

 جديدة  تقديم منتجات اإلبتكارية

 . (14 صفحة ، 2002 أكتوبر  29/30 نصيب، و عياري ) املصدر:
 محددات امليزة التنافسية:  2.2.4

إن اكتساب امليزة التنافسية واالستمرارية على محافظتها هي التي تواصل التحسين واالبتكار والتطوير من خالل         

 عمليات ديناميكية مستمرة وكذا االلتزام باالستثمار املستمر واملتواصل لتحديد الفرص والعمل على تعظيم املكاسب. 

للنظام التنافس ي تساهم في صياغة الجو الصناعي لدعم أداء املؤسسات    أربع ركائز  porterولقد حدد االقتصادي        

 (Porter, 1990, p. 125)  نوجزها في ما يلي

أوضاع عوامل اإلنتاج: وتشتمل مثال على العمالة، األرض واملوارد الطبيعية، رأس املال والبنية األساسية وتنقسم   2-1

 هذه العوامل إلى  قسمين:  

 أ. العوامل األساسية: وهي التي يمكن توارثها أو خلقها من خالل استثمارات متوسطة وتشمل املوارد الطبيعية.     

 قدمة: وتكتسب نتيجة استثمارات دائمة ومستمرة في رأس مال البشري واملادي.ب. العوامل املت   

أوضاع الطلب املحلي: حيث تساهم بشكل أساس ي في خلق امليزة التنافسية ومن أهم سمات الطلب املحلي نجد    2-2

يسه وبذلك  العالمي،  للطلب  وتوقعه  تعقيده وتشعبه  أي درجة  تدويله،  النمو ومدى  ونمط  رؤية هيكل وحجم  إعطاء  في  م 

 مسبقة للمؤسسات الستخدامها في إستراتيجياتها اإلنتاجية والتسويقية.

الصناعات املرتبطة واملساندة للنشاط: وذلك عن طريق التكنولوجيا املشتركة وقنوات التوزيع واملهارات والعمالء،    2-3

 رفع معدل التحسين واالبتكار. وهذه توفر املكونات بطريقة سريعة وكفاءة اقتصادية، وبالتالي تسهم في 

االستراتيجية    2-4 سمات  على  كبيرا  تأثيرا  يؤثر  الذي  التنافس ي  اإلطار  للدولة  تكفل  حيث  املؤسسات:  إستراتيجية 

الهيئات في االستثمار واملخاطرة واالبتكار   واملمارسات اإلدارية وشكل الهيئات ، وعن طريق تحديد األهداف تبرز رغبة هذه 

 ه بدورها تتأثر بأسواق املال والهياكل الضريبية واالتجاهات االجتماعية. والتجديد، وهذ

دور الحكومة: تدخل الحكومة في زيادة القدرة التنافسية للسلع والخدمات مهم من خالل توفير خدمات البنية    2-5

دارية املعززة للقدرة التنافسية  التحتية املساندة للقطاعات السلعية والخدمية، وإتباع السياسات االقتصادية واإلجراءات اإل 

ملختلف   التنافسية  للقدرة  واملعززة  املالئمة  االستثمارات  للبيئة  املنظمة  والتشريعات  القوانين  وشفافية  وضوح  وكذلك 

 .  (173 صفحة ،1999 أكتوبر  7 إلى 5 الهزايمة، و زغلول ) القطاعات االقتصادية
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 خاتمة: .5

عد قطاع الصناعي مهم وقاطرة للتنمية املستدامة وخصوصا لنسيح قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ي 

  املبدعة واملبتكرة   صناعات الصغيرة واملتوسطة باعتبارها النمط األكثر فعالية في تحريك القوى العاملةل دور ل  وكما له

مهارة  بكفاءة و   لألفراد الذين يتسمون   شغلتوفير فرص ال  يتمحور على وجهتين وهما باتجاه عملية التصنيع، وهو ما

يرهان في االقتصاد ليشمل كافة املجاالت، و   االستراتيجية  وتوسيع نطاق التنمية الصناعية  ومتميزة نوعا ما،  عالية

التويدعم   من  الكثير  واملتطلباتذلك  كل    دابير  البشأن  واملتوسطة    جوهرية ال  نقاطمن وضع  الصغيرة  للصناعات 

وبكفاءة   جانب  من  اإلنتاجي  للعنصر  النسبية  بالكثافة  املؤسسة  حجم  وعالقة  الكبيرة  الصناعات  عن  لتميزها 

االستراتيجية للمؤسسات    عن الصناعات  واضحةصورة    رسم ي  من هنامن جانب آخر، و   وارد واالمكانياتاستخدام امل

 . ملتوسطة وا الصغيرة 
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 : ملخص

هذه الورقة البحثّية الوقوف على الحالة الواقعّية لتنافسّية القطاع الصناعي الجزائري، وذلك من    استعرضنا في

خالل التطرق إلى املفاهيم العامة للمنافسة والتنافسّية و أهم أساليب قياس التنافسّية الصناعّية التي تقيس التنافسّية على  

التي سنستخدمها في تحليل تنافسّية القطاع الصناعي الجزائر ي؛    ومن بين أهم األساليب    مستوى قطاع النشاط والدول، 

والقوى الخمسة لبورتر. كما نتطرق الى كيفيات وطرق لتحسين    نموذج املاسة الصناعّية لبورتر، خريطة العنقود الصناعي  

  تنافسّية  قطاع الصناعة الجزائرّية.

 تنافسّية القطاع الصناعي –القطاع الصناعي   -التنافسّية  –املنافسة  : مفتاحية كلمات
Abstract:  

This study focuses on the real state of competitiveness of the Algerian industrial sector, by addressing the 

general concepts of competition and competitiveness and the most important methods of measuring 

industrial competitiveness that measure it at the level of the activity sector and countries, and among the 

most important methods that we will use in analyzing the competitiveness of the Algerian industrial sector; 

Porter's Industrial Diamond Model, Porter's Five Forces Industrial Cluster Map. The study also deals with 

ways and means to improve the competitiveness of the Algerian industrial sector. 

Key words: competition - competitiveness, industrial sector, industrial sector competitiveness. 

 

 مقدمة -1

 من العد د  تواجهها  حيث  والعالمي،  املحلي  املسسسسسسستوي  على  شسسسسسسد دة ملنافسسسسسسسة  ّيةالجزائر   ّيةالصسسسسسسناع  املؤسسسسسسسسسسسسسسات تتعرض

  اته أفرز   التي  املستجدات  الظواهر  مع  تتماش ى  لكي حد ثة،  واستراتيجيات  وآليات، وسائل  استعمال عليها  تحتم  التي  التحد ات

 والتطوير  واالبتكار  اإلبداع  ضرورة  إلى تدفع  الصناعة  عوملة  أن  علما  ،ّيةالعامل  األسواق  على  االنفتاح  ّيةوعمل  ّيةالصناع  العوملة

  الش يء  ،ّيةاألجنب  األموال ورؤوس  ّيةواملال  ّيةالتجار  للمبادالت  ّيةالوطن  الحدود فتح  نتيجة وذلك  املنافسة؛ حدة  اشتداد  ظل في

  والتقليد،  اإلبداع  في  تكمن  ّيةالحال ّ ةاالقتصسسسسسسسسساد  الظروف في  ّيةالجزائر   ّيةالصسسسسسسسسسناع للمؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة  ّيةالتنافسسسسسسسسسس  امليزة  جعل  الذي

  مشسسسسكلة  صسسسسيا ة   مكن  سسسسسب   ما  خالل منو    .تنافسسسسسيت   القطاع الصسسسسناعي وكيفيات تحسسسسسين    ّيةلقياس تنافسسسسس  أسسسسساليبووضسسسسع 

 :التالي السؤال خالل من البحث
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 القطاع الصناعي في الجزائر وكيفيات تحسينها؟ ّيةالبحث: ما هي أساليب قياس تنافس ّيةاشكال -1-1

 :فرضيات البحث -1-2

نافسسسسسسسسس املنافسسسسسسسسسة بين هناك تميز -1-2-1  فتتعل  ّيةالثان أما املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسات، ضسسسسسسسسم ها التي تنشسسسسسسسس  بالظروف تعنى ، فاألّولىّيةوالتَّ

 السوق. في ةبهاملجلها ا تتيح التي املؤسسة وقدرات ّيةالذات بالظروف

 ّية واالجتماع   ّ ةاالقتصاد  تنميةالتي ساهمت بشكل كبير في تحقي  ال  ّ ةالقطاع الصناعي من أهم القطاعات االقتصاد -1-2-2

نافس -1-2-3 ، حيث أن النظر إلى الصناعة كعنقود  مكن أن  ّيةيعتبر العنقود الصناعي أهم أساليب القياس ويرتب  بمبدأ التَّ

 ل تحد د أماكن الضعف والتهد دات وأماكن القوة او الفرص.الصناعة، من خال ّية حدد مدى تنافس

ةصسسسسسسسسسسسسسيسا سة كيفيسات تحسسسسسسسسسسسسسسن تنسافسسسسسسسسسسسسسس -1-2-4 ةالقطساع الصسسسسسسسسسسسسسنساعي بنساءا على مسدى مرونسة البي سة السداخل  يسّ ةوالخسارج  يسّ املحيطسة   يسّ

 .ومالئمتها للقوانين والتشريعات ّيةباملؤسسات الصناع

 اهداف البحث: -1-3

 : لي فيما واملتمثلة األهداف من لجملة البلوغ  مكن الدراسة هذا خالل من

  القطاع الصناعي في بالدنا. ّيةالساليب قياس تنافس املهم الدور  توضيح محاولة -

 ؛ّيةالتنافس امليزة الكتساب ّيةالصناعات التحويل تأهيل ّيةأهم إبراز -

 ؛ّيةالصناع املؤسسات ّيةتنافس تعزيز على قدرتها ومدى ّيةالصناع املؤسسات ّيةإستراتيج على الضوء إلقاء -

 ّيةالصناعات الجزائر  ّيةمعرفة كيفيات  وطرق لتحسين تنافس -

 البحث: ّيةمنهج -1-4

املطروحة سسسسسسسسسسسنعتمد على مزيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  من املن جين    ّيةقصسسسسسسسسسسد اإلحاطة بمختلف جوانب املوضسسسسسسسسسسوع واإلجابة على اإلشسسسسسسسسسسكال

املتعلقة بهذا    ّيةواملفاهيم  ّيةاالسسسسستقرااي واالسسسسستنباطي بأداتي  الوصسسسسف والتحليل وذلك ملعالجة وتحد د مختلف األبعاد الفكر 

 وتم تقسيم هذه الدراسة الى املحاور التالية: .ّيةاملوضوع للوصول إلى نتائ  كاف

 واملفاهيمي للمنافسة والتنافسّيةالطار النظري  -

 القطاع الصناعي في البيئة االقتصادّية أهمية -

 أساليب قياس تنافسّية القطاع الصناعي  -

 كيفيات تحسن تنافسّية القطاع الصناعي في الجزائر  -

 ّيةالطار النظري واملفاهيمي للمنافسة والتنافس -2

نافس أسباب  -2-1
َّ
 ّيةاالهتمام بالت

نافسسسسسسسسسس   ّيةواالجتماع   ّيةوالسسسسسسسسسسياسسسسسسسسسس  ّ ةواالقتصسسسسسسسسساد  ّيةنظرا للتغيرات الحاصسسسسسسسسسلة على كافة األصسسسسسسسسسعدة البشسسسسسسسسسر   ّيةتزا د االهتمام بالتَّ

 ( 02(، ص2003)  ،)عيس ى محمد الغزالي ، واملتمثلة فيما  لي: ّيةوالعلم ّيةوالتقن

. فقد شهد العالم في العقود ّيةواالجتماع  ّيةوالسياس  ّ ةمختلف جوانب  االقتصادالتغيرات الحاصلة على الصعيد البشري في  -

نافس  ، مثل:ّيةاألخيرة تطورات كبيرة في الفكر االقتصادي تتعل  بمحددات القدرة التَّ

ةتطور نظريسسات النمو والتجسسسارة، التغيرات في نظريسسات إدارة اإلنتسسساج والتوزيع والتخزين، وظهور نظر  - جودة الشسسسسسسسسسسسسسسساملسسسة إدارة ال  يسسّ

نافس  عوضا عن املنافسة. ّيةوالتَّ

لم تعد الصسسسسسسسسسسسسسناعة مرتبطة بالضسسسسسسسسسسسسسرورة بكثافة رأس املال بقدر ارتباطها باملعرفة  التطورات على املسسسسسسسسسسسسسستوى العلمي والتقني، اذ -
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 .ةالكفءومهارات العاملين واإلدارة 

ةالتطورات السسسسسسسسسسسسسسيساسسسسسسسسسسسسسس - ةيز دور املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات السدولوالتوجهسات الجسد سدة وظهور عسالم القطسب الواحسد، وتعز   يسّ ، ممسا أدى إلى يسّ

 انعكاسات على مختلف األنشطة، مثل اإلنتاج والحكومة واملشاركة ومنظومة القيم.

 دعم التاريخ االقتصسسسسسسسسسادي افتراض أن العوملة سسسسسسسسسستمكن االقتصسسسسسسسسساد العالمي من تحقي  نمو اقتصسسسسسسسسسادي أعلى فقد أو سسسسسسسسس  آدم  -

والنمو يعتمدان على التخصس،، والتخصس، يعتمد   ّيةبين أن مسستويات اإلنتاج، ويّيةسسميث في كتاب  رروة األمم هذه الفرضس

ومعدالت   ّيةللسسسسسلع، إذ يسسسسسمح بزيادة التخصسسسس، وتحقي  عائدات أعلى وزيادة مسسسسستويات اإلنتاج  ّيةعلى اتسسسسساع السسسسسوق الدول

 النمو.

نافس -2-2
َّ
 ّيةتعريف الت

نافسسسسسسس  من ابرز   كحقيقة واقعة لتحد د نجاح او فشسسسسسسل الشسسسسسسركات، بحيث أصسسسسسسبحت    ّيةسسسسسسسمات العصسسسسسسر الحد ث  ي التَّ

نافسس ، والحفاظ عليها لتحسسين موقفها السسو ي وقدرتها على ّيةالشسركات  تحتم عليها العمل الجاد املسستمر الكتسساب املزا ا التَّ

 ( 192(، ص2018)  ،ن أحمد)مهدي، محمد حسمواجهة املنافسين الحاليين واملرتقبين. 

نافسّيةاملعنى اللغوي للتنافس - نفاس ، كان عظيم  –إلى الفعيل نفيس،  ونفيس الش يء    ّيةفي اللغة العرب  ّية: يشير مصطل  التَّ

القيمسة،  فهو نفيس )تنسافس( القوم في كسذا:  تسسسسسسسسسسسسسسابقسا فيس  وتبسادروا دون أن  لح  بعضسسسسسسسسسسسسسيهم الضسسسسسسسسسسسسسرر ببع  )التنسافس( نزعسة 

 ( 385(، ص2017)أكبر، عبير بنت فاروق حامد، ) إلى بذل الجهد في سبيل التفوق )املنافسة( التنافس. تدعو  ّيةنظر 

الغموض؛ ويرجع  من نوع  كتنفها األخيرة هذه باعتبار ّيةللتنافسس دقي  تعريف تقد م :  صسعبّيةاملعنى االصططحيي للتنافسط  -

 املؤسسسسسسسسسسسسسسة قدرة بأنها (Pottier)  «يعرفها  ذلك من وبالر م  .امليدان في املمارسسسسسسسين النظر وتجربة وجهات في االختالف إلى ذلك

 (.289(، ص2018)بوراس، فايزة، ) أطول.  لفترة أشكالها بشتى املنافسة تحمل على

نسافسسسسسسسسسسسسسس  تنميطةتعرف منظمطة التعطاون االقتصططططططططططططادي وال ةالتَّ بسأنهسا القسدرة على إنتساج سسسسسسسسسسسسسسلعسة أو خسدمسة تواجس  التزاحم    يسّ

(. 2018)عطططابطططدين، حسططططططططططططني عطططابطططدين محمطططد. ) ي تحسسسافي فيسسس  على توسسسسسسسسسسسسسسيع السسسدخسسسل املحلي الحقيقي.  الخسسسارفي في الوقسسست السسسذ

 (.277ص

نافسطططططططططط  مفهوم يشسسسسسسسسسسسغل
َّ
 تمثل األعمال، فهي وإدارة ،ّيةاإلسسسسسسسسسسسستراتيج اإلدارة مجال من فيكل هامة ومكانة حيزا ّيةالت

 مع باملقارنة مسسسستمر تفوق  نوعها مهما كان مؤسسسسسسسسة أي تحق  لكي ّيةجوهر  فرصسسسة  قدم الذي الحرج، اإلسسسستراتي ي العنصسسسر

 املوقف هو ما، مؤسسسسسسسسسسسسسسة لنجاح واملحدد ّيةأهم األكثر أن العامل و ي ّيةأسسسسسسساسسسسسسس نقطة على املفهوم هذا ويعتمد منافسسسسسسسيها،

نافسس البي ة في لها التنافسس ي )توزان، فاطمة، وبلقاسط،،  تنافسس ي.   وضسع ببناء تقوم أن للجامعات ويمكن فيها، التي تعمل ّيةالتَّ

 (.275(. ص2017زايري ) 

الجيدة، والسسسسسسعر املناسسسسسسب، وفي  ّية ن، على أنها: القدرة على إنتاج السسسسسسلع والخدمات بالنوع  ّيةالتعريف البريطاني للتنافسططططط 

 حاجات املستهليكين بشكل أكثر كفاءة من املنشآت األخرى. ّيةالوقت املناسب وهذا يعني تلب

نافسطططط   املجلسويعرفها 
َّ
، وفي ّيةبأنها: قدرة الدولة على إنتاج سسسسسلع وخدمات تنافس في األسسسسسواق العامل  ّيةاألمريكي للسططططياسططططة الت

 ( 146(. ص2019)مار، بهاء الدين عربي محمد محمد. ) مطردة في األجل الطويل.  ّيةالوقت نفس  تحق  مستويات معيش

قصسسسسسسسسسسسد التحسسسسسسسسسسسسين املتواصسسسسسسسسسسسل ل داء على كل املسسسسسسسسسسسستويات،    ؛لجهدوم هم من  رى انها محفز قوي  دفع نحو بدل املزيد من ا

نافس  ( 320(. ص2017)وهابي، كلثوم. )  تخضع لتقويم ذاتي من قبل املمارسين. ّيةوعلي  فان التَّ

نافسسس املنافسسسة بين التميز ضسسرورة إلى هنا اإلشسسارة وتجدر  املؤسسسسسسات، ضسسم ها التي تنشسس  بالظروف تعنى ، فاألّولىّيةوالتَّ

 السوق. في ةبهاملجلها ا تتيح التي املؤسسة وقدرات ّيةالذات بالظروف فتتعل  ّيةالثان أما

نافسسسس تميز التي الخصطططائص من مجموعة نسسسستنت  السسسسابقة التعاريف خالل من )ابن زيان، أسطططماء، وقا،ططط ي، و ي:  ّيةالتَّ
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 ( 299(. ص2018خالد. ) 

 .التكاليف الجودة وقل ّيةعال بمنتجات ّيةوالخارج ّيةالداخل األسواق إلى الدخول  على األعمال منظمات قدرة -

 .للمواطنين ّيةاملعيش الظروف تحسين زيادة في بدورها األعمال منظمات تعمل -

  ّيةللتنافس مستويات -2-3

(. 2018محمد الحسططن، ومحمد، دفع ق قسطط، ق عبدالكافي. )   )إبراهي،، العليش :و ي ّيةللتنافسطط  مسططتويات ثحثة هناك

 ( 242ص

نافسططططططط  -
َّ
نافسسسسسسسس عرفت  الدولة: مسطططططططتو   على  ّيةالت  إلى على التوصسسسسسسسل الوطني االقتصسسسسسسساد مقدرة بأنها الدولة مسسسسسسسستوى  على ّيةالتَّ

 الفرد. لدخل السنوي  التغير بمعدالت محسوبة االقتصادي النمو من مستدامة معدالت

نافسطططط  -
َّ
 األسسسسسواق في نجاح مسسسسستمر تحقي  على ما دولة في معين صسسسسناعي قطاع شسسسسركات قدرة و ي  القطاع: مسططططتو   على  ّيةالت

 .ّيةالحكوم ّ ةوالحما الدعم على االعتماد دون  ّيةالدول

نافسططط  -
َّ
 تحقي  املنافسسسسين بغرض أمام الصسسسمود على القدرة بأنها املؤسسسسسسسسة ّيةتنافسسسس تعريف تم  املؤسطططسطططة: مسطططتو   على  ّيةالت

 أداء على املؤسسسسسسسسسسة مقدرة بأنها املؤسسسسسسسسسسة ّيةتنافسسسسس عرفت وتجد د كذلك ابتكار توسسسسسع، اسسسسستقرار، نمو ،ّيةربح من األهداف

 تقليده. على منافسيها  صعب الذي بالشكل أعمالها

نافس
َّ
 ( 10(. ص2000: )فريد النجار، ) ّيةمن خحل العناصر التال ّيةوتتحقق الت

التحكم في عناصسسسر التكاليف، إدارة الوقت، االبتكار والتجد د والتطوير، تطويع العلوم والتكنولوجيا، إدارة الجودة الشسسساملة  

وتأكيد الجودة، إرضاء العمالء الحاليين والبحث عن آخرين جدد،التروي  واإلعالن والعالقات العامة، التحسينات املستمرة،  

 بعد البيع.التدريب املكثف، والخدمات ما 

نافسّية -2-4
َّ
 أهمّية وأهداف الت

نافس ّيةأهم -2-4-1
َّ
  :ّيةالت

نافسسس ّيةأهم تبرز  سسسلبيات ، من العالمي والتقليل االقتصسساد  وفرها التي املميزات من أمكن ما االسسستفادة تعظيم في ّيةالتَّ

نافسسسسسس ويشسسسسسير تقرير نافسسسسسس مفهوم من االسسسسسستفادة على قدرة أكثر الصسسسسسغيرة الدول  أن إلى العالمي ّيةالتَّ الكبيرة،  الدول  من ّيةالتَّ

 وسسسسسواء العالمي، السسسسسوق  رحابة على الصسسسسغير السسسسسوق  ّ ةمحدود من للخروج فرصسسسسة الصسسسسغيرة الدول  الشسسسسركات في تعطي حيث

ةنهسا البسد في فعليس  ال، أم القول  هسذا مع اتفقنسا  الحسادي القرن  حتميسات إحسدى بصسسسسسسسسسسسسسفتس  النظسام هسذا مواجهسة من املطساف  سّ

نافس ّيةأهم إ جاز والعشرين ومكن  : ّيةالنقاط التال في ّيةالتَّ

 جيد؛ معيشة للدخل ومستوى  أفضل مستويات ضمان املخاطرة ومن  وتدني العائد ارتفاع -

 املتاحة وتعميقها؛ ّيةاالستثمار  الفرص واستغالل ّيةالبشر  أو ّ ةاملاد الكفاءة مستوى  رفع -

 واستقراره؛التوظيف  مستوى  ارتفاع -

 والبيع؛ التسوي  مراكز خالل من ورابتة راسخة بقواعد فيها والتمركز وجدارة ّيةبفعال ّيةاألجنب األسواق اختراق -

 .التنافس ومياد ن مجاالت لكل األمثل االستغالل خالل من أدائها املؤسسات وتحسين نشاط واستمرار بقاء ضمان -

نافس -2-4-2
َّ
 ّيةأهداف الت

نافسدف ته  ( 140(. ص2000)صحح الشنواني،) إلى تحقي  عدة أهداف، أهمها:  ّيةالتَّ

ةتحقي  درجسة عسال ةمن الكفسا  يسّ وفي ظل  بمعنى أن تحق  املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة نشسسسسسسسسسسسسساطهسا وأعمسالهسا بسأقسل مسسسسسسسسسسسسسستوى ممكن من التكساليف     سّ

نافس  تساهم في بقاء املؤسسات األكثر كفاءة. ّيةالتطور التكنولوفي املسموح ب . فالتَّ
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والتي تكون تكلفتها واالبتكارات،    ّية: من خالل التركيز على تحقي  اإلبداعات التكنولوجالتطور والتحسطططططين املسطططططتمر ل داء -

 ا صعبة املحاكاة من قبل املؤسسات املنافسة.نهمرتفعة نسبًيا، إال أ

أرباحها، فاألرباح  ؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسات ذات الكفاءة األعلى واألكثر تطوًرا من تعظيم : إذ تتمكن املالحصطططططططول على نمل مفيد ل رباح -

 تعد مكافأة املؤسسة عن تميزها وتفوقها في أدائها.

  ّيةالقطاع الصناعي في البيئة االقتصاد ّيةاهم -3

 ّ ةاالقتصسسسسسسساد  تنميةالتي سسسسسسسساهمت بشسسسسسسسكل كبير في تحقي  ال  ّ ةيعتبر القطاع الصسسسسسسسناعي من أهم القطاعات االقتصسسسسسسساد

ةواالجتمساع ةللسدول الصسسسسسسسسسسسسسنساع  يسّ ةالكبرى والسدول النسام يسّ ةالتي  ي في طري  التقسدم، حيسث كسان للثورة الصسسسسسسسسسسسسسنساع  يسّ التي ظهرت في  يسّ

مطلع القرن التاسع عشر الفضل الكبير في التطور االقتصادي الذي حققت  هذه الدول في مختلف القطاعات   ّيةالدول الغرب

التي تشسسسسسسسسسسهده شسسسسسسسسسسعوب العد د من   ّ ةواالقتصسسسسسسسسسساد  ّيةاالجتماع  ّيةاألخرى، كما أن التطور التكنولوفي واملسسسسسسسسسسستوى املتقدم للرفاه

 عي.ما هو إال نتيجة لتطور قطاعها الصنا ّيةالدول الصناع

ةاالقتصسسسسسسسسسسسسساد  تنميسةونتيجسة لكون قطساع الصسسسسسسسسسسسسسنساعسة من بين القطساعسات املهمسة واملسسسسسسسسسسسسسساهمسة في دفع  جلسة ال ألي بلسد،   سّ

أصسسسسسسسسسسبحت جميع دول العالم تتسسسسسسسسسسساب  وتتنافس على تطويره من أجل زيادة مسسسسسسسسسسساهمت  في النات  املحلي اإلجمالي، حيث أصسسسسسسسسسسبح  

ور والتقدم االقتصسسسادي واالجتماعي ألي دولة هو مدى مسسسساهمة القطاع  املؤشسسسر األسسسساملسسس ي واملتعارف علي  دوليا في قياس التط

الصسسسسسناعي في ناتجها املحلي والقومي، حيث  كلما كانت مسسسسسساهمة قطاع الصسسسسسناعة في النات  القومي أكبر كلما زادت قدرة الدولة 

كمسا  (،  03، ص 2014محيسططططططططططططن،  )عبطد الحلي، املسسسسسسسسسسسسسستسدامسة وقسابليتهسا على االسسسسسسسسسسسسسستمرار في املسدى الطويسل     تنميسةعلى تحقي  ال

اكتسسسسسسسساب قطاع صسسسسسسسناعي قوي وخارج املحروقات  جعل االقتصسسسسسسساد أقل هشسسسسسسساشسسسسسسسة وأكثر متانة في مواجهة التحد ات والتقلبات 

 .ّيةوالدول ّيةواإلقليم ّيةاملحل ّ ةاالقتصاد

ةأن عمل  ( 79(، ص1986)طحل البططططابططططا )  ويرى   ةالتصسسسسسسسسسسسسسنيع  ي عمل  يسسسسّ ةتنمو   يسسسسّ   تنميسسسسةا عن الال تختلف في جوهرهسسسس  يسسسسّ

الهادفة إلى القضسسسسسسسساء على التخلف وتطوير مختلف مكونات   ّيةالتنمو  ّية، فإن   مكن اعتبار التصسسسسسسسسنيع بتلك العملّ ةاالقتصسسسسسسسساد

، وتحقي  ّيةالحد ثة واسسسسسسستخدامها في شسسسسسستى املؤسسسسسسسسسسسسسسات اإلنتاج  ّيةاالقتصسسسسسساد الوطني عبر االسسسسسسستفادة من الوسسسسسسسائل التكنولوج

 تمثلة في القضاء على البطالة ورفع املستوى املعيش ي ل فراد.امل ّيةاألهداف االجتماع

 القطاع الصناعي وتصنيف الصناعات: ّيةبن -3-1

مختلفة، حيث أن كل فرع   ّية تشسسسسكل القطاع الصسسسسناعي من العد د من املؤسسسسسسسسسسات التي تتوزع بين عدة فروع صسسسسناع

 ّية ضسسسسسسسم عدة مؤسسسسسسسسسسسسسسسسات متجانسسسسسسسسة من حيث اإلنتاج أو اسسسسسسسستخدامات ، فإذا كان تحليل الهيكل الصسسسسسسسناعي على أسسسسسسسساس العمل

 ي التي تتولى اسستخراج املواد   ّية، فالصسناعات اإلسستخراجّيةوتحويل  ّيةفإن   مكننا تقسسيم الصسناعات إلى إسستخراج  ّيةاإلنتاج

ةدون إجراء أي تغييرات ميكسانيك  الخسام من الطبيعسة ةأو كيميسائ  يسّ ةعليهسا، أمسا الصسسسسسسسسسسسسسنساعسات التحويل  يسّ فتتمثسل في معسالجسة املواد   يسّ

أو نصسسف مصسسنعة كصسسناعة الحد د والصسسلب، صسسناعة النسسسي ،    ّيةائنهالخام املسسستخرجة من الطبيعة وتحويلها إلى منتوجات  

الخاصسسسسسسسسسة للمنشسسسسسسسسسآت   ّية. وحسسسسسسسسسسب امللك( 89(، ص2005ريشططططططططط ي، )  )مدحت الق.ّيةوالصسسسسسسسسسناعات الغذائ  ّيةالصسسسسسسسسسناعات الكيميائ

 مكننا التمييز بين رالث أنواع من الصسسسسسسسسسسسناعات وهما القطاع الخاص والقطاع العام واملختل ، ومن حيث ال جم    ّيةالصسسسسسسسسسسسناع

 فإن القطاع الصناعي  تشكل من الصناعات الكبيرة والصناعات الصغيرة واملتوسطة.

املنتوج: فإن    ّية: إذا كان تصسسسسسسنيف الصسسسسسسناعات على أسسسسسسساس أهماملنتوج  ّيةب أهمتصطططططنيف الصطططططناعات حسططططط  -3-1-1

  مكننا التمييز بين نوعين وهما:

ومنتجات    ّيةاملتطورة كالكيماويات واملنتجات املعدن  ّيةواالسسسسستهالك  ّيةوتشسسسسمل صسسسسناعة السسسسسلع اإلنتاج  أ. الصططططناعات الثقيلة:

 البترول واآلالت واملركبات.
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، والتبغ واملنسسسسسسسسوجات  ّيةكالصسسسسسسسناعات الغذائ  ّيةاألسسسسسسسساسسسسسسسس  ّيةوتتمثل في صسسسسسسسناعة السسسسسسسسلع االسسسسسسسستهالك  خفيفة:ب. الصططططططناعات ال

 واألراث والخشب.

 تصنيف الصناعات حسب التكنولوجيا املستخدمة -3-1-2

ةاالقتصطططططططططططططاد تنميطةمنظمطة التعطاون والحسسسسسسسسسسسسسسسب   فسإنس   مكن تصسسسسسسسسسسسسسنيف مختلف الصسسسسسسسسسسسسسنساعسات، حسسسسسسسسسسسسسسسب    ( OCDE)   يطّ

 تنمية)منظمة األم، املتحدة للالتكنولوجيا املسسسسسسسسسسسسسستخدمة إلى رالث أصسسسسسسسسسسسسسناف و ي الصسسسسسسسسسسسسسناعات ذات التكنولوجيا املنخفضسسسسسسسسسسسسسة  

 ( 12(، ص 2013، التقرير السنوي ) ّيةالصناع

متوسسسسسسسسسسسسسسطسة التكنولوجيسا والتي    والتي تتميز بعمليسات اإلنتساج كثيفسة العمسالسة وانخفساض كثسافسة رأس املسال والصسسسسسسسسسسسسسنساعسات

ا تعتبر من نهسسسسا أتهسسسستتميز بكثسسسسافسسسسة رأس املسسسسال ومهسسسسارة اليسسسسد العسسسساملسسسسة، والصسسسسسسسسسسسسسنسسسساعسسسسات ذات التكنولوجيسسسسا املتطورة ومن أهم مميزا

 الصناعات كثيفة رأس املال والتكنولوجيا معا.

جات التبغ، الصسسسناعة واملشسسسروبات، صسسسناعة منت  ّيةوتشسسسمل الصسسسناعة الغذائ  أ. الصطططناعات منخفاطططة التكنولوجيا:

ةالنسسسسسسسسسسسسسسيج ة، صسسسسسسسسسسسسسنسساعسسة املالبس واملنتجسسات الجلسسديسسّ ةواألحسسذ   سسّ ة، مصسسسسسسسسسسسسسنوعسسات الورق واملنتجسسات الورق سسّ ، مصسسسسسسسسسسسسسنوعسسات األرسساث يسسّ

 إضافة إلى الصناعات املتعلقة بالطبع والنشر. ّيةواملنتجات الخشب

صسسسسناعة املطاط، الصسسسسناعة وتضسسسسم صسسسسناعة تكرير النف  والوقود النووي،    ب. الصططططناعات متوسطططططة التكنولوجيا:

 املصنعة. ّيةواملنتجات املعدن ّيةاألساس ّيةاملعدن

ةج. الصططططططططططططنططاعططات عططال ةويتمثسسل هسسذا النوع في الصسسسسسسسسسسسسسنسساعسسات الكيميسسائالتكنولوجيططا:   يططّ ، وصسسسسسسسسسسسسسنسساعسسة اآلالت واملعسسدات  يسسّ

وأجهزة االتصسسسساالت، والصسسسسناعات املتعلقة باألجهزة واملعدات    ّيةوالحواسسسسسيب، وصسسسسناعة األجهزة واملعدات الكهربائ  ّيةاإللكترون

 واملقطورات ومعدات النقل. ّية، إضافة إلى صناعة املركبات اآللّيةواألجهزة الدقيقة البصر  ّيةالطب

تصسسسسسسسنيف القياملسسسسسسس ي الدولي الصسسسسسسسادر عن الدائرة حسسسسسسسسب ال  :( ISIC) ّيةالتصطططططططنيف القياوططططططط ي الدولي ل نشططططططططة الصطططططططناع-2-1-3

، فان القطاع  ّيةالدول  ّيةل مم املتحدة والذي يعتبر من أهم التصنيفات وأكثرها استخداما في اإلحصاءات الصناع  ّيةاإلحصائ

 .( 91-90(، ص 2005)مدحت القريش ي، ) و ي:  ّيةالصناعي  تشكل من رالث مجموعات: رئيس

و ي اسستخراج الفحم ال جري، والنف    ّيةموعة أربعة فروع صسناعملجوتضسم هذه ا  اجر(:أ. التعدين واملقالع )املح

 الخام. ّية، واستخراج املواد املعدنّيةالخام والغاز الطبيعي، واملعادن النفس

 وتوزيعها، واملاء والغاز. ّيةوتضم الصناعة املرتبطة بتوليد الطاقة الكهربائ ب. الكهرباء واملاء والغاز:

 ّية.الرئيس ّيةموعة جميع فروع الصناعات التحويلملجوتضم هذه ا :ّيةالصناعة التحويلت. 

القطاع   ّية تم تحد د بن :ONS  تصططططططططنيف الصططططططططناعات حسططططططططب الديوان الوطني لاحصططططططططائيات الصططططططططناعي في الجزائر -3-1-4

 ( 127(، ص2016يعي، ) )فتيحة فيصل منو ي:  ّيةحسب الد وان الوطني لإلحصائيات على أساس تسع مجموعات رئيس

،  ّية والكهربائ  ّيةالطاقة واملحروقات،  املناجم واملحاجر، صسسسسسناعة الحد د والصسسسسسلب، والتعد ن والصسسسسسناعة امليكانيك  -

، التبغ والكبر ت، الصسسسسسناعات ّية، املطاط والبالسسسسسستيك، الصسسسسسناعات الغذائّيةمواد البناء، الفخار والزجاج، الصسسسسسناعة الكيميائ

 ، صناعة الخشب والورق.ّ ةالجلود واألحذ، صناعة ّيةالنسيج

 : ّيةاالقتصاد تنميةال ّيةالتصنيع في عمل ّيةأهم -3-2

بناء االقتصسسسسسساد الوطني وتحقي  االسسسسسسستقالل االقتصسسسسسسادي.   ّيةيعتبر التصسسسسسسنيع والتطور الصسسسسسسناعي عنصسسسسسسرا فعاال في عمل

األخرى، مما  جعل  عنصسسرا أسسساسسسيا    ّ ةالقطاعات االقتصسساد  ّيةمقارنة ببق  ّيةوأهم ما  ميز القطاع الصسسناعي هو ارتفاع اإلنتاج

تسسسسسسساهم بشسسسسسسكل كبير في إحالل   ّيةللسسسسسسسكان وزيادة الدخل الفردي، كما أن الصسسسسسسناعة التحويل  ّيةفي تحسسسسسسسين مسسسسسسستويات املعيشسسسسسس

ين ميزان املدفوعات. ويمكننا وتحسسسسسسسسسسسس  ّيةالصسسسسسسسسسسسادرات وتنويع مصسسسسسسسسسسسادر الدخل وتوفير املزيد من العمالت األجنب  تنميةالواردات و 

 ( 40-39(، ص 2005)مدحت القريش ي، ) إبراز أهميت  من خالل:  

ا على اسسسسسسسستيعاب اليد العاملة وتوسسسسسسسسيع فرص الشسسسسسسسغل والتخفيف من حدة البطالة التي أصسسسسسسسبحت  تهتتميز الصسسسسسسسناعة بقدر  -
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مما   ّيةالقطاعات األخرى بعالقات تكامل  ّيةا ترتب  مع بقنهتشسسسسسسسسسسسسكل تحد ا كبيرا بالنسسسسسسسسسسسسسبة لدول العالم، زيادة على ذلك فإ

  جعلها محفزة على النمو املستدام.

ةتسسسسسسسسسسسسسسساهم اإلنتسساج - ع الصسسسسسسسسسسسسسنسساعي في تسسسسسسسسسسسسسسريع وتيرة نمو السسدخسسل القومي من خالل عالقسسات التكسسامسسل بين املرتفعسسة في القطسسا  يسسّ

الصسسسسسناعة والقطاعات األخرى زيادة على قدرة القطاع الصسسسسسناعي على اسسسسسستيعاب التكنولوجيا واسسسسسستخدام املعدات واآلالت 

 املتطورة. 

يجة ارتفاع أسسسسعار املنتوجات املصسسسنعة  لعب القطاع الصسسسناعي التصسسسد ري القوي دورا مهما في تحسسسسين امليزان التجاري نت -

مما  ؤدي إلى زيادة املداخيل وتحسسسسين مسسسستوى    ّيةمقارنة بأسسسسعار املنتوجات الخام أو النصسسسف مصسسسنعة في األسسسسواق الدول

 .ّيةالرفاه

يعتبر التصسسسسسسنيع كعامل أسسسسسسساملسسسسسس ي في تحقي  األمن الغذااي النات  عن تطوير القطاع الزراعي وتحسسسسسسسين إنتاجيت  من خالل  -

املعسسسسسسدات واآلالت الزراع ةتوفير  واألسسسسسسسسسسسسسسمسسسسسسدة واملبيسسسسسسدات، حيسسسسسسث ال  مكن ألي دولسسسسسسة من تطوير قطسسسسسساعهسسسسسسا الزراعي دون   يسسسسسسّ

 كما ال  مكن تطوير الصناعة بدون وجود مواد خام ناتجة عن قطاع الزراعة. ّيةقو  ّيةتصنيع ّيةإستراتيج

مما  نعكس على ارتفاع مسسستويات   ّيةوالتقن  ّيةلصسسناعيعتبر التطور الصسسناعي عنصسسرا أسسساسسسيا في خل  املهارات والخبرات ا -

 املداخيل وتوزيعها بطريقة عادلة.

الناجمة عن عدم االسسسسسسستقرار التي تشسسسسسسهدها اقتصسسسسسساد ات   ّيةإن وجود قطاع صسسسسسسناعي متنوع وقوي  خفف من اآلرار السسسسسسسلب -

 كما  جعلها أكثر مرونة في التكيف مع األزمات. ّيةالدول النام

 :ّيةللمؤسسات الصناع ّيةالقدرة التنافس تنميةألجنبي املباشر في االستثمار ا -3-3

بعد التغيرات الكبيرة التي طرأت على النظام املالي   ّيةالصسسسسسسسسسسسسسناع  تنميةال  ّيةفي عمل  ّيةاالسسسسسسسسسسسسسستثمارات األجنب  ّيةازدادت أهم

تسسسسسسسسعى إلى جذب هذا النوع   ّيةفي أوائل الثمانينيات، حيث أخذت معظم الدول النام  ّيةالخارج  ّيةالدولي في أعقاب أزمة املد ون

  ّيةاالسستثمارات األجنب  ، وأصسبحتّ ةا االقتصسادتها في تمويل مشساريعها وفي مواجهة بع  مشسكالبهمن االسستثمارات لالسستعانة  

من خالل تدف  هذه االسسسسسسسسسسستثمارات في صسسسسسسسسسسور   ّيةبين الدول املتقدمة والدول النام  ّ ةمجاال مهما في دراسسسسسسسسسسسة العالقة االقتصسسسسسسسسسساد

، حيث أصسسسسسسبح االسسسسسسستثمار األجناي املباشسسسسسسر أداة مهمة للتمويل ّيةواالجتماع ّ ةمتعددة لتحقي  العد د من األهداف االقتصسسسسسساد

ا واسسسسسسسسسعا في التنظيم واإلنتاج والتسسسسسسسسسوي  لتسسسسسسسسسهيل انتقال السسسسسسسسسلع. والخدمات ورأس املال والتقنيات بين الدول وتتضسسسسسسسسمن تنوع

 ( 20(، ص2014)باس، حمادي الحسن، ) 

املباشسسسسسسسرة تلك االسسسسسسسستثمارات التي  ملكها ويد رها املسسسسسسسستثمر األجناي إما بسسسسسسسسبب ملكيت    ّيةويقصسسسسسسسد باالسسسسسسسستثمارات األجنب

 ،( 31(، ص2013)نزيه عبد املقصططططططططططود محمد مبرو ، ) يت  لنصسسسسسسسسسسيب م ها  كفل ل  ح  التسسسسسسسسسسسيير واإلدارة  الكاملة لها، أو ملك

ويتميز االسسسسسسستثمار األجناي املباشسسسسسسر بطابع مزدوج، فالطابع األول هو وجود نشسسسسسساط اقتصسسسسسسادي  زاول  املسسسسسسستثمر األجناي في البلد 

 وع. للمشر  ّيةأو الجزئ ّيةاملضيف والثاني تمثل في ملكيت  الكل

ل مم املتحدة والقدرة على التحكم اإلداري بين   تنمية( ويعرف تقرير منظمة التجارة والUNCTADاالسستثمار األجناي املباشسر )

)باسطططططط، في بلد آخر وهو البلد املسسسسسسستضسسسسسسيف لالسسسسسسستثمار   ّيةمؤسسسسسسسسسسسسسسة في البلد األم )البلد املسسسسسسستثمر( ومؤسسسسسسسسسسسسسسة أو وحدة إنتاج

(فقدمت تعريفا لالسسسسسسسسسسستثمار األجناي  OCDE)  ّ ةاالقتصسسسسسسسسسساد  تنميةأما منظمة التعاون وال .( 17(، ص2014حمادي الحسططططططططططن، ) 

ةاملبساشسسسسسسسسسسسسسر على أنس    توظيف األموال األجنب ة ير الوطن  يسّ ةفي موجودات رأسسسسسسسسسسسسسسمسال  يسّ رسابتسة في دولسة معينسة  ي السدولسة املضسسسسسسسسسسسسسيفسة،   يسّ

وينطوي على عالقة طويلة املدى تعكس منفعة للمسستثمر األجناي والذي قد  كون فردا أو شسركة أو مؤسسسسة، والذي ل  الح   

أما أحمد ز دار فعرف االسسسسسسستثمار األجناي املباشسسسسسسر  .( OCDE, p03" ) اإلقامة الذي هو في في إدارة موجودات  من بلده أو بلد 
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ا أو يشسسسسساركون املسسسسسستثمر الوطني فيها أو يسسسسسسيطرون فيها نهبأن    تلك املشسسسسساريع التي  قوم بإنشسسسسسائها املسسسسسستثمرون األجانب ويمتلكو 

 ّيةتتميز باالسسسسستقرار الكبير و ي  البا ما تتم عن طري  شسسسسركات عاملاألجل كما  ا اسسسسستثمارات طويلة نهعلى اإلدارة، حيث تتميز بأ

 ( 159ص  (،2004)أحمد زغدار،) تساهم في نقل. التكنولوجيا الحد ثة والخبرة وتطوير اإلدارة   

من خالل هذ ن التعريفين  مكننا اسسسسستنتاج أن االسسسسستثمار األجناي املباشسسسسر هو اسسسسستثمار حقيقي طويل األجل في أصسسسسول  

يسسساهم في نقل التكنولوجيا والخبرة وتطوير اإلدارة، وأن املسسستثمر الحقيقي ل  الح  في تسسسيير وإدارة موجودات ، وقد   ّيةجإنتا

 تتبا ن درجة الح  في اإلدارة بتبا ن النسبة التي  متلكها املستثمر األجناي من أصل رأس املال.

% كأدنى حد من أصسسسسسل رأس  18ندوق النقد الدولي حدد نسسسسسسبة فإن صسسسسسدة  ل مم املتح  تنميةوحسسسسسسب تقرير منظمة التجارة وال

وقد تختلف هذه النسبة بين البلدان وحسب سياسة   ّيةاملال االسمي ملنح املستثمر األجناي ح  التصويت على القرارات اإلدار 

  .(  UNCTAD.2004,p27البلد املضيف )

 أساليب قياس تنافسّية القطاع الصناعي  -4

نافستقاس   من خالل عدة نماذج، و ي: ّيةالتَّ

 لبورتر: ّيةنموذج املاسة الصناع -4-1

إطارا تحليليا لفهم تفاعل مجموعة من العوامل مع بعضسها لبناء صسناعة أو قطاع اقتصسادي تنافسس ي، حيث   اقترح بورتر

، والتي  مكن رسسم تخطيطها لتشسكل املاسسة وأصسبحت  ّيةمؤسسسسة ما في رابع ف ات رئيسس  ّية تم جمع العوامل التي تحدد تنافسس

نافس ّيةاملاسة أحد املقا يس املرجع  ضمن ما  لي:، وتتّيةلتحليل التَّ

ومدى تخصسسسسسسسسسس، عناصسسسسسسسسسسر اإلنتاج في الحصسسسسسسسسسسول على مخرجات قادرة على  ّية: حيث  تم التركيز على نوععوامل النتاج -4-1-1

 االستجابة للطلب كما ونوعا.

 : ظروف الطلب -4-1-2

كلما تحسسسنت  . ويتم التركيز على نوعيت  وتخصسسصسس ، فّية تضسسمن العوامل التي تتعامل مع طبيعة الطلب في السسسوق املحل

وعوامل اإلنتاج. ويتم التركيز أ ضسسسسسسسسسسسسا على توقعات   ّيةالصسسسسسسسسسسسسناع  ّيةالطلب كلما كان التأرير اال جابي أكبر على اإلسسسسسسسسسسسسستراتيج ّيةنوع

 املستهلكين، والى أي مدى تعتبر هذه التوقعات مصدر لتحفيز الصناعات املختارة وتعزيز األداء.

 : الصناعات الداعمة -4-1-3

التي تقدم املدخالت والخدمات    ّ ةاملتغيرات التي تبين مدى اسسسسسسسسسسستفادة الصسسسسسسسسسسناعة من البي ة االقتصسسسسسسسسسسادو ي مجموعة من  

ةالتي تحتساجهسا وتتف  مع املعسا ير التي تحق  احتيساجساتهسا. فسالصسسسسسسسسسسسسسنساعسات السداعمسة لهسا أهم كبيرة في تكسامسل الصسسسسسسسسسسسسسنساعسة وجعلهسا   يسّ

 ( Michael E. Porter.(1990))  تنافس عامليا.

 : املؤسسة ومنافستها ّيةإستراتيج -4-1-4

املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات ومسسسسسسسسسستوى التركيز في الصسسسسسسسسسناعات وهيكلها، كما  تم دراسسسسسسسسسسة املنا  التنافسسسسسسسسس ي    ّيةويتم فيها دراسسسسسسسسسسة إسسسسسسسسسستراتج

ةللصسسسسسسسسسسسسسنسساعسسة. وتسسأخسسذ بعين االعتبسسار التعسساون املمكن بين الوحسسدات الصسسسسسسسسسسسسسنسساع التي لهسسا نفس الوظيفسسة، وتنت  نفس املخرجسسات    يسسّ

، ومن ّية، حيث أن التعاون بين املؤسسسسسسسسسسسسسسات املختلفة ضسسسسسسمن العنقود  جمع بين املرونة او الفاعلّيةالصسسسسسسناعوتشسسسسسسكل العناقيد 

املؤسسسسسسسسسسة   ّيةمنسسسسسجمة لتسسسسسوي  مخرجاتها. كما تبحث إسسسسستراتيج  ّيةخالل التشسسسسارك في شسسسسراء املواد الخام أو امتالك إسسسسستراتيج

 من اإلنتاج. ّيةب  نفس املؤسسة في عدة مراحل في العمليات التقنأ ضا في األرر املحتمل للتكامل العمودي، أو الذي تضب  

مسسستقرة ومالئمة لالسسستثمار او التجارة. حيث   ّيةوتجار  ّيةويجب اإلشسسارة إلى دور الحكومة الذي  تمثل في إ جاد بي ة قانون

  ّيةالعنساقيسد الصسسسسسسسسسسسسسنساع  قع على عساتقهسا إنشسسسسسسسسسسسسساء مراكز تسدريسب متخصسسسسسسسسسسسسسصسسسسسسسسسسسسسة، تسأسسسسسسسسسسسسسسيس برام  أبحساث في الجسامعسات للتعساون بين

، وذلك من أجل تحسين  ّيةالتحت  ّيةوالجامعات، دعم نشاطات جمع املعلومات وترتيبها، وتحسين املواصالت واالتصاالت والبن

 شبكات التوزيع.

وتعمل املاسسة عندما تتفاعل عناصسرها مع بعضسها البع  بشسكل د ناميكي، حيث أن أي ضسعف في عنصسر من عناصسرها  
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 (.25(، ص2011)حران عبد القادر، ) كل، وبالتالي التأرير على املنا  التنافس ي السائد بشكل عام.  ضعف املاسة ك

 خريطة العنقود الصناعي: -4-2

نافسس الصسناعة،    ّية، حيث أن النظر إلى الصسناعة كعنقود  مكن أن  حدد مدى تنافسسّية رتب  مفهوم العنقود بمبدأ التَّ

د دات وأماكن القوة او الفرص، وما  حي  بها من نشسسسسسسسسسسسسساطات داعمة لها ومرتبطة بها. من خالل تحد د أماكن الضسسسسسسسسسسسسسعف والته

فالعنقود هو تجمع  ضسسسسسسسسسسسسم مجموعة من املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات التي تجمع بي ها عوامل مشسسسسسسسسسسسستركة سسسسسسسسسسسسسواء من حيث مدخالت اإلنتاج أو 

ذاتها،    ّيةاالشسستراك في القنوات التسسسويقالتكنولوجيا املسسستخدمة أو املسسستهلكين أو قنوات التوزيع أو حتى املهارات املطلوبة، أو  

أو االسسسسسسسستفادة من  د عاملة مشسسسسسسستركة. ويضسسسسسسسم هذا التجمع مجموعة من املؤسسسسسسسسسسسسسسسسات املرتبطة ب  أو الداعمة ل ، أو التي يعتبر 

 (.43(، ص2002)ابراهي، عبد الحفيظي، ) أعضاء التجمع.  ّيةوجودها ضرورة لتعزيز تنافس

لتحد د طبيعة العالقات بين الصسسسناعات الداعمة او املرتبطة او الصسسسناعات الرئيسسسسة.  ويتم االسسسستعانة بخريطة العنقود  

، طرق التصسنيع، والصسناعات الداعمة واملرتبطة بالصسناعة الرئيسسة، كما ّيةحيث نسستطيع من خاللها بيان املدخالت الصسناع

الصسسسسسسسسسسسسسنساعسة دلست الخريطسة على أن هسذه تسسسسسسسسسسسسسسساعسد في بيسان العالقسات بين هسذه العنساصسسسسسسسسسسسسسر، حيسث كلمسا زاد التفساعسل بين عنساصسسسسسسسسسسسسسر  

. ويتجاوز مفهوم العنقود فكرة التجمع إلى وجود ر بة في التعاون أو التنسي  بين ّيةعال  ّيةالصناعة قادرة على بناء ميزة تنافس

و ي   ّيةأعلى، وبالتالي خل  وسسس  من املنافسسسة  ؤدي إلى رفع اإلنتاج  ّيةإلى تحقي  ربح  ّ ةعناصسسر سسسلسسسلة اإلنتاج، تؤدي في ال ها

ةالفكرة التي تنتقسد النظر  ةالتقليسد  يسّ للصسسسسسسسسسسسسسنساعسة او املتمثلسة في القطساع السذي يشسسسسسسسسسسسسسمسل جميع الصسسسسسسسسسسسسسنساعسات ذات اإلنتساج ال هسااي    سّ

 املتشاب .

لعنقود املكساني أو اإلقليمي، حيسث تعتمسد أو العنساقيسد في العسادة تتم وضسسسسسسسسسسسسسع في مكسان جغرافي واحسد، وهو مسا  طل  عليس  بسا

درجة تركز العناقيد إلى حد ما على تطور وسسائل النقل او االتصساالت، ويؤدي تجمع وحدات متخصسصسة في مجاالت متقاربة أو 

يرة في هذه املجاالت، ويسسسساعد على حصسسسول املؤسسسسسسسسات الصسسسغ  ّيةأو التكنولوج  ّيةسسسسواء البشسسسر   ّيةمتكاملة إلى تركز الخبرات الفن

على مزا سسا ال جم الكبير من خالل تخصسسسسسسسسسسسسس، كسسل وحسسدة في مرحلسسة أو جزء محسسدد من املنت  ال هسسااي بسساإلضسسسسسسسسسسسسسسسافسسة إلى األسسسسسسسسسسسسسسعسسار 

 ّيةمن الخدمات القانون  ّيةاألسساسس  ّيةلشسراء كميات كبيرة من املواد الخام، كما يسساعد هذا التجمع على تطوير البن  ّيةالتفضسيل

 (.02(، ص2012)طر، ي محمد، ) تخصصة. و يرها من الخدمات امل ّيةواملال

 القو  الخمسة لبورتر: -4-3

نافسسسسسسسس نافسسسسسسسس  ّيةإن القوى التَّ ، والعالقات املتبادلة في السسسسسسسسوق، ّيةالخمسسسسسسسسة لبورتر  ي أداة تسسسسسسسستخدم في تحليل امليزات التَّ

ةوتقييم اسسسسسسسسسسسسسستراتيجيسات األعمسال أو األسسسسسسسسسسسسسسواق. كمسا أن هسذه األداة تقسارن البي سة السداخل ةبي سة الخسارجمع ال يسّ للعمسل على نطساق   يسّ

 واسع.

ويعتمد هذا التحليل على أن  إذا تغيرت إحدى القوى، فالبد من إعادة تقييم املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسة وسسسسسسسسسوق العمل املرتب  بأدائها، 

من مؤسسسسسسسسسسة إلى أخرى لعدة أسسسسسباب، م ها: تركيبة   ّيةوما قد  ترتب عليها في محي  العمل او األسسسسسواق املحيطة. وتختلف الربح

في الصسسسسسسناعة،   ّيةصسسسسسسناعة أو العوامل املختلفة التي تؤرر عليها. وقد قام بورتر بوضسسسسسسع خمسسسسسسسة عناصسسسسسسر تؤرر على مقدار الربحال

 وتسمى بالقوى الخمسة لبورتر، و ي:

إذا لم تعمل هذه األخيرة على إ جاد حلول للتغلب   ّية مكن أن تقود املنافسسسة بين املؤسسسسسسات إلى الالربحدرجة املنافسططة:   -

في املنتجات أو الخدمات التي تقدمها، أو زيادة أو تخفي  األسسسسسسسسسسسعار، أو  ّيةعلى املنافسسسسسسسسسسسين. مثل البحث عن ميزة تنافسسسسسسسسسسس

 البحث عن حلول أخرى. ويمكن أن نميز املنافسة بين املؤسسات من خالل ما  لي:

 ؤسسات املوجودة في صناعة معينة كلما قلت حصة املؤسسة من السوق املستهدفة.كلما زاد عدد املعدد املؤسسات:  -

 .ّيةكلما قل النمو في السوق كلما زادت املنافسة للحفاظ على الحصة السوق مقدار النمو في السوق: -

سات ترفع من درجة : الفروقات  ير امللموسة بين املنتجات أو الخدمات املتشابهة التي تقدمها املؤسدرجة تميز املنتجات -
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املنافسسسسسسة. ففي حال تشسسسسساب  املنتجات بشسسسسسكل كبير فإن ذلك  ؤدي إلى سسسسسسهولة تبد ل املنت  بالنسسسسسسبة للعميل، وبالتالي تجد 

 املؤسسات صعوبة في االحتفاظ بعمالئها.

ؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسة،   قصسسسسسسسسد بالبدائل املنتجات في صسسسسسسسسناعة أخرى التي تؤدي نفس الغرض أو الخدمة املقدمة من طرف املالبدائل:   -

وتظهر املنافسسسة عند تغيير سسسعر املنت  البد ل ل قل أو ل كثر. وبالتالي ال تكفي دراسسسة املنافسسسين الذ ن يعملون في نفس 

 الصناعة فق ، بل البد من توسيع دائرة املنافسين لتشمل البدائل.

حصس، املؤسسسسات األخرى العاملة : إن دخول مؤسسسسة إلى صسناعة معينة  ؤرر على  عوائق دخول املنافسطين إلى السطوق  -

املسسسسسسسسستخدمة في الصسسسسسسسسناعة، كلما كان العدد املتوقع لدخول   ّيةفي نفس املجال. وكلما كان من السسسسسسسسسهل الحصسسسسسسسسول على التقن

مؤسسسسات جد دة منافسسة كبيرا، مما  ؤرر على حصس، املؤسسسسات األخرى. وعادة ما  ؤدي هذا إلى إفالس أو إ الق عدد 

 ( (Michael E Porter. (2008). P86-22)  ضر بالصناعة. كبير من املؤسسات مما 

تحتاج املؤسسسسسسسسة للحصسسسول على املدخالت الالزمة إلنتاج منت  ما، مثل املواد الخام او اليد للموردين:    ّيةالقوة التفاوضططط  -

املؤسسة   ّيةر على ربحهذه االحتياجات. وكلما كان املوردون أكثر قوة، كلما أر ّيةالعاملة، وبالتالي البد من توفر مورد لتلب

 خاصة عند وجود احتكار من مورد واحد أو اتفاق بين مجموعة من املورد ن على أسعار معينة.

املؤسسسسسسة. فإذا امتلك العميل سسسلسسسلة من املنافذ   ّيةللعميل تؤرر على ربح  ّيةإن القوة الشسسرائللعمحء:    ّيةالقوة التفاوضطط  -

 في الحصول على تسهيالت أكبر عند شراء املنت .لشراء بضااع ،  تشكل لد   قوة ضغ  تساعده 

 القطاع الصناعي في الجزائر ّيةكيفيات تحسن تنافس -5

 القطاع الصناعي كما  لي: ّية مكن صيا ة كيفيات تحسن تنافس

بما يتناسطططططططططططب مع تغيرات    ّيةأن تقوم بإعداد خططها لجراء التغيرات في بيئتها الداخل  ّيةعلى املؤسطططططططططططسطططططططططططات الصطططططططططططناع -5-1

 .ّيةالبيئة الخارج

 والتي من بين أهدافها: أن تطبق إدارة الجودة الشاملة ّيةالبد على املؤسسة الصناع -5-2

 خف  التكاليف بتقليل نسبة التلف واألخطاء والتكرار.-

 ودة.تحقي  مستوى مقبول من الج-

 .ّيةزيادة األرباح بزيادة املبيعات والحصة السوق-

 رفع مستوى رضا الزبائن.-

 اتخاذ القرارات. ّيةزيادة مستوى مشاركة العمال في عمل-

في  ّيةخاصسسسة وأن  أصسسسبحت جد ضسسسرور   أن تقوم بإنشطططاء إدارة الفحص البيوي والتغير  ّيةيجب على املؤسطططسطططات الصطططناع -5-3

 معرفة التهد دات والفرص التي تفرزها البي ة. ّية؛ حيث تتمكن هذه اإلدارة من عملّيةلبي ة الخارجظل الظروف السائدة في ا

البططد من االهتمططام بتطوير املعططارف وذلططء بططاقتنططاء التجهيزات الجططديططدة والتحك، في تقنيططات اسططططططططططططتعمططالهططا ث، محططاولططة   -5-4

 تطوير البرامج املوجودة.

أسطططططططططططططاليططب معططالجططة   تنميططةدف إلى تعمي، ثقططافططة الططالكططاء االقتصطططططططططططططادي و تهطط ضططططططططططططرورة إنشطططططططططططططاء أقطططاب تكنولوجيططا وال ي   -5-5

 ّيةوذلك بالعمل على توفير ما يسسسسسسسسسسستلزم البحث العلمي من موارد بشسسسسسسسسسسر   ّيةاملعلومات، والعمل على تطوير القاعدة التكنولوج

، وتشسسسسسسجيع اإلبداع واالبتكار، وخل  الكفاءات القادرة على توليد التقانة املالئمة من خالل التركيز على عنصسسسسسسري ّ ةوماد  ّيةومال

،  ّية بالصناعة في مجال املوارد البشر   Contract Researchالبحث العلمي والتطوير عن طري  رب  التعليم العالي وضرورة رب   

بالجامعات، والبد من مواكبة التطور   ّيةفي املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات الصسسسسسسسسسسسسناع  تنميةويتم ذلك باالرتباط بعقود أبحاث إدارات البحث وال

ةالتكنولوفي السذي أدى إلى تغيير نم  العالقسة التعساقسد لى  بين العسامسل ورب العمسل؛ حيسث أدت رورة املعلومسات واالتصسسسسسسسسسسسسساالت إ   سّ



 -قراءة تحليلّية  –أساليب قياس تنافسّية القطاع الصناعي في الجزائر وكيفيات تحسينها 

 

131                                                                             ISBN: 978-9931-9738-0-5 

شسسسسيوع أنماط جد دة من التعاقدات أررت بشسسسسدة على أسسسسسلوب أداء سسسسسوق العمل وأصسسسسبح هناك مزيد من االعتماد على العمالة 

 .ّيةالتي تعمل من منازلها لحساب املنشآت الصناع

لدولة بميزة في املنتجات التي تتمتع فيها ا  ّيةالبد من إعادة هيكلة الجهاز النتاجي عن طريق تخصطص الصطناعة الجزائر  -5-6

ةنسسسسسسسسسسسسسسب ة، وتسدريسب األ سدي العساملسة الفنيسّ ةنحو هسذه القطساعسات، وتوجيس  االسسسسسسسسسسسسسستثمسارات األجنب  يسّ نحو بسا ي الصسسسسسسسسسسسسسنساعسات ومنحهسا    يسّ

االسستثمار وتعتبر الجزائر سسوقا واسسعة للسسيارات فهي تسستورد جزء كبيرا م ها وبالتالي وجب التحول نحو   ّيةحوافز طبقا ألهم

 .تجميعها والتركيز على الصناعات كثيفة العمالة إنتاجها أو على األقل

  ضططططططططططططرورة قيطام شططططططططططططراكطات بين القططاع العطام والقططاع الخطاص أوال علمطا أن الشططططططططططططراكطة بين القططاعين العطام والخطاص  -5-7

ةسسسسسسسسسسسسسستخفف األعبسسساء عن السسسدولسسسة، وتسسسسسسسسسسسسسسمح برفع مسسسسسسسسسسسسسستوى اإلنتسسساج ةوالفعسسسال  يسسسّ ، فضسسسسسسسسسسسسسال عمسسسا تتيحسسس  من فرص ت جيسسسل تنفيسسسذ يسسسّ

مل تبعات أي مخاطر    وترشسسسسسسسسسسسيد اإلنفاق، بجانب حث متعاملي القطاعين على تسسسسسسسسسسسسيير أفضسسسسسسسسسسسل ألنشسسسسسسسسسسسطتهم وتح املشسسسسسسسسسسسروعات  

متوقعة، وذاك مرهون بتشسسسسريعات تحدد بدقة طرائ  تنفيذ هذه الشسسسسراكة، وخل  تنسسسسسي  رنااي بعيدا عن مخططات التأهيل  

سسسسسسسسسسسستثمرين من دول االتحاد األوروبي والدخول معهم في وإعادة الهيكلة التي اسسسسسسسسسسسستنفذت املليارات دون جدوى، رم رانيا جذب م

من جهة ولالسسسسسستفادة من شسسسسسبكات التوزيع   ّيةم في تطوير الصسسسسسناعة املحلبهم وتجار تهلالسسسسسستفادة من خبرا  ّيةشسسسسسراكات إسسسسسستراتيج

  ّيةالجزائر   ّيةللمؤسسسسسسسسسسات الصسسسسناعا بصسسسسورة أفضسسسسل في دول االتحاد األوروبي، وإن الشسسسسراكة بالنسسسسسبة  نها أو يعرفو نهالتي  متلكو 

وتعتبر وسسسسسسسسيلة لتأهيل املؤسسسسسسسسسسسسسسسسات   ّيةظاهرة جد دة، بينما  ي من األسسسسسسسساليب املعتادة للتوسسسسسسسسع بالنسسسسسسسسبة للمؤسسسسسسسسسسسسسسسسات األجنب

 .ّيةفي وقت قصير وبتكلفة أقل، خاصة بعد إمضاء الجزائر على اتفاق الشراكة االورومتوسط ّيةالجزائر  ّيةالصناع

 خاتمة:

الحادة التي يشسسسسسهدها القطاع الصسسسسسناعي على وج  الخصسسسسسوص،  ّيةوفي ظل املنافسسسسسسة العامل  ّيةه الورقة البحثكخاتمة لهذ

، ومن بين هذه ّيةا التنافسسسسسسسسستهقدر   تنميةتبني وتطبي  بع  اآلليات من أجل دعم و   ّيةأصسسسسسسسسبح لزاما على املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسات الصسسسسسسسسناع

د دات املنافسسسسسسسسسسين في تهمن أجل الصسسسسسسسسسمود ومواجهة    ّيةالضسسسسسسسسسرور اآلليات نرى أن إدارة الجودة الشسسسسسسسسساملة من العناصسسسسسسسسسر الهامة و 

، البد من تحسسسسسسين بي ة ّيةللدولة في األسسسسسسواق العامل  ّيةالصسسسسسادرات الصسسسسسناع  ّيةومن أجل دعم تنافسسسسسس.  ّيةوالدول  ّيةاألسسسسسسواق املحل

يكلها الصسسسسسسسسسناعي، وتحد ث ه  تنميةلالسسسسسسسسسستثمار األجناي املباشسسسسسسسسسر باعتباره عامال مهما في  ّيةأعمالها وجعلها أكثر تشسسسسسسسسسجيعا وجاذب

، مما  ّيةويساعدها على اختراق األسواق العامل  ّيةاملؤسسات املحل ّيةتنافس ّيةوتقو   تنمية، كما أن  يساهم في ونقل التكنولوجيا

ة نعكس بسساإل جسساب على ترق   تنميسةت وبسسالتسسالي تحسسسسسسسسسسسسسسين امليزان التجسساري وتحقي  الوتطوير الصسسسسسسسسسسسسسسادرات من السسسسسسسسسسسسسسلع والخسسدمسسا  يسسّ

 املستدامة.

البحث والتنمية    ومن هنا  أتي التأكيد على ضسرورة تحسسين تنافسسية القطاع الصسناعي الجزائري عن طري  رب  إدارات

الطرق   تحد د  أضسسسسسسسسسسسف إلى ذلكمع التركيز على اليات املنافسسسسسسسسسسسسة واسسسسسسسسسسسساليب قياسسسسسسسسسسسسها  في املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات الصسسسسسسسسسسسناعية بالجامعات،  

في ظل الظروف السسسسائدة في البي ة الخارجية؛    خاصسسسة.  والكيفيات لتحسسسسين مسسسستوى املنافسسسسة بين هات  املؤسسسسسسسسات الصسسسناعية

 التهد دات والفرص التي تفرزها البي ة ومحاولة التأقلم معها. حيث تمكن هذه اإلدارة من عملية معرفة

 توصيات الدراسة:

من   - اعلى  مستوى  الى  للوصول  واإلقليمية  العاملية  الشركات  مع  تحالفات  وخل   الشركات  ادماج  الى  اللجوء 

 التكنولوجيا والخبرات . 

 تحد د ميكانيزمات تنظم وتؤطر العمليات االنتاجية والتحويلية والتسويقية والتوزيعية . -

 استقاللية املؤسسات الصناعية ورفع التحدي .  -

 ي وتشريعي النشاء املركز الوطني للمنافسة. وضع مشروع قانون -

 االعتماد على التركيز الصناعي .  -

 على املستوى الوطني.   تنافسية صناعية   خل  اقطاب   -
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   ةاالقتصادي صالحاتاال  القطاع العمومي االقتصادي في ظل    قراءة قانونية حول واقع 

Legal reading on the reality of the public economic sector in the time of economic reforms 
 

 ،  1لكحل صالح

LAKEHAL Salah1 
   (الجزائر)   جامعة أكلي محند أولحاج البويرةكلية الحقوق والعلوم السياسية.   1

 

 

 : ملخص

 
 
بهيمنة القطاع العمومي االقتصادي على معظم النشاطات  خالل مرحلة التسيير االشتراكي    االقتصاد الوطنيسم  ات

االقتصادي   النموذج  أن  غير  االقتصادي.  الحقل  في  االنتاج واملتدخلة  لوسائل  املالكة  هي  الدولة  كانت  االقتصادية، حيث 

عن أساليب التسيير    أثبت فشله، العتماده باألساس على الريع النفطي الذي كان يخفي الخسائر الناجمة املتبنى في تلك املرحلة  

 .ةالتقليدي

وهيكلية لالقتصاد الوطني من    شاملةإصالحات اقتصادية  ي  انطالقا من الثمانينات، لجأت السلطات العمومية إلى تبن  و 

للقطاع العمومي االقتصادي في ظل  انسحاب الدولة من الحقل االقتصادي لصالح  شأنها أن تعيد النظر في الدور الجديد  

 السوق. 

 انسحاب الدولة.   ،إصالحات اقتصاديةسلطات عمومية، ، قطاع عمومي اقتصاديكلمات مفتاحية: 

 .JEL    :L1  ،L5 ،O1اتتصنيف

Abstract: 

All along the period of socialist management of the economy, the state, which owned the means of 

production, intruded via its economic public sector in the entire economic sphere. However, this economic 

model based on the oil rent unfortunately proved to be a failure. 

From the 1980s onwards, the public authorities implemented global and structural reforms of the 

national economy with a view to redefining the role of the public economic sector in the context of the 

state's disengagement from the economic sphere in favor of the market. 

Keywords: public economic sector, public authorities, economic reforms, disengagement of the 

state.    
JEL Classification Codes: L1, L5, O1. 

 

 . مقدمة:  1

الوطني   شغل االقتصاد  في  ة  هام  مكانة  الجزائر  استقالل  بعد  االقتصادي  العمومي  لتبن    القطاع  السلطات  نظًرا  ي 

آنذاك نموذًج    املترجمة عبر مختلف املواثيق والدساتير االشتراكية   ا يقوم على األيديولوجية االشتراكية ا اقتصاديً العمومية 

دستور    املتعاقبة بالدولة    .1976ودستور    1963السيما  وصفت  لذلك  االنتاج،  وسائل  ملكية  على  تسيطر  كانت  فالدولة 

إطا في  الغرض  لهذا  أنشئت  التي  العمومية  مؤسساتها  بواسطة  والصناعي  التجاري  نشاطها  تمارس  كانت  بحيث  ر  املقاولة، 

ة التنمية بكل أبعادهاسياسة    ًً حجم القطاع العمومي االقتصادي ابتداء وازداد .التخطيط املركزي الشامل لالضطالع بمهم 

، تم تأميم قطاع املحروقات، وذلك 1971ة  بفعل تأميم قطاعات حيوية كاملناجم وشركات التأمين، وفي سن  1966من سنة  

 ملكية الدولة. تجميعا لوسائل االنتاج في نطاق  
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ـر أن معظم الدول الس  ي  ر، عدم املساواة، نقص املنشآت(،  فـقـواجهة املشاكل الكبيرة للتنمية )ضرورة مإن   ائرة في  فس 

فقات العمومية، أو من خالل   الن  ت فيه الدولة دوًرا أساسًيا، سواء بواسطة  طريق النمو قد سلكت نموذًجا اقتصادًيا، أد 

 .(BELMIHOUB, 2001, p. 19) مختلف النشاطات االقتصاديةتنظيم  التأثير على   وأ ، التدخل املباشر

ى تدخل الدولة في الحقل االقتصادي إلى إقصاء وتهميش القطاع الخاص الذي لم ي    أد 
ً
قا وهامشيا    ترك له إال  ضي 

ً
مجاال

خ فكرة الدور  رس  ي  كان  األنشطة االقتصادية. فالخيار االشتراكي لتنظيم وتسيير االقتصاد املتبنى في تلك املرحلة    بعضمارسة  مل

في  ،  العون االقتصادي الوحيد القادر على تحقيق ذلك أن الدولة كانت تمثل  الريادي للدولة في تنفيذ خطة التنمية باعتبارها 

ذات االستعمال  الخاصة لوسائل االنتاج، بحيث انحصرت فقط في امللكية الفردية  للقطاع الخاص بامللكية    لم يعترف  حين

ا يدل    في تلك املرحلة  الشخص ي أو العائلي، مم 
 
 يبرالية. على رفض مبدأ حرية التجارة والصناعة املكر س في األنظمة الل

 أنه  في فترة السبعينات،  معتبر على الرغم من مساهمة القطاع العمومي االقتصادي في تشكيل نسيج صناعي  و 
 
منذ  إال

والنية للقطاع    هشاشة االقتصاد الوطني،   معالمبدأت تظهر    مطلع الثمانينات  ـسيير الد 
 
وذلك بفعل عدم نجاعة أساليب الت

ـبر الواجهة الكبرى    ، بحيثاالقتصادي  منطقلتي لم تخضع للا  االقتصادي  العمومي ر بلوغ املردودية املالية من قطاع اعت 
 
تعذ

بسبب انخفاض    العائدات النفطيةمداخيل  ت  تراجع،  1986أنه انطالقا من سنة  كما    .في الحقل االقتصاديلتدخل الدولة  

الدولية السوق  في  النفط  ب عنه  ،أسعار 
 
ترت ا  الدولة  مم  ميزان مدفوعات  في  أهم  ،  عجز  يمثل  كان  النفط  أن تصدير  ذلك 

عبة،   الص  العملة  الجزائر من  أجبر مداخيل  الذي  آنذاك   األمر  العمومية  املالية   إلى طلب   السلطات  مؤسسات    من  اإلعانات 

،  مقابل االلتزام بجملة من الشروط املتمثلة السيما في تحرير التجارة الخارجية  االقتصادية  للخروج من األزمة  التمويل الدولية

   ، تحرير القطاع املصرفي وتشجيع االستثمار األجنبي.سعاررفع الدعم عن األ 

ة وحيوية  انطوت على مجاالت هام    ي إصالحات شاملة وهيكلية لالقتصاد الوطنيت كل هذه العوامل إلى ضرورة تبن  أد  

املؤسسات العمومي،  الفالحي  القطاع  تسيير  البنوك،  التخطيط،  العمومية  مثل  واحتكار  ،  الوطنية  الخاصة  االستثمارات 

 الدولة للتجارة الخارجية. 

م ذكرهما    علىبناء    تقد 
 
على دور وفعالية  التي شهدتها الجزائر    الت االقتصاديةطرح إشكالية البحث عن أثر التحو  ، ت

    ؟ القطاع العمومي االقتصادي

 :وكإجابة مسبقة لهذه االشكالية نقترح الفرضيات التالية

النظام القانوني الذي  إعادة النظر في إلى  إصالح شامل يمتد   االقتصادي يعتمد على إعادة هيكلة القطاع العمومينجاح  -

 ؛ وتوفير املحيط التنافس ي املالئم يحكم مؤسسات هذا القطاع 

 دولة؛ مرهون بتكريس استقالليتها اتجاه الفي تحقيق التنمية  مؤسسات القطاع العمومي االقتصادي دور تفعيل  -

 اد الريع إلى اقتصاد منتج ومتنوع؛ تطوير وترقية القطاع العمومي االقتصادي يقتض ي االنتقال من اقتص  -

على التشخيص الدقيق للمؤسسات القابلة للخوصصة  متوقفة    نجاح سياسة خوصصة القطاع العمومي االقتصادي -

لقطاع   لصالح  التنازل  عمليات  إلجراء  مناسب  اقتصادي  مناخ  الوسائل    الخاصوخلق  شفافية  تكريس  إلى  استناًدا 

 . ساتيةالقانونية واملؤس  

سم به القطاع العموم  معرفة  بالخصوص إلى محاولة  الدراسة تهدف هذه  
 
االقتصادي    يالوجه الجديد الذي أصبح يت

وفقا ملبادئ    راكي بعدما انتقل من مرحلة كان يخضع فيها إلى أساليب التسيير االشت   من حيث إعادة تنظيمه وتحديد مكانته 

 .تماشيا مع سياسة االنفتاح االقتصادي إلى مرحلة جديدة ترتكز على أساليب ليبرالية في التسيير   التخطيط املركزي 

 للهدف من الدراسة،  ،  سالفة الذكر  االشكالية  عن  ولإلجابة
ً
ذلك  و   ،التحليليو   التاريخي  يناملنهج  نعتمد علىو وصوال

 ل
ً
قياس درجة قابلية هذا  (، ثم 2)الذي مس  القطاع العمومي االقتصادي   الجوهرية لإلصالحظاهر املعالم و املعن  لكشف أوال

 (.3) ما تفرضه مقتضيات عوملة املنافسة  القطاع على االنفتاح أمام املبادرة الخاصة في ظل  
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   :االقتصادي العموميإصالح القطاع  مظاهر  .2

ب          
 
التعن    ترت من حيث البحث عن فعاليته االقتصادية االقتصادي  إعادة تنظيم القطاع العمومي  االقتصادية    التحو 

الت في جملة      .صاد الوطني على االقتصاد العالميانفتاح االقت  خضم  ي تحقيق املردودية املالية فيوبالتال وترجمت هذه التحو 

عن أساليب  ( والتخلي  1.2)  ات القطاع العمومي االقتصادي السيما في إعادة هيكلة مؤسس   ةمن االصالحات الجوهرية املتمثل

 (.2.2) التي كانت تخضع لها تلك املؤسسات  التسيير االشتراكي

 : القطاع العمومي االقتصاديمؤسسات إعادة هيكلة  1 .2

 Les)  عةاملصن    الصناعاتي طريق النمو تكريس سياسة  من البلدان فعلى غرار العديد  بعد االستقالل    الجزائر  عرفت          

industries industrialisantes) الطاقة قطاع  في  الصناعية  األقطاب  لنموذج  وفقا  العمومية  االستثمارات  على  باالعتماد   ،

يحتوي  إلى تشكيل قطاع عمومي كبير  ت هذه االستثمارات التخطيط املركزي، حيث أد  نظام وبناء على   التحويلية،  والصناعة

وكانت املوارد املالية املوجهة    .(SADI, 2006, p. 26)  لإلنتاجشركة وطنية    15وحدة ومركب مجمعين حول    480من  على أكثر  

ضاف إليها  اعتبرت الجباية بات سوق املحروقات، حيث لمرتبطة بتق  لهذه االستثمارات
 
البترولية املصدر األساس ي لتمويلها، ت

 .(HAMAMDA, 2004, p. 72) القروض الخارجية 

ة أسباب تتمثل السيما في ضعف إنتاجية القطاع الصناعي  لعد    ، أثبت تلك السياسة قصورهابعيناتومع نهاية الس   

نظرً  املحروقات  الكبير ا  خارج  استخدام    لالرتفاع  معدل  وضعف  العاملة  القوى  مجموع  من  املنتجين  غير  العاملين  لنسبة 

الطاقات االنتاجية؛ التكاليف الزائدة الناتجة عن تأخر  االنجاز واألعباء الضخمة للدراسات التقنية؛ التراجع الكبير ملعدل  

صات االستثمار الصناعي على مدار  زاة مع النمو املتزايد في مخص  ل موا تغطية الطلب الوطني بالناتج الصناعي املحلي الذي سج  

 تراجعً   1978-1967الفترة  
ً
 إلى    1973سنة    %38إلى    1967سنة    %48من    ا مستمر، منتقال

ً
)عطاهلل،   1977سنة    %26وصوال

 .(95، صفحة 2016

م ذكره،    بناء على ما           ابتداء من الثمانينات إلى إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العمومي    لجأت السلطات العمومية تقد 

   مهما كان نوعها أو قطاع نشاطها أو النظام القانوني الذي تخضع له   ، االقتصادي
ً
وذلك بسبب ضعف تسييرها الداخلي، فضال

ز بجهاز إنتاجي غير كفؤ وذي تكاليف مرتفعة   ، (170، صفحة  1998)عدون،  عن كون االقتصاد الوطني في تلك املرحلة تمي 

اتية،  تحقيبللمؤسسات العمومية    في تلك الفترةاألسباب    تسمح هذهلم  حيث  
 
كانت مطالبة بتحقيق    ذلك أنه ق مصالحها الذ

ياس ي واستمراره.  على االستقرار الس 
ً
   املطالب االجتماعية على حساب تحقيق األهداف االقتصادية حفاظا

جت إعادة الهيكلة     تعلق بإعادة هيكلة املؤسسات امل،  1980أكتوبر سنة    4ؤرخ في  امل  242-80بصدور املرسوم رقم  تو 

املادة    ، (1980،  242-80)مرسوم رقم   الفقرة األولى  دت 
 
أك إلىمن  2حيث  الهيكلة تهدف  نحو   )...( السعي  »  :ه على أن إعادة 

االقتصادية  حتياجات االقتصاد واحتياجات املواطنين، في إطار إنجاز أهداف املخطط الوطني للتنمية  التلبية املتزايدة لتلبية ا

   :واالجتماعية، ووفقا للمبادئ املنصوص عليها في املادة األولى أعاله، وذلك عن طريق

 أ( تحسين ظروف سير االقتصاد،

 ب( تحكم أكثر في جهاز االنتاج،           

 . «  االلتزام بنتائج أنشطة املؤسسات على ضوء األهداف التي رسمها التخطيط الوطنيج(             

 »  :تستهدف ما يلي العمومية بأن إعادة هيكلة املؤسسات  سالفة الذكر، 2الفقرة الثانية من املادة  أضافت  

البشرية    املبادرات املبدعة التي تقوم بها هيئات املؤسسة ووحداتها بهدف االستعمال العقالني للكفاءاتأ( تشجيع  

ا وكيفا،  أقص ى ما يمكن من االنتاجية واملزيد منوالتعبئة الفعلية ملوارد املؤسسات املادية، سعيا لتحقيق   االنتاج الوطني كم 

الالمركزي دعم  تحديد    ة ب(  بفضل  الخدمات  وإسداء  املواد  بإنتاج  الخاصة  األنشطة  تسيير  في  السلطة  وتوزيع 

 ، والسيما على مستوى وحدات االنتاج، ع باملؤسسات على اختالف أنواعهامستويات االضطال 
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دة، على أساس  تكاملية، سواء بين املؤسسات التابعة للقطاع الواحد، أو التابعة لقطاعات متعد  ج( إقامة عالقات  

صة، اتعاقدي في عالقاتها، مع مراعاة انسجام النسب واألهداف و تحديد   آلجال املخص 

امل التكميلي  الدور  مع  االقليمي،  املؤسسة ومستوى عملها واختصاصها  بين حجم  القصوى  املالءمة  توخي  نوط  د( 

 باملؤسسات املحلية، 

وجودة، عن طريق التخطيط الدقيق والفعال للمبادالت عبر مجموع    بتموين املؤسسات والسكان بانتظام  ه( القيام

التراب الوطني، وذلك ملواجهة االحتياجات والحتميات الناتجة عن تطبيق السياسة االقتصادية واالجتماعية  بصفة عامة،  

 .      «صة  والتوازن الجهوي بصفة خا 

ارتكزت إعادة هيكلة املؤسسات العمومية على مرحلتين هامتين هما إعادة الهيكلة املالية وإعادة الهيكلة العضوية. 

فأما إعادة الهيكلة العضوية تتمثل في تغيير حجم املؤسسات العمومية بهدف التمكن من تسييرها، بحيث تم تفكيك العشرات  

 املؤسسات املتخص  منها إلى مئات من  
ً
إعادة الهيكلة العضوية إلى تقسيم جغرافي للمؤسسات    عن ذلك، أسفرت  صة، وفضال

حيث أحدثت مؤسسات ذات طابع جهوي في مجاالت مختلفة مثل صناعة مواد البناء، الخشب، والنسيج. وبناء    ،العمومية

-TEBANI, 2011, pp. 36)  1983في سنة    375  إلى  1980مؤسسة في سنة    70على ذلك، تزايد عدد املؤسسات العمومية من  

39) . 

التطهير  تمثل املرحلة األخيرة والحاسمة إلعادة هيكلة املؤسسات العمومية، والتي تهدف إلى    وأما إعادة الهيكلة املالية

املالي واملحاسبي للمؤسسات حول وضعياتهم السلبية السابقة واملتعلقة السيما بالعجز املتراكم خالل املرحلة السابقة من  

إعادة الهيكلة من أجل تحقيق األرباح من االنتاج.  جهة، كما تهدف من جهة أخرى إلى تشغيل مؤسسات جديدة ناتجة عن  

خذتها الدولة من أجل تجسيد فكرة التمويل الذاتي    ر ويمكن اعتبا
 
كذلك بأن إعادة الهيكلة املالية مجموعة من التدابير التي ات

 .(TEBANI, 2011, pp. 36-39) ل املسؤولية وفقا ملبدأ الشفافية ً  للمؤسسات وجعلها تتحم

الت املردودية واالنتاجيةللر   إطار تحسين سير االقتصاد االشتراكي وتنظيمهأدرج هذا اإلصالح في   غير أن    ،فع من معد 

حجم املؤسسات العمومية ال  ، ذلك أن  نتظرةإعادة الهيكلة العضوية واملالية للمؤسسات العمومية، لم تحقق األهداف امل

ت النمو، ولو كان األمر كذلك فكيف تفسر نتائج الشركات العاملية الكبرى التي يفوق رقم  يعد   
 

العائق األكبر في تدهور معدال

لعد   الخام  الداخلي  االنتاج  ناتج عن  أعمالها  العمومية  املؤسسات  إنتاجية وفعالية  بأن تدني مستوى  ة دول. ولذلك، يظهر 

 طريقة التسيير الرديئة  
ً
عن ذلك، فإن سياسة التمويل    املتمثلة باألساس في االستغالل الس يء ملوارد وطاقات املؤسسة. وفضال

التي اعتمدتها السلطات العمومية لتمويل املؤسسات العمومية في تلك الفترة قد تزامنت مع االنخفاض الكبير ألسعار النفط،  

 . (141-140)داودي، الصفحات  األمر الذي نتج عن مديونية كبيرة للدولة

 
ً
إلى التطوير االقتصادي لم تعالج  ملا تقد    وفضال م ذكره، فإن املقاربة االصالحية املتمثلة في إعادة الهيكلة الهادفة 

 
 
ت املؤسسة العمومية  طبيعة النظام الوطني للتخطيط انطالقا من تموقع املؤسسة العمومية في آخر هرم السلطة حيث ظل

أحد الكتاب إلى وصف  بى  ا أد  مم  ،  (BENISSAD, 1994, p. 40)  تخضع في تسييرها للتعليمات والتوجيهات الصادرة من املركز

 .(67، صفحة 2006)عجة،  املؤسسات العمومية آنذاك بمثابة مرافق عمومية وكوحدات إنتاج في الوقت نفسه 

 1986النفطية سنة    األزمةتها بعد  ت حد  ط في أزمة هيكلية اشتد  الفترة تتخب  املؤسسة العمومية خالل تلك  بقيت  

ير التمويالت الالزمة  توف  أن تستمر فيالدولة    التي انجر  عنها انخفاض في أسعار النفط في السوق الدولية، حيث لم تستطع

مقاربة إصالحية جديدة استهدفت املؤسسة  ا استدعى وضع  ل أعباءها املتنامية، مم  وتحم    لسير نشاطات املؤسسة العمومية

ا بوظيفتها االنتاجية القائمة على  العمومية فيما يخص  تعديل عالقاتها بالدولة بإرجاعها إلى مسارها الحقيقي املرتبط أساًس 

  .(584، صفحة 2018نو، )برك 1988يناير  12دت بموجب القوانين الصادرة في فكرة استقالليتها التي تجس  
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ت إلى فشل سياسة إعادة الهيكلة يتعلق    على هذا النحو، ن بأنه من بين األسباب الجوهرية التي أد  املؤسسات  بيتبي 

 بحد  ذاتها
ً
ا يتمتع باالستقاللية  اقتصاديً   ، بحيث كان البد  من اللجوء إلى تفعيل دور هذه املؤسسات في السوق باعتبارها متعامال

 من  إعادة النظر في النظام القانوني الذي يحكمها وفي طرق تسييرهااتجاه الدولة، وذلك من خالل  
ً
قصور اإلصالح على  ، بدال

إلى إصالح شامل الهيكلة فقط دون أن يمتد   إلى كون إعادة  رجع أحد  ي  و   .(SADI, 2006, p. 34)  إعادة  القصور  الكتاب هذا 

 
 
ر املوحد للتنمية داخل  مرحلة تحضيرية لالنتقال إلى االقتصاد الرأسمالي، حيث زال التصو    الهيكلة في تلك الفترة ما هي إال

 .(90، صفحة 2006)عجة،  ار ليبرالي ينتقد الوضع املهترئ لالقتصاد الوطني السلطة وبرز للعلن تي  

ا   بادرت السلطات العمومية بعد ذلك إلى تعميق االصالحات باللجوء إلى إعادة الهيكلة الصناعية بوصفها عنصًرا مهم 

 
 
 في تصحيح مسار االقتصاد الوطني، حيث جاءت هذه العملية في إطار الوفاء بااللتزامات املترت

 
فاق املبرم مع صندوق  بة على االت

الدول في  النقد  ويقصد1994  أفريلي  الوطنية    .  االنتاج  أداة  تنظيم  بإعادة  املتعلقة  التدابير  تلك  الصناعية  الهيكلة  بإعادة 

. ومن بين أهم أهداف إعادة  وتوزيعها وتحديثها، قصد رفع فعاليتها وقدرتها التنافسية، وإدماجها في التقسيم الدولي للعمل

حوكمة إدارة املوارد  ،  النشاطات الرئيسية املنتجة، والتخلي عن النشاطات الثانوية غير املنتجةالهيكلة الصناعية، التركيز على  

 .  (268، صفحة 2009)الداوي،    البشرية داخل املؤسسة، والتحكم في التقنيات الحديثة للتسيير واختيار أفضل الشركاء

   :لقطاع العمومي االقتصاديل أساليب التسيير االشتراكيالتخلي عن   2.2

على احتكار الدولة مللكية وسائل    املنبثق من األيديولوجية االشتراكية والقائم   ا لفشل نموذج االقتصاد الوطني نظرً 

منذ مطلع االنتاج من جهة واالعتماد على التخطيط الوطني لالضطالع بالتنمية من جهة أخرى، لجأت السلطات العمومية  

ي إصالحات اقتصادية    إلىالثمانينات   مقابل    لقطاع العمومي االقتصاديلإلى التخلي عن أساليب التسيير االشتراكي    تهدفتبن 

 
 
الل السيما  مبادئ الحرية االقتصادية املتعلقة  والسوق  وآليات  قواعد  يبرالي املرتكزة على  االستعانة بأساليب التسيير 

 .املنافسةحرية و والتجارة  االستثماربحرية 

سنة بحيث   مرحلة    العموميةاملؤسسات  بداية دخول  ،  1988  تعتبر  الحقيقية،  من  االصالحات  ـصت 
 
وصف تخل

ــل  تعتبر بمثابة ملحقة إدارية و خالل مرحلة التسيير االشتراكي للمؤسسات، حيث كانت آنذاك    زهامي  املرفق العام الذي كان ي
 
تمث

  ، نظًرا البتعاد تلك املؤسسات (141، صفحة  1998)عدون،    داف التنمية الوطنية بكل أبعادهاأداة في يد الدولة لتحقيق أه

ل مركًزا لتوفير مناصب العمل وتوزيع الدخل،  
 
عن ممارسة النشاط االقتصادي وتحقيق الثروات واألرباح، بحيث كانت تشك

االجتماعي  السلم  على  السياسية حفاظا  باألجرة  آنذاك  العامل  يتقاضها  كان  التي  األجرة  إلى وصف  الكتاب  بأحد  أدى  ا    مم 

(ZOUAIMIA, L'ambivalence de l'entreprise publique économique en Algérie, 1981, p. 156) . 

 
 
اإلصالحات  ت رقم    ،1988سنة  خذة  املت  رجمت  القانون  في    01-88بصدور  سنة    12املؤرخ  املتضمن  ،  1988يناير 

ليصدر في مرحلة الحقة    ،(1988،  01-88)قانون رقم    ، املعدل واملتممالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية

، 25-95)أمر رقم    املتعلق بتسيير رؤوس األموال التجارية التابعة للدولة،  1995سبتمبر سنة    25املؤرخ في    25-95األمر رقم  

املتعلق بتنظيم املؤسسات العمومية االقتصادية  ،  2001غشت سنة    20املؤرخ في    04-01امللغى واملستبدل باألمر رقم  ،  (1995

ـروعلى هذا النحو، تغ .( 2001، 04-01)أمر رقم  ، املتمموتسييرها وخوصصتها للمؤسسات العمومية   القانوني نظامالا  جذريً  ي 

ــفق واعتبارها من قبيِل الشركات التجارية.    بما يت 

املؤرخ    04-01من األمر رقم    2ملادة  ا  حيث ورد فيعلى املؤسسات العمومية  صراحة الصفة التجارية    أضفى املشر ع

   وذلك  ،»  تجارية )...(املؤسسات العمومية االقتصادية هي شركات   «   :، على أن، سالف الذكر2001غشت سنة    20في  
ً
خالفـا

للوضع الذي كان سائًدا في ظل  التسيير االشتراكي للمؤسسات، حيث أنه على الرغم من اعتراف املشر ع في تلك املرحلة بأن  

   العموميةاملؤسسة  
 
أبريل    29في    ؤرخامل  23-75مر رقم  األ   ، وذلك وفقا ألحكام املادة األولى من عد  تاجرة في عالقاتها مع الغير ت

  ، (1975،  23-75)أمر رقم      تضمن القانون األساس ي النموذجي للمؤسسات االشتراكية ذات الطابع االقتصاديامل،  1975سنة  
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 أن تبعيتها الشديدة إزاء الدولة حال دون ترتيب النتائج القانونية لهذا الوصف 
 
)صبايحي، أثر الطبيعة العمومية للمؤسسة    إال

 .(56، صفحة 1997-1996العمومية االقتصادية على صفتها التجارية، 

  و 
ً
ة للمشاريع الكبيرة، وكونها تعد  من أهم أنواع الشركات في العصر الحديث، فضال نظًرا العتبار شركة املساهمة معد 

أحالت  ،  (221، صفحة  2003)بوذياب،    الرأسمالي املرتكز على مبدأ الحرية االقتصادية وسلطان اإلرادةعن كونها النموذج  

  ، فيما يتعلق بإنشاء املؤسسات سالف الذكر ،  2001غشت سنة    20املؤرخ في    04-01من األمر رقم    5الفقرة األولى من املادة  

التجاري.  ،  العمومية القانون  في  األموال املنصوص عليها  لها شركات رؤوس  التي تخضع  العامة  األحكام  إلى  تنظيمها وسيرها 

التي تأخذ شكل شركة مساهم  العمومية  وهيئة للتسيير    تدار عن طريق هيئة للتداول تتمثل في مجلس اإلدارة   ةفاملؤسسة 

   .(1975، 59-75)أمر رقم  من التقنين التجاري  635و 610/1د وذلك وفقا ألحكام املوا تتمثل في رئيس مجلس اإلدارة

ــــــــــــــــب على اكتســاب املؤســســة العمومية صــفة التاجر آثار قانونية تتمثل في احترافها ل عمال التجارية وخضــوعها 
 
يترت

ـــــــــــــــــــــع بملكية  ـــــــــــــــــــــا يســــــــمح لها (Fonds de commerce)  املحل التجاري لاللتزامات التجارية التي يخضــــــــع لها التجار. كما تتمت  ، مم 

، باستغالله بكل حرية. 
ً
ــنــا ا معي 

ً
وال يقتصر استغالل املؤسسة العمومية للمحل التجاري بنفسها باعتبارها تاجرة تمارس نشاط

ـــــــــــــــــــما
 
نطاق القانون الخاص، والتي  يمكن أن تســـــتغل هذا املحل التجاري باعتباره ملكية تجارية بمختلف الطرق املعروفة في   إن

 حيازًيا، أو 
ً
من شـــــــأنها أن تحقق ربًحا وذلك بالتصـــــــرف فيه عن طريق البيع، أو الدخول به كحصـــــــة في شـــــــركة، أو رهنه رهنــــــــــــــــــــا

 . (189، صفحة 1992)غانم،  إيجاره إيجاًرا حًرا

ــــادية   تجدر اإلشـــــــــارة كذلك إلى ــــات العمومية لوظيفتها االقتصـــــ ــــســـــ ــــترجاع املؤســـــ ــــ ى مع متطلبات قواعد بما اســـــ يتماشـــــ

ي للمنافسة، لتستعيد بذلك مكانتها   ـباع أنجع أساليب التسيير املالي واالقتصادي من أجل التصد 
 
السوق الحرة التي تفرض إت

على تحقيق األرباح الكافية التي تضـــــــمن على مســـــــتوى األســـــــواق الوطنية والدولية. ولذلك، أصـــــــبحت هذه املؤســـــــســـــــات تبحث  

 باتباع أســـــــــاليب التســـــــــيير املعمول بها لدى 
 
وجودها في محيط تنافســـــــــ ي تكون فيه ملزمة بأن تفرض نفســـــــــها. ولن يتأتى ذلك إال

ـبعة في إدارة املرافق العامة
صبايحي، أثر الطبيعة العمومية للمؤسسة )  الشركات التجارية الخاصة، تختلف عن األساليب املت 

 .(95-94، الصفحات 1997-1996العمومية االقتصادية على صفتها التجارية، 

اإلد  أجهزتها  استقاللية  بمدى  مشروط  وجه  أكمل  على  االقتصادية  لوظيفتها  العمومية  املؤسسة  أداء  في إن  ارية 

رت    ممارسة مهامها. وبالفعل، صبحت  أ  العمومية من عالقة التبعية املفرطة التي كانت تربطها مع الدولة، بحيث  املؤسسة تحر 

من القانون    58كما تنص عليه صراحة املادة  دون تدخل خارجي    في مجال اإلدارة والتسيير واسعة النطاق  ع بحرية املبادرة  تتمت  

ال يجوز ألحد أن يتدخل في إدارة أو تسيير املؤسسة    «  :أنه، على  ، سالف الذكر1988يناير سنة    12املؤرخ في    ،01-88رقم  

   العمومية االقتصادية، خارج األجهزة املشكلة قانونا والعاملة في إطار الصالحيات الخاصة بها. 

 ا ضمنيً تشكل كل مخالفة لهذا الحكم تسييرً  
 
ب عنها تطبيق قواعد املسؤولية املدنية والجزائية املنصوص عليها  ا ويترت

 .  »شأن  في هذا ال

 يعترف املشر ع  
ً
للمؤسسة العمومية بحق امللكية على أموالها والتي تعتبر أساًسا لالستقاللية املالية، والتي كانت أيضا

نتيجة إدراج الحقوق والقيم املنقولة للدولة لصــــــــــــالح املؤســــــــــــســــــــــــات العمومية ضــــــــــــمن طائفة األمالك الوطنية الخاصــــــــــــة، أي 

  األمالك الوطنية العمو عن  انفصـــــــالها  
ً
، 1990املؤرخ في أول ديســـــــمبر ســـــــنة  30-90رقم  قانون  المن   18ملادة ألحكام امية طبقا

تخضــع العمومية  أصــبحت أموال املؤســســات  ف  .(1990،  30-90)قانون رقم    ، املعدل واملتمماألمالك الوطنيةاملتضــمن قانون  

ـــــرف فيهــا وإمكــانيــة التنفيــذ عليهــالقواعــد القــانون الخــاص من حيــث قــابليــة الت ـــ  لقواعــد القــانون    صـــــ
ً
من قبــل الــدائنين وفقـــــــــــــــــــــــــــا

، 2001غشــــت ســــنة  20املؤرخ في    04-01رقم  من األمر   4وفي هذا املقام، يمكن أن نشــــير إلى الفقرة الثانية من املادة    .الخاص

  الرهن الدائم وغير املنقوص للدائنين االجتماعيينويشــــكل رأســــمالها االجتماعي  »   : هالتي تنص صــــراحة على أن  ،الذكرســــالف 

« .  
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رة ألموال املؤســــــــــســــــــــة العمومية  على هذا النحو، ر فعت الحماية التي كانتو  ل مســــــــــؤولية ، حيث أصــــــــــبحت تتحم  مقر 

ـــفحة  2003)بولحبال،    تصــــرفاتها كغيرها من الشــــركات التجارية الخاصــــة ــــــــــــــــــضــــح الدفع الكامل ألموالها إلى   .(29، صـ وهكذا يت 

ــــــــــــــد ابتعادها عن النظرية الدومينية التقليدية سواء 
 
التجارة والسوق قصد تحقيق املردودية املالية والفعالية، األمر الذي يؤك

 .(244، صفحة 1992)كايس،  من زاوية التسيير، الطبيعة والحماية

ـنهي مبدئًيا  إن اعت بار املؤسسة العمومية شركة تجارية من جهة وتكريس استقالليتها اتجاه الدولة من جهة أخرى، ي 

ملد   املالية  السيولة  انعدام  حالة  في  املؤسسة  هذه  لديون  ـلها  تحم  حول  الدولة  ومستمر  مسؤولية  طويلة  تصبح  ة  وهكذا  ة. 

املخاطر الناجمة عن وظيفتها التجارية في السوق كغيرها من الشركات التجارية  ل مسؤولية  لتحم    مؤهلة  العمومية  املؤسسة

التجاري وفقا ملا تمليه متطلبات قواعد السوق  بإوذلك    ،خاصة، لتكون عرضة إلجراء اإلفالسال زالة خطرها على االئتمان 

 واملنافسة.  

املؤرخ    01-88رقم  من القانون    36/1وجب املادة  ة بمل مر  نص  املشر ع على جواز إعالن إفالس املؤسسة العمومية ألو  

 217املادة  ، ذلك أن  خالل مرحلة التسيير االشتراكي للمؤسساتعلى خالف الوضع    سالف الذكر،  ،1988سنة    يناير  12في  

، حيث كانت  ية من تطبيق إجراء االفالس عليهاقبل تعديلها قد استبعدت املؤسسات العموم  1975التجاري لسنة    من التقنين 

 :على 216و 215» ال تنطبق املادتان  :أنه تنص على

 . املؤسسات االشتراكية، 1

 . االستغالالت الزراعية املسيرة ذاتيا، وعلى تعاونيات قدماء املجاهدين، 2

 . تعاونيات الثورة الزراعية لإلنتاج أو مصالح الواليات أو البلديات،  3

 الشركات ذات االقتصاد املختلط «.    .4

 1993أبريل سنة    25ؤرخ في  امل  08-93تشريعي رقم  الرسوم  املبموجب    املذكورة أعاله  217املادة    لكن بعد تعديلو 

ما    ،(1993،  08-93)مرسوم تشريعي رقم  
 
أصبحت فقرتها األولى تنص على مبدأ خضوع املؤسسات العمومية لنظام اإلفالس كل

، أوردتا  هاة طويلة ومستمرة. غير أن الفقرتين الثالثة والرابعة منأي انعدام السيولة املالية ملد    ،كانت في حالة توقف عن الدفع

ن  
 
ـمك ي  املبدأ،  هذا  على  املؤسساتاستثناء  تحل  محل   أن  ـل عن طريق    العمومية  الحكومة  تتكف  فالحكومة  يون.  بالد  للوفاء 

 ألحكام املادة  
ً
ي إلى إقفال اإلجراء القضائي الجاري، النقضاء الديون طبقا ا يؤد   357التنظيم بتسديد مستحقات الدائنين، مم 

   .من التقنين التجاري 
ن في حقيقة األمر بأنها شركات تجارية غير عادية، انطالقا من أن  فالس يبي  من جزاء اال  إن إفالت املؤسسة العمومية

التي تقع  منافسة  يجعلها ال تخضع للمن شأنه أن    املؤسسة العمومية   بواسطة اإلعانات املالية الدورية لصالح تدخل الدولة  

،  تواجدهم في السوق فرض  النوعية والسعر من أجل    على عاتق املتدخلين املنافسين لها من حيث الجهد املبذول فيما يخص  

يعتبر  الذي     األمر 
ً
الخاصة   إخالال واملؤسسات  العمومية  املؤسسات  بين  املنافسة  حرية  ملبدأ  خرقا  بل  املنافسة،    بقواعد 

(ZOUAIMIA, Les aides de l'Etat aux entreprises publiques économiques: une entrave au principe de libre 

concurrence?, 2017, pp. 19-20) 

ـى في آخر املطاف، فإن االستقاللية املالية  ، حت 
ً
 من بقاء الدولة ضامنة ماليا

ً
تعتبر    للمؤسسات العمومية  وانطالقـا

ـابشكلية    ,CHIGNIER, 2009)  بمظهر غير مكتملالتسيير يحتفظ    يبقى مسار استقاللية  ولذلك  ،على حد  تعبير أحد الكت 

p. 31).  ،العمومية من أجل الحفاظ  يتعي    وبناء على ذلك أن  في السوق،    هاوإثبات وجودتوازنها املالي  على  ن على املؤسسات 

الوسائل القانونية  مختلف  استعمال  والدولي بتسعى إلى تنويع وتطوير منتوجاتها وتوسيع دائرة تدخلها على الصعيدين الوطني  

   في ظل  االنفتاح االقتصادي الذي تشهده الجزائر. مع القطاع الخاص  الشراكةالتسيير و املتاحة مثل عقود 
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   : انفتاح القطاع العمومي االقتصادي على املنافسة الحرة .3

النشاطات   لوحدها ممارسة  تحتكر  الدولة  تعد  املنافسةلم  على  مفتوحة  أصبحت  التي    ، فمسؤولية االقتصادية 

في . ولتحقيق هذا املسعى  الأصبح يتقاسمها القطاع الخاص الذي يعتبر كشريك فع    تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 

ساتي  وضع اإلطار القانون إطار تحرير النشاطات االقتصادية لصالح القطاع الخاص، شرعت السلطات العمومية في ي واملؤس 

من خوصصة التسيير    اابتداءً   تكريس سياسة الخوصصة بصفة تدريجيةب  من أجل التنازل عن قطاعها العمومي االقتصادي

 إلى خوصصة امللكية )1.3)
ً
 (.2.3( وصوال

 : خوصصة التسيير1.3

اإلصالحات  تعتبر     ملسار  تكِملة  التسيير  عرفتها خوصصة  التسيي  باعتبار ،  العمومية  املؤسسات  التي  أساليب  ر  أن 

بلوغ أهدافها كمؤسسات تسعى إلى  ق فعاليتها االقتصادية و لم تسمح لها من تحقي   ،ذات الطابع اإلداري   الجامدةالتقليدية  

بح. و  الــر  ـن عليها أن تقوم بتسيير واستغالل ممتلكاتها وأموالها بما يتالئم واعتبارها من قبيل  على هذا األساستحقيق  ، يتعي 

   عتمادها علىابوذلك  لشركات التجارية،  ا
ً
 للمنافسة    للمردودية املالية  طرق التسيير الحديثة تقنًيا وتكنولوجًيا تحقيقـا

ً
يـا وتصد 

رجه  دالذي أ  (Contrat de management)، واملتمثلة السيما في عقد التسيير (155، صفحة 1992)كايس،  الوطنية واألجنبية 

،  01-89)قانون رقم    املتمم للتقنين املدني،  1989فبراير سنة    7املؤرخ في  ،  01-89بموجب القانون رقم    1989سنة    عاملشر  

1989)  . 

عقد  »    :كما يليعقد التسيير    ملذكور أعالها،  1989فبراير سنة    7املؤرخ في  ،  01-89القانون رقم    فت املادة األولى منعر  

التسيير هو العقد الذي يلتزم بموجبه متعامل يتمتع بشهرة معترف بها، إزاء مؤسسة عمومية اقتصادية أو شركة مختلطة  

مقابل   ولحسابها  باسمها  بعضها،  أو  أمالكها  كل  بتسيير  في  االقتصاد،  ومعاييره،  أجر  مقاييسه  عالمته حسب  عليها  ضفي 

 .  « ويجعلها تستفيد من شبكاته الخاصة بالترويج والبيع 

دون تحويل حقوق    إلى القطاع الخاص   االقتصادي  العمومي القطاع  ؤسسات  مخوصصة التسيير إلى نقل إدارة    تهدف

للمنشآت االقتصادية وتحقيق املردودية املنتظرة منها واملنشودة وفقا وذلك راجع لعدم قدرتها على التسيير الفعال  ،  امللكية

و  عديدة.  الوطني طوال سنين  االقتصادي  ل للتخطيط  التسيير    يخو  املتعاقدلعقد  ر(  لطرف  العمومية   )املسي  املؤسسة    مع 

ة  الحق فيبصورة مستقلة   أو  في يد املؤسسة العمومية    االستغالل واإلدارة للمال محل التسيير، فامللكية تبقى  ممارسة مهم 

ة  عن ذلك من حقها في جني األرباح دون ضبط التسيير والتحكم فيه، فهو يبقى طوال مد    وما ينجر    شركة مختلطة االقتصاد

ع بشهرة معترف بها العقد في يد ر الذي يتمت    . (169-168، الصفحات 1992)كايس،  املسي 

ن بأن خوصصة التسيير تستند على فكرة فصل امللكية عن االستغالل واإلدارة ر  وعلى هذا النحو، يتبي  عهد للمسي 
 
،  التي ت

على تحسين املردودية ر   املسي    أن يسهر  من أجلامللكية العامة للمشروع الخاضع لهذا النوع من الخوصصة قائمة    مع بقاء

العمومي للمؤسسة  واملالية  والخدمات  االقتصادية  املنتوجات  شأن  رفع  طريق  عن  السيما  الخارجية  األسواق  واقتحام  ة 

ر  على أجر ي   مة، مقابل أن يحصل املسي  املؤرخ في ، 01-89القانون رقم  من  8و 4ا ألحكام املواد قد في العقد، وذلك وفحد  املقد 

   سالف الذكر. ، 1989فبراير سنة  7

طار انسحاب الدولة من دائرة تسيير أمالكها  القانون الجزائري تم في إفي  تجدر اإلشارة كذلك إلى أن إدراج عقد التسيير  

ـهرة في مجال التسيير واإلدارة، بما يكفل للمؤسسات العمومية  
 
ـعون بالش االقتصادية لصالح متعاملين من القطاع الخاص يتمت 

ـكي   صادية املحيطة بها، ويجعلها قادرة على مواكبة أساليب التكنولوجيا التي تخرجها من حالة  ف مع ظروف البيئة االقت الت 

الحركة  حالة  إلى  مم    الر كود  مرتفعة،  اقتصادية  بكفاءة  استمراريتها   لضمان 
 
يمك السوق ا  في  املنافسة  قوى  مواجهة  من    نها 

آلية   التسيير  عقد  االقتصادية،  )صبايحي،  العامة  املؤسسة  في  االقتصادية  الجدوى  ولذلك (413، صفحة  2012لتفعيل   .

ر  على أن يكون املسي  ،  سالف الذكر  ،  1989فبراير سنة    7املؤرخ في    ،01-89القانون رقم  حرص املشر ع في نص املادة األولى من  
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، و وفقا لذلك تلتزم الشركة املالكة باختيار والتعاقد مع  سواء كان مستثمًرا وطنيا أم أجنبيا  ع بشهرة معترف بها ا يتمت  شخصً 

تتوافر فيه   الذي تتدخل فيهشخص  النشاط  في   الشهرة 
 
إال تتوافر  الصفة ال  أن هذه  في الشركات األجنبية    ، لكن املالحظ 

ر  الحصول على مسي    أن تهتم أكثر باملنافسة الدولية لضمانلها    املعروفة على املستوى الدولي، وعليه فإن الشركة املالكة ال بد  

ع بشهرة معترف بها     .(91، صفحة 2012)منصور،  يتمت 

بأن الواقع  يلم  املشرع     يالحظ  أو األجنبي، لكن  الوطني  في املستثمر  ـر  الدولي    كشف عن يالعملي  حصر املسي  الطابع 

عللعقد، ذلك أنه من بين الشروط املوضوعة في العقد   الطرف املتعاقد مع املؤسسة العمومية بشهرة معترف بها، والذي    تمت 

إلى   يكون في غالب األحوال من الشركات األجنبية الكبرى التي تستطيع بناء على هذه الخاصية أن تعبر باملؤسسة العمومية 

عبة نها من تحصيل األرباح من العملة الص 
 
   .(169، صفحة 1992)كايس،  األسواق الدولية، األمر الذي يمك

  دية وشركة االقتصاد املختلط فقط، الطرف مانح التسيير في املؤسسة العمومية االقتصامن جهة أخرى  املشر ع    حصر

ـجوء إلى إبرام عقود التسيير.  من إمكانية    القانون الخاص و األشخاص املعنوية من القانون العام    استبعدت  بحيث
 
واملالحظ  الل

ه حسب أحد الكتاب،عقد التسيير،    عدم إدراج الشركات الخاصة كطرف فيأن   كان من    (1989سنة  )أنه في تلك املرحلة   مرد 

عب الحديث عن قطاع خاص بمفهومه الحقيقي ويرجع ذلك إلى الوضعية االقتصادية الس    تعكسوالتي    1962ائدة منذ  الص 

 .  (16، صفحة 2012)منصور،  على النشاطات االقتصادية موميمنة القطاع العهي

 أنه بالرجوع إلى    موميأما فيما يتعلق بالقطاع العو 
 
املرسوم  وعلى الرغم من عدم إدراجه كطرف في عقد التسيير، إال

في    101-01التنفيذي رقم   إنشاء2001أبريل سنة    21املؤرخ  املتضمن  للمياها   ،  رقم    لجزائرية  تنفيذي  ،    101-01)مرسوم 

)مرسوم    الديوان الوطني للتطهير   ، املتضمن إنشاء2001أبريل سنة    21املؤرخ في    102-01املرسوم التنفيذي رقم  و   (2001

ضح بأن هاتان الهيئتان العموميتان ذات الطابع الصناعي والتجاري، بإمكانهما في إطار تأدية (2001،  102-01تنفيذي رقم   ، يت 

املناولة   طريق  عن  برامجها  من  بعض  إنجاز  االمتياز    (Sous-traitance)مهامهما  التسيير     (Concession)  أو    (  أو 

(Management    أو بأي شكل آخر من أشكال الشراكة(Partenariat).    ر هذه الصورة بوضوح التعارض الوارد بين نص وتعب 

املؤسسة   في  التسيير  مانح  يحصر  تشريعي  ونص  التسيير  عقد  إبرام  العام  القانون  من  املعنوية  ل شخاص  يسمح  تنظيمي 

  ن ظاهرة عدم انسجام القاعدة القانونية في القانون الجزائري العمومية االقتصادية وشركة االقتصاد املختلط، األمر الذي يبي  

 .(304، صفحة 2018)لكحل، 

)أمر رقم    املتعلق بخوصصة املؤسسات العمومية،  1995غشت سنة    26املؤرخ في  ،  22-95األمر رقم  صدر بعد ذلك  

د)...(  »  : الخوصصة بأنها   ،، حيث اعتبرت املادة األولى منه(1995، 95-22    :القيام بمعاملة أو معامالت تجارية تتجس 

ا في تحويل ملكية كل األصول املادية أو املعنوية في - عمومية أو جزء منها، أو كل رأسمالها أو جزء منه    مؤسسة   إم 

 لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويين من القانون الخاص،  

ا في تحويل تسيير مؤسسات عمومية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين من القانون الخاص وذلك بواسطة إم  و  -

د كيفيات تحويل التسيير وممارسته وشروطه   .  « صيغ تعاقدية تحد 

سالف الذكر،  ،  2001غشت سنة    20املؤرخ في    04-01املذكور أعاله، بموجب األمر رقم    ،22-95األمر رقم  وبعد إلغاء  

، حيث اكتفت  ضمن تعريفه للخوصصة بشكل عام  لخوصصة التسيير لم يدرج هذا األخير ضمن نصوصه القانونية تعريفا  

أنه  13املادة   على  بالنص  تتجس  ي   ،منه  صفقة  كل  بالخوصصة  معنويين  قصد  أو  طبيعيين  أشخاص  إلى  امللكية  نقل  في  د 

   :العمومية، وتشمل هذه امللكيةسات  خاضعين للقانون الخاص من غير املؤس 

املعنويون الخاضعون  كل رأسمال املؤسسة أو جزء منه، تحوزه الدولة مباشرة أو غير مباشرة و/أو األشخاص  -

ية أو اكتتاب لزيادة  أو حصص اجتماعوذلك عن طريق التنازل عن أسهم    (Droit commun)  لعاديللقانون ا

 ، الرأسمالفي 
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-  
 
 .التابعة للدولة ل وحدة استغالل مستقلة في املؤسسات األصول التي تشك

ن  ي  بأن املشر ع قد تراجع عن تعريفه الشامل للخوصصة، األمر الذي  ا سبق ذكره،  مم  يالحظ   الواقع بأن إرادة  بي  في 

جه بشكل واضح نحو خوصصة  .(SAADOUN, 2012, p. 147) ميةأصول ورأسمال املؤسسات العمو  السلطات العمومية تت 

نشهد تراجع خوصصة    ،(2009،  01-09)أمر رقم    2009لسنة    ي في مرحلة الحقة وبمناسبة صدور قانون املالية التكميل  غير أنه

بإعادة  إعادة بروز الدولة املنتجة. ويتعلق األمر    الذي أثبت لقطاع العمومي  الواسع لتواجد  ال، بل عودة  املؤسسات العمومية

املؤ  في سياسة خوصصة  يالنظر  آخر  العمومية واعتماد توجه  العموميةتمثل فسسات  املؤسسات  تأهيل  إعادة    بواسطة   ي 

ىللدولة  اليةاملعانات  اإل  ا أد   ZOUAIMIA, Les aides de l'Etat aux)  إلى إثقال عبء الخزينة العمومية  بشكل مستمر    ، مم 

entreprises publiques économiques: une entrave au principe de libre concurrence?, 2017, p. 17)  

اء االنخفاض الكبير  2014خاصة بعد األزمة التي عاشتها البالد انطالقا من سنة  يستمر الوضع على تلك الحال،  لم   ، جر 

املداخيل الناجمة عن  الدولية  النفطية  للموارد  السوق  اقتصاديفي  ب على ذلك ركود 
 
ترت عدم فعالية عن    كشف  ، بحيث 

 ، حيث  (Économie de rente)  نموذج اقتصاد الريع
 
طرح من جديد مسألة استراتيجية تتعلق بالحوكمة  استدعى األمر أن ت

عادة النظر  إل السلطات العمومية    اضطر تواعتباًرا لذلك،    .(BESSAHA, 2020, p. 16)  السياسية، االقتصادية واالجتماعية

الحمائية سياساتها  باستطاعتها  في  ليس  العمومية  الخزينة  أن  من  انطالقا  ل    االستمرار،  تحم  املالية   تقديمفي    اإلعانات 

ة    (Cessation de paiement)واملتواجدة في حالة توقف عن الدفع   للمؤسسات العمومية املعسرة النعدام السيولة املالية ملد 

 التي ت،  (2016،  18-15)قانون رقم    2016لسنة  قانون املالية  أحكام  من ستنتج ، وهذا ما ي  طويلة
 
مسار  إعادة تفعيل  على    دؤك

  62املادة    صراحة  تنص  حيثلكن لصالح املساهمة الوطنية املقيمة دون املستثمر األجنبي،  خوصصة املؤسسات العمومية،  

االقتصادية التي تنجز عمليات شراكة عن طريق فتح الرأسمال االجتماعي  يجب على املؤسسات العمومية  »    : على أنهمنه  

بنسبة   االحتفاظ  املفعول،  الساري  للتشريع  املقيمة طبقا  الوطنية  املساهمة  الحصص    %34لفائدة  أو  من مجموع األسهم 

   . االجتماعية

دات  ه املعاينة قانونا على احترام جميع التع( سنوات وبعد إجراء  5ة خمس )يمكن املساهم الوطني املقيم، بعد انتهاء مد  

 املكتتبة، رفع أمام مجلس مساهمات الدولة، خيار شراء األسهم املتبقية. 

الذي يحد   بالسعر  أو  في ميثاق الشركاء  املتفق عليه مسبقا  بالسعر  التنازل  تتم عملية  ده في حال موافقة املجلس، 

من قانون املالية لسنة    66نبي، فيمكنه بناء على أحكام الفقرة األولى من املادة  املستثمر األجوأما فيما يخص     . «  املجلس )...(

لع والخدمات واالستيراد، وذلك من  ،  2016 إبرام عقد شراكة مع املساهمة الوطنية املقيمة فيما يتعلق بممارسة أنشطة الس 

   رأسمالها.من  %49 مساهمة املستثمر األجنبي ال تفوق نسبةخالل تأسيس شركة  

 : خوصصة امللكية  2.3

ـ 
 
ــأقلم مع حركة تحرير االقتصاد    االقتصادي  ة القطاع العموميعتبر خوصص ت ـترجم إرادة الدولة في الت 

 
مرآة عاكسة ت

البلدان   العديد من  اعتمدت عليه  منهًجـا وأسلوًبـا  الخوصصة  النمو، بل أصبحت  في طريق  البلدان  العديد من  ت  التي مس 

ص من الحجم الزائد للقطاع العمومي وتحقيق الكفاءة االقتصادية بصفة عامة والكفاءة اإلنتاجية  النامية و 
 
مة للتخل املتقد 

   .(7، صفحة 2010)فالح،   في وحداته بصفة خاصة 

الر  و   العمومي  ةغم من مساهمعلى  برامج كثيرة    االقتصادي  القطاع  تنفيذ  االقتصادية واالجتماعيةفي  منذ    للتنمية 

ـبعين  اتالس 
 
األمر  أداء النشاط االقتصادي من حيث نقص الكفاءة اإلنتاجية واملردودية املالية،    أنه لم يثبت فعاليته في  ، إال

ى بالسلطات العمومية إلى ي الذي أد   .(SADI, 2006, p. 79) ملكية املؤسسات العمومية  خوصصة سياسة  تبن 

قانون املالية التكميلي لسنة    خوصصة ملكية املؤسسات العمومية انطالقا من صدور فكرة  عن    املشر ع صراحة  أفصح 

  12املؤرخ في  01-88من القانون رقم  20منه أحكام املادة  24لت املادة  حيث عد  ،(1994، 08- 94)مرسوم تشريعي رقم  1994
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تعد األمالك التابعة للممتلكات الخاصة باملؤسسة العمومية    »   : ما يليسالف الذكر، وأصبحت تنص على   ،1988يناير سنة  

االقتصادية قابلة للبيع والتحويل والحجز حسب القواعد املعمول بها في امليدان التجاري باستثناء أمالك التخصيص وأجزاء  

 من األمالك العمومية التي تستغل عن طريق االنتفاع. 

 .   «ند االقتضاء، عن طريق التنظيم  د كيفيات تطبيق أحكام هذه املادة، عتحد   

  : كما يلي  على إمكانية فتح رأسمالها للمساهمين الخواص، نصت  1994قانون املالية التكميلي لسنة    من  25وأما املادة   

املؤسسات العمومية االقتصادية هي شركات ذات رؤوس أموال، تملك الدولة أو شخصيات معنوية تابعة للقانون العام   »

 األغلبية املطلقة ل سهم أو حصص الشركاء. 

املؤسسات العمومية االقتصادية والتخفيض منه وكيفيات تعويض االهتالك طبقا    تتم كيفيات الزيادة في رأسمال 

 صوص عليها في القانون التجاري. ل حكام املن

املؤسسة العمومية االقتصادية    للقانون العام أو الخاص، في رأسمال   مة شخصية طبيعية أو معنوية، تابعة تتم مساه  

حد   التي  النسب  التجاري وحسب  القانون  في  عليها  املنصوص  والكيفيات  الشروط  للمؤسسة  حسب  األساس ي  القانون  دها 

 العمومية االقتصادية.

الشروط    حسب  بدونه  أو  االقتصادية  العمومية  للمؤسسات  املعنوية  الشخصية  بابتالع  واالندماج  االنفصال  يتم 

 والكيفيات املنصوص عليها في القانون التجاري. 

 . «ال تطبق أحكام هذه املادة على صناديق املساهمة  

اتفاقية مع صندوق النقد الدولي  وفي شهر ماي   ، إبرام الجزائر في السنة نفسها 1994تزامن صدور قانون املالية لسنة   

ـفاق تحرير األسعار والتجارة    1.03لتمويل برنامج االستقرار االقتصادي بمبلغ  
 
مليار دوالر. ومن بين الشروط التي نص عليها االت

ع القطاع العمومي  مليار دوالر شرط وض  1.8، اتفاقية ثانية بقدر  1995تم إبرام سنة  بالفعل  الخارجية ودعم االصالحات. و 

يتعلق بخوصصة  ،  1995غشت سنة    26املؤرخ في  ،  22-95األمر رقم    ، ليصدر بعد ذلك(SADI, 2006, pp. 48-50)  للخوصصة

العمومية الذكر،  املؤسسات  رقم    املتمم، سالف  األمر  في    12-97بموجب  رقم    1997  سنة  مارس  19املؤرخ  ، 12-97)أمر 

ة جهات تدخلت في عملية  تنفيذ برنامج الخوصصة    غير أن   .(1997 لم يتم في تلك املرحلة نظًرا للتنازع في االختصاص بين عد 

   .(SADI, 2006, pp. 112-113) الخوصصة، إلى جانب نقص التنسيق بينها 

ب 
 
د املتدخلين وتوضيح مهام األجهزة املشرفة على عملية الخوصصة وضع إطار قانوني   تطل ي مشكلة تعد 

 
ضرورة تخط

املتعلق بتنظيم املؤسسات العمومية االقتصادية وتسييرها  ،  2001غشت سنة    20املؤرخ في    04-01األمر رقم    جديد يتمثل في

ل بداية للخوصصة الفعلية و ، والذي  سالف الذكر،  وخوصصتها
 
أزال الكثير من العراقيل القانونية واملادية للخوصصة في  شك

ألو   الجزائري  االقتصادي  القانون  وأصبغ  نصوصها  وموضوعية  نطاقها  فتوسيع  تتمثل  جوهرية  بميزة  ة  مر  مصير  ل  ربط  ي 

الخوصصةالعمومية  املؤسسة   االقتصادية،    بفكرة  العامة  املؤسسات  ملكية  بنقل  الخوصصة  ، صفحة 2009)صبايحي، 

عملية    58إلى    2003عملية سنة    20من  ا ، بحيث انتقلت  شهدت عملية الخوصصة انتعاشا محسوًس ،  2004ومنذ سنة  .  (109

)ناصر،    ا يدل على انتعاش الخوصصة بالجزائر مقارنة بفترة التسعينات، مم  2007عملية سنة    110لتصل إلى    2004سنة  

  .(120صفحة 

ع بموجب  ،  2001غشت سنة    20املؤرخ في    04-01األمر رقم   يالحظ من جهة أخرى بأن              15املادة  املذكور أعاله، قد وس 

-95األمر رقم    وذلك على خالف،  منه، من نطاق خوصصة املؤسسات العمومية التابعة ملجموع قطاعات النشاط االقتصادي

في    ،22 سنة    26املؤرخ  الذكر1995غشت  سالف  املادة    الذي ،  ،  بموجب  ا  2حصر  في  الخوصصة  وعاء  لقطاعات  منه، 

الدراسة واالنجاز في مجاالت البناء واألشغال العمومية وأشغال    :قطاعات كبرى هيالتنافسية التي تمارس نشاطها في تسعة  

ـناع ـناعات النسيجية والصناعات الزراعية الغذائية، الص  ات التحويلية في  الر ي، الفندقة والسياحة، التجارة والتوزيع، الص 
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ي  )امل  :املجاالت اآلتية يكانيك، الكهرباء، اإللكترونيك، الخشب ومشتقاته، الورق، الكيمياء، البالستيك، الجلود(، النقل البر 

ية  
 
طة واملؤسسات املحل ـناعات الصغيرة واملتوس  للمسافرين والبضائع، أعمال الخدمات املينائية واملطارية، التأمينات، الص 

طة.   الصغيرة واملتوس 

ـلت في  أن الغب  يرى أحد الكتاب 
 
املشر ع    إرادةاية من حصر وعاء الخوصصة في القطاعات التنافسية دون غيرها، تمث

ـع بها هذه املؤسسات من جهة  االستراتيجيةبعدم املخاطرة باملؤسسات   ، نظًرا لحداثة التجربة من جهة، والحيوية التي تتمت 

د خطر من الص  
 
ـله، على  أخرى. فالخطأ في التقدير يول يتأثر لفشلها    ة القطاعات التنافسية التي قد الخالف خوصص عب تحم 

غشت   20املؤرخ في  ،  04-01األمر رقم  من    6فهم من أحكام املادة  ، في حين ي  (410، صفحة  2006)عجة،    االقتصاد الوطني

 مؤسسات العمومية التي  لليمكن   هأنبـالف الذكر،  س،  2001سنة  
ً
أن تخضع كذلك لعملية    ،يكتس ي نشاطها طابًعا استراتيجيا

السوق،   اقتصاد  ينسجم ومقتضيات  بما  التنظيمية  األساسية  قوانينها  تعديل  من  يمنع  ما  يوجد  ال  أنه  ذلك  الخوصصة، 

القائمة  الحكومة  ـهات  توج  متوقف على  فاألمر  للخوصصة،  بالتالي  جاه 
 
املؤسسات  )  واالت ملكية  بنقل  الخوصصة  صبايحي، 

  .(225، صفحة 2009العامة االقتصادية، 

غشت سنة    20املؤرخ في  ،  03-01أدرج في األمر رقم  قد  ،  2009املالية التكميلي لسنة    قانون يظهر من جانب آخر بأن   

ر/  4، املادة (2001، 03-01)أمر تعلق بتطوير االستثمار امل، 2001 ية للمؤسسات   2مكر 
 
التي مفادها استبعاد الخوصصة الكل

من الرأسمال االجتماعي. وتخضع     %49العمومية لفائدة املستثمر األجنبي، بحيث ال يمكن أن تفوق مساهمة رأسماله نسبة  

  العمومية   وأما فيما يتعلق بخوصصة املؤسسات   ،للقاعدة نفسها، االستثمارات األجنبية املنجزة بالشراكة مع هذه املؤسسات

 في حدود 
 
   .من رأس املال االجتماعي % 66لفائدة املساهمة الوطنية املقيمة، فإن مساهمة هذه األخيرة ال تكون إال

ع  ضح  بناء  يت  ذكره،  م  تقد  ما  املشرع   بأن  لى  املساهمة  العاملة  امل  تعني،  %51/49  لقاعدةتكريس  لصالح  تفضيلية 

  تعارضا واضحا مع مبدأ املساواة في معاملة املستثمر املكر س في القانون الوطني   ا يعد  الوطنية على حساب املستثمر األجنبي، مم  

يعامل األشخاص    »  :، التي نصت على أنهالذكر  ، سالف2001غشت سنة    20املؤرخ في    03-01األمر رقم    من  14السيما املادة  

الطبيعيون واملعنويون الجزائريون في مجال الحقوق والواجبات  األشخاص   الطبيعيون واملعنويون األجانب بمثل ما يعامل به

 ذات الصلة باالستثمار .

ويعامل جميع األشخاص الطبيعيين واملعنويين األجانب نفس املعاملة مع مراعاة أحكام االتفاقيات التي أبرمتها الدولة           

 .  «الجزائرية مع دولهم األصلية 

لسنة    الجديد  االستثمار  لقانون  بالنسبة  األمر  هو  رقم    2016وكذلك  بمبدأ  (2016،  09-16)قانون  احتفظ  الذي   ،

ـفاقيات الثنائيةمع مراعاة أحكام    »  :منه على أنه  21املادة    املساواة في معاملة املستثمر، حيث تنص
 
دة  والجهوية واملتعد    االت

األطراف املوقعة من قبل الدولة الجزائرية، يتلقى األشخاص الطبيعيون واملعنويون األجانب معاملة منصفة وعادلة، فيما  

 .«الحقوق والواجبات املرتبطة باستثماراتهم   يخص  

ـفاقيات الثنائية املصادق عليها من قبل الدولة الجزائرية.  العديد من  مع    ،%51/49  تعارضت كذلك قاعدة         
 
فعل سبيل  االت

املتضمن املصادقة ،  2006نوفمبر سنة    14املؤرخ في    404-06املرسوم الرئاس ي رقم  من    2من املادة    الفقرة الثانيةتنص  املثال،  

فبراير    16لجمهورية التونسية، املوقع بتونس في  االتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اعلى  

تتمتع االستثمارات املنجزة من قبل مستثمري أي من الطرفين    »  : على أنه،  (2006،  404-06)مرسوم رئاس ي رقم    2006سنة  

إقليم الطرف املتعاقد اآلخر، ب الس  .  «  وكاملين  شاملينوبحماية وأمن    معاملة عادلة ومنصفةاملتعاقدين في  ،  نفسه  ياق وفي 

املتضمن املصادقة   ،2006ديسمبر سنة    11املؤرخ في    469-06املرسوم الرئاس ي رقم  من    2املادة  الفقرة الثانية من    تنص كذلك

الترقية والحماية املتبادلة  االتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فنلندا حول  على  

يمنح كل طرف متعاقد   »  : على أنه ،(2006، 469-06)مرسوم رئاس ي رقم  2005يناير سنة  13لالستثمارات املوقع بالجزائر في  
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كاملة   وحماية  وعادلة  منصفة  معاملة  اآلخر،  املتعاقد  الطرف  مستثمري  استثمارات  ومداخيل  الستثمارات  إقليمه  على 

   .  «ومستمرة 

ب على سن   
 
، أثر سلبي على حجم تدفق االستثمارات إلى الجزائر رغم الفرص الهائلة املتوفرة في كل %51/49قاعدة  يترت

إلى املنظمة العاملية للتجارة واندماج االقتصاد الجزائري في االقتصاد  القطاعات االقتصادية، كما عطلت م سار االنضمام 

يظهر  .(221، صفحة  2016)زايدي،    العالمي األسباب،  املشر ع  ولهذه  قاعدة    بأن  إدراج  عن  تراجع  قانون    %51/49قد  في 

لسنة   الجديد  أخرى 2016االستثمار  جهة  من  يظهر  ولكن  من  وجود    ،  تجعل  بحيث  القاعدة،  هذه  ـدرج 
 
ت خاصة  قوانين 

د املادة    %49املساهمات األجنبية في إطار الشراكة ال تفوق نسبة  
 
- 03من األمر رقم    83من رأس املال. فعلى سبيل املثال تؤك

» ال يمكن    :على أنه،  (2003،  11-03)أمر رقم    ، املعدل واملتمماملتعلق بالنقد والقرض،  2003غشت سنة    26املؤرخ في  ،  11

 الترخيص باملساهمات األجنبية في البنوك  
 
في إطار شراكة تمثل املساهمة    واملؤسسات املالية التي يحكمها القانون الجزائري إال

وتبعا لهذا التوجه،    «.  على األقل من رأس املال. ويمكن أن يقصد باملساهمة الوطنية جمع عدة شركاء  %51الوطنية املقيمة  

» ترتبط ممارسة األجانب ألنشطة إنتاج السلع    :على أنه،  2016من قانون املالية لسنة    66ة  املاد إلى ما تنص عليه  ا أيضً   نشير 

 «.  على األقل من رأسمالها )...( %51والخدمات واالستيراد بتأسيس شركة تحوز املساهمة الوطنية املقيمة على نسبة 

ه الحفاظ على السيادة  م    %51/49إدراج قاعدة  سبب  إذا كان             ًدا مرد  االقتصادية للدولة على مؤسساتها العمومية من  جد 

 أن  في تسييرها  سيطرة املستثمرين األجانب
 
إال القاعدة يجب أن يقتصر عند الضرورة على املؤسسات  مجال  ،  تطبيق هذه 

ملسار    عد  عرقلةالعمومية ذات الطابع االستراتيجي فقط دون املؤسسات العمومية التنافسية األخرى، ألن القول بخالف ذلك ي  

خذة منذ بداية الثمانينات والهادفة لالنتقال من االقتصاد املوجه إلى اقتصاد السوق من جهة،   اإلصالحات االقتصادية املت 

  . (15-14، الصفحات 2018)لكحل،  وعرقلة كذلك ملفاوضات انضمام الجزائر إلى املنظمة العاملية للتجارة من جهة أخرى 

 خاتمة. 4

االقت  النظام  ل  تحو  الجزائر    صاديإن  يبراليفي 
 
الل االقتصاد  إلى  املوجه  االقتصاد  العمومي    رافقه  من  القطاع  إصالح 

   االقتصادي
ً
  الجزائر على غرار   في خضم ما تعيشهوتحقيقا للنمو االقتصادي الوطني  أدائه التنافس ي  وتطوير  تحسين  ا عن  بحث

ل االقتصادي منعرًج   معظم الدول من عوملة لالقتصاد. ل هذا التحو 
 
ا في تاريخولقد شك القطاع العمومي االقتصادي من    ا هام 

تنظيمه  إعادة  تحتفظ    (Réorganisation du secteur public)  حيث  الدولة  أن  التجارة  دائًما  باعتبار  ممارسة  في  بحقها 

 بواسطة مؤسساتها العمومية. 

لقطاع العمومي االقتصادي  ل الدور التنموي ، تظهر إرادة السلطات العمومية في محاولة إعادة تفعيل هذا النحووعلى  

القطاع بقي يشكو  هذا  في ظل  املرحلة الجديدة املتمثلة في الدخول إلى اقتصاد السوق. غير أن  من أجل تقوية االقتصاد الوطني  

 
 
 رات آدائمن أزمة هيكلية عميقة تعكسها مؤش

 
ن من بناء هياكل اقتصادية قادرة  ه املتواضعة التي تبقى دون املستوى الذي يمك

  كما أن   ل الهيكلي والتنويع املفضيان إلى استدامة النمو بعيًدا عن منطق الريع السائد في الوقت الراهن.على تحقيق التحو  

ل أعباء التنمية لم يعد  االقتصادي    مومي القطاع الع  لوحده على تحم 
ً
حيث تراجعت األنشطة الصناعية  االقتصادية،    قادرا

   ،(Désindustrialisation)التصنيع    التحويلية في إطار سياسية فك  
 
الفراغ الذي تركه    ن القطاع الخاص من شغلدون أن يتمك

ا  االقتصادي نتيجة توجه الرأسمال الخاص لالستثمار في قطاعات أخرى خدماتية على وجه الخصوص نظرً  العمومي القطاع 

 .(603، صفحة 2018)بركنو،  للعديد من العوامل والعوائق

ر  ي            الوضع حالة  فس  الريعهذا  اقتصاد  الدولة من الخروج عن منطق  في ظل     عجز  إلى اقتصاد منتج ومتنوع  واالنتقال 

ن على السلطات العمومية أن  انفتاح اقتصاديات مختلف البلدان.  تسعى إلى وضع استراتيجية  وللخروج من هذا املنطق، يتعي 

العاملية والعمل على  على  شاملة لتطوير قطاع عمومي اقتصادي متماسك وقادر   املنافسة  أمام  تشجيع  أن يفرض وجوده 

  أخرى إقحام االستثمارات العمومية في قطاعات  تجسيد سياسة التنويع االقتصادي من خالل  ادرات خارج املحروقات و الص 
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دةالصيد البحري السياحة،  الصناعة،  الفالحة،  ) تتوفر على مشاريع  (،  ...الصناعات الكهربائية وااللكترونية  ،، الطاقات املتجد 

  يناير سنة الذي نال الحجم األكبر من املبيعات الجزائرية نحو الخارج في    أهمية عن قطاع املحروقات  ال تقل مرتفعة العائد  

 :Statistique du commerce extérieur de l'Algérie " période)  من الحجم اإلجمالي للصادرات  %93.84، أي ما يعادل  2018

moi de janvier 2018 "). 

  من الدولة    ضمن تكريس فكرة انسحابيندرج  إصالح القطاع العمومي االقتصادي    بأن  من جهة أخرى تجدر اإلشارة   

يطرة على مختلف أوجه النشاطات ا الدولة  تراجعت  لصالح السوق، بحيث    الحقل االقتصادي القتصادية عن التحكم والس 

اوامل الخاصةرفقية لصالح     ،ملبادرة 
ً
الخاص أصبح شريكا القطاع  الدول  باعتبار  العمل والقيمة  في    ةإلى جانب  خلق مناصب 

االستثمار    .املضافة الخاص  القطاع  بإمكان  أصبح  النحو،  هذا  آللوعلى  دة  وفقا  متعد  قانونية  النشاطات  يات  مختلف  في 

دد، أن مسألة استقطاب االستثمارات  غير أن املالحظ في هذا الص    على املنافسة. االقتصادية واملرفقية التي أصبحت مفتوحة  

 التي تمتلك الخبرة الفنية والتكنولوجيا الحديثة،  خاصة منها األجنبية  
 
تجسيد في الواقع العملي رؤية اقتصادية واضحة  ب  تتطل

 من توفير    من العوامل   مجموعةتوفير  ترتكز على   وشفافة  
ً
للمستثمر الوطني واألجنبي    املناخ التنافس ي املالئم املتكاملة بدءا

 إلى تحقيق األمن واالستقرار القانوني وتحسين التنافسية الصناعية 
ً
     ن.ي وصوال
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 :النصوص التشريعية. 2
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 - وتحدياتصعوبات  –واقع التسويق الصناعي في المؤسسات الصناعية الجزائرية 

The reality of industrial marketing in Algerian industrial enterprises - difficulties and 

challenges  
 

 3 زاوي شرف .2 بوداود فاطمة الزهراء ، 1زاوي اسماء

 جامعة عمار ثليجي االغواط،)الجزائر( 1

 معة عمار ثليجي االغواط،)الجزائر( جا2

 معة عمار ثليجي االغواط،)الجزائر( جا3

 
 

 : ملخص

الجزائرية،   الصناعية  املؤسسات  في  الصناعي  التسويق  أهمية  إبراز  إلى  الدراسة  هذه  املنتجات هدفت  الن 

يجب على املؤسسات الصناعية تبني مزيج تسويقي صناعي    قيدا من املنتجات التقليدية، لذاالصناعية تعتبر أكثر تع

 ؛ االستمرارية النجاح والتميز و  يعمل على تحقيق أهدافها من

على معرفة الصناعية  انه التطبيق الجيد ألساليب التسويق الصناعي يساعد املؤسسات  أظهرت نتائج الدراسة  

 .منتجات تتوافق معها وبأسعار مناسبةحاجات ورغبات الزبائن الصناعيين ومن ثم توفير لهم 

 التسويق الصناعي، املزيج التسويقي الصناعي، املؤسسات الصناعية الجزائرية. كلمات مفتاحية:  

 , JEL   :M31اتتصنيف

Abstract: 

This study aimed to know the importance of industrial marketing in Algerian industrial entreprises, 

because industrial products are more complex than traditional products , so the industrial entreprises most 

design an  industrial marketing mix that works to achieve their goals of success  and  continuity ; 

The results of the study showed, the good use of  Industrial Marketing methods helps  

industrial Entreprises  to know their  needs and désires of indusrial customers and then provide them with 

products that are compatible with them at good prices.  

Keywords: Industrial Marketing,Industrial Marketing Mix,Algerian industrial Entreprises. 

JEL Classification Codes: M31 
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 . مقدمة: 1

ومع    ، القطاعات التي تحرك االقتصاد الوطني ألي بلد سواء كانت نامية أو متقدمةيعتبر القطاع الصناعي من أهم  

املعلومات واالتصال وكذا البيئة التي تنشط فيها املؤسسات الصناعية و في ظل    التطورات وتغيرات كبيرة وسريعة  لتكنولوجيا

املنافسة الحادة بينها، أصبح من الضروري على هذه املؤسسات تبني ممارسات تسويقية في املجال الصناعي و التي تعتبر من  

 ، ودخول أسواق صناعية جديدة؛ أهم عوامل نجاحها وتميزها وبقائها في السوق 

كما أن التسويق الصناعي يساعد املؤسسات الصناعية على معرفة حاجات ورغبات زبائنها الصناعيين وبالتالي توفير  

 لهم منتجات صناعية حسب رغباتهم و بالتالي كسب رضاهم وتحقيق والئهم. 

 : دراسةال  إشكالية.1.1

 كبيرة، أو صغيرة كانت سواء  الناجحة الصناعيةمختلف املؤسسات   أن  اليوم نرى  التسويق الصناعي  ألهمية إدراكا

و من هنا    الصناعية الجزائرية  غرار املؤسسات  بتبني األساليب التسويقية في مختلف نشاطاتها الصناعية علىأصبحت تهتم  

 ؟ جههاالصعوبات التي تواما واقع التسويق الصناعي في املؤسسات الصناعية الجزائرية و ماهي  :تتبلور اإلشكالية التالية

 ومن هنا نطرح اإلشكاليات الفرعية التالية:  

 ؟ و التسويق الصناعيما ه -

 ؟هل املؤسسات الصناعية الجزائرية تتبنى فكرة التسويق الصناعي -

 ؟إدراك املؤسسات الصناعية الجزائرية ملفهوم التسويق الصناعيما مدى   -

 فرضيات الدراسة: .2.1

 التساؤالت الفرعية وضعنا الفرضيات التالية: وعلى ضوء ما سبق ولإلجابة على 

 ؛ حاجات و رغبات املؤسسات من خالل تبادل السلع والخدمات إشباعالتسويق الصناعي هو نشاط يعمل على   -

 ؛مختلف املؤسسات الصناعية الجزائرية تتبنى فكرة التسويق الصناعي من اجل تحقيق التميز و االستمرار -

 أهمية البحث:  الجيد ملفهوم التسويق الصناعي إلدراكها املؤسسات الصناعية الجزائرية حققت نجاح   -

الصناعية   وهو ،أال  الساعة  مواضيع  بأحد  باهتمامها الدراسة  أهمية  تتمثل  املؤسسات  في  الصناعي  التسويق  واقع 

 .شدة املنافسة  ازدياد مع  ،السيماالصناعية   محور اهتمام أغلبية املؤسسات األخير  هذا أصبح ،إذالجزائرية 

 أهداف الدراسة: .3.1

 تهدف دراستنا إلى التعرف على: 

 أبزار مختلف املفاهيم النظرية املتعلقة بالتسويق الصناعي؛  -

 ؛واقع التسويق الصناعي في املؤسسات الصناعية الجزائريةالتعرف على   -

 الجزائر. التعرف على أهم اآلفاق املستقبلية للتسويق الصناعي في  -

 في إطار اإلجابة على هذه اإلشكالية ارتأينا تقسيم البحث إلى ثالث محاور:  

 ؛ للتسويق الصناعياملحور األول : اإلطار املفاهيمي 

 ؛املزيج التسويقي الصناعياملحور الثاني: 

 . التسويق الصناعي في الجزائر و أهم آفاقه املستقبليةاملحور الثالث: واقع 

 الدراسات السابقة: .4.1

، تجدر بنا اإلشارة إلى دراسات سابقة  واقع التسويق الصناعي في الجزائر و أفاقه املستقبليةقبل التطرق إلى دراسة  

 التي تناولت املوضوع بالدراسة والتحليل، و هي تتلخص في: 
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دراسة ميدانية ملجموعة املؤسسات  -التسويق الصناعي في املؤسسة الجزائرية  واقع ،2018،جعفر صوفيادراسة  .1

جامعة  ،  الصناعية التسويقية،  وبجوث  دراسات  تخصص  التجارية  العلوم  في  املاجستير  شهادة  لنيل  مقدمة  مذكرة 

 فرحات عباس سطيف، الجزائر.

ي املؤسسات الجزائرية من خالل التطرق إلى  محاولة معرفة واقع التسويق الصناعي ف  كان الهدف من هذه الدراسة هو  

كما قامت الباحث بدراسة ميدانية    ،أهم املفاهيم حول التسويق الصناعي و كذا تقديم أهم استراتيجيات املزيج التسويق

 تتحلىو من أهم نتائج هذه الدراسة    ملجموعة من املؤسسات الصناعية الجزائرية و استخدمت أداة االستبيان و املقابلة، 

 كبيرة صفقات حالة في خاصة املختلفة اتهمستلزما بشراء قيامها عند الصناعي الشراء بسلوك الجزائرية الصناعية املؤسسات

 خارجها؛  من الحاالت بعض في و املؤسسة داخل من أعضاء يضم شراء مركز على اعتمادا ذلك و

    ،التسويق الصناعي في املؤسسات الصناعية الجزائرية: دراسو  2018،  عبد هللا، رقيق اسعد ادريس  مقراددراسة  .2

 .9،العدد05مونوغرافية، مقال منشور في مجلة املالية و االسواق، جامعة وهران، الجزائر، املجلد 

لجزائرية باعتباره نشاط صناعي  إبراز أهمية التسويق الصناعي في املؤسسات الصناعية اهدفت هذه الدراسة إلى       

يواجه الكثير من الصعوبات للمؤسسات من حيث األهداف و االستراتيجيات و من أهم النتائج املتوصل إليها في هذه الدراسة  

هو انه القصور في أداة أنشطة التسويق الصناعي يؤدي إلى توقف العملية اإلنتاجية مما ينعكس سلبا علة تلبية حاجات و  

 لزبون الصناعي. رغبات ا

مقال منشور  ،خصوصيات الترويج الصناعي في األسواق الصناعية، 2017دراسة مزيان حمزة، فرحات عباس،.3

 .01في مجلة التنمية و االقتصاد التطبيقي،جامعة املسيلة، الجزائر،العدد

مفهوم التسويق الصناعي باألخص الترويج الصناعي ألنه يعتبر من أهم العوامل لجذب  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة  

املستهلك الصناعي  و بتالي تحقيق حاجات ورغبات املستهلك النهائي و من أهم النتائج املتوصل إليها في هذه الدراسة هو انه  

 العملية في تتدخل  - صناعية منتجات تسويقل والهادفة املوجهة والجهود األنشطة مجموعة عن يعبر الصناعي التسويق

 أو مصنعة، نصف أو  أولية، مواد  املنتجات  هذه ون  تك وقد .أخرى  إلنتاج  املنتجات  هذه  تستخدم أخرى  ملؤسسات  اإلنتاجية 

 . اإلنتاج مستلزمات ومختلف وسيطية  مواد

 . الطار املفاهيمي للتسويق الصناعي:2

الصناعي أهم املصطلحات الحديثة في مجال التسويق و املجال الصناعي،حيث سنتطرق في هذا    يعد مصطلح التسويق

  :املحور إلى

 . تعريف التسويق الصناعي:1.2

التعريفات التي أعطيت   بعض نقدم انه علينا لزاما ولهذا كان الباحثين طرف من عليه متفق واحد تعريف يوجد ال

 ملفهوم التسويق الصناعي: 

   من  املنظمة  رغبات و  حاجات إرضاء نحو موجه إنساني نشاطالتسويق الصناعي على انه: "    Kotlerر  يعرف كوتل •

 املطلوبة السلع  إلنتاج املناسبة النتاجية السلع  شراء عملية خالل من الزبائن حاجات تلبي التي والخدمات السلع توفير خالل

 السلعي التبادل  عملية   خالل من للمنظمة  البقاء  و  النمو تحقيق  و لتصريفها،  األسواق  إيجاد و املحددة، باملواصفات  و

 (17،ص2011) الصميدعي وآخرون،البيئة واملجتمع".  على واملحافظة

حكومات  ئن الصناعيين من مؤسسات وهيئات و في هذا التعريف نرى أن التسويق الصناعي يشمل مختلف أنواع الزبا

 ر الجانب البيئي و املحافظة عليه. باإلضافة إلى اخذ بعين االعتبا
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 الصناعي التسويق" :أيضا الصناعي التسويق يعرف التسويق الصناعي على انه:"  Philippe Maravalو يعرف الكاتب   •

 السلع بمختلف محلية جماعات  إدارات، أخرى  مؤسسات بتجهيز تقوم التي  املؤسسات  مجموع عن يعبر

 ( p5 ,Maraval,2009,)".والخدمات

 وتوزيع وترويج وتسعير تخطيط تخص التي املؤسسة ألنشطة شامل نظام أنه:" على الصناعي التسويق يعرفكما   •

 ( 16،ص2015) العسكري،."املستقبل في معهم التعامل واملحتمل الحاليين الصناعيين املستعملين حاجات التي تشبع السلع

انه: يعرف • على  الصناعي  التسويق   أي .حكومية وهيئات أخرى  ملؤسسات والخدمات املنتجات  تسويق  " كذلك 

 ( 157،ص 2017.) مزيان، فرحات،اإلنتاج حاجات لتلبية أخرى  صناعية مؤسسات  نحو  صناعية مؤسسات  من السلع إنسياب

 التعاريف السابقة يمكن القول أن التسويق الصناعي هو:    و من

الزبون الصناعي ومنه   - السلع و الخدمات من اجل إشباع حاجات ورغبات  التسويق الصناعي هو عملية تبادل 

 إشباع حاجات ورغبات الزبون النهائي؛

سسات الربحية والغير  التسويق الصناعي ال يقتصر بتعامله مع املؤسسات الصناعية فقط بل يشمل أيضا املؤ  -

 ربحية والهيئات الحكومية وغيرها؛

 التسويق الصناعي نشاط يرى أن املستعمل الصناعي هو نقطة بداية أي لجميع األنشطة التسويقية. -

 لخصنا أهم االختالفات في الجدول التالي: التقليدي فقدو للمقارنة بين التسويق الصناعي و التسويق  

 

 املقارنة بني التسويق الصناعي والتسويق التقليدي :  01اجلدول
 التسويق التقليدي التسويق الصناعي  أوجه املقارنة

 معقدة   املنتجات  

 غير نمطية 

 خدمات ما بعد البيع

 بسيطة

 نمطية

خدمات بعد البيع متوفرة في بيض املنتجات 

 فقط 

 مستقرة  أسعار السعر 

 عقود تفاوضية 

 متغيرة  أسعار

 معلنة أسعار

 عير مباشرة، نقاط توزيع متعددة. مباشرة، نقاط توزيع قليلة  التوزيع 

 اإلعالن البيع الشخص ي الترويج

 دوافع الشراء عاطفية  دوافع الشرائية عقالنية  سلوك املستهلك 

 - بتصرف –  175،صاألردنالراية للنشر و التوزيع ، عمان  ،التسويق الصناعي،دار2013سامل عرفة،املصدر:
 

 : خصائصهو . أهمية التسويق الصناعي 2.2

 أ.أهمية التسويق الصناعي: 

 (18،ص2015)العسكري،خالل:  من الصناعي التسويق أهمية تبرز

الزبون     ورغبات  حاجات ويلبي يحقق  الذي  بالشكل واألعمال  األنشطة كافة  توجيه في يتمثل  الصناعي  التسويق -

 على هذه الحاجات  إشباع  في االستمرار  على  قادرا  كان إذا  إال االستمرار  النشاط  لهذا نضمن  أن  يمكن  الصناعي؛وال

 الصناعي؛ للزبون  الكفاية يحقق نحو

 خالل تخطيط  من وذلك الصناعي املستعمل وقدرات  يتناسب بما  ، ونوعا كما اإلنتاج تحديد على الصناعي التسويق ساعدي  -

 به؛ والتنبؤ الطلب
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 الصناعي الزبون  لدى والرغبات الحاجات عن التحري  خالل من التسويقية الفرص يساعد التسويق الصناعي علة اكتشاف  -

 إشباعها؛  على والعمل

 املؤسسات الصناعية  قبل من  استخدامها أماكن  إلى إنتاجها أماكن من الصناعية السلع تدفق في الصناعي التسويق يساهم  -

 بعده؛ ما أو البيع قبل ما  ذلك أكان سواء الخدمات من الكثير تقديم  ذلك يرافق وما

السوق   مع املباشر  احتكاكه  بحكم  وذلك والتطوير االبتكار  حالة خلق في آخر  جانب من  الصناعي  التسويق  أهمية  تبرز  -

 جديدة؛ سلع ابتكار في منها واالستفادة  الصناعية  املؤسسات توجهات على والتعرف الصناعي

 املجتمع؛  في العمالة حجم  وزيادة العمل فرص خلق في اقتصاديا الصناعي  التسويق يساهم  -

السلع  على الطلب هبوط  مظاهره من  والتي  الكساد  مظاهر  من  القومي االقتصاد حماية  على الصناعي التسويق يساعد   -

 والخدمات؛

السلع   لتسويق  عديدة منافذ إيجاد في مساعدته خالل  من القومي الدخل مستوى  تحسين  في الصناعي التسويق  يساهم  -

 القومي؛  الدخل معدالت ارتفاع ثم  ومن البلد، في اإلنتاج وتيرة ارتفاع إلى يؤدي مما الصناعية

 االقتصادي  النمو معدالت يزيد الذي األمر األولية، املواد تصنيع و جديدة  مؤسسات يساعد التسويق الصناعي على تأسيس  -

 .استهالكهم يزيد و املواطنين على حياة إيجابا وينعكس

 ب.خصائص التسويق الصناعي:

 بتكييف أدوات  وتقوم الصناعي، التسويق خصوصية االعتبار  بعين  تأخذ  أن الصناعية املؤسسات  على  الضروري  من

 ( Francis ,2000 ,p18الصناعي:    التسويق خصائص أهم يلي فيما نتناول  الخصوصيات، هذه  مع يتماش ى بما تقنيات و

 واملهنيين،  الصناعيين  الزبائن  من  محدود عدد بوجود الصناعي  التسويق  يتميز :املحتملين الزبائن  من  محدود  عدد 

 هؤالء على املفرط االعتماد خطر يشكل ذاته حد في هذا و باآلالف، يكون  ما نادرا و باملئات أو بالعشرات عددهم يقدر الذين

 أعمال املؤسسة،  رقم  من  كبير  جزء الوقت نفس في يشكلون  الذين و الزبائن

 صغيرة، وأخرى  كبيرة مؤسسات  فهناك الحجم مثل  أنقاط  الصناعيين  الزبائن يميز  ما :متجانسين غير  زبائن

 بينهم؛  مختلف يكون  استخدامه  ولكن  املنتوج نفس صناعيين زبائن عدة يشري  قد االستخدامات

 و مرضية   تكون  الزمن، من طويلة فترات  على متبادلة روابط تطوير يعني هذا  :املشتري  و البائع  بين القوية العالقة

 املشتركة.  للعالقة األساسية اللبنة الثقة و االلتزام  يشكل  و .للطرفين مربحة

 .أنواع الزبائن الصناعيين: 3.2

ل  الحكومية التي تشتري السلع من اج ريف الزبائن الصناعيين على أنهم:"مجموعة من املؤسسات الخاصة و يمكن تع

يمكن تقسيم الزبائن الصناعيين إلى ثالثة أنواع وهم املؤسسات التجارية، املؤسسات   حيثاستخدامها في إنتاج سلع أخرى"،

 ( 305،ص 2018)لخضاري،األخرى. املؤسسات والهيئات  الحكومية، زبائن

ويقصد بها كل مؤسسات األعمال التجارية التي تقوم بشراء منتجات األعمال، وكذا الخدمات     :املؤسسات التجارية

 :بيعها مباشرة للمستهلك النهائي. وهناك ثالث أنواع رئيسية للمؤسسات التجارية في سوق األعمال، وهيالستعمالها، عدا 

 مصنعي املعدات األصلية؛ 

 الزبائن املستخدمين، الذين يشترون السلع والخدمات الستخدامها في إنتاج سلع وخدمات أخرى؛

 عادة بيعها.املوزعون الصناعيين، الذين يشترون السلع والخدمات بهدف إ

وتتمثل هذه املؤسسات: في املؤسسات البلدية، الحكومات املحلية، املحافظات، وغيرها من  ب.املؤسسات الحكومية:  

  .املؤسسات الحكومية، حيث يمتاز هذا القطاع بطرق املختلفة، وأنماط شراؤه وحجم مشترياته
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إنتاج الخدمات ذات الصالح   :عمالء املؤسسات والهيئات األخرى   -ج الصناعية بقصـد  للسلع  والتي يكون شراؤها 

 العام، مثل: املنظمات الوطنية، الجامعات، دور العبادة، املتاحف،... 

 : في املؤسسات  الصناعي  التسويق .صعوبات تطبيق 3.3

 (robeert,2000 ,p55:)  الصعوبات نجدصعوبات التي تواجه التسويق الصناعي من مؤسسة ألخرى ومن أهم هذه   تختلف

 :الشراء دوافع  فاختال 

 الفنية  للجوانب ومقارنة وتمحيص بحث بعد باملائة مائة  بنسبة  رشيد  شراء قرار  باتخاذ الصناعي املشتري  يقوم حيث

 ؛االستهالكية السلعفي  قرار  تحديد في تتدخل التي النفسية االعتبارات عكس اإلنتاج تكاليف  خفض على ا

 :الشراء معدل تكرار ضعف

 ذات االستهالكية  بالسلعة مقارنة طويلة سلعية  حياة بدورة تتميز  التي  الصناعية  السلعة طبيعة إلى  أيضا  مرده وذلك

 ؛األقصر الحياة  دورة

 :الصناعي  السوق  وتمركز تخصص

  الوصول  يتطلب مما املدن ضواحي في موجودة تكون  ما غالبا التي الصناعية املناطق في عادة األسواق هذه تتواجد حيث

  تكون  التي الصناعية السلع وزن  و بحجم املتعلقة املشكلة بالحسبان األخذ يجب وكذلك .املناسبة املواصالت وسائل توفر إليها

 ؛كبيرة وشاحنات السلع هذه مع تتالءم والسحب بالرفع خاصة  معدات وجود يتطلب مما األحيان غالب في وكبيرة ثقيلة

 :املشتق الطلب

 في  تدخل التي االستهالكية السلع بعض على الطلب إلى يخضع قد عليها الطلب أن هو الصناعية  السلع مميزات من

 مما الخصوص هذا في الغير على الصناعي املنتج العتماد نظرا األحيان  بعض في حقيقية مشكلة يشكل هذا  و إنتاجها 

 .األخرى  األحيان في التكلفة سعر في يزيد أو أحيانا اإلنتاج  عملية يؤخر

 :اليجار إمكانية

  من  يقلل وهذا شرائها من بدال الثمن غالية أو الكبيرة الصناعية املعدات بعض استئجار إلى املؤسسات من  كثير تعمد

 ببيع الراغبين  الصناعيين  للمنتجين األمل خيبة من  ش يء  يمثل و  استمراريته و اإلنتاج  كمية    الخاصة  الصناعية  نتجات امل

 ت. منتجا

 .املزيج التسويقي الصناعي:3

 أ.املنتج الصناعي:  

 للمزيد   املختلفة املنظمات طرف من  شراءه يتم الذي املنتج ذلك هوالتسويق الصناعي على انه:    Kotler يعرف كوتلر

 (156األعمال.)الصميدعي،ص تأدية في االستخدام أو التشغيل من

التسويق الصناعي على انه:" مجموعة من الصفات امللموسة و الغير ملموسة يضمنها غالف و اللون    Stantonو يعرف  

و السعر و شهرة و سمعة و مكانة الشركة املنتجة و البائعة و خدمات املنتج و البائع التي يقبلها الزبون على أنها تشبع حاجاته  

 (، و تتصنف املنتجات الصناعية إلى مجموعة من األصناف و هي: 68،ص2008لعبادي، سويدان،و رغباته")ا

 السلع اإلنتاجية املباشرة و هي السلع التي ينتج منها السلع النهائية؛ -

 التي تساعد في تصنيع السلع الغير نهائية؛  السلع اإلنتاجية الغير مباشرة و هي -

 دورة حياة املنتج الصناعي:

انطالق   التقليدي، املنتج يمتلكها  التي  الحياة دورة نفس لها  مدتها،حيث قصر  حياة املنتجات الصناعية ب تتميز دورة

 استعمالها  دورة هو العنصر هذا في الخضراء املنتجات يميز ما  لكن التدهور،  نضج وحتى ثم نمو ثم التقديم ثم من التصميم 

 :التالية باملراحل تمر والتي  استخدامها أو
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التطوير: مرحلة • و  بين   وأهداف يتالءم منتج  تصميم  يتم املرحلة هذه وفي البحث  التكامل  تحقيق  أي  املؤسسة 

ي هذه املرحلة يتم اختيار  ربحيتها، و هي مرحلة معقدة تبدأ بالبحث عن أفكار التي يمكن أن تتولد منها منتجات صناعية، و ف

 ( 15،ص2010)فيليب،اسم املنتج و التغليف و السعر املناسب و طريقة التوزيع و الترويج؛

املنتج في األسواق الصناعية،بعدما يكون تم إعداد برنامج تسويقي شامل    مرحلة التقديم: • يتم من خاللها عرض 

تتصف بضعف في املبيعات الن السوق جديد و غير معروف لدى  يتضمن فحص األفكار، تطوير املنتجات، و في هذه املرحلة 

 الزبائن الصناعيين، و هنا تبدأ املؤسسة بترويج ملنتجاتها لجعله أكثر قبوال؛ 

النمو:  • املبيعات، أي أرباح، و ذلك لزيادة الطلب على منتج املؤسسة، و تعتبر هذه  هذه املرحلة تبدأ بنمو  مرحلة 

 ( 260،ص2010)النسور،لدى املؤسسة باعتبارها مرحلة تحقيق األرباح؛املرحلة من أهم مراحل 

في هذه املرحلة تصل مبيعات املؤسسة الصناعية إلى أعلى مستوياتها، وتمتاز هذه املرحلة بطول مدتها  مرحلة النضج: •

التركي و  الترويجية  الجهود  في  زيادة  إلى  باإلضافة  التوزيع  قنوات  في  التوسيع  و  املنافسة،  و  و شدة  املبيعات  تنشيط  على  ز 

 العالقات العامة؛

تختلف مدة حياة املنتجات الصناعية من منتج ألخر، ففي هذه املرحلة يصبح املنتج الصناعي ال    مرحلة التدهور:  •

  يلبي حاجات و رغبات الزبائن، ففي هذه املرحلة تبدأ املبيعات باالنخفاض و كذا عدد املوزعين، كما يتم في هذه املرحلة تقلص 

 العمليات الترويجية. 

 دورة حياة املنتج الصناعي: تطور املبيعات خالل و الشكل التالي يوضح

 املنتج الصناعي  تطور حجم املبيعات خالل دورة حياة  : 01الشكل

 
 من إعداد الباحثتني بناء على املعلومات السابقة  املصدر:

 السعر الصناعي: .أ 

(، 265،ص2010املنتج")النسور، على الحصول  مقابل املشتري  يدفعها  التي  العينية  أو النقدية  القيمة يعرف على انه:

تسعير املنتجات الصناعية يتأثر بمجموعة من العوامل يجب أخذها بعين االعتبار من أهمها: الربح،اإلنتاج،الحصة السوقية،  
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مكن تحديد أهم العوامل الداخلية و الخارجية  املنافسة، الطلب على املنتجات، التدخالت الحكومية... و في الجدول املوالي ي

 التي تأثر على املنتجات الصناعية:

 : العوامل املؤثرة على حتديد السعر للمنتجات الصناعية 02الشكل
 

 

 

 

 

 

 العوامل الخارجية                                                                                                             العوامل الداخلية          

(،األصول العلمية للتسويق احلديث،دار الصفاء للنشر  2010إايد عبد الفتاح النسور،) ني اعتمادا علىمن إعداد الباحث املصدر:
   والتوزيع،عمان:االردن

 ج. التوزيع الصناعي:

الزبون   أو  النهائي  الزبون  إلى  املنتج  من  الصناعية  املنتجات  انه:"نقل  على  الصناعي  التوزيع  يعرف 

 املباشر  البيع : الصناعية السلع معظم لتوزيع أساسيتان طريقتان(، حيث أن هناك  230،ص2018الصناعي")مقراد،ادريس،

 من  التحول  هو السائد  واالتجاه وموزعين عمالء شبكات خالل من املباشر غير  والبيع املباشر التسويق  بيعية  قوى  خالل من

و تتلخص اهم االستراتيجيات    والفاكس.  والهاتف البريد  على كبير  بشكل  املعتمد  املباشر التسويق إلى املكلفة  البيعية  القوى 

 ( 106،ص2018) جعفر صوفيا،للتسويق الصناعي في:

 املنخفضة األسعار  ذات  و  النمطية الصناعية املنتجات توزيع على  اإلستراتجية هذه تقوم :الكثيف التوزيع  إستراتجية

 معينة؛ جغرافية منطقة في املتاحة  التوزيعية املنافذ  كافة في املنتجات  هذه توفير يتم  حيث متكرر  بشكل شراؤها يتم التي و

املحدود التوزيع  إستراتجية او   هذه وضمن  واحدة  جغرافية  منطقة  اختيار  اإلستراتجية  هذه  تعني  :الحصري 

 ببيع  الوسيط املؤسسة تتوقع الوقت نفس في  يقوم حيث الوسطاء أحد خالل من السلعة توزيع على االتفاق  يتم  اإلستراتجية 

 وتناسب  .كبير بيعي بمجهود القيام  باختياره قامت  الذي املوزع من الصناعية  بهةمشا سلعة يبيع ال أن على بذلك يلتزم و املنتج

 املعدات؛ و اآلالت مثل  متخصصين  موزعين إلى تحتاج التي فنيا املعقدة الصناعية املنتجات أكثر  اإلستراتجية  هذه

 املوزعين من محدودها  عدد اإلستراتجية هذه تبنت  حال في الصناعية املؤسسة  تختار  :االنتقائي التوزيع  إستراتجية

 وإستراتجية الكثيف التوزيع إستراتجية بين تقع  يجعلها  ما معينة، جغرافية ملنطقة أكثر أو ثالثة أو اثنان  بين يكون  الصناعيين 

 السابقتين،  اإلستراتجيتين في الحال هو كما الزبائن وحاجات املنتج صخصائإلى   يرجع الحال بطبيعة هذا و الحصري، التوزيع

 قوية معهم   عالقات بناء و  عليهم السيطرة عليها  السهل من كان كلما  قليل املوزعين  عدد  كان كلما الصناعية  للمؤسسة  بالنسبة

 د. الترويج الصناعي:

 على تجهيزاتهم من للحصول  الصناعيين املشترين  و الصناعية  املؤسسة  بين اتصال تحقيق  " فهو  الصناعي الترويج

 قرار  اتخاذ على حثهم  و إعالمهم  و إخبارهم  بهدف خلق صورة جذابة عن املؤسسة و منتجاتها، من خالل التشغيل مستلزمات 

 (. 108،ص2018الشراء" )جعفر صوفيا،

 بقطاع  خاص ماهو  منها الترويجي املزيج تشكل أدوات ة عد من الصناعية املؤسسة داخل الصناعي الترويج مزيج يتكون 

 الترويجي املزيج  اختيار  التسويق مسؤول  عاتق  على يقع  و .االستهالكي التسويق في االتصال  لتقنيات مماثل  هو ما منها  و  األعمال

 التكاليف   -

 الربح -

 اإلنتاج  -

 أهداف املؤسسة   -

 املنافسة   -

التدخالت  -

 الحكومية 

 الطلب  -

 الحصة السوقية  -

 تحديد السعر 
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 الصناعية  للمؤسسة  يمكن خاصة  أساليب  عدة  هناك أن  املعروف من و أهدافها، الترويجية  اإلستراتجية تحقق  حتى  األنسب

 املحتملين؛  زبائنها مع املرغوب االتصال لتحقيق استخدامها

 أدوات أهم  هو  و   واملحتملين، الحاليين  زبائنها  و  الصناعية املؤسسة  بين  االتصال  وسائل أحد  الشخص ي  البيع  يمثل

 هو  الشخص ي البيع يميز ما  أهم  و الفني، بالتعقيد تمتاز الصناعية املنتجات باعتبار الصناعي، السوق  في التسويقي االتصال

 على الحصول  و معهم مميزة عالقة  لخلق البيع رجال  أمام الطريق  يمهد  ما الصناعيين الزبائن مع املباشر  االتصال خاصية

 .املعلومات  من غيرها و األسعار  و باملنتجات اقتناعهم مدى حول  سريعة عكسية تغذية

 

 الصناعي في الجزائر:واقع التسويق  .4

يعتبر القطاع الصناعي أحد أهم أولويات الحكومة الجزائرية، وكبديل استراتيجي للقطاع القائم على قطاع املحروقات،  

خصوصا في ظل التغيرات التي يعرفها االقتصاد الوطني،و الحظ قطاع الصناعي الجزائري تطورات مهمة خاصة في السنوات  

 ؛ األخير 

من أهم القطاعات االقتصادية التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق التنمية    في الجزائر هو   الصناعيالقطاع    كما أن 

االقتصادية واالجتماعية للدول الصناعية الكبرى والدول النامية التي هي في طريق التقدم، حيث كان للثورة الصناعية التي  

في التطور االقتصادي الذي حققته هذه الدول في مختلف    ظهرت في الدول الغربية مطلع القرن التاسع عشر الفضل الكبير

شعوب   تشهده  التي  واالقتصادية  االجتماعية  للرفاهية  املتقدم  واملستوى  التكنولوجي  التطور  أن  كما  األخرى،  القطاعات 

 .العديد من الدول الصناعية ما هو إال نتيجة لتطور قطاعها الصناعي

ل  الوطني  الديوان  الصناعات حسب  الجزائر   : ONS 8 إلحصائيات تصنيف  في  الصناعي  القطاع  بنية  تحديد  يتم 

  :حسب الديوان الوطني لإلحصائيات على أساس تسع مجموعات رئيسية وهي

 ؛لطاقة واملحروقاتا -

 قالع؛املناجم وامل  -

 ،صناعة الحديد والصلب، والتعدين والصناعة امليكانيكية والكهربائية -

 ؛والزجاجمواد البناء، الفخار  -

 ؛الصناعة الكيميائية، املطاط والبالستيك  -

 ؛ الصناعات الغذائية، التبغ والكبريت  -

  ؛الصناعات النسيجية - -

 ؛صناعة الجلود واألحذية - -

 ؛صناعة الخشب والورق  -

 : 2017-2014التالي يلخص تطور القطاع الصناعي خالل فترة  الجدول  و

 ( 2017-2014: تطور القطاع الصناعي يف اجلزائر خالل فرتة )02اجلدول
تطور    

النتاج  

 الصناعي

نسبة   

 التطور 

  

 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

 7.1 2.4 6.9 8.0 485.8 453.7 442.9 414.4 ةوالطاق املياه
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 0.4- 0.3 3.1- 9.6 127.5 127.9 127.5 131.5 املحروقات 

 9.8- 3.1- 3.7 6.6 116.2 128.8 132.9 128.2 املناجم واملقالع 

الصناعة 

الحديدية  

وامليكانيكية 

 والكهربائية... 

51.7 52.3 50.8 47.6 -14.4 1.3 -2.9 -6.3 

 5.5 5.2 3.8 0.1 117.5 111.3 105.9 101.1 مواد البناء

الكيميائية   املواد 

واملطاطية  

 والبالستيكية

57.0 52.0 55.0 50.2 -3.4 -8.7 5.7 -8.7 

الصناعات 

الغذائية 

 والفالحية 

38.2 37.8 38.5 41.3 7.2 -1.0 1.9 7.2 

الصناعات 

 النسيجية 

12.6 14.0 14.4 14.6 -0.3 10.6 2.9 1.6 

الجلود   صناعات 

 واألحذية

6.7 6.1 5.6 5.2 12.6 -8.9 -74 -8.5 

الخشب   صناعة 

 والفلين والورق 

13.7 12.9 17.1 19.2 -7.0 -5.9 33.0 11.8 

صناعات 

 مختلفة 

8.4 8.8 7.5 6.0 -1.5 4.4 -14.6 -19.7 

 http://www.ons.dz) (24/12/2020 :17.28)من إعداد الباحثني بناء على موقع الديوان الوطين لإلحصائيات: املصدر:
ان  الجدول  الفترة    يبين  والصناعة    2017-2014خالل  املحروقات  قطاع  وهي  قطاعات  ثالث  سيطرة  املياه  شهدت 

%بينما بقيت نسبة    50والصناعات الكهربائية وامليكانيكية، حيث بلغ إجمالي املخصصات لهذه القطاعات أكثر من    والطاقة

 موزعة على باقي الصناعات، % 50

 
 :متطلبات نجاح التسويق الصناعي في املؤسسات الجزائرية .1.4

املتطلبات   من  مجموعة  توفر  من  البد  الجزائرية  املؤسسات  في  الصناعي  التسويق  أساليب  تطبيق  نجاح  اجل  من 

 ( 56،ص2018) مخضار،تتلخص في: و 

إن وجود طقم إداري فعال و تشجيع املشرفين يعد من بين أهم األسباب  نجاح التسويق      أسلوب  الدارة فعال:  -

، فالقيادة هي فن التعامل مع اآلخرين والقدرة على كسب  واإلبداع ى التحفيز  الصناعي في املؤسسة ألنه يساعد عل

ثقتهم وتعاونهم وتشجيع الروح اإلبداعية لدى املرؤوسين من خالل املشاركة في اتخاذ القرار ووضع آليات لتحفيز  

 ؛ إلبداعيةكما أن الروتين الشديد ومركزية القرار تجعل املرؤوسين أكثر إحساسا  مجهودات ا .وتقدير 

يجب إقامة نظام معلومات مرن وديناميكي يهتم بمصادر املعلومات التكنولوجية    توفير نظام معلومات و اتصال:  -

من الحضور الدائم على كل املستويات،  و تمكنها  لمؤسسة  ل  تعمل على توفير كل املعلوماتالتنافسية والتجارية التي  

كما أن نظم االتصال الفعالة لها األثر الكبير على وجهات نظر   .رين خاصة مع مراكز البحث العلمي واملنافسين اآلخ

 ، معلومات عن األسواق، املنافسة ....؛نية ملعرفة كل حاجات و رغبات الزبائن الصناعييالعاملين  والبيئة التكنولوج
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أساليب التسويق  دورا هاما في تفعيل    للمؤسسة   التسويقية  تلعب إستراتيجية   مؤسسة:لل  التسويقية   جيةي ستراتال إ -

ا تعمل  نهالتنافسية وأحد أبعاد أدائها االستراتيجي في السوق فإمليزة  مصدرا     ه، فإذا كانت املؤسسة تتخذالصناعي

 تعمل على تحقق أهداف املؤسسة؛  وضع إستراتيجية  تنافسية مالئمة  جاهدة على استقطاب 

خاصة    املؤسسة على جناح التسويق الصناعي يف  ن بني أهم العناصر اليت تساعد    بها:توفير املوارد البشرية الالزمة و تدري -
تقدمي احلوافز    توفري املوارد البشرية والكفاءات الالزمة وذلك يتطلب الرتكيز علىيف جانب إقناع الزابئن مبنتجات املؤسسة جيب  

 ،  تدريبهم ،تشجيع األفراد...؛ 

 تطبيق التسويق الصناعي في املؤسسات الجزائرية: .عوائق 1.4

 تواجه املؤسسات الصناعية الجزائرية مجموعة من العوائق في تطبيقها للتسويق الصناعي ومن أهم العوائق نجد: 

التنظيم الداخل معظم املؤسسات ليس قاتما على أساس املنتجات و الخدمات أي ما يعرف بوحدات األعمال أو   -

التقليدي كالتموين و التنمية و التطٌور اإلنتاج و الهندسة، و    و إنما على أساس التقسيم الوظيفيمجاالت النشاط،  

 املالية، ....؛

ا - في  فعالة  تسويقية  إستراتيجيات  وجود  الن  عدو  الصناعي  القطاع  في  املنافسة  وجود  لعدم  الجزائرية  ملؤسسات 

 االقتصاد الجزائري يعتمد على املحروقات بصفة كبيرة؛

يؤثر مستوى التطور االقتصادي في بلد ما على مدى تطور التسويق و ممارسته من قبل املؤسسات االقتصادية في   -

 منهج التسويق الصناعي توجد في البلدان املتقدمة؛هذا البلد بدليل أن اغلب املؤسسات الصناعية  تبنت 

عدم التفرقة بين التسويق كفلسفة أو كثقافة تخص املؤسسة ككل والتسويق كوظيفة تقوم ببعض النشاطات مثال   -

 الخلط بين وظيفتي التسويق و الخدمة ...؛ 

 من  املقدمة الدعم إجراءات نظرا لغياب الصناعيالتسويق   ا بتطوير فعلي اهتمام هناك بأن الجزم الحالي في الوقت

بإنشاء املحروقات، خارج  الصادرات دفع عملية في أساسيا  دورا  تلعب والتي  الحكومة  قبل  بمتابعة تضطلع هيئة وذلك 

 في  العليا الهيئات إلى الصناعيين إلبالغها املصدرون يواجهها التي  املشاكل مختلف  إلى باالستماع  وتتكفل  الصناعية الصادرات

 بالجانب يتعلق فيما للمصدرين الصناعيين خاصة الدولة تقدمها  التي  واملساعدة الدعم  إجراءات كذلك تشمل  كما البالد،

 الخارجية؛  األسواق  عن  والبحث الدراسة  بمصاريف والتكفل التصدير  قروض خالل  من املالي

 الخاتمة: 

و   في املؤسسات الصناعية يعتبر من أهم عوامل نجاحها واستمرارها  التسويق الصناعي  أساليب  إن تطبيق 

تحقيق ميزة تنافسية و هي وظيفية ال يمكن استغناء عنها ألنها تشمل جميع األساليب و التقنيات التي تعمل على معرفة  

ات وفق هده الحاجات و من هنا نحقق رضاهم و تكسب حاجات و رغبات الزبائن الصناعيين و بالتالي تقديم لهم منتج

 والئهم. 

 نتائج الدراسة: من أهم النتائج املتوصل إليها في هذا الدراسة هي: 

بل  - الصناعي  التسويق  تقنيات  و  أساليب  خاصة  مصلحة  تملك  ال  الجزائرية  الصناعية  املؤسسات  أغلب 

 تعتمد فقط على املصلحة التجارية؛

ا  - التسويق الصناعي الن االقتصاد الجزائري ال زال املؤسسات الجزائرية  تبني مفهمك  لصناعية بعيدة عن 

 تحت تبعية املحروقات؛
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 يعمل التسويق الصناعي يعمل تطبيق أساليب من اجل معرفة حاجات ورغبات الزبائن الصناعيين وتلبيها؛  -

االستمرا - بالتالي  و  تنافسية  ميزة  كسب  على  املؤسسات  الصناعي  التسويق  السوق  يساعد  في  والبقاء  ر 

 املنافسة؛ 

بمنتجات  - الزبون  إقناع  و  إعالم  اجل  من  العامة  عالقات  و  الشخص ي  البيع  على  يركز  الصناعي  التسويق 

 املؤسسة  وخدماتها؛ 

 التوصيات: 

من اجل نجاح التسويق الصناعي في املؤسسات البد من وضع إستراتيجية مالئمة تركز على تقديم منتجات  -

التوزيعية  القنوات  طريق  عن  توفيرها  و  مناسب،  سعر  مع  الصناعيين  الزبائن  رغبات  تتوافق  صناعية 

 املناسبة، وبأحسن وسيلة ترويجية تزيد ثقة الزبون؛

جزائرية تبني فكرة تطبيق التسويق الصناعي ألنه يعتبر مفتاح نجاحها،  يجب على املؤسسات الصناعية ال -

 لتحقيق ميزة تنافسية خاصة مع األسواق الدولية؛

 على املؤسسات الجزائرية وضع وظيفة خاصة بالبحث و التطوير لزيادة تنافسية املنتج الوطني؛  -

 نيات التسويقية؛يجب مواكبة جميع التطورات في املجال الصناعي، و توفير احدث التق -

التبعية   - عن  االبتعاد  و  الوطني  االقتصادي  النمو  من  للرفع  الجزائرية  الصناعية  باملؤسسات  االهتمام 

 ات. للمحروق
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 : ملخص

الخاص   القطاع  سواء  املنتج  يعتبر  العالم  بلدان  معظم  في  االقتصادية  التنمية  عملية  في  أساسية  ركيزة 

املتقدمة أو النامية، وذلك انطالقا مما يتميز به من إمكانيات وخصائص تؤهله للتأثير في شتى املجاالت االقتصادية 

الخاص   القطاع  فإن  الدول  من  العديد  تجارب  إلى  وبالنظر  تاملنتج  واالجتماعية،  األكثر  املوارد  هو  أهيال الستغالل 

والجزائر  ، املتاحة للمجتمع برشاده وعقالنية، كما يمكن اعتباره األكثر قدرة على تحقيق النمو االقتصادي املستدام

إال أنه  ،  واالستفادة منه في مسيرة تنميتها االقتصادية  املنتج  على غرار تلك الدول قد حاولت تفعيل القطاع الخاص

عراقيل والتحديات التي تحد من نموه وتطوه، وسنحاول من خالل هذه الدراسة  تحديد أهم  اليزال يواجه عديد ال

 . في الجزائر مفاهيم القطاع الخاص املنتج، وكذا أهم العراقيل والتحديات التي تواجهه

 .القطاع الخاص املنتج، التمويل، الفساد اإلداري واملالي، العقار الصناعيكلمات مفتاحية:  

 
Abstract: 

The private productive sector is a key pillar in the economic development process in most 

countries of the world, both developed and developing, based on its potential and characteristics 

to influence various economic and social spheres. We will try to identify the most important 

concepts of the productive private sector, as well as the most important obstacles and challenges 

facing it In Algeria.   

.Keywords: Private productive sector, finance, administrative and financial corruption, industrial real 

estate. 
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 مقدمة:  

الخاص القطاع  يكتسيها  التي  الكبيرة  األهمية  من  الرغم  من    املنتج  على  يحققه  وما  االقتصادي  النشاط  في 

يشهد عديد العراقيل والصعوبات ال يزال  نتائج ملموسة تؤكدها عديد املؤشرات االقتصادية، إال أن هذا القطاع  

الذي توليه الحكومة   أكثر فعالية، ورغم االهتمام  التنمية االقتصادية بشكل  في تحقيق  أدائه لدوره  التي تحد من 

القالجزائرية   املحروقاتلهذا  قطاع  خارج  االقتصاد  لتنويع  الفعالة  االستراتيجيات  كأحد  تم  ،  طاع  ما  كل  ورغم 

، إال أنه لم يحظ بعد بالعناية الكافية في معالجة   جراءاتاإل قوانين و المن    ا للعديدتسخيره من إمكانيات وإصداره

 . املعوقات والصعوبات التي تواجهه

ما هو مفهوم القطاع الخاص املنتج والعوامل املحددة له؟  وعلى هذا االساس نطرح اإلشكالية الرئيسية:   

 وماهي أهم العراقيل والتحديات التي تحد من تطوره ونموه في الجزائر؟ 

 املطروحة تم تقسم هذه الدراسة إلى العناصر التالية:ولإلجابة على االشكالية 

 .املنتج مفهوم القطاع الخاص -أوال

 .تعريف القطاع الخاص املنتج -1

 .العوامل املحددة لنمو القطاع الخاص املنتج -2

 التحديات والعراقيل التي تواجه القطاع الخاص املنتج في الجزائر.  -ثانيا           

 تحدي التمويل.  -1

 . عراقيل الفساد اإلداري واملالي وتحدياته -2

 .عراقيل العقار الصناعي وتحدياته -3

 :املنتج  القطاع الخاص مفهوم -أوال

 تعريف القطاع الخاص املنتج: -1

الخاص القطاع  لتعريف  تحديدهم  في  املفكرين  بين  كبير  اختالف  هناك  يكون  يكاد  بعض    املنتج  ال  في  اال 

 التفاصيل الجزئية، وسنسرد فيما يلي مجموعة من هذه التعارف:

)حيث   آسيا  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة  والتي  Escwaتعرفه  اقتصادية  خلية  عن  عبارة  بأنه   )

هو    املنتج  تشكل عالقات وروابط مع قطاعات اقتصادية أخرى، تتداخل معها في مختلف األسواق، والقطاع الخاص

واملسؤوليات،   املهام  فيها  توزع  بكيفية  مجهزة  منظمة  وهي  ماليا  املستقلة  االقتصادية  املنظمات  أشكال  جميع 

وتتخصص في إنتاج السلع والخدمات التي يتم بيعها في األسواق بغرض تحقيق أرباح من وراء ذلك ويمكن أن تعرف  

 . 2ة الالزمة لإلنتاجكذلك بأنها وحدة اقتصادية تشمل املوارد املالية والبشري

لعام   القومية  الحسابات  لنظام  الخاص وفقا  القطاع  القومية فإن  املحاسبة  فهو   1993أما من وجهة نظر 

القطاع الذي يشمل: املشروعات الخاص، القطاعات العائلية، والهيئات التي ال تهدف للربح وتخدم العائالت وذلك  

 . 3املقيمين( للشركات الخاصةبغض النظر عن ملكية املقيمين )أو غير 
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 : 4وبناء على ما سبق فإن القطاع الخاص يمكن تقسيمه إلى قطاعين رئيسيين هما 

 منظم: وهذا القطاع يعمل في إطار منظم حيث يمسك حسابات نظامية.منتج  قطاع خاص  -

تتميز منتج  قطاع خاص    - التي  الحرفية،  الوحدات  ذلك  في  بما  عديدة  منشآت  يضم  منظم:  في    غير  املهن  بتوارث 

متناول   في  عادة  تكون  املنشأة  ملكية  وأن  باإلدارة السيما  امللكية  تختلط  ما  وغالبا  محلية ضعيفة  أو  عائلية  حدود 

 الفرد الواحد أو العائلة على أحسن تقدير وهذا القطاع ال يمسك في عمله وتعامالته حسابات نظامية.

هو ذلك الجزء من االقتصاد في شقيه املنظم وغير  املنتج    تتفق مجمل التعاريف السابقة أن القطاع الخاص

املالية  املوارد  فيه  تخصص  الحكومة،  لسلطة  خاضع  والغير  مالي،  االستقالل  أساس  على  يقوم  والذي  املنظم 

ممكن، ومن خاللها خلق   ربح  أقص ى  إلى  يسعى  والذي  الحرة،  السوق  تمليه قوى  ملا  وفقا  لإلنتاج  الالزمة  والبشرية 

 ضافة في االقتصاد الوطني.  قيمة م

  :املنتج العوامل املحددة لنمو القطاع الخاص -2
الخاص   القطاع  نمو  املحددة  العوامل  الختالف املنتج  تختلف  وذلك  النامية،  والدول  املتقدمة  الدول  بين 

الهياكل االقتصادية واملؤسسية للدول النامية مقارنة بالدول املتقدمة، وحتى بين الدول النامية نفسها فإنها تختلف  

درجة   قضية  وأخرى  السياس ي،  االستقرار  قضية  عندها  تطرح  من  النامية  الدول  من  فهناك  االعتبارات،  لعديد 

 تاح على القطاع الخاص ... إلخ، لذلك سنكتفي بالعوامل املتفق عليها. االنف

 السياسات النقدية )طبيعة األسواق املالية ودرجة تطورها(:  -2-1

الخاص القطاع  قرارات  على  الفائدة  أسعار  زيادة  التكلفة    املنتج  تؤثر  زيادة  خالل  من  النامية  الدول  في 

عائ وزيادة  البنوك،  من  لالقتراض  من  الحقيقية  بدال  للمشروعات،  املحتجزة  باألرباح  لالحتفاظ  البديلة  الفرصة  د 

استثمارها في توسيع القاعد اإلنتاجية، وتؤثر زيادة تكلفة استخدام رأس املال سلبيا على حجم ومستوى االستثمار  

 الخاص بها.

بسبب اعتماد تمويل    وترجع أهمية العالقة العكسية بين مستويات أسعار الفائدة، وقرارات االستثمار الخاص

االستثمارات على االقتراض بشكل أساس ي، عكس الدول املتقدمة الذي يتوقف فيها تمويل االستثمار على التمويل 

الداخلي، من خالل األرباح املحتجزة من جانب وعلى التمويل من خالل بيع حقوق امللكية )األسهم من جانب آخر( 

الفائدة بأسعار  االستثمار  عالقة  أن  الدول   أي  في  تطبيقها  يصعب  ما  وهو  له،  املتاح  االئتمان  وبحجم  الحقيقية 

 .    5النامية، مما يتطلب دراسة أوضاع كل دولة وحدها
 معدل نمو الناتج اإلجمالي:   -2-2

هناك عالقة مزدوجة بين االستثمار الخاص ومعدل نمو الناتج، فزيادة االستثمار سواء في تنمية املوارد أو في 

الناتج   نمو  معدل  زيادة  في  تسهم  اإلنتاجية  على  اإليجابي  تأثيرها  خالل  ومن  والتدريب  والتعليم  والتطوير  البحث 

عطي املستثمرين مؤشرا تفاؤليا عن مستقبل الطلب الكلي  اإلجمالي، كما أن زيادة معدل نمو الناتج من شأنها أن ت

( وفيالنوفا  جرين  قدم  وقد  جديدة  استثمارية  مشاريع  تنفيذ  على  يحفزهم  مما  االقتصادي   & Greeneواألداء 
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Villanueva 1991  دالئل على أن هناك عالقة موجبة بين معدل نمو الناتج واالستثمار الخاص وتمتد جذور هذه )

بطب السلع العالقة  مخزون  بين  ثابتة  عالقة  تعكس  اإلنتاج  دالة  أن  بافتراض  املرن  املعجل  نظرية  إلى  الحال  يعة 

 . 6الرأسمالية في االقتصاد ومستوى الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي 
 سعر الصرف الحقيقي:   -2-3

الدولية نسبة إلى سعر السلع  يؤثر سعر الصرف الحقيقي )الذي يتم قياسه بسعر السلع غير القابلة للتجارة  

  :7القابلة للتجارة الدولية( في االستثمار الخاص من خالل قناتي العرض والطلب كما يلي
الطلب: - تراجع   جانب  إلى  االسمي  الصرف  سعر  في  تخفيض  عن  الناجم  الحقيقي  الصرف  سعر  تخفيض  يؤدي 

الخاص القطاع  لثروة  الحقيقية  اإلنفاق    املنتج  القيمة  على  وبالتالي  التخفيض  هذا  تأثير  خالل  وذلك  الخاص، 

توقعاتها   ملراجعة  الشركات  يدفع  ربما  املحلي  االستيعاب  في  االنخفاض  فإن  وبالتالي  لألسعار،  العام  املستوى 

 املستقبلية عن الطلب ومن ثم تخفيض استثماراتها من خالل أثر املعجل.

العرض:  - )معبرا    جانب  الدولي  لالتجار  القابلة  املنتجات  يرفع من سعر  الحقيقي  نظرا ألن تخفيض سعر الصرف 

في   االستثمار  على  ذلك  يشجع  ربما  الدولي،  لالتجار  القابلة  غير  املنتجات  لسعر  بالنسبة  املحلية(  بالعملة  عنها 

 لة للتجارة الدولية. قطاعات التجارة الدولية ويثبط من استثمارات القطاعات املحلية غير القاب

 التحديات والعراقيل التي تواجه القطاع الخاص املنتج في الجزائر.  -ثانيا

 التمويل:  تحدي  -1

في الجزائر منعرجا حاسما أحدثه تحول االقتصاد الجزائري من   املنتج  شهدت عملية تمويل القطاع الخاص

والعرض   النقد  قانون  اصدار  بعد  السوق، خصوصا  اقتصاد  إلى  املوجه  إصالحات   10-90االقتصاد  أدخل  الذي 

عميقة في النظام البنكي واملالي الجزائري، كما ساهم بشكل كبير في تطور التمويل البنكي للقطاع الخاص الذي كان 

البرامج  ي عديد  من  العام  القطاع  مؤسسات  استفادت  فقد  ذلك  من  العكس  وعلى  والتهميش،  االقصاء  عاني 

من   كثير  في  التسيير  العمومية جراء سوء  املؤسسات  منها  تعاني  التي  املالية  واملشاكل  العجز  التي غطت  الحكومية 

ون الخزينة العمومية املترتبة على املؤسسات  واملتعلق بتحويل دي  101-90األحيان، على غرار املرسوم التنفيذي رقم  

املسمى "صندوق تطهير املؤسسات العمومية"   063-302، وفتح الحساب رقم  8العمومية إلى قيم منقولة وتجميدها

لسنة   املالية  وقانون  للمؤسسات،  الداخلي  النقدي  االستقرار  تحقيق  إلى  يهدف  والذي  الخزينة  الذي   1991لدى 

 مية بإعادة شراء الديون التي تحوزها البنوك واملؤسسات املالية على املؤسسات العمومية.سمح للخزينة العمو 

االلتفاتة الحقيقية من حيث التمويل البنكي والقروض املوجه  املنتج لكن في املقابل لم يشهد القطاع الخاص 

أخذ نسبا تطورت من سنة ألخرى  له سواء من البنوك العمومية أو الخاصة إال مطلع األلفينات، حيث بدأ التمويل ي

النمو   في  القطاع الخاص  لكنها نسب وإن تطورت ال تعكس دور ومساهمة  العام والخاص،  القطاعين  بين  وتباينت 

االقتصادي، وعلى سبيل املثال مساهمته في الناتج الداخلي الخام خارج قطاع املحروقات التي فاقت بكثير مساهمة 
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مويل هو املشكل الذي يعاني منه القطاع الخاص في الجزائر في ظل غياب التمويل عن  القطاع العام، ولذلك يبقى الت 

البنكي   التمويل  على  واالعتماد  والنامية،  املتقدمة  العالم  دول  من  كثير  في  نظيره  عليها  يعتمد  التي  البورصة  طريق 

ي  الذي  التالي  للتمويل ندرج الجدول  القروض املوجه  القروض املوجه  فقط، وألكثر تفصيل حول تطور  ظهر تطور 

 .   2017-2001للقطاعين العام والخاص 

 )مليار دينار(                    (.2001-2017: تطور القروض املوجه للقطاعين العام والخاص )01الجدول 

 السنوات 
 القروض الموجه للقطاع الخاص  القروض الموجه للقطاع العام  مجموع القروض 

 (%)  القيمة  (%)  القيمة  (%معدل النمو ) القيمة 
2001 1078.2 - 740.3 68.6 337.9 31.4 
2002 1266.5 17.4 715.5 56.5 551.0 43.5 
2003 1379.9 8.9 791.4 57.3 588.5 42.7 
2004 1534.7 11.2 859.3 56 675.4 44 
2005 1779.7 15.9 882.4 49.6 897.3 50.4 
2006 1904 6.9 847.0 44.5 1057.0 55.5 
2007 2204.9 15.8 988.9 44.85 1216.0 55.15 
2008 2615.2 18.6 1201.9 45.95 1413.3 54.05 
2009 3085.8 17.9 1485.2 48.15 1600.6 51.85 
2010 3267.3 5.8 1460.6 44.75 1806.7 55.25 
2011 3725.9 14 1742.4 46.8 1983.5 53.2 
2012 4287.2 15 2040.2 47.6 2247.0 52.4 
2013 5156 20.2 2434.0 47.2 2722.0 52.8 
2014 6504 26.1 3382.3 52 3121.7 48 
2015 7276.5 11.8 3688.2 50.7 3588.3 49.3 
2016 7909.3 8.6 3952.2 50 3957.1 50 
2017 8879.6 12.2 4311.3 48.5 4568.3 51.5 
 (. 2017،2016،2015،2014،2013،2012،2011،2010،2009،2008تقارير بنك الجزائر ) املصدر:

algeria.dz/-of-https://www.bank 
( أعاله، نالحظ تطور ونمو في حجم القروض املقدمة لالقتصاد الوطني بنوعيه العام  01من خالل الجدول )

الفترة   خالل  قدره  2017-2001والخاص  مبلغ  من  تطورت  حيث  سنة    1078.2،  دينار  قدره    2001مليار  مبلغ  إلى 

، وهو تطور عكس الطفرة املالية التي شهدتها الجزائر من ارتفاع ألسعار  %723.5مليار دينار أي بنمو قدره    8879.6

وعلى هذ األلفينات  العاملية مطلع  النفط  أسواق  في  بين  املحروقات  التمويل  تطور  نسب  في  تباين  نالحظ  األساس  ا 

تدريجيا من سنة   الدراسة، فقد تطور  ما نسبته    2001سنوات  إلى  ، وذلك 2008و  2007بين سنتي    %18.6ليصل 

الصغيرة   املؤسسات  مشاريع  دعم  املثال  سبيل  وعلى  الحكومة  أطلقتها  التي  الخماسية  البرامج  مشاريع  ليواكب 

  2010سنة    %5.8التي تكون فيها البنوك شريكا في التمويل، ثم انخفض إلى غاية    (ansej)  واملتوسطة مثل مشاريع

التي عصفت بأسعار املحروقات، ثم يتحسن تدريجيا في السنوات التي تليها ليصل معدل نمو   2008من تبعات أزمة  

https://www.bank-of-algeria.dz/
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دراسة، ثم يعيد تراجعه عقب  وهي أعلى نسبة في تطور التمويل خالل فترة ال 2014و  2013بين سنتي   %26.1مقداره  

 .2017و 2016بين سنتي  %12.2ليصل إلى نسبة  2014أزمة انخفاض أسعار املحروقات سنة 

( )01الشكل  والخاص  العام  للقطاعين  املمنوحة  األجل  وطويلة  واملتوسطة  القصيرة  القروض  تطور   :)2001-

                                                    )مليار دينار(                                                                                                                 (                                                       2017

 
 نفس املرجع السابق.  املصدر:

كان هناك تقارب في النسب بين نوعي   2007و 2001الفترة بين ( أعاله، نالحظ أنه طيلة 01ومن خالل الشكل )

متوسطة   بالقروض  التمويل  نسب  األجل  قصيرة  بالقروض  التمويل  نسب  تجاوزت  فقد  تفصيل  وبأكثر  التمويل، 

السنوات   خالل  وذلك  ضئيلة،  بنسب  األجل  بالقروض   2005و  2004و  2003وطويلة  التمويل  نسبة  مثال  فنجد 

بالقروض املتوسطة وطويلة األجل، ونجد في سنة   %44تقابلها نسبة تمويل    %56تمثل    2003قصيرة األجل لسنة  

نسبة    2004 األجل  قصيرة  بالقروض  التمويل  نسبة  بلغت  تقابلها    %54قد  أنه  نجد  حين  في  القروض  مجموع  من 

وسطة من هذا النوع  في التمويل بالقروض متوسطة وطويلة األجل، وقد استفادت املشاريع الصغيرة واملت %46نسبة 

للحكومة،   الخماسية  البرامج  بسبب  الفترة  هذه  في  وانتشرت  توسعت  التي  األجل(،  القصيرة  )القروض  التمويلي 

األمر   عقب  انطلقت  التي  الخوصصة  في    04-01وعمليات  أنواع    2001أوت    20املؤرخ  طياته جميع  في  الذي حمل 

 إلى وحدات صغيرة.  اعمومية وتجزئتهالخوصصة، وحرص على إعادة هيكلة عديد املؤسسات ال

سنة   من  أنه  طبيعة    2008إال  على  مسيطر  تمويلي  كنوع  األجل  وطويلة  متوسطة  القروض  تظهر  بدأت 

بلغت نسبة التمويل بالقروض املتوسطة  2010القروض املمنوحة للقطاعين العام والخاص، فنجد مثال أنه في سنة 

في القروض القصيرة األجل بما    %40مليار دينار تقابلها نسبة تمويل     1957.1بما قيمته    %60وطويلة األجل نسبة  

أن   1311قيمته   إلى  الفترة  هذه  األجل خالل  وطويلة  املتوسطة  للقروض  التمويل  نسبة  تزايدت  وقد  دينار،  مليار 

رة األجل،  تمويل بالقروض القصي %26مليار دينار تقابلها نسبة  6582بمقدار  %74إلى ما نسبته  2017وصلت سنة 

ولإلشارة فإن زيادة نسب القروض املتوسطة وطويلة األجل راجع إلى تحول ديون القروض قصيرة األجل إلى صيغة  

ديون قروض طويلة األجل التي تم منحها سابقا نظرا لعدم القدرة على السداد من عديد املشاريع التي شهدت تعثر 

بعض مشاري التمويل، في مواصلة نشاطها، ومن جهة أخرى توسع  نوع  وانعكاسها على  العام والخاص  القطاعين  ع 

 الذي يكون فيه التمويل بالقروض املتوسطة وطويلة األجل هو األنسب. 
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كما شهد التمويل تباين واختالف بين القروض املوجه للقطاع العام والقروض املوجه للقطاع الخاص، وهو  

امل القروض  تطور  يظهر  الذي  التالي  الجدول  يوضحه  الفترة  ما  خالل  والخاص  العام  القطاعين  لكال  -2001وجه 

2017.    

 ( %(                              )2001-2017(: تطور القروض املوجه للقطاعين العام والخاص )02الشكل )

 
 ( السابق.01تم اعداده بناء على بيانات الجدول ) املصدر:

كان التمويل عن طريق   2004إلى    2001نالحظ أنه طيلة الفترة  ( أعاله،  02( والشكل )01من خالل الجدول )

القروض البنكية موجه باألساس للقطاع العام في مقابل انخفاضه في القطاع الخاص وذلك بنسب متباينة، فعلى  

بالقروض لسنة   العام  القطاع  تمويل  نجد نسبة  املثال  إلى     2001سبيل  مليار    740.3بما قيمتها    %68.6قد وصل 

مليار دينار تمويل بالقروض للقطاع الخاص، ويتقاربا في النسبة في    337.9بما قيمته     %31.4ار، تقابلها نسبة  دين

  859.3بما قيمته    %56قد وصلت نسبة تمويل بالقروض للقطاع العام إلى    2004السنوات التي تليها، فنجد أن سنة  

اص، وتجدر اإلشارة أن القروض املوجه للقطاع الخاص  تمويل بالقروض للقطاع الخ  %44مليار دينار تقابلها نسبة 

ورغم أنها بنسب أقل من املوجه للقطاع العام، قد أشرفت عليها البنوك العمومية بنسبة كبيرة في مقابل اعراض من  

 البنوك الخاصة وتخوفها من عدم قدرة مؤسسات القطاع الخاص على السداد. 

بين   ما  الفترة  شهدت  الخاص تطور   2013و  2005كما  القطاع  تمويل  في  ملحوظا  في    املنتج   ا  تراجعه  مقابل 

سنة   مثال  فنجد  العام،  إلى    2006القطاع  بالقروض  الخاص  القطاع  تمويل  نسبة  ارتفعت  قيمته   %55.5قد  بما 

مليار دينار تمويل بالقروض لصالح القطاع العام، محققة    847بما قيمته    %44.5مليار دينار تقابله نسبة    1057

ن تليها  ثبات  التي  السنتين  خالل  سنة  2008و  2007سبي  وينخفض  بقيمة   %51.85إلى    2009،  الخاص  للقطاع 

مليار دينار، مواصلة الثبات النسبي أيضا   1485.2للقطاع العام بقيمة    %48.15مليار دينار تقابله نسبة    1600.6

  2014بنسبة أكبر للقطاع العام سنة    ، ثم يتحول التمويل2013و  2012و  2011لهذه النسب في السنوات التي تليها  

 للقطاع الخاص.   %48في مقابل   %52بنسبة 
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في كثير من السنوات يتجاوز القطاع العام في التمويل بالقروض   املنتج  وعلى العموم رغم أن القطاع الخاص 

الخاص كمساهم  القطاع  تنصف  لم  الخاصة  أو  العمومية  البنوك  من  القروض سواء  هذا  أن  إال  بنسب ضئيلة، 

أساس ي في االقتصاد الوطني وبديل فعال خارج قطاع املحروقات، وهو ما أوضحته أرقام مساهمته في الناتج الداخلي 

خام والقيمة املضافة التي ال يساهم فيها القطاع العام خارج قطاع املحروقات إال بنسب قليلة، وهو األمر الذي  ال

 يجعل القطاع الخاص يعاني من أهم مشكل وهو التمويل.    

 : وتحدياته  الفساد اإلداري واملاليعراقيل   -2

مسؤوال رئيسيا    150ه في استبيان موجه لقرابة  بأن  1997جاء في تقرير التنمية الصادر عن البنك الدولي سنة  

للتنمية،   60من   معوق  أكبر  هو  واملالي  اإلداري  الفساد  أن  اإلجابة  كانت  التنمية،  معوقات  نامية حول  ويعد  9دولة 

الفساد اإلداري أهم عوائق التقدم والتنمية عبر العصور، حيث كانت أساليبه تتطور طرديا مع التقدم الحضاري  

لألمم، ومن أجل هذا استأثرت ظاهرته االهتمام بإيجاد حل له ملا يشكله من خطر عظيم على أي كيان يحل فيه،  

فهو وباء حقيقي، لذلك عمد املتخصصون في النظام اإلداري على بيان حقيقته وتصويره، وبيان خصائصه وأسبابه  

 .10وأثاره ليتمكنوا من وضع الوسائل املناسبة لعالجه

تجاه الغالب في تعريف الفساد واألكثر رواجا من الناحية العلمية والسيما بالنسبة للعاملين في حقول واال    

التنمية هو الذي ينظر إليه على أنه: "إساءة استخدام السلطة من قبل شخص في وظيفة عامة بهدف تحقيق نفع 

نع الفساد بأنه: "القيام بأعمال تمثل أداء  شخص ي، أو فئوي وما إليهما"، وقد عرفه مشروع اتفاقية األمم املتحدة مل

غير سليم للواجب، أو إساءة استغالل ملوقع أو سلطة بما في ذلك أفعال اإلغفال توقعا ملزية، أو سعيا للحصول على  

سواء  بشكل  ممنوحة  مزية  قبول  أثر  أو  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  تطلب  أو  عليه،  تعرض  أو  بها،  يوعد  مزية 

 .11لصالح شخص آخر"  للشخص ذاته أو

في الجزائر، حيث صاحب الفساد االداري    املنتج  ويعتبر الفساد من أهم العراقيل التي تواجه القطاع الخاص

في الجزائر منذ بداية سياسة الخوصصة التي انتهجتها الجزائر كآلية لتوسيع دور املنتج  واملالي مسيرة القطاع الخاص  

االقتصاد التنمية  في  الخاص  الشعوب، القطاع  بمصالح  االضرار  إلى  تؤدي  ال  ذاتها  في حد  الخوصصة  فعملية  ية، 

ولكن الضرر يقع نتيجة للسياسات غير املتسقة التي تتبع عند تنفيذ تلك العملية، ففي العديد من الحاالت تقوضت  

مدي فساد  وبسبب  على مصالح شعوبها،  مصالحها  بتقديم  الحكومات  قيام  بسبب  الخوصصة  عمليات  ري  شرعية 

ثروات   ال  ثرواتهم  زيادة  على  اهتمامهم  انصب  الذين  الحكوميين،  املسئولين  بعض  وانجراف  الشركات،  تلك 

الذين  األفراد  من  أيدي حفنة  في  الشركات  وترك  الخوصصة  إلى فساد عمليات  أدى  مما  مؤسساتهم ومجتمعاتهم، 

 نهبوا أصولها.

ئات الرقابية من أجل محاربة الفساد بكل أنواعه،  وقد حاولت الجزائر تفعيل وتجنيد عديد املؤسسات والهي

وذلك من خالل ابرامها لعديد االتفاقيات الدولية واالقليمية الخاصة بمكافحة الفساد، والتي أكدت في كل مرة على 

ضرورة مكافحة الفساد بكل أشكاله في القطاع الخاص بصفته جزء مهم من النظام االقتصادي واالجتماعي للدولة  
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ملحاربة   22و  21، والتي افردت فيه االتفاقية املادتين  12رية، على غرار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادالجزائ 

الفساد في القطاع الخاص، وذلك بتوصية الدولة الجزائرية باعتماد كل ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى  

التي تنص على ضرورة   39اص عند مزاولته لنشاطه، واملادة من أجل تجريم أي أفعال فساد قد تصاحب القطاع الخ

 التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص على مكافحة الفساد والتبليغ عنه. 

، والذي نصت في  13وفي نفس السياق صادقت الجزائر على اتفاقية االتحاد االفريقي ملنع الفساد ومكافحته 

 أن تلزم الدولة الجزائرية كل األطراف بما يلي:  فيما يخص القطاع الخاص على 11مادته 

يرتكبها   - التي  الصلة  ذات  والجرائم  الفساد  أعمال  ومكافحة  ملنع  اإلجراءات  من  وغيرها  تشريعية  إجراءات  اتخاذ 

 موظفون في القطاع الخاص أو من قبله.

واحت - العادلة  غير  املنافسة  محاربة  في  الخاص  القطاع  مشاركة  لتشجيع  آليات  الصفقات إقامة  إجراءات  رام 

 وحقوق امللكية. 

 اتخاذ أي اجراءات أخرى قد تكون الزمة ملنع الشركات من دفع الرشاوى للفوز بمنح الصفقات.  -

الفساد ملكافحة  العربية  االتفاقية  أيضا على  الجزائر  العربي فقد صادقت  الصعيد  من 14وعلى  أكد  والتي   ،

 التي نصت على: 19نية والقطاع الخاص في املادة خاللها على ضرورة التعاون بين السلطات الوط

تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي ما قد يلزم من تدابير لضمان التعاون بين السلطات الوطنية املعنية   -

بالتحقيق واملالحقة وكيانات القطاع الخاص، وخصوصا املؤسسات املالية فيما يتصل باألمور املتعلقة بارتكاب 

 رمة وفقا لهذه االتفاقية. أفعال مج

تنظر كل دولة طرف في تشجيع رعاياها وغيرهم من األشخاص الذين يوجد مكان إقامتهم املعتاد في إقليمها على   -

 إبالغ السلطات الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة عن ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه االتفاقية. 

ج السابقة،  االتفاقية  وبموجب  األساس  هذا  في  وعلى  كان  والتشريعات  القوانين  من  ترسانة  الجزائر  ندت 

  05-10، املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته املتمم باألمر  2006فبراير    20املؤرخ في    01-06مقدمتها القانون رقم  

  01في  املؤرخ    01-07، واألمر  2011املؤرخ في أوت    15-  11، واملعدل واملتمم بالقانون رقم  2010أوت    26املؤرخ في  

الرئاس ي    2007مارس   واملرسوم  والوظائف،  املناصب  ببعض  الخاصة  وااللتزامات  التنافي  بحاالت    414-06املتعلق 

في   الرئاس ي    2006نوفمبر    22املؤرخ  واملرسوم  باملمتلكات،  التصريح  نموذج  يحدد  في    415-06الذي    22املؤرخ 

ة للموظفين العموميين غير املنصوص عليهم في املادة  الذي يحدد كيفيات التصريح باملمتلكات بالنسب  2006نوفمبر 

القانون    06 االجراءات    01-06من  من  جملة  القوانين  هذه  تضمنت  وقد  ومكافحته،  الفساد  من  بالوقاية  املتعلق 

الفساد ويمنعه من   في حقه  أو أن يمارس  الفساد  في  في الضلوع  القطاع الخاص  التي من شأنها أن تمنع  التنظيمية 

تترتب على من يقوم به، وقد  تأدية دو  تأديبية واضحة وفعالة وردعية  التنموي، وذلك من خالل ادراج جزاءات  ره 

أحدثت لهذه العملية عديد الهيئات واملنظمات وذلك باإلضافة إلى البرملان بغرفتيه كأعلى الهيئات الرقابية في الدولة  

ومكاف الفساد  من  للوقاية  الوطنية  الهيئة  فنجد  الرئاس ي  الجزائرية،  املرسوم  بموجب  أنشأت  والذي    413-06حته 
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، وهو سلطة إدارية  2012فبراير    07املؤرخ في    64-12، واملعدل واملتمم باملرسوم الرئاس ي  2006نوفمبر    22املؤرخ في  

بكل  الفساد  مكافحة  دوره  الجمهورية  رئيس  لدى  توضع  املالي  واالستقالل  املعنوية  بالشخصية  تتمتع  مستقلة 

و  تقارير سنوية  أشكاله  تقديم  من  تمكنه  ودقيقة  واسعة  الدستور صالحيات  الذي خوله  املحاسبة  أنوع، ومجلس 

 على الحالة االقتصادية للدولة الجزائرية. 

بغرض   أنشأت  وتنظيمات  هيئات  من  قابلها  وما  والتشريعات  والقوانين  االتفاقيات  من  الترسانة  هذه  ورغم 

الجزائرية   الدولة  عضد  تنخر  تزال  ال  الظاهرة  هذه  إال  واالدارية،  املالية  وأنواعه  أشكاله  بكل  الفساد  مكافحة 

عليها من املجتمع الدولي واملخابر والتنظيمات   اقتصاديا واجتماعيا، وهو ما توضحه عديد املؤشرات الدولية املتفق

العاملية، والذي من بينها مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره  سنويا منظمة الشفافية الدولية الذي ترتب من خالله  

)180قرابة   الرقم  الفساد من  العالم، وذلك حسب درجة  )0دولة من دول  الرقم  إلى  أكبر  يعني فساد  الذي   )100 )

يعن الدول  الذي  بعض  مع  مقارنة  الجزائر  في  الفساد  مدركات  مؤشر  تطور  يوضح  التالي  والجدول  نزاهة،  أكثر  ي 

 .    2018-2013العربية 

 (. 2013-2018(: تطور مؤشر مدركات الفساد في الجزائر مقارنة مع بعض الدول العربية ) 02الجدول )

الدول  
 العربية 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 الدرجة  الترتيب  الدرجة  الترتيب  الدرجة  الترتيب  الدرجة  الترتيب  الدرجة  الترتيب  الدرجة  الترتيب 

 االمارات 
 العربية 

26 69 25 70 23 70 24 66 21 71 23 70 

 62 33 63 29 61 31 71 22 69 26 68 28 قطر
 49 58 49 57 46 62 52 48 49 55 46 63 السعودية 
 49 58 48 59 48 57 53 45 49 55 45 66 األردن
 43 73 42 47 41 75 38 76 40 79 41 77 تونس  
 43 73 40 81 37 90 36 88 39 80 37 91 المغرب
 41 78 39 85 41 75 49 55 44 67 43 69 الكويت 
 36 99 36 103 43 70 51 50 49 55 48 57 البحرين 
 35 105 33 112 34 108 36 88 36 100 36 94 الجزائر
 35 105 32 117 34 108 36 88 37 94 32 114 مصر
 28 138 28 143 28 136 28 123 27 136 28 127 لبنان 
 18 168 18 169 17 166 16 161 16 170 16 171 العراق 
 17 170 17 171 14 170 16 161 18 166 15 172 ليبيا 

 14 176 16 175 14 170 18 154 19 161 18 167 اليمن  
 13 178 14 178 13 173 18 154 20 159 17 168 سوريا 

 ( 2017،2016،2015،2014،2013،2012: تقارير منظمة الشفافية الدولية )املصدر

https://www.transparency.org/research/cpi/overview   

( السابق، نالحظ أن أغلبية الدول العربية تشهد استشراء واضح للفساد وترسخه في  02من خالل الجدول )

السنوات   خالل  ثابتة  سياس ي  2018-2013معدالت  استقرار  عدم  من  تعاني  العربية  الدول  غالبية  ألن  وذلك   ،

https://www.transparency.org/research/cpi/overview
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هذه أن  الدولية  الشفافية  منظمة  جهتها  من  فسرتها  كما  العربي،  الربيع  موجات  أحدثتها  هي    واقتصادي  املعدالت 

نتيجة األساليب القمعية التي تمارسها الحكومات العربية منذ عشرات السنين وعدم احترامها للعقد االجتماعي بينها 

وبين مواطنيها، والتي أفرزت منظومة فساد لم تستطع جميع األجهزة التي أنشأتها تلك الحكومات على مكافحة هذه 

 الظاهرة والحد من تبعاتها.

يخص الجزائر فهي تحتل مراتب أخيرة في مؤشر درجة الفساد تراوحت فيها مرتبة الجزائر دوليا بين أما فيما  

بمعدل    2016، لتزيد درجة الفساد سنة  2015و  2014و  2013لجميع سنوات    36دوليا وذلك بدرجة    88و  100و   94

بمعدل    2017درجة الفساد سنة    دولة وتزيد أكثر  180من مجموع    108درجة تجعل الجزائر في الترتيب الدولي    34

الترتيب    35بمعدل    2018، وتقل سنة  112درجة تضع الجزائر في الترتيب الدولي    33  105درجة جعلت الجزائر في 

دوليا، وهي على العموم أرقام توضح توغل ظاهرة الفساد في الجزائر بدرجة عالية إذا ما تم  مقارنتها بدول الجوار 

، واملغرب 2018درجة سنة   43و    2013درجة سنة    41ونس درجة الفساد فيها تتراوح بين  مثل تونس واملغرب، حيث ت

، أما فيما يخص  2018سنة    43إلى الدرجة    2013سنة    37الذي شهد تحسن ملحوظ في درجة الفساد، من الدرجة  

النزا من حيث  العالم  دول  تتصدر  و  الفساد  درجات  من حيث  بكثير  أحسن  فهي  العربي  الخليج  غرار دول  على  هة 

االمارات العربية ودولة قطر، وبدرجة أقل البحرين والكويت، وذلك راجع الستقرار نظام الحكم في هاته الدول، أما 

في الدول التي شهدت عدم استقرار سياس ي على غرار العراق وليبيا واليمن وسوريا، فإن معدالت الفساد فهي كبيرة  

 يث النزاهة.جدا، جعلتها في مؤخرة دول العالم من ح

 : وتحدياته العقار الصناعيعراقيل   -3

للقطاع  واسعا  الباب  فتح  الذي  الحر  االقتصاد  لنظام  وتبنيها  االشتراكي  التوجه  عن  الجزائر  تخلي  بعد 

هي  عامة  بصفة  الخاص  والقطاع  واألجنبي  املحلي  املستثمر  تواجه  التي  املشاكل  أكبر  من  مشكلة  ظهرت  الخاص، 

العقار   تبدأ من كيفية الحصول على مشكلة  الصناعي، وما تكتنف هذه املشكلة من عديد الصعوبات والعراقيل، 

العقار الصناعي في ظل تضارب الصالحيات بين الهيئات التي تتمتع بصالحيات التصرف في هذا االمتياز، إلى تسوية  

ية الطاغية في اإلدارة الجزائري، وصوال  ملكيته بعد سلسلة طويلة من اإلجراءات اإلدارية املعقدة في ظل البيروقراط

إلى تجسيد املشروع االستثماري املناسب عليه، وعلى هذا األساس سنتناول في هذا املطلب تعريف العقار الصناعي 

في الجزائر وأهم القوانين التي تنظمه والهيئات املكلفة بتسييره وصوال إلى أهم العراقيل املصاحبة للحصول عليه من  

 تثمر.طرف املس 

 تعريف العقار الصناعي:   -3-1

رغم عديد القوانين التي أصدرها املشرع الجزائري في كيفيات تنظيم العقار الصناعي وطرق الحصول عليه، 

إال أنه لم يضع تعريف واضح ومحدد له، ماعدا الذي تم صياغته ضمن القانون املدني الذي عرف العقار بشكل 

ت الصناعي  للعقار  يخصص  ولم  املادة  عام  في  وذلك  املنقولة،  األشياء  عن  العقار  ميز  كما  محددا،  من    683عريفا 

املتضمن القانون املدني والتي تنص على "كل ش يء مستقر بحيزه وثابت فيه وال يمكن نقله من دون    58-75القانون  
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عد التعديل الذي ، وقد بقي التعريف ساري املفعول حتى ب15تلف فهو عقار، وكل ماعدا ذلك من ش يء فهو منقول"

 .2007عرفه القانون املدني سنة 

وقد اتفقت جل التعريفات التي سيقت في تحديد مدلول العقار الصناعي، أنه يعتبر عقارا صناعيا كل أرض  

غير  أم  مستغلة  وكانت  يوجد  لم  أم  مباني  عليها  أكان  سواء  لخدمتها،  رصد  أو  بها  تصل  ما  وكل  لالستثمار،  وجهت 

 لك ما تبقى من املؤسسات العمومية بعد حلها. مستغلة، بما في ذ

 أهم القوانين التي نظمت العقار الصناعي والهيئات املكلفة بتسييره:  -3-2

املرسوم   بصدور  كان  الجزائر  في  الصناعي  العقار  لفكرة  تجسيد  أول  لجنة    45-73إن  احداث  املتضمن 

الصناعية  املناطق  لتهيئة  بجمع16استشارية  اللجنة  هذه  تكلف  املناطق    ،  بتهيئة  املتعلقة  االعالم  عناصر  كافة 

مساعدة ضرورية  كل  بتقديم  عامة  وبصفة  اقتراح  أي  وعرض  رأي  كل  وبتقديم  الوطني  التراب  كافة  في  الصناعية 

العمران   مناطق  وتنمية  وجه  أحسن  على  املذكورة  املناطق  لترقية  وذلك  املدن،  بهندسة  املكلف  الوزاري  للقسم 

ت تم  املرسوم  املذكورة، وقد  بموجب  املناطق  إدارة هذه  الصناعية  55-84حديد شروط  املناطق  بإدارة  ، 17املتعلق 

 والذي نص في مادته األولى أنه تتولى إدارة املناطق الصناعية حسب إحدى الحاالت التالية: 

س مار   19املؤرخ في    200-83اما مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي أنشئت في إطار أحكام املرسوم رقم  

الصالحيات 1983 متعددة  أعمال  أو  محلية  "أعمال ذات مصلحة  يأتي  ما  املعنية  الصناعية  املنطقة  في  أقيم  إذا   ،

 ذات مصلحة وطنية تابعة لوصاية وزارات متعددة". 

وإما مؤسسة ذات طابع اقتصادي أنشئت حسب كيفيات منصوص عليها في مرسوم، إذا أقيمت في املنطقة 

 ل ذات مصلحة وطنية أو نوعية تابعة لوصاية واحدة. الصناعية املعنية أعما

وإما وحدات متخصصة أنشئت في إطار قوانين وتنظيمات معمول بها إذا أقيمت في املنطقة الصناعية املعنية  

 أعمال نوعية أو ذات مصلحة وطنية تابعة ملؤسسة واحدة.

ت إلى تنظيم هذه املناطق وإدارتها،  قد دخلت حيز التنفيذ عديد القوانين والتشريعات التي سع  2007ومنذ  

تطبيق   بعد  الوصية خصوصا  الهيئات  بين  املسؤوليات  تداخل  من جراء  والعراقيل  املشاكل  عديد  أن شهدت  بعد 

سياسة الخوصصة التي باشرتها الحكومة والتي حل بموجبها الكثير من املؤسسات العمومية الكبيرة، فقد أسندت  

ا إلى  املناطق  هذه  تسيير  التنفيذي  مهمة  املرسوم  بموجب  وذلك  العقارية  والضبط  للوساطة  الوطنية  -07لوكالة 

، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي، توضع تحت 11918

ن التراب الوطني، وصاية الوزير املكلف بترقية االستثمارات، ويمكن أن تنشأ من خاللها هياكل محلية في أي مكان م

 وقد أسندت لها عديد املهام حددها نفس املرسوم السابق يتمثل أهمها في: 

 تتولى الوكالة مهمة تسيير حافظتها العقارية وترقيتها بهدف تثمينها في إطار ترقية االستثمار. -

وفقا   - تسير  فهي  األساس  هذا  وعلى  العقارية  الوساطة  مهمة  أيضا  تتولى  أن  للوكالة  ولحساب يمكن  التفاقية 

 املالكين للعقارات بكل أنواعها.
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للهيئة   - املعلومات  الغرض  لهذا  وتقديم  العمومي  االقتصادي  العقار  يخص  فيما  املالحظة  مهمة  الوكالة  تتولى 

 املقررة املختصة محليا حول العرض والطلب العقاري وتوجهات السوق العقارية وآفاقه. 

( أشهر، وتعد دراسات ومذكرات 06قتصادي الذي تقوم بتحيينه كل ستة )تعد الوكالة جدول أسعار العقار اال  -

بالنسبة   مرجعا  األسعار  جدول  في  املتضمنة  األسعار  تشكل  أن  ويمكن  العقارية،  السوق  توجهات  حول  دورية 

 لألسعار االقتصادية عند عمليات االمتياز أو التنازل.

العقاري   والضبط  للوساطة  الوطنية  الوكالة  دعمت  املوقع  وقد  تحديد  على  للمساعدة  تنظيما  تم  بلجنة 

املرسوم   بموجب  وذلك  العقار  وضبط  االستثمارات  صدر 12019-07وترقية  فقد  الهيئات  هذه  عمل  ولتسهيل   ،

هو   أخر  تنفيذي  رقم    121-07مرسوم  األمر  أحكام  تطبيق  في    11-06املتضمن  يحدد   2006أوت    30املؤرخ  الذي 

و  االمتياز  منح  وكيفيات  مشاريع شروط  إلنجاز  واملوجهة  للدولة  الخاصة  ألمالك  التابعة  األراض ي  عن  التنازل 

استثمارية، وقد حددت شروط يجب أن تتوفر في األوعية العقارية التي يمكن أن تكون محل حق امتياز أو تنازل في  

 إطار هذا املرسوم وهي:

 تابعة لألمالك الخاصة للدولة.  -

 فائدة مصالح عمومية للدولة لتلبية حاجياتها. غير مخصصة وليست في طور التخصيص ل -

 واقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير كما هو محدد في أدوات التهيئة والتعمير.     -

التنفيذي    املرسوم  األول  تنفيذيين  مرسومين  أيضا صدر  اإلطار  هذا  في    152-09وفي    2009ماي    02املؤرخ 

للدولة واملوجهة إلنجاز املشاريع والذي يحدد شروط وكيفيات منح االمتياز ع التابعة لألمالك الخاصة  لى األراض ي 

التنفيذي   املرسوم  هو  والثاني  في    153-09االستثمارية،  منح    2009ماي    02املؤرخ  وكيفيات  شروط  يحدد  الذي 

واألصول   املحلة  املستقلة  وغير  املستقلة  العمومية  للمؤسسات  التابعة  املتبقية  األصول  على  الفائضة  االمتياز 

عن   التنازل  لعمليات  السابقة  الشروط  نفس  وضعا  وكالهما  وتسييرها  االقتصادية  العمومية  للمؤسسات  التابعة 

االقتصادية   األنشطة  العقار ضمن  باستغالل  إللزامهم  للمستثمرين  الضوابط  عديد  ادراج  مع  العقارية،  األوعية 

 املصرح بها.

 لصناعي من القطاع الخاص:الصعوبات املصاحبة الستغالل العقار ا  -3-3

تعلق   ما  ومنها  الصناعي،  للعقار  املنظمة  والتشريعات  بالقوانين  تعلق  ما  منها  وتنوعت،  الصعوبات  تعددت 

هذه  وتنوعت  اختلفت  فقد  األخرى،  الصعوبات  من  وكثيرا  بينها،  التنسيق  وعدم  القطاع  لهذا  املسيرة  بالهيئات 

القطا عرقلة  في  اجتمعت  أنها  إال  وجه  الصعوبات  في  تقف  التي  العراقيل  أهم  وجعل  واالستثمار،  الخاص  ع 

 املستثمرين الخواص هي صعوبات العقار الصناعي، وفيما يلي أهم هذه الصعوبات واملشاكل:  

 املشاكل الفنية والتقنية:  -

تواجه الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري إشكاليات عديدة في مجال توفيرها العقار وتسييره فعلى  

وتخصيصها   لألراض ي  تراخيص  على  حصولها  في  العقاري  والضبط  للوساطة  الوطنية  الوكالة  ترتبط  املثال  سبيل 
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الت لألراض ي   املحلية  الجماعات  هما  رئيسيتين  بهيئتين  مساحتها  كمناطق صناعية،  تتجاوز  ال  وترتبط   10ي  هكتار، 

هكتار، وارتباط الوكالة بهاتين الجهتين يطرح عديد املشاكل في   10بوزارة الصناعة في األراض ي التي تتعدى مساحتها  

طريقة حصولها على األراض ي املناسبة إلقامة املناطق الصناعية، فخضوع الجماعات املحلية لالعتبارات السياسية  

منها   مناطق  أكثر  عليها  ستقام  التي  األراض ي  توفير  في  البيئية  األبعاد  تراعي  ال  يجعلها  اجتماعية،  أو  اقتصادية 

بمنح   واملكلفة  األخرى،  الجوانب  دون  الصناعي  الجانب  بتطوير  تهتم  والتي  الصناعة  وزارة  أما بخصوص  صناعية، 

الغالب طبيعة األراض ي التي تعدت إلى    أراض ي ذات املساحات الواسعة لتخصيصها كمناطق صناعية، فال تراعي في

األراض ي ذات طبيعة فالحية، ومن جهة أخرى تواجه عديد العقارات الصناعية مشكل عدم التسوية القانونية لها،  

اشكال   حالة  في  التزال  وهي  عليها  للنشاط  للمستثمرين  صناعي  كعقار  أراض ي  منح  تم  األحيان  من  كثير  في  حيث 

سيواجه املستثمر عقار ال يتالءم في الغالب مع طبيعة نشاطه ناهيك عن عقار تصاحبه    قانوني، وعلى هذا األساس

 إشكاالت قانونية. 

البالد، من أجل تسوية الوضعية   في  العقارية املوجودة  التوجه نحو إجراء مسح وطني لكل األوعية  إن عدم 

تكون قاعدته األساسية معطيات السجل  القانونية لها، ومن ثم العمل على تأسيس بنك وطني للمعلومات العقارية  

لالستثمار  الصناعي خدمة  العقار  دور  تفعيل  أجل  من  هذا  الالمركزي،  املستوى  على  العقارية  باملحافظة  العقاري 

بالجزائر لسنة   الخاص  تقريره  في  الدولي  النقد  له صندوق  الذي تطرق  مباشرة وفعالة، هذا  الذي  1998بطريقة   ،

  20لية املسح العقاري، وبالضرورة اإلسراع في ذلك. كشف العجز املسجل في عم

 املنازعات في تسوية الوضعية القانونية للعقار الصناعي: -

التنمية   لتحقيق  املستثمرين  تشجيع  بغية  الصناعي  العقار  منح  في  الصيغ  عديد  الجزائري  املشرع  وضع 

محاولة إليجاد الصيغة املناسبة لالستغالل األمثل  االقتصادية، وقد تطورت التشريعات املنظمة للعقار الصناعي في 

السوق،   اقتصاد  إلى  املوجه  االقتصاد  من  الجزائري  االقتصاد  فيها  تطور  التي  املراحل  عديد  عبر  الصناعي  للعقار 

املؤرخ في    01-81وكانت أول صيغة أقرها املشرع في هذا املجال هي التنازل أو عقد البيع والذي كان بموجب القانون  

الحرفي    1981فيفري    07 أو  التجاري  أو  املنهي  أو  السكني  االستعمال  ذات  العقارية  األمالك  عن  التنازل  املتضمن 

التابعة للدولة والجماعات املحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري ، مرورا بعدة نصوص القانونية نظمت العقار 

ن البيع في املزاد العلني، إلى اعتماد صيغة عقد االمتياز وذلك  الصناعي تنوعت فيها الصيغة بين التنازل بالتراض ي وبي

التنفيذي   املرسوم  في    322-94بموجب  الوطنية 1994أكتوبر    17املؤرخ  األمالك  أراض ي  امتياز  بمنح  املتعلق   ،

نوات  الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقية االستثمار، وقد استمر العمل بعقود التنازل وعقود االمتياز لعدة س

والذي حدد شروط وكيفيات منح االمتياز   2006أوت  30املؤرخ في   11-06وأكدتها عديد التشريعات، على غرار األمر 

والتنازل عن األراض ي التابعة ألمالك الخاصة للدولة واملوجه إلنجاز مشاريع استثمارية، وقد أقر هذا األمر في مادته 

االم  10 عقد  من  العقار  تحويل  إمكانية  هذه  على  صاحب  وقد  االمتياز،  صاحب  من  بطلب  التنازل  عقد  إلى  تياز 

إجراءات  استكمال  بعدم  ارتبطت  ونزاعات  التنازل  أسعار  على  االتفاق  عدم  بين  تنوعت  النزاعات  عديد  االمكانية 

استيفاء شروطه، وكلها   التنازل عند عدم  امللكية ونزاعات فسخ عقد  اإلدارة الستخراج سندات  التنازل من طرف 

 نزاعات أثرت سلبا على مسار االستثمار أدت في بعض األحيان إلى توقف النشاط.

، واملحدد لشروط وكيفيات منح االمتياز على األراض ي التابعة 2008سبتمبر    01املؤرخ في    04-08إال أن األمر   

ل وحافظ على صيغة عقد  لألمالك الخاصة للدولة واملوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية، قد ألغى بالكلية صيغة التناز 
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استنزاف   لعدم  ضمان  الحكومة  فيها  ترى  التي  الصيغة  وهي  الصناعي،  العقار  الستغالل  وحيدة  كصيغة  االمتياز 

أن هذه  ذلك، حيث  املستثمرين عكس  يرى  أخرى  جهة  من  لكن  لثرواتها،  الدولة  امتالك  في  واستمرارية  املمتلكات 

املستثمرين والقطاع الخاص عموما وال تشجعهم على املض ي قدما في  الصيغة تعد من العراقيل التي تقف في وجه  

لعدم وجود  املستثمرين  انجازها من طرف  كان مزمع  املشاريع  الكثير من  إلغاء  تم  مزاولة نشاطهم واستقراره، وقد 

بهذ القوانين  وضوح  رغم  ألصحابها  االمتياز  عقود  منح  رفض  تم  التي  املشاريع  عديد  وكذا  امللكية،  ا  سندات 

الخصوص لكنها خضعت لحسابات سياسية أكثر منها اقتصادية، كما شهدت هذه املشاريع نزاعات بعد منح عقد 

االمتياز تمثلت في عدم مشروعية قرار املنح أو عدم قبول التجديد عقد االمتياز للمستثمر أو سحبه أو فسخه وقد  

ن بالغ األثر نشاط املستثمرين، مما جعل العقار  شهد القضاء اإلداري والعادي العديد من هذه الحاالت وأخرى كا 

 الصناعي من املشاكل الصعبة التي يعاني منها املستثمرين الخواص.

 ضعف السياسة التشريعية املوجهة للعقار الصناعي: -

يالحظ املتتبع للشأن العقاري في الجزائر وجود مضاربات كبيرة ومنظمة استهدفت هذا القطاع بحيث اتخذت 

وأشك تلك  صورا  هو  ذلك  سبب  أن  نرى  القانوني  الجانب  ومن  بجنون،  يرتفع  العقار  سعر  من  جعلت  عدة،  اال 

على  السريع  والربح  للثراء  مصدر  شكل  الذي  األمر  الجزائر،  في  العقاري  التشريع  في  املوجودة  القانونية  الثغرات 

العالقة، والخسا التنموية  املشاريع  الوطني وعديد  االستثمار  الدولة حساب دفع عجلة  تتكبدها خزينة  التي   ، 21ئر 

 ومن األسباب التي زادت من حدة املضاربة في قطاع العقار ما يلي:

 الثغرات القانونية التي تتخل التشريعات املنظمة للعقار في الجزائر.  -

الهيئات  عدم وجود قاعدة بيانات لألوعية العقارية تحدد طبيعة األراض ي في الجزائر، في مقابل قلة التنسيق بين   -

األراض ي  تحويل  تم  ما  كثيرا  لذلك  إلخ(،   ... الصناعة،  وزارة  والعمران،  السكن  وزارة  الفالحة،  )وزارة  املعنية 

 الخصبة الصالحة للزراعة إلى مناطق حضرية أو صناعية.

يير هذا النشاط الكثيف ملافيا العقار، في مقابل الفساد اإلداري الذي تشهده العديد من الهيئات املشرفة على تس -

 القطاع.   

 الخاتمة: 

الخاص   القطاع  الجزائر  يواجه  في  في  املنتج  مساهمته  من  تضعف  التي  والصعوبات  العراقيل  من  مجموعة 

التمويل   توفير  ومدى  اإلقراض  كسياسة  مالي  هو  ما  منها  وتوسعه،  أنشطته  سير  من  وتحد  االقتصادي  النشاط 

النتا ورغم  العام  القطاع  أن  الحظنا  حيث  دعما  الالزم،  يلقى  أنه  إال  األحيان  من  كثير  في  يحققها  التي  السلبية  ئج 

املشاريع   عديد  تشهد  حيث  واملالي  اإلداري  بالفساد  يتعلق  ما  ومنها  الخاص،  القطاع  نظيره  من  أكبر  وتمويال 

هذ  إتمام  عن  يثنيها  الذي  الفساد  واستشراء  البيروقراطية  بالعقبات  اصطدما  واألجنبية  املحلية  ه  االستثمارية 

املشاريع أو تحقيقها ألهدافها، باإلضافة إلى مشكل العقار الصناعي والذي يعتبر من العقبات التي قد تلغي املشروع  

 . من أساسه

 



 

 د. سعد مقص . د. الطاهر جعمات

180                                                                         ISBN: 978-9931-9738-0-5 

 املراجع واملصادر:

 
 

، مركز الكتاب االكاديمي،  مشاريع القطاع الخاص ودورها في الحد من البطالةإسماعيل علي شكر ومجيد جواد مهدي،  _ 1

 .22، ص 2016عمان، األردن، 
، 2008، جوان 28، العدد سلسلة اجتماعات الخبراء"، بيئة ممارسة أنشطة العمال ودور القطاع الخاصأحمد الكواز، "_2

 .07املعهد العربي للتخطيط، الكويت، ص 
في الجزائرإكرام مياس ي،  _4 ، دار هومة للطباعة والنشر  االندماج في االقتصاد العالمي وانعكاساته على القطاع الخاص 

 . 105، ص 2012الجزائر، والتوزيع، 
، عمان، األردن،  1، دار الراية للنشر والتوزيع، طتشجيع االستثمار وأثره على التنمية االقتصاديةمنصوري الزين، _5

 . 32، ص 2013
 Les"، -دراسة حالة الجزائر-متطلبات تنمية القطاع الخاص بالدول النامية موالي لخضر عبد الرزاق وبونوة شعيب، "_6

cahiers du mecas ، 390، جامعة تلمسان، الجزائر، ص 2008، ديسمبر 1، العدد 4املجلد.  
، 2007، نوفمبر 67، العدد مجلة جسر التنمية"، اقتصاديات االستثمار: النظريات واملحدداتعادل عبد العظيم، "_7

 .14املعهد العربي للتخطيط، الكويت، ص 
، املتعلق بتحويل ديون الخزينة املترتبة  1990مارس    27املوافق لـ    1410رمضان    01املؤرخ في    101-90املرسوم التنفيذي  _8

 . 1990أفريل  04، 14على املؤسسات العمومية إلى قيم منقولة وتجميدها، ج ر، العدد 
 .23مرجع سابق، ص  ،اإلصالح والتطوير اإلداري بين النظرية والتطبيقمصطفى يوسف كافي، _9

دار الثقافة   ،-دراسة مقارنة بالقانون اإلداري -الفساد اإلداري وعالجه في الشريعة اإلسالمية مد معابرة، محمود مح_10

 . 71، ص 2011، األردن، 1للنشر والتوزيع، ط
 .73، ص نفس املرجع السابق_11
تحفظ على اتفاقية  ، املتضمن التصديق ب2004أفريل    19املوافق لـ    1425صفر    29املؤرخ في    128-04_املرسوم الرئاس ي  12

 .   2004أفريل  25، 26األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ج ر، العدد 
الرئاس ي  _13 في    137-06املرسوم  األول    11املؤرخ  لـ    1427ربيع  اتفاقية  2006أفريل    10املوافق  على  التصديق  املتضمن   ،

 . 2006أفريل  16، 24االتحاد االفريقي ملنع الفساد ومكافحته، ج ر، العدد 
الرئاس ي  _14 في    249-14املرسوم  القعدة    13املؤرخ  لـ    1435ذو  االتفاقية  2014سبتمبر    8املوافق  التصديق على  املتضمن   ،

 . 2014سبتمبر   21، 54، ج ر، العدد 2010ديسمبر  21العربية ملكافحة الفساد املحررة بالقاهرة بتاريخ 
، املتضمن القانون املدني، ج ر، العدد  1975سبتمبر    26املوافق لـ    1395رمضان    20املؤرخ في    58-75من األمر    683املادة  _15

 .1975سبتمبر  30، 78
في    45-73املرسوم  _16 لـ    1973محرم    25املؤرخ  املناطق  1973فبراير    28املوافق  لتهيئة  استشارية  لجنة  احداث  املتضمن   ،

 .1973مارس  09، 20الصناعية، ج ر، العدد 
، املتعلق بإدارة املناطق الصناعية، ج ر، العدد  1984مارس    3املوافق لـ    1404جمادى األولى  30خ في  املؤر   55-84املرسوم  _17

 .1984مارس  06، 10
التنفيذي  _18 في    119-07املرسوم  الثاني    05املؤرخ  لـ    1428ربيع  الوطنية  2007أفريل    23املوافق  الوكالة  إنشاء  املتضمن   ،

 .2007أفريل  25، 27نها األساس ي، ج ر، العدد للوساطة والضبط العقاري ويحدد قانو 



 

 العقار الصناعي( -اإلداري واملالي الفساد  -القطاع الخاص املنتج وأهم تحديات نموه وتطوره في الجزائر )التمويل

181                                                                      ISBN: 978-9931-9738-0-5 

 
، املتضمن تنظيم لجنة املساعدة على  2007أفريل  23املوافق لـ  1428ربيع الثاني  05املؤرخ في  120-07املرسوم التنفيذي _19

 . 2007أفريل   25، 27تحديد املوقع وترقية االستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها، ج ر، العدد 

،  مجلة العلوم القانونية والسياسية"،  العقار الصناعي كعائق أمام تشجيع وتطوير االستثمار بالجزائريل بوقرة، " إسماع_20

 . 526، جامعة الوادي، الجزائر، ص 2019، جوان 01، العدد 10املجلد 
 .527ص  مرجع سابق ذكره،_21



الواقع والرهانات املستقبليةالقطاع الصناعي في الجزائر ...   العلوم االقتصادية والتسيير  مخبر:  

 مخ 

182                                                                          ISBN: 978-9931-9738-0-5 

 استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية 
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 ملخص:

تهدف هذه الدراسة الى توضيح استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية في ماليزيا، وذلك بتسليط الضوء على مفهوم     

استراتيجية تنمية الصادرات وابراز برامجها، وايضا معرفة اهم مالمح نجاح الصادرات الصناعية املاليزية، والخطط التنموية  

صناعة وتطويرها لتحقيق اقتصاد صناعي من خالل  وضع استراتيجية التصنيع  العناية بال  ألجل  1965التي وضعتها منذ عام

الظروف   كانت  اذا  فقط  فعالة  تكون  ان  ويمكن  االقتصادية،  بتنميتها  النهوض  بهدف  مالئمة  االكثر  هي  للتصدير  املوجهة 

الحكوم التدخل  مع  االستراتيجيات  هذه  لتكملة  خطوات  اتخاذ  ويجب  مواتية،  )الطلب(  جانب  الخارجية  في  املناسب  ي 

بالشكل الذي يعزز    من خالل محاولة اختراق السوق الدولي وخلق طلب اضافي على املنتج املحلي،  والتوجه نحو الخارج   العرض

 . النمو ويدعمها  في فرص  املاليزي موجه  التصنيع  للتصدير، كان قطاع  املوجه  التصنيع  لتسهيل   امر حيوي  اليها  والوصول 

استبدال  نحو  انها    الغالب  هو  ماليزيا  حول  لالهتمام  املثير  الجانب  التصدير،  نحو  توجها  اكثر   كان  ذلك  وبعد  الواردات، 

العديد من   القوة في  القدرات ونقاط  التصنيع، هذا يتتبع تطوير التصنيع من خالل بناء  التكتل لقطاع  استراتيجية تطوير 

 التنوع في الصناعات قدر االمكان.

 .ماليزياالصناعي،    القطاع درات،  االستراتيجية ،الصا :املفتاحية  الكلمات

 .JEL :F10،L10،L16تصنيف 
Abstract : 

This study aims to clarify the strategy of industrial export development in Malaysia, by 

highlighting the concept of export development strategy and highlighting its programs, as well as knowing 

the most important features of the success of Malaysian industrial exports, and the development plans it 

has developed since 1965 to take care of the industry and develop it to achieve an industrial development 

economy through the development strategy of export  oriented manufacturing is the most appropriate in 

order to promote its economic development, and can be effective only if external conditions (demand) are 

favorable, and steps must be taken to complement these strategies with appropriate government 

intervention in The supply and outward-oriented side by trying to penetrate the international market and 

create additional demand for the domestic product, in a way that enhances and supports growth 

opportunities.  

Keywords: Exports, Strategy, Industrial Sector, Malaysian. 

Jel Classification Codes: F10،L10،L16. 
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I. مقدمة : 

االقتصادية       التنمية  تحقيق  في  كبير  التي ساهمت بشكل  االقتصادية  القطاعات  اهم  من  الصناعي  القطاع  يعتبر 

واالجتماعية للدول الصناعية الكبرى والدول النامية التي هي في طريق التقدم ،حيث كان للثورة الصناعية التي ظهرت في الدول  

في التطور االقتصادي الذي حققته هذه الدول في مختلف القطاعات االخرى،  الغربية مطلع القرن التاسع عشر الفضل الكبير  

الدول   من  العديد  شعوب  تشهده  التي  واالقتصادية   االجتماعية  للرفاهية  املتقدم  واملستوى  التكنولوجي  التطور  ان  كما 

 الصناعية ما هو اال نتيجة لتطور قطاعها الصناعي. 

طاعات املهمة واملساهمة في دفع عجلة التنمية االقتصادية ألي بلد، اصبحت  ونتيجة لكون قطاع الصناعة من بين الق

املؤشر   اصبح  حيث  االجمالي،  املحلي  الناتج   في  مساهمته  زيادة  اجل  من  تطويره  على  وتتنافس  تتسابق  العالم  دول  جميع 

لة هو مدى مساهمة القطاع الصناعي  االساس ي  واملتعارف عليه دوليا في قياس التطور والتقدم االقتصادي واالجتماعي ألي دو 

في ناتجها املحلي والقومي، حيث "كلما كانت مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي اكبر كلما زادت قدرة الدولة على تحقيق  

يجعل   املحروقات  وخارج  قوي  قطاع صناعي  اكتساب  كما  الطويل"،  املدى  في  االستمرار  على  وقابلياتها  املستدامة  التنمية 

 القتصاد اقل هشاشة واكثر متانى في مواجهة التحديات والتقلبات  االقتصادية املحلية واالقليمية والدولية. ا

تعد ماليزيا واحدة من الدول التي حققت املعجزة اآلسيوية، فقد شهدت ومازالت تشهد طفرة تنموية هائلة في شتى      

بواد  بدأت  حيث  االقتصادي،  الصعيد  على  وخاصة  في  املجاالت  سماتها  وتشكلت  السبعينيات،  بدابة  في  الطفرة  تلك  ر 

تسعينيات القرن املاض ي، مما ادى الى انتعاش النظام االقتصادي املاليزي، الذي ادى لدوره الى االستقرار بكافة انواعه ،وادى  

من نوعها ولها خصوصياتها،    ذلك للقضاء على التوترات العرقية في الدولة. وعلية فقد اصبحت التجربة املاليزية تجربة فريدة 

حيث جذبت انظار النظام الدولي لها بوصفها تجربة رائدة ذات طفرة تنموية اقتصادية، استطاعت تحقيق االستقرار على  

 مستوى الشأن الداخلي، والخارجي، وذلك في ظل سياستها الخارجية مع الدول االخرى. 

حيث تشتمل البالد على العديد من املجاالت الصناعية،    بحيث تحظى دولة ماليزيا بقطاع صناعي  حيوي ومتطور،

فالدولة منفتحة على مختلف انواع القطاعات التي من شانها تطوير وتنمية االقتصاد، وقد بلغت مساهمة القطاع  الصناعي  

املساهمة في اقتصاد البالد    اذ يحتل بذلك املرتبة الثانية في قائمة اكبر القطاعات   26.83في الناتج املحلي االجمالي ملاليزيا نحو  

 من اجمالي الناتج املحلي. 58.7بعد قطاع الخدمات. باعتباره العمود الفقري لالقتصاد املاليزي، فهو يساهم بحوالي 

التنموية التي توالت منذ عام     التنمية في ماليزيا، وتهدف الخطط  العناية 1965تعتبر الصناعة جزء من عملية   الى 

لكي تحقق البالد تنوعا في االنتاج، وتخلق فرص عمل لعدد السكان املتزايد باإلضافة الى رفع الناتج املحلي    بالصناعة وتطويرها

 وتحسين املستوى املعيش ي. 

وتعد الصناعات  املاليزية بمختلف اشكالها من اهم دعائم االقتصاد املاليزي، وسجلت الصادرات املاليزية  التي تصدر  

مليار رنجيت ماليزي، وباملقارنة بالفترة نفسها  88.93لتصل الى     %13.6ذ بلغت نسبته منذ البداية  كل عام ارتفاعا مطردا، ا

سنة    مليار رنجيت155.88فتعتبر هذه اعلى قيمة للصادرات، مما الى نمو مجمل التجارة املاليزية بلغت قيمته  2019من عام  

 .%48الصناعة  القطاع وحسب %46مؤسسة مصدرة اي  260، هناك 2020

في ضوء ما سبق يمكن طرح االشكالية التالية: فيما تتمثل استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية  اشكالية الدراسة: 

 املاليزية؟
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I.1-    :أهمية الدراسة 

ة القطاع  تكمن اهمية البحث في كونه يتطرق الى التجربة املاليزية التي تعتبر من اهم الدول النامية التي تقوم بتنمي   

والنهوض بتنميتها  التي تقوم بها الدولة لتطوير القطاع الصناعي  اتخاذ استراتيجية التصنيع    الصناعي والنهوض به، من خالل 

  يفتح لها املجال اما توسيع االسواق وزيادة قدرتها التنافسية على املستوى الدولي. االقتصادية ،مما

I.2-  :أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة الى 

 ابراز مكاسب ونجاح تنمية الصادرات؛- أ     

 التطرق الى اساسيات تنمية الصادرات الدول النامية  والعقبات التي تواجهها؛- ب    

 عوامل نجاح التجربة الصناعية املاليزية؛ التعرف على-ج    

 التوصل الى بعض نتائج لتفعيل دور الصادرات الصناعية للصعود االقتصادي.-د  

I.3- :لإلجابة على اشكالية الدراسة سنتطرق الى املحاور التالية: هيكل الدراسة 

 ؛ النظري الستراتيجية تنمية الصادرات  االطار ❖

 التجربة املاليزية في تنمية الصادرات الصناعية.  ❖

II  -  :االطار النظري الستراتيجية تنمية الصادرات 

تلعب استراتيجية الصادرات دورا بارزا في تطوير تجارة التصدير سواء من حيث الكم أو النوع، حيث  تسعى الى       

تقديم االعانة للمصدرين وتوفير الهياكل االساسية التي تساعد على نمو الصناعات املوجهة للتصدير، ورفع قدرتها التنافسية  

ويع في مكونات هذه الصادرات وبالتالي تنميتها على النحو الذي يؤدي الى، مما ينكس  والتنظيمية والتقنية، وبهذا يتحقق التن

 بدوره على معدالت النمو االقتصادي.

II.1- :مفاهيم عامة حول استراتيجية تنمية الصادرات   

II.1-1- :هناك عدة تعاريف نطرحها كما يلي:  مفهوم استراتيجية تنمية الصادرات 

حدد كروجر مفهومها في: "انها مجموعة من االجراءات والوسائل التي يتم اتباعها لتحفيز جميع السلع املصدرة دون   -أ 

 اقتصار على سلعة واحدة." 

وافز  بالصا وباغواتي فقد عرفاها بانها: "تلك االستراتيجية التي تهدف الى زيادة الصادرات من خالل تقديم ح - ب

 ( 34، صفحة 2006)محمود حامد،  1سعرية غير متحيزة لصالح صناعات بدائل الواردات."

: "تنفيذ مجموعة من االجراءات  من خالل التعاريف السابقة يمكننا تعريف استراتيجية تنمية الصادرات على انها 

مستوى   على  املختلفة  التنافسية  والوسائل  قدرتها  زيادة  الى  يؤدي  بما  صادراتها  وقيمة  كمية  على  تأثير  بهدف  الدولة، 

 للمنتجات املحلية في االسواق العاملية." 

II.1-2-  :تتعدد وتتنوع املكاسب التي يمكن جنيها من خالل انتهاج    مكاسب ومالمح نجاح استراتيجية تنمية الصادرات

استراتيجية تنمية الصادرات  والتوجه نحو الخارج، من خالل محاولة اختراق السوق الدولي وخلق طلب اضافي على املنتج  

يتين او من على  املحلي، بالشكل الذي يعزز فرص النمو ويدعمها .وفي حقيقة االمر يمكن النظر لهذه املكاسب من خالل زاو 

 مستويين. مكاسب محققة على املستوى الكلي، ومكاسب محققة على املستوى الجزئي اي على مستوى املؤسسة. 

 وعلى هذا املستوى يمكن سرد بعض املكاسب املتأتية من التصدير فيما يلي:  املكاسب املحققة على املستوى الكلي:-أ

 . التغلب على ضيق السوق املحلي، وبالتالي امكانية االستفادة من مزايا اقتصاديات الحجم  ✓
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استغالل املزايا النسبية املتوارة محليا، مع تطوير اساليب االنتاج الصناعي، واعادة تخصيص املوارد وفقا العتبارات امليزة   ✓

 النسبية املتاحة. 

 التفاوت في توزيع الدخل.املساهمة في تقليص معدالت البطالة وتقليل  ✓

 تحقيق معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي. ✓

 اعتماد سعر صرف واقعي، مما يسمح برفع اداء الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية.  ✓

دخول االسواق الدولية واملنافسة عليها، يوفر للمنتجات املحلية معلومات عن تلك االسواق، واملنتجات املنافسة، ومدى   ✓

 لتكنولوجي الحاصل، وامكانية االعتماد على التكنولوجيا في تحسين اداء املنتج املصدر الى السوق العالمي. التطور ا

 تحقيق مدخرات اضافية من العملة الصعبة من خالل التوسع في التصدير. ✓

 وفي هذا الجانب يمكن ان نسجل عدة مكاسب للتصدير، تتمثل في:املكاسب املحققة بالنسبة للمؤسسة:  -ب

رفع قيمة رقم اعمال املؤسسة، فاذا كانت املؤسسة قوية، فإنها بالتصدير تتمكن من توسيع اسواقها وتحقيق عوائد من   ✓

او ما يعرف ب  او نادر  الخارجي فرصا لتسويق منتوج خاص  انه يمكن للمؤسسة ان تجد في السوق   جراء ذلك. فضال على 

Produit Rare ou unique 

يتيح التصدير للمؤسسة  امكانية تنويع املنتجات املصدرة بغرض الحد من مخاطر االعتماد على سوق واحد، او زبون   ✓

واحد، في حال ما اذا حدث ركود او تراجع الطلب في السوق املحلي، فان هذا التراجع يمكن تعويضه بالثبات النسبي في الطلب  

 الخارجي. 

ة من التجارب االجنبية، ومحاولة مواكبة عجلة التصنيع من حيث الجودة، النوع،  تحقيق املنافسة من خالل االستفاد ✓

 الكمية والزمن. 

تحقيق مردودية قصوى ،ذلك انه في حال ما اذا كانت التكاليف الثابتة مغطاة من خالل العمليات املحلية، او من خالل   ✓

 (4- 3، الصفحات 2017)معيوف و بن عباس،  2وسائل تمويلية اخرى، فان ارباح التصدير يمكن ان ترتفع بسرعة.

II.1-3 -   :ان تنمية الصادرات ال بد وان ترتكز منذ البداية على استراتيجية واضحة ومتكاملة واعداد    برامج تنمية الصادرات

برامج لتنمية الصادرات تكون اداة هامة لتنمية الصادرات بحيث يحدد برنامج االهداف الرئيسية لجهود تنمية الصادرات كما  

تحد الى  باإلضافة  االهداف  هذه  لتحقيق  التنفيذية  االجراءات  العام  يحدد  والقطاع  الحكومي  للقطاع   مسؤوليات  يد 

 والقطاعات االخرى لتنفيذ هذه املسؤوليات، ولهذا فان تحديد برامج تنمية الصادرات يتطلب ما يلي:

وذلك بان يتم اجراء تحليل كامل للموقف التصدير لكل قطاع ولكل صناعة بحيث يعطي هذا    تحليل موقف الصادرات:-أ

لإل  واضحة  سلع التحليل صورة  انتاج  على  والقادرة  القائم  االنتاج  امكانيات  من  لكل  بالنسبة  وذلك  التصديرية  مكانيات  

للتصدير وكذلك تحديد االمكانيات االستثمارية في املصانع الجديدة والتي يمكن ان تنتج جزءا من انتاجها للتصدير، كذلك  

جمركية كما يحري تحليل لكل سوق من هذه االسواق  يجب دراسة االسواق الخارجية خاصة االسواق التي تقدم تفضيالت  

من   لكل  بالنسبة  وكذلك  التصديرية  لإلمكانيات  واضحة  صورة  التحليل  هذا  يعطي  بحيث  الصناعة  اتجاهات  ناحية  من 

التي  امكانيات االنتاج القائمة والقادرة على انتاج سلع للتصدير وكذلك تحديد االمكانيات االستثمارية في املصانع الجديدة و 

يمكن ان تنتج جزءا من انتاجها للتصدير، كذلك يجب دراسة االسواق الخارجية خاصة االسواق التي تقدم تفضيالت جمركية  
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كما يجري تحليل لكل سوق من هذه االسواق من ناحية اتجاهات الطلب، املنافسة، الرسوم الجمركية، القيود غير الجمركية،  

 ع للصادرات.اسعار الصرف االجنبي ومنافد التوزي

السلعية:  -ب االولويات  اوجه  تحديد  او  الصناعات  من   عدد  اختيار  تتضمن  ما  وغالبا  واالنتقاء  االختيار  على  تقوم  والتي 

النشاط التي تتطلب من الدولة رعاية خاصة وذلك باختيار عدد من السلع غير التقليدية للتصدير وخاصة تلك التي تتمتع  

 فيها بميزة تنافسية. 

وهذا االمر يتطلب ضرورة اعداد البحوث التسويقية لوضع اولويات جغرافية للصادرات في    االولويات الجغرافية:   تحديد -ج

الى ان يأخذ املنتج في حسابه اذواق االسواق الخارجية واحتياجاتها واستعماالتها للسلعة   ضوء االولويات السلعية، ويهدف 

 ( 10، صفحة 2019)بغياني،  3ك.وتوفير الصيانة للسلع الصناعية التي تتطلب ذل

 وتتمثل فيما يلي: االنشطة والخدمات التصديرية: -د

 *الحوافز: وتشمل على: 

 حوافز ضريبية والتي تكون على هيئة استرجاع لجزء من ضرائب االنتاج. -

 للمصدرين لتمويل دراسات السوق والبحوث التسويقية...الخ. حوافز مالية وهي عبارة عن مساعدات مالية تقديم -

مناسبة   بشروط  التمويل  توفير  في  ويتمثل  الصادرات:  تمويل  من*  ألغراض    وذلك  كافية  مالية  موارد  توفير  خالل 

 التصدير.

تمويل   هو  فألول  النشاط،  من  نوعين  الى  التصديري  التمويل  ينصرف  كما  تفضيلية  وشروط  بأسعار  تكون  بحيث 

مشروعات   إلنشاء  االجل  وطويل  متوسط  تمويل  توفير  هو  والثاني  التصدير  بعد  او  قبل  سواء  للتجارة  الخارجي  النشاط 

 تصديرية جديدة او التوسع  في املشروعات القائمة.

جد  *اقامة نظام للمعلومات التجارية :اذ ال يمكن اتخاذ قرارات دون توفر قدر معين من املعلومات و بالتالي يجب ان يو 

نظام معلومات يغذي الحكومة وقطاع االعمال وهذا اساس ي لنجاح اي سياسة  لتنشيط الصادرات بحيث توفر املعلومات  

 امكانية االنتاج املحلي  والفرص التسويقية باألسواق الخارجية. 

*تامين تمويل الصادرات: ان املنافسة في السوق الدولية ادت الى االتجاه نحو اعطاء مزيد من التسهيالت في الدفع  

 للمستورد االجنبي اذ اصبحت هذه االخيرة احد عناصر التسويق الخارجي  )التصدير(. 

عرض ملعرفة ظروف االنتاج  *دراسات السوق والبحوث التسويقية: اذ تهتم دراسات السوق باملعلومات الخاصة بال

وامكانيات التصدير وتحليل تلك االمكانيات واهم املشاكل التي تعوقها وحجم االنتاج الحالي، في حين ان املعلومات الخاصة  

حيث   من  الخارجي  املستهلك  عن  واملعلومات  للسلعة   التنافسية  الحالة  و  الخارجية  االسواق  باتجاهات  تختص  بالطلب 

 ق التسويق...الخ. خصائص وطبائع وطر 

*الخدمات التنظيمية والتسويقية االخرى :وتشمل االعالم الذي يعتبر وسيلة اتصال بين املنتج و املستورد )املستهلك  

النهائي(ويمكن ان يوجه االعالم لكل من السوق الداخلي والسوق الخارجي ،فعلى املستوى الداخلي يكون اهتمامه ببرنامج تنمية  

السلعة  الصادرات من خالل   باملستهلك وخصائص  اهتمامه  فيكون  الخارجي  املستوى  اما على  املصدرين،  لدى  الوعي  خلق 

والفوائد التي تعود على املستهلك  جراء استخدامها، باإلضافة الى اهمية االشتراك في االسواق واملعارض الدولية وذلك لتنمية  

 ودراسة السوق واختيار السلع املراد تسويقها.الصادرات و فتح اسواق جديدة والبيع املباشر للمستهلكين 
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*الخدمات االستشارية: اذ تقدم في االنشطة املختلفة مثل التأمينات واختيار وسائل املواصالت وترتيب بعض خدمات  

 ( 325-324)محمود، الصفحات  4الشحن او تحسينها وتسهيالت التخزين.

II.1-4-  :ملعرفة ما اذا كانت السياسات املنتهجة بغرض تنمية الصادرات مجدية في   اهم مالمح النجاح في تنمية الصادرات

تحقيق اهدافها ام العكس ذلك. فانه يستدل على ذلك من خالل جملة من املالمح، التي بتوفرها تكون هذه السياسات ناجحة.  

 ومن هذه املالمح ما يلي: 

الف ✓ التطور  السلع   مدى  من  االعتماد على عدد ضئيل  تقليص   ،وبالتالي  املصدرة  الخدمات  السلعي وهيكل  للهيكل  علي 

التكلفة   العامليين من جهة وعوامل  والعرض  الطلب  لعوامل  التطور  هذا  مراعاة  الى هذا مدى  ،اضافة  الرئيسية  والخدمات 

 واالمكانات املتاحة من جهة اخرى.

في االسوا   ✓ الفعلي  التنوع  االعتماد على عدد محدود من االسواق وما يصحب ذلك من  مدى  الخارجية واالبتعاد عن  ق 

 ضغوط اقتصادية وسياسية . 

مدى القدرة على تحقيق زيادة متوالية في حصيلة الصادرات من سلع وخدمات تقليدية و غير تقليدية، بالشكل الذي ال   ✓

 اج النادرة نسبيا. يرفع من التكلفة  وخاصة بالنسبة لعوامل ومستلزمات االنت

مدى استقرار وانتظام التصدير الى مختلف االسواق الخارجية مما يدعم املوقف التنافس ي في تلك االسواق ويساعد على   ✓

 زيادة حصتها فيها. 

II.2-  :لقد تم االخذ باستراتيجية التصنيع للتصدير بسبب النتائج السلبية التي ترتبت على    استراتيجية التصنيع للتصدير

االخذ  باستراتيجية االحالل محل الواردات، فضال عن كون الصادرات هي مصدر اضافة الى الدخل املحلي في كل بلد يأتي اليه 

االهتمام بالصادرات يفتح املجال امام توسيع االسواق واالخذ  النقد االجنبي الالزم  الستيراد السلع االستثمارية  واالستهالكية، و 

باإلنتاج الكبير، وما يتولد عن هذا االنتاج من انخفاض تكلفة الوحدة املنتجة وزيادة قدرتها التنافسية على املستوى الدولي،  

 كما تقوم الصادرات ايضا بدور هام في تحسين وتطوير اساليب االنتاج في الصناعة املحلية. 

II.2-1- :فهي تهدف الى التركيز على انشاء صناعات معينة تتوافر فيها فرص تصدير ناتجها او   مضمون  استراتيجية التصنيع

جزء منه الى السوق الخارجي ،ويعني هذا ان تلك االستراتيجية تقوم اساسا على تنمية الصادرات الصناعية للدول النامية التي  

وبالتالي فان هذه االستراتيجية تعطي اهمية كبيرة للتصدير حيث تعتبر املسؤول االول عن    تشق طريقها الى السوق الخارجي،

تمويل خطط التنمية في  الدول النامية، وهذا يكون لصالح الدول النامية عن طريق التقليل بقدر  املستطاع من تصدير السلع  

بخطى   االسراع  بهدف  تصنيعها  نحو  واالتجاه  الخام  بشكلها  التصنيع  االولية  استراتيجية  تتبع  التي  الدول  ،وتسمى  التنمية 

 للتصدير باقتصاديات التوجه الخارجي.

من خالل ما سبق يتضح لنا ان استراتيجية التصنيع للتصدير هي االكثر مالئمة للدول النامية بهدف النهوض بتنميتها  

اتبعت هذه االس النامية  الدول  غالبية  ان  نجد  ونتيجة ذلك  يقوم  االقتصادية،  الدولي  التجارة  مركز  ان  ،بل حتى  تراتيجية 

 ( 150، صفحة  2007)لعالوي،   5بمساعدة الدول النامية  لتدعم هذه االستراتيجية عن طريق تنمية صادراتها الصناعية.

II.2-2-  :الصناعية الصادرات  وترقية  الصناعي  القطاع  بتطوير  املرتبطة  املتعلقة    معلومات  املعلومات  من  جملة  هناك 

 بتطوير القطاع الصناعي والتي تهدف بشكل اساس ي الى تطوير الصادرات الصناعية، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي: 

 املستخدمة، ومواقع توفرها داخل البلد وخارجه، وتكلفتها ووسائل الوصول اليها. املواصفات الفنية لقطع غيار املعدات  ✓
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املواصفات واملعايير املحددة قانونيا سواء محليا او دوليا، للسلع املنتجة وللخدمات التي تقدمها املؤسسة، وماهو ضروري   ✓

 في اسواق التصدير. 

قة بالتصنيع، امكاناتها، تكلفتها، مردودها، الخدمات التي  معلومات عن  مؤسسات البحث والتطوير املحلية ذات العال ✓

 تقدمها. 

نظم براءات االختراع وحقوق امللكية الصناعية، وحقوق املاركات املسجلة، وقوانينها ومؤسساتها، ومدى االلتزام بها محليا   ✓

 ( 6)برواين، صفحة  6وفي اسواق التصدير وتأثيرها على عمليات االنتاج للمؤسسة الصناعية.

II.2-3-  :النامية الدول  في  الصادرات  تنمية  من    أساسيات  جملة  النامية  الدول  في  الصادرات  تنمية  استراتيجية  تتطلب 

 األساسيات، والتي تتمثل في:

التنمية:  -أ عملية  في  واضح  دور  لتأدية  الدولة  اال تدخل  اثنين،  امرين  ألجل  التدخل  هذا  ازالة  ويكون  في  يتمثل  االول  مر 

فيكون   الثاني  االمر  اما  الصادرات.  من  تزيد  التي سوف  االنشطة  وتحسين  التصدير  على  الدولة  قدرة  تقيد  التي  املعوقات 

 بالتدخل إلزالة االضطرابات الناجمة عن االنظمة التجارية املتطلعة للداخل وخاصة الصناعات البديلة لالستيراد. 

وذلك بتنويع التركيبة السلعية لهذه الصادرات لضمان استقرار حصيلتها، عن    تنمية الصادرات كما وكيفا:العمل على    -ب

طريق وضع برنامج للتوسع في تصدير السلع املصنعة ونصف املصنعة، وزيادة قدرات االنتاج في املؤسسات التي تغذي السوق  

لإلن جديدة  وحدات  وخلق  الصناعي،  باإلنتاج  خاصة  الكفاءة  الداخلي  مستوى  رفع  على  والعمل  التصدير،  اجل  من  تاج 

االنتاجية للصناعات التصديرية من اجل تعزيز املركز التنافس ي لصادرات البلد في االسواق الخارجية، وهنا تبرز ضرورة الربط 

على هاته املنتجات،    بين االنتاج املحلي و التصدير. ففتح اسواق خارجية امام املنتجات الصناعات املحلية يزيد من الطلب

ويؤدي ايضا الى تشجيع التوسع في برنامج التنمية الصناعية بالداخل. غير ان هذا االمر بالنسبة للدول النامية يتطلب من  

 هذه االخيرة ان تركز اوال على املنتجات التي تتمتع فيها بميزة نسبية في برنامجها الصناعي. 

يجب على النامية ان تعمل على توزيع اسواقها واعطاء اولوية خاصة  صادرات:  العمل على تحقيق التوزيع الجغرافي لل-ج

لتطوير عالقات التبادل  التجاري فيما بينها. بحيث تنخفض حدة املنافسة في هذه الدول، مما يضمن تحرير عالقات التبادل  

تنتقل ان  لها. على  التبعية  الرأسمالية والتخلص من  في مرحلة متقدمة من    التجاري من سيطرة االقتصاديات  الدول  هذه 

واملعدات   كاآلالت  االنتاجية االساسية  السلع  في  اساسا  املتمثلة  التنمية،  انتاج وسائل  على  يركز  برنامج صناعي  الى  االنتاج 

 ( 10)سماي و قشرو، صفحة  7واالجهزة الصناعية.

II  .2-4-:يمكن ان نقسم العقبات التي تواجه الصادرات الصناعية    العقبات التي تواجه الصادرات الصناعية للدول النامية

الى قسمين فرعيين، يتجه القسم االول الى تحليل العقبات التي تواجه الصادرات الصناعية من جانب الطلب، في حين يتعرض 

 جه الصادرات الصناعية من جانب العرض، وفيما يلي تحليال مختصرا لهذه العقبات: القسم الثاني الى طائفة العقبات التي توا

الصناعية من جانب الطلب:  -أ الصادرات  التي تواجه  للدول  العقبات  الصادرات الصناعية  التي تواجه  العقبات  تنقسم 

كافة اشكالها سواء كانت تعريفية او  النامية من جانب الطلب الى مجموعتين: تشير املجموعة االولى الى العقبات الحمائية ب

اما   املتقدمة،  الدول  الى  النامية  الدول  من  الصناعية  الصادرات  تدفق  في درجة  كبيرة  اثار  من  بها  يرتبط  وما  تعريفية،  غير 

تها  املجموعة الثانية فتختص ببيان تحديات  املنافسة الخارجية التي تواجهها الصادرات الصناعية للدول النامية عند محاول

 دخول االسواق العاملية. 
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فبالنسبة للحماية التجارية التي تواجه الصادرات الصناعية للدول النامية عند دخولها اسواق الدول املتقدمة، نجد  

نمو   في مجموعها عقبات تحول دون  املتقدمة يختص بمجموعة من الخصائص تشكل  للدول  التعريفية  الحماية  ان هيكل 

النامية في اسواق هذه الدول املتقدمة خاصة في الفترات التي سبقت جهود منظمة االمم املتحدة   الصادرات الصناعية للدول 

املعمم   النظام  لفكرة  املتقدمة  الدول  اتباع  من خالل  الحمائية  الصور  هذه  وطأة  من  للتخفيف  االنكتاد  والتنمية  للتجارة 

 ائص اساسية: للتفضيالت الجمركية ،وتتلخص اهم الخصائص الحمائية في ثالث خص 

ارتفاع معدالت التعريفة  االسمية على الواردات من الدول النامية مقارنة بمعدالت التعريفة التي تفرض الواردات من    اوال:

 دول اخرى، ويعتبر ذلك تحيزا في هيكل تعريفات الدول املتقدمة ضد الواردات الصناعية من الدول النامية. 

الفعل  ثانيا: الحماية  معدالت  ان  تزايد  مالحظة  مع  النامية،  للدول  الصناعية  السلع  من  للواردات  بالنسبة  االسمية  عن  ية 

 الحماية املفروضة على السلع املستوردة من الدول النامية تكون اعلى من مثيالتها املستوردة من الدول املتقدمة  االخرى. 

ل املتقدمة نحو التصاعد بارتفاع درجات التصنيع  التصاعد التعريفي، حيث توجه نزعة واضحة في هيكل التعريفة للدو   ثالثا:

للمنتجات، ويعني التصاعد التعريفي بارتفاع درجات التصنيع على وجود تحيز ضد صادرات الدول النامية من السلع املصنعة،  

نظم كمية وادارية   اما في مجال الحماية الغير التعريفية وهي عبارة عن املمارسات التي اتبعتها الدول املتقدمة في شكل تطبيق  

وصحية للحماية عرفت اصطالحا بالحماية الجديدة، ومما سبق يمكننا القول ان صادرات الدول النامية الى الدول املتقدمة  

الصادرات   نمو  معدالت  انخفاض  الى  ادى  مما  التعريفية،  القيود  بجانب  التعريفية  غير  القيود  من  للعديد  خضعت  قد 

 الصناعية للدول النامية. 

ا املجموعة الثانية من العقبات املتعلقة بجانب الطلب، فإنها تتعلق في املقام االول بالتحديات التي تفرضها املنافسة  ام

الخارجية والتي تعاني منها الصادرات الصناعية للدول النامية عند محاولتها الولوج في اسواق الدول املتقدمة والتي تضعها في  

تأتي خط املنتجات  موقف غير متكافئ، حيث  بين  العاملية  املنتجات  بين  العاملية  في االسواق   التكافؤ  املنافسة من عدم  ورة 

الصناعية للدول النامية واملنتجات املماثلة للدول املتقدمة في جانبي السعر والجودة، وفي واقع االمر نالحظ ان االتجاه العالمي  

 ( 35، صفحة 2008)زرقين و شوقي،  8ة املنافسة .نحو خفض او الغاء القيود التعريفية يرتبط بارتفاع درج

تعاني الدول النامية من مجموعة من العقبات الخاصة  العقبات التي تواجه الصادرات الصناعية من جانب العرض:  -ب  

التكلفة   ومستويات  لإلنتاج،  الفنية  باملواصفات  العقبات  هذه  وترتبط  العرض،  جانب  من  الصناعية  صادراتها  بتنمية 

 ة: ،والجودة، والسعر، وعلى غرار ما اتبعناه من قبل يمكن تقسيم هذه  العقبات الى عدد من املجموعات الفرعية التالي

 هيكل االنتاج الصناعي. -

 التبعية التكنولوجية.  -

 السياسات واالجراءات الخاصة بالصادرات.-

 ( 100، صفحة  2003)بن الديب،  9انشطة التسويق الدولي.-

III - :التجربة املاليزية في تنمية الصادرات الصناعية 

بتدخل    التجربة  استراتيجية إلحالل  تميزت هذه  اعتماد  الى  باإلضافة  املستهدفة  القطاعات  في  النمو  لتعزيز  الدولة 

 الواردات في قطاع الصناعات الثقيلة، مع التركيز على تنشيط الصادرات من السلع املصنعة في ظل املنافسة العاملية القوية.

III.1 -استراتيجية تطوير الصادرات الصناعية : 
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ال    من  ماليزيا  منها  تعد  اخذ  التي  الصناعية  القدوة  اليابان  مثلت  التصنيع فقد  في عملية  رائدة  لها تجربة  التي  دول 

املاليزيون كيفية اعداد الخطط، كما ان ماليزيا طورت صناعتها من تلك التي تعتمد على كثافة العمل الى صناعات تعتمد على  

 قيمه مضافه كبيره, وقد مرت تجربة ماليزيا في التصنيع بمراحل هي: كثافة راس املال وتحديدا الصناعات التكنولوجية التي لها  

الواردات  -أ املرحلة  : بدأت مرحلة صناعات إحالل  الستينيات  هذه  الواردات وعلى    ،في مطلع  تم تطبيق سياسة إحالل  اذ 

الغذائية ومواد   املستوردة كالصناعات  السلع  التي تحل محل  السلع  الحجم واخرى إلنتاج  اساسها قامت صناعات صغيرة 

  ( لجذب االستثمارات األجنبية في تلك1968وتم اصدار قانون تشجيع االستثمار عام ) ،البناء والتبغ والبالستك والكيميائيات

 املجاالت.

اذ شجعت الحكومة دخول االستثمارات في مجال  ، في مطلع السبعينيات  هذه املرحلة  : بدأتمرحلة الصناعات التصديرية  -ب

االلكترونيات وصناعات النسيج من خالل توفر العمالة الرخيصة وحوافز ضريبيه مغريه واصدار تراخيص منتجات اجنبيه  

ومة على استضافة شركات متعددة الجنسية لتشغيل خطوط االنتاج في ماليزيا, كما  وانشاء مناطق تجاره حرة, وعملت الحك

،  2019)عباش و واخرون،    10سمحت للشركات االجنبية التي تنتج سلع للتصدير للتملك ملكيه تامه دون اشتراط املساهمة املحلية.

 ( 129-128الصفحات 

اذ شجعت    ، في مطلع الثمانينيات  املرحلة : بدأت هذه  مراحل التصنيع الثقيل والصناعات املعتمدة على املوارد املاليزية  -ج

الحكومة على مثل هذه الصناعات كما شجعت على تصنيع السيارة املاليزية الوطنية )بروتون( ثم التوسع في صناعات االسمنت  

الصناعي و  والحديد والصلب والتركيز على صناعة اال للقطاع  املضافة  القيمة  بثلثي  التي بدأت تساهم  لكترونيات والنسيج 

 ( من العمال. %40تستوعب)

الدولة في مشروعات كثيرة تغطي كافة  الوطنية بالحماية الحكومية ودخول  الفترة تمتع الصناعات  ويالحظ في هذه 

 النشاطات االقتصادية.

التقنية    -د الصناعات عالية  القيمة املضافةمرحلة تشجيع  بدأت هذه  ذات  التسعينياتاملرحلة  :  بداية  اذ شجعت  ،  في 

وذلك من أجل زيادة تنافس   الحكومة على مثل هذه الصناعات وهي صناعات عالية التقنية تتطلب رأس مال كبير ومهارة عالية,

 املنتجات املاليزية وتوسيع دائرة أسواقها املحلية. 

( الفترة  اكثر من)  2000-1980إن  اذ قام  الصناعي  القطاع  استثمارات  في   
ً
الف مشروع صناعي  15( شهدت توسعا  )

(  %54يها املشروعات األجنبية )( مليار دوالر شكلت ف246مليار ريغت ماليزي( اي ما يعادل )  800بأجمالي راس مال وصل الى )

( مشروعات محليه, ووفرت املشروعات هذه مليوني وظيفة الى جانب نقل التقنية الحديثة وتطوير مهارات العمالة  %46و)

 ( 10)احمد، صفحة  11وايجاد قنوات تسويقية جديدة.

III.2 -  :هم عوامل نجاح الصناعية املاليزية مايلي أمن عوامل نجاح التجربة الصناعية املاليزية: 

األول االخذ بالقيم الشرق أسيوية كاالنضباط بالعمل والتطبيقات االدارية املنضبطة مع التركيز على العمل  االتجاه شرقا:  -

( اذ وضع ذلك في تصور رؤيا استشرافية للمستقبل لتكون ماليزيا 2020)الثاني التحديث والتصنيع بحلول  و   الجاد واالخالص،

 عاصمة املعلوماتية ودولة عظمى في العالم.

: انتهجت ماليزيا في نموذجها التصنيعي ما يسمى بطريقة "التصنيع العنقودي" الذي يقوم على أساس  التصنيع العنقودي  -

بين الوحدات اإلنتاجية والنشاطات املتصلة بها, وتمثلها ثالثة عناصر هي    وجود عالقات ترابط على شكل عنقود تنتظم حّباته

)الصناعات واملوردون وخدمات االعمال( ،وذلك في اطار منظومة من البنية التحتية واملؤسسات االقتصادية التي تشمل تنمية  

 (RIZWAN & & auther, 2014, p. 06) 12املوارد البشرية والتقنية والخدمات الداعمة والتمويل والتأمين ونظام الحوافز. 

هناك العديد من املؤسسات والهيئات ساهمت في إنجاح عملية التنمية الصناعية   دور املؤسسات في التنمية االقتصادية: -

 نذكر منها: 
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 (. MIDAالهيئة املاليزية للتنمية الصناعية )  *

 الهيئة اإلنتاجية القومية.  *

 هيئة تنمية التجارة الخارجية املاليزية. *

 (SILEM AHMED & ALBERTINI(J.M), p. 22) 13هيئة التصنيع الثقيل املاليزية. *

على غرار تجارب الدول املختلفة التي أثبتت أن الجامعات واملعاهد البحثية هي انسب الجهات التي تستطيع أن تلعب  *

التي تعتمد   2005ـ1996الدور الرئيس ي لترجمة ونقل األفكار اإلبداعية إلى الصناعة، قامت ماليزيا في إطار الخطة االقتصادية 

لألعمال، بإنشاء عدد من املؤسسات من اجل هذا الغرض، وعلى رأسها شركة    على سياسة التجمعات الصناعية كحاضنات 

من اجل نقل وتسويق األفكار اإلبداعية من الجامعات واملعاهد    1997التي تم إقامتها عام     MTDCتطوير التكنولوجيا املاليزية  

لعمل، وتمثل هذه الشركة مركزا الحتضان  البحثية املاليزية، ووضعها في إطار التنفيذ من خالل الربط بين الجهات وسوق ا

القطاعات   في  املتخصصة  الصناعية  للشركات  لتسمح  الجامعات  خالل  من  تأسيسها  ثم  الجديدة،  الصغيرة  املشروعات 

اإلنتاجية والخدمية الجديدة مثل مجاالت الوسائط املتعددة   والتكنولوجية الجوية وقد قامت هذه الشركة حديثا بتنمية  

  14ير التكنولوجيا تعمل على تنشيط البحث والتطوير ، والتطوير التكنولوجي في قطاعات الصناعة املتخصصة.مراكز لتطو 

 ( 267، صفحة  2010)زايدي، 

III -  :التجربة املاليزية في مجال تنمية الصادرات الصناعية 

سيختص هذا املحور من البحث بعرض التجربة املاليزية في مجال تنمية الصادرات الصناعية، العتبارها من ابرز      

 التجارب الدول النامية في القطاع الصناعي. 

III.1 -  :مؤشرات تنمية الصادرات الصناعية 

 نجاح الدولة املاليزية من خالل اعتماد على صادرات القطاع الصناعي بشكل كبير وهذا ما يوضحها الجداول التالية:    

*MTDC : Malaysian Technology Development Corporation. 

*MIDA: Malaysian  Investment Development Authority. 

 2020املاليزية لسنة لصادرات :اهم خمس اسواق 01الجدول 

الواليات املتحدة   هون كونغ  سنغافورة  الصين  االسواق 

 االمريكية

 اليابان

 3.87 5.31 5.88 10.15 12.07 القيمة 

 28.4- 31.1- 8.2- 16.3- 4.2 النسبة

 (MITI.GOV) املصدر:

   %4.2تأتي باملرتبة األولى كأهم زبون لصادرات املاليزية بنسبة قدرها  من خالل قراءة بيانات الجدول نالحظ أن الصين  

 %-8.2و  %-16.3يرجه ذلك إلى سهولة النفاذ إلى األسواق .وتحتل  كل من سنغافورة وهونغ املرتبة الثانية بنسبة    2020لسنة  

   في اليابان أين يكون معدل نمو املبيعات منخفضا. %-28.4و %-31.1أ في املرتبة ما قبل األخيرة بنسبة  و وم
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 ( 2019-2010: تطور الناتج املحلي االجمالي في ماليزيا  للفترة ما بين )02الجدول 

 الوحدة: مليار دوالر امريكي

 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

الناتج املحلي 

 االجمالي 

255.02 297.95 314.44 323.28 338.06 

2015 2016 2017 2018 2019 

301.35 301.26 318.96 358.58 364.7 

 )البنك الدولي(  املصدر:  

كان  2012،وفي سنة 2010من خالل الجدول اعاله نالحظ تطور ملحوظ في الناتج املحلي االجمالي بدءا من سنة 

احتلت ماليزيا باقتصادها املرتبة   اقتصاديات منطقة جنوب شرق آسيا بعد اند ونسيا وتايالند، اقتصاد ماليزيا ثالث اكبر

اذ يعتبر مفتوحا   .تتميز باقتصاد سوقي صناعي، 2019و2018الدول تنافسية في العالم وذلك  بين عامي  ضمن اكثر25

قيمة الصادرات املتطورة   2019وموجها نحو الدول .يعتبر االقتصاد املاليزي متينا ومتنوعا  للغاية اذ بلغت في عام 

 مليار دوالر امريكي.  57.258تكنولوجيا 

 %مة القيمة املضافة لقطاع الصناعة من الناتج املحلي االجمالي في ماليزيا: نسبة مساه 03الجدول 

 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

 39.92 39.83 40.14 39.82 40.50 النسبة 

2015 2016 2017 2018 2019 

38.45 37.68 38.13 38.30 37.42 

 )البنك الدولي( املصدر:  

لقد نجحت ماليزيا من خالل االعتماد الشديد على السلع االولية عن طريق تنفيذ تدابير السياسة الوطنية الرئيسية      

 واعتماد" متعدد القطاعات"، اي استراتيجية التكتل، اكد هذا على وضع التكتل في تطوير التصنيع .

 املحلي االجمالي في ماليزيا  : نسبة مساهمة القيمة املضافة لقطاع الصناعة من الناتج01الشكل

 

 
 املصدر: البنك الدولي 
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 %(، 2020- 1970:توزيع العمالة حسب القطاع االقتصادي )04الجدول رقم 

 القطاع االقتصادي 

 السنوات

 القطاع الخدمات  القطاع الصناعي  القطاع الزراعي 

1970-1975 7.4 107 42.9 

1976-1980 0.2 21.2 16.1 

1980-1985 2.2 9.7 -19.9 

1990-1995 4.4 50.8 -16.2 

1995-2000 -17.8 53.9 -15.6 

2000-2005 -1.2 22.1 -19.1 

2005-2010 14.22 27.47 58.04 

2010-2015 12.45 27.52 60.01 

2015-2020 10.09 26.83 63.08 

  

 (statista.com.) املصدر:

والتي   كانت  دافعا كبيرا نحو جذب االستثمارات االجنبية و بالتالي توفير مناصب الشغل،  2020ان الرؤية املاليزية   

آسيا جذبا للعمالة ،حيث  سجلت ثاني ادنى نسبة للبطالة بين دول رابطة اآلسيان بعد سنغافورة وضمن ال   فاضت في الكثير

ال  20 العالم، شملت  في  االقل بطالة  ،والتي لقيت  دولة  الزراعة والصناعة والخدمات  االقتصادية ثالث قطاعات هي  خطة 

اهتماما خاصا لترويج االنتقال الى انشطة  القيمة املضافة في املجاالت الخاصة بتلك القطاعات و باإلضافة الى الخطط العامة  

عية الرئيسية. والتي تهدف الى جعل  فان الحكومة وضعت خطة تنمية تستهدف اصالح  قطاع التصنيع وتسمى الخطة  الصنا

 ماليزيا واحدة من كبر الدول التجارية والى بناء اقتصاد الدولة ورأسمالها البشري. 

   %، 2020-1960خالل الفترة الصناعية التطور السنوي لجمالي الصادرات :5الجدول رقم 

 2010 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 السنوات

اجمالي  

 الصادرات 

21.7 21.9 22.4 32.8 58.8 79.6 81.1 80.3 67 

2015 2020  

66.4 70.1 

 

 )البنك الدولي(    املصدر:

الصادرات   في  الصناعي  القطاع  مساهمة  في  مرتفعة  نسبا  سجلت  عام  ماليزيا  النسب    تترواح2020-1970منذ 

الى الجهود املبذولة من طرف الحكومة  املاليزية    وذلك بفضل مساهة القطاع الخاص في تنويع الصادرات ،اضافة  %70و66بين

 . في ترقية هذا القطاع 
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IV. :خاتمة 

تعتبر التجربة املاليزية من احدى التجارب الفريدة  التي يقوم اقتصادها على التنوع، والفضل يعود في ذلك الى اهتمام  

ولى في مجال الصادرات في جنوب شرق آسيا، وتمكنت  الحكومة املاليزية على التصدير للسلع والتقنية الصناعية ، وباعتبارها اال 

من تأسيس بنية تحتية متطورة ،فضال عن تنويع مصادر دخلها القومي  من الصناعة والزراعة واملعادن والنفط والسياحة  

التصنيع في  ، ويعود ذلك الى اهمية االستراتيجية  وحققت  تقدما في ميادين معالجة الفقر والبطالة وتخفيض نسبة املديونية

 تنمية الصادرات والنهوض باالقتصاد الوطني، وتوسيع االسواق الخارجية، وزيادة قدرتها التنافسية على املستوى الدولي.

IV.1- :وفي الختام توص ي الدراسة بما يليتوصيات الدراسة : 

 .توسيع  نطاق القاعدة الصناعية-

 التركيز على العمل الجاد واالخالص.االنضباط بالعمل والتطبيقات االدارية مع  -

والخدمات الداعمة  وضع منظومة من البنية التحتية واملؤسسات االقتصادية  التي تشمل تنمية املوارد البشرية والتقنية  -

 والتمويل و التأمين ونظام الحوافز.

 االبداعية الى الصناعة. الدور الهام التي تلعبه الجامعات واملعاهد البحثية هي انسب لترجمة ونقل االفكار  -

 منح تسهيالت في الدفع للمستورد االجنبي. -

 التنوع الفعلي في االسواق الخارجية.-

 التنوع في البنية الصناعية.-

 اقامة نظام للمعلومات التجارية لنجاح اي سياسة لتنشيط الصادرات.-

اعتبار املؤسسات الصغيرة واملتوسطة هي احدى القواعد واالسس االساسية للمستقبل الصناعي  والحكومة ملتزمة التزاما  -

 . كامال بتطويرها

تنويع الصادرات يتطلب تنويع اسواق التصدير، وفي هذا الشأن يجب ان يلعب القطاع الخاص  دوره الى جانب الجهود  التي    -

 . ن االعتماد على الصادرات هو افضل سبل دعم النموسوف تبذلها الحكومة ال 

 . تمويل الصادرات في توفير التمويل بشروط مناسبة وذلك من خالل توفير موارد مالية كافية ألغراض التصدير -

 ازالة املعوقات التي تقيد قدرة الدولة على التصدير وتحسين االنشطة التي سوف تزيد من الصادرات.  -
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  :ملخص

هذه   تنمية  الدراسةتهدف  في  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  تلعبه  الذي  الدور  إبراز  الصناعي الق إلى  طاع 

الجزائري، حيث حاولنا أوال تسليط الضوء على القطاع الصناعي الجزائري، وإبراز أهم املشاكل التي يعاني منها هذا 

ثم ألقينا نظرة عن املؤسسات   القطاع ومن عدم تنميته وتطوره رغم املجهودات املبذولة من قبل الدولة لتطويره،

إبرا خالل  من  وذلك  واملتوسطة،  وأخيرا  الصغيرة  أنشطتها،  ومجاالت  خصائصها  ومختلف  تعريفاتها  أهم    حاولنا ز 

 التعرف على مدى مساهمة هذه األخيرة في تنمية وتطوير القطاع الصناعي. 

الصناعي   وتوصلت القطاع  تنمية  في  هاما  دورا  تلعب  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  أن  إلى  الدراسة  هذه 

من لتنمية القطاع الصناعي و   املؤسساتمية منها اعتمدت على هذا النوع من  حتى النا فالعديد من الدول املتقدمة و

 اقتصادية شاملة. ثمة تحقيق تنمية

   .القطاع الصناعي  –الصناعة  – املؤسسات الصغيرة واملتوسطةكلمات مفتاحية:  

 .JEL :L60 ،O25اتتصنيف

Abstract : 

This study aims to highlight the role that small and medium enterprises play in the 

development of the Algerian industrial sector, where we first tried to shed light on the 

Algerian industrial sector, highlighting the most important problems that this sector 

suffers from and its lack of development and development despite the efforts made by 

the state to develop it, then we took a look On the Small and Medium Enterprises, by 

highlighting their most important definitions, various characteristics and areas of their 

activities, and finally we tried to identify the extent of the latter's contribution to the 

development and development of the industrial sector.  

This study concluded that small and medium enterprises play an important role in the 

development of the industrial sector. Many developed and even developing countries 

have relied on this type of institutions to develop the industrial sector and thus achieve 

comprehensive economic development. 

Keywords: - Small and Medium Enterprises  -Industry - Industrial Sector.  

JEL Classification Codes: L60, O25. 
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 مقدمة: . 1

االقتصادية واالجتماعية   ساسية التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق التنمية أل يعتبر القطاع الصناعي أحد الجوانب ا

يمكن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية دون تطوير وتنمية القطاع   للدول املتقدمة والدول النامية على حد سواء، إذ ال

والتن  التصنيع  عمليتي  أن  أي  دفع  ة ميالصناعي،  في  حيويا  دورا  يلعب  الصناعي  القطاع  فإن  وبهذا  متالزمتين،  االقتصادية 

التنمية   عجلة  دفع  في  واملساهمة  املهمة  القطاعات  بين  من  الصناعة  قطاع  لكون  ونتيجة  الوطني،  االقتصاد  وتطوير 

زيادة  االقتصادية أجل  من  تطويره  على  وتتنافس  تتسابق  العالم  دول  أصبحت جميع  بلد،  الناتجسا م  ألي  في  املحلي   همته 

 .اإلجمالي

هذه  وت تمثل  حيث  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  وترقية  دعم  إلى  العالم  دول  من  العديد  غرار  على  الجزائر  سعى 

الشعل مناصب  توفير  على  تساعد  أنها  إذ  الدول،  من  للعديد  االقتصادية  التنمية  وتيرة  لدفع  هاما  محركا  وتنويع   األخيرة 

الو  النامية،    ي،طن اإلنتاج  أو  منها  املتقدمة  الدول سواء  اقتصاديات  اهتمام  ما جعلها محور  هذا  املجتمع،  وتوفير حاجيات 

اليوم   والتي تعتبر  توفير املناخ االستثماري املالئم لها ألجل املساهمة في نمو وانتشار هذا النوع من املؤسسات حيث تعمل على 

 .ط فيهانشت الوسيلة الرئيسية للنهوض بالقطاعات التي

الدراسة.  1.1 اإشكالية  مناقشة  تم طرحه سابقا، ومن أجل  ما  على  بناء  ا :   جابة علىإل ملوضوع من بعض جوانبه، حاولنا 

 الصناعي في الجزائر؟  كيف تساهم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في تنمية القطاعاإلشكالية الرئيسية التالية:  

  األسئلة الفرعية التالية:  منة ولإلجابة عن هذه اإلشكالية أدرجنا جمل 

 فيما تكمن أهمية القطاع الصناعي في االقتصاد الجزائري؟ وما هي أهم خصائصه؟ -

 ما هي أهم املشاكل التي تواجه تطور القطاع الصناعي في الجزائر؟ -

 ماذا يقصد باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة؟ وفيما تكمن أهميتها وخصائصها؟  -

 الصغيرة واملتوسطة؟ ع  ريما هي مجاالت أنشطة املشا -

القطاع - للتنمية  اقتصاديا  عليه  يعول  قطب  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  اعتبار  يمكن  في   كيف  الصناعي 

 الجزائر؟ 

 أهمية الدراسة: . 2.1

القطاع   ودعم  وتطوير  تنمية  في  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  تلعبه  الذي  الدور  معرفة  في  الدراسة  أهمية  تتجلى 

ائر، باإلضافة الى تحليل املشاكل واملعوقات التي تمس هذا القطاع من أجل وضع خطط مستقبلية في مجال  جز الالصناعي في 

 الصناعة في الجزائر. 

 نهدف من خالل هذه الورقة البحثية إلى تحقيق جملة من األهداف، أهمها: أهداف الدراسة:  . 3.1

 ة واملتوسطة. ير صغمحاولة اإلحاطة بمختلف املفاهيم املتعلقة باملؤسسات ال ▪

 التعرف على أهمية القطاع الصناعي في االقتصاد الجزائري.  ▪

 التعرف على أهم املشاكل التي تواجه القطاع الصناعي في الجزائر. ▪

 التعرف على مختلف الصعوبات واملشكالت التي تواجه املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر. ▪

 توسطة في عملية تنمية القطاع الصناعي في الجزائر. املو  الوقوف على مدى مساهمة املؤسسات الصغيرة ▪

من خالل وصف  لإلجابة على االشكال الرئيسية وتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام املنهج الوصفي    . املنهج املتبع:4.1

الدراسة،   اقتصادية  متغيرات  أدبيات  من  ورد  ما  بمراجعة  و لوهذا  الجزائر  في  واملتوسطة  الصغيرة  اع  قطاللمؤسسات 

التحليلي من خالل    الصناعي، العالقات والتفاعالتواملنهج  البحث   تحليل  تقيد  نتائج قيمة  الى  للوصول  وتقص ي االسباب، 

 .العلمي والواقع العملي
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 دمة، وهذا ما هوتقمليعد القطاع الصناعي أحد أهم وأبرز البدائل االقتصادية التي تبنى عليها االقتصادات القوية وا 

غائب عن االقتصاد املحلي، فالجزائر بلد مستهلك للواردات بعيد عن التصدير، باإلضافة الى عدم امتالكها رؤية استشرافية  

 .مجال النهوض بالصناعة املحلية، رغم وجود املخططات والبرامج التي سطرت إال أن الواقع يوحي بأنها باءت بالفشل في

 عة مفهوم الصنا .1.2

تأخذ كلمة "الصناعة" معنيين أساسيين بحسب استخدامها، فالصناعة بمعنى النشاط الصناعي قد يقصد     

إلى سلع  في املجتمع من أجل تحويل خام أو سلع وسيطة  بها كل اإلجراءات املتخذة من قبل الوحدات االقتصادية 

ناعة عن بقية النشاطات االقتصادية في لصا  أخرى تعتبر من وجهة نظرها سلعا نهائية. وبموجب هذا التعريف نميز 

 املجتمع كالزراعة، الخدمات. 

ب   يقصد  قد  أخرى  جهة  كل   ــــــمن  تضم  فهي  ولذلك  الصناعي،  القطاع  داخل  النشاط  وحدة  "الصناعة" 

ن  ضمالوحدات اإلنتاجية التي تقوم بإنتاج سلع متقاربة، أو تستخدم نفس مادة الخام أو نفس طريقة الصنع...الخ.  

املنسوجات   وصناعة  الغذائية  املواد  صناعة  مثل:  صناعات  عدة  إلى  الصناعة  قطاع  نقسم  فإننا  التعريف  هذا 

 ( 07، ص 2010)نذير،  .وصناعة املنتجات الجلدية وصناعة الكيماويات...الخ

بدائل تمثل  أن  يمكن  أو خدمات  منتجات  تقدم  املؤسسات  من  » مجموعة  أنها:  على  الصناعة  تعريف   يمكن 

«.  الحاجات األساسية لنفس املستهلك  ها البعض وهذه البدائل عبارة عن منتجات أو خدمات تؤدي إلى إشباععضب

وعلى سبيل املثال، فإن األلواح املعدنية أو البالستيكية املستخدمة في بناء جسم السيارة يعتبر كل منها بديال دقيقا 

امل املختلفة، فإن  اإلنتاج  تقنيات  وبالرغم  تندرج ضمن  سسؤ لآلخر.  املعدنية  الجسم  ألواح  في تصنيع  املتخصصة  ة 

نفس  يخدمان  أنهما  إذ  البالستيك،  الجسم  ألواح  بتصنيع  تقوم  التي  املؤسسات  مثل  مثلها  الصناعي  مجال  نفس 

 ( 131، ص 2001)جونز،  .حاجات املستهلك

 بنية القطاع الصناعي الجزائري  .2.2

حيث أن كل فرع يضم   سات التي تتوزع بين عدة فروع صناعية مختلفة، ؤس مليتشكل القطاع الصناعي من العديد من ا

تحليل الهيكل الصناعي على أساس العملية اإلنتاجية   عدة مؤسسات متجانسة من حيث اإلنتاج أو استخداماته، فإذا كان

تخراج املواد الخام من  اسى  وتحويلية، فالصناعات االستخراجية هي التي تتول فإنه يمكننا تقسيم الصناعات إلى إستخراجية

أي إجراء  دون  الخام الطبيعة  املواد  معالجة  في  فتتمثل  التحويلية  الصناعات  أما  عليها،  كيميائية  أو  ميكانيكية   تغييرات 

والصلب، الحديد  كصناعة  مصنعة  نصف  أو  نهائية  منتوجات  إلى  وتحويلها  الطبيعة  من  النسيج،    املستخرجة  صناعة 

الصناعية يمكننا التمييز بين ثالث أنواع من   وحسب امللكية الخاصة للمنشآت ناعات الغذائية،لص واالصناعات الكيميائية  

واملختلط، ومن حيث الحجم فإن القطاع الصناعي يتشكل من الصناعات   الصناعات وهما القطاع الخاص والقطاع العام

 ( 98، ص 2018)مخضار،  الصغيرة واملتوسطة. الكبيرة والصناعات 

د، من صناعات  ال رات الطبيعية التي تزخر بها البالخي اع الصناعي الجزائري بالتنوع الذي مرده تنوع ووفرةقطالويتميز  

اغذائ وغيرها.  معدنية  كيميائية،  الصناعيإل ية،  حيث   نتاج  غذائية،  صناعات  الغالب  في  مساهمة    الأصلها  نسبة  تمثل 

من إجمالي    ( %06) منها، أما الصناعات الكيمياوية فهي تمثل    ( %11) وامليكانيكية سوى   الصناعات االلكترونية، الكهربائية

 . املباع نتاج الصناعياإل 

صناعات و  غذائية،  صناعات  في:  متمثلة  فروع  ثالثة  على  العمومي  الصناعي  القطاع  كهروبائية   يرتكز  إلكترونية، 

على فرعين من الصناعات، الصناعة    خرل ا وميكانيكية وكيمياء البالستيك واملطاط، في حين أن القطاع الخاص يرتكز هو
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ما  يمثل  وما  الجاهزة  واأللبسة  النسيج  تنشط    ( %42) نسبته    الغذائية وصناعة  الخاص، حيث  القطاع  إنتاج  إجمالي  من 

صناعة خطرة، أما    91محجرة،    27محجرة رملية،    14منطقة صناعية،    13نشاط،   منطقة  21وحدة صناعية،    786حوالي  

هذه مساهمة  سوى  ؤسملا حجم  حاليا  يمثل  ال  حيث  مستمر  انخفاض  في  فهي  الخام  الداخلي  الناتج  في  الصناعية  سات 

مع     ( 05%)  في  ( %44) باملقارنة  الصناعي  القطاع  أن مساهمة  في حين  األخيرة،  أقل من هذه  أي  املحروقات  القيمة   لقطاع 

بــــــ   قدر  مستمر  انخفاضا  تعرف  األخرى  هي  قدرقاملب  2008سنة    ( %4.3) املضافة  ارتفاع  مع  ، 2006سنة    ( %2.8)   ـــ:ب ارن 

إلى إعادة االنتشار في إطار الفاق   ويمكن القول في هذا الصدد أن الصناعة الوطنية تمتلك بنية تحتية متينة ولكن تحتاج 

 ( 10-09)بن نينة، فكارشة، بدون سنة نشر، ص  املستقبلية للعوملة.

 ري ائجز أهمية قطاع الصناعة في االقتصاد ال .3.2

التصنيع انتهاجه سياسة  في  الجزائري  االقتصاد  التالية يعتمد  املسطرة  التنمية من خالل األهداف  في  لها من دور  :  ملا 

 ( 147، ص 2017)هيشر، 

الواردات أو تصنيع سلع   املساهمة في توفير مصادر النقد األجنبي وعالج عجز امليزان التجاري من خالل تصنيع سلع تحل  ✓

 .للتصدير

النامية تعاني إما من بطالة   في عالج مشاكل البطالة، التي يؤدي نموها إلى توفير فرص العمل ألن غالبية الدول   مةاهاملس ✓

 إجبارية ظاهرة أو مقنعة أو بطالة اختيارية. 

 عالقات ترابط بينها، يؤدي نمو قطاع الصناعة إلى نمو القطاعات األخرى، مما يرفع معدل النمو االقتصادي بسبب وجود ✓

في  يثح يعتبر  الالزمة، كما  الزراعية   يمدها بمستلزمات اإلنتاج مثل الالت واملعدات  املنتجات  الوقت سوقا لتسويق  نفس 

 التي يتم تصنيعها فيه. 

نسبة مساهمة ✓ يرفع  مما  النامية،  البلدان  في  والصادرات  والدخل  اإلنتاج  تنويع مصادر  في  الناتج   املساهمة  في  الصناعة 

األولية،وب،  املحلي اإلجمالي املواد  االعتماد على تصدير  يقل  الطلب   التالي  تقلب  أو  أسعارها  لتقلبات  التعرض  البلد  لتجنيب 

الرواج الذي تشهده البلدان املتقدمة من حين لخر ينعكس على طلبها لتلك املواد،   الخارجي عليها، حيث موجات الفساد أو

نمو  معدل  أن  املواد   كما  بعض  على  الخارجي  علىو األ الطلب  لديها  الصناعة  اعتماد  بسبب  االنخفاض  بميل  التحديث   لية 

 التقني والتكنولوجي.

 .يؤدي التحديث التقني املستمر وكذا تقسيم العمل والتخصص فيه إلى رفع مستوى اإلنتاجية ✓

 خصائص القطاع الصناعي في الجزائر  .4.2

نيعية، ومنها بعض الصفات التي رافقت عملية  تص اليتسم التصنيع يف اجلزائر جبملة من الخصائص تتعلق بالعملية  

في: التصنيع منذ  الخصائص  الجزائر وتتجلى هذه  في  الصناعة  بها  تتميز  التي   بدايتها فأصبحت وكأنها من ضمن الخصائص 

 (143-142، ص 2018)سالمة، ولهة، 

اإلجمالي، وتأتي في املرتبة الثالثة  ي  حلال تزال مساهمة الصناعة التحويلية متواضعة في الناتج امل ضعف اإلتاج الصناعي: ✓

الزراعة والصناعات الرابعة بعد  الكمي لم تستطع أن   أو  إلى هذا الضعف  االستخراجية وقطاع الخدمات والتجارة، إضافة 

تحتل بأن  لها  تسمح  إستراتيجية  فترة   تصنع سلعا  منذ  زاولتها  التي  الصناعات  تلك  في  حتى  الدولية،  السوق  في  مركزا خاصا 

التخصص فيها وإنتاجها بكميات يلطو  الصناعات   كبيرة وأذواق متطورة وجودة متميزة،  ة لم تستطع  بل انحصر تطور هذه 

املحلية الصناعة  اضطرت  وهكذا  املحلية  السوق  في  السائد  االستهالك  التحويلية  -بتطور  سجينة   – خاصة  تكون  أن  إلى 

في ظل الدعاية التي   دوده محاولة فرض نفسها على املستهلكح  خل السوق الذي تعمل له ومحدودة حسب الطلب املتواجد دا

بقيت تنتج بناء   تتمتع بها، حتى بعض الصناعات التصديرية بقيت رهينة السوق الذي تعمل له وتصارع فيه ألجل بقائها، ألنها 

يتكون لديها   لة، وبالتالي لمسهالعلى الطلب املتوفر فيه مستفيدة غالبا من بعض االتفاقيات الثنائية أو الدخول إلى األسواق 

 . وتطويره كما ونوعا  الحافز لزيادة إنتاجها 
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لقد نشأت الصناعة الجزائرية ضمن أسوار من الحماية املطلقة أو شبه املطلقة،  الحماية وضعف القدرة على املنافسة:  ✓

ها في ظل هذه الظروف لفترة  ملوعضمن السياسات الصناعية السابقة،   وانحصر عملها بشكل أساس ي لتلبية الطلب املحلي 

التعامل مع األسواق الخارجية والتعرف على طبيعتها،   طويلة نسبيا جعلها تتأقلم مع السوق الداخلية، وفقدت القدرة على 

حدة   وزيادة  صادراته،  حجم  وانخفاض  الصناعي،  العام  القطاع  مستوردات  تزايد  وغيرها  املشاكل  هذه  يعكس  ما  وخير 

الس في  مثل ا   وق املنافسة  املشجعة  غير  السلبيات  بعض  أظهر  والعاملية  وإجراء   ملحلية  اإلنتاج  عن  املؤسسات  بعض  توقف 

الحماية باستمرار  واملطالبة  املتاحة،  اإلنتاجية  الطاقات  استغالل  ملستوى  إداري  بعض   تخفيض  قبل  من  املحلي  لإلنتاج 

الصناعة  ملنتجات  التنافسية  القدرة  ضعف  يؤكد  ذلك  كل  قدرتها لت ا  املنتجين،  وعدم  الجزائرية  الصمود  حويلية  على 

 واالستمرار في مواجهة املنافسة الخارجية. 

: إن التوسع في السياسة الصناعية التي تبنتها الجزائر منذ انطالق العملية التنموية وخاصة  العالقة مع السوق الخارجية ✓

ز  ما يتعلق منها بالصناعات املقامة، قد العاملية لتأمين  م   ادزاد حجم املستوردات، كما  ن اعتماد هذه الصناعة على السوق 

مستلزماتها من مواد أولية والتجهيزات واملساعدة األجنبية، وكذلك في مجال تجديد وتطوير تكنولوجيا اإلنتاج الخاصة بها،  

 .بتقلبات أسعارها وشروطها املجحفة في كثير من األحيان مما زاد من مشاكل التعامل مع هذه السوق 

تتميز الصناعة الجزائرية بشكل عام بارتفاع كلفة منتجاتها من مثيالتها في   كلفة اإلنتاج وعدم االهتمام بالنوعية:   اع تفار  ✓

النامية، وهذا ما يشكل عقبة صعبة أمام وصولها إلى األسواق الخارجية،   السوق العاملية وحتى املنتجات املشابهة لها في الدول 

 لية.اخلدبل وحتى املنافسة في سوقها ا

املستوردة: ✓ التكنولوجيا  على  عليها   االعتماد  فأدخلت  الصناعة،  عامل  في  تغييرا جذريا  التكنولوجية  الثورة  أجرت  لقد 

والتسويق،  واإلدارة  اإلنتاج  عملية  في  حديثة  واجتماعية   أساليب  بنيوية  تغيرات  إحداث  في  التكنولوجيا  دور  يقتصر  وال 

قاتهم اإلنسانية وأسلوب عملهم وما يهم هو ما أحدثته وتحدثه التكنولوجيا في  عالو   فحسب، بل تغيرات أخرى تمس األفراد

مرتبط الصناعة  تقدم  فغن  وبذلك  جذرية،  تغيرات  من  الصناعة  من   عامل  بها  يرتبط  وما  التكنولوجيا،  بتقدم  مرهون  بل 

واملطبقة في البلدان الصناعية، التي    يا وجالتكنول معرفة وبحث علمي، لكن الصناعة في البلدان النامية مدينة إلى عملية نقل 

استغالل هذه  طريقها  عن  تستطيع  مختلفة  قنوات  إلى  نقلها  عمليات  ومكاسب   أخضعت  عوائد  على  للحصول  التكنولوجيا 

الالت واملعدات والتجهيزات الحديثة   عديدة ومكلفة جدا للبلدان املستوردة التي تنقل التكنولوجيا عن طريق الحصول على

و  الصناعة   ئقثاأو  بقيت  وبذلك  الصناعية،  والنماذج  التجارية  والعالمات  االختراع  حتى   براءة  أو  تجريه  تطور  بكل  مرهونة 

 عملية االستبدال والصيانة للتكنولوجيات املستوردة.

  مميزات القطاع الصناعي الجزائري  .5.2

صناعي لقاعدة  األولوية  الجزائر  أعطت  الستقاللها  األولى  السنوات  موجه  عمة  منذ  اإلنتاج  كان  حيث  متنوعة،  ومية 

بهدف تحرير االقتصاد الوطني، هذا ما وضع املؤسسة العمومية أمام وضعيات تنافسية لم تتهيأ   الداخلية حصريا للسوق 

اإلصالحات بفضل  لكن  التي مرت لها،  أفسح   االقتصادية  قانوني جديد  إطار  التسعينات وضع  بداية من عقد  الجزائر  بها 

فيقطللاملجال   بدوره  للمشاركة  الخاص  الصناعية   اع  مميزات  أهم  استخالص  ويمكن  واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية 

 ( 93، ص 2008)قوريش،   الجزائرية في ما يلي:

قدرات إنتاج هائلة غير مستغلة بشكل كلي، بسبب عوامل اإلنتاج الضعيفة وعدم كفاءة ونجاعة تقنيات التسيير وإدارة   ✓

 .األعمال

منخفضة ومعدالت نمو متدنية ترتب عنها إنتاجية ضعيفة، راجعة لعدم تماش ي املؤسسات الصناعية وقواعد    يةودمرد ✓

 السوق.  التنافسية في

 ارتفاع تكلفة اإلنتاج الصناعي بسبب االعتماد على التكنولوجيا املستوردة.  ✓
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 تبعية كبيرة لقطاع املحروقات، أدت إلى نقص في تنوع الصادرات.  ✓

 لتكنولوجيات املتطورة في الصناعات الحديثة، أدى إلى تراجع نوعية املنتجات الصناعية.ا  الضعف استعم  ✓

 ولعل أهم ما يميز القطاع الصناعي الجزائري هو اعتماده بالدرجة األولى على الصناعات الخفيفة ليالحظ غياب شبه تام  

 ( 10بعين، بدون سنة نشر، ص وسب )عروب، للصناعات الثقيلة التي تعتبر أساس بناء هيكل اقتصادي قوي. 

 اإلطار املفاهيمي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة  .3

 إن النسيج املؤسساتي في االقتصادات العاملية ال يخلو من عنصر حيوي ينشط فيه، ويساهم بشكل فاعل في خلق

واملتوسطة، الصغيرة  املؤسسات  عن  الحديث  بصدد  هنا  ونحن  االقتصادات،  هذه  ونمو  دول  الف  القيمة،  كسائر  جزائر 

  بها الى األهداف والغايات املرجوة منها. جاهدة ترقية هذه املؤسسات من أجل الوصول  العالم حاولت

والسمات تميزها عن غيرها من املؤسسات الكبيرة،   وتتميز هذه املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بعدد من الخصائص 

في عملية التنمية، وذلك من   صاديات الدول، وأن تلعب دورا رائداقتا  وقد أهلتها هذه الخصائص لكي تحتل مكانة هامة في

 خالل رفع قدراتها اإلنتاجية واالندماج في السياق االقتصادي العالمي.

 تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة   .1.3

هناك أن  واملتوسطة  الصغيرة  والصناعات  املؤسسات  على  أجريت  التي  الدراسات  بعض  يجاوز  أظهرت  ين  مسخ   ما 

رسمي لهذا النوع من املؤسسات، حيث   تعريف للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة، وأن العديد من الدول ليس لديها تعريف

التعريف املعتمد إما بنص قانوني مثل الجزائر والواليات املتحدة   يرتبط تعريف كل دولة بدرجة النمو االقتصادي، ويكون 

 أملانيا الغربية سابقا. ل مث األمريكية واليابان أو تعريفا إداريا

 وفيما يلي تعريف للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة حسب الدول:

   للمؤسسات األمريكية املتحدة الواليات   عرفتاملتوسطة:   للمؤسسات الصغيرة و  األمريكية املتحدة  الواليات  تعريف 

 العمل  مجال  علي  يسيطر  وال  تقلة سم  بصفة وتسير  تمتلك الذي  املؤسسات  تلك: "بكونها 1953 سنة الصغيرة واملتوسطة 

يلي وفق وذلك ا،به التعريف في املبيعات وحجم العمال عدد معيار من على كل اعتمد وقد فيه، تنشط الذي )مشري، :  ما 

 ( 09، ص 2011

 .سنوية كمبيعات دوالر مليون 5 إلى  1 من والتجزئة:  الخدمات  مؤسسة ✓

 .سنوية كمبيعات  رال دو  مليون  15 إلى 5 من بالجملة: التجارة مؤسسة ✓

 .عامل 250 العمال عدد الصناعية:  املؤسسات ✓

 كما يلي: عرفت املؤسسات الصغيرة واملتوسطة البلد، لنفس آخر تعريف وفي

 األمريكية  املتحدة الواليات في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة (: تصنيف01الجدول رقم )

 املعيار 

 الصنف
 عدد العمال 

 ل امع 09إلى  01من  مؤسسة مصغرة 

 عامل  199إلى  10من  مؤسسة صغيرة 

 عامل  499إلى  200من  مؤسسة متوسطة 

 عامل فأكثر  500 مؤسسة كبيرة 

 )09ص ، 2011مشري،  )محمد الناصر  املصدر: 

  حسب وذلك 1963  سنة املؤسسات من النوع هذا اليابان عرفت  الصغيرة واملتوسطة: للمؤسسات اليابان تعريف 

 وطبيعة  املال  ورأس  العمال عدد  معيار  أساس  علي 1999 في عدل  والذي  واملتوسطة  الصغيرة ساتؤسلمل التوجيهي  القانون 

 التالي:  الجدول  في موضح هو كما  وذلك النشاط 
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 اليابان  في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة تصنيف (: 02) رقم الجدول 

 رأس املال )مليون ين(  عدد العاملين  طبيعة النشاط 

 والنقل لتحويليةاو  املنجمية املؤسسات

 الصناعي  النشاط  فروع وباقي 
 مليون ين أو أقل  100 عامل أو أقل  300

 مليون ين أو أقل  30 عامل أو أقل  100 الجملة التجارة  مؤسسات

 مليون ين أو أقل  10 عامل أو أقل  50 والخدمات  بالتجزئة البيع مؤسسات

 )04 ص، 2006 ، النسور جاسر عبد الرزاق (املصدر: 

   واملتوسطةا   يفتعر الصغيرة  للمؤسسات  رقم  لجزائر  القانون  في  يتلخص  في    ( 18-01) :   2001ديسمبر    12الصادر 

العمال   الجزائر على معياري عدد  اعتمدت فيه  الصغيرة واملتوسطة، والذي  لترقية املؤسسات  التوجيهي  القانون  املتضمن 

ف مجمل للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة ثم تأتي بعد ريتعاألعمال حيث يحتوي هذا القانون في مادته الرابعة على   ورقم

حيث تعرف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة مهما كانت   منه لتبيين الحدود بين هذه املؤسسات فيما بينها، 7.6.5 ذلك املواد

 ( 153، ص 2018)جغوط، سماش،   طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج السلع والخدمات:

 .مليار دينار جزائري  2السنوي ا له ال يتجاوز رقم أعما ✓

 تستوفي معايير االستقاللية.  ✓

فما أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعات مؤسسات أخرى ال ينطبق    ( %25) بحيث ال يمتلك رأس مالها بمقدار   ✓

 .تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة عليها

القانون    هذا  الجزائر  حينت  ف  ( 01-18) وقد  جديد  توجيهي  قانون  سنت  وترقية2017جانفي    22ي  حيث  لتطوير   ، 

 ( 05، ص 2017)الجريدة الرسمية،   املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر، وجاء تعريف هذا القانون لهذه األخيرة كما يلي:

 :تعرف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج السلع والخدمات 

 شخص.  250 لىا  تشغل من شخص وحيد ✓

 مليار دينار، أو حصيلتها السنوية مليار دينار جزائري.  04ال يتجاوز رقم أعمالها السنوي  ✓

 .تستوفي معايير االستقاللية ✓

والهدف من التشغيل،  بعد  اعتماده  الى  باإلضافة  األعمال من جهة،  رقم  رفع سقف  في  يكمن  التعريفين  اختالف   إن 

القانون   وتحسين  (،  02-17) قانون  الب  واستبداله   ( 01-18) تحديث  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  خلق  تشجيع  هو 

عدة   التنافسية النص،  ويتضمن  الصناعي.  نشاطها  وترقية  الوطني  اإلدماج  نسبة  تحسين  وكذلك  التصدير،  على  وقدرتها 

 .رالصنف من املؤسسات، السيما ما يتعلق بإنشائها، والبحث والتطوير، االبتكا اجراءات لدعم هذا

 حسب املشرع الجزائري  املؤسسات الصغيرة واملتوسطة تصنيف (: 03) رقم الجدول 

 مجموع امليزانية السنوي  رقم األعمال عدد االجراء الصنف 

 مليون دج 10أقل من  مليون دج 20أقل من  09-01 مؤسسات مصغرة 

 مليون دج 100أقل من  مليون دج 200أقل من  49-10 مؤسسات صغيرة 

 مليون دج 500مليون دج إلى  100من  مليار دج 2مليون دج إلى  200من  250-50 ة سطمؤسسات متو 

 ( 169، ص 2013برينيس،  شريفة العابد ) املصدر: 

 واملتوسطة  الصغيرة املشروعات  إقامة أهمية. 2.3

 هذه مثل ةامأق أهمية تحديد ويمكن التنمية، مجال  في  وباألخص كبيرة أهمية واملتوسطة الصغيرة املشروعات إلقامة

 ( 02، ص 2005)درديرة،  التي: في املشاريع

 الكبير.  للمشروعات نواة  تشكل ✓
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 . منخفضة  رأسمالية وبتكاليف متنوعة عمل فرص توفر ✓

 في تساهم  قد  بل )الحضر(،  املدن إلى – األرياف من  الهجرة  وتقليل  ، الريفية املناطق لتنمية  مهم عامل ✓

 . العكسية  الهجرة تحقيق

 . كبيرة بدرجة  املحلية دار املو  تستخدم ✓

 . االقتصادية التقلبات مواجهة في باملرونة تتميز  ✓

 وتحسين  االستيراد من  والتقليل والخدمات السلع بعض في األقل على الذاتي االكتفاء سياسات  دعم ✓

 القومي.  الناتج في دعم الفعلية واملساهمة الصادرات

وال زالت تلعب دورا بارزا في اقتصاديات الدول سواءا كانت    نتكاوال يختلف اثنان في أن هذه النوعية من املؤسسات  

(  %30) مليون منشأة صغيرة قيمة إنتاجها حوالي    9متقدمة أو نامية، ففي الواليات املتحدة األمريكية مثال يوجد ما يقارب  

جموع العمالة،وعليه فإن  م  من(  %81) مليون مؤسسة بها حوالي    6من إجمالي الناتج القومي، أما اليابان فقدر عددها حوالي  

 املشاريع املصغرة تحقق مزايا اقتصادية واجتماعية عديدة يمكن تعدادها  حسب الجدول التالي: 

 (: األهمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة04الجدول رقم )

 األهمية السياسية  األهمية االجتماعية  األهمية ااالقتصادية

نحو  ا  ذبج - وتوجيهها  ملدخرات 

 االستثمار واإلنتاج.

النهائي   - االستهالك  وخدمات  سلع  توفير 

القومي   الدخل  زيادة  وبالتالي  والوسيط، 

 للبالد.

السلع    - من  الذاتي  االكتفاء  تحقيق 

 والخدمات بدل استيرادها. 

 املساهمة في تنمية الصادرات.  -

تعمل على زيادة معدل دوران رأس املال   -

 وال. ماأل وتعبئة هذه 

تقض ي على التضخم عن طريق القضاء  -

املنتجة   غير  املالية  التحويالت  على 

والتشغيل   لالستثمار  وامتصاصها 

 االقتصادي. 

 تخفيض نسبة البطالة. -

في   - الشعبية  املشاركة  نسبة  رفع 

 االقتصاد الوطني. 

 التوظيف األمثل للموارد البشرية. -

والتوزيع   - االجتماعي  االستقرار  تحقيق 

توطين  سكلل املتوازن   خالل  من  ان 

 الصناعة في مختلف املناطق.

 تنمية املواهب واالبتكارات. -

لتطبيق     - األساسية  الوسيلة  تعتبر 

يهدف   الذي  الشعبية  الرأسمالية  مصطلح 

من   أقلية  طبقة  أيدي  في  الثروة  تركز  ملنع 

 املجتمع.

اإلسهام في تحقيق مبادئ األمن الغذائي    -

 وكفاية اإلنتاج.

 (99، ص 2017طاري، فضيل بلمختار،  ادر لقا عبد)املصدر: 

 :املتوسطة  و  الصغيرة  املؤسسات أهداف .3.3

 :يرمي إنشاء مؤسسة صغيرة أو متوسطة إلى تحقيق عدة أهداف نذكر منها

و   ✓ لم تكن موجودة من قبل،  أو خدمية  باستخدام أنشطة اقتصادية سلعية  الجماعية،  الفردية و  املبادرة  ترقية روح 

 .ة تم التخلي عنها ألي سبب كانشطأنكذا إحياء  

طريق    ✓ عن  مباشرة  غير  بصورة  أو  املؤسسات،  ملستحدثي  هذا  و  مباشرة  بصورة  جديدة  عمل  فرص  استحداث 

للمطالب   السريعة  االستجابة  تتحقق  أن  يمكن  العمل  لغرض  االستحداث  خالل  ومن  آخرين،  ألشخاص  استخدامهم 

 .االجتماعية في مجال الشغل
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حين من مناصب عملهم جراء اإلفالس لبعض املؤسسات العمومية، أو بفعل تقليص حجم العمالة  سر ملإعادة إدماج ا ✓

 .فيها جراء إعادة الهيكلة أو الخوصصة و هو ما يدعم إمكانية تعويض بعض األنشطة املفقودة

إعادة تركيز طاقاتها  ل  أج استعادة كل حلقات اإلنتاج غير املربحة و غير الهامة التي تخلصت منها املؤسسات الكبرى من    ✓

على النشاط األصلي، و قد بينت دراسة أجريت على مؤسسة عمومية اقتصادية في قطاع اإلنجاز و األشغال الكبرى أنه يمكن  

 .مؤسسة صغيرة 15عن طريق التخلي و االستعادة إنشاء 

ة لترقية و تثمين الثروة املحلية، و  امه  يمكن أن تشكل أداة فعالة لتوطين األنشطة في املناطق النائية، مما يجعلها أداة  ✓

 .إحدى وسائل االندماج و التكامل بين املناطق

التي تربطها بباقي املؤسسات املحيطة و   ✓ النسيج االقتصادي من خالل مجمل العالقات  يمكن أن تكون حلقة وصل في 

 .املتفاعلة معها و التي تشترك في استخدام نفس املدخالت

تمع تمتلك األفكار االستثمارية الجيدة و لكنها ال تملك القدرة املالية و اإلدارية على تحويل  جاملتمكين فئات عديدة من   ✓

 .هذه األفكار إلى مشاريع واقعية

تشكل إحدى مصادر الدخل بالنسبة ملستحدثيها و مستخدميها، كما تشكل مصدرا إضافيا لتنمية العائد املالي للدولة  ✓

 .ختلفةملا  من خالل االقتطاعات و الضرائب

 .تشكل إحدى وسائل اإلدماج للقطاع غير املنظم و العائلي ✓

 خصائص املؤسسات الصغيرة واملتوسطة .4.3

 تمتاز املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بمجموعة من الخصائص، نذكر أهمها فيما يلي:  

الطابع غمرونة اإلدارة:   ✓ إلى  املتغيرة، إضافة  العمل  التكيف مع ظروف  القدرة على  التعاملا  يرلها  في  سواء مع   لرسمي 

تحكم عملية اتخاذ القرارات   العاملين أو العمالء، بساطة الهيكل التنظيمي، ومركزية القرارات، حيث ال توجد لوائح جامدة 

املؤسسات الصغيرة و املتوسطة أكثر قدرة على تقبل التغير وتبني   إال أن األمر يرجع إلى خبرة صاحب املشروع ، كما نالحظ أن

مناسسي العكس  على  جديدة  الوظيفية.   ات  العالقات  ورسمية  القرار،  اتخاذ  مراكز  فيها  يكثر  التي  الكبيرة    املؤسسات 

 (27، ص 2002)يوسف، 

التكوين: ✓ تتسم   سهولة  ما  عادة  التكوين  متطلبات  أن  كما  والفعلية،  القانونية  الناحية  من  إيجادها  يسهل  حيث 

إلى مؤسسات   ز الفردي أو الجماعي أن يكون وراء قيام أعمال صغيرة تنطلق الحقا افلحوالوضوح والسهولة فيكفي ا  بالبساطة 

متوسطة الحجم، وفي الغالب نجد أن هذا األمر يعطي اإلمكانية لقيام هذه املؤسسات من قبل أشخاص عاديين أو أقارب أو  

إلى   باإلضافة  والوثائق،  الدراسات  من  مزيد  إلى  األمر  يحتاج  ال  حيث  هذه  ك  ذلأصدقاء،  وراء  النيرة  األفكار  تكون  ما  عادة 

 (27، ص 2009الغالبي، ) األعمال وليس اإلمكانيات الكبيرة والهائلة.

املرونة والتكييف مع األوضاع االقتصادية املحلية والوطنية، كما أن انخفاض حجم   صغر الحجم: ✓   مما يساعد على 

 (267، ص ص2010)شالبي،  .العمالة املطلوبة للتشغيل يؤدي إلى تحقيق روح الفريق

التكيف سواء من حيث   :املعرفة التفصيلية بالعمالء والسوق  ✓ حيث تتمتع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بقدر من 

أو اإلنتاج  الركود كمية  وفترات  االقتصادية  األزمات  أوقات  في  الصعوبات  مواجهة  على  القدرة  يعني  مما  وسهولة   نوعيته، 

الخارج  املحيط  مع  واتخاذلهي  التكييف  السوق  تغيرات  مع  التكيف  على  وقدرتها  املؤسسات  في   ذه  املناسب  السريع  القرار 

، ص 2010)شالبي،  املشاكل التي يمكن أن تطرح في حينها. الوقت املالئم مقارنة مع املؤسسات الكبرى، كذلك يمكنها أن تعالج

269) 

األموال ✓ رؤوس  امل :انخفاض  رأس  في  نسبي  بانخفاض  تمتاز  أثناء  و   الحيث  أو  اإلنشاء  بفترة  األمر  تعلق  سواء  ذلك 

 .  الش يء الذي جعلها من أهم أشكال االستثمار املفضلة عند صغار املستثمرين  التشغيل،
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وهذا ما   الغاية األساسية ألي مؤسسة مهما كان شكلها أو حجمها هي تحقيق األهداف التي أسست من أجلها التجديد: ✓

األمثل االستخدام  منها  طويلةلمل  يتطلب  لفترة  االستمرار  مؤسسة  ألي  يمكن  وال  املتاحة،  التطورات   وارد  واكبت  إذا  إال 

يسمى بالبدائل الجديدة للمنتوج الناتجة عن نهاية   االقتصادية والتكنولوجية، من خالل التجديد واالبتكار ملواجهة ظهور ما

 دورة حياته.

 الالزم إلقامة وتشغيل املؤسسات الصغيرة بأشكال معينة ل  ا يرتبط انخفاض الحجم املطلق لرأس امل أنماط امللكية: ✓

أو في شركات األشخاص، وتساعد هذه الفردية والعائلية  الغالب في امللكية  األنماط من امللكية على   مللكيته، والتي تتمثل في 

 . وتنميتها  استقطاب وإبراز الخبرات واملهارات التنظيمية واإلدارية في البيئة املحلية 

التجمع:و   اضانخف ✓ الحجم وأهمية االستفادة من وفورات  املؤسسات الصغيرة  فورات  في  الحجم  تنخفض وفورات 

انخفاض نتيجة  الكبيرة،  باملؤسسات  االنخفاض ضرورة   باملقارنة  هذا  تعويض  ويتطلب  اإلنتاج،  اإلنتاجية وحجم  الطاقات 

 التجمع". وهو ما يؤكد أفضلية إقامة املؤسساتت  رامن نوع آخر من الوفورات أال وهو "وفو  استفادة املؤسسات الصغيرة

 ( 30، ص 2004)لخلف،  . الصناعية الصغيرة في مناطق تجمعات صناعية

 :واملتوسطة  الصغيرة املؤسسات لترقية والدعم املساعدة تدابير  .5.3

 . انعاش النمو االقتصادي ✓

 التكنولوجي  يف تكادراج تطوير املؤسسات الصغيرة و املتوسطة ضمن حركية التطور و ال ✓

 تشجيع بروز مؤسسات جديدة و توسيع ميدان نشاطها  ✓

املؤسسات   ✓ املتعلقة بقطاع  التكنولوجي  و  املنهي  االقتصادي و  التجاري و  و  الصناعي  الطابع  املعلومة ذات  ترقية توزيع 

 الصغيرة و املتوسطة 

 الصغيرة و املتوسطة   اتسستشجيع كل االعمال الرامية الى مضاعفة عدد مواقع االستقبال املخصصة للمؤ  ✓

 تشجيع تنافسية املؤسسات الصغيرة و املتوسطة  ✓

 تحسين اداء املؤسسات الصغيرة و املتوسطة  ✓

 الحث على وضع انظمة جبائية قارة و مكيفة املؤسسات الصغيرة و املتوسطة  ✓

 ترقية اطار تشريعي و تنظيمي مالئم لتكريس روح التقاول وتنمية املؤسسات الصغيرة و املتوسطة ✓

 تبني سياسات تكوين و تسيير املوارد البشرية تفضل و تشجع االبداع و التجديد و ثقافة التقاول  ✓

 تياجاتها تسهيل حصول املؤسسات الصغيرة و املتوسطة على االدوات و الخدمات املالية املالئمة الح ✓

 تحسين االداءات البنكية في معالجة ملفات تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة  ✓

 ع التحاق املؤسسات الصغيرة و املتوسطة الوطنية بالتيار العالمي للمناولة تشجي ✓

 ترقية عمليات الشراكة مع كبار ارباب العمل سواء اكانوا وطنيين ام اجانب  ✓

 الشراكة الجزائرية فيما بينها تنسيق نشاطات بورصات املناولة و  ✓

 .املناولة تشجيع قدرات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الجزائرية في ميدان ✓

 دور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في تنمية القطاع الصناعي . 4

الصناعي   القطاع  تنمية  في  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  مساهمة  مدى  نشاطال ملعرفة  بتحليل  علينا  هذه   بد 

هي  امل ما  بمعنى  مؤسساتاألؤسسات  بمعنى  طبيعتها  على حسب  وهذا  إليها،  توجه  التي  ومتوس نشطة  أو  صغيرة  معنوية  طة 

 . مؤسسات صغيرة ومتوسطة طبيعية، باعتبار أن لكل طبيعة خاص بها

 ن أن قة لهذه القوة، وهذه األخيرة ال يمكالقوي بشكل عام، دون وجود هياكل خال يمكن الحديث عن قطاع صناعي  

 ، وعليه ترقية القطاع الصناعيتؤدي دورها املرجو منها في ظل وجود العراقيل واملشاكل التي تكبح عملها في مجال الصناعة
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املتقدمة، إنما تنطلق من   الجزائري ال يبدأ من خلق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي تعد ركيزة التنمية الصناعية في الدول 

اجتماعية، وهذاحل جميع املشاكل واملعيق  اقتصادية، تشريعية، وحتى  مالية  االبداع   بهدف ات، سواء كانت  تفجير طاقات 

 .هذه املؤسسات والرفع من تنافسيتها محليا، وتنافسية الصناعة الوطنية دوليالدى 

 مجاالت أنشطة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة  .1.4

النشاط   قطاعات  جميع  داخل  أنشطتها  املشاريع  هذه  أو  تمارس  التجاري  أم  الصناعي  سواء  أو   االقتصادي  الزراعي 

)حاو    واملتوسطة على النحو التالي: لت التي يمكن أن تعمل فيها املشاريع الصغيرةالتجاري أو املقاوالت ويمكن توضيح املجاا

 ( 08-05شين، بوعوينة، بدون سنة نشر، ص 

 مشاريع التنمية الصناعية  ✓

إلنتاجية تحويل املواد الخام إلى مواد مصنعة أو نصف مصنعة أو تحويل املواد نصف يقصد بمشاريع التنمية الصناعية ا

إلى   لتقدم  املصنعة  الصناعي  القطاع  أنشطة  وتتسع  وتغليفها  وتعبئتها  الصنع  كاملة  املواد  تجهيز  أو  التصنيع  كاملة  مواد 

 مجاالت عديدة لنشاط مشاريع األعمال الصغيرة واملتوسطة ، يمكن توضيحها . 

لحجارة واملنتجات  لصناعات التي تكون مدخالتها منتشرة في أماكن متعددة، مثال صناعة األلبان واملطاحن، وتقطيع اا -

الحجرية وأعمال املقاوالت، وأية أنشطة تقل فيها عملية نقل املواد وتكاليفها إلى حد كبير جدا نتيجة لقيام الصناعات  

وبالتالي يمكن أن ينشأ أكثر من مصنع بحجم صغير في أماكن مختلفة إلنتاج   الصغيرة قريبا في أماكن وجود املواد الخام،

 ن كل مصنع بالقرب من أماكن وجود املواد الخام أو املدخالت التي يعتمد عليها.السلعة ذاتها، ويتوط

التلف )صناعات األلبان ومنتجاتها وصناعات الثلج والخبز والحلويات - التي تنتج منتجات سريعة  ( ألن هذه  الصناعات 

للسوق  بيوم  يوما  اإلنتاج  على  تعتمد  محدود  ،املشاريع  ملنتجاتها  التخزين  فترة  احتياجات  وتكون  لتغطي  تنتج  ألنها  ة 

 السوق في املنطقة املحلية التي تتوطن فيها. وهذا يبرر أن تكون هذه املشاريع قريبة من أسواق املستهلكين. 

للمستهلكي   - الخاصة  املواصفات  ذات  وأالصناعات  ومنافذ  أبواب  من  النجارة  )منتجات  وخياطة  ن  الطوب  وأنواع  ثاث 

 ..(. املالبس

عتمد على دقة العمل اليدوي أو الحرفي )مشغوالت الذهب واملاس واملالبس املطرزة وصناعات الفخار  الصناعات التي ت  -

 ..(.اني الزجاجية واملنتجات النحاسيةوالخزف والصيني وصناعات األو 

 : منهاو : نشاط التعدين ✓

الصغير(: - الفردي  )املنجم  التعدين  مجال  في  الصغيرة  بإ  املشاريع  تنهض  التي  املشاريع  عمليات  تلك  حدى 

وأنشطة املناجم واملحاجر واملالحات، معتمدة على العمالة واملجهود البشري بصورة أساسية وتستغل خامات  

اكتشافها   عند  تتطلب  وال  قريبة  أعماق  في  أو  األرض  على سطح  تجزئتها،  تتركز  أو  استخراجها  أو  تقييمها  أو 

 .قدمة أو باهظة التكاليفمعدات متعمليات تكنولوجية معقدة، وال تحتاج إلى آالت و 

   ومن أهم ميزات هذه املشاريع:

o  عتماد على نشاط االستخراج دون غيره من أنشطة التنقيب واالستكشاف. اال 

o فت واملتوسطة  الصغيرة  التعدينية  املشاريع  تستغرق  بتحقيق  ال  عليها  للقائمين  يسمح  مما  لتنميتها،  طويلة  رة 

 في أقرب وقت. تدفقات مالية سريعة ومن ثم عوائد مالية 

o  .غالبا ما تكون هذه املشاريع حلقة أولى ترتبط بحلقات أخرى للتنقية والتجهيز 

o إعداد  ال ويمكن  عالية  خبرات  املشاريع  لهذه  واملالية  والتنظيمية  الفنية  اإلدارة  تتطلب  هذه    في  العاملين 

ل دورات تدريبية قصيرة على  املجاالت خالل فترة زمنية قصيرة كما يمكن تطوير خبرات عمالتها سريعا من خال

 رأس العمل. 
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أو في أعماق قريبة...  املناجم املتوسطة:   - التي تكون فيها الخامات مركزة على سطح األرض  املناطق  تتوضع في 

أوس مساحات  اإلنتاج ضمن  فيها  االستخراج  ويتم  أنشطة  تتم  وفيها  الصغيرة  املناجم  في  تتم  التي  تلك  من  ع 

 خول في عمليات تكنولوجية معقدة. والتقسيم والتجهيز دون الد

الكبيرة:   - معقدة  املناجم  الثمن،  غالية  فنية  تجهيزات  إلى  عملياتها  وتحتاج  ضخمة  باستثمارات  تتمتع  التي 

شطة املعملية لتجهيز الخامات وإنتاجها في صورة واحدة أو صور  تكنولوجيا وتعتمد على إجراء العديد من األن

ناجم سلسلة في نشاط إنتاجي واحد يبدأ من االستكشاف إلى التنقيب والحفر  متعددة. وغالبا ما تكون هذه امل 

ة  إلى التحليل الكيميائي والتقييم االقتصادي والفني للخامات إلى استغالل الخامات وتنقيتها وإنتاجها بالصور 

 املطلوبة لالستخدام املحلي أو التصدير.

 وتتمثل في:مشاريع التنمية الزراعية:  ✓

 إنتاج الفواكه والخضار أو الحبوب أو املشاتل أو البيوت الزراعية املحمية. ة الزراعية: مشاريع الثرو -

 مشتقاتها . كتربية األبقار أو األغنام أو الدواجن أو املناحل أو األلبان و  مشاريع الثروة الحيوانية: -

 كصيد األسماك أو إقامة بحيرات صناعية ملزارع األسماك.  لثروة السمكية: ا -

ا ✓ خدمات  مشاريع  التدريب،  خدمات   ، السياحية،الترفيهية  الفندقية،  املصرفية،  الخدمات  في  وتتمثل  لخدمات: 

والتفريغ، خدمات الدعاية    الصيانة، والتشغيل أو خدمات النظافة وحماية البيئة من التلوث وخدمات النقل والتحميل 

ا إقامة  االستشارية،  الخدمات  الكمبيوتر،  خدمات  أو  واالعالن  املستودعات  والنشر  أو  الحديثة،  التقنية  ذات  لورش 

واملخازن املبردة لخدمات الغير، أو األسواق املركزية واملراكز التجارية أو املطاعم املتميزة. كذلك: املطابع والتصوير واآللة  

 . والدهان والطالء وإصالح السيارات وقطع الغيار وعمليات الصيانة الدوريةالكاتبة  

يقص ✓ املقاوالت:  ألهمية  نشاط  مناسب  بمقابل  للغير  معينة  أعمال  بإتمام  املقاول  أو  املتعهد  اعتياد  باملقاوالت  د 

   العميل مثل: 

أو الطرق أو الجسور أو السدود أو    مقاوالت اإلنشاءات املدنية كاملباني أو تركيب املباني الجاهزة أو املطارات -

 املوانئ أو شبكات املياه واملجاري .

 هربائية كمحطات توليد الكهرباء أو شبكات نقل وتوزيع التيار الكهربائي أو االلكترونيات. مقاوالت املشاريع الك -

 مقاوالت املشاريع امليكانيكية ملحطات تحلية املياه أو املصانع. -

  ن أهم أنشطة مشاريع األعمال الصغيرة واملتوسطة ، أهمها مجال التجزئة:يعتبر مالنشاط التجاري:  ✓

 ع سلعا كثيرة متنوعة وهي صغيرة الحجم . التي تبيمتاجر عامة:  -

األقسام:   - من  متاجر  بمجموعة  وتخصص  املدن،  وسط  وفي  التجارية  األحياء  في  غالبا  تقع  كبيرة  متاجر 

 مجموعات السلع.

 نوع معين من السلع مثل األثاث، األدوات املكتبية، األطعمة، الحقائب.  تتخصص فياملتاجر املتخصصة:  -

جر يقدم تشكيالت مختلفة من البضائع والسلع واملواد الغذائية، وتتعامل مع املنتج  مت متاجر السوبرماركت:   -

 مباشرة وبها إمكانات كبيرة لتخزين البضائع واملواد الغذائية. 

ثقة والشهرة في تقديم الخدمات التي تعتمد على العمل مثل )التنظيف،  التي تعتمد على المتاجر الخدمات:   -

 إلخ (.   الكي، صالونات الحالقة...

 املشاكل التي تواجه تطور القطاع الصناعي في الجزائر  .2.4

الصناعي القطاع  إلى   إن  منتجاته ووصولها  تنويع ورقية  أمام  عائقا  تقف  التي  املشاكل  من  العديد  يواجه  الجزائري 

 ( 10-08، ص 2018)بوخاري، خليفة،   الدولية، وهو ما يتجلى من خالل: سواقاأل 
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بامل ✓ املتعلقة  أو  عدات واآلالت:املشاكل  تجديدها  يستدعي  الذي  األمر  اإلنتاج  التجهيزات ووسائل  فأغلبها   قدم  صيانتها، 

إلنتاجية نتيجة التقادم التكنولوجي، وهذا  ا يعود إلى السبعينات الثمانينات، عالوة على االمتالك املعنوي لكثير من التجهيزات

منتصف منذ  القطاع  عرفها  التي  االستثمارات  لم   بسبب ضعف  التي  الصعبة  املالية  الوضعية  ذلك  إلى  أضف  الثمانينات، 

ج  من تبعية كبيرة نحو الخارج سواء فيما تعلق بمنتجات التجهيز أو مدخالت اإلنتا تسمح لها بتجديد عتادها بإعتبارها تعاني

 الصناعات.   لكثير من

االستخراجية فأساسا   بيعية، وخاصة الصناعاتتعتمد معظم الصناعات على املوارد الط  املشاكل املعلقة باملواد الخام:  ✓

وكيماويات الجزائرية والتي تعتمد على مقومات   تعتمد على استخراج املوارد الطبيعية املتوفرة في البالد، وأيضا صناعة البتر

أهمه الغازطبيعية  في  املتمثلة  األولية  املواد  و  ا  تنافسية،  بأسعار  النفطية واملتوفرة  بالتالي يمكن تحويل  الطبيعي واملشتقات 

 . قدرات تنافسية تسمح لها بالتنافس عامليا  هذه امليزة النسبية إلى

الصناعية: ✓ العقارات  الصن  مشكل  القطاع  يواجهها  التي  العوائق  أهم  الصناعي أحد  العقار  فييمثل  الجزائر، حيث   اعي 

ق الحصول على  املشكل، فصعوبة  املهمة بسبب هذا  املشاريع  من  العديد  استثماري   طعةتوقفت  ملزاولة نشاط  مهيأة  أرض 

القابلة العقارات  أسعار  في  الفاحش  االرتفاع  إلى  اإلدارية   باإلضافة  اإلجراءات  وتعدد  وتعقد  املضاربة  بسبب  لالستغالل 

 .الصناعي في الجزائر مو القطاعوالقضائية كلها أعاقت ن

اد مصادر التمويل وهذا نتيجة لغياب جهاز مصرفي  يواجه الجهاز اإلنتاجي صعوبات إيج  مشاكل تتعلق بنقص التمويل: ✓

القطاع الصناعي من مصدر هام ورئيس ي لتنميته،   قادر على تمويل إقامة صناعات جديدة أو صناعات قائمة وبالتالي حرم 

اع ذلك  عن  نتج  التمويلوقد  على  الصناعة  املؤسسات  القطاع  تماد  هذا  في  االستثمارات  قلة حجم  عليه  ترتب  مما    الذاتي 

  وصغر حجم املصانع التي تم إنشاؤها.

الصناعي سواء على   تعتبر مشاكل التسويق من أبرز املشاكل واملعوقات التي يعاني منها القطاع  مشاكل متعلقة بالتسويق: ✓

 يلي: ك املعوقات املرتبطة بالتسويق ما أهم تل ي من خالل تسويق وتصدير املنتجات املصنعة، ومناملستوى الوطني أو الدول

واملالي للمستهلكين وبالنظر  صغر حجم السوق املحلية وعجزها عن استيعاب اإلنتاج املحلي مع تدهور الوضع املعيش ي -

مع التكيف  على  الصناعة  املؤسسات  وقدرة  الحقيقي  الطلب  وضعية  تشكيلة  امل إلى  إلى  بالنسبة  للسوق  الجديدة  عطيات 

 .املادة التي تصنعها ومع املحيط الجديد لإلنتاج

األجنبية امل - الصناعة  املحلية ومنتجات  الصناعة  منتجات  بين  املتكافئة  العادلة وغير  غير  السوق   نافسة  حيث فتحت 

 .زعما أن الجزائر تتبع اقتصاد السوق الحر قيودالجزائرية على مصراعيها للسلع واملنتجات األجنبية التي تدخل بدون أية 

 : تتمثل فيما يلي: لتخطيط الصناعي مشاكل تتعلق بالخبرة الفنية وغياب التنظيم وا ✓

بعيدة عن  - تقام  قد  أو  اإلنتاج  تكلفة  زيادة  يعني  مما  الصناعية  للمؤسسات  الجغرافي  التوزيع  كفاءة  املواد   عدم  توافر 

 .نافذ البحريةاألوليةـ أو تقام بعيدة عن امل

والتطوير ال يزال   نفاق على البحثاعتمدت على التكنولوجيا املستوردة ومشروعات تسليم املفاتح في اليد، كما أن اإل  -

تقليدي أو يعاني من قصور في التنسيق مع   ضعيف وبعيدا عن احتياجات الصناعة، أضف إلى ذلك أن نظام التدريب مازال 

راب خلق  وعدم  الصناعة،  بيناحتياجات  قوية  العمليات   طة  تطوير  في  تساهم  والجامعات حتى  البحوث  ومعاهد  الصناعة 

 اإلنتاجية. 

ا ✓ الصناعية:ضعف  املؤسسات  بين  والتكامل  التنمية   لتعاون  وكذا  الفروع  بين  ما  اإلندماج  درجة  الضعيفة   ضعف 

ال الخارجية قصد ضمان  األسواق  اتجاه  تبعية  نجد  إذ  الباطن،  من  املقاوالت  كما   تموينلنشاطات  والتجهيزات،  باملدخالت 

وشرا شبكات  قيام  دون  تحول  التي  العوائق  من  العديد  هناك  بيننجد  في   كات  واملتوسطة  الصغيرة  الصناعية  املؤسسات 

الصناعات الجزائرية مبعثرة جغرافيا وقطاعيا، ومن النادر أن نجد تحيزا   الجزائر وتعاونها فيما بينها، وباستثناءات قليلة، فإن
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 ن الشركات القائمة فيواحد أو على أساس قطاعي وهناك العديد من املناطق الصناعة في الجزائر، لك ركات صغيرة في موقعلش

في منطقة واحدة، وعنده   تلك املناطق ال تتعاون فيما بينها، ورغم ذلك فقد يتم أحيانا تجميع عدد صغير من املشاريع قطاعيا

السائد بين تلك الشركات، والثقة بين مالكي تلك   الشركات إال أن التنافس هو العامل ينشأ قدر صغير من التعاون بين هذه  

ض من الصناعات  قليل  عدد  وهناك  نسبيا،  عموما،   عيفة  منعزلة  والصناعات  قطاعي،  أساس  على  قائمة  غير  االتحادات 

املنطقة  على  أسواقها  م وتقتصر  بتوافر  يتعلق  ما  في  أيضا  منعزلة  وهي  فيها،  واملورديناملوجودة  املنافسين  على   علومات 

 االنعزال وليس الحجم.  مشاريع الصغيرة واملتوسطة هي في والتكنولوجيا الجديدة وأسواق التصدير، واملشكلة الرئيسية لل

منتجاتها عن مثيالتها   تتميز الصناعة الجزائرية بشكل عام بارتفاع كلفة  ارتفاع كلفة اإلنتاج وعدم االهتمام بالنوعية:  ✓

شكل عقبة صعبة أمام وصولها  العربية، وهذا ما ي  سوق العاملية وحتى املنتجات املشابهة لها في الدول النامية، ومنها الدول في ال

سوقها الداخلية، وتعود التكلفة املرتفعة للمنتجات الصناعية الجزائرية إلى عدة   إلى األسواق الخارجية، بل وحتى املنافسة في 

 أسباب أهمها: 

التمكن   - منعدم  أقل  إلى  االستخدام  نسبة  تصل  حيث  املتاحة،  اإلنتاجية  الطاقات  كامل  استخدام  في  من  النصف 

 .ض املؤسسات الصناعيةبع

 اختيار أحجام غير مالئمة للمؤسسات الصناعية خاصة في القطاع العام.  -

 اإلنتاجية الضعيفة للعمالة. -

 .العملية الصناعية نتيجة سياسة األسعاراإلرتفاع املصطنع في أسعار بعض املواد األولية الداخلة في  -

 توسطة في الجزائر املشاكل واملعوقات التي تواجه املؤسسات الصغيرة و امل .3.4

هذه بين  ومن  نشاطها  عملية  من  تحد  التي  والعوائق  املشاكل  من  مجموعة  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات   تواجه 

 ( 70-68، ص 2018)الصعيدي، قاسيمي،   املشاكل ما يلي:

واالجتماعية:مشاك ✓ االقتصادية  والتوجهات  السياسات  واالجتما ل  االقتصادية  والتوجهات  السياسات  عية  عملت 

السياسات الصغيرة واملتوسطة وذلك إذا قارنا االهتمام الكبير الذي   للعديد من الدول خاصة النامية منها على إهمال أوضاع

مية لم تقم بتقديم أية برامج من أجل توجيه وتنظيم الصناعات في  الدول النا أعطي إلنشاء الكيانات الكبرى، كما أن معظم

و  واملتوسطة  الصغيرة  مناملؤسسات  هذه   مساعدتها  أصحاب  أنشطة  على  سلبيا  يؤثر  هذا  وكل  والفنية،  املالية  الناحية 

 املؤسسات. 

األساسية: ✓ والبنية  العامة  الخدمات  ونقص  النقل  ا مشاكل  منها  تعاني  التي  املشاكل  بين  الصغيرة  من  ملؤسسات 

نقل في  صعوبات  تواجه  حيث  النقل،  مشكل  هي  منتج واملتوسطة  أو  األولية  السوق  خدماتها  إلى  املصدر  من  النهائية  اتها 

الصغيرة املؤسسات  أن معظم  كما  مناسبة.  تواجه   بتكاليف  النائية خاصة  األرياف واملناطق  في  إنشاؤها  تم  التي  واملتوسطة 

ا  املياه وخدمات  نقص  والطاقةمشكل  املائية  ما   ملجاري  وهذا  أنشطتهم،  ملمارسة  املناسبة  األرضية  تواجد  وعدم  الكهربائية 

 طرق غير رسمية تؤدي إلى ارتفاع التكاليف وبالتالي االستدانة.  ؤدي ببعض املؤسسات وفي بعض األحيان بممارسة ي

واملنافسة:  ✓ والتخزين  التسويق  واملتوسطة    مشاكل  الصغيرة  املؤسسات  وجود  تواجه  لعدم  نتيجة  التخزين  مشكل 

ملدخالت أو تلك املتعلقة باملخرجات، كما تواجه أيضا مشكل  الخام املتعلقة با أماكن مخصصة لتخزين املواد األولية واملواد

الجال، الكمية واالنتظام الذي يلزم توفر تحكم جيد في الدورة التخزينية هذا يؤدي   عدم التسيير الجيد للمخزون من حيث

بدال من زيادة استثمارها    تذبذبه مما يؤدي إلى صرف مبالغ ضخمة في العمليات التخزينية ى نقص أو زيادة املخزون وبالتاليإل

العمليات اإلنتاجية  في   .والتسويقية في  العمالء  ثقة  إلى فقدان  في املخزون كنقصه مثال من شأنه أن يؤدي  أن االختالل  كما 

إلى والتوجه  املؤسسات  فقدانهممؤسسا هذه  واحتمال  أخرى  قبل   ت  من  منافسة  الصغيرة  املؤسسات  تواجه  كما  نهائيا، 

 املؤسسات الكبيرة وحتى املؤسسات األجنبية. ة أواملؤسسات املماثل
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املدربة:  ✓ العمالة  نقص  الصغيرة   مشاكل  املؤسسات  واملؤهلة من  املدربة  العمالة  الكبرى على جاذب  املؤسسات  تعمل 

 و هذا يرجع لعدة أسباب نذكر منها ما يلي: واملتوسطة بصفة كبيرة

 ة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة وذلك لعدم قدرة هذه األخيرةتتميز املؤسسات الكبيرة في دفع أجور مرتفعة مقارن -

 على دفع أجور عالية للعمال ما يؤدي بتوجههم إلى طلب فرص العمل في املؤسسات الكبرى. 

 ة على فرص ترقية محدودة مقارنة باملؤسسات العمومية. تعتمد املؤسسات الصغيرة واملتوسط -

 الصغيرة واملتوسطة.  تواجد شبح الفشل ومخاطر التوقف املؤسسات -

 قلة املكافآت واالمتيازات والحوافز في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة مقارنة باملؤسسات الكبيرة  -

واالئتمان: ✓ التمويل  امل مشكل  قدرة  وعدم  االقتراض  شروط  التسديد،  إن صعوبة  على  واملتوسطة  الصغيرة  ؤسسات 

بين أهم العوائق التي تواجهها املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، كما  عينية من قبل البنوك تعتبر من   إضافة إلى طلب ضمانات 

تمويل  تفضل  البنوك  تموي أن  عملية  أن  باعتبار  اإلنتاجية  األنشطة  بدل  كالتصدير واالستيراد  الخارجية  التجارة  ل  أنشطة 

لمؤسسات الصغيرة باملخاطر خاصة في ظل غياب ضمانات تقوم بتغطية مخاطر القروض املمنوحة ل هذه األخيرة محفوفة

من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة قد تم    ( %80) بينت دراسة البنك العالمي الخاصة بالدول النامية أن   واملتوسطة، حيث

بأموال بنسبة   إنشاؤها  يؤدي    ( %100) خاصة  ما  بفعل وهو  واملالي  املصرفي  الجهاز  من  قروض  على  الحصول  صعوبة  إلى 

 .  مانات املطلوبةالصعبة ومستوى الض  شروط االقتراض 

العقار:  ✓ التي   إشكالية  العوائق  بين  من  وهذه  مناسبة  أرضية  واملتوسطة على وجود  الصغيرة  املؤسسات  نشاط  يعتمد 

امل تواجهها، حيث  نشاط  من  يحد  الجزائر  في  العقار  واملتوسطة  أصبح  الصغيرة  واملؤسسات  عامة  بصفة  الوطنية  ؤسسات 

قطعة أرض سلمت    ( 411) ومن مجموع    2001لوطنية لتهيئة اإلقليم أنه إلى غاية  كشفت دراسة للوكالة ا بصفة خاصة، فقد 

 ( قطعة أرض. 978( قطعة أرض غير مسواة قانونيا مقابل تسوية )3233الصناعية توجد ) لتطوير املناطق

التنمية  تعتبر الحوافز الضريبية املقدمة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة والتي تعمل على تنشيط   جبائية:  صعوبات  ✓

الضريبي معقدة مقارنة بتلك املقدمة للكيانات الكبرى، وهذا من شأنه أن يعيق عمل هاته املؤسسات   االقتصادية كاإلعفاء

ب عنه التهرب الضريبي، كما أن ارتفاع الرسوم والضرائب على أنشطة هذه  يسمى باألنشطة املوازية مما يترت بها إلى ما والتوجه

في طوره  املؤسسات  إلى وجود صعوبات  وخاصة  النشاط، إضافة  إنتاجية عن  إيقاف عدة مشروعات  إلى  ا االستغاللي يؤدي 

القواني جمركية  مع  بعد  التكيف  تستطع  لم  التي  الجمارك  إدارة  طرف  من  املتخذة  اإلجراءات  الجمركية  نتيجة  والليات  ن 

 .التطبيقات واألعراف الدولية والبعد عن 

القانونية: ✓ النصوص  استقرار  واملتوسطة   عدم  الصغيرة  باملؤسسات  الخاصة  القانونية  النصوص  استقرار  عدم  إن 

عن  تحدها  التي  العوائق  بين  من  امل تعتبر  وعوامل  التكنولوجيا  في  السريعة  والتغيرات  التطورات  ملواكبة  نافسة  العمل 

املدة إلى طول  إضافة  يوم،  بعد  يوما  معالجة مشك املتصاعدة  في  النصوص  وتفش ي  التي تستغرقها بعض  املؤسسات  ل هذه 

 أيضا ظاهرة الرشوة واملحسوبية.

 استراتيجية الجزائر لتنمية القطاع الصناعي  .4.4

الجزائر وضعت برامج متعددة في ترقية وتنمية الصناعة، وكل هذه البرامج ال العجز  إن  قت مصيرا مجهوال يتراوح بين 

ال  عن راجع  وهذا  وتفصيال،  جملة  فشلها  وعن  فيها،  القطاع  االنطالق  هذا  في  األجل  بعيدة  االستشرافية  الرؤى  غياب  ى 

)جغوط،   وقد وضعت الجزائر مؤخرا استراتيجية جديدة لتنمية الصناعة، ترتكز على أربع محاور كبرى تتمثل في:  االستراتيجي،

 ( 157، ص 2018، سماش

 االنتشار القطاعي للصناعة. -

 انتشار وتوسع حيز الصناعة.  -
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 .سياسة التطور الصناعي  -

 إن هذه االستراتيجية ال يمكن أن تجسد على أرض الواقع دون االعتماد على املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، فال يمكن 

الزمني باالعتماد  إقامة مؤسسات كبيرة لتجسيد هذه االستراتيجية من جهة نفقات األمو  البعد  الباهظة، ومن جهة أخرى  ال 

أ على دوامة  في  الجزائر  يدخل  املؤسسات  تطوير تلك  معدالت  أن  كما  النفط(،  )أزمة  الراهن  الظرف  ظل  في  خاصة  خرى 

 .املجال  تكمن في االبداع الذي تخلقه املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على غرار التجربة اليابانية واألمريكية في هذا الصناعة

لهذه   يمكن  فهناك قطاعات صناعية  الجزائر،  في  واملتوسطة خصبة  الصغيرة  املؤسسات  تتبناها  آفاق  أن  املؤسسات 

غرار الصناعات الغذائية والبالستيكية والكيماويات الزراعية بشكل كلي، وتركيز املؤسسات الكبرى على الصناعات التي   على

أموال كبيرة ج تتطلب املقاوالت من  تكنولوجيات ورؤوس  اعتماد  السيارات والكهرو منزليات...، كما أن  مثال ذلك صناعة  دا 

املحلية وتوسيع  على غرا  الباطن الصناعة  أنشطة  تنويع  الى  باإلضافة  املؤسسات،  وتنافسية هذه  ترفع من حركية  املناولة،  ر 

 .املنتجات الوطنية سلة

ه  على  االعتماد  على  مجبرة  الجزائرية  فالدولة  تحقيق  وعليه  الى  يهدف  تنافس ي،  صناعي  قطاع  إلنشاء  الطاقات  ذه 

الى االكتفاء القيود في وجه املؤسسات    الصناعي املحلي، ثم يرمى  الى فك جميع  العاملية، باإلضافة  التصدير ودخول األسواق 

 .وجه التحديد، وتشجيع االبداع واالبتكار في هذه الهياكل الحيوية الصناعية على 

 :خاتمة. 5

واملتوسطة   الصغيرة  املؤسسات  إلى دور  البحثية  الورقة  في هذه  القتطرقنا  تنمية  الصناعيفي  أنه  طاع  ، حيث وجدنا 

اختالف   من  املعايير  وبالرغم  وكذا  واملتوسطة،  الصغيرة  للمؤسسات  وموحد  دقيق  تعريف  وجود  حول  والتوجهات  الراء 

اتفاقا حول أهميتها الريادي    املستعملة في تصنيفها فإن هناك  القطاع الصناعي، ومن ثم  ودورها  التنميةفي تنمية   تحقيق 

 ، حيث أن عملتي التصنيع وتحقيق التنمية االقتصادية عمليتين متالزمتين. تماعيةاالقتصادية واالج

 على ما سبق توصلنا إلى النتائج التالية:  بناء   النتائج:. 1.5

والذي  - االقتصاد  علم  من  فرع  هو  الصناعي  املؤسسات    االقتصاد  تواجهها  التي  االقتصادية  املشاكل  يتناول 

املجت وا مع  هامشية مثل  و مع.  لصناعات، وعالقاتها  اختالفات  مع  أسماء  بعدة  االقتصادية  األدبيات  في  هو معروف 

"األعمال   "التجارة"،  والسياس ي"،  الصناعي  "التنظيم  والتجارة"،  "الصناعة  الصناعة"،  "اقتصاديات 

   االقتصادية"...إلخ.

تصادية، وذلك للدور الذي يلعبه  يعتبر القطاع الصناعي في الجزائر من أبرز القطاعات الرائدة في دعم التنمية االق -

 في تحريك عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية.

بينها:   - من  الخصائص  من  بمجموعة  الكبيرة  املؤسسات  عن  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  اإلدارة  تتميز    –مرونة 

 إلخ. التجديد، أنماط امللكية..،  الحجمصغر  ة التكوين،  سهول

وامل - الصغيرة  املؤسسات  تكبح  تعاني  التي  واالقتصادية،  واملالية  اإلدارية  املشاكل  من  جملة  من  الجزائر  في  توسطة 

 هذه املؤسسات وتمثل عقبات في طريق نموها.  بدورها عمل 

الذي تلعبه املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في - تنمية وترقية القطاع الصناعي مهم جدا، وذلك من خالل    إّن الدور 

 االكتفاء الذاتي.  لتالي تحقيقتنويع املنتجات املحلية، وبا

الجزائر   - تتمكن  بشكل    خصوصاحتى  النفط  على  في صادراتها  املعتمدة  عموما والدول  مركزها    أساس ي  تحسين  من 

قطاع  خارج  الصناعات  مجال  في  تشجي التنافس ي  من  البد  املؤسساتالنفط  مستوى  على  والتطوير  البحث   ع 

التكنولوجيا محليا، من أجل صنع   ت واألساليب اإلنتاجية الحديثة مع تطويرهاالصناعية، والتركيز على استخدام 

 .منتوجات تنافسية وبأقل التكاليف
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 التوصيات. 2.5
 
 من النتائج السابقة، قمنا باقتراح مجموعة من التوصيات، منها:  : انطالقا

الصناعي  ضرور  - القطاع  مجال  في  متخصصة  وأبحاق  دراسات  مراكز  انشاء  وتعزية  التحسين  أجل  الثقافة  من  ز 

 . االبتكارية

إستراتيجية مالئمة تتالءم - الجزائر  تبني  في تحقيق   ضرورة   القطاع الصناعي  املتوفرة من أجل نجاح  مع اإلمكانيات 

 عملية التنمية االقتصادية.

 تهتم بتكوين أصحاب املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. ضرورة إقامة دورات تكوينية  -

املؤس - إقامة  الى  التوجه  الدول  ذات  على  املؤسسات  من  والتقليل  الصناعي  الطابع  ذات  واملتوسطة  الصغيرة  سات 

 االقتصاد املحلي بهذا القطاع. الطابع الخدمي والتجاري نظرا لتشبع

ستثمار في مجال القطاع الصناعي، نظرا للدور الذي تلعبه  العمل على تشجيع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على اال  -

 التنمية.هذا األخيرة في دفع عجلة 

 . املراجع املعتمدة: 6

 :  ملؤلفاتا

، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، إدارة األعمال التجارية الصغيرة(،  2002توفيق عبد الرحيم يوسف ) .1

 عمان، األردن. 

، ترجمة رفاعي محمد رفاعي ومحمد سيد  "اإلدارة اإلستراتيجية  "مدخل متكامل(،  2001)شارلز وجاريث جونز   .2

 أحمد عبد املتعال، الجزء األول، دار املريخ للنشر، اململكة العربية السعودية.

3. ( الغالبي  منصور  محسن  الصغيرةإ(،  2009طاهر  األعمال  منظمات  وإستراتيجية  وائل  واملتوسطة  دارة  دار   ،

 وزيع، الطبعة األولى عمان، األردن. للنشر والت

 :  األطروحات

4. ( مشري  الناصر  دور (2011محمد   املحلية التنمية  تحقيق في  واملصغرة والصغيرة املتوسطة ؤسساتامل ، 
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 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وآليات دعمها وتمويلها  

Small and medium enterprises and their support and financing mechanisms 

 فرع ورقلة نموذجا  وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب دراسة حالة: ال

Case study: The National Agency for Youth Employment Support, Ouargla Branch, as a 
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 : ملخص

اهمة أجهزة في تمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في إطار الوكالة  هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مس

للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة خالل الفترة: الوطنية لدعم تشغيل الشباب باعتبارها أحد أجهزة الدعم الحالية  

املستوى االقتصادي واالجتماعي من خالل 2020–2015 الرفع من  في  املؤسسات  تؤديه هذه  الذي  للدور  بالنظر   ،

 الزيادة في الناتج الوطني الخام والتقليص من حدة ظاهرة البطالة والفقر، ومن النتائج املتوصل إليها نذكر اآلتي: 

 تعتبر املؤسسات الصغيرة واملتوسطة األداة األساسية التي ينشط من خاللها القطاع الخاص ويساهم في التنمية؛   -

 في زيادة عدد أصحاب األفكار؛  -
ً
 هاما

ً
 تعد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة كمدارس للتكوين باعتبار ذلك يؤدي دورا

 األجهزة التي وضعتها الجزائر للنهوض بقطاع املؤسسات الصغيرة. الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تعتبر أحد  -

 .دعم مالي، وكالة وطنية لدعم وتشغيل الشباب، مويل، تمؤسسات صغيرة ومتوسطة الكلمات املفتاح: -

Abstract: 

This study aimed to highlight the contribution of agencies in financing small and medium enterprises 

within the framework of the National Agency for Supporting Youth Employment as one of the current 

support devices for small and medium enterprises during the period: 2015-2020, given the role that 

these institutions play in raising the economic and social level through The increase in the gross 

national product and the reduction in the severity of the phenomenon of unemployment and 

poverty: 

- Small and medium enterprises are the primary vehicle through which the private sector is active and 

contributes to development; 

- Small and medium enterprises are considered as schools of training, as this plays an important role 

in increasing the number of owners of ideas. 

 

 

 

mailto:elhellamohamed08@gmail.com


 

 املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وآليات دعمها وتمويلها دراسة حالة: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع ورقلة نموذجا  

217                                                        ISBN: 978-9931-9738-0-5 

 . مقدمة: 1

 في استراتيجيات التنمية االقتصادية في معظم دول العالم؛ حيث       
ً
 مهما

ً
لقد أخذ قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة دورا

 من قطاع اإلنتاج في مختلف اقتصاديات الدول سواء املتقدمة منها أو املتخلفة، ويرى الكثير من االقتصاديين  
ً
 كبيرا

ً
تمثل جزءا

الدول  أن تطور مثل هذه املشاري في  التنمية االقتصادية واالجتماعية  أهم روافد عملية  إقامتها يعد من  ع ودعمها وتشجيع 

من   العديد  أمام  األمثل  البديل  املاض ي  القرن  تسعينيات  منذ  أصبحت  حيث  خاص؛  بشكل  النامية  والدول  عام  بشكل 

واملساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من  االقتصاديات باعتبارها منطلقا أساسيا لزيادة الطاقة اإلنتاجية من ناحية،  

 ناحية أخرى، وهذا ملا تتميز به املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من خصائص.

تعد إشكالية التمويل إحدى أكبر عقبات إنشاء ونمو املؤسسات الصغيرة واملتوسطة؛ حيث يواجه أصحابها صعوبة كبيرة    

املؤسسة أو الستمرار وتوسيع القدرة اإلنتاجية لها، والجزائر من بين الدول التي عرفت  في توفير التمويل الالزم سواء إلنشاء  

من   التحول  إلى  أدى  مما  الوطني؛  االقتصاد  هياكل  في  خاصة  هامة  وتغيرات  عميقة  تحوالت  فيها  االقتصادية  السياسة 

 وتنويع النشاطات املمارسة من قبلها.  املؤسسات الكبيرة إلى املؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي يسهل تمويلها وتوسيع

   مشكلة الدراسة: -

ما املقصود باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة؟ وما مدى مساهمة تتمثل مشكلة الدراسة في تقديم إجابة للتساؤل التالي:   

 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع ورقلة في دعمها وتمويلها باملنطقة؟

 الية الرئيس يمكننا طرح التساؤالت الفرعية التالية:  لإلجابة على سؤال اإلشك

 ما املقصود باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة؟ وفيما يتمثل واقع ومكانة هذا القطاع في الجزائر؟  -

 ما هي العراقيل التي تواجه قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر؟    -

 لة الجزائرية من أجل دعم وتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة؟ ما هي الهياكل واألجهزة التي وضعتها الدو  -

ما مدى مساهمة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع ورقلة في دعم وتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة باملنطقة    -

 ؟ وفيما تتمثل صيغ التمويل التي تقترحها على الشباب لتمويل مشاريعهم؟ 

   فرضيات الدراسة: -

 لإلجابة على التساؤالت السابقة تمت صياغة الفرضيات التالية:    

 يحظى قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة باهتمام كبير من طرف الدولة الجزائرية.  -1

 تواجه املؤسسات الصغيرة واملتوسطة عدة مشاكل وفي مقدمتها التمويل أثناء نشأتها وتطورها.  -2

 الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع ورقلة في دعم وتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة باملنطقة. تساهم الوكالة   -3

 أهمية الدراسة:  -

 تتجسد أهمية هذه الدراسة في الجوانب التالية:     

 التعرف على مكانة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ودورها في تحقيق التنمية االقتصادية؛   – 1

 والقوانين األخرى ذات الصلة؛  17 – 02دات قانون املؤسسات الصغيرة واملتوسطة رقم:الوقوف على مستج  – 2

 تساهم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في تقليص حدة ظاهرتي الفقر والبطالة.   – 3

 إبراز دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على االستثمار بغية تقليص حدة ظاهرتي البطالة والفقر.   – 4
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 أهداف الدراسة:  -

 تكتس ي الدراسة أهمية بالغة بغية تحقيق األهداف التالية:      

 إبراز مكانة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد الوطني؛   – 1

 لصعوبات والعوائق التي تواجه املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ومحاولة إيجاد حلول لها؛  تحديد أهم ا – 2

 التعرف على دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب كجهاز داعم إلنشاء املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.    – 3

 منهج الدراسة:  -

م االعتماد على املنهج الوصفي في الجانب النظري واملنهج  لإلجابة عن سؤال اإلشكالية الرئيس واختبار صحة الفرضيات ت   

 التحليلي في دراسة الجانب التطبيقي.  

 مرجعية الدراسة:  -

 أثناء القيام بانجاز هذه الدراسة تم االعتماد على املراجع التالية:     

 و األجنبية.  اعتماد املراجع من كتب، مذكرات، تقارير، سواء كانت هذه املراجع باللغة العربية أ -

 االستعانة بشبكة االنترنت بغية الحصول على الدراسات الحديثة وبياناتها التي يتعذر إيجادها في املكتبات.   -

 حدود الدراسة:  -

يتم من خالل هذه الدراسة مكانيا دراسة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع ورقلة؛ أما زمنيا ستتم دراسة املعطيات     

 . 2020 –2015بنشاط الوكالة خالل الفترة:املتعلقة 

أننا حاولنا تحديد بعض جوانبه       في بحث مبسط، إال  اإلملام بجميع جوانبه  إن هذا املوضوع ضخم ومتشعب، وال يمكن 

 الرئيسية وبشكل موجز وواضح؛ حيث تم تقسيم هذه الدراسة إلى املحاور التالية: 

 واملتوسطة. اإلطار املفاهيمي للمؤسسات الصغيرة   -2 

 آليات دعم وتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.  - 3

 دراسة ميدانية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع ورقلة.  - 4

 : الجانب النظري  -

 اإلطار املفاهيمي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة   - 2

يتم التطرق في هذا املحور لكل من مفهوم وأهمية ومعايير وخصائص املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ومكانتها ومتطلبات     

 النجاح والعوائق التي تواجهها في ظل االقتصاد الجزائري.  

 ماهية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة: – 1 – 2

 وخصائص املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. يتم التطرق في هذا العنصر لكل من مفهوم ومعايير،    

  مفهوم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة:  –أ 

بتصنيف       تهتم  الكمية  فاملعايير  املوجودة،  للمعايير  بالنظر  واملتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  محدد  تعريف  يوجد  ال 

 على مجموعة السمات الكمية التي أبرزت الفروقات بين األحجام امل
ً
ختلفة للمشاريع مثل: حجم العمالة  املؤسسات اعتمادا

 إلى عناصر  
ً
وقيمة رأس املال رقم األعمال...الخ، في حين تهتم املعايير النوعية في تصنيف املؤسسات بصورة موضوعية استنادا

الرئيسية مثل: نمط اإلدارة وامللكية والتقنية املستخدمة أنها:" كل مؤسسة  (1) التشغيل  أما التشريع الجزائري فعرفها على  ؛ 
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مليار دينار جزائري أو ال يتجاوز    2شخص وال يتجاوز رقم أعمالها السنوي    250إلى    1إنتاج السلع أو الخدمات تشغل من  

فما أكثر من    %25مليون دينار، كما تتوفر على استقاللية بحيث ال يمتلك رأس مالها بمقدار    500مجموع حصيلتها السنوية  

 .  (2)قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى ال ينطبق عليها تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة"

  معايير تصنيف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة: –ب 

 توجد عدة معايير لتصنيف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة نذكر من أهمها اآلتي:    

للم تصنيف موحد  األوربي  االتحاد  واملتوسطة سنة  وضع  الصغيرة  الدول    1996ؤسسات  لكل  توصية  كان موضوع  والذي 

األعضاء؛ بحيث نرى أنه ميز بين مختلف املؤسسات بالتركيز على معيار حجم العمالة واستقاللية املؤسسة ورقم األعمال،  

الثانية من  املادة  التعديالت على ذلك حسب  إلى الحصيلة السنوية، ثم أجريت بعض    06/05/2003التوصية في:  باإلضافة 

من: ابتداء  تطبيقها  تم  الجدول  01/01/2005والتي  معطيات  وفقا  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  تصنيفات  وتظهر   ،

 املوالي. 2؛ أما في الجزائر فيوجد تصنيف للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة توضحه معطيات الجدول رقم:(3) املوالي1رقم:

  واملتوسطة:خصائص املؤسسات الصغيرة  –ج 

   (4)تتميز املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بعدة خصائص يمكن ذكرها مختصرة في اآلتي:   

، باإلضافة لسهولة  تكمل هذه السهولة في صغر حجمها وقلة حجم التمويل الذي تستوجبه  سهولة اإلنشاء والتأسيس:   –  1

الدراسات التي يجب القيام بها قبل تأسيسها مثل:الجدوى االقتصادية وسهولة تنفيذ منشأتها وتركيب خطوطها اإلنتاجية من  

 آالت ومعدات وبساطة اإلجراءات اإلدارية...الخ.   

اإلدارة:  –  2 الذ  سهولة  واحد،  املؤسسات من طرف رجل  النوع من  هذا  تسيير  يتم  ما  مالكها  غالبا  الوقت  نفس  في  هو  ي 

ومسيرها ويقوم بمعظم الوظائف اإلدارية من تحديد األهداف واإلستراتيجية والقرارات التكتيكية والتشغيلية؛ مما يؤدي  إلى 

 مرونة وسهولة اتخاذ القرارات.  

جية بكفاءة وذلك لعدم  عادة ما يتمكن مسيري هذه املؤسسات من استغالل طاقتها اإلنتا  استغالل الطاقة اإلنتاجية:  –  3

 تعقد عملياتها اإلنتاجية؛ مما يزيد من إمكانية تحقيق األرباح. 

غالبا ما يتركز نشاط مسيري املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في حيز جغرافي صغير نوعا ما،    :االعتماد على السوق املحلي   –  4

وردين، والعمالء وأذواقهم وهذا ما يجعلهم قادرين  وهذا ما يساعدهم على اكتساب خبرة ومعرفة معمقة بسلوك املمولين وامل

 على إشباع حاجياتهم وتلبية طلباتهم الحالية واملستقبلية.  

 مالك املؤسسة الصغيرة واملتوسطة على تقنيات بسيطة عند القيام بنشاطها، وعدد مرتفع   يعتمد خلق فرص عمل:  – 5

ة؛ فهي أداة جيدة للحد من ارتفاع معدالت البطالة في العديد من الدول  من العمال نسبيا باملقارنة بمجموع إمكانياتها املالي

 املتقدمة والنامية على حد سواء.    

هذه املؤسسات في الغالب باملرونة والقدرة على التكيف مع املتغيرات    تتميز  املرونة العالية وسرعة التكيف مع املتغيرات:  –  6

 املؤثرة على وظائفها وسياستها في كل من اإلنتاج والتسويق والتمويل والتزاماتها تجاه املجتمع.  

 أهمية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في دعم االقتصاد:  –د 

  (5)تتجسد أهمية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في دعم االقتصاد من عدة جوانب ومن أهمها اآلتي:   
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يتم ذلك من خالل ما توفره املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من مناصب الشغل سواء    الحد من املشكالت االجتماعية:  –  1

الة، وما تنتجه من سلع وخدمات موجهة     إلى الفئات  لصاحب املؤسسة أو لغيره؛ مما يساهم في التقليص من مشكلة البط

 االجتماعية األكثر حرمان.  

تمكن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من إعطاء فرصة لألفراد إلشباع حاجياتهم من    :إشباع رغبات واحتياجات األفراد   –  2

الل هذه املؤسسات فهي أداة لتحقيق الذات  خالل التعبير عن أذواقهم وآرائهم وترجمة أفكارهم وخبراتهم، وتطبيقاتها من خ

 لدى األفراد وتحقيق اإلشباع النفس ي وتحقيق القوة والسلطة.  

واالستقاللية  –  3 بالحرية  األفراد  إحساس  بالحرية    : زيادة  األفراد  إحساس  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  تعظم 

العمل دون شروط،   في  بالحرية  والشعور  القرارات دون سلطة وهمية،  اتخاذ  في  باالنفراد  الشعور  واالستقاللية عن طريق 

 واإلحساس بالتملك والسلطة وتحقيق الذات من خالل إدارة هذه املؤسسة والسهر على استمرارية نجاحها.  

إن التكوين التطبيقي يؤدي دوًر في بروز عدد كبير   من أصحاب  : تعتبر املؤسسات الصغيرة واملتوسطة كمدارس للتكوين  –  4

 األفكار واإلبداعات، ونجاعة التكوين الذي تقدمه تكون في غالب األحيان أحسن من التكوين الرسمي.

في الدول    ة ليس عاليا خاصة ا املؤسسات الصغيرة واملتوسط إن مستوى التكنولوجيا التي تستخدمه  :مستوى التكنولوجيا  –  5

النامية، إال أنها في حاالت كانت تحقق إنتاجية أعلى من املؤسسات الكبيرة ذات التكنولوجيا الحديثة، وعلى ذلك فإن االهتمام  

ألخذ بعين االعتبار مستوى  ا   بتنمية هذه املؤسسات من جانب البحث عن تقنيات أقل تكلفة حتى ولو كانت أقل تكنولوجيا، مع

 اإلنتاجية.  

تعني قدرة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على التكيف مع التقلبات التي يشهدها املحيط الذي    :التكيف مع املحيط  –  6

 . (6) تنشط فيه، لكسبها القدرة على رد الفعل بالنظر ملا تتميز به من درجة عالية بين مستوياتها التنظيمية

 مكانة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد الجزائري:   – 2  – 2

ساهمت زيادة هذا القطاع في السنوات األخيرة في مختلف متغيرات االقتصاد الوطني إلى نقص البطالة بتحسين محسوس     

والتسهيالت  ملناخ وبيئة أعمال هذا القطاع نتيجة دعم مختلف املؤسسات والهيئات املنجزة لهذا الغرض وحجم القروض  

؛ (7) املقدمة؛ فهذه الزيادة املستمرة في القطاع تأكد نجاعة املؤسسات والبرامج الداعمة في تأدية مهامهم واألعمال املوكلة إليهم

اتخذ منحى   الجزائر  الوطني؛ وإن تطورها في  الجزائر ومساهمتها في االقتصاد  ويمكننا توضيح تطور املؤسسات والعمالة في 

؛ مما  1467893بمقدار: 2020املوالي؛ الذي من خالله نالحظ أن أعلى عدد تطور سنة  3ا يوضحه الجدول رقم:ايد وهذا ممتز 

يعني أن القطاع الخاص حظي باهتمام كبير من طرف السلطات العمومية وهذا بالنظر للدور الذي تؤديه هذه األخيرة في تنمية  

التجارة الخارجية في السنوات القادمة؛ والتوجه نحو اقتصاد السوق؛  االقتصاد الجزائري وخاصة في ظل االتجاه نحو تحرير  

مما تطلب من الدولة رعاية مثل هذه املؤسسات بهدف تدعيم الصادرات الجزائرية خارج قطاع املحروقات ملواكبة التطور  

نسبي وانخفاض طفيف في  الذي تفرضه ظاهرة العوملة العاملية؛ أما فيما يخص املؤسسات العمومية فنجدها تعرف استقرار  

عددها يعود لخصوصية مؤسسات القطاع العام؛ أما بخصوص مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في دعم سياسة  

املوالي الذي يوضح تطور عدد العمال في املؤسسات الخاصة    4معطيات الجدول رقم:التشغيل فيمكن توضيحها من خالل  

، ما يفسر تناسبا طرديا بين الزيادة في 2020على التوالي لسنة    1193093و  1671473بـ:سواء في عدد األجراء أو أرباب العمل  

 في 
ً
عدد العمال والزيادة في عدد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة؛ أما املؤسسات العامة فنجدها تساهم بنسبة ضئيلة جدا
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يرة واملتوسطة في زيادة الناتج الداخلي  توفير مناصب الشغل مقارنة مع املؤسسات الخاصة؛ أما مساهمة املؤسسات الصغ

املوالي الذي من خالله يتضح لنا أن هذه األخيرة في الجزائر تساهم بما    5  الخام خارج قطاع املحروقات فيوضحها الجدول رقم:

الصادرات  فيه الكفاية من حيث تزايد عددها حسب الحجم؛ وحسب تزايد وتنوع القطاعات وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تنوع  

 خارج قطاع املحروقات، كما أن نسبة املساهمة هذه في تزايد مستمر من سنة ألخرى. 

 متطلبات النجاح والعوائق التي تواجه تطور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد الجزائري:  –  3 – 2

 د الجزائري في النقاط التالية:  يمكننا تلخيص املتطلبات والعوائق التي تواجه تطور هذه املؤسسات في االقتصا   

 متطلبات نجاح املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد الجزائري:  –أ 

   (8) تتمثل أهم عوامل نجاح املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في النقاط التالية:   

حالة  - في  متوقعة  غير  صعوبات  مع  للتعامل  الوقت  من  يكفي  ما  تتضمن  للمشروع  شاملة  خطة  ظهورها؛                                          وضع 

 السيولة الكافية لتمويل املشاريع؛       -

 سهولة إقامة مشروع مصغر مقارنة بمشروع كبير؛ ألن هذا األخير يتطلب أموال ضخمة يصعب توفيرها؛  -

 ؤسسة الكبيرة؛ القدرة على امتالك رؤية كلية لتفاصيل سير العمل في املؤسسة الصغيرة مقارنة بامل -

 القدرة على جذب عمال أكفاء واملحافظة عليهم من املسيرين في املؤسسات الصغيرة مقارنة باملؤسسات الكبيرة.     -

 العوائق التي تواجه تطور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد الجزائري:   –ب  

  (9)توجد عدة عوائق تواجه تطور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة نذكر من أهمها اآلتي:   

 أمام ظاهرة الفوض ى التي شملت كل ش يء  عدم حماية املنتوج الوطني من التدفق الفوضوي للسلع املستوردة: -1

 الناشئة.   فإن ذلك خلق مناخ يقف كواحد من محددات النمو أمام املؤسسات الجزائرية الصغيرة  

أغلب املؤسسات تمول حكوميا عن طريق اإلقراض البنكي، غير أن هذه األخيرة تشترط الضمانات مقابل    صعوبة التمويل:   -2

 ذلك؛ وأصحاب هذه املؤسسات ال يملكون ذلك باإلضافة النعدام أغلبهم للخبرة والتجربة في امليدان.  

الكفاءات  -3 وقلة  وتنظيمية  إدارية  ن  : معوقات  جانب  إن  إلى  املتوسطة  أو  الصغيرة  للمؤسسة  املالك  املدير  خبرة  قص 

 محدودية مستواه التعليمي تجعل عمله ال يستند إلى خطة واضحة املعالم.  

من املشاكل التي يعاني منها املستثمر في الجزائر الحصول على قطعة أرض إلقامة مشروعه عليها؛    مشكلة العقار الصناعي:  -4

هم إلى تحويل مسكنه الشخص ي إلى ورشة عمل أو مصنع صغير، كما أن عدم استطاعته الحصول على  مما يتطلب من أغلب

 عقد ملكية العقار يحول دون حصوله على القروض الالزمة من البنوك.   

  من أكبر املشاكل خطورة على املؤسسات الصغيرة واملتوسطة هو نقص اليد العاملة املؤهلة؛  : مشاكل العمالة والتسويق -5

 حيث تلجأ هذه الفئة للعمل في املؤسسات الكبيرة الرتفاع أجورها واملزايا والفرص الكبيرة للترقية. 

 انخفاض التكنولوجيا في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في مجال تكنولوجيا املعلومات.    العامل التكنولوجي: -6

 آليات دعم وتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة:   – 3

يتم التطرق في هذا املحور لكل من ماهية التمويل التقليدي وخصائصه واألجهزة الداعمة إلنشاء وتمويل املؤسسات الصغيرة     

 إلضافة إلى عوائق تمويلها.   واملتوسطة، با
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 ما هية التمويل التقليدي وخصائصه:  –  1 – 3

 يتم التطرق في هذا العنصر لكل من مفهوم التمويل وخصائصه باإلضافة إلى مصادره وأهدافه.     

 مفهوم و خصائص التمويل: –أ 

 يتم التطرق في هذا العنصر لكل من مفهوم التمويل وخصائصه وفق اآلتي:       

 توجد عدة تعاريف للتمويل نذكر منها اآلتي:   : مفهوم التمويل – 1أ

يعرف التمويل على أنه:" انتقال رؤوس األموال من الفئات ذات الفائض املالي بما فيها املؤسسات واألفراد والبنوك التجارية  

ريقة لتوظيف أموالهم إلى فئات  الذين يتصفون بأن مجموع مداخيلهم يفوق مجموع نفقاتهم وهم يسعون إلى إيجاد أفضل ط 

ذات العجز املالي الذين يتصفون بأن مجموع نفقاتهم يفوق مجموع مواردهم الذاتية وهم الطرف الذي يتصف بأنه هو الطرف  

 . (10) الذي هو في حاجة إلى التمويل"

الحصول على متطلباتها املالية سواء  ويعرف أيضا بأنه:" هو اختيار وتوفير احتياجات املؤسسة من األموال حتى تتمكن من  

  (11)كانت هذه األموال ذاتية أو غير ذاتيه."

من االستهالك    وعرف عمر حسن التمويل بأنه:" توفير النقود في الوقت الذي نحن في أمس الحاجة إليها، ويوفر إمكانية األفراد 

 (12)بأكثر مما ينتجع في فترات معينة من الوقت."

تمويل       كيفية  وهو  أال  واحد  منبع  في  تصب  أنها  إال  التعاريف  وتنوع  تعدد  رغم  بأنه  القول  يمكن  فإنه  سبق  مما  انطالقا 

 املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. 

 (13)للتمويل أربعة خصائص يمكن إجمالها ملخصة في اآلتي: خصائص التمويل: – 2أ

 ين: يميز في هذا اإلطار بين نوع ميعاد االستحقاق:  -

 أن أموال االقتراض لها موعد محدد بأجل، وأي تأخر عن الدفع في الوقت سيترتب عنه تشويه سمعة املؤتمن.  – 1

 أموال ملكية ليس لها أجل محدد، بل يحدد أجلها حياة املشروع؛ حيث ال يستطيع املالك استرداد أمواله قبل نهاية  – 2

 عمر املشروع فإذا أراد ذلك فعليه بيع حصته. 

 توجد ثالث مظاهر تميز أموال امللكية عن أموال االقتراض من حيث الحق في الدخل وهي:: الحق في الدخل  -

 يعتبر الدخل الذي تحصل عليه أموال امللكية ربحا؛ أما الذي تحصل عليه أموال االقتراض فائدة. :نوع التسمية –1

 القيام بتسديد االلتزامات على املؤسسة في اتجاه دائنيها أوال وبعدها يتم توزيع األرباح على املالكين.   يتم:األولوية –2

إن الفائدة التي تحصل عليها أموال االقتراض تحدد قيمتها مسبقا عند عقد االقتراض؛ ويتأثر هذا املقدار بمقدار  املقدار:  –3

 لى توزيعها على أصحاب املشروع. األرباح التي يحققها املشروع وحسب االتفاق ع

 الذي يهم  الحق في األصول:  -
ً
تتمثل األصول في املوجودات التي يمتلكها املشروع والتي تنتج عن إدارتها بشكل جيد دخال جيدا

  كل من أصحاب أموال امللكية الذين ينظرون للمشروع بنظرة استمرارية؛ مما يساعد على نمو وازدهار املشروع وتحقيق الربح؛ 

أما أصحاب أموال االقتراض فينظرون للدخل الناجم عن التوظيف الجيد لألصول على أنه ملك يهمهم زيادته ومن ثم زيادة  

 حقوقهم.  

تعتبر اإلدارة حقا أساسيا ألصحاب امللكية في جميع املشاريع مهما اختلف شكلها القانوني؛ أما الدائنين  السيطرة واإلدارة:  -

 رة وإن كان بعضهم يشترطون التدخل فيما يتعلق بالقرض الذي يمنحونه. فليس لهم الحق في اإلدا 
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 مصادر وأهداف التمويل:  –ب 

 يتم التطرق في هذا العنصر لكل من مصادر وأهداف التمويل في اآلتي:   

 يوجد مصدران التمويل هما:  مصادر التمويل: – 1ب

توسطة في بداية نشاطها كغيرها من املؤسسات  على مصادر  تعتمد املؤسسات الصغيرة واملمصادر التمويل الداخلية:  –  

 داخلية قبل لجوئها إلى املصادر الخارجية والتي نجدها تتمثل في اآلتي: 

يعرف أيضا باألموال الخاصة؛ ونجده يتكون من األموال الشخصية التي يحصل عليها صاحب املشروع  رأس املال الخاص:  –1

 العائلة واألصدقاء، باإلضافة إلى مساهمة الشركاء.   من خالل عالقاته مع املحيط مثل:

يعد من أهم مصادر التمويل وأكثرها استعماال من طرف املؤسسة بالنظر ملا يتميز به من مرونة في تلبية  :التمويل الذاتي – 2

أصول جديدة لشراء  املؤسسة  أمام  تمويليا  بديال  باعتباره  الطلب  عند  وجاهزيته  التمويلية  إلى    االحتياجات  الحاجة  ودون 

 .    (14) االقتراض من املصادر الخارجية

 يتجسد هذا النوع في مصادر التمويل التالية:  مصادر التمويل الخارجية: –  

التجاري   –1 العملية    يتمثل:االئتمان  في  تستخدمها  أو  فيها  تتجاوز  التي  للسلع  اآلجل  قصيرة  اآلجلة  املشتريات  قيمة  في 

 . (15) الصناعية، وتعتمد املنشآت على هذا املصدر في التمويل بدرجة كبيرة من اعتمادها على االئتمان املصرفي

في تلك الثقة التي يوليها البنك للمؤسسة بوضع تحت تصرفها مبلغ من املال أو تقديم تعهد من    يتمثل:االئتمان املصرفي   –2

طرفه لفترة محددة يتفق عليها الطرفان، ويقوم املقترض في نهاية الفترة بالوفاء بجميع التزاماته مقابل فائدة يتفق عليها يحصل  

 .     (16) عليها البنك

ون إما عن طريق التمويل بإصدار أسهم عادية أو ممتازة؛ ويعتبر املشاركة  في رأس املال  يكالتمويل عن طريق البورصة:  –3

 أو عن طريق التمويل بإصدار السندات عند تمويل باملديونية طويلة األجل.    

ل منقول  هو عبارة عن تقنية تمويل االستثمارات، تتم عن طريق عقد بين املؤجر واملستأجر لتأجير أص :التمويل اإليجاري   –4

 أو عقار خالل مدة معينة مقابل التزام املستأجر بدفع األقساط.  

 أحيانا تدخل القروض املمنوحة من طرف الهيئات واملؤسسات الخاصة ضمن الهيئات واملؤسسات املتخصصة: –5

قد تكون  القروض البنكية إال أن مصدرها ليس البنوك وإنما جهات متخصصة في دعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ف

 . (17) حكومية أو شبه حكومية أو غير حكومية والتي ال تهدف لتحقيق الربح وإنما املصلحة العامة

 إذا كان ما ذكر فيما سبق يخص األجل القصير، فإن املؤسسات قد تلجأ إلى القيام  : قروض طويلة اآلجل –6

األ  لطلب قروض طويلة  للبنوك  لجوؤها  يتطلب  مما  يمتد  باستثمارات آلجل طويل؛  أن  يمكن  والتي  استثماراتها  لتمويل  جل 

 .  (18) سنة مثل: الحصول على عقارات كاألراض ي واملباني... الخ 20إلى  7تمويلها من 

   (19)تؤدي اإلدارة املالية دور هام في مختلف األنشطة االستثمارية للمؤسسة من حيث اآلتي::أهداف التمويل  – 2ب

 عند الحاجة في الوقت املناسب؛ توفر األموال الالزمة للمؤسسة  -

 متابعة مصادر التمويل واختيار املصدر املناسب بما يتماش ى مع سياسة املؤسسة؛  -

 متابعة سير العمليات االستثمارية للمؤسسة وتنظيم استخدام األموال بالشكل املناسب؛   -

 التي قد تؤدي إلى إفالسها؛ تسديد األموال املترتبة على املؤسسة في املوعد املحدد لتفادي املشاكل  -
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 .(20)تنمية االقتصاد وتحديث الصناعة؛ وتطوير املستوى املعيش ي لألفراد؛ مما يساهم في التقليل من حدة البطالة -

 األجهزة الداعمة إلنشاء وتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة:  –  2 – 3

املتضمن القانون التوجيهي لترقية املؤسسات  12/12املؤرخ في:  18–01تطبيقا لإلجراءات القانونية املسجلة في القانون رقم:    

سات  ومرافقتها وترقيتها بهدف  الصغيرة واملتوسطة، تم وضع مجموعة من اآلليات التنظيمية التي من شأنها دعم هذه املؤس

 تحسين محيط االستثمار فيها لخلق فرص إضافية إلنشائها بغية إيجاد مناصب شغل جديدة.

 : (ANSEJ)الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  –أ 

والذي  1998/ 08/09املؤرخ في: 296واملرسوم التنفيذي رقم: 234–96أنشئت هذه الوكالة بمقتض ى املرسوم الرئاس ي رقم:     

التنفيذي   باملرسوم  واملتمم  املعدل  واملرسوم  األساس ي  القانون  ويحددها  الشباب،  تشغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة  يتضمن 

الثالثاء:06/09/2003املؤرخ في:  288  –  03رقم: الوطنية لدعم وترقية    15/12/2020؛ وقد تم تغيير اسمها يوم  الوكالة  إلى 

تعد  ANADEاملقاوالتية) إذ  املعنوية  (؛  بالشخصية  تتمتع  خاص  طابع  ذات  هيئة  الشباب  تشغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة 

لجميع   العملية  باملتابعة  بالتشغيل  املكلف  الوزير  ويتولى  الجمهورية،  رئيس  توضع تحت سلطة  املالي، ونجدها  واالستقالل 

إنشاء املؤسسات الصغير    40ة واملتوسطة الذين تقل أعمارهم عن  نشاطات الوكالة، والتي تقدم مساعدات إلى الشباب في 

 (21)سنة؛ ومن مهامها اآلتي:

 تقديم االستشارة والدعم للشباب ومرافقتهم في مختلف مراحل املشروع؛   -

 إبالغ الشباب ذوي املبادرات بمختلف اإلعانات التي تقدم لهم، واالمتيازات املختلفة؛   -

 متابعة املشاريع التي يقوم بها الشباب خالل اإلنشاء أو أثناء النشاط أو في حالة التوسع؛   -

 دعم املؤسسات الصغيرة في مواجهة املصاعب املرتبطة بمحيطها؛   -

 صحاب املشاريع. التكوين الداعم للشباب أ  -

 : (ANJEM)الوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر –ب 

التنفيذي رقم:     املرسوم  بموجب  أنشأت  آلية جديدة؛ حيث  املصغر  القرض  لتسيير  الوطنية  الوكالة  املؤرخ    14-04تمثل 

؛ حيث يخص هذا  2005لترقية الشغل الذاتي ودعم املؤسسات، ولم ينطلق نشاط الوكالة إال في منتصف    22/01/2004في:

دج؛ ومن مهامها    400000و   50000الجهاز باألساس الحرفيين والنساء املاكثات بالبيت، وتتراوح قيمته هذه القروض مابين:

     (22)اآلتي:

 تسيير جهاز القرض املصغر وفق التشريع والقانون املعمول بهم؛             -

 منح السلف بدون فوائد؛ -

 املستفيدين من القرض املصغر في إطار إنجاز أنشطتهم؛دعم ونصح ومرافقة   -

 إبالغ املستفيدين ذوي املشاريع املؤهلة بمختلف املساعدات التي ستمنح لهم؛  -

 ضمان متابعة األنشطة التي ينجزها املستفيدون مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي تربطهم بالوكالة.  -

 : (CNAC)لى البطالةالصندوق الوطني للتأمين ع –ج 

، مهمته تقديم تعويض ألولئك املسرحين من العمل ألسباب اقتصادية؛ إال أن هذا التعويض  1995أنشأ هذا الصندوق سنة       

شهر على أساس أنها املدة الكافية ليعاد دمج املستفيد في الحياة العملية من جديد،  ال يقتصر دور هذا الجهاز    36ال يدوم إال  
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بتعويض ضحايا التسريح والبحث لهم عن مناصب عمل جديدة، بل أنه انتقل إلى مساعدتهم من خالل تقديم    على التكفل 

القروض إلنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة وفق تخصصاتهم وتكوينهم العلمي وامليداني، لتشكل هذه املؤسسات أداة لخلق  

(23)  مناصب عمل لغيرهم خاصة الشباب منهم
.
   

 : (ANDI)الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار –د 

املتعلق بتطوير االستثمارات التي حلت مكان وكالة ترقية ودعم    03  –01بموجب األمر رقم:  2001أنشئت هذه الوكالة سنة     

 ومتابعة االستثمار؛ وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي، ومن مهامها: 

 جلس الوطني لالستثمار وهو هيئة يرأسها رئيس الحكومة مكلفة باستراتيجيات وأولويات التطوير؛إنشاء امل  -

 إرساء لجنة طعن ما بين وزارة مكلفة باستقبال شكاوى املستثمرين والفصل فيها؛ -

 ساعة؛ 72يوم إلى  60تخفيض آجال الرد للمستثمرين من  -

 أجل الحصول على املزايا؛إلغاء حد التمويل الذاتي املطلوب من   -

 توضيح أدوار مختلف املتدخلين في مدرج االستثمار؛ ومراجعة نظام التحفيز على االستثمار؛  -

 الحرص على تنفيذ االتفاقيات مع املؤسسات )الجمارك، الضرائب...إلخ( فيما يخص قرارات تشجيع االستثمار.  -

 عوائق تمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة: –  3 – 3

 (24) توجد عدة عوائق تحد من تمويل املؤسسة الصغيرة واملتوسطة نذكر بعضها بعجالة في هذا املجال ومنها:   

 عدم تخفيض نسبة القروض املوجهة للمؤسسات الصغيرة على املستوى الوطني من قبل البنوك التجارية؛  -

 املهد لعدم إقدام أصحابها على االقتراض؛ تعقد إجراءات الحصول على القروض أدى بالعديد منها للموت في  -

 في الحصول على الترخيص إلنشاء مؤسسة صغيرة؛ -
ً
 مشكل العقار الذي يعد أساسيا

 نقص الخبرة والكفاءة لدى اإلطارات البنكية في إجراء دراسات جدوى للمشاريع املعروضة عليهم؛ -

 ملستثمرين يحجمون عليها لتجسيد مشاريعهم؛ عملية منح القروض تمر بعدة مراحل بيروقراطية؛ مما جعل ا -

املبالغة في املطالبة بالضمانات؛ وصعوبة الحصول على القروض من خالل عزوف البنوك على إقراض املؤسسات الصغيرة    -

 الرتفاع درجة مخاطر االستثمار فيها؛

سطة بعد إيداعها على مستوى البنوك  البطء الشديد في معالجة ملفات طلبات التمويل من قبل املؤسسات الصغيرة واملتو   -

 بالنظر لإلجراءات املتبعة خاصة في البلدان النامية؛

ضعف قدرة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على التمويل الذاتي نتيجة محدودية املدخرات الشخصية وعدم كفايتها للوفاء   -

 عتبارها تمثل ميزة تمويلية هامة.بحاجاتها التمويلية؛ وعدم قدرتها على اللجوء إلى األسواق املالية با

 : الجانب التطبيقي -

 دراسة ميدانية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب )فرع ورقلة(:   – 4

 نحاول في هذا املحور تسليط الضوء على أحد أجهزة الدعم التي وضعت من أجل تطوير وتنمية املؤسسات املصغرة     

   الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع ورقلة من خالل إطارها العام؛ وشروط الحصول علىبالجزائر أال وهي الوكالة  

 على التمويل وفق اآلتي:   التمويل واالمتيازات من خاللها؛ باإلضافة إلى الصيغ التمويلية التي يعتمدها الفرع، ومراحل الحصول 

 اإلطار العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:  – 1 – 4

 التطرق في هذا العنصر لكل من نشأة وتعريف الوكالة وأهدافها وفق ما يلي: يتم    
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 نشأة وتعريف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:  –أ 

أنشأة     الصغيرة واملتوسطة؛ حيث  املالي للمؤسسات  الدعم  لتوفير  األجهزة املسخرة من طرف الدولة  الوكالة من أهم  تعد 

الثاني عام    24املؤرخ في:  296  –  96الوكالة بموجب املرسوم التنفيذي رقم: لـ:  1417ربيع  ، املتضمن  8/09/1996هـ املوافق 

ملحقة    52؛ إذ نجدها تحتوي على شبكة متكونة من  (25) باب وتحديد قانونها األساس يإنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الش 

وطنية، وهي تعرف بأنها هيئة ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي، توضع تحت سلطة رئيس الحكومة  

إحداث فرع محلي أو جهوي بناءا على قرار مجلسها    ويتولى الوزير املكلف بالتشغيل املتابعة لجميع نشاطاتها، وللوكالة الحق في

 التوجيهي.

 مهام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:  –ب 

 (26)باملهام التالية: 96/296تقوم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب طبقا للمرسوم التنفيذي رقم:   

 املشاريع االستثمارية؛ دعم وتقديم املشورة للشباب الراغب في العمل وتنفيذ   -

 تقديم أموال وطنية لدعم وتشغيل الشباب وفقا للتشريعات واملراسيم؛  -

 دفع منحة شهرية تمكن البطال من االستمرار من تأدية وظائفه بصورة عادية؛ -

 ها؛ إعالم الشباب بمختلف املنح املقدمة من الصندوق الوطني لتشغيل الشباب والفوائد األخرى التي حصلوا علي -

 مرافقة االستثمارات التي يقوم بها الشباب عن طريق ضمان االلتزام بالبنود التي تربطهم بالوكالة؛ -

الوكالة الوطنية مسؤولة عن اإلتاحة للمتعهدين الشباب جميع املعلومات ذات الطابع االقتصادي والتشريعات التنظيمية    -

 املتعلقة بممارسة أنشطتهم؛

 ع أي منظمة أو مؤسسة إدارية عامة هدفها تنفيذ برامج تدريبية للشباب نيابة عن الوكالة. الدخول في اتفاقيات م -

 أهداف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:  –ج 

 (27) تهدف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لتحقيق عدة أهداف من أهمها ما يلي:   

 املؤسسات املصغرة في إنتاج السلع والخدمات؛تهدف إلى تشجيع الشباب البطال على إنشاء وتوسيع  -

 مرافقة أصحاب املشاريع بتقديم مساعدة تقنية؛ والتكفل بالدراسات واالستعانة بالخبرات؛ -

 تشجيع كل التدبير الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب خاصة منها برامج التكوين، والتشغيل، والتوظيف.  -

 المتيازات املقدمة من طرف الوكالة: شروط الحصول على التمويل وا –  2 – 4

 يتم التطرق في هذا العنصر لكل من شروط تمويل الوكالة وامتيازاتها وفق ما يلي:    

   شروط الحصول على التمويل من طرف الوكالة:  –أ 

 (28)تتمثل شروط التأهيل من قبل الوكالة الوطنية في اآلتي:   

 سنة؛ 40إلى  19أن يتراوح سن الشباب من  -

 أن يكون ذو مؤهالت مهنية لها عالقة باملشروع؛  -

 أن يقدم مساهمة مالية شخصية بمستوى يطابق النسبة املحددة حسب املشروع.  -

 مراحل املرافقة:  –ب 

 (29)تتم املرافقة لصاحب املشروع من خالل إتباع الخطوات التالية:   
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 املصادقة على املشروع من قبل لجنة انتقاء وتمويل املشاريع  –إعداد املشروع  –استقبال وتوجيه   –فكرة املشروع 

 ط. متابعة النشا  –االنطالق في النشاط   – تمويل املشروع  –تكوين صاحب املشروع  –موافقة البنك  –

 املوالي. 1قة من خالل الشكل البياني رقم:ويمكن توضيح مراحل املرافقة الساب

 الصيغ التمويلية التي تعتمدها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:  –  3 – 4

 التمويل الثالثي، صيغة التمويل الثنائي، صيغة التمويل الذاتي. للجهاز ثالث صيغ للتمويل هي:صيغة   

 صيغة التمويل الثالثي: -أ 

 تتم وفق املراحل التالية:    

 طريقة التمويل:  – 1أ

 (30) يتم التمويل الثالثي بمشاركة كل من الشباب املستثمر، والبنك والوكالة؛ ويتكون من:   

 ر. املساهمة الشخصية للشباب املستثم – 1

 قرض بدون فائدة تمنحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. – 2

؛ ويتم ضمانه من طرف صندوق الكفالة املشتركة لضمان أخطار القروض    %100قرض بنكي مخفض الفوائد بنسبة    –  3

 املمنوح إياها الشباب ذوي املشاريع. 

 الهيكل املالي للتمويل الثالثي: – 2أ

 املوالي.  6الصيغة على أساس املستويين املواليين اللذان يوضحهما الجدول رقم:يتم التمويل وفق هذه    

 اإلعانات املالية:  – 3أ

 تمنح للشباب أصحاب املشاريع ثالثة قروض إضافية وفق اآلتي:   

 دج لفائدة حاملي شهادات التكوين املنهي.  500.000قرض بدون فائدة القتناء عربة ورشة =  -

 دج.  500.000للكراء يصل إلى قرض بدون فائدة  -

دج لإلعانة من أجل الكراء بالنسبة للطلبة الجامعيين)أطباء،  1000.000قرض بدون فائدة إلنشاء مكاتب جماعية يصل إلى    -

 محامون...إلخ( إلنشاء مكاتب جماعية. 

 االمتيازات الجبائية:  – 4أ

 (31) تستفيد املؤسسة املصغرة من االمتيازات الجبائية التالية:   

 في مرحلة إنجاز املشروع:  – 1

 من الحقوق الجمركية للتجهيزات املستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار.  %5تطبيق معدل مخفض نسبته -

 اإلعفاء من دفع نقل امللكية على االكتسابات العقارية.  -

 اإلعفاء من حقوق التسجيل على عقود تأسيس املؤسسات املصغرة. -

 في مرحلة استغالل املشروع:  – 2

سنوات للمناطق الخاصة والهضاب العليا،    6سنوات، أو    3يات وإضافات البنايات)ملدة:اإلعفاء من الرسم العقاري على البنا  -

 سنوات ملناطق الجنوب(. 10أو 
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اإلعفاء من الكفالة املتعلقة بحسن التنفيذ للنشاطات الحرفية واملؤسسات املصغرة عندما يتعلق األمر بترميم املمتلكات    -

 الثقافية. 

 سنوات ابتداء من تاريخ  3( ابتداء من تاريخ االستغالل )ملدة:IFUجزافية الوحيدة )اإلعفاء الكلي من الضريبة ال  -

 سنوات ملناطق الجنوب(.10سنوات للمناطق الخاصة، أو  6انطالق النشاط أو 

قل  ملدة عامين عندما يتعهد املستثمر بتوظيف ثالثة عمال على األ (IFUتمديد فترة اإلعفاء من الضريبة الجزافية الوحيدة ) -

 ملدة غير محددة.

 عند نهاية فترة اإلعفاء تستفيد املؤسسة املصغرة من تخفيض جبائي كما يلي:  -

 خالل السنة األولى من اإلخضاع الضريبي.  %70     

 خالل السنة الثانية من اإلخضاع الضريبي.  50%     

 خالل السنة الثالثة من اإلخضاع الضريبي.  25%     

 صيغة التمويل الثنائي:  –ب 

 يتم التمويل وفق هذه الصيغة من خالل إتباع الخطوات التالية:   

 طريقة التمويل:  – 1ب

 تتشكل التركيبة املالية وفق هذه الصيغة مما يلي:    

 املساهمة الشخصية للشباب املستثمر.  – 1

 نحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.قرض بدون فائدة تم – 2

 الهيكل املالي للتمويل الثنائي: – 2ب

 املوالي.  7يتم التمويل وفق هذه الصيغة على أساس املستويين املواليين اللذان يوضحهما الجدول رقم:   

 االمتيازات الجبائية:  – 3ب

حلة انجاز املشروع أو في مرحلة استغالله بنفس لطريقة التي  تستفيد املؤسسة املصغرة من االمتيازات الجبائية سواء في مر    

 سبق ذكرها في التمويل الثالثي. 

 الهيكل املالي للتمويل الذاتي: –ج 

 املوالي.  8عند إنشاء مؤسسة مصغرة يتم التمويل على أساس الصيغة التي يوضحها الجدول رقم:   

 اإلمتيازات الجبائية:  –د 

السالفة    تستفيد املؤسسة املصغرة من االمتيازات الجبائية؛ حيث نجدها نفسها في صيغ التمويل الثالثي والثنائي والذاتي   

 املوالي؛ حيث: 9الذكر والتي يوضحها الجدول رقم:

 هذا النوع أكثر الصيغ قبوال من طرف الشباب املستثمر نتيجة لألسباب التالية: يعدالتمويل الثالثي: -

 على حسب مستوى النشاط.  %2أو  %1/املساهمة الشخصية للمستثمر الشاب تكون قليلة بما يعادل: 1

 بالنسبة لكل القطاعات. %100/وجود تخفيض في نسبة فائدة القرض البنكي في صيغة التمويل الثالثي بنسبة:2

/ وجود إعانات مالية تمنح للشباب أصحاب املشاريع وفق ثالثة قروض إضافية التي سبق توضيحها عند التطرق لصيغة 3

 التمويل الثالثي.
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 وجود انخفاض كبير في عدد الشباب املقدم على االستثمار وفق هذه الصيغة بالنظر ملا يلي:  التمويل الثائي: -

 في كل مستوى على الترتيب.  %72و %71ر تعود لصاحب املشروع وهي:/أن املساهمة الكبيرة من االستثما1

 /ال يوجد في هذه الصيغة اإلعانات املالية لإليجار وعربة ورشة باملقارنة مع ما هو موجود في الصيغة السابقة. 2

عم تشغيل الشباب فرع  هذه الصيغة لم يتم اإلقدام عليها من طرف الشباب املستثمر في الوكالة الوطنية لدالتمويل الذاتي:  -

ورقلة نتيجة لطبيعة الصيغة التي مفادها أن الشباب املستثمر ينبغي أن يكون لديه رقم أعمال كبير من أجل تمويل مشروعه  

بنفسه وهذا غير متوفر؛ وعليه لم يتم اإلقدام على هذه الصيغة إلى غاية اليوم بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع  

 ورقلة.

فيما يخص مساهمة الوكالة في توفير مناصب الشغل خالل فترة الدراسة فنجدها موضحة من خالل معطيات الجدول  أما    -

 املوالي؛ الذي من خالله نالحظ ما يلي:  10رقم:

 /عدد مناصب الشغل متاحة للجنسين بأعداد متفاوتة.1

انخفاض في عدد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من سنة ألخرى؛ وهذا 2 إقبال الشباب على االستثمار    /وجود  راجع لعدم 

 نتيجة ضعف روح املقاوالتية لديهم، وبسبب ارتفاع معدالت الفائدة املطبقة. 

/ساهمت الوكالة بشكل واضح في التقليل من نسبة البطالة في أوساط الشباب بورقلة من خالل املشاريع املمولة كل على  3

أما    ؛  لخدميا   جية قد استوعبت عدد كبير من اليد العاملة مقارنة بالنشاط حسب طبيعتها؛ مع العلم أن املؤسسات اإلنتا

 11فيما يخص تطور الحصيلة اإلجمالية لتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة فيتم توضيحها وفق معطيات الجدول رقم:

تثمار في كل من قطاع الفالحة  املوالي؛ الذي من خالله نالحظ أن انخفاض اإلقدام من طرف الشباب املستثمر على عملية االس

 واألشغال العمومية باملقارنة مع قطاع الصناعة والخدمات يعود لألسباب التالية: 

/قطاع الفالحة واإلشغال العمومية يتطلبان جهد ووقت كبيرين في تحقيق املردودية املطلوبة؛ في حين يعود إقدام الشباب  1

 دمات( لتحقيق الربح السريع.املستثمر على القطاعات األخرى )الصناعة والخ

/عدم وجود خبرة وكفاءة في ميادين الفالحة واألشغال العمومية لدى الشباب املستثمر؛ مما يؤدي بهم إلى عدم اإلقدام على  2

 االستثمار في هذه القطاعات دون غيرها.  

 : نقد الفرضيات - 5

 تنص الفرضية على ما يلي: الفرضية األولى: -

 " يحظى قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة باهتمام كبير من طرف الدولة الجزائرية." 

القطاع   بهذا  النهوض  وبغية  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  بقطاع  تهتم  الجزائرية  الدولة  بأن  رأينا  سبق  مما  انطالقا 

الوطنية لدعم  استحدثت العديد من األجهزة الداعمة لهذا القطاع   ومنها: الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، والوكالة 

 تشغيل الشباب، والوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر، والوكالة الوطنية لتطوير االستثمار؛ إذ نجد أن هذه  

 .وعليه تقبل الفرضيةاألجهزة تعنى بتقديم التمويل واملرافقة لهذه املؤسسات، 

 تنص الفرضية على ما يلي:  ة:الفرضية الثاني -

 " تواجه املؤسسات الصغيرة واملتوسطة عدة مشاكل وفي مقدمتها التمويل أثناء نشأتها وتطورها."
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يواجه قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة عدة مشاكل وفي مقدمتها التمويل الذي يعد الركيزة األساسية والعصب املحرك  

لذلك يتوجب إعداد سياسات تمويل تأخذ في الحسبان كأساس لنقائص واحتياجات  لتنمية هذا القطاع واالقتصاد ككل؛  

وخصائص القطاع؛ وتكون متضمنة لصيغ أو أساليب تمويلية جديدة ذات فعالية في التمويل من جهة ولها القدرة على تعبئة  

 .وعليه تقبل الفرضيةاملدخرات من جهة ثانية؛ 

 ا يلي: تنص الفرضية على م الفرضية الثالثة:  -

 " تساهم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع ورقلة في دعم وتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املنطقة." 

تساهم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع ورقلة في تمويل قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة باملنطقة وهذا من  

عن   االستثمار  على  للشباب  مساعدتها  البطالة  خالل  حدة  من  التقليل  بغية  متوسطة  أو  صغيرة  مؤسسات  إنشاء  طريق 

املتفشية في أوساط الشباب سواء خريجي الجامعات أو معاهد التكوين، أو غير الحاملين للشهادات؛ وهذا من خالل تقديم  

صب عمل لغيرهم خاصة  القروض إلنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة تالئم تكوينهم العلمي وامليداني، لتشكل أداة لخلق منا

الشباب منهم، وعليه فإن هذه الوكالة أولت لها الدولة أهمية بالغة وأصبحت جهاز دعم مثلها مثل أي هيئة داعمة للمشاريع  

 .  ومنه تقبل الفرضيةالصغيرة واملتوسطة؛ 

 :ملحق الجداول واألشكال البيانية -

 معايري تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف أورب  :1اجلدول رقم   -
 مج امليزانية السنوية  باألورو  رقم األعمال السنوي باألورو  اليد العاملة السنوية  تصنيف املؤسسة 

 مليون  43أقل من  مليون  50إلى  10من  عامل 250أقل من  املؤسسات املتوسطة 

 مليون  10أقل من  مليون  10أقل من  عامل 50أقل من  املؤسسات الصغيرة 

 مليون  2أقل من  مليون  2أقل من  عامل 10أقل من  املؤسسات املصغرة 

،  2013قريشي، واقع مراقبة التسيري يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، أطروحة دكتوراه، جامعة قاصدي مرابح ورقلة، اجلزائر،  حممد املصدر: -
 156ص
 : معايري تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر 2اجلدول رقم   -

 امليزانية السنوية بالدينار الجزائري مج  رقم األعمال السنوي دج  اليد العاملة السنوية  تصنيف املؤسسة 

 مليون  500إلى  100من  مليار  2مليون  إلى  200من    250إلى  50من  املؤسسات املتوسطة 

 مليون  100أقل من  مليون    200إلى  20من  عامل  50إلى  10من  املؤسسات الصغيرة 

 ماليين   10أقل من  مليون  20أقل من  عامل 10أقل من  املؤسسات املصغرة 

املستدامة، طاملصدر:  - التنمية  لتحقيق  آلية  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  للنشر، مصر،  1عبد هللا خبابة،  اجلديدة  اجلامعة  دار   ،2013  ،
 .  19ص
 2020 - 2015: تطور عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر خالل الفرتة: 3  اجلدول رقم -

 السنوات                       

 طبيعة املؤسسات  

2015  2016  2017   2018   2019  2020  

 671267 659573 628219 595810 575906 537901 املؤسسات املعنوية  



 

 املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وآليات دعمها وتمويلها دراسة حالة: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع ورقلة نموذجا  

231                                                        ISBN: 978-9931-9738-0-5 

املؤسسات  

 الخاصة

 521829 243759 223195 220516 211083 178994 املهن الحرة  

 274554 268369 241494 243699 235242 217142 املؤسسات الحرفية 

 243 244 262 264 390 532 املؤسسات العمومية

 1467893 1171945 1093170 1060289 1022621 934569 املجموع

 مليون دينار جزائري. الوحدة: -                                                                                

 املعلومات اإلحصائية اإلمجالية التابعة لوزارة الصناعة واملناجم.   من إعداد الباحثان ابالعتماد على نشرية املصدر:  -
 
 2020 -2015: تطور عدد العمال بملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر خالل الفرتة:4اجلدول رقم -

 السنوات                  

 نوع املؤسسة  

2015 2016 2017  2018 2019 2020 

املؤسسات  

 الخاصة

 1671473 1594614 1575003 1517990 1489443 1393256 األجراء 

 1193093 1107453 1093170 1060289 1022231 934037 أرباب العمل

 21085 22197 22073 23679 29024 43727 املؤسسات العمومية

 2885651 2724254 2690246 2601958 2540698 2371020 عدد مناصب الشغل  

 مليون دينار جزائري. الوحدة: -                                                                                       
 من إعداد الباحثان ابالعتماد على نشرية املعلومات اإلحصائية اإلمجالية التابعة لوزارة الصناعة واملناجم.  املصدر:  -
 
   2020 –2015املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب احلجم وقطاعات النشاط خالل الفرتة:  :توزيع 5ماجلدول رق -

 السنوات                

 البيان 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 التوزيع 

 حسب 

 الحجم  

 1157599 1136787 1068027 1035891 993170 907659   مؤسسات مصغرة

 31027 30471 21863 21202 26281 24054 مؤسسات صغيرة 

  4773  4688  3280  3196  3170  2855 مؤسسات متوسطة  

 التوزيع 

حسب  

 قطاع

 النشاط  

 367100 614375 338266 316044 302564 277379 قطاع الخدمات 

 190170 185137 182501 177727 174848 168557 العمومية البناء واألشغال 

 103693 99938 97803 92804 89597 83701 الصناعة التحويلية 

 7481 7168 6973 6392 6130 5625 الفالحة والصيد البحري 

 3066 2985 2938 2843 2767 2639 خدمات الصناعة  

 املعلومات اإلحصائية اإلمجالية التابعة لوزارة الصناعة واملناجم.   من إعداد الباحثان ابالعتماد على نشرية املصدر:  -
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 :اهليكل املايل للتمويل الثالثي 6اجلدول رقم -
  القرض بدون فائدة  قيمة االستثمار املستويات 

 )وكالة أنساج( 

املساهمات  

 الشخصية 

القرض  

 البنكي 

 %70 %1 %29 دج 5.000.000حتى:  املستوى األول 

 %70 %2 %28 دج 10.000.000دج إلى:  5.000.001من: املستوى الثاني 

  02/12/2020مدور، مكلف ابإلعالم واالتصال على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع ورقلة، بتاريخ: صال املصدر:  -
 (. مقابلة شخصية)
 

 :اهليكل املايل للتمويل الثنائي 7اجلدول رقم -
 املساهمات الشخصية )وكالة أنساج(  القرض بدون فائدة  قيمة االستثمار املستويات 

 %71 %29 دج 5.000.000حتى:  األول املستوى 

 %72 %28 دج 10.000.000دج إلى:  5.000.001من: املستوى الثاني 

  03/12/2020طبشي، إطار يف التسيري اإلداري على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع ورقلة، بتاريخ: مباركاملصدر:  -
 (. مقابلة شخصية)

 
 :اهليكل املايل للتمويل الذات 8اجلدول رقم -

 املساهمات الشخصية قيمة االستثمار

 %100 دج  10.000.000حتى: 

 (. مقابلة شخصية) 28/11/2020قادري، مرافق ابلوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع ورقلة، بتاريخ: سفياناملصدر: -
 
  2020 –  2015:تطور احلصيلة اإلمجالية للتمويل حسب الصيغ الثالث خالل الفرتة:9اجلدول رقم -

 السنوات            

 صيغ التمويل

 إلى غاية:  2019 2018 2017 2016 2015

14/12/2020 

 املجموع

 303 37 38 24 29 41 134 التمويل الثالثي 

 12 01 07 01 01 01 01 التمويل الثنائي 

 00 00 00 00 00 00 00 التمويل الذاتي 

 315 38 45 25 30 42 135 املجموع

  03اإلسالم ميموين، تقين سامي يف اإلعالم اآليل على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع ورقلة، بتاريخ:  نور املصدر: -
 (. مقابلة شخصية)  12/2020/

 
   2020 –  2015الوكالة يف توفري مناصب الشغل خالل الفرتة: :مسامهة10اجلدول رقم -

2015 2016 2017 2018 2019 2020 



 

 املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وآليات دعمها وتمويلها دراسة حالة: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع ورقلة نموذجا  

233                                                        ISBN: 978-9931-9738-0-5 

 نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال البيان 

 11 25 14 31 08 17 10 20 08 34 26 109 امللف املالي 

 22 68 35 105 20 68 36 80 20 91 98 272 عدد مناصب العمل

مقابلة  ) 01/12/2020خري الدين كبدي، إطار مكون على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع ورقلة، بتاريخ:  املصدر: -
 (. شخصية

 
   2020 –  2015(:تطور احلصيلة اإلمجالية لتمويل املؤسسات املصغرة حسب القطاعات خالل الفرتة: 11.1اجلدول رقم) -

 السنوات  

 القطاعات  

 إلى غاية:  2019 2018 2017 2016 2015

14/12/2020 

 املجموع

 20 00 04 01 04 01 10 الفالحة

 62 03 04 07 08 13 27 الصناعة

 69 14 09 07 03 10 29 الخدمات

 30 02 05 06 02 02 13 األشغال العمومية 

 181 19 22 18 17 26 79 املجموع

  05اإلسالم ميموين، تقين سامي يف اإلعالم اآليل على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع ورقلة، بتاريخ:  نور املصدر: -
 (. مقابلة شخصية)  12/2020/
 الخاتمة: - 6

بالنظر للتطورات األخيرة التي عرفها االقتصاد العالمي والتي جعلت الجزائر تتوجه من خاللها النتهاج االقتصاد الحر بديال    

لالقتصاد املوجه؛ مما جعلها تطرق باب قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة كرهان أساس ي لتحقيق التنمية االقتصادية 

ا القطاع؛ غير أن تمويل هذه املؤسسات يمثل دوما االنشغال األهم سواء بالنسبة  املنشودة بالنظر للدور الحيوي لهذ

ألصحاب هذه املؤسسات أو السلطات العمومية في االقتصاديات املعاصرة، لذلك أصبحت هذه املشكلة تمثل أحد أهم  

نامية؛ وعلى الرغم من التطور  املحاور األساسية للسياسات االقتصادية للدول املتقدمة كما هو الشأن بالنسبة للدول ال

الذي أحدث في وسائل التمويل غير أن هذه األخيرة لم تستطيع بعد الوصول إلى حل املشاكل املطروحة على مستوى تمويل  

مشاريعها رغم املجهودات املبذولة من طرف الدولة من خالل الهيئات التي أنشأت خصيصا لتنمية هذا القطاع ومنها الوكالة  

عم تشغيل الشباب، ومحاولة إزالة العقبات التي تقف أمام الراغبين في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة،  الوطنية لد

ويبقى املخرج لهذا النوع من املشاريع من الناحية التمويلية مرهون باستيعاب الوسائل التمويلية املتاحة بالقدر الذي يسمح  

 لها من املقارنة بين البدائل املعروضة.

 جات والتوصيات: االستنتا -

 نتطرق فيما يأتي لكل من االستنتاجات والتوصيات في هذه الورقة البحثية باختصار.     

 النتائج النظرية:  -

 من أهم النتائج النظرية نذكر األتي:    
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 تعتبر املؤسسات الصغيرة واملتوسطة منفذا خصبا لتدعيم اقتصاديات الدول عامة والدول النامية بصفة خاصة؛   -

 واجه املؤسسات الصغيرة واملتوسطة معوقات تعترض طريقها كصعوبة التمويل ونقص كفاءة أصحاب املشاريع؛ت -

 تعتبر املؤسسات الصغيرة واملتوسطة األداة األساسية التي ينشط من خاللها القطاع الخاص ويساهم في التنمية؛ -

 خفضة السعر لفائدة ذوي املداخيل املنخفضة. تعد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة أداة فعالة في توفير سلع من -

 النتائج التطبيقية:  -

 من أهم النتائج التطبيقية نذكر األتي:   

 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تعد أحد األجهزة التي وضعتها الجزائر للنهوض بقطاع املؤسسات الصغيرة؛  -

 للتكوين؛ مما يساهم في زيادة عدد أصحاب األفكار واإلبداعات؛ تعتبر املؤسسات الصغيرة واملتوسطة كمدارس  -

 تعمل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على تسويق األفكار اإلنتاجية للمؤسسات في حالة توفر اإلمكانيات لتطبيقها؛ -

 تواجه املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر مشكلة العمالة غير املدربة؛ -

 مما يؤثر على التنمية الجهوية؛ %70صغيرة واملتوسطة توزع على مناطق الشمال بنسبة تفوق غالبية املؤسسات ال -

 ساهمت املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بالجزائر في إيجاد مناصب عمل جديدة أدت لتقليص حجم البطالة نسبيا.  -

 التوصيات:  -

 من خالل االستنتاجات السابقة نتقدم بالتوصيات التالية:     

 تقليص اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بمنح القروض بغية تقليص آجال االنتظار بالنسبة لطالبي الدعم املالي؛ -

 املرافقة امليدانية للمستفيدين في كل مراحل الدعم حتى يتمكنوا من إنجاز مشاريعهم واسترجاع القروض؛ -

 االستمرار في دعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة عن طريق وضع برامج تتماش ئ والوضع االقتصادي للبالد؛  -

 االهتمام بتقديم الدعم للقطاعات املنتجة بمنحها تسهيالت وامتيازات أكبر من قطاع الخدمات؛ -

طريق تكثيف عدد األيام اإلعالمية    تقديم اإلرشاد والتوجيه للراغبين في إنشاء املؤسسات الصغيرة واملتوسطة عن -

 والتحسيسية فيما يخص التركيبات املالية والتغيرات التي تطرأ في اإلعانات التي تقدمها األجهزة الداعمة. 

 : قائمة المراجع واإلحاالت المعتمدة -
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 بنوك إسالمية للطاقة  : إنشاءوالغاز شاريع صناعة البترول  مفي تمويل  دور التمويل اإلسالمي

The Role of Islamic Finance in Financing Oil and Gas Industry Projects: establishment of 

Islamic Energy Banks 
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 : ملخص

تمويل   مجال  في  والغاز  البترول  شركات  أمام  املتاحة  الطرق  مختلف  على  الضوء  تسليط  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 

الصناعة مستويات عالية من رأس املال واملصاريف التشغيلية، كما أن إلدارة وتمويل  مشاريعها حيث تتطلب هذه  

 .املشاريع أهمية كبيرة في هذه الصناعة بالنظر لطبيعة مراحل السلسلة اإلنتاجية وتعقدها

البترول   قطاع  في  وجودها  أن  إال  اإلسالمي،  التمويل  صناعة  تشهده  الذي  التقدم  من  الرغم  يزال وعلى  ال  والغاز 

 متواضعا إلى حد كبير وسيكون إلنشاء بنوك إسالمية للطاقة األثر الكبير والواضح. 

 شركات البترول والغاز، تمويل املشاريع، التمويل اإلسالمي، بنوك إسالمية للطاقة كلمات مفتاحية: 
 JEL :  F2,3 G11, G21, L95, Q4اتتصنيف

Abstract: 

This study aims to shed light on the various methods available to oil and gas companies in the field of 

financing their projects, as this industry requires high levels of capital and operational expenses, and project 

management and financing has great importance in this industry given the nature and complexity of the 

stages of the production chain 

In spite of the progress the Islamic finance industry is witnessing, its presence in the oil and gas sector is 

still largely modest and it will be to create more large and clear Islamic energy banks. 

Keywords: Oil and Gas Companies, Project Finance, Islamic Finance, Islamic Energy Banks. 

JEL Classification Codes : F2,3 G11, G21, L95, Q4 

   مقدمة: .1

تنفيذها أو تلك املخطط  تشير التقديرات إلى أن قيمة مشاريع البترول والغاز والبتروكيماويات، التي يجري العمل في  

الدوالرات، هذا إلى جانب العديد من املشاريع التي يجري االنتهاء    اراتتتجاوز ملي لها في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

من تطويرها وذلك في ظل استعداد املنطقة ملواجهة الزيادات املتوقعة في الطلب على الطاقة خالل العقدين املقبلين، ومواجهة  

 تأثيرات أزمة وباء كورونا املستجد على االقتصاد العالمي.

عل الطلب  في  التوسع  أن  يدفع  كما  العالم،  أنحاء  كامل  في  االستثمار  عجالت  البتروكيماوية  واملنتجات  البترول  ى 

 التقنيات املتطورة ونمو سكان العالم وزيادة اإلنفاق االستهالكي كلها عوامل تجتمع لخلق طلب جديد على الطاقة. 

مع مواصلة املنتجين زيادة القيمة املستمدة    كما يبرز في اآلونة األخيرة اهتمام كبير بتطوير موارد نفطية جديدة بالتزامن  

من حقول اإلنتاج الحالية، سواء البرية أو البحرية، باإلضافة إلى االستثمار في تطوير كل من البنية التحتية واملنتجات املكررة  
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نفط انخفاضها، وهنا  خاصة مع مواصلة أسعار ال وتنويعها إلنتاج مزيد من املنتجات وفتح قنوات جديدة تزيد العوائد املالية 

التي تعتبر واحدة من كبريات  تبرز أهمية   البترول والغاز  في قطاع صناعة  به  التمويل اإلسالمي كمصدر ال يستهان  صناعة 

 الصناعات التي يتم االستثمار فيها على مستوى العالم.

قرارات االستثمار والتمويل في صناعة  تبرز أهمية البحث بالنظر للتغيرات الديناميكية التي تحدث في صناعة    أهمية البحث: 

البترول والغاز على املستوى اإلقليمي والدولي، فضال عن الشراكات القائمة بين مختلف الشركات العاملية الكبرى على امتداد  

ويل  سلسلة القيمة في القطاع واالستفادة من الفرص التجارية الناشئة التي تخلقها تلك االستثمارات، خاصة مع بروز التم

 اإلسالمي كداعم لهذه الصناعة. 

 : تسعى هذه الورقة البحثية لتحقيق األهداف التالية:أهداف البحث

 تسليط الضوء على مفهوم صناعة البترول والغاز؛  ✓

 ابراز أهم مصادر التمويل في صناعة البترول والغاز؛  ✓

 ابراز أهمية التمويل اإلسالمي لصناعة البترول والغاز؛  ✓

 إنشاء بنوك إسالمية للطاقة، كبنك الطاقة اإلسالمي القطري التعرف على تجربة   ✓

: تم االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل وصف مراحل صناعة البترول والغاز وإبراز أهمية  منهج البحث

 تمويل املشاريع الكبرى لهذه الصناعة سواء من الناحية التقليدية أو من الناحية اإلسالمية. 

 هوم صناعة البترول والغاز . مف 2

ينصرف مفهوم صناعة البترول والغاز إلى مجموعة الفعاليات والنشاطات والعمليات االنتاجية املرتبطة باستغالل  

الثروة البترولية، بدًء من عمليات الكشف والتحري والتنقيب مرورا بعمليات االستخراج والنقل حتى وصول سلعة البترول  

 ي، وتعتبر هذه الصناعة من أهم الصناعات في العالم.إلى املستهلك النهائ

 تعرف صناعة البترول والغاز: على أنها:  تعريف صناعة البترول والغاز:  1.2

"مجموعة النشاطات أو الفعاليات أو العمليات الصناعية املتعلقة باستغالل الثروة البترولية، سواء بإيجادها   -

)الدوري،  خاما وتحويل ذلك إلى منتجات سلعية صالحة لالستعمال واالستهالك املباشر أو غير املباشر من قبل االنسان".  

 ؛(6، صفحة 2003

الصناعة التي تتضمن عدة مراحل وأنواع مختلفة وهي تجمع الصناعة االستخراجية والصناعة التحويلية وحاالتها  "   -

والتوزيع  والتسويق  والتكرير  والنقل  والغاز  البترول  إنتاج  تشمل  والغاز  البترول  فصناعة  متكاملة،  وصناعات  ومراحل 

القائ  بها أي الصناعات  أو "البتروكيماوية"  وكذلك الصناعات املرتبطة  البترولية  املنتجات  ، 2011) عبد الرضا،  مة على 

 ؛  (40صفحة 

 خصائص صناعة البترول والغاز:  2.2

) عبد  إن لهذه الصناعة عموما خصائص تجعلها متميزة عن بقية النشاطات االقتصادية الصناعية األخرى، من أهمها   

 :  (40، صفحة 2011الرضا، 

الثروة البترولية بسبب تعدد مر   - احل  تتطلب صناعة البترول والغاز توفير رؤوس أموال ضخمة من أجل استغالل 

 صناعتها وطبيعتها، حيث أن ضخامة رؤوس األموال في هذه الصناعة تتباين من منطقة إلى أخرى ومن مرحلة إلى أخرى؛ 

إلى تغير حجم    - إنتاج متطورة ومعقدة تكنولوجيا تتسم بسرعة تغير استخدامها، ما يؤدي  تتطلب وسائل ومعدات 

 النفقات بتغير وقت بدء االنتاج؛ 
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رول والغاز بالتكامل العمودي، حيث تتداخل مراحل انتاج البترول بصورة يصعب معها أحيانا الفصل  صناعة البت تتميز    -

بين نفقات بعض املراحل واملراحل األخرى، ويمكن تلخيص هذه املراحل في: البحث واالستكشاف والحفر والتنقيب واالستخراج  

 كرير واملزج والتركيب والتصنيع والتوزيع والتسويق؛ واإلنتاج والتجميع والنقل والتخزين والتقطير والتنقية والت 

بصورة كبيرة على العمل املركب، أي العمل املتطلب مهارات عالية وتدريب خاص وتحصيل علمي متقدم مما يؤدي  تعتمد    -

(، وبالتالي ضخامة  إلى ضخامة حجم االستثمارات الرأسمالية الالزمة في مراحل الصناعة البترولية وخاصة املرحلة األولية )املنبع 

 ؛ حجم النفقات الثابتة 

تتسم هذه الصناعة بارتفاع هوامش املخاطرة في معظم مراحلها االنتاجية وخاصة مرحلة البحث والتنقيب وذلك بسبب    -        

 القيام بإنفاق استثماري كبير ومرتفع ولفترات زمنية ليست بالقصيرة؛ 

ومهاجرة أي أن هذه الصناعة تكون لفترة زمنية محدودة ومعلومة، وعليه فهي يعد البترول مادة ناضبة وغير متجددة    -

 تتوقف على مدى تطور نسبة تقديرات االحتياطي منها؛ 

تتميز بطول فترات اإلنتاج مما يزيد من آثار سرعة تغير كل من التكنولوجيا وطبيعة سوق كل عنصر من عناصر     -

البترول،   أسعار  االنتاج وطبيعة سوق  تغيرات  اإلنتاجية، وصعوبة حساب  السعات  أو االحتكارات وتغير  امللكية  واختالف 

 صرف العمالت املستخدمة في حساب النفقات، واتساع نطاق نشاطها وتوزيع هذه املراحل على عدد كبير من الدول؛

قات االنتاج في سرية تامة مما يعني  نتيجة لكون البترول مادة إستراتيجية فإن املنتجين يفضلون االحتفاظ بحجم نف  -     

 لجوء الدارسين واملهتمين بالطاقة إلى التقديرات. 

 . مراحل صناعة البترول والغاز3

تمر صناعة البترول والغاز بالعديد من املراحل، حيث تتواجد خمس مراحل أساسية ومرحلة سادسة مكملة يمكن دمجها أو   

صنيع البتروكيماوي، ويمكن إدراج جميع مراحل استغالل النشاط الصناعي البترولي تحت  فصلها عن املراحل السابقة وهي مرحلة الت 

 مرحلتين رئيسيتين وهما مرحلة املنبع ومرحلة املصب. 

كما يمكن تقسيم مراحل صناعة البترول والغاز إلى أنشطة أولية وأنشطة متوسطة وأنشطة نهائية، وهي موضحة في الجدول    

 املوالي:  

 أنشطة صناعة البرتول والغاز : 1اجلدول  
 األهمية  الوصف النشاط  

 أنشطة الصناعة 

 األولية 

التنقيب: مسح املواقع البرية والبحرية  

آبار وحفر  املوارد؛   الكتشاف 

االمكانيات  وتحديد  استكشافية؛ 

 الكامنة في املوقع.

 اإلنتاج: استخراج البترول من املوقع

ينتجه  الذي  البترول  كمية  تحديد 

 البلد 

 تتميز بالكثافة الشديدة لرأس املال 

وبيئية   مالية  مخاطر  على  تنطوي 

 وسياسية كبيرة 

 يحتمل أن تولد موارد كبيرة للدولة

 املتوسطة

النقل: استعمال األنابيب أو الناقالت  

 لنقل املوارد داخل وخارج البلد 

 التخزين: تخزين املوارد غير املنقولة

وخ البالد  داخل  التعاون  ارج  تتطلب 

 الحدود الوطنية 

 تنطوي على مخاطر بيئية وأمنية 

 النهائية

إلى   الغاز  أو  البترول  تحويل  التكرير: 

 منتجات نهائية 

 التسويق: بيع املنتجات النهائية

بيئية   مخاطر  على  تنطوي  أن  يمكن 

 كبيرة 
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 . 34، ص:2014،للدميقراطية واالنتخاابت، برانمج األمم املتحدة اإلمنائي: مركز العمليات االنتقالية الدستورية، املؤسسة الدولية  املصدر
 (:  Amont /up Stream) مرحلة املنبع  1.3

البحث واالستكشاف، ومرحلة   أساسية وهي مرحلة  مراحل  العليا، وتتضمن ثالث  باملرحلة  أيضا  املرحلة  تسمى هذه 

 : (47-46، الصفحات 2008)التنير،  الحفر والتنقيب، ومرحلة االستخراج واإلنتاج البترولي. 

 ومن أهم الطرق املتبعة في البحث عن البترول هي املسح الجيولوجي واملسح الجيوفيزيائي؛   مرحلة البحث واالستكشاف: -

: تعد عملية الحفر من أخطر مراحل البحث عن البترول وأكثرها كلفة، وتتفاوت تكلفة التنقيب  مرحلة الحفر والتنقيب  -

ال داخل  تتفاوت  كما  كبيرا من شركة ألخرى،  تفاوتا  البترول  على  الواحدة من سنة ألخرى، وحسب حجم  والعثور  شركة 

 الشركة كبرى أو متوسطة أو صغيرة الحجم، وتبعا للخبرة والتقنية املتقدمة املستخدمة؛ 

البترولي   - واإلنتاج  االستخراج  للنقل  مرحلة  صالحا  أو  جاهزا  ليكون  الخام  البترول  استخراج  إلى  املرحلة  هذه  تهدف   :

والتصنيع...الخ.   الراوي،  والتصدير  الصفحات  2011)مطلك  كامال  ،  (33-34،  اعتمادا  البترول  استخراج  مرحلة  تعتمد 

االنتاج   عمليات  إلى  والغاز  البترول  صناعة  في  واالستخراج  االنتاج  عمليات  وتنقسم  السابقتين.  املرحلتين  على  ومباشرا 

 (Devold, 2013, pp. 7-8)واالستخراج من البر وعمليات االنتاج واالستخراج من البحر:  

 (: يمكن استخراج البترول والغاز من باطن األرض؛ onshore) انتاج واستخراج البترول والغاز من البر أو اليابسة -

(: تتم عمليات استغالل واستخراج البترول والغاز من البحر والذي  offshore)   البترول والغاز من البحر انتاج واستخراج  -

 إمدادات الطاقة العاملية، لكنه يتطلب خبرات وتقنيات خاصة مع تكاليف استخراج أكبر؛ أصبح جزًء أساسيا من  

   (:Aval/Down Streamمرحلة املصب )  2.3

تأتي هذه مرحلة مباشرة بعد مرحلة املنبع وتسمى أيضا باملرحلة الدنيا، وتقوم هذه املرحلة على مجموعة من املراحل  

 :(47-46، الصفحات 2008)التنير، نها، وهي املتسلسلة ومتكاملة عموديا فيما بي

 :  مرحلة نقل البترول 3.3

 تهدف إلى نقل البترول الخام من مراكز أو مناطق إنتاجه إلى مناطق تصديره أو تصنيعه التكريري أو استهالكه؛

 : ت مرحلة التكرير أو التصفية البترولية  4.3

البترول في املصافي التكريرية بتحويله من صورته الخام إلى منتجات بترولية متنوعة أو استخدامه في عمليات  دف إلى تصنيع  ه ت 

 تصنيعية أخرى الحقة متعددة؛ 

 : مرحلة التسويق والتوزيع  5.3

املحلي  تهدف إلى تسويق وتوزيع البترول بصورته خاما أو منتجات بترولية إلى مناطق استعماله واستهالكه على النطاق  

 أو اإلقليمي أو العالمي؛

 : مرحلة التصنيع البتروكيمياوية  6.3

إلى منتجات بتروكيمياوية مختلفة ومتنوعة، وتضم هذه املرحلة عددا   البترولية  املنتجات  تهدف إلى تحويل وتصنيع 

 كبيرا وغير محدود من النشاطات االقتصادية والصناعية املهمة والحيوية. 

 االستثمارية لشركات البترول والغاز . الخيارات 4

 تتبع شركات البترول والغاز استراتيجيات استثمارية مختلفة وعلى عدة مستويات وهو ما يوضحه الجدول املوالي :   1.4   
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 : بناء االختيار االستثماري يف شركات البرتول والغاز 2اجلدول  
 أمثلة في البترول والغاز  تمكين  املستوى 

 الشركات 

 جانب قانوني وهيكل رأس املال قابل للتكييف 
 ميزانية قوية 

 الولوج ملصادر وأنواع مختلفة لخيارات التمويل
 حوكمة وأدوات اتخاذ القرار

 شراكة محدودة رئيسية ومشاريع مشتركة
تنوع في التغطية الجغرافية ومزيج العمالء  

 وهياكل التعاقد 
 رفع مالي منخفض/قدرة اقتراضية عالية

املشاريــــــع   وتمويل  بالسندات  التمويل 
 الكبرى وتمويل متوسط املخاطر، اإلقراض

 املحفظة 

 محفظة مشاريع متوازنة
 بناء مرونة في مجموعة املواهب 

 تحالفات الرفع لتوسيع وتنويع املحفظة
 أداء شفاف وأمثل للمحفظة

وجغرافية  جيولوجية  متنوعة:  أصول 
 االستحقاق وتقنية وأدوار مرحلة 

 أصول غير مشغلة
والتحالفات   املشتركة  املشروعات 

 التكنولوجية 
برمجيات اختيار املحفظة املثلى باستخدام  

 تقنيات البرمجة الخطية
 

 املشروع 

 وضوح طيلة مدة املشروع والتكلفة
 هيكلة تجارية وتعاقدية مكيفة 

تخصيص   قبل  املشروع  حياة  دورة  في  املبكر  التحرك 
 األموال

التقارير   إعداد  تكنولوجيا/أدوات 
 والتخطيط 

 مراقبة تغير العقود وإدارة املخاطر 
 مشروع التأمين/الفحوصات الطبية

Source: EY Building a better working world (2015), p: 3. 
 Energy Trading & Risk Management ( ETRMالتداول في الطاقة وإدارة املخاطر )  2.4

"هو نظام يتضمن صنع القرار التجاري وأداء السوق باستخدام نظام متكامل يوفر تبادل املعطيات بين ردهة التداول  

 ة. العديد من املتغيرات والتي تؤثر على الخيارات االستثماري والعمليات والعقود واالئتمان والوظائف املحاسبية"، فهو نظام يتضمن  

(NAPCO Conference , 2013, p. 23) 

 ويوضح الشكل املوالي مخاطر التداول في الطاقة:    

 : خماطر التداول يف الطاقة 1الشكل 
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Source: NAPCO Conference Scottsdale, AZ, CRA Charles River Associates (2013),  p: 24. 
 مصادر التمويل الرئيسية لقطاع البترول والغاز . 5

في ظل بيئة الطاقة املتقلبة اليوم، تعد مسألة التمويل أمرا في غاية األهمية والصعوبة في آن واحد، وأصبح من املهم  

 . والغازأكثر من أي وقت مض ى أن تتم اإلحاطة بأهم مصادر التمويل املتاحة أما أضخم أنواع الصناعات وهي صناعة البترول  

يمكن أن تكون املراحل االستكشافية  تتنوع مصادر التمويل لهذا القطاع الضخم، وذلك تبعا لتنوع مراحل هذه الصناعة،  

األولى ملشاريع املنبع، حيث ال يوجد لدى األطراف ضمانات لخيارات اإلنتاج املجدية تجاريا وقتا صعبا بالنسبة ألصحاب األسهم لجمع  

 ,International Energy Agency).  يكون هناك فارق زمني بين بدء أنشطة الحفر األولية واسترداد التكاليف من اإلنتاج وعادة ما   .التمويل 

2019, pp. 116-117) 

والغاز، وعادة ما تتبع هذه    هناك عدد من مصادر التمويل املحتملة ملشاريع التكرير والنهوض والتكامل في قطاعي البترول  1.5  

 األنواع من املشاريع مسار تمويل املشروع متعدد املصادر.

عبر العديد من القطاعات كثيفة رأس املال بما    امليار دوالر أمريكي من ديون تمويل املشاريع سنوي  300يتم جمع حوالي  

من سوق تمويل املشاريع   %30والغاز حوالي البترول  والغاز والطاقة والبنية التحتية والتعدين وتمثل صناعة  البترول في ذلك 

 (Clews, 2016, p. 45 ) العالمي.

 ويمكن توضيح هذه املصادر من خالل الجدول املوالي:  

 : أهم مصادر التمويل لصناعة البرتول والغاز 3دول  اجل
 توسيع املحفظة االستثمارية التطوير واالنتاج  االستكشاف والتنقيب

 االكتتاب العام 
حقوق   طريق  عن  التمويل 

 امللكية 
طرف   من  مضمون  تمويل 

 ثالث )مساهمين جدد( 
اآلجلة/تسييل   املبيعات 
املخزون )عن طريق اللجوء  
الغرض   ذات  للشركات 

 الخاص( 
 مدفوعات اإلنتاج الحجمي 

 القروض املعبرية 
 سندات املشروع 
 األسهم الخاصة

 

 اإلقراض القائم على االحتياطيات 
 االكتتابات العامة األولية 

 تسهيالت قروض الشركات 
 السندات العامة 
 سندات التجزئة 

 اريع تمويل املش
 التوظيف الخاص 

 األوراق املالية القابلة للتحويل
 بنوك التنمية متعددة األطراف 

 تمويل متوسط املخاطر  
 Mezzanine finance 

 التمويل االسالمي 

 التدفقات النقدية من العمليات 
 القروض املصرفية 
 السندات العامة 

 صناديق االستثمار وصناديق البنية التحتية 
 االستثماراتعائدات سحب 

لة
َ
 شراء تشكيلة متنوعة من األدوات املالية املشتقة والـُمهيك

وهي:  ة 
َ
الـُمهيكل والغاز  البترول  ــــاريع  ــ ـــ مشـ تمويل  مبادالت 

واإلنتاج  الدفع  وبرامج  املستقبلية"  التدفقات  ـــــق  ــ ــ ـــ ــ "توريـ
املشاريع  تمويل  هياكل  تضم  والتي  الدفع"  املسبق  الحجمي 
الـُمهيكلة ومصادر األموال، و"سندات إيرادات إمدادات الغاز 

 ".  VPPحجمي"  ومدفوعات االنتاج ال 
 

 

Source: Andy Brogan, 2014, p :2. 
في   املالي  بالعسر  تعلق  بالتزاماتها خصوصا فيما  للوفاء  البترول والغاز  تعد االستثمارات الضمان الحقيقي لشركات 

 اتمام املشاريع االنتاجية خصوصا في النشاطات الهامة كنشاطات املنبع والنشاطات الوسيطة. 

البترول والغاز، إال أن هناك بعض االعتبارات اإلضافية  بغض النظر عن مسألة الحصول على األموال ملشاريع صناعة    2.5 

 :التي قد تراعيها األطراف خالل عمر املشروع وتمويله، وهو ما يوضحه الشكل املوالي

 

 

 زايدة القدرة على التنبؤ ابلتدفقات النقدية واستحقاق األعمال
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 : اعتبارات خاصة بتمويل مشاريع البرتول والغاز 2 الشكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ين : من إعداد الباحث املصدر

بشكل واسع النطاق على االستثمارات في قطاع الطاقة    Covid-19أثرت الصدمة االقتصادية العاملية الناجمة عن جائحة    3.5

التابع لوكالة الطاقة   2020استنادا إلى أحدث البيانات املتاحة لوكالة الطاقة الدولية، ويوفر استثمار الطاقة العالمي لعام  

كيفية إعادة تشكيل تدفقات رؤوس أموال الطاقة بسبب األزمة، بما في ذلك تقديرات  الدولية منظوًرا فريدا وشامال حول  

 . 2020العام الكامل لالستثمار العالمي في الطاقة في عام 

الطلب   انخفاض  السيناريو من اتجاهين. أوال خفض اإلنفاق بسبب  التأثيرات على االستثمار في الطاقة في هذا  تأتي 

كان هذا االنخفاض كبيرا بشكل خاص في صناعة البترول، حيث انهارت األسعار. وثانيا االضطراب العملي  و الكلي وانخفاض األرباح،  

 . (International Energy Agenvy, 2020) للنشاط االستثماري بسبب اإلغالق والقيود املفروضة على حركة األفراد والبضائع. 

 . 2019-2015يوضح الشكل املوالي حجم االستثمار في الطاقة خالل الفترة 

 2019- 2015: االستثمار يف الطاقة خالل الفرتة 3الشكل 
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Source: International Energy Agency (2019), World Energy Investment 

 . التمويل اإلسالمي ملشاريع البترول والغاز6

أبرز التحديات لصناعة البترول والغاز هي تباطؤ نمو الطلب على البترول، والتحوالت املحتملة في السياسات  لعل من   

املستمر ع الداخلية والخارجية والضغط  ثقة أسواق  األميركية  إلى عدم  املناخ. باإلضافة  تغير  لى الصناعة ملعالجة معضلة 

الطبيعي. الغاز  ملشاريع  التمويل  مستويات  وانخفاض  بالطاقة  املرتبطة  األسهم  في  إلى    األسهم  ماسة  بحاجة  اليوم  العالم 

الوقود االنتقالي للحفاظ على ثبات  مستويات كافية من التمويل ملشاريع الغاز الطبيعي والغاز املسال نظرا ألنه سيلعب دور  

-Szczetnikowicz & Dewar, 2018, pp. 4 )  .إمدادات الطاقة في مزيج من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على املستوى العالمي

5) 

والغاز التي تعتبر واحدة من كبريات الصناعات  صناعة التمويل اإلسالمي مصدرا مهما في قطاع صناعة البترول  تمثل     

تريليونات دوالر   4وتقدر االستثمارات في مجال الصناعات األولية فقط بأكثر من   .التي يتم االستثمار فيها على مستوى العالم

  (2010)االقتصادية،  تريليونا. 16في السنوات الخمس والعشرين املقبلة؛ فيما يتجاوز إجمالي االستثمارات في هذا القطاع 

وعلى الرغم من أن تلك الصناعة تحتاج إلى رأس مال ضخم، إال أن التمويل اإلسالمي في هذا القطاع ال يزال معزوال   

لبترول  جغرافيا، وعلى الرغم من عدم توافر أرقام دقيقة إال أنه من الواضح أن إسهام التمويل املطابق للشريعة في مجال ا

التمويل في املجال بما ال يتناسب وحجم تلك االستثمارات، وال تزال   والغاز ال يمثل إال نسبة ضئيلة جدا من إجمالي سوق 

 (Al-Ketbi & Nobanee, 2020, pp. 3-4 ) .أغلبية تلك االستثمارات تعتمد على التمويل التقليدي

تؤدي صناعة التمويل اإلسالمي تلعب دورا داعما في مشاريع الطاقة في منطقة الخليج العربي، إال أن هذا الدور يقتصر     

في الغالب على كونه دورا تكميليا لعمليات التمويل التقليدية. وهذا الدور يتركز في املشاريع ذات رؤوس األموال الضخمة مثل  

الة الغاز ومصانع البتروكيماويات، وقد أسفرت املبادرات التي اتخذت في مجال التمويل  معامل تكرير البترول ومحطات إس

اإلسالمي لالستثمار في قطاع الطاقة بشكل عام عن أمثلة ناجحة إال أنها جميعا محصورة في منطقة الشرق األوسط ولم تتعد  

 (RICHARDSON, 2007, pp. 123-128 )  .حدود قطاع الصناعات األولية

 صيغ التمويل املالئمة لقطاع البترول والغاز 1.6

هناك عدة صيغ للتمويل اإلسالمي تالئم قطاع البترول والغاز، أول هذه الصيغ هي اإلجارة، حيث يمكن توظيف تلك  

للمعدات الكبيرة املستخدمة في حقول البترول    العقود في هذا القطاع. وتعد اإلجارة آلية مثالية لتمويل عقود التأجير الضخمة 

وبصفة خاصة معدات الحفر واملعدات املستخدمة في الحقول البحرية.  يوضح الجدول املوالي، كل صيغة واستخداماتها في 

 صناعة البترول والغاز: 

 . صيغ التمويل اإلسالمي واستخداماهتا يف قطاع البرتول والغاز 4اجلدول  
 استخداماتها الصيغة 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبهذه الطريقة تقوم البنوك واملؤسسات املالية    تعد الصيغة اإلسالمية األنسب في قطاع البترول والغاز،

اإلسالمية بشراء األصول الرأسمالية التي تحتاجها شركات النفط والغاز وإقراضها لهم من خالل عقد تمويل  

 .اإليجار، والذي بموجبه يمكن لتلك الشركات االستفادة من األصول املؤجرة مقابل دفع مبلغ إيجار ثابت

يتعلق بأصل رأس املال املستأجر للشركة، وهذا يعتمد على دفع الشركة ملبلغ اإليجار  عقد هبة مستقل فيما  

   بالكامل

 وعد الهبة فيما يتعلق بأصل رأس املال املستأجر للشركة بمجرد أن تدفع الشركة مبلغ اإليجار بالكامل 

 .تفق عليه معهاالوعد ببيع األصل املستأجر للشركة بمجرد سداد مبلغ اإليجار بالكامل بالسعر امل
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إعطاء الشركة خيار شراء األصل املؤجر بسعر السوق بمجرد انتهاء فترة اإليجار، بعد أن دفعت الشركة   االجارة

 بالكامل جميع أقساط اإليجار املستحقة خالل تلك الفترة

إلى  بيع األصل املؤجر  أي وقت تشاء: يجوز  في  املؤجر  في ممارسة خيار امتالك األصل  الحق  منح الشركة 

 ركة في الوقت املناسب بسعر السوق بموجب عقد جديد، أو حسب االتفاق مع الشركة في وقت البيع الش

 Dolphin Gas   على سبيل املثال مشروع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املضاربة  

 واملشاركة 

 يمكن استخدامهما لتمويل مشاريع البترول والغاز األولية 

والتشغيل وتوفير الخبرات الالزمة، وتزيد عليها بتقديم جزء من رأس  تقوم شركات البترول والغاز باإلدارة  

 املال في حالة املشاركة. 

املنتهية بالتمليك: يمكن للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية تمويل شركات البترول والغاز من   املشاركة 

كة عندئٍذ شراء حصة يحق للشر  ،خالل التمويل الجزئي لرأس مال الشركة، وتمول الشركة الجزء اآلخر

البنوك   انسحاب  مع  امللكية  على  الحصول  زمني،  لجدول  وفًقا  اإلسالمية  املالية  واملؤسسات  البنوك 

 واملؤسسات املالية اإلسالمية وتخصيص امللكية بالكامل للشركة

شراء    تقوم البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية بإنشاء أو  :تأسيس وامتالك أسهم شركات البترول والغاز

 .أسهم في الشركات التي تستثمر في قطاع البترول والغاز
 

يمكن للبنوك اإلسالمية من خالل تأسيس الشركات أن تمتلك حصة في أسهمها وأن تعرض الجزء املتبقي  

 لالكتتاب العام وهذا ما سيوفر تمويل كبير طويل األجل. 
 

توجيهها   سيتم  األخرى  واملؤسسات  البنوك  هذه  موارد  أن  البترول  كما  قطاع  في  املباشر  االستثمار  نحو 

عالوة على ذلك، فإن إنشاء أو شراء أسهم في الشركات   .والغاز، في واحد أو أكثر من مراحل اإلنتاج والتوزيع

 .ينشط أسواق رأس املال

  وبذلك تساهم البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية، من خالل تنفيذ املشاريع االستثمارية في هذا القطاع

 ذي األهمية الحيوية، في تحقيق أهدافها التنموية 

والغاز   البترول  املضاربة لشركات  املالية  توفر صيغة  البنوك واملؤسسات  تقدم  وبذلك  النقدي،  التمويل 

 اإلسالمية التمويل الالزم لها في مرحلة أو أكثر من مراحل اإلنتاج والتوزيع 

من   ينشأ  قد  ربح  أي  تقسيم  على  الطرفان  متروك  يتفق  واألمر  بينهما،  املحددة  لألسهم  وفقا  االستثمار 

بشكل صحيح تمويلها  استخدام  تضمن  لوضع شروط  اإلسالمية  املالية  واملؤسسات  حالة   .للمصارف  في 

حدوث خسائر، فإن البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية ملزمة بشكل أساس ي بتحملها، شريطة عدم وجود  

الشركة؛ وفي حالة حدوث خسائر، لن تحصل الشركة على أي ش يء على    أو إهمال مثبت من جانبقصير  ت

 اإلطالق مقابل جهودها مهما كانت.

بإنشاء  اإلسالمية  املالية  واملؤسسات  البنوك  فيه  تقوم  الذي  الوقت  في  والغاز:  النفط  استثمار  صناديق 

عها من الالعبين الكبار، ثم  صناديق استثمارية، فإنها تجمع األموال من صغار املستثمرين بقدر ما يتم جم

إما من   - في مرحلة أو أكثر من مراحل اإلنتاج والتوزيع  -يتم استثمار هذه الصناديق في قطاع البترول والغاز  

خالل االستثمار املباشر )أي االستثمار املادي( أو من خالل االستثمار غير املباشر )أي من خالل االستثمار  

 .في أسهم هذا القطاع(

دار الصندوق مقابل أموال املستثمرين على شكل وثائق استثمارية وفقا لنظام املضاربة املتوافق مع  يتم إص

 .أحكام الشريعة اإلسالمية
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 اإلستصناع 

 الوسيلة األشهر لتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة؛ 

 تستخدم هذه الصيغة لتمويل عمليات التكرير وإنشاء مصانع

 البتروكيماويات وما شابهها؛ 

تمويل شراء املعدات الضخمة في قطاع الصناعات األولية مثل املنصات البحرية التي تستخدم في عمليات  

 التنقيب البحري؛

 إنشاء األصول الوسيطة مثل أنابيب نقل النفط والغاز، وأنظمة التجميع، ومنشآت التخزين 

املالية اإلسالمي للمصارف واملؤسسات  البترول  يمكن  بينها وبين شركات توزيع  تبرم عقد اإلستصناع  ة أن 

والغاز )العميل( بموجبها تلتزم البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية بتسليم مشتقات البترول بعد التكرير  

أو الغاز الذي تم معالجتها لشركات التوزيع وفق مواصفات محددة، في تاريخ تسليم محدد وبسعر متفق  

لى أقساط، ثم تقوم البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية بعقد عقد مستقل مع شركات تكرير  عليه يدفع ع

 من العقد األول، وتسليمها  
ً
النفط أو معالجة الغاز يتطلب من الشركة املعنية تصنيع أو إنتاج البضائع بدال

العقد األول  املدة املنصوص عليها في  ، وبسعر أقل من السعر  خالل فترة زمنية محددة لها األسبقية على 

 األول بهامش يمثل العائد إلى البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية حسب العقد 

وبذلك تمكنت "اإلستصناع" من إنشاء دائرة مثالية تدمج أولئك الذين لديهم الخبرة مع أولئك الذين لديهم  

املصروفات الرأسمالية الحتياجاتها اإلنتاجية،  إنها توفر لشركات تكرير النفط أو معالجة الغاز   .رأس املال

بينما تسدد هذا الدين من خالل منتجاتها عن طريق تسليم أي سلع تم االتفاق عليها للبنوك واملؤسسات  

البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية من   .املالية اإلسالمية ن 
ّ
عالوة على ذلك، فإن نظام اإلستصناع يمك

 في تمويل وتوسيع قاعدة املستفيدين عن طريق تمويل كل من البائع واملشتري.   تحقيق وظيفة وغرض مزدوج

 

 

 

 

 املرابحة 

يمكن للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية تمويل احتياجات السلع للشركات في قطاع البترول  بواسطتها   

 .والغاز مقابل هامش ربح على السعر الذي تم شراء السلعة من أجله

النفط الخام ثم بيعه للمصافي عن طريق مرابحة، يتم شراء النفط املكرر ثم بيعه ملوزعي النفط  يتم شراء 

 .باملرابحة

يتم شراء متطلبات شركات النفط والغاز، سواء في شكل أصول ثابتة )تمويل رأس املال( أو في شكل معدات  

علق بأي مرحلة قد تكون )استكشاف  إنتاج وتشغيل )تمويل رأس املال العامل(، عن طريق املرابحة، فيما يت

وبهذه الطريقة توفر املرابحة لشركات  .(والحفر أو االستخراج أو تكرير النفط أو معالجة الغاز أو توزيعه

 النفط والغاز كل ما تحتاجه في شكل أصول ثابتة أو متداولة 

 Malaysia’s PETRONAS Oil Company 

Turkish PETROL OFISI Company 

 

 

الصكوك  

 االسالمية 

تساهم الصكوك في انتشار واسع لصناعة التمويل اإلسالمي، وال سيما في قطاع البترول والغاز )الصكوك  

 الخضراء(، 

 اإلسالمية ( B.R.O.T)( B.O.T( ،)B.O.O.Tصكوك )صكوك تمويل البنى التحتية لصناعة البترول والغاز: 

 والغاز كأصول أساسية تدعم إصدار الصكوك تعمل املنشآت الخاصة بقطاع البترول 

 يستخدم املوارد املالية في أعمال التنقيب أو اإلنتاج أو التطوير 

 الصفقات املطابقة للشريعة املدعومة باألصول الغربية في قطاع البترول والغاز خارج دول الشرق األوسط 

 تطوير منتجات استثمارية فريدة تختص بقطاع الطاقة.
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 ، باالعتماد على: ينإعداد الباحث : من املصدر

-Ali Abusalah Elmabrok, Ng Kim-Soon (2014), Islamic Finance Instruments: Experiences in the Oil and Gas 

Sector, International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 4, Issue 6, p: 3-5. 

- CHRISTOPHER F. RICHARDSON, Islamic Finance Opportunities in the Oil and Gas Sector: An Introduction 

to an Emerging Field, Texas International Law journal, Vol 42, 2007, pp: 119-120. 

 إنشاء بنك الطاقة االسالمي 2.6

دها التمويل اإلسالمي عامليا، حيث من املتوقع أن تبلغ أصول قطاع التمويل  تم اإلعالن عن تأسيس البنك في ظل طفرة يشه    

، وذلك بالتزامن مع نمو الطلب على  2023تريليون دوالر بحلول     3.8ونحو    2020تريليون دوالر في العام    3.24اإلسالمي نحو  

 (euronews, 2019) املصادر املختلفة ملشاريع الطاقة.

وأفاد أن اإلعالن عن تأسيس البنك يأتي في ظل الطفرة املتوقعة للتمويل اإلسالمي؛ إذ تشير توقعات مؤسسات التمويل  

 الدولية إلى بلوغ أصول القطاع  

تحقيق   في  القطري  اإلسالمي  الطاقة  بنك  نجاح  فرص  سيضاعف  العالم  حول  اإلسالمية  التمويالت  تشهده  الذي  النجاح 

 أسيس البنك يأتي ضمن استراتيجية قطر لتطوير قطاع الطاقة القطري.  كما يأتي ت .أهدافه

دوالر، بدأ العمل خالل   مليار 10 سيضم البنك مستثمرين من كل أنحاء العالم، ليبدأ أعماله برأس مال مصرح قيمته  

اروا دولة قطر مقرا رئيسيا  مليار دوالر، مبينا أن املستثمرين اخت   2.5، برأس مال مدفوع قيمته  2019الربع األخير من سنة  

إلى التشريعات والقوانين املحفزة والتي ستساهم في  املالي واملصرفي، وبالنظر  إلى الوضع املستقر للقطاعين  للبنك بالنظر 

 .إنجاحه

إيجاد تمويلالتعريف بالبنك - أ إلى  الطاقة "مؤسسة استثمارية إسالمية دولية مقرها قطر، تهدف  لتمكين مشاريع   : بنك 

 ة التقليدية واملتجددة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا".الطاق

بنك الطاقة سيعمل كمؤسسة مالية مرخصة من مركز قطر للمال ومقره في الدوحة، ليكون أكبر بنك من نوعه في العالم،     

 . (2019)ياسين،  بمكاتب تمثيلية في عدد من البلدان بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وحول العالم.

 :خدماته - ب

وصناعة   والبتروكيماويات  والغاز  البترول  مجاالت  في  املستوى  عاملية  مصرفية  استثمارية  خدمات  البنك  سيقدم 

 .الطاقة املتجددة، وفقا لقواعد وأحكام الشريعة االسالمية

تمويل أقل تكلفة وأكثر مرونة، وال يفرض شروطا معقدة  يعتمد في تقديم خدماته على التمويل اإلسالمي الذي يوفر فرص    

 .على املستثمرين

يمثل بنك الطاقة األول املزود املثالي لها في تلبية احتياجاتها. وسيقوم البنك كذلك بحصد عوائد ممتازة للمستثمرين  

والبترو والنقل  والتحويلية  األساسية  الصناعات  مشروعات  من  مجموعة  على  التركيز  توليد  من خالل  ومحطات  كيماويات 

 .الطاقة ومشروعات املاء والطاقة املستقلة

البنك سوف يضطلع بمشاريع ضخمة بعد دراستها بشكل جيد، الفتا إلى أن البنك يمتلك هيئة استشارية مهمتها دراسة كل  

أسواق الطاقة واملخاطر املحتملة في  املشاريع املطروحة في األسواق العاملية، لدراسة كل مشروع على حدة مع دراسة تقلبات  

 السوق 
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يضم البنك نخبة من الخبراء املتخصصين في مجالي الطاقة والبنوك، لتوفير مجموعة منتجات وخدمات مصرفية   

تنافسية   منتجات  سيوفر  وأنه  خاصة  املتزايدة،  واإلقليمية  املحلية  األسواق  احتياجات  تلبية  من  الطاقة  شركات  تمكن 

 .تمويلية للشركات واملشاريع، باإلضافة إلى خدمات إدارة األصول  ومبتكرة، وخططا 

انضمام أول مصرف إسالمي للطاقة في دولة قطر إلى مركز قطر للمال، يندرج في إطار التزام املركز بتطوير نظام بيئي مالي         

عنها املركز مؤخرا، والتي تسلط الضوء  صلب يتميز بالخدمات ذات املستوى العالمي، كما يتماش ى مع االستراتيجية التي أعلن

 .اعلى القطاع املالي بشكل عام وقطاع التمويل اإلسالمي بالتحديد، وال يأتي هذا فقط محليا بل أيضا عاملي

ما يميز بنك الطاقة القطري أنه يعتمد التمويل اإلسالمي الذي يوفر فرص تمويل أقل تكلفة وأكثر مرونة، وال يفرض   

 معقدة ع
ً
لى املستثمرين.شروطا  

 يوفر املصرف الجديد فرص تمويل جيدة ملشاريع الطاقة املتجددة مع التوجه إلى الحد من االنبعاثات الحرارية عامليا. 

 . تحليل النتائج. 7

املصلحة  والغاز ودرجات املخاطرة املتفاوتة التي يتعرض لها أصحاب  بترول  في ضوء الطبيعة املكثفة لرأس املال ملشاريع ال  

إلى مصادر تمويل مختلفة على مدى حياة املشروع.   )تبعا ملرحلة تطوير املشروع وعملياته(، يحتاج مستثمرو األسهم عادة 

 وتشمل خيارات التمويل الرئيسية املستخدمة: 

 مصادر حقوق امللكية وقروض املساهمين واشتراكات األسهم؛ ✓

الثالث:  ✓ الطرف  تمويل  اإلق منتجات  الشركات،  تمويل  قروض  املعبرية،  القروض  االحتياطي،  على  القائم  راض 

 املشاريع، أسواق رأس املال والتمويل الهجين والتحوط؛ 

 التدفق النقدي التشغيلي الحالي أو املستقبلي وجمع األموال من خالل التصرف في األصول.  مصادر أخرى:  ✓

التي تؤطر تقييم املخاطر ملشروع البترول والغاز، وبالتالي   كما هو الحال بالنسبة للمشاريع الكبيرة األخرى، فإن العوامل     

 :توفر التمويل، تشمل

 نوع املشروع وطبيعة املعاملة؛ ✓

 موقع املشروع وما يترتب عليه من اعتبارات سياسية وقانونية وتنظيمية واقتصادية واجتماعية وبيئية؛ ✓

وااللتزاما ✓ والحقوق  القائمة  وااللتزامات  االئتمانية  املشروع  الجدارة  في  الرئيسيين  املصلحة  التعاقدية ألصحاب  ت 

واملشاركين، بما في ذلك الجهات الراعية واملتعهدين وموردي املواد األولية واملنظمين واملقاولين وموردي املرافق واملشغلين  

 )حسب االقتضاء(؛

 توفر التغطية التأمينية؛ ✓

احتياطي رأس املال( والرغبة في املخاطرة )على سبيل    املتطلبات املؤسسية الفردية )على سبيل املثال، مخصصات ✓

 املثال، مخاطر الدولة واملسؤولية البيئية واالجتماعية ومصدر األموال وأنظمة العقوبات.

 :. خاتمة8

 تعد مشاريع الطاقة هي األكبر على مستوى العالم وأكثر حيوية، بسبب الطلب املتزايد على منتجاتها من عام إلى آخر.     

شهدت صناعة البترول والغاز تحوال عميقا في السنوات األخيرة نتيجة التغير السريع في الظروف الجيوسياسية وتنامي املخاوف     

الطلب العالمي على البترول الخام والغاز الطبيعي والتقلبات الحادة في أسعار املحروقات، هذا باإلضافة إلى  البيئية واستمرار نمو  

 ارتفاع حجم االستثمارات في القطاع. 

ساهمت ثالث مجاالت رئيسية للنشاط بشكل كبير في نمو صناعة البترول والغاز في السنوات األخيرة، وهي: البترول والغاز     

البحار والزيوت الثقيلة واملحروقات غير التقليدية؛ حيث يتطلب مثل هذا التطور الحفر واملعدات وخاصة فرق    في أعماق 



 

 مليكة بن علقمة   -عصماني عبد القادر    

248                                                                       ISBN: 978-9931-9738-0-5  

الحفر املتخصصة وإكمال اآلبار املؤهلة، ومرافق معالجة البترول والغاز قبل النقل وخطوط األنابيب للنقل إلى األسواق أو  

 املصافي.

نشاطات األعمال ذات رأس مال كبير ألخذ قرارات تكتيكية وتشغيلية وإستراتيجية حول   تحتاج شركات البترول والغاز كباقي  

 واملصانع )املباني والتجهيزات( واآلبار أو منشآتها. أصولها مقابلة بمواردها واحتياطاتها

من خالل     الوطنية  االقتصادات  من  العديد  والغاز  البترول  و   :تدعم صناعة  للصناعة  بالطاقة  النهائي  تزويدها  املستهلك 

توليد اإليرادات تعزيز الروابط   .خلق فرص العمل .تصدير واستيراد املواد الخام واملنتجات املشتقة املصنعة واملكررة .املحلي

 .الحكومية والروابط التجارية توليد اإلتاوات والدخل الضريبي

فهناك استثمارات مادية كاألصول الثابتة واالستثمارات    : هاتتنوع االستثمارات في شركات البترول والغاز بتنوع أنواعها وأحجام  

املوجهة لتوسيع القدرة االنتاجية عن طريق االستكشاف في مناطق جديدة أو املوجهة لتنمية حقول سبق اكتشافها ولم تتم  

لشركات، ووفقا للمكان فهناك  تنميتها بعد، واالستثمارات املالية خاصة بالفوائض املالية الضخمة التي يتميز بها هذا النوع من ا

 استثمارات محلية وأخرى خارجية وحسب التوقيت الزمني لها فهناك استثمارات حالية وأخرى آجلة.

هذه      مراحل  مختلف  تناسب  والتي  لتنوع صيغه  بالنظر  والغاز  البترول  صناعة  في  أساسيا  دورا  اإلسالمي  التمويل  يؤدي 

املتعاملين في أسواق رأس  الصناعة، خاصة وأن شركات البترول وال املال كمستثمرين، كما يمنحها التمويل  غاز من بين أهم 

اإلسالمي فرصة سانحة للمواءمة بين جانبي األصول والخصوم، وبالتالي بناء نظام اسالمي إلدارة األصول والخصوم لهذه الشركات  

زامات املالية واإلنتاجية، ولعل أهم السياسات االستثمارية  التي هي في سعي دائم إليجاد سياسة استثمارية مرنة تتوافق ومختلف الت 

 املعتمدة هي سياسات متنوعة تعتمد على عدة أدوات ومنهجيات كنظرية االفتراضية إلدارة محافظها االستثمارية. 

 . قائمة املراجع 9
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 : ملخص

 تبتدني احتياطا  1986نتيجة اعتماد الجزائر على قطاع املحروقات، تسببت أزمة انخفاض أسعار البترول لسنة     

الدولة من العملة الصعبة مما أدى إلى تفاقم العجز في املوازنة العامة، وعدم القدرة على ترشيد النفقات العمومية، 

 وزيادة عبء خدمة الدين الخارجي.

ونتيجة لذلك قامت الحكومة الجزائرية بحزمة من اإلجراءات لخلق مناخ استثماري يساهم في تشجيع االستثمار      

وصناديق   العمومية  املؤسسات  باستقاللية  املتعلقة  االقتصادية  القوانين  من  العديد  وأصدرت  واألجنبي،  املحلي 

 املساهمة، تسير حسب القانون التجاري. 

 . طاع العام، الخوصصة، قانون الخوصصة، الشراكة، واقع الشراكةالقكلمات مفتاحية:  
 JEL  :K11  ،L05 ،L32  اتتصنيف

Abstract: 

Algeria's dependence on the hydrocarbon sector led to the 1986 crisis, resulting in a budget deficit, inability 

to rationalise public spending and an increase in the burden of servicing external debt. 

The Algerian government has taken a number of measures to create an encouraging investment climate to 

encourage domestic and foreign investment. It has issued several economic laws relating to the 

independence of public institutions and contribution funds, which are governed by commercial law. 
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 : مقدمة . 1

البترول، والتي تسببت بعجز كبير في   أزمة كبيرة بسبب انخفاض أسعار  شهدت الجزائر خالل منتصف الثمانينات 

لتغطيته، مما زاد في حجم املديونية، لكن اإلستدانة لم تكن   االستدانةو   يالدولة أدت بها إلى اللجوء إلى العالم الخارج ميزانية  

دون مقابل وإنما اشترط الدائنون وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي ونادي باريس، أن تقوم الجزائر بمجموعة من اإلصالحات،  

والذي تم التخطيط له و متابعته من طرف صندوق النقد الدولي، والذي كانت أهم مظاهره    تمثلت في برامج التصحيح الهيكلي،

العمومي والتي أشهرت إفالسها، وقامت بتسريح    ةتطبيق سياسة التقشف، ورفع الدولة لدعمها عن الكثير من املؤسسات 

 .عشرات اآلالف من العمال الجزائريين

ملة من اإلصالحات، ركزت في مجملها على سن قوانين تشريعية تنظيمية  مام هذا الوضع املتأزم تبنت السلطات جأ

تخص االستثمار األجنبي املباشر، وخوصصة الشركات العمومية، حيث فتحت من خاللها املجال أمام القطاع الخاص املحلي  

بال  وسنحاول ،  واألجنبي والخاص  العام  القطاع  بين  الشراكة  واقع  إظهار  إلى  البحث  هذا  خالل  عملية  من  إطار  في  جزائر 

 الخوصصة، من خالل اإلشكالية التالية: 

 للقطاع؟ القوانين املنظمة   وغيابما هو واقع الشراكة بين القطاع العام والخاص في ظل الخوصصة بالجزائر 

 ولإلملام بمختلف جوانب هذا املوضوع سنقوم بطرحه من خالل محورين أساسيين وهما: 

I.   القطاع العام والخاصماهية الشراكة بين : 

 مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص. .1

 والخاص.أنواع الشراكات بين القطاع العام  .2

 .فوائد ومزايا الشراكة .3

II. واقع الشراكة بين القطاع العام والخاص في الجزائر في إطار الخوصصة: 

 الخوصصة في الجزائر.  -1

 الجزائر بين القطاع العام والخاص في شراكة الميثاق  -2

 . واقع الشراكة في الجزائر -3
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ماهية الشراكة بين القطاع العام والخاص: .2  

 : مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص 1.2

طرح الباحثون والهيئات املتخصصة الرسمية مجموعة من التعريفات تهدف في مجملها إلى توضيح مفهوم الشراكة بين  

 : أهمها من خالل التاليالقطاع العام والخاص، وسنتطرق إلى  

بغرض تنفيذ املشروعات  ن  القطاعي  ناملشتركة بي   واألنشطة  ن التعاو   إلىوالخاص    مالعا  نالقطاعي  نة بيكا ر الش  هوميشير مف "    -

املسؤوليات واملخاطر    ماقتسا  إلىالتي تؤدي    بالطريقةك  مستخدمة معا وذل  القطاعينلكال    اإلمكانيات  ن الكبرى، بحيث تكو 

 (39، صفحة 2015)صالح، ك "شريل لك ن األمثل التواز  ق بطريقة رشيدة لتحقين القطاعي نبي

  إمكاناتها   يف قة بتوظلوالخاص، املتع  مالعا  نالقطاعين  العديدة بي  ن والتعاو   علالتفا  هتعنى بأوج  بأنهاالشراكة    فتعري  نيمك"-

وحرية االختيار،    ،وااللتزام باألهداف املشاركة،    أساسى  ل، واملعرفية عوالتكنولوجية  ، والتنظيمية، واإلداريةالبشرية، واملالية،  

املجتمع،    ن أفرادم  األكبرالعدد  تهم االقتصادية واالجتماعية التي   ق األهدافتحقي ل اج  ناملشتركة، واملساءلة، م  واملسؤولية

وضع تنافس ي    قة، وتحقيلاملعاصرة بطريقة فاعرات  مواكبة التطو   ناملجتمع م  نحتى يتمك  همعاتلى تطلر بعيد املدى ع ا تأثيهول

 أفضل".

سياسة  لل ل مأمو  ق هدف تحقي ل جأ ن م  كى طموح مشتر لوالخاص بناء ع مالعا  نالقطاعي   ني عالقة مشاركة باملخاطرة بي" ه -

 ."بالدللالعامة 

  م والخاص القطاعي العان  ي عالقة مشاركة باملخاطرة بيه"  العام والخاص  نالقطاعي  ن شراكة بيلالبريطانية لجنة لال  يفتعر   -

 ( 4، صفحة 2007)الرشيد، د".لبلسياسة العامة لللول مأم   هدف يقتحق  جل أ  نم  ركى طموح مشت لبناء ع

 : والخاصأنواع الشراكات بين القطاع العام  2.2

إبرامها وفق عقود   العام، والقطاع الخاص والتي يتم  القطاع  أنواع من أشكال التعاون في مجال الشراكة بين  هناك 

 (186، صفحة 2016)بن نعمان وبوزيدة،  :محددة، والتي سنوضحها من خالل ما يلي

 :عقود الخدمة  -أ

ة، كجمع القمامة،  ير العقود ملدة قص   هوتكون هذ  يةتقدم املؤسسات الخاصة خدمات، بناء على عقود مع الجهة العموم 

تحت  ية  وبشر   يةهو أن تضع املؤسسة الخاصة موارد ماد  ةهذه الشراكالشوارع، بستنة الحدائق العامة، وأبرز أشكال    يفتنظ

  يةوالذي هو من اختصاص السلطات العموم  يهمجال النشاط املتعاقد عل  يالخبرة ف  ماملتعاقدة بحك  يةتصرف الجهة العموم

 .يبمقابل مالوذلك 

 الدارة:  عقود -ب

يقالت  الخدمة  إدارة  عن   مسؤوال   الخاص  القطاع  من   املتعاقد  كون ي إلى  وم ي  ون    بتزويدها 
ٌ
ك ال  ولكن  العام،  القطاع 

حصل  يو لتوصيل الخدمة، الت الالزمة  يالتسه ياالستثمار فالصيانة أو أو  ياتاملتعلقة بالعمل  يليةمسؤوال عن الجوانب التمو 

 .ثالث إلى خمس سنواتين وتتراوح مدة العقد ما باإلدارة،  املتعامل الخاص على مقابل مرتبط بكفاءة
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 اليجار: عقود  -ج

ون ستأجر املتعاقد الخاص أصول املرفق ي
ٌ
مكن  يزات، كما يهذه التجه يانة  وص تكاليف تشغيل وإصالح مسؤوال عن   وك

كون مسؤوال  يالخدمة وتحمل املخاطرة الناجمة عن ذلك، ولكنه ال    من   يدينكون مسؤوال عن جمع العوائد من املستفيأن  

التجه إلحالل ه  قد تلزم  ية استثمارات إضاف  ةيعن أ ها وتتراوح مدة  يتحالة اهتالكها أو عدم صالح  يف  يدة بأخرى جد  يزاتذه 

 سنة.  15و 8بين العقد ما 

 (:B.O.T والتحويل)   والتشغيل  البناء عقود -ج

  التجهيزات الالزمة   وبناء  موتصمي   يلد بتمو هخدمة ما ويتع  مخاص امتياز تقدي  ملي عقود امتياز حيث ُيمنح متعاهو 

  االتفاق   م . وبموجب العقد يتمالعا  القطاع  ا إلىهكيتلم  يلبتحو   ماء مدة العقد يقو ه، وعند انتوإصالحهاا  هلتزويد الخدمة وصيانت

عادة   ن مدة العقد التي تكو  استثماراته طيلة  بلمقا الخدمةن م  ناملستفيدي نعوائد ملالخاص ل  ملاملتعا  يلى كيفية تحص لع

 ة.يلملدة طو 

 استشارية: شراكة  -د

أشخاص   مجال ما من  يف تطلب املشورة ، مثالية كالبلدية ة العموميئ تطلب الهيه وهو مستوى الشراكة األقل درجة وف

  املستوى ا  هذ يف  الخدمات املقدمة.   جودة   ينبذلك على معلومات وأفكار لتحس  أو مؤسسات، بحكم الخبرة في املجال فتحصل

  إال   القرار  اتخاذ  يف  تتدخل  ال  هنا  الخاصة  املؤسسات  فإن  الهيئة العمومية بذلك  بيد  القرار  اتخاذ  سلطة  تكون   الشراكة  من

 ي فرض آراء معينة.ف الحق  لها سيول  فقط واإلقناع   التأثيرطريق  عن

 مساهمة:  شراكة -هـ

يذ،  التنف   مستوى   على  مباشر  بشكل  لشريك  تدخال  الٌتطلب  نشاط  يف  يامال  كون ي  غالبا ما  بتقديم دعمك  يهو التزام الشر 

 .  القرار اتخاذ ياف مباشر  دوراالشريك  لعبي الوعليه 

 : ) وظيفية شراكة (عملياتية  شراكة -و

،  الشركاء   موارد  تجميع    أحيانا  تطلبيو   القرار  اتخاذ  سلطة  تقاسم  من  ألكثر  العم  بتقاسم  الشراكة  منيتميز هذا الشكل  

  تقاسم   على  ٌقومي  الشراكة  من  النوع  هذا  فإن  عام  وبشكل  النظر  وجهات  وتبادل  املهام  عيبتوز   الشركاء  نشاطات  فيتم تنسيق

 .طيالتخط  أقل  وبدرجة واإلنتاج ليالتمو 

 :  التحالف -ز

  نفس طرف   لكل كون يف املبذولة والجهود املوارد  وكذا القرار  اتخاذ  سلطةلا الطرف تقاسمي الشراكة من  الشكل  هذايف

 .املطلوبة  األهداف قي لتحق ةيبشر  معلومات، موارد مالية، وموارد من املوارد  مختلف يع تجم تميو  القرار،   اتخاذ سلطة

 : فوائد ومزايا الشراكة 3.2
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املرجوة من هذه خالل هذه اإلستراتيجية، في مجموعة من النقاط تهدف إلى تحقيق ما    يمكن حصر فوائد الشراكة

 ( 11-10، الصفحات 2009)دكروري، يلي:

 الشراكة؛   أطرافمن طرف هم  أكثر املشاريع بين  إقامةتوزيع املخاطر الناجمة عن   -

 فيها وتقليل    املعرفة والخبرةتوفير رأس مال القطاع الخاص وما يمتلكه مـن    -
ً
في إدارة املشاريع التي يعتبر عنصر الوقت حاسما

 العامة؛ اإلدارة املدد الزمنية الالزمة لتنفيذها وبالتالي تحسين موقف 

املضافة  - القيمة  العام وخلق  القطاع  منها  يعاني  التي  املالية  الوطأة  القدرة    تخفيف  مع تحسين  املالية  املرونة  توفرها  التي 

 العام؛للقطاع   اإلدارية

وقيم    أهدافيحقق كل فريق على حده من خالل تأثير الشركاء على   أن مما يستطيع   أفضل ترتيبات الشراكة تحقق نتائج    إن -

ك مجال لتوسيع املوارد  سيكون هنا  أخرى ، ومن ناحية  أفضلمعايير عمل    إلىبعضهم لبعض عن طريق التفاوض والتوصل  

 بينها؛فيما  طرافاأل املالية نتيجة تعاون  

 املوارد؛  إدارةواملساءلة في كيفية  اإلفصاح   مبادئتعزيز  -

 في تزويد    إستراتيجية  أكثر تبني مناهج عمل  -
ً
، وصياغة  أفضل، منهج تنسيقي أفضل ة إستراتيجي  أفكار من قبل الشركاء ممثال

 أفضل؛وتنفيذ 

  تولية  -
ً
املشاريع على أسس اقتصادية بما يحقق املكاسب    وإدارةفي السياسات ذات العالقة    أوسعالبعد االقتصادي اهتماما

 واالقتصادية؛االجتماعية 

الحلول املرنة التي تستجيب للسياسات التنموية والتطويرية، حيث يسهل الشريك املحلي مواءمة البرامج التي    إلى التوصل  -

 املعمل؛   ألسواقاملشاكل املحددة، والفرص املتاحة  إلىالسياسات لغرض توصلها   تشملها هذه

 الجماعات؛الشرعية واملصداقية للمشروع من خالل مشاركة   إعطاء-

الحلول للمشاكل االقتصادية    وإيجادوالنظرة املستقبلية    واإللهاممن خالل التحفيز    اإلعمالتحقيق النجاح والتوسع في    -

 املستحدثة؛ التي بدورها تخلق الحوافز واالجتماعية و 

خلق بيئة عمل ديناميكية للتغيير داخل البيروقراطيات الحكومية املحصنة وتسمح الشراكة للحكومات بتنفيذ التغيير دون   -

 الخدمات؛تقييم  وإدارةالحقيقية املتعلقة بتطوير السياسة االجتماعية والتوجه املستقبلي    إعمالهاالتأثير في 

 الشراكة هي التي تحمى املستهلكين من إساءة استعمال السلطة االحتكارية؛ -

بعدة  الشراكة تفتح حيز اقتصادي لدخول ليس فقط الشركات الكبيرة بل أيضا الصغيرة واملتوسطة إلى أسواق كانت مست  -

 منها أو غير مستقرة؛ 

 الشراكة هي التي بإمكانها تشجيع املنافسة واالبتكار.  -

 واقع الشراكة بين القطاع العام والخاص في الجزائر في إطار الخوصصة: .3

 : الخوصصة في الجزائر 1.3
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اإلنفتاح  هاما من مظاهر  الخوصصة مظهرا  أهم  اإلقتصادي  تمثل  من  يعتبر  ، فوجودها وتشجيعها وتسهيل عملها 

املؤسسة محل   في نجاح  األولي متمثلة  أساسيتين،  زاويتين  النظر للخوصصة من  الحر، يمكن  االقتصادي  النظام  مقومات 

ن  الخوصصة على املستوى الجزئي، والثانية هل يمكن للقطاع الخاص أن يشط في البلد املعني وهو ما يهما وسنتطرق إليه م

ن   وتحليلها.  الجزائر  بيئة  عرض  الجزائري  خالل  املشرع  أدخلها  التي  القانونية  النصوص  عرض  املراحل  من  يمكن  خالل 

 (152، صفحة 2001)محفوظ، :التالية

 :1993أفريل  25املؤرخ في  8_  93املرسوم القانوني رقم   -أ 

تقليص  والتيتعمل على    ،وجاء بأحكام جديدة موجهة ملجال التنمية  4_    88جاء هذا املرسوم كتعديل للقانون رقم  

اإل القطاع  تنظيم  إعادة  وتم  املساهمة،  صناديق  إلغاء  القانون  هذا  في  تم  حيث  الدولة،  العمومي  تدخل    نشاء وإقتصادي 

،  هيكلتها  وإعادةاالقتصادية  تم التطرق في هذا املرسوم ملجال توسيع نشاط املؤسسات العمومية    وكذلكاملؤسسات القابضة،  

 عن طريق:الرأس املال العمومي  وتسييرشمل هذا املرسوم امللكية 

الخاص    - القطاع  من  آخرين  معنويين  ألشخاص  أو  مباشرة  للدولة  تابعة  عمومية  الصناعية    )مثلمؤسسات  املؤسسات 

 والتجاري(؛والتجارية، املؤسسات العمومية املحلية، املؤسسات العسكرية ذات الطابع الصناعي 

  املساهمة، ألسهم كلية إثر إلغاء صناديق  متالك اإأو مؤسسات عمومية غير مباشرة يتسنى لها  ،  شركات رؤوس أموال عمومية  -

 . شركات رؤوس أموال عمومية ؛أشخاص معنويين آخرون من القطاع الخاص؛ الدولة  :حيث يكون مصدر تلك األسهم

 :1996ماي  26املؤرخ في  8_  94من املرسوم القانوني رقم  25املادة  -ب

قتصادية من الناحية القانونية بأنها شركات رؤوس أموال  وحسب هذا املرسوم فقد تم تعريف املؤسسات العمومية اإل

وفي هذه  ،  جتماعيةتملك الدولة أو أشخاص معنويين آخرون من القطاع الخاص األغلبية القصوى من األسهم أو الحصص اإل 

 :الحالة تكون الشركة

% للمساهمين املتمثلين، إما في الدولة أو األشخاص املعنويين من القطاع العمومي أو شركات الرأس املال  51ملكا بنسبة    -

 ؛العمومي املحض

 وطنيين أو أجانب(. الخاص )% للمساهمين الخواص، األشخاص املاديين و / أو املعنويين من القطاع  49ملكا بنسبة  -

 : 1995سبتمبر  25املؤرخ في   22_   59األمر رقم  -ج

ن التعديل  مقتصادية عن طريق صناديق املساهمة، ويكينهي هذا األمر تدخل الدولة في تسيير املؤسسات العمومية اإل

ؤسسات العمومية  الذي أدخله هذا األمر في تشكيل شركات عمومية قابضة، وهذه الشركات تمتلك كلية مجموع أسهم امل

 قتصادية.  اإل

 :1996مارس  11املؤرخ في  106_  96و 105_  96و 104_  96املراسيم التنفيذية رقم  -د

 وهذه املراسيم الثالثة على التوالي تتعلق بسير ومهام كل من:  
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 ؛ صصةو مجلس الخ -

   ؛صصةو لجنة مراقبة عمليات الخ -

 صصة. و الهيئة املكلفة بتنفيذ الخ -

 :1997سبتمبر  10املؤرخ في  329_  97املرسوم رقم  -هـ

اإليجابية النوعية أو املختصة وكذلك لكيفية الدفع بالقسط    متيازاتشروط املنح أو اإل   وفي هذا املرسوم تم تحديد

 قتصادية املخصصة. ألرباح املشترين للمؤسسات العمومية اإل

 :القانون التشريعي املتعلق بخصخصة املؤسسات العمومية -و

 :  ما يلي  صصة حسب هذا القانون و وتشمل عملية الخ 

التجارية التي تحوزها   - أو غير مباشرة الدولة    بصفة  رؤوس األموال    ، للقانون العام  املعنويين التابعين  واألشخاص مباشرة 

 ؛ قتصاديةالعمومية اإل  واملؤسسات

 العمومية.  واملؤسساتاألصول التي تحوزها الهيئات  -

النشاط اإل  والهيئاتيشمل هذا القانون املؤسسات  كما   التابعة لكافة قطاعات  املكلف قتصادي، ويتولى  العمومية  الوزير 

صصة مؤسسة عمومية والتي كانت هذه األخيرة تضطلع و حالة خ  وفي،  متابعته  هو  وتنفيذصصة تنشيط هذا البرنامج  و بالخ

ستفادة من  للدولة اإل   العمومية، ويمكنستمرار الخدمة  إبمهمة الخدمة العمومية فتكفل الدولة بعد خصخصتها بضمان  

النوعي سهم)    السهم  هو  النوعي  عمومية  السهم  مؤسسة  طريق خصخصة  عن  تنشأ  التي  الشركة  املال  رأس  من  ا 

اقتصادية و تقيد بحقوق خاصة يحددها القانون األساس ي للشركة و تحتفظ الدولة بواسطتها بحق التدخل من أجل  

 خالل مدة ال تتعدى ثالث سنوات.  (،املصلحة الوطنية 

قتراح على الحكومة  إ لدى رئيس الحكومة، حيث يقوم هذا األخير ب  للخوصصة   ستثماري إ تأسيس مجلس  بموجبه  تم  

حترام  إهذا املجلس على    الوطنية، ويسهر على مصالح املجموعة    والحفاظ الصناعية للشفافية   وإجراءاتهاالخوصصة مناهج 

 أحسن تنفيذ لعمليات الخصخصة.   وعلىالتكنولوجيات املعتمدة عامة فيما يخص التقويم 

%على األقص ى من    20القانون الجديد سينتفع األجراء القدماء للمؤسسة العمومية بحق الشفعة في    ومن خالل هذا 

 % من سعر البيع.  10األسهم املعروضة على السوق، وبتخفيض قدره 

 : بين القطاع العام والخاص في الجزائرشراكة الميثاق  2.3

  واالتحاديمثل ميثاق شراكة الشركات املوقع عليه بالجزائر العاصمة من قبل الحكومة    االقتصاد  وتنويعأرضية لبعث  ك

الجزائريين   للعمال  بعث    ،العمل  وأربابالعام  إلى  يهدف  لهذا    وتنويعإطارا  املتضمنة    الوثيقة  حسب  الوطني  االقتصاد 

 (ANDI, 2019)امليثاق. 

العام للعمال الجزائريين    العام لالتحاداألمين    ، أحمد أويحيى عن الحكومة  السابق   امليثاق كل من الوزير األول وقع على  

 للنمو.  واالجتماعي العمل املوقعين على العقد الوطني االقتصادي منظمات أرباب رؤساء  وكذاعبد املجيد سيدي سعيد 
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التوالي على  هم  وزراء  عدة  بحضور  التوقيع  مراسم  مصطفى   جرت  الطاقة  ووزير  راوية  الرحمان  عبد  املالية    وزير 

والتنمية  وزير الفالحة  ،  عبد الوحيد تمار  واملدينةوالعمران  وزير السكن  ،  يوسف يوسفي  واملناجموزير الصناعة  ،  قيطوني

وزير األشغال العمومية    ،مراد زمالي  والتشغيل والضمان االجتماعيوزير العمل  ،  البحري عبد القادر بوعزقي والصيد  الريفية

كما سجل أيضا حضور الرئيس املدير العام ملجمع سوناطراك عبد    املائية حسين نسيب.  زعالن واملوارد عبد الغني    والنقل

 واملؤسسات املالية.  إلى جانب رئيس جمعية البنوك ،املؤمن ولد قدور والرئيس املدير العام ملجمع سونلغاز محمد عرقاب

تطبيقها واملتدخلين في مسار    ومجاللشراكة الشركات    األحكام العامة   أساسا تضمنة لهذا امليثاق  وتحدد الوثيقة امل

أكثر يحدد امليثاق    وبتفاصيلامتصاص.  - الخاصة لعمليات دمج  والحاالتاتفاق مشاريع الشراكة    وأسس بروتوكول الشراكة  

 .اإلجراءات  وشفافيةت الشراكة عمليا الشراكة وتمويل وأشكالأيضا الشركاء املحتملين من الشركات 

من خالل   املوقعون  يلتزم  االقتصادية  والتحديات  الرهانات  ومواجهة  املكسب  هذا  على  الحفاظ  على  منهم  وحرصا 

االحترام   كنف  في  والخاصة  العمومية  الوطنية  املؤسسات  بين  الشراكة  ومرافقة  بتطوير  الشركات  بشراكة  املتعلق  امليثاق 

 %.49-51 الصارم لقاعدةوبين هذه األخيرة والشركاء األجانب في كنف االحترام   ،من جهة% 34-66لقاعدة الصارم 

منشآت قاعدية سواء لتمويلها    برامج انجازكما يلتزم املوقعون بترقية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص حول 

الوزير  وأوضح  وهو ما أكده    " بحاجة إلى قانون ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص "وثيقة مرجعيةإال أن    أو بنائها.

الدولة  "  أن مبرزا    ،ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو "وثيقة توجيهية"  يحيى، حيث قاإلن   أواألول السابق احمد  

 (APS, 2018).بالقوانين" تسير

 . بالجزائر ينضم الشراكة بين القطاعين العام والخاصال يوجد قانون نه أومن هنا نستنتج  

 : بين القطاع العام والخاص في الجزائرشراكة ال واقع 2.3 

في هذا الصدد لسنا في إطار تقييم عملية الخوصصة في حد ذاتها وإنما نريد إبراز مدى إمكانية نشاط القطاع الخاص  

والذي يتم التضييق عليه في االقتصاد املوجه.  إن حرية النشاط االقتصادي الخاص يمكن أن توفر بيئة اقتصادية مشجعة  

مع  الشراكة  طريق  أو عن  فردية،  بصفة  في   لالستثمار  الخاص  القطاع  واقع  على  الوقوف  املحليين، وسنحاول  املستثمرين 

 الجزائر وذلك من خالل اآلتي:  

 من اإلمجايل يف اجلزائر  ونسبتها وقيمتها تطور عدد املشاريع  : 1الجدول 
 2015-2002خالل الفرتة 

 عدداملشاريع  السنة 

 

 : مليون دجالقيمة

 2002 495 89655 

2003 1628 396209 

2004 876 241768 

2005 836 198839 
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 من إعداد الباحثني اعتمادا على بياانت الوكالة الوطنية لتطوير االستثماراملصدر:  

مشروع بقيمة    66838سجل ما مجموعه    أين  2015–  2002شهد عدد املشاريع في الجزائر تذبذبا خالل مرحلة الدراسة  

قدرها   وكانت سنة    10372,871إجمالية  معتبر جدا،  مبلغ  وهو  دينار جزائري  املشاريع   2014مليار  من  عدد  أكبر  سجلت 

أقلها سنة    ،%  21,14بنسبة    مشروع  9904املسجلة والتي بلغت   من    %  0,74مشروع بنسبة    495  ــب  2002في حين سجلت 

  إجمالي االستثمارات.

لسابق اإلتجاه التصاعدي لعدد املشاريع املنجزة خالل فترة الدراسة، أين كانت املشاريع تزداد من  كما يبين الجدول  

، لينخفض بشكل  2014و  2010عدى بعض، الفترات لكن ما لبثت أن استقرت الزيادة خاصة بين سنتي    فيماسنة ألخرى  

 املحروقات.، والسبب هو نقص مداخل الدولة بسبب انخفاض أسعار 2015الفت 

املبينة   تتكون من املعلومات الحية  2017-2002الفترة   بها خاللالجداول اإلحصائية للمشاريع االستثمارية املصرح    إن

 ، من قاعدة بيانات للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار منقحة ومصححا في ضوء املشاريع امللغاة 2015 - 2002أعاله من سنة 

 وعليه يكون:  

 تطور عدد املشاريع ونسبتها وقيمتها من اإلمجايل يف اجلزائر : 2جلدول ا
 2019-2002ة رت الل الفخ

 
 
 
 

2006 2102 486035 

2007 4257 664782 

2008 6538 1327946 

2009 6932 439577 

2010 5564 379834 

2011 5688 1331711 

2012 6077 754025 

2013 7991 1861048 

2014 9904 2192530 

2015 7950 1743000 

 10372871 66838 املجموع 

 القيمة: مليون دج عدد املشاريع  السنة 

2002-2017 63235 14300664 

2018 4125 2519831 

 16820495 67360 املجموع 
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 الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارمن إعداد الباحثين اعتمادا على بيانات صدر: امل 

 مشروع.  3603=  63235  –66838هو:  2017و  2015عدد املشاريع امللغاة بين    ( أن 02)  ورقم(  01يتبين لنا من الجدولين رقم )

، كما أن املشاريع املسجلة  ANGEMوANSEJوهو ما نرجعه إلى إفالس الكثير من املشاريع التي كانت قد نشأة في غالبها من خالل مشاريع 

عرفت ارتفاعا بالرغم من األزمة املالية التي تعيشها البالد نتيجة انخفاض    2519831مشروع بقيمة    4125واملقدرة ب    2018في سنة  

 أسعار املحروقات.

التقليد غير  للتمويل  اللجوء  إلى  الخزينة  عملت  حيث  الجزائري،  الدينار  قيمة  حساب  على  جاءت  التمويل  عملية  أن    ي إال 

توفر حوالي   أن  يقابله  4000واستطاعت  أن  دينار جزائري، دون  الصعبة    امليار  العملة  الذي    في اإلنتاجزيادة    والاحتياطي من  األمر 

 عار، والتي عرفت زيادة كبيرة. املستوى العام لألسانعكس على 

 الحالة القانونية لالستثمار باملشاريع ونسبتها وقيمتها من الجمالي بالجزائر  : 3الجدول 

 من إعداد الباحثين اعتمادا على بيانات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارصدر: امل 

 يلي: ( يتبين لنا ما 03من خالل بيانات الجدول رقم )

الفترة بين    - أن    98.02%نسبة    2018  –  2002يمثل االستثمار الخاص خالل  من إجمالي االستثمارات وهي نسبة تدل على 

الجزائر خطت خطوات كبيرة في مجال الخوصصة، بعد أن كانت تقيد هذا القطاع من خالل نظام مركزي اشتراكي، كما أنه  

 .%86.41عامل، مساهما بنسبة  1188123ساهم في تشغيل 

دينار جزائري، كما    4624484بقيمة إجمالية قدرت ب    ن إجمالي االستثمارات،م  %   1.80االستثمار العمومي أصبح يشكل    -

 عامل، وهي أرقام متواضعة جدا، تدل على تقلص دور الدولة لصالح القطاع الخاص.  135826أنه ساهم في تشغيل 

بنسبة    - فعلي  بشكل  تواجده  فكان  والخاص  العام  القطاع  بين  الشراكة  يخص  فيما  ب:  0.18%أما  قدرت  مالية  وبقيمة   ،

وهي حصة ضعيفة جدا من إجمالي االستثمارات في الجزائر، من حيث  ،  عامل  50965دينار جزائر، وشغل    مليون 1241578

وجود قوانين منظمة له، وتقييد حرية    موضوح الرؤية في هذا القطاع لعد  ما راجع لعدذوه  ، نسبة املساهمة وقيمة املشاريع

 . %66لصالح القطاع العام بنسبة  %34التملك بنسبة 

 خاتمة:  .4

ناحية        غير ها سواء من  يميزها عن  للعمل  السوق جاهدة  اقتصاد  في ظل  العمومية والخاصة  املؤسسات  تسعى 

ل اإلنتاج واستغاللها أحسن استغالل، وزيادة  تقديم السلع املتميزة. ويتحقق لها ذلك بزيادة اإلنتاجية الكلية لعوام

 حصتها السوقية. 

 %النسبة مناصب الشغل  %النسبة مليون دج القيمة %النسبة عدد املشاريع  الحالة القانونية

 86.41 1188123 63.69 10290752 98.02 66028 الخاص 

 9.88 135826 28.62 4624484 1.80 1211 العمومي 

 3.7 50965  7.68 1241578 0.18 121 املشترك

 100 1374914  100 16156814  100 67360 املجموع
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، يتطلب توفير قانونية تسمح  ةإن توفير بيئة استثمارية مالئمة ومشجعة لالستثمار في مختلف املجاالت االقتصادي 

بحرية  إنشاء  مؤسسات عامة، خاصة، أو مشتركة بين القطاعين، بشكل يمنها وفق رؤية القائمين على تسييرها من   

التخصص وتقسيم العمل لتقليل التكاليف وتخفيف املنافسة في ما يخص التموين باملواد األولية  وكذا تنظيم عملية 

ت والخبرات الواجب توفرها لزيادة تنافسية املؤسسات لتوفير السلع و الخدمات من جهة، التسويق وتبادل املعلوما

وتحسين فرص التصدير من جهة ثانية، األمر الذي يؤدي إلى الوصول لتنمية اقتصادية واجتماعية والتخلص من  

حرية قيام مؤسسات  ملواكبة    ةأدا  انرى من خالله،  توصياتالقدم جملة من  ن  وبناء على ما سبقوعليه  مشكل البطالة.  

 وهي:  املنافسة العامليةالتسارع في وتيرة تتبنى أي شكل تراه مناسبا لطبيعة عملها، ملواكبة 

توفير البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية الالزمة إلنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي يجب أن   -

 التي تطرأ على البيئة التي تعمل بها املؤسسة؛  تكون مرنة وتتجاوب مع مختلف التغيرات

التخفيف من عبئ الضرائب بشكل يحفزها على زيادة نشاطها وإظهار مركزها املالي بشكل شفاف يساعدها على طلب   -

 التمويل من خالل مختلف البدائل املتعلقة بسوق رأس املال أو البنوك؛ 

 الشراكة؛البحث في تدعيم عملية  ومخابرالجامعة ك للبلدان، وإشراالتجارب الناجحة من  االستفادة -

 توثيقها؛ ومحاولة  واملعارف اليد العاملة املتخصصة،تثمين  -
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 ملخص: 

علىملالدراسة   تسعى التعرف  الجزائر، حاولة  في  الصناعي  القطاع  التنويع  واقع    االقتصادي،  في ظل سياسة 

 . الريعي  بديل استراتيجي للقطاع باعتباره و  أولويات الحكومة الجزائريةمن  القطاع الصناعيويعتبر 

 توصلت الدراسة إلى أن هذا القطاع مر بإصالحات كثيرة ركزت على إنعاشه وتفعيله لكن بالرغم من جهودوقد  

املطلوب للمستوى  يرتقي  لم  أنه  إال  بالبحث  ،  الحكومة،  الدراسة  استثمارات   علىوتوص ي  حلول جذرية عن طريق 

  .انعاش االقتصاد الوطني  وإعادة الصناعية املناولة ترقيةلصناعية 

 . قتصاديا، تنويع  تنمية اقتصادية ، قطاع صناعي كلمات مفتاحية:

   JEL : O25, O14, L52تصنيف 
Abstract:   

         The study seeks to try to identify the reality of the industrial sector in Algeria, in light of the economic 

diversification policy, and the industrial sector is considered one of the Algerian government's priorities 

and as a strategic alternative to the rentier sector. 

        The study found that this sector has gone through many reforms that focused on reviving it and 

activating it, but despite the government's efforts, it did not rise to the required level, and the study 

recommends research on radical solutions through industrial investments to upgrade industrial handling 

and revive the national economy. 
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Jel Classification Codes: L52،O14 ،O25 

 

 

 

 

 

 

 

 bouira.dz-f.aissat@univ:   االيميلعيسات فطيمة الزهرة،   املؤلف املرسل :  *  
 

mailto:f.aissat@univ-bouira.dz


 

 القطاع الصناعي في الجزائر قراءة تشخيصية لواقع 

263                                                                      ISBN: 978-9931-9738-0-5 

 مقدمة:  .1

للصدمات   أكثر عرضة  اقتصادها  يجعل  واحد  على مصدر دخل  استنادها  أن  الريعية  الدول السيما  أدركت معظم 

تطبيق   على  حيث سعت  اقتصادياتها،  تنويع  لغرض  مناسبة  حلول  عن  البحث  إلى  الدول  هذه  دفع  الذي  األمر  الخارجية، 

مية اقتصادياتها ودفع عجلة التنمية االقتصادية، وذلك  إستراتيجية التنويع االقتصادي وإنجاحها والذي يتعلق بمستقبل تن

من خالل تبني حزمة السياسات االقتصادية التنويعية التي يكون الهدف منها إعادة هيكلة االقتصاد ورفع مستوى مساهمة  

التحويلية    القطاعات االقتصادية البديلة في الناتج املحلي وتحسين كفاءة فاعلية هذه القطاعات وخاصة قطاع الصناعات 

 .التي تعد رائدا دفع عجلة التنمية االقتصادية إلى األمام

الذي    العمومية األمر  النفقات  أثرت سلبا على  التي تعيش صدمة نفطية  النفطية األخرى  الدول  والجزائر على غرار 

لتطوير اقتصادها وبالتالي   جعلها مجبرة على تبني سياسة التنويع االقتصادي للرفع من قيمة مصادر تمويل الخزينة العمومية 

القطاعات   كل  وتنوع  نمو  مفتاح  فهو  البدائل  الصناعي من ضمن هذه  القطاع  ويعد  واجتماعية،  اقتصادية  تنمية  تحقيق 

 .االقتصادية األخرى، وذلك ملا له من دور فعال في رفع مستوى اإلنتاج، وتوليد الدخل، وتوفير مناصب عمل وغير ذلك

عملية البحث عن البدائل املناسبة لتنويع قاعدة االقتصاد الجزائري أمر أكثر  من ضروري، باعتبار    إشكالية الدراسة:   1.1

االستراتيجيات   على حساب    وهذا  البترولية،  للثروة  استنزافية  إستراتيجية  على  يقوم  ريعي  اقتصاد  الوطني  االقتصاد  أن 

االقت التنويع  فانتهاج سياسة  عليه،  أثر  الذي  األمر  لعدة  األخرى،  تنموية  تبنيها الستراتيجيات  تتمحور حول ضرورة  صادي 

قطاعات أبرزها القطاع الصناعي الذي يساهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو االقتصادي والتمكين من النفاذ إلى االقتصاد  

 :العالمي، ومن خالل ما سبق تتبلور لنا معالم اإلشكالية التي تم صياغتها على النحو اآلتي

 ساهمة القطاع الصناعي في تنويع االقتصاد الوطني في ظل التحوالت الراهنة ؟ امدى مم

 :ولتبسيط هذه اإلشكالية نستعين باألسئلة التالية

 فيما تتمثل مقومات القطاع الصناعي في الجزائر؟  -

 ما هي وضعية القطاع الصناعي بعد اإلصالحات التي قامت بها الحكومة الجزائرية؟  -

 التي تحول دون تنمية القطاع الصناعي في الجزائر؟   فيما تتمثل العراقيل -

 ما هي سبل ترقية القطاع الصناعي في الجزائر في ظل التحديات الراهنة؟  -

 فرضيات الدراسة :  2.1

 يعتبر القطاع الصناعي في الجزائر من ابرز القطاعات الرائدة في التنمية االقتصادية .  -

 االهتمام الكبير للدولة بالقطاع الصناعي من خالل ضخ اموال طائلة من اجل النهوض به.  -

 الصناعي. من العراقيل التي تحول دون تنمية القطاع وغياب القوانين و التشريعات الداعمة  سوء االدارة و الفساد  -

التنمية االقتصادية   أهمية الدراسة:  3.1 بها القطاع الصناعي في تحقيق  الدراسة أهميتها من األهمية التي يزخر  تأتى هذه 

واالجتماعية،ألن هذا القطاع یعتبر قطاع ما بعد املحروقات، وقد سعت العديد من دول  العالم جاهدة للعمل على وتنميته   

 .مية الشاملة واملستدامة. ومن ضمنها الجزائرباعتباره نقطة ارتكاز لتن

 :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية  أهداف الدراسة: 4.1

 توضيح أهم خصائص ومميزات القطاع الصناعي في الجزائر؛ -
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 التعرف على مكانة هذا القطاع في االقتصاد الوطني؛ -

 تنمية وتطوير القطاع الصناعي؛إلبراز أهم التحديات والعوائق التي حالت دون  -

 .تقديم جملة من التوصيات من أجل النهوض بالقطاع الصناعي لدفع عجلة التنمية االقتصادية -

  واقع القطاع الصناعي في الجزائر  .2

يتطلب تشخيص واقع الصناعة الجزائرية الحالي الوقوف عند مميزات ومختف التغيرات التي طرأت على هذا القطاع  

مختلف   واالستراتيجيات  خالل  التوجهات  تحديد  في  الكبير  األثر  لها  كان  والتي  الجزائري،   االقتصاد  بها  مر  التي  املراحل 

 : الصناعية في تلك املراحل

الجزائر:   1.2 في  الصناعي  القطاع  انتهاج    مميزات  مع  لكن  املحلية فقط،  للسوق  الصناعي موجه  اإلنتاج  كان  منذ سنوات 

القطاع للولوج بقوة في  بهذا  التنمية االقتصادية دفعت  الجزائر لسياسة تحريرية أعطت للقطاع الخاص الجزائري دور في 

)بزارية،  ناعة الجزائرية تتميز ب  االقتصاد الوطني، مما ساهم وبشكل كبير في إعطاء دفع قوي للقطاع الصناعي، وكانت الص 

 :(138، صفحة 2015

من بينها عوامل اإلنتاج الضعيفة وعدم كفاءة ونجاعة تقنيات    قدرات إنتاج هائلة بدون استغالل نتيجة  لعوامل  -

 التسيير وإدارة األعمال، مما ساهم في ضعف األداء وانخفاض اإلنتاجية الصناعية؛

املعتمدة    - املطلقة  الشبه  الحماية  لسياسة  نتيجة  القطاع  تنافسية  إلى ضعف  كبير  مرده  النمو  معدالت  ضعف 

 اس ي في تلبية الطلب املحلي؛سابقا، وانحصار عملها بشكل أس

ساهمت التكنولوجيا املستوردة والغير حديثة إلى ارتفاع تكلفة اإلنتاج في هذا القطاع مما ساهم في ضعف نوعية    -

 منتجاته؛ 

 تقادم معدات اإلنتاج لكثير من املصانع الجزائرية؛ -

 عدم االهتمام بمستوى جودة املنتجات وبتحقيق جودة األداء؛  -

 وى الكفاءة والخبرة في التعامل مع حاجات املستهلكين ومتطلبات السوق. ضعف مست -

الجزائر:    2.2 في  الصناعية  السياسات  منذ  تطور  الصناعية  للتنمية  قواعد  بإرساء  قامت  التي  البلدان  بين  من  الجــزائر 

، صفحة  2013)بن حمود،    ل اآلتــيةاالستقالل، بحيث يمـكن تلــخيص تطور السيـاسة الصناعية في الجــزائر من خالل املــراح

13) : 

الصناعية    1.2.2  من  :  1989-1967السياسة  تنموية  مخططات  عدة  الجزائر  على    1989-1967انتهجت  اعتمدت  حيث 

،وخالل 1989-1980، ثم التخطيط الالمركزي أو التوازني للفترة  1979-1967أسلوب التخطيط املركزي والشامل خالل الفترة  

ت جملة من اإلصالحات مست بالقطاع الصناعي العمومي، كما عرفت الصناعة خاللها توسعا قويا من مخطط  هذه الفترة تبن

إلى آخر فيما يخص إرساء قواعد للصناعة الثقيلة أو الصناعة املصنعة، أما الصناعات الخفيفة فلم تحظ باهتمام كبير،  

األ  في تدعيم  نتائج إيجابية حيث ساهمت  املرحلة  الجزائر نحو  حيث عرفت هذه  الوطني، سخرت  الهيكلية لالقتصاد  سس 

البناء( والتي ساهمت في إرساء قاعدة صناعية متطورة،   املكانيكية، البتروكيمياوية ومواد  الصناعات املصنعة )الحديدية، 

يل بحوالي خمس  تكوين الناتج الداخلي الخام والقيمة املضافة، كما عملت على تحسين ملستوى املعيش ي لألفراد وزيادة التشغ

 ، في املقابل نتج عنها نتائج سلبية: 1980-1966مرات في القطاع الصناعي 
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لم تتمكن املخططات التنموية من تحقيق األهداف املنتظرة في ميدان تحريك عملية النمو إذا بقيت معدالت النمو    -

 املحققة عموما بعيدة عن ما هو مخطط؛

 ترام األولويات املقررة أدى على توظيف االستثمارات في غير مجالها؛غياب التنسيق وضعف االلتزام وعدم اح -

 التبعية لألسواق الخارجية وخاصة القطاع الصناعي الذي أصبح يعتمد على االستيراد بصفة تقريبا كاملة؛  -

 االعتماد على القطاع العام وتهميش القطاع الخاص؛  -

 على امتيازات أكبر. تسرب اليد العاملة من الزراعة للصناعة للحصول  -

الصناعي    القطاع  في  الكبير  فالنمو  الجزائرية،  االقتصادية  السياسة  في  الثمانينات  تغيرات خالل  عدة  لقد حصلت 

املتكون من الصناعات الثقيلة ثم التراجع عنه في القطاع الخدماتي، كما أقرت الحكومة عدة إصالحات منها إعادة الهيكلة  

 لية املؤسسات، التطهير املالي، وهذا فيما يخص الفترة األولى االقتصاد املوجه أو املخطط. العضوية واملالية، استقال

ويدخل ضمن الفترة الثانية فترة االنتقال إلى اقتصاد السوق، فبعد فشل اإلصالحات التي    برنامج التعديل الهيكلي:   2.2.2

، أدت إلى التفكير بانتهاج نظام اقتصاد  1986شرعت الدولة فيها منذ بداية الثمانينات وخاصة بعد الصدمة البترولية سنة  

ت تثبيت وتوجت ببرامج إعادة الديون الخارجية  السوق بدال من نظام التخطيط املوجه، حيث عقدت الجزائر عدة اتفاقيا

، وبرنامج 1995إلى  1994والتعديل الهيكلي تضمن برنامج االستقرار االقتصادي األول املتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

الهيكلي   للمؤسسات    1998-1995التصحيح  الهيكلية  اإلصالحات  ومواصلة  الوطني  االقتصاد  إلنعاش  يهدف  والذي 

ية(، وقد نتج عن برنامج اإلصالح حالة االنكماش التي أصيبت مختلف القطاعات وأكثر ضرار القطاع الصناعي والذي  الصناع

العديد منها املالية وتم حل  القدرات اإلنتاجية، وتدهور املؤسسات  )بن    تميز بانخفاض في اإلنتاج وتدني معدالت استغالل 

 . (61-60، الصفحات 2010حمودة، 

جاءت سياسة إعادة الهيكلة الصناعية لتنظيم وتنوزيع وعصرنة أداة اإلنتاج الوطنية والرفع    الهيكلة الصناعية:   إعادة    3.2.2

 من قدرة تنافسية االقتصاد وإدماجها في التنظيم الدولي للعمل.

ا في القطاع  حتى بداية التسعينات تمثل النسيج الصناعي بالجزائر أساس  إصالح وخوصصة مؤسسات القطاع العام:    4.2.2

حوالي   كان  إذ  املؤسسات  80العمومي،  مجموع  من  قليلة  بنسب  فتمثل  الخاص  القطاع  املؤسسات،أما  مجموع  من   %

للمؤسسات   االعتبار  بإعادة  الصناعية سمحت  الهيكلة  إعادة  إطار  في  الجزائر  التي خاضتها  اإلصالحات  أن  الصناعية،غير 

،حيث لم تحقق اإلصالحات التي شرع  (123، صفحة  2016)الشكري،    الوطني   الخاصة واالعتراف بدورها الهام في االقتصاد

النتائج املرجوة لذلك جاءت عملية صالح القطاع العام وخوصصة مؤسساته، وقد تجسدت هذه اإلصالحات   1988فيها منذ 

تم    1997/  31/12خ  مدعوما من قبل البنك الدولي، وبتاري  1996حيث ظهر أول برنامج  للخوصصة في أفريل    1995في سنة  

عامل، ولقد تم توخي الحذر في الجزائر عند تطبيق سياسة  160000ونتج عنه تسريح حوالي  1481مؤسسة من أصل  76حل 

التحرير والخوصصة والذي نتج عن ارتفاع معدالت البطالة والتوقف عن اإلنتاج مع بقاء القطاع الصناعي يسجل معدالت  

 سالبة.

تبلور مفهوم الشراكة مع االتحاد األوروبي في مؤتمر برشلونة، وقد  القطاع الصناعي في إطار الصناعة األورو جزائرية:      5.2.2

تضمن االتفاق على إقامة منطقة    2005ودخلت حيز التنفيذ الفتح من سبتمبر    2002أفريل    22تم التوقيع الرسمي عليه في  

، وعليه يلتزم الجانبين بالتخفيض الجمركي  2005سبتمبر    01سنة تلي    12وبي في حدود  للتبدل الحر بين الجزائر واالتحاد األور 
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في إطار برنامج    1999-1996املتوالي أو التخفيض الفوري على السلع الصناعية، كما خصص االتحاد األوروبي خالل الفترة  

  2006-2004يار اقتصاد السوق،أما الفترة  مليون أورو، وقد وجه لتدعيم خ   164مبلغ    MEDA1دعم الشراكة األورو جزائرية  

مليون أورو وقد وجه ملعالجة االختالالت التي تعاني منها الجزائر لضمان السير    106.2مبلغ    MEDA2فقد خصص برنامج  

األجنبية،   الصناعة  تعرفه  الذي  النسبي  التكنولوجي  التطور  من  االستفادة  االتفاقية  هذه  عن  نتجت  لالقتصاد،  الحسن 

األسواق الخارجية، وتطوير الصناعة من خالل دعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ومن آثاره السلبية املنافسة  وتوسيع  

املتزايدة التي أثرت على الصناعة الجزائرية، وهدف االتحاد األوروبي بإغراق السوق الجزائرية بمنتجاته ذات الجودة واألسعار  

 ير الصحة والسالمة املهنية،وحماية البيئة والتي تعد من أهم العوائق. املنخفضة، إضافة لعوائق غير مباشرة كمعاي

، حول سياسات  2007فيفري    28و  26،27: تم عـــقد عدة جلسات وطنية عقدت عدة أيام  إستراتيــجية اإلنعـــاش صناعي   6.2.2

ياسات الصناعية، وضرورة وضع  واستراتيجيات انعاش الصناعة الجزائرية، حيث تم تحديد مبادئ االستراتيجية وتشكيل الس

سياسة لتحفيز االستثمارات األجنبية املباشرة  مع ضرورة تغيير النظام االقتصادي ومواصلة تطبيق سياسات اإلصالح التي  

 . (5، صفحة 2012أفريل  24و 23)رتيبة عروج، تسعديت بوسبعين،  تم الشروع فيها منذ بداية التسعينيات

ا إلى ترقية االقتصاد الرقمي, التنمية ووضع أليات جديدة مرنة ومبتكرة لتمويل املشاريع  كما تهدف هذه املبادرة أيض 

)الوكالة الوطنية  وتشجيع الصناعيين من أجل تحديث معداتهم اإلنتاجية، ومن ضمن املحاور الكبرى لإلستراتيجية الصناعية  

 : (www.andi.comلدعم االستثمار، نقال عن الرابط: 

النسيج الصناعي، وترقية الصناعات  - الطبيعية، تكثيف  القطاعي للصناعي: وهذا من خالل تثمين املوارد  انتشار 

حسب  االقتصادية   النشاطات  تركيز  استغالل  خالل  من  تعاون  خلق  الصناعة،  حيز  وتوسع  انتشار  الجديد، 

ووضع شب والخبرة، تموقعها،  والتكوين  البحث  هيئات  وكذا  العمومية  املؤسسات  و  للشركات  معلوماتية  ربط  كة 

 إضافة إلى استحداث مناخ أعمال مالئم  وتكثيف االستثمارات؛ 

محـــرك    - باعتـــباره  اإلبداع  الجزائرية،  املؤسسات  تأهيل  إعادة  التركيز  خالل  من  وهذا  الصناعي:  التطور  سياسة 

 ـــناعي، تطوير املوارد البـــــشرية، وتــرقية االســـتــثمار األجنبـــي املباشر. للتطــــور الصـ

والكهرومنزلية،    - ،الكهربائية  الهيدروليكية  اللدائن  والتعدين،  الحديد  صناعة  في  املتمثلة  اإلستراتيجية:  الفروع 

الطائر  صناعة  السيارات،  وقطاع  امليكانيك  الصيدالنية،  الصناعية،  وإصالحها،  الكيمياء  السفن  بناء  ات، 

 التكنولوجيا  املتقدمة، صناعة األغذية، النسيج واأللبسة والجلود واملواد املشتقة، الخشب وصناعة األثاث(.

 

 ركائز اإلستراتجية الصناعية الجديدة في الجزائر:   .3

 7و  6)صباغ،  لتطوير القطاع الصناعي يمكن التعرض لها على النحو اآلتي    اتبعت الجزائر العديد من االستراتجيات

 :(2018نوفمبر 

املنافسة في  تحديد أهم الفروع واملناطق الصناعية:    1.3 التي يمكن من خاللها خلق صناعة تنافسية قادرة على مواجهة 

 :األسواق الدولية ،حيث تم تحديد ثالثة فروع صناعية تمتلك فيها الصناعة الوطنية ميزة تنافسية

 الصناعات املعتمدة على املواد األولية املتوفرة في الجزائر: )البتروكمياء، الصلب، مواد البناء(؛ -

 ناعات املحققة للقيمة املضافة :)الصناعات الغذائية ،الصناعات الكهربائية، الصناعات االلكترومنزلية(؛ الص  -

http://www.andi.com/


 

 القطاع الصناعي في الجزائر قراءة تشخيصية لواقع 

267                                                                      ISBN: 978-9931-9738-0-5 

األشغال    - عتاد  النقل،صناعة  وسائل  ،صناعة  السيارات  :)صناعة  املحلي  الطلب  لتلبية  املوجهة  الصناعات 

 العمومية( 

ن املوارد الطبيعية مع تطوير الصناعات، وعدم االكتفاء  من خالل هذه الفروع التي تم تحديدها املبتغى منها هو تثمي

 :تم تحديد أربعة أنواع من املناطق الصناعية هي بتصدير البترول الخام مستقبال. أما من حيث االنتشار الجغرافي، فقد 

، غرداية  منطقة التنمية الصناعية املندمجة: الجزائر ،بليدة ،مستغانم ،برج بوعريريج ،االغواط ،وهران ،سطيف -

 ،تيزي وزو ،عنابة ،بومرداس؛ 

  :أقطاب تكنولوجية  

املرحلة الالحقة: تلمسان ،قسنطينة    املرحلة األولى: الجزائر العاصمة،)سيدي عبد هللاا( ،بجاية ،سيدي بلعباس  -

 ،باتنة ،الشلف؛

 ؛  مناطق متخصصة: ارزيو ،حاس ي مسعود ،وهران ،سكيكدة -

 مناطق متعددة النشاط: قسنطينة، سكيكدة ،تلمسان،عين تموشنت  -

لقد تم مراعاة عدة اعتبارات في تحديد مواقع املناطق الصناعية، وعلى رأسها توفر الهياكل القاعدية والوعاء العقاري،   

 .يعاب على هذا االنتشار هو إهماله للمناطق الجنوبية التكوين املتوفرة فيها ،غير أنه ما    قربها من املؤسسات الجامعية ،أنماط

في هذه اإلطار ومن أجل تنويع اإلنتاج الصناعي الوطني واستقطاب االستثمارات    تشجيع االستثمار في القطاع الصناعي:  2.3

كبير في تطوير القطاع الصناعي والقطاعات االقتصادية األخرى،  األجنبية املباشرة باعتبارها من بين اآلليات التي تساهم بشكل  

التي تهدف إلنعاش القطاع الصناعي وتحسين مناخ االستثمار في الجزائر في إطار     تم إصدار العديد من املراسيم والقوانين

 .صناعية جديدة مبنية على املؤسسات الصغيرة واملتوسطة سياسة  

ومة تدابير جبائية وتنظيمية لضبط الواردات وحماية املنتوج املحلي، بحيث قررت الحكومة  أقرت الحك حظر االستيراد:    3.3

الفواكه الخضر واالجبان    851منع استيراد قرابة  2008ابتداء من جانفي   مادة، منها مواد أولوية كالبالستيك واألملنيوم ،و 

الداخلي    واللحوم ، واملياه املعدنية والحلويات والشكوالطة واالسمنت وكذا مواد أخرى .كما فرضت ضريبة على االستهالك 

منتج مستورد، وهي كلها تدابير بغرض حماية املنتجات املحلية،    129منتج مستورد، وتم رفع الرسوم الجمركية على     36تشمل  

عبئة وبطاقات فك  ومست هذه الضرائب أجهزة اإلعالم اآللي، والهاتف النقال واملشروبات واملكمالت الغذائية و بطاقات الت

 أخرى، منها أجهزة الرفع والجسور املتحركة وأجهزة تنقية مياه الشرب. التشفير وهياكل الجرارات وتجهيزات ومواد 

الجزائرية إستراتيجية ملرافقة مؤسساتها االقتصادية، حيث سطرت لذلك   : تأهيل املؤسسات  4.3 لقد وضعت السلطات 

 ؤسسة االقتصادية الجزائرية، تتمثل هذه البرامج في:ثالث أنواع من برامج التأهيل في امل

-: وهو برنامج تأهيل خاص باملؤسسات الكبيرة  البرنامج الوطني لتحسين التنافسية الصناعية لوزارة الصناعة 

جانفي   من  امتد  الصناعة  لوزارة  الصناعية  2005ديسمبر    31إلى    2002التابعة  املؤسسات  موقع  تحسين  هدفه 

االنخراط الحر للمؤسسات، وفي ظل هذا البرنامج تم تأسيس صندوق الترقية والتنافسية الصناعية  ومحيطها مبدؤه  

،والذي يقدم مساعدات املالية املباشرة للمؤسسات الصناعية أو الخدمية شرط أن تكون لها صلة بالصناعة، وهذه  

وهياكل الدعم التي تساهم في تحسين  املساعدات املالية تغطي النفقات املتعلقة بالتشخيص االستراتيجي الشامل  
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الجودة املتعلقة باملعايرة و التقييس الصناعي، في التكوين والبحث والتطوير وترقية القطاع الصناعي ورد االعتبار  

 للمناطق الصناعية ومناطق األنشطة.

رنامج ممول من  :هو ب( لوزارة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والصناعات التقليدية   EDPMEبرنامج الدعم )   -

أوروبيين   خبراء  يسيره  األوروبية،  واللجنة  التقليدية  والصناعات  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  وزارة  طرف 

مدته   ا  5وجزائريين،  جميع  في  الخاصة  الصناعية  املؤسسات  تنافسية  تقوية  هو  منه  والهدف   ، االت  Đسنوات 

ظيم، تسيير املوارد البشرية، اإلنتاج، املالية واملحاسبة، مراقبة  )التطوير االستراتيجي، التسويق، إدارة األعمال ،والتن

املساعدة   من  أشكال  واملتوسطة يحوي على ثالث  الصغيرة  املؤسسات  لتطوير  األوروبي  البرنامج  أن  التسيير.علما 

املؤسسات    مساعدات مباشرة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة ،مساعدات للهيآت املالية والبنوك التي ترافق :املالية  

 الصغيرة واملتوسطة ،ومساعدات للهياكل الوسيطية ولخدمات الدعم العمومي والخاص.

واملتوسطة:  - الصغيرة  املؤسسات  لتأهيل  الوطني  تحمل    البرنامج  والتي  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  يخص 

املؤسسات وكذا هياكل دعمها  الجنسية الجزائرية العامة منها والخاصة ،و يخص أيضا تأهيل املحيط املباشر لهذه  

 .فهدف هذا البرنامج تقوية تنافسية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على مستوى السعر والجودة

املرحلة الجديدة  5.3 له بمواكبة متطلبات  النحو الذي يسمح  البنكي على  النظام  يلعبه   :تطوير  الذي  الكبير  للدور  نظرا 

بصفة خاصة قامت الجزائر بالعديد من اإلصالحات   عامة ،والقطاع الصناعي    النظام املصرفي في تطوير االقتصاد بصفة

 : (2018نوفمبر  7و 6)صباغ،  لتطويره نذكر أهمها في النقاط التالية

 الحد من سيطرة القطاع العمومي على السوق املصرفية الجزائرية؛  -

 الحد من تركيز البنوك على تمويل التجارة الخارجية؛ -

 .أنظمة الدفع ومعالجة مشكلة فائض السيولة لدى البنوك الجزائريةتطوير  -

 في التنمية االقتصادية في الجزائر  صناعي مساهمة القطاع ال .4

في التنمية االقتصادية في الجزائر من خالل التعرف على مساهمته في الناتج    صـــناعيالقطاع ال  يمكن توضيح مساهمة 

 صناعة الخارجية ى النحو اآلتي: الداخلي الخام، التشغيل، و ترقية ال

في ظل الوضع االقتصادي واملالي االستثنائي األمثل والذي  شهدته  مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي اإلجمالي:    1.4

ناعة  ، وباإلضافة إلى ما قامت به الحكومة من استثمارات معتبرة، إال أن أداء الص 2019إلى غاية  1990البالد خالل الفترة من 

القيمة   املتاحة، وقد عرفت   الهائلة  بالفرص واإلمكانات  له، مقارنة  املستوى املطلوب واملسطر  الوطنية بقي ضعيفا ودون 

 2006،  حيث أن أعلى نسبة لها سنة  2019-1990املضافة للصناعة من الناتج املحلي اإلجمالي تذبذبا ملحوظا على مدار الفترة  

 :وهذا ما يوضحه الجدول   اآلتي، 2016سنة  % 34.87نخفاضا ملحوظا وصل إلى بعدها عرفت ا % 58.88قدرت ب 

( 1990-2019الناتج الداخلي اخلام للفرتة )القيمة املضافة الصناعية من : تطور 1اجلدول رقم   
 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنة 

 45.36 42.25 48.15 47.06 45.83 44.94 45.03 45.92 48.23 44.03 القيمة املضافة

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة 

 47.90 58.62 57.67 58.88 57.33 52.30 50.82 49.19 50.11 54.37 القيمة املضافة
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 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة 

 37.41 39.60 37.40 34.87 35.66 42.31 44.25 47.85 49.62 50.50 القيمة املضافة

( 22/08/2020)احصائيات البنك الدويل حتديث  املصدر:  
وما يمكن اإلشارة إليه أن القطاع الصناعي يبقى نقطة الضعف الرئيسية ألداء االقتصاد الوطني خارج املحروقات،    

حيث أن مساهمته في الناتج املحلي الخام تبقى متذبذبة وضعيفة نسبيا فهو يعد أضعف قطاع  مساهمة في الناتج املحلي  

يس ي للنمو املستدام في مختلف االقتصاديات املعاصرة، فضال عن طابعه الجزئي  اإلجمالي، على الرغم من أنه يعتبر املحرك الرئ

في اإلنتاج الوطني، فإن اإلنتاج الصناعي يحتل مكانة هامة في قياس املجاميع الكلية، كون التنمية الصناعية تعد في الغالب  

عات األخرى ومصدرا للرقي التقني والتكنولوجي من  املظهر األول واملميز للنمو االقتصادي، إضافة إلى  اعتبارها املحفز للقطا

 .(331)محمد كريم قروف، محمد الطاهر سعودي، صفحة  خالل نشرها لالبتكار واإلبداع

التشغيل:  2.4 في  الصناعي  القطاع  القطاع    العاملون مساهمة  أو  بالحكومة  يعملون  الذين  األشخاص  هم  املوظفون  أو 

الخاص ويتلقون تعويضات على شكل أجور، رواتب، أو عموالت أو تعويضات عينية، وبالتالي فإن هذا املتغير يمكن أن يكون  

  لناتج املحلي اإلجمالي للبلد ذا تأثير واضح على القيمة املضافة في القطاع الصناعي وبالتالي على نسبة مساهمة هذا القطاع في ا

، والجدول اآلتي يبين تطور نس العاملين في القطاع الصناعي الجزائري من مجموع العاملين  (126، صفحة  2016)الشكري،  

 في االقتصادي الجزائري كما يلي: 

( 1990-2019فرتة )ل: تطور مسامهة القطاع الصناعي يف استيعاب العمالة ل 2اجلدول رقم   
 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنة 

 24.88 25.01 24.84 24.90 24.99 25.04 25.17 25.33 25.39 - (%) النسبة 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة 

 29.44 28.53 27.87 27.05 26.35 25.51 24.68 24.82 25.01 24.80  (%) النسبة 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة 

 30.73 30.81 30.99 30.96 30.99 30.86 30.80 30.80 30.86 30.14 (%) النسبة 

 ( 22/08/2020)احصائيات البنك الدويل حتديث املصدر: 
  2004يتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن نسبة العاملين في القطاع الصناعي قد عرفت زيادة مستمرة خاصة في الفترة  

 وهذا راجع لالمتيازات والسياسات التحفيزية التي تم منحها للعاملين في هذا القطاع.  %  30.73إلى    %  25.51من    2019إلى غاية  

إضفاء           تم  الصناعي ،حيث  القطاع  في  نوعية  إلى تحقيق قفزة  األخيرة  السنوات  املنتهجة خالل  االقتصادية  فالسياسة 

حركية كبيرة على القطاع من خالل إستراتيجية وطنية تطمح، بالدرجة األولى إلى امتصاص البطالة ورفع مساهمة القطاع في  

إطار هذه   وفي  الخام.  الداخلي  اختيار  الناتج  في  االقتصادية من خالل مشاركتها  الورشات  بعث  الدولة  تولت  اإلستراتيجية 

الصناعة   األخير،  وفي  عالية،  نمو  قدرة  ذات  النشاطات  فروع  على  تقوم  الصناعية  التنمية  وأضحت  الصناعية،  الفروع 

العاملة  (11، صفحة  2018نوفمبر    7و  6)صباغ،  التحويلية.   القوى  تطور  إلى  أدى  هذا  نسبة   كل  إلى  الصناعي  القطاع    في 

30.73% . 
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في    3.4 الصناعي  القطاع  الجزائرية:   مساهمة  الخارجية  التجارة  الخيارات  ترقية  بين  من  التصدير  نحو  التوجه  يعتبر 

بتنويع   الكبير  االهتمام  العالم، ويرجع  في جميع دول  السياسات االقتصادية  باهتمام كبير ضمن  التي تحض ى  اإلستراتيجية 

إلى العالقة الطردية بين  الصاد رات والتوجه نحو تنمية وتطوير األنشطة التصديرية في أدبيات النمو والتنمية االقتصادية 

نمو الصادرات وتطور اإلنتاجية، زيادة عن مساهمة الصادرات في توفير العمالت األجنبية والتأثير بشكل إيجابي على ميزان  

املعيش ي للمواطنين على املدى الطويل بشكل متزايد ومستمر، كما أن العالقة بين    املدفوعات وتحقيق النمو وتحسين املستوى 

الصادرات والنمو االقتصادي تكون إيجابية كلما اتسم معدل نمو الصادرات باالرتفاع عبر الزمن وتزايدت األهمية النسبية  

ة، زيادة عن ذلك فإنه ينتج عن إستراتيجية تنمية  للصادرات الصناعية ذات التكنولوجيا املتقدمة والتقنيات اإلنتاجية املتطور 

إلى االستفادة من وفورات الحجم في اإلنتاج، وبما أن   وتشجيع الصادرات فتح أسواق جديدة للمنتجات املحلية مما يؤدي 

  الصادرات غالبا ما تتحقق تحت ضغوطات قوى املنافسة فإن الصناعات املوجهة نحو التصدير تستخدم طرق إنتاج أكثر 

كفاءة وبالجودة املطلوبة وفق املقاييس الدولية مما يمكنها من الصمود على مواجهة املنافسة الحادة في األسواق العاملية. من  

، صفحة  2020)مخضار،  أجل تحليل مدى قدرة القطاع الصناعي الجزائري خارج املحروقات على اختراق األسواق األجنبية،  

 درات الصناعية إلى إجمالي الصادرات كما يلي: والجدول اآلتي يوضح نسبة الصا(212

( 2019-1990ترقية التجارة اخلارجية اجلزائرية: : تطور مسامهة القطاع الصناعي يف 3اجلدول رقم   
 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنة 

نسبة الصادرات  

الصناعية من 

 إجمالي الصادرات 

2.6 2.2 3 3.5 2.7 3.7 6 2.8 2.6 2.8 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة 

نسبة الصادرات  

الصناعية من 

 إجمالي الصادرات 

2.3 2.9 3.2 2.1 2 1.3 1.2 1.5 1.6 1.6 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة 

نسبة الصادرات  

الصناعية من 

 الصادرات إجمالي 

1.8 2 2.2 2.5 3.5 4.7 4.6 4.3 - - 

 ( 22/08/2020)احصائيات البنك الدويل حتديث املصدر: 
سجلت الجزائر مستويات متدنية في نسب مساهمة القطاع الصناعي في الصادرات الكلية، حيث عرفت تذبذبا ملحوظا    

، وهذا إن دل فإنما يدل على ضعف القدرات التصديرية للمنتجات الصناعية خارج املحروقات،    2009إلى غاية    1997من سنة  

، وذلك  2009في صادراتها الصناعية خارج قطاع املحروقات ابتداء من سنة  لكن ال بد من اإلشارة إلى تحقيقها لنسب متزايدة  

بفضل مساهمة القطاع الخاص في تنويع الصادرات، إضافة إلى الجهود املبذولة من طرف السلطات خالل السنوات األخيرة  

 االقتصادية. من أجل تطوير هذا القطاع الهام في التنمية 
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 مكامن الخلل للقطاع الصناعي في الجزائر   .5

بالرغم من وجود مزايا عديدة في قطاع الصناعة الجزائرية لكننا ال يمكننا إخفاء أو ال مباالة باملشاكل واملعوقات التي            

كل ما هو متعلق بهذا القطاع  تواجهه، والتي حالت دون تطويره ونموه، وبالتالي أدت إلى زيادة ارتباطه بالعالم الخارجي في استيراد  

)ساعو،    وتعميق تبعيته له، و يمكن عرض املشاكل واملعوقات التي يعاني منها القطاع الصناعي في الجزائر على النحو اآلتي

 :  (87-83، الصفحات 2017

نب وارتفاع  يواجه القطاع الصناعي انخفاض في نسبة الكفاءة اإلنتاجية من جا  املشاكل املتعلقة باملعدات واآلالت: -

تكلفة اإلنتاج بسبب قدم معظم اآلالت واملعدات املستخدمة في املصانع وتخلفها التكنولوجي،ما يترتب عنها تعطل في  

النوعية املطلوبة ويحمل بصعوبة   الوطني ال يستجيب ملقاييس  الصيانة، فاإلنتاج  تكلفة  األحيان وزيادة  كثير من 

 والتأهيل والعصرنة؛  متزايدة عبئ املنافسة بسبب االستثمارات

مواقع اإلنتاج ملعظم املؤسسات الصناعية الجزائرية تقع داخل املدن الكبرى وخاصة    عدم مالئمة مواقع الصناعة: -

في املناطق الساحلية، وهي موزعة ومشتتة في املناطق التجارية والسكنية، ما يتطلب التفكير في إعادة إنشاء املناطق  

 ناعي في مواقع خارج التجمعات، السكانية؛ الصناعية إلعادة التوطن الص 

: مشاكل املياه، الكهرباء، املجاري، االتصاالت، النقل، وكل الخدمات أصبحت ضرورية  مشاكل متعلقة بالخدمات -

للنهوض بالقطاع الصناعي، إضافة كمشكلة اختيار طريقة تصريف منتجاتها والوصول ألفضل قناة توزيع وهو ما  

 ية ببحثه واتخاذ القرار املناسب؛ تتكلف الوظيفة التسويق

عدم كفاية األراض ي في املناطق الصناعية، باإلضافة إلى ارتفاع أسعارها، كما أن غياب  مشكل العقارات الصناعية:   -

 سوق عقاري فعال أدى لوجود الكثير من املضاربات حول العقار الصناعي؛

إيجاد مصادر التمويل وهذا نتيجة لغياب مصرفي يواجه الجهاز اإلنتاجي صعوبات  مشاكل تتعلق بنقص التمويل: -

قادر على تمويل إقامة صناعات جديدة أو صناعات قائمة وبالتالي حرم القطاع الصناعي من مصدر مهم ورئيس ي  

لتنميته، وقد نتج عن ذلك اعتماد املؤسسات الصناعية على التمويل الذاتي مما يترتب عنه قلة حجم االستثمارات  

 وصغر حجم املصانع التي تم إنشاءها. في هذا القطاع 

الخام - باملواد  متعلقة  لجوء  مشاكل  الوطنية،وأيضا  للعملة  القوي  االنخفاض  بحكم  األولية  املواد  أسعار  :ارتفاع 

 بعض فروع الصناعة إلى االعتماد على السوق األجنبية في استيراد بعض ملواد الخام.

بالتسويق:  - متعلقة  املحلية  مشاكل  السوق  الوضع    صغر حجم  تدهور  مع  املحلي  اإلنتاج  استيعاب  عن  وعجزها 

العادلة امللحوظة بين املنتجات املحلية واألجنبية، فالجزائر من ضمن   املعيش ي واملالي للمستهلكين، واملنافسة غير 

 الدول التي فتحت على مصراعيها دخول املنتجات األجنبية دون قيود رغم إتباع الجزائر اقتصاد السوق الحر. 

الصناعي:  مش - والتخطيط  التنظيم  وغياب  الفنية  بالخبرة  تتعلق  التقني  اكل  التعليم  مؤسسات  لنقص  نظرا 

والتطبيقي واملعاهد الفنية املتخصصة التي كان يمكن االعتماد عليها في إخراج العمالة املدربة الالزمة،  وكذا ضعف  

، هذا باإلضافة لغياب التنسيق والتنظيم بين  التعاون ما بين مراكز البحث والتطوير والجامعات وهذه املؤسسات

 املؤسسات الصناعية وغياب التخطيط.
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السياسات والتشريعات والقوانين:   - الجزائر حتى وإن  مشاكل متعلقة بغياب  في  تنموية صناعية  برامج  ال توجد 

ي في ظل غياب  وجدت فهي برامج وخطط غير واضحة األهداف واملعالم، ما يسبب  في عمل عشوائي للقطاع الصناع

القوانين والتشريعات التي تنظم عمل هذه األخير،باإلضافة إلى العراقيل اإلدارية في دراسة امللفات الخاصة بإقامة  

 املشاريع  الجديدة في مجال الصناعة.

تسعى الجزائر إلى تطوير القطاع الصناعي، ومن أجل ذلك وضعت عدة    سبل تطوير القطاع الصناعي في الجزائر: .6

)وردة    استراتيجيات لتطوير هذا القطاع و النهوض به، و تتمثل سبل تطوير القطاع الصناعي في الجزائر فيما يلي

 : (150-149، الصفحات 2018ولهة, وفاء سالمة، 

جيع الشركات بما في ذلك القطاع الخاص للمواد املشاركة بشكل  وذلك من خالل تش :  تعزيز القاعدة الصناعية الوطنية  1.6

  :أكبر في التنمية الوطنية من خالل

 إنشاء و تطوير هياكل التسهيل و الدعم املختلفة لدعم املؤسسات الصناعية؛  -

 ضمان االنتشار املكاني لألنشطة الصناعية؛  -

الشرك  - لهذه  التحديث  و  الترقية  لدعم  العامة  السياسات  واإلدارية  تنفيذ  التكنولوجية  الناحية  من  خاصة  ات، 

 .وتدريب املوارد البشرية

التي يعرفها هذا األخير   :إعادة هيكلة القطاع الصناعي الوطني  2.6 البد من إعادة هيكلة قطاع الصناعة نتيجة للمشاكل 

الت إقليمية دولية أدت إلى زيادة حدة  نتيجة للتحوالت الدولية الراهنة والقدرات التنافسية الكبرى للدول الناشئة، وظهور تكت

املنافسة الدولية وتدني املنتجات املحلية، وذلك من خالل استغالل الثروات الطبيعية التي تتوفر عليها الدولة، واالنتقال من  

أكثر تقدما وقيمة مضافة أكبر بهدف  تحقيق القدرة   على  مجرد مصدر للمواد األولية إلى منتج مصدر حمولة بتكنولوجيا 

املنافسة الدولية، فال بد من إعادة هيكلة الجهاز اإلنتاجي لتحقيق اكبر اندماج ممكن في النظام التجاري العالمي، وذلك عن  

االستثمارات   توجيه  و  إنتاجية  سالسل  إنشاء  محاولة  و  نسبية  بمبزة  الجزائر  فيها  تتمتع  التي  السلع  في  التخصص  طريق 

 .الوطنية الفنية و املتخصصة الصناعية و تكوين األيدي العاملة

إن رأس املال البشري هو محرك بالغ األهية للنمو االقتصادي لذا ال بد من عدم   تأهيل املوارد البشرية و تنمية املهارات:   3.6

على    السياسات التي ترس ى أسس التعلم للقوى العاملة املستقبلية، لذا يجب التركيز على التدريب املنهي والتقني لتلبية الطلب

  .املهارات الصناعية ومن الضروري إشراك القطاع الخاص من خالل الروابط بني الشركات وتعاون القطاع الجامعي والخاص

الصناعة من أكثر القطاعات لكل ما هو جديد في تفعيل أدائها الوظيفي وهذا   :عنصر مهم لتطور الصناعة  التكنولوجيا  4.6

من طبيعة هذا النشاط القائم أصال على تحويل املدخالت إلى مخرجات جديدة باستعماالت متعددة، ولذلك برز تأثير التطور  

الذي شهدنه الدول املتقدمة الكبير  أكثر وضوحا في عمليات التصنيع، والتطور  انعكاس    التقني  ما هو إال دليل واضح على 

مرتبط   مفهوم  التكنولوجيا  نقل  أصبح  لها، حيث  الصناعي  العمل  ميدان  في  الدول  هذه  أحرزته  الذي  التكنولوجي  التقدم 

 .بضرورات التصنيع يف البلدان النامية من بينها الجزائر
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 خاتمة: .7

من خالل هذا املقال الذي تناول أداء القطاع الصناعي كبديل تنموي لالقتصاد الجزائري في ظل سياسة التنويع، يمكن   

أن العديد من الدول النفطية ومن بينها الجزائر تواجه العديد من التحديات االقتصادية كبيرة  القول أن القطاع الصناعي  

على استغالل املوارد الطبيعية، فالنفط له تأثير كبير علة هه االقتصادات، باعتباره  الناتجة عن تركيز اقتصادياتها عن اعتماد  

املورد الرئيس ي لتمويل ميزان مدفوعاتها، ضمن سياق ما تتسم به تقلبات أسعار النفط الحادة، تستلزم اتباع سياسة التوجه  

وقد تم التوصل من خالل    استقراره، واستدامته،  نحو التنويع االقتصادي الذي يضمن تحسين وتفعيل أداء االقتصاد وتعزيز

 إلى جملة من النتائج نذكر منها:  هذه الدراسة

التحوالت العاملية والتغيرات في البيئة االقتصادية، أجبرت الجزائر على انتهاج سياسة اقتصاد السوق واالنفتاح    على   -

 الجزائرية وخاصة املؤسسات الصناعية تأثيرا كبيرا؛ السوق العالمي هذه املتغيرات أثرت على املؤسسات االقتصادية  

رغم الجهود املعتبرة للحكومة الجزائرية من أجل إحداث تغييرات في القطاع الصناعي منذ فترة االستقالل  بهدف   -

في الذي االقتصادي التنويع عملية  تحقيق   كبير  بشكل  ويساهم  قطاع   مصادر تنويع يضمن  يزال  فما  الدخل، 

نقص  في  سبب  ما  الجزائري  لالقتصاد  الرئيس ي  واملحرك  ركيزة   هو   اآلن  لحد  الصادرات،   تنوع في املحروقات 

املوارد   مع تحسن  اإلستراتيجية  متابعة  تغيب عزيمة  إذ  بالظرفية،  الغالب   في  تميزت  إتباعها  تم  التي  فالسياسات 

 النفطية؛ 

تمكنه بأن يكون بديل استراتيجي فعال يساهم      قدرات كبيرةو   يتوفر القطاع الصناعي في الجزائر على عدة مقومات -

ضعف  نسب مساهمة  هذا القطاع في االقتصاد الوطني    في دفع عجلة التنمية االقتصادية، إال أنه ما تم مالحظته 

 في املتطورة   التكنولوجيات استعمال ضعفرغم مقوماته، وهذا راجع لعدة عراقيل ومشاكل تحد من فعاليته ك

الصناعية،  الحديثة،   اعاتالصن والعقارات  والتخطيط  التمويل  مشكل  التنظيم  وغياب  الفنية  الخبرة  نقص 

 . وغير  ذلكالصناعي 

وفي ظل النتائج املتحصل عليها يمكن القول أن تطور الصناعة الجزائرية يستلزم بالضرورة العمل على تجاوز املشكالت             

 عض من الحلول اآلتية:التي تعترض تطورها والذي يتضمن ب

املؤسسات   - أداء  رفع  بغرض  مستمر  بشكل  وتنميتها  والتنظيمية  اإلدارية  للقدرات  أفضل  انتقاء  الضروري  من 

 الصناعية؛

لقطاع   - تبعيتها  ص 
ّ
خل

ُ
ت من  الجزائر  تخليص  في  تساهم  صناعية  استثمارا  خالل  من  جذرية  حلول  عن  البحث 

 املحروقات؛ 

طويلة - إستراتيجية  إتباع  الظرفية    ضرورة  االستراتيجيات  عن  البعد  كل  واالبتعاد  االقتصادي،  للتنويع  املدى 

 واملؤقتة ومتابعتها بشكل مستمر؛ 

 الطلب وتلبية البلد داخل مضافة قيمة خلق خالل  من  الصناعي النسيج بعث وإعادة الصناعية  املناولة ترقية -

  االستيراد. فاتورة  تخفيض وبالتالي املحلي
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 ات العمومية ودورها في بعث االستثمار  تنفيذهاإجراءات  ،النفقات العامة تقسيماتها

Public expenditures divisions, procedures for their implementation and their role in the 

revival of public investments   

 3العالي بشير ،عبد2يحي جغيدل،  1أحمد بوجالل

   ( لجزائر)ا جامعة األغواط 1

 ( لجزائر)ا جامعة األغواط 2

 ( لجزائر)ا جامعة األغواط 3 
 

 

 : ملخص

الحياة   في واقع  نفسه  الدولة عن  إنفاق  االجتماعيةيكشف نشاط   ( به من  تقوم  ما  فإنه    عن طريق  وبالتالي  عام(، 

الدولة   النشاط وأهميته، خاصة مع تعاظم دور  التعرف على طبيعة هذا  العامة  النفقات  يمكننا من خالل دراسة 

الحياة   في  تدخلها  األداة    واالجتماعية  االقتصاديةوتوسع سلطاتها وزيادة  كونها  إلى  العامة  النفقات  أهمية  ، وترجع 

في تحقيق األهداف التي تسعى إليها ، حيث أنها تعكس كافة   االقتصاديةياستها  التي تستخدمها الدولة من خالل س

  األنشطة العامة وكيفية تمويلها جوانب
 .نفقات اإلستثمار –نفقات التسيير  –النفقات العامة كلمات مفتاحية:  

Abstract: 

Thus, through the study of public expenditure, we can identify the nature of this activity and its 

importance, especially with the growing role of the state and the expansion of its powers and increase its 

involvement in economic and social life o the fact that it is the tool used by the state through its 

economic policy to achieve the objectives it seeks, as it reflects all aspects of public activities and how to 

finance them 

Keywords: Public expenditure - Steering expenses - Investment expenses. 

 

 مقدمة:  . 1

و    املالي  الفكر  تطور  مع  فيها  البحث  تطور  حيث  املالية،  الدراسات  في  حيويا  جانبا  العامة  النفقات  دراسة  تمثل 

السياسة املالية، وترجع أهمية النفقات العامة إلى كونها األداة التي تستخدمها الدولة أهدافها من خالل الدور الذي تقوم به  

تعكس   فهي  املجاالت،  مختلف  أرقام  في  شكل  على  امليادين  شتى  في  الدولة  برنامج  وتبين  العامة،  األنشطة  جوانب  كافة 

دور    واعتمادات تزايد  ومع  ممكنة،  جماعية  منفعة  أقص ى  تحقيق  وراء  وسعيا  العامة  الحاجات  تلبية  أجل  من  مخصصة 

العامة من حيث مفهوم  النفقات  العامة تطورت نظرية  الحاجات  التدخل إلشباع  أنواعها وتقسيماتها  الدولة  في  ها وتحديد 

املختلفة والقواعد التي تحكمها، ومن خالل ما سبق سنحاول إعطاء ملحة عامة عن النفقات العمومية وإجراءات تنفيذها في 

 وعليه يمكن طرح اإلشكالية التالية :، الجزائر

 زائر ؟ بالنفقات العامة وما هي مختلف تقسيماتها وإجراءات تنفيذها في الج دملقصو اما 

 وتندرج ضمن اإلشكالية مجموعة من التساؤالت الفرعية تتمثل في :

 ماهية وطبيعة النفقات العمومية .

 
  boudjellal.ahmed@gmail.comيميل: ، ال أحمد بوجاللاملؤلف املرسل:  1
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 التقسيمات املختلفة للنفقات العامة في الجزائر . 

 إجراءات تنفيذ النفقات العامة . 

 أوال : ملحة عامة عن النفقـات العمومية 

 من   
ً
إّن طبيعة النفقات العمومية و تطور هذه النفقات عبر الزمن، أوجد لها عّدة تعاريف، وكل تعريف يبرز جانبا

 جوانب النفقات العمومية، و بالتالي وجب علينا معرفة مختلف تعاريفهـا. 

 توجد عّدة تعاريف نذكر منهـا : 

 1بإنفاقه شخص عام بقصد تحقيق النفع العام؛النفقة العامة تعتبر بمثابة مبلغ نقدي يقوم 

تعرف النفقات العامة بأّنها مبلغ من املال يخرج من الذمة العامة للدولة )خزينة الدولة(، إحدى املؤسسات التابعة  

 لها ويؤدي يهدف إشباع حاجة عامـة.

بإنفاقها في توفير مبلغ سلع  فالنفقات العامة هي مبالغ نقدية أقرت من قبل السلطة التشريعية ليقوم شخص عام  

 2وخدمات عامة، وتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية.  

السلع   على  للحصول  اإلدارية  هيئاتها  مختلف  في  ممثلة  الحكومة  تدفعها  التي  النقدية  املبالغ  العمة  النفقات  تمثل 

 3اطنيـن.والخدمات من أجل القيام، بمهامها و واجباتها في إشباع الحاجات العمة للمو 

يعرف الفكر املالي الحديث النفقة العامة بأنها مبلغ من النقد ينفقه شخص عام، بقصد أداء خدمة ذات نفع عام،  

 4أو مبلغ من النقود يقوم بإنفاقه شخص من أشخاص القانون العام بقصد إشباع حاجة عامـة. 

 5إشباع الحاجات العامـة(. ) يقصد بالنفقات العامة كل األموال التي تصرفها الدولة من أجل  

 معنوية عامة  
ً
و تعد نفقات عمومية باملفهوم التقليدي، النفقات التي تنجزها الهيئات العمومية باعتبارها أشخاصا

 )خاضعة للقانون العام(.

العمومي للنفقات يستمد من الصفة   الطابع  أّن  العمومية له محتوى قانوني باألساس، حيث  هذا املفهوم للنفقات 

 قانونية للهيئات التي تلتزم بها، وهي الهيئات العمومية، وليس غرضها أو املستفيدين منها. ال

النفقات العمومية بهذا املفهوم لها نفس الغرض األساس ي والدائم، وهو ضمان سير املرافق العمومية، ومن ثمة فإن  

 على حجم هذه النفقات )مبالغها( واملوارد ال 
ً
 دوما

ً
الزمة لتغطيتها، وبما أّن النفقات العمومية كانت كلها  االهتمام كان منصبا

 ذات طبيعة إدارية، فإّن تصنيفها كان يستند بصفة عامة إلى الدوائر الوزارية التي تلتزم بهـا. 

واالقتصادي   االجتماعي  باملفهوم  يسمى  ما  ظهر  املجاالت،  مختلف  إلى  امتداده  و  العمومي  النشاط  توسع  مع  لكن 

العمومية مختلف  للنفقات  لتنفيذ  املستعملة  الوسائل  أهم  من  العمومية  الهيئات  من  وغيرها  الدولة  تدخل  فبازدياد   ،

 السياسات والبرامج العمومية، كما أصبح لها دور هام في املجال االقتصادي.

هذه تعريف  ويمكن  العامة  للمالية  النظرية  الدراسات  في  العمومية  النفقات  مفهوم  عن  العامة  الفكرة  هذه    بعد 

 النفقات ضمن مجال املحاسبة العمومية كما يلي : 

 النفقات العمومية هي عبارة عن الديون املستحقة على الهيئات العموميـة؛

 هي النفقات املنجزة بواسطة األموال العموميـة؛ 

 هي مجموع األعباء املقررة في ميزانية هيئة عمومية ما. 

 ثانيا: النفقـات العامة في الجزائـر  

 مع التوازنات العامة املسطرة في مخططات التنمية االقتصادية و تحدد الج 
ً
زائر في إطار امليزانية العامة، وتماشيا

االجتماعية املتعددة طبيعة موارد األعباء املالية للدولة ومبلغها وتخصيصها، بضبطها بقانون املالية السّنوي، والذي يصنف  

صالح واملرافقة العمومية والتي تضمن السيرورة االجتماعية، وتشكل النفقات  النفقات العامة للدولة والضرورية لتسيير امل
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بعض  نفقات  لتقليص  عديدة   
ً
طرقا تتبنى  و  منها  اإلنقاص  إلى  حكومة  كل  تسعى  لذا  اإليرادات،  على  يطغى  الذي  العبء 

 واالجتماعيـة.  القطاعات ولتحقيق الفائض بالنسبة لإليرادات حتى تتحقق التنمية االقتصادية

 لتعدد مجاالت إنفاقهـا، وهي تقسـم إلى: 
ً
 خاصا

ً
 و النفقـات في الجزائـر كغيرها من الدول تكتس ي طابعا

 تقسيم النفقات العامة في الجزائر حسب املعايير الوضعية:  -1

 التقسيم الهيكلي الداري :  -1-1

ا  تصرف  تحت  املالية،  قانون  بموجب  املفتوحة  االعتمادات  التسيير،  توضح  بنفقات  يتعلق  فيما  الوزارية  لدوائر 

هذه   تخصص  االستثمار،  بنفقات  يتعلق  فيما  املخططة  العمليات  مسؤولية  يتحملون  الذين  العموميين  املتصرفين  وكذا 

 ملدونات تحدد عن طريق التنظيم 
ً
 .6االعتمادات وتوزيع حسب طبيعتها أو غرض استعمالها وفقا

وتشمل ميزانية التسيير للدولة على أربعة أبواب وعناوين، كما تجمع في أبوابها وعناوينها على قسمين : األول يتمثل في 

 ميزانية األعباء املشتركة التي تحتوي على الباب األول، والثاني وجزء من الباب الثالث و الرابـع.

الوزارات املتكونة من الباب الثالث و الباب الرابع، واملوزعة عن  أما الثاني فهو ميزانية الحكومة املوزعة، أي ميزانيات 

العنوان،   طريق مراسيم التوزيع، وترتبط مدونة ميزانية التسيير للدولة بوحدات قاعدية مندمجة مع بعضها البعض وهي: 

 القسم، الفصل، املادة، الفقرة. 

1-: وهو  الفصل  االعتمادات  لتخصيص  األولية  الوحدة  الفصل  أغراض    يمثل  أو  طبيعتها  حسب  النفقات  يبوب 

 7استعمالها. 

إّن فكرة تخصيص الفصل تعبر عن التصور الذي يتم بموجبه كل االعتمادات التي تسمح بتسوية النفقات التي لها   

 طبيعة واحدة في عمود واحد لوزارة معينـة. 

: الفصل  
ً
املخصصة للتعويضات األساسية للموظفين    في ميزانية التسيير لوزارة ما، يجمع كل االعتمادات  01-31مثال

 العاملين في اإلدارة املركزية، وال يحتوي على أّي اعتماد موجه لهدف آخـر. 

تقسم الفصول أو األبواب بدورها إلى مواد وفقرات، ويستخدم هذا التقسيم إلى مواد وفقرات    املواد والفقرات :-2

 .ويجب اإلشارة إلى أّن التزامات الدفع تتم حسب املواد،يزانيـةمن قبل الوزارات من أجل التسيير الحسن لرخصة امل

3-  : التقسيم  العنوان  بما يسمح بمواجهة  العامة،  للنفقات  التأليفي  للعرض  في عناوين  يناسب تجميع االعتمادات 

لة حسب العناوين،  املعمول به على مستوى الفصول، و زيادة على ذلك فإنه عبر هذا التقديم لنفقات امليزانية العامة للدو 

يتم تكريس وجود النظرة االقتصادية لتقسيم النفقات العامة في ثالثة أصناف كبيرة هي: نفقـات تسيير املصالح العمومية،  

 نفقات التحويل و نفقات رأس املـال. 

ية، ويساعد و يوزع العنوان إلى أقسام تتناسب مع معايير متنوعة، إدارية، وظيفية، اقتصادية أو قطاع  األقسام :-4

تتغير حسب   بمتابعة أهداف محددة   
ً
أيضا النفقات، ولكنه يسمح  بين مختلف أصناف  التمييز  أقسام سهولة  إلى  التبويب 

 شكل : يوضح مدونة ميزانية التسييـر :    طبيعة النفقـات.
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 57، ص2004لة في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزيع، املصدر : جمال لعمارة ، منهجية امليزانية العامة للدو 

 التقسيم الوظيفـي :  - 1-2

يبّين هذا التصنيف على أساس دورة الدولة في تحمل مسؤولياتها وطبيعة نشاطها، وتكون هذه الحالة نفقات عّدة   

 نقول نفقات ثقافية فإننا نجمع بين نفقات الوزارات التاليـة:  
ً
 وزارات في مجموعة واحدة، فمثال

التر  وزارة  والثقافة،  االتصال  وزارة  العلمي،  البحث  و  العالي  عن  التعليم  نتكلم  عندما  األمر  كذلك  الوطنية،  بية 

والصيد   الفالحة  واملناجم،  الطاقة  الهيكلة   : وهي  القطاع  هذا  الوزارات  جميع  نفقات  نقصد  فإنّنا  االقتصادية  النفقات 

 البحري، التجهيز والتهيئة العمرانية، و هكذا... 

 لستثمار : :  تقسيم النفقات العامة في الجزائر إلى نفقات التسيير ونفقات ا 2

 نفقات التسييـر : - -2-1

يقصد بنفقات التسيير تلك النفقات الضرورية لسير أجهزة الدولة ومعّدات املكاتب...الخ، ومنه ال يمكننا مالحظة   

أّي قيمة مضافة منتجة تحملها هذه النفقات لالقتصاد الوطني، أي أّنها لم تقم بعملية إنتاج أية سلعة حقيقية، فهذا النوع  

 العنـوان
يغطي واحد من أربعة أصناف من النفقات الجارية مليزانية التسيير مثل: 

 وسائل املصالح.

 القســم

 الفصــل

 املــادة

 الفقــرة

 تجمع النفقات الجارية حسب طبيعتها تحت عنوان،

 مثل: املوظفون.

 تجزأ النفقات الجارية حسب طبيعتها

 مثل : أجور، أعباء اجتماعية.

 يغطي تجزأ النفقات الجارية على عناوين 

 مثل: نوع التكاليف االجتماعية أو املنح الخاصة.

يغطي تجزأ عناوين النفقات على املستفيدين وعلى األصناف، مثل: تعويضات 

.جزافية للخدمات الدائمة أو تعويضات ذات طبيعة محلية  
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 إلمداد هياكل ال
ً
دولة بما تحتاجه من أموال حتى تتمكن من تسيير دواليب مختلف األوجه، حيث  من النفقات موجه أساسا

 تتوزع حسب الدوائر الوزارية في امليزانية العامة للدولـة.

و ما دام أنها تهدف إلى التأثير في الحياة االقتصادية و االجتماعية، وكل ما تحدثه من آثار فهو غير مباشر، لذلك   

 بالنفقات اال 
ً
 8ستهالكية، وتظهر نفقات التسيير في أربعة أبواب وهي :تسمى أيضا

 أعباء الدين العمومي و النفقات املحسومة من اإليرادات؛

 تخصـصات السلطات العموميـة؛

 النفقات الخاصة بوسائل املصالـح؛

 التدخـالت الحكوميــة. 

العامة، يتم تفصيلها وتوزيعها بمقتض ى مرسوم  من حيث ما يتعلق بالباب األول و الثاني باألعباء املشتركة في امليزانية  

إلى   الباب  بتقسيم  التوزيع،  مراسيم  بموجب  توزيعها  ويتم  الوزارية،  بالدوائر  فيتعلق  والخامس  الرابع  الباب  أما  رئاس ي، 

ي املراقبة  ، ونقطة االرتكاز ف  9أقسام و يتفرع القسم إلى فصول، ويمثل الفصل الوحدة األساسية لتوزيع اعتمادات امليزانية 

وتمثل   منتجة،  غير  دامت  ما  التسيير  نفقات  تخصيص  على  تعمل  أن  التنفيذية  السلطات  على  يجب  الحقيقة  في  املالية، 

 للثروة املحصل عليها عن طريق الضرائب وهذا حسب الكالسيـك.
ً
 تدميرا

تج  النفقات ال يمكن  لهذه  بالقيمة املطلقة  الزيادة  التحليل، نالحظ أن  ملا ندقق  العادي  لكن  السير  نبه، فهي تؤمن 

 ملختلف املصالح العمومية التي يجب أن تبقى وبصفة إجبارية مضمونـة.

إّن ازدياد عدد املوظفين و ارتفاع حجم األجور و عصرنة املصالح املدنية، هي عوامل شاركت في زيادة نفقات التسيير،  

نفق إلى ظهور  إنجاز تجهيزات هامة يدفع  إلى  أن نشير كذلك  املنشآت  يجب  في شكل مصاريف صيانة هذه  ات تسيير أخرى 

 10الجديـدة. 

 نفقـات االستثمار :  -2-2

املالية    بقانون  امللحق  )ج(  الجدول  في  تظهر  و  للدولة،  السنوية  اإلنمائية  الخطة  النفقات حسب  هذه  توزيع  يتم 

 السنّوي حسب القطاعات : 

التي تستند إلى أمالك الدولة أو إلى أمالك الهيئات العمومية    االستثمارات املنفذة من قبل الدولة : وتشمل النفقات

 وشبه العمومية؛

 إعانات االستثمار املمنوحة من قبل الدولـة؛

 النفقات األخرى برأس املـال. 

الدولة،   بحوزة  املوجودة  التجهيزات  بزيادة حجم  تقوم  أنها  دامت  ما  كبيرة،  بإنتاجية  النفقات  من  النوع  هذا  يتسم 

التي تحظى بها هذه النفقات تجد جذورها في تحاليل االقتصاد البريطاني "جون مينارد كينز"، الذي برهن أن في فترة  فالشهرة  

الركود االقتصادي، تقوم نفقات االستثمار بإعادة التوازن االقتصادي العام من خالل الدور الذي تقوم بأدائه "مضاعف  

استثمار معين )بناء طريق سيارة(، خالل فترة أزمة اقتصادية، فاملنفعة العامة    االستثمار"، فلو افترضنا قيام الدولة بإنجاز

)االستثمارية( ستسمح بتوزيع األجور على العمال والقيام بطلبات املواد األولية لدى املوردين، يوجه عندها الزبائن واملوردين  

فيمنح مهم،   
ً
مخزونا تجديد  أو  استهالكية  سلع  لشراء  املحققة  املنتجين،  املداخيل  للتجار،  جديدة  مداخيل  بالتالي  ون 

 الصناعيين الذين بدورهم سوف يستعملون هذه املداخيـل. 

األولية،   العاملة  النفقة  من  مباشرة  ناتج  جديد  دخل  بإنشاء  قامت  قد  النفقات  من  عملية  أّن  مالحظته  يمكن  ما 

االستهالك"،   نحو  لـ"امليل  تابع  املضاعف  أثر  قوة  لكن  االقتصادي،  الهيكل  مجمل  إلى  النشاط  تجدد  ينتشر  وبالتالي 

ء باالدخار عوض االستهالك فإنهم بذلك قدموا مداخيل منقرضة،  للمستفيدين املتتاليين للمداخيل املنشأة، فإذا قام هؤال
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و يعطلون لفترة غير محددة مدة الدفع االقتصادي الناجم عن نفقة االستثمار، مّما أدى إلى نشوب تحفظات تجاه نفقات  

القيام لذا وجب  القيمة،  التجهيز ال تملك نفس  بأن عمليات  االعتقاد  إلى  بخيارات فيما يخص    االستثمار، مما أدى بدوره 

املشاريع االستثمارية املمولة من طرف الدولة حتى يتم اإلبقاء فقط على التي لها منفعة قصوى، لذا وجب تقييدها ومراقبتها  

 بشكل مباشر من طرف الحكومـة.

بين  يمّيز  حيث  االستثماري،  الدولة  نشاط  ملعالم  واضحة  صورة  بإعطاء  االستثمار  لنفقات  التقسيم  هذا    يسمح 

نفقات االستثمار بصفة عامة والعمليات برأس املال، لذلك يمكننا عد و مالحظة القطاعات التالية: املحروقات، الطاقة و  

املناجم، الفالحة و الري، الخدمات املقدمة، املنشآت األساسية االقتصادية واإلدارية، التربية و التكوين، املنشآت األساسية  

 واملخططات البلدية للتنميـة.   واالجتماعية والثقافية، السكن

 ضمن االقتصاد  
ً
تعتبر ميدانا يتجزأ بدوره على أنشطة محددة، هذه األخيرة  الذي  إلى قطاع فرعي  القطاع  يتوزع  و 

الوطني، يمكن تشخيصه بحيث يتمّيز بخصائص ويمكن تعيينه بدقة ويخضع توزيع االعتمادات على الفروع واألنشطة إلى 

 11االختصاص التنظيمـي.

 كان الشكل الذي  
ً
و من خـالل ختامنا لدراسة مختلف التقسيمات للنفقات العامة في الجزائر، فمن املالحظ أنه أيا

 تأخذه النفقات العامة في التقسيمات املقدمة بنوعيها، فإنها تنتمي إلى مجموعة من املجموعات التاليـة :

ع والخدمات تتخلى عنها الدولة لألفراد في مقابل رسم  إما نفقات موجهة إلنتاج سلع و خدمات، البعض من هذه السل

 أو ثمن عام، والبعض اآلخر توزعه عليهم مقابل نقدي، كخدمة التعليم إذا استفاد األفراد منها باملجان. 

 ثالثا : الترخيص امليزاني لتنفيذ النفقـات  

 إّن الترخيص بإنجاز النفقات ال يتطلب سوى املصادقة على ميزانية الهيئة العمومية املعنية   

ه ال يتضمن بالنسبة للنفقات سوى فكرة السماح بإنجازها ضمن حدود االعتمادات املفتوحة في امليزانية، حيث  
ّ
فإن

با اآلمرين  من جانب   
ً
تقصيرا ذاته  في حّد  يعتبر  بذلك ال  القيام  لسلطتهم  أّن عدم   

ً
متروك مبدئيا بالنفقات  )اإللتزام  لصرف 

 التقديرية(.

 إلنجازها، لكن ليس هو مصدر نشوئها، إذ أّن هذا املصدر   
ً
 و ضروريا

ً
 شكليا

ً
فالترخيص امليزاني للنفقات يعتبر شرطا

يتم إثبات نشوئها و إبرائها    يتمثل في وجود الديون العمومية التي يتم إثبات هذا املصدر يتمثل في وجود الديون العمومية التي

املوضوعي   الشرط  يعتبر  العمومية  الديون  نشوء  أّن  أي   ،
ً
قانونا املقررة  لإلجراءات   

ً
وفقا و  امليزانية،  ترخيصات  حدود  في 

 األساس ي إلنجاز النفقـات. 

 يتبلور الترخيص امليزاني في كل اعتمادات )مبالغ مالية( مقابلة ملختلف أنواع النفقات امل  
ً
قررة في امليزانية، و  عمليا

 توزع على فصول أو أبواب )كتقسيم رئيس ي(. 

امليزانية،    الغرض واملبلغ املقررين لها في   لقاعدة تخصص االعتمادات، يجب أن تنفذ النفقات في حدود 
ً
و تطبيقا

مب تجاوز   
ً
مبدئيا يمكن  ال  ه 

ّ
أن أي  تحديدي(،  )أو  حصري  طابع  ذات  تكون  املفتوحة  االعتمادات  أّن  في  حيث  املحدد  لغهـا 

 .12امليزانيـة

إلى   إضافة  الدولة،  مليزانية  بالنسبة  بها  املعمول  التنظيمية  لإلجراءات   
ً
وفقا تعديلها  يمكن  الضرورة،  عند  لكن 

 االعتمادات الحصرية، هناك نوعان آخران من االعتمادات همـا: 

 االعتمادات التقييمية )التقديريـة( :-

، أو لتسديد تكاليف العدالة  التي تفتح للوفاء بديون الدول 
ً
ة الناجمة عن أحكام تشريعية أو اتفاقيات مبرمة قانونا

املستردة واملبالغ  والرسوم،  الضرائب  من  اإلعفاءات  و  حق،  بغير  املحصلة  واملبالغ  املدنية،  يمكن    13والتعويضات  حيث   ،

 14بهـا.تجاوز التقديرات امليزانية لهذه االعتمادات عند صرف النفقات املتعلقـة 



 

 العموميةات النفقات العامة تقسيماتها، إجراءات تنفيذها ودورها في بعث االستثمار 

281                                                                    ISBN: 978-9931-9738-0-5 

 االعتمادات الوقتيـة :-

التي تفتح للنفقات امللتزم بها بموجب قانون أو مرسوم، والتي ال يمكن ملبلغها أن يتناسب بدقة مع املخصص امليزاني   

، فاألمر بدفع تلك النفقات يجب  
ً
 وقتيا

ً
لها املقرر في قانون املالية، الذي يحدد قائمة الفصول التي تكتس ي مخصصاتها طابعا

ن يكون في حدود االعتمادات املفتوحة التي يمكن إتمامها بواسطة االقتطاع من االعتماد اإلجمالي املخصص لهذا الغرض في أ

 15ميزانية الدولـة.

 لتنفيذ ميزانية الهيئة العمومية املعنية،   
ً
و يجب مالحظة أن ترخيص النفقات ال يشمل سوى الفترة املقررة قانونا

، السنة املدنية )من أول جانفي إلى  وهي السنة املالية ال
ً
ديسمبر(، وعليه فإن اعتمادات التسيير املفتوحة    31تي توافق مبدئيا

لسنة معينة ال تخول الحق، كقاعدة عامة، في تجديدها )أو ترحيل املبالغ غير املستخدمة منها(، للسنة املالية التالية، غير  

 لألحكام التشريعية والتنظيمية السا
ً
رية املفعول، هناك بعض االستثناءات التي ترد على هذه القاعدة، ويتعلق األمر  أنه طبقا

خاصة باإلعانات أو التخصيصات املمنوحة للمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والتي تبقى مكتسبة لها في حالة عدم  

ماعات املحلية والتي لم يتم استعمالها خالل  استخدامها بعد قفل السنة املالية، كما أّن االعتمادات املسجلة في ميزانيات الج 

 السنة املالية املعنية ترحل إلى ميزانيات السنة املواليـة. 

أما بالنسبة لإلعتمادات الخاصة بنفقات التجهيز العمومي، ونفقات االستثمار، والنفقات بالرأسمال، فإّن رخص   

حتى  ملدتها  تحديد  أي  دون  صالحة  تبقى  بها  املتعلقة  )املادة    البرامج  إلغائها  أو  استعمالها  املحاسبة    06يتم  قانون  من 

 العموميـة(. 

 : املرحلة الدارية لتنفيذ النفقات العموميـة   1

 املرحلة اإلدارية، هي من صالحيات اآلمرين بالصرف وتمر بثالث خطوات وهي :  

 االلتـزام :  -1-1

اإللتزام  ينتج عنه    يعـّرف   
ً
التزاما تثبت عليها  أو  ما  تنشأ هيئة عمومية  الذي بمقتضاه  التصرف  بأنه  بالنفقة، عادة 

 16عبء أي هو »اإلجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين«. 

النفقات، قبل أن يكون    أو فعل مادي(، هو مصدر  القول إن اإللتزام )كتصرف قانوني  بنـاء على ذلك يمكن أن  و 

نفيذها، وهو ما يؤدي إلى التمييز بين اإللتزام القانوني بهذا املعنى وااللتزام املحاسبي الذي يعني تخصيص اعتماد من  إجراء لت

 امليزانية لتنفيذ نفقـة . 

 بمبادرة من مسؤول املصلحة اإلدارية الذي تنسب إليه صفة اآلمر بالصرف. 
ً
 و اإللتزام يكون غالبا

 معنى اإللتزام : له ثالث معـان: 

عملية   املحاسبي  املجال  وفي  عمومية،  نفقة  عليه  تنتج  أن  شريطة  املعنية  اإلدارية  السلطة  تتخذه  قرار  نتيجة  هو 

 اإللتزام تؤدي إلى تخصيص األموال بحسب املبلغ الذي يغطي اإللتزام وهي تتم من طرف األمر بالصرف؛

 أو إنشاء التزام تعاقدي؛ اإللتزام
ً
 ما يتسبب إما بتطبيق نظام قانوني مطبق مسبقا

ً
 غالبا

 وجوب وجود قرار إداري صريح من طرف اآلمر بالصرف املعني بااللتـزام. 

 إجـراءات االلتـزام :

مثل   اآلمـر  من   
ً
تعهدا وتمثل  تثبت  مكتوبة  وثيقة  بالصرف على  لألمر  بقرار فعلي  ينشأ   : اإللتزام  تحرير صفقة  نشأة 

 عمومية أو سند طلب أو مقرر تسمية موظف. 

امللف الخاص بااللتزام : هو الوثيقة املعلنة أو املثبتة على سبيل املشروع أي بصفة ممضية من طرف اإلدارة )األمر  

 بالصرف( على سبيل االحترام. 
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الر  على  يعلن  كما  امليزانية،  في  بااللتزام  الخاص  البند  تحدد  اإللتزام:  في  وثيقة  مهمة  املوالي  والرصيد  السابق  صيد 

 االلتزام. 

 التصفيـة :  -1-2

 بعد تنفيذ اإللتزام املرتبط بها والذي يترتب عنه دين في ذمة الهيئة العمومية،   
ّ
 إال

ً
ال تصبح النفقة امللتزم بها فعليا

 وعليه فإّن موضوع التصفية هو التحقق من وجود الدين وضبط مبلغ النفقـة. 

 لقاعدة هامة في نظام املحاسبة العمومية، وهي "قاعدة   –كمرحلة مستقلة عن اإللتزام    -فالتصفية   
ً
تعتبر تطبيقا

)الهيئات   موضوعها  تنفيذ  بعد   
ّ
إال العمومية  النفقات  صرف  يمكن  ال  ه 

ّ
أن أي  املكتسب"،  الحق  "قاعدة  أو  الخدمة"  أداء 

 و مقر 
ً
(، باستثناء حاالت قليلة جدا

ً
 )مثل التسبيقات على الصفقات العمومية(.العمومية ال تدفع مسبقا

ً
 رة قانونا

و هكذا فإّن التحقق من وجود الدين هو إثبات أداء الخدمة من طرف الدائن، ومطابقة هذا األداء لشروط اإللتزام   

، يتم التأكد من إنجاز األشغال ومطابقتها لبنود الصفقـة. 
ً
 بالنفقة، ففي حالة صفقة أشغال مثال

أّن مبل  (، فإّن  و بما 
ً
أثناء اإللتزام )يكون تقديـرا القابل للدفع ال يمكن في كثير من الحاالت تحديده بدقة  النفقة  غ 

التصفية تسمح بضبطه على أساس اإلثباتات التي تمت أثناء التحقيق في أداء الخدمة، ففي املثال السابق يتم حساب مبلغ  

للد القابل  النفقة  مبلغ  )أي  التنفيذ  التامة  املنصوص  األشغال  لها  الوحدة  بأسعار  املنجزة  الكميات  فع(، عن طريق ضرب 

 عليه في الصفقة )بافتراض أّن سعر الصفقة يدفع بناء على قائمة سعر الوحدة(. 

وضعية    )فاتورة،  النفقة  إثبات  سند  على  بالصرف  اآلمر  يضعه  الذي  الخطي  اإلقرار  في  التصفية  تتمثل   
ً
عمليا

بد األمر  بصدد  وهو  وهذا  أشغال...(  األخيرة،  هذه  مبلغ  النفقة وصحة  موضوع  الخدمة  أداء  تمام  على  بذلك   
ً
فعها، شاهدا

واملطالبة   الدين  وجود  إثبات  يخص  فيما  العمومية  الهيئة  ضد  به  االحتجاج  يمكن  أي   ،
ً
قانونا به  يعتد  الذي  هو  اإلقرار 

» مسؤولون على اإلثباتات الكتابية    فهمقات،  بتسديده، ومن هنا أساس املسؤولية العامة لآلمرين بالصرف على تنفيذ النف 

  17التي يسلمونهـا «. 

 أهـداف التصفيـة :  

 التصفية تثبت بصفة نهائية وجود دين عمومي -1

 التأكد من نوعية و كمية السلع املشتراة من طرف اإلدارة . -2

 مقارنة األشياء املوجودة و محتوى اإللتزام  -3

 املشتريات قبل الدفع. التأكد من صالحية  -4

رقابية  -5 مهمة  فله  العمومي  املحاسب  أما  االعتمادات،  توفر  مدى  يراقب  املالي  املراقب   : نزاهتـه  و  اإلنفاق  شرعية 

 ما، أما اآلمر بالصرف فله دراية بشرعية العملية ألنه يعيش واقعها وله معطيات ال يمكن توفرها في امللف )نيـة  
ً
أوسع نوعا

 ي تنفيذ هذه النفقة(.اآلمر بالصرف ف

 تحديد املبلغ النهائي الفعلي.-6

 التأكد من وجود اعتمادات كافية لصرف النفقة . -7

 تحديد صفة الدائن الفعلي : يجب على اآلمر بالصرف أن يتحقق من املمون  -8

 ارة. تسجيل املشتريات على دفتر الجرد : دفتر الجرد هو الوثيقة التي تسجل فيها جميع منقوالت اإلد -9

و هو عبارة عن قرار إداري يعطى بموجبه األمر إلى املحاسب العمومي املخصص لدفع النفقة املصفاة،    األمـر بالصـرف :   -3

فالتصفية و إن كانت تقر حق الدائن في استيفاء دينه، إال أّنها تبقى بدون قوة تنفيذية قبل صدور األمر بصرف النفقة، و  

 قبل كل ش يء، حيث يستطيع أن يرفض األمر بالدفع  هنا تتبدى السلطة التقديرية ل 
ً
أو مسيرا  

ً
آلمر بالصرف بصفته مديرا

 النفقة إذا قدر أن ذلك هو األنسب.
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 لألعوان الذين هم تحت سلطتهم القيام به    و األمر 
ً
بالصرف هو اختصاص مطلق لآلمرين بالصرف، فال يمكن مثال

 عن طريق تفويض رسمي بالتوقيع وتحت مسؤوليتهم )أي تحت مسؤولية اآلمرين بالصرف األصليين(. 
ّ
 إال

ديسمبر من السنة  25بيوم    و فيما يخص آجال قفل األمر بالصرف )إصدار أوامر أو حواالت الدفع(، فهي محددة 

 18املعنية بالنسبة للدولة واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري.

 :  املرحلة املحاسبية لتنفيذ النفقات العمومية  2

من قانون املحاسبة العمومية(، وهو املرحلة    22هو اإلجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي )املادة    الدفـــع :-

املحاسبية في تنفيذ النفقات العمومية، حيث أّن أوامر أو حواالت الدفع التي يصدرها اآلمرون بالصرف ترسل إلى املحاسبين  

 دفع مبالغهـا.العموميين املختصين، أي املكلفين دون غيرهم، ب

العمومية، و   النفقات  العمومي، وهي خاصة بالخطوة األخيرة في جانب تنفيذ  هـذه املرحلة من اختصاص املحاسب 

 19املتمثلة في عملية "الدفع" ، وهو األجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمـومي. 

أوام  أّن  حيث  العمومية،  النفقات  تنفيذ  في  املحاسبية  املرحلة  هو  اآلمرون  و  يصدرها  التي  الدفع  حواالت  أو  ر 

بالصرف ترسل إلى املحاسبين العموميين املخصصين، أي املكلفين دون غيرهم، بدفع مبالغها ودور املحاسبين هنا و دور هنا  

املقبولة من طرفه النفقات  لتسديد  الصندوق  من  النقود  إخراج  في  املتمثلة  املالية  العمليات  إنجاز  يقتصر فقط على  م  ال 

للدفع، أي أنهم ليسوا مجرد أعوان الصندوق، بل أن دورهم أهم من ذلك بكثير، إذ أّنهم يتمتعون في هذا املجال بنوع من  

بالصرف   اآلمرين  بين  الفصل  مبدأ  تطبيق  نتائج  أهم  إحدى  تعتبر  والتي  بالصرف،  اآلمرين  عمليات  على  الرقابية  السلطة 

 واملحاسبين العمومييـن. 

املحاسبين      لكن 
ً
وطبقا صالحياتهم،  حدود  في   

ّ
إال عليهم،   

ً
مفروضا  

ً
التزاما تعد  التي  الرقابة،  هذه  يمارسون  ال 

 لذلك فهم ال يملكون أّي سلطة تقديرية أثناء القيام بها، فإذا تحققوا من شرعية النفقات  
ً
، و تبعا

ً
لإلجراءات املقررة قانونا

اآلجال   20املأمور صرفها، وجب عليهم دفعها في اآلجال املحـددة.  وفي  املعلل  الدفع  برفض  بالصرف  اآلمرين  إشعار   
ً
أيضا و 

 21املحـددة. 

و عليه فإّن املحاسبين ملزمون بمسؤولياتهم املالية الشخصية، بالتحقق من شرعية النفقات قبل قبول دفعها، أي  

 واملتمثلة فيما يلي:
ً
 إجراء كل عمليات الرقابة املفروضة عليهم قانونا

                                                                             لصرف أو املفوض عنه صفة اآلمر با -

   . توفـر االعتمادات -  

 صحة حسم النفقـة   -

 وجود تأشيرات الرقابة القبليـة   -

:و يتعلق األمر بمراقبة تصفية النفقة  في شقها املوضوعي، وهذا بالت  - النفقة  تبرير أداء الخدمـة  أّن مبلغ  حقق من 

 في ذمة الهيئة العمومية  
ً
 املطالب بتسديده يمثل دينا

-  : التصفيـة  عمليات  حساب  اآلمر    صحة  بها  قام  التي  النفقة  مبلغ  حساب  عمليات  كل  يراجع  أن  املحاسب  على 

   بالصرف أثناء التصفية ليتأكد من صحتهـا .

 .لعملية دفع النفقة طابع إبرائييجب أن يكون  الصحة القانونية للدفـع : -

-    
ً
توفر أموال الخزينـة : باستثناء الدولة صاحبة السيادة )ممثلة هنا في الخزينة العمومية( والتي يعتبر صندوقها دائما

 ذا وفرة مالية. 
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سخيــر : 
ّ
مي هذا األمر الذي يعطيه اآلمر ب  22الت

ّ
الصرف  التسخير هو إعطاء أمر لشخص غير موجود في النظام السل

للمحاسب العمومي )الذي ال يوجد ضمن السلم اإلداري لآلمر بالصرف(، لكي ينفذ عملية دفع كان قد رفض تنفيذها رغم  

 وجود أمر بالدفع أو حوالة دفع سابقـة.

 شـروط عملية التسخير : 

بالدفع، يمكن   وجود رفض للدفع من طرف املحاسب العمومي : » إذا رفض املحاسب العمومي القيام  -موضوعـة :  -أ

من   البد  أي  الشروط«،  الرفض حسب  هذا  عن  النظر  يصرف  أن  مسؤوليته  وتحت   
ً
كتابيا منه  يطلب  أن  بالصرف  لآلمر 

 تقديم طلب مسبق  

 التسخير موجه للمحاسب العمومي املختص الذي قام باعتماد اآلمر بالصرف.-

 أن تخرج الحالة عن مجموع الحاالت التي ال يجوز فيها التسخير : -

 الخزينة ما عدا بالنسبة لدولـة؛ فيعدم وجود اعتمادات كافية 

 انعدام تأشيرة املراقب املالي أو تأشيرة الصفقات عند الضرورة.

 شكليـة :  -ب

 إلثبات إعفاء املحاسب العمومي 1 
ً
 .. يجب أن يكون التسخير مكتوبا

 . يجب أن يتضمن التسخير فكرة " املحاسب مسخر ليدفع". 2 

 يجب أن يحتوي التسخير أسباب لجوء اآلمر بالصرف إليه. . 3 

 الخاتمة : 

بإعتبارها العمومية  الهيئات  تنجزها  التي  النفقات  تلك  هي  العام  بفهومها  العمومية  النفقات  معنوية    تعد  أشخاص 

العمومي   الطابع  أن  حيث  باألساس،  قانوني  محتوى  له  العمومية  للنفقات  املفهوم  هذا   ،) العام  للقانون  خاضعة   ( عامة 

والنفقات   منها،  املستفيد  أو  غرضها  من  وليس  العمومية،  الهيئات  بها،وهي  للهيئات  القانونية  الصفة  من  يستمد  للنفقات 

املستحقة على الهيئات العمومية، أو النفقات املنجزة بواسطة األموال العمومية، وهيأيضا  العمومية هي عبارة عن الديون  

للنفقات شرطا شكليا ضروريا   امليزاني  الترخيص  يعتبر  العمومية، كما  الهيئات  ميزانية  في  املقررة  األعباء  عبارة عن مجموع 

الديون العمومية التي يتم إبرائها في حدود ترخيصات    إلنجازها، لكن ليس هو مصدر نشؤئها، إذ ان املصدر يتمثل في وجود

 امليزانية، ووفقا لإلجراءات املقررة قانونا.  
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 : ملخص

من خالل مخرجات املخطط الخماس ي   تهدف الورقة البحثية إلى تحليل واقع الصناعات الغذايئة في الجزائة 

، و الذي عرف طفرة إنفاقية كبيرة زامنت و طفرة املداخيل الخارجية للجزائر ، األمر 2014-2010للدعم الفالحي  

لالقتصاد الوطني في تحقيق أمن غذائي مبني على تطوير الصناعات الغذائية كون الجزائر من أكبر الدول   اتحديالذي  

 إسيرادا للغذاء. 

لقد خلصت الدراسة إلى أن للجزائر القدرة على النتاج لذي يحقق الفائض ، و الذي من خالله يتم إستغالله  و  

في إنشاء صناعة غذائية تقوم على النوعية و الكمية مما يحقق لها تنافسية على صعيد التجارة الخارجية، إال أن ذلك  

ام االتفاقيات التجارية املختلفة ، وكذا تنظيم التشريع ال يتم إلال من خالل دعم خاص لهذه الصناعة من خالل إبر 

 بما يتوافق مع خصوصيات و تنافسية الصناعة الغذائية.

 . الزراعياالنتاج  ،. التصدير،.الصناعة الغذائية ،.االمن الغذائي.،التخطيطكلمات مفتاحية:  

 JEL   :Q1  ،Q3. ،L6اتتصنيف

Abstract: 

The research paper aims to analyze the reality of the food industries in the sector through the outputs of 

the five-year plan for agricultural support 2010-2014, which defined a major spending boom that coincided 

with the surge of foreign income of Algeria, which transformed the national economy in achieving food 

security based on the development of food industries as Algeria One of the largest countries in the world 

is food. 

The study concluded that Algeria has the ability to produce a surplus product, through which it is exploited 

in the establishment of a food industry based on quality and quantity, thus achieving its competitiveness 

in terms of foreign trade, but this can only be done through special support for this industry. Through 

concluding various trade agreements, as well as organizing legislation in line with the peculiarities and 

competitiveness of the food industry. 

Key words: planning, food security, food industry, export, agricultural production. 

JEL Classification Codes:Q1, Q3, L6 
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 مقدمة : 

اإلهتمام باإلقتصاد املالي الذي يعتمد على تداول االوراق املالية في البورصة ,مما أدى الى خلل في التوازنات االقتصادية زاد   

االقتصادية   التنمية  و  املستمرة  الرفاهية  لتحقيق  االساس  تعتبر  الخيرة  هذه  الحقيقية  النشاطات  حساب  على  الكلية 

املالي االزمات  ادت  فقد  ,ولذلك  أزمة  الصحيحة  خاصة  االقتصادية  2008ة  الساسات  مراجعة  و  الحديث  الى  الرجوع  الى 

الحقيقية ,وأم نقاط املرتجعة هي كيفية تحقيق أمن غذائي في إطار التنمية املستدامة ,أي استراتيجية طويلة االمد تقوم على  

 الطبيعية دون إهمال الجانب البيئي فيها,  توفير الحاجات الضرورية بالوسائل املتاحة عبر التخطيط األمثل إلستغالل املوارد

تعتبر الجزائر من بين الدول التي تتميز بحجم موارد طبيعية و مالية كبيرة إال ان موضوع األمن الغذائي اليزال ضعيفا من حيث  

جل املعتمد  التحقيق الفعلى و املستدام ,حيث مر االقتصاد الجزائي في فترة ما بعد االستقالل بسياسة التخطيط قصير األ 

على القرارات املركزية.اال ان الظروف املتسارعة ادت بتغيير التوجهات االقتصادية الى تبني سياسة التخطيط متوسط و بعيد  

املدى في بعض املجاالت اإلقتصادية,حيث حض ي القطاع االقتصادي ببرامج متوسطة املدى آخرها برنامج الدعم الفالحي و 

و املنتظر منه العمل على تحقيق أم غذائي يحقق اإلكتفاء الذاتي,و السؤال الذي يطرح  2014/ 2010التنمية الريفية للخماس ي  

 في هذه الدراسة هل أن برنامج الدعم الفالحي و التنمية الريفية في الجزائر يحقق امن غذائي مستمر؟ 

 وملعالجة املوضوع قمنا بتقسم الدراسة الى ثالث اقسام: 

 ري لألمن الغذائي القسم األول .الطار النظ 

 القسم الثاني:الزراعة و األمن الغذائي 

  2010/2014القسم الثالث:برنامج الدعم الفالحي و التنمية الريفية و األمن الغذائي للخماس ي 

 االمن الغذائي ,التنمية الزراعيةاملتواصلة,برامج الدعم الفالحيالكلمات املفتاحة :

 االطار النظري لألمن الغذئي:  -1

كل        انتاج  في  الذاتية  االمكانيات  و  املوارد  و  النفس  على  الكامل  االعتماد  تحقيق  على  املجتمع  قدرة  هو  الغذائي  األمن 

احتياجاته الغذائيةمحليا,و بالتالي تحقيق اكتفاء ذاتي دون الحاجة الى اآلخرين,والذي يؤمن الحماية من املخاطر التي تفرضها  

 دي ال انفاق اموال في اوجه النفقات خارجية كان من املمكن ان توجه نحو التنمية الداخلية الظروف الخارجية و التي تؤ 

 (2):(1984)العال،  ولعل تسارع التطورات و الظروف الخارجية  خاصة 

خصائص املجتمع املرتبطة باملستوى املعيش ي للسكان,و املتعلقة بنوعية الحاجيات االستهالكية املتنوعة التي    االساس االول :

الى   الكاملة تصل  الفردية  للتغذية  القياس ي  املعيار  ان  الغذائية حيث  الناحية  للجتمع من  املنفعة  لتحقيق  تتوفر  ان  يجب 

االمن الغذائي الى توفير سلة من املواد الغذائية التي تحقق املنفعة الغذائة    سعرة حرارية للفرد,و بالتالي السعي من خالل2345

 املذكورة. 

جعل األمن الغذائي هدف قومي حيث يتم ذلك من خالل الوصول الى نقطة توازن بين قدرات الدولة وماجاالت    االساس الثاني:

ب عنها  يعبر  التي  املعيشة  مستويات  و  لإلمكانيات  االمثل  الغذائية  االستغالل  القفيمة  تحقق  التي  الحاجيات  نوعية 

الثمن   على حساب  ذلك  كان  الحاجيات  و  املوراد  بين  نسبي  توازن  حقق  التي  الدول  بعض  في  التجارب  ان  ,حيث  الصحية 

 اإلقتصادي و اإلجتماعي و التي جاء نتيجة الظروف الخارجية . 

 ي املتمثل في االمن الغذائي ماهو خارجي و ماهو داخلي : وعليه فإن من جملة التحديات التي تواجه تحقيق الهدف القوم

و الذي يعبر عم محدودية املوراد الزراعية وهي غالبا  ما تكون نسبية مهما كان حجم الدولة ,و الذي يضع املسوؤلين الداخلي:

 جميع األجيال.  وواضعي القرارت االستراتيجية امام تحدي في كيفية استثمار االمكانيات املحدودة بما يكفل حقوق 

: تحريري  الخارجي  زيادة  في  االساس ي  الضلع  تعتبر  التي  للتجارة  العاملية  املنظمة  خاصة  و  االقتصادية  العوملة  في  املتمثل  و 

املبادالت و العالقات االقتصادية العاملية ,و التي من شأنها ان يسبب تدفق املنتجات بدون قيد او شرط مما ينتج عنه اعباء  
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ا تنافسية  و  من  مستلزمات  توفر  ان  شأنها  من  املبادالت  تلك  ,وألن  الجودة  و  االنتاجية  الدول ضعيفة  في  املحلية  ملنتجات 

 حاجيات املجتمع الغذائة إال ان ذلك يتم على حساب تعطيل املوارد و زيادة النفقات الخارجية. 

ساعد على استغالل املوارد الطبيعية بدقة اكبر  كما يعتر التقدم التكنولوجي عامل مؤثر على مستويات التطور االنتاجي الذي ي

و اكبر مردودية ,واملهم في ذلك عامل الزمن الذي توفره اآللة على حساب اليد العاملة البشرية,الذي يسمح بتقليص الفجوة  

 الزمنية بين استغالل املوارد و توفير الحاجيات . 

ملجتمع على ضمان الحد األدنى من اإلحتياجات الضرورية و  عموما فإن الهدف االساس ي من تحقيق أمن غذائي هو قدرة ا  

 :3(1993)السيد،  بإنتظام,و التي تجعل الوصول الى امن غذائي اما العمل على احدى االستراتيجيتين اآلتيتين

و ابلتي تعتمد على قدرة املوارد الطبيعية املتاحة في توفير الحاجيات الضرورية من    عن طريق االتناج املحلي التام :  -1 -1

نوعية   او  املعيشة  مستويات  و  املوارد  استغالل  بين  توازن  تحقق  ,التي  املحلية  االنتاج  لعناصر  الكامل  التوظيف  خالل 

 الحاجيات . 

باإلمكانيات املتوفرة وإستيفاء باقي اإلحتياجات من  أي انتاج جزء من االحتياجات الضرورية محليا و  النتاج النسبي: -1-2

العالم الخارجي,وهنا يجب التركيز على نقطة هامة وهي إن عملية االستيفاء من العالم الخرجي ال يجب ان تكون معتمدة على  

على قاعدة املبادلة    نفقات قد تضر بالتنمية املحلية أو تعطل جزء من املوارد الداخلية ,بل يجب ان تكون تلك العملية مبنية 

التجارية وفق النظرية النسبية للتجارة الخارجية *,و التي تقوم على استيراد منتجات يمكن انتاجها محليا الكن نفقات انتاجها  

تكون مرتفعة مقارنة بمزايا االنتاج بالعالم الخارجي و باملقابل تكون عملية التصدير للمنتجات املصنعة محليا و التي تتمتع  

العوملة  بمز  ظل  في  باملخاطر  محفوف  الخارجي  العالم  االى  الجوء  فان  آخر  جانب  .من  الدولية  السوق  في  تنافسية  ايا 

اقرب مثال على    2008االقتصادية لنا تتعرض لها األسواق من تقلبات غير متوقعة و التي تعتبر األزمة املالية العاملية سنة

ة في جل بلدان العالم نظرا للتشابك االقتصادي وعوملة انتقال رؤس االموال  ذلك,حيث تأثرت مستويات النمو و برامج التنمي

 و حركة االستثمار األجنبي.

لكن يبقى اإلنتاج النسبي أحد البدائل املطروحة في ظل شح املوارد الطبيعية ,لكن تتوقف عملية نجاح هذا التوجه على     

 عملين اساسين هما : 

صدير و السلع التي تلبي حاجيات مفقودة محليا و التي يتم توفيرها عن طريق اإلستيراد,حيث  طبيعة السلع املوجهة للتاالول : 

 يعتمد هذا العامل على جودة و سعر السلع املتبادلة و مراقبة امليزان التجاري . 

ملنظمة الدولة للتجارة  طبيعة قنوات التوزيع حيث ان طبيعة املبادالت الثنائية اقل خطرا من املبادالت الدولية في ظل ا  الثاني:

خاصة للبلدان النامية حيث أن هذه األخيرة شروطها ملزمة باإلتفاق لكن على العكس أن االتفاقيات الثنائية قابلة للتعديل 

 او الفسخ في حالة وجود ضرر ألحد األطراف. 

 الزراعة و األمن الغذائي -2

تحقيق أمن غذائي مرتبط بمدى تلبية الحاجيات الغذائة الضرورية ألفراد املجتمع ,حيث ال تتم تلبية الحاجيات فقط    إنذ

الغذائي   باألمن  يسمى  ما  وهذا  املسقبلية  األجيال  حاجيات  تلبي  موارد  ضمان  يجب  لكن  املجتمع  من  الحالي  الجيل  ألفراد 

 ستدامة ذات األبعاد اإلقتصادية ,اإلجتماعيةو البيئية . املتواصل,املبنية أسسه على قواعد التنمية امل
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الطبيعيةو   املوارد  إستغالل  وحسن  مردودية  ضمان  ,أساسه  املتعاقبة  لألجيال  الضرورية  الحاجيات  تلبية  استمراية  إن 

املستهدف والذي يعد  املحافظة عليها من التلوث وقلة املردودية وبالتالي يؤدي بنا الحديث الى أن القطاع الزراعي هو القطاع  

 أساس تحقيق أمن غذائي متواصل أو ما يسمى بالزراعة املستدامة. 

تعرف الزراعة املستدامة على أنه اإلدارة الناجحة للمراد الطبيعية الزراعية التي تضمن الوفاء باإحتياجات املتغيرة لإلنسان  

 (4) (2011)الزراعية،  خمس اسس نذكرها فيمايلي  مع املحافظة على البيئة و تحسينها ,وكذا صيانتهاو التي تقوم على 

التي تشمل    اإلدارة :و - ,و  الزراعة و مردوديتها  السياسية التي من شأنها أن تؤثر على مقومات  التي تشمل القرارات 

 جميع مستويات دوائر إتخاذ القرار و املساهمة فيه بدءا من الحكومة وصوال الى القاعدة الشعبية.

فيا و الذي يعطيه صفة القابلية و البقاء  النجاعة: و التي تعتمد على قدرة النظام اإلنتاجي الزراعي في توليد دخال كا -

 إقتصاديا.

 املواد الزراعية :وهي جميع املدخالت التي تكون من خارج القطاع الزراعي من آالت ومواد كيميائية للمعالجة ..  -

التي تفترض حدوث تغير مستمر لحاجيات املجتمع كما ونوعا بحسب األذواق و    - اإلحتياجات املتغيرة لإلنسان: و 

 يات املعيشة اإلقتصادية و اإلجتماعية و املؤثرات الخارجية ...مستو 

املحافظة على نوعية البيئة: و التي تلزم أصحاب اإلدارة بضرورة الحفاظ على البيئة املرتبطة ياملوارد الطبيعية ابلتي   -

 مرة.تؤثر في عملية إنتاج املنتجات الغذائية أي املحافظة على موارد القطاع الزراعي و بصفة مست

 العوامل املؤثرة في األمن الغذائي   -2-1

وهي تلك املحددات التي لها عالقة بما يمكن لها أ، تؤثر على على القطاع الزراعي ,بناءا على مقومات نجاح اإلدارة الزراعية  

 وهي كما  

 (5):(1984)العال، يلي 

وهو عنصر هام ألي تنمية إقتصادية ناجحة ,و الذي يؤمن العمل على برامج ثابتة وذات الصلة   :  اإلسقرار السياس ي -

 وبصفة مستمرة . 

إن طرق حيازة األرض الزراعية و إمتالكها يؤثر على انتاجيتها ,حيث نرى أن مردودية األرض   ملكية األرض الزراعية: -

الرأسمالي ألن األول ملكية األرض كانت للدولة ,أما الثاني فكانت  في النظام اإلشتراكي تختلف على مردوديتها في النظان  

 امللكية خاصة مما جعل ملكها يتفانى في تحقيق انتاج وفير . 

التي تؤثر على    املناخ األقتصادي - القوانين ذات الصلة بالقطاع الزراعي و  التشريعات و  :هو النظام األقتصادي و 

 حجم و نوعية مخرجاته . 

مستلزما - األنتاج.توفير  بتوفير    ت  الوفاء  على  قدرته  من  يزيد  الزراعي  بالقطاع  الخاصة  األنتاج  عناصر  توفير  ان 

 اإلحتياجات الضرورية الغذائية للمجتمع ,خاصة األرض و اليد العاملة املؤهلة و التكنولوجيا الحديثة . 

 البناء التنظيمي لبرامج التنمية الزراعية املستمرة القومية :  -2-2

هو البناء التنظيمي الذي يحدد مستويات العناصر التي لها عالقة بهيكل البرنامج العام ,بمختلف توجهاتها و التي هي عبارة   

 ((thomas, 1979) 6)عن :

 القاعدة األساسية للبرنامج : -2-2-1
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التطوير - و  البحوث  البحثية أنشطة  املؤسسات  بها  تهتم  التي  أو    :  الزراعة  لوزراة  التابعة  الحكومية  سواءا  العلمية 

املؤسسات الجامعية وفروعها من مخابر بحث و دراسات فردية أكاديمية ,في بعض األحيان يكون للقطاع الخاص دورا في  

 هاته العملية . 

الزراعي و التي ترتكز على دع  اإلرشاد الزراعي  - التقنية لعملية اإلنتاج  املرافقة  م تكنلوجيا اإلنتاج و تطبيق  :وهي عملية 

 نتائج األبحاث و الدراسات العلمية . 

- : الخدمية  التشريعات  املؤسسات  و  القوانين  وفق  اإلنتاج  عناصر  توفير  على  مساعدة  مؤسسات  وهي 

 اإلقتصادية ,كإستصالح األراض ي ,تأجير اآلالت و املعدات ,توفير اليد العاملة و تدريبها... 

 عملية الربط:   -2-2-2

إقتصادي        مناخ  توفير  باتالي  ,و  األساسية  القاعدة  بمكونات  الزراعي  البرنامج  أهداف  فيها ربط  تتم  التي  املرحلة  وهي 

 . مشجع و متناسق مع جميع أطراف الربنامج مما يساعد على دعم جهود الوصول الى أمن غذائي حقيقي

 2010/2014برامج الدعم الزراعي واألمن الغذائي في الجزائر  -3

غذائيا   أمنا  تحقق  أت  خاللها  من  يمكن  زراعية  إمكانيات  على  تتوفر  جعلها  مما  هائلة  طبيعية  بميزة  الجزائر  تتمتع 

مستمرا ,كذلك عرفت السنوات األخيرة وفرة مادية من رؤوس أموال مكنها من توفير املعدات الالزمة بالقطاع الزراعي و  

 التي نستعرض أهمها في مايلي: 

 ملناخ الطبيعي وطبيعة األراض ي الزراعية املتاحة: ا -3-1

منها مناطق جافة و نصف الجافة ,إال أ، املساحة الزراعية  %80هكتار تمثل  238174100تبلغ مساحة الجزائر حوالي  

في مليون هكتار  8.4باملائة أي ما يقارب  20من إجمالة املساحة تستغل منها  %17.8املتاحة و القابلة للزراعة تمثل حوالي

الزراعة تحتا زراعة الحبوب املرتبة األولى نظرا لطبيعة االراض ي االكثر مالئمة و االكثر مساحة من االراض ي املخصصة  

 (7):(www.andi.dz, 2009)للخضر و الفواكه.وعموما يمكن تشخيص االمكانيات الطبيعية في الجزائر في النقاط التالية  

قاليم مما يسمح بتنوع املناخات الطبيعية ,و بالتالي تنوع املحاصيل الزراعية فهناك املناخ الصحراوي ,التلي و  تنوع ا"أل -

 الساحلي . 

البنية في منطقة   - الطينية  التربة  الزراعية ,فهناك  املنتجات  الى تنوع  الزراعية,مما يؤدي  تنوع جودة و خصوبة األراض ي 

في سهول متيجة و التربة الصحراوية نصف الجافة في الواحات كل منها تنج محاصيل    القبائل و التربة الطينية السوداء

 خاصة و متنوعة . 

كم يسمح بقدرة الجزائر على توفير املنتجات السمكية كذلك يسمح بزيادة املنتجات  1200إن طول الساحل الذي يبلغ   -

 ت الفالحية . التي تتطلب مناخا ساحليا مما يعزز قدرة الجزائر على تنوع املنتجا

   املوارد البشرية : -3-2

الجزائر من في  الفالحين  بين سنتي  17الى    15.6إزداد عدد  ما  تمتاز  2004و2000باملائة  انها  اال  العاملة  اليد  إجمالي  من 

بنقص التأطير و عدم تحكمها في التكنولوجيا الحديثة ,هذا نظرا لنقص مؤسسات التأطير و املساعدة املتخصصة في  

ا البشري تأهيل  الجانب   من  أكثر  املالي  الجانب  في  تتم  املساعدة  أن  حيث  العاملة   ,/http://madrp.gov.dz/ar) ليد 

2011).(8) 
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 المكانيات املادية :  -3-3

هكتار ,كما  42بمعدل جرار لكل  عاملا و األولى عربيا  42جرار مما يجعلها في املرتبة  10000تتوفر في الجزائر على ما يفوق  

الف محراث آلي,حيث ان معضم الجرارات يتم إنتاجها محليا ,كما أ، احتياطات  155حاصدة و1000تتوفر على أكثر من  

 مليار دوالر يعطي للجزائر القدرة على استيفاء نقائص املعدات من الخارج, 138الصرف التي فاقت 

إمكاني الجزائر من  تتوفر عليه  ما  القطاع  رغم كل  إالأن نسبة مساهمة  املالية  مالية وغير  ات زراعية طبيعية و مادية 

الزراعي في الناتج الوطني تبقى ضعيفة وغير مستقرة يرجعها البعض الى عامل املناخ املتذبذب و البعض اآلخر الى ضعف  

السكن برامج  ظل  في  قائما  بقي  الفالحي  العقار  مشكل  أن  ,كما  التطوير  و  التأهيل  ,حيث    برامج  القاعدية  النشآت  و 

 , serie special agriculture) سنة.2004باملائة  4الى  2001باملائة سنة17إنخفضت نسبة مساهمة القطاع الفالحي من  

2013)(9) 

 على الصناعة التحولية الغذائية 2014-2010برنامج دعم الفالحة و التنمية الريفية للخماس ي   -4

,إذ تتمثل محاور البرنامج في كيفية    ثل برنامج الدعم الفالحي في ما أطلق عليه بسياسة التجديد الفالحي و التنمية الريفيةيتم

وضع إستراتيجية عمل ملدة خمس سنوات تهدف الى العمل على تحقيق أمن غذائي ,وذلك بءا بدراسة الوسائل و اإلمكانيات  

و التي تؤدي الى العمل على تدعيم قدرة القطاع الفالحي في تحقيق أمن غذائي و تغيير هيكلي    املتاحة في املدى املتوسط األجل,

في مكونات هذا القطاع ,كما ركزت اإلستراتيجية على وضع قائمة للحاجيات الضرورية التي يهدف البرنامج الى توفيرها بطاقة  

,ويأتي هذا فس سياق تعهد رئيس الجمهورية عبد ا وذلك في إطار فعاليات    2008لعزيز بوتفليقة في سبتمبر  انتاجية وفيرة 

في   تتمثل  التي  و  للبرنامج  الرئيسية  األهداف  عن  فيها  أعلن  والتي  الريفية  التمنية  و  الفالحة  الوطني حول  )الريفية،  امللتقى 

2010) :(9) 

 باملائة من الطلب املحلي. 75واسعة االستهالك لتصل الى تغطية تنمية و تطوير االنتاج الوطني,خاصة في مجال السلع ال -

 تطوير و تحديث وسائل االنتاج بإدخال التكنولوجيا الحديثة في السقي الحرث الحصاد املعاجة الكيميائية.  -

 الفالحي بما يكفل التوزيع وانتاج أمثل للسلع واسعة االستهالك.  تحديد مهام مؤسسات الدعم و االرشاد -

 وضع نظام يحدد مهنية العمل الفالحي ,خاصة مزارعي املنتجات واسعة االستهالك.  -

 اإلعتماد على التمويل الذاتي في توفير املواد األولية من بذور و اسمدة. -

 مستمر. تنمية وتطوير املساحات الخضراء في الريف بشكل متوازن و  -

 أما عن ابعاد اإلسترايجية و برنامج الدعم و التجديد الرفي في ثالث ابعاد رئيسية : 

 و التي ترتكز على عدة اهداف هي :  اوال :التنمية الريفية

و    إطالق برنامج تطوير و هيكلة القطاع الفالحي الذي يهدف الى زيادة النمو خاصة في املجاالت االستراتيجية كالحبوب -

 الخضر .   اللحوم و

 وضع سياسة حمائية للمنتوج الوطني و سياسة تنظيمية للسلع واسعة االستهالك.  -

خلق مناخ إقتصادي مشجع للعمل الفالحي خاصة في مجال منح القروض معدومة الفوائد و القروض االيجارية لآلالت  -

 و املعدات الفالحية. 
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التقليل من األخطار املتعلقة بالعملية االنتاجية وذلك بدعم البحوث و الدراسات التي تساعد على دعم النشاط االنتاجي   -

 و تطويره. 

التي تهدف الى استعمال التكنولوجيا الحديثة في مجاالت العمل الفالحي ,كذلك تطوير املهارات  ثانيا:تطرير القدرات االنتاجية  

لخد  املوجهة  و  البشرية  املساندة  في  االدارة  يعزز قدرات  ,بما  االدارية  التسيير  اساليب  تحديث  فيها  بما  الفالحي  القطاع  مة 

 املراقبة النوعية و الكمية لنو القطاع الفالحي.

 ثالثا:التنمية الريفية 

اسلوبين االول هو توافر    تهدف هذه الخطوة الى تطوير املناطق الرفيفة التي تتوفر على اراض ي قابلة للزراعة و التي تعتمد على

برنامج معلوماتي حول كيفية تطوير تلك االراض ي الثاني هو كيفية معالجة تلك املعلومات التي تستخدم في اتخاذ القرار الذي  

 من شأنه أن يحافض على انتاجية االرض الريفية ,وعوما فان التنمية الريفية في هذا البرنامج تهدف الى تحقيق عدة نتائج هي :

 افحة التصحر الزاحف نحو األرياف و الشمال عموما. مك -

 تهيأت األحواض املائية التي تعتبر شريان الحياة في األرياف.  -

 زيادة مردودية األرض و خصوبتها. -

 تنمية املناطق الغابية . -

 2014-2010أهداف برنامج الدعم الفالحي للخماس ي  -4-1

مليار دينار جزائري ,بمعدل  1000تم رصد غالف مالي قدر ب  2014-2010ي  لتحقيق األهداف اآلتية ذكرها في البرنامج الخماس  

الغالف  200 هذا  فإن  الدولة  مؤسسات  تجنيد  الى  إضافة  و  وحيث  السنة  في  دينار  للقطاع  -النفقات– مليار  تعطي  سوف 

 ()10الخاص ايضا فرصة في املساهمة في تحقيق األهداف التي تتمثل في :

الفالح  - القطاع  مساهمة  يتجاوز  زيادة  ال  معدله  كان  بعدما  املحلي  الوطني  الناتج  في  بنسبة  6ي  سياهم  سوف  بامائة 

 . 2014-2010باملائة كمعدل مساهمة كلية مابين 8.33

مليون قنطار من الحبوب و  45و التي تتمثل في    -الطلب املحلي–الوصول الي تلبية حاجيات املجتمع من مواد ضرورية   -

 ماليير لتر من الحليب. 3

مشروع,شملت أيضا املناطق  10200منطقة ب2174بتهيأت املناطق الريفية بما فيها تطوير األراض ي الفالحية عبر  القيام -

 هكتار. 8.2الصعبة الجبلية و الصحراوية بمساحة قدرها 

تطوير الصناعات الغذائية عبر تشجيع استحداث مؤسسات صغيرة و متوسطة مختصة في مجال الصناعة الغذائية   -

 كأدة ملواجهة الطلب املحلي.

 منصب عمل خاصة في املناطق النائية . 1200000الوصول الى استحداث اكثر من   -

   2010/2014أهم  نتائج البرنامج الخماس ي  -4-2

التي سخرتها الجزائر والتي تهدف الى تحقيق جملة من االهداف املذكورة سالفا فإن البرنامج فق   من خالل كل االمكانيات 

اتى بثماره من نواحي و أخفق في أخرى تخلصة من إحصئيات الديوان الوطني لالحضاء حول القطاع الفالحي وما ارتبط  

 ,نعرضها في نقاط : 2014و2010بهمن الفترة مابين 
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تعالل االمثل و الواسع لالراض ي الزراعية فإن  زيادة عدد الهكتارات التي تم  إستغاللها  لغرض االنتاج   في إطار االسأوال :

لم تعرف زيادة كبيرة كبيرة وهذا ما تفسره البيانات التي تدل على ان عدد االراض ي التي  تم استغاللها قفز خالل الفترة  

 ر . هكتا 107022الى  1056284من  2011الى  2009مابين 

مليون 40021االنتاجية ,  سجل انخفاض محسوس في االنتاجية حيث انخفضت كمية االنتاج من الحبوب  من    ثانيا :

الى   من  37280قنطار  ,والخضر  قنطار  الى    7777مليون  قنطار  مابين  7237مليون  الفترة  عالل  ذلك  قنطار   مليون 

 . 2011و 2009

قطاع الفالحة ارتفاعا محسوسا في املناطق الحضرية عند فئة الذكور والتي  التشغيل , عرفت نسبة اليد العاملة في    ثالثا:

باملائة من    10.6عموما القطاع الفالحي يستوعب ما نسبته    2013باملائة سنة  11.9الى    2010باملائة سنة  5.5قفزت من  

 .2010باملئة  سنة 11.7اليد العاملة االجمالية مقارنة ب 

املواد الفالحية  طبيعية و مصنعة ارتفاعا نحسوسا في املدن الكبرى ,حيث قفزت بنسبة  كحوصلة  شهدت أسعار     رابعا :

الفترة مابين مارس  10.6 ,أما املنتجات الفالحية املصنعة فقد شهدت  2015ومارس  2014باملائة في الخضر الطازجة في 

 باملائة في نفس الفترة .6.7ارتفاع قدرة 

 ذائي الصناعة الغذائية و االمن الغ   -4-3

يعتبر الفائض الذي حققه االنتاج الفالحي في الجزائر ،مؤشرا على إمكانية قيام صناعات تحولية في املجال الغذائي،ذلك  

يقارب   بما  للغذاء  إستيرادا  الدول  أكبر  من  تعتبر  الجزائر  واسعة  75أن  املنتجات  خاصة   ، إحتياجاتها  من  باملائة 

للحوم(، االمر الذي يستوجب توجه الجزائر نحو تشجيع إنشاء مؤسسات تقوم  االستهالك) الحبوب بأنواعها، الحليب ، ا

 على إستغالل الفائض املتنوع من املنتجات الفالحية . 

  ( الكثر إستهالكا للحبوب  الفرد الجزائري يعد من االفراد  أ،  وكذا الحليب، في ظل توفر   (2013)تفات،    كغ(،200ذلك 

الجزائر على االمكانيات التي تجعلها في غنى عن إستيراد غذائها من الخارج، تعد الفترة ما بعد مراحل االنعاش االقتصادي  

باملئة من  40، بداية تحول االستثمارات الى املجاالت الغذائية ، و التي قد أدت إلى إستقطابها للعمالة النشطة و املقدرة بـ 

مالة القطاع الصناعي ، و ان مخرجات مخطط االنعاش في املجال الفالحي قد ادي الى تحقيق فائض في بعض املنتجات  ع

البطاطا   الخضروات    235على غرار  اللحوم    184باملائة،  الحمضيات  100باملائة  باملائة فيما عرفت بعض  115باملائة، 

 .2016باملائة سنة  69 املنتجات ذات االستيراد املدعم مثل الحليب تحسننا ب

 : (http://madrp.gov.dz/ar/ ،2009) ويمتاز النشاط الفالحي بقدرته على التنافسية من خالل

 تعدد البيئة املناخية للزراعة.  -

 إستخدام كميات مخفضة من املواد الكيميائة. -

 السوق الكبيرة) املحلية، اإلقليمية،الدولية(.  -

 ية توفير و تزويد السوق على مدار السنة حتى في غير املوسم.إمكان -

 إن برنامج الدعم الجديد للدولة الجزائرية لهذا النشاط يقوم على:

 املحافظة على جهود دعم و توسيع و توسعة القاعدة اإلنتاجية.  -

 تكييف آليات الدعم و التأطير للمنتوج الفالحي. -

 متابعة تعزيز الطاقات البشرية و الدعم التقني.  -
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 تطور الصناعة الغذائية ما بعد املخطط   -4-3-1

أعطى دفعة قوية لإلنتاج الفالحي الوطني، االمر الذي جعله من القطاعات    2014-2010إن النتائج التي حققها املخطط             

 ناعات األخرى بإستثناء الطاقة التي خلقت قيمة مضافة في مستويات متقدمة على باقى الص 

 . 2017-2016القيمة املضافة للقطاع الصناعي للغذاء  01جدول رقم 

 2019 2018 2017 2016 السنة 

 389025.3 377943.6 357323.3 332841.8 القيمة املضافة 

املصدر: عبد الحق بن تفات، مساهمة الصناعات الغدائية في النمية اإلقتصادية في الجزائر، مجلة االجتهاد، املركز الجامعي  

 . 2018تمنراست ،

هذا وقد عرفت املؤسسات التي تنشط في مجال الصناعة الغذائة إستقرار من حيث نسبة مشاركتها في النشاط الصناعي        

الفترة ما بين  29.5اإلجمالي، بمتوسط   النشاط الصناعي تطورا في السداس ي األول من سنة  2016-2006، في  . كما شهد 

 .2019مقارنة بسنة  2020للسداس ي االول من سنة  6.2، و 2018مقارنة بسنة  4.9بـ  2019

للمنتجات الزراعية قد أدى إلى توجه الدولة نحو    وعلى الصعيد الخارجي فإن إرتفاع مستويات النشاط الصناعي و الفالحي

من   إنخفضت  التي  و  الفالحية  املنتجات  إستيراد  سنة    685.4تخفيض  دينار  إلى  2010مليار  سنة    500،  دينار  مليار 

للجزائر  )السداس ي األول(. غير أن هذا لم يمنع بأن يكون للمنتجات الغذاية املستوردة النسبة االكبر في التجارة الخرجية  2020

 .(ons ،2020)  على التوالي 2019-2018سنتي    17)السداس ي األول(، بعدما كانت 2020سنة  23بنسبة 

 ويبقي للجزائر إمكانية التخلص من التبعية للخارج في هذا املجال من خالل : 

حيث يطمح املستثمرون العرب خاصة و االجانب عامة باالستثمار في الصناعات الغذائية    الشراكة االجنبية و التصدير:  -1

متعامال عربيا عن رغبتهم في االستثمار في عدة مجاالت زراعية ومن خالل الصناعة خاصة    63في الجزائر حيث عبر حوالي

 تمتع بها القطاع.في املناطق الجنوبية من الوطن.مما يبرهن عن قوة الجذب االستثمارية التي ي

، بقيمة قدرها  2016-2017مقارنة بسني    2018سنة    80وعلى صعيد التجارة الخارجية فقد نمت صادرات الجزائر بسبة  

مليون دوالر .تشمل الخضر و الفواكه و كذا التمور،و لترقية التصدير و جب على الجزائر تشجيع ودعم التصدير من    87

 خالل :ّ

 للمنتجات من خالل منح تراخيص املخابر التي تدعم تنافسية املنتوج.  منح تراخيص الدعم الفني  -

 التسريع في إمضاء االتفاقيات املعطلة خاصة االفريقية منها.  -

 تنشيط الدبلوماسية االقتصادية . -

، 2005مليار لتر في    1.5بعد ما كان    2019ماليير لتر سنة    4: حيث تراوحت نسبة إنتاج الحليب  تلبية الطلب الداخلي  -2

ا في النظام  االمر الذي  يشير إلى قدرة االنتاج الوطني على تلبية الطلب املحلي،   ا استراتيجًي تحتل منتجات الحبوب مكاًن

الفترتين   خالل  الوطني.  االقتصاد  وفي  معدل    2017- 2010و   2009- 2000الغذائي  الحبوب  مساحة  احتلت   ،

 . ٪ من املساحة الزراعية املفيدة 40سنوي يبلغ  

هكتار ، حيث يشغل القمح الصلب    3200930بحوالي    2009- 2000تقدر املساحة املزروعة بالحبوب خالل العقد  

 .٪ من إجمالي مساحة الحبوب   74والشعير معظم هذه املساحة ، بحوالي  



 

 2014-2010الغذائي في الجزائر من خالل البرنامج الخماس ي للدعم الفالحي   مستقبل الصناعات الغذائية و األمن
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- 2000٪ مقارنة بالفترة السابقة ) 6هكتار ، بزيادة    3385560، معدل هذه املساحة بلغ    2017- 2010خالل الفترة  

2009). 

الفترة   إنتاج الحبوب خالل  ، بزيادة قدرها    41.2بنحو    2017- 2010ويقدر معدل  ٪ مقارنة بعقد  26مليون قنطار 

 .مليون قنطار   32.6حيث يقدر معدل اإلنتاج    2009- 2000

التوالي   ، والذي يمثل على  الصلب والشعير  القمح  أساسا من  اإلنتاج  و  51ويتكون  إنتاج ٪29  إجمالي معدل    ٪ من 

 .2017. - 2010الحبوب  

في ظل توجه الدولة    االمر الذي يعطي مؤشرا على إمكانية وجود صناعات تحويلية في مجال الغذاء خاصة التغليف و التعليب ،

 . 90نحو دعم هذه الصناعة و الذي أقره التوجه الجديد القائم على إمكانية تمويل املشاريع الصناعية الغذائة تصل لـ

 

 الخاتمة: 

عاشت الجزائر عدة تجارب في مجال التخطيط اإلقتصادي,شملت مبادءى االشتراكية ثم مرحلة االصالحات لتمر الى سياسة  

, محاولة منها في الوصول الى اقتصاد متوازن يتماش ى و التطورات الحالية و املستقبلية ,حيث أن الظروف    االقتصاد الحر 

الحالية لإلقتصاد العالمي اعطى ملوضوع األمن الغذائي اهمية بالدرجة األولى إضافة الى التنمية املستدملة و بالتاي أمن غذائي  

 لقطاع املحروقات أهم التحديات التاريخية التي تواجه الجزائر .  مستدام ,حيث تبقى تبعية اإلقتصاد الجزائري 

لقد عرضت الدراسة التي قمنا بها الى االطار النظري لبناء هيكل تنظيمي لبرنامج االمن الغذائي ,و الدراسة العملية لبرنامج  

عمل تهدف الى تطوير القطاع الفالحي اال    الدعم الفالحي بالجزائر نرى انه يتقارب الى حد ما مع املفاهيم النظرية في بناء خطة

 اننا سجلنا بعض الثغرات أهمها: 

 نقص االهتمام ببرامج التأهيل البشرية حيث ان برامج التأهيل شملت األرض اكثر من اإلنسان .  -

ت غير  وككل مرة يتصدر الحديث على برنامج معين في الجزائر القدرات املالية دون الحديث على ما يقابلها من امكانيا -

 مادية خاصة الرأس مال البشري و أجهزة الدولة  املساعدة . 

 تفتقر الخطة الى نظرة طويلة املدى مما يؤثر على سير املراحل القادمة ما بعد الخماس ي محل الدراسة .  -

ققة قاردرة  باملائة* لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هذه النتائج املح 100تشير بعض األرقام الى ان اإلنتاج املحلي فاق  -

 على االستمرارية في ظل مبدأ الزراعة املستدامة. 

 ضعف دور املراكز البحثية في صنع القرار خاصة الجامعة التي تضل الدراسات املنجزة قيد األرشيف. -
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 دور اليقظة االستراتيجية في تحقيق امليزة التنافسية في املؤسسات الصناعية الجزائرية 

 - دراسة حالة مؤسسة حليب النجاح بمغنية-

The role of strategic vigilance in achieving competitive advantage in Algerian industrial 

enterprises 

- A case study of the Milk Success Foundation of Maghnia - 
  

 2بوريش أحمد، 1أوبختي نصيرة

Oubekhti Nassira1, Bouriche Ahmed2 

   ، الجزائراملركز الجامعي بمغنية معهد العلوم االقتصادية، 11
 ، الجزائر املركز الجامعي بمغنية معهد العلوم االقتصادية، 2

 ملخص:

الصناعية    املؤسسات  في  التنافسية  امليزة  تحقيق  في  االستراتيجية  اليقظة  دور  تحليل  الى  الدراسة  هذه  تهدف 

موظف في مؤسسة حليب النجاح بمغنية، حيث اعتمدنا في    40الجزائرية، حيث تمت الدراسة على عينة مكونة من  

حيث توصلت الدراسة الى أن مؤسسة النجاح    .  SPSSتحليلها على البرنامج االحصائي    وفيجمع البيانات على االستبيان  

الكتساب   االستراتيجية  اليقظة  ابعاد  تجسيد  في  الفعالة  املوظفين  ومشاركة  االستراتيجية  اليقظة  بتطبيق  تهتم 

الدراسة   وتوصلت  حصة سوقية  أكبر املؤسسة ميزة تنافسية مما يعطيها أسبقية عن بقية منافسيها في االستحواذ على  

وإنما هناك عدة عوامل أخرى   اليقظة االستراتيجيةليست املحدد الرئيس ي في تشكيل    اليقظة التنافسية أيضا الى أن  

لليقظة  وكذا البيئة االقتصادية باإلضافة    اليقظة التكنولوجيةغير مباشر فيها منها   أساسية تؤثر بشكل مباشر أو

 وغيرها. التجارية 

املفتاحية: اليقظة  الي الكلمات  التجارية،  اليقظة  التكنولوجية،  اليقظة  التنافسية،  اليقظة  اإلستراتيجية،  قظة 

 امليزة التنافسية.    ،البيئية
M15 : JEL    تصنيف

Abstract : This study aims to analyze the role of strategic vigilance in achieving competitive advantage 

in Algerian industrial enterprises, as the study was conducted on a sample of 40 employees in the Milk 

Success Foundation in Maghnia, where we relied on collecting data on the questionnaire and in its 

analysis on the statistical program SPSS. Where the study found that the success institution is concerned 

with the application of strategic vigilance and the effective participation of employees in embodying the 

dimensions of strategic vigilance in order for the institution to gain a competitive advantage, which gives 

it a precedence over the rest of its competitors in the acquisition of the largest market share. There are 

several other basic factors that directly or indirectly affect it, including technological vigilance, as well as 

the economic environment, in addition to commercial vigilance and others. 

 Key words: strategic vigilance, competitive vigilance, technological vigilance, commercial vigilance, 

environmental vigilance, competitive advantage. 

     
Jel Classification Codes : M15. 
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 مقدمة :  .1

تعتبر اليقظة االستراتيجية أسلوب منظم في اإلدارة االستراتيجية للمؤسسة، فهي تختص بالتسيير األمثل للمعلومات   

وتحسين تنافسيتها وهذا من خالل خطوات عمل مدروسة بداية  التي تساعد صناع القرار على تطوير املؤسسة وضمان نشاطها  

ومعالجتها وتحليلها ثم نشرها واستخدامها من أجل استغالل الفرص املتاحة وتجنب   (من محيط املؤسسة  (من جمع املعلومات

 .املخاطر املحتملة وكل هذا في طابع استباقي توقعي ملسايرة املتغيرات الخارجية

القدرة التنافسية خالل السنوات األخيرة يحظى باهتمام واسع النطاق على الصعيد العالمي، ويعود كما أصبح موضوع  

ذلك إلى مواكبة متطلبات التطورات املتسارعة التي يشهدها العالم واملتمثلة في ظاهرة العوملة واالندماج في االقتصاد العالمي  

يمكن طرح    ، ومما سبقات الهائلة في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتوسياسات االنفتاح وتحرير األسواق، إضافة إلى التطور 

 اإلشكالية التالية: 

 كيف يمكن لليقظة االستراتيجية أن تساهم في تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة الصناعية الجزائرية؟ 

 كإجابة مبدئية على إشكالية الدراسة أعاله خصصنا الفرضيات التالية: 
 . االستراتيجيةتهتم مؤسسة حليب النجاح )مغنية( بتطبيق اليقظة   الفرضية الرئيسية األولى:

)α عند مستوى معنوية  اليقظة االستراتيجيةتعتبر املحدد الرئيس ي في تشكيل  اليقظة التنافسية    الفرضية الرئيسية الثانية:

 .من بين املحددات األخرى  (05%=

αتوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )   الفرضية الرئيسية الثالثة: = اليقظة    ( بين أبعاد  5%
البيئية)  االستراتيجية اليقظة  التجارية،  اليقظة  التكنولوجية،  اليقظة  التنافسية،  مؤسسة  في    ةالتنافسيامليزة  و   (اليقظة 

 .حليب النجاح )مغنية(

 :التنافسية  الطار النظري حول اليقظة االستراتيجية وامليزة   2.

 : مفهوم اليقظة الستراتيجية1.2.

 :يلي ما منها ونذكر الباحثين أراء الختالف وهذا  اإلستراتيجية  باليقظة املتعلقة التعاريف تعددت

 التجارية االستراتيجيات ومراقبة التكنولوجية واالبتكارات املنافسين  سلوكات عن االستعالم هي اليقظة أن Reix فيرى   

 التي  اإلستراتيجية اليقظة ضمن تدخل  األنشطة هذه فكل  البيئة، مراقبة  عامة  وبصفة للمستهلكين الجديدة الرغبات ومعرفة

 ,REIX Robert)  املؤسسة. في املهمة القرارات تحسين بغرض ونشرها وتأويلها واختبارها  املعلومات مالحظة مهام تنظيم تعني

2000, p. 56) 

 ملحيطها  السبقي الطابع ذات املعلومات عن بها املؤسسة تبحث التي  املقصودة االستعالمية العملية " بأنها تعرف كما ▪

 (91، صفحة 2006)مزىودة،،   املخاطر" وتقليص  الفرصخلق  إلى سعيا واالقتصادي االجتماعي

وتعرف بأنها رادار املنظمة من خالل استشعارها ملختلف التطورات املحيطة باملنظمة ألجل فتح فرص اإلبداع وتقليل   ▪

 (Ciheam, 2002, p. 6) املخاطر املرتبطة بعدم اليقين.

التغيرات باملؤسسة داخليا وخارجيا من    وبالتالي يمكن القول بأن اليقظة اإلستراتيجية عملية مستمرة تهدف لرصد وإستشعار

خالل املالحظة والبحث والجمع والتخزين التحليل و اإلستنتاج و أخيرا نشر النتيجة املتوصل إليها لتحقيق أهداف املؤسسة  

األفضل   و  األمثل  اإلستراتيجي  القرار  اتخاذ  ثمة  من  و  التهديدات  تجاوز  و  الفرص  إقتناص  األحداث من خالل  إستباق  أي 

 للمؤسسة.

سة، بيئة  في  تحدث التغيرات التي استباق على  تعمل  اإلستراتيجية اليقظة  أن   باعتبار  أنواع اليقظة الستراتيجية : 2.2.  املؤس 

د نات و نظرا لتعد  د مع تتماش ى اإلستراتيجية  لليقظة  مجاالت هناك فإن   البيئة؛ هذه مكو   .البيئة هذه مكونات تعد 
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سة محيط في بالتغيرات التكنولوجية املجال هذا يختص  التكنولوجية : اليقظة1.2.2. ية   وتزداد التنافسية، وبيئتها املؤس   أهم 

ز التي الصناعات في مثال تنشط كانت إذا للمؤسسة  التكنولوجية اليقظة  وكذا  اإلنتاج طرق  املنتجات، في سريعةبتغيرات   تتمي 

قة  التعاريف بعض هنا  وسنستعرض .اإلنتاج وسائل
 
 :باختصار التكنولوجية  باليقظة املتعل

ها على   F.Jakobiakحسب   التكنولوجية اليقظة تعر ف التقني املحيط وتحليل مراقبة    أن  التأثيرات   والتكنولوجي العلمي   و 

ع أجل من واملستقبلية، الحاضرة االقتصادية
 
 تكر سها التي  اليقظة  فهي وبالتالي .التطوير وفرص والتهديدات  املخاطر  توق

 علمية)أبحاث اكتشافات :من املصطلح هذا يحمله ما كل مع التكنولوجيات لتطوير خاصة  بصفة االقتصادية املؤسسة

ات تطوير  التصنيع، وعمليات مراحل تطوير خدمات، أو منتجات ابتكار وتطبيقية( ، أكاديمية  تطوير وحتى جديدة وآالت معد 

 (13، صفحة 2007)داودي،،  املعلومات. أنظمة

فها ها على  عّدون  دادي ناصر ويعر  شاطات مجموع :أن 
 
سة  بمراقبة محيط تسمح التي  الن  التكنولوجية،  اإلبداعات ومتابعة املؤس 

 مراكز اتخاذ القرار إلى املعلومات هذه  إيصال  األخير  وفي ومعالجتها، التكنولوجية  التطورات واالبتكارات  عن  املعلومات  جمع

سة. في  املؤس 

التغيرات    واستباق  وتحليلها املنافسين  أنشطة حول  املعلومات جمع في التنافسية اليقظة تبحث  التنافسية : اليقظة  2.2.2.

مة تحتاج التي املعلومات  Porter Michelاملؤسسة ويحدد   فيها تعمل التي التنافسية البيئة في تحدث التي
 
 حول  لجمعها  املنظ

في الكفاءات(Pateyron, (1994), p. 19)  أساسية نقاط خمسة املنافسين  املنافسين،  الحالية :  إستراتيجيات   للمنافسين، 

 .املنافسون  إليها  يلجأ  أن يمكن  التي و القرارات  والفرضيات املنافسين  قدرات للمنافسين، الجديدة األهداف

 التكنولوجية، واليقظة التنافسية اليقظة من كل جانب إلى اليقظة من ثالث نوع تطور  أن املؤسسة على التجارية : اليقظة-

 (25، صفحة 2005)حديد،  عموما ب: يهتم والذي التجارية  اليقظة في واملتمثل

 بين  العالقة بتطور  وكذلك الطويل،  املدى على الزبائن احتياجات  بتطور  باالهتمام  األمر  ويتعلق(:  الزبائن)األسواق ✓

 واملؤسسة.  الزبائن

ر  تتبع يجب  :ملوردون ا ✓ د و ٕامكانية  واملؤسسة، املوردين  بين العالقة تطور  الجديدة، املنتجات  وعرض تطو   فيما  املور 

 املنتجات  انتقاء بخص

 املجتمع بأسرع داخل تحدث أن  يمكن  التي  التغيرات  إدراك مختلف "االجتماعية  اليقظة  وتعني  االجتماعية : اليقظة3.2.2.

مة  تعر ض أن  لها  يمكن  والتي ممكن،  وقت
 
ر االضطراب  لخطر  املنظ

 
 باملحيط. عالقتها على وتأث

زوح  املستهلكين، تغيرات أذواق التطورات الديمغرافية،  :مثال االجتماعيةالتغيرات   ضمن  ويدخل
 
 .السكنية التجمعات  إلى الن

سة، مع املجتمع ككل   عالقة في مفاجئة تغيرات تدخل أن يمكن كما سة حدث ما ذلك ومثال املؤس   في "جيزي " االتصاالت ملؤس 

 .ومصر الجزائر بين القدم كرة مقابلة أحداث   أثناء الجزائر 

ل   والبيئية: القانونية اليقظة4.2.2.
 
ع رصد في وتتمث ر  وتتب  ي  القطاع  في واألنظمة والتشريعات القوانين تطو 

 
  فيه  تنشط الذ

سة، ما القانونية املعايير فقط وليس املؤس 
 
ان  التجارية، األعمال إنجاح في  حاسمة تكون  ما غالبا التي التقنية املعايير و 

ائدة املوجودة األنظمة  معرفة  من  عليها   الجغرافي البد   موقعها  كان  مهما مثال الصناعية فاملؤسسات  البلد أو املنطقة في والس 

ر  وكذا ى ما كل   البيئية اليقظة وتعني (Henry Samier, (2002), p. 125)  .املؤسسات التشريعية تطو   خاصة  مجاالت من يتبق 

قة تلك
 
ث البيئية باملجاالت  املتعل  .الخ...البيولوجي والتنوع كالتلو 

 يوجد العديد من املقاربات في تعريف امليزة التنافسية ، نجد من بينها :  مفهوم امليزة التنافسية : 3.2.

 بالنسبة أفضل مركز في تجعلها  التي االستراتيجيات  وتطبيق صياغة على  املؤسسة  ينظر إلى امليزة التنافسية على أنها »قدرة -

 الفنية، املادية، واملوارد لإلمكانيات األفضل االستغالل خالل من تتحقق والتي النشاط نفس في والعاملة األخرى  للمؤسسات



 

 أوبختي نصيرة، بوريش أحمد 

300                                                                     ISBN: 978-9931-9738-0-5 

 وتطبيق  تصميم من تمكنها  والي املؤسسة بها  تتمتع التي وغيرها  واملعرفة والكفاءات  القدرات إلى باإلضافة التنظيمية،

 ( 13، صفحة 2004)أبو بكر،  .التنافسية" استراتيجياتها

 تزيد للعمالء  ومنافع قيم  إنتاج للمنظمة  يتيح الذي  املتميز  املورد  أو التقنية  أو املهارة " :انهأ  على  التنافسية  امليزة كما تعرف  -

ويؤكد يقدمه عما  االختالف  هذا يتقبلون   الذين العمالء نظر وجهة من املنافسين هؤالء عن واختالفها تميزها املنافسون 

 .(104، صفحة 2000)السلمي،  اآلخرون" يقدمه  ما على تتفوق  التي والقيم املنافع من املزيد لهم يحقق حيث والتميز

 معينة إلستراتيجية  إتباعها حالة  في تحقيقه يتم  للمؤسسة تفوق  عنصر أو  ميزة" :انهأ على أيًضا التنافسية  امليزة تعرف كما -

 (48، صفحة 1998)خليل،  للتنافس".

  حيث  بخلقها املالية وقدرتها بتكاليفها  لها تسمح بما لعمالئها تحقيقها  املؤسسة تستطيع التي القيمة هي"(  Porterبينما يرى )-

 Michel)  "املنخفض  كالسعر متعددة طرق  باستخدام محصلة القيمة هذه عليها للحصول  املال لدفع مستعدون  العمالء يكون 

Porter, 1997, p. 13) 

للمؤسسة   3.2. التنافسية  امليزة  تحسين  في  الستراتيجية  اليقظة   لليقظة فعال نظام إرساء يعتبر   :  الصناعية دور 

 وذلك ، اآلني الوقت في املنافسة قواعد  إلرساء الجوهرية الدعائم إحدى من االقتصادية الصناعية باملؤسسةاإلستراتيجية  

 أصبح ملا  وخاصة التنافسية  البيئة  السيما  الكلية  بيئتها  في الحاصلة التطورات   و  التحوالت  عن  معلومات من  لها  تسخره  ملا

 تكنولوجيا وتطور  العوملة راجع إلى وهذا املنافسين طرف منتقلد   ما  وسرعان يوم بعد يوما يقل التنافسية امليزات استقرار

 في ساهمت التي  واالتصال املعلومات

 في متكامال ر ا دو تلعب أنها في اإلستراتيجية اليقظة أهمية تتجلى كما  .مصادرها وتعدد املعلومات  على الحصول  تسهيل

 التعلم   ، املراقبة االكتشاف ،التوقع :وهي أساسية  وظائف أربعة دورها في تلخيص يمكن  حيث املؤسسة،

 .املنافسين ولنشاط البيئية للتغيرات توقع وهو: التوقع  ✓

  أجل  من شراكة  معها  إقامة أوشرائها   يمكن  التي مؤسسات محتملين،  أو جدد منافسين اكتشاف :الكتشافا ✓

 .خإل  ....السوق  في جديدة  فرص اكتشاف  التطوير،

 النشاط،  تستهدف التي اإلنتاج طرق  أو التكنولوجية التطورات السوق، في املنتجات عرضتطورات  مراقبة  : املراقبة ✓

 .النشاط إطار في تغير  التي التنظيمات 

  تقدير  يسهل  مما  املنافسين، ونجاح  أخطاء من  واالستفادة  التعلم  الجديدة،  األسواق خصائص  تعلم: التعلم ✓

 .للمسيرين موحدة نظرة بناء للتسيير جديد أسلوب وضع  املشاريع،

 بيئتهافي   يحدث  قد  ملا  املؤسسة الصناعية وإنذار  بالتنبؤ  تبدأ متكاملة  عملية أنها  نستخلص  لليقظة  املنوط  الدور  خالل  فمن

 تقدمه  ما أهم ذكر  يمكن هذا  ومن ،التطورات الحاصلة وترصد متابعة إلى باإلضافة الكلية

 :يلي فيما  الصناعية للمؤسسة  مضافة وقيم عوائد من اإلستراتيجية اليقظة

 الخصائص  من التحسين على قادرة  جمعها تم  التي املعلومات كل  الوفرة، بتحقيق املالية  الناحية  من  اليقظة تسمح ➢

 .كلفته من  والتخفيض جودته، للمنتج، التقنية 

 بمراقبة مستمرة أيضا  لها  تسمح كما املؤسسة،  في التنظيمية  املستويات  مختلف  عبر  للمعلومة جيد بمرور تسمح ➢

 .لبيئتها ومتواصلة

  .املؤسسة تواجهها  سوف التي  املستقبليةللعراقيل  والتنبؤ بالتحذير تسمح ➢

 رضا  تكسب  خالها  من  والتي املتزايدة املستفيدين رغبات مع تتالءم جديدة وخدمات منتجات  بتطوير اليقظة تسمح ➢

 .الزبون  ووالء
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 تنافسية  ورفع تدعيم في كبير حد إلى تساهم اإلستراتيجية اليقظة  أن  القول  يمكن آنفا ذكر ما  خالل من وبالتالي

 :التالية  النقاط خالل  من وذلك االقتصادية الصناعية املؤسسات

 مع مقارنة املؤسسة نشاط  طبيعة  وحسب وحدتها املنافسة درجة  باختالف اإلستراتيجية اليقظة  ممارسة تختلف ➢

 والذي  وتطوره،  نشاطها  تعقد حين  في اإلستراتيجية   اليقظة عملية توسيع في  املؤسسة تزيد حيث املنافسة،  املؤسسات 

 اليقظة معلومات  تمكن  حيث  ، اليقظة نتائج  على باالعتماد التميز  تحقيق  من  تمكنها  جديدة إستراتيجيات  تبني منها  يتطلب

 املخاطر  من  املؤسسة  تأمين على املسيرين  بتحفيز وذلك ،املنافسين واعتداءات تهديدات  تحاش ي من املؤسسةاإلستراتيجية 

 .املنافسين  مجابهة و لتصدي مالئمة إستراتيجيات  بتبني  املباغتة البيئية 

 أو منتجاتهم  :حول  املحتملين و  الحاليين املنافسين  كل  عن الالزمة  املعلومات  معرفة من اإلستراتيجية  اليقظة  تمكن ➢

 في  يساهم ما  إلخ،  ... ، الكفاءاتاملوارد الجودة، والنوعية،  السعر والتجارية، التسويقيةوإستراتيجياتهم  خططهم خدماتهم، 

 .عليهم التفوق  ومحاولة املنافسين  ملواجهة واملالئمة للمؤسسة  املناسبة التنافسية اإلستراتيجية  تحديد

 التطورات وأخر واالتصاالت  املعلومات لتكنولوجيا الجديدة التطورات رصد من املؤسسة تمكن اليقظة ➢

 بذلك  وتتفادى  جديدة مزايا   بخلق  منافسيها على  والتفوق  تطبيقها  في السباقة  تصبح حيث  ،الحديثة والتقنيات التكنولوجية

 .منافسيها طرف من  تقليدها

 يمكنها  مما الزمن، عبر واحتياجاتهم رغباتهم تطور  املستهلكين، أذواق تغيرات   عن معمقةبدراسات  املؤسسة تتقرب ➢

 طرق  بتطوير لرغباتهم  االستجابةو  حاجاتهم تلبية خالل من زبائنها، رضا لتحقيق  القمة فيو متميزة منتجات تقديم  من

 التي الزمانيةو  املكانية، املنفعة في  واملتمثلة للزبون  يقدمها  التي  بالخدمات القيمة  بإنشاء األخير هذا  يساهم حيث  التوزيع،

 مركزها وترفع منافسيها على تتفوق  يجعلها وما املطلوبة،  بالكميات و  املناسبين والزمان املكان في الخدمة أو املنتج تجعل

  .دائمة تنافسية تحقيق  بذلك وتضمن  السوق  في التنافس ي

 املوارد، تخصيص كفاءة تحقيق على فتساعدها ،التنافسية البيئة حول  معلومات للمؤسسة اليقظة توفر ➢

 .األداء مستوى  ورفع  اإلنتاج نوعية بمستوى  االرتقاء ،اإلنتاجية تحسين على يؤدي مما  واالبتكار، اإلبداع تشجيع استخدامها،

 التنظيمية الثقافة إرساء واإلبداع،   لالبتكار مناسبة بيئة خلق بهدف  املعقدة، التنظيمية املشكالت  حل  آليات  تحسين 

 األداء وتحسين  املنافسة  أشكال  ملختلف  التصدي  بهدف  التدخل  تقنيات  تطبيق السلوكية، املعرفة  بتوظيف  املحفزة

 التنافس ي. 

 حول  املؤسسة لدى املتوفرة املعلومات بفضل وذلك التنافس ي، األداء  استمرارية تحقيق في بارز  دور  اليقظة تلعب ➢

 في أساس ي  عامل باعتبارها  تظهر اليقظة وفعالية أدائها،   استمرارية و التنافسية إستراتيجياتها   على ويؤثر يخص ما كل

 ومعنى، داللة ذات معلومات إلى وتحويلها  بمعالجتها  املؤسسة تقوم املعلومات جمع أن حيث اإلستراتيجي ،  األداء   استمرارية 

، واعداد   القرارات التخاذ ملستعمليها وتوجه  ببيئتها  تحدث التي التحركات كل متابعة املؤسسة تستطيع اإلستراتيجيات 

 والتي  السوقية  حصتها توسيع على املؤسسة يساعد  ما وهذا فعال، تنافس ي  أداء إنجاز  في ساهمت  قد تكون  وبذلك الخارجية

  .التنافس ي ملركزها املعززة الهامة املؤشرات   أحد تعتبر بحيث  لبلوغه املؤسسات غالبية تسعى إستراتيجيا  هدفا تَعد

 ( 14، صفحة  2007)داودي،،  أقوى. تنافس ي  مركز ذات  تكون  سوقية حصة  أكبر تملك التي  فاملؤسسة

 :   الطريقة واألدوات3.

 تقديم عام ملؤسسة حليب النجاح 1.3.

في         القانوني  تأسيسها  تما   ، النشأة  حديثة  املؤسسات  من  النجاح  حليب  مؤسسة  رقم  1999-09-05تعتبر  تحت 

02624378899/B/ K  املحدودة املسؤولية  ذات  في صيغة مؤسسة   ،-SARL-  ،الحليب ومشتقاته انتاج  نشاطها االساس ي   ،

عبارة عن اعانة الدولة في اطار التنمية الفالحية،    %13دج كاالتي:    31.000.000باستثمار  قدر ب انشاها مجموعة من الشركاء
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، بحيث قامت املؤسسة بتوسيع رأسمالها بمساهمة  عبارة عن حصص مساهمة الشركاء  %55عبارة عن قروض بنكية، و   32%

، الواقعة في حي 900𝑚2دج، تتربع على مساحة  68.600.000دج ليصل اجمالي رأسمالها االستثماري الى    37.600.000تقدرب

الفعليفي    13300بالل   نشاطها  بدأت  تلمسان،  والية  املناصب، حيث    57،وتضم  2002-02- 15مغنية  مختلف  بين  موظفا 

املؤسسة حوالي  تستقب بحوالي    30000ل  االنتاجية  طاقتها  تقدر  و  االبقار  العمل    60000لتر من حليب  بنظام  اليوم  في  لتر 

، وهي حاليا بصدد توسيع نشاطها و ذلك بإضافة    2004-03-16سا( ،وسعت نشاطها بإضافة مراكز جديدة في  2/8املتعاقب )  

 منتجات جديدة . 

 دج. 50.000.000بعض الشركاء عن املؤسسة فانخفض رأسمالها الى تم انفصال  2017ديسمبر  31وفي  

 منهجية الدراسة امليدانية 2.3.

بعد تحديد إشكالية البحث ووضع الفرضيات وتحديد أهداف الدراسة في النسق النظري، سنحاول من خالل هذه الدراسة      

النجاح   إبراز الجوانب املتعلقة بموضوع دراستنا. مثلها مثل أي بحث علمي أخر يتطلب    -مغنية–امليدانية ملؤسسة حليب 

املا أن هذا يعتبر أساس تنظيم األفكار واملعلومات من أجل البحث عن الحقائق  تحديد اإلطار املنهجي للدراسة امليدانية، ط

املبحث وصف   هذا  لهذا سنحاول من خالل  بطريقة سهلة وواضحة  املوضوع  بدراسة  أنه يسمح  النتائج كما  إلى  والوصول 

 املستعملة في دراستنا امليدانية.  مجتمع وعينة الدراسة ومن ثم تحديد األدوات املستعملة في جمع البيانات وأساليب التحليل

 مجتمع وعينة الدراسة امليدانية 3.3.

كون الظاهرة املدروسة تتعلق بدور اليقظة االستراتيجية في تحقيق امليزة التنافسية فإن املجتمع املقصود من هذه الدراسة      

اختيار عينة  ان  و .2020عامل سنة    58والذي بلغ عددهم  -مغنية –هو كل العمال الذين يعملون في مؤسسة حليب النجاح  

الدراسة تم بصفة عشوائًية خاصة وأنها تعتبر من الخطوط الهامة إلجراء دراستنا امليدانية، وعلى هذا األساس فقد تم توزيع  

 .استبانة صالحة للتحليل 31واسترجع منها فقط  قائمة استبيان على اإلطارات الثالثة في املؤسسة  40

 ثبات أداة الدراسة : 4.3.

يقصد بالثبات الدرجة التي يحقق فيها مقياس البحث )االستبانة( النتائج نفسها في حال تكرار االختبار أي أن نتحصل على         

نفس النتائج إذا أعيد تطبيق االستبانة على نفس العينة في نفس الظروف وفي أوقات مختلفة أو بمعنى أخر أن ثبات االستبانة  

االستقرار في نتائجها وعدم تغيرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات، وقد استخدمنا    يعني

لقياس مدى تناسق عبارات االستبانة وانسجامها، حيث يعتبر املعامل مقبول إذا كانت نسبته    (Cronbach’s Alpha)اختبار  

 ة كلما كان ثبات االستبانة قوي. ونتائج االختبار موضحة في الجدول اآلتي.وكلما كانت هذه النسبة كبير  %60أكبر من 

 لقياس ثبات اإلستبانة  (Cronbach’s Alpha): نتائج اختبار معامل ( 01جدول رقم ) 

 معامل ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  املجال 

 0,933 12 الجزء األول: اليقظة االستراتيجية

 0,860 3 التنافسية املحور األول: اليقظة 

 0,909 3 املحور الثاني: اليقظة التكنولوجية

 0,871 3 املحور الثالث: اليقظة التجارية 

 0,904 3 املحور الرابع: اليقظة البيئية 

 0,893 12 الجزء الثاني: امليزة التنافسية 

 0,893 24 جميع الفقرات 
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 IBM SPSS Statistics 21.0اعتمادا على نتائج املعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج ين : من إعداد الباحثاملصدر

حيث يتضح أن أداة القياس تتمتع بدرجة عالية من الثبات حيث بلغ معامل الثبات بالنسبة للعبارات املكونة ملتغير اليقظة    

امليزة    %.93.3اإلستراتيجية   ملتغير  املكونة  للعبارات  بالنسبة  كانت  بينما  الثبات  %89.3التنافسية  بمعامل  يتعلق  فيما  أما   ،

وهي كلها أكبر    %90.4و%87.1و  %90.9و %86للمتغيرات التي تدخل ضمن تشكيل عناصر اليقظة اإلستراتيجية فقد بلغت

 وهو ما يدل على ثبات االستبانة.  %60من 

 : ومناقشتها النتائج  4.

 البيانات الشخصية والوظيفية الوصف الحصائي لعينة الدراسة وفق  1.4.

بالتفصيل        يتم تحليل  يلي  الدراسة. وفيما  لعينة  الشخصية  الصفات  للتعرف على  املئوية  التكرارات والنسب  تم حساب 

 خصائص وسمات عينة الدراسة واملوضحة في الجدول التالي: 

 (: الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة 02الجدول رقم ) 

 ( %النسبة )  التكرار  الحالة  املتغير 

 77,4 24 ذكر الجنس 

 22,6 7 أنثى 

 100 31 املجموع 

 35,5 11 سنة  30أقل من  العمر

 32,2 10 39إلى  30من 

 12,9 4 49إلى  40من 

 19,4 6 50أكثر من 

 100 31 املجموع 

 

 املستوى التعليمي 

   ابتدائي 

 9,7 3 متوسط 

 22,6 7 ثانوي 

 6,5 2 تكوين وتمهين 

 61,3 19 جامعي

 100 31 املجموع 

 الخبرة املهنية 

 

 

 

 

 35,5 11 سنوات  05أقل من 

 38,7 12 سنوات  10إلى أقل من  05من 

 9,7 3 سنة  15إلى أقل من  10من 

 16,1 5 سنة فأكثر  15

 100 31 املجموع 

 IBM SPSS Statistics 21.0من إعداد الباحثين اعتمادا على نتائج املعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج املصدر:

من أفراد عينة الدراسة، أي أن النسبة األكثر ملبحوثي    %77,4( أن نسبة الذكور تبلغ02أظهرت لنا نتائج الجدول رقم )       

ويمكن أن نرجع هذا االختالف النسبي بين الجنسين إلى   %22,6ما نسبته    الدراسة تغلب عليها فئة الذكور بينما تمثل اإلناث

طبيعة البيئة الجزائرية وثقافة املجتمع التي تلعب دوًرا كبيًرا، حيث أن معظم اإلناث ليس عندهن االهتمام بتطوير املسار  
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( أن الفئة العمرية  02نتائج الجدول رقم )الوظيفي والوصول إلى مراكز قيادية بسبب االنشغال واالهتمام باألسرة. أظهرت لنا 

، بينما تساوت نسبة  %32,2سنة التي بلغت نسبة 39الى  30وتليها الفئة العمرية من %35,5سنة هي الغالبة بنسة  30اقل من 

، وهذا يشير إلى أن الفئة  %12,9سنة بنسبة49الى    40سنة ثم تليها الفئة العمرية من  50أفراد العينة الذين تتجاوز أعمارهم  

الشبابية هي من تتصدر املناصب في مؤسسة حليب النجاح وهي من يعتمد عليها في بناء اإلستراتيجيات املستقبلية فيها وما  

 تحمله هذه الفئة من يقظة وتطلع نحو املستقبل.  

ة هي الفئة الحاصلة على الشهادات الجامعية التي  ( إلى أن النسبة األكبر ألفراد عينة الدراس02تشير نتائج الجدول رقم )و         

، في حين أن النسبة الضعيفة هي  %9,7املستوى الثانوي، أما املستوى املتوسط فهم يمثلون %22,6تليها نسبة    %61,3بلغت  

ل على حرص مؤسسة حليب النجاح  %6,5األفراد الذين يحملون يمارسون تكوين وتمهيد بنسبة     -ة مغني–. هذه النتائج تد 

على أن يتمتع موظفيها بمؤهالت علمية حسب متطلبات املنصب، وهو ما يوفر لها فرص نجاح أكبر واستثمار للفرص، الش يء  

الذي يؤثر إيجاًبا على اتخاذ القرارات والقدرة على االستجابة ملتغيرات املحيط الخارجية. من حيث توزيع أفراد العينة حسب  

سنوات بمؤسسة حليب النجاح    05منهم تقل عدد سنوات خبرتهم املهنية عن  %35,5بين أن  عدد سنوات خبرتهم املهنية، فقد ت

سنة، أما أفراد العينة الذين تتراوح سنوات األقدمية لديهم  15هم من فئة التي تفرق خبرتهم املهنية أكثر من    %16,1في حين أن

سنة هي تمثل    10إلى أقل من    5تزيد أقدميتهم عن    أما فئة املستجيبين  ممن%9,7سنة تبلغ نسبتهم    15إلى أقل من    10من  

بنسبة   املؤسسة  %38,7أعلى  في  العمل  بزمام  ويتحكمون  مؤثرين  يكونوا  أن  على  املبحوثة  باملؤسسة  املدراء  يساعد  مما   ،

العمل    ومواجهة التحديات التي تواجههم، وتزيد من قدراتهم على التعامل مع املستجدات واتخاذ قرارات تتوافق وأخالقيات

 واملؤسسة.  

 االختبار الحصائي لفرضيات الدراسة 2.4.

 نتائج تحليل ومناقشة الفرضية األساسية األولى 1.2.4.

، والختبارها سيتم  االستراتيجيةالفرضية األولى من دراستنا تنص على مدى تطبيق مؤسسة حليب النجاح )مغنية( اليقظة  -

حيث أن هذا االختبار يعتمد فقط على فرضين وهما الفرض    (One Sample T Test)مجموعة واحدة    Tاستخدام اختبار  

غالًبا الفروض  هذه  وتكون  البديل  والفرض  نتائج    االبتدائي  اآلتي سيوضح  والجدول  مجتمع...إلخ،  تباين  أو  متوسط  حول 

 االختبار. 

 . االستراتيجيةال تهتم مؤسسة حليب النجاح )مغنية( بتطبيق اليقظة   : 0Hالفرضية العدمية 

 . االستراتيجيةتهتم مؤسسة حليب النجاح )مغنية( بتطبيق اليقظة   :1Hالفرضية البديلة: 

 الختبار الفرضية األساسية األولىOne Sample T Testنتائج اختبار   (:03جدول رقم ) 

 الجدولية   Tقيمة  قيمة االختبار   املتغير 

 

اليقظة  

 االستراتيجية 

  Tقيمة

 املحسوبة

القيمة   درجة الحرية

 االحتمالية 

(Sig) 

بين   الفرق 

 الوسطين 

 فترة ثقة االختبار 

األدنى   الحد 

 لفترة الثقة 

األعلى   الحد 

 لفترة الثقة 

2,722 30 0,011 0,40860 0,1021 0,7151 

 IBM SPSS Statistics 21.0: من إعداد الباحثين اعتمادا على نتائج املعالجة اإلحصائية عن طريق برنامجاملصدر

(،  03هو موضح في الجدول رقم ) بناءا على قيمة الوسط الحسابي للمتغير والتي تساوي ... كماT Testتم استعمال اختبار      

 0,4988الجدولية والتي تبلغ قيمتها   Tوهي أكبر من قيمة  2,722املحسوبة بلغت  Tحيث من خالل هذا األخير نالحظ أن قيمة  

توزيع   درجة    Studentحسب  عند  ذات  (Degré de liberté) (v= 30) حريةوذلك  في  ة  املبين  االختبار  نتائج  كما من خالل   ،

، مما يقود إلى رفض  %5وهي أقل من قيمة الداللة املعنوية    (0,011)تساوي    (.Sig)الجدول يتبين لنا أن القيمة االحتمالية  
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أن مؤسسة حليب النجاح )مغنية( تهتم بتطبيق   الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة الفرعية لدراستنا التي تنص على

في   منها  في تسييرها رغبة  االستراتيجية  اليقظة  االعتماد على  النجاح تحاول  أن مؤسسة  اليقظة االستراتيجية. وهو ما يؤكد 

والتي   ة شديدة،مواكبة التطورات الحاصلة في البيئة العاملية، وكذا مواجهة تحديات البيئة التي تعيش فيها التي تتميز بمنافس

من خاللها تتمكن املؤسسة من السيطرة على أكبر حصة سوقية ممكنة وضمان استمراريتها على املدى البعيد وهو الذي يسمح  

 لها بتجسيد اهداف املؤسسة املستقبلية. 

 نتائج تحليل ومناقشة الفرضية الرئيسية الثانية: 2.2.4.

،  اليقظة التنافسية هي من أهم املحددات األساسية في تشكيل اليقظة االستراتيجيةأن  الفرضية الثانية من دراستنا تنص على  

معامل   استخدام  بين    Pearsonوالختبارها سيتم  االرتباط  قوة  يقيس  االستراتيجيةالذي  هذا    اليقظة  أن  ومحدداتها حيث 

 تي سيوضح نتائج االختبار. االختبار يعتمد فقط على فرضين وهما الفرض االبتدائي والفرض البديل، والجدول اآل

عند مستوى معنوية  اليقظة االستراتيجيةال تعتبر املحدد الرئيس ي في تشكيل  اليقظة التنافسية  :  0Hالفرضية العدمية  -

=05%) α( .من بين املحددات األخرى 

)α د مستوى معنوية  عناليقظة االستراتيجية  تعتبر املحدد الرئيس ي في تشكيل  اليقظة التنافسية    :1Hالفرضية البديلة  -

 من بين املحددات األخرى. (05%=

 Pearsonباستخدام معامل ومحدداتها  قوة االرتباط بين اليقظة االستراتيجية(: 04الجدول رقم ) 

 اليقظة االستراتيجية   املتغيرات املعزولة  املتغيرات املدروسة 

 

 اليقظة التنافسية 

 

التكنولوجية    اليقظة 

 اليقظة التجارية 

 اليقظة البيئية 

 معامل اإلرتباط 

 مستوى الداللة 

N 

,842** 

0.000 

31 

اليقظة  

 التكنولوجية 

 اليقظة التنافسية 

 اليقظة التجارية 

 اليقظة البيئية 

 معامل اإلرتباط 

 مستوى الداللة 

N 

,916** 

0.000 

31 

 

 اليقظة التجارية 

 

   اليقظة التكنولوجية

 اليقظة التنافسية 

 اليقظة البيئية 

 معامل اإلرتباط 

 مستوى الداللة 

N 

,839** 

0.000 

31 

 اليقظة البيئية 

 

التكنولوجية    اليقظة 

 اليقظة التنافسية 

 اليقظة التجارية 

 معامل اإلرتباط 

 مستوى الداللة 

N 

 ,921** 

0.000 

31 

    )α (%1=االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة  **

     )α (%5=االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة  * 

 IBM SPSS Statistics 21.0: من إعداد الباحثين اعتمادا على نتائج املعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج املصدر

االستراتيجية     اليقظة  محددات  تأثير  عزل  محدد    ،عند  أن  البيئيةيتضح  اليقظة   اليقظة  بمتغير  قوي  ارتباط  لديه 

وهي بذلك تحتل املرتبة األولى. مقارنة بمحدد   (0,000)عند مستوى الداللة  (**921,)بمعامل ارتباط جزئي قدره االستراتيجية

ليست املحدد الرئيس ي في   اليقظة التنافسية( وهذا يدل على أن  04كما هو موضح في نتائج الجدول رقم ) اليقظة التنافسية

االستراتيجية تشكيل   أو  اليقظة  مباشر  بشكل  تؤثر  أساسية  أخرى  عوامل  عدة  هناك  منها   وإنما  فيها  مباشر  اليقظة  غير 

 وغيرها.لليقظة التجارية  وكذا البيئة االقتصادية باإلضافة  التكنولوجية
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 نتائج تحليل ومناقشة الفرضية الرئيسية الثالثة  3.2.4.

لفرضية األساسية الثالثة على أن هناك عالقة تأثير معنوي بين اليقظة االستراتيجية وامليزة التنافسية في مؤسسة  تنص ا   

 حليب النجاح )مغنية( حيث يمكن اختبار معنوية االنحدار البسيط باستخدام االختبار التالي:

اليقظة االستراتيجية وامليزة التنافسية في مؤسسة  : ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين  0Hالفرضية العدمية  

 حليب النجاح )مغنية(.

: توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين اليقظة االستراتيجية وامليزة التنافسية في مؤسسة حليب  1Hالفرضية البديلة:  

 النجاح )مغنية(. 

قصد اختبار الفرضية األساسية الثانية    SPSS v21برنامج  فيما يلي سنقوم بإجراء تحليل االنحدار الخطي البسيط باستخدام  

 لدراستنا، ونتائج االختبار يوضحها الجدول التالي. 

نتائج تحليل التباين لالنحدار الخطي البسيط لتأثير اليقظة االستراتيجية على امليزة التنافسية في مؤسسة    (:05الجدول رقم ) 

 حليب النجاح )مغنية( 

التنافسيةامليزة  املتغير   

 

 

 

اليقظة 

 الستراتيجية

مجموع   النموذج 

 املربعات 

درجات 

 الحرية

متوسط  

 املربعات 

مستو املحسوبة Fقيمة

ى 

الداللة 

sig 

معامل  

التحديد  

R2 

معامل  

االرتب 

 Rاط 

 االنحدار
7,074 1 7,074 39,231 0,000ª 0,575 

0,758

ª 

الخطأ 

 املتبقي
 0,42438 خطأ التقدير  0,180 29 5,223

 املجموع
12,297 30 - 

Fقيمة  الجدولية عند   
 α =05%مستوى داللة  4.17

 

 )α (%05=االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة  *

 IBM SPSS Statistics 21.0: من إعداد الباحثين اعتمادا على نتائج املعالجة اإلحصائية عن طريق برنامجاملصدر

التحديد      القيمة توضح مقدار ما    0,5752R=من الجداول أعاله يتضح بأن معامل  وهي قيمة عالية نسبًيا. حيث أن هذه 

يفسره املتغير املستقل من تغيرات تطرأ على املتغير التابع أي نسبة تفسير املتغير املستقل للمتغير التابع، بعبارة أخرى يعني  

من التغير في امليزة التنافسية يعود إلى التغير في تطبيق اليقظة اإلستراتيجية في مؤسسة حليب النجاح والنسبة    %.57.5أن  

 املتبقية قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر على املتغير التابع )امليزة التنافسية(.  

بتفسير نسبة   اليقظة اإلستراتيجية يقوم  بأن  القول  و 75.8%كما يمكن  النموذج.  أن ملتغير  من  هي نسبة مرتفعة تدل على 

التنافسية في مؤسسة حليب النجاح، وأن خطأ التقدير   امليزة  التأثير على  اليقظة اإلستراتيجية دوًرا كبيًرا وتأثير معنوي في 

 وكلما اقتربت قيمته من الصفر كان أفضل.  0,42438قيمته 

 ام االختبار التالي: من الجدول أعاله يمكن اختبار معنوية االنحدار وذلك باستخد 

 .%5االنحدار البسيط ما بين اليقظة االستراتيجية وامليزة التنافسية غير معنوي عند مستوى معنوية   0Hالفرضية العدمية 

 . %5االنحدار البسيط ما بين اليقظة اإلستراتيجية وامليزة التنافسية معنوي عند مستوى معنوية   1Hالفرضية البديلة
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فبذلك نرفض  )α  (%05=وهي أقل من مستوى الداللة    (0,000)، وبما أنها تساوي  (Sig)نقوم بمقارنة القيمة االحتمالية      

الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل وهذا معناه أن االنحدار معنوي. وبالتالي يمكن استنتاج بأن ملتغير اليقظة االستراتيجية  

 . ويمكن تقدير االنحدار من خالل الجدول اآلتي.%95يزة التنافسية وذلك عند مستوى ثقة تأثير ذو داللة إحصائية على امل

رة لنموذج االنحدار الخطي البسيط  (:06جدول رقم )   (Veille-AdvCon)نتائج تحليل التباين للمعالم املقد 

 

 النموذج 

املعادالت  املعادالت الغير نمطية 

 النمطية 

Tقيمة املحسوبة  القيمة  

االحتمالية 

T 

(Sig) 

B  الخطأ املعياري 

Std.Error 

Beta 

 Constant 0,992ثابت 

 

0.325 

 

0.758 

 

3.052 

 

0.005 

 

اليقظة 

 اإلستراتيجية 

0.581 

 

0.093 

 

6.267 0.000 

 

(  n-2=28عند درجة حرية )  1.688الجدولية تقدر    Tقيمة  

داللة   توزيع    (α =05%ومستوى  جدول  حسب  وذلك 

Student 

95درجة الثقة  % N=31 

 

 )α (%05=االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة  * 

 IBM SPSS Statistics 21.0: من إعداد الباحثين اعتمادا على نتائج املعالجة اإلحصائية عن طريق برنامجاملصدر

مستوى    0.05أكبر من قيمتها الجدولية. وبما أن مستوى الداللة يساوي صفر وهو أقل من    60,375املحسوبة    Fأن قيمة         

الداللة املعتمد، فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة القائمة على وجود أثر دال إحصائًيا لتطبيق اليقظة  

 نية.  االستراتيجية على امليزة التنافسية وهو ما يؤكد صحة الفرضية الثا

على   االستراتيجية  اليقظة  تعمل  التنافسية، حيث  امليزة  دعم  في  هاًما  دوًرا  يلعب  االستراتيجية  اليقظة  أن  على  دليل  وهذا 

الحصول على املعلومات االستباقية من خالل الرصد البيئي وذلك برصد إشارات ضعيفة حول البيئة التي تعيش فيها املؤسسة  

نية املتعلقة باستخدام ونقل وتخزين املعلومات واالستثمار فيها، من خالل تحليل وتصميم  خاصة التي تهتم بالجوانب التق

أجهزة رصد خاصة بإستشعار املعلومات داخل وخارج املؤسسة من أجل تفعيل دور التحليل اإلستراتيجي فيها، لتحديد مكامن  

أن تواجهه  التي يمكن  الفرص والتهديدات  التعرف على  بالقرارات  القوة والضعف وكذا  املؤسسة  تولي  ا، وعلى هذا األساس 

اإلستراتيجية األمر الذي يشمل فحص مختلف البدائل وإستبعاد ما يمكن إستبعاده ملواجهة شدة املنافسة الذي يشهدها  

ن  قطاع صناعة الحليب، وهو ما دفع املؤسسة إلى تعزيز ميزتها التنافسية من خالل االهتمام بالزبون وهذا بإتباع خليط م 

 اإلستراتيجيات )التركيز، التميز، القيادة( لالستقطاب أكبر عدد من الزبائن.  

كما يمكن استنتاج معادلة االنحدار الخطي بين تطبيق اليقظة االستراتيجية وامليزة التنافسية في مؤسسة حليب النجاح من  

 خالل الجدول األخير، والتي يمكن صياغتها كما يلي: 

AdvCon= 0.992+0.581. Veille 

كما يمكن تمثيل العالقة الخطية ما بين متغيري الدراسة من خالل الشكل املوالي الذي تم استخراجه من البرنامج اإلحصائي  

SPSS. 

 (AdvCon-Veille)(: منحنى االنحدار الخطي البسيط 01الشكل رقم ) 



 

 أوبختي نصيرة، بوريش أحمد 

308                                                                     ISBN: 978-9931-9738-0-5 

 
 IBM SPSS Statistics 21.0املعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج: من إعداد الباحثين اعتمادا على نتائج املصدر

يمكن مالحظة من خالل الشكل أعاله أن النقاط تقريبا على خط واحد وهذا مالئم لالنحدار، الش يء الذي يدل على أنه       

بالفعل هناك عالقة قوية موجبة ما بين املتغير املستقل واملتغير التابع لدراستنا أي ما بين متغير اليقظة اإلستراتيجية ومتغير  

حليب النجاح بمغنية، حيث من خالل ما تقدم تم إثبات العالقة املعنوية التأثيرية ما بينهما من  امليزة التنافسية في مؤسسة  

 خالل اختبار االنحدار الخطي البسيط. 

من خالل هذه الدراسة امليدانية التي قمنا بها حاولنا معرفة دور اليقظة االستراتيجية في تحقيق امليزة التنافسية في املؤسسة       

النجاحالصناعية   حليب  مؤسسة  توزيع  -مغنية- وأخد  وكدى  املؤسسة  مسؤولي  مع  مقابالت  عدة  اجراء  تم  حيث  كنموذج 

مجموعة من االستبيانات على املوظفين للوقوف على مدى تطبيق مفهوم اليقظة االستراتيجية في املؤسسة وتوصلنا الى نتيجة  

اليقظة االسترات بتطبيق  تهتم  النجاح  اليقظة  مفادها ان مؤسسة حليب  ابعاد  في تجسيد  الفعالة  املوظفين  يجية ومشاركة 

و   االستراتيجية الكتساب املؤسسة ميزة تنافسية مما يعطيها أسبقية عن بقية منافسيها في االستحواذ على اكبر حصة سوقية

أن   الى  أيضا  الدراسة  التنافسيةتوصلت  في تشكيل    اليقظة  الرئيس ي  املحدد  االستراتيجيةليست  هناك عدة  و   اليقظة  إنما 

أو مباشر  بشكل  تؤثر  أساسية  أخرى  منها   عوامل  فيها  مباشر  التكنولوجية غير  باإلضافة    اليقظة  االقتصادية  البيئة  وكذا 

 وغيرها. لليقظة التجارية 

 الخاتمة : 5.

الصناعية تبين لنا مدى اهمية اليقظة  فبعد دراستنا ملوضوع دور اليقظة االستراتيجية في تحقيق امليزة التنافسية في املؤسسة        

االستراتيجية بالنسبة للمؤسسة على اختالف نشاطاتها والقطاعات التي تنتمي اليها تبين ان لليقظة االستراتيجية دور كبير في ضمان  

في   اساسية  ركيزة  يمثل  الدي  البشري  املورد  على  تعتمد  بكونها  اهميتها  تكمن  وتطورها حيث  املؤسسة  املعلومات استمرارية  رصد 

ومتابعة كل التغيرات الحاصلة في محيط املؤسسة والتنبؤ باالحتياجات املستقبلية مما يمكن متخذي القرار من اتخاد قرارات صائبة  

 التي تساهم في نجاح املؤسسة بحيث انها اصبحت خيارا استراتيجيا وضرورة حتمية ملواجهة التحديات وتحقيق االهداف املنشودة .

 من خالل هده الدراسة الى النتائج التالية:  وتوصلنا

تطبيق املوظفين ملفهوم اليقظة االستراتيجية وادراكهم لها بمختلف انواعها )اليقظة التنافسية، اليقظة التكنولوجية واليقظة  -

 التجارية، اليقظة البيئية( بدرجة عالية في املؤسسة. 

 قية منافسيها وداللة معامل ارتباطها مع اليقظة االستراتيجية. مدى تركيز املؤسسة على اكتساب ميزة تنافسية عن ب-

على ان يتمتع موظفيها بمؤهالت علمية حسب متطلبات املنصب، وهو ما يوفر لها فرص   -مغنية–حرص مؤسسة حليب النجاح  -

 تغيرات املحيط الخارجية. نجاح أكبر واستثمار للفرص، الش يء الذي يؤثر اجابا على اتخاذ القرارات والقدرة على االستجابة مل
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وهي تعتمد عليها في بناء استراتيجيات املستقبلية ملا تحمله هذه الفئة من يقظة   تركيز مؤسسة حليب النجاح على الفئة الشبانية-

 وتطلع نحو املستقبل. 

سعي املؤسسة الى ان يكون مدراءها ذو خبرة مما يسمح لهم ان يكونوا مؤثرين ويتحكمون بزمام العمل في املؤسسة ومواجهة التحديات -

 مل مع املستجدات واتخاذ قرارات تتوافق واخالقيات العمل.التي تواجههم، وتزيد من قدراتهم على التعا

تهتم مؤسسة حليب النجاح بتطبيق اليقظة االستراتيجية، وهو ما يؤكد ان املؤسسة تحاول االعتماد على اليقظة االستراتيجية في -

 في الفرضية االساسية االولى.   تسييرها رغبة منها في مواكبة التطورات الحاصلة في البيئة العاملية، هذا ما سعينا إلثباته

امليزة   - ومتغير  االستراتيجية  اليقظة  متغير  بين  ما  أي  لدراستنا  التابع  واملتغير  املستقل  املتغير  بين  ما  موجبة  قوية  هناك عالقة 

ر معنوي بين  التنافسية في مؤسسة حليب النجاح وهذا ما سعينا إلثباته في الفرضية االساسية الثانية التي تنص على ان هناك تأثي 

 اليقظة االستراتيجية وامليزة التنافسية في املؤسسة. 

وكخالصة القول لهذه النتائج تبين ان مؤسسة حليب النجاح تولي اهتماما كبيرا بتطبيق اليقظة االستراتيجية وسعيها منها الى تحقيق  

 زة التنافسية. عالقة ارتباط معنوية ذات داللة احصائية بين ابعاد اليقظة االستراتيجية واملي
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 التنويع االقتصادي في الجزائرمنظور تحليل فضاء املنتج

Economic Diversification in Algeria  A Product Space Analysis Perspective 
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 : ملخص

تهدف الدراسة إلى إيجاد الفرص املتاحة لتنويع صادرات الجزائر بالبحث عن املزايا النسبية الظاهرة واملحتملة 

املحروقات.  لل خارج  املصدرة  وجهات يتم  منتجات  تحديد  مع  الصناعية  السياسة  الحديثة حول  األدبيات  مراجعة 

تحليل    تستخدم الدراسةالتنويع االقتصادي.    ة في عمليةالنظر املختلفة فيما يتعلق باألساس املنطقي لتدخل الحكوم

لى القدرات التصديرية التي يسهل االستفادة منها الذي يوفر أساسا جيدا للسياسة الصناعية تؤكد ع  فضاء املنتج

يمكن اظهار املنتجات املركزية  ولديها إمكانات أكبر نسبيا لتحقيق النمو االقتصادي. اعتمادا على تحليل فضاء املنتج،  

تنويع  من  الوطني  االقتصاد  تمكن  التصديرية  الفرص  كشف  على  واملساعدة  الجزائر،  تصدرها  التي  واملحيطية 

 ته والتحول من تصدير احادي إلى متعدد املنتجات. صادرا

 التنويع االقتصادي، السياسة الصناعية، فضاء املنتج، الجزائر.  كلمات مفتاحية:  

 .JEL :  F1  ،F14  ،L16 ، L52اتتصنيف

Abstract: 

This study aims to explore the opportunities to diversify Algeria's exports  through searching the 

revealed comparative advantages, and estimated potential products that can be exported (except oil and 

gas sector). It revisits the modern literature on industrial policy and identifies the different version about 

the rationale for governement intervention in economic diversification.   The study uses product space 

analysis as good basis for the industrial policy to emphasise capabilities that are easier to tap and have 

relatively larger potential for growth. Based on product space, we can show the core and peripheral 

products exported by Algeria, and help to explore the export opportunities that enable the national economy 

to diversify and shift from one to multiple commodity producer. 

Keywords: Economic Diversification, Industrial Policy, Product Space, Algeria.  

JEL Classification Codes : F1, F14, L16, L52 . 
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   :  مقدمة. 1

بأن                أدلة قوية  اآلن  ولدينا  لالقتصاد  هيكلي  تحول  هي عملية  االقتصادية  التنمية  بأن  النطاق  اعتراف واسع  هناك 

على سبيل الزراعة التقليدية مقابل الصناعة التحويلية  )األنشطة االقتصادية ال تمارس التأثيرات نفسها على عملية التنمية 

أبعاد رئيسية: تنويع االقتصاد،    يالحديثة وقطاع الخدمات(. ف الواقع، يجب أن نفهم أن التنمية االقتصادية تتعلق بثالثة 

األنشطة األكثر إنتاجية في االقتصاد.    وزيادة درجة تطور أو تعقيد املنتجات/الخدمات ونقل املوارد )رأس املال والعمل( نح

لسرعة التي تحدث بها هذه العملية ألن التجارب التاريخية تظهر  السؤال الرئيس ي بالنسبة للبلدان النامية حاليا هو ما مدى ا

.و يعتبر التحول الهيكلي عملية بطيئة  Path-Dependentأنها عملية بطيئة و تابعة ملسار –مع بعض االستثناءات القليلة–لنا

السوق   بفشل  مشهور  ألنه  طبيعية  ليست  البلدان  Market Failuresو  من  العديد  افتقار  جانب  القدرات    إلى  إلى  النامية 

و بالتالي لدى الحكومة رغبة طبيعية و قدرة على التعجيل بهذه العملية عبر تبني    Organisational Capabilitiesالتنظيمية  

يمكن للحكومات بالتعاون مع القطاع الخاص أن تؤدي  –سياسات صناعية تقوم على التعاون بين القطاعين الخاص و العام

جة أوجه القصور في التأثيرات الخارجية للتنسيق و للمعلومات)مظاهر فشل السوق(و االفتقار إلى القدرات  دورا هاما في معال

 من أجل التنويع، و يشكل هذا التعاون ركيزة أساسيا من ركائز السياسة الصناعية. 

مرتفعة( دائما معرفة السبيل إلى   يريد صناع القرار والسياسات في جميع أنحاء العالم )بهدف تحقيق مستويات دخل              

تحقيق التصنيع السريع، تحويل وإعادة هيكلة وتنويع اقتصادياتها، االنتقال عبر سلسلة أو سلم القيمة وتحديد الصناعات  

  التي ينبغي رعايتها ودعمها، أي ما هي السياسات الصناعية األكثر نجاحا وكيف ينبغي عليهم تصميمها وتنفيذها مع األخذ بعين 

 االعتبار خصوصية كل بلد على حدا. 

يعلمنا التاريخ أن التنويع االقتصادي عملية مدفوعة من قبل السياسة، لكن في املقابل من املستحيل )تقريبا(اقتراح               

هذا  قائمة موحدة عامليا حول سياسات التنويع االقتصادي: ما هو متفق عليه عامليا هو تجنب عدم اتساق السياسات. في  

كخطوة أولى نحو  السياق، نسعى من خالل هذا الورقة البحثية تشخيص واقع وآفاق عملية التنويع االقتصادي في الجزائر  

يكتس ي هذا املوضوع أهمية بالغة ألنه جاء تزامنا مع  سياسة صناعية مناسبة. حقيقة،  تحديد ما يجب القيام به لتصميم  

غرار الجزائر بعد األزمات الكبيرة واملتتالية التي عرفها سوق    ى خصوصا النفط( عل)رد  محاولة الكثير من البلدان الغنية باملوا 

تضع سياسات وبرامج للتنويع من أجل تقليص التبعية لقطاع املحروقات   ن( أ2014النفط عامليا )خصوصا منذ منتصف عام  

معينة صناعات  ترقية  بغية  صناعية  سياسات  وتبني  الوطني،  الدخل  مصادر  اختارت    وتنويع  الواقع،  في  مختلفة.  ألسباب 

اتباع سياسة الصناعات املصنعة كركيزة لتحقيق التنمية وبناء اقتصاد وطني يرتكز على    1962الجزائر بعد االستقالل عام  

  ب خالل السبعينات( بسب)األسف حققت نتائج جيدة لكنها مؤقتة    عوبدرجة أقل الصناعات الخفيفة(، م)الصناعات الثقيلة  

زها بشكل مطلق على القطاع العام وعدم االستمرارية مما ضيع على الجزائر فرصة حقيقية للتخلص من التبعية لقطاع  ارتكا 

 املحروقات.

كان هناك فشل ذريع في تنويع االقتصاد وتطوير قطاعات أخرى غير قطاع املحروقات. في الواقع، انخفضت حصة               

منذ االستقالل إلى غاية يومنا هذا، لكن الصناعة التحويلية    %  9الى    13  ن( م GDPاختصارا  )  الزراعة من الناتج الداخلي الخام

–باستثناء قطاع املحروقات–خالل نفس الفترة. القطاع الوحيد الذي شهد توسعا  GDPمن    %  5بقيت عند مستوى حوالي  

هذا القطاع يتكون أساسا من خدمات منخفضة    ن، لكGDPمن    %  46هو قطاع الخدمات الذي يمثل في الوقت الراهن نسبة  

االنتاجية مثل القطاع العام، الفنادق، املطاعم، األشغال العمومية...إلخ. في املقابل، تهيمن املحروقات على إجمالي الصادرات  

  س ( ليTrapفخ  )يبدو أن االقتصاد واقع في مصيدة    % من االيرادات الحكومية....  60و  GDPمن    %  50، وما يقارب  %  98بنحو  

قادرا فيها على التنويع بعيدا عن اعتماده على مورد طبيعي وحيد ذو قيمة. و في ظل االنخفاض الحاد في أسعار النفط و ما  

ترتب عنه من إضعاف أرصدة الحسابات الخارجية و املالية العامة و تدني مؤشرات االقتصاد الكلي في الجزائر)معدالت نمو  
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ا  ، التضخم  معدالت  ارتفاع  نوعية  متواضعة،  و  الحوكمة  إضعاف  جانب  البطالة...(إلى  ارتفاع  الصرف،  أسعار  نخفاض 

املؤسسات في الجزائر ،يمكن القول أن التخلي تدريجيا على النفط كمصدر رئيس ي إليرادات التصدير و موازين الدولة يتطلب  

ا عن التركيز عن النفط و يتعين  من الحكومة اعتماد نموذج اقتصادي يسعى نحو تحقيق تنويع في هيكلها االقتصادي بعيد

التنمية   نمط  سيكون  سليمة  صناعية  سياسة  تبني  "بدون  أنه  تعي  و  فائقة  بعناية  خياراتها  تزن  أن  أيضا  الحكومة  على 

 االقتصادية بطيئا جدا و قد يحكم على الجزائر البقاء في هذا املأزق)الفخ(لفترة طويلة ". 

الصناعية وعلى رأسها مصانع  ا  تشهد   في هذا السياق،                   املشاريع  افتتاح مجموعة من  السنوات األخيرة  في  لجزائر 

وكذلك هناك توسع كبير في صناعة االسمنت وصناعة    .وكوريا الجنوبية  أملانيا  تركيب السيارات لشركات عاملية من فرنسا،

األساس    وما هو   الطويل،  ملتبعة على املدىلكن هل ستنجح هذه السياسة الصناعية ا .الحديد والصلب وغيرها من املشاريع

حقيقة هناك أسئلة رئيسية ينبغي أن تتداول في أذهان صناع السياسات الصناعية في الجزائر   وتنفيذها؟ املنطقي لتصميمها 

الجزائر؟ وما  ما هو األساس املنطقي الختيار القطاع في    من الذي يقوم باختيار الصناعات؟  :رالبلدان( باستمرا  وغيرها من )

 الجزائر؟ ما هي األدوات الرئيسية املستخدمة لتعزيز القطاعات في   أهداف السياسة الصناعية؟ هي 

الصناعية                   السياسة  النقاش حول  إحياء  هو  املقالة  لهذه  الرئيس ي  الجزائر  الغرض  في  االقتصادي  التنويع  وعملية 

تسليط الضوء على األسس النظري لكيفية اختيار القطاعات ورعايتها بشكل مناسب  من خالل    هذه األسئلة  واإلجابة على

  نهج ينظر إلى . "Product Spaceيوفرها اإلطار العلمي لـ"فضاء املنتج   واألهداف املرجو تحقيقها من خالل مناقشة األفكار التي 

املنتج   مساعدة صانعي السياسات في   كما يمكنه   متينة،   ونقاط انطالق مبررات سليمة    فعال ودقيق ويرتكز على   أنه فضاء 

أن املنتجات التي يصدرها    فكرة  على فضاء املنتج    يستند تحليل   الخاص.القطاع    ومناقشتها مع التنمية    وتنفيذ خطط تصميم  

البلد، ذلك  قدرات  تجسد  أن  يجب  مكشوفة  نسبية  بميزة  ما  هذه  بلد  مفادها    وتوجه  النامية  البلدان  إلى  رسالة  النظرية 

بالوصول إلى منتجات    ا جديدة تسمح له  وتطوير قدرات  استهداف املنتجات التي تستخدم فيها قدرات مماثلة موجودة بالفعل

 لى.ذات قيمة مضافة أع 

مراجعة لتاريخ النقاش حول السياسة الصناعية وتسليط الضوء يقدم القسم األول  يتم تنظيم هذه الورقة كاآلتي:                

لتحليل فضاء   في حين يشرح القسم الثاني األفكار الرئيسية ،على مختلف األسس النظرية واألكثر تطورا للسياسة الصناعية 

يسعى القسم الثالث إلى تطبيق تحليل فضاء املنتج على الجزائر من أجل تشخيص واقع مجال التنويع والتعرف على  املنتج.  

 الفرص املحتملة لتوسيع وتنويع املنتجات التصديرية للجزائر في املستقبل.  

 تاريخي  منظور  من  الصناعية السياسة . 2

تعتبر السياسة الصناعية أكثر املواضيع سخونة وإثارة للجدل والنقاش في االقتصاد منذ أيامه األولى، على الرغم من                  

مراحل   أربع  هناك  تاريخيا،  الثانية.  العاملية  الحرب  بعد  إال  نطاق واسع  لم يستخدم على  الصناعية  السياسة  أن مصطلح 

 السياسة الصناعية.     رئيسية في تاريخ النقاش حول 

 املرحلة األولى:  1.2

أمثال                اقتصاديين  بخبراء  الرأسمالية  الصناعية مع فجر  السياسة  من نقاش  األولى  املرحلة    ، Antonio Serra بدأت 

Giovanni Botero و James Stewart الوتيرة  مع ذلك، تسارعت هذه . الذين دعموا الترويج الحكومي املتعمد لقطاع التصنيع

 .أول وزير خزانة للواليات املتحدة Alexander Hamiltonمع

 Infant Industry  الوليدة  حجة الصناعة Hamilton نظرية امليزة النسبية، طور  David Ricardo حتى قبل أن يطور               

معروف، تستند هذه النظرية إلى رؤية بسيطة لحد ما )لكنها قوية( مفادها أن    وكما هو ضد املبدأ السائد في التجارة الحرة.  

الدولة التي تسعى للحاق بالركب تحتاج إلى حماية صناعاتها الوليدة ضد منافسة املنتجين األجانب املتفوقين بنفس الطريقة  

 (Cohen & DeLong,, 2016) .التي نحمي بها أطفالنا قبل إرسالهم إلى العالم الخارجي
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أن                  الباحثين  من  عدد  الحمائية ضد   Hamilton يعتقد  مبدأ  أو  الجمركية  الحماية  لتبرير  فقط  نظريته  استخدم 

االستراتيجية،  التجارة الحرة، لكنه مع ذلك أوص ى بمجموعة من تدابير السياسة الصناعية األخرى مثل اعانات للصناعات  

املنتج    وفرص معايير حظر تصدير املواد الخام الرئيسية    تخفيضات الرسوم الجمركية على املدخالت املستخدمة للتصدير،

هذه التدابير ترتبط ارتباطا وثيقا باقتصاديات "معجزة" شرق آسيا، بل أهم من ذلك استخدمت   ويبدو أنمن قبل الحكومة. 

بمجموعة من    Hamiltonأوص ى  كما   .Robert Walpole   (1721-1742 )  (Chang, 2002)األول    زير من قبل بريطانيا في عهد الو 

التحتية )مثل   السياسات التي ال تعد سياسة صناعية باملعنى املعتاد لكنها تدعم عملية التصنيع مثل تلك املتعلقة بالبنية 

 .الحكومية(  وسوق سنداتمثل تطوير القطاع املصرفي والتمويل )( والسدوداالستثمارات الحكومية في الطرق 

الذي أثر على أجيال من صناع السياسة الصناعية   Friedrich List الصناعة الوليدة من قبل  الحقا، تم تطوير نظرية                

القرن التاسع عشر إلى اقتصاديات معجزة شرق آسيا في    والسويد فيمن الواليات املتحدة    في مجموعة واسعة من البلدان: 

مناقش هناك  كانت  الطريق  طول  على  الحال،  بطبيعة  العشرين.  القرن  مثلأواخر  كبيرة  ألسماء  ساخنة   Gustav ات 

Schmoller، John Stewart Mill ،Frank Taussig وBertil Ohlin. 

لسوء الحظ، لم تركز أدبيات املرحلة األولى حول السياسات الصناعية على العديد من القضايا النظامية ذات الصلة                  

االقتصاد   قطاعات  مختلف  بين  الصناعة  كالتوازن  في  املختلفة  القطاعات  بين  التوازن  الزراعة(،  و  الصناعة  بين  )خاصة 

املزايا   مناقشات حول  أي  هناك  يكن  لم  (.كذلك،  االستهالكية  السلع  و  الرأسمالية  السلع  قطاعات  بين  )خاصة  التحويلية 

عانات و التنظيم (، و ال تلك القضايا  النسبية ملختلف أدوات السياسة الصناعية )على سبيل املثال التعريفات الجمركية، اال 

 .املتعلقة بتنفيذ السياسة )مثل الهيكل االداري، القدرات البيروقراطية، اآلليات املؤسساتية  أو الفساد(

 املرحلة الثانية:  2.2

 ,Ellman)بدأت املرحلة الثانية أوائل إلى منتصف القرن العشرين مع النقاش الدائر حول نمط التصنيع السوفياتي                    

1979; Erlich, 1960)  و تم تطويرها بشكل كبير بين األربعينات و الستينات من قبل اقتصاديي التنمية "الكالسيك" املهتمين

بقضايا تنمية اقتصاديات ما بعد االستعمار في أمريكا الالتينية، الهند، أوروبا الشرقية، آسيا و افريقيا: و تتضمن األسماء  

من   كل   Celso Furtado ،Arthur Lewis،Raul Prebisch  ،Han Singer    ،Paul Rosenstein – Rodan    ،Ragnarاملهمة 

Nurkse ،Simon Kuznets   ،Michael Kalecki  ،Albert Hirshman  وAlexander Gerschenkron . 

كثيرا ما أجريت مناقشات السياسة الصناعية هذه املرحلة على مستوى "نظامي" السيما موقفها بشأن توليد ونقل                     

الفائض من القطاع الزراعي إلى الصناعي. ومع ذلك، جلبت تلك املناقشات انتباها أيضا لعدد من القضايا املحددة ذات الصلة 

 بالسياسة الصناعية.

لقطاع التصنيع بشكل كبير جدا على الرغم من أن هذه القضية كانت    ة ، تم التأكيد على الطبيعة الديناميكيأوال                    

أساس حجة الصناعة الوليدة، إال أن املوجة الثانية قدمت تفسيرات أكثر منهجية لهذه الظاهرة: من خالل نشر مفاهيم مثل  

 مرونة الدخل، اقتصاديات الحجم واملنافسة االحتكارية. 

املوجة تأثيرات املدرسة الكالسيكية واملاركسية، حيث تم تسليط الضوء على األدوار املختلفة    ثانيا، تعكس هذه                   

إلى قطاعات سلع   السلع الرأسمالية واالستهالكية في الصناعة التحويلية، وأحيانا يتم تقسيم هذه األخيرة  التي يلعبها قطاع 

الصناعات أن  الفروق  هذه  أظهرت  وقد  الكمالية.  والسلع  املال،    األجر  رأس  تراكم  على  مختلفة  تأثيرات  تمارس  املختلفة 

 التضخم، النمو االقتصادي، توزيع الدخل ومستويات املعيشة.   

ثالثا، سلطت املرحلة الثانية بشكل كبير على اعتماد االقتصاديات املتخلفة على استيراد السلع الرأسمالية والقيود                     

يفرضها   التي  وقد شدد  الناجمة  االقتصادي.  والنمو  التكنولوجي  التغير  املادي،  االستثمار  على سرعة  األجنبي  النقد  نقص 

 على أهمية التصدير )والسياسات الرامية لتعزيزه( في التغلب على هذه القيود. Prebischالبعض السيما 
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الثانية بشكل كبير                      الترابط املوجود بين مختلف فروع الصناعات    أخيرا وليس آخرا، أكدت نظريات املرحلة  على 

(.  Hirshman"لـ  Linkage" وحجة "الترابط  Big Pushالتحويلية من حيث التقنيات واملتطلبات )خصوصا حجة "الدفعة الكبيرة  

لتعجيل    ههذ املتبادل(  )االعتماد  الترابطات  السياسة يمكنهم استغالل بشكل متعمد هذه  عملية  النظريات ترى أن صانعي 

 التصنيع. 

تعرضت أفكار املوجة الثانية النتقاد شديد من قبل النيوكالسيك منذ السبعينات و ذلك من منطلقين أساسيين:                     

الدولية التجارة  املفرط حول  تشاؤهم  و  مضللة  توصيات  بتقديم  الثانية  املوجة  مفكري  النيوكالسيك  اتهم  السيما    –أوال، 

راتيجية احالل الواردات لتطوير صناعة السلع الرأسمالية و التنمية املشتركة لقطاعات انتاج السلع النهائية  التركيز على است 

كما يرى  –و تلك التي توفر السلع الرأسمالية و الوسيطية لها )الدفعة الكبيرة أو النمو املتوازن(.كل هذه املشاكل سوف تختفي

ديات املتخلفة أن تكسب ما يكفي من التبادالت األجنبية عبر الصادرات، و سيتم  إذا استطاعت االقتصا  - النقد النيوكالسيكي

أي   تبني  عدم  الحكومة  من  يتطلب  الذي  األمر  النسبية  ميزتها  البلدان  تلك  اتبعت  إذا  التصدير)بدورها(  على  قدرتها  تعزيز 

يا، اتهم النيوكالسيك منظري املرحلة الثانية  . ثانR&Dأو على األكثر توفير البنية التحتية، التعليم و أنشطة  –سياسة صناعية

بأنهم ساذجون حول نية و قدرة الدولة في االقتصاديات املتخلفة: فالسياسيون و البيروقراطيون الذين يديرون السياسة  

الس الوطنية بل يستخدمون  باألحرى ال يحاولون( تعزيز املصالح  )أو  بالضرورة  يعتزمون  البلدان ال  تلك  في  ياسة  الصناعية 

الصناعية لتعزيز مصالحهم الخاصة )على سبيل املثال يتمتع البيروقراطيون بمزيد من السلطة عندما يكون هناك مزيد من  

اللوائح على أنشطة القطاع الخاص( أو مؤيديهم )على سبيل املثال عندما يخضع السياسيون لضغوط الصناعيين أو نقابات  

 Market" أكثر خطورة من "فشل السوق  Government Failureأن "فشل الحكومة    حماية الصناعات غير الفعالة(. وقد قيل

Failure  على الرغم من أن املدافعين عن السياسة الصناعية في املرحلة الثانية كانوا على علم بوجود مشكلة فشل الحكومة ،"

 . (Chang, 1994; Toye, 1987) إال أنهم لم يعترفوا تماما بأهمية هذه القضية 

 . املرحلة الثالثة:  3.2

أواخر                      الصناعية  السياسة  حول  النقاش  من  الثالثة  املرحلة  بدأت  الثانية،  املرحلة  مع  جزئيا  متداخل  بشكل 

املتحدة بين أولئك الذين يرون وجوب أن تتبنى الواليات املتحدة سياسة صناعية  السبعينات أين دار جدل ساخن في الواليات  

أولئك الذين يرون أن هذه السياسة لم تكن سببا للصعود الصناعي  و  على النمط الياباني من أجل وقف تراجعها الصناعي

 . (Badaracco & Yoffie, 1983) . لليابان أو ال يمكن تطبيقها على حالة الواليات املتحدة

في الثمانينات، نوقشت أيضا السياسات الصناعية لالقتصاديات املتقدمة على غرار السياسة الصناعية الفرنسية التي كانت    

  االنتباه لتشابهها جزئيا مع السياسة اليابانية   الفرنس ي وجلبت "  Indicative Planningتعتبر أحد عناصر "التخطيط الداللي  

(Cohen S. , 1977)  كما تمت مناقشة السياسات الصناعية لالقتصاديات األوروبية الصغيرة السيما ذات الطابع التفاوض ي .

آسيوي   شرق  أو  الفرنس ي  النمط  نقيض  على  املوجه(  من  للسياسات  (Katzenstein, 1985))بدال  االنتباه  لفت  تم  كما   ،

ا وايطاليا  الصناعية  أملانيا  في  املحلية  الحكومات  قبل  من  أواخر  (Piore & Sabel, 1984; Best, 1990)ألقل وضوحا  وفي   .

النجاحات االقتصادية( في اقتصاديات شرق آسيا األقل   الثمانينات، خضعت ممارسات السياسة الصناعية )وتأثيرها على 

 . (Amsden, 1989) ككوريا الجنوبية وتايوان للفحص والتمحيصتقدما 

السياسة                      وانتشار  مدى سرعة  كشف  الصناعية  السياسة  حول  النقاش  من  الثالثة  املرحلة  كتابات  استطاعت 

وجود سياسات صناعية على أرض الواقع. لكن  الصناعية خصوصا في اقتصاديات شرق آسيا، لذلك أصبح من الصعب انكار  

أو حتى جدوى استخالص الدروس    مع ذلك، ركزت االنتقادات على مدى فعالية السياسة الصناعية في بلدان شرق آسيا نفسها

 من تلك البلدان في أماكن أخرى بالنظر إلى الطبيعة "الخاصة" لتاريخ وسياسة ومؤسسات تلك البلدان 

  (Rodrik, 2004; WB, 1993; Lall, 1994; Chang H. J., 2011) . 



 

 أمين حواس وأحالم هواري 

316                                                                       ISBN: 978-9931-9738-0-5  

لقد غطت املرحلة الثالثة بطبيعة الحال القضايا التي أثيرت في املراحل السابقة من النقاش: منطق الصناعة الوليدة                   

مقابل نظرية امليزة النسبية، ترويج الصادرات مقابل احالل الواردات، فشل الدولة مقابل فشل السوق. ومع ذلك، طرحت  

الجديدة: أوال القضايا  الشركات املحلية من خالل  هذه املوجة عددا من  بين  املنافسة والتعاون  انتباهنا نحو قضايا  ، لفت 

املراحل   في  ألنه  األخرى،  واألنشطة  التصدير  باالستثمار،  يتعلق  فيما  بينها  للمنافسة  الجيد  التنظيم  على  الضوء  تسليط 

افسين أجانب )متفوقين(. ثانيا، أكدت   السابقة نوقشت مسألة املنافسة في إطار تعرض الشركات املحلية )املتخلفة( إلى من

التنفيذية   السياسات  قدرات  و  للقيادة  السياسية  لإلرادة  فباإلضافة  التطبيق؛  قضايا  أهمية  على  الثالثة  املوجة 

للبيروقراطيين، تم لفت االنتباه نحو املؤسسات التي تستخدم في تنفيذها، الطريقة التي تنظم بها الحكومة )حجم التنسيق  

لف الوزارات(، كيفية تنظيم القطاع الخاص )فيما اذا كانت هناك روابط جيدة على املستويات الوطنية، االقليمية  بين مخت

و القطاعية(، كيف تتفاعل الدولة مع القطاع الخاص )فيما إذا كانت هناك آلية للتبادل املنتظم لآلراء بين صانعي السياسة  

نحو القطاع الخاص    R&Dت وسيطة في القطاع العام توفر املدخالت الهامة مثل  و قادة األعمال، و ما إذا كانت هناك مؤسسا

) 

 (Chang H. J., 2011) . 

 . املرحلة الرابعة: 4.2

منذ منتصف بداية األلفية الجديدة، دخلنا مرحلة رابعة من النقاش حول السياسة الصناعية املعروفة بالتيار                      

السائد حاليا. خالل هذه الفترة شهدنا ظهور بعض الحجج الهامة التي تبرر السياسة الصناعية على أساس نهج االقتصاد  

ل الخارجية  "التأثيرات  حجة  هناك  أوال،  يقترحه  Informations Externalityلمعلومات  النيوكالسيكي:  الذي   "Ricardo 

Hausmann    وDani Rodrik  (Hausmann & Rodrik, 2002; Rodrik, 2004)  بداللة هذه الحجة وباإلضافة لوجود فشل .

الكبير  )الدفعة  الصلة  ذات  الصناعات  بين  االستثمارات  لتنسيق  واملعايير  السوق  القواعد  مثل  العامة  السلع  توفير  وفي  ة 

يشير  R&Dوأنشطة   النامية، حيث  البلدان  في  الصناعي  التنويع  أمام  أنها عقبة  للمعلومات  الخارجية  التأثيرات  إلى  ينظر   ،)

Hausmann and Rodrik  ة  أن الشركة التي تدخل صناعة جديدة قبل اآلخرين تولد معلومات جديدة حول جدوى الصناع

". والنتيجة سيكون  Leaderلغيرها من الوافدين املحتملين، لكن ال يتم تعويضها عن املخاطر املحتمل أن تواجهها كونها "الرائد  

هناك دخول أقل من مستوى األمثلية نحو الصناعات الجديدة مما يعوق التنويع الصناعي وبالتالي التنمية االقتصادية. وبناءا  

الرائدة )أو املبتكرة( من خالل منحها إعانات مستهدفة في على ذلك، سيكون   التدخل الحكومي "مبررا" لتعويض الشركات 

  Hausmann and Rodrik(. وينصح  R&Dشكل قروض وضمانات قروض )إلى جانب توفير السلع العامة على شكل تدريب و

مييز بين املبتكر واملقلد. مع ذلك، وعلى الرغم من  بعدم حماية التجارة أو دعم الصادرات ألنه على أرض الواقع ال يمكن الت 

عدم القدرة على التمييز لصالح الرواد، فإن إعانات التصدير أفضل من حماية الواردات كونها ال تفيد إال الشركات األفضل  

 القادرة على الدخول لألسواق الدولية.

" وإطار تطبيقي في أيدي  New Structural Economicsكلي الجديد  ما يسمى "االقتصاد الهي Justin Linثانيا، طور                  

باملفهوم    Linوفي الوقت الذي يتمسك فيه    .(Lin, 2012) ("GIFصناع السياسة الصناعية باسم منهج "تحديد وتيسير النمو )أو  

البلدان النامية أنه ال ينبغي أن تلتزم ببساطة بأنماطها    GIFالنيوكالسيكي للميزة النسبية القائمة على هبة العوامل، يوص ي  

ويوص ي   تناسبها.  وتطوير صناعات  مستقبلها  توقع  تحاول  أن  يجب  بل  النسبية  للميزة  البلدان    Linالحالية  أيضا حكومات 

بلدان أخرى تنمو بشكل ديناميكي ذات هيكل هبات مماثل ونصيب فرد من دخل أعلى منها بنسبة    النامية بأن تستهدف أنشطة 

أن البلد املعني باملقارنة    وتتمثل الحجة  .(Lin, 2012, p. 161)  سنة املاضية  20إلى    15باملئة نجح في عملية التصدير خالل    100

املرجح أن يتمكن البلد التابع    وبالتالي من  سنة،  20في الصناعات التي أصبح تنافسيا فيها قبل    ووفرة للمواردلديه هيكل مماثل  

البلد.  إمن تطوير قدرات   في هذا  التي تمتلك ميزة نسبية كامنة  األنشطة  في  "املرجع  ومع نمونتاجية بسهولة  البلد    اقتصاد 
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Reference  التابع    التي تصبح ناضجة مما يعجل التخلي عنها لصالح االقتصاد  "سترتفع األجور في الصناعات"   Fellow"   وبالتالي

ومن    دخل غير بعيد جدا عن البلد "التابع "،  وذ  العثور على اقتصاد "مرجع "  أوال،  السياسة الصناعية إجراء مرحلتين:  تتطلب

 . (Lin J. , 2017)د املرجع التي يمكن لالقتصاد التابع تبنيها للتصدير بنجاح تحديد القطاعات في البل ثم

الشبكة   هي تطبيق عملي لنظرية  Cesar Hidalgoو    Ricardo Hausmannاملطورة من قبل  نظرية فضاء املنتج  ثالثا،                   

Network Theory  املنتجات املتصلة مع بعضها البعض و التي تميل أن يتم تصديرها بشكل مشتركالتي تصور شبكة من   و 

(Hidalgo & Hausmann, 2009).  املنتج"  ويعرض تم تصديرها    "فضاء  التي  املنتجات  بعضها    وكيف هيجميع  مع  متصلة 

كما أن بلدا ما يتخصص   قدرات انتاجية متشابهة لإلنتاج التنافس ي،  "القريبة"  تتطلب املنتجات  بداللة فضاء املنتج، . البعض

يحدث    التنويع الصناعيأن    Hidalgo et al.  (2007)يظهرو  .  في سلع قريبة من األخرى سيجد سهولة في تنويع سلة صادراته

منتجات تتطلب    أن املنتجات الجديدة التي يمكن أن تحقق فيها البلدان ميزة نسبية محتملة هي   والذي يعني بخطوات صغيرة  

من جانب    و التي تعتبر جزءا ال يتجزأ من املنتجات التي يصدرها البلد بميزة نسبية.  قدرات مماثلة لتلك التي تم اتقانها بالفعل، 

  أي أن هذا النهج ليس مصمما   "القريبة"  بلد ترقية أو دعم املنتجاتأنه يجب على أي    Hidalgo et al.  (2007)ال يدعي    آخر،

ما يظهره التحليل هو أي مدى تكون    كمرشحين للحصول على إعانات التصدير أو أشكال الدعم األخرى،  "الختيار الفائزين"

ينبغي على الحكومات و املنتجين  هذه الصادرات الجديدة املحتملة قريبة من سلة التصدير الحالية و اقتراح املجاالت التي  

البنية التحتية العمومية أو االستثمار في التدريب و    التعامل معها لتحديد القيود التي يجب التغلب عليها كإصالح السياسات،

األصعب   )تتطلب قدرات ال يملكها البلد(   فهي  "األبعد"  أما املنتجات  تخصيص القروض للسماح بظهور الصادرات التنافسية. 

لكن يجب أن يكون مفهوما أن هناك    يعني بالضرورة أنه يجب على أي بلد أن يتجنب تطويرها،  وهذا ال   تطوير ميزة نسبية فيها.ل

  والقدرات التنظيمية يجب أن يتم بناءا على أهداف السياسة الصناعية    والعوائد وأن االختيار مفاضلة واضحة بين املخاطر  

 للبلدان.

 نظرية فضاء املنتج  .3

من املرجح أن تتحرك البلدان على  . ففي التنبؤ باالتجاهات املستقبلية  والتخصص مهمايعتبر النمط الحالي للتجارة                      

مماثلة لتلك التي تمتلك فيها ميزة تنافسية    وتكنولوجيات وأصوال رأسماليةاملدى القصير في إنتاج السلع التي تتطلب مهارات  

ك تنوع كبير جدا من حيث املحتوى  واملالبس( هنا)مثل املنسوجات  النطاق  أنه ضمن املنتجات واسعة    وهناك أدلةبالفعل.  

يوفر    تختلف بين املنتجات...هذا  فاق الطلبوآهوامش الربح    مما يعني أن السعر،   والعالمات التجاريةالتكنولوجي للمنتجات  

 مجاال للبلد لالرتقاء إلى فئات ذات قيمة أعلى ضمن قائمة واسعة من املنتجات. 

الواقع،                   التي يقوم االقتصاد بتصديرها    إحدى الطرق البسيطة لتحديد أولويات التخطيط هو  في  السلع  النظر في 

فئات املنتجات حيث توجد خيارات لتصدير السلع ذات مستوى أعلى من التطور أو    والنظر ضمنبنجاح في الوقت الحاضر 

 5316من    (2006)بأسعار عام    PRODYدرجة    واملالبس تتراوح للمنسوجات    HS84ضمن فئة    على سبيل املثال،   االنتاجية. 

إلHS8464املالبس الداخلية  )أمريكي    دوالر هناك    ( وبالتالي سيكون HS82املالبس املجهزة األخرى  ) أمريكي  دوالر    11066  ى( 

 .  (UNIDO, 2013) نتاج في القطاعات من خالل التحول إلى منافذ ذات قيمة أعلىمجال واسع لتحسين اإل 

شبكة من املنتجات املتصلة مع    تصور  والتي   Network Theoryالشبكة   نظرية فضاء املنتج هي تطبيق عملي لنظرية               

وكيف  جميع املنتجات التي تم تصديرها    "فضاء املنتج"  ويعرض  أن يتم تصديرها بشكل مشترك،  والتي تميلبعضها البعض  

  تفسيرها.  وكيف ينبغياملعلومات التي توفرها    من املهم أن نفهم ما هو فضاء املنتج،  (..01  الشكل)البعض  متصلة مع بعضها    هي

نشاء فضاء املنتج باستخدام بيانات قطاعية غير مجمعة على مستوى املنتج في النسخة األصلية التي نشرها  إتم    في الواقع،

Hidalgo et al.  (2007ويتم استخدام ،)    يستخدم    ااملنتجات( كمفئات    عنى الدقيق للكلمة، منتج )بامل  800تمثيل لبيانات نحو
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من  )الصادرات  الباحثون   أل بدال  شموال.   نالناتج(  أكثر  بياناتها  الرغم  مجموعة  يقرها    وعلى  التي  املشاكل  بعض  وجود  من 

 هذا ال يفسد أو يقوض قوة التحليل.   إال أن الباحثون 

كل    ر . تصو (Hausmann, et al., 2011)منتجات    1240نسخة أحدث من فضاء املنتج باستخدام    1الشكل  يوضح                    

يوضح الشكل    كل مجموعة منتجات بألوان مختلفة.  ويتم تمثيل  في التجارة العاملية،تها  يتناسب حجمها مع حص ما    دائرة منتجا

مع  Close"قرب    أيضا مدى البعض، "املنتجات  "القرب    بعضها  تعكس فكرة  ما   "Proximityحيث  يتم تصديرها بشكل    إذا 

)  و بهذه الطريقة،  مشترك أم ال.  املنتج  البلد يصدر املنتج )Aيمكن للمرء أن يحسب احتمال تصدير  و  )(  B( بالنظر إلى أن 

 .P(B/Aأو )   P(A/B)  االحتماالت الشرطية ي(: أالعكس بالعكس

الفكرة                     لصنعها    وتكمن  قدرات  تتطلب  املنتجات  أن  الشرطية  االحتماالت  هذه  تشملوراء  املعارف    والتي  جميع 

أو تقديم خدمة. الالزمة إلنتاج سلعة  القدرات املطلوبة إلنتاج منتجين يتم استنتاجه  الضمنية  من خالل  ا  إن التشابه بين 

البلد الذي يصدر سلعة    سيقوم  شتركان في عدد كبير من القدرات،إذا كانت سلعتان ت  يفترض)املشترك  احتمالية التصدير  

فإن املنتجات التي تشترك في قدرات قليلة هي أقل عرضة    ،والعكس بالعكس(. وبالتاليواحدة بتصدير السلعة االخرى أيضا  

الرابط بين القمصان   املثال،قدرات املطلوبة إلنتاجها. على سبيل الاملنتجات بناءا على تشابه  وعليه ترتبطللتصدير املشترك 

  إنه إذا ن األساس املنطقي في الفكرة القائلة  ميك ،الحقيقة  .فيiPadsوأجهزة  من الرابط املوجود بين القمصان    والسراويل أقوى 

مماثلة قدرات  إلى  السلعتان  يجاحتاجت  ميزة    ب،  بوجود  السلعتين  كلتا  لتصدير  عالية  احتمالية  يظهر  أن  البلد  على 

تكو 1نسبية.  قدرات    ن وبالتالي،  تستخدم  التي  للمنتجات  مالئمة  أقل  جديدة  منتجات  في  الدخول  دون  تحول  التي  الحواجز 

  .وتعقيداأكثر تنوعا مسار التنمية قدرته على مراكمة القدرات الالزمة إلنتاج سلة بضائع   ومن ثم، يحددمماثلة. 

 فضاء املنتج .2الشكل 

 
Source : Hausmann et al.(2011). 
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أن املنتجات الجديدة التي تحقق فيها    والذي يعني أن التقدم يحدث بخطوات صغيرة    Hidalgo et al.   (2007)يظهر                  

املنتجات التي تتطلب قدرات مماثلة لتلك التي تم اتقانها بالفعل، جزءا ال    والتي تعتبر   البلدان ميزة نسبية محتملة هي تلك 

 يتجزأ من املنتجات التي يصدرها البلد بميزة نسبية. 

إلى                  املنتج  فضاء  املركزيةPeriphery  "و"محيطCore"مركز    ينقسم  املنتجات  تشمل  الكيماوية،  "حيث    املنتجات 

  ،واملنتجات الحيوانيةالزراعة االستوائية    املواد الخام،   النفط،  في حين تتضمن املنتجات املحيطية   املنتجات املعدنية،  اآلالت،

كثيفة  الحبوب رأسالعمالة    والسلع  املر   املال.  وكثيفة  املنتجات  أن  االشارة  من  بد  هي  ال  املنتجات  أكزية  من  تعقيدا  كثر 

  وهذا يعني   كما أن هذه األخيرة ترتبط بشكل ضعيف مع بعضها البعض مقارنة بالروابط القوية املوجودة في املركز.  املحيطية،

معضلة    والتي تمثل-أنه من الصعب للغاية بالنسبة لبلد مرتبط بمنتجات تصديرية في املحيط أن ينتقل إلى منتجات املركز

السهل جدا    وبالتالي منألنها تتطلب قدرات مماثلة    "قريبة مع بعضها البعض"  الباحثون أن بعض املنتجات  وقد أظهر  تنمية.ال

 هذا أمر صعب بالنسبة للمنتجات املحيطية.  ومع ذلك  جديدة ذات ميزة نسبية،  وتصدير منتجاتالقفز من منتج آلخر 

ما هي املنتجات الجديدة املحتملة التي يمكن للبلد أن يطور فيها ميزة نسبية بالنظر    سؤاال هاما:تطرح هذه املناقشة                  

من املنتجات التي تصدرها بالفعل بميزة نسبية    يجب أن تكون هذه املنتجات "قريبة"  ناحية،  الحالية؟ من إلى سلة صادراتها  

ترتيب جميع املنتجات    ومن املمكن  ستخدمة في املنتجات املصدرة،ألن هذه الصادرات املحتملة تتطلب قدرات مماثلة لتلك امل

(أنه يجب على أي  2007) .Hidalgo et alال يدعي    من جانب آخر،  التي لم يتم تصديرها وفقا لقربها من سلة التصدير الحالية. 

املنتجات أو دعم  ترقية  ليس مصمما  "القريبة"  بلد  النهج  أن هذا  الفائزين"  أي  إعانات  كمر   "الختيار  للحصول على  شحين 

ما يظهره التحليل هو إلى أي مدى تكون هذه الصادرات الجديدة املحتملة قريبة من سلة    التصدير أو أشكال الدعم األخرى،

التصدير الحالية و اقتراح املجاالت التي ينبغي على الحكومات و املنتجين التعامل معها لتحديد القيود التي يجب التغلب عليها  

بظهور كإصال  للسماح  القروض  تخصيص  و  التدريب  في  االستثمار  أو  العمومية  التحتية  ،البنية  السياسات  الصادرات    ح 

املنتجات أ2التنافسية.  البلد(  "األبعد"  ما  يملكها  فيها. فهي)تتطلب قدرات ال  نسبية  ميزة  تطوير  ليتم  ال   األصعب  يعني    وهذا 

تطويرها، يتجنب  أن  بلد  أي  على  يجب  أنه  املخاطر    بالضرورة  بين  واضحة  مفاضلة  هناك  أن  مفهوما  يكون  أن  يجب  لكن 

 للبلدان.  والقدرات التنظيمية يجب أن يتم بناءا على أهداف السياسة الصناعية  والعوائد وأن االختيار 

التصديرية                     املنتجات  أن  التفصيلي تغطي عادة نطاقا  تجدر اإلشارة  التحليل  التي تنشأ من هذا  واسعا   املحتملة 

فئة محتملة ملنتجات قابلة للتصدير عند    72تم تحديد    بالنسبة لرواندا على سبيل املثال،  يتوافق غالبا مع التوقعات املسبقة.

 . (Hausmann & Chauvin, 2015)النقل  متوسط تكلفة    وتقل عنالتي تمثل موادا محلية ذات كثافة العمالة    digit 4مستوى  

الفئات)  وتم تصنيف من  إلى ثالث مجموعات  األولوية  ذات  املجاالت  املنتجا1هذه  التبغ    املشروبات،  املجهزة،الزراعية    ت( 

تستند هذه هي املجاالت    .والخشبية  واملنتجات املعدنيةالبناء    د( موا3)  واملالبس الجاهزة( املنسوجات  2)والكيماويات الزراعية

من خالل   اقتراحها  يمكن  الصناعاتالالتي  تحليل  أو  الصادرات  لهيكل  بسيطة  مراجعة  إلى  "  تحليل  على    "األولية  القائمة 

 االتجاهات الدولية. 

 الجزائر    واقع تنويع الصادرات في . 4

 صادرات الجزائرية باستخدام عدد من املقاييس.يتم في هذا العنصر قياس درجة تنوع           

 الجزائرية  الصادراتوتنوع تركز مؤشر  .1.4

مما يدل على تركز الصادرات الجزائرية، وذلك ناتج على اعتمادها الكبير على    1اقتراب املؤشر من    3  الشكل  يظهر                   

 املحروقات.  
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 .2017-2000  ،مؤشر الرتكز للصادرات اجلزائرية. 3الشكل 

 
Source : UNCTAD dataset.  

مما يدل على غياب تنويع الصادرات، فهو يسير بالتوازي  0.5و  0.4مؤشر تنويع الصادرات بين  تراوح    فيبين  4الشكل    أما        

 مع مؤشر التركز، وان دل على ش يء فإنما يدل على غياب كلي لتنويع الصادرات طيلة سنوات الدراسة.

 2017-2000ر تنويع الصادرات الجزائرية، مؤش . 4الشكل 

 
Source : UNCTAD dataset.  

 ( STI)  التحول الهيكلي  مؤشر . 2.4

ولية وباألخص النفط مقابل القطاعات  يتم الوصول الى هذا املؤشر من خالل النسب املئوية إلسهام القطاعات األ                  

 عن نمو أو انخفاض إسهام هذه القطاعات مع الزمن
ً
وكذلك من خالل قياس    ،غير النفطية في الناتج املحلي االجمالي فضال

أي قياس نسبة اسهام القيمة املضافة لكل قطاع في القيمة    ، املحلي االجمالي حسب كل قطاعمعدالت النمو الحقيقية للناتج  

اذ يعكس تطور هذه النسبة مقدار التغيير الحاصل في    ،االجمالية لكل القطاعات االقتصادية املكونة للناتج املحلي االجمالي

 .(12ص  ،2001 االسكوا،الوطني )هيكل االنتاج ومصادر الدخل 

 يعبر عنه بالصيغة التالية:                   
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تعبر السنوات عن القيم املتوسطة لخمس سنوات تجنبا للتغيرات  . s  ،tفي السنوات  iهي حصص القطاع  isX ،itXحيث:  

 االجمالي. والتقلبات االستثنائية في معدالت مساهمة القطاعات في الناتج املحلي 

، باستخدام برنامج  2018الى غاية    2000بهدف تتبع مسار القطاعات التصديرية نقوم بحساب املؤشر للسنوات من                

Excel 2018-2000والنتائج موضحة في الجدولين التاليين للسنوات من الجزائرية،  . وباالعتماد على إحصائيات الجمارك : 

 2009-2000،التحول اهليكلي للقطاعات التصديرية  :1اجلدول  
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 0.177 0.077 0.073 0.061 0.073 0.111 0.122 0.113 0.073 0 السلع الغذائية

 0.276 0.321 0.181 0.257 0.191 0.180 0.103 0.171 0.093 0 املنتجات الخام 

 0.289 0.182 0.367 0.459 0.434 0.262 0.064 0.408 0.261 0 النصف مصنعةالسلع 

 0.028 0.028 0.028 - - - 0.027 0.023 0.027 0 سلع وعتاد فالحي

 0.060 0.064 0.068 0.066 0.067 0.033 0.045 0.026 0.010 0 سلع وعتاد صناعي

 0.029 0.005 0.268 0.014 0.004 0.003 0.046 0.046 0.006 0 سلع استهالكية غير غذائية 

 0.209 0.167 0.281 0.304 0.403 0.171 0.021 0.560 0.304 0 محروقات

Source : Authors’ Calculations.  

 2018-2010،التحول اهليكلي للقطاعات التصديرية  :2 اجلدول
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 0.833 0.919 1.101 0.605 0.440 0.546 0.365 0.410 0.479 الغذائيةالسلع 

 0.123 0.107 0.179 0.205 0.074 0.067 0133 0.119 0.064 املنتجات الخام 

 1.667 0.948 1.144 1.247 0.811 0.066 0.007 0.037 0.129 السلع النصف مصنعة

 - - - 0.028 0.027 - - 0.028 - سلع وعتاد فالحي

 0.002 0.004 0.016 0.079 0.094 0.085 0.084 0.082 0.080 سلع وعتاد صناعي

 0.015 0.003 0.006 0.009 0.017 0.011 0.011 0.014 0.001 سلع استهالكية غير غذائية 

 2.048 1.353 1.616 1.450 0.842 0.160 0.045 0.013 0.051 محروقات

Source : Authors’ Calculations.  

تظهر النتائج أن مؤشر التحول الهيكلي لجميع القطاعات أقل من الواحد، وهذا راجع لغياب تحول هيكلي لحصة                

 1.247القطاعات في التجارة الخارجية طيلة سنوات الدراسة، لكن نالحظ ارتفاع املؤشر لكل من املنتجات النصف مصنعة  

، وهذا بالتوازي مع ارتفاع املؤشر بالنسبة للمحروقات 2016سنة    1.101، والسلع الغذائية  2016  سنة  1.144و  2015سنة  

. وعليه فان ارتفاع املؤشر يدل على زيادة الحصص السوقية لصادرات القطاعات  2018سنة    2.048الى  2015  سنة  1.450

 ل الهيكلي.موازاة مع زيادة حصة املحروقات، وبالتالي غياب التحو 

 فضاء املنتج في الجزائر. 5

والذي يبين أن أكبر  ، مع نسبة كل منها في الشكل التالي 2018عام  الجزائر   تم تصديرها مناملنتجات التي سلة تظهر                  

 حسب املفتاح أسفل الشكل: بينما ال تمثل باقي القطاعات سوى نسب ضئيلة.  (يظهر باللون البني)نسبة لقطاع املحروقات 

 2018 منتجات مصدرة من اجلزائر، .5الشكل 
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Source : http://atlas.cid.harvard.edu/ 

حيث يبين الصادرات الحالية    6أما املنتجات املحتملة لزيادة فرص التصدير وبالتالي قيمة الصادرات يظهرها الشكل                   

 تتمثل في: واملحتملة، وفي الغالب هي منتجات ذات ميزة نسبية ظاهرة.

ول، زجاج االمان  الالمائية، اليوريا، لوحات من الجبس، الزجاج املصق  مصنعة: األمونيابالنسبة للمنتجات النصف   ✓

واملاعز  الرقيق، امليثانول "الكحول االيثيلي"، الغازات النادرة، البنزين، الجلود الكبيرة لألبقار والخيول، جلود األغنام  

 املجففة، حبيات جلود األبقار أو الخيول.   غير

البحر    وفواكه،املنتجات الغذائية: خروب وقصب السكر، تمور طازجة وجافة   ✓ أسماك مثل األخطبوط وسرطان 

 الباستا والكسكس، زبدة وزيت الكاكاو، فطر، وماء،والروبيان وأسماك أخرى حية، مشروبات غير كحولية 

 سلع وعتاد صناعي: الغساالت املنزلية األوتوماتيكية.  ✓

 منتجات حمتملة التصدير من اجلزائر. . 6الشكل 

 
 

Source : http://exportpotential.intracen.org/ 

http://exportpotential.intracen.org/#/products/tree-map?fromMarker=i&exporter=12&whatMarker=s&what=a
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اميكيات التجارة  يقوم موقع األطلس للتركيب االقتصادي لجامعة هارفارد بنشر بيانات تستخدم الستكشاف دين                  

 .2018العاملية بغرض إيجاد فرص جديدة للنمو لكل بلد من العالم. وقد نشر مؤخرا فضاء املنتج للجزائر لسنة 

 . 2018 فضاء املنتج يف اجلزائر،. 7الشكل 

 
Source :https://atlas.cid.harvard.edu/explore/network?country=66&year=2018&productClass=HS&produc

t=undefined&startYear=undefined&target=Product&partner=undefined 

تظهر املحروقات باللون البني القاتم وهي الدوائر ذات الحجم الكبير، لكن لديها ارتباطات مع منتجات أخرى مثل:                    

، والغاز له رابط أولي مع األمونيا أيضا والكبريت،     HS 3102، األسمدة املعدنية أو الكيميائية ذات التصنيف   HS  2814األمونيا  

بينما الدائرة  البنية الصغيرة التي تظهر في األعلى لفوسفات الكالسيوم والذي يرتبط بحمض الفوسفات وغيرها من األحماض  

على الساخن بشكل غير منتظم    أما الدائرة البنية األفتح قليال التي في األسفل خاصة بالقضبان واألعمدة امللفوفة  الكيميائية؛  

قضبان وأعمدة أخرى من الحديد أو الصلب غير املسبك      HS 7214ترتبط مع      HS 7213من حديد أو صلب غير مسبك  

التي لم تشكل على الساخن، وقضبان وأعمدة أخرى من سبائك الصلب، زوايا، أشكال ومقاطع من سبائك الصلب، قضبان  

 ؛ HS 7228مجوفة 

، والذي له ارتباط  HS  1701بالنسبة للدوائر ذات اللون األصفر أول دائرة أسفل املحروقات تتمثل في قصب السكر                   

االسمنت بأنواعها، بينما الدائرة التي أسفلها مباشرة خاصة بالتمور وغيرها من الفواكه حسب التصنيف    HS  2523أولي مع  

بينما الدائرة الصفراء السفلي على   .HS  0807والبطيخ    HS  0709والذي له ارتباط أولى مع خضر أخرى    HS  0804السلعي  

، والجلود املدبوغة  HS  4102، ترتبط مع جلود األغنام غير املدبوغة ذات التصنيف السلعي  HS  4105اليسار تخص الجلود  

4106  HS  7108، والذهب  HS  .)ى اليمين خاصة باألعشاب البحرية وغيرها من الطحالب  والتي في أقص   )شبه مصنع أو مسحوق

  1202، والتي ترتبط مع الصنف  HS  1212وبنجر السكر وقصب السكر وغيرها من املنتجات النباتية ذات التصنيف السلعي  

HS  .الفول السوداني غير املحمص سواء مقشر أو ال 

املنتجات                  والتي تخص  البنفسجية  الدوائر  األمونيا  أما  اليمين  على  فالتي  الزيوت      HS 2814الكيميائية  ترتبط مع 

 HS، والغازات البترولية والهيدروكربونات الغازية األخرى     HS 2709وزيوت البترول املتحصل عليها من املواد املعدنية الخام  

أما التي   ؛HS 3102الكيميائية النيتروجينية  الكحول غير الحلقي ومشتقاته املهلجنة أو املسلفنة، األسمدة املعدنية أو      2711

https://atlas.cid.harvard.edu/explore/network?country=66&year=2018&productClass=HS&product=undefined&startYear=undefined&target=Product&partner=undefined
https://atlas.cid.harvard.edu/explore/network?country=66&year=2018&productClass=HS&product=undefined&startYear=undefined&target=Product&partner=undefined
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املخلفات املطحونة أو على شكل كريات ناتجة عن استخالص     HS 2306ترتبط مع     HS 3102 على اليسار  تخص األسمدة

  وزيوت   زيوت النفايات   HS 2710؛ وترتبط أيضا مع  2305أو    2304الدهون أو الزيوت النباتية، بخالف تلك الداخلة في البند  

  مستخلصة  زيوت أو  البترول زيوت من أكثر أو املائة في 70 على بالوزن من املعادن عدا الخام، تحتوي  عليها املتحصل البترول

أما التي  . HS 2814الالمائية   ؛وأيضا يرتبط مع األمونيا  للمستحضرات األساسية املكونات هي  الزيوت وهذه قارية، معادن من

النادرة   والغازات  الهيدروجين  تخص  فهي  اليسار  السلعي    HS  2804على  التصنيف  ذات  مع  البريليوم،   HS  8112وترتبط 

 وغيرها من مصنوعات هذه املعادن بما في ذلك النفايات والخردة.  الغاليوم الكروم، الجرمانيوم،

لزيادة               استغاللها  يمكن  التي  املنتجات  نعرض  ولتوضيح  املحروقات،  خارج  الصادرات  تنويع  وبالتالي  التصدير  فرص 

منتجا يمكن تصديره، وهذا بعد االعتماد على كثافة القرب النسبي بين املنتجات التي يتم تصديرها    25الشكل التالي الذي يبين  

ب العرض في مؤشر إمكانات  بميزة نسبية ظاهرة وكشفت عن منتجات جديدة، باعتماد منهجية فضاء املنتج. بالنظر الى جان 

التصدير. بحيث تتوافق إجمالي الطاقة التصديرية حسب البلد )لجميع املنتجات( مع قيمته التصديرية املتوقعة املحسوبة  

على أساس الصادرات الحالية ونمو الناتج املحلي اإلجمالي املتوقع، وأن إجمالي طاقة التصدير حسب املنتج )لجميع البلدان(  

 العالمي املتوقع على هذا املنتج.  الطلب  معيتوافق 

 تنويع منتجات اجلزائر  .8الشكل 

 
Source : http://exportpotential.intracen.org/ 

ا  25أفضل الخيارات لتنويع صادرات الجزائر تتمثل في                      لتصنيف السلعي لستة  منتجا مرتبة في الجدول التالي مع 

 :HS 06أرقام  

 

 

 

http://exportpotential.intracen.org/#/products/tree-map?fromMarker=i&exporter=12&whatMarker=s&what=a


 

تحليل فضاء املنتج منظور التنويع االقتصادي في الجزائر:   

325                                                                 ISBN: 978-9931-9738-0-5 

 املنتجات احملتملة لتنويع الصادرات  .3الجدول 

 املنتج 
السلعي  التصنيف 

HS06 
 الرقم 

 HS760110 1 أملنيوم غير مخلوط أو مشكل 

 HS720310 2 املنتجات الحديدية املحصل عليها من الحديد الخام 

 HS810520 3 عناصر كوبالت ومنتجات وسيطة

 HS410222 4 جلود الخراف أو الحمالن بدون صوف 

 HS 760511 5 ملم  7أسالك األملنيوم غير مخلوط أقل من 

 HS 720711 6 منتجات نصف مصنعة من الحديد والصلب 

 HS 310420 7 كلوريد البوتاسيوم لالستعمال كسماد 

 HS 510130 8 صوف بالكربون غير مندوف أو ممشط 

 HS 31039 9 الفوسفاتية املعدنية أو الكيميائية األسمدة 

 HS 010402 10 املاعز الحي

 HS 310530 11 ديامونيوم الهيدروجين أو الفوسفات

 HS 780199 12 الرصاص متنوع 

 HS 020422 13 األغنام املقطعة الطازجة 

 HS 151190 14 زيت النخيل )ماعدا الخام( والقطع

 HS 230120 15 السمك املطحون 

 HS 03XXX 16 الرخويات والالفقاريات األخرى 

 HS 010410 17 األغنام الحية 

 HS 760120 18 سبائك األملنيوم 

 HS 721420 19 قضبان من الحديد غير مسبك 

 HS 020442 20 األغنام مقطعة مجمدة 

 HS 0302xd 21 سمك متنوع كامل، طازج 

 HS 410390 22 واملعالجة الجلود الكبيرة والصغيرة الخام 

 HS 780110 23 الرصاص املكرر 

 HS 740311 24 أقطاب النحاس 

 HS 252329 25 إسمنت 

 من اعداد الباحثني ابالعتماد على الشكل السابق. : املصدر
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 . خاتمة6

تحليل         باستخدام  قمنا  الدراسة،  هذه  خالل  تصدرها  من  التي  واملحيطية  املركزية  املنتجات  توضيح  من  املنتج  فضاء 

التصديرية للجزائر والتي تمكنها من تنويع الصادرات، والتحول التدريجي من تصدير أحادي    الفرصوالكشف عن  الجزائر،  

  ة التقني، ال بد من اإلشارة أن  لكن مع ذلك  صادر الدخل واالقتصاد عموما.القطاع إلى تصدير متعدد القطاعات، وتنويع م

است في هذه املراجعة  التي تم  املنتج()عراضها  )أكثر دقة(    .Hausmann et alلـ    نهج فضاء  أكثر من مجرد مؤشرات  ال تقدم 

نسبيا،   تلإلمكانيا الواسعة  اإلنتاج  مناطق  في  يتخذ  املحتملة  التي  القرارات  ذلك  التي  ومع  هي  املطاف  نهاية  في  املنتجون  ها 

تكن لدى الحكومة املوارد    وما لم  ستحدد املنافذ املحتملة ملنتجات التصدير مع قيام الحكومات بتقديم الدعم واالقتراحات.

ات ستأخذ  فإن هذه القرار   استثماري للقطاع العام في األنشطة القابلة للتداول على املستوى الدولي،  والتزام ببرنامج الالزمة  

 محدد. بالتأثير لكن دون فرض قرارات االستثمار في أي مجال وتقوم الحكومةمن قبل القطاع الخاص 
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خرى  بداللة فضاء املنتج، تتطلب املنتجات "القريبة" قدرات انتاجية متشابهة لإلنتاج التنافس ي، كما أن بلدا ما يتخصص في سلع قريبة من األ   -  1

   .(Hausmann, et al., 2011)سيجد سهولة في تنويع سلة صادراته  

لإلنتاج التنافس ي في نطاق املنتجات املحددة ال تختلف كثيرا عن تلك املطلوبة في املجاالت التي يتم تحقيق التخصص بما أن القدرات الالزمة    -  2

 الناجح بالفعل، فإن الدعم العام في هذه املجاالت يمكن أن يساعد على خلق ميزة نسبية جديدة أو ديناميكية. 



 العلوم االقتصادية والتسيير  مخبر:  القطاع الصناعي في الجزائر ... الواقع والرهانات املستقبلية

 مخ 

328                                                                        ISBN: 978-9931-9738-0-5 

 قراءة في قطاع الصناعات التقليدية والحرف بالجزائر 

Study of traditional industries and crafts sector in Algeria 
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 ملخص: 

القطاعات الصناعية املتمثل في قطاع الصناعات التقليدية، وذلك  تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على أحد  

من خالل التعرف على هذا القطاع بالتحديد والظروف التي مر بها، ومدى مساهمته في التنمية املحلية للبالد، والتي  

 يمكن إرجاعها إلى األهمية التي أولتها الدولة الجزائرية لهذا القطاع. 

ا إلى أن قطاع  التي كما توصلنا  التقليدية مر بفترات عصيبة، توالتها مجموعة من االستراتيجيات  لصناعات 

 كانت منبثقة من مجموعة من البرامج ذات الفعالية؛ سواء على مستوى الهيئات املخولة أو الحرفيين.  

 الصناعات التقليدية.، الحرف.، الحرفي.، التنمية املحلية.، التنمية االقتصادية. كلمات مفتاحية:  

 JEL   :F63  ،A11اتصنيفت

Abstract: 

This study aims to identify one of the industrial sectors represented in the traditional industries 

sector, by getting acquainted with this sector in particular and the circumstances it went through, and the 

extent of its contribution to the local development of the country, which can be traced back to the 

importance that the Algerian state has attached to this sector. 

We concluded that the traditional industries sector went through difficult periods, followed by a 

set of strategies that emerged from a set of effective programs. Whether at the level of authorized bodies 

or craftsmen. 

Keywords: Traditional industries; crafts; crafts; local development; economic development. 

JEL Classification Codes: F63, A11 

 

 . مقدمة: 1

التقليدية   يعتبر قطاع البالغة في الجزائر، حيث له كانت  الصناعة  القطاعات ذات األهمية  مساهمة    والحرف من 

االقتصادية،   التنمية  في  مكمال  و كبيرة  وعنصرا  املحلية،  التنمية  في  ايجابيا  القطاعاتدورا  للقطاع  ال  األخرى   لبعض  تابعة 

بتعبير أدق؛ إمتالكه  لقدرة كبيرة في الدفع بعجلة  سريع التكيف مع املستجدات،    هذا القطاع  ، األمر الذي جعلالصناعي ككل

التوظيف، أواالنتاج   الفعلية في مجاالت متعددة، سواء على مستوى  التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل مساهمته 

تمع بالنظر ملرونته في االنتشار . غير أن االهتمام به كقطاع  واالستثمار، باإلضافة إلى توفيره لالحتياجات الضرورية ألفراد املج

 مجد في الجزائر تراجع لسنوات عديدة.
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الخاص أو   للقطاع مؤسساته التابعةهو املعاناة التي عرفها القطاع سواء على املستوى  ؛إن القصد من هذا التراجع

الثمانينات    سنوات  خالل مطلعي  ، حدث ذلكواملادية  منها  ةفقدانه للكثير من املوراد البشري   جراء    أزمات  عرف  لقد  العام.  

العشرين، وذلك   القرن  التنمية االقتصادية،   بسببوالتسعينات من   عدم االهتمام به كقطاع من القطاعات املساهمة في 

جموعة  مل  ا  ضأو انقرا   ا اندثار   عن هذا الوضعانجر  حيث  التحول نحو اقتصاد السوق،    إلى  والذي أرجعه الباحثون املتخصصون 

واملشاكل التي حالت    يعانون الكثير من املعيقات  ؛ خاصة الحرفيون ، األمر الذي جعل ممتهنيهاوالصنائع والخدمات  من الحرف 

 . املبتغاةدون الوصول إلى األهداف 

الل  استفاقة وحضورا من خ  ، إال أنه عرفقطاع الصناعات التقليدية والحرف   بالرغم من األزمات التي مر بهاإنه و 

من خالل ضمن القطاعات األخرى الفاعلة في االقتصاد الوطني.    تبنيه ملجموعة من االستراتيجيات، حيث تم االهتمام بتنميته

املشارك  حدث ذلك من  قامت  للحرفيين وممثليهم،  للمقاولين    االيجابية   اتانطالقا  تبني الستراتيجيات  مبدأ    من خالل  على 

  2009،  1997،  1994االستماع إلى املشاكل واملعيقات في الجلسات الوطنية التي انعقدت في السنوات    و  والتشاور   التشاركية

 وهو ما استحسنه كل الفاعلين في القطاع. .2011أو من خالل انعقاد ندوات وطنية وجهوية سنة 

واالنتقال بهم إلى تعميق    قفزة نوعية أدى إلى تحفيز الحرفيين عرفت الصناعات التقليدية والحرفية    وبالتالي فقد

سمى بــ "مقاربة طرح الحلول واملقترحات" إحدى  لقد      .(2014)بن عزوز،    التفكير
ُ
تم اعتبار هذه املقاربة التشاركية أو كما ت

لتوازنات وابتعاد التصور الخاص  املقاربات املجدية، إال أن األمر لم يعد يتوقف على سرد املعيقات واملشاكل، نظرا الختالل ا

، وهو ما أحدث نوعا من الالتوازن  محض  بالتصور لدى القائمين على القطاع الذي أصبح تصورهم ذو طابع إداري   ، بالحرفيين

 بين الطرفين ملرات عديدة ومتوالية.     

أنه  لقد إلى  االهتداء  وممثليهم  تم  الحرفيين  مشاركة  بمكان  األهمية  القا  من  جاني  التسيير،إلى  على  بحكم    ئمين 

، ومعرفتهم بخبايا الوضع من خالل التجارب التي مروا والحنكة التي يمتلكونها، وبالتالي أصبح  ارتباطهم الوثيق بقضايا املجتمع 

اعتبارهم   الضروري  في  من  التقليدية كطرف مساهم  الصناعة  إلى  ُينظر  بعدما أصبح  التنموي، خاصة  الفعل  أعمدة  أحد 

 الحلول للنهوض باملشاكل االقتصادية واالجتماعية.  التنمية وأحد

 الشكالية: .2

يعتبر القطاع الصناعي الجزائري من أبرز القطاعات الرائدة في دعم التنمية االقتصادية في البالد، وذلك للدور الذي  

يؤديه في تحريك عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية، بالرغم من ذلك نجد أن العديد من املؤسسات الصناعية لم تقم  

ق حسبها يعود إلى سوء التسيير والفساد، حيث تم االعتماد على تكنولوجيا  بوضع دراسات جادة اقتصادية، بل مرد االخفا

مستوى    ن فيتد  الذي أدى إلىاملتمثل في اليد العاملة الغير مؤهلة،    ؛املوارد البشرية  أداء   ضعف على مستوى تمخض عنه  قديمة  

 االنتاج وجودته أيضا.  

( والعجز  التي تم  2005  -2000لعمومي خالل السنوات )ركود أثبتته إحصائيات الديوان الوطني للقطاع الصناعي ا

، وهذا بالرغم من اإلمكانيات املالية املسخرة خالل عشريتين من الزمن. هي صورة في اعتقادنا مناقضة  2006تسجيله سنة  

لثمانينات من خالل  للطموحات واألهداف الكبيرة واملسطرة ضمن البرامج التنموية للبالد. لقد تأكد هذا التراجع املستمر منذ ا

 .2005فقط سنة  %6خالل عقد الثمانينات و  %15مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام التي لم تتجاوز 
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الحلول    البحث عن  إلى  الصناعي  بالقطاع  النهوض  الدولة وألجل  الصناعي، فقد سارعت  بالقطاع  النهوض  وألجل 

ومن بين القطاعات التي سنقف عندها من خالل األوضاع التي مر بها واالنتعاش    الكفيلة، و االهتمام بكل قطاع على حدة،

باعتبار قطاعا هاما، و  التقليدية والحرف،  الصناعات  بها هو قطاع  التي مر  األزمات  القطاع  الذي عرفه جراء  أحد حلقات 

 .االقتصادية  املساهمة في التنمية االقتصادية، ومحورا أساسيا للتنمية اتالقطاع  وأحدالصناعي، 

)سعيدة حمادي،    تزداد أهميته لكونه يحتل مكانة هامة على مختلف األصعدة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية

املنعكسة للموروث الحضاري والثقافي للهوية الوطنية، وهو ما جعل الدولة الجزائرية توليه أهمية   ؛ أي أحد  املكونات( 2020

شكال واالستراتيجيات؛ سواء من خالل استحداث مناصب شغل أو خلق مشاريع ضمن املؤسسات املصغرة  األ بالغة، بشتى  

 لترقية والتطوير. على مستوى التأطير والتنظيم أو ا أووالهيئات واملؤسسات العمومية، 

االعتبار    إن وإعادة  االعتراف  إلى  بها  دفع  األخير  السنوات  في  السوق  القتصاد  الجزائر  النشاطات  لتبني  أنواع  كل 

بما فيها الصناعات التقليدية والحرف وإدارجها كطرف مساهم مثله مثل القطاعات األخرى.  يتضح في اعتقادنا   ؛االقتصادية

تسطير    من خالل سعي الدولة نحو بعث حركية فعالة للنشاطات الحرفية على جميع املستويات  هذا االهتمام انطالقا من  

التقليدية   املستدامة للصناعة  للتنمية  أهمها  2020فاق  ل مخطط عمل  في قطاع   ؛املتضمنة لعدة محاور  التشغيل  تطوير 

ال سيما في أوساط املرأة    ؛تطوير العمل املنزليو   ،واملساهمة في التصدير خارج قطاع املحروقات  ،الصناعات التقليدية والحرف

االنتاج والتصميم في مختلف فروع الصناعة   تقنيات  في  التكوينية  الدورات  النوعية من خالل  الريفية، عن طريق تحسين 

  (60-43، الصفحات 2019)مصطفى،  التقليدية.

غيابا شبه كلي تجاه الصناعة التقليدية  ها قطاع الصناعات التقليدية والحرف، مرده  إن مصدر األزمات التي مر ب

أو الحرفيين بمختلف تخصصاتهم. إن غياب النظرة لقطاع الصناعة    ،لقائمين عليه على مستوى الهيئاتاوحتى    ،والحرف

فات األزمتين االقتصادية واألمنية التي  التقليدية كقطاع اقتصادي تأخر لسنوات عديدة، الذي قد يرجع في اعتقادنا إلى مخل

وأصحاب الحرف، ثم املوارد    ،املتمثلة في الفاعلين في القطاع  ؛أدى باألساس إلى اضمحالل في املوارد البشرية  ،مرت بها البالد

 املادية املتمثلة في موارد العمل، ناهيك عن غياب خطة عملية واضحة قائمة على املنظور االقتصادي.

بالرغم من أهمية قطاع الصناعات التقليدية والحرف فقد عرف تقلبات تأرجحت بين النظرة    نستنج؛ أنه  وبالتالي

خرى، ولكال الوضعيتين أسبابها، هو األمر الذي دفعنا للوقوف وتشخيص وضعية  االيجابية من جهة، ونظرة سلبية من جهة أ

بالفاعلين فيه   لنا فيها احتكاك عن قرب  القطاع مدة طويلة، كان  القطاع، خاصة وأننا اشتغلنا بأحد مؤسسات هذا  هذا 

تكوين )األساتذة املكونين للتخصصات  )الحرفيين، أصحاب املشاريع...(، أو على مستوى التسيير)املسؤولين على القطاع(، أو ال

الوالئية خالل   الهيئات  أو  إطار اإلعالم والتوجيه(  في  بتعلم هذه الحرف  املعنيين  التقليدي والحرف، والشباب  الطابع  ذات 

في   والتكوين  الحرفيين  بانشغاالت  تعلق  ما  خاصة  الناجعة،  الحلول  عن  للبحث  والتشاورية  التنسيقية  االجتماعات 

 ، من خالل طرحنا للتساؤل التالي: الحرفيةالتخصصات 

قراءة يمكننا  موقع   كيف  وما  البالد؟  بها  مرت  التي  الظروف  ظل  في  والحرف  التقليدية  الصناعات  هذا    واقع 

واملستجدات املتطلبة للتنمية املحلية؟ وما هي اآلليات التي تم اللجوء إليها ألجل تخطي  مختلف املتطلباتضمن القطاع 

 معيقاته؟
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 ضبط املفاهيم:  .2

من الصعوبة تقديم تعريف للصناعة التقليدية والحرف، كونه قطاعا غير متجانس يضم مجموعة من األنشطة  

 املتنوعة التي ال تخضع لنفس الخصائص والغرض، بحيث نجد عدة مقاربات:     

 :  مفهوم الصناعة التقليدية والحرف .1. 2

-1-10املؤرخ في    01-96من األمر     05الصناعة التقليدية والحرف حسب املادة  : تعرف  .املقاربة التشريعية1.  1.  2

يدية والحرف على " أنها كل نشاط إنتاج أو  املحدد للقواعد التي تحكم الصناعة التقل   1996/ 3الجريدة الرسمية رقم    1996

وي ويمارس بصفة رئيسية ودائمة وفي شكل  إبداع أو تحويل أو ترميم أو صيانة أو تصليح أو أداء خدمة يطغى عليه العمل اليد

الفنية،   التقليدية  والصناعة  التقليدية  )الصناعة  التالية:  النشاطات  مجاالت  أحد  في  أو معرض ي  بالبيت  أو  متنقل  أو  قار 

إما فرديا أو ضمن   الكيفيات  الحرفية للخدمات(، وحسب  التقليدية  الصناعة  املواد،  التقليدية والحرفية إلنتاج  الصناعة 

  (24-23، الصفحات 2019)بن هراوة،  تعاونية للصناعة التقليدية والحرف أو ضمن مقاولة للصناعة التقليدية والحرف" 

وهذا ما يعني أن االنضمام إلى قطاع الصناعات التقليدية والحرف ال يتطلب من الفرد رأسمال مادي ضخم حتى  

نائع أو تقديم بعض من الخدمات،  كما أن املهارات املتطلبة لها يمكن تعلمها بسهولة دون الحاجة املعرفية  يمارس أحد الص 

والعلمية، وأما ممارستها فقد تكون في مختلف األوساط أيضا، بما فيها الوسط الريفي، بحيث يجد صاحبها توفر االستقاللية  

 الوقوع في البطالة. املادية والحصول على مورد عيش دون االتكالية أو

: هي كل املنتجات املصنوعة من طرف الحرفيين إما حصرا باليد أو بمساعدة أدوات يدوية املقاربة االجرائية.2.  1.  2

أو ميكانيكية، شرط أن تشكل املساهمة اليدوية للحرفي الجزء األكبر من املنتج النهائي، وهذا باستخدام مواد أولية مأخوذة  

عية ودون تحديد الكمية، حيث يمكن أن تكون هذه املنتجات جمالية، فنية، إبداعية، ثقافية، زخرفية، أو  من املوارد الطبي

 (Unesco, 2016) رمزية.

أن الحرفي هو كل شخص طبيعي مسجل في سجل    01-96من األمر    10: يعرف حسب املادة  مفهوم الحرفي .  2.  2

الصناعة التقليدية والحرف يمارس نشاطا تقليديا، يثبت تأهيال ويتولى بنفسه مباشرة تنفيذ العمل وإدارة نشاطه وتسييره  

 (   01-96وتحمل مسؤوليته.) األمر رقم 

الفرد، يستلزم ألدائه توفر مؤهالت يتم اكتسابها بعد قضاء عدة سنوات في    هي العمل الذي يزاوله  الحرفة:.  3.  2

  (688، صفحة 1998)شارلوت سيمور،  تلقي التعليم والخبرة الالزمة

والحرف:  .  3 التقليدية  الصناعات  وخصائص  حسب  تصنيف  والحرف  التقليدية  الصناعة  صنف 
ُ
النشاط  ت

 املمارس إلى: 

: هي كل منتوج يغلب عليه العمل اليدوي، يستعين فيه الحرفي  الصناعات التقليدية والصناعة التقليدية الفنية -

بنقل مهارة عريقة،   تزيينية ذات طابع حرفي، تكتس ي طابعا فنيا يسمح  أو  أشياء نفعية  بآالت بسيطة، وذلك لصنع  أحيانا 

 إلى نوعين:  وتنقسم حسب وظيفة منتجاتها  
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فنية،    - مهارات  تتطلب  واالبداع،  االنفرادي  باألصالة والطابع  تتميز  تزييني:  طابع  الفنية ذات  التقليدية  الصناعة 

األساسية   الوظيفة  تتمثل  رفيعة،  أولية  ومواد  طويلة،  صناعية  فترة  تقتض ي  الحرفة،  في  وتخصصا  للحرفي،  عاليا  وتأهيال 

 أساسا، بحيث تعكس مجمل التعابير املتعلقة بتقاليد وثقافات وطقوس أي بلد.   ملنتوجاتها في الوظيفة التزيينية

تكون    - ما  غالبا  حيث  الحرفي،  من  عالية  فنية  خبرة  تتطلب  ال  فهي  الوظيفية:  االستعمارية  التقليدية  الصناعة 

امله وتوزيع  املتسلسل  العمل  على  يعتمد  بسيط،  تكراري  طابع  ذات  ملنتوجاتها  الفنية  االنتاج،  التصاميم  مراحل  كل  في  ام 

   .(2019)بن عبد العزيز،  الوظيفة األساسية فيها هو تلبية الحاجيات اليومية

املواد: وتسمى أيضا الصناعة التقليدية الحرفية النفعية الحديثة، وهي كل صنع    الصناعة التقليدية الحرفية النتاج  -

ملواد استهالكية عادية، ال تكتس ي طابعا فنيا خاصا، توجه للعائالت وللصناعة وللفالحة، تتميز باعتمادها على درجة أكبر من  

 ، وتعرف بالصناعات الصغيرة.التخصص، وغير عاكسة لثقافة أو هوية شعب معين، منتشرة في كل دول العالم

خاصة    - خدمة  تقدم  والتي  الحرفي  يمارسها  التي  النشاطات  مجمل  وهي  للخدمات:  الحرفية  التقليدية  الصناعة 

   .(59 - 41، الصفحات 2016)سهيلة، كريمة،  بالصيانة أو التصليح أو الترميم الفني.

ا عتبر 
ُ
ت وبين  كما  املحلية  املجتمعات  بين  التفاعل  من  سنين  عدة  مدار  على  منتوج  بمثابة  التقليدية  لصناعات 

املجتمعات األخرى، بإمكانه التحول إلى مكون أصيل للذاكرة، ومخزون لالمكانيات االنتاجية الذاتية داخل كل مجتمع محلي.  

إلى الصناعات التقليدية والحرف من وجهة نظر    (UNIDO)  في السياق نفسه، تنظر منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 تسويقية إلى رؤى متعددة ومنها: 

الحرف التقليدية الجميلة: هي التي تعبر منتجاتها عن الخصائص العرقية والتراث التقليدي، حيث تكون ذات طابع    -

عرض منتجاته
ُ
صنف ضمن األعمال الفنية. كما ت

ُ
ا في املتاحف واملعارض الفنية، ويتم شراؤها  فريد من نوعه، تنتج بالوحدة وت

 من قبل محبي جمع الثار.

أولية    - مواد  باستعمال  يدويا  مصنوعة  منتجاتها  وتكون  تقليدية  أساليب  تستخدم  حرف  هي  التقليدية:  الحرف 

يلجؤون إلى مصممين ملساعدتهم  تقليدية وتكنولوجية. يكمن الفرق بينها وبين الحرف التقليدية الجميلة في كون أن الحرفيين 

 على ضبط املنتوج حسب متطلبات السوق، مع ضمان ظهور الخصائص العرقية والخلفية التاريخية. 

الحرف التجارية: تكون منتجاتها مصنوعة تقليديا، ومكيفة حسب احتياجات وأذواق السوق، وبدرجة عالية، تنحو    -

خصص للمشترين األجانب، يتم  
ُ
بكميات كبيرة، باستخدام وسائل كبيرة ومتنوعة، وتعرض في املتاجر   نتاجهاإنحو "املوضة" وت

 املتخصصة واملحالت التجارية. 

بأحجام    - تنتج  أوتوماتيكية،  الالت  بواسطة  إنتاجها  املعاد  التقليدية  الصناعة  نماذج  كل  تمثل  املصنعة:  الحرف 

  (UNIDO, 2005, pp. 29 - 30) األحيان. كبيرة، وقد ال يلتزم املنتجون فيها بالطابع التقليدي في بعض

 أما الطابع املميز للصناعات التقليدية والحرف فيمكن حصرها في كونها تعتمد في الغالب على: 

والثقافة    - املوضوع، األصالة  املعبر عن  التقليدية طابعها  للصناعة  يكون  أن  بمعنى  الصانع، االنفرادية:  وحضارة 

 بحيث يستحيل التقليد. 
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من    - نوعا  يعطيها  ما  وهو  آليا،  املتقنة  املنتجات  عن  بعيدا  يدويا،  طابع  تكتسب  حيت  والجمال:  اليدوي  اإلتقان 

 الجمالية، اعتمادا على أشكال زخرفية أو ألوان معبرة. 

 مراحل تطور الصناعات التقليدية والحرف في الجزائر: . 4

مراحل الصناعات التقليدية والحرف في الجزائر قائم على مدى الرؤية املعتمدة على التخطيط في إن الحديث عن  

 إطار التنمية االقتصادية، ومنه يمكن حصر هذه املراحل في محطات هي:

 (: ويمكن حصرها في مرحلتين: 2002 -1992مرحلة إعادة التأسيس ) -

هذه املرحلة الجزئية بإنشاء غرف الحرف والغرفة الوطنية للحرف    (: تميزت1996  -1992* املرحلة األولي/ التأسيس )

التقليدية، الهدف منها تكوين نواة صلبة من الحرفيين قصد التعرف األولي على الواقع امليداني   والوكالة الوطنية للصناعة 

 للعمل الحرفي.  

الذي أوضح اإلطار املحدد ألجل    01/96مر  (: تم في هذه املرحلة إصدار األ 2002  –  1996* املرحلة الثانية/ التنظيم )

التطوير والنهوض بالقطاع، والذي كان من إجراءاته )إلغاء معيار الجنسية ملزاولة أي نشاط في الجزائر، والتكريس القانوني  

إلى    افةباإلضللعمل املنزلي وتحويل سجل الصناعات التقليدية والحرف من البلديات إلى غرف الصناعات التقليدية والحرف، 

 منح عدة تسهيالت مادية وجبائية.

تعتبر هذه املرحلة بمثابة التطوير الحقيقي لقطاع    (:2009  -2002مرحلة تطوير قطاع الصناعة التقليدية والحرف ) 

البعد االقتصادي وإلحاقها بقطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، حيث خرجت   التقليدية من خالل إعطائها  الصناعات 

 117ألف منصب عمل وتحقيق  340الركود وربطها بالديناميكية الشاملة للتنمية االقتصادية، وإحداث ما يقارب  نشاطها من  

 مليار دينار في الناتج الداخلي الخام.  

إلحاق   2010(: تم سنة 2015 -2010مرحلة تعزيز مكانة قطاع الصناعة التقليدية والحرف في االقتصاد الجزائري )

التقلي الصناعة  إثرها وضع  قطاع  على  تم  الندوات  من  انعقاد مجموعة  القطاع  السياحة، حيث عرف  بوزارة  والحرف  دية 

خاصة على املستوى االقتصادي، من خالل دعم الحرفيين على االنتاج    2020استراتيجيات مستقبلية للتنمية في القطاع لفاق  

  ق تصدير منتجات خاصة بالصناعات التقليدية والحرف. الكمي والنوعي وتشجيع مهاراتهم قصد املنافسة الدولية، بغية تحقي

  (180، صفحة 2019)بوحديد، شراف، 

 أهمية املؤسسة الحرفية والصناعات التقليدية:   .5

املجال   لتنشيط  الفاق  تفتح  لكونها  وذلك  العالم،  دول  معظم  في  الهامة  املؤسسات  من  الحرفية  املؤسسة  تعد 

االقتصادي واالجتماعي والتطور الكنولوجي؛ كما تعتبر أحد اللبنات األساسية للنسيج االقتصادي الجزائري، ومن بين ركائزه  

ظهر دوره بشكل متنامي كقطاع اقتصادي واعد وكمرتكز إلنشاء املؤسسات  املتينة حيث تشكل مجاال استثماريا تنمويا هاما،  

 .(159، صفحة 2017)التوفيق، عبد الكريم،  الصغيرة واملتوسطة

يمثل  تكمن أهمية قطاع الصناعات التقليدية في كونه أحد القطاعات املساهمة في ترقية القطاع السياحي، حيث  

للسياحة.)عوينات سعدية.    10% العاملية  املنظمة  السياحة حسب  إيرادات  قيمة مضافة  65. ص.  2017من  يعتبر  كما   ،)
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مرتفعة وذلك بالنظر لسهولة خلق املشاريع فيها، نظرا لقلة التكاليف واألعباء املساهمة في إنشائها لكونها تعتمد على العمل  

 .اليدوي واستغاللها ملواد محلية فقط

كما نلمس أهميتها انطالقا من مواقع ممارستها وكيفيات ممارستها، حتى من خالل ورشات في البيت، بحيث ال تتطلب  

تنقال إلى الورشة أو املصنع. واعتمادها على اليد العاملة البسيطة واملؤهلة؛ أي أنها تتميز بسهولة وبساطة متطلبات إنشاء  

اهضة الثمن، وطابع أداء العمل فيها يعتمد على الالرسمية، حيث أن الكثير من الحرفيين  مشاريعها فيها ال تتطلب أدوات كبيرة ب

 غير مسجلين في السجل التجاري، بل هي أعمال غير مصرح بها غالبا.

قد تنتمي للقطاع الخاص أو العام، وتتميز باعتمادها على السوق املحلية عن طريق إشباع الحاجات الضرورية ألفراد  

 ملحلي، باالضافة إلى: املجتمع ا

 أن إنشاؤها ال يحتاج لرأسمال كبير باملقارنة بمنشآت الصناعات الحديثة الصغيرة. -

ذاتية النشأة، أي أن الغالبية العظمى ممن يعملون بالصناعات املنزلية وأصحاب الورش واملصانع الصغيرة هم   -

 أبناء املجتمع املحلي.

 كونات والعناصر املتوفرة محليا تعتمد على الخامات املحلية، أي امل -

تتميز باملرونة العالية وإمكانية التغيير السريع التي تساعد على تحقيق االستجابة السريعة للطلب الجديد، واملرونة    -

 ( 2007)بن بادة،  العالية في مكان العمل.

 :  التنمية املحليةدور الصناعة التقليدية والحرف في   .6

يعتبر تفعيل قطاع الصناعات التقليدية والحرف من بين اهتمامات التنمية املحلية لكونها تسعى إلى التوفيق بين  

املقتضيات االجتماعية واالقتصادية للبالد، انطالقا من ضرورة الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، والنهوض باالقتصاد  

قائمون على تشخيص القطاع ألجل إعداد مجموعة من االجراءات للتكفل به، ومن هذه التدابير  الوطني، لهذا فقد سعى ال

 املتخذة: 

القطاع    - إلى  تنتمي  التي  تلك  الوطني، سواء  االقتصاد  اهتمامات  أحد  والحرف  التقليدية  الصناعات  قطاع  وضع 

 الخاص أو العام. 

االجتماعية دون قيد ألي شرط من الشروط، أي أن تعلم أي  الفئات الشبانية بمختلف مستوياتهم العلمية و   تكوين  -

مختلف   في  الشباب  لتكوين  املنهي  التكوين  مراكز  تنهجه  الذي  ذلك  دراس ي خاصة  مستوى  أي  تتطلب  ال  الحرف  من  حرفة 

 الحرف، خاصة ذات الطابع التقليدي.

املنطقةالتمثيل الدولي والوطني من خالل    - أو    تنظيم معارض متخصصة حسب طبيعة  به من حرفة  وما تشتهر 

كل الحرفيين الراغبين في    الباحثين والقائمين على القطاع، مع إشراك   وطنية بمشاركة   ملتقياتصناعة، باالضافة إلى تنظيم  

 (82، صفحة 2020)سعيدة، نبيلة،  .على شكل ورشات عمل املشاركة من مختلف أنحاء الوطن
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تخصيص دورات تكوينية لفائدة النساء الحرفيات املاكثات في البيوت ألجل تحسين مستواهم في إتقان الحرفة، أو    -

 األخذ باملبادرات الفردية ألجل التعميم على كل من ترغبن في التعلم. 

في إحدى التخصصات  برمجة دورات تكوينية من طرف مراكز التكوين املنهي خاصة باملرأة املاكثة في البيت بالتكوين    -

 ذات الطابع الحرفي أو التقليدي. 

تقديم الدعم بمختلف أنواعه وأشكاله للحرفيين وممتنهي الصناعات التقليدية )كالنحاس، الجلود والفخار...( من   -

 أجل خلق تشجيع وتنافس بين أصحاب الحرف.    

تساهم في اعتقادنا بشكل كبير في التنمية  انطالقا من محتويات ومغزى الصناعات التقليدية والحرف، ال شك أنها  

 املحلية للبالد، من خالل عدة أبعاد وهي: 

البعد التاريخي: حيث تعمل الصناعات التقليدية والحرف على املحافظة على الذاكرة املاضية املتعلقة بالتراث املادي،  

 واملحافظة على موروث األسالف وعدم اندثاره. انطالقا من توارث األجيال.  

توارث هذه   القيم وكيفيات  في  املتمثلة؛  الثقافية  الرموز  والحرف  التقليدية  الصناعات  تمثل  الرمزي: حيث  البعد 

 الحرف وطرائق تعلمها، والتي ال قت دراسات متعددة من طرف الباحثين في علم األنثربولوجيا.

قطاع   يقدمها  التي  املساهمة  مستوى  مدى  من  انطالقا  وذلك  االقتصادي:  القتصاد  البعد  التقليدية  الصناعات 

البالد، والدخل الذي يعود به على املداخيل العامة للبالد. باالضافة إلى الحد أو التقليل من حجم التبعية االقتصادية التي  

تواجه اقتصاديات الدول النامية، وتشجيع التصدير خارج املحروقات. يتضح البعد االقتصادي أيضا من خالل ما يحققه  

 ل على الحرفيين واالرتقاء بمستواهم املعيش ي ورفع أدائهم الحرفي.من مداخي

إحداث   الفقر من خالل  والقضاء  لألفراد،  الحقيقي  الدخل  رفع  في  الفعلي  من االسهام  انطالقا  االجتماعي:  البعد 

وإحداث املجتمع  في  االستقرار  وتحقيق  املوهبة.  على  القائمة  الشخصية  املمارسات  أو  فعلية،  شغل  في    مناصب  التوازن 

 األنشطة بين املحيط الريفي واملحيط الحضاري.

البعد السياحي: حيث يعتبر مجال الصناعات التقليدية والحرف إحدى مصادر املداخيل السياحية، فالسائح يبحث  

مباشر للمنطقة  دائما عن أخذ منتج تذكاري يعكس ثقافة البلد الذي زاره عند عودته لبلده، وهذا في حد ذاته يعتبر ترويجا غير  

 أو للبلد األصلي للمنتوج. 

الصناعات   لتفعيل قطاع  للنمو من خالل استحداث ديناميكية اقتصادية مرغوبة  القطاع السياحي قطبا  يشكل 

والحرف،   التقليدية  للمنتجات  سوقا  يمثل  كما  االستيعابية،  طاقاته  في  والتوسع  االستثمار  خالل  من  والحرف  التقليدية 

  .(2003)سعدون،  لقدرات توسع هذا القطاع من خالل نسبة الطلبباعتباره املحدد 

 إسهامات الدولة في قطاع الصناعات التقليدية والحرف في الجزائر: . 7

  ،تبني بعضا من التدابير  من خالل سعت الجزائر في هذا الشأن إلى النهوض بمجال الصناعات التقليدية والحرف  

، حيث عرف قفزة نوعية منذ تسعينات القرن املاض ي، راعت فيه مجموعة من الجوانب  القطاع  خاصة بعد األزمات التي مر بها

 وعلى مستويات مختلفة ومنها: 
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التشريع على    - انطالقا من صدور نصوص  املستوى  والحرف  التقليدية  بالصناعات  االهتمام  اتضح  والتنظيمي:  ي 

تطبيقية، تناولت الكشف عن النشاط الحرفي باعتماد قدرات مادية خاصة به، باالضافة إلى وضع أشكال مزاولة هذا النشاط  

 .01-96وذلك من خالل األمر 

، حيث 2020و    2010مستوى التخطيط االستراتيجي: تمثل ذلك انطالقا من إحداث برنامجين عمل مطلع سنة  على    -

التقليدية   الصناعات  وضعيات  بها  مرت  التي  التطورات  رصد  تم  إثرهما  على  والثاني،  األول  املخططين  في  تجسيدهما  تم 

 راتيجية. والحرف، تمخضت عنها وضع رؤية مستقبلية وجملة من األهداف االست

لقطاع  على    - التابع  املؤسساتي  النسيج  أشكال  جميع  مشاركة  في  تمثلت  وتجسيدها:  األنشطة  في  التنوع  مستوى 

وهو ما أحدث توسعا    2014إلى سنة    2003الصناعات التقليدية، ورسم خطط من أجل التنمية املستدامة ابتداء من سنة  

 .  2014نشاطا حرفيا سنة    377,327إلى    2003نشاطا حرفيا سنة    79,850في األنشطة الحرفية، حيث ارتفع عدد األنشطة من  

   (58، صفحة 2016)آيت بشير، لعيداني، 

على مستوى إحداث مناصب العمل: عرف قطاع الصناعات التقليدية توفير مناصب عمل ملجموعة من األفراد في   -

)آيت بشير، لعيداني،    2014سنة    188229إلى    2008سنة    32717مختلف أنواع الصناعات التقليدية والحرف،  تراوحت من  

  (60، صفحة 2016

لى مستوى الترويج، التسويق والدعم املالي: لقد أولى القائمون على قطاع الصناعات التقليدية والحرف اهتماما  ع

كبيرا للحرفيين من خالل استحداث حصص يحق لهم فيها الحصول على دعم من مختلف الهيئات )الصندوق الوطني لترقية  

ا اإلعفاء  التشغيل،  أجهزة  التقليدية،  الصناعات  أجهزة  نشاطات  اقتناء  إطار  في  مساعدات  تقديم  إلى  باالضافة  لضريبي( 

 حرفي على مستوى الوطن. 1668وأدوات العمل الخاصة للحرفيين بحوالي 

أما على مستوى الترويج فقد حظي هذا القطاع بإعطاء إمكانيات للمشاركة في املعارض الوطنية والدولية في إطار  

ى نوعا من التعرف على املنتوج املحلي للحرفيين، ومنافسته لبعض املنتوجات حتى  برامج وطنية ودولية أيضا، وهو ما أعط

 خارج الوطن. 

على مستوى الهياكل: عرف قطاع الصناعة التقليدية قفزة نوعية في مجال تعدد الهياكل وتوسعها، انطالقا من تبني  

 (2009)بن زعرور،  على مستوى الوطن.( هيكال للتنشيط والتكوين 89مخطط دعم النمو االقتصادي، حيث تم إنجاز )

على املستوى اإلعالمي: تم في هذا اإلطار تأسيس منظومة إعالمية خاصة بالصناعات التقليدية والحرف، قائمة على  

صناعة القرارات،  تطوير املعلومات بشكل دقيق وفعال، وهو ما أعطى مرجعية قادرة على تلبية متطلبات رسم السياسات و 

حيث أو كلت هذه املهمة لغرف الصناع التقليدية، حيث برزت أهميتها في مجال توجيه الدعم وتطوير الخدمات، مما يجعلها  

 موردا لتحليل املعطيات الخاصة بالتنمية القطاعية املحلية. 

افقة االقتصادية لذوي املشاريع املر   إستراتيجية تم تبني    2004على مستوى املرافقة وتطوير املقاوالتية: منذ سنة  

مكونا في مجال إنشاء وتسيير املقاوالت تحت إشراف    45املهنية ذات الطابع الحرفي، خاصة ما تعلق بالتكوين، حيث تم تكوين  

 املكتب الدولي للتشغيل. 
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ف األنشطة الحرفية،  على مستوى التكوين والتأهيل: لقد كان لقطاع التكوين املنهي والتمهين دورا كبيرا في تأطير مختل

التقليدي والحرفي،  الطابع  التخصصات ذات  من خالل إشراف حرفيين؛ هم أساتذة ينتمون إلى قطاع التكوين في مختلف 

مجال   في  بخبراتهم  لها عالقة  أساسية  معارف  تقديم  على  هؤالء  يشرف  والتمهين، حيث  االقامي  التكوين  أنماط  وبمختلف 

القطاع دائما نحو الصناعة التقليدية والحرف انطالقا من مراكز ومعاهد متخصصة في تخصصهم، وهو ما يسعى إليه هذا  

 هذه التخصصات. 

كما يكتس ي تلقين املعارف عن طريق اتفاقيات بين وزارتي التكوين املنهي والسياحة والصناعة التقليدية والتي تنص  

ور والشراكة والتنسيق بي القطاعين، وكان أهم محاور هذه  في مادتها األولى أن موضوع االتفاقية أدى إلى تحديد إطار التشا 

 االتفاقية ما يلي: 

 إدماج فروع الصناعة التقليدية على مستوى مراكز التكوين املنهي 

 ترقية نمط التكوين عن طريق التمهين، إدماج الحرفيين املعلمين في برامج التكوين والتمهين. 

 . مالئمة البرامج وتحيينها وتكوين املؤطرين

كما تعتبر غرف الصناعة التقليدية والحرف بمثابة الوسيط املنفذ لبرامج التمهين املسطرة على مستوى الوصاية،  

وذلك باالتصال املباشر مع الحرفيين املعلمين من جهة ومراكز التكوين املنهي من جهة أخرى، حيث يمكن الحصول على شهادة  

  (2013)آيت سعدي،  لة التمهين أو اكتساب مهارة شخصيةتأهيل منهي عن طريق التمهين لدى حرفي في حا

 من سياسة دعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة:  الصناعات التقليدية والحرف. موقع 8

مؤسسة عن النشاط    17.718تشير اإلحصائيات الخاصة بالصندوق الوطني لتأمين العمال غير األجراء عن توقف  

مؤسسة تابعة للصناعة التقليدية والحرف، حيث    11.315من قبل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، منها    2018بداية سنة  

تعتبر من أكثر املؤسسات اختالال، وتفيد تقارير أخرى تابعة لوزارة الصناعة واملناجم أن نسبة توقف املؤسسات التابعة لهذا  

 . ف اإلستراتيجية الحكومية ملرافقة هذا القطاع واالستجابة النشغاالتهالقطاع في تزايد مستمر، وهو ما يعكس ضع

تحتل الصناعة التقليدية والحرف مكانة مرموقة بالنظر لقائمة املشاريع املمولة من  أما من حيث تمويل املشاريع  

احتلت املرتبة الرابعة    قبل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، حيث تشير االحصائيات أن الصناعات التقليدية والحرف

  %11منصب شغل، بنسبة    33.900مليون دج، كما ساهمت في استحداث    41.074بقيمة    مشروعا مموال  12.938بإجمالي بلغ  

 245شهادة تأهيل و  72.212، كما حتلت املرتبة الثالثة بحصوله على    (52، صفحة  2019)مصطفى،    من إجمالي املناصب

 مذ إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.   % 11,30شهادة مطابقة بنسبة 

في تقديم منحة لقطاع    2018بينما نجد مساهمة للصندوق الوطني للتسيير املصغر إلى غاية السداس ي األول من سنة  

بــ  الصناعة التقليدية وال  وهي نسبة قليلة إذا ما تمت مقارنتها بقطاع النقل الذي    %17,55ما نسبته    148.260حرف قدرت 

من   نسبته    331.023استفاد  التمويل  %39,18ما  إجمالي  بلغ  منها    53,94، من جهة أخرى فقد  دج    15,99مليار دج  مليار 

مليار دج أي ما نسبته    8,09لصناعات التقليدية سوى  مليار دج لقطاعي النقل على التوالي، فيما لم يستفد قطاع ا  15,65و

، علما 2018  –  2012، في حين عرف استحداث مناصب عمل اختالال ملحوظا خالل فترة  (53، صفحة  2019)مصطفى،    15%

 %33بنسبة  2014أنها عرفت انتعاشا سنة 
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يضعنا في   2010إلى نهاية  2003الحرفية منذ بداية تنفيذ االستراتيجية سنة  إن تحليل النسيج املؤسساتي للمشاريع

( سنوات،  07قراءة، نقر من خاللها توسعا في عدد األنشطة الحرفية من خالل تعداد املشاريع والتطور الكبير في ظرف سبع )

الضافة إلى تزايد أنشطة جديد في  مشروع جديد ، با  105.000بما يعادل     %131,49حيث توسعت القاعدة الحرفية بنسبة  

 مشروع جديد سنويا. 15.000، ما نسبته  %13القطاع وصلت إلى أكثر من 

في حجم االستثمار    %90عرف أيضا حجم االستثمار تطورا وارتفاعا كبيرا خالل السنوات األخيرة، ما يعادل نسبة  

  .%19.5خالل ست سنوات، أي ما يعادل إرتفاع سنوي قيمته    %117رافقها أيضا ارتفاعا في حجم االنتاج بزيادة قدرت بحوالي  

 ( 288-287، الصفحات 2018)بن العمودي، 

إل الدراسات  تشير  االحصائيات فقد  من وجود هذه  هذا  بالرغم  نظرا العتماد  األرقام بشكل دقيق،  ى عدم ضبط 

الشكل على األعمال الغير الرسمية التي يتم أصحابها التصريح بها، حيث نجدهم يمارسون بعض األعمال في بيوتهم مع أفراد  

العن للمؤسسات  بالتعاقد  التصريح  دون  تشغيل  أو  البسيطة،  التقليدية  والصناعات  الخدمات  تلك  خاصة  ية  عائالتهم، 

 كصندوق التأمينات االجتماعية. 

: على الرغم من التقدم امللحوظ لواقع الصناعات التقليدية والحرف فإنه ال زال يعرف  معيقات العمل الحرفي .  9

الطابع  ذات  الحرف؛ خاصة  ممتنهي هذه  أو  الحرف  أرباب  منها  يعاني  التي  الدونية  النظرة  من  انطالقا  املعيقات،  من  بعضا 

 التقليدي، حيث أصبحت نوعا من الركود واختالل في التطوير على مستوى الهياكل واألنشطة الحرفية والحرفيين. 

 على مستوى الهياكل: يتضح اختالل قطاع الصناعات التقليدية في هذا الجانب انطالقا من:  -

 * صعوبة الحصول على محالت ملمارسة الحرفة. 

التقليدية الصناعة  غرف  كفاءة  األحيان    *نقص  بعض  في  ظهور  مع  املركزية،  اإلدارة  على  واعتمادها  والحرف 

 لصراعات بين ممثلي الحرفيين واإلدارة.

* استحداث طرق حديثة في العمل التقليدي، أدى إلى نقص الطلب على املنتوج املصنوع باليد، بالرغم من املشاق  

 التي يعانيها الحرفي أثناء االنجاز. 

 ن إقامة تعاونيات ومقاوالت بالرغم من املزايا املمنوحة لهم.   *عزوف بعض الحرفيين ع

 على مستوى األنشطة الحرفية: تتضح نقاط الضعف في هذا الجانب خاصة في مجال تطوير األنشطة الحرفية في:  -

من املسجلين مقارنة بحرف الخدمات    %  15انعدام عدالة في توزيع املساعدة التقنية واملالية، حيث تمثل نسبة  *

 %55التي تمثل 

اعتبار مدونة نشاطات الصناعات التقليدية والحرف مجاال مستقال عن األنشطة االقتصادية األخرى الخاضعة  *

 للسجل التجاري. 

التس* ويق للمنتجات ذات طابع الصناعة التقليدية، وعدم تكييفه، ما أوجد بعض  انعدام صيغ واضحة في إطار 

 الحرف في وضعية مهددة باالنقراض أو منها من انقرضت تماما.  
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 على مستوى التموين: وتتمثل في مشكلة انعدام الدعم بشكل تقني وإداري واضح من خالل:  -

 حرفية. *صعوبة الحصول على التمويل من صندوق ترقية النشاطات ال 

*إقتصار التمويل على عمليات اإلنشاء وعدم تمويل العمليات الترويجية للمنتجات الحرفية، أو في بعض األحيان  

 نقص أو انعدام التموين باملواد األولية ووجود صعوبات في توفرها بجودة مقبولة وأسعار مناسبة. 

املصغرة، حي الحرفية  املؤسسات  إنشاء  في مجال  املرافقة  تحسين  *انعدام  في  الدعم حقيقة  أموال  تستغل  ال  ث 

 وزيادة إنتاجية األنشطة الحرفية.

العائد   الوضع، النعدام  من  اململ واالستياء  إلى  بالحرفيين  أدى  امليسرة، وهوما  القروض  الحصول على  * صعوبة 

 املادي.

ت قانونية للبعض الخر من  إلى وجود سوق موازية تعمل بشكل غير رسمي في السوق املوازية مقابل ممارسا  باإلضافة

الحرفيين والتي ينجر عنها تهرب ضريبي، وهو ما جعل بعض الحرفيين الذين في االطار الرسمي إما بتغيير النشاط أو التحول  

 إلى السوق املوازية.  

لقد عرقلت هذه الصعوبات وأخرى العمل الحرفي، وهو ما جعل منه مردودية ضعيفة غير متكيفة مع املستجدات،  

انتقلت إليه نفس معضلة القطاع الصناعي بمؤسساته الكبيرة، باالضافة إلى األزمات التي تعرض لها والتي أفقدته موارده  و 

 البشرية، حيث تم االنتقال من النشاط الحرفي إلى النشاط التجاري أو العمل املأجور. 

رقم   األمر  أقره  ما  فهي  الحرفيون  منها  يستفيد  التي  االمتيازات  في:    96/01أما  صليحة،  واملتمثلة  ، 2019)يامن، 

 (537 - 536الصفحات 

النشاطات   مختلف  في  تعاونيا  أو  مقاوالت  إطار  في  من حرفيين، سواء  الحرف  مجال  في  الفاعلين  إشراك مختلف 

 املنظمة من قبل غرفة الصناعة التقليدية والحرف.

الفاعلين في املجال الحرفي بشتى األشكال )مقاوالت، تعاونيات..( والذي يمارسون نشاطهم في الصناعة  استفادة كل  

 التقليدية من امتيازات مرتبطة بمجال الجباية والقرض والتموين والتكوين. 

قليدية  تدعيم واتخاذ كل التدابير التشجيعية لوضع الهياكل والشبكات الخاصة التي تسمح لتنظيمات الصناعة الت

 والحرف بتنظيم تموينها بنفسها باملواد األولية والتجهيزات واألدوات.

 الخاتمة: .10 

كان له دورا  ممثال في املؤسسات الحرفية ؛ نخلص من خالل هذه القراءة إلى أن قطاع الصناعات التقليدية والحرف 

صب عمل والذي يرجع بالدرجة األولى إلى سهولة  كبيرا في مختلف املجاالت االجتماعية واالقتصادية؛ سواء من خالل خلق منا

 . االدماج بالنظر المكانية املمارسة وانعدام الرأسمال املادي بقيمة كبيرة، وإمكانية ممارسته في كل املناطق
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الحرفي   بدءا بتحديد صفة  البالغ على سياق نموها وتطورها،  األثر  لها من  كما نجده قد مر بمراحل عديدة كان 

ممارس التحول  وأشكال  إلى  إضافة  التقليدية،  بالصناعات  املتعلقة  األنشطة  وميادين  الكيفيات  الحرفي، وتحديد  نشاطه  ة 

االيجابي بعد حصوله على القاعدة التشريعية املفقودة  من خالل ترسيم الهيئات التابعة لها املتمثلة في املؤسسات الصغيرة 

من مجموعة من التدابير والليات التي ساهمت في الحفاظ على النسيج    واملتوسطة، حيث استفاد جراءها املقاولون الحرفيون 

 القاعدي املكون من املؤسسات الصغيرة ذات الطابع الحرفي. 

وبالرغم مما حققه قطاع الصناعات التقليدية فال يزال يعرف العديد من النقائص القائمة، تعمل على الحد من     

املق املجدي ألنشطة  التنظيم  في  استراتيجيات  التحكم  في  بالتفكير  القطاع  على  بالقائمين  دفع  الذي  األمر  الحرفيين،  اولين 

 مكملة تتماش ى مع املستجدات الجديدة، بغية تحقيق تنمية مستدامة لفاق مستقبلية على مستوى املدى القريب.  

 االقتراحات:      

امات التي تولي لها الدولة والقائمين على  يعد االهتمام وتفعيل قطاع الصناعات التقليدية والحرف من بين االهتم

أو   الخارجي،  أو  الداخلي  القطاع من عوائد سواء على املستوى  ملا يحققه هذا  بالنظر  األهمية، وذلك  بالغة  أولوية  القطاع 

 اءات: الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، لهذا فإن األمر يتطلب التشخيص والوقوف على نقاط الضعف ومن بين هذه االجر 

املحافظة واالهتمام بقطاع الصناعات التقليدية والحرف، واعتماده أحد مصادر االقتصاد الوطني من خالل تبني  

 استراتيجيات تشمل القطاعين العام والخاص.   

تحسين ظروف ممارسة العمل الحرفي من خالل الرفع من فرص الحرفيين في الحصول على املحالت واألراض ي وكذا  

 ع نشاطاتهم. القروض لتوس

توافق برامج وسياسات التكوين والتأهيل مع احتياجات القطاع الداخلية، وذلك لرفع قدرات ومؤهالت الحرفيين  

  (84، صفحة 2020)سعيدة، نبيلة،  وبالتالي تحسين جودة املنتوج.

القرارات واالجراءات املتخذة،   التقليدية والحرف في  الخبرة في مجال الصناعات  املهنيين ذوو  الفاعلين  إشراك كل 

 سواء في مجال التسويق أو االنجاز . 

باهضة   الحرف  بعض  مواد  وأن  خاصة  بنكية،  قروض  كمنح  األولية،  املواد  اقتناء  في  للحرفيين  تسهيالت  خلق 

 د، الفخار...(. الثمن.مثل )النحاس، الجلو 

 تنظيم دورات تكوينية لفائدة النساء الحرفيات من أجل االرتقاء باملنتوج والوصول به إلى مستوى الجودة.   

 

 

 

 



 

 قراءة في قطاع الصناعات التقليدية والحرف بالجزائر 

341                                                         ISBN: 978-9931-9738-0-5 

 املراجع:قائمة 

Unesco. (2016). Artisanat et design, construire la confiance: l'artisanat pour le developpement.  

UNIDO. (2005). Creative industries and micro and smale scale entreprise developpement a contribution 

to poverty. Vienna Austria. 

( صليحة.  يامن،  عش ي  التقليدية  2019بلمرداس ي،  الصناعة  قطاع  في  التشغيل  واقع  باتنة  -(.  والية  مجلة .  -حالة 

 (. 01) البشائر االقتصادية

 (.02) 01،  مجلة املقاوالتية والتنمية املستدامة(. 2019بوعقل مصطفى. )

 (.2019بوعقل مصطفى. )

(. تشخيص موقع الصناعة التقليدية والحرف من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر.  2019بوعقل مصطفى. )

 .60 - 43(، 02) مجلة املقاوالتية والتنمية املستدامة

 (. واقع الصناعات التقليدية. جامعة بشار.2003بوكابوس سعدون. )

مجلة  (. واقع قطاع الصناعة التقليدية والحرف في الجزائر ودوره في تعزيز التنمية املحلية.  2018جليلة بن العمودي. )

 (.03) 01،  إضافات اقتصادية

 (.2020حمادي، عرقوب سعيدة، نبيلة. )

لتنمية القطاع السياحي.  2020ة، نبيلة. )حمادي، عرقوب سعيد (. الصناعة التقليدية والحرف كمدخل استرتيجي 

 (.05) املجلة الدولية لألداء االقتصادي

( سيمور.  شارلوت  األنتربولوجية.(.  1998سميث  واملصطلحات  املفاهيم  االنسان:  علم  األعلى   موسوعة  املجلس 

 للثقافة. 

تجربة الجزائر في تنمية رابعة حول تنمية الصناعة التقليدية في الدول العربية.  (. الندوة ال2009شكري بن زعرور. )

 دمشق. .2009  -1992الصناعة التقليدية والحرف 

دمشق: املنظمة العربية   .2009- 1992تجربة الجزائر في تنمية الصناعة التقليدية والحرف  (.  2014شكري بن عزوز. )

 للتنمية والصناعة والتعدين. 

(. واقع الصناعة التقليدية بين قصر النظر التسويقي وتحديات املنافسة.  2016ار، حاجي سهيلة، كريمة. )عبد الجب

 .59 - 41(، 01) 02،  مجلة الريادة القتصاديات األعمال

مجلة دراسات في االقتصاد والتجارة  (. إعادة التدوير الفني في قطاع الصناعة التقليدية.  2019فاطمة بن عبد العزيز. )

 (. 01) 08،  واملالية

مجلة دراسات (. دور غرف الصناعة والحرف في ترقية قطاع الصناعة التقليدية والحرف.  2013فوزي آيت سعدي. )

 .02،  في االقتصاد والتجارة واملالية

( الكريم.  عبد  التوفيق،  املومن  املحلية.  2017كرمية،  التنمية  في  ودورها  التقليدية  الصناعة  التنمية (.  مجلة 

 (. 03) القتصاديةا

( بوحديد، شراف.  عقون  ترقيتها.  2019ليلى،  وآليات  الجزائر  في  التقليدية  الصناعة  واقع  للبحوث  (.  ميالف  مجلة 

 (.01) 05،  والدراسات

 (. 01) 05،   مجلة دراسات في االقتصاد والتجارة واملالية(. 2016ليندة، نعيمة آيت بشير، لعيداني. )



 

 قراءة في قطاع الصناعات التقليدية والحرف بالجزائر 

342                                                         ISBN: 978-9931-9738-0-5 

مجلة دراسات في  (. تشخيص واقع قطاع الصناعة التقليدية في الجزائر.  2016ليندة، نعيمة آيت بشير، لعيداني. )

 (.01) 05،  االقتصاد والتجارة واملالية

(. أجهزة الدعم وشركاء قطاع الصناعة التقليديةوالحرف في تحقيق التنمية املحلية. 2019محمد أمين بن هراوة. )

 . 24 -23(، 01) 02،  لحديث والتنمية املستدامةمجلة االقتصاد ا

 (. وزارة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والصناعات التقليدية. 2007مصطفى بن بادة. )

( حمادي.  عرقوب سعيدة  السياحي.  2020نبيلة  القطاع  لتنمية  استراتيجي  كمدخل  والحرف  التقليدية  الصناعة   .)

 .  املجلة الدولية لألداء االقتصادي

دمشق: املنظمة   .2009- 1992تجربة الجزائر في تنمية الصناعة التقليدية والحرف  (.  2014شكري بن عزوز. )

 العربية للتنمية والصناعة والتعدين.

( حمادي.  عرقوب سعيدة  السياحي.  2020نبيلة  القطاع  لتنمية  استراتيجي  كمدخل  والحرف  التقليدية  الصناعة   .)

 .  املجلة الدولية لألداء االقتصادي

 

 

 

 

 

 



 العلوم االقتصادية والتسيير  مخبر:  القطاع الصناعي في الجزائر ... الواقع والرهانات املستقبلية

 مخ 

343                                                                           ISBN: 978-9931-9738-0-5  

 التابعة للدولة في القطاع الصناعي  األوعية العقاريةاملنظم الستغالل  اإلطار القانوني

The legal framework regulating the exploitation of state real estate assets  

in the industrial sector   

 ملين لعريط  د. 

Dr. Lamine  Larit  

   (الجزائر ) املدية - جامعة يحيى فارس
 

 

 : ملخص

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على اإلطار القانوني الستغالل األوعية العقارية التابعة للدولة  

في القطاع الصناعي، من خالل التطرق ملختلف النصوص القانونية في هذا الصدد، وذلك منذ اإلستقالل إلى غاية  

بحيث      له، وذلك وفق آخر التعديالت التي وردت عليه  املطبق، والتنظيم  01/09/2008املؤرخ في    04-08صدور األمر  

 . 2020قانون املالية التكميلي لسنة  املتضمن  04/06/2020املؤرخ في  07-20القانون كان آخرها 

آليات مختلفة  املشرع الجزائري  حيث اعتمد   لهذه النصوص، عدة  النوع من األوعية بالنظر  الستغالل هذا 

تم اعتماد  إلى تنازل، ثم أخيرا   للتحويل  ل، اإليجار، الترخيص باإلمتياز، عقد اإلمتياز القابل  تتراوح بين التناز   ،العقارية

 ، كآلية وحيدة الستغالل هذه األوعية العقارية.عقد االمتياز غير القابل للتحويل إلى تنازل 

 . استقرار تشريعي ؛امتيازعقد   ؛استغالل ؛قطاع صناعي ؛وعاء عقاري كلمات مفتاحية: 

 JEL    :L5  ،K4 ،N6اتتصنيف

Abstract: 

This research paper aims to shed light on the legal framework for the exploitation of  the state’s real estate 

assets in the industrial sector, by addressing the various legal texts in this regard, from independence until 

the issuance of Order 08-04 of 01/09/2008, and the regulation applied to it. According to the latest 

amendments received, the latest of which was Law 20-07 dated 06/04/2020 containing the Complementary 

Finance Law of 2020. 

In view of these texts, the Algerian legislature adopted several different mechanisms for exploiting this 

type of real estate assets, ranging from assignment, Leasing, Concession contract transferable to 

assignment, and then finally the The concession contract that is not transferable to a waiver, was adopted 

for a waiver, as the only mechanism for exploiting these assets Real estate. 

Keywords: Real estate asset; Industrial sector; Exploit; concession contract; Legislative stability. 

JEL Classification Codes: L5 ،K4 ،N6 

 

 مقدمة:   

العقارية تعد  املشاریع  مختلف انجاز  خالله من  یتم  الذي  األساس بمثابة  للدولة،  الخاصة لألمالك التابعة  األوعية 

الدولة، االستثماریة،  أمالك  فكرة وحدة  املشرع عن  تخلي  بعد    ة املكرس  الوطنیة األمالك ازدواجیة   لفكرة واإلتجاه السيما 

الوطنية  30-90القانون رقم  بموجب  قانونيا    واملقررة  ،1989  دستور  بموجبدستوريا   األمالك  تم ،  املتضمن قانون    حيث 

 أساسا  ترمي ةتشریعی سیاسة وذلك وفقتقسيم األمالك الوطنية إلى صنفين، أمالك وطنية عمومية، وأمالك وطنية خاصة،  

أوعیتها   توجیه  خالل  من وذلك استغاللها االستغالل األمثل، العمل على  و  ،مردودیتها تنمية و  ،الخاصة الوطنیة األمالك إلى تثمين

 .الوطني ياالقتصاد  للنمو داعم و للثروة نتجمنشاط  ك ،لالستثمار العقاریة
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  ، الصناعيفي مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع    االستثمار   تحفيز   في  هام  دور وبالتالي أصبح لهذه األوعية العقارية  

الستغالل    القانوني  النظامماهية    عن  يقتض ي منا البحث   وهذا ما  ،القطاعهذا    ترقيةل  أحد العوامل األساسية  إذ يمكن اعتبارها 

 . عموما تحقيق التنمية اإلقتصاديةو  ،املستثمرين جذب في فعال امساهمته ومدى في املجال الصناعي،  هذه األوعية

الستغالل األوعية العقارية الصناعية  فيم يتمثل اإلطار القانوني  وانطالقا مما سبق، فإننا نطرح اإلشكالية التالية :  

  بالتالي : هل وفق املشرع الجزائري في وضع نظام قانوني فّعال يضمن اإلستغالل األمثل لهذه األوعية العقارية و    التابعة للدولة؟

 ؟ اإلقتصاد الوطني  تنمية بما يساهم في 

ملختلف النصوص ذات    التطرق على هذه اإلشكالية فقد اعتمدنا على املنهج الوصفي من خالل    في سبيل اإلجابة  و

من  تحليل هذه النصوص وتمحيصها    بغرضمع اإلستعانة باملنهج التحليلي    وجمع املعلومات الكافية عنها،  الصلة باملوضوع،

    أجل معرفة الثغرات والنقائص التي تعتريها.

األمور األكثر صعوبة  من    ص القانونية املنظمة الستغالل األوعية العقارية الصناعية، يعّد مع العلم أن تتبع النصو 

 التعديالت التي ترد عليها في كل مرة. وتشتتها في عدة نصوص مختلفة، فضال عن كثرة   نظرا لتعدد هذه النصوص

املنظمة الستغالل   لتشريعاتتطور ا نتناول في البداية وملعالجة هذا املوضوع فقد تم تقسيمه إلى ثالث مباحث، بحيث 

االستقالل  منذ  الصناعي  القطاع  مجال  في  العقارية  األول )  األوعية  مل(املبحث  نتطرق  ثم  التشريع  ،  تطبيق  كيفيات  و  جال 

الحقوق  )املبحث الثاني(، وندرس في األخير   عية العقارية الصناعية التابعة للدولةوالتنظيم املعمول به في إطار  استغالل األو 

 )املبحث الثالث(.  واملزايا املمنوحة للمستثمر في مجال استغالل األوعية العقارية الصناعية التابعة للدولة

   منذ االستقالل في مجال القطاع الصناعي  الستغالل األوعية العقاريةاملنظمة  لتشريعاتاتطور املبحث األول/ 

من خالل تقسيمه ملرحلتين، نتناول في البداية مرحلة النظام االقتصادي املوجه  يمكن دراسة هذا التطور التشريعي  

ق  نظام اقتصاد السو )املطلب األول(، ثم نتطرق بعدها ملرحلة    نهاية الثمانيناتوالتي اعتمدته الجزائر منذ االستقالل لغاية  

 منذ بداية التسعينات لغاية يومنا هذا )املطلب الثاني(. ، وذلكأو ما يسمى باالنفتاح االقتصادي

 املطلب األول/ مرحلة النظام االقتصادي املوجه 

النظام    وذلك بشكل يتماش ى مع سياسة الجزائري بمسألة العقار الصناعي منذ االستقالل نظرا ألهميته،  اهتم املشرع  

النصوص القانونية في   بعض ، حيث ظهر في هذه املرحلة االشتراكي الذي يكرس امللكية الجماعية على حساب امللكية الفردية

 :  كما يلي  لهايمكن التطرق  مفصلية،قانونية  نصوص 03هذا اإلطار، ولكننا نذكر منها 

   18/02/1973املؤرخ في  45-73رقم  املرسوم  /أوال

)جريدة رسمية  لتهيئة املناطق الصناعية  استشارية  لجنة   حداث بإ  18/02/1973املؤرخ في   45-73رقم    املرسوم يتعلق  

وتعرف  للعقار الصناعي من خالل فكرة تقسيمه إلى مناطق،    قانوني  حيث يعتبر هذا املرسوم أول تنظيم،    (1973،  20عدد  

املناطق الصناعية بأنها "تلك املساحة في األرض التي تضم مجموعة من املصانع مزودة بالخدمات واملرافق الالزمة، وتوزيع هذه  

اعات املراد إنشاءها وخصائصها  املساحة إلى أقسام صغيرة يخصص كل منها إلنشاء مصنع معين، وذلك بما يوافق أنواع الصن

  77وفي هذا اإلطار تم تحديد    ، (75، صفحة  2010)بن.منصور،  واألرض التي تستخدمها، واحتياجاتها من املرافق والخدمات"  

 ، (182، صفحة 2015)معطاهللا، منطقة صناعية على مستوى الوطن 

 03/03/1984املؤرخ في  55-84املرسوم رقم  /ثانيا

، (1984،  10)جريدة رسمية عدد    بإدارة املناطق الصناعية  03/03/1984املؤرخ في    55-84ملرسوم رقم  ا  يتعلق  حيث

  مصلحةهذه املناطق، فيما إذا كانت ذات    تضمهاالتي    بحسب الصناعاتعمومية متعددة،  وذلك من طرف هيئات ومؤسسات  

، وهذا طبقا للمادة  لوصاية واحدة أم ملؤسسة واحدةوزارات مختلفة، أم تابعة وصاية وطنية تابعة ل مصلحةمحلية، أم ذات 

 .(1984، 10)جريدة رسمية عدد األولى من نفس املرسوم 
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بصرف النظر عن هذه الهيئات واملؤسسات، السيما بخصوص تسيير     يستمر في القيام بمهامه أما صاحب املشروع ف

االستثمار، وشراء األراض ي الالزمة إلنجاز املشاريع التي تتكون منها املنطقة وبيعها ، وكذا تعديل برنامج املنطقة إن اقتض ى  

  06ا يتعلق بالهيئات التكميلية، وهذا ما نصت عليه املادة  الحال، سواء فيما يتعلق بنوع الصناعات املقامة وحجمها، أم فيم

 . (1984، 10)جريدة رسمية عدد من نفس املرسوم 

 03/03/1984املؤرخ في  56-84ثالثا/ املرسوم رقم 

ل
َّ
تنص  والذي  عملها،    الصناعية وق  ـتنظيم مؤسسات تسيير املناطب  03/03/1984املؤرخ في    56-84املرسـوم رقم    تكفـ

،  10)جريدة رسمية عدد    منه على أن مؤسسة تسيير املنطقة الصناعية تنشأ بمرسوم يحدد الوصاية عليها ومقرها  02املادة  

تلقي العقارات واكتساب امللكية لألراض ي املكونة لهذه املناطق،    فإن مهمة مثل هذه املؤسسات تتمثل فيوعلى العموم  ،  (1984

أو    التنازل عليهاالتهييئات، تتم عملية  قيام بأعمال التجزئة للعقارات و الوالتي قد تكون تابعة للدولة أو تابعة للخواص، وبعد  

،  62،  15، صفحة  2006)بوجردة،  بواسطة عقود توثيقية ومشهرة لصالح املستثمرين  إعادة التنازل بحسب الحالة، وذلك  

63) . 

غير أنه ما يالحظ على هذه النصوص أنها أخلطت بين املفاهيم املتعلقة بالتهيئة و اإلدارة والتسيير، فأخضعت ذلك   

الطبيعة القانونية لهذه املؤسسات بدقة، مما أفرز عدة مشاكل في   تحديددون    لعدة هيئات ومؤسسات بصالحيات متداخلة،

 بعدها.قانونية للملكية في هذه املناطق، وغيرها من اإلشكاليات التي أثيرت الواقع العملي السيما فيما يتعلق بالوضعية ال

   هو أسلوب التنازل أو  الستغالل األوعية العقارية الصناعية،   أن األسلوب املتبع في هذه الفترة  وما تجدر اإلشارة إليه، 

  بعض النصوص  أشارت إليه أيضا البيع    أو، والحقيقة أن أسلوب التنازل    أو البيع  إعادة التنازل كما سمته بعض النصوص  

بعد   املرسوم  املتفرقة  الذكر  45-73صدور  صراحة،  ، السابق  الصناعي  العقار  تذكر  ان  دون  على    ولكن  منها  وجه  نذكر 

)جريدة رسمية عدد    1985املتضمن قانون املالية لسنة    24/12/1984املؤرخ في    21-84من القانون    151املادة  الخصوص،  

املتعلق باالستثمار االقتصادي    21/08/1982املؤرخ في    11-82لقانون رقم  حكام افي إطار تطبيق أ، والتي جاءت  (1984،  72

الذي يحدد  07/01/1986املؤرخ في  05-86، هذا باإلضافة إلى املرسوم رقم  (1982، 34)جريدة رسمية عدد الوطني  الخاص

شروط بيع االراض ي العقارية التي تملكها الدولة وتعد ضرورية النجاز برامج االستثمارات الخاصة املعتمد قانونيا، كما يحدد  

توجيه االستثمارات  املتضمن    12/07/1988املؤرخ في    25-88، ثم  القانون  (1986،  01)جريدة رسمية عدد  كيفيات هذا البيع  

 .(1988، 28)جريدة رسمية عدد  الوطنية االقتصادية الخاصة 

 نظام اقتصاد السوق املطلب الثاني/ مرحلة 

إيجاد حلول للمشاكل التي أثرت  عن  القيام بمهامها كما ينبغي، و   عنمؤسسات تسيير املناطق الصناعية،   نتيجة عجز

خصوصا  على دور هذه املناطق في التنمية االقتصادية، حاولت السلطات العمومية رد االعتبار العقار الصناعي في الجزائر ،  

املوجه  بعد االقتصاد  نظام  عن  الدولة  السوق   و  ،تخلي  اقتصاد  نظام  نحو   1989بموجب دستور    تكرسوالذي    ،اإلتجاه 

 ص قانونية وفق هذا املسعى، يمكن إجمالها تباعا كما يلي: فصدرت عدة نصو 

 التنظيم املطبق له  و  1993 أكتوبر 05 في  املؤرخ 12-93 رقم التشریعي  املرسوم  أوال/ 

،    64رسمية عدد  )جريدة  املتعلق بترقية االستثمار    1993 أكتوبر  05 في املؤرخ   12-93 رقم  التشریعي املرسوم يعتبر  

األوعية العقارية التابعة للدولة في املجال   الستغالل  كأسلوب  متیاز اإل النصوص التشريعية التي استحدثت آلية  أول  ،  (1993

)جريدة رسمية    17/10/1994املؤرخ في    320-94رقم  سواء في إطار املناطق الحرة التي نظمها املرسوم التنفيذي   ،الصناعي

، أو في إطار املناطق الخاصة التي تم تحديد شروط تعيينها وضبط حدودها بموجب املرسوم التنفيذي رقم    (1994،  67عدد  

ا للمرسوم  ، وقد تم تنظيم منح االمتياز على هذه األخيرة طبق( 1994،  67)جريدة رسمية عدد    17/10/1994املؤرخ في    94-321

 . (1994، 67)جريدة رسمية عدد  17/10/1994املؤرخ في  322-94التنفيذي رقم 
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مناطق مضبوطة الحدود، تمارس فيها نشاطات صناعية أو خدماتية أو تجارية، وتتميز  "   باملناطق الحرةحيث يقصد  

ن  ـني ويمكـليم الوطـة على االقـة النشاطات املمارسـمركي الذي تخضع له بقيـالقانوني الجام ـبكونها ال تخضع كليا أو جزئيا للنظ

أن تقع بالقرب من ميناء أو مطار أو منطقة صناعية،    ، كما يمكن  أن تشتمل املنطقة الحرة على مطار أو ملك وطني مينائي

النقل والتسويق والتصديروهذا بغرض تسهيل وتفاد ، حيث يتم استغالل هذه  (39، صفحة  2016)بن.مبارك،  "   ي أعباء 

يصل إلى درجة العقد  وال   أو ترخيص إداري   عن رخصة ةغير أن ما يميز هذا االمتياز أنه عبار املناطق عن طريق آلية االمتياز،  

اعتبار أن األمالك التي تشملها املناطق الحرة هي أمالك  ، فهو مجرد قرار إداري يرخص للمستغل باستعمال أمالك الدولة، ب

منح لألشخاص املعنوية  ، كما أن االمتياز الوارد على هذه املناطق ي  (75، صفحة  2006)بوجردة،  وليست خاصة   عامة للدولة

 .(1994، 67)جريدة رسمية عدد  320-94من املرسوم التنفيذي  04سواء كانت عامة ام خاصة، وهذا حسب املادة فقط 

من   نوعين  املناطق على شكل  هذه  في  الصناعي  العقار  الجزائري  املشرع  نظم  فقد  الخاصة  باملناطق  يتعلق  فيما  أما 

املناطق املطلوب ترقيتها، و مناطق    : عقد ل  تخضع، وهي عبارة عن أمالك خاصة للدولة،  التوسع االقتصادياملناطق، هما 

، الصفحات 2006)بوجردة،    مبني على فكرة االنتفاع وليس االستغالل  امتياز، ولكنه في الحقيقة عقد إيجار من نوع خاص

اإلدارة و شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون الخاص أو مؤسسة عمومية    بينملدة معينة    ، حيث يبرم هذا العقد(75-76

  ا ملا نصت عليه املادة األولى من استثمار في منطقة خاصة، وهذا وفقاقتصادية لتستعمل تلك األرض أساسا في إقامة مشروع 

والجدير بالذكر       (1994،  67)جريدة رسمية عدد    السابق الذكر  322-94امللحق باملرسوم التنفيذي   النموذجي الشروط دفتر

وذلك    ي عن األوعية العقارية الصناعية،يمكن ان يتم التنازل لصالحه بمقابل مال  "صاحب عقد االمتيازاملستثمر "هنا أن  

نية أن يتحول االمتياز إلى تنازل عند انجاز املشروع  بمعنى إمكا،  بمجرد انتهاء املشروع الذي تعاينه قانونا السلطة املؤهلة لذلك

 . (1994، 67)جريدة رسمية عدد  من نفس املرسوم  التنفيذي 02فقرة  06املادة   عليه نصت وهذا ما ،املقرر 

  20/08/2001املؤرخ في  03-01 رقم األمر /ثانيا

 ، نجد أنه(2001،  47)جريدة رسمية عدد  واملتعلق بتطوير االستثمار    20/08/2001املؤرخ في    03-01ألمر  لبالنسبة  

يتمثل  أحدهما    وعين من التصرفات القانونية املمكن ابرامها في إطار استغالل األوعية العقارية الصناعية،بين ن  قد تم التمييز

وتتم عن طريق مقرر أو قرار  يتمثل في الرخصة    وثانيهما  يتم ابرامه عن طريق عقد اداري موثق ومشهر،    االمتياز وعقد منح  في  

 منح إطار في تنجز التي ... االستثمارات على یطبق الذي  ه على أنه " يحدد هذا األمر النظاممن األولى املادة حيث نصتإداري،  

 ". الرخصة أو/و االمتیاز

 الخاصة ألمالكبأوعية عقارية تابعة ل األمر   تعلق فإذابحسب الحالة،    االمتياز أو الرخصة  اعتماد أسلوبحيث يتم  

 تمنح  اإلدارة فإن للدولة، العمومية ألمالكأوعية عقارية تابعة لب   األمر  تعلق إذا أما امتیاز،  منح  عقد  يتم ابرام فإنه للدولة

 على أساس  الرخصة طریق عن  االستغاللهذا   یتم حيث األمكنة،  لشغل األمالك هذه واستغالل باستعمال ترخیص بشأنها

 .  عليها  التنازل  أو بالتقادم اكتسابها  أو للحجز قابلة غير طبیعتها بحكم أن  هذه األمالك 

 والتنظيم املطبق له  30/08/2006املؤرخ في  11-06األمر  /ثالثا

 األراض ي  عن  والتنازل  االمتیاز  منحالذي يحدد شروط وكيفيات  30/08/2006املؤرخ في  11-06فيما يخص األمر  رقم 

 على، فقد تم االعتماد  (2006،  53)جريدة رسمية عدد      ستثماریةا شاریعم النجاز واملوجهة للدولة الخاصة لألمالك التابعة

 للدولة. الخاصة  لألمالك التابعة األوعية العقارية الستغالل كآلیة القابل للتحول إلى تنازل  االمتیاز  أسلوب

 الخاصة لألمالك التابعة لألراض ي  بالنسبة أو التنازل يكون   االمتیاز  منح أن   من نفس األمر على  03تنص املادة    حیث 

 للقانون  الخاضعين املعنویين أو الطبیعیين األشخاص  أو العمومیة والهیئات  املؤسسات   من  كل ولفائدة املتوفرة، للدولة

،  53)جريدة رسمية عدد    بها املعمول  والتعمير التهیئة قواعد احترام وبشرط ،  ةاستثماری شاریعم  الحتیاجات  وذلك ،الخاص

2006) .300 
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   املسثمر  من  بطلب، وذلك ، وهي املدة املحددة لهذا اإلمتيازسنة 20بعد انقضاء مدة  ، تحويل االمتياز إلى تنازل ويكون 

 تأكد ت أن  حيث يجب  و بعد بدء النشاط،   ،الشروط دفتر وشروط لبنود  وفقا ، االستثماري  للمشروع  الفعلي   االنجاز  بشرط 

القيمة التجارية التي تحددها مصالح   على أساس هذا التحويل   يتم و  ،في هذا الصدد املؤهلة واإلدارات الهیئات  قانونا ذلك من

مع خصم املبلغ االجمالي لالتاوى املدفوعة في إطار منح حق االمتياز  ولكن    ،أمالك الدولة عند إبرام عقد منح حق االمتياز

مع خصم املبلغ االجمالي    ،اتجة أصال عن املزاد العلنيمرة مبلغ اإلتاوة السنوية الن  20أو على أساس سعر تنازل يمثل    ،بالتراض ي

لألتاوى املدفوعة في اطار منح حق االمتياز عن طريق املزاد العلني، حيث تطبق هذه األحكام في حالة طلب التحويل إلى تنازل  

لتحويل يتم على أساس القيمة  فإن هذا ا  ، في أجل سنتين بعد املدة املحددة النجاز املشروع، أما في حالة عدم احترام هذا األجل

إداري  التنازل بموجب عقد    وفي كل األحوال يتمالتجارية للقطعة األرضية التي تحددها مصالح أمالك الدولة وبدون أي خصم،  

  23/04/2007املؤرخ في    121-07من املرسوم التنفيذي    13،  12،  11،  10عليه املواد    وهذا مانصت،  تعده إدارة امالك الدولة

 . (2007،  27)جريدة رسمية عدد  11-06املتضمن تطبيق األمر 

ولكن هذا   ،في مجال القطاع الصناعي  املستثمرین لجذب هامة و تحفيزات تسهیالت وما يالحظ على هذا األمر أنه قدم

  ، لالحتياطات العقارية للدولة  معتبر استهالك إلىوالتي تعرضت    لألمالك الخاصة للدولة، العقاریة الحظيرة حساب كان على

األخيرة بحيث أصبحت   الوطني واحتياجاته  ر غي   هذه  االقتصاد  العقار حسب مقتضيات  في تخصيص  التحكم   ، قادرة على 

 .االستثمار وترقیة تطویر لا مج في لهذا األمر انعكاسات إيجابية  عدم وجود أّي  فضال عن

 املتمم( والتنظيم املطبق له  )املعدل و  01/09/2008املؤرخ في  04-08 رقم األمر /رابعا

في مجال العقار   للدولة،  الخاصة  لألمالك التابعة األراض ي التنازل عن عملیات  نتيجة للنتائج السلبية التي شهدتها 

الذي يحدد شروط وكيفيات منح االمتياز    01/09/2008املؤرخ في    04-08رقم     إصدار األمر قام املشرع الجزائري بالصناعي،  

من خالل  ،(2008،  49)جريدة رسمية عدد  استثماریة مشاریع النجاز واملوجهة للدولة الخاصة لألمالك التابعة على األراض ي

حيث تخلى املشرع الجزائري بموجب هذا األمر عن آلية التنازل، مع رفع    ، تنازل  إلى  للتحویل  القابل غير االمتیاز اعتماد أسلوب  

)جريدة  من نفس األمر    04سنة وهذا طبقا للمادة    99سنة كحد أدنى، وهي مدة قابلة للتجديد ملدة أقصاها    33مدة االمتياز إلى  

 .(2008،  49رسمية عدد 

املحدد لشروط وكيفيات    02/05/2009املؤرخ في    152-09وفي إطار تطبيق هذا األمر، صدر املرسوم التنفيذي رقم  

للدولة الخاصة  لألمالك  التابعة  األراض ي  االمتياز على  استثمارية    و  ،منح  ،  27)جريدة رسمية عدد  املوجهة النجاز مشاريع 

 ذات الصلة. املذكرات و التعليمات الوزاريةالعديد من ، هذا باإلضافة إلى (2009

  رقم  القانون بداية ب، وذلك وتتمات تعديالت، قد شهد عدة املذكور أعاله 04-08األمر  ن إلى أ  في األخير وتجدر اإلشارة 

القانون    ثم،  (2011،  40)جريدة رسمية عدد    2011املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة    18/07/2011املؤرخ في    11-11

  األمر ، باإلضافة إلى  (2014،  78)جريدة رسمية عدد    2015املتضمن قانون املالية لسنة    31/12/2014املؤرخ في    10-14رقم  

ومؤخرا    ،(2015،  40رسمية عدد  )جريدة    2015املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة    23/07/2015املؤرخ في    01-15رقم  

)جريدة رسمية    2020يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  الذي    04/06/2020املؤرخ في    07- 20القانون  تم تعديل هذا األمر ب

 . (2020، 33عدد 

، فإننا نستخلص وجود عدم استقرار  وردت عليهاو من خالل جملة هذه النصوص القانونية والتعديالت الكثيرة التي  

في التشريع والتنظيم املتعلق باستغالل األوعية العقارية التابعة للدولة في مجال القطاع الصناعي، وهذا ما يؤثر سلبا على  

 عموما. سياسة التنمية اإلقتصادية  ور، فعالية نظام االستثمار الصناعي في الجزائ

/ مجال الثاني  كيفيات  املبحث  به  و  املعمول  والتنظيم  التشريع  إطار     تطبيق  الصناعية  في  العقارية  األوعية  استغالل 

 التابعة للدولة 
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-08األمر    كل من   ،على الخصوص  الصناعية،استغالل األوعية العقارية  نقصد بالتشريع والتنظيم املعمول به في مجال  

)املطلب  تطبيق  الومجال  نطاق  ال  ته من حيثحيث سنقوم بدراس،كذا التنظيم املطبق له  و  ، املذكور أعالهاملعدل واملتمم    04

 . )املطلب الثاني( املقررة  اإلجراءات مجملتبيان   من خالل الصددفي هذا   جاء بهاالتي  كيفيات لل ثم نتطرق  األول(

 استغالل األوعية العقارية الصناعية في إطار   التشريع والتنظيم املعمول بهمجال تطبيق    /األول  املطلب

يتحدد نطاق تطبيق استغالل األوعية العقارية الصناعية، السيما من خالل تحديد الشروط القانونية الواجب توفرها   

 في هذ
ا
نجد    ، املذكور أعاله  04-08بالرجوع  لألمر     ، غير أنه ولتطبيق التشريع والتنظيم املعمول به  ه األوعية حتى تكون محال

 أحكام تطبيق  مجال من  املستثناة األراض ي أصناف وإنما نص في هذا الشأن على  أن املشرع الجزائري لم يحدد هذه الشروط

الشروط التي يجب أن   تضمنالسابق الذكر، والذي  152-09، وبقي االمر كذلك إلى غاية صدور املرسوم التنفيذي األمر  هذا

 لحق اإلمتياز  لتكون تتحقق في األوعية العقارية  
ا
الواجب توفرها  ، وعليه سنقوم في هذا املطلب بدراسة الشروط القانونية  محال

املستثناة من هذه األحكام ) الفرع    لألوعية العقارية)الفرع األول(، ثم نتطرق  محل االستغاللاألوعية العقارية الصناعية    في  

 الثاني(.

 محل االستغالل  األوعية العقارية الصناعية الواجب توفرها في الشروط القانونية  /أوال

 العقارية األوعية في توفرها التي يجب  الشروط،  السابق الذكر  152-09 رقم التنفيذي املرسوم من  06املادة   تحدد

 (2009، 27)جريدة رسمية عدد ، وهي تتمثل فيما يلي : االمتياز  التي يمكن استغاللها وفق آلية

 للدولة، الخاصة لألمالك تابعةأن تكون   -

 ، حاجياتها لتلبية للدولة تابعة عمومية مصالح لفائدة التخصيص طور  في ليست و مخصصة أن تكون غير -

 االستثمارية  املشاريع باستثناء والتعمير  التهيئة أدوات  في محدد هو كما  للتعمير قابلة أو معمرة قطاعات في واقعةأن تكون   -

 . طبيعتها بسبب القطاعات هذه خارج  تمركزها يستلزم  التي

  يجب أن تكون تابعة   لالستغالل في القطاع الصناعي،وبناء على ما سبق، نستنتج أن األوعية العقارية للدولة املعدة  

املشرع الجزائري قد فرق بين األمالك العامة للدولة، واألمالك الخاصة لها   أن    وفي هذا الصدد نجد الخاصة للدولة،  ألمالك  ل

    تخضع مبدئيا ألحكام القانون الخاص   فهي ذات طابع تمليكي ومالي    تؤدي عادة وظيفةتلك األمالك التي    ويقصد بهذه األخيرة

الكلي  هذا  نأ غير   التطبيق  املمتلكات  ال يستتبع  الخاص على هذه  القانون  لكونها تشكل ملكية خاصة لشخصية    ،لقواعد 

  01/12/1990املؤرخ في    30-90من القانون رقم    02فقرة    03املادة  ، وقد عرفتها  (11، صفحة  2009)حمدي،  قانونية عمومية  

الوطنية األمالك  قانون  املتمم  -  املتضمن  و  يلي  -املعدل  األمالك    "   كما  املصنفة ضمن  غير  األخرى  الوطنية  األمالك  أما   ...

 .  (1990، 52)جريدة رسمية عدد " ومالية فتمثل األمالك الوطنية الخاصة  هامتالكيالعمومية ، والتي تؤدي وظيفة  

 عمومية مصالح  لفائدة التخصيص  طور  في و ليست  مخصصة هذه األوعية غير  تكون أن   كذلك  يجب وفي هذا اإلطار، 

الوطنية الخاصة تحت  حاجياتها،   لتلبية للدولة تابعة تابع لألمالك  أو منقول  التخصيص هو قرار يوضع بموجبه عقار  و 

تتحصل على املال  تصرف مصلحة عمومية قصد تمكينها من أداء مهمتها فيبين هذا القرار املصلحة  أو املصالح أو الهيئات التي  

،  املتممو املعدل    90/30من القانون رقم    01فقرة    82، كما عرفته املادة  (192، صفحة  2010)سلطاني،    و أوجه استعماله

باستعمال ملك عقاري أو منقول يملكه شخص عمومي في مهمة تخدم الصالح    يعني التخصيص  "حيث جاء في نص املادة مايلي  

الدولة أو الجماعة املحلية اإلقليمية تحت تصرف  العام للنظام ويتمثل في وضع أحد األمالك الوطنية الخاصة التي تملكها   

)جريدة  "  ...و قصد تمكينها من أداء املهمة املسندة إليها    ،دائرة وزارية أو مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية تابعة ألحدهما

 .(1990، 52رسمية عدد 

  والتعمير  التهيئة أدوات في محدد هو كما ،للتعمير قابلة أو معمرة قطاعات في واقعةأن تكون هذه األوعية وأخيرا يجب 

ويقصد بأدوات التعمير كل من املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، وكذا مخطط شغل األراض ي، املحددة بموجب القانون  
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ولكن املشرع   ،  (1990،  52)جريدة رسمية عدد    - املعدل واملتمم  - عميراملتعلق بالتهيئة والت  01/12/1990املؤرخ في    29-90رقم  

، حيث يمكن منح امتياز استغالل  طبيعتها بسبب القطاعات هذه خارج تمركزها يستلزم التي االستثمارية املشاريع استثنى هنا

 هذه األخيرة رغم أنها خارج القطاعات املعمرة أو تلك القابلة للتعمير.  

 في القطاع الصناعي ستغالل من اال  األوعية العقارية املستثناة /ثانيا

إلى تعداد أصناف  املعدل واملتمم    04-08من األمر رقم    02تطرقت املادة     نطاق   األراض ي املستثناة من املذكور أعاله، 

 تطبيق أحكام هذا األمر وهي كما يلي :

  الفالحية األراض ي  -

 املنجمية  املساحات داخل املتواجدة األرضية  القطع  -

 والغازية الكهربائية املنشآتحماية   ومساحات ، واستغاللها املحروقات عن  البحث مساحات  داخل املتواجدة األرضية القطع   -

 الدولة إعانة من املستفيدة العقارية للترقية املوجهة األرضية  القطع  -

  والثقافية األثرية املواقع مساحات داخل املتواجدة  األرضية القطع -

 عند تنازل  إلى للتحويل  القابل امتياز منح لصيغة تخضع والتي ،التجارية العقارية الترقية ملشاريع املوجهة األرضية القطع   -

 .مطابقة شهادة بموجب قانونا واملثبت  الشروط،  دفتر ألحكام طبقا للمشروع، الفعلي اإلنجاز

أن   إلى  املالية لسنة    10-14القانون رقم  من    61بموجب املادة  أضيفت  املطة األخيرة  وتجدر اإلشارة  املتضمن قانون 

 . (2014، 78)جريدة رسمية عدد املذكور أعاله  04-08من األمر رقم  02املادة  السابق الذكر، في إطار تعديل أحكام 2015

 استغالل هذه األخيرة يخضع  لكون ،  أعاله  02في املادة    املذكورة  ألوعية العقاريةلري  استثناء املشرع الجزائوقد جاء  

السابق الذكر،    04-08 رقم  األمرحق االمتياز املكرس بموجب   خارج   وذلك ،ال عالقة لها بالقطاع الصناعي  خاصة قانونية ألطر

 التنظيم املطبق له. كذا   و

   كيفيات تطبيق التشريع والتنظيم املعمول به في إطار  استغالل األوعية العقارية الصناعية: الثاني املطلب

التشريع والتنظيم املعمول به في مجال استغالل األوعية العقارية الصناعية، يقتض ي منا  إن التطرق لكيفيات تطبيق    

االمتياز وذلك  منح عقد  في هذا الصدد، باملوازاة مع املراحل التي يمر بها    تبيان جميع اإلجراءات التي نص عليها املشرع الجزائري 

                   كما يلي:  

 التعاقدطلب املتعلقة بمرحلة ما قبل  اإلجراءات القانونية  / أوال 

 من موعة مج اتباع البد من  ،للدولة  الخاصة  لألمالك تابع وعاء عقاري صناعيامتياز الستغالل   قبل تقديم طلب منح 

العقاري  امللكیة  وأصل القانونیة   الطبیعة حدیدبت تبدأ والتي ، العقاري  الوعاءهذا   لتحضير  القانونیة  اإلجراءات  للوعاء 

 الدولة أمالك  إدارة أرشیف في والتحري  البحث عن طريق میداني تحقیق   بعملية  القیام خالل من وذلك املعني،  الصناعي

تفاديا ألي   للدولة، الخاصة لألمالك العقاریة للحافظة تبعیته مدى  من  لتأكد ا بغرض  إقلیمیا،  املختصة  العقاریة واملحافظة

القيام   خالل  من  الدولة،  أمالك إدارة   مصالح  قبل من العقاري  الوعاء هذا  تقییمنزاع حول أصل امللكية العقارية، وبعدها يتم  

 الصنف بما في ذلك العقاري، بالوعاء خاصةمات العلو امل كل  تسجیلله من طرف هذه املصالح، حيث يتم   میدانیة زیارةب

 إدارة مصالح تقوم ،الحرة العقاریة السوق  حسب له الحقیقیة التجاریة القیمة حدیدوبعد ت، العقار إلیه ینتمي الذي والنوع

 محل األرضیة  للقطعة التجاریة القیمة  من    33/1مقدار تمثل والتي  السنویة،  االیجاریة  اإلتاوة قیمة  بتحدید  الدولة  أمالك 

، وهذا حسب ما جاء في  اعتمادها من سنة  11   فترة كل  انقضاء بعد اإلتاواتهذه   مبالغ ينيتح  ،مع وجوب  االمتیاز عقد منح

وذلك في إطار تعديل احكام املادة  السابق الذكر،    2015املتتضمن قانون املالية لسنة    10-14من القانون رقم   62نص املادة  

 . (2014،  78رسمية عدد )جريدة  السابق الذكر  04-08من األمر رقم  09
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التي تم تعديلهما    04-08من األمر رقم    09و    08هذا مع األخذ بعين االعتبار للتخفيضات التي نصت عليها املادتان  

ية عدد  )جريدة رسم السابق الذكر    2011املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة    11-11من القانون رقم     15بموجب املادة  

 ، حيث  تخضع اإلتاوة اإليجارية السنوية التي تحددها مصالح أمالك الدولة لتخفيض يطبق كما يلي : (2011، 40

 سنوات.  03باملائة خالل فترة إنجاز االستثمار التي يمكن أن تمتد من سنة إلى  90 •

 سنوات. 03باملائة خالل فترة االستغالل التي يمكن أن تمتد كذلك من سنة إلى  50 •

للمشاريع  باملائة من مبلغ اإلتاوة بالنسبة    50سنوات، و ترتفع بعد هذه املدة إلى    10الدينار الرمزي للمتر املربع خالل فنرة   •

 االستثمارية املقامة في الواليات التي استعملت لتنفيذ برنامجي الجنوب والهضاب العليا. 

باملائة من مبلغ االتاوة بالنسبة للمشاريع املقامة   50وترتفع هذه املدة إلى  سنة، 15الدينار الرمزي للمتر املربع خالل فترة  •

 في واليات الجنوب الكبير. 

  التعاقد طلباإلجراءات القانونية املتعلقة ب ثانيا/

 التنفیذ  حيز  لوضع الجدیدة اإلجراءات واملتضمنة ،06/08/2015 في املؤرخة 01 رقم  املشتركة الوزارية   لتعلیمةطبقا ل

فإنه   ،    استثماریة   مشاریع  النجاز  واملوجهة للدولة الخاصة  لألمالك التابعة العقارات  على االمتیاز حق  بمنح  املتعلقة   األحكام 

في الحصول على امتياز بالتراض ي على   يرغب  الخاص، القانون  أو العام للقانون  خاضع معنوي  أو  طبیعي  شخص  يمكن لكل 

إقليميا، يتكون هذا  عقار موجه   الوالئي املكلف باالستثمار املختص  لالستثمار، يجب أن يقوم بتكوين ملف موجه للمدير 

 . (2017)موقع مديرية الصناعة واملناجم لوالية املدية،     امللف من الوثائق التالية :

 االمتياز   حق منح طلب •

 نسخ( 05) (. اقتصادية  تقنية )دراسة املشروع  جدوى  دراسة •

 نسخ( 05)  500/1 الكتلة  مخطط  •

 نسخ( 05)  5000/1 أو 2000/1 لألرضية املوقع مخطط •

  التجاري   السجل   مصالح  طرف   من  مسلمة   التسمية    حجز  شهادة  او   للمؤسسة   األساس ي  القانون   :   معنوي   شخص   حالة  في  •

 نسختين(  )

 .املشروع لتمويل البنك موافقة   وأ ، املالية املوارد  إثبات شهادة   : بنكية وثيقة •

  كما   امللف،  بدراسة   باالستثمار   املكلف  الوالئي  املدير  يقوم  أعاله،  املذكورة  بالوثائق  مرفقا  الطلب  إيداع  وبعد  حيث

  أيام  08  أجل  في  رأيهم  بإبداء  استشارتهم  تتم  الذين  الوالئيون   املديرون  ويلزم  باملشروع،  املعنية  الوالئية  املديريات   يستشير

،  استشارتها  يام من تاريخ تلقي آراء املديريات التي تمت أ  08في أجل    تقرير تقييمي معللب  مرفقا للوالي    إلى  امللف  تحويل  يتم   وبعدها

  .ليتخذ قراره بخصوص امللف

امتياز، حيث تلزم إدارة أمالك  عقد  بالقابلية للحصول على  يرخص فيه  حالة املوافقة، فإنه يقوم بإصدار قرار  وفي  

ويحدد أجل شهر واحد      ،لملفل  استالمها أيام من    08عباء في أجل  األ الدولة باستكمال إجراءات التوقيع مع املستفيد على دفتر  

يوم، عن طريق   15جل أاملدير الوالئي املكلف باالستثمار بإعالم املعني، في إلنجاز عقد االمتياز، أما في حالة رفض امللف، يلتزم 

 . (2019)موقع وزارة الداخلية،   مراسلة مبررة.

من   05تعديل املادة  االمتياز كان يتم من طرف جهات متعددة، وذلك إلى غاية    بإبرام عقدوالجدير بالذكر أن الترخيص  

والذي    املذكور أعاله    2011املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة    11-11القانون رقم  السابق الذكر، بموجب    04-08األمر رقم  

-15القانون رقم  صدر بعدها، ثم (2011، 40)جريدة رسمية عدد  املختص إقليميا جعل الترخيص يتم فقط من طرف الوالي

  الهيئاتالسابقة بخصوص    05بتعديل ثاني للمادة    منه   48ت املادة  جاء  حيث ،  2015املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة    01
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يتم بناء على اقتراح  في ظل هذا التعديل  ،الذي يمنحه الوالي  الترخيص، حيث أصبح   الترخيصهذا ون اقتراح القان  التي يخولها 

 :  (2015، 72)جريدة رسمية عدد الهيئات التالية 
 االستثمار  املدير الوالئي املكلف ب •

 على األراض ي الواقعة داخل محيط املدينة الجديدة  ،الهيئة املكلفة بتسيير املدينة الجديدة •

السياحة • لتطوير  الوطنية  السياحي  ،الوكالة  التوسع  ملنطقة  التابعة  األراض ي  وذلكعلى  املكلف    ،  الوزير  موافقة  بعد 

 بالسياحة.

املادة،   لنفس  ثالث  تعديل  تم  رقم  بموجب  ومؤخرا  في    07-20القانون  امل  04/06/2020املؤرخ  قانون  الية  يتضمن 

لهيئات التي يخولها القانون اقتراح  إلى جانب ا  ،الهيئة املسيرة للحظائر التكنولوجية  تم إضافة ، حيث  2020التكميلي لسنة  

الحظائر هذه  محيط  داخل  الواقعة  لألراض ي  بالنسبة  وذلك  االمتياز،  بمنح  وذلكالترخيص  املكلف    ،  الوزير  موافقة  بعد 

 .(2020، 33)جريدة رسمية عدد   ئة واقتصاد املعرفةباملؤسسات الصغيرة واملؤسسات الناش

نتساءل عن جدوى   أننا  السياحة   تعلیقغير  الوطنية لتطوير  الوكالة  املسيرة للحظائر    ،اقتراح كل من  الهيئة  وكذا 

ريع االستثمارية وتكريس  تعطيل املشاحسب الحالة، بل بالعكس سيؤدي ذلك إلى    ، املعني الوزیر موافقة  التكنولوجية، على

مما يتعين معه البحث عن نية املشرع الجزائري في ، ويؤثر سلبا على املناخ االستثماري في الحزائر،  البيروقراطية في التسيير

 وأنه لم يشترط ذلك بالنسبة للهيئات األخرى. هذا الخصوص، السيما 

 ثالثا/  اإلجراءات القانونية املتعلقة بإبرام عقد االمتياز 

امتياز استغالل األوعية العقارية الصناعية   عقد فإن املعدل واملتمم السابق الذكر  04-08  األمر من10   لمادةطبقا ل

 االستثمار  برنامج بدقة یحدد أعباء بدفتر مرفقا الدولة أمالك إدارة تعده إداري  بعقد  التابعة لألمالك الخاصة للدولة، يكرس

 .(2008،  49)جريدة رسمية عدد  االمتیاز  منح وشروط بنود كذا و

يمنح وفق أحد صيغتين، إما باملزاد العلني سواء املفتوح أم املقيد، وإما عن طريق التراض ي، وذلك وفقا    وقد كان اإلمتياز 

املتضمن    11-11من القانون رقم    15السابق الذكر، غير أنه وبعد تعديل هذه املادة بموجب املادة    04-08من األمر    03للمادة  

، وهو أسلوب تقوم االدارة  متياز يمنح وفقا لصيغة وحيدة هي صيغة التراض ي، أصبح هذا اإل 2011قانون املالية التكميلي لسنة  

بمقتضاه بالتعاقد مباشرة مع شخص معين أو شركة معينة متمتعة في ذلك بحرية كبيرة في اختيار املتعاقدين معها، ال يقيدها  

 . (107، 106، صفحة 2006)عبد.الباسط، في ذلك سوى اعتبارات الصالح العام 

بدون ضوابط محددة سيفتح الباب  ملنح عقود االمتياز،    كطريقة وحيدة التراض ي    صيغةعلى    وال شك في أن اإلقتصار

عن  إنكار أن التخلي    نا ال يمكناملقابل  في    ، ولكنبعيدا عن الشفافية  لبعض املمارسات السلبية واستفحال املحاباة واملحسوبية 

تم تسجيله في السابق من وجود تأخير    على اعتبار ما اإلستثمار في هذا املجال،    إجراءات   تسريعمن شأنه  إجراء املزاد العلني،  

باإلضافة      من جهة   ،صيغة املزاد العلنيبسبب قلة إقبال املستثمرين على    ، في إنطالق عدة مشاريع استثمارية في هذا الخصوص

 .من جهة أخرى  عدم جدواها في كثير من الحاالت  إلى طول إجراءاتها و

  كما الضرائب  إدارة لدى   الطابع  و  التسجیل بمفتشیة  التسجیل  يجب أن يخضع إلجراء ع اإلشارة إلى أن عقد اإلمتياز  ـم

 عیني  لحق منشأ عقد باعتبار أنه  وذلك ،إقلیمیا املختصة العقاریة باملحافظة العقاري  الشهر جراءإل   كذلك  يخضع  يجب أن 

املادة  االمتیاز إطار في املمنوحةالصناعية   العقاریة األوعیة على عقاري  ما يستخلص من نص    04-08من األمر    14، وهذا 

 .(2008،  49)جريدة رسمية عدد السابق الذكر 

 التابعة للدولة  األوعية العقارية الصناعيةاستغالل   للمستثمر في مجال املمنوحة واملزاياالحقوق  املبحث الثالث/ 

املستثمرينبهدف تشجيع   للدولة، وجذب  التابعة  الصناعية  العقارية  املشرع  في هذا الصدد  استغالل األوعية  ، قرر 

فيالجزائري   املزايا  و  الحقوق  رقم    بعض  األمر  ما نص عليه  منها  الصدد،  له   04-08هذا  املطبق  والتنظيم  الذكر،      السابق 
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املؤرخ    09-16الحقوق التي يخولها منح اإلمتياز على هذه األوعية )املطلب األول(، ومنها ما نص عليه القانون رقم    بخصوص

بترقية االستثمار    03/08/2016في   يتعلق(2016،  46ريدة رسمية عدد  )جاملتعلق  و  ب  ذلك  ،  في هذا  أساسا  املمنوحة  املزايا 

 . وهـي عبارة عن تحفيزات نص عليها املشرع الجزائري بهدف جذب املستثمرين و تشجيعهم على االستثمار    ،املجال

 املطلب األول/ الحقوق التي يخولها منح امتياز  إستغالل  العقار   في القطاع الصناعي 

 فيما يلي: التي يتمتع بها املستثمر صاحب اإلمتياز ، حيث تتمثل الحقوق  

 في الحصول على رخصة البناء  الحق  /أوال

السابق الذكر ، على أنه " يخول منح االمتياز للمستفيد منه، الحق في الحصول    04-08من األمر رقم    11تنص املادة  

 ... ". على رخصة البناء

بحق حصول املستفيد من أراض ي تابعة للملكية الخاصة للدولة، على رخصة البناء، لم يؤسسه    والحقيقة أن اإلعتراف 

املتضمن قانون املالية لسنة   30/12/1995املؤرخ في  27-95ألول مرة، األمر رقم    كرسهاملذكور أعاله، وإنما  04-08األمر رقم 

 .(1995، 82رسمية عدد )جريدة  02فقرة  148مادته في  1996

وتجدر اإلشارة في هذا املقام إلى ضرورة احترام التشريع والتنظيم املعمول به في مجال التعمير والبناء، حيث أنه وفي هذا  

املواد    الصدد، التنفيذي    18،  17،  13تنص  املرسوم  في    175-91من  للتهيئة    28/05/1991املؤرخ  العامة  للقواعد  املحدد 

الصناعي ملنح رخصة البناـء، نذكر مـنها  بالنسبة للبنايات ذات االستعمال على ضرورة مراعـاة بعض املسائل  والتعمـير والبناء ،

   : (1991،   26دة رسمية عدد )جريمايلي  

املنجزة باملاء الصالح للشرب والتطهير، ويجب   • البنايات  نجز صرف املياه املرسبة الصناعية وتصفيتها وإبعادها  ي    تزويد 

 . ضمن نفس الشروط

التراتيب  ة ولها  يجب ضمان صرف مياه األمطار دون ركود، ويجب أن تكون أرضيات الساحات منحدرة بصفة كافية ومنظم •

يمكن صرف مياه األمطار واملياه الراسبة الصناعية  واملياه املستعملة من    ،ريع للمياه، وفي هذا الصددالضرورية لصرف س

 . ة معالجة مالئمةـشريط    ير ـي الشبكة العمومية للتطهـوع اآلتية من التجزئات الصناعية أو من املؤسسات الصناعية، فـكل ن

بناء • رخصة  تتوقف  أن  معدة    يمكن  مالئمة  معالجة  حتمية  فرض  على  صناعية  الدخان  مؤسسات  أنواع  كل  لتصفية 

والتسربات الغازية، من كل املواد الضارة بالصحة العمومية، ويمكن فضال عن ذلك اشتراط تدابير ترمي إلى التقليل من  

 مستوى الضجيج .  

   الحق في إنشاء رهن رسمي /ثانيا

كذلك للمستفيد من  سمح  ي   عالوة على الحق في الحصول على رخصة البناء،  ، فإنه و 04-08من األمر  11طبقا للمادة 

الناتج عن االمتياز، وكذا على البنايات املقرر    على الحق العيني العقاري   ،بإنشاء رهن رسمي لصالح هيئات القرض  االمتياز،

 .ة لتمويل املشروع الذي تمت مباشرته فقطوذلك لضمان القروض املمنوح ا،إقامتها على األرض املمنوح امتيازه

طبقا لنفس املادة، حيث تنص هذه   1996املتضمن قانون املالية لسنة  27-95وهذا الحق كرسه هو اآلخر ، األمر رقم 

،  األخيرة على أنه " يمكن أن تمنح هيئات عمومية أو معترف بمنفعتها العمومية ، وجمعيات غير الجمعيات التي لها طابع سياس ي

ومؤسسات عمومية ذات طابع اقتصادي، وأشخاص طبيعيون أو معنويون خاضعون للقانون الخاص، أراض تابعة لألمالك  

الخاصة للدولة من أجل سد حاجات تكتس ي على وجه الحصر طابع الصالح العام، والسيما انجاز مشاريع التجهيز أو االستثمار  

ول املنح فق الفقرة السابقة، املستفيد، الحق في الحصول على رخصة البناء  املقررة في إطار سياسة التنمية الوطنية .. يخ

طبقا للتشريع املعمول به، كما يخوله زيادة على ذلك تأسيس رهن لصالح هيئات القرض على القطعة األرضية املمنوحة بشمل  

ضمان القروض املمنوحة خصيصا لتمويل  وهذا ل  ،الحق الحقيقي العقاري الناجم عن املنح، وكذا على البنايات املشيدة عليها

 ، (1995، 82)جريدة رسمية عدد املشروع املقرر ..."   
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   ثالثا / الحق في ملكية البنايات املنجزة من املستثمر 

" عند إتمام مشروع االستثمار، تكرس إجباريا ملكية البنايات املنجزة من    على أنه  ،  04-08  من األمر   13املادة    تنص

  .(2008،  49)جريدة رسمية عدد  "بعقد موثق  املستثمر على األرض املمنوح امتيازها وجوبا بمبادرة من هذا األخير و

السابق الذكر، على أنه " عند اتمام البنايات املقررة في املشروع    152-09من املرسوم التنفيذي    18كما تنص املادة  

املنجزة من طرف املستثمر على األرض   البنايات  املعاينة قانونا بناء على شهادة املطابقة، تكرس إجباريا ملكية  االستثماري 

 .(2009، 27ة رسمية عدد )جريد املمنوح امتيازها، بمبادرة من هذا األخير بعقد موثق"

ومنه نستنتج أن املستثمر املستفيد من امتياز استغالل األوعية العقارية الصناعية التابعة لألمالك الخاصة للدولة له  

الحق في تملك البنايات املنجزة من طرفه، وهذا تفاديا للنزاعات التي قد تنشأ حول ملكية البنايات املنجزة من صاحب االمتياز،  

 أن هذا التملك ال يكون إال بعد توفر مجموعة من الشروط وهي :   ومن خالل املادتين السابقتين، يتبين لنا

 ضرورة إتمام املشروع االستثماري املتعلق باألوعية العقارية الصناعية التابعة لألمالك الخاصة للدولة •

امل  • األراض ي  املنجزة من طرفه على  بالبنايات  امللكية حصرا  تتعلق  املقام عليها هذه  أن  امتيازها، دون تملك األرض  منوح 

 البنايات. 

   مطابقة لهذه البنايات.ضرورة الحصول على شهادة  •

 ، وبطلب منه . يجب أن يكون هذا التملك بمبادرة من صاحب االمتياز  •

 ضرورة توثيق عقد امللكية الذي يخص هذه البنايات.  •

 نجزة و عن الحق العيني العقاري الناتج عن االمتيازرابعا / الحق في التنازل عن ملكية البنايات امل

، تكون ملكية البنايات والحق العيني العقاري الناتج  04-08من األمر    14املادة    ووفقا ألحكامحيث أنه وفي هذا الصدد،  

االمتيازعن   مل  ، حق  الفعلي  االنجاز  فور  للتنازل  النشاط قابلة  في  والبدء  االستثمار  بعد  شروع  من طرف  ،  الفعلية  املعاينة 

، وغني عن البيان أّن التنازل املقصود هنا يتم من املستثمر للغير   وهو يتعلق  (2008،    49)جريدة رسمية عدد    الهيئات املؤهلة 

عقاراتها للمستثمر، إذ أن هذا النوع  بملكية البناية و الحق العيني العقاري الناتج عن االمتياز، وال يقصد به تنازل الدولة عن 

 من التنازل تم التخلي عنه كما سبق توضيحه. 

السابق الذكر، فإنه يشترط للتنازل عن ملكية البنايات وعن الحق    152-09املرسوم التنفيذي  من    19ملادة  ا  حسبو 

 :  (2009، 27)جريدة رسمية عدد  العيني العقاري الناتج عن االمتياز للمدة املتبقية، مايلي

 التعمير. مصالح إنجاز البنايات املقررة في املشروع االستثماري املعاينة قانونا بشهادة املطابقة املسلمة من  •

بدء النشاط املعاين قانونا من الجهات املختصة بذلك، وبالنسبة للمشاريع التي تكون موضوع تصريح باإلستثمار ، يجب   •

 ة الوطنية لتطوير االستثمار.أن يكون بدأ النشاط معاين كذلك قانونا من الوكال

 يجب إعالم إدارة أمالك الدولة ، تحت طائلة البطالن، بأي معاملة يحتمل إجراؤها على حق االمتياز.  •

 و التعويض خامسا / الحق في منح أجل إضافي 

السابق الذكر، فإنه وفي حالة عدم تمكن املستثمر صاحب    152-09من املرسوم التنفيذي    22و    21  تينتطبيقا للماد

 03يترواح من سنة واحدة إلى  فإنه يستفيد من أجل إضافياالمتياز من إتمام مشروعه االستثماري في األجل املحدد في العقد، 

و  املحدد في دفتر الشروطسنوات،حسب طبيعة وأهمية املشروع، وذلك بشرط احترام طبيعة املشروع  و رخصة    ، البرنامج 

 البناء.

عدم اتمام املشروع عند    نتيجةإسقاط حق االمتياز،    اءتدفعه الدولة جرّ   كما يمكن أن يستفيد املستثمر من تعويض

و /أو  رخصة    مع البرنامج املحدد  املنجزة   مطابقة البناياتشريطة   ويتم التعويضاملمنوح واملذكور أعاله،    انتهاء األجل اإلضافي

املنجزة بصفة  ،  البناء القطعة األرضية من خالل األشغال  املستثمر على  بها  أتى  التي  القيمة  التعويض مقابل فائض  ويكون 
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باملائة على سبيل التعويض،    10نظامية، دون أن يتجاوز هذا املبلغ قيمة املواد وسعر اليد العاملة املستعملة، مع اقتطاع نسبة  

ف تحديد  يتم  فإن  حيث  البنايات  مطابقة  عدم  حالة  في  أما  إقليميا،  املؤهلة  الدولة  أمالك  املصالح  من طرف  القيمة  ائض 

 . حتى ولو تم إنجاز البنايات في اآلجال املحددة في التعويض،يفقد حقه  املستثمر

 املطلب الثاني/ املزايا املمنوحة في مجال استغالل العقار الصناعي 

 ه ـى أنـ، عل ارـة االستثمـلق بترقيـاملتع  و املذكـور أعـاله، 09-16من القانون رقم    08ادة ـاملمن   02الفقرة في اإلطـار  تنص  

 ادة تسلم على الفور، تمكـد التسجيل بشهـيجس"
ّ
 .(2016، 46)جريدة رسمية عدد  ... " زايا  ـول على املـن املستثمر من الحص ــ

املزايا   هذه  تصنيف  مشتركةوالتحفيزات  ويمكن  استغالل  مزايا  فيها    ، إلى  تشترك  القابلة    جميع بحيث  االستثمارات 

ومزايا استغالل    ؛تكون لفائدة النشاطات ذات اإلمتياز و /أو املنشئة ملناصب الشغل    ،ومزايا استغالل إضافية  ؛   لالستفادة

 .  يلي  كما ، وذلك استثنائية  لفائدة اإلستثمارات ذات األهمية الخاصة لإلقتصاد الوطني

 مزايا اإلستغالل املشتركة   /أوال

من القانون   12وذلك طبقا للمادة ، بين مرحلة اإلنجاز و مرحلة اإلستغالل، الجزائري بخصوص هذه املزايا املشرع ميز

 : (2016، 46)جريدة رسمية عدد تتمثل املزايا املمنوحة فيما يلي   فبالنسبة ملرحلة اإلنجاز السابق الذكر،  09-16رقم 

 اإلعفاء من الحقوق الجمركية املرتبطة بالسلع املستوردة التي تدخل بصفة مباشرة في إنجاز اإلسثمار.  •

  في   مباشرة تدخل التي  محليا أو املقتناة  املستوردة الخدمات  وع  السل يخص  فيمااملضافة   القيمة  على الرسم من  اإلعفاء •

 ر. االستثما  إنجاز 

 إطار  في متت   التي العقارية املقتنيات كل عن العقاري  اإلشهار على  والرسم بعوض امللكية  نقل حق  دفع من  اإلعفاء •

 املعني. الستثمار ا

 األمالك على  االمتياز   حق املتضمنة  الوطنية  األمالك ومبالغ ، العقاري  اإلشهار   على موالرس التسجيل  حقوق  من  اإلعفاء •

 املمنوح.  االمتياز  لحق  الدنيا املدة  ىعل املزايا  هذه قوتطب، االستثمارية  عاملشاري  إلنجاز املبنية املوجهة وغير  املبنية  العقارية

  إنجاز فترة لخال  الدولة أمالك مصالح قبل من املحددة السنوية اإليجارية  اإلتاوة  مبلغ من  باملائة  90  بنسبة تخفيض •

 .  االستثمار 

 . االقتناء تاريخ من  ابتداء  ،االستثمار  إطار في تدخل التي العقارية امللكيات على العقاري   الرسم من سنوات10ملدة    اإلعفاء •

 . املال س رأ في والزيادات للشركات التأسيسية العقود يخص  فيما التسجيل   حقوق  من اإلعفاء  •

 على بناء االستغالل  مرحلة في الشروع   معاينة  دبع فتكون هذا بالنسبة ملرحلة اإلنجاز، أما بالنسبة ملرحلة اإلستغالل، 

 . ، وهي تتمثل فيما يلي سنوات 03ملدة   املستثمر من بطلب الجبائية املصالح تعده محضر

 .الشركات أرباح على الضريبة من اإلعفاء  •

 املنهي.  النشاط على  الرسم من اإلعفاء •

 . الدولة  أمالك مصالح قبل  نم املحددة السنوية اإليجارية  اإلتاوة مبلغ من باملائة 50 بنسبة تخفيض •

بالنسبة   ، وقد  أما  السابق ذكرها  املزايا  تفوق  بمزايا  الجزائري  املشرع  العليا فقد خصها  الهضاب  و  الجنوب  ملناطق 

 . (2016، 46)جريدة رسمية عدد من نفس القانون  13حددها املشرع الجزائري في املادة 

 مزايا اإلستغالل اإلضافية  /ثانيا

 السابق الذكر، ال تلغي املزايا و التحفيزات   09-16من القانون    13و  12املذكورة أعاله وفقا للمادة  حيث أن املزايا  

، بما في ذلك النشاطات  ذات اإلمتياز  النشاطات ب واملتعلقة،  بها   املعمول  والتشریعات األنظمة  بموجب املنشأة واملالیة الجبائیة 

حالة    وفي   حيث تعتبر كمزايا استغالل إضافية   الفالحیة، النشاطات  وكذا ، السیاحیة باإلضافة إلى النشاطاتالصناعية،  
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كما تستفيد االستثمارات املنجزة خارج مناطق  ، فإن املسستثمر يستفيد من التحفيز األفضل،   وجود مزايا من نفس الطبيعة

من   أكثر  تنش ئ  عندما  إضافية  مزايا  من  العليا،  والهضاب  تسجيل    منصب شغل   100الجنوب  من  املمتدة  الفترة  في  دائم 

  03  سنوات بدال من  05االستثمار إلى غاية نهاية السنة األولى من مرحلة االستغالل على األكثر، حيث ترفع مدة املزايا إلى  

)جريدة رسمية عدد  من نفس القانون    16و  15، وهذا حسب ما نصت عليه املادة  سنوات في باقي املشاريع والنشاطات األخرى 

46 ،2016 ) . 

 مزايا اإلستغالل االستثنائية /ثالثا 

 ذات باإلستثماراتتتعلق   االستثنائيةالسابق الذكر، فإن مزايا اإلستغالل    09-16من القانون رقم    17وفقا للمادة  

 بين عليها متفاوض اتفاقیة أساس  على املزايا هذه من االستفادة تتم  حیث ،  الوطني لالقتصاد  بالنسبة الخاصة  األهمیة

وقد    لالستثمار  ني ـالوط املجلس ة ـوافقم  بعد ذلك  و الدولة، باسم تتصرف  التي  االستثمار  لتطویر الوطنیة والوكالة املستثمر 

 : (2016، 46)جريدة رسمية عدد هذه املزايا االستثنائية كما يلي من  نفس القانون،   -  01بند رقم  - 18املادة  تحدد

 .  سنوات 10ى إل لتص  ن أ يمكن لفترة أعاله  12 املادة في املذكورة االستغالل مزايا مدة تمديد •

 األخرى   االقتطاعات  من وغيرها  والرسوم والجبائية الجمركية ق للحقو ه،  ب  املعمول   للتشريع طبقا تخفيض أو إعفاء   منح •

 اإلنجاز   مرحلة بعنوان  تمنح  قد يالت  التسهيالت  كل وكذااملالي،    الدعم أو  أو املساعدات واإلعانات  الجبائي الطابع ذات

 . عليهااملتفق  للمدة

فإن العموم   مرحلة في املشروع،  معاینة  محضر بموجبيتم     قانونا املقررة االستغالل مزايا من االستفادة وعلى 

من   10، وهذا حسب ما نصت عليه املادة  املستثمر  طلب  على بناء وذلك ،إقلیمیا املختصة  الجبائیة املصالح  تعده االستغالل

 .  (2016، 46)جريدة رسمية عدد  نفس القانون 

 خاتمة: 

للدولة،   التابعة  العقارية الصناعية  األوعية  القانوني الستغالل  النظام  النصوص  شهد  عدة تطورات على مستوى 

والتنظيم      املعدل واملتمم  04- 08كان آخرها القانون رقم  ،  وذلك منذ اإلستقالل إلى يومنا هذا  ، القانونية املنظمة لهذه العملية

عن  توجهاته  ختلف  هذه األوعية العقارية، والذي لم تاملطبق له، والذي أقر الشروط والكيفيات التي يتم من خاللها إستغالل  

 املتعلق بترقية اإلستثمار.   09 -16التوجهات التي جاء بها فيما بعد القانون رقم 

 من  تضمنهي ملا   غير القابل للتحويل إلى تنازل، وهذا  متياز اإل   حيث قام املشرع الجزائري في نهاية املطاف باعتماد آلية 

من الربح الذي تدره  حيث يستفيد املستثمر  لالمتیاز، املانحة لدولةا وبين  االمتیاز، حق صاحب  ملستثمر ا بين  متبادلة منافع

 لصالح   مالیة عوائدوباملقابل تستفيد الدولة من   هذه املشاريع، ومن املزايا واإلعفاءات التي يمنحها القانون في هذا املجال،

ية، مع احتفاظها بملكية رقبة هذه األوعية، مما يمكنها من إعادة استثمارها من جديد كلما أرادت ذلك، وهذا  العموم  الخزینة 

 من شأنه حماية أمالكها من اإلستهالك واالستنزاف، وكذا ترقية وتطوير االستثمار في الجزائر.

 ه هذه الورقة البحثية يمكن استخالص النتائج التالية : نت خالل ما تضممن عليه و و 

   يتميز اإلطار القانوني املنظم الستغالل األوعية العقارية التابعة للدولة في املجال الصناعي، بكثرة النصوص القانونية ❖

،  قوانين اإلستثمار  و   ،عاقبةقوانين املالية املت  وفي نصوص مشتتة بينوتعرضها املستمر للتعديل في فترات قصيرة،  

، وهو األمر  ، وهو ما يؤثر على مبدأ هام في االستثمار، وهو مبدأ اإلستقرار التشريعيخاصةوكذا بعض النصوص ال

 احجام املستثمرين على اإلستثمار في مناخ يسوده عدم اإلستقرار.   الذي يؤدي إلى

مقارنة   ❖ التشريعية  للسلطة  واضح  بغياب  العقارية،  األوعية  هذه  الستغالل  املنظمة  القانونية  النصوص  تميزت 

بالسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية، التي سيطرت على النشاط التشريعي في هذا املجال، حيث أن جل  
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باعتبار أن   ، كون تشريعات صادرة عن البرملانهذه النصوص هي عبارة عن أوامر رئاسية، في حين كان املفروض أن ت

 األصل في التشريع هي القوانين العادية و ليس أوامر رئيس الجمهورية التي تعد استثناء على األصل العام.

  علىاملعني  الوزیر موافقة  املتعلقة باستغالل هذه األوعية العقارية، على غرار اشتراط بعض االجراءات   بطءسجلنا  ❖

التكنولوجية ال  اإلقتراح الوطنية لتطوير السياحة، وكذا الهيئة املسيرة للحظائر  الوكالة      ذي تقدمه للوالي كل من 

الترخيص   عقدبخصوص  بالشك،  االمتياز  بإبرام  يؤدي  ما  وتكريس    وهذا  االستثمارية  املشاريع  تعطيل  إلى 

 البيروقراطية في التسيير. 

خالل    من ،للدولة في املجال الصناعي التابعة األوعية العقارية استغالل سياسة تشريعية واضحة في مجال    غياب ❖

للتحويل  ز القابل  اإلمتيا   اإليجار، الترخيص باإلمتياز، عقد  ،التنازل   اعتماد عدة آليات مختلفة ومتباينة تتراوح بين 

   .االمتياز غير القابل للتحويل إلى تنازل  عقد  أخيرا  تنازل، ثم إلى 

تخلى املشرع الجزائري عن إجراء املزاد العلني الذي كان معموال به في السابق، واقتصر على التراض ي كإجراء وحيد   ❖

 ما يمثل سالح ذو حدين.  ، وهو ملنح اإلمتياز على األوعية العقارية الصناعية التابعة للدولة

   مختلفة ومتنوعة   ة إعفاءات وتخفيضاتقام املشرع الجزائري بمنح عدة حقوق و مزايا مالية واستثمارية في صور  ❖

تشجيع اإلستثمار في جميع املجاالت، بما في ذلك استغالل األوعية العقارية الصناعية    وإن كان الهدف منهوهذا  

   ، إال أنه باملقابل سيشكل ضغطا إضافيا على مصادر تمويل الخزينة العمومية. التابعة للدولة

 ه، يمكن تقديم اإلقتراحات التالية :وانطالقا من النتائج املذكورة أعال 

وشامل  • موحد  قانوني  إطار  إقرار  الحكومةبما    ضرورة  تنتهجها  التي  السياسة  مجال    يعكس  استغالل  في 

نهوض بالقطاع الصناعي توفير اإلستقرار التشريعي الالزم لل  بما يضمناألوعية العقارية الصناعية التابعة للدولة،  

 وتحقيق التنمية اإلقتصادية املنشودة. 

العمل على إعادة اإلعتبار لدور السلطة التشريعية ممثلة في البرملان، في سن النصوص القانونية السيما في   •

حتى تخضع هذه النصوص للمناقشة ،  املجال اإلقتصادي  ونخص بالذكر هنااملسائل ذات األهمية االستراتيجية،  

 افية وتقدم بشأنها اإلقتراحات املناسبة.الك

 قدر اإلمكان.  ، القضاء على مختلف العوائق البيروقراطية من خالل اإلبتعاد عن املركزية في إتخاذ القرار  •

باعتبارها كطريقة وحيدة ملنح اإلمتياز على   • التراض ي  تتم من خاللها صيغة  ضرورة وضع ضوابط محددة 

 األوعية العقارية التابعة للدولة.

 . العموميةخزينة الرشيدة في منح املزايا واإلعفاءات، حتى ال تشكل عبئا إضافيا على اعتماد سياسة  •
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 عقد االستصناع كآلية لتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

Istisna'a contract as a mechanism for financing small and medium enterprises 

 3  طلحة محمد.   2. بالغ سامية  1بدراوي يحي  

   جامعة الجلفة1

 جامعة البليدة   2

 املركز الجامعي آفلو  3
 

 : ملخص

االستصناع            عقد  استخدام  إمكانية  مدى  معرفة  إلى  الدراسة  هذه  اإلسالمي    –هدفت  التمويل  صيغ  كآلية    –كأحد 

لتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ،ولتحقيق ذلك قمنا بالتطرق إلى طبيعة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ، ثم بحثنا  

، أم هو مجرد عقد تابع لعقد السلم يشترط لتطبيقه توافر شروط هذا    في عقد االستصناع هل هو عقد مس ى قائما بذاته

العقد، وما هي أهميته االقتصادية ، وما يحيط به من مخاطر عند تبني البنوك اإلسالمية هذه الصيغة التمويلية في تعاملها  

 مع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة .

إلى أن عقد السلم عقد قائم بذاته ،   حتى وإن اكتنفته العديد من املخاطر إال أن العلماء استطاعوا أن  وخلصت الدراسة 

يجدوا لها مخارج بما يوافق الشرع اإلسالمي ، فتستفيد البنوك اإلسالمية من استثمار أموالها ، وتجد املؤسسات الصغيرة 

 الصناعية ضالتها بالحصول على مصدر تمويلي خال من الربا .  واملتوسطة  
 

Abstract : 

         This study aimed to find out the extent to which the Istisna'a contract could be used - as one of the 

forms of Islamic financing - as a mechanism for financing small and medium enterprises, and to achieve 

this we touched upon the nature of small and medium enterprises, then we discussed the Istisna'a contract 

whether it is a stand-alone contract, or is it just a contract subordinate to a contract Peace requires its 

implementation to fulfill the terms of this contract, its economic importance, and the risks surrounding it 

when Islamic banks adopt this financing formula in their dealings with small and medium enterprises. 

The study concluded that the contract of peace is a stand-alone contract, even if it was surrounded by 

many risks, that scholars were able to find ways for them to be in accordance with Islamic law, so that 

Islamic banks benefit from investing their money, and small and medium-sized industrial enterprises find 

their way to obtain a financing source free of usury. 
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االقتصادية واالجتماعية على   ، تغطي جميع االحتياجات  الشريعة اإلسالمية  البنوك اإلسالمية صيغا تمويلية توافق  تقدم 

السواء ، تنضوي هذه الصيغ تحت تحت ثالثة عقود معروفة في فقه املعامالت املالية اإلسالمية ، هي : عقود املعاوضات ،  

 وعقود املشاركات ، وعقود التبرعات .

دد العلماء أربعة عشر صيغة مالية إسالمية ، وهي بذلك أوسع بكثير من وسائل التمويل التقليدي ، الذي يكمن في صيغة  ع 

واحدة هي القرض بفائدة ، وهي ربا النسيئة ) الزيادة في الدين نظير األجل ( ،الذي توعد هللا سبحانه وتعالى مقترفه بحرب من  

 هللا ورسوله . 

 صيغ التمويلية العديد من املخاطر ال مندوحة من تجنبها ، بل يكفي التكيف معها ، والحد منها .  كما تكتنف هذه ال 

أهم   الذي يعد بحق من  ، عقد االستصناع  املصارف اإلسالمية على بعثها من جديد  التي عملت  الصيغ اإلسالمية  بين  ومن 

ه اإلسالم بعد أن وضعه في نصابه ، وكان وراء ظهوره أن  الصيغ التمويلية اإلسالمية ، الذي عرفه الناس في الجاهلية وأقر 

لزاما   فكان   ، واملطالب  واألذواق  الرغبات  الختالف   ، املختلفة  الناس  احتياجات  ليلبي  يكن  لم  جاهزة  لسلع  والشراء  البيع 

فيها خصائص تتوفر  ال  املصانع  بعض  لدى  عليها  يوص ى  ، كشراء مصنوعات  املعدوم  بيع  من  حالة  في  فيها    التفكير  يرغب 

 الزبون ) املستصنع ( يفتقدها في ما هو جاهز من مصنوعات ، حتى توافق رغبته وذوقه وهواه. 

وبين فقهاؤنا العظام منذ بداية القرن الثاني الهجري أهمية عقد االستصناع وضوابطه وفروعه  ومسائله ، كل ذلك يحدث  

صناع إال في وقت متأخر جدا ، حيث نرى أن دافيد يستغرب جدا  في الوقت هذا املبكر، بينما الغرب لم يقنونوا عقد االست

م  ، مرد ذلك  ذلك إلى أن مشرعي  1804عن عدم وجود تنظيم لعقد االستصناع في التقنين املدني الفرنس ي الذي صدر عام  

 هذا القانون لم يكونوا يعرفون هذا العقد بصورة كاملة ، وذلك بسبب عدم ظهور هذا العقد آنذاك .  

د يكون ما يرغب فيه املشتري )املستصنع( من سلعة ال يتيسر أبدا أن تصنع قبل وجود مشتر معين لها يلتزم بشرائها حال  فق

صناعتها ، ففي هذه الحالة يمكن للمشتري شرعا أن يتولى تمويل البائع ) الصانع( ، والذي نعده هنا في بحثنا هذا مؤسسات  

 صغيرة ومتوسطة ، فيعجل له الثمن .  

: ما مدى مساهمة عقد االستصناع في تمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ؟ وما هي  و  عليه يمكن طرح اإلشكالية التالية 

 أهم مخاطر التمويل بهذه الصيغة اإلسالمية ؟ ، وكيف يمكن الحد من هذه املخاطر والتكيف معها ؟    

 وعليه يمكن اقتراح املحاور التالية :  

 رة واملتوسطة ؛ماهية املؤسسات الصغي

 طبيعة عقد االستصناع وشروط تطبيقه ؛  

 مخاطر تطبيق عقد السلم ، والحلول املقترحة للحد من هذه املخاطر . 

: البحث  على    فرضيات  الحصول  من  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  تمكن   ، إسالمية  مالية  يعد عقد االستصناع صيغة 

لبنوك اإلسالمية أموالها وتحقق عوائد مالية معتبرة جراء ذلك ، دون تعرضها  مورد مالي خال من الربا ، تستثمر من خالله ا

 إلى مخاطر كبيرة . 

 يهدف البحث إلى التعرف على : أهداف البحث : 

عقد االستصناع هذه الصيغة اإلسالمية التمويلية، التي تعد بديال أمثال لتمويل املؤسسات التي يرغب أصحابها في   ➢

 ي غير البنوك التقليدية التي تتعامل بالربا ؛الحصول على مصدر تمويل

 كيفية تطبيق هذا العقد ، ومعرفة شروط صحته ؛  ➢
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 كيفية التغلب على املخاطر التي تحف تطبيق هذا العقد .  ➢

   البحوث. استخدمنا املنهج الوصفي التحليلي ، ألنه يناسب هذا النوع من  املنهج املستخدم :

املؤسسة وحدة اقتصادية تتجمع فيها املوارد املادية واملعنوية واملوارد البشرية    سطة :.ماهية املؤسسات الصغيرة واملتو 2

الالزمة لإلنتاج االقتصادي بشقيه الخدمي أو السلعي ، كما أنها قد تهدف إلى الربح ، وقد ال تهدف إليه كما هي املؤسسات  

 العمومية . 

مرت املؤسسة منذ نشأتها بمراحل عدة تدرجت فيها من حيث الحجم ومجال النشاط من مؤسسات فردية بسيطة تنشط    

العالمي   املستوى  تنشط على  إلى مؤسسات ضخمة   ، األسري  الذاتي  االكتفاء  تحقيق  األسري واملحلي غرضها  املستوى  على 

 تفوق ميزانياتها ميزانيات العديد من الدول مجتمعة .  

اتخذت العديد من املعايير لتصنف وفقها املؤسسات ، فصنفت وفق املعيار االقتصادي إلى مؤسسات القطاع األول ، وهي  

املؤسسات الفالحية وتوابعها ، ومؤسسات القطاع الثاني ، ويشمل املؤسسات الصناعية ، والقطاع الثالث ، ويشمل القطاع  

لكية إلى مؤسسات خاصة وعمومية ومختلطة ، وصنفت أيضا وفق املعيار  الخدمي ، كما صنفت أيضا وفق معيار طبيعة امل

 القانوني إلى مؤسسات فردية وشركات .

ولعل املعيار األكثر شيوعا في تصنيف املؤسسات هو معيار الحجم " ويعد تصنيفها من حيث الحجم املعيار األكثر انتشارا في  

 ، وصنفت وفقه املؤسسات إلى مؤسسات مصغرة وصغيرة ومتوسطة وكبيرة . (2007يم، )الحك كل دول العالم " 

،    تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة1.2 العالم  بلدان  بين  الصغيرة واملتوسطة  : ال يوجد تعريف موحد للمؤسسات 

تقدمة ، فما تكون مؤسسة كبيرة في دولة  وقد يكون ذلك راجع للتباين الكبير في اقتصادياتها ، فهناك بلدان نامية وأخرى م

في   املؤسسات  أيضا على تسمية هذه  اتفاق  أن هناك عدم  ، كما  متقدمة مجرد مؤسسة  مصغرة  دولة  في  تكون  نامية قد 

أو   تجارية   : املؤسسة  فيها  تعمل  التي  االقتصادية  القطاعات  بحسب  وذلك   " آخر  إلى  قطاع  من  يختلف  الواحدة  الدولة 

 .  (2006)أرميص،  ية "صناعية أو خدم

" قد أظهرت الدراسات التي أجريت عن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة أن هناك ما يجاوز خمسين من تعريفات املؤسسات  

 . (1998)هل، الصغيرة واملتوسطة ، والعديد من الدول ليس لديها تعريف رسمي لهذا النوع من املؤسسات " 

اختالف    : يلي  ما  واملتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  موحد  تعريف  اعتماد  دون  حالت  التي  الرئيسية  األسباب  من  ولعله 

مستويات النمو بين الدول ، واختالف طبيعة النشاط املمارس من طرف املؤسسات ، فاملقارنة بين أحجام املؤسسات يجب  

ت التي  املؤسسات  بين  تتم  مؤسستين  أن  مقارنة حجمي  يمكن  فال   ، الثالثة  القطاعات  أحد  إلى  تنتمي  متماثلة  أنشطة  زاول 

وفقها   تصنف  التي  املعايير  تعدد  وكذلك   ، الخدمات  قطاع  ضمن  تنشط  وأخرى  الصناعي  القطاع  في  تنشط  إحداهما 

منها ما هو نوعي ، فيقع هنا االختالف  املؤسسات حسب حجمها ، إذ يستند املهتمون إلى العديد من املعايير منها ما هو كمي و 

في التمييز بين األحجام املختلفة للمؤسسات ، فهناك مؤسسات كثيفة العمل  وال تمتلك استثمارات ضخمة وأخرى كثيفة  

رأس املال وتمتلك استثمارات ضخمة لكنها قليلة االعتماد على العمل البشري بسبب اعتمادها على التكنولوجيا. فهنا يكون  

 ار عدد العمال غير مميز لحجم املؤسسة .  معي



 

 طلحة محمد  – بالغ سامية –بدراوي يحي 

362                                                                    ISBN: 978-9931-9738-0-5 

م ، عرفتها بأنها تلك املؤسسات  1945إن أول تعريف للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة  "قد وضعته الكونفدرالية الشاملة في  

 ,Robert)التي تكون فيها اإلدارة مخولة ملسيريها شخصيا ويزاولون املسؤولية املالية والتقنية مهما كانت صفتها القانونية "  

1998)  . 

إال أن هناك جملة من املعايير يمكن االستناد إليها عند محاولة تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ، وذلك لوجود شبه  

 إجماع حولها ، منها ما هو كمي ، ومنها ما هو نوعي .  

 :  املعايير الكمية

االنتاج   عوامل  منها  نذكر   ، النقدية  أو  والتقنية  االقتصادية  واملقاييس  املؤشرات  من  مجموعة  في  الكمية  املعايير  تتمثل 

الدول واملنظمات هما معياري حجم   العمال ، ولكن املعايير األكثر استعماال لدى  والقيمة املضافة ورقم األعمال ، وحجم 

 . (2012)القادر، العمل وراس املال 

العمال  أ/   استخدامه  معيار عدد  ، وذلك لسهولة  الحجم  املؤسسات وفق  في تصنيف  األكثر استخداما  املعايير  من  يعد   :

وتوفر البيانات الخاصة بعمال أي مؤسسة ، إال أنه ال يكفي لوحده للتمييز بين األحجام املختلفة ملؤسسات ، ألنه ال يوجد  

بين استثمارات رأسمالية ضخمة    اتفقاق  تتطلب  ، وأيضا هناك مؤسسات  لتمييو حجم املؤسسة  العمال  الدول على عدد 

الصغيرة   املؤسسات  يمكن تصنيفها ضمن  متطورة فال  لتكنولوجيا  العمال الستخدامه  من  قليال  إال عددا  توظف  ال  لكنها 

 الحجم أو املتوسطة . 

لوح املعيار  بهذا  أخذت  التي  التعريفات  والدول  ومن  الصناعية  الدول  بين  فرقت  لكنها   ، املتحدة  األمم  لجنة  تعريف   ، ده 

عمال تعتبر مؤسسة متوسطة ، أكثر من    90-20عامل تعتبر مؤسسة صغيرة ، من    19-15النامية " في الدول النامية : من  

عامل تعتبر    499-100من  عامل تعتبر مؤسسة صغيرة ،    99-05عامل مؤسسة كبيرة ، بالنسبة للدول الصناعية : من  100

 .(2007)سليمة،  عامل تعتبر مؤسسة كبيرة " 500مؤسسة متوسطة ، أكثر من 

: وهو أيضا معيار شائع في تصنيف املؤسسات وفقا لحجمها ، ألنه يعد عنصرا هاما في تحديد الطاقة    معيار رأس املالب/  

يضا يختلف من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر ، مما يجعله أيضا غير مميز لوحده ، فعلى اإلنتاجية للمؤسسة ، إال أنه أ

الصغيرة   املؤسسة  مال  رأس  حجم   ) وباكستان   ، وكوريا   ، والهند   ، الفيليبين   ( اآلسيوية  الدول  بعض  في   " املثال  سبيل 

 . (2005)أحمد، ألف دوالر "  700تقدمة فيصل إلى ألف دوالر ، أما في بعض الدول امل 200إلى 35واملتوسطة يتراوح ما بين 

: إن االعتماد على أي من األسلوبين السابقين منفردا ال يؤدي إلى نتيجة دقيقة في تحديد    معيار رأس املال وحجم العمالة  /ج

بقين وهذا املعيار أخذت به جميع الدول ، " ويمثل  حجم املؤسسة ، إال أن معيار معامل رأس املال يمزج بين املعيارين السا

حجم رأس املال املستخدم بالنسبة لوحدة العمل ، ويحسب بقسمة رأس املال الثابت على عدد العمال والناتج يعني كمية  

منخ املعيار  هذا  يكون  ما  وعادة   ، املؤسسة  في  واحد  عامل  لتوظيف  املطلوب   ) االستثمار  املال)  رأس  إلى  في  اإلضافة  فضا 

القطاع   في  ويكون مرتفعا   ، التجارية  والقطاعات  الخدمات  مثل قطاع   ، عامة  املال بصفة  بقلة رأس  تتميز  التي  القطاعات 

 .  (2007)جواد، الصناعي وال سيما تلك املصانع التي تستخدم خطوط إنتاج ذات مستوى تكنولوجي متطور " 

اعتدت الجزائر في تعريفها ملؤسسات الصغيرة واملتوسطة على معياري رأس املال وحجم العمال إضافة إلى الحصيلة السنوية  

 ، فجاء تعريفها لهذا النوع من املؤسسات كما يلي :  

 تعريف الجزائر للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة :  1الجدول 
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 السنوية مجموع الحصيلة  رقم األعمال  عدد العمال  املعيار 

 حدود قصوى  حدود دنيا  حدود قصوى  حدود دنيا  حدود قصوى  حدود دنيا  نوع املؤسسة

مؤسسة 

 مصغرة 

 مليون دج  10 مليون دج  01 مليون دج  20 مليون دج 01 09 01

 مليون دج  100 مليون دج  10 مليون دج  200 مليون دج  20 49 10 مؤسسة صغيرة 

مؤسسة 

 متوسطة 

 مليون دج  500 مليون دج  01 مليار دج  02 مليون دج  200 250 50

 6-5، ص ص  2001/ 15/12، الصادر بتاريخ :  72الجريدة الرسمية الجزائرية ، العدد  املصدر :

هذه املعايير تعد تكملة للمعايير الكمية من شأنها التمييز بين األحجام املختلفة للمؤسسات ، تستند إلى    املعايير النوعية : 

 العديد من العناصر،كامللكية ، ونمط اإلدارة ، واملجال الجغرافي للنشاط ، وغيرها . 

، حيث يرى أن املؤسسة يمكن اعتبارها صغيرة أو    (   E . Staly" لتحديد هذه املعايير بدقة ، نعتمد على ما ورد في كتاب )   

 متوسطة ، إذا توفرت فيها خاصيتين من الخصائص التالية على األقل : 

 أ/ استقاللية اإلدارة ، وعادة ما يكون املسيرون هم أصحاب املؤسسة . 

 ب/ تعود ملكية املؤسسة أو رأسمالها لفرد أو ملجموعة أفراد  

م  نشاطها  املؤسسة  تمارس  املؤسسة  ج/  أصحاب  أن  كما   ، خارجيا  تمتد  أن  يمكن  األسواق  إلى  احتياجاتها  أن  إال   ، حليا 

 والعاملين فيها يقطنون منطقة واحدة . 

 .(2012)صوراية،   د/ تعتبر هذه املؤسسة صغيرة الحجم إذا ما قورنت بمؤسسة كبير الحجم تمارس ذات النشاط "

تحظى املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بأهمية خاصة من طرف جميع الدول    ؤسسات الصغيرة واملتوسطة :أهمية امل2.2

املوارد   ، وتعبئة  إنشاء مناصب شغل  في  ، فهي تساهم  االقتصادية واالجتماعية  التنمية  في تحقيق  تلعبه  الذي  للدور  نظرا 

ولة عن صرف رصيدها من العملة الصعبة بإغنائها عن االستيراد  املالية والفردية والخروج بها عن دائرة االكتناز ، وتغني الد

 ، وتنويع النسيج االقتصادي والتكنولوجي ، وتحقيق التكامل مع املؤسسات اإلنتاجية الكبرى ، إلخ .

املوضوع  أصبح  ، حيث  املاض ي  القرن  من  السبعينات  بداية  في  إال  يبرز  لم  واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  االهتمام  إن   "  

معترفا به ، ليس فقط من طرف الباحثين ، وإنما أيضا من طرف كل الجامعات في العالم ، وما انتشار جماعات البحث في  

حقل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وتعدد البحوث واملجالت األكادمية في العالم في هذا امليدان وتنوع البرامج التعليمية إال  

 .  (2005)قويعة، ن الشركات واعتراف بخصوصيته ودوره وأسلوب إدارته " اعكاس ملدى االهتمام بهذا الصنف م

 :  (2013)حنان،  تعتبر املؤسسات الصغيرة واملتوسطة العمود الفقري ألي اقتصاد وذلك من خالل

الأ/   مشكلة  وتقليل  العمل  فرص  توفير  في  :املساهمة  واملتوسطة    بطالة  الصغيرة  املؤسسات  وفرت  املثال  سبيل  على 

أكثر من    1998م وحتى عام    1992بالواليات املتحدة األمريكية خالل الفترة من   مليون فرصة عمل ، وأن املؤسسات    15م 

آسيا وال  70الصغيرة واملتوسطة تستوعب حوالي   ، وفي دول منطقة شرق  األمريكية  العمل  باسيفيك تشكل  باملائة من قوة 

باملائة من    85باملائة ، و  35باملائة من إجمالي املؤسسات ، وتستقطب ما بين    95املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ما يزيد عن  

حوالي   واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  شكلت  ماليزيا  وفي   ، العمل  قوة  املؤسسات    85إجمالي  عدد  إجمالي  من  باملائة 

 اإلنتاجية .
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البطالة واملساهمة في   فكل هذه األرقام الذي تلغبه املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في تخفيف حدة  تنم عن الدور الفعال 

 اإلنتاج . 

: التنمية  لعملية  الجغرافي  التوازن  بين    ب/ تحقيق  التنقل  ، مما يسهل  إنشائها  التوطن وسهولة  في  نابع من مرونتها  وهذا 

مختلف املناطق واألقاليم ، وهذا يساهم في خلق مجتمعات إنتاجية جديدة في املناطق الريفية والنائية ، مما يساهم في الحد  

 من الهجرة إلى املدن ، وإعادة توزيع السكان . 

ق  : جديدة  وخدمات  منتجات  حوالي  تقديم  أن  الوطنية  العلوم  منظمة  للمنتجات    95درت  الجوهري  التطور  من  باملائة 

 الجديدة انطلقت من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة . 

باملائة من    66في أملانيا تمثل صادرات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة حوالي    ج/املساهمة في زيادة حجم وقيمة الصادرات :

  27باملائة ، وفي فرنسا تصل إلى    30باملائة ، وفي اليابان إلى حوالي    47وفي إيطاليا تصل إلى نحو    إجمالي الصادرات الصناعية ،

 باملائة .

: الكبرى  املؤسسات  مع  االقتصادي  التكامل  تحقيق  في  املساهمة  بإنتاج    د/  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  تقوم  حيث 

الكبرى   للمؤسسات  اإلنتاج  ومستلزمات  االحتياجات  من  بعض  أكثر  مع  موتورز  جنرال  شركة  تتعامل  ذلك  على  وكمثال   ،

من    30000 أكثر  مع  الفرنسية  رونو  شركة  وتتعامل   ، واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  من  هذه    50000مورد  من  مورد 

 املؤسسات . 

3.2  : واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  تمويل  الصغير إشكالية  املؤسسات  منها  تعاني  التي  املشاكل  أكبر  واملتوسطة  من  ة 

  ، الربا  من  الخال  التمويل   ، اإلسالمية  الشريعة  قواعد  تمليه  ما  مع  يتماش ى  الذي  التمويل  هنا  ونقصد   ، تمويلها  إشكالية 

 :   )فرحان، د س ن ( وتتمثل تلك املشاكل في ما يلي

 ارتفاع تكلفة التمويل ؛

 صعوبة الحصول على الضمانات ؛

 وفر األموال الذاتية لدى الحرفيين وأصحاب املهن ؛ عدم ت

من   االستفادة  في  تساعدها  والتي  الصغيرة  املشروعات  تواجهها  قد  التي  واملشاكل  الجزافي  التقدير  بسبب  الضرائب  ارتفاع 

اط املصارف  خدمات البنوك واملصارف اإلسالمية ، وإن وجدت هذه الصناديق ال تتوفر لديها اآللية املتالئمة مع طبيعة نش

 اإلسالمية مما يجعلها ال تستطيع أن توفر الدعم للمشروعات التي ال ترغب في التعامل الربوي .

3: االستصناع  معناه    .مفهوم  منه  اشتق  الذي  اللغوي  املعنى  على  التعرف  منا  يقتض ي  االستصناع  مفهوم  في  البحث  إن 

 االصطالحي .

1.3: اللغوي  البن  التعريف  العرب  لسان  في  :  جاء  مصنوع  فهو   ، صنعا  يصنعه  "صنعه    : صنع  مادة  في   ، منظور 

عمله ....،واصطنعه : اتخذه ، واصطنعتك لنفس ي ، ....، ويقال اصطنع فالن خاتما إذا سأل رجال أن يصنع له خاتما . وروى  

سه فصنع الناس  ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،اصطنع خاتما من ذهب كان يجعل فصه في باطن كفه إذا لب

  ،....  ، إلى صنعه  دعا   : الش يء  واستصنع   ،...  ، له  يكتب  أن  أمر  أي  اكتتب  تقول  كما  له  يصنع  أن  أمر  أي   ، به  رمى  إنه  ثم 

 .   )منظور(  والصناعة حرفة الصانع ، وعمله الصنعة ، والصناعة ما تستصنع من أمر"
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لكويتية :"االستصناع في اللغة مصدر استصنع الش يء : أي دعا إلى صنعه ، ويقال : اصطنع  كما عرفته املوسوعة الفقهية ا

 .  )الشاملة( فالن بابا ، إذا سأل أن يصنع له بابا ، كما يقال: اكتتب أي أمر أن يكتب له "

 طلب صنعة من الصانع في ما يصنعه .  فيكون على ذلك االستصناع

  " أما صورة االستصناع فهي أن يقول إنسان لصانع من خفاف أو صغار أوغيرهما : اعمل لي خفا ، أو آنية من أديم أونحاس 

 .)الكاساني( من عندك ، بثمن كذا ، ويبين نوع ما يعمل وقدره وصفته فيقول الصانع : نعم "

2.3: أنه عقد مستقل    التعريف االصطالحي  ، فمنهم من عرفه على  في تعريف االستصناع  اتجاهين مختلفين  الفقهاء  نحى 

بيع بالصفة " عرفه بعض الحنفية : عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل ،  مسمى باسمه ، ومنهم من ألحقه بالسلم أو ال

فإذا قال شخص آلخر من أهل الصنائع : اصنع لي الش يء الفالني بكذا درهما ، وقبل الصانع ذلك ، انعقد استصناعا عند  

ده على غير وجه السلم ، فيرجع  الحنفية ، وكذلك الحنابلة ، حيث يستفاد من كالمهم أن االستصناع : بيع سلعة ليست عن

في   ، فيؤخذ  بالسلم  ألحقوه  : فقد  والشافعية  املالكية  أما   ، بالصنعة  البيع  الكالم عن  البيع وشروطه عند  إلى  كله  هذا  في 

 .  )الشاملة( تعريفه وأحكامه من السلم "

 برونه عقدا مستقال ، ال تشترط فيه شروط عقد السلم  ويأخذ به الحنفية عدا زفر ، حيث يعت االتجاه األول :

عرف بأنه : " عقد على مبيع في الذمة ، وقال بعضهم : هو عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل ، ووجه القول األول : أن  

لعقد ، ملا جاز ،  الصانع لو أحضر عينا كان عملها قبل العقد ، ورض ي به املستصنع ، لجاز ، ولو كان شرط العمل من نفس ا

ألن الشرط يقع على عمل في املستقبل ال في املاض ي ، والصحيح هو القول األخير ، ألن االستصناع هو طلب الصنع ، فما لم  

يشترط فيه العمل ال يكون استصناعا ، فكان مأخذ االسم دليال عليه ، وألن العقد على مبيع في الذمة يسمى سلما ، وهذا  

 .  )الكاساني( ا ، واختالف األسامي دليل اختالف املعاني في األصل "العقد يسمى استصناع

إضافة شرط العمل الزمة لتمييز بيع السلم عن عقد االستصناع ، فلو اكتفينا بالتعريف على أنه عقد على مبيع في الذمة  

لك فاالستصناع عقد مستقل غير عقد  السلم ، وأيضا  فإن ذلك هو السلم ، وإضافة شرط العمل جعلته استصناعا . وبذ

 دليل ذلك اختالف األسامي يترتب عليه اختالف املعاني . 

طلب   إذا  ما  هو  االستصناع   "  : الغرة  الدين  محي  ،علي  واإلجارة  السلم  عن  مستقل  عقد  بأنه  االستصناع  عرفوا  وممن 

الذمة خالل فترة قص  في  ، سواء كان املستصنع عين املصنوع منه  املستصنع من الصانع صنع ش يء موصوف  أو طويلة  يرة 

بذاته أم ال ، وسواء كان املصنوع منه موجودا أثناء العقد أم ال ، فمحل عقد االستصناع هو العين والعمل معا من الصانع ،  

  طه الخاصة به "فالعقد بهذه الصورة ليس بيعا ، وال سلما، وال إجارة ، وال غيرها ، وإنما هو عقد مستقل خاص له شرو 

 . )داغي(

كما عرف بأنه عقد وليس وعدا ينتفي معه الغرر والجهالة ، " االستصناع هو عقد على صنع ش يء موصوف في الذمة مادته  

ييف  من عند الصانع ، على وجه خاص ، فالقول بأنه عقد يخرج الوعد واملواعدة وغير ذلك مما اختلف فيه من حيث تك

االستصناع ، والقول بأنه على )صنع ش يء(يخرج عقد البيع ، والقول بأنه ) موصوف( ينفي عنه الغرر والجهالة التي تفسد  

العقد ، والقول بأنه ) في الذمة ( يخرج صنع األشياء املعينة ، والقول بأن مادته من عند الصانع يخرج عقد اإلجارة التي تكون  

املستصنع ال من عند الصانع ، والقول بأنه على وجه مخصوص أي جامع شرائط االستصناع "  فيها مادة املصنوع من عند  

 . )خليل(



 

 طلحة محمد  – بالغ سامية –بدراوي يحي 

366                                                                    ISBN: 978-9931-9738-0-5 

شرعا إذا لم    وخالصة القول إن غير األحناف يطلقون أيضا السلم على االستصناع ، ويصرحون بعدم جواز عقد االستصناع

تتوافر فيه شروط السلم ، " إن غير الحنفية يذكرون االستصناع في كالمهم على بيع السلم وال يذكرون له تعريفا مستقال  

يبين له ماهية خاصة ، وإنما يذكرونه في عقد السلم فيما إذا بيع ش يء موصوف في الذمة مما يصنع ، فيعتبرونه سلما في  

ونلصحته أن تتوافر فيه شرائط السلم جميعا ،    بوجه عام اليختص باملصنوعات (، لذا يشترط  املصنوعات ، )بينما السلم

وفي طليعتها تعجيل الثمن ، فليس له تعريف خاص عندهم يميزه بماهية عقدية وموضوع مستقلين ، ويصرحون بعدم جوازه  

 .  )الزرقا(وصحته إذا لم تتوافر شرائط السلم " 

إن الشريعة اإلسالمية فتحت يمكن مشتري السلعة أن    مزية اعتبار االستصناع عقدا خاصا مستقال عن بيع السلم :3.3

يمول بائعها )منتجها( ،كما في بيع السلم ، حيث يعجل الثمن ويؤجل تسلم السلعة ، وفتحت أيضا طريقا أمام البائع لتمويل  

مقسط ، وهناك سلع يمتنع الصانع عن صناعتها قبل أن يحدد مشتري لها ، وهذا  املشتري ، وذلك هوالبيع بثمن مؤجل أو  

االمتناع مرده إلى أمرين : قد يكون تقنيا لخصوصية املواصفات واختالفها بين املشترين ، أو قد يكون ماليا لتخوف الصانع  

تصنع أو تنتج قبل وجود مشتر معين    من صنعها ويتأخر بيعها ، " ستبقى دوما في كل عصر بعض السلع ال يتيسر أبدا أن

ملتزم بشرائها ، ففي هذه السلع يمكن للمشتري شرعا أن يتولى هو تمويل البائع فيعجل له الثمن ، وهذا متفق عليه ال خالف  

،  فيه بين املذاهب الفقهية جميعا ، لكن املذاهب الثالثة غير الحنفية ال تسمح باستثناء االستصناع من شرط تعجيل الثمن 

عصر   ( العصر  هذا  في  كبيرة  ثغرة  إلى  يؤدي  وهذا   ، املصنوعات  من  صورة  يعتبرونه  إذ   ، السلم  ألحكام  يخضعونه  بل 

بتمويل   يقوم  أن  استصناعا  للبائع  تسمح  شرعية  طريقة  وجود  عدم  هي  وتكلفة(  حجما  العمالقة  الضخمة  املصنوعات 

بض منه ثمنا مسبقا لها ، هنا تبرز الحكمة من املذهب الحنفي  املشتري ، فيصنع له السلعة أو السلع املطلوبة دون أن يق

وتتجلى املصلحة والداعي الزمني في األخذ به ، وهذا ما فعله املجمع الفقهي التابع ملنظمة املؤتمر اإلسالمي ، حيث قرر عدم  

السابعة في جدة لعام   الثمن في االستصناع وذلك في دورته  ، املوافق    1412اشتراط تعجيل  القرار  1992ه   ،  "    66/3/7م 

 .  )الزرقا(

 بينما في السلم يشترط دفع الثمن في مجلس العقد ، أوتأخيره ثالثة أيام على أكثر تقدير في املذهب املالكي . 

: الثاني  يدخل ضمن  االتجاه  تابع  إنما   ، ليس عقدا مستقال  أن االستصناع  إلى  الفقهاء  من  املسماة    ذهب جماعة  العقود 

 املتفق عليها كالسلم ،واإلجارة ،وغيرها مما يأتي بيانه .  

 فمنهم من ذهب إلى أنه سلم ، وآخر يرى أنه بيع ، وآخر يرى أنه بيع وإجارة ، ويرى أخر أنه إجارة ابتداءا وبيع انتهاء . 

 االستصناع سلم :  

وا  والشافعية  تفصيل  على  املالكية   ( الفقهاء  جمهور  فذهب  ولذلك  "   ، السلم  باب  في  داخل  االستصناع  أن  إلى   ) لحنابلة 

يخضع لشروطه وضوابطه من تسليم الثمن في املجلس عند الجمهور أو خالل ثالثة أيام عند املالكية وغير ذلك من شروط  

 . (1993)داعي،  السلم "

" السلم في الصناعات هو نوع من أنواع السلم ، إذ أن السلم إما أن يكون بالصناعات أو باملزروعات ، أو غير ذلك . والسلم  

السلم هو ما وصف في الذمة ، ومما   الذي في  هو شراء آجل بعاجل ، فاالستصناع يتفق مع السلم بصورة كبيرة ، فاآلجل 

االستصناع   مبحث  الحنفية  جعل  هذا  عام  يؤكد  السلم  أن  إال   ، والشافعية  املالكية  فعله  ما  وهو   ، السلم  مبحث  ضمن 
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، في حين أن االستصناع   ، والسلم يشترط فيه تعجيل الثمن  للمصنوع وغيره ، واالستصناع خاص بما اشترط فيه الصنع 

 .  )الشاملة(التعجيل فيه عند أكثر الحنفية ليس بشرط " 

ذهب املالكي اعتبره سلما بالصناعات ، وقد أوضح بن رشد في كتابه املقدمات أن السلم في الصناعات ينقسم إلى أربعة  " فامل

/ أال يشترط عمل من استعمله ، وال يعين ما يعمل منه ، فهذا سلم على حكم السلم،ال يجوز إال بوصف العمل ،  1أقسام :  

رط عمله ، ,يعين ما يعمل منه ، فهذا ليس بسلم ، وإنما هو باب البيع واإلجارة  / أن يشت2وضرب األجل ، وتقديم رأس املال .

/ أن يشترط  4/ أن ال يشترط عمله ، ويعين ما يعمل منه ، فهو أيضا من باب البيع واإلجارة في املبيع ،  3في الش يء  املبيع ،  

،  عمله ، وال يعين ما يعمل منه ، فهذا ال يجوز ، ألنه يحتوي أصالن متنا النقد لكون ما يعمل منه مصنوعا  : لزوم  قضان 

 . )خليل( واتناعه الشتراط عمل املستعمل بعينه "

السلم   ويأخذ شروط   ، السلم  ينضوي تحت عقد  الحنفية،  في  كما  غير مسمى  االستصناع عقد  تقدم عقد  ما  فمن خالل 

 وأركانه . 

ستصناع صورا متعددة منها البيع ، كما أنهم أجازوا شراء مصنوع لم يكتمل صنعه من عند  عد املالكية لال االستصناع بيع :  

لم يكتمل صنعه جزافا بثمن معلوم على   –من نحاس وغيره    –صانع يملك مادته األولية ، " فاملالكية أجازوا شراء مصنوع  

ه غزل يعمل منه غيره إذا جاء على غير الصفة " أن يكمله له ، بينما منعوا مثل ذلك في ثوب من نسيج اال إذا كان من عند

 ( 1993)داعي، 

يشتري شخص صاحب حرفة شيئا   أن  : جواز  منها   ، البيع  في  تدخل  لكنها  فيها صنعة  التي  الصور  املالكية بعض  كما ذكر 

الخباز" وذكر املالكية بع الخبز من عند  البيع  مصنوعا جاهزا عنده ، مثل شراء  ض الصور التي فيها صنعة لكنها تدخل في 

منها : جواز أن يشتري شخص من دائم العمل أو غالبه ككون البائع من أهل حرفة وذلك الش يء لتيسره عنده ، وكان الصانع  

يشتر  ال  وكذلك   ، وبغيره  بنقد  والجزار  الخبازة  مثل  وذلك   ، املعين  عليه  املعقود  فأشبه   ، منه  املصنوع  دون  فيه  معينا  ط 

تعجيل رأس املال ، وال تأجيل املثمن ، ألنه بيع وهو ال يشترط فيه واحد من األمرين ، وانما يشترط الشروع في األخذ حقيقة ،  

 . (1993)داعي،  أو حكما بأن يؤخر الشروع في األخذ خالل خمسة عشر يوما ، حيث أجازوا التأخير لنصف شهر "

: أوضح بن رشد في كتابه ) املقدمات( أن السلم في الصناعات) ويقصد بالسلم هنا االستصناع (،    االستصناع بيع وإجارة 

 ينقسم إلى أربعة أقسام منها : 

البيع واإلجارة في الش يء    أن يشترط املسلم عمل من استعمله ، ويعين ما يعمل منه ، فهذا ليس بسلم ، وإنما هو من باب 

 املبيع .  

 .   )خليل( أال يشترط املسلم عمل من استعمله ، ويعين ما يعمل منه ، فهو أيضا من باب البيع واإلجارة في املبيع "

انتهاءا  وبيع  ابتداءا  إجارة  بذلك    االستصناع  فهو  منه،  مستصنعة  عين  وطلب   ، الصانع  من  االستصناع طلب عمل  إن   :

انتهاء ، لذلك ذهب بعض الحنفية إلى أن االستصناع إجارة ابتداء ،وبيع انتهاء " جاء في الذخيرة : هو إجارة  إجارة ابتداء وبيع  

ابتداء ، وبيع انمتهاء لكن قبل التسليم ، ال عند التسليم بدليل أنهم قالوا : إذا مات الصانع يبطل وال يستوفي املصنوع من  

 .(1993)داعي،  تركته "

يرى علي محي الدين القرة داغي أن االستصناع عقد مستقل خاص ، محله العين والعمل معا ، وبذلك يمتاز عن البيع الذي  

محله العين ، وعن اإلجارة التي محلها العمل ، وعن السلم الذي محله هوالذمة ، أو العين املوصوفة في الذمة ، إضافة إلى  
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ال الفروق  هذه  كل  منه  مالحظة  طلب  املستصنع  إن  البرهاني  املحيط  في  جاء   ، السابقة  لألقوال  مناقشتنا  عند  ذكرناها  تي 

 العمل والعين جميعا ، فالبد من اعتبارهما جميعا . أي غير منفردين .

 وعليه يمكن اعتماد التعريف التالي : 

بتق البائع  يلتزم   ، يصنع صنعا  مما  ش يء  الحال  في  به  يشترى  عقد  االستصناع  بأوصاف  "   ، عنده  من  بمواد  ديمه مصنوعا 

 .)الزرقا( مخصوصة ، وبثمن محدد "

 فيفيد هذا التعريف في األمور التالية :

 االستصناع عقد وليس وعد ، وهو من أنواع البيوع وليس من قبيل اإلجارة  

 إن املبيع هو العين وليس عمل الصانع 

العقد ، ألنه قد تكون العين   العقد ، ولكن ليس شرطا أن يكون معدوما عند  املبيع معدوم  عند  يفترض في االستصناع أن 

 جاهزة عند الصانع وقت العقد ) لذلك جاء في التعريف يلتزم البائع ، ولم يقل يلتزم بصنعه (.

لتي تصنع ، وال يجري في األشياء الطبيعية التي ال تدخلها الصنعة ، كالثمار ، والبقول ، والحبوب  يجري االستصناع في السلع ا

 وغيرها . 

 تحديد أوصاف املبيع تحديدا ينفي عنه الغرارة والجهل . 

وإنما يجب معلوميته ، ويمكن أن يكون معجال كله ، أومؤجال كله ، أو    الثمن ال يجب تعجيله في االستصناع كما في السلم ، 

 مقسطا ، وهذه مزية في االستصناع تجعله قادرا على تلبية حاجة التعامل املتطور في عصرنا الحالي 

ن املستصنع إنما  إن املادة األولية التي يصنع منها املصنوع تكون من عند الصانع ، وال يقدم املستصنع للصانع شيئا منها ، أل 

املادة   يقدم  الصانع  أما   ، العمل  إال  يقدم  ال  فاألجير   ، واإلجارة  االستصناع  بين  الفرق  يوضح  وهذا   ، كاملة  العين  يشتري 

 والعمل .  

 يرى األحناف عدا زفر أن االستصناع عقد مستقل عن بيع السلم ، وحكمه الجواز   حكم عقد االستصناع :4.3

,انه غير جائز بالقياس ألنه نوع من بيع    قال الكاساني في كتاابه : أنه جائز استحسانا إلجماع الناس عليه ،  بدائع الصنائع 

اإلنسان ما ليس عنده ، " و أما جوازه ، فالقياس أن ال يجوز ، ألنه بيع ما ليس عند اإلنسان ، ال على وجه السلم ، وقد نهى  

اإلنسان ، و رخص في السلم ، ويجوز استحسانا إلجماع الناس على ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع ما ليس عند 

ألنهم يعملون ذلك في سائر األعصار من غير نكير ، وقد قال عليه الصالة والسالم : ال تجتمع أمتي على ضاللة ، وقال عليه  

قبيحا   املسلمون  رآه  ، وما  فهو عند هللا حسن  املسلمون حسنا  رآه  ما   : والسالم  يترك  الصالة  قبيح. والقياس  اله  فهو عند 

باإلجماع ، ... ، ألن اإلنسان قد يحتاج إلى خف ، أونعل من جنس مخصوص ، ونوع مخصوص على قدر مخصوص وصفة  

مخصوصة ، وقلما يتفق وجوده مصنوعا ، فيحتاج إلى أن يستصنع ، فلو لم يجز ، لوقع الناس في الحرج وقد خرج الجواب  

 ، معدوم  إنه   : قوله  على    عن  اإلنسان  عند  ليس  ما  بيع  يكن  فلم   ، فيه  كاملسلم  إليه  الحاجة  ملساس  باملوجود  ألحق  ألنه 

الصناع   واستئجار   ، الذمة  في  مبيع  على  عقد  السلم  ألن   ، واإلجارة  السلم  وهو  جائزين  عقدين  معنى  فيه  وألن   ، اإلطالق 

 .  )الكاساني( يشترط فيه العمل ، وما اشتمل على معنى عقدين جائزين كان جائزا "

فاألحناف إجازوا االستصناع استحسانا ال قياسا ، وألنه يرفع الحرج ، وألنه مؤلف من عقدين جائزين هما : السلم واإلجارة ،  

 كما أن رسول اله صلى هللا عليه وسلم استصنع خاتما من ذهب ومنبرا كما جاء في الصحيحين . 
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اء من املالكية والشافعية والحنابلة عدم جواز عقد االستصناع مالم يكن على وجه السلم ، ألنهم يرون  ويرى جمهور العلم

 أن االستصناع ملحق بالسلم وليس عقدا مستقال بذاته . 

5.3 : االستصناع  عقد  ال    شروط  ألنه  وصفته  وقدره  ونوعه  املصنوع  جنس  "بيان   : مايلي  االستصناع  عقد  لجواز  يشترط 

ا بدونه ، أن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس، ..... ، ومنه أن ال يكون فيه أجل ، فإن ضرب لالستصناع  يصير معلوم

الصانع  إذا سلم  منهما  لواحد  خيار  وال   ، املجلس  في  البدل  قبض  وهو   ، السلم  فيه شرائط  يعتبر  حتى  ، صار سلما  أجال 

ل أبي حنيفة رحمه هللا ، وقال أبو يوسف ومحمد : هذا ليس بشرط  املصنوع على الوجه الذي شرط عليه في السلم، هذا قو 

، وهو استصناع على كل حال ضرب فيه أجال أم لم يضرب .... أن العادة جارية بضرب األجل في االستصناع،و إنما يقصد به  

: قد يقصد بضرب األجل   يقال  ،أو  ، فال يخرج عن كونه استصناعا  تأخير املطالبة  العمل ال  املطالبة ، وقد  تعجيل  تأخير 

يقصد به تعجيل العمل ، فال يخرج العقد عن موضوعه ، مع الشك واالحتمال ،بخالف ما ال يحتمل االستصناع ، ألن ما ال  

يحتمل االستصناع ال يقصد بضرب األجل فيه تعجيل العمل ، فتعين أن يكون لتأخير املطالبة بالدين ، وذلك بالسلم ، وألبي  

 . )الكاساني( عنه ، أنه إذا ضرب فيه أجال فقد أتى بمعنى السلم ، .....،  "حنيفة رض ي هللا 

أن ضرب األجل في عقد االستصناع ال يجعله سلما كما ذهب إليه الصاحبان ،    –والعلم عند هللا تعالى    –" والذي يظهر لي  

فيه ضروري الستقرار املعامالت ونفي الغرر والجهالة عن العقد ،    ألن عقد االستصناع عقد مستقل كما تقدم وضرب األجل

 .   )خليل(بل إن مجمع الفقه ذهب إلى أبعد من جواز ضرب األجل فأجاز وضع شرط جزائي عند التأخير" 

4: اإلسالمية  املصارف  في  باالستصناع  تطبيق   .التموبل  اإلسالمي  ملصرف  بأحد  يمكن  التمويلية  عملياته  في  االستصناع 

 : (2008)بلخير،  األسلوبين "

 . أوال : املصرف باعتباره مستصنعا1.4

يلعب هنا املصرف دور املستصنع ، يطلب منتجات صناعية من صانعيها ، بمواصفات معينة ، وبعد التفاهم بين الطرفين ،  

الطر  بين  التعاقد  وتشغيل  يتم   ، التشغيلية  النقدية  السيولة  من  احتياجاته  تمويل  من  االستفادة  للصانع  يتيح   ، فين 

مؤسسته ، وتصريف منتجاته ، وقد يستصنع املصرف هذه املنتجات لنفسه ، بعد ذلك يتصرف فيها وفق ما يراه مناسبا ،  

 جهة أخرى، وبهذا األسلوب يمكن أن يحقق ما يلي :  بالبيع أو التاجير أو املشاركة مع الغير ، أو قد يقوم بذلك موكال عن 

 قيام املصرف بوظيفتين : تمويلية وتجارية من خالل تمويله للمنتجين من خالل شراء منتجاتهم مسبقا . 

 توفير السيولة النقدية للمؤسسات الصناعية بدل اللجوء إلى القروض الربوية  

 ء ذلك  استثمار موارد املصرف والتمكن من جني أرباح جرا

يفتح مجاال للمصرف ليتولى توفير املواد األولية أو نصف مصنعة لبعض املصانع التي سيبيع لها ما قام بشرائه من مصانع  

 أخرى على أنها منتج نهائي لها ، وبذلك يسهم املصرف في تحقيق التكامل واالندماج بين املؤسسات االقتصادية الوطنية. 

التعامل   أنه يكتنفه  إال أن هذا األسلوب من  ، كما  الوقت والجهد  الكثير من  الواقع ألن املصرف بذلك يستنفذ  بعيدا عن 

النيلين   بنك  كمجموعة  التجربة  خاضت  هناك مصارف  أن  يمنع  لم  ذلك  أن  إال   ، عنها  غنى  في  البنك  املخاطر  من  العديد 

رة مثل : معاصر الزيتون ومعامل الصابون  للتنمية الصناعية في السودان ، الذي تبنى ÷ذا األسلوب لتمويل الصناعات الصغي

، فقد كونت املجموعة في هذا اإلطار شركة تقوم بدور املستصنع تتعاقد مع الجهات املصنعة على تجهيز املعدات الصناعية  

 املطلوبة ، وبعد ذلك تقوم ببيعها مرابحة إلى صغار املنتجين والحرفيين. 
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 ثانيا : املصرف باعتباره صانعا 2.4

يل وفي  هنا   ، الصناعية  املنتجات  هذه  كانت  مهما  املحددة  بمواصفاتها  العمالت  طلبات  يتلقى   ، الصانع  دور  املصرف  عب 

الغالب ال يتوافر التمويل الكافي للعميل ، وبعد االتفاق بين العمالء واملصرف كل في ما يخصه ينجز العقد ، فيكون املصرف  

امل هنا  أيضا  ويكون   ، مستصنعا  والعميل  هو  صانعا  وهذا  له  قسطه  أو  الثمن  دفع  للعمل  أجل  إذا  للعميل  مموال  صرف 

 الغالب .

، فإنه سيعقد   أو مقاوالت لتوفير السلع املصنعة املتعاقد عليها مع العمالء  الغالب ال يملك مؤسسات  وبما أن املصرف في 

 على صنعه مع عمالئه . عقود استصناع موازي يكون فيه املصرف مستصنعا مع الجهة املصنعة لتوفير ما تعاقد 

وفي هذه الحالة يتم إنجاز عقدين منفصلين يلعب فيهما املصرف دور الوسيط مرة صانعا وأخرى مستصنعا ، وال توجد أية  

 عالقة قانونية أو التزامات مالية بين املشتري النهائي للسلعة وبين الصانع في عقد االستصناع املوازي .

 هو السائد في املصارف اإلسالمية ملالءمته لطبيعة العمل املصرفي .   وهذا ألسلوب في تطبيق االستصناع

 :  مخاطر التمويل باالستصناع وآليات الحد منها 3.4

،   :  )السواس(   " ، واملخاطر هنا هي عدم وفاء    عندما يكون املصرف هو الصانع  فإنه يقوم بالبيع بالتقسيط ملا تم صنعه 

رقم   القرار   : السادسة  دورته  في  اإلسالمي  املؤتمر  بمنظمة  املجمع  قرر   ، األقساط  بدفع  املصرف  تجاه  بالتزاماته  العميل 

يج2/6)51 فال  املحدد  املوعد  األقساط عن  دفع  في  املدين  املشتري  تأخر  إذا   : فيه  جاء   )  ، الدين  عن  زيادة  أي  إلزامه  وز 

 بشرط سابق أو بدون شرط ، ألن ذلك ربا محرم ، حتى وإن كان املدين مليء . 

رأت املؤسسات اإلسالمية أن تنص في عقود البيع ‘لى أن املشتري إذا تأخر في دفع قسطين متتاليين فإن باقي األقساط تحل  

 خاذ ما تراه الزما للوصول إلى حقها . فورا ، ويحق للمؤسسة املطالبة بجميع األقساط وات

وأيضا توجد مخاطر ال يستطيع املصرف أن يتحملها ، مثال إذا كان االستصناع في املباني ، إن من يقوم بالبناء يكون ضامنا  

هذه  للمبنى مدة تزيد عن عشر سنوات ، لم يقبل املصرف في االستثمار في هذا املجال مادام فيه ضمان ، ,امكن التغلب على  

العقبه باالستصناع املوازي يكون فيه الضمان ، ويلعب املصرف هنا دور الوسيط ويكون اإللزام واإللتزام فقط بين العميل  

 والشركة املقاولة ، وبهذا تنتهي مسؤولية املصرف عن جميع العيوب الظاهرة والخفية . 

 قليل من آثارها ، تم وضع الشروط التالية : تبقى املخاطرة عندما يكون املصرف هو املستصنع ، ملواجهتها أو الت

يلتزم املقاول بتقديم كفالة مصرفية غير مشروطة لتنفيذ العمل املطلوب بموجب بنود الشروط العامة للعقد ، وتحدد مدة  

 كافية لصالحية الكفالة . 

 ويقوم أيضا بالتأمين على املوقع واملشروع ضد جميع األخطار . 

رار التي تنتج عن تأخر املقاول عن تسليم املشروع، ويقوم بدفع غرامة مالية  ، إال إن كان سبب  ويتحمل املقاول جميع األض

التأخير ظروف قاهرة خارجة عن إرادته ، وتحمل هذه الغرامات جائز شرعا ألنها ليست مرتبطة بدين ، إنما تقدر بقدر إزالة  

 الضرر . 
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   .خاتمة :5

غيره   عن  مستقل  عقد مسمى  عقد  االستصناع  تحت  ينضوي  تابع  وهو عقد   ، الحنفية  عند  األخرى  التمويلية  العقود  من 

أخرى عند غيرهم من املذاهب ، يرى األحناف أن له شروطه الخاصة به ، يجب أن يستوفيها ، ليصبح التعامل به جائزا شرعا  

 ، بينما يرى بقية املذاهب أن يستوفس شروط السلم ، ألنه سلم في الصناعات . 

االستصناع صيغة تمويلية هامة تعود بالنفع على املصارف اإلسالمية باستثمار أموالها ، وايضا تعود بالنفع على املؤسسات  

، وهذا   بأنشطتها  للقيام  الغالب  في  إليه هذه املسسسات  تفتقد  نادر  النقود مورد  ، ألن  التمويلية  الناحية  املستصنعة من 

اطة هذا العقد يدفع بعجلة التنمية إلى األمام ، وإحداث حركة اقتصادية تعود بالنفع التكامل بين املؤسسات واملصارف بوس
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 : ملخص

املحروقات،   قطاع  وهو  أال  واحد  قطاع  على  كليا  اعتمادا  الوطني  االقتصاد  اعتماد  بالحكومة إن  دفع 

عن طريق اتباع استراتيجية  اعتماد البالد على النفط،    الجزائرية إلى إتباع نموذج اقتصادي جديد يعتمد على وقف 

بالدرجة قادرة  وجعلها   وطنية  الصناعة  تنمية  إلى   تهدف  لتخلص    تصنيع جديدة  هيكل صادرتنا  تنويع  على  األولى 

للمحروقات، تبعيته  من  الوطني  وإنتاجية،    االقتصاد  صناعية  قاعدة  وضع  مع  النمو،  خدمة  في  امليزانية  وجعل 

 على األسواق الخارجية من أجل تصدير املنتجات والخدمات الجزائرية، والعمل على تقليل االستيراد، من   واالنفتاح

امليزان   تحسين  االقتصاديةأجل  التنمية  لعملية  الالزم  األجنبي  النقد  وتوفير  املدفوعات  وميزان  وبالتالي التجاري   ،

 . تحقيق االستقرار االقتصادي الذي تسعى كل الدول إلى تحقيقه

  القطاع الصناعي، االستقرار االقتصادي، استراتيجية تصنيع جديدةالكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

The dependence of the national economy entirely on one sector, which is the hydrocarbons sector, 

prompted the Algerian government to adopt a new economic model based on stopping the country's 

dependence on oil, by following a new industrialization strategy aimed at developing a national industry 

and making it primarily able to diversify the structure of our exports to get rid of The national economy 

is one of its dependence on hydrocarbons, making the budget in the service of growth, setting an 

industrial and productive base, opening up to foreign markets in order to export Algerian products and 

services, and working to reduce imports, in order to improve the trade balance and the balance of 

payments and provide the foreign exchange needed for the economic development process, and thus 

Achieving the economic stability that all countries seek to achieve.  

keywords : Industrial sector, economic stability, new industrialization strategy. 
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 مقدمة   . 1

عملية              النامية من خالل  الدول  من  العديد  واالجتماعية،  تسعى  االقتصادية  التنموية  األهداف  تحقيق  إلى  التصنيع 

االقتص  في  االستقرار  عدم  ظاهرة  من  التخفيف  على  يساعد  الصناعي  التطور  ألن  تلك  وذلك  منها  خاصة  الدولية  اديات 

تنمية    إلى تحقيق  فهي تحاول منذ االستقالل   باعتبارها إحدى هذه الدول    والجزائراالقتصاديات املعتمدة على منتوج واحد،  

خاصة وأنها تعتمد بشكل كبير على قطاع املحروقات كمصدر   اقتصادية مستدامة والتقليل من التبعية لألسواق الخارجية،

رأسوحيد   يجعلاملال  لتراكم  مما  وبتطور   ،  الطبيعي  والغاز  النفط  إنتاج  بمستويات  مرهون  الوطني  في    اقتصادنا  األسعار 

له أكثر هشاشة وشديد التأثر بالصدمات والتقلبات االقتصادية الحاصلة على املستوى الدولي.  األسواق الدولية، كما يجع

التكنولوجية الحديثة في اإلنتاج الصناعي  و لكن  و  بدون امتالك قاعدة صناعية وطنية قوية مبنية على استخدام األساليب 

القضا يمكن  ال  العاملية،  الجودة  متطلبات  وفق  منتجات صناعية  وتحقيق  وتقديم  واالجتماعي  االقتصادي  التخلف  على  ء 

دفع بالحكومة إلى تبني إستراتيجية صناعية بديلة عن املحروقات من أجل تنويع  ، هذا ما  التنمية املنشودة باملفهوم الشامل

االقتصاد  الصادرات لتمويل  األجنبية  العملة  وتوفير  املدفوعات  ميزان  على  وتحسين  الكلي  االعتماد  دون  من  االقتصاد ، 

الريعي الذي كبد ومازال يكبد الجزائر العديد من الخسائر، خاصة عند حدوث األزمات االقتصادية العاملية وانهيار اسعار  

 النفط في األسواق الدولية. 

 وعليه يمكن طرح اإلشكالية التالية:  

 ق االستقرار االقتصادي في الجزائر؟ ماهي االستراتيجيات الصناعية املتبعة في القطاع الصناعي، والتي تساهم في تحقي 

 وإلجابة على هذا التساؤل نقوم بطرح الفرضيات التالية:  

 للقطاع الصناعي أهمية كبيرة لتحقيق االستقرار االقتصادي؛  -

 القطاع الصناعي  مرتكز على تبني استراتيجية تصنيع جديدة.   حجا نإن   -

 تصادية في عملية التنمية االق قطاع الصناعي أهمية ال . 2

لذا    ،هو ارتفاع اإلنتاجية مقارنة ببقية القطاعات االقتصاديةعن غيره من القطاعات  ما يميز القطاع الصناعي  إن اهم         

صناعات وطنية قوية ومستقلة مبنية  وتطوير  بناء  فالكثير من الدول تضع هذا القطاع ضمن أولوياتها، فهي تسعى دائما إلى  

الحد األساليب  استخدام  الصناعيعلى  اإلنتاج  في  إلى  يثة  يؤدي  الدخل  ،مما  وزيادة  للسكان  املعيشية  مستويات  تحسين 

االقتصادي،    وتحقيق  الفردي و و االستقالل  واالجتماعي  االقتصادي  التخلف  على  باملفهوم  منه  القضاء  التنمية  تحقيق 

 . الشامل

، 2005)القريش ي، االقتصاد الصناعي،    :اط التاليةويمكننا إبراز أهمية الصناعة في تنمية االقتصاد الوطني من خالل النق 

  (40-39الصفحات 

إن التخلص من مشكل البطالة يشكل اكبر التحديات التي تواجه كافة دول العالم، لذا فكل هذه الدول تعول على القطاع    -

على استيعاب اليد العاملة وتوسيع    تها بقدر هذا القطاع عن غيره من القطاعات، إذ أن الصناعة تتميز  ميز  الصناعي نظرا ملا ي

ا ترتبط مع بقية القطاعات األخرى بعالقات تكاملية  نهزيادة على ذلك فإ  ،لتخفيف من حدة البطالةوبالتالي افرص الشغل  

املستدا النمو  على  محفزة  يجعلها  يخص  مما  فيما  أما   النامية  الدو م،  أيضا  ل  الوسائل  فهي  أحد  باعتباره  للتصنيع  تلجأ 

أن معدالت النمو السكاني في هذه الدول تفوق معدالت  ، خاصة و البطالة  األساسية إليجاد فرص عمل والتخفيف من حدة
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املتاح التشغيل  فرص  بأن  كما  ة  نمو  ننس ى  أن  يمكننا  إيـجادال  في  يساهم  الصناعي  وال   وخلق  التطور  خبرات  الـمهارات 

 .معدالت اإلنتاجية وارتفاع مستويات الـمداخيل الصناعية والفنية والتي تنعكس على

  ربط بين كل من التقدم والثروة في الدول املتقدمة وبين تقدمـها في امليدان الصناعي، وكذا تأخر وفقر الدول ال  يتم  كثيرا ما  -

األولية السلع  الزراعة وإنتاج  في تسريع وتيرة ن  ،ذلك أل النامية وتركيزها على  القطاع الصناعي تساهم  في  املرتفعة  اإلنتاجية 

والقطاعات األخرى زيادة على قدرة القطاع الصناعي    بين الصناعة  والترابط  نمو الدخل القومي من خالل عالقات التكامل

تسعى إلى  التركيز على هذا    الدول النامية لذلك فإن معظم    ، على استيعاب التكنولوجيا واستخدام املعدات واآلالت املتطورة

 ؛التصنيع كوسيلة لتحقيق معدالت مرتفعة للنمو االقتصادي والدخل الوطني  تنظر إلىو  القطاع  

باعتباره  - فيه  اإلنتاجية  مستوى  ورفع  الزراعي  القطاع  تطوير  في  الضرورية  الوسائل  من  التصنيع   يعتبر 

النا الدول  اقتصادات  في  واملهمة  الرئيسية  القطاعات  املحلي من  الناتج  في  مساهمته  حيث  من   مية 

تصور تطور الزراعة    اإلجـمالي، وذلك من خالل استخدام اآلالت واملعدات الزراعية واألسـمدة واملبيدات الخ. لذلك ال يـمكن

تحتاجه من  الزراعي الذي يـمد الصناعة بما    دون تصنيع كما ال يمكن تصور توسع وتطور صناعي دون تطوير وتوسيع اإلنتاج 

 ؛مواد خام ومواد غذائية

اقتصاديات  -  تشهدها  التي  االستقرار  عدم  عن  الناجمة  السلبية  اآلثار  من  يخفف  وقوي  متنوع  صناعي  قطاع  وجود  إن 

 ؛ الدول النامية كما يجعلها أكثر مرونة في التكيف مع األزمات

د  حعلى منتوج وا  ات النامية خاصة املعتمدة منهاإن التطور الصناعي يساعد على تخفيف ظاهرة عدم استقرار االقتصاد  -

األولية املنتجات  من  قليل  عدد  أكثر   ،أو  التقلبات  إلى  يتعرض  الزراعي  اإلنتاج  أن  بسبب    حيث  وذلك  الصناعي  اإلنتاج  من 

األولية للمنتجات  والعرض  الطلب  مرونات  أن   ،انخفاض  التقلبات    ومعلوم  إلى  البلد  يعرض  واحد  منتج  على  في  االعتماد 

 . التنمية  مستوى املداخيل وبالتالـي يؤثر على معدالت

اإلجمالي، وبالتالي يعمل    إن نـمو وتوسع الصناعة السريع نسبيا البد أن يؤدي إلى ارتفاع مساهمة الصناعة في الناتج املحلي    -

 .على تعديل وتوازن الهيكل االقتصادي املشوه

العديد  - يوفر  أن  يمكن  الصناعي  القطاع  أن  مثل   كما  استيراد  من  ويقلل  التصديرية  الصناعية  السلع   من 

األجنبي النقد  ويوفر  املدفوعات  وميزان  التـجاري  امليزان  على  إيـجابي  بشكل  ينعكس  مما  السلع   هذه 

التصنيع  سياسة  لتبني  كمبرر  تعتبر  املدفوعات  ميزان  عجوزات  أن  كما  االقتصادية.  التنمية  لعملية   الالزم 

أن الصناعة التحويلية تساهم بشكل كبير في إحالل الواردات وتنمية الصادرات    هو معلوم  كما ف  ،اتمن أجل إحالل الوارد

املدفوعات ميزان  األجنبية وتحسين  العمالت  من  املزيد  وتوفير  الدخل  املرونة    ،وتنويع مصادر  من  التصنيع قدرا  يوفر  كما 

 ؛ ى عدد مـحدود من السلع األولية التصديريةعكس االعتماد عل  لالقتصاد الوطني والقابلية على التكيف على

أعلى   - املصنعة  السلع  أسعار  كون  التجاري  التبادل  معدالت  تحسين  على  يساعد  التصنيع  أن  إلى   إضافة 

 . من أسعار السلع األولية في التجارة الدولية مـما يزيد من القدرة الشرائية للبلد فتزيد رفاهيته
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 الجزائر . واقع القطاع الصناعي في 3

دفع عجلة  تحقيق االستقرار االقتصادي و   ساهمة فيأهم القطاعات املمن بين يعتبر  قطاع الصناعة  كما أشرنا إليه سابقا ف  

بلد،   ألي  االقتصادية  العالم  التنمية  دول  أغلب  فإن  جاهدة  أصبحت  لذا  في  تسعى  مساهمته  زيادة  أجل  من  تطويره  على 

هو مدى  أال و مؤشر األساس ي  ب  يقاس التطور والتقدم االقتصادي واالجتماعي ألي دولة   الناتج املحلي اإلجمالي، حيث أصبح

كلما كانت مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي أكبر كلما زادت  ، ف مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها املحلي والقومي

على الدولة  امل  قدرة  في  االستمرار  على  وقابليتها  املستدامة  التنمية  الطويلتحقيق  صفحة  2014)محسن،    دى  أما    (03، 

فهي   بينالجزائر  ومن  الصناعة  لقطاع  كبير  اهتمام  تولي  التي  البلدان  من  ا  تعتبر  فقد آل االقتصادات  التصنيع،  في  خذة 

الحكومة   تطوير عدة  أصدرت  إستراتيجية  تحدد  وتشريعات  ونصوص  القطاع   تعديالت  كلما   كماف    هذا  انه  معلوم     هو 

اقتصادالدولة    تاكتسب يجعل  املحروقات  وخارج  قوي  صناعي  التحديات    هاقطاع  مواجهة  في  متانة  وأكثر  هشاشة  أقل 

وانطالقا من أن عملية التصنيع هي عملية تنموية ال تختلف في جوهرها    .والتقلبات االقتصادية املحلية واإلقليمية والدولية

، وهذا ما تسعى  تلك العملية التنموية الهادفة إلى القضاء على التخلف  لتنمية االقتصادية، فإنه يمكن اعتبار التصنيع  عن ا

في تحقيق التنمية  إليه الجزائر من خالل تطوير هذا القطاع  وجعله من اهم القطاعات االقتصادية التي تساهم بشكل كبير  

همة في نمو الناتج املحلي االجمالي والحد من البطالة وكذا في ترقية الصادرات خارج  عن طريق املسا  االقتصادية واالجتماعية

وتطوير مختلف مكونات االقتصاد الوطني عبر االستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة واستخدامها  قطاع املحروقات، 

 .اء على البطالة ورفع املستوى املعيش ي لألفرادفي شتى املؤسسات اإلنتاجية، وتحقيق األهداف االجتماعية املتمثلة في القض 

الصناعي          بالقطاع  النهوض  أجل  الصناعي  ومن  القطاع  لتشجيع  ومالية  وجبائية  عينية  امتيازات  الجزائري  املشرع  قدم 

 :(20، صفحة 2019أفريل  25-23الدين، محرز نور   -)لياس عايدة  وحثهم على املساهمة في التنمية الوطنية

امتيازات عينية: ترتبط بالعقار الصناعي و التجهيزات و املواد األولية، فاملستثمر الخاص الذي تم قبول مشروعه   •

الوكالة الوطنية لترقية االستثمار، تمنح له مساحة أرضية إلقامة مصنعه أو وحدته اإلنتاجية،    اإلنتاجي من قبل

 .األولية عن طريق الغرفة الوطنية للتجارة إمكانية استفادته من التجهيزات و املوادمع 

على  ا • الخاص  القطاع  تشجيع  وألجل  اإلنتاجي،  القطاع  على  الضريبي  الضغط  تخفيض  بغرض  جبائية:  متيازات 

والرسوم شبه  امتيازات جبائية مختلفة تتضمن إعفاءات كلية أو جزئية من الضرائب    االستثمار، فقد قدمت له

 . الجبائية

املالية  ا • املشاريع  :المتيازات  لتجسيد  املمنوحة  البنكية  القروض  على  الفائدة  معدل  في  بالتخفيض  تقترن  و 

الخاصة،تشجيع القطاع    االستثمارية  لهذا  كبيرة  أهمية  أولت  الدولة  أن  حيث  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 

النوا مختلف  في  املعتبرة  مساهمته  إلى  االقتصاديةبالنظر  استحداث    حي  في  األهمية  هذه  وتجلت  واالجتماعية، 

 . في عدد هذه املؤسسات هيئات واعتماد برامج لدعم وترقية هذه املؤسسات مما أدى إلى حدوث زيادة ملحوظة

تجميع  أصبحت سلسلة من عمليات التركيب وال  أنها الصناعة الوطنية اليوم يبرز على    قطاع تشخيصلكن في الواقع فإن        

الحقيقي اإلنتاج  عملية  غمار  في  الخوض  دون  علـى  أنهاكما   .والتعليب  قادرة  التقانة    غير  وتطوير  واستيعاب  استجالب 

االيجابي منها االستفادة  بالدرجة  ،  الحديثة واالستفادة  قادرة  تنمية صناعية وطنية  في  يكمن  الجديدة  اإلستراتيجية  فهدف 

 . تخلص االقتصاد الوطني من تبعيته للمحروقاتتنويع هيكل صادرتنا لي األولى علـى
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 مميزات القطاع الصناعي الجزائري  1.3

الوطني،       االقتصاد  تحرير  أجل  من  متينة  صناعية  قاعدة  على  للحصول  الستقاللها  األولى  السنوات  منذ  الجزائر  سعت 

فكان اإلنتاج موجه حصريا للسوق الداخلية، لكن وحتى بداية التسعينيات كان النسيج الصناعي يتمثل أساسا في القطاع  

وكانت كل املؤسسات عبارة عن مؤسسات عمومية متنوعة، هذا ما    من مجموع املؤسسات80 %العمومي، حيث كان يمثل  

لكن وبفضل اإلصالحات االقتصادية التي مرت بها الجزائر في    ،وضع املؤسسة العمومية أمام وضعيات تنافسية لم تتهيأ لها 

واالعتراف   الخاصة  للمؤسسات  االعتبار  بإعادة  الصناعية سمحت  الهيكلة  إعادة  إطار  في  الذي  التسعينات،  الهام  بالدور 

، ويمكن استخالص أهم  (89، صفحة  2008)قوريش،    يمكن أن تلعبه هذه املؤسسات في التنمية االقتصادية واالجتماعية

 مميزات الصناعية الجزائرية في ما يلي:

ا-  اإلنتاج  عوامل  بسبب  كلي،  بشكل  مستغلة  غير  هائلة  إنتاج  تقنيات قدرات  ونجاعة  كفاءة  وعدم   لضعيفة 

 التسيير وإدارة األعمال؛

املؤسسات  - تماش ي  لعدم  راجعة  ضعيفة،  إنتاجية  عنها  ترتب  متدنية  نمو  ومعدالت  منخفضة   مردودية 

 الصناعية وقواعد التنافسية في السوق؛ 

 ارتفاع تكلفة اإلنتاج الصناعي بسبب االعتماد على التكنولوجيا املستوردة؛ -

 عية كبيرة لقطاع املحروقات، أدت إلى نقص في تنوع الصادرات؛تب - 

املنتجات  - نوعية  تراجع  إلى  أدى  الحديثة،  الصناعات  في  املتطورة  التكنولوجيات  استعمال   .الصناعية  ضعف 

األولى على الصناعات الخفيفة ليالحظ غياب   بالدرجة  الجزائري هو اعتماده  الصناعي  القطاع  يميز  ما  أهم  تام  ولعل  شبه 

 للصناعات الثقيلة التي تعتبر أساس بناء هيكل اقتصادي قوي. 

 القطاع الصناعي  مكونات 3-2

رئيسية   الصناعي وحدة  القطاع  الوطنيوأساسية  يمثل  بين    ضمن االقتصاد  تتوزع  التي  املؤسسات  العديد من  الذي يضم 

فبعض من    ،ستخداماتهاحيث اإلنتاج أو  عدة فروع صناعية مختلفة،حيث أن كل فرع يضم عدة مؤسسات متجانسة من  

أو    قوم باستخراج املوادهذه املؤسسات ت الزراعية، ومنها ما يقوم بتحويل هذه املواد إلى سلع  املواد  الطبيعة أو  الخام من 

طبيعة  ذات  ومنه    خدمات  من  فصناعية،  رئيسية  مجموعات  ثالث  الصناعي  القطاع  يضم  اإلنتاجية  العملية  أساس  على 

 : (41-39، الصفحات 2005)القريش ي، االقتصاد الصناعي ،  هي النشاطات

املتوفرة في الطبيعة، معدنية كانت أو غير    والتي تتناول استخراج املواد الخام:  مـجموعة الصناعات االستخراجية •

 ؛تغييرات ميكانيكية أو كيميائية عليها دون إجراء أي ، معدنية فوق األرض أو في باطنها

التحويلية • الصناعات  الخام :  مجموعة  املواد  معالجة  في  منتوجات   فتتمثل  إلى  الطبيعة وتحويلها  من   املستخرجة 

الحديد    نهائية خام  من  الفوالذ  إنتاج  مثل  عليها  تـحويلية  عمليات  بإجراء  مصنعة  نصف  الحديد  )أو  صناعة 

النسيج    أو  ،(والصلب الصوفإنتاج  أو  القطن  النسيج(من  والصناعات    وكذا  ،(صناعة  الكيميائية  الصناعات 

 ؛الغذائية



 

 بريني دحمان  -بن عياد ناريمان 

378                                                                          ISBN: 978-9931-9738-0-5 

الـخدمية • الصناعات  ذات وهي   :مـجموعة  خدمات  توفير  أو  بإنتاج  تقوم  كتصليح    التي  صناعية  اآلالت      طبيعة 

 . واألجهزة والسلع املعمرة وإنتاج الطاقة الكهربائية

فيمايخص         الخا   أما  للمامللكية  القطاع  فالصناعية    ؤسساتصة  وهما  الصناعات  من  أنواع  ثالث  بين  التمييز  يمكننا 

والصناعات  الكبيرة  الصناعات  من  يتشكل  الصناعي  القطاع  فإن  الحجم  حيث  ومن  واملختلط،  العام  والقطاع    الخاص 

 . الصغيرة واملتوسطة

الجزائر عللكن            الذي عرفته  الكبير  في    ى مستوى وبالرغم من االستقرار  النفط  أسعار  ارتفاع  نتيجة  الكلية  التوازنات 

خارج الصناعي  القطاع  أن  إال  الدولية،  عدم    األسواق  عن  الناتج  األداء  مستوى  وتدني  الركود  من  يعاني  بقي  املحروقات 

   املحروقات وضعف اإلنتاجية، كما بقي مصدر تراكم رأس املال على مستوى الدولة هو قطاع    استغالل الطاقات اإلنتاجية 

ذلك   في  الرئيس ي  السبب  األغلب ويعود  منذ   على  السلطات  انتهجتها  التي  السياسات  التنمية    ،  االستقالل  إلى  فعملية 

الغير متوازن بإعطاء األولوية لقطاع اقتصادي على حساب قطاع    االقتصادية في الجزائر دائما تتم وفق إستراتيجية النمو 

القطاع اختالل  من  زاد  مما  التكنولوجيا  ال  آخر  حيث  من  الخارجية  لألسواق  اإلنتاج  عملية  في  املطلقة  وتبعيته  صناعي 

دون الخوض في    واملعدات الصناعية، واملواد األولية، والسلع الوسيطة واقتصاره على صناعات التركيب والتعبئة   والتجهيزات 

لم   حيث  الحقيقي،  اإلنتاج  الناتج  تسجل  عملية  في  التحويلية  الصناعات  الخام    مساهمة  تتعدىاملحلي    %خالل 5نسب 

األخيرة،   قطاع السنوات  سيطرة  الجزائرية  الصادرات  هيكلة  عرفت  بنسبة    كما  خارج  97%املحروقات  الصادرات  أما 

 . (152، صفحة 2018)مخضار،  % 3 املحروقات فلم تتجاوز عتبة

 الدور التنموي للقطاع الصناعي الجزائري  3.3

أساسية، مؤشرات  ثالث  في  الجزائري  الصناعي  للقطاع  التنموي  الدور  حددنا  نمو    لقد  في  الصناعي  القطاع  مساهمة  وهي 

 .مساهمة القطاع الصناعي في ترقية الصادرات خارج املحروقات ا ذالناتج املحلي الجزائري، وفي الحد من البطالة، وك

 مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الجمالي 1.3.3 

 (2017-2014(: نسبة مسامهة القطاع الصناعي يف الناتج الداخلي اإلمجايل خالل الفرتة )01اجلدول رقم) 
 2017 2016 2015 2014 2013 السنة 

 %5.5 %5.6 %5.4 %5.0 %4.6 نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي اإلجمالي 

السنوي   التغير  الداخلي  ل  نسبة  الناتج  في  الصناعي  لقطاع 

 اإلجمالي

5.9% 8.5% 8.0% 7.9% 6.3% 

 ( 140، صفحة 2018)بنك.اجلزائر، جويلية  املصدر:

 

الصناعي في الناتج الداخلي الخام في السنوات األخيرة     تطور مساهمة القطاع( نالحظ أن نسبة  01رقم )الجدول    من خالل     

،لتنخفض    %5.6بـنسبة    2016سنة    قيمة لها  حيث سجلت أعلى    2016إلى غاية سنة  2013تطورا ملحوظا من سنة  سجلت  

ناتج  واضح في  نسبة  التغير السنوي للقطاع الصناعي في ال  تذبذب    ، كما نالحظ أن هناك2017سنة    %5.5هذه النسبة إلى  

على    %8.0و    %8.5   2015و سنة    2014لترتفع سنة    %5.9قيمة    2013الداخلي اإلجمالي حيث سجلت هذه النسبة في سنة  

إلى تقلص عدد املؤسسات الوطنية العمومية  و يعود هذا االنخفاض    2017و    2016سنتي    %6.3و  %7.9التوالي، لتتراجع إلى  
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سطرت برنامجا للرفع من معدل  املعنية   أن الوزارة    إالالصغيرة واملتوسطة .  ساتوالخاصة بما فيها الصناعية الكبرى واملؤس

 . هذه املساهمة

 مساهمة القطاع الصناعي في توفير مناصب الشغل:  2.3.3

 (2017-2013(: تطور القوى العاملة في القطاع الصناعي باآلالف خالل الفترة) 02الجدول رقم ) 

 2017 2016 2015 2014 2013 السنة 

 10859 10845 10594 10239 10788 إجمالي العمالة الناشطة 

 1493 1465 1377 1290 1407 العمالة في القطاع الصناعي 

 ( 143، صفحة 2018)بنك.اجلزائر، جويلية  املصدر:
 

  إضفاء حركية كبيرة على القطاع    تم امتصاص البطالة  و في الناتج الداخلي الخام  الصناعي  رفع مساهمة القطاع  من أجل        

إلى الحفاظ على أداة اإلنتاج وتنويع النسيج الصناعي. وفي    وتسعى    إستراتيجية وطنية تطمح وضع  من خالل  الصناعي، وذلك  

 الدولة بعث الورشات االقتصادية من خالل مشاركتها في اختيار الفروع الصناعية، وأضحت   إطار هذه اإلستراتيجية تولت

والصناعات الكهربائية    التنمية الصناعية تقوم على فروع النشاطات ذات قدرة نمو عالية، على غرار الكيمياء والبتروكيمياء

كل هذا أدى    ،(11، صفحة  2018)صباغ،    التحويلية  والحديد والصلب والتعدين والصناعة الغذائية، وفي األخير، الصناعة

( فقد  تطور حجم العمالة في القطاع الصناعي  02، فكما نالحظ في الجدول رقم)إلى تطور القوى العاملة في القطاع الصناعي

 .2017ألف عامل سنة  1493إلى  2013سنة  عاملألف  1407من 

لكن ورغم هذا التطور الذي شهده القطاع الصناعي ومشاركته في امتصاص البطالة ،إال أنه لم يصحبه تحسن في نسبة        

عن العمل،    مليون عاطل  1.44من القوى العاملة أي    %11.7إلى    2017ة البطالة ارتفعت سنة  أن نسب   نجدالبطالة حيث  

أفريل    2016في    %10.5مقابل   في  لتنخفض  سبتمبر    %11.1إلى    2018،  في  االرتفاع  إلى %11.7إلى    2018لتعاود   لترتفع   ،

بسبب جائحة    2020ويات غير مسبوقة سنة  ، كما أن هناك توقعات بارتفاع هذه النسبة إلى مست2019نهاية سنة    12.5%

 كورونا.

  : مساهمة القطاع الصناعي في ترقية التجارة الخارجية الجزائرية 3.3.3

 (: نسبة الصادرات الصناعية إلى إجمالي الصادرات 03الجدول رقم ) 

 ( 2018بنك.اجلزائر، جويلية ) املصدر:         
  الجزائر سجلت مستويات متدنية في نسب مساهمة القطاع الصناعي في الصادرات ( نالحظ أن  03من خالل الجدول رقم)  

لنسب متزايدة في    لكن ال بد من اإلشارة إلى تحقيقها في السنوات األخيرة    %4.7و   %2.5الكلية، حيث سجلت نسبا تتراوح بين  

بفضل مساهمة القطاع الخاص في تنويع   لك، وذ2015  إلى غاية سنة 2013ة ا الصناعية خارج قطاع املحروقات سنتهصادرا

خالل السنوات األخيرة من أجل تطوير هذا القطاع االستراتيجي    الصادرات، إضافة إلى الجهود املبذولة من طرف السلطات

 2016 2015 2014 2013 السنة 

 %4.1 %4.7 %3.5 %2.5 نسبة الصادرات الصناعية إلى إجمالي الصادرات 
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تنمية الصادرات  لستراتيجية  حيث انتهجت الجزائر ا .االقتصادية ومواجهة البطالة وخلق الثروة  الهام واألساس ي في التنمية

  ما يلي: هذه اإلجراءات  ذا القطاع،و من بينبه ا النهوضنهبعدة إجراءات و تحفيزات التى من شأت حيث قامت خارج املحروقا

 ؛تحرير التجارة الخارجية و تخفيض قيمة العملة الوطنية -

 ؛التسهيالت الضريبية و الجمركية -

وزارة    - غرار  على  والهيئات  املؤسسات  من  مجموعة  انشاء  من خالل  النفطية  غير  الصادرات  لترقية  مؤسسات  استخدام 

الت  التجارة جارة الخارجية،الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، الشركة الوطنية لتأمين و  الوطنية،الديوان الجزائري لترقية 

الوطنية   الجمعية  والتصدير،  للمعارض  الجزائرية  ،الشركة  الخارجية  التجارة  لترقية  الوطنية  الوكالة  الصادرات،  ضمان 

 املناطق الحرة ،تأسيس صندوق خاص لترقية الصادرات    للمصدرين الجزائريين ،إنشاء

في  ت  - املحروقات  خارج  الصادرات  لدعم  فرنس ي  برنامج جزائري  على    2008صميم  يرتكز  ايكسبورت"  اوتييم   " عليه  أطلق 

 ؛موعات التجارية الجزائرية مع تركيز خاص على فئة املؤسسات الصغيرة و املتوسطةملجقدرات التصدير لدى عموم ا تعزيز

 ؛الدولي  إجراء إتفاقيات لترقية الصادرات في ظل التعاون   -

 عالم الستراتجية الصناعية الجديدة في الجزائر . م4 

الركود        حالة  إلى  بالنظر  الصناعة،  بقطاع  اهتماما خاص  األخيرة  اآلونة  في  الجزائرية  الدولة  أولت  هذا    لقد  يعرفها  التي 

النشاط الصناعي من شأنه املساهمة   فتفعيلالقطاع والذي يعتبر أحد املتغيرات األساسية لتحسين معادلة اإلنتاج الوطني،  

لألسواق العاملية، لكن تحقيق هذه األهداف لن يتأتى إال    في هيكلة بنية تحتية صلبة لالقتصاد الوطني وفتح املجال للولوج

ذا  له  تضم وتأخذ بعين االعتبار كافة معطيات املحيط االقتصادي الجزائري،    بالعمل على وضع إستراتجية صناعية شاملة

وضعت الجزائر  استراتيجية جديدة لإلنعاش الصناعي والتي تهدف إلى تطوير وتحديث وإدماج متزايد للصناعة الجزائرية، في  

هذا اإلطار تسعى  الحكومة لتحسين جاذبية الجزائر كوجهة استثمارية من أجل بعث النشاط الصناعي، خلق فرص األعمال  

دف هذه املبادرة أيضا إلى ترقية االقتصاد الرقمي و التنمية ووضع آليات جديدة  وتشجيع إنشاء استثمارات جديدة، كما ته

 مرنة ومبتكرة لتمويل املشاريع وتشجيع الصناعيين من أجل تحديث معداتهم اإلنتاجية. 

  الطار العام لإلستراتجية الصناعية الجديدة 1.4

إنعاشأ الرامية إلعادة  الصناعية  ال  صبحت اإلستراتجية  االقتصادي  القطاع  النظام  في ظل مستجدات  أمرا حتميا  صناعي 

مكانته  القطاع   هذا  ليأخذ  التنمية    العالمي،  مسيرة  قيادة  في  األخرى  القطاعات  إلى  باإلضافة  يشغلها  أن  يجب  التي 

كر أهم  صناعية جديدة البد وأن تمر بعدة مراحل  نذ   أن صياغة استراتيجية    نجدلذا  والغد،    االقتصادية في جزائر اليوم

 هذه املراحل فيما يلي: 

 ؛ تبني إطار مرجعي ونظرة جديدة للتنمية الصناعية -

 ؛ تحديد مبادئ اإلستراتجية وتشكيل السياسات الصناعية -

 ؛ ضرورة وضع سياسة لتحفيز االستثمارات األجنبية املباشرة-

بداية التسعينيات ،    الهيكلي التي تم الشروع فيها منذضرورة تغيير النظام االقتصادي ومواصلة تطبيق سياسات اإلصالح  -

للعقار  سوق  إنشاء  األموال،  رؤوس  سوق  بروز  البنكي،  اإلصالح  على    وبالخصوص  الشفافية  وتقوية  تعزيز  االقتصادي، 

 .مستوى سوق السلع والخدمات وقواعد املنافسة لصالح املستهلك
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اإلسترا ضمن  الجديدة  الصناعية  اإلستراتجية  جديدتندرج  تصور  على  تقوم  التي  الشاملة  االقتصادية   تجية 

التكافل  منظومة  وتعزيز  االقتصاد  ترشيد  وعلى  املبادرة  حرية  على  ترتكز  كما  لالقتصاد،  جديدة   ونظرة 

االجتماعي في،  والتضامن  تدخل  التي  الصناعية  للنشاطات  املكثف  التطوير  إلى  اإلستراتجية  هذه   تهدف 

 .الداعمة للسلم واالزدهارإطار السياسة  

 املحاور الكبرى لإلستراتيجية الصناعية في الجزائر  2.4

في  الجديدة  الصناعية  اإلستراتيجية  التالية:    ترتكز  املحاور  على  تسعديت،  الجزائر  بوسبعين  رتيبة،  ، 2012)عروب 

 :(7-4الصفحات 

 جاري ترقيتها وتشجيعهااختيار القطاعات ال 1.2.4

القطاعات    تحديد  في  اآلتية  الخطوات  على  االعتماد  تعرف    تم  التي  بالفروع  التعريف  والدعم،  التشجيع  في  األولوية  ذات 

متناول  في  للتطور وهي  القوي  املعرفة  باالحتمال  القطاعات  تنافسية  تحليل مستوى  الدولية،  القوة    األسواق  نقاط  وتقييم 

للق الضعف  إستراتيجية    طاعاتونقاط  عرض  ثم  ومن  الدولي  السوق  في  املتوفرة  والفرص  األخطار  وكذلك  املستهدفة 

 .املالئمة من خالل هذه الخيارات املتتابعة واملحيطة بعوامل تطبيقها الصناعة

 النتشار القطاعي للصناعةا 2.2.4

من   األول  املحور  في  تحديدها  تم  التي  الخيارات  االنتشار حسب  هذا    وسيتم  في  النشاط  .ويقوم  الصناعة  إستراتيجية  قبل 

 هي كالتالي : املحور من خالل ثالث برامج مكملة

 تثمين املوارد الطبيعية   -

ملؤهالتها الطبيعية واملرور من البلد املستورد    الغاية املرجوة هي النهوض بالصناعات التي تسمح للجزائر بأحسن استغالل 

مصدر   بلد  إلى  األولية  بتكنولوجيا للمواد  املحولة،  أقوى   للمواد  مضافة  بقيمة  و  تهيأ  بالذكر أكثر  نخص    القطاعات ،وهنا 

  األلياف االصطناعية، املخصبات، صناعة الحديد والفوالذ، صناعة استخراج املعادن غير الحديدية   البيتروكيمياء،اآلتية:  

 . وتنقيتها األملنيوم و مواد البناء و املواد اللينة املائية

 ف النسيج الصناعي تكثي- 

الحالية ضمن  األمر   ويتعلق     النشاطات  إدماج  في  تساهم  التي  الصناعات  الصناعة،    بتشجيع  لسلسلة  األخيرة  الخطوات 

املتعلقةك الصيدالنية    الصناعات  الصناعة  وااللكترونية،  الكهربائية  الصناعة  والتوضيب،  بالتجميع  عموما 

 . ية إلى منتجات غذائية، صناعة مواد التجهيزتحويل املنتجات الزراع والبيطرية،صناعة

 ترقية الصناعات الجديدة - 

مشروعا  اهتم  قدمت  حيث  كثيرا  النقطة  بهذه  الدولة  )صناعات    ا خاصت  موجودة  غير  إما  تعتبر  التي  الصناعات    لترقية 

التي تشهد تقصيرا  وجيات اإلعالم واالتصال  بالصناعات املتعلقة بتكنول  و يتعلق األمر على وجه الخصوص  ،  جديدة( وإما 

 .وبصناعة السيارات

 انتشار وتوسع حيز الصناعة 3.2.4

التطور    مفاهيم أكثر خصوبة، مثل مناطق و تحضرا  و رؤية أكثر استجابة    نقصد بانتشار وتوسع حيز الصناعة بأن نخلق      

املتخصصة املناطق  أو  االقتصادي  التحكم  مناطق  املدرجة،  بين  الصناعي  التعاون  خلق  من خالل  االنتشار  هذا  يكون  و   ،
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مختلف هذه املناطق، عن طريق استغالل تركيز النشاطات االقتصادية، ووضع شبكة ربط معلوماتية للشركات واملؤسسات  

ت،  العمومية وكذا هيئات البحث والتكوين والخبرة، كما يجب على الدولة استحداث مناخ أعمال مالئم، وتكثيف االستثمارا

مما   تطورها  فسيتم  بخلق  وبالتالي  للنشاطات و تعاون  السيسمح  الفضائي  التركيز  بوضع   باستغالل  وذلك  االقتصادية 

داخل الشبكة .بفضل التعاون الذي سيكون    الشركات، املؤسسات العمومية للضبط وأيضا هيئات البحث، التكوين والخبرة

 . لألعمال بشكل فعلي وتعميق االستثمارات اخ جزئيبين املناطق الجديدة ما سيكون له مفعول إلحداث من

  :سياسات التطور الصناعي و تغطي أربع مجاالت كبيرة 4.2.4

الخارجي املباشر، عصرنة    وضع املؤسسات في مستواها الحقيقي، تشجيع اإلبداع، تطوير املوارد البشرية وترقية االستثمار   -

 .التصنيع ي إطار إستراتيجيةاملؤسسات، التي تسجل أهدافها وطرق تسييرها ف

املنشأ-  داخلي  إبداع  فنظام  للتطور،  املحركة  األفكار  اليوم  تعتبر  والصناعة  تطور   ،اإلبداع  تغذية   عليه 

السوق  بحركية  مؤمنا  يكون  أن  يستطيع  ال  الذي  التدريجي  التطور  هذا  أن  إال  الجزائري،  الصناعة   قطاع 

العمومية،   السلطات  لتدخل  يحتاج  بل  سياسة وحدها،  لدعم  ووضعه  إعداده  سيتم  لإلبداع  الوطني   النظام 

 .الترقية والتطوير من أجل التقدم التقني

الصناعية  - لإلستراتيجية  القوية  التوجيهات  من  واحدة  واملؤهالت،  البشرية  املوارد  هذه حيث    ،تطوير   تعتبر 

الرأس  مثل  مثله  الصناعة  عوامل  من  عامل  فقط  ليس  البشري  الرأسمال  أيضا األخيرة  ولكنه  املادي   مال 

 .عامل قوي بفضل امتصاص التكنولوجيات الصناعية العصرية 

مع -  الخارجية  اإلسهامات  تجنيد  تستهدف  لسياسة  يستجيب  والذي  املباشر،  األجنبي  االستثمار   ترقية 

بفضل   الجديدة  التكنولوجيات  ودمج  العالية  الرأسمالية  الكثافة  ذات  النشاطات  لتمويل   التعدد توجيهها 

الوطنية للسوق  املنافذ  توسع  اإلدارية،  التطبيقات  التنظيم،  التكنولوجيا   ( تولد  التي  الداخلي   ، (االقتصادي 

الوطني.  لالستثمار  بالنسبة  تدريبي  و  تكميلي  دور  تلعب  املباشرة  الخارجية  خالل   االستثمارات  من   وذلك 

املباشر  الخارجية  االستثمارات  إرساء  تسهيل  على  تعمل  مفعولهاسياسة  وإدماج  الصناعي  النسيج  في  لفائدة    ة  الداخلي 

 .املؤسسات الوطنية

 ركائز االستراتجية الصناعية الجديدة في الجزائر بعد الصدمة البترولية   .5

البترولية،  الصدمة  بعد  الصناعي  القطاع  لتطوير  االستراتجيات  من  العديد  الجزائر  انتهجت  مايل  لقد  )صباغ،  ي  اهمها 

 : (17-14، الصفحات 2018

   تحديد أهم الفروع واملناطق الصناعية  1.5

على مواجهة    يمكن من خاللها خلق صناعة تنافسية قادرة ونقصد هنا بأن تحدد الدولة أهم الفروع واملناطق الصناعية التي  

 :الوطنية ميزة تنافسية  فروع صناعية تمتلك فيها الصناعةحيث تم تحديد ثالثة  املنافسة في األسواق الدولية،

 ؛ )البناء مياء، الصلب، مواديالبتروك(الصناعات املعتمدة على املواد األولية املتوفرة في الجزائر 

 ؛.)االلكترومنزلية الغذائية ،الصناعات الكهربائية، الصناعات  الصناعات(الصناعات املحققة للقيمة املضافة 

 . )عتاد األشغال العمومية صناعة السيارات ،صناعة وسائل النقل،صناعة(الصناعات املوجهة لتلبية الطلب املحلي 



 

 ية تصنيع جديدة ــــــــــــــــــــعلى  ظل تبني استراتيج زائر ــــــــصادي في الجـــــــــ مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق االستقرار االقت

383                                                                      ISBN: 978-9931-9738-0-5 

تطوير مع  الطبيعية  املوارد  تثمين  هو  منها  املبتغى  تحديدها  تم  التي  الفروع  هذه  خالل  وع  من  االكتفاء  الصناعات،  دم 

مستقبال الخام  البترول  فقد ،  بتصدير  الجغرافي،  االنتشار  من حيث  هي  أما  الصناعية  املناطق  من  أنواع  أربعة  تحديد    تم 

 :  (127-125، الصفحات 2017)سليم، 

املندمجة  التنمية الصناعية  تيزي    وهران،سطيف، غرداية،  االغواط،   برج بوعريريج،  مستغانم،  بليدة، ال  الجزائر،  :منطقة 

 .بومرداس عنابة، وزو،

   :أقطاب تكنولوجية  

 .،بجاية ،سيدي بلعباس (سيدي عبد هللاا)الجزائر العاصمة، :املرحلة األولى  -

 .تلمسان ،قسنطينة ،باتنة ،الشلف :املرحلة الالحقة   - 

 . سكيكدة وهران، حاس ي مسعود، ارزيو، :مناطق متخصصة 

 . عين تموشنت تلمسان،  سكيكدة،  قسنطينة،:مناطق متعددة النشاط 

ا  بهالقاعدية والوعاء العقاري، قر   لقد تم مراعاة عدة اعتبارات في تحديد مواقع املناطق الصناعية، وعلى رأسها توفر الهياكل 

 . يعاب على هذا االنتشار هو إهماله للمناطق الجنوبية التكوين املتوفرة فيها ،غير أن ما  من املؤسسات الجامعية ،أنماط 

 تشجيع االستثمار في القطاع الصناعي  2.5

الوطني واستقطاب االستثمارات األجنبية املباشرة باعتبارها من بين اآلليات    في هذه اإلطار ومن أجل تنويع اإلنتاج الصناعي 

بشكل  تساهم  املراسيم كب   التي  من  العديد  إصدار  تم  األخرى،  االقتصادية  والقطاعات  الصناعي  القطاع  تطوير  في    ير 

سياسة    بهدف  والقوانين إطار  في  الجزائر  في  االستثمار  مناخ  وتحسين  الصناعي  القطاع   إنعاش 

 . صناعية جديدة مبنية على املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

 حظر االستيراد   3.5

املنتوجأقرت    الواردات وحماية  ابتداء من جانفي    الحكومة تدابير جبائية وتنظيمية لضبط  املحلي، بحيث قررت الحكومة 

قرابة  2008 استيراد  مواد  851منع  منها  واألملنيوم،  مادة،  كالبالستيك  واملياه    أولوية   ، واللحوم  واالجبان  الخضر  والفواكه 

منتوج  36   كذا مواد أخرى .كما فرضت ضريبة على االستهالك الداخلي تشملوالشكوالطة واالسمنت و   املعدنية والحلويات

حماية املنتجات املحلية، ومست هذه    منتوج مستورد، وهي كلها تدابير بغرض129مستورد، وتم رفع الرسوم الجمركية على  

واملشروبات النقال  والهاتف  اآللي،  اإلعالم  أجهزة  ا  الضرائب  وبطاقات  الغذائية  التشفير  واملكمالت  فك  وبطاقات  لتعبئة 

  .أخرى، منها أجهزة الرفع والجسور املتحركة وأجهزة تنقية مياه الشرب وهياكل الجرارات وتجهيزات ومواد

 تأهيل املؤسسات   4.5

مؤسسا  ملرافقة  إستراتيجية  الجزائرية  السلطات  وضعت  سطرت ته لقد  حيث  االقتصادية،  برامج    ا  من  أنواع  ثالث  لذلك 

 :التأهيل في املؤسسة االقتصادية الجزائرية، تتمثل هذه البرامج في 

خاص باملؤسسات الكبيرة التابعة لوزارة    وهو برنامج تأهيل:البرنامج الوطني لتحسين التنافسية الصناعية لوزارة الصناعة  -

حيطها مبدؤه االنخراط  هدفه تحسين موقع املؤسسات الصناعية وم2005 ديسمبر31إلى    2002الصناعة امتد من جانفي  

  ظل هذا البرنامج تم تأسيس صندوق الترقية والتنافسية الصناعية ،والذي يقدم مساعدات املالية   وفي،الحر للمؤسسات  

املساعدات وهذه  بالصناعة،  صلة  لها  تكون  أن  الخدمية شرط  أو  الصناعية  للمؤسسات  النفقات    املباشرة  تغطي  املالية 
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الصناعي،    لتقييساتحسين الجودة املتعلقة باملعايرة و  يجي الشامل وهياكل الدعم التي تساهم فياملتعلقة التشخيص االسترات

 ؛الصناعي ورد االعتبار للمناطق الصناعية ومناطق األنشطة في التكوين والبحث والتطوير وترقية القطاع 

الدعم  - والصناعاتEDPME برنامج  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  وزارة  :  التقليدية  لوزارة  طرف  من  ممول  برنامج  هو 

سنوات،  5واللجنة األوروبية، يسيره خبراء أوروبيين وجزائريين، مدته    املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والصناعات التقليدية

تقوية هو  منه  جميع    والهدف  في  الخاصة  الصناعية  املؤسسات  إدارة   االت( املجتنافسية  التسويق،  االستراتيجي،    التطوير 

البرنامج األعمال   أن  التسيير.علما  مراقبة  واملحاسبة،  املالية  اإلنتاج،  البشرية،  املوارد  تسيير  لتطوير    ،والتنظيم،  األوروبي 

املالية  املساعدة  من  أشكال  ثالث  على  يحوي  واملتوسطة  الصغيرة  الصغيرة  : املؤسسات  للمؤسسات  مباشرة  مساعدات 

التي والبنوك  املالية  للهيآت  ،مساعدات  الصغيرة    ترافق  واملتوسطة  الوسيطية  ا  املؤسسات  للهياكل  ملتوسطة،ومساعدات 

 ؛ولخدمات الدعم العمومي والخاص

واملتوسطةا  - الصغيرة  املؤسسات  لتأهيل  الوطني  الصغيرة :لبرنامج  املؤسسات  الجنسية    يخص  تحمل  والتي  واملتوسطة 

والخاصة، منها  العامة  املباشر   الجزائرية  املحيط  تأهيل  أيضا  يخص  دعمها،   و  هياكل  وكذا  املؤسسات  هذا    لهذه  فهدف 

الصغيرة املؤسسات  تنافسية  تقوية  والجودة  البرنامج  السعر  مستوى  على  في   واملتوسطة  املطبقة  البرامج  ألنواع  املتتبع  إن 

املقام في  يعني  البرنامج  هذا  بأن  له  يتضح  ا  الجزائر  في  ملكيتها  تعود  والتي  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  إلى األول  لغالب 

الشراكة   أما املؤسسة العمومية فإنه تم تأهيلها من خالل اللجوء إلى عمليات  2016مؤسسة سنة،  575906القطاع الخاص 

 .مع املؤسسات األجنبية أو بواسطة الخوصصة

 

 :على النحو الذي يسمح له بمواكبة متطلبات املرحلة الجديدة تطوير النظام البنكي  5.5

الصناعي القطاع  ،و  االقتصاد بصفة عامة  في تطوير  املصرفي  النظام  يلعبه  الذي  الكبير  للدور  بصفة خاصة قامت     نظرا 

 :الجزائر بالعديد من اإلصالحات لتطويره نذكر أهمها في النقاط التالية

 الحد من سيطرة القطاع العمومي على السوق املصرفية الجزائرية؛    - 

 تركيز البنوك على تمويل التجارة الخارجية؛الحد من  - 

 .تطوير أنظمة الدفع ومعالجة مشكلة فائض السيولة لدى البنوك الجزائرية  -
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  :الخاتمة

الحالية والتغيرات         العاملية  انه ال يمكن في ظل املعطيات  الختام هو  التأكيد عليه في  أن    ما يمكن  الوطنية  االقتصادية 

ال وإستراتيجية تستمر  بسياسات  األخذ  عن ضرورة  إغفالها  في  الوطنية  جزائر  الصناعة  إلنعاش  يكفي  ،  جديدة  ال  أنه  غير 

الحسم في التطبيق وذلك بأخذ جميع اإلجراءات الالزمة والضرورية لتجسيدها على    تصورها وتحديدها لوحدهما بل يتطلب

 . أرض الواقع

من الصناعات التي تشكل    من توجهات وأبعاد وسياسات سيسمح بتنمية العديد  لتطبيق الصارم لها وفقا ملا جاءت بهفا    

 . الجهوية والعاملية  تكامال فيما بينها، وتغطي السوق املحلي وتسمح باقتحام األسواق

وو        اإلشكالية  على  لإلجابة  منا  محاولة  أن    توصلنا  فقد  الفرضيات اختبار    في  الجزائري إلى  الصناعي  منذ    عرف   القطاع 

كما أن التوسع الصناعي السريع   ، وقد مر بعدة مراحل من أجل النهوض بهذا القطاع، تطورات عدةاآلن االستقالل وإلى غاية  

القطاع الصناعي على توفير العديد من السلع الصناعية   يعمل على تعديل وتوازن    الهيكل االقتصادي املشوه، حيث يعمل 

مما  االستيراد،  من  ويقلل  املدفوعات  التصديرية،  وميزان  التجاري  امليزان  على  ايجابي  بشكل  األجنبي    ينعكس  النقد  ويوفر 

 . و بالتالي تحقيق االستقرار االقتصادي الذي تسعى إليه كل الدول  الالزم لعملية التنمية االقتصادية

السياسات  جاح نإن        ترافقها  أن  البد  التصنيع  إستراتيجية  عملية  املالئمة ضمن  املوارد    االقتصادية  مع  تنسجم  واضحة 

  العام والخاص، وتلعب فيه الدولة دورا حيويا لتحقيق األهداف التنموية   نجهود القطاعي   واإلمكانيات املتاحة وتتضافر فيها

   .كلما اتسم معدل نمو الصادرات باالرتفاع عبر الزمن  كما أن العالقة بين الصادرات والنمو االقتصادي تكون إيجابية 

يكتبوحت         أزمة    ى  بعد  الجزائر  تبنته  الذي  الجديد  االقتصادي  للنموذج  إتباع   2014النجاح  من  الدولة  على    البد 

االقتصادي   املحيط  كافة معطيات  االعتبار  بعين  وتأخذ  أن  لجزائري اإستراتيجية صناعية شاملة تضم  نجد  معالم  . حيث 

وترقية االستثمارات وفتح الشراكة    اإلصالحات االقتصادية  يق اإلستراتيجية االقتصادية والصناعية الجديدة ترتكز على تعم

دف تحسين  به  املؤسسات العمومية الغير ناجعة اقتصاديا وماليا  مع املستثمرين األجانب، إضافة إلى إتمام عملية خوصصة

 . يل من أجل الحد من ظاهرة البطالةودعم التشغ القدرة التنافسية للمؤسسات

 التوصيات:  

 دعم القطاع الصناعي بمختلف شعبه االنتاجية وتعزيز أداءه أكثر في إطار مسعى الدولة لتنويع االقتصاد؛ضرورة  -

 ؛تشجيع االستثمار األجنبي في دعم الصناعات التصديرية -

 العمل على تشجيع الحرف وإقامة الصناعات املنزلية واملصانع املصغرة والصغيرة واملتوسطة؛  -

امل   - املؤسسات  تمويل  تشجيع  تشجيع  ضرورة  مع  الصناعية،  األنشطة  لدعم  جديدة  بنكية  منتاجات  لتطوير  الية 

 االستثمارات الصناعية؛

ته   - في ظل  اتخاذ إجراءات عملية  العاملية،  املنافسة في األسواق  القطاع الصناعي وتأهيله ليصبح قادرا على  إلى ترقية  دف 

 .إضافة إلى الغطاء املالي الكبير املخصص لهذا القطاعاإلمكانات املتوافرة من مواد أولية ويد عاملة،  
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 ملخص:

التصنيع    قضية  تعتبر  حيث  اقتصادي  كبديل  الصناعة  دور  على  الضوء  تسليط  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 

االستقالل  وتحقيق  الوطني  االقتصاد  بناء  عملية  في  هاما  عنصرا  املحروقات  قطاع  خارج  الصناعي  والتطور 

حديثة في اإلنتاج الصناعي ،  فبدون بناء صناعات وطنية قوية مستقلة مبنية على استخدام األساليب ال االقتصادي،

 ال يمكن قضاء على التخلف االقتصادي واالجتماعي وتحقيق التنمية باملفهوم الشامل . 

مما يجعله عنصرا   األخرى، وأهم ما يميز القطاع الصناعي هو ارتفاع اإلنتاجية مقارنة ببقية القطاعات االقتصادية  

الدخل الفردي كما أن الصناعة تساهم بشكل كبير في إحالل    أساسيا في تحسين مستويات املعيشية للسكان وزيادة

الواردات وتنمية الصادرات وتنويع مصادر الدخل وتوفير املزيد من العمالت األجنبية وتحسين ميزان املدفوعات، وقد 

 تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي إلجراء الورقة البحثية .

 الواردات  –الصادرات  ––  ةاالقتصاديالتنمية  –الكلمات املفتاحية : الصناعة 

 JEL  :L16  ،O10   ،F10اتتصنيف
Abstract 

 This study aims to shed light on the role of industry as an economic alternative as the issue of 

industrialization and industrial development outside the hydrocarbon sector is an important element in the 

process of building the national economy and achieving economic independence, without building strong 

independent national industries based on the use of modern methods in industrial production, it is not 

possible to eliminate Economic and social underdevelopment and achieving comprehensive development . 

The most important characteristic of the industrial sector is the higher productivity compared to the rest of 

the other economic sectors, which makes it an essential element in improving the living standards of the 

population and increasing individual income. The manufacturing industry contributes greatly to replacing 

imports, developing exports, diversifying sources of income, providing more foreign currencies, and 

improving the balance of payments . 

Key words: industry - economic development - exports – imports 

JEL Classification Codes:L16,O10,F10 
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 :  مقدمة .1

وتحقيق    الوطني  االقتصاد  بناء  عملية  في  مهم  عنصر  املحروقات  قطاع  خارج  اقتصادي  كبديل  الصناعة  تعتبر 

االقتصادي ، فبدون بناء صناعات وطنية قوية مستقلة مبنية على استخدام األساليب الحديثة في اإلنتاج الصناعي  االستقالل  

، ال يمكن القضاء على التخلف االقتصادي واالجتماعي وتحقيق التنمية باملفهوم الشامل ، حيث تعتبر الصناعة أيضا العمود  

تصاد الوطني والنهوض بالقطاعات اإلنتاجية األخرى ، ونظرا ألهمية البالغة لهذا  الفقري ومحركا أساسيا في تنمية وتطويره االق

 القطاع فإن الدولة تسعى جاهدة إلى تطويره وتنميته من خالل النموذج االقتصادي الجديد . 

 وعلى هذا األساس يمكن طرح السؤال التالي : 

 دية وفق النموذج االقتصادي الجديد في الجزائر؟ ما أهمية القطاع الصناعي في التنمية االقتصا               

 ولإلجابة على هذا اإلشكال يمكننا صياغة جملة من الفرضيات هي: 

يعتبر القطاع الصناعي الجزائري من أبرز القطاعات الرائدة في دعم التنمية االقتصادية في البالد وذلك من خالل الدور   -

ية واالجتماعية ، إضافة إلى ذلك االهتمام الكبير للدولة بهذا القطاع  الذي يلعبه في تحريك عجلة التنمية االقتصاد

 وذلك من خالل ترصيد أموال طائلة للنهوض به

القطاع الصناعي في الجزائر مازال يشكل خيارا استراتيجيا إلحداث التغيرات الهيكلية املنشودة على مستوى االقتصاد   -

 الوطني  

 املعالم واملبني على الريع يعد سلبا من فرص إمكانيات تطوير الصناعة. النموذج االقتصادي الحالي غير واضح   -

 أهداف الورقة البحثية : 

 إن الغرض من تناولنا هذا املوضوع ينصب حول محاولة تحقيق جملة من األهداف أهمها : 

 التعرف على مفهوم الصناعة بصفة عامة   ▪

 عرض النموذج االقتصادي الجديد لتطوير قطاع الصناعة في الجزائر   ▪

 .  الوقوف على أهمية ودور القطاع الصناعي في تحقيق التنمية االقتصادية في الجزائر ▪

 أهمية الورقة البحثية : 

ؤتمرات والندوات  تكمن أهمية املوضوع أنه صار حديث الساعة في اآلونة األخيرة ، وهذا ما يجعل منه محور العديد من امل

الصناعة   أجل إعادة بعث قطاع  الجهود من  املوضوع رصد وتقييم مختلف  ، كما يحاول هذا  الوطنية والدولية   ، العلمية 

 .  والهادفة إلى تنويع االقتصاد الوطني 

 منهجية الورقة البحثية  

من خ التحليلي  واملنهج  الوصفي  املنهج  على  البحثية  الورقة  هذه  إعداد  في  في  اعتمدنا  الصناعي  القطاع  لواقع  التطرق  الل 

 . االقتصادي خارج قطاع املحروقات.  الجزائر كبديل من بدائل التنوع 
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 ماهية  الصناعة وتصنيفها .2

كما أن القطاع الصناعي يتشكل من العديد من املؤسسات التي تتوزع بين عدة   توجد عدة تعاريف متباينة للصناعة ،   

فرع يضم عدة مؤسسات متجانسة من حيث اإلنتاج و استخداماته ، ومن هذا املنطلق  فروع صناعية مختلفة ، حيث أن كل  

 .  سوف نتطرق في هذا املحور إلى تعريف وتصنيفات الصناعة

 تعريف الصناعة  .1.2

"ال   كلمة  كل  تأخذ  تعني  الصناعي  النشاط  بمعنى  فالصناعة   . استخدامها  هدف  بحسب  أساسيين  معنيين  صناعة" 

اإلجراءات املتخذ من قبل الوحدات االقتصادية في املجتمع من أجل تحويل خام أو سلع وسيطة إلى سلع أخرى تعتبر من  

النش بقية  عن  الصناعة  نميز  التعريف  هذا  وبموجب   ، نهائية  نظرها سلعا  كالزراعة  وجهة  املجتمع  في  االقتصادية  اطات 

 والخدمات ...... 

كما يقصد بها من جهة أخرى أنها:" وحدة نشاط داخل القطاع الصناعي ، لذلك فهي تضم كل الوحدات اإلنتاجية التي تقوم  

 بإنتاج سلع متقاربة أو تستخدم نفس املادة الخام ، أو نفس طريقة الصنع ". 

نا نقسم الصناعة بمعناها السابق )كنشاط صناعي ( إلى عدة صناعات مثل : صناعة املواد  انطالقا من هذا التعريف فإن

 ( 03، صفحة 1994)سعيد،  الغذائية وصناعة املنسوجات وصناعة املنتجات الجلدية.....

كما يمكن تعريف الصناعة بأنها " مجموعة املؤسسات التي تقدم منتجات أو خدمات للمستهلكين أو املستفيدين في أسواق  

 (HILL, 1992, p. 72) معينة ، ولها قدرة للقيام بتقديم منتجات بديلة لكل من املؤسسات األخرى"

على أنها : ) مجموعة من املؤسسات تقدم منتجات أو خدمات يمكن أن تمثل بدائل بعضها   اعةو يمكن أيضا  تعريف الصن 

، 1994)سعيد،  بعض وهذه البدائل عبارة عن منتجات أو خدمات تؤدي إلى إشباع الحاجات األساسية لنفس املستهلك (  

 .(05صفحة 

 الصناعة   تصنيفات.2.2

 تصنيف الصناعة حسب أهمية املنتوج :  .1.2.2

، صفحة  2005)القريش ي،  :    بين نوعين وهما  نه يمكننا التمييز  إصناعات على أساس أهمية املنتوج فإذا كان تصنيف ال 

50 ) 

 :   الصناعات الثقيلة ▪

السلع     واآلالت  وتشمل صناعة  البترول  ومنتجات  املعدنية  واملنتجات  كالكيماويات  املتطورة  واالستهالكية  اإلنتاجية 

 واملركبات. 

 الصناعات الخفيفة:   ▪

والخشب     واألثاث  واملنسوجات  والتبغ   , الغذائية  كالصناعات  األساسية  االستهالكية  السلع  صناعة  في  وتتمثل 

 ستخدمة:  تصنيف الصناعات حسب التكنولوجيا امل .2.2.2

  ( االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة  حسب  OCDE2005حسب  الصناعات  مختلف  تصنيف  يمكن  فإنه   ،  )

التكنولوجيا املستخدمة إلى ثالث أصناف وهي الصناعات ذات التكنولوجيا املنخفضة والتي تتميز بعمليات اإلنتاج كثيفة  

التكنولوجيا والتي تتميز بكثافة رأس املال ومهارة اليد العاملة ،    العمالة وانخفاض كثافة رأس املال ، والصناعات متوسطة
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معا  والتكنولوجيا  املال  رأس  كثيفة  الصناعات  من  تعتبر  أنها  مميزاتها  أهم  ، ومن  املتطورة  التكنولوجيا  ذات    والصناعات 

 .(12صفحة ، 2013)منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، 

   الصناعات منخفضة التكنولوجيا : ▪

  ، الغذائية واملشروبات  الصناعة  املالبس واملنتجات    وتشمل  ، صناعة  النسيجية  الصناعة   ، التبغ  صناعة منتجات 

الجلدية واألحذية ، مصنوعات الورق  واملنتجات  الورقية ، صناعة األثاث واملنتجات الخشبية إضافة إلى الصناعات  

 املتعلقة بالطبع والنشر . 

   : الصناعات متوسطة التكنولوجيا ▪

املعدنية     واملنتجات  األساسية  املعدنية  الصناعة   ، املطاط  صناعة   ، النووي  والوقود  النفط  تكرير  صناعة  وتضم 

 املصنعة. 

 :  الصناعات عالية التكنولوجيا ▪

ال   هذا  األجهزة  ويتمثل  وصناعة   ، والحواسيب  االلكترونية  واملعدات  اآلالت  وصناعة  الكيميائية  صناعات  في  نوع 

الكهرب ،  واملعدات  البصرية  الدقيقة  الطبية واألجهزة  واملعدات  باألجهزة  املتعلقة  والصناعات   ، االتصاالت  وأجهز  ائية 

 النقل. اعة املركبات اإللية واملقطورات  إضافة إلى صن

 التصنيف القياس ي الدولي لألنشطة الصناعية:   .3.2.2

ملتحدة والذي يعتبر من أهم التصنيفات  ( الصادر عن الدائرة اإلحصائية لألمم اISICحسب التصنيف القياس ي الدولي ) 

في استخداما  ف  وأكثرها   ، الدولية  الصناعية  وهيإاإلحصاءات  رئيسية  مجموعات  ثالث  من  يتشكل   الصناعي  القطاع   :  ن 

 ( 91-90، الصفحات 2005)القريش ي، 

   : التعدين واملقالع )املحاجر(   ▪

وتضم  هذه مجموعة أربعة فروع صناعية وهي استخراج الفحم  الحجري ، والنفط الخام والغاز الطبيعي ، واملعادن   

 النفسية ، واستخراج املواد املعدنية الخام . 

 :    لكهرباء واملاء والغاز ا ▪

 يعها ، واملاء والغاز. وتضم الصناعة املرتبطة بتوليد الطاقة الكهربائية وتوز   

 الصناعة التحويلية :  ▪

 وتضم هذه املجموعة جميع فروع الصناعات التحويلية الرئيسية وهي كاآلتي:  

 صناعة املواد الغذائية واملشروبات والتبغ       -

 صناعة املنتوجات واملالبس والصناعات الحديدية   - 

 صناعة الخشب ومنتجاته بما فيها األثاث     -

 صناعة الورق واملنتجات الورقية والطباعة والنشر  - 

 صناعة الكيمياويات واملنتجات الكيميائية من النفط والفحم الحجري ومنتجات املطاط والبالستيك  -

 صناعة منتجات الخامات التعدينية غير املعدني ) ماعدا النفط والفحم(  -

 املنتجات املعدنية األساسية        صناعة  -
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 صناعة املنتجات املعدنية املصنعة واملكائن واملعدات   -  

 صناعات تحويلية أخرى ) وتضم صناعات املجوهرات واملصوغات واألحجار الكريمة(  -

 :  ONSتصنيف الصناعات حسب الديوان الوطني لإلحصائيات .4.2.2

  :   يتم تحديد بنية القطاع الصناعي في الجزائر حسب الديوان الوطني لإلحصائيات على أساس تسع مجموعات رئيسية وهي

 (127، صفحة 2016)فتيحة فيصل منيعي، 

 الطاقة واملحروقات  -

 املناجم واملحاجر      -

 الصناعة امليكانيكية والكهربائية . صناعة الحديد و الصلب ، والتعدين و  -

 مواد البناء ، الفخار والزجاج .    -

 الصناعة الكيميائية ، املطاط والبالستيك .  -

 الصناعات الغذائية ، التبغ والكبريت . -

 الصناعات النسيجية . -

 صناعة الجلود واألحذية .   -

 صناعة الخشب والورق .  -

 إستراتيجيات تطوير القطاع الصناعي في الجزائر  .3

 (176، صفحة 2018-2017)سليم،  مرت استراتيجيات تطوير القطاع الصناعي الجزائري باملراحل التالية  

 ( : 1969-1962تطور القطاع الصناعي خالل الفترة )  إستراتيجية.1.3

وإنشاء     1963تم خالل هذه املرحلة إخضاع املؤسسات الصناعية التي غادرها املعمرون إلى نظام التسيير الذاتي سنة    

الوطنية   الشركة   ، والغاز  الكهرباء  )كشركة  ، وشركات وطنية   ) التجارة  وديوان  الحبوب  كديوان   ( وطنية  لتسويق  دواوين 

ميالد املخطط الثالثي األول    1967في اإلنتاج الكلي ، وشهدت سنة  %20املحروقات ( ، مساهمة القطاع الصناعي كانت بحوالي  

 في تاريخ الجزائر املستقلة الذي هدف إلى تحقيق استقالل اقتصادي حقيقي . 

 ( : 1979-1970إستراتيجية تطور القطاع الصناعي خالل الفترة )  .2.3

انتهاج سياسة اقتصادية شاملة واملبنية على إستراتيجية التصنيع  مع بداية     الجزائرية  السبعينات قررت السلطات 

  ، الواردات  إحالل  بإستراتيجية  يعرف  ما  الداخلي وهو  السوق  نحو  الصناعي  اإلنتاج  وتوجيه  املصنعة  والصناعات  الثقيلة 

كما    ، االقتصادي  والتحرر  الصناعية  الثورة  أساس  سنة  باعتبارها  املحروقات  قطاع  تأميم  املرحلة  هذه  ،    1979شهدت 

وبفضل جميع التأمينات تكونت لدى قطاع الدولة قاعدة مهمة في امليدان الصناعي  تم تعزيزها ببرنامج التصنيع الواسع الذي  

، 1990)بهلول،       %80قامت به الشركات الوطنية املختلفة ، وأصبحت مهيمنة على الجهاز اإلنتاجي الصناعي ، بنسبة تزيد عن  

 . (281-280الصفحات 

حيث ارتفعت استثمارات املخطط الرباعي    وعرفت املخططات االستثمارية التي تم اعتمادها في هذه املرحلة تطورا كبيرا ،

( بنسبة  1973-1970األول   )150%  ( الثالثي  باملخطط  االستثمارية  1969-1967مقارنة  املخصصات  تضاعفت  كما   ،  )
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( أربع مرات مقارنة باملخطط الرباعي األول ، وشهدت جميع املخططات اهتماما كبيرا  1977-1974للمخطط الرباعي الثاني )

 .(304، صفحة 1990)بهلول،  ة االستخراجية والتحويليةبقطاع الصناع

 :  ( 1989-1980إستراتيجية تطوير القطاع الصناعي خالل الفترة ) .3.3

الكبير وعدم  شهدت هذه املرحلة إعادة الهيكلة العضوية واملالية للمؤسسات الصناعية العمومية نتيجة عجزها املالي     

( األول  الخماس ي   ، املخططين  وضع  تم  ولقد   ، اإلنتاجية  القدرة  من  والرفع  التحكم  على  املؤسسات  ( 1984-1980قدرة 

( الثاني  الخماس ي  في  1989-1984واملخطط  املسجلة  االختالالت  مختلف  على  القضاء  إلى  املخططين  هذين  يهدف  وكان   )

تقوية العالقة بين مختلف القطاعات االقتصادية ، وتحقيق التكامل بينها    املخططات السابقة ، كما سعى املخططين إلى

ورفع وتيرة التبادل في السلع والخدمات من أجل توسيع السوق الوطنية باالعتماد على تطوير الصناعات الصغيرة واملتوسطة  

ات التعليمية والوحدات االقتصادية ، والعمل على تمكين الفرد من التطور التقني عن طريق رفع مستوى التكوين في املؤسس

 .(48)تومي، صفحة  اإلنتاجية مع مراعاة أن يتماش ى هذا التكوين مع متطلبات التنمية

  : ( 1999-1990إستراتيجية تطوير القطاع الصناعي خالل الفترة ) .4.3

أمام الشركاء الخواص سواء كانوا أجانب أو وطنيين ، كما أن الدولة لم  خالل هذه املرحلة تم فتح القطاع الصناعي    

تملك   باالنفتاح على    %100تعد  الجزائرية  للسلطات  اهتماما غير مسبوق  الفترة  ، كما عرفت هذه  من رأس مال الشركات 

أفريل   14املؤرخ في    10-90والقرض  تم إعطاؤه األولوية من خالل عدة قوانين أهمها قانون النقد    و  االستثمار األجنبي املباشر  

واملتعلق بترقية   1993أكتوبر  05املؤرخ في  12-93الذي تم بموجبه تحرير نظام االستثمار ، إضافة إلى صدور املرسوم  1990

األجنبي  املال  رأس  لجذب  االستثماري  املناخ  أكثر من خالل تحسين  انفتاحا  الوطني  لالقتصاد  يعطي  والذي   ،   االستثمارات 

 . (57-56، الصفحات 1999)بوزيدي، 

 :  إلى يومنا هذا( -1999إستراتيجية تطوير القطاع الصناعي خالل الفترة )  .5.3

اإلصالحات     تعميق  هي  الفترة  والصناعية خالل هذه  االقتصادية  اإلستراتيجية  معالم  تبنتها  التي  املرتكزات  بين  ومن 

إتمام   إلى  إضافة   ، األجانب  املستثمرين  مع  الشراكة  وفتح  االستثمارات  وترقية  املؤسسات  االقتصادية  عملية خوصصة 

سين القدرة التنافسية للمؤسسات ودعم التشغيل من أجل الحد من  ناجعة اقتصاديا و ماليا ، بهدف تحالغير  العمومية  

ظاهرة البطالة ، كما عرفت هذه الفترة انفتاح القطاع الصناعي الجزائري على الصناعات ذات التكنولوجيا العالية واملتمثلة  

الكهرو  الصناعات  وكذا   ، السيارات  وصناعة  األدوية  صناعة  الذكية  في  الهواتف  وصناعة  ،  2018-2017)سليم،    منزلية 

 . (140-139الصفحات 

 سياسات تطوير القطاع الصناعي في الجزائر .4

 (11)عروب رتيبة، صفحة  :  وتغطي أربع مجاالت كبيرة

 وضع املؤسسات في مستواها الحقيقي : -.1.4

من خالل تشجيع اإلبداع ، تطوير املوارد البشرية وترقية االستثمار الخارجي املباشر ، عصرنة املؤسسات التي تسجل    

 أهدافها وطرق تسييرها في إطار إستراتيجية التصنيع  

 اعتماد اإلبداع والصناعة كعوامل محركة للتطور :   .2.4
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ة الجزائري ، إال أن هذا التطور التدريجي الذي ال يستطيع  فنظام إبداع داخلي املنشأ عليه تغذية تطور قطاع الصناع  

 أن يكون مؤمنا بحركية السوق وحدها ، بل يحتاج لتدخل السلطات العمومية . 

 تطوير املوارد البشرية واملؤهالت : .3.4

فقط عامل من  هي واحدة من التوجيهات القوية لإلستراتيجية الصناعية ، تعتبر هذه األخيرة الرأسمال البشري ليس     

 عوامل الصناعة مثله مثل الرأسمال املادي ولكنه أيضا عامل قوي بفضل امتصاص التكنولوجيات الصناعية العصرية .

 ترقية االستثمار األجنبي املباشر :  .4.4

ة  والذي يستجيب لسياسة تستهدف تجنيد اإلسهامات الخارجية مع توجيهها لتمويل النشاطات ذات الكثافة الرأسمالي  

العالية ودمج التكنولوجيا الجديدة بفضل التعدد االقتصادي الداخلي التي تولد ) تكنولوجيا التنظيم ، التطبيقات اإلدارية ،  

توسع املنافذ للسوق الوطنية ( ، االستثمارات الخارجية املباشرة تلعب دور تكميلي وتدريبي بالنسبة لالستثمار الوطني ، وذلك 

ى تسهيل إرساء االستثمارات الخارجية املباشرة في النسيج الصناعي وإدماج مفعولها الداخلي لفائدة  من خالل سياسة تعمل عل

 . املؤسسات الوطنية 

مما جعل الحكومة تتبع نموذج اقتصادي جديد، والذي    2014وفي ظل األزمة الجديدة الناتجة عن انهيار أسعار النفط سنة  

ذه األزمة، ويتلخص هذا النموذج في وقف اعتماد البالد على النفط وجعل  ملواجهة ه  2019و  2016حولت تطبيقه عامي  

امليزانية في خدمة النمو ، مع وضع قاعدة صناعية وإنتاجية من خالل تحسين مناخ املؤسسات وترقية املنتج املحلي ومحاربة  

زائرية إلى املنتجات والخدمات الج  الفساد ومن بين الحلول املتبناة نجد االنفتاح على األسواق اإلفريقية من أجل تصدير

 .  بلدان القارة السمراء

 النموذج االقتصادي الجديد في الجزائر :  .5

( بغية إحداث  nouveau modèle de croissanceبتبني نموذج جديد للنمو )  2016قامت السلطات العمومية منذ    

التغيرات الهيكلية الالزمة على االقتصاد الوطني من أجل تسيير أفضل للنفقات العمومية  ويهدف هذا البرنامج إلى العمل على  

املؤسسات   من  مستمدا  نموه  يكون  قوي  اقتصاد  وضع  إلى  يسعى  كما  وتنافسية  عصرية  إنتاجية  وطنية  قاعدة  نشوء 

 2016وقد تم نشر هذا النموذج عبر املوقع االلكتروني لوزارة املالية في أفريل ،  االقتصادية خاصة كانت أو عمومية 

 التعريف بالنموذج  .1.5

 ظروف صياغته : .1.1.5

املحروقات سنة     أسعار  انهيار  سببها  والتي  الوطني  لالقتصاد  الراهنة  الصعبة  للوضعية  انتهاج    2014نظرا  إلى  أدت 

النموذج يرتكز على نظرة إستشرافية تأخذ بعين االعتبار مقاربة  سياسة التقشف لتجميد بعض   املشاريع ، ومن هذا فان 

، وأخرى ينتظر منها إحداث التغييرات الهيكلية لالقتصاد الوطني    2019إلى    2016جديدة حول السياسة امليزانية تمتد من  

 (102، صفحة 2019، )الحفيظ .2030  -2020خالل الفترة 

وجاء إصدار هذا النموذج عند تعافي االقتصاد العالمي من أزمة مالية نهاية القرن عشرين وهذا على املستوى الدولي ، أما على  

عرفها   التي  الجديدة  املتغيرات  ساهمت  ومنه   ، ضرورة  من  أكثر  الوطني  االقتصاد  تنويع  رهان  فيجعل  اإلقليمي  املستوى 

 عالمي في التوجه نحو الطاقات املتجددة في إرسال إشارات قوية للدول البترولية مثل الجزائر .  االقتصاد ال

 :  مراحل تنفيذه  .2.1.5
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 (103، صفحة 2019)الحفيظ،  : يتم تجسيد نموذج النمو االقتصادي الجديد على ثالث مراحل كاألتي  

  ( :2019-2016اإلقالع ) مرحلة   ▪

الداخلي     الناتج  في  القطاعات  القيم املضافة ملختلف  بزيادة حصص  يتعلق  التغير املنشود فيما  يتم خاللها إحداث 

 الخام وبلوغها املستويات املستهدفة .

  (:2025-2020رحلة االنتقالية ) الم ▪

 . من املفروض أن تتمكن خاللها البالد من تدارك التأخر املسجل على مستوى االقتصاد الوطني   

  (:2030-2026مرحلة االستقرار )  ▪

التي يكون االقتصاد في آخرها قد أكمل مراحله االستدراكية وتتمكن عندها مختلف متغيراته ومؤشراته من االلتقاء    

 عند نقطة التوازن . 

 :  أهدافه . 3.1.5

 (104، صفحة 2019)الحفيظ،  تم تقسيم اهداف هذا النموذج بناءا على مراحل تجسيده ،وهي :  

  : 2019-2016املرحلة  ▪

يعتمد مقاربة ميزانياتية ، يتم تحيينها على ضوء عناصر الوضع الحالي مع اإلبقاء على أهداف النمو وبناء إقتصاد ناش ئ .    

 د سطرت هذه املرحلة األهداف اآلتية : وق

 تحسين واردات الجباية العادية حتى تستطيع تغطية الجزء األكبر من نفقات التسيير .  ▪

 التمكن من تسجيل تخفيض محسوس لعجز الخزينة العمومية عند نهاية الفترة . ▪

 تعبئة موارد إضافية لالقتصاد باالعتماد على السوق املالية .  ▪

  :2030 -2020املرحلة  ▪

 تستهدف بالدرجة األولى تنويع االقتصاد الوطني من خالل ما يلي :   

 خالل كل سنة في هذه الفترة .  %6.5تحقيق مسار مستديم ومعزز لنمو الناتج الداخلي الخام خارج املحروقات يقدر ب ▪

 مرة .  2.3ب الناتج الداخلي الخام لكل ساكن بمضاعفة نصي ▪

 2030سنة   %10إلى  2015سنة  %5.3رفع حصة الصناعة من القيمة املضافة اإلجمالية لالقتصاد من   ▪

 عصرنة قطاع الفالحة قصد تحقيق االكتفاء الذاتي وكذا التوجه نحو تنويع الصادرات الفالحية . ▪

ص معدل نمو االستهالك الداخلي للطاقة إلى النصف ، حتى ينتقل من  تحقيق تحول طاقوي من شأنه أن يسمح بتقلي  ▪

، وهذا من خالل تقييم الطاقة بقيمتها الفعلية واقتصار عملية االستخراج من   2030في غضون  %3إلى  2015سنة    6%

 باطن األرض على ما هو ضروري فعال للتنمية دون غيره.

تسارع ، وهذا عبر إحداث ديناميكية قطاعية قوامها تطوير فروع جديدة  تنويع الصادرات من أجل تمويل نمو اقتصادي م ▪

 لتحل محل املحروقات والبناء واألشغال العمومية. 

 محاوره الرئيسية :  .2.5

 قد تبنى النموذج ثالث مرتكزات أساسية قصد تحقيق األهداف املسطرة ، ويتعلق األمر بما يلي :   

 :  القطاعات املطلوبة   حركية.1.2.5
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حيث يرى النموذج البد من التنوع االقتصادي ، وعليه فالهدف املسطر للصناعة خارج املحروقات هو بلوغها نسبة    

لقطاع الخدمات ،     %7.4للزراعة و     %6.5، مقابل معدل نمو للقطاعات األخرى يتراوح بين    2030سنة    %10نمو في حدود  

حصة األشغال العمومية في الناتج الداخلي الخام تراجعا لصالح قطاع خدمات املعرفة الذي سيبلغ    بينما من املنتظر أن تشهد

 خالل الفترة املرجعية . %1.7نموه 

وفي هذا اإلطار يتم اختيار هذه الفروع قصد تصدير املواد األولية الخام الغير مصنعة والحرص على توجيهها بالدرجة األولى  

خل البالد ، وهذه القطاعات هي خاصة بالصناعات الغذائية ، املحروقات من املصب ) البترو كيمياء  في مسارات تصنيعية دا

 واألسمدة( ، املناجم ) الحديد والصلب ( ، االسمنت ، السيارات ، الصناعات الفضائية وصناعة السفن. 

 تعزبز نظام االستثمار :  .2.2.5

ط النمو خارج املحروقات بتطور إنتاجية رأس املال املستثمر في هذا  هذا قصد تحقيق التحول الهيكلي الذي يوجب رب  

الصدد يشترط النموذج تحقيق معدالت نمو مرتفعة لإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج حتى تسمح ملعدل االستثمار الكلي في  

 والعمومي على وجه سواء . االقتصاد بتحقيق نمو أعلى ، وهو ما يجعل من الضرورة العمل على استهداف القطاعين الخاص 

قصد تخفيض نفقات التجهيز املسجلة    2025ومن أجل هذا فقد تمت برمجة تعزيز ميزانياتي سيطبق بالتدريج ابتدءا من  

مباشرة في ميزانية الدولة ، وذلك شريطة تجسيد نظام وطني جديد لالستثمار  من خالل اللجوء إلى شراكة بين القطاعين العام  

 نية على تحرير االستثمار الخاص في القطاعات املولدة للنمو وسياسة ابتكار فعالة.والخاص تكون مب

   املالءة الخارجية :.3.2.5

يكون باملقدور تحقيق    يرى معدو هذه الوثيقة أنه بدون االنفجار الذي عرفته الواردات خالل السنوات الفارطة  لن   

النمو االقتصادي املستدام ، كما يشيرون إلى أن وتيرة الصادرات خارج املحروقات واستيراد املواد الطاقوية التي تم تسجيلها  

 .2020مؤخرا لن يمكن تحملها بداية من العام 

، فإن تطبيق النموذج يهدف إلى إنقاص الفارق  وعلى اعتبار أن املالءة الخارجية لالقتصاد تمثل تحديا رئيسا في املرحلة القادمة  

املوجود بين الصادرات والواردات أي عجز في امليزان التجاري وأخذ بعين االعتبار أن الرفع املعتبر للصادرات خارج املحروقات  

 لن يتم إال بعد فترة معينة ، فإنه سوف يتم تحقيق توازن املعادلة )أي الصادرات والواردات( من خالل :

ضع حيز التنفيذ لسياسة حول النجاعة الطاقوية وتطوير الصناعات املتجددة التي من شأنها أن تسمح خلق فائض  و  ▪

 هام من إنتاجية املحروقات يكون قابال للتصدير إلى الخارج. 

   تسريع وتيرة الصادرات خارج املحروقات ) فالحة وصناعة وخدمات ( ▪

 . أهم توصيات النموذج : 3.5

 ( 109-108، الصفحات 2019)الحفيظ،  جاء النموذج الجديد بمجموعة من التوصيات يمكن إجمالها فيما يلي :

 اسة الصناعية : ي. فيما يخص الس1.3.5

ات االقتصادية ، وهو ما  يستدعي تحقيق حلقات متسارعة ومعززة للنمو في القطاع  2030إن تنويع االقتصاد  حسب الرؤية  

 يعني :

تسريع التغيرات الهيكلية لالقتصاد من خالل تسهيل حركية عوامل االنتاج عن طريق     :  لى مستوى سوق العمل ع ▪

 %6.5إصدار قانون عمل جديد مع تحقيق معدل نمو خارج املحروقات يقارب 

 :  : يتم وضع استراتيجية  صناعية للفروع يتم تنظيمها وفقا للمحاور األربعة اآلتية  على مستوى الفروع الصناعية  ▪
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القطاع - بعض دعم  في  املتوفرة  الطبيعية  املوارد  استغالل  خالل  من   ، تنافسية  مزايا  البالد  فيها  تمتلك  التي  ات 

 . املجاالت 

كامل   - تطوير   االنتشاري على  أثرها  تساعد من خالل  مبنية  تنافسية  مزايا  البالد  فيها  تمتلك  التي  القطاعات  دعم 

 االقتصاد 

تدريجي لواردات السلع نصف املصنعة والسلع النهائية بإنتاج وطني  استراتيجية إلحالل الواردات من خالل استبدال   -

 صناعي في بعض املجاالت . 

دعم النشاطات الصناعية في بعض القطاعات التي تكون فيها فرص التصدير على املدى البعيد كبيرة مثل القطاع   -

 .  الرقمي

   :  على مستوى التوزيع االقليمي للتنمية الصناعية ▪

العقار الصناعي وإدماجه ، وهذا عبر وضع مخططات تحدد تموقع  يتم هذا التوزيع من خالل إعادة تنظيم  وتسيير  

 النشاطات الصناعية عبر التراب الوطني في إطار املخطط الوطني للتهيئة العمرانية  ومنه اقترح النموذج 

 يلي :  ما 

وساطة والضبط  مراجعة  تسيير العقار الصناعي من خالل إعادة توزيع املهام بين وزارة الصناعة والوكالة الوطنية لل -

 . العقاري 

 التجميع التدريجي لكامل الوعاء العقاري الصناعي في يد هذه الوكالة وكذا إدراج الحظائر التكنولوجية -

 وضع برنامج جديد للمناطق الصناعية .  -

 : . فيما يخص خلق املؤسسة وتمويل االستثمار 2.3.5

 :   الحث على خلق املؤسسة ▪

 هي : تيدعو النموذج الجديد إلى اعتماد مجموعة من االصطالحا   

 تسريع عملية إنشاء املؤسسات االقتصادية عبر مواصلة إلغاء اإلجراءات اإلدارية املعرقلة -

 تطوير الشركات الناشئة في الخدمات والصناعة  -

 توسيع دائرة العضوية في اللجنة الوطنية لتحسين مناخ االستثمار -

 ار : تمويل االستثم ▪

االستثمار     مستوى  على  تطور سريع  النموذج حصول  الواجب حسب  من  فإنه  الهدف  هذا  إلى  الوصول  أجل  من 

 الخاص خارج املحروقات وهذا يتم من خالل مايلي : 

تحسين فعالية االستثمار العمومي وتنويع مصادر    تطوير نظام وطني لالستثمار في التجهيزات العمومية عن طريق -

 ، تعزيز دور ونشاط الصندوق الوطني لالستثمار وكذا تطوير شراكة طموحة مع بعض البلدان  تمويل البنى التحتية  

في قصد خلق مناخ تنافس ي بين البنوك الوطنية  صرإصالح النظام البنكي من خالل إزالة تدخل الدولة في النشاط امل  -

ويرتكز هذا االصالح على خلق منافسة حقيقية بين املؤسسات املالية والبنكية ، إنشاء بنك بريدي وعصرنة املنتجات  

 والخدمات املقدمة من طرف البنك ، تعزيز قدرات الحوكمة والتسيير للمخاطر البنكية 
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تحين االجراءات القانونية املسيرة لعمليات اإلدماج والتملك ، إتمام اإلطار  من خالل  تطور أسواق رؤوس األموال   -

 االستثمار وتسهيل االجراءات اإلدارية   –القانوني الخاص بصناديق رأسمال 

التوصية يعتمد تحقيقها على محورين رئيسين حسب النموذج ،    هذفيما يخص تأمين األمن والتنويع الطاقوي  ه  -

برنامج للنجاعة الطاقوية من خالل ترقية وتعزيز التدقيق في مجال الطاقة  وإنشاء مؤسسات للخدمات الطاقوية 

الطاقوية ، وضع برنامج صناعي تكنولوجي الطاقويين لتسيير كل البرامج    وكذا استحداث وكالة للنجاعة واالبتكار 

لتطوير الطاقات املتجددة وتحقيق األمن الطاقوي  الذي يستدعي وضع خارطة حول مقدرات البالد من الثروات  

 الطاقوية املتجددة واستشراف تطورات التكاليف في األنشطة ذات الصلة  وكذا التطورات التكنولوجية .

 مة النموذج الجديد للنمو : فيما يخص حوك 3.3.5

 صادي  الجديد في هذا اإلطار ما يلي : تقترح وثيقة النموذج االقت  

لذلك   ▪ عبر مؤسسات مخصصة   ، االقتصادية  واملؤسسات  العمومية  السلطات  بين  والتواصل  للتنسيق  نشيط  مسار 

 تسعى لتقليص الضبابية والشكوك التي قد تولدها السياسة القطاعية 

ة السابقة التي كانت تعتبر االستثمار العمومي  نظام جديد لالستثمار في البنى التحتية من شأنه ألن يسمح بتجاوز النظر  ▪

مجرد تجميع ملشاريع قطاعية في إطار برنامج وطني للبنى التحتية ، في هذا الصدد فإن النظام الجديد يهدف إلى الحد من  

إلى ترشيد منها دوريا باإلضافة  الرفع  إلى  اللجوء  التي هي حاليا جد مرتفعة وتستدعي كل مرة  آجال    تكاليف االستثمار 

 االنجاز الطويلة ، كما يقترح النموذج إجراء دقيق حول نشاط الصندوق للتجهيز من أجل التنمية  قصد تعزيز مهامه. 

إعداد نظام وطني جديد لإلحصاء واملعلومة ويدعو نموذج الديوان الوطني لالحصاء إلى إقتراح  هذا النظام من خالل   ▪

 حصائية في وضعهإشراك جميع األطراف املعنية باملعلومة واإل 

الهيئات   ▪ تسيير  أن  كما   ، النتيجة  نحو  األحيان  من  كثير  في  موجهة  ألنها  العمومية  السياسات  تقييم  عمليات  تدعيم 

العمومية يتم في غالب األحيان بناء على املهام وليس وفق األهداف كما أنه من املهم حسب النموذج أن ال يتم تقييم  

ا على املقدرات املالية املخصصة ولكن بناءا على األثر االقتصادي واالجتماعي للتدابير  ومحاسبة السياسات العمومية بناء

 املتخذة 

اإلدارة االقتصادية ينبغي إعادة التفكير الجذري في التنظيم الحالي لإلدارة االقتصادية ومهامها من خالل االعتماد أيضا   ▪

إنشاء خلية لالصطالحاعلى غرف الصناعة والتجارة والشبابيك املوحدة في هذا الص  تكون تحت    تدد يقترح النموذج 

السلطة املباشرة للوزير األول من أجل املساهمة في عصرنة الهيئات االقتصادية العمومية وتعميم  املمارسات العصرية 

 في اإلدارات املعنية 

 . مالحظات أولية حول النموذج االقتصادي الجديد :  4.3.5

في البداية ينبغي القول بأنه من السابق ألوانه أن نقيم هذا النموذج ألنه في بدايات سنوات تطبيقه ووحدها التجربة أحيانا    -

- 2016من باستطاعته أن يحكم على نجاح نموذج ما من عدمه ، كما أن املرحلة األولى التي تم تسطيرها في إطار هذا النموذج )

زانياتية على أمل الشروع في تجسيد الخيلرات املتعلقة بالصناعة وتنويع االقتصاد الوطني ابتداءا  ( تركز على املقاربة املي2019

، وعلى هذا األساس فإن مجمل النقاط التي سوف نتناولها حول الخيارات التي اشتملها هذا النموذج خاصة    2020من سنة  

 (112، صفحة 2019)الحفيظ،  في مجال الصناعة سوف تكون مجرد مالحظات أولية 

فيما يخص ا أطراف املشاركة في صياغته  : إن أول ما يمكن أن يأخذ عليه معدو هذه الخطة االقتصادية الطويلة املدى    -

 سنة أنها لم تطرح مسبقا للنقاش للرأي العام  15والتي تمتد لحوالي 
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: والتي هي فيما يخص الجهة املصدر   - وزارة املالية فهي نفسها من يصدر نموذجا يتضمن تدابير اقتصادية تخص جميع    ة 

 القطاعات  

فإن وثيقة هذا النموذج ترسم بخطوط عريضة املتعلقة بالفروع الصناعية الواجب االعتماد    من حيث وضوح األهداف :  -

 عليها لتنويع االقتصاد الوطني  

على  مستوى آلية تطبيقه : بعد قرابة العامين من إصداره ال ندري إن تم وضع خطط فرعية تترجم خيارات هذا النموذج    -

ينقص هذا النموذج هو اقتراحه إلجراءات عملية تحدد كيفية تطبيقه على أرض  على مستوى كل قطاع ، ومنه يبدو أن ما  

 الواقع

إلى  إن مضمون الوثيقة يأخذ بعين االعتبار الوضع االقتصادي الداخلي الصعب والذي يدعو مرة أخرى    بالنسبة ملضمونه :   -

ضرورة التخلص من التبعية للمحروقات وتنويع االقتصاد، كما يتناغم مع مجمل املتطلبات االقتصادية التي تحكم االقتصاد  

 العالمي في الوقت الحالي

 ية االقتصادية وفق النموذج االقتصادي الجديد في الجزائر : أهمية القطاع الصناعي في التنم.6

يعتبر التطور الصناعي عنصرا مهما في عملية بناء االقتصاد الوطني وتحقيق االستقالل الوطني ، فبدون بناء صناعات    

التخلف االقتصادي  وطنية قوية ومستقلة مبنية على استخدام األساليب الحديثة في اإلنتاج الصناعي ال يمكن القضاء على  

واالجتماعي وتحقيق التنمية باملفهوم الشامل ، وأهم ما يميز القطاع الصناعي هو ارتفاع اإلنتاجية مقارنة ببقية القطاعات  

االقتصادية األخرى ، كما أن الصناعة تساهم بشكل كبير في إحالل الواردات وتنمية الصادرات وتنويع مصادر الدخل وتوفير  

الت األجنبية وتحسن ميزان املدفوعات ، ويمكن إبراز أهمية الصناعة في التنمية االقتصاد الوطني من خالل  املزيد من العم

 (41-39، الصفحات 2005)القريش ي، النقاط التالية 

أصبحت تشكل   ل والتخفيف من حدة البطالة  التيتتميز الصناعة بقدرتها على استيعاب اليد العاملة وتوسيع فرص الشغ  -

تحديا كبيرا بالنسبة لدول العالم زيادة على ذلك فإنها ترتبط مع بقية القطاعات األخرى بعالقات تكاملية مما يجعلها محفزة  

 على النمو املستدام. 

ن خالل عالقات التكامل بين الصناعة  تساهم اإلنتاجية املرتفعة في القطاع الصناعي في تسريع وتيرة نمو الدخل القومي م  -

 والقطاعات األخرى زيادة على قدرة القطاع الصناعي على استيعاب التكنولوجيا واستخدام املعدات واآلالت املتطورة . 

يعتبر التصنيع كعامل أساس ي في تحقيق األمن الغذائي الناتج عن تطوير القطاع الزراعي وتحسين إنتاجه من خالل توفير    -

املعدات واآلالت الزراعية و األسمدة واملبيدات ، حيث ال يمكن ألي دولة من تطوير قطاعها الزراعي دون إستراتيجية تصنيعية  

 ون وجود مواد خام ناتجة عن قطاع الزراعة. قوية كما ال يمكن تطوير الصناعة بد

إن وجود قطاع صناعي متنوع وقوي يخفف من اآلثار السلبية الناجمة عن عدم االستقرار التي تشهدها اقتصاديات الدول    -

 النامية كما يجعلها أكثر مرونة في التكيف مع األزمات. 

امليزان التجاري نتيجة ارتفاع أسعار املنتوجات املصنعة مقارنة  يلعب القطاع الصناعي التصديري القوي دورا مهما في تحسين    -

 بأسعار املنتوجات الخام أو النصف مصنعة في األسواق الدولة مما يؤدي إلى زيادة املداخيل وتحسين مستوى الرفاهية. 

 ة والعزة  القومية للبلد.التصنيع  يعزز القدرة الدفاعية للبلد في حالة تطوير  التصنيع الحربي ، وبالتالي يقوي النزع -
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القطاعات    وتمويل  االقتصادية  التنمية  تمويل  في  مهما  دورا  تلعب  الصناعة  بأن  القول  يمكننا  الدراسة  خالل  من 

االقتصادية األخرى ، ومواكبة االقتصاد العالمي ، ولالندماج  مع متطلبات هذا العصر فإن القطاع الصناعي الجزائري يحتاج  

 اسات تتماش ى مع هذه السيرورة . إلى سي

 وهي أن :  يإلى بعض النتائج نوجزها فيما يلسبق توصلنا  من خالل ما

 قطاع الصناعة الذي يعتبر كبديل اقتصادي لقطاع املحروقات قد عرف تطورات عديدة على مختلف الفترات إال أنه -

في   مهما  دورا  تلعب  الصناعة   أن  رغم  الهشاشة  من  يعاني  القطاعات  مازال  وتمويل  االقتصادية  التنمية  تمويل 

االقتصادية األخرى ، وملواكبة االقتصاد العالمي ، واالندماج مع متطلبات هذا العصر فإن القطاع الصناعي الجزائري  

يحتاج إلى سياسات تتماش ى مع هذه السيرورة ، ومن أجل تحقيق االستثمار الالزم يجب إعطاء إنتاج متزايد من حيث  

والجودة وبالتالي القدرة على التنافس في األسواق املحلية والدولية وهكذا يتم تحقيق الرفاهية للمجتمع وتحسين  الكم  

 دخل العمال وزيادة الصادرات ، والحد من الواردات . 

لدولة  تطوير القطاع الصناعي الجزائري وتنميته رهنا لإلمكانيات املتاحة من خالل التعاون بين أفراد املجتمع وجهود ا -

ككل وهو األمر الذي ينبغي العمل من أجل تحقيقه وصوال لألهداف التي تتضمنها عملية التصنيع وتطورها وتحقيقا  

 لدورها في عملية التنمية االقتصادية .

 من خالل ورقة بحثنا هذا يمكن اقتراح التوصيات التالية :  

 . محاولة ربط القطاع الصناعي بالقطاعات االقتصادية األخرى  -

 تنويع الصادرات الوطنية .  -

الدخول في شراكة بين القطاع العام والخاص من أجل إقامة صناعات كبرى ، والربط بين املؤسسات الصناعية ذات التوجه    -

 التصديري .

 تشجيع الحرف وإقامة صناعات مختلفة .  -

 تشجيع املؤسسات املصغرة والصغيرة واملتوسطة .  -

 بي في دعم الصناعات التصديرية . تشجيع االستثمار األجن  -

إنشاء هيئات اقتصادية تقوم بوضع خطط إستراتيجية من أجل تنويع مصادر الدخل واستغالل كل اإلمكانيات التي تمتلكها     -

 الدولة.

 إقامة هيكل اقتصادي قوي ومستدام ال يتأثر بتقلبات أسعار النفط. -

 ات التجارية.إقامة مراكز لتنمية الصادرات ومراكز للمعلوم -

 إلغاء التبعية االقتصادية لقطاع املحروقات . -

 دعم االقتصاد الصناعي بمختلف أنواعه في إطار مسعى التنويع االقتصادي . -

 محاولة إحالل الواردات  .  -

 تشجيع املؤسسات  املالية لتطوير منتجات بنكية جديدة لدعم األنشطة اإلنتاجية والصناعية .  -
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 جعي ونظرة جديدة للتنمية الصناعية . تبني إطار مر  -

 ل على التكنولوجيا الحديثة من خالل االستثمار األجنبي املباشر في هذا املال ، خاصة من طرف الشركات الكبرى.  الحصو  -

 تحقيق الجودة التنافسية وخفض تكاليف اإلنتاج .  -

 هي :   يمكن استنتاج العراقيل التي واجهت القطاع الصناعي و و

 .  غياب تفاهمات مؤسساتية حول النموذج االقتصادي واملشروع الصناعي في الجزائر  -

 . الغموض في تحديد الخيارات الكبرى للسياسات الصناعية  -

 إطار مؤسساتي غير متناسق .  -

 : . قائمة املراجع8
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 مستقبل قطاع التجميع الصناعي للسيارات في الجزائر كإستراتيجية للتنويع اإلقتصادي 

The future of the industrial assembly sector in Algeria as a strategy for economic 

diversification  
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 33  جامعة غرداية )الجزائر( 3

   -:ملخص

تحاول الورقة إلقاء الضوء على واقع قطاع التجميع الصناعي للسيارات في الجزائر السيما في الفترة الحرجة  

 التي يمر بها العالم بسبب أزمة كوفيد 
ً
وإنهيار أسعار النفط، وتراجع املؤشرات االقتصادية الدولية والقومية  19جدا

ط قطاع تركيب السيارات في الجزائر وأهم املشاريع املنطلق  إلى وضع متأزم، لذلك تحاول الدراسة معرفة واقع نشا

 .  من البرامج اإلقتصادية املختلفةفيها ض

املرغوبة،   النتائج  تحقيق  دون  تحول  التي  املعوقات  من  العديد  وجود  إلى  الدراسة  يجعل  وتتوصل  ما  وهو 

في البيئة اإلستثمارية املحلية الجزائرية  بالدراسة توص ي بضرورة إجراء املزيد من اإلصالحات الهيكلية واسعة النطاق  

. وأ إذا ما أريد تحقيق أي فعالية 
ً
  نجاعة إقتصادية في هذا القطاع مستقبال

 . ية، التنويع االقتصادي، الجزائر للسيارات، التنمية الصناع التجميع الصناعي القطاع الصناعي،  كلمات مفتاحية:

 . JEL    :D24 ، E02 ،  E62 ،  F21  ،F44اتتصنيف

Abstract:-  

The paper tries to shed light on the reality of the industrial automobile assembly sector in Algeria, 

especially in the very critical period that the world is going through due to the Covid 19 crisis and the 

collapse of oil prices, and the retreat of international and national economic indicators to a crisis situation, 

so the study tries to know the reality of of the industrial automobile assembly sector in Algeria, and the 

most important projects launched within the various economic programs.  

The study finds that there are many obstacles that prevent achieving the desired results, which makes 

the study, recommend the need for more large-scale structural reforms in the Algerian domestic investment 

environment if any economic efficiency and effectiveness in this sector is to be achieved in the future.  

Keywords: industrial sector; industrial assembly of cars; industrial development; economic 

diversification; Algeria.  

JEL Classification Codes: D24, E02, E62, F21, F44.  
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السيارات   صناعة   نمو شهدت 
ً
   ا

ً
مدى    هائال من  ة املاضي   العقودعلى  أكثر  توجد  حيث  للسيارات    30،  تجارية  عالمة 

مليار سيارة    2وتشير التقديرات الرسمية الدولية إلى وجود ما يزيد عن  ،  م(  2013)  سنوًيامليون سيارة   68إنتاج  تتنافس على  

كل   تتنافس  اليوم، حيث  العالم  في  الطرق  وبيع  تجوب  الدولية إلنتاج  الحصص  وأوروبا على  املتحدة  والواليات  الصين  من 

 قطع الغيار والصيانة
ً
 . والزيوت  مختلف أنواع السيارات وما يرتبط بها من صناعات ثانوية تشمل أساسا

شاء صناعة  م، وعليه تسعى إلى إن  2014م إلى    2012مليار دوالر خالل الفترة   5للجزائر طلب معتبر على السيارات بلغ  

تجميع وتركيب السيارات بدل استيرادها، السيما أن هذا القطاع سيساهم في انعاش الصناعات املحلية التي تندرج في عملية  

بنسبة   للسيارات،    40التركيب  الوطنية  الحظيرة  السيارات، وتجديد  تكنولوجيا صناعة  الشغل وتطوير  مناصب  وتوفير   %

 بالدخول في سلسة القيمة    والحد من تدفق العملة الصعبة إلى
ً
الخارج بتقليص فاتورة الواردات ومحاولة التصدير مستقبال

العاملية، لذلك تحاول الحكومة جاهدة تعويض اآلثار الجانبية لقرار تقليص استيراد السيارات بشكل كبير من خالل إغراء  

 الوطني.  الشركات العاملية بالحوافز والتسهيالت في إطار سعيها لتنويع االقتصاد 

بعد قرار الحكومة الجزائرية تقليص استيراد السيارات بشكل كبير، حضت العاملين في هذا القطاع على إنشاء صناعة  

محلية، في مشروع طموح يندرج في إطار السعي الى تنويع االقتصاد، ويعد تطوير صناعة السيارات من الوسائل التي تنتهجها  

م، دعت الحكومة مستوردي السيارات وممثلي العالمات الكبيرة الى إنشاء صناعة    2014الحكومة لتحقيق هذا الهدف، ففي  

 للسيارات، حصل أربعون فقط على رخص استيراد في    80م، وبين    2017محلية قبل  
ً
م، كما أن عدد السيارات    2016مستوردا

 عام.  في هذا ال 83.000سيارة الى   152.000التي كان ينتظر أن تدخل الجزائر تراجع من 

لذلك تخوض الجزائر تجربة التجميع الصناعي للسيارات متأخرة في ظل مناخ أعمال محلي غير محفز ومنافسة دولية  

 في هذه الفترة الحرجة التي يمر  
ً
قوية، وغياب شبكة املناولة من الباطن الضرورية لنجاح هذا النشاط اإلقتصادي، وخاصة

النف أسعار  بتراجع  الجزائري  االقتصاد  كوفيد  بها  أزمة  بسبب  الدولية  األسواق  في  املوارد    19ط  على  الطلب  من  واالنتقال 

 األحفورية إلى الطاقات املتجددة. 

 لهذا السياق تحاول الدراسة بإهتمام بالغ مناقشة واقع قطاع التجميع الصناعي للسيارات في الجزائر كأحد آليات  
ً
وتبعا

   -ستدامة، وعليه يمكن صياغة إشكالية الدراسة الرئيسية على النحو اآلتي:تحقيق أبعاد التنويع اإلقتصادي والتنمية امل

   ما هو واقع قطاع التجميع الصناعي للسيارات في الجزائر كإستراتيجية للتنويع اإلقتصادي؟.

   -ويمكن مناقشة هذه اإلشكالية من خالل مناقشة الجوانب التالية:

 ما هي دوافع إقامة قطاع التجميع الصناعي للسيارات في الجزائر؟؛  -

 ما هي أهمية قطاع التجميع الصناعي للسيارات بالجزائر في التنويع االقتصادي؟؛  -

 ما هي الحلول املقدمة لتجاوز العراقيل التي تواجه هذا القطاع في الجزائر؟.   -

   - قترح الدراسة جملة الفرضيات التالية:ولإلجابة على اإلشكاليات الفرعية السابقة ت

 هناك العديد من الدوافع املحلية والدولية التي تساهم في إقامة قطاع لتجميع وتركيب السيارات في الجزائر؛   -

 يساهم التجميع الصناعي للسيارات بدور محوري وهام في التنويع االقتصادي.   -

 ادية واملالية والضريبية التي يمكن تبنيها لدعم هذا القطاع.  هناك العديد من الحلول اإلستراتيجية اإلقتص  -

   -أهمية وأهداف الدراسة:

تظهر أهمية الدراسة من أهمية السياق الدولي إلقامة قطاع تجميع وتركيب السيارات كخيار إستراتيجي مطروح أمام  

إلى   الدولية وجذب اإلستثمار األجنبي  األموال  اإلقتصادي والتنمية املستدامة وضمان تدفق رؤوس  التنويع  لتحقيق  الدول 

لى تقييم واقع ومستقبل التجميع الصناعي للسيارات في الجزائر كإستراتيجية  إقتصادياتها املحلية، وبالتالي تهدف الدراسة إ

( فهم العوامل القطرية املؤثرة  1للتنويع اإلقتصادي، ومنه تقدم الدراسة العديد من املساهمات النظرية والتطبيقية كما يلي: )
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التي يقدمها قطاع التجميع الصناعي للسيارات  ( التعرف على الحوافز  2على قطاع التجميع الصناعي للسيارات في الجزائر، )

للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة الجزائرية، والتعرف على ما إذا كانت بيئة األعمال الجزائرية أكثر مالءمة لنشوء ونمو هذا  

(  4الجزائر، )  ( التعرف على أهم التحديات التي تواجه قطاع التجميع الصناعي للسيارات في3النوع من املشاريع املقاوالتية، ) 

 الخروج ببعض التوصيات التي تساهم في النهوض بقطاع التجميع الصناعي للسيارات في املؤسسات املحلية.  

   - منهج وأدوات الدراسة:

  
ً
للوفاء بأهداف البحث ومتطلباته تم اإلعتماد على املنهج التحليلي في مناقشة وتحليل األفكار واآلراء املطروحة إعتمادا

من املصادر البيانية والتقارير املعلوماتية للهيئات الدولية واإلقليمية والوطنية املتاحة لتقييم قطاع التجميع    على ما توفر 

الشركات   لصالح  وعملية  موضوعية  توصيات  لبناء  إستنتاجات  من  يمكن  ما  وإستخالص  الجزائر،  في  للسيارات  الصناعي 

 الوطنية والحكومية فيما يخص هذا القطاع.  

   - دراسة:محاور ال

   -وللبحث في مختلف الجوانب تضمنت الدراسة املحاور التالية:

: مدخل إلى قطاع التجميع الصناعي للسيارات  
ً
 أوال

: واقع قطاع التجميع الصناعي للسيارات في الجزائر 
ً
 ثانيا

 

   مدخل إلى قطاع التجميع الصناعي للسيارات  .2

   مفهوم التجميع الصناعي للسيارات  1.2

تعتبر خطوط التجميع عملية إنتاجية متقدمة يتم فيها إضافة األجزاء القابلة للتغيير، ومنه يتم نقل املنتج من ورشة  

اإلنتاج إلى أخرى لتضاف هذه األجزاء بالتتابع حتى الحصول على املنتج النهائي، وبالتالي يتم اإلنتاج بصورة أسرع وبأقل قدر  

اليدوية، و طريقة خطوط اإلنتاج )التجميع( شائعة في الصناعات املعقدة مثل السيارات و  من األيادي العاملة واآلالت شبه  

نسرين  )  ، وبحسب هنري فورد فإن مبادئ التجميع هي(04م، ص    2009،  إبراهيم بوطالب)  وسائل النقل واألجهزة الكهربائية

  -:(04 م، ص 2019زيدان غربي، الشيخ الداوي، 

وضع اآلالت والعمال في نفس تتابع عملية التصنيع، حيث ينقل كل مكون أقل مسافة ممكنة أثناء عملية   •

 التصنيع.  

ن التوصيل   •
ّ
نقل املنتج بين الورشات والعمال بالتتابع الوظيفي املبرمج، حيث باستخدام خطوط التجميع ُيمك

 املنتج ملسافات مناسبة. 

   لتجميع الصناعي للسياراتأهم صيغ االستثمار الدولي في ا 2.2

يرتكز االستثمار الدولي في التجميع الصناعي للسيارات على مجموعة من الصيغ االستثمارية، وفي الجزائر يتم اإلعتماد  

   -م، وهي كما يلي: 1998على ثالث صيغ رئيسية منذ عام  

  ( CKD) Completely Knocked Downنظام التجميع الصناعي ألجزاء مفككة بالكامل  1.2.2

 في قطاع إنتاج  
ً
 من أجزاء مفككة بالكامل، وهو النظام األكثر شيوعا

ً
يعني التجميع وفق هذا النظام تركيب سيارة نهائيا

كيبها بالدولة التي يتواجد بها معمل التجميع،  السيارات، ومنه يقوم على أساس إرسال الشركة األم أجزاء املنتج األساسية لتر 

   -تكمن ايجابيات هذا النظام فيما يلي:

بإعتماد نظام   - بالكامل، وبالتالي  املركبة  السيارات املستوردة وهي  التي تفرض على  املرتفعة  االستيراد  تفادي رسوم 

جزاء ضئيلة من القيمة اإلجمالية للسلعة، ما يعني  (فإن الرسوم قد ال تمس إال أCKDاالستيراد وفق نظام التجميع الصناعي  )

 الحصول على املنتج املطلوب بسعر أقل وبنفس مواصفات الجودة؛ 
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فتح املجال أمام نشاط املناولة، ما يعني انتعاش املقاوالتية بإنشاء املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املحلية لصناعة    -

 قطع الغيار وبعض مكونات السيارات الهامة.  

استفادة الخزينة العمومية من جباية الضرائب والرسوم على مصنع التجميع، ومن مناصب عمل جديدة واكتساب    -

 . (12م، ص  2018حريد رامي، سالمة سارة، بلعز خير الدين، ) اعية والحيويةنبعض التكنولوجيا الص 

  -:(01ص م،  2017 الدين جوادي،نور  ) بينما تشمل العيوب الرئيسية لهذا النظام التجميعي ما يلي

حسياسة وتأثر عملية التجميع ألي تلف يحدث لألجزاء املفككة أو وجود عطب فيها خالل شحنها من البلد األصلي    -

 .  ميع بالشكل والوقت املناسبنحو بلد التجميع ما قد يعطل عملية التج

مشاكل الشحن والعوامل الطبيعية وغيرها، فقد  تبعية مصنع التجميع لعدة عوامل خارجة عن التجميع بحد ذاته ك  -

املفككة بفعل عاصفة بحرية   السيارات  أسابيع بسبب عدم شحن  للتوقف عدة  إلى  بالجزائر  اضطر مصنع رونو سيمبول 

 (. 01ص م،  2017عادل عبد الصمد، ) العام املاض ي   ضربت سواحل املنطقة الغربية

   ( SKD) Semi Knocked Downنظام التجميع الصناعي من أجزاء نصف مفككة  2.2.2

(، ويتميز  CDKوهو نظام تكون نسبة تفكك املنتج على أساسه أقل من نظام التجميع الصناعي ألجزاء مفككة بالكامل )

 بالنظام السابق إلحتما
ً
 ما مقارنة

ً
 نوعا

ً
 ل إرتفاع الرسوم املفروضة.  هذا النظام بأن السعر النهائي للمنتج يكون مرتفعا

 (  CBU) Completely Built Unitنظام السيارات املستوردة املركبة بالكامل  3.2.2

 بنظامي التجميع  
ً
 ما مقارنة

ً
يخضع هذا النظام لحصص االستيراد، وتكون معدالت الرسوم الجمركية عليه عالية نوعا

 الضعف إلى الضعفين.   ( بما ال يقل عن SKD(والتركيب الصناعي )CKDالصناعي  )

   -كما يلي:  SNVIحسب املؤسسة الوطنية للسيارات   اتشاحنالهيكل يمكن تقديم نموذج إنتاج وتجميع 

   SNVIاملؤسسة الوطنية للسيارات  هيكل شاحنة حسب  :1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 .  652، م 2019، داحو خير الدين، سالمي ياسين: املصدر

   -وفيما يخص دورة اإلنتاج:

   SNVIاملؤسسة الوطنية للسيارات دورة اإلنتاج في  :2الشكل 

 

 

 

 

 

 .  38ص ، م 2019، خالد بوشارب، مفيدة يحياوي : املصدر

 تطور قطاع التجميع الصناعي للسيارات في العالم   3.2

مليون سيارة والذي يتجاوز    13.79م أنتجت الصين    2009تعد صناعة السيارات في الصين هي األكبر في العالم ففي عام  

مليون    18، تخطت كل من املبيعات واإلنتاج    2010مثيله في االتحاد األوروبي أو في الواليات املتحدة واليابان مجتمعتين، في عام  
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% من إنتاج السيارات العالمي،    26مليون، وهو ما يمثل    23.720نتاج السيارات في الصين  بلغ إجمالي إ  2014وحدة، في عام  

االستشارية أن سوق    McKinsey & Companyم، تقدر شركة    2020مليون وذلك بحلول عام    200ومن املتوقع أن يتجاوز  

ركيا من الدول القليلة التي استفادت  م، كما تعد ت 2030م و  2005السيارات في الصين سوف ينمو عشرة أضعاف بين عامي 

من نشاط تجميع السيارات لديها باعتماد الصيغ السابقة، إذ تعتبر تجربتها ناضجة في هذا السياق، فهي من أبرز مصنعي  

م ضمن قائمة الدول العشرين    2013لسنة    OICAالسيارات في العالم، حيث يصنفها تقرير املنظمة الدولية لصانعي السيارات  

ا، بعد إيران وحصة    1,1وائل في تصنيع السيارات بـحصة  األ  مليون سيارة ، فبعد مسار التطور ألكثر    1,3مليون سيارة سنويًّ

 أصبح قطاع السيارات فيها من القطاعات اإلستراتيجية و يتشكل من    40من  
ً
 للتجميع تعمل بنظام )  15عاما

ً
،  (CKDمعمال

مؤسسة متخصصة    1000مبيعات السيارات في السوق املحلية، وظهور أكثر من  % من مجموع    80منها تسيطر على حوالي    11

 في املناولة الصناعية.  

وفي الدول العربية، أصبحت املغرب اليوم املتصدرة في مجال صناعة السيارات، بين بقية الدول العربية؛ فمنذ عام  

وتجاوزت صادرات السيارات صادرات »الفوسفات«  تحتل املرتبة األولى على مستوى شمال إفريقيا، على حساب مصر،    2011

التي كانت لسنوات عديدة تستحوذ على النسبة األكبر للتجارة املغربية، وحققت املغرب بعد تدشين مصنع شركة »بيجو«  

رة،  سيا  400.000م، قفزة نوعية مكنتها من رفع عدد السيارات املصنعة واملصدرة إلى الخارج من    2015لصناعة السيارات عام  

منصب عمل مباشر و    4.500مهندس و    1.500م، ويعمل املصنع على توفير فرص عمل لنحو    2020بحلول عام    800.000إلى  

ألف منصب عمل غير مباشر، وإلى جانب مصنع بيجو هناك مصنعان بالفعل تملكهما شركة رينو الفرنسية، أحدهما    20.000

سي وينتج  إفريقيا،  شمال  في  األكبر  وهو  طنجة  لتجميع  في  منه  أقدم  مصنع  والثاني  للتصدير،  بها  مرتبطة  ومعدات  ارات، 

ا مع الحكومة املغربية لضخ استثمارات قدرها    2016السيارات في الدار البيضاء، وفي أفريل  
ً
  1.04م أبرمت شركة رينو اتفاق

ى مكونات محلية املصدر بنسبة  مليار دوالر إلنشاء مصانع سيارات صديقة للبيئة، وستعتمد في تصنيعها لهذه السيارات عل

 من    65
ً

مليار دوالر. ويعتبر مدير شركة رينو ملنطقة إفريقيا    2% حالًيا، وستحقق من وراء تلك الخطوة أرباًحا تبلغ  32%، بدال

 جديًدا من العالقة املربحة لشركة رينو مع املغرب مشيًدا بالدينامي
ً

كية  والشرق األوسط والهند أن هذه الصفقة ستفتح فصال

السنوية   اإلنتاجية  القدرات  رفع  املسؤولون  ويأمل  املتبادلة،  والثقة  الجودة  ملستوى  باإلضافة  هناك  شركته  تجدها  التي 

 . (33م، ص  2019خالد بوشارب، مفيدة يحياوي، ) م2022لصناعة السيارات في املغرب إلى مليون سيارة بحلول 

م في معرض باريس للسيارات سيارتها األولى، وأطلقت   2008ام وبالنسبة لتونس، قدمت شركة واليس كار التونسية ع

عليها اسم إيزيس، وقامت الشركة بعقد شراكة مع شركة بيجو سيتروين الفرنسية لتوفير التجهيزات امليكانيكية األساسية،  

خاللها أن يزيد    «، والتي تأمل من2طورت الشركة من مستواها، وأخرجت للعلن سيارتها الجديدة »إيزيس    2016وفي عام  

متر، وسرعتها    1.6متر، وعرضها    3.43معدل نمو مبيعات الشركة، وتمتاز السيارة بخفة وزنها وصغر حجمها، إذ يبلغ طولها  

 كيلو متر في الساعة، وتصنف كسيارة رياضية بمقعدين، صممت الجتياز الطرق الوعرة.   140

وفيما يخص السعودية فإنها تعتزم إنشاء مدينة لصناعة السيارات في محافظة رابغ لتكون من أضخم مقرات صناعة  

 في وزارة التجارة والصناعة في جذب شركتي سيارات  
ً
املركبات وقطع الغيار، وتأتي هذه الخطوة بعد أن نجحت السعودية ممثلة

م، وهما شركة إيسوزو للشاحنات، وشركة جاكوار    2012عيهما خالل عام  عاملية للدخول في السوق السعودية، وتدشين مصن

الند روفر للسيارات، واللتان شكلتا نقلة نوعية في تاريخ الصناعة السعودية، وتوجد عدة مشروعات بحثية إلنتاج سيارات  

م، مؤكًدا أن تصنيع    2010ديسمبر  « والتي كشف عنها مدير جامعة امللك سعود، في نهاية  1سعودية، كانت أولها السيارة »غزال  

   النموذج األول منها تم بجهود الجامعة الذاتية وتم عرضها في معرض جنيف للسيارات.
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   واقع قطاع التجميع الصناعي للسيارات في الجزائر  .3

 في الجزائر  1.3
ً
   الجدل القائم حول التجميع الصناعي للسيارات محليا

يع والتركيب الصناعي للسيارات في الجزائر، وذلك بين مختلف املسؤولين إلى باقي أثير الكثير من الجدل حول التجم

   -أفراد و فئات املجتمع، حيث تنوعت اآلراء بين متفائل ملستقبل القطاع ومتشائٍم له، حيث يمكن التطرق لهذه اآلراء كما يلي:

   الجزائر ع الصناعي للسيارات في  اآلراء املتفائلة حول التجمي 1.1.3

   -والتي تشمل اآلتي:

ستفرض    - السوق  قوانين   ألن 
ً
محليا للسيارة  املكونة  األجزاء  تصنيع   

ً
حتما سيتبعه  السيارات  تجميع  قطاع  بدء  إن 

 ارتفاع تدريجي في نسبة االندماج املحلي كإنعكاس لتطور حجم  
ً
نفسها، وبالتالي فإن البدء في التجميع والتركيب سيتبعه حتما

ومح االقتصادي  السوق،  املجلس  رئيس  ونائب  االقتصادي  الخبير  يرى  حيث  السوقية،  االمتيازات  من  االستفادة  اولة 

واالجتماعي مصطفى مقيدش أن “خيار صناعة تجميع السيارات بدل استيرادها لن يكون له معنى إال إذا كان ضمن استراتيجية  

 ّون السيارة قبل الوصول إلى مرحلة التصنيع”.  إعادة إحياء الصناعة في مجال قطع الغيار واألجزاء التي تك

 تفضيل اإلستثمار املحلي عن اإلستثمار الدولي في الصناعات التركيبية للسيارات يؤيد هذا التوجه العام.   -

 اآلراء املتشائمة حول التجميع الصناعي للسيارات في الجزائر   2.1.3

 ملا يلي:
ً
   -وذلك نظرا

غالبا ما يكون سعر التكلفة في مشروع التركيب أعلى بكثير عن استيراد املادة النهائية، وبالتالي ارتفاع أسعار السيارات    -

السوق   أن سعة  كما  املنشأ،  في دول  مرتين مستوياتها  تفوق  بحيث  فاغن،  رونو وهونداي وفولكس   السيما 
ً
محليا املجمعة 

 يين طلب.  مال  4إلى   3الجزائرية متواضعة بمعدل 

م في ظل التراجع الحاد في مستوى العرض    2005منع استيراد السيارات املستعملة من الخارج ألسباب مجهولة منذ    -

 الذي نجم عنه ارتفاع تاريخي في أسعار السيارات وكسر الوكالء التقليديين للماركات ومنحها ملمثلين جدد.  

دون تشجيع مسبق لقطاع املناولة الذي يعد العصب الحقيقي    ال يمكن إنشاء صناعة تجميعية للسيارات ناجحة  -

 لصناعة السيارات في العالم، أي إحياء قطاع الغيار واألجزاء التي تكّون السيارة.   

الكبيرة للبلدان    - إلى مناخ أعمال بيروقراطي، واملنافسة   
ً
الجزائر بيئة صناعية ومؤسساتية ممتازة، إضافة ال توفر 

 التي تتيح نفس املنتج بتكلفة أقل.    النامية والصاعدة

إزدهار    - مقابل  الصناعية  اإلستراتيجية  السياسات  لضعف  كنتيجة  الصناعي  التكنولوجي  التطور  مستوى  ضعف 

، كما أن إعادة بعث التجميع الصناعي للسيارات  
ً
 أمر صعب جدا

ً
االستيراد، وهو ما يجعل إقامة منطقة صناعة نوعية حاليا

   قطاع الطاقة لصالح السيارات الهجينة والكهربائية ذات الطلب املتزايد  واألفاق املستقبلية في التصدير .يتجاهل التحول في 

   ملحة تاريخية عن التجميع الصناعي للسيارات في الجزائر  2.3

م، وهي الشركة الجزائرية لسيارات رونو    1922نوفمبر    13يعود تاريخ تأسيس أول شركة سيارات في الجزائر إلى تاريخ  

(SADAR  الجزائر  l’usine de Construction des Automobiles Renault en(، وإنشاء أول مصنع تجميع سيارات في 

Algérie (CARAL  سنة  )م من قبل شركة سيارات  1959   (Renault (CARAL    م اندمج كل من    1967في الجزائر، وفي سنة

" ثم سيارة  la Dauphineوالذي أخرج إلى السوق الجزائرية سيارة "  (CARAL( تحت تسمية )CARAL( وفرع )SADARفرع )

"la Renault"  بعد سنة وفي  تم    1970،  الخارجية،  للتجارة  الدولة  واحتكار  الحكومي  التأميم  مع   
ً
)وتزامنا (،  CARALتأميم 

الجزائرية الشركة  وتوزيع SONACOME  (société nationale de construction mécanique  )  وتولت  استيراد  عملية 

ثم  سنة    الصغيرة،  النفعية  و  السياحية  السيارات  إلى صيانة   
ً
إضافة الغيار    l’ENDVPعن طريق    1982السيارات وقطع 

م عودة مكتب تمثيل لشركة    1986ة بعد إعادة هيكلة سوناكوم، كما عرفت سنة  الشركة الوطنية لتوزيع السيارات الفردي
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Renault    إلى أن تم تأسيسRenault Algérie    م    1997سنةla société Renault Algérie SPA  لتدخل حيز الخدمة سنة ،

   ر.م أين تم تدشين أول مصنع لتجميع السيارات السياحية في الجزائ 2014م إلى غاية سنة  1998

   أهم مشاريع تجميع الصناعي للسيارات في الجزائر  3.3

   FATIAمشروع   1.3.3

جانفي   مشروع    1985في  اسم  تحت  للسيارات  تجميع صناعي  مشروع  الوزراء  الجزائرية ملجلس  الحكومة  قدمت  م 

«FATIA مليون    100مليار دينار أي أكثر من    12في تيارت بقيمة استثمارية فاقت    «، املقام باملنطقة الصناعية عين بوشقيف

   -دوالر، على ثالث مراحل:

   -: شملت أهداف املشروع على املدى القصير ما يلي: املرحلة األولى  •

 بوالية تيارت؛   مركبة، موقعها منطقة عين بوشقيف  30.000إقامة وحدة تركيب سيارات سياحية بطاقة  ▪

إعطاء األفضلية والدعم للشراكة في مجال صناعة السيارات بإستغالل اإلمكانيات البشرية واملادية الصناعية املحلية   ▪

 املكتسبة لدى القطاع الخاص والعام؛  

 إقامة ثالث وحدات جديدة للمناولة من الباطن في مجال صناعة مكونات وقطع غيار السيارات.   ▪

  -: تضمنت أهداف املشروع على املدى املتوسط ما يلي:املرحلة الثانية •

 مركبة لكل وحدة بالهضاب العليا والوسط؛   30.000إقامة وحدتي تركيب بطاقة  ▪

 والت الصغيرة واملتوسطة )التكامل األفقي(؛  إنشاء وحدات مناولة جديدة وتكثيف املنا ▪

 إنشاء وحدتين، وحدة للتجميع بعد التأكد من نجاح الشعبة )التكامل العمودي( و وحدة للميكانيك.  ▪

  -: تضمنت أهداف املشروع على املدى البعيد ما يلي:املرحلة الثالثة •

 وحدة؛  200.000إلى  100.000رفع الطاقات اإلنتاجية بالتدرج من  ▪

 تعزيز وتطوير املناولة في مجال صناعة السيارات و رفع نسبة اإلدماج املحلي؛  ▪

▪   .
ً
 تحقيق توازن ميزان العملة الصعبة عن طريق إعادة تصدير بعض اإلكسيسوارات و مكونات السيارات املنتجة محليا

 للعراقيل واملشاكل التي عرفها املشروع انسحب الشريك اإليطالي من املشرو  
ً
م، ليتم إلغائه   1998ع سنة  لكن نظرا

 سنة  
ً
 عن إمكانية االستفادة من خبرات الجزائريين    2007رسميا

ً
م، وبذلك ضيعت الجزائر فرصة بعث صناعة السيارات فضال

م   2005  -  2000الذين عملوا في املصانع الفرنسية خالل السبعينات والثمانينات، وأثناء هذه الفترة أي التسعينات وسنوات  

معظم املشاريع إلى دول حاضنة سواء نامية أو صاعدة كالصين وكوريا الجنوبية وإيران وتايوان واملغرب ونيجيريا  تم تحويل  

 وجنوب إفريقيا و دول أوروبا الشرقية، فيما اختارت دول مثل تونس التخصص إلقامة قاعدة تصنيع قطع الغيار.  

 Renault Algérie Productionمشروع رونو الجزائر   2.3.3

،  SNVI% نسبة مساهمة الشركة الوطنية للسيارات الصناعية    34% في املشروع، و    49ساهمت مجموعة رونو بنسبة  

  Oued Tlelat%، و يقع مقر املصنع بموقع واد تليالت    FNI  17في حين بلغت نسبة مساهمة الصندوق الوطني لالستثمار  

هكتار لنشاط    20هكتار خصصت منها  151حة املشروع حوالي كلم عن جنوب غرب مدينة وهران، و تبلغ مسا 27الذي يبعد 

، ويخضع املصنع ملعايير التجميع املطبقة على جميع مصانع (Guermah Hayet  Oualikene Selim, 2014, p 34)  املناولة

 أنشطة أخرى كالطالء وإعادة التركيب، حيث يحترم املصنع طريقة اإلنت
ً
اج املتفق عليها  رونو والتي يمكن أن تتضمن مستقبال

، وهي مجموعة معايير ضرورية تطبقها كل من شركة رونو ونيسان، يعمل  l’Alliance Production Way (APW)  حسب

حاوية  220في رومانيا ما يعني  Pitestiو يعتمد على إمدادات قطع التركيب املصنوعة بـ  SKDاملصنع عند انطالقه وفق نظام 

برومانيا، وتستغرق مدة تسلم الطلبيات لتركيبها منذ تاريخ طلبها من قبل مصنع وهران    Constantzaتعبر كل أسبوع ميناء  

ثمانية أسابيع، ويعتمد تسيير هذا التدفق السلعي على كل من املوردين واملصانع وميناء وهران والجمارك ومهندس ي اإلمداد  
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أول سيارة مصنوعة بمصنع وهران واملوجهة إلى    Renault Symbol  Nouvelle  وقطاع املالية والفوترة ...إلخ، وتعتبر سيارة 

سيارات في الساعة، وهناك مشروع ثاني    7سيارة في السنة ما يعني    25.000السوق املحلية، وتقدر الطاقة التركيبية للمصنع بـ  

، ويبلغ حجم االستثمار في املشروع بما يعادل    75.000يخطط إلطالقه تبلغ طاقته  
ً
ن يورو ونشأ عنه ما  مليو   50سيارة سنويا

منصب غير مباشر    500% من املجموع الكلي للعمال، و    40منصب عمل مباشر عند انطالقه تشكل نسبة النساء    350يقارب  

م، ويسعى إلى بلوغ   2016سيارة في    42.000، وقد أنتج مصنع “رونو”  (212، ص  م  2017أونيس عبد املجيد،  )  لدى املوردين

 (. 03م، ص  2012حفيظ صواليلي، ) م 2019سيارة سنة  75.000ل الى حجم إنتاج يص 

م، والذي شهد ميالد أول سيارة سياحية سجلت والدة التجميع    2012ديسمبر    19تم تدشين مصنع رونو الجزائر بتاريخ  

   - الصناعي للسيارات بالجزائر، والذي يشترط إلستمراريته كهدف أساس ي للمشروع:

هكتار مخصصة لنشاط املناولة عن طريق    20نسيج املناولة بتجهيز وتهيئة مساحة تقدر بـ  : تطوير  على املدى القصير

اإليجار للمناولين والسماح لهم بالعمل بالجوار بشكل منظم مع االستفادة من سعر إيجار تنافس ي، ما يعني تعزيز مساهمة  

ة االندماج الوطني، فالهدف املسطر هو بلوغ نسبة  املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الجزائرية في تطوير املشروع للرفع من نسب 

م في صناعة سيارة رونو،  كما أن تصنيع أول سيارة من مصنع واد تليالت   2019% في أفاق سنة    42اندماج وطنية تقدر بـ  

بـ    ما سمح بتحقيق نسبة اندماج 
ً
باإلدماج  %، وستتبع هذه املرحلة  17تحتوى على قطع الغيار البالستيكية املصنعة محليا

 التدريجي للشبكات الكهربائية والكوابل والبطاريات التي ستنتجها مؤسسات صغيرة ومتوسطة جزائرية. 

: وبخصوص تعزيز االندماج على املدى املتوسط تم الشروع في أعمال صناعة الهياكل  املناولة على املدى املتوسط

الغيار، مع العلم أن قطع الغيار املصنعة من قبل املناولة، يجب    التي تعتبر أهم قطع السيارة، والذي يتطلب تركيب مئات قطع

أن تكون مطابقة وتحظى بموافقة الشركة املختلطة رونو الجزائر لإلنتاج، وذلك حسب املعايير الدولية لعالمة رونو، وبذلك  

   يتطلب من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املناولة االنتقال من مرحلة التكوين إلى التأهيل. 

د عمر    Renaultغير أن الخبراء أكدوا على ضعف مشروع رونو  
ّ
الذي لن يعود بالفائدة على االقتصاد الوطني، فقد أك

مجرد ذر الرماد على األعين، ألّن كل املعطيات تؤكد استحالة    أّن مشروع رونو  Hyundaiربراب املدير العام لـ هيونداي الجزائر

 في دعم 
ً
املستثمر  إقامة صناعة سيارات قوية دون امتالك نسيج صناعي قوي لقطع الغيار، لهذا كان على الدولة التفكير أوال

 . (09م، ص  2011سفيان بوعياد، ) املحلي في هذا املجال

رغم هذه املعطيات، استفادت شركة رونو من تنازالت استثنائية إلقامة مصنع صغير لتركيب نوع واحد من السيارات  

  -في الجزائر، تتمثل هذه التنازالت في:

إلى   • تمديدها  تّم  أعوام،  ثالثة  مّدته  الجزائرية  السوق  في  رونو  امتياز حصري لشركة  بمنح  الحكومة  التزام 

فاق في مجال تصنيع السيارات مع شركة أجنبية،  خمسة أعوام، وهو الق
ّ
ه لن يتّم إبرام أّي ات

ّ
رار الذي يعني أن

 من سنة 
ً
 م، وهو ما ال تسمح به حّتى القوانين الفرنسية.   2014طيلة السنوات الخمس املقبلة إعتبارا

ايا جبائية وضريبية  بعد رفضها إقامة مصنعها في منطقة بالرة بوالية جيجل، تحّصلت شركة رونو على عّدة مز  •

 250على املوقع الذي اختارته، الكائن باملنطقة الصناعية بواد تليالت )وهران( واملمتّد على مساحة قدرها  

 ألف هكتار من األراض ي الصالحة للزراعة، مع ضمان تكّفل الدولة بالتهيئة الكاملة للموقع.  

 في مرحلة أولى، ليتم    25املّقدر بـ  التزام الطرف الجزائري بإيجاد منفذ كامل إلنتاج املصنع   •
ً
ألف وحدة سنويا

 في مرحلة ثانية، يتّم اقتناؤه لفائدة الهيئات واملؤسس  75رفعه إلى  
ً
ات العمومية والجماعات  ألف وحدة سنويا

 . (03م، ص  2012حفيظ صواليلي، ) املحلية 

ت حّصة شركة رونو في املشروع بـ  قّدرت السلطات الجزائرية الكلفة اإلجمالية للمشروع بمليار أورو، حّدد •

مليون أورو مقّسمة بين الشركة الوطنية للسيارات    510مليون أورو، فيما تتحّمل الحكومة الجزائرية    490
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بـ  بـ  360  الصناعية  لالستثمار  الوطني  والصندوق  أورو  "رونو"    150مليون  شركة  قّررت  وقد  أورو  مليون 

عبد وهاب  )  ط من إجمالي حّصتها في املشروع% فق10ي ما يعادل  مليون أورو فقط أ  50اإلكتفاء باستثمار  

 (.  04، ص م 2012بوكروح، 

في حين كشف خبراء فرنسيون في صناعة السيارات أّن قيمة الصفقة مثيرة لالستغراب، متسائلين عن األسباب التي  

ألف وحدة   400رفعت املبلغ إلى هذا الحد مقارنة بمشاريع سابقة للشركة في املغرب مثال بنفس القيمة وحجم إنتاج يصل إلى 

  Symbol  فا ملصنع وهران الذي سينتج أسوأ نموذج للشركة وهو"سامبول في السنة وإنتاج سلسة متنوعة من النماذج، خال 

غرار  على  الفرنسية  االقتصادية  واملجالت  الصحف  كبريات  أجمعت  كما  لخطورتها،  أوروبا  في  التسويق  من    املمنوعة 

L’Expansion،  Les Echos،  La Tribune    التي قّدمتها الحكومة  على استغرابها لحجم التنازالت املجانية واإلمتيازات الغريبة

يمكن   نموذج واحد ال  لتركيب  لبناء مصنع صغير  الكبير  املبلغ  إنفاق هذا  املعقول  غير  ه من 
ّ
ألن الفرنس ي  للصانع  الجزائرية 

 مقارنته باملصنع الضخم الذي أنجز بمدينة طنجة املغربية والذي يوّجه نصف إنتاجه إلى أوروبا. 

 إلى كون هذا املشروع يعود بمصلحة مزدوجة؛ من جهة استثمار أجنبي    إّن مبررات هذه الصفقة املريبة ترجع
ً
أساسا

ه قد  
ّ
 من الشرعية، بإعتبار أّنها نجحت في استقطاب االستثمار األجنبي، كما أن

ً
مباشر يضفي على السلطات الجزائرية نوعا

 على تحّسن مناخ االستثمار في الجزائر خاصة وأّن املشروع حّقق نجا
ً
را

ّ
ه لن يمّس  يكون مؤش

ّ
 في املغرب، واألهّم أن

ً
 باهرا

ً
حا

ب سوى  
ّ
ه لن يرك

ّ
 وهو ما ال يتعّدى نسبة    25بمصالح كبار املستوردين، حيث أن

ً
% من واردات الجزائر  6ألف وحدة سنويا

محمد مسلم،  ) دوالر    مليار  4م بقيمة    2012ألف سيارة خالل السداس ي األّول لسنة    400السنوية من السيارات التي فاقت  

ه سيكتفي بتركيب نوع واحد من السيارات،    2009ألف سيارة سنة    270، في حين أّنها لم تكن تتعّدى  (01ص  م،    2012
ّ
م، كما أن

يعّد أسوأ نموذج للشركة وهو "سامبول" املمنوعة من التسويق في أوروبا لخطورتها، ومنه فإّن تضاعف حركة الواردات في  

إستفهام عديدة، كيف يحدث هذا والحكومة منعت القروض املوجهة لتمويل شراء السيارات منذ  هذا املجال يطرح عالمات 

م، وقبل   2008م بهدف وقف نزيف العملة الصعبة، كما سبق أن فرضت الضرائب على السيارات الجديدة عام    2009عام  

املقابل كان الصانع األملاني" فولسفاغن" على  م، ب  2006أعوام سنة    3ذلك منعت استيراد السيارات التي ال يتجاوز استخدامها  

ألف سنويا قابلة للتوّسع، تضم تشكيلة متنوعة من السيارات ذات جودة عالية وهو ما كان سيهّدد    100استعداد إلنتاج  

أّن كل ما يهدد مصالح هذه الفئة   الوطني مفادها  التي تسّير دواليب االقتصاد  القاعدة  يقابل  مصالح املستوردين، غير أّن 

 بالرفض، بغّض النظر عن املصلحة الوطنية.  

بنز بمنطقة عين بوشقيف    3.3.3  La Société algérienne pour la fabrication des véhiculesمشروع مرسيدس 

"Mercedes Benz"(SAFAVMB)   

 له، وتم 
ً
إقامة هذا املشروع بمنطقة  تم تهيئة هذا املشروع في السابق في الثمانينات، وبالتالي جاء هذا املشروع إحياءا

السيارات مرسيدس الجزائرية لصناعة  الشركة  تيارت، تحت مسمى  ، حيث تمثل  SAFAV-MBبنز)-عين بوشقيف بوالية   )

(SAFAV-MB  بتاريخ جويلية إنشاؤها  تم  ويمتلك    2012( مؤسسة مختلطة  الجزائري  الشريك  من ثالث شركاء:  وتتكون  م، 

 من قبل  51حصة 
ً
أي شركة تطوير صناعة السيارات والشركة الوطنية للسيارات  ( EDIV, 34% et la SNVI: 17%) % ممثال

 « اإلماراتي  االستثمار  قبل صندوق  من  ممثل  فهو  األجنبي  الشريك  أما  املجموعة  Aabarالصناعية،  التكنولوجي  وشريكه   »

في رأس مال    SNVIم، وتقدر حصة    2014توبر  أك  26% وتم تدشين املشروع بتاريخ    49« بحصة  تقدر بـ  Daimlerاألملانية »

مليون يورو، و يقوم املصنع في املرحلة األولى بتركيب صيغ    53فبلغت    SAVAF-MBمليون يورو، أما حصة    103املشروع بـ  

إنتاج سنوية تقدر بحوالي   الدفع بطاقة  »  6000مختلفة من سيارات نفعية رباعية  «  Mercedes Sprinterسيارة من نوع 

إلى    صالحة   
ً
«، كما أن تكنولوجيا التصنيع لهذا  G. Classسيارة رباعية كذلك من نوع »  2000لجميع االستخدامات إضافة

املشروع هي نفسها املستخدمة في السيارات املوجهة إلى أملانيا و النمسا، ولقد استفاد عمال املصنع من تكوين في الخارج في 
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(SODOFF en Allemagne et CLASS en Autriche  وذلك لتأهيل اليد العاملة املحلية، حيث استفاد )مهندس من    16

يكون حوالي    
ً
حاليا وهو  تمهين،  و  تكوين  مركز  املصنع  يضم  كما  نوعي،  العامة    120تكوين  امليكانيك  تخصصات  في  ممتهن 

  SNVIة للسيارات الصناعية  وميكانيك السيارات، وصيانتها، وفي مجال املناولة الصناعية في املشروع تم تكليف الشركة الوطني 

سنوات، ويمتد   5% خالل مدة  30بعملية اإلدماج املحلي في مجال قطع السيارات كسباكة األليمينيوم، وقطع الوصل بنسبة 

، ويسعى املشروع إلى خلق    44هكتار منها    104املشروع على مساحة  
ً
منصب شغل مباشر    800هكتار تم بنائها وتهيئتها أصال

 م.  2015آفاق سنة 

 الجزائري    مشروع هيونداي و القطاع الخاص 4.3.3

لتعويض   الجنوبية، وذلك  الكورية  الشركة  هيونداي  الجزائري، وشركة  الجانب  في  بين مجمع طحكوت  املشروع  تم 

النقص الحاصل في حصص استيراد السيارات الذي فرضته الحكومة الجزائرية بداعي تقليص فاتورة الواردات التي ساهمت  

 مع تراجع العائدات النفطية، تم توقيع اإلتفاقية بين املجمع الجزائري وبنك القرض    فيها
ً
 و تزامنا

ً
السيارات بنسبة معتبرة جدا

الشعبي الجزائري وذلك لتسويق السيارات عن طريق القرض االستهالكي، وتم إنجاز املصنع ليقوم بإنتاج ثمانية أصناف من  

روع هيونداي من اإلستثمارات املنجزة في الجنوب والهضاب العليا، ومن اإلمتيازات  السيارات لنفس الشركة، ويستفيد مش 

التكفل الكلي و الجزئي من طرف الدولة بنفقات األشغال املتعلقة باملنشآت األساسية الضرورية إلنجاز االستثمار، وتخفيض  

سنة بنسبة تخفيض أخرى    15وات، ثم خالل  سن  10مبلغ اإليجار السنوي املحدد من قبل مصالح أمالك الدولة خالل فترة  

 . (01، ص  م 2012يوسف محمدي، )

   مشروع شركة فولغسفاغن األملانية إلنتاج السيارات  5.3.3

م بطلب رسمي للحكومة الجزائرية إلقامة مصنع لها    2011نهاية    Volkswagenتقّدمت شركة فولغسفاغن األملانية  

،  (03م، ص    2012عبد الوهاب بوكروح،  )  وحدة قابلة للتوّسع وبدون شروط  100.000في الجزائر بطاقة إنتاجية تصل إلى  

واملؤسسات   الصناعة  وزارة  طرف  من  عرضها  تجاهل  تّم  األملانية،  الشركة  ملنتجات  العالية  والجودة  املشروع  أهمية  رغم 

 من  
ً
الصغيرة واملتوسطة وترقية االستثمارات، فقررت شركة فولسفاغن إقامة أّول مصنع لها في شمال إفريقيا باملغرب بدال

 . (04، ص م 2012سعود، يوسف ) الجزائر أين لقيت كل التسهيالت 

مها في امللفات الصناعية الكبرى وضغوط لوبيات االستيراد،  
ّ
د مسؤولو الشركة أن ترّدد وزارة الصناعة وعدم تحك

ّ
أك

كانت الّسبب في تضييع الفرصة التي أتيحت للجزائر لتباشر صناعة السيارات، فقد كان وزير الصناعة واملؤسسات الصغيرة  

اال  وترقية  معّدات  واملتوسطة  وبعض  الزجاج  إنتاج  في  مختّصين  جزائريين  مناولين  تأهيل  إعادة  بضرورة  يتحّجج  ستثمار 

% وهو ما فّنده مسؤولو الشركة الذين عرضوا على الوزارة مساعدة شبكة من    51السيارات، ليشاركوا في املشروع بنسبة  

التي تسمح بتطوير نشاط املناولة من خالل برنامج    املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الجزائرية على تحصيل الخبرة الضرورية

%، مثلما تنّص على ذلك    49تكوين متطّور، كما أّن الشركة لم تعترض على مبدأ اإلكتفاء بنسبة أقلّية في املشروع ال تتعّدى  

لسنة   التكميلي  املالية  قانون  ال   2009شروط  للخبراء  املتعّمد  اإلقصاء  األملاني  الطرف  استغرب  وقد  املكلفين  م،  جزائريين 

أّن اإلقصاء   د 
ّ
يؤك مّما  السيارات،  لهم بشعبة صناعة  الوزارة ال عالقة  إداريين من  املشروع واستبدالهم بموظفين  بمتابعة 

ما مصلحيّ 
ّ
وإن املستورديناملتعمد للشركة ال يعود ألسباب موضوعية  أوشاش فؤاد،  )  ة يقف وراءها كبار  عرابي محفوظ، 

 .  (.07م، ص  2017

 

 

 

 



 

   مستقبل قطاع التجميع الصناعي للسيارات في الجزائر كإستراتيجية للتنويع اإلقتصادي

411                                                                  ISBN: 978-9931-9738-0-5  

 ( Semi-Remorqueصناعة نصف املقطورات )  6.3.3

م، بعد أن أصبحوا مهّددين باإلفالس   2011هذا القطاع نداءات مستعجلة للسلطات العمومية سنة    أطلق منتجوا

 وذلك بموجب قانون  
ً
والغلق بسبب املساواة في فرض الّضريبة الجديدة بين املركبات الجديدة املستوردة وتلك املنتجة محليا

طّبق بأثر رجعي لعّدة أشهر، يصرح السّيد علي أبشنينان مسّير شركة  دج، ت  500.000م واملقّدرة بـ    2010املالية الّتكميلي لسنة  

Toufik TRAILER   باتنة(، هو أحد املنتجين الخواص الذين خاضوا تجربة استيراد املالبس قبل أن ينتقل إلى اإلستثمار في(

أتو  أكن  لم  املنتج،  القطاع  هذا  في  االستثمار  قررت   
ّ
"ملا يلي:  بما  املقطورات  إلى إنتاج نصف   

ً
يوما القوانين  بي  تؤدي  أن  ع 

ّ
ق

 لتسريح العّمال وغلق املؤسسة، هذا الرسم  
ً
اإلفالس، أردت خدمة الّصناعة املحلية في بلدي، لكّنني اليوم أجد نفس ي مضطرا

خاذي قرار االستثمار في ق
ّ
ي، أنا نادم اليوم على إت

ّ
لب املحل

ّ
ي في وقت بدأنا نلبي فيه الط

ّ
طاع منتج وعدم  يقض ي على اإلنتاج املحل

 . (AIT EL DJOUDI, 2012, p 12) اإلستمرار في مجال اإلستيراد« 

   إنجازات الجزائر في قطاع التجميع الصناعي للسيارات  4.3

م تراجعت الى مليار دوالر    2012مليار دوالر في    7,6بحسب وزارة التجارة الجزائرية فإن فاتورة استيراد السيارات بلغت  

م، ويوضح الخبير االقتصادي عبد اللطيف رباح قرار الحكومة بالقول أن فاتورة استيراد السيارات أصبحت “غير    2016في  

  25ماليين سيارة بقيمة    04سنة    15الخارجية للبلد”، ويذكر أن الجزائر استوردت خالل  قابلة لإلستمرار ألنها تهدد التوازنات  

مليار دوالر دون حساب فاتورة استيراد قطع الغيار، وبحسب الديوان الوطني لإلحصاءات فإن عدد السيارات تضاعف خالل  

 كان.  مليون سيارة بموازاة ارتفاع عدد الس 5,5الى  2,7م( من  2015-1995سنة ) 20

بعد ثالث سنوات من إنطالق نشاط التجميع في الجزائر صدر تقرير من قبل وزارة الصناعة حول حصيلة املشروع،  

مليار دينار خالل سنة    27م مقابل    2016مليار دينار في نظام التركيب والتجميع خالل سنة    40كشف عن خسارة ما قيمته  

 لم يساهم ا 2015
ً
لنشاط في إنشاء مناصب عمل كثيرة، كما سبب خسارة الخزينة العمومية ملا  م ، وعلى عكس ما كان مأموال

املستوردة مقابل  (15ص  م،    2017  عمر حمادي،)منصب عمل    70.000يعادل   السيارات  أن انخفاض حجم  إلى  ، إضافة 

ف سيارة، كما ارتفعت  أل 400ارتفاع حجم السيارات املفككة أدى إلى ندرة حادة للسيارات الجديدة أمام طلب سنوي يقدر بـ 

بمعدل   بين    40األسعار  الفترة  في  و  %2014  ملشاريع    2017م  الرخص  منح  وقف  الحكومة  قررت  جويلية  شهر  وبنهاية  م، 

التركيب، وأعلنت أنه بموازاة ذلك ستعد دفتر شروط جديد من أجل خلق سوق حقيقية للمناولة، رغم هذه النقائص أكد  

السيد   املناجم  و  الصناعة  الناطقة  وزير  املجاهد  جريدة  منتدى  إطار  في  بنقاش  متبوعة  محاضرة  خالل  يوسفي  يوسف 

 بلغ  
ً
وحدة بحلول سنة    400.000م وسيصل إلى   2017وحدة في    110.000بالفرنسية أن عدد السيارات التي يتم تركيبها محليا

 منها سيوجه للتصدير.  2020
ً
 أن جزءا

ً
 م مشيرا

فقد   إلىم  ارتفع حجولإلشارة  الجزائر  في  السيارات  بنهاية    5.986.000  حظيرة  وزير   م    2017مركبة  به  أفاد  حسبما 

 ،  األشغال العمومية والنقل عبد الغني زعالن 
ً
لألرقام التي قدمها زعالن خالل جلسة استماع بلجنة النقل  واملواصالت    ووفقا

ة  الوطنية للسيارات عرفت وتيرة نمو متسارعة خالل  واالتصاالت السلكية والالسلكية للمجلس الشعبي الوطني، فإن الحظير 

مركبة في    3.706.00وم    2010مركبة في    4.314.607مقابل  م    2017مركبة نهاية    5.986.000العقدين املاضيين حيث بلغت  

في    2.840.077وم    2008 إلى تكثيف االستثماقد  و م،    1998مركبة  السيارات  في حجم حظيرة  املتزايد  النمو  رات  فرض هذا 

أن قيمة األغلفة املالية املخصصة لذلك    الفتا إلى  الوزيريؤكد  حيث  العمومية في توسيع وعصرنة شبكة الطرقات الوطنية،  

  ة املوجهة للبنى التحتية في مجالباملائة من إجمالي األغلف  53ما يمثل حوالي أي  م    2017وم    1999مليار دج بين    5.481بلغت  

ب واملقدر  الفترةملي  10.248ـ  النقل  هذه  في  دج  قد  ار  من  ،  للطرقات  الوطنية  الشبكة  بتوسيع  االستثمارات  هذه  وسمحت 

إلى  م   1999 كم في 637ق السريعة والسيارة من ، وبتوسيع طول الطر م 2017كم نهاية  126.900إلى  م  1999كم في  104.000

ويشمل ،  منشأة في نفس الفترة  10.563إلى    منشأة  3.600د املنشآت الفنية للطرق من  بينما ارتفع عدم    2017كم نهاية    5.700
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ً
كم من بينها سبعة    1.009بطول إجمالي يقدر ب  منافذ وروابط للطرق السريعةأشغال إنجاز    البرنامج الجاري تنفيذه حاليا

ربعة  غرب وأ-بالطريق السيار شرق   منافذ سيارة تربط املوانئ )بجاية، جن جن، سكيكدة، تنس ،وهران،مستغانم، الغزوات(

   منافذ سيارة تربط عواصم الواليات )تيزي وزو وباتنة ومعسكر وقاملة( بنفس الطريق  السيار.

   -خاتمة: .4

تسعى الجزائر جاهدة إلى الخروج من أزمتها االقتصادية التي تهيمن على أغلب مظاهر الحياة مع استمرار تراجع عوائد  

صادرات النفط والغاز التي تكاد تكون املورد الوحيد إليرادات موازنة الدولة، حيث اضطرت الحكومة إلى تبني سياسة تقشف  

 لإلقتصاد النفطي، وتراهن الحكومة على صناعة السيارات في إطار جهودها  والبحث عن “نموذج اقتصادي جديد” يكون بد
ً
يال

عروض    10لتحريك النشاط االقتصادي، لكن الخبراء يؤكدون صعوبة تحقيق نجاحات كبيرة رغم إعالن الحكومة عن تلقي  

طاع الذي أصبح أكبر مورد لعوائد  إلقامة مصانع للسيارات، وهذا في محاولٍة للحاق بالنجاحات املغربية الكبيرة في هذا الق

 الصادرات في املغرب.  

م إحياء مشاريع التجميع الصناعي للسيارات، و تبدو هذه املقاربة متأخرة    2014حاولت الحكومة الجزائرية منذ سنة  

 من الزمن بسبب الفرص القليلة التي يتيحها السوق الدولي، وصعوبة استراتيجية تدويل اإلنتاج وطبيعة 
ً
البيئة الدولية    عقودا

 لخلق  
ً
 بالجزائر، كما أن عامل عراقة التجميع الصناعي للسيارات في بلد ما مهم جدا

ً
التي توفر عروض جذب أفضل مقارنة

لنجاح هذا   أساسية  للعمال عوامل  املعتمدة والتكنولوجيا  التركيب  الخبرة لصيغ  واكتساب  املشروع  املناولة ونضج  نشاط 

.  القطاع، وهي عوامل تفتقر 
ً
 إليها الجزائر حاليا

   -توصيات الدراسة:

ال يمكن الحديث عن نجاح قطاع التجميع الصناعي للسيارات في أي بلد إال في إطار اإلصالحات الهيكلية التي تطال    -

الحكومة   على  يجب  لذلك  األعمال،  ببيئة  الخاصة  والحوكمية  والقانونية  واإلقتصادية  السياسية  املؤسسية  منظومته 

ملالية والضريبية لضمان نجاح التحول نحو التركيب الصناعي للسيارات  الجزائرية تبني العديد من اإلصالحات اإلقتصادية وا

 في الجزائر؛  

ضرورة إجراء املزيد من البحوث والدراسات التجريبية حول هذا القطاع ومردوديته ونجاعته اإلقتصادية وعالقته    -

السياسية واإلقتصادية واإلجتم العواقب  تحديد  في  تساهم  والتي  املستدامة  التنفيذ  بالتنمية  اإلستراتيجيات  اعية وإختيار 

( املوارد  3( الخطة اإلستراتيجية، )2( القرار السياس ي، )1املناسبة لتبني معايير نجاح هذا القطاع تحت ثالثة متطلبات هامة: )

 املالية والبشرية والتكولوجية؛  

التكوين املستمر لتقييم وضعية قطاع  تعزيز التعاون والعمل املشترك اإلقليمي والدولي عن طريق إقامة املشاريع و   -

السيارات في الجزائر ومباشرة اإلصالحات املؤسسية السياسية والقانونية واإلقتصادية واإلجتماعية والتعليمية والتكنولوجية  

 املطلوبة وفق خطط عمل وطنية شاملة لضمان إستدامة فاعلية القطاع على املدى الطويل؛ 

الرئي  - املحاور  على  اإلقتصادية  التأكيد  السياسة  أولويات  وفق  للسيارات  الصناعي  التجميع  برامج  لتنفيذ  سة 

والحوكمية والبرامج التنموية مع ضرورة تحديد املعايير التشريعية والبيئية املتعلقة بتدابير إنشاء وإدارة املشاريع املقاوالتية  

 وفق مبادئ التخطيط اإلقتصادي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة؛ 

في    - الصناعية  التنمية  في تجسيد  الدولية  الدعم  هياكل  تتيحها  التي  والتسهيالت  اإلمكانيات  من  اإلستفادة  ضرورة 

الشركات الجزائرية، واإلستفادة من خبراتها وتجاربها في حث الحكومة الجزائرية على وضع إستراتيجية حوكمية بعيدة املدى  

 قاوالتية الناشئة.  للتجميع الصناعي للسيارات في املشاريع امل
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 الجزائرية، املشاكل التي تواجهها وسبل النهوض بها  الصناعية تقييم القدرة التنافسية للصادرات

 ( 2014-2007دراسة تحليلية للفترة ) 

Évaluation de la compétitivité des exportations industrielles algériennes, 

 les problèmes rencontrés et les moyens de les faire progresser 

 Etude analytique pour la période (2007-2014)  
 

 2سلمان فريحة، 1غداوية معمر

REDAOUIA Maamar1, SELMANE Fryiha2 

   (الجزائر) خميس مليانة –جامعة الجياللي بونعامة  1

 ( الجزائر) خميس مليانة –جامعة الجياللي بونعامة  2
 

 : ملخص

تهدف هذه الورقة البحثية إلى محاول لتقييم وضعية القدرة التنافسية للصادرات الصناعية الجزائرية خالل  

جزائري ضمن مؤشر  ال  لالقتصادإعطاء ملحة موجزة عن الوضعية التنافسية  (، وهذا من خالل  2014-2007الفترة )

ة الجزائرية وما هي أهم املشاكل التي تعترضها  التنافسية العاملية، وتقديم إحصائيات حول تطور الصادرات الصناعي

 وسبل النهوض بها.

،  على املنافسة العاملية وكذا العربية  ةغير قادر   حيث الحظنا أن هذه الصادرات ال تزال في وضعية حرجة فهي 

ألن نظرا  عراقيل  وهذا  عدة  من  تعاني  التنافسية  القدرات  مستوى  تحّدد  أن  يفترض  التي  الرئيسية   القطاعات 

رت سلبا على املناخ التنافس ي في الجزائر 
ّ
 . وصعوبات أث

 القدرة التنافسية؛ الصادرات الصناعية الجزائرية؛ مؤشرات التنافسية العاملية.كلمات مفتاحية:  

 JEL    :L00  ،F12  ،P45اتتصنيف

Résumé: 

Cette  recherche vise à tenter d'évaluer la position concurrentielle des exportations industrielles 

algériennes au cours de la période (2007-2014), en donnant un bref aperçu de la position concurrentielle 

de l'économie algérienne au sein de l'indice de compétitivité mondiale, et de fournir des statistiques sur le 

développement des exportations industrielles algériennes et quels sont les problèmes les plus importants 

rencontrés. En plus les moyens à adopter pour le faire progresser. 

Nous avons remarqué que ces exportations sont toujours dans une position critique, car elles ne 

sont pas en mesure de concurrencer au niveau international ou dans le monde arabe, et cela est dû au fait 

que les principaux secteurs censés déterminer le niveau de compétitivité souffrent de plusieurs obstacles 

et difficultés qui ont affecté négativement le climat concurrentiel en Algérie. 

Mots clés: Compétitivité; Exportations industrielles algériennes; Indices de compétitivité 

mondiale. 
JEL Classification Codes: L00, F12, P45 
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 . مقدمة:  1

اإلصالح   مسلك  تسلك  اليوم  الجزائر  انفتاح  بدأت  مع  تماشيا  عميقة  تغييرات  إجراء  في  حيث شرعت  والتحديث، 

هذا   مواطنيها،  معيشة  مستوى  وتحسين  التنافس ي  وضعها  تحسين  نحو  منها  سعيا  الدولية،  املنافسة  واحتدام  السوق 

اإلق القطاعات  مختلف  وإنعاش  التحتية  البنى  تعزيز  بهدف  اإلقتصادي  النمو  لدعم  برامج  صياغة  إلى  تصادية. باإلضافة 

املعيش ي وكسب مقومات   املستوى  إقتصادية مستدامة، والرفع من  تنمية  إلى تحقيق  نامية تسعى  باعتبارها دولة  والجزائر 

تكون   والتي  تنافسية  وقدرات  مزايا  إكتساب  إلى  السعي  خالل  من  وهذا  العاملية،  املنافسة  مواجهة  من  نها 
ّ
تمك وإمكانيات 

التكنولوجيا والكفاءات البشرية ذات القدرات الذهنية والفكرية القادرة على اإلبتكار  أسسها ودعائمها الحصول على مصادر 

 واإلبداع. 

مختلف   في  ضعفا  الجزائر  تشهد  البعض،  ببعضها  وارتباطها  وسرعتها  العالم  يشهدها  التي  التحّوالت  لتعقد  ونظرا 

إلنجازات املحققة. فبات لزاما على مّتخذي القرار  قطاعاتها الحيوية، وهو ما يؤثر على قدرتها التنافسية بالرغم من بعض ا

تدخال  التحّول  هذا  ويتطلب  وتحّملها،  املنافسة  مواجهة  على  القدرة  اكتساب  من  الجزائرية  املؤسسات  لتمكين  يسعوا  أن 

مزايا  واسع النطاق ومعمقا، ذلك أن التوجهات اإلقتصادية العاملية تفرض على جميع الدول دون استثناء تنمية واكتساب  

تنافسية حتى يمكن لها املواجهة، و يجدر بالذكر أن القدرة التنافسية للصادرات يمكن تنميتها وتطويرها من عدة مداخل.  

 ومن خالل ما سبق يمكن صياغة االشكالية التالية: 

أهم  ما هي و   ،املشاكل التي تواجههاوفيما تتمثل أهم الجزائرية،   الصناعية  لصادراتاتنافسية   ما هو واقع 

 ؟  النهوض بها أساليب

 تم تقسيم هذه الورقة إلى املحاور التالية: ولإلجابة على االشكالية السابقة  

   على املستوى الدولي لالقتصاد الجزائري  ملحة عن الوضعية التنافسية ➢

 ( 2014-2007الجزائرية خالل الفترة ) الصناعية  تحليل القدرة التنافسية للصادرات ➢

 وأساليب معالجتها  الجزائرية املشاكل التي تواجه ترقية الصادرات الصناعية   ➢

 على املستوى الدولي لالقتصاد الجزائري  ملحة عن الوضعية التنافسية  .2

الوطني، من خالل التطرق  سنحاول في هذا الجزء من البحث إعطاء ملحة موجزة عن الوضعية التنافسية لإلقتصاد  

لقياس تنافسية اإلقتصاد الجزائري من خالل مؤشر رئيس ي ضمن املؤشرات املوّسعة واملتمثل في مؤشر التنافسية العاملية،  

 والذي من خالله سنعطي تقييم لتنافسية االقتصاد الجزائري على املستوى الدولي.

 وضعية الجزائر ضمن مؤشر التنافسية العاملية  1.2

مختلف  ل  أدخ تصدرها  التي  األخرى  واملؤشرات  الدولية،  التنافسية  تقارير  ضمن  تدخل  حاليا  الجزائر  أصبحت 

 الهيئات، بعد أن كانت إلى جانب العديد من البلدان النامية والعربية محرومة من التصنيف. 

العالمي التنافسية  تقرير  أن  إلى  )  ونشير  العالمي  االقتصادي  املنتدى  يصدره  بمنتدى  WEFالذي  يسمى  ما  أو   )

، أصبح مؤشرا فاعال لقياس القدرة التنافسية للدول وأداة لتفحص نقاط القوة ونقاط الضعف في بيئة األعمال،  "دافوس"

بتنافسية   النهوض  بغية  والجزئي  الكلي  املستويين  على  لبلدانهم  االقتصادية  السياسات  لتوجيه  أداة  يعتبر  أنه  كما 

 . 2014-2007لتالي يبّين املراتب التي حققتها الجزائر خالل الفترة اقتصادياتهم، والجدول ا

 ( 2015-2007تصنيف اجلزائر وفق تقرير التنافسية العاملية للفرتة )   :1الجدول 
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة 

 140/87 144/79 148/100 144/110 142/87 139/86 133/83 134/99 131/81 الترتيب 

 10,13 -21 9,09- 26,44 1,16 3,61 -16,16 22,22 5,19 التغير
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2014)  
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 املنتدى االقتصادي العاملي، جونيف، سويسرا.  2014إىل  2007من إعداد الباحثني ابالعتماد على تقارير التنافسية العاملية من  املصدر:
تدهور الترتيب العالمي للجزائر في مجال القدرات التنافسية إلى حصولها على    (2014  -  2007)العاملية،     وبرر التقرير

العامة وكفاءة الهيئات العامة، كما سّجل منتدى " " ضعف دوائر  دافوستنقيط س يء للغاية في مجال اإلدارة اإلقتصادية 

وعدم استقرار البيئة االقتصادية العامة، وعجز املوازنة املالية،   القطاع الخاص ونقص العناية بالبحث والثقافة اإلبداعية،

وكذا ضعف حماية امللكية التي تعتبر من أهم املؤشرات في قياس مستوى القدرات التنافسية العاملية مشيرا إلى أن مؤشرات  

ة وضعيفة هي األخرى، إض 
ّ
القاعدية لالقتصاد هش البنى  أن  التجاري ضعيفة جدا، كما  إلى تردي وضعية قطاع  املناخ  افة 

النقل في الجزائر، حيث الحظ املنتدى االقتصادي العالمي بأن القطاعات الرئيسية التي يفترض أن تحّدد مستوى القدرات  

ذيل   في  تأتي  الجزائر  جعلت  إذ  الجزائر،  في  التنافس ي  املناخ  على  سلبا  رت 
ّ
أث وصعوبات  عراقيل  عدة  من  تعاني  التنافسية 

 ول التالي يبين تصنيف الجزائر حسب العوامل الرئيسية ومؤشراته التي حددها املنتدى االقتصادي العالمي.القائمة. والجد

 ( 2014-2009تصنيف اجلزائر وفق مؤشرات التنافسية العاملية للفرتة ) :2الجدول 
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنة 

 النقاط  الرتبة  النقاط  الرتبة  النقاط  الرتبة  النقاط  الرتبة  النقاط  الرتبة  النقاط  الرتبة  العوامل الرئيسية 
 4,6 65 4,3 92 4,2 89 4,4 75 4,3 80 4,4 61 املتطلبات األساسية 

 3,4 101 3,0 135 2,7 141 3,1 127 3,5 98 3,2 115 مؤشر املؤسسات 

 3,1 106 3,1 106 3,2 100 3,4 93 3,5 87 2,9 99 مؤشر البينة التحتية 

 6,4 11 5,5 34 5,7 23 5,7 19 4,8 57 6,4 2 مؤشر القتصاد الكلي 

 5,6 81 5,4 92 5,4 93 5,5 82 5,6 77 5,3 77 األساس ي  الصحة والتعليم .م

 3,3 125 3,2 133 3,1 136 3,4 122 3,5 107 3,3 117 معززات الكفاءة 

 3,7 98 3,5 101 3,4 108 3,5 101 3,6 98 3,3 102 مؤشر التعليم العالي والتدريب 

 3,5 136 3,2 142 3,0 143 3,4 134 3,6 126 3,4 126 مؤشر كفاءة سوق السلع 

 3,1 139 2,9 147 2,8 144 3,4 137 3,7 123 3.5 127 مؤشر كفاءة سوق العمل 

 2,7 137 2,6 143 2,4 142 2,6 137 2,8 135 2,8 132 مؤشر تطور السوق املالية 

 2,6 129 2,5 136 2,6 133 2,8 120 3,0 106 2,6 123 التكنولوجيةمؤشر الجاهزية 

 4,4 47 4,4 48 4,3 49 4,3 47 4,3 50 4,3 51 مؤشر حجم السوق 

 2,9 133 2,6 143 2,3 144 2,7 136 3,0 108 2,9 122 عوامل تطور البداع واالبتكار

 3,2 131 2,9 144 2,5 144 2,9 135 3,3 108 3,1 128 مؤشر تطور بيئة األعمال 

 2,6 128 2,4 141 2,1 141 2,4 132 2,8 107 2,6 114 مؤشر البتكار 

 املنتدى االقتصادي العاملي، جونيف، سويسرا.  2014إىل  2009من إعداد الباحثني ابالعتماد على تقارير التنافسية العاملية من  املصدر:
 2009مرتبة بين سنتي    14نالحظ من خالل الجدول أن الجزائر سجلت تراجعا في عوامل املتطلبات األساسية قّدر بـ  

، والسبب في ذلك يعود إلى التراجع املحقق في أغلب املحاور املكّونة لهذه املجموعة، إال أنه في السنوات األخيرة عرفت  2011و

األسا في مختلف مؤشراتها  معتبرا  بـ  تحسنا  تقّدما  بين    24سية، حيث سجلت  بمجموعة  2014و  2012مرتبة  يتعلق  . وفيما 

أحسن ترتيب باحتاللها    2010فيما عرفت سنة  ،  2011و  2009مراتب بين سنتي   05معززات الكفاءة فقد تراجعت الجزائر بـ  

 .7نقاط من  3,5بمجموع  107املرتبة 

خالل  136مركزا ضمن املرتبة لتتراجع إلى الرتبة  14التالي تراجعت بـــ ، وب122كانت في املرتبة  2011أما من خالل العام 

، وذلك ألن تنافسية االقتصاد الجزائري أصبحت تعتمد كليا على الكفاءة والفعالية في استخدام املوارد وليس  2012العام  
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، حيث سجلت  2014ّسنت مرتبتها في  فقط على مدى توافر املوارد الطبيعية والبنية التحتية الجيدة، ولكن رغم ذلك فقد تح

. أما فيما يخص مجموعة عوامل تطور اإلبداع واإلبتكار فقد شهدت الجزائر أحسن  2012مرتبة مقارنة مع سنة    11تقدما بــ  

، ثم تراجع ترتيبها حسب هذه املجموعة بـ 7نقاط من    3بمجموعة    108باحتاللها املرتبة    2010ترتيب لها في هذا املؤشر سنة  

دولة مشاركة في التقرير    144من بين    144، لتحتل بذلك املرتبة األخيرة أي  2011مع    2012مراتب بمقارنة ترتيب العام    08

 والسبب في ذلك يعود إلى التغيرات التي طرأت على املؤشرات الفرعية.

 الجزائري  االقتصادتقييم تنافسية  2.2

ز في تقييمنا القتصاديات الدول على أساس 
ّ
 الترتيب، حيث سنقّسم الدول إلى مجموعتين: سنرك

 : تضم الدول التي تتمّيز باقتصاديات ذات تنافسية قوية، وهي الدول التي تأتي في املراتب الخمسين األولى. املجموعة األولى 

الثانية املراتب املجموعة  التي تأتي بعد  الدول  تنافسية ضعيفة، وهي  باقتصاديات ذات  تتمّيز  التي  الدول  الخمسين    : تضم 

 األولى.

 تقييم اجلزائر والدول العربية من خالل مؤشر التنافسية العاملية : 3الجدول 

 . 14( ، ص 2014/2015ابالعتماد على تقرير التنافسية العاملية ) من إعداد الباحثني   املصدر:
 :(14، ص 2015)العاملية ،  (، ومن خالل تقرير التنافسية العاملية يتبين لنا ما يلي03من خالل الجدول رقم )

الجزائري ال يزال  أن وجود الجزائر ضمن الدول ذات التنافسية الضعيفة، يقودنا إلى حقيقة مفادها أن اإلقتصاد   ✓

أنها ضعيفة   املنافسة العاملية وكذا العربية. وعموما يمكن تقييم تنافسية االقتصاد الجزائري على  غير قادر على 

 2013دوليا سنة    100و  2014عربيا سنة    10سواء إذا ما قورنت باملستوى العالمي أو العربي، حيث احتلت املرتبة  

العاملية، وهذ التنافسية  تقرير  انعكس سلبا  حسب  الجزائر  في  األعمال  بيئة  أن واقع  نتيجة مفادها  إلى  ما يؤدي  ا 

 ؛ 2014دوليا حسب تقرير بيئة األعمال لسنة  153عربيا و 15على تنافسية اإلقتصاد، حيث احتلت املرتبة 

د ✓
ّ
تؤك نتيجة  وهذه  القوية  التنافسية  ذات  الدول  مجموعة  ضمن  جاءت  فقد  واإلمارات،  البحرين  من  كل  ها  أما 

دخولها ضمن املراكز الخمسين األولى، خالفا عن الدول العربية األخرى، حيث أن بيئة األعمال املالئمة والجاذبية  

لسنة   األعمال  بيئة  تقرير  اإلقتصاد، فحسب  تنافسية  على  انعكست  الدول  هذه  بها  تتمّيز  التي   2014لإلستثمار 

و عربيا  األولى  املرتبة  اإلمارات  في  23احتلت  )  دوليا،  الثالثة  املرتبة  البحرين  احتلت  و03حين  عربيا  دوليا.    46( 

العاملية ) املرتبة الثانية )2014( لسنة  GCYوحسب تقرير التنافسية  دوليا، كما    12( عربيا و02، احتلت اإلمارات 

البحرين املرتبة   املرتبة    44عربيا و  6احتلت  إلى  حسب هذا    2014دوليا سنة    79دوليا. ورغم أن الجزائر صعدت 

 التقرير األخير، إال أن تنافسيتها تبقى ضعيفة دائما نظرا لوجود عدة إشكاالت تعترضها. 

أن الجزائر والدول العربية تعترضها جملة من اإلشكاالت التي تضعف من    (GCIوقد جاء في مؤشر التنافسية العاملية )

)نقاط الضعف( مع إختالف مستوى هذه اإلشكاالت من دولة ألخرى. وهذه اإلشكاالت يمكن تحديدها  تنافسية إقتصادياتها  

 : (Klaus, 2014, p 106)بالنسبة للجزائر مرتبة من اإلشكال األكثر إعاقة للتنافسية إلى األقل إعاقة كما يلي

 النفاذ إلى األسواق؛ ✓

 الفساد؛ ✓

 عدم فعالية البيروقراطية الحكومية؛ ✓

 ت الضرائب؛ معّدال  ✓

 لوائح عمالة مقّيدة؛  ✓

 إقتصاديات ذات تنافسية ضعيفة إقتصاديات ذات تنافسية قوية 

 الجزائر و باقي الدول العربية. اإلمارات، قطر، السعودية، الكويت، البحرين، عمان. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwj7xsLQqdTUAhXDbhQKHSKIC8AQ0gIIUCgCMAI&url=http%3A%2F%2Freports.weforum.org%2Fglobal-competitiveness-index%2Fresults-overview-and-main-findings%2F&usg=AFQjCNGvzsaQPXx5r218jvigLvJgcOSw5Q
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 قوة عاملة تفتقد للتعلم املالئم؛  ✓

 عدم كفاية إمدادات البنية التحتية؛ ✓

 قوة عاملة وطنية تفتقد إلى أخالقيات العمل؛  ✓

 لوائح الضرائب؛ ✓

 عدم استقرار السياسات؛ ✓

 لوائح العمالت األجنبية؛  ✓

 التضخم؛  ✓

 عدم استقرار الحكومة / إنقالبات؛ ✓

 على اإلبتكار؛ عدم كفاية القدرة ✓

 الجرائم والسرقة؛  ✓

 ضعف الصحة العامة.  ✓

 (2014-2007الجزائرية خالل الفترة )  الصناعية تحليل القدرة التنافسية للصادرات  .3

، حيث 2014إلى    2007في هذا املحور سنقوم بدراسة وتحليل القدرة التنافسية للصادرات الجزائرية خالل الفترة من  

 التركيبة السلعية للصادرات مع عرض ألهم الدول التي تصّدر لها الجزائر هذه السلع.سنتطرق إلى 

 ( 2014-2007التوزيع الجغرافي للصادرات الجزائرية خالل الفترة )   1.3

تتنوع الصادرات الجزائرية على شريحة واسعة من املتعاملين، والجدول التالي يوضح املجموعات الدولية التي تمثل  

 جزائر في الخارج. أسواق ال

 ( 2014-2007التوزيع اجلغرايف للصادرات اجلزائرية خالل الفرتة ) :4الجدول 
 الوحدة : مليون دوالر أمريكي( (

 السنة                                          

 املجموعة  

 القتصادية

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 40378 41277 39797 37307 28009 23186 41246 26833 اإلتحاد األوروبي 

O.C.D.E  )10344 12210 20029 24059 20278 15326 28614 25387 )دون الدول األوروبية 

 98 52 36 102 10 7 10 7 باقي الدول األوروبية

 3183 3211 4228 4270 2620 1841 2875 2596 دول أمريكا الجنوبية 

 5060 4697 4683 5168 4082 3320 3765 4004 العربية( آسيا )دون الدول 

 - - - 41 - - - 55 دول املحيط 

 648 797 958 810 694 564 797 479 الدول العربية )دون املغرب العربي( 

 3065 2639 2073 1586 1281 857 1626 760 دول املغرب العربي 

 110 91 62 146 79 93 365 42 باقي الدول اإلفريقية 

 62886 64974 71866 73489 57053 45194 79298 60163 املجموع

التجارة اخلارجية ) CNISاملركز الوطين لإلعالم واإلحصائيات )  املصدر: بتحقيق الوكالة الوطنية لرتقية   )ALGEX)  تقرير حول تطور ،
 . 2014-2007التجارة اخلارجية يف اجلزائر للسنوات 

 الصادرات وزعت حسب املناطق الجغرافية حيث يتبّين أنها تتوزع على املجموعات األتية: من الجدول أعاله يتضح أن 
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: بالنظر إلى األهمية واملكانة التي تحتلها بلدان االتحاد األوروبي كسوق لتصريف السلع الجزائرية طيلة  التحاد األوروبي  -أ

( بـ  (، فهي بذلك تعتبر أهم زبون للجزائر حيث كانت  2014-2007فترة   26.833تسجل نسب مختلفة بمقدار ضئيل قدرت 

، ثم تراجعت إلى 2008مليون دوالر أمريكي عام  41.246، ثم شهدت إرتفاعا في القيمة وصل إلى 2007مليون دوالر أمركي عام 

 مليون دوالر أمركي.  41.277لقيمة  2013أن وصلت عام 

األو   -ب الدول  )دون  القتصادية  والتنمية  التعاون  اإلتحاد  ربية( منظمة  بعد دول  الثانية  املرتبة  في  املجموعة  تأتي هذه   :

بــــــ   تقدر  لها  قيمة  أعلى  إلى  تصل  بذلك  فهي  عام    28.614األوربي  أمريكي  دوالر  عام  2008مليون  لتتراجع  قيمة    2009،  إلى 

لقيمة    15.326 وترتفع  أمريكي،  دوالر  عام    24.059مليون  أمريكي  دوالر  ولكنها2011مليون  السنتين    ،  في  كثيرا  تراجعت 

مليون دوالر أمريكي    12.210مليون دوالر أمريكي، مقارنة بـ    10.344بقيمة    2014األخيرتين، حيث سّجلت أدنى قيمة لها سنة  

 .2013سنة 

بـ    2011: عرفت الصادرات الجزائرية نحو هذه املجموعة ارتفاعا حاّدا عام  باقي الدول األوروبية  -ج والر  مليون د  102قّدر 

 .2010مليون دوالر أمريكي عام  10أمريكي بعدما كانت ال تتجاوز 

الجنوبية  -د عام  أمريكا  راجع 
ّ
بالت املجموعة  هذه  نحو  الصادرات  قيمة  تمّيزت  قيمة    2009:  دوالر    1.841مسجلة  مليون 

 2014و  2013لسنتين األخرتين  مليون دوالر أمريكي، لتتراجع في ا  4.270قّدرت بـ    2011أمريكي، وسّجلت أكبر قيمة لها عام  

 مليون دوالر أمريكي على التوالي.  3.183مليون دوالر أمريكي و 3.211حيث سّجلت 

بقيمة    2011: عرفت منطقة آسيا إقباال متزايدا على الصادرات الجزائرية بلغت أقصاها عام  آسيا )دون الدول العربية( -ه

مليون دوالر    5.060، إلى أن وصلت إلى قيمة  2012ليون دوالر أمريكي عام  م  4.683مليون دوالر أمريكي، ثم تراجعت بـ    5.168

 . 2014أمريكي عام 

على مدى السنوات املوضحة في الجدول أعاله لم تقم الجزائر بأّي عملية تصدير نحو هذه املجموعة سوى    دول املحيط:  -و

مليون دوالر أمريكي، حيث كانت تمثل نسب    41بقيمة    2011مليون دوالر أمريكي وعام    55بقيمة    2009تلك التي قامت عام  

 ضئيلة جدا. 

تفيد الجزائر كثيرا من هذه املنطقة، حيث بلغت صادرات الجزائر نحوها ما  : لم تسالدول العربية )دون املغرب العربي(   -ز

 (. 2014-2007، وهي أعلى قيمة على مدى فترة )2012مليون دوالر أمريكي عام  958قيمته 

العربي،  دول املغرب العربي  -ح الجزائر ارتفاعا مستمرا نحو دول املغرب  العربية فقد شهدت صادرات  الدول  : على عكس 

 .2014مليون دوالر أمريكي عام  3.065تي وصلت إلى أعلى قيمة لها خالل فترة الدراسة قّدرت بـ وال

، لتتراجع قيمها إلى أن  2008مليون دوالر أمريكي، كأعلى قيمة لها عام   365: سّجلت الصادرات ما قيمته باقي دول إفريقيا -ط

 CNIS, 2007) .2014مليون دوالر أمريكي عام    110عت إلى قيمة  ، ثم ارتف2012مليون دوالر أمريكي عام    62وصلت إلى قيمة  

-2014) 

 ( 2014-2007التوزيع اجلغرايف لصادرات اجلزائر حسب اجملموعات اإلقتصادية للفرتة ): 1الشكل  
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 ( 04من إعداد الباحثني ابإلعتماد على معطيات اجلدول رقم ) املصدر:
الجدول رقم   البياني رقم )04)من خالل قراءتنا ملعطيات  الجزائر  01( والشكل  بناء على تصنيف صادرات  (، نالحظ 

بنسبة   مهما  موضعا  يشغل  األوروبي  االتحاد  أن  االقتصادية،  املناطق  االقتصادي  %54حسب  التعاون  منظمة  وتليها   ،

( بنسبة  OECDوالتنمية  بنسبة    30%(  العربية  غير  األسيوية  بنسبة    %7والدول  الجنوبية  العربية  %5وأمريكا  الدول  أما   ،

. وعلى هذا األساس يمكن القول أنه بحكم املوقع الجغرافي وكذا الروابط التاريخية املتينة قد ساعد ذلك  %4كانت نسبتها  

ضعف   من  وتعاني  ضئيال  العربية  الدول  مع  التعامل  يبقى  حين  في  الجزائر،  مع  التجارية  عالقاتها  تطوير  في  كبير  بشكل 

 مبادالتها البينية. 

من خالل الجدول املوالي، إذ يمكن    2013يمكن توضيح أهم الدول املتعاملة مع الجزائر في مجال التصدير خالل سنة  

دولة   االعتماد على  معرفة مدى  والهدف من ذلك هو  الجزائر،  من  تستورد  التي  الدول  أهم  معرفة  الجدول  هذا  من خالل 

 ائر. ويكون الجدول كاألتي:واحدة أو تكّتل اقتصادي واحد في تصريف صادرات الجز 

 الوحدة : مليون دوالر أمريكي                                          2013أهم زابئن اجلزائر سنة   :5الجدول 
 القيمة  الدول  املرتبة القيمة  الدول  املرتبة القيمة  الدول  املرتبة

 2047 بلجيكا  11 4818 هولندا 06 10332 إسبانيا  01

 1647 تونس 12 3051 كندا  07 9006 إيطاليا  02

 1602 البرتغال 13 2658 البرازيل  08 7193 بريطانيا 03

 1051 املغرب  14 2657 تركيا  09 6741 فرنسا  04

 1037 اليابان 15 2179 الصين  10 5334 و.م.أ  05

 65917 املجموع 

 (، مرجع سبق ذكره. CNISالوطين لإلعالم واإلحصائيات )من إعداد الباحثني ابإلعتماد على معطيات املركز  املصدر:
 ( في الشكل البياني التالي: 05ويمكن ترجمة أرقام الجدول رقم )
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  2013أعمدة بيانية متثل أهم زابئن اجلزائر سنة   :2 الشكل رقم

 
 ( 05من إعداد الباحثني ابإلعتماد على معطيات اجلدول رقم ) املصدر: 

ثم تليها    %17مليون دوالر أمريكي أي بنسبة    10.332بمبلغ    2013تتصدر إسبانيا قائمة أهم زبائن الجزائر خالل سنة  

 كل من: 

 من إجمالي الصادرات؛ %15مليون دوالر أمريكي بنسبة  9.006إيطاليا بمبلغ  ✓

  %11مليون دوالر أمريكي بنسبة    6.741، تليها فرنسا بمبلغ  %12ميلون دوالر أمريكي بنسبة    7.193بريطانيا بمبلغ   ✓

 من إجمالي الصادارت؛

الخامسة سنة   ✓ املرتبة  في  األمريكية حيث جاءت  املتحدة  بنسبة    5.534بمبلغ    2013الواليات  أمريكي  مليون دوالر 

 ؛ 2012كانت في املرتبة األولى في قائمة أهم زبائن الجزائر سنة  ، بعد أن9%

 ؛ %8مليون دوالر أمريكي بنسبة  4.818هولندا بمبلغ  ✓

 ؛ %5بنسبة  3.051كندا بمبلغ   ✓

 ؛%4على التوالي بنسبة  2.657و 2.658البرازيل وتركيا بمبلغ  ✓

 ؛ %3التوالي بنسبة على  1.647، 2.047، 2.179الصين وبلجيكا وتونس باملبالغ  ✓

   (CNIS, 2007 - 2014)  من إجمالي الصادرات الجزائرية. %2البرتغال واملغرب واليابان وكانت نسبتهم  ✓

وأغلب    %47وعليه فإنه حسب التحليل يظهر أن دول االتحاد األوروبي هي التي تستحوذ على أكبر نسبة من الصادرات  

 هذه الصادرات عبارة عن نفط. 
 2014-2007التركيبة السلعية للصادرات الجزائرية خالل الفترة تطور  2.3

الوطنية،   لصادراتنا  التنافسية  القدرة  نعرف  أن  يمكن  محددة  لفترة  الجزائرية  الصادرات  نمو  معّدالت  بدراسة 

 . 2014-2007والجدول املوالي يبين مساهمة السلع املصّدرة في الحجم اإلجمالي للصادرات الجزائرية خالل الفترة 

 2014-2007الرتكيبة السلعية للصادرات خالل الفرتة  :6الجدول 
 )الوحدة : مليون دوالر أمريكي(                                                                                       

 البيان                            
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 1332 60163 35 47 993 169 88 58831 القيمة 2007

 2,21 - 0,06 0,08 1,65 0,28 0,15 97,79 %النسبة

2008 
 

 1937 79298 32 68 1384 334 119 77361 القيمة

 2,44 - 0,04 0,09 1,75 0,42 0,15 97,56 %النسبة

2009 
 

 1066 45194 49 42 692 170 113 44128 القيمة

 2,36 - 0,11 0,09 1,53 0,38 0,25 97,64 %النسبة

 1526 57053 30 31 1056 94 315 55275 القيمة 2010

 2,67 - 0,05 0,05 1,85 0,16 0,55 97,33 %النسبة

 2062 73489 15 35 1496 161 355 71427 القيمة 2011

 2,81 - 0,02 0,05 2,04 0,22 0,48 97,19 %النسبة

 2062 71866 19 33 1527 168 315 69804 القيمة 2012

 2,87 - 0,03 0,05 2,12 0,23 0,44 97,13 %النسبة

 2014 64974 17 28 1458 109 402 62960 القيمة 2013

 3,10 - 0,03 0,04 2,24 0,17 0,62 96,90 %النسبة

 2582 62886 11 17 2121 110 323 60304 القيمة 2014

 4,11 - 0,02 0,03 3,37 0,17 0,51 95,89 %النسبة

 (، مرجع سبق ذكره. CNISمن إعداد الباحثني ابإلعتماد على معطيات املركز الوطين لإلعالم واإلحصائيات ) املصدر:
الفترة )  (06خالل الجدول رقم )نالحظ من   ( تمّيزت بتركيز دائم لبند  2014-2007أن بنية الصادرات الجزائرية خالل 

عن   قليال  تزيد  حدود  في  )الطاقة(  قيمتها    %97املحروقات  بلغت  حيث  الدراسة،  محل  الفترة  دوالر    60.163خالل  مليون 

بسبب األزمة التي أثرت على أسعار    45.194بقيمة    2009لتسجل انخفاضا سنة    2008سنة    79.298، و2007أمريكي سنة  

، ثم انخفضت سنة  مليون دوالر على التوالي 73.489و 57.053بقيمة   2011و 2010البترول، ليعاود االرتفاع خالل السنوات 

بتفحص    62.886إلى    2014 قمنا  ما  إذا  األمل  يتالش ى  ما  لكن سرعان  كبيرا  أمال  تعطي  النتيجة  هذه  أمريكي.  دوالر  مليون 

نصف  املواد  من  كال  املحروقات  بعد  باألساس  املصّدرة  املنتجات  ل 
ّ
تشك حيث  التطور،  هذا  تركيبة  في  السلع  مساهمة 

بين يتراوح  بمعّدل  سنة    3,37و   1,65املصنعة  بمعدل    2014حتى سنة    2007من  األولية  املواد  ثم  الصادرات،  إجمالي  من 

أنه املساهم    %97، وبالتالي قطاع املحروقات مستحوذ على أكثر من  %  0,25متوسط   من إجمالي الصادرات، وهو ما يعني 

الهيكلي ل الذي عرفته الصادرات، وبالعكس نجد باملقابل الضعف  الجزائرية خارج املحروقات،  الرئيس ي في النمو  لصادرات 

من   ارتفاعا  سجلت  فقد  األخيرة  لهذه  بالنسبة  سنة    1.332أما  دوالر  سنة    1.937إلى    2007مليون  دوالر  ، 2008مليون 

. ومن خالل ما سبق  (ANDI, 2015)  2014 مليون دوالر أمريكي سنة  2.582ته  واستمرت في التزايد إلى أن وصلت إلى ما قيم 

 ج مالحظتين أساسيتين هما: ذكره نستنت

 ضعف تنافسية االقتصاد الوطني أثناء التصدير، نظرا لضعف معّدالت التصدير خارج املحروقات؛  ✓

 ضعف ديناميكية النشاط االقتصادي في اإلنتاج خارج املحروقات.  ✓

 
ّ
ده الجهود املبذولة  حيث يمكن القول أن ذلك سببه عجز الجهاز اإلنتاجي عن توفير عرض قابل للتصدير، وهذا ما تؤك

من طرف الدولة الجزائرية في السعي إلى تقليص التبعية شبه الكلية لقطاع املحروقات والرغبة في رفع العائدات خارج قطاع  

النسب   أن   
ّ
إال املصنعة  نصف  واملنتجات  الغذائية  املواد  من  للصادرات  املستمر  اإلنتعاش  من  الرغم  فعلى  املحروقات، 



 

 سلمان فريحة أ.  و   غداوية معمر د.

424                                                                            ISBN: 978-9931-9738-0-5 

متواضع تبقى  أواملحققة  الفالحية  للتجهيزات  بالنسبة  أّما  بالنسبة   ة،  خاصة  تتقهقر  ت 
ّ
ظل فقد  واإلستهالكية،  الصناعية 

د على أن املواد املصّدرة من قبلها  
ّ
للتجهيزات الفالحية التي حققت إيرادا معدوما في كل السنوات محل الدراسة، وهذا ما يؤك

 ال تتمع بأي من املزايا التنافسية. 

صيلة الصادرات خارج املحروقات مع الحصيلة الكلية للصادرات الجزائرية يتبّين لنا من خالل الجدول  وإذا ما قارنا ح

( أن مساهمة الصادرات خارج املحروقات في الصادرات اإلجمالية جد ضعيفة، إذ تنحصر نسب املساهمة  06السابق رقم )

 .2014كأكبر نسبة محققة في   4,11%كأقل نسبة و 2,21%بين 

ع إلى الصادرات خارج قطاع املحروقات نجد هناك قطاع للصادرات الصناعية يمتاز بعدم تكوين نسيج صناعي  وبالرجو 

يتماش ى مع متطلبات السوق الوطنية أوال، ثم السوق الخارجية ثانيا في إطار نشاط التصدير، رغم الجهود الكبيرة املبذولة  

العالمي، كما نجد أن التصدير خارج  للرفع من فعالية هذا القطاع في املؤسسات اإلنتاجية   في ظل اإلنفتاح على اإلقتصاد 

 قطاع املحروقات خاصة الصناعي منه يبقى بحاجة أكثر للدفع والتحفيز ملواكبة اإلنفتاح اإلقتصادي املتبع. 

 املشاكل التي تواجه ترقية الصادرات الصناعية الجزائرية وأساليب معالجتها  . 4

التطرق إلى أهم املشاكل التي تواجه ترقية الصادرات الصناعية في الجزائر بصفة خاصة،    سوف نحاول في هذا املحور 

 مع محاولة اعطاء في األخير أساليب وطرق ملعالجة هذه املشاكل. 

 املشاكل التي تواجه ترقية الصادرات الصناعية في الجزائر   1.4

املشاكل   من  العديد  يواجه  الجزائري  الصناعي  القطاع  إلى  إن  ووصولها  منتجاته  وترقية  تنويع  أمام  عائقا  تقف  التي 

 :(75، ص 2011)بن ساحة،  األسواق الدولية، ومن بين أهم هذه املشاكل يمكن ذكر مايلي

 ضعف النتاج الصناعي   1.1.4

رتبة الثالثة أو  ، وتأتي في امل%13تزال مساهمة الصناعة التحويلية متواضعة في اإلنتاج املحلي اإلجمالي إذ ال تتعدى    ال

أن   تستطع  لم  الكمي  الضعف  هذا  إلى  إضافة  والتجارة،  الخدمات  وقطاع  االستراتيجية  والصناعات  الزراعة  بعد  الرابعة 

التي زاولتها منذ فترة   الصناعات  تلك  في  الدولية، حتى  في السوق  بأن تحتل مركزا خاصا  استراتيجية تسمح لها  تصنع سلعا 

الع إنطالق  من  بداية  وجودة  طويلة  متطورة  وأذواق  كبيرة  بكميات  وإنتاجها  بها  التخصص  تستطع  لم  إذ  التنموية،  ملية 

متمّيزة، بل انحصر تطور هذه الصناعات بتطور اإلستهالك السائد في السوق املحلية، أي التوجه للداخل. وهكذا اضطرت  

حسب الطلب املتّيسر داخل حدوده، محاولة  الصناعة التحويلية املحلية، ألن تكون سجينة السوق الذي تعمل له ومحدودة 

الذي   التصديرية بقيت رهينة السوق  الصناعات  أن بعض  بها، كما  تتمتع  التي  الدعاية  في ظل  فرض نفسها على املستهلك 

تعمل له وتصارع فيه، ألجل بقائها ألنها بقيت تنتج للطلب املتوفر فيه، غير متجزئة على الذهاب أبعد من ذلك، مستفيدة  

با من بعض اإلتفاقيات الثنائية أو الدخول إلى األسواق السهلة، وبالتالي لم يتكّون لديها الحافز لزيادة إنتاجها وتطويره  غال

 كما ونوعا. 

 ضعف األداء وانخفاض النتاجية الصناعية    2.1.4

يمة املضافة، الربح ...(،  تتجلى أهمية قياس اإلنتاجية كونها دعامة أساسية لقياس نتائج األداء )كميات اإلنتاج، الق

وأداة هامة لترشيد القرارات على مستوى املؤسسة أو على مستوى االقتصاد الوطني ككل، فهي تعبر عن النسبة بين كمية  

املخرجات التي أنتجت خالل فترة زمنية معينة وكمية املدخالت التي استخدمت في تحقيق هذه املخرجات، سواء كانت كمية  

 . (2010)بلعة،  ة املضافة املتأتية عن هذا اإلنتاجاإلنتاج أم القيم 

وتتصف الصناعة الجزائرية عموما شأنها في ذلك شأن الكثير من البلدان النامية بضعف األداء وانخفاض اإلنتاجية  

 لجميع عناصر اإلنتاج، أي بضعف اإلنتاجية الكلية. 

 الحماية وضعف القدرة على املنافسة   3.1.4
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ا الصناعة  نشأت  أساس ي  لقد  بشكل  عملها  وانحصر  املطلقة،  شبه  أو  املطلقة  الحماية  من  أسوار  ضمن  لجزائرية 

لتلبية الطلب املحلي ضمن السياسات الصناعية السابقة، وعملها في ظل هذه الظروف لفترة طويلة نسبيا جعلها تتأقلم مع  

دم منافستها من أّي منتوج آخر داخل السوق،  السوق الداخلية من حيث نوعية اإلنتاج وأذواق املستهلكين، باإلضافة إلى ع

الخارجية   األسواق  مع  التعامل  على  القدرة  وفقدت  نوعيته،  وتحسين  املنتج  بتطوير  اإلهتمام  عدم  إلى  الحقا  دفعها  مما 

 .  (2008)ابراهيم،   والتعرف على طبيعتها

القطاع العام الصناعي لم تحقق   بها  التي كان يتمتع  التي وجدت من أجلها، حيث  إن أسوار الحماية  الهدف والغاية 

)زرقين،    كانت نتائجها السلبية أكبر على القطاع الصناعي العمومي بحيث وصل إلى مرحلة يعاني من مشاكل عديدة أبرزها

2009) : 

 تدني مواصفات السلعة املنتجة؛  ✓

 اإلرتفاع في كلفة اإلنتاج؛   ✓

 آلية عمل اقتصادي وإداري سمتها األساسية البيروقراطية؛   ✓

 تدني مستوى الكفاءة والخبرة في التعامل مع السوق بقوانينه ومتغيراته.  ✓

بدأت   أن  إلى  وانخفاض حجم صادراته،  الصناعي،  العام  القطاع  تزايد مستوردات  املشاكل وغيرها  يعكس هذه  وما 

وإ الخاص  الصناعي  القطاع  بتشجيع  في الدولة  وأدخله  للسوق  العمومي  القطاع  احتكار  كسر  إلى  أدى  كبيرا  دورا  عطائه 

على   قدرته  تحسين  يحاول  وبدأ  البداية،  في  مشاكله  من  فاقم  مما  املحلي،  الخاص  القطاع  مع  لها  مهيأ  يكن  لم  منافسة 

أن القطاع العام الصناعي    املنافسة وتطوير آليات عمله بما يتناسب وظروف املنافسة املستجدة. لكن هذا ال يخفي حقيقة 

هذه   أن وجود  إال  أخرى،  إلى  مؤسسة  ومن  آخر  إلى  قطاع  من  يختلف  الوضع  أن  كما  السابقة،  املشاكل  من  يعاني  زال  ما 

نسبيا من   أفضل  الخاص  للقطاع  االقتصادي  األداء  كانت بعض مؤشرات  وربما  عليه،  يدّل  مازال واقعا  وتراكمها  املشاكل 

ملشابهة إال أن زيادة حدة املنافسة في السوق املحلية والعاملية أظهرت بعض السلبيات غير املشجعة  مؤشرات القطاع العام ا

 مثل: 

 توقف بعض املؤسسات عن اإلنتاج وإجراء تخفيض إرادي ملستوى استغالل الطاقات اإلنتاجية املتاحة؛ ✓

 املطالبة باستمرار الحماية لإلنتاج املحلي من قبل بعض املنتجين. ✓

يؤكد ضعف القدرة التنافسية ملنتجات الصناعة التحويلية الجزائرية وعدم قدرتها على الصمود واإلستمرار  كل ذلك  

 . (178-176، ص 2010)زوزي،  في مواجهة املنافسة الخارجية 

 العالقة مع السوق الخارجية   4.1.4

موية وخاصة ما يتعلق منها بالصناعات  إن التوسع في السياسة الصناعية التي تبّنتها الجزائر منذ إنطالق العملية التن

املقامة، قد زاد من حجم املستوردات، كما زاد من اعتماد هذه الصناعة على السوق العاملية لتأمين مستلزماتها من املواد  

من   فاقم  مما  بها،  الخاصة  اإلنتاج  تكنولوجيا  وتطوير  تجديد  مجال  في  وكذلك  األجنبية،  واملساعدة  والتجهيزات  األولية 

 شاكل التعامل مع هذه السوق بتقلبات أسعارها وشروطها املجحفة في كثير من األحيان. م

في نلخصها  الجزائري  الصناعي  القطاع  منتجات  وترقية  تنويع  أمام  عائقا  تقف  أخرى  مشاكل  يوجد  )زرقين،    كما 

2009) : 

 إرتفاع كلفة اإلنتاج وعدم اإلهتمام بالنوعية؛  ✓

 توردة؛ اإلعتماد على التكنولوجيا املس ✓

 عدم مرونة الجهاز اإلنتاجي؛  ✓

 العملية الصناعية املتجزئة.  ✓
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 أساليب معالجة مشاكل ترقية الصادرات خارج املحروقات   2.4

كفيلة   وأساليب  إجراءات  اتباع  عليه  يجب  املالية،  للموارد  الوحيد  املصدر  مشكلة  من  الجزائري  االقتصاد  لخروج 

املحروقات بصفة عامة، وتلك التي يعاني منها القطاع الصناعي بصفة خاصة. وهنا  ملعالجة مشاكل الصادرات خارج قطاع  

  نمّيز بين أسلوبين للمعالجة: األول خاص باملشاكل الداخلية بنوعيها التنظيمية والهيكلية؛ والثاني خاص باملشاكل الخارجية 

 . (1999)بن حمود، 

 وتتم من خالل: معالجة املشاكل الداخلية:  1.2.4

إن املشاكل التي تبرز في مجال التطبيق امليداني ملختلف اإلجراءات املوضوعة من قبل  معالجة املشاكل التنظيمية:    1.1.2.4

الل  الدولة بهدف تطوير وبعث روح اإلرادة لترقية الصادرات خارج املحروقات، تحض ى في الغالب بقدر من االهتمام من خ

التشريعات القانونية الصادرة والتعديالت املكّررة على النصوص السابقة الصدور لتخطي مختلف املشاكل أو التقليل من  

 حّدتها. 

فاملشاكل التنظيمية ال يمكن تخطيها إال من خالل إرساء استراتيجية واضحة املعالم لفترة ما بعد النفط تسمح بترقية  

املحروق خارج  الصادرات  التنمية  وتطوير  مجال  في  وطنية  استراتيجية  وضع  على  العمل  الحكومة  على  يجب  إذ  ات، 

اإلهتمام   وخاصة  االستيراد،  محل  املحلية  املنتجات  وإحالل  للدولة  األولية  املوارد  وتثمين  اإلنتاج  تنويع  بهدف  االقتصادية 

الترقية املطلوبة للقط الذي يعد شرط أساس ي وحاسم لبلوغ  اع خارج املحروقات. وفي هذا اإلطار  بتفعيل محيط املؤسسة 

الغش   لتفادي  املسطرة  املشاريع  على  والرقابة  املتابعة  خالل  من  املستويات  كل  وعلى  الجميع  جهود  بين  تآزر  خلق  يجب 

اإلدارة   في  أي وجود شفافية  املسؤولين،  قبل  من  تالعب  كل  على  الصارمة  العقوبات  وتسليط  العمومية  لألموال  والسرقة 

 .(2010)مديرية التجارة،  الفساد اإلداري  للقضاء على

أما فيما يتعلق بجانب نقص التموين باملواد األولية وخاصة املواد النصف مصنعة املتأتية من الخارج، فهي تحتاج إلى  

درا والعمل على  املتاحة  للمواد  العقالني  التسيير  ثقافة  نشر  إذ يجب  املتطلبات،  من  غيرها  من  أكثر  التسيير  في  سة  تنظيم 

مسبقة لالحتياجات من هذه املواد لتفادي التبذير وبقاء كميات مترامية في أرصفة املوانئ ومستودعات التخزين. باإلضافة  

املطلوبة  وبالكميات  للتصدير  قابلة  منتجات  على  الحصول  قصد  اإلنتاجية  العملية  في  املواد  لهذه  األمثل  االستخدام  إلى 

 د هذه املواد. لتغطية التكاليف الناتجة عن استيرا

توفير   يجب  إذ  املصدرين،  منها  يعاني  التي  واملناولة  التخزين  النقل،  مشكالت:  نجد  اإلنتاجية  العملية  عن  وبعيدا 

السلع   لنقل مختلف  الحاجة  مكّيفة حسب  نقل عمومية وخاصة  الضرورية من طرق، وموانئ، ومطارات ووسائل  الهياكل 

ئمة للتخزين كمستودعات خاصة للغرض في املطارات، وإقامة ما يعرف باملوانئ  دون اإلضرار بها. وكذلك توفير مساحات مال 

الجافة الهادفة لتخفيف عبء إكتظاظ أرصفة املوانئ بالحاويات. وكذا توفير معدات املناولة من رافعات وعربات مخصصة  

املواد سريعة التلف ملا لذلك من    تتالئم مع طبيعة التغليف الذي يجب أن يحظى بدرجة عالية من اإلهتمام خاصة للسلع أو

ذلك   يسمح  حيث  املختلفة،  العبور  لنقاط  أفضل  لتسيير  الضرورية،  غير  اإلضافية  والتكاليف  الخسائر  تقليل  على  تأثير 

الخارجية   األسواق  في  الزبائن  مع  املبرمة  العقود  حسب  التلف  سريعة  للمواد  خاصة  والتسليم  الشحن  مواعيد  باحترام 

 ت والخسائر املادية واملعنوية املنجّرة عن مخالفة شروط ومواعيد التسليم.وتفادي التعويضا

في   املصّدرين  والعمل على جمع  الخارج  إلى  للتصدير  املتاحة  بالفرص  للتعريف  وملتقيات  ندوات  إقامة  إلى  باإلضافة 

مشترك تصدير  ووضع خطط  املعارف  بتبادل  وذلك  بينهم،  فيما  التعاون  أبواب  لفتح  املجال  شبكة  نفس  إقامة  وكذلك  ة، 

وتكثيف   التهديدات،  على  والوقوف  لإلستغالل  املتاحة  بالفرص  التعريف  بهدف  الخارجية  األسواق  عن  وطنية  معلومات 

 . (127، ص 2012)بن يوسف،  املشاركات في املعارض والصالونات الدولية لإلحتكاك باملصدرين األجانب وتبادل املعارف



 

-2007دراسة تحليلية للفترة ) الجزائرية، املشاكل التي تواجهها وسبل النهوض بها الصناعية تقييم القدرة التنافسية للصادرات

2014)  
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املشاك فإن  شموال  أكثر  في وبصورة  والعاملين  الدولة  قبل  من  الجهود  تظافر  طريق  عن  معالجتها  يتم  التنظيمية  ل 

املتعامل   أما  التصدير،  في  اإلطارات  بتكوين  واالهتمام  اإلطار  هذا  في  مشجع  حوافز  نظام  إقامة  فاألولى  التصدير،  مجال 

لتنويع وتطوير هي الطاقات والجهود  املبرمة مع  االقتصادي املصّدر يكون دوره في تقديم كافة  العقود  كل صادراته واحترام 

 الزبائن األجانب. 

مهما قيل عن املشاكل التنظيمية بأنها عائق أمام تصريف املنتجات الوطنية في األسواق  معالجة املشاكل الهيكلية:    2.1.2.4

 ر املرتفعة لها. الخارجية، تبقى أقل تأثيرا من مشكلتنا املتمثلة في النوعية الرديئة للمنتجات الوطنية واألسعا 

طريق وضع   ش يء عن  كل  قبل  معالجتها  يكون  الجزائرية،  للمنتجات  الرديئة  والنوعية  املنخفضة  الجودة  إن مشكلة 

املستهلك نصب األعين أثناء القيام باإلنتاج ورضاه يكون الهدف األسمى لهذه العملية، حيث يجب على املنتج القيام بدراسة  

املستهلك وحاجات  لرغبات  املحرك    مسبقة  املستهلك  رض ى  وجعل  املطلوب،  والكم  النوع  حيث  من  املستهدفة  األسواق  في 

األساس ي في كل مرحلة من مراحل اإلنتاج، حيث يكون التساؤل قبل وأثناء وبعد اإلنتاج حول ترك الرغبة املراد إشباعها من  

 املنتج محل التصريف وما مدى املنفعة املرجوة منه. 

ولة باملراقبة واملتابعة املستمرة ملختلف املنتجات املعّدة للتصدير عن طريق تكليف لجان خاصة  باإلضافة إلى قيام الد

ملكافحة الغش ومراقبة الجودة، وذلك بشكل مستمر وسرّي للوقوف على الظروف الحقيقية لإلنتاج والتصريف، وتسليط 

املعايير املطلوبة في اإلنتاج والتسو  يق، وكذا تقديم الدعم للمنتجين املصّدرين للحصول  العقوبات الصارمة على متجاوزي 

 (. ISOعلى الشهادات املعترف بها دوليا كشهادات اإليزو )

ومن ناحية أخرى قيام الدولة بتحفيز العاملين املنتجين معنويا عن طريق محاولة ترسيخ فكرة أن العامل ليس مجّرد  

ل وإيجاد مقابل  مستخدم في املؤسسة، لكن يعتبر شريك فيها، لجلعه أكثر  
ّ
مردودية وإتقانا  للعمل للتخلص من ظاهرة التوك

 لألجر املدفوع. 

أما بالنسبة لألسعار املرتفعة، فهنا يلعب تبني استراتيجية تسعير واقتصاديات الحجم الكبير دور فعال في التخفيض  

في   املصّدر  املنتج  سعر  يكون  وعليه  التكاليف  تقل  الكبير  باإلنتاج  أنه  إذ  أمام  منها،  املنافسة  على  للقدرة  معقولة  حدود 

املنتجات األجنبية، وكذا االستغالل األمثل للموارد املتاحة محليا باعتبار الجزائر تتوفر على موارد طبيعية جد معتبرة يمكن  

ب ثروة  وجود  إلى  باإلضافة  التصنيع،  عملية  في  الداخلة  للمواد  الخارج  من  االستيراد  إلى  اللجوء  دون  هامة  استغاللها  شرية 

ومؤّهلة في مجال اإلنتاج واستعمال التكنولوجيات الحديثة والقيام بدورات تكوينية لغير املؤّهلة منها بدال من جلب الخبرات  

 ذات األجور املرتفعة من الخارج والذي يساهم في الرفع من سعر املنتج ويجعله غير قادر على املنافسة في األسواق الدولية. 

 شاكل الخارجية معالجة امل  2.2.4

إن اقتحام األسواق األجنبية ال يقوم فقط على مدى السلع والخدمات املطلوبة كما ونوعا، إذ يتعدى ذلك إلى وجود  

يسمح   حيث  الدولي،  التسويق  منهج  اعتماد  خالل  من  عليها  الحصول  يمكن  والتي  الدولية  األسواق  عن  أخرى  معطيات 

املستهدف   السوق  على  اشباعها  بالتعرف  املرغب  الحاجات  املستهلكين،  عدد  حول  معلومات  توفير  طريق  عن  للصادرات 

التمركز   مدى  ملعرفة  التسويقية  البحوث  اعتماد  إلى  باإلضافة  إشباعه،  على  والعمل  الطلب  لتقدير  األذواق  ومعرفة 

 . (127، ص 2012)بن يوسف،  للمنتجات املماثلة للمنتجات الوطنية لتعويض النقص 

تركيز على دراسة السلع املنافسة من حيث األسعار للقيام بتحديد سعر مناسب قابل للتنافس، والذي يجب  ويجب ال

سلع   من  بدال  املصّدرة  الوطنية  السلع  على  لإلقبال  املستورد  إلغراء  املنافسين  ألسعار  مساو  أو  أقل  حدود  في  يكون  أن 

م والفترات املختلفة التي تعطي القيمة الحقيقية للسلعة. إذ املنافس، وكذا دراسة توقيت تقديم السلع للسوق حسب املواس 

أن تقديم املنتج في الوقت املناسب يمكن أن يساهم في الرفع من سعره، وبذلك الحصول على أرباح أكبر وحصص سوقية  

 أكثر. 
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قبل   من  اغتنامه  يجب  سبيل  األطراف  واملتعددة  الثنائية  االتفاقيات  تبقى  أخرى  جهة  الجزائرية  ومن  املؤسسات 

االقتصادية   والتحالفات  املنظمات  في  املشاركة  من خالل  واملغربية،  منها  العربية  خاصة  الدولية  األسواق  في  أكثر  للتمركز 

الدول   تضعها  التي  والعوائق  اإلغراءات  ومقاومة  الدولية،  الساحة  على  أكبر  تفاوضية  قدرة  على  الحصول  لغرض  املقامة 

 . (2003)بن ديب،  الحماية للمنتجات الوطنية  الكبرى خاصة في مجال 

 خاتمة:  .5

من خالل ما تطرقنا إليه فإن تنافسية الصادرات الجزائرية ال تزال ضعيفة جدا، وهذا يقودنا إلى حقيقة مفادها أن  

العربية. ويمكن تلخيص أهم النتائج املت املنافسة العاملية وكذا  حصل عليها في ما  االقتصاد الجزائري ال يزال غير قادر على 

 يلي:

حسب منتدى "دافوس" هناك تدهور في الترتيب العالمي للجزائر في مجال القدرات التنافسية خصوصا في مجال   ✓

اإلدارة االقتصادية العامة وكفاءة الهيئات العامة، كما سجل ضعف دوائر القطاع الخاص ونقص العناية بالبحث  

 البيئة االقتصادية العامة، وعجز املوازنة املالية؛ والثقافة اإلبداعية، وعدم استقرار  

كما سجل نفس املؤشر ضعف حماية امللكية التي تعتبر من أهم املؤشرات في قياس مستوى القدرات التنافسية    ✓

ة  
ّ
هش لالقتصاد  القاعدية  البنى  أن  كما  جدا،  الجزائر ضعيفة  في  التجاري  املناخ  مؤشرات  أن  إلى  مشيرا  العاملية 

 ي األخرى، إضافة إلى تردي وضعية قطاع النقل في الجزائر؛ وضعيفة ه

حسب تقرير التنافسية العاملية، وهذا ما يؤدي   2013دوليا سنة  100و 2014عربيا سنة  10احتلت الجزائر املرتبة  ✓

 15ة  إلى نتيجة مفادها أن واقع بيئة األعمال في الجزائر انعكس سلبا على تنافسية اإلقتصاد، حيث احتلت املرتب

 ؛ 2014دوليا حسب تقرير بيئة األعمال لسنة  153عربيا و

بنسبة   ✓ االتحاد األوروبي يشغل موضعا مهما  الجزائر، فإن  إليها  التي تصدر  بالدول  يتعلق  بناء على    %54أما فيما 

  ( بنسبة OECDتصنيف صادرات الجزائر حسب املناطق االقتصادية، وتليها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

الجنوبية بنسبة    %7والدول األسيوية غير العربية بنسبة    30% العربية كانت نسبتها  %5وأمريكا  الدول  .  %4، أما 

املتينة قد ساعد ذلك بشكل   التاريخية  الروابط  الجغرافي وكذا  املوقع  بحكم  أنه  القول  يمكن  األساس  هذا  وعلى 

يب حين  في  الجزائر،  مع  التجارية  تطوير عالقاتها  في  من ضعف كبير  وتعاني  العربية ضئيال  الدول  مع  التعامل  قى 

 مبادالتها البينية؛

تبعية االقتصاد الجزائري شبه الكلية لقطاع املحروقات، حيث تستحوذ دول االتحاد األوروبي على أكبر نسبة من   ✓

 وأغلب هذه الصادرات عبارة عن نفط؛  %47الصادرات 

نجد هناك قطاع للصادرات الصناعية يمتاز بعدم تكوين نسيج فيما يتعلق بالصادرات خارج قطاع املحروقات،   ✓

صناعي يتماش ى مع متطلبات السوق الوطنية أوال، ثم السوق الخارجية ثانيا في إطار نشاط التصدير، رغم الجهود  

 ؛الكبيرة املبذولة للرفع من فعالية هذا القطاع في املؤسسات اإلنتاجية في ظل اإلنفتاح على اإلقتصاد العالمي

ملواكبة   ✓ والتحفيز  للدفع  أكثر  بحاجة  يبقى  منه  الصناعي  خاصة  املحروقات  قطاع  خارج  التصدير  أن  نجد  كما 

 اإلنفتاح اإلقتصادي املتبع وهذا نظرا لضعف ديناميكية النشاط االقتصادي في اإلنتاج خارج املحروقات.
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Abstract: 

Embedding a diverse set of resources to manage a digital project is an unavoidable 

necessity to ensure the success of such a function. The purpose of this paper is to illustrate 

the extent of the dissemblance between the resources involved in a software development 

project through a conceptual approach. This specific function is distinguished by several 

peculiarities in relation to the other functions. One of them is the importance of the 

diversity of knowledge and fields of those who manage and implement the project. The 

technological nature of this function never implies an exclusively complete technicality of 

the skills necessary to do so. Taking into account the comprehensibility between users and 

developers requires the introduction of additional knowledge. Thus, the effective 

management of such a project, which is subject to major failure, requires considerable 

knowledge of the management and management of the project in general. 
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 :  ملخص
االشتمال على جمموعة من املوارد املتنوعة لتسيري مشروع رقمي يعد ضرورة ال مفر منها من اجل ضمان جناح وظيفة من 
هذا النوع. هتدف هذه الورقة من خالل مقاربة تصورية إىل جتسيد أمهية التباين يف املوارد املسؤولة عن مشروع تطوير برجمية.  

الوظيفة النوعية تتميز بعدة خصائص مقارنة بباقي الوظائف، و اليت من بينها تلك اليت تعود إىل التنوع يف املعارف و  هذه  
ختصص من يقوم بتسيري و تنفيذ املشروع. الطبيعة التكنولوجية هلذه الوظيفة ال تعين أبدا التقنية اخلالصة بشكل كلي للكفاءات 

بان اإلدراكية بني املستعملني النهائيني و املطورين يستلزم إدخال معارف إضافية. عالوة  املسؤولة عن ذلك. األخذ يف احلس
على ذلك، التسيري الفعال هلكذا مشروع ابعتباره عرضة إلخفاق كبري يستلزم معارف معتربة فيما خيص إدارة و مشروع من هذا 

 .النوع
 .املعارفتطوير برجمية، التدخيل، التخريج، السوق، كلمات مفتاحية: 

 JEL :. J24,  M15, O32 اتتصنيف
 



 

K. NEMMICHE 

                ISBN: 978-9931-9738-0-5 

1. INTRODUCTION 

In an immaterial economy, the human factor has become the new weapon that enables 

a firm to guarantee its economic success and even its survival. The reorientation of 

considerations towards such an asset arose from the latter’s ability to make the framework 

and structure of this new economy more flexible through the knowledge, skills and 

experience it offers. The importance of the human factor is observed particularly in certain 

industries, of which technology is an example. Today, the new traces of the contemporary 

economy are perceived much more through the intersection established between human 

resources and the digitization of the economy. 

In fact, the digital economy has its origins in human attempts to conceive of 

multidisciplinarity between sciences. The homogenization produced by several pieces of 

knowledge with the aim of developing society has given rise to a new and very different 

era. 

Having for a long time considered software development as a purely technical function, 

the view today is partially changed (Horn, 2004). Producing software is seen as a project 

that encapsulates a profound diversification of knowledge and skills. Regardless of the 

solution that makes it possible to have software, the human factor and its differentiation 

are considered important. For the first organizational solution whereby a firm acquires 

software, the market remains the simplest and most common choice (Williamson, 1973). 

Purchasing or downloading software for free has been a long time-consuming process for 

the firm. The importance of pluridisciplinarity is the main determinant of the satisfaction 

of the product obtained. 

For its part, insourcing or internalization means managing the software project 

internally based on the customer’s own skills. As a result, this solution cannot neglect the 

role played by the diversification of the skills held by internal employees to produce 

software that meets the requirements expressed within a firm. The third choice is 

outsouring. It is a hybrid form of organizational relationships that allows a client firm to 

entrust the realization of a software project to another specialized external party. The 

inevitability of introducing a diversified set of knowledge remains indispensable. For all 

three organizational solutions, pluridisciplinarity remains an undoubted prerequisite for 

having a satisfactory software system at a time when software production is one of the 

functions most frequently subject to failure. 

In what follows, a pioneering attempt to illustrate the importance of the dissimilarity 

of skills that must frame the software development project is discussed. To do this, we will 

analyze the three possible organizational solutions that allow a client firm to acquire 

software. This will allow us to show the need to surround the software acquisition project 

for the three solutions with a composite of skills so that this technological tool can meet 

the needs of users. 

2. Software: a service and a product 

 

Software which is considered primarily as a technical tool born in the field of software 

engineering and seen as a process of codification of knowledge in binary form of 0 and 1. 
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More specifically, the term “software” refers to the set of programs that are essential to 

the implementation of computer systems. As a result, the software is part of the firm’s 

computerized information system. 

Subsequently, the economic and managerial vision of the said software took a 

qualitative rise due mainly to the domination of this servant support on the life of firms. 

The introduction of the concept of the logicialisation of economic and social activity by 

Horn (2004) remains a good illustration of this. Certainly, the tangible importance of 

software in economic and social life is due to the major role played by information and 

communication technologies in an economy and society based increasingly on information 

and knowledge. 

Since the 1960s, the software industry has experienced an unprecedented development, 

accompanied first by the computer revolution and then by the development of the Internet 

(Horn, 2004). The extremely specific nature of the software allows it to be perceived 

differently. Designing the software as a product occurs when it is supported by a storage 

device on which it is placed or if it is sold on the catalog. Software becomes inseparable 

from the electronic component on which it operates and its production becomes an integral 

part of the production of that tangible asset. Simple duplication on another medium 

generates a typically identical product while bearing extremely low costs. 

Thus, if the software is sold on the catalogue i. e. if they are aimed at the needs of 

anonymous parties, the software will be defined as a product. The producer often expects 

to meet the requirements of undefined parties (Bouchy, 1994). On the other hand, software 

is considered a service if it meets specific customer needs. These are the so-called specific 

software dedicated to satisfying the tailor-made requirements of certain users. In this case, 

producing software requires knowledge sharing and communication between developers 

and end-users. For Horn (2004), the developer makes his skills available to a client-user 

to respond to a particular problem. 

 

3. The market solution for software acquisition 

 

Traditionally, the market is considered for a client firm as its second pole of economic 

activity, the task of which is to produce what the firm cannot (Coase, 1937). Faced with 

multiple needs, the market has long been a satisfying one where total self-satisfaction will 

never be made possible for the firm. Conversely, the applications market, until recently, 

remained deficient in offering only basic software and programming languages (Genthon 

and Phan, 1999). The non-standardization of hardware by producers who only offer 

intercompatible IT products hindered the construction of a market exclusively for pre-

programmed applications. Each firm builds its own technology infrastructure differently 

and therefore the standardized software industry has not yet emerged. 

With the introduction of information and communication technologies that have 

conquered economic and social life and accompanied by material standardization, the 

application needs of different market players have become complex and broadened. This 
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stipulated the creation of a new market for application services occupied by parties with 

the task of producing software that meets different needs. 

Software products were then referred to as software packages produced by firms 

known as software publishers specializing in a particular segment. These firms produce 

and offer on a large scale standard software products that meet the needs of anonymous 

users (Jiang et al., 2001). For user firms, the emergence of this new market at the beginning 

of the 1990s makes it possible to get rid of the shortage of internal resources and means 

which for a long time restricted internalization. This enables the customer firm not to lose 

the resources of the ISD in standard requirements that are easily achieved at lower costs 

through the use of the market. It is sufficient to use the market to acquire a software 

package according to the nature of the client’s needs. In this sense, Welke (1981, p. 400, 

cited by Mathiassen, 1998) states that:« it should be obvious that buying a package -- 

unless it is a poor fit or product -- will usually cost less money than creating it in-house. 

If you are not yet convinced of that statement, my suggestion would be to examine why you 

don’t build your own automobile or make your own shoes». 

The first and oldest solution is to internalize the software development project by 

relying on the client firm’s own internal services. Before the industrialization of software, 

firms were faced with an application deficiency solved by a single approach which is self-

satisfaction in order to meet the needs expressed in its frontiers. Other external solutions 

for acquiring software were not yet available when the publishers only offer their 

customers proprietary systems linked to the hardware system they produce. 

Thus, developing software by computer specialists in user organizations remained the 

only way of acquiring different software. Firms were at that time stockpiling specific 

applications developed in-house in COBOL on large systems characterized by low 

productivity and long development cycles. 

Subsequently, other, more flexible and sophisticated production methods have 

emerged, whose aim is to improve the quality of the software produced while better 

meeting the demands of internal users. Today, there is a wide range of programming 

software that can be installed on the client firm’s site but also on a virtual space offered 

by specialized service providers. Developing software within the client firm is defined as 

a specific production project that involves two main parties: the prime contractor and the 

project owner (Pinto and Slevin, 1988). 

Users, also known as end users, are the part of the project owner in a software project 

(De Besses, 1999). The software used remains for them a tool and not the essential part of 

their activity because they use software as a support to manage their different functions of 

the firm and therefore it is up to them to specify the functionalities of the requested 

software. This part is therefore mainly interested in the functionalities of a program. A 

binary version compiled for its operating system is therefore enough to help them to carry 

out their jobs within the firm. If the contracting authority specifies the functionalities of 

the software, the part of the contracting authority will be the one that ensures the 

introduction of these functionalities in a software product. 



  
 

Human factor in digital projects: the example of software development  

ISBN: 978-9931-9738-0-5 

The prime contractor, also called project manager, covers the category of developers 

and programmers who ensure the execution of a development project. The prime 

contractor presented by the ISF1 via its sub-services is the one who produces the software 

while ensuring certain conformity to what is requested by the end users. This approach is 

therefore possible unless the firm to which the project owner belongs has software 

development specialists capable of ensuring the technical execution of the project. 

Otherwise, the firm has two solutions; either hire new employees capable of managing 

the project, or resort to outsourcing2 . In fact, the first choice is more costly for the firm 

that undertakes it, although it guarantees it total independence, than the second.  

 

4. The external solution for software acquisition  

 

In its general sense, outsourcing is thus conceived as a strategic approach that allows 

a client firm to leave the management of a function to another independent external party. 

It is therefore a change in the firm’s organizational boundaries towards the outside world, 

the aim of which is to reduce total production costs or to focus on the main value-creating 

functions. 

As a result, functions that are considered secondary or those that only support the main 

function of the firm can be outsourced, of which software production is an example. For a 

firm that only produces software to meet its own occasional needs; outsourcing offers 

several advantages and is more timely than in-house. Entrusting this complex function to 

another legally independent party with the ability to meet the needs of different clients 

generates an indisputable technical, strategic and economic privilege for the client. 

Since the principal activity of the service provider is to produce software for the various 

parties, the service provider normally has the experience, knowledge and specialized 

means to do so better than its customers. These factors contribute to increasing the success 

of software projects as well as the feasibility of economies of scale, which is reflected in 

the low price of its application offers to its customers. By working for several clients, the 

pooling of its productive assets between different clients whose aim is to serve similar 

needs is illustrated by the minimization of the production burden and thus by the 

rationalization of the prices of its services. 

Historically, this strategic direction for outsourcing firms has emerged late with the 

creation of SCSC3, whose mission is to meet non-standard needs in relation to a market 

inability to meet certain customer requirements. The SCSC specializes in programming 

specific software by relying on highly formalized methodologies such as Merise and on 

specialized software tools. Their clientele was originally formed by very large public and 

private firms. 

 
1 Information systems function  
2 We are only talking about outsourcing because the market is always advantageous over the internal 

solution. So the software developed within the company is only that which is not available in the market. 
3 software and computing services company 
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Today, the significant involvement of these SCSC in the application market indicates 

that firms find in this recent solution a dialectical tendency whereby they can entrust a 

complex activity such as software development to a third party instead of under-investing 

or over-investing in products that only partially meet user needs (Bouchy, 1994). 

Outsourcing a software project to specialized providers is now seen as an opportunity for 

client firms to overcome the burden of internal development and external market failure 

(Bouchy, 1994). 

By using this approach, the information systems function of the client firm becomes a 

project owner, as it is responsible for contacting the service provider, who in turn 

introduces the project owner to it. From then on, the ISF acts as a mediator and 

communicator between the internal services that express their application needs and the 

producing party to assume that the software product will be capable of satisfying the 

internal needs (Pinto and Slevin, 1988). 

 

5. The importance of the human factor in the software development project  

 

Application management and development is one of the functions of the information 

systems function. Regardless of the strategy followed to acquire software, ISF members 

ensure that the needs expressed by the other services of the same firm are met. From the 

selection of a software package to its implementation, including contracting and invoicing, 

the ISF remains the only party in charge of application requirements. 

The latter, and to better manage these sub-functions, encompasses a diversified mix of 

technical and human resources capable of meeting the various technological needs that 

may arise within the firm. The physical resources that go back to the technological 

infrastructure on which the manager is based are accompanied by a set of human resources 

that trace possible developments in the latter. A homogeneous mix of resources from 

different disciplines is therefore required to manage this function. 

Among the most discussed classifications to distinguish the resources needed to 

manage a technology project, Bharadwaj (2000) identifies human resources that are 

technical, managerial and technological infrastructure. For their part, Wade and Hulland 

(2004) highlight eight types of resources, depending on the objective nature of each: 

-External resources, which are responsible for managing relationships with partners, 

the study of competition and market responsiveness; 

-Internal resources that ensure the management and development of the technological 

infrastructure, the allocation of the IS budget, and the improvement of skills; 

- Resources that are sustainable over time: these refer to those that manage the IS 

function’s long-term projects such as change management, IT plans, management of 

relations with partners, …, ect;  

- Resources that are sustainable over time: these refer to those that manage the IS 

function’s long-term projects such as change management, IT plans, management of 

relations with partners, etc.  
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More specifically, Lee et al (1995) and Todd et al (1995) focus on ISD competencies. 

These skills can be classified into three categories cited by Feeny and Willcocks (1998). 

First of all, the technical skills also known as "IT capability" belong to: experts, analysts 

and designers with the ability to design, integrate and convert emerging technologies with 

the firm’s objectives and to anticipate future business needs. These resources are 

distinguished by their evolution thanks to the technological experiences accumulated 

throughout previous IS development cycles (Mata et al, 1995). 

The ISD also includes business skills, which are responsible for managing IS 

development and maintenance projects, establishing external relationships with partners, 

and balancing the firm’s actual needs for new IS projects with the financial resources 

available. Generally, these skills are characterized by multidisciplinary knowledge that 

enables them to master the management of the relationship between the different functions 

of the firm and knowledge not necessarily in-depth in the technical operation of IS. 

As a last category, interpersonal skills are extremely important both internally and 

externally. Within the firm, these skills are intended to establish a strong relationship 

between end-users and designers, to clarify process and manipulate the relationship 

between them. At the external level, they have a responsibility to establish external 

relations, including with IT partners and providers, and to manage and ensure the 

performance of contracts. 

From a pyramidal angle, Pepparda and Ward (2004), referring to the work of Caldeira 

(1998), propose a model based on the principle of RBV4 by classifying IS competencies 

into three levels. The lowest level of these skills is called the resource level. It integrates 

the various human resources used in the daily and strategic management of IS and are 

inseparable from the firm. The intermediate level of these competencies is called: 

organizational level. 

The latter is the result of the mobilization, structuring and integration between the skills 

of the lower level. In other words, the overall interaction between the resources results in 

a higher level of competence under the name of IS competence. In addition, the highest 

level of IS skills is IS capabilities. These capacities, which represent the so-called 

enterprise level of resources, are not easily disposed of and therefore few enterprises 

possess this level of skills, which are intimately linked to organization and strategic 

functioning. 

 

6. The main poles of a software acquisition project  

 

Developing a software project is an intellectual work of producing codified knowledge 

(Horn, 2004). This activity is mainly presented in the literature by the terms: software 

lifecycle, software development cycle, software development cycle, application 

development cycle, development process and software design (Gaudel et al, 1996). 

 
4 Resources based view  
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Software development is understood as a relationship committed to the realization of a 

software product between two parties. 

In this context, Demir (2008, p. 75) suggests that: “Software projects are developed 

for people by people”. If the client referring to the end users specifies the functional nature 

of the software, the prime contractor will be the one who makes it (Pinto and Slevin 1988). 

To be feasible, the software development project requires the design of a set of instructions 

transmitted from users to programmers. 

End users specify the nature of the application requirements according to the new 

situations of the function for which they are responsible. The changes indicated are related 

to factors both endogenous and exogenous to the function. Although the uncertainty and 

ambiguity of the external environment is seen as an inevitable challenge in the life of the 

firm, the internal technological changes that encumber the new trends affecting other 

external actors become a necessity for the survival of the economic unit. 

Therefore, there is a need for a new application support that is suitable for this change. 

This requirement will be transferred in the form of instructions to the party responsible for 

the application management of the SI function. The latter part has the task of satisfying 

the requirements of users by choosing either the maintenance of existing and already 

implemented software through a modification of its binary code or by a complete 

development of new software. The latter is achieved through one of the three 

organizational approaches mentioned above: insourcing, outsourcing or the market. With 

regard to the market solution of software acquisition, this solution is represented when one 

selects from several offers in the market the one that best meets the internal requirements 

requested. Publishers offering software products target anonymous parties with similar 

needs. 

Application standardization generates an extreme privilege in terms of price, as 

economies of scale are made possible for these firms (Reix, 2002). These firms adopt a 

one-sided strategy where predetermination of software functionality identifies the full 

employability of the software at the customer site. Regardless of the form of the software, 

communication between project manager and client is non-existent or even impossible. 

This software previously available on the market creates either an over-use or under-

use of features. Only the new generation of commercial software that offers an 

approximation to the needs of users. This is open source software through which access to 

its source code is feasible by providing the ability for the user to remodel and restructure 

its functionality according to his actual requirements. On the other hand, for closed 

software, this means until the release of a new version which may eventually lead to bug 

fixes or instructions not currently included. 

As for the internal solution, the acquisition of software takes place through 

requirements transmitted to the party responsible for the execution of the project. Internal 

users express their functional requirements to the ISF, which chooses insourcing on the 

basis of certain criteria from which the nature of these functionalities remains the most 

decisive. In the case of specific functionalities related mainly to the internal structure of 

the firm to which these two clusters belong, the ISF transforms these requirements into an 
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order to its internal employees after technical and economic evaluation of the project 

(Fuggeta, 2000). 

These funds are then obliged to draw up an exhaustive comprehension of these needs, 

always asking the users to confirm the correct interpretation of what they are asking for. 

In the event of an unexpected change in application use, it becomes necessary to contact 

the ISD to make the appropriate modifications to ensure satisfaction with the software 

before the project is finalized. The communication between these two poles is essential as 

in-house software is usually complex. 

If the ISD chooses to entrust the software project to a third party, it will be necessary 

to establish a lasting and in-depth communication with the provider. Usually, outsourced 

software is characterized by a medium specificity and complexity compared to those that 

are internalized. Therefore, the perfect comprehensibility between the ISD, which 

becomes the internal user representative of the client firm, and the service provider 

remains the cornerstone of the success of the outsourcing. Recourse to another external 

party is often critical as it threatens the client’s independence. The difference in goals 

between the two poles often leads to ex-ant and ex-post contractual problems (Arrichtti et 

al. , 1997). Opportunity, asymmetry of information and lack of confidence are the most 

pronounced contractual problems in the inter-organizational practices of firms 

 

7. The importance of human pluridisciplinarity in the software development 

project 

 

Compared to the development of computer hardware, software development is 

considered to be a project that most often fails because according to Cerpa and Verner 

(2009): 

-Perception of the final quality is not feasible even until a late stage of the project; 

-The prediction of the outcome of the project and the level of satisfaction expressed by 

the users remains unnoticed before its completion; 

-Determining in advance the amount of resources involved in the project is not feasible 

until the project is completed;  

- The compatibility or not of the software product with the hardware and software 

infrastructure already in place remains unclear, complex and hidden and never appears 

until the project is completed. This contributes to a reproduction of the software project, 

or in the simplest case to maintenance when the new software is incompatible.  

It is therefore necessary to follow a particular and complicated software development 

process based on a diverse framework of knowledge, each of which becomes capable of 

framing the problems mentioned above. 

First, communication between the developers and the end-users is seen as a critical 

criterion for judging whether the project is successful or unsuccessful. The ability of the 

software produced to meet the needs of users depends mainly on the correct interpretation 

of these needs in a digital form. This is made possible by the comprehensibility designed 

by the developers for what is requested. Undoubtedly, the proper interpretation of new 
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user functional requirements remains the key factor in the future satisfaction of the new 

software. Thus, it is important to observe the positive correlation between the specificity 

of the requested software and bipolar communication. The more complex the software to 

be developed, the more necessary, complex, sustainable, and therefore critical, 

communication between developers and users will be (Cowan and Foray, 1998). 

The mutual understanding between these two parties plays a decisive role in the 

development of the software specifications and its overall design. Therefore, including 

social and psychological knowledge in a software project is mandatory to avoid this non-

conformity of the produced software with the mentioned requirements. In some cases, the 

wrong expression of needs leads to the production of unusable software. The importance 

of communication between the parties involved in the project is much more important in 

the case of in-house and outsourcing than in the market. 

For market solutions, there is no communication between developers presented by 

external publishers and internal users of the client firm. At the same time, marketable 

software is considered generic i. e. non-specific serving standard needs. As a result, bipolar 

communication is not mandatory. If a malfunction is detected on the part of customers, it 

is necessary to hear the new version after two or three years in general to have a refined 

and corrected version for closed software or to have direct access to the source code while 

making personal changes and corrections if the software is free. 

Furthermore, the software development project is a complex process in which a 

particular management system is required to enhance the degree of success of the project 

(Wit, 1988). The quality of software project management remains the main criterion that 

determines the outcome and cost of the development project. In this context, Boehm (1991, 

p. 39) sees that: “poor management can increase software development costs more rapidly 

than any other factor”.  

Given that the software product is one of the most complex projects to manage, 

Nidumolu (1996) considers that managing a software product is a complex activity 

compared to managing another product; because the software life cycle is short in as much 

as the evolution of the application environment is strongly accelerated. As a result, 

software applications are highly specific, requiring special management and highly 

specialized know-how. 

In the same context, Wysocki and Young (1990) see that ICT projects in general 

require highly specialized managerial approaches compared to other projects carried out 

by the firm. Managing a software project involves planning, supervision and control 

throughout the development cycle because if an error occurs in one of the stages, it will 

undoubtedly cause the entire project to fail (Hartman et al., 2005). For their part, Wysocki 

and Young (1990) see that project management as a whole should not have a purely 

technical orientation like programming specialists, but communicational and 

organizational knowledge and experience in managing different types of projects remain 

important. 

This importance is reflected in both the insourcing and the outsourcing of the project. 

By outsourcing the project to the specialized party, the client firm is relieved of the total 
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management of the project but focuses on managing the relationship during the contractual 

phase while ensuring the information and sometimes even technical resources 

transmission between the parties. With regard to specialized technological skills, the latter 

are responsible for supervising the technical execution of the project at the provider, the 

continuation of the correct binary interpretation of the requirements and the degree of 

compatibility of the software product with the internal infrastructure of their firm. 

 

8. CONCLUSION  

 

The implementation of a software acquisition strategy is now essential to cope with an 

increasingly technology-based environment and the digitization of the business process. 

Using insourcing, outsourcing or the market presents an organizational alternative 

allowing a client firm to own software according to its real requirements. The purpose of 

this work was to highlight the dichotomy of human resources required to have software. 

Our pioneering attempt aims to go beyond the technical vision of the software. The special 

nature of software considered as an information product but also as a service requires a 

special framework of resources that offer it to a firm as a non-negligible tool supporting 

the various activities in its internal frontiers. 

Our conceptual approach has shown that whatever strategy a firm adopts to acquire 

software, a composite of human assets is necessary to ensure user satisfaction. Not only 

the technical specialists who carry out the software project, but other managerial, 

psychological and social skills play a decisive role in the perception of the software by 

those who request it. 
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Résumé: 

Le système bancaire et financier doit jouer un rôle prépondérant dans le financement 

du secteur industriel. Trois objectifs essentiels caractérisent notre article : Le premier est 

de mettre en lumière les différentes techniques quant  au financement de l’entreprise 

industrielle. Le deuxième  est de mettre en exergue les lacunes qui entravent le 

financement harmonieux du secteur industriel en Algérie. Quant au troisième, il s’intéresse 

aux leviers fondamentaux à mettre en œuvre pour une dynamique dans le domaine du 

financement du secteur industriel en Algérie. Les résultats obtenus mettent en évidence la 

nécessité de dynamiser la bourse des valeurs mobilières d’Alger d’une part et d’autre part 

accroitre l’émergence d’un système bancaire et financier à même  de relancer le secteur 

industriel en Algérie.  

Keywords: Secteur industriel ; Système bancaire ; Marché financier ; financement ; la 

bourse des valeurs mobilières ; leviers fondamentaux. 

JEL Classification Codes: F65, H49. 

 

Abstract: 

The banking and financial system must play a leading role in the financing of the industrial 

sector. Three essential objectives characterize our article: The first is to highlight the 

different techniques for financing the industrial enterprise. The second is to highlight the 

gaps that hinder the harmonious financing of the industrial sector in Algeria. As for the 

third, he is interested in the fundamental levers to be implemented for a dynamic in the 

field of financing of the industrial sector in Algeria. The results obtained highlight the 

need to revitalize the Algiers stock exchange on the one hand and on the other hand to 

increase the emergence of a banking and financial system capable of reviving the industrial 

sector in Algeria. 

Keywords: Industrial sector; Banking system ; Financial market ; financing; the stock 

exchange; fundamental levers. 

JEL Classification Codes: F65, H49. 

 

1. INTRODUCTION : 

Le tissu institutionnel d’un pays fonctionne avec la richesse produite par l’entreprise, entre 

autres : l’entreprise industrielle. Toutes les institutions ont besoin de ressources pour 

fonctionner. Mais seule l’entreprise produit des richesses matérielles dont a besoin un pays 
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pour se développer. C’est l’entreprise qui fait la puissance d’un pays. Il faut donc que 

l’entreprise soit au cœur de la nation. Aussi, l’ensemble des secteurs économiques doit 

être au centre des préoccupations des politiques économiques dont le secteur industriel. 

Dans ce cadre, il est à noter que la recherche permanente de la compétitivité est un enjeu 

important pour les entreprises industrielles. (Klossa, Guillon, Sartorius, 2012) soulignent 

que l’industrie d’aujourd’hui diffère de l’industrie d’hier dans les produits qu’elle 

fabrique, les procédés qu’elle utilise, les contraintes qu’elle subit ou les relations qu’elle 

entretient avec le secteur des services. Ce n’est pas un concept homogène et ses frontières 

sont de plus en plus difficiles à délimiter. Les industries consomment des services 

internalisés ou externalisés. D’autre part, la recherche permanente de la compétitivité est 

un enjeu important pour les entreprises industrielles. Sur une génération, les mutations du 

milieu industriel sont innombrables. Des pans entiers de l’industrie du XX siècle ont pour 

ainsi dire disparus. En effet, les révolutions techniques et technologiques actuelles : le 

numérique,  les économies d’énergie par exemple sont autant de chances de redéploiement 

de l’industrie à travers le monde.   A ce titre (Biales, Leurion, Rivaud, 2007) mettent en 

évidence que la politique industrielle ne peut pas se concentrer sur les activités en perte de 

vitesse ou en voie de disparition naturelle, mais elle doit le faire soit sur des secteurs 

jeunes, soit sur des secteurs importants sur le plan de l’indépendance nationale. La 

politique industrielle concentre les aides sur les secteurs d’avenir, c'est-à-dire sur ceux qui 

seront à l’origine de la formation d’une part importante de la valeur ajoutée dans le futur. 

Pour (Bekkour, 2016) l’économie industrielle s’affirme aujourd’hui comme la branche de 

l’économie qui étudie le fonctionnement des marchés et le comportement stratégique des 

entreprises. L’entreprise industrielle quelle que soit son envergure et sa santé financière, 

ne peut assurer l’ensemble de ses besoins de financement uniquement par les ressources 

générées à partir de son activité. Cela est d’autant vrai que ses besoins sont nombreux et 

variés dans leur forme. Ainsi, pour se créer ou se développer, l’entreprise à besoins de 

capitaux  pour ses investissements d’une part, d’autre part l’entreprise industrielle éprouve 

également en outre au courant de sa vie de tous les jours, divers besoins de financement 

engendrés par son cycle d’exploitation. Le système bancaire et financier joue un rôle 

prépondérant en ce sens. Dans ce  cadre, le système bancaire et financier joue un rôle  

important  dans le financement de l’entreprise industrielle .Pour (Sari, 2011) le secteur 

financier joue un rôle fondamental dans l’accélération des processus d’échanges de biens 

et de service ;  il est à l’origine de toutes les allocations optimales des ressources 

financières devant stimuler l’activité économique, l’emploi, ainsi que l’amélioration de la 

productivité et l’innovation. Un secteur financier efficace permet aux ménages de 

maintenir leur consommation en temps troubles et aide les entreprises à opérer les 

adaptations conjoncturelles des facteurs de production. (Mouhoubi, 1998)  souligne 

qu’une économie moderne, puissante, performante et compétitive ne peut exister sans un 

système bancaire et financier moderne, puissant, performant et ouvert. L’une ne va pas 

sans l’autre. Les pays développés nous offrent le meilleur exemple de cette parfaite 

osmose. (Mishkin, Bordes, Haut cœur, Labarthe , 2007)   mettent en évidence que les 

marchés financiers qui fonctionnent bien sont un facteur clé dans la production d’une 
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croissance économique élevée, alors que les marchés inefficaces sont une des raisons pour 

lesquelles de nombreux pays dans le monde restent  pauvres. La banque donc pour sa part 

et dans le cadre du financement de l’entreprise industrielle peut proposer en vue de 

satisfaire les différents besoins de capitaux exprimés par l’entreprise à n’importe quel 

moment de sa vie, que ce soit lors de sa création, lors de son développement ou durant la 

période de son fonctionnement propose des financements adaptés à chaque nature de 

besoin. Toutefois, le financement des entreprises industrielles ne peut pas se faire 

uniquement  par le biais des crédits bancaires, ce qui constitue un frein pour la prise en 

charge de tous les projets. Le crédit bancaire ayant des limites qui sont fixées à travers 

entre autres, les ratios de solvabilité, de liquidité et de division des risques, il est clair que 

les banques ne pourront supporter seules le financement de l’économie, d’où la nécessité 

pour l’entreprise de s’adresser au marché financier, notamment la bourse des valeurs 

mobilières. En fait, dans une économie de marché, le marché financier représente la 

principale source de financement des entreprises. A ce sujet, (Monnier, Mahier –

Lefrancois, 2016) mettent en relief que les marchés financiers ont comme mission 

principale de participer au  financement de l’économie, c'est-à-dire d’organiser la 

rencontre entre les agents à besoin de financement (investissement des entreprises, 

financement de la dette de l’Etat) et ceux à capacité de financement (habituellement les 

ménages). Le marché est un lieu d’échange sur lequel l’épargnant doit pouvoir être assuré 

de retrouver la liquidité de ses avoirs en cas de nécessité en vendant ses valeurs mobilières. 

(Gaveau, Tarazi , 2018) mettent également en exergue  qu’on dénombre cinq fonctions 

principales des marchés financiers : mobiliser l’épargne, fournir la liquidité, fournir de 

l’information, faciliter la restructuration des entreprises, contrôler les entreprises 

émettrices. L’Algérie a besoin d’ériger une place boursière qui finance l’économie 

productive. Qu’en est-il du secteur industriel et de son financement en Algérie ? 

C’est donc un triple questionnement qui sera au cœur de notre problématique : 

• Quelles sont les différents financements de l’entreprise industrielle ? 

• Quelles sont les lacunes qui entravent le financement harmonieux du secteur 

industriel en Algérie ? 

• Quels sont les leviers fondamentaux à mettre en œuvre pour une dynamique 

dans le domaine du financement du secteur industriel en Algérie ? 

Autant de questions qui sous tendent la problématique afférente à notre article. Pour 

résoudre la problématique en question, nous avons émis un certain nombre d’hypothèses. 

Nos hypothèses : 

• Pour atteindre ces objectifs, l’entreprise industrielle peut se procurer les moyens 

financiers nécessaires à travers diverses sources, notamment : En premier lieu, les 

financements internes à travers l’autofinancement, les cessions d’actifs 

immobilisés, les augmentations de capital et les apports en compte courant. En 

second lieu à travers les financements externes : le financement bancaire, les 

opérations de crédit –bail et le financement par le marché financier ; 

• En Algérie, la lente évolution de la sphère réelle, la restructuration encore 

inachevée du marché intérieur, l'immaturité de certains projets, l'insuffisance de 
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l'offre bancaire et la concurrence souvent déloyale des activités informelles et des 

produits importés ont fragilisé les relations entreprise industrielle-banque et n'ont 

pas favorisé leur synergie, indispensable à la croissance économique. Le système 

bancaire et financier  doit consentir plus d'efforts pour améliorer quantitativement 

et qualitativement le financement de l'économie en veillant au respect du cadre 

normatif d'intervention et en renforçant la prévention et la supervision dans le cadre 

de la bonne gouvernance.  

• Il existe plusieurs leviers fondamentaux à mettre en œuvre pour une efficience du 

financement du secteur industriel, entre autres : le développement des produits 

financiers alternatifs et  la finance islamique. D’autre part, il y lieu également de 

mettre en place un plan visant à une formation de haut standing dans le domaine 

bancaire et financier à l’instar des banques Occidentales afin de valoriser les 

ressources humaines. La  bonne gouvernance économique, bancaire et financière 

constitue également un levier d’action pour une dynamique du financement du 

secteur industriel sans oublier le développement de la culture bancaire et financière 

au sein des institutions et des entreprises. 

Méthodologie : 

En vue  de vérifier nos hypothèses, nous avons  eu recours à la technique documentaire 

qui nous a permis d’exploiter différents ouvrages et documents pour faciliter notre 

recherche ayant trait au thème de notre article. La recherche bibliographique en question 

va nous permettre dans le cadre de notre article  d’alimenter notre problématique et notre 

hypothèse de travail. Notre coupure épistémologique nous permettra de formuler des 

solutions et des recommandations quant au thème de notre papier.  

Les objectifs  de notre article :  

Trois objectifs essentiels caractérisent notre papier : 

• Le premier objectif est de mettre en lumière les différentes techniques quant  au 

financement de l’entreprise industrielle et ce, dans un cadre conceptuel. 

• Le deuxième objectif est de mettre en exergue les lacunes qui entravent le 

financement harmonieux du secteur industriel en Algérie. 

• Le troisième objectif est de mettre en relief les leviers fondamentaux à mettre en 

œuvre pour une dynamique dans le domaine du financement du secteur industriel 

en Algérie. 

2. Les différents financements de l’entreprise industrielle : le cadre conceptuel 

L’entreprise industrielle a des besoins de financement permanent pour assurer la 

réalisation de ses investissements et de son exploitation. 

2.1. Figure n°1 mettant en exergue le cycle de financement : 

Le cycle de financement décrit la manière dont l’entreprise trouve ses ressources de 

financement, les gère, les affecte, les rémunère, les rembourse, les renouvèle et les 

accumule. 

 

                                                     Le cycle de financement 
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Source : Darbelet M, Izard Scaramuzza L, Izard L (2011) : L’essentiel sur le management ; Berti 

Editions, p 184. 

Le cycle de financement est formé de phases d’acquisition des ressources financières, de 

leur rémunération, de leur remboursement, de leur renouvellement et de leur accumulation. 

2.2. Une vue globale sur les fonctions des systèmes financiers : 

Le système financier permet de transférer des fonds depuis les agents économiques 

(ménages, entreprises, collectivités publiques) qui épargnent, car leurs dépenses sont 

inférieurs à leurs revenus, vers les agents économiques qui souhaitent emprunter, c'est-à-

dire dépenser plus que leur revenu. On dit qu’il sert d’intermédiaire entre les agents à 

capacité de financement et les agents à besoin de financement. 

2.2.1. Finance directe et finance indirecte : 

L’analyse des flux de fonds propose une représentation utile des deux modes de 

financement : la finance directe et la finance indirecte. (Mishkin, Bordes, Haut cœur et 

al, 2007) mettent en évidence que la finance directe est une première manière de relier 

préteurs et emprunteurs. Dans la finance directe, les emprunteurs obtiennent directement 

des fonds de la part des préteurs en leur vendant des titres ou instrument financiers sur le 

marché financier. La seconde manière de relier prêteurs et emprunteurs est appelée finance 

indirecte. Dans ce cas, les emprunteurs obtiennent des fonds en s’adressant à des 

intermédiaires financiers (en particulier les banques) qui leur consentent des prêts. 

.2.2. Figure n°2 mettant en relief les flux de fonds au sein du système financier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Mishkin F, Bordes C, Haut cœur PC (2007) ; Monnaie, Banque et marchés financiers. 

Pearson Education, France, p 28. 

2.3. Les financements internes  de l’entreprise industrielle : 

Pour fonctionner, l’entreprise industrielle est amenée à engager des moyens économiques 

et financiers 

2.3.1. L’autofinancement :  

Cessions d’actifs 

FINANCE INDIRECTE 

Intermédiaires 

financiers 

f 

        Fonds 

Investisseurs-prêteurs 

1.Ménages 

2.Entreprises 

3.Etat et autres 

collectivités publiques 

4. Reste du monde 
 

 

 

 
 

    Fonds 

Marchés  

financier

s 
       
Fonds 

FINANCE  

DIRECTE 
dDIRECDIREC

TE 

             Fonds 

Emprunteurs 

1. Entreprises 

2. Etat et autres 

collectivités publiques 

3. Ménages 

4. Reste du monde 



  
 

Un essai d’analyse sur les différentes formes de financement du secteur industriel 

ISBN: 978-9931-9738-0-5 

La capacité d’autofinancement est une notion essentielle de la finance d’entreprise. 

(Chiha, 2009) nous informe que la capacité d’autofinancement est la ressource interne 

générée par les opérations enregistrées en recette et produits durant une période donnée. 

A l’issue de l’exploitation, si toutes les opérations en suspens étaient réglées, l’entreprise 

disposerait d’un surplus de liquidité. 

2.3.2. Les cessions d’actifs internes :  

De manière occasionnelle, l’entreprise peut également obtenir des ressources en cédant 

une partie de ses actifs immobilisés (opérations de désinvestissement). Les cessions ne 

peuvent constituer une ressource récurrente significative sans que l’on se pose la question 

de la pérennité de l’entreprise (risque de liquidation). 

2.3.3. Les augmentations de capital :  

L’augmentation du capital peut prendre quatre formes : l’apport en numéraire ou en 

espèces ; L’apport en nature ; L’incorporation des réserves ; La conversion de créances en 

actions. 

2.4. Le financement bancaire de l’entreprise industrielle :  

Il s’agit d’un financement externe, en effet, les ressources internes ne parviennent pas 

toujours à couvrir l’ensemble des besoins de l’entreprise, surtout lorsqu’ils sont en forte 

croissance. Les entreprises doivent alors avoir recours au système bancaire (emprunts), 

(Darbelet, Izard, Scaramuzza, 2011) soulignent que le fonctionnement d’une entreprise 

est caractérisée par l’existence de cycle, c'est-à-dire de phénomènes séquentiels se 

déroulant au cours du temps en une série d’acquisition, d’accumulation, de dépréciation, 

de renouvellement, de cession notamment  Du point de vue financier, trois cycles 

financiers caractéristiques sont identifiables ; le cycle d’exploitation, le cycle 

d’investissement et le cycle de financement. 

 Il existe deux types de crédits : les crédits de fonctionnement (crédits par caisse et crédits 

par signature) et les crédits d’investissement 

2.4.1. Les crédits de fonctionnement :  

Les crédits de fonctionnement ont pour objet de financer les besoins nés du cycle 

d’exploitation de l’entreprise. Il s’agit de crédits à court terme (1année). Le soutien 

financier que la banque peut apporter aux entreprises industrielles se situe à plusieurs 

niveaux : Permettre à l’entreprise d’anticiper le recouvrement de ses créances clientèles ; 

Financer, au moins en partie, ses délais de fabrication et de stockage ; Eviter à l’entreprise 

des décaissements en se portant caution ou différer la date d’un paiement en donnant son 

aval… (Bouyacoub, 2000)  souligne que les crédits à court terme ou crédits d’exploitation 

(crédits de fonctionnement) financent l’actif circulant du bilan, plus précisément les 

valeurs d’exploitation et ou/ le réalisable. Le remboursement d’un crédit d’exploitation, 

dont la durée est généralement d’une année (elle peut cependant, atteindre deux ans) est 

assuré par les recettes d’exploitation. On distingue deux grandes catégories de crédit 

d’exploitation : les crédits par caisse qui se traduisent par une immobilisation immédiate 

de capitaux et les crédits par signature qui n’engagent que la signature du banquier (La 

banque ne décaisse qu’en cas de défaillance du client.  

2.4.2. Les crédits d’investissement :  
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La nécessité pour toute entreprise dont l’entreprise industrielle de procéder à des 

investissements, c'est-à-dire d’accroitre ou de renouveler la masse de ses immobilisations, 

correspond à des impératifs d’ordre technique et économique. (Langlois, Mollet, 2011) 

mettent en évidence que les banques assurent l’essentiel de l’endettement stable des 

entreprises sous forme de prêts et de crédits à long et moyen terme. On distingue 

théoriquement : le crédit à moyen terme qui va de deux à sept ans et le crédit à long terme 

qui dépasse sept ans et qui en pratique est limité à vingt ans. 

2.4.2.1. Le crédit à moyen terme d’investissement (CMT) :  

Le crédit moyen terme d'investissement (CMT) s'inscrit dans la fourchette deux ans/sept 

ans. Il est essentiellement accordé pour l'acquisition de biens d'équipement amortissable 

entre huit et dix ans. Ce type de crédit permet, en fait, de financer non seulement le matériel 

et l'outillage, mais aussi, certaines constructions de faible coût dont ont besoin les sociétés 

industrielles.  

2.4.2.2. Le crédit à long terme :  

Ce crédit s'inscrit dans la fourchette huit ans/vingt ans. Il finance des immobilisations 

lourdes, notamment des constructions. Les crédits à long terme se distribuent 

généralement sous forme de prêts mis intégralement à la disposition des emprunteurs par 

des établissements spécialisés : banques d'affaires, banques de crédits à moyen et long 

terme (banque d'investissement). Le long terme est financé essentiellement sur des 

ressources d'emprunts, provenant notamment d'émissions obligataires notamment en 

Occident.  

2.4.2.3. Les institutions spécialisées :  

En France par exemple, les institutions financières distribuant des prêts à long terme sont : 

La banque de développement des PME (BDPME) dont le rôle est le financement des 

petites et moyennes entreprises (PME) ; La caisse centrale de crédit coopératif qui finance 

les entreprises du secteur coopératif non agricole ; Les sociétés de développement régional 

(SDR) 

2.4.2.4. Prêts à long terme en Algérie :  

Dans le cadre du financement des investissements concernant les prêts à long terme, ils 

sont essentiellement accordés par le fonds national d’investissement (FNI). Il existe 

également le fonds de garantie des investissements des PME (FGAR)  

2.4.3. Le crédit-bail :  

(Darbelet, Izard, Scaramuzza, 2011) soulignent que le crédit-bail est simultanément un 

procédé d’investissement et de financement. En fait, le crédit bail est une formule originale 

de financement de l'investissement qui connait depuis sa création, un grand développement 

en Occident. (Mansouri, 2005)explique que le crédit bail ou leasing est une opération 

commerciale et financière réalisée par les banques et établissements financiers ou par une 

société de crédit bail légalement habilitée et expressément agrée en cette qualité, avec des 

opérateurs économiques nationaux ou étrangers, personnes physiques ou morales de droit 

privé ou public ayant pour support un contrat de location pouvant comporter ou non une 

option d’achat au profit du locataire et portant sur des biens meubles ou immeubles à usage 

professionnel ou sur fonds de commerce ou sur des établissements artisanaux.  
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2.4.4. Le crédit-bail en Algérie :  

L’ordonnance n° 96-09 du 10 janvier 1996 relative au crédit –bail  met en lumière dans 

son titre I les dispositions générales relatives au crédit-bail et dans son titre II les droits et 

obligations des parties au contrat de crédit-bail mobilier et immobilier. 

2.4.5. Les banques et les sociétés de crédit-bail :  

Souvent intégrées à un groupe bancaire, les sociétés de crédit-bail constituent des filiales 

ad hoc dans un domaine où les banques commerciales n'interviennent pas directement, 

mais où leur absence du marché nuirait à leurs intérêts.  

2.5. Le financement de l’entreprise industrielle par le marché financier : 

2.5.1. Figure n° 3 ayant trait aux acteurs des marchés financiers et le financement de 

l’économie : 

(Lazary, 2014) met en exergue ce qui suit : «  les marchés financiers font l’interface entre 

les émetteurs d’une part et les investisseurs d’autre part. Ces acteurs interviennent sur les 

marchés par le biais d’intermédiaires. Les marchés financiers reposent aussi sur des 

infrastructures notamment pour la négociation et la compensation des instruments 

financiers. L’ensemble de ces intervenants constituent la place financière » 

 

 Les marchés 

 

Source : (Lasary, 2014) : Le marché des capitaux. Editions Lasary, Alger, p 83. 

Pour financer son activité, une entreprise peut donc soit emprunter auprès d’une banque 

soit directement émettre des produits financiers sur les marchés. Les banques sont donc 

un acteur extrêmement important du financement de l’économie. (Carrissant, Lesnard, 

2010) indique  que la bourse  est un marché financier réglementé. Il existe également aussi, 

des marchés réglementés, appelés de gré à gré, où les banques et autres institutions 

financières émettent et échangent des titres 

2.5.2. Les principaux produits offerts :  

Selon (Carrissant, Lesnard, 2010) on distingue : 

• Les actions : ce sont des titres de propriétés d’entreprises qui donnent le droit à 

leurs détenteurs de contrôler la gestion de ces sociétés , de percevoir des dividendes 

et de souscrire à une émission d’actions nouvelles. 

• Les obligations : ce sont des titres de dettes remboursées à long terme (à plus de 

deux ans). Le souscripteur reçoit un intérêt garanti. De multiples variantes existent : 

obligations à taux fixe ou à taux variables… 

• Les placements collectifs en valeurs mobilières : En France  par exemple, ils sont 

connus sous la dénomination d’OPCVM (organismes de placement collectifs en 

valeurs mobilières) qui regroupent les SICAV (société d’investissement à capital 

variable) et le FCP (fonds communs de placement). 

• Les produits dérivés : ce sont des contrats sur le futur qui permettent d’acheter à un 

prix et à une date fixée d’avance, le terme ou de donner le droit d’acheter (les 

options). 

2.5.3. Les acteurs : Les intervenants sur les différents marchés : 

Investisseurs Émetteurs     Intermédiaires 
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• les entreprises : les grandes émettent des titres pour se financer. Pour attirer les 

investisseurs, les résultats financiers doivent être satisfaisants et une stratégie claire 

doit être diffusée. Ces entreprises ont aussi l’opportunité de modifier leur périmètre 

d’action par le biais des OPA (offre publique d’achats) ou des OPE ( offre publique 

d’échanges) ; 

• les gouvernements : sont les premiers émetteurs de titres pour financer leurs déficits 

publics. 

• les banques commerciales : interviennent sur les marchés des changes et monétaires 

et sur les marchés obligataires et d’actions grâce aux OPCVM qu’elles gèrent 

notamment ; elles sont également aussi présentes sur les marchés dérivés et celui 

des SWAPS ; 

• Les entreprises d’investissement : réceptionnent les ordres, négocient pour leur 

propre compte, gère le portefeuille de tiers ; 

• Les fonds d’investissement : ils ont pris une place importante sur les marchés 

financiers. Ce sont les fonds souverains qui sont des fonds d’investissement publics 

contrôlés par des Etats. Ce sont aussi des fonds de pension qui sont des organismes 

de placement collectif qui gèrent les retraites salariales et l’épargne salariale. 

2.5.4. Le rôle des banques dans les opérations financières : 

(Mishkin, Bordes, Haut cœur et al, 2007) mettent en exergue que  les banques et autres 

institutions financières font que les marchés financiers fonctionnent .sans elles, les 

marchés financiers ne seraient pas capables de transférer les fonds des agents qui épargnent 

vers ceux qui ont des projets d’investissement. Par conséquent, leurs effets sur l’ensemble 

de l’économie sont importants .En Occident, le rôle des banques dans les opérations 

financières est très important : 

• Intermédiaires naturels entre l’offre et la demande de capitaux à long terme, les 

banques ont un rôle important à jouer sur le marché financier, dans le placement et 

l’émission de valeurs mobilières et pendant la durée de la vie des titres ; c’est par 

elles que se nouent les rapports entre émetteurs et épargnants. A cet effet, les 

banques ont constitué des services spécialisés dont l’importance et l’appellation 

varient selon les établissements : affaires financières, services des titres et services 

de la bourse en Occident.   

Elles sont les conseillers éclairés et écoutés des émetteurs et épargnants : 

• Vis–à–vis des émetteurs, les banques précisent avec les sociétés les plans de 

financement qui leur sont proposés ; elles orientent leurs clients vers tel type 

d’opération adaptée à leurs besoins. Elles mettent au point la formule retenue ; 

• Vis-à-vis des épargnants, transmissions d’informations, centralisations et 

diffusions de renseignements économiques ou boursiers, suggestions de placement 

sont les principales formes du rôle de conseiller tenu par les banques ; 

Les banques sont également des intermédiaires entre l’offre et la demande de capitaux à 

long terme. 
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3. Une vue globale sur les lacunes qui entravent le financement harmonieux du 

secteur industriel en Algérie : 

3.1. Quelques repères sur le secteur industriel public en Algérie : 

(Bekkour, 2016) explique qu’en Algérie de nombreuses restructurations ont eu lieu depuis 

1988 : huit fonds de participation en 1988, 11holdings en 1995, 5 holdings en 2000, 28 

SGP (sociétés de gestion de participation) en 2001 et 12 groupes en 2015.  (Bekkour, 

2016) nous informe que la restructuration du système industriel public (appelé secteur 

public marchand industriel : SPMI) qui regroupe l’ensemble des entreprises publiques 

économiques (EPE) a consisté au remplacement, par fusion absorption des 28 SGP par 

sept groupe industriels( Décision du conseil des participations de l’Etat (CPE) ayant fixé 

ce plan de restructuration industrielle en Aout 2014. Les groupes ont été installés le 23 

février 2015. Ajoutés aux cinq groupes qui existaient déjà, le système industriel public est 

composé depuis  février 2015, de douze groupes qui sont des sociétés par actions. Les sept 

groupes crées sont : 

• Le groupe Agro-industries ; Le groupe industrie-chimique ; Le groupe 

Equipements Electriques ; Electrodomestiques et Electroniques ; Le groupe 

industrie locales ; Le groupe mécanique ; Le groupe Industries Métallurgiques et 

Sidérurgiques ;  Le groupe Textiles et Cuirs ; 

• Ces groupes s’ajoutent aux cinq qui existaient déjà : SNVI (véhicules industriels), 

GICA (ciments), SAIDAL (produits pharmaceutiques) , SNTA (TABAC) et 

MANAL( mines et carrières) ; 

• Cinq entités sont rattachées au ministère de l’industrie et des mines. Il s’agit de : 

l’entreprise de service ECOFIE, chargée de la consolidation des agrégats 

économiques du secteur public marchand ; 

• Quatre SGP « Zones industrielles » qui gèrent pour le compte de l’Etat, les titres de 

32 entreprises. 

3.2. Les banques  comme unique moyen de financement de l’entreprise industrielle 

algérienne : Un handicap majeur pour une émergence économique 

En Algérie, le financement des entreprises se fait quasiment par le biais des crédits 

bancaires, ce qui constitue un frein pour la prise en charge de tous les projets. Le crédit 

bancaire ayant des limites qui sont fixées à travers entre autres, les ratios de solvabilité, de 

liquidité et de division des risques, il est clair que les banques algériennes ne pourront 

supporter seules le financement de l’économie. (Benachenhou, 2015)  souligne que  les 

banques sont-elles une des causes de la faible diversification de l’économie et de la qualité 

médiocre de la croissance ? Certainement mais c’est un phénomène induit car les causes 

principales sont ailleurs : le rôle dominant de l’Etat dans l’économie qui façonne le 

comportement des banques publiques en matière de politique du crédit et le faible 

dynamisme de la demande de crédit du secteur privé pour l’investissement en comparaison 

de sa demande pour le commerce.(Naas, 2003) note que l’Algérie s’est orientée vers 

l’économie de marché. En fait, le passage d’une économie d’endettement, une économie 

où les entreprises sont financées essentiellement par le crédit, à une économie de marché 

où le marché des capitaux joue un rôle principal dans la croissance, implique une réforme 
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globale du schéma de financement de l’économie nationale. (Grim, 2012) note que la 

réforme du système bancaire national est étroitement liée à la transformation de 

l’environnement dans lequel il évolue et plus particulièrement au redéploiement de 

l’administration économique de l’Etat qui doit se réformer pour accompagner la transition 

vers l’économie de marché et soutenir l’entreprise dans la production de richesses.  

3.2.1. Tableau n°1 mettant en relief les Montants des crédits distribués par les 

banques en Algérie à fin 2015 

Crédit à court terme 1710 milliards de DZD 23,5% du global 

Crédit à moyen terme 1641 milliards de DZD 22,6% du global 

Crédit à long terme 3925 milliards de DZD 53,9% du global 

Sources : Banque d’Algérie, FMI  cité par Sekak R (2017) : monographie du secteur bancaire en Algérie 

consulté le novembre 2020 sur internet. 

3.2.2. Tableau n° 2 mettant en lumière la part des crédits distribués par les banques 

publiques à fin 2015  

Crédit à court terme 1153 milliards de DZD 18% du global 

Crédit à moyen et long terme 5214 milliards de DZD 82% du global 

Sources : Banque d’Algérie, FMI  cité par Sekak R (2017) : monographie du secteur bancaire en Algérie 

consulté le novembre 2020 sur internet. 

La part importante des crédits à long terme, fortement concentrée sur les banques 

publiques, démontre l’engagement fort de ces dernières dans le financement des grands 

projets d’investissements publics. Un tel niveau d’engagement en contexte de rareté 

croissante de la liquidité bancaire compliquera probablement à terme la gestion des bilans 

pour certaines de ces banques publiques. Il convient de relever que l’intermédiation 

bancaire reste le moyen quasi exclusif de financement de l’économie.  

3.2.3. La problématique du financement bancaire de l’entreprise en Algérie : 

Composantes de l’environnement économique dont elles subissent les effets, les banques 

commerciales algériennes constituent elles-mêmes un système dont la valeur et l’efficacité 

conditionne l’ensemble des activités économique et social. 

3.2.3.1.  Les contraintes managériales liées aux banques :  

(Bouchakour, 1996) met en évidence que le banquier algérien est, dans une certaine 

mesure, le produit d'une bureaucratie, d'un système longtemps marqué du sceau de 

l'injonction politico- administrative, et certains réflexes, nés du poids des habitudes 

négatives, continuent d'entraver l'évolution des relations banques- entreprises. Il est vrai 

qu'un effort d'adaptation est également demandé aux chefs d'entreprises. Beaucoup d'entre 

eux restent imprégnés des principes d'assistance qui caractérisent l'économie dirigée. Les 

uns continuent d'assimiler le crédit à une aide obligatoire de l'Etat, tandis que d'autres le 

considèrent comme un droit acquis renouvelable, à perte de vue …Dans ce cadre, (Lamiri 

2013) note que Le management est l’arme la plus redoutable et la plus efficace que les 

nations modernes utilisent pour maintenir et creuser leur suprématie économique et 

technologique sur le reste. C’est la ressource des ressources ; celle qui permet d’utiliser 

efficacement les actifs d’une nation.  

3.2.3.2. Délais de traitement des dossiers :  
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D’une façon générale, les délais de traitement des dossiers de crédit ont toujours constitué 

l’objet de réclamation de la clientèle à l’encontre des banques. Cela s’explique par 

l’insuffisance en nombre et en personnel de qualité en matière d’appréciation et 

d’évaluation des risques de crédit au niveau des agences bancaires, ce qui justifie des 

décisions de centralisation des dossiers au niveau des succursales ou des directions 

centrales. Il ya également la question de la non fiabilité de plusieurs documents pouvant 

constituer la base même de la décision du banquier à octroyer ou non les crédits, 

notamment les pièces comptables, documents financiers etc. 

3.2.3.3. Les contraintes liées aux entreprises :  

Les conditions de crédit ne sont pas toujours respectées du fait, que les besoins exprimés 

par les entreprises sont mal appréciés. Le financement bancaire étant soumis à des règles 

prudentielles universelles, il est donc subordonné et octroyé sur la base d’un dossier qui 

fera l’objet d’une analyse financière et de rentabilité, afin de déterminer la viabilité et 

remboursabilité des concours à octroyer pour le projet. Cependant, dans son analyse 

critique du risque bancaire, la banque est souvent confrontée à certains problèmes, entre 

autres : l’insuffisance des fonds propres de certains e entreprises industrielles résultant de 

la forme juridique des entreprises (SARL) souvent avec un capital social dérisoire. Il ya 

également, la difficulté à mesurer le marché ou évolue l’entreprise caractérisé par un 

environnement concurrentiel d’une part et d’autre part ; l’absence  de données statistiques 

fiables est ressentie également par la banque pour l’octroi d’un crédit 

3.3. Un marché financier performant en Algérie : Levier d’action pour un 

financement harmonieux de l’entreprise industrielle en Algérie 

L’Algérie a besoin d’ériger une place boursière qui finance l’économie productive. 

(Bouzar, 2010) estime que  la bourse constitue un site économique et financier important 

pour jouer un véritable rôle dans le passage de l’économie d’endettement vers une 

économie régulée par le marché. Pour sa part, (Nouioua ,2017) souligne qu’un marché 

financier ne s’improvise pas. Il se constitue  graduellement dans la mesure où les 

dispositions à prendre sont menées d’une manière judicieuse de façon à accroitre les 

transactions tout en les rendant attractives aussi bien pour ceux qui font l’offre que pour 

ceux qui font la demande. En devenant actif le marché financier fournira de nouveaux 

instruments financiers susceptibles de drainer vers les entreprises, l’Etat ; les institutions 

publiques de substantielles ressources. En Algérie, la lente évolution de la sphère réelle, 

la restructuration encore inachevée du marché intérieur, l'immaturité de certains projets, 

l'insuffisance de l'offre bancaire et la concurrence souvent déloyale des activités 

informelles et des produits importés ont fragilisé les relations entreprise-banque et n'ont 

pas favorisé leur synergie, indispensable à la croissance économique. 

3.3.1. Figure n°2 : Présentation succincte de la bourse des valeurs mobilières d’Alger 
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Source : www.sgbv.dz 

La cote officielle comporte : un marché de titres de capital et un marché de titres de 

créance. Le marché de titres de capital est destiné aux grandes entreprises .Le marché des 

titres de créances est composé d’un marché des obligations (titres émis par les sociétés par 

actions). Le marché blocs OAT est réservé aux Obligations Assimilables émises par le 

Trésor public Algérien. 

Il existe également un marché des PME. Le marché des PME (réservé aux Petites et 

Moyennes Entreprises ) créé en 2012 par le règlement COSOB n°12-01 du 12 janvier 2012 

modifiant et complétant le règlement n°97-03 du 18 novembre 1997 relatif au règlement 

général de la bourse des valeurs mobilières, (Paru au JORA n°41 du 15 juillet 2012). Ce 

marché peut offrir aux PME en démarrage une alternative pour accéder aux capitaux. C’est 

une excellente occasion de croissance pour les PME, tout en procurant aux investisseurs 

un marché bien réglementé pour leurs placements.  

3.3.2. Tableau n° 3 mettant en lumière les indicateurs de la bourse d’Alger au 

31/10/2017 

Capitalisation boursières 42,69 milliards de Dinars 

Nombre de sociétés cotées 05 

Rendement net des actions cotées Entre 5,83% et 10.98% 

Encours des obligations du trésor public 398,42 milliards de dinars 

Evolution de l’indice : Dzair Index 

• +26,17% depuis sa création le 

03/01/2008. 

• - 2,43% du 01/01/2017 au 31/10/2017. 

PER (Price-earning ratio) 

• Biopharm : 5,06% 

• Alliance assurances : 5,64% 

• Saidal : 5,77% 

• EGH Chaine El Aurassi : 9,31% 

• NCA Rouiba : 19,50% 

Source : Journal El Watan économie du 6 novembre 2017. 

3.3.2.1. Le retrait de l’entreprise NCA Rouiba : 

Notons que la société NCA Rouiba a déposé auprès de la commission d’organisation et de 

surveillance des opérations de bourse (COSOB) le 19 mars 2020, une demande officielle 

portant sur un projet d’offre publique de retrait (OPR) de son titre de la bourse d’Alger. 

Le compartiment PME quant à lui comporte toujours une seule société AOM Invest SPA 

en l’occurrence, admise en décembre 2018. Selon la COSOB, le titre AOM Invest n’a 

enregistré durant l’année 2019 que trois transactions portant sur 280 actions pour un 



  
 

Un essai d’analyse sur les différentes formes de financement du secteur industriel 

ISBN: 978-9931-9738-0-5 

montant s’élevant à 117 200 DA. Cet état de fait va engendrer donc une diminution des 

sociétés cotées. 

3.3.2.2. Faiblesse de la capitalisation boursière : 

La capitalisation boursière demeure faible, le nombre d’entreprises cotées également. La 

bourse constitue une alternative aux financements bancaires dans la conjoncture actuelle. 

D’où la nécessité pour la bourse de recourir à ce mode de financement et redynamiser ce 

marché. Toutefois, le lancement d’un compartiment dédié au financement des petites et 

moyennes entreprises : PME en 2012 n’a pas changé la situation, ce qui fait 

qu’aujourd’hui, les entreprises ne se bousculent toujours pas à la bourse. 

2.3.2. 3. Figure n°3 représentant la place de la bourse des valeurs mobilières d’Alger 

(BVM) sur le continent Africain 

 
Source : Khaled M (2019) : Efficience informationnelle et excès de confiance : Quel constat pour le 

marché des actions en Algérie ? Revue d’économie et de statistiques appliquée Volume 16 n°  1, Juin 

2019, pp 84-103. 

Cette figure montre clairement la place de la BVM d’Alger sur le continent Africain, loin 

derrière le Malawi ; A ce titre,  (Grim, 2012)  souligne que la bourse d’Alger qui aurait 

pu conduire les actions de modernisation du management de nos entreprises est 

malheureusement réduite à l’état végétatif depuis 1999, au moment où ces dernières en 

avaient le plus besoin. La réforme du système bancaire national est étroitement liée à la 

transformation de l’environnement dans lequel il évolue et plus particulièrement au 

redéploiement de l’administration économique de l’Etat qui doit se réformer pour 

accompagner la transition vers l’économie de marché et soutenir l’entreprise dans la 

production de richesses  

2.3.2.4. Figure n° 4 : Classement  des dix premières bourses des valeurs mobilières  

(BVM) en Afrique 
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Source : Khaled M (2019) : Efficience informationnelle et excès de confiance : Quel constat pour le 

marché des actions en Algérie ? Revue d’économie et de statistiques appliquée Volume 16 n°  1, Juin 

2019, pp 84-103. 

On constate à première vue que  L’Afrique du Sud occupe la première place, en deuxième 

position on retrouve L’Egypte, le Nigéria occupe la troisième position et le Maroc la 

quatrième place. (Lakhlef, 2014)  met en relief que le développement de  nos marchés 

financiers tout comme le développement de notre économie est un travail de fond et de 

longue haleine. Mais les résultats peuvent être perceptibles dès lors que l’on instaure une 

dynamique de mouvement et si on est animé d’une volonté à la hauteur des enjeux que 

cela représente. Les enjeux sont considérables pour le pays, aucune stratégie économique, 

quelque soit la volonté politique affichée par les pouvoirs publics, ne peut réussir sans 

l’apport conséquents des entreprises. 

3.3.2.5. Tableau n°4 mettant en exergue le nombre de titres cotés dans certains pays 

Arabes 

Pays Nombres des titres côtés 

Egypte 300 

Jordanie 275 

Koweit 200 

Maroc 100 

Algérie 4 

Source : -Ismail A (2011) : « Pour rattraper le retard, une entreprise par mois introduite en Bourse ». 

Journal El Watan-Economie du 14-20 mars 2011 ( Tableau établi par nos soins). 

Les 3 figures  et le  tableau  ci-dessus mettent en relief la faiblesse de la bourse d’Alger et 

la place peu reluisante occupée par l’Algérie dans ce domaine. 

3.4. Quels sont les autres facteurs défavorables quant à l’émergence de la bourse des 

valeurs mobilières d’Alger ?: 

Nous avons mis en relief ci-dessus certains facteurs qui n’ont pas permis le décollage de 

la BVM en Algérie. Nous tenterons dans ce cadre, de mettre en exergue également les 

autres facteurs qui entravent la bonne marche de  la bourse des valeurs mobilières d’Alger 

(BVM). Il existe en ce sens plusieurs facteurs, entre autres :- 

3.4.1. Les principaux facteurs qui nuisent à la bonne marche de la BVM d’Alger : 

La bourse d’Alger n’a pas en effet correctement encadré les entreprises cotées, avec 

seulement  4 titres à gérer ; La bourse connait elle-même de sérieuses difficultés 

financières dues à la sous-activité qui limite lourdement ses ressources ; La sous activité a 

également mis en difficulté financière les intervenants aux opérations de bourse 

(courtiers). Malgré l’existence d’un marché boursier depuis 1997 celui-ci reste de taille 

insuffisante pour jouer un rôle déterminant dans le processus de privatisation des 

entreprises publiques de grande et moyenne importance ;  L’absence de nouvelles 

cotations et la faiblesse des transactions ont mis en difficultés la bourse d’Alger qui sans 

une recapitalisation financière de l’Etat risque d’être déclarée en faillite. Il y a lieu 

d’ajouter également le rendement faible des titres cotés souvent inférieur à celui des 

placements bancaires et  la non implication du secteur privé dans le marché boursier. Le 
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statut juridique des entreprises algériennes ne permet pas très souvent leur cotation en 

bourse eu égard à leur forme juridique : SARL ; EURL… 

3.4.2. Les particularités des PME/PMI en Algérie : 

Les PME/PMI privées évoluent encore dans un cadre de propriété familiale et se 

caractérisent par une taille réduite atteignant rarement la taille critique. Le tissu 

économique privé est dans l’ensemble constitué de petites entreprises familiales fermées 

aux investissements extérieurs. Le caractère familial des PME algériennes aggrave les 

contraintes institutionnelles auxquelles elles sont confrontées. C’est une question 

déterminante car les réticences de nos PME à diluer leur capital et à s’astreindre aux 

exigences de publication des informations constituent une partie des raisons qui expliquent 

la faiblesse, voire l’absence d’un marché financier en Algérie.  (Grim, 2012) met en 

exergue que depuis la création du marche de la PME à la bourse d’Alger en 2012, ce 

marché spécifique demeure vierge est réservé aux petites et moyenne entreprises dont le 

capital est inférieur à 500 millions de dinars. La réglementation n’exige que les PME 

désireuses de s’introduire en bourse d’ouvrir leur capital social à un niveau minimum de 

10% au plus tard le jour de l’introduction. Elles doivent aussi désigner ; pour une période 

de 5ans, un conseiller accompagnateur dénommé : promoteur en bourse. Ses missions 

portent sur l’accompagnement des PME dans le cadre du processus d’introduction en 

bourse et l’assistance de ces dernières en matière de respect de leurs engagements de 

divulgations des informations, de transparence et de bonne gouvernance. (Nouioua, 2017) 

souligne  on compte beaucoup sur le marché financier pour mobiliser des fonds qui 

répondent aux besoins des entreprises publiques et privées ainsi qu’à ceux de l’Etat. La 

dynamisation de la bourse implique l’augmentation du nombre des entreprises cotées et 

des émissions d’obligations d’une part et celle des acteurs intervenant dans les opérations 

d’achat et de vente de titres d’autre part . D’où l’urgence en ce qui concerne l’Etat de se 

décider à soumettre une part du capital des entreprises publiques bénéficiaires à la 

souscription du public. Une telle opération crée de l’activité au niveau de la bourse sans 

faire perdre à l’Etat le contrôle des entreprises concernées dans la mesure où la proportion 

du capital proposée à la souscription ne dépasse pas par exemple 25%. Le secteur privé 

devrait de son coté accepter qu’un plus grand nombrer d’entreprise soit cotées en bourse. 

Les entreprises introduites en bourse seront tenues d’être transparentes, de communiquer 

régulièrement des informations sur leurs activités. Mais en contrepartie elles se font mieux 

connaitre et peuvent bénéficier de sources de financement plus avantageuses que celles 

fournies par les banques (Nouioua, 2017). (Naas, 2003) souligne que la restructuration du 

système bancaire en Algérie est à situé dans un plan de réforme d’ensemble qui intégrerait 

outre le cadre dans lequel les banques évoluent, l’administration économique de l’Etat, le 

Trésor, la banque centrale et le marché financier. En l’absence d’un véritable plan de 

réformes d’ensemble coordonné, la restructuration du système bancaire risque d’être 

illusoire. (Lamiri, 2013) note en ce sens que les secteurs financier publics des économies 

de marché efficaces développent les entreprises qui créent de la richesse et de l’emploi 

mais les bonnes, non celles qui gaspillent les ressources des citoyens 
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4. Les leviers fondamentaux à mettre en œuvre pour une dynamique dans le domaine 

du financement du secteur industriel en Algérie : 

Des réformes structurelles doivent être mises en œuvre notamment à travers des politiques 

économiques efficientes et un financement harmonieux de l’économie nationale. 

Toutefois, la réussite des réformes structurelles nécessite des leviers fondamentaux à 

mettre en œuvre 

4.1. La valorisation des ressources humaines dans le domaine bancaire et financier 

en Algérie : Levier d’action pour l’émergence d’un marché financier et des 

institutions bancaires performantes  

Les ressources humaines sont devenues une composante centrale de l’agenda des 

chercheurs dans le domaine de  la performance de l’entreprise ((Rezig, 2006) ( Khelassi , 

2010) (Lamiri, 2013)  (Alary , Laloup, Stroussi , 2010). Réussir dans le cadre de la 

mondialisation économique où les maitres-mots sont la compétitivité et la flexibilité 

nécessite entre autres de la compétence au sein de l’entreprise (La banque est considérée 

comme une entreprise). La gestion des ressources humaines  est désormais un pré-requis 

pour toute entreprise qui veut maintenir ou améliorer  ses performances. La qualité des 

ressources humaines représente un atout considérable pour une économie et son insertion 

dans le marché mondial. Non seulement le système éducatif fournit les cadres dont à 

besoin une économie, mais il s’adapte aux mutations économiques et sociales tant au 

niveau national qu’international (Mouhoubi, 1998).   

3.2. La  bonne gouvernance économique et financière en Algérie : un adjuvant pour 

un financement efficient de l’entreprise industrielle : 

(Okamba ,2010) indique qu’Il existe plusieurs formes de  gouvernance : la gouvernance 

politique, la gouvernance administrative ; la gouvernance économique et financière, la 

gouvernance des entreprises. L’interaction entre toutes ces composantes de la gouvernance 

conduit vers la cohésion sociale durable, facteur de développement économique et social 

soutenable que l’on peut évaluer par le renforcement du sentiment d’appartenance des 

individus à une collectivité, par leur insertion dans la vie économique et sociale de la cité 

et par leur degré de participation à la décision collective. Parmi  les leviers fondamentaux  

pour une efficience et un renouveau du système bancaire et financier en Algérie il y a lieu 

de mettre en lumière : la gouvernance.  Aussi, la gouvernance recouvre l’ensemble des 

mécanismes qui ont pour effet de délimiter les pouvoirs et d’influencer les décisions des 

dirigeants ; autrement dit qui gouvernent leur conduite et définissent leur espace 

discrétionnaire affirme (Wirtz ,2008) 

4.2.1. La gestion de la relation client et l’importance du conseil bancaire en Algérie : 

instruments managériaux promoteurs de l’image de marque et de la bonne 

gouvernance 

(Des Garrets ,2005) note que  le marketing relationnel connait un engouement certain 

dans les entreprises de services en Occident depuis plusieurs années ; la banque prend 

aujourd’hui conscience de son importance pour fidéliser ses clients. La gestion de la 

relation client permet de répondre à toutes les questions posées. L’importance du service 

conseil bancaire à la clientèle  constitue «également  une innovation dans le domaine 
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bancaire, car un des rôles essentiels de l’institution financière est de conseiller ses clients 

et être à leur entière disposition. Malheureusement, ce rôle a été délaissé dans nos banques 

et nos institutions financières.  

4.3. Le développement et la mise en œuvre effective  de nouveaux instruments  et 

mécanismes financiers : une source de financement pour l’entreprise industrielle en 

Algérie 

Beaucoup de pays qui étaient dans la situation de l’Algérie et qui ont entamé les réformes 

économiques à la même période offrent aujourd’hui aux agents économiques une 

instrumentation et des mécanismes financiers adaptés aux signaux du marché. Qu’ils 

s’agissent de PME ou de grandes entreprises, les demandes encadrées par des mécanismes 

qui donnent la pleine mesure à l’économie de marché. Certains dispositifs ont été 

introduits dans notre législation depuis deux décennies sans aucune déclinaison sur le 

terrain .Il en est ainsi de plusieurs mécanismes financiers que nous tenterons de mettre en 

évidence d’une manière générale.  

4.3.1. Le capital risque :  

En Algérie,  certes le décret exécutif n° 08-56 du 11 février 2008 relatif aux conditions 

d’exercice de l’activité de la société de capital investissement  permet la création de cette 

activité, mais elle demeure encore au stade embryonnaire. Les sociétés de capital risque 

appelées dans d'autres pays sociétés de capital investissement sont des investisseurs en 

capital qui acceptent, en assumant tous les risques de devenir actionnaires d'une société 

non cotée, dont ils n'assurent pas la direction, mais qu'ils assistent de leurs compétences 

techniques et de gestion. Ainsi, par cette opération, les investisseurs cherchent 

évidemment à réaliser à terme un profit (sous la forme de plus-value) sur la cession de 

leurs participations à d'autres promoteurs et percevant, dans l'intervalle des dividendes. Le 

capital risque peut se définir comme l'association d'un entrepreneur et d'un capitaliste, qui 

vont ensemble courir le risque de l'entreprise et se partager leurs éventuels profits. Pour 

que ce partenariat fonctionne dans l'économie actuelle, l'opération doit être rentable et 

suppose une corrélation naturelle et irréductible. Des chercheurs ont mis en évidence 

l’importance du capital  risque  dont :(Paoli-Gagin, De Lallande, 2000). 

4.3.2. La titrisation :  

La loi n°06-05 du 20 février 2006 portant titrisation des créances hypothécaires en Algérie  

existe mais son application est-elle effective ? 

4.3.2.1. De quoi s'agit-il ?  

Une entreprise peut céder ses créances commerciales à une entité spécifiquement créée 

pour l'occasion. En France, par exemple, c'est un fonds commun de créances qui est une 

copropriété, dépourvue de la personnalité morale. Deux organismes interviennent : la 

société de gestion du fonds et la société dépositaire des bordereaux de créances 

(généralement un établissement de crédit). Le fonds émet des parts qui sont assimilées à 

des valeurs mobilières. Les créances ont donc été transformées en titres. Des investisseurs 

achètent les parts et sont rémunérés par des intérêts. Un avantage de cette technique est de 

faire disparaître les créances de l'actif du bilan de l'entreprise qui les a cédées. La titrisation 
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est moins coûteuse si elle est le fait d'une entreprise dont la réputation n'est plus à faire et 

qui brasse un grand volume d'affaires (Beltas, 2007). 

4.3.2.3. La défaisance : 

Le recours à cette technique financière et comptable permet de répondre à une grande 

variété de besoins, entre autres, la restauration du passif. C'est le cas des entreprises et 

surtout les banques en difficulté qui voudraient tirer profit de leur santé financière en 

transférant une partie de l'endettement dans une structure ad hoc à laquelle, il est affecté 

un élément d'actif destiné à en permettre le remboursement. 

4.4 .La finance islamique : une autre  source  de financement 

La banque d’Algérie a consacré le règlement n°20-02 du 15 mars 2020, définissant les 

opérations de banque relevant de la finance islamique et les conditions de leur exercice. 

4.4.1. Quelques  principes ayant trait à la finance islamique : 

(Bouyacoub, 2000) souligne que le système bancaire islamique s’organise autour de trois 

principes fondamentaux : interdiction d’une fixation de taux d’intérêt ; partage du profit 

ou des pertes résultant d’investissement ; promotion des investissements productifs, 

créateurs de richesses et d’emploi. A la différence des banques classiques, dans lesquelles 

les risques de crédit sont assumés par les seuls emprunteurs, les banques islamiques 

participent, en prêtant leur argent, aux risques des opérations. 

4.4.2. Les principaux objectifs  de la finance islamique : 

Le système bancaire islamique a pour objectif de participer au développement économique 

en mobilisant des ressources au niveau national et international, pour les affecter au 

financement de projets ou d’activités rentables et conformes à la Charia Islamique. Dans 

ce cadre, (Nouioua, 2017) met en relief  que l’action menée par les partisans des banques 

islamiques a donné ses fruits. Un réseau de ces banques s’est développé à partir des années 

1960 dans plusieurs pays musulmans et même dans certains pays Occidentaux. Leur 

nombre s’accroit de plus en plus ainsi que leurs avoirs financiers qui atteignent maintenant 

des centaines de milliards de dollars ; Elles s’emploient à diversifier leurs opérations aussi 

bien celles de financement que celles de collecte de fonds. Les soukouks (obligations) ont 

maintenant un marché relativement étendu. Des pays occidentaux ont commencé à y 

recourir. Selon (Siagh, 2012) aujourd’hui, il existerait quelque 500 institutions financières 

à travers le monde. Elles ont connu une croissance continue même durant la crise 

financière mondiale récente. La valeur des actifs de la finance islamique dans les 300 plus 

importantes institutions financières a atteint le trillion de dollars. Il va sans dire que la 

finance islamique est encore à ses débuts, elle fait face à de nombreux défis quant à son 

évolution, notamment son acceptabilité dans une partie du monde musulman et en 

Occident. Par conséquent, le défi majeur de la finance islamique est de passer de la marge 

au centre de l’industrie bancaire et de la finance. 

4.4.3. Les fenêtres Islamiques :  

(Siagh, 2012) nous informe que les banques conventionnelles Occidentales 

particulièrement en Europe, comme HSBC, BNP Paribas, Barclays etc. et les banques 

commerciales locales dans le monde Arabo-musulman ont crée en leur sein  ce qu’il est 

coutume d’appeler des « fenêtres Islamiques » (Islamic Windows) pour pourvoir aux 
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besoins bancaires des clients, notamment les entreprises, qui veulent un service répondant 

aux enseignements de la Chari’a. Plusieurs banques algériennes proposent actuellement 

des produits de la finance islamique à l’instar de la banque national d’Algérie (BNA) par 

exemple. 

4.4.4.  Tableau n° 5 mettant en relief les produits islamiques les plus connus 

Produit Islamique Equivalent conventionnel 

Mourabaha Prêt conventionnel 

Mouqarada ou sukuk 

participatif 

Obligation assimilable au titre 

Ijara Leasing 

Istitna Financement du fonds de roulement 

Moucharaka Investissement participatif 

Source : Siagh L (2012) : Les arcanes de la finance islamique. Casbah Editions, Alger, p59 

4.5. Une approche globale sur les autres leviers à mettre en œuvre pour un 

financement adéquat du secteur industriel en Algérie : 

4.5.1. L’importance de la  bancarisation de l’économie et la lutte contre le marché 

informel : 

(Djoudi, 2006) souligne que dans notre pays, nous avons une agence pour 30.000 

habitants, c’est faible comme bancarisation. A travers le monde (en Occident notamment), 

il existe une agence pour 5000 habitants avec des outils modernes de gestion  En 2013, le 

secteur bancaire compte 1409 agences ; soit un guichet pour 25600 habitants contre 1 pour 

7437 habitants en Tunisie. (Benachenhou, 2015) estime que  les banques publiques 

assurent la totalité du financement long du secteur public ; soit environ 31,2 milliards de 

dollars. Elles ont un encours de crédit sur le secteur privé d’environ 21 milliards de dollars 

et restent la principale source de crédit au secteur privé. Pour (Berkouk, 2019) expert 

financier, il faudra que l’Etat passe par des mesures coercitives (changement de billets 

avec bancarisation  obligatoire) pour remettre dans le circuit financier officiel les 5000 

milliards de DA identifiées par la banque d’Algérie. Cette masse monétaire importante 

irrigue les circuits de l’économie informelle et participe au maintien de l’activité 

économique mais sans contribution au financement des besoins collectifs (infrastructures, 

la santé, l’éducation…). (Benachenhou, 2015) souligne que l’informel a pris une 

importance considérable qui nuit à l’activité normale d’investissement et de production. 

Pour réduire les sources bien connues de l’essor et de la prospérité de l’informel en Algérie 

dont l’essor est un frein majeur de la croissance, on a besoin de l’Etat gendarme, mais 

aussi de l’Etat régulateur. Le problème de la bancarisation de l’argent qui circule dans 

l’informel ne trouve toujours pas de solution. Le secteur informel est puissant en Algérie. 

Il y a lieu de prendre des mesures urgentes avec des réponses concrètes aux besoins des 

personnes qui agissent dans ce secteur.   

4.5.2. Le rétablissement de la confiance dans les banques privées algériennes et 

l’effacement du  traumatisme  de Khalifa Bank : une autre source de financement 

(Berkouk, 2019) souligne qu’il faut dépasser le traumatisme Khalifa Bank et permettre la 

création de banques privées algériennes de financement et d’investissement. Elles 
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participeraient sur leurs fonds propres à l’animation du marché boursier, au financement 

des Start-Up et à l’activité de Privat Equity ; Leur fonds propres proviendrait de cette 

épargne informelle. Ce que l’Etat financier ne parvient pas à faire, le privé devrait le faire. 

L’Etat aura à assouplir les conditions d’octroi des agréments et sa réglementation sans se 

départir de son activité de régulation et de contrôle. Ainsi, face aux risques de crises 

systémiques, la réaction qui a consisté à réagir brutalement, par la gestion directe des 

banques publiques et par la quasi-interdiction de banques à capitaux privés algériens, et 

même plus par l’interdiction implicite du métier de banquier aux Algériens, peut conduire 

à la perte de contrôle du système bancaire au profit de grands acteurs étrangers. La 

difficulté de développement des banques privées en Algérie, n’est liée ni à la 

réglementation, ni aux difficultés d’obtention de licence. C’est lié à une mauvaise 

perception de la banque privée. Aux banques privées de se donner les moyens pour 

bénéficier de la confiance des habitués à travailler avec les banques publiques estime 

également  (Loehman ,2006).  

Conclusion : 

Le système bancaire et financier doit être partie prenante à part entière dans les 

performances globales du secteur industriel  notamment à travers des financements 

adéquats. Cependant, en Algérie le financement de l’entreprise industrielle s’opère dans 

la majorité des cas que par les concours bancaires. Dans une économie de marché, le 

marché financier représente la principale source de financement des entreprises. Toutefois, 

nous enregistrons actuellement une faiblesse caractérisée de la bourse des valeurs 

mobilières d’Alger. Ce handicap risque de peser lourdement dans la progression du 

processus de réforme et la relance de la croissance sur les bases saines et durables. Le 

secteur financier participe à l’allocation efficace des ressources. Dans ce cadre, nous 

préconisons que le secteur financier et bancaire devra aider les entreprises industrielles qui 

créent de la richesse et de l’emploi. La bourse est une nécessité où on peut lire les 

perspectives économiques du pays. Les décideurs publics peuvent ajuster leurs politiques 

macroéconomiques à partir des indications boursières. Un pays qui ne développe pas 

suffisamment sa place boursière se prive d’un formidable outil de renationalisation 

macroéconomique et d’amélioration de la compétitivité des entreprises. Les opérations 

boursières en Algérie peinent à décoller et à jouer le rôle qui leur incombe. Une économie 

de marché, au fur et à mesure que le développement économique s’approfondisse, la place 

boursière prend de l’ampleur. Cependant, L’Algérie devrait entreprendre une série de 

réformes structurelles et le plus tôt possible qui se complètent  et se renforcent 

mutuellement dans le but d’améliorer le financement de l’entreprise industrielle. 

Toutefois, des préalables doivent être mis en œuvre pour une émergence du financement 

du secteur industriel et les autres secteurs en général, entre autres : une valorisation des 

ressources humaines, une bonne gouvernance économique et financière, une numérisation 

de l’économie, un climat des affaires approprié, une économie fondée sur la connaissance, 

une bancarisation de l’économie, une formation bancaire et financière basée sur des 

standards internationaux, un développement de la finance islamique qui peut constituer 

une autre source de financement pour le secteur industriel, le développement d’autres 
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instruments et mécanismes financiers qui sont légion en Occident, sans oublier le rôle du 

management dans le processus d’édification du secteur industriel et de son financement. 
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Résumé :  

Dans un contexte économique mondial marqué par une concurrence accrue, rendre 

un territoire attractif est devenu l’une des préoccupations majeures des États. À l’instar de 

la Silicon Valley, de nombreuses agglomérations d’entreprises ont été créées à la fois par 

les pays développés et en développement. L’Algérie n’est pas restée à l’écart de cette 

dynamique et a mis en place une stratégie basée sur un déploiement spatial de l’industrie. 

Dans le cadre de ce travail, nous tentons de répondre à la question suivante :  dans quelle 

mesure cette stratégie contribue à la relance du secteur industriel en Algérie ? Pour cela, 

nous avons structuré notre travail en deux axes. Le premier est consacré au cadre théorique 

relatif à l’attractivité des territoires et le second concerne l’expérience algérienne dans le 

développement des clusters ainsi qu’une analyse SWOT permettant de synthétiser les 

menaces, les opportunités, les forces et les faiblesses de ces clusters.           

Mots clés: mondialisation; industrialisation; clusters; attractivité des territoires. 

Classification JEL: F49,L16, R12 
 

Abstract : 

In a global economic context marked by increased competition, making a territory 

attractive has become one of the major concerns of States. Like Silicon Valley, many 

business agglomerations have been created by both developed and developing countries. 

Algeria has not been immune to this dynamic and has put in place a strategy based on a 

space deployment of the industry. As part of this work, we try to answer the following 

question: to what extent does this strategy contribute to the revival of the industrial sector 

in Algeria? For this, we have structured our work in two axes. The first is devoted to the 

theoretical framework relating to the attractiveness of the territories and the second 

concerns the Algerian experience in the development of clusters and a SWOT analysis to 

synthesize the strengths, weaknesses, opportunities and threats of these clusters. 

Keywords: globalization; industrialization; clusters; attractiveness of the territories. 

JEL Classification Codes: F49,L16, R12 

1. INTRODUCTION 

La mondialisation a créé un environnement concurrentiel dans lequel les territoires 

jouent un rôle prépondérant. Cet environnement rend plus nécessaire l’adaptation aux 

exigences de qualité, de réactivité et d’innovation. Il est donc étroitement lié à la capacité 
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des acteurs à coopérer. Dans ce cas, le territoire est considéré comme étant générateur des 

externalités de relation et d’organisation. 

L’attractivité des territoires se situe au centre des préoccupations des États. L’objectif 

recherché est de réunir les conditions pour promouvoir des activités compétitives et 

innovantes et de créer des synergies entre les compétences, à travers la combinaison des 

entreprises (PME), des institutions administratives et financières, des centres de recherche 

et de formation.  

De nombreux travaux théoriques ont mis en évidence les avantages potentiels du 

rassemblement de ces différents acteurs. Ils concernent essentiellement les externalités 

« agglomératives » ou « marshalliennes »  (Marshall, 1890), le développement de 

nouveaux produits et processus (GREMI, 1985), la création d’actifs spécifiques 

difficilement transférables, l’évolution des organisations  (Nelson, 1982) et la croissance 

économique (Baumont, 1998). 

Ces avantages ont incité de nombreux pays à créer diverses formes d’agglomération 

d’entreprises (notamment les districts industriels, les systèmes productifs localisés, les 

clusters et les pôles de compétitivité). Depuis les années 2000, les pays du Maghreb ont 

entrepris des initiatives de création de pôles de compétitivité, comme la technopole d’El 

Ghazala en Tunisie (lancé en 1999) ou le Technopark de Casablanca au Maroc (lancé en 

2001) qui sont parvenus à atteindre une taille importante comparativement à ceux créer en 

Algérie.  

Dans un environnement régional concurrentiel, l’Algérie s’est lancée, à partir de la 

deuxième moitié de la décennie 2000, dans la création de réseaux d’entreprises. Une 

stratégie de relance industrielle a été mise en place (2017), l’un de ces axes majeurs est le 

déploiement spatial de l’industrie. Cette stratégie a pour essentiellement objectif la 

création de nouvelles opportunités d’affaires, l’amélioration du territoire algérien en tant 

que destination d’investissement, l’accélération de l’innovation et la modernisation du 

secteur industriel.  

Cela intervient dans un contexte de forte dépendance des hydrocarbures qui ont 

représenté 96% des exportations totales, 43% des recettes fiscales et 21% du PIB au cours 

de la période 2004-2018 (FMI, ONS), d’où la nécessité de développer une structure 

économique franchie des hydrocarbures et de la dépendance extérieure. En effet, depuis 

l’indépendance, les réformes économiques adoptées ne sont pas parvenues à mettre en 

place un système de production à la hauteur des potentialités et ressources dont dispose le 

pays.  

Dans ce contexte, les territoires sont de plus en plus interpellés pour impulser un 

système économique plus performant. Dans le cadre de ce travail, nous tentons de répondre 

à la question suivante : Dans quelle mesure la stratégie de déploiement spatial de 

l’industrie contribue à la relance du secteur industriel en Algérie ? 

Pour répondre à notre interrogation, nous structurons notre travail en deux axes. Le 

premier est consacré à la revue de littérature théorique liée à l’attractivité et le 

développement territorial. Le second axe a pour objet l’analyse de l’expérience de 

l’Algérie dans le développement des clusters. L’article est conclu par une matrice 
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synthétique SWOT qui nous permet de déterminer les menaces, les opportunités, les forces 

et les faiblesses de ces clusters. 
 

2.  Attractivité des territoires : contexte et approches théoriques 

Depuis les années 80, le double processus de mondialisation et d’intégration 

régionale a créé un environnement propice au libre-échange grâce au démantèlement des 

barrières aux échanges commerciaux, la libéralisation des marchés financiers (à travers la 

déréglementation, la désintermédiation et le décloisonnement) et l’expansion des 

technologies d’information et de communication. Ce processus a incité les firmes à 

fractionner leur chaine de valeur à l’échelle mondiale afin d’accéder aux ressources situées 

en différents lieux. Cela a créé une articulation entre le local, le national et l’international 

qui exprime le phénomène de « glocalisation ». Il s'agit d'une synergie entre des institutions 

locales et la compétitivité sur les marchés internationaux  (Pecqueur, 2007). En effet, la 

concurrence globale entre les nations se réalise particulièrement au niveau local des 

territoires. Selon (Porter, 1990), la réussite des nations est déterminée par les avantages 

concurrentiels, géographiquement concentrés et donc localisés à des niveaux 

infranationaux.   

Les territoires sont devenus des acteurs économiques en visant à renforcer la 

compétitivité des firmes qui les accueillent. Ils sont considérés comme des marchés 

d’implantation où se rencontrent l’offre et la demande. L’offre renvoi aux sites liés aux 

territoires et les pouvoirs publics qui les prennent en charge. La demande correspond aux 

firmes qui cherchent la localisation de leurs activités (Braquet, L, 2019). Dans ce cadre, le 

choix de localisation est basé sur les avantages concurrentiels des territoires qui se 

résument, selon (Porter M. , 1997), en quatre principaux éléments, à savoir : une main-

d’œuvre qualifiée, des infrastructures modernes et efficaces, un système de gouvernance 

locale réactif aux sollicitations de l’environnement étranger, une flexibilité du marché du 

travail, des normes environnementales exigeantes et une qualité de vie élevée. 

Afin de construire ces avantages, les territoires mettent en œuvre des stratégies ayant 

comme objectif de favoriser l’attractivité et la compétitivité. L’attractivité peut être définie 

comme la capacité d’un territoire à être choisi par des facteurs mobiles de production et/ou 

la population comme zone de localisation pour tout ou partie de leurs activités  (Poirot, 

2010). Par ailleurs, la compétitivité désigne «la capacité d'une entité à se maintenir ou à 

s'imposer dans un environnement concurrentiel »  (Serval, 2018).  

Les éléments qui contribuent à l’attraction des activités agissent également en faveur 

de la compétitivité, à travers le maintien des entreprises locales et l’accroissement de leur 

productivité (Camagni, 2005). Dans ce cas, l’attractivité et la compétitivité relèvent d’une 

même logique qui est celle du développement territorial. En effet, l'attractivité désigne un 

développement territorial exogène, tandis que la compétitivité renvoie au développement 

endogène (la qualité des flux internes). 

Le développement territorial consiste à mobiliser les acteurs du territoire en vue de 

mettre en place une stratégie d’adaptation de l’économie locale aux contraintes 

extérieures. Il se concrétise par la recherche des ressources propres au territoire lui 
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permettant de se différencier plutôt que d’être en concurrence avec d’autres territoires  

(Pecqueur B. &., 2014).  

Les fondements théoriques du développement territorial ou plus généralement de 

localisation des activités économiques peuvent être regroupés en trois approches :   

2.1 Approche des choix de localisation :  

Regroupe les premiers travaux consacrés à l’analyse de la répartition des activités 

économiques. L’introduction de la dimension géographique -espace- comme étant un 

élément stratégique du comportement des agents économiques remonte aux travaux 

pionniers de Johann Heinrich von Thünen (1826). Cet auteur a développé un modèle 

permettant de lier la distance et les couts de transport aux profits. Son travail a abouti à 

une répartition des activités économiques agricoles en cercles concentriques autour des 

lieux d’échange (villes).  

À la fin du XIXe siècle, A. Marshall (1890) identifie les districts industriels qui font 

référence à une concentration élevée des facteurs de production. Celle-ci émane de 

l’existence des externalités « agglomératives » ou « marshalliennes » qui stimulent la 

productivité des agents faisant partie de ces espaces.  

Ces travaux ont été par la suite approfondis par la contribution d’Alfred Weber 

(1909) qui s’est intéressé à la localisation optimale des industries, puis par la théorie des 

lieux centraux (Walter Christaller, 1933 et August Lösch,1938) qui propose une approche 

permettant d’étudier la hiérarchie des villes. Ces contributions constituent le fondement 

de la modélisation de la NEG qui a pour objet l’analyse de la distribution et des inégalités 

spatiales de l’activité économique. 

2.2 Approche d’économie géographique : 

La nouvelle économie géographique (NEG) est fondée sur trois principales 

hypothèses : les rendements d’échelle croissants, (ii) la concurrence monopolistique (iii) 

et l’économie d’échelle externe aux firmes. Elle partage ainsi des traits communs avec les 

théories de la croissance endogène. L'introduction des facteurs spatiaux dans les 

mécanismes de croissance endogène s’explique par le fait que « la concentration des 

activités économiques favorise la croissance économique et donc tous les éléments qui 

conduisent à la formation des agglomérations expliquent et conditionnent cette 

croissance» (Baumont, 1998). 

La concentration des activités économiques est le résultat de deux forces opposées, 

à savoir : les forces centrifuges (ou de dispersion) et les forces centripètes (ou 

d’agglomération). En effet, les coûts de transport, les coûts des fonciers, la taille du 

marché, la proximité aux sources d’approvisionnement, aux consommateurs et aux 

fournisseurs exercent une influence en stimulant ou réduisant la concentration de l’activité 

économique.  

Les concentrations géographiques particulièrement importantes d’industries 

manufacturières ou de services (clusters) accroissent la productivité des facteurs de 

production locaux grâce à la présence de fournisseurs spécialisés de biens et services, la 

concentration de la main-d’œuvre et le transfert technologique  (Krugman, 1998). 

Les forces d’agglomération créent un processus cumulatif (ou causalité circulaire) 
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selon lequel les industries se concentrent aux endroits où la demande locale est forte. Or, 

la demande locale est d’autant plus forte que plusieurs industries ont choisi cette 

localisation. Ce processus est donc en faveur des marchés de taille importante  (Krugman 

P. R., 1991). Ainsi, la NEG suppose le renforcement des inégalités géographiques suite à 

la polarisation de l’activité industrielle au centre, au détriment de la périphérie.  

Cependant, le processus cumulatif présente certaines limites. En effet, en dépassant 

un certain seuil, l’expansion d’une agglomération est freinée à cause de l’apparition des 

externalités négatives provenant de la forte concentration des activités dans un espace 

donné (congestion urbaine, pollution, criminalité, inflation des prix du foncier et de 

l’immobilier).  

2.3 Approche de développement endogène : 

Cette approche marque les jalons des théories du développement territorial en 

mettant l’accent sur le processus de production (systèmes localisés), puis sur l’innovation 

(systèmes locaux d’innovation, ou milieux innovateurs) et enfin sur la capacité 

d’adaptation (théorie évolutionniste). 

Les systèmes localisés sont considérés comme un regroupement d’unités productives 

(industries, entreprises de services, centres de recherche), entretenant des relations plus au 

moins intenses. Ces relations portent sur des liens de coopération et projets communs liés 

à des activités similaires ou complémentaires, c’est-à-dire une division du travail entre 

firmes  (Courlet, 2002). La proximité des relations génère des économies externes, des 

connaissances non transférables, et des formes spécifiques de régulation permettant de 

préserver l'originalité de la trajectoire de développement. Leur développement est 

déterminé par leur efficacité, leur capacité à se transformer en réponse aux variations des 

goûts des consommateurs ou à l’arrivée de nouveaux concurrents  (Torre, 2015).  

Les systèmes locaux d’innovations compétitifs (technopoles ou pôles de 

compétitivité) reposent sur l’idée que la coopération et l’interaction entre les différents 

acteurs créent des conditions favorables au développement de nouveaux produits et 

processus. Dans le cadre de ces systèmes, les processus d’innovation entrainent des 

ruptures et des transformations des systèmes productifs grâce aux spillovers localisés 

d’innovation ou de connaissance diffusés au niveau local  (Torre, 2015). L’importance de 

ces systèmes dans la formation du processus d’innovation a été mise en avant par le 

GREMI (Groupe de Recherches Européen sur les Milieux Innovateurs). En 1985, ce 

groupe a souligné que c’est dans les milieux régionaux que les différentes formes 

d’innovation sont générées (les innovations produits, process, organisationnelles, sociales, 

etc.).        

La théorie évolutionniste s’intéresse à l’évolution du territoire ( (Boschma, 2004); 

(Frenken, 2007)) en mettant l’accent sur la capacité d’adaptation du comportement des 

acteurs du territoire en fonction des transformations de leur environnement. Dans ce cadre, 

l’accumulation des connaissances et capacité d’apprentissage des acteurs jouent un rôle 

crucial dans la création d’un environnement favorable à l’innovation et la réalisation de 

nouvelles combinaisons productives. Le marché du travail contribue dans cette dynamique 

à travers la diffusion du savoir-faire, la transmission et la mise en œuvre d’une expérience 
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technique locale  (Laperche, 2011).    

Cette théorie accorde une importance particulière aux organisations, considérées 

comme étant des systèmes économiques. Ces organisations interagissent dans un 

environnement d’incertitude et leurs évolutions sont déterminées au cours des processus 

d’apprentissage et de coordination. À travers la répétition et l’expérimentation, ce 

processus d’apprentissage permet de mieux effectuer des tâches et produit des 

connaissances qui se révèlent dans des routines organisationnelles. Ces dernières renvoient 

à une mémoire organisationnelle permettant de trouver des solutions efficaces à des 

problèmes particuliers  (Nelson R. R., 2002).  Ces routines engendrent des actifs 

spécifiques difficilement transférables et contribuent à l’évolution des organisations 

(Carré, D., et al, 2011).  

 

3.  Les clusters et les initiatives de développement industriel en Algérie 

Depuis 2014, l’Algérie fait face à une forte baisse des cours du pétrole. Cela renforce 

la nécessité de développer une structure économique franchie des hydrocarbures et de la 

dépendance extérieure.  Conscients de la fragilité de l’économie algérienne, les pouvoirs 

publics ont accordé une importance considérable aux agglomérations des entreprises. Il 

s'agit d’instaurer des conditions favorables à la relance industrielle et la diversification 

économique par moyen de l’amélioration de la compétitivité du territoire au sein des Pôles 

d'Attractivité dans plusieurs wilayas, où seront développées des Technopoles et des Zones 

Intégrées de Développement Industriel. Ces derniers permettent une concentration d’une 

population d’entreprises dans des activités spécialisées ou diversifiées, appartenant à des 

filières industrielles technologiquement proches et tirant avantage des externalités que 

présente le territoire.        

Les premières initiatives ont été prises en 2007, année au cours de laquelle un projet 

d’élaboration d’une « stratégie et politiques de relance et de développement industriels » 

a été mis en place. Ce projet a permis l’identification des secteurs à fort potentiel de 

développement et l’apparition du concept de Zones de développement industriel intégré 

(ZDII), les Technopoles ou les Zones spécialisées pour favoriser le déploiement spatial de 

l’industrie. 

Ce déploiement repose sur trois principaux plans, à savoir : 

- La valorisation des ressources naturelles par le développement des industries 

permettant le passage de l’exportation de produits primaires vers la production et 

l’exportation de biens transformés à forte valeur ajoutée (pétrochimie, les fibres 

synthétiques, la sidérurgie …) ; 

- La densification du tissu industriel en favorisant les industries liées à l’assemblage 

et au conditionnement (comme les industries électriques et électroniques, 

pharmaceutiques, agroalimentaires…) ; 

- La promotion de nouvelles industries notamment celle liée aux TIC et à 

l’automobile. 

En plus de cette stratégie, des mesures d’appui aux clusters ont été lancées, en 2008, 

dans le cadre de la coopération allemande (Programme développement économique 
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durable). Par ailleurs, une contribution de l’Union Européenne a permis de soutenir la 

politique de soutien aux PME lancée par le ministère de l’Industrie. Le programme 

quinquennal (2010-2014) a accordé des crédits importants pour appuyer la création de 200 

000 nouvelles PME et dynamiser 20 000 PME préexistantes.   

Grâce à l’engagement des entrepreneurs, des clusters (industriels, technologiques et 

de l’agroalimentaire) reconnus par les puissances publiques ont été créés, notamment : le 

Cluster de la Mécanique de Précision ; le Cluster du digital ; le Cluster de l’Énergie 

Solaire ; le Cluster de l’industrie des boissons-logistiques de Bejaïa et le Cluster Boisson 

Algérie. 

Par ailleurs, il existe d’autres clusters qui se sont développés de façon spontanée. Il 

s’agit de la vallée de la Soummam qui est liée à l’activité agroalimentaire et regroupe 

soixante entreprises, petites et grandes, créant plus de 6 000 emplois directs (POMMIER. 

P, 2014). Le second cluster est la zone industrielle de Bordj Bou Arreridj, l’une des plus 

dynamiques du pays. Celle-ci est considérée comme étant la capitale de l’électronique et 

de l’électroménager. 

Le territoire algérien se caractérise par une polarisation des activités économiques, 

mais celle-ci reste marquée par d’importants déséquilibres. En effet, le littoral réunit les 

plus importantes agglomérations. Cela est le résultat des politiques économiques mises en 

place par l’État qui oriente une grande partie des investissements vers ce territoire, au 

détriment du sud et des hauts plateaux. Ces derniers occupent 96 % de la superficie totale 

et comportent des régions marginalisées et abandonnées économiquement (KHAOUA. N, 

2019). La répartition du nombre de projets et d’emplois par territoires (tableau N°1) met 

en évidence ces déséquilibres.    

Tableau 1. Répartition du nombre de projets et d’emplois par territoires, 2019 

Territoires 

Superficie 

(% du 

total) 

Nombre 

de projets 

Nombre 

d'emploi 

Nord 4% 2 427 91 608 

Hauts 

plateaux 
9% 1 098 35 258 

Sud 87% 600 16 454 

Source : statistiques de l’Agence Nationale de Développement de l'Investissement 

 

Malgré la volonté affichée des autorités publiques d’instaurer des dynamiques du 

rééquilibrage territorial et les conditions de l’attractivité et de la compétitivité des 

territoires (lignes directrices du SNAT), l’émergence des clusters reste confronter à un 

certain nombre de limites. Les forces, faiblesse, opportunités et menaces peuvent être 

synthétisées dans le tableau suivant : 
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Tableau 2. Analyse SWOT des clusters en Algérie 

Forces Faiblesses 

- Coopération et complémentarité inter- 

clusters ; 

- Apprentissage collectif et partage des 

externalités positives ; 

- Mutualisation des compétences ; 

- Développement de projets communs ; 

- Optimisation de la chaîne logistique ;  

- Économie d’échelle par l’organisation 

d’achats groupés. 

 

 

- Manque d’expérience et 

d’organisation, clusters jeunes (crées 

à partir de 2015) ; 

- Manque de compétences notamment 

dans le domaine des TIC ; 

- Rigidité du système productif ; 

- Statut juridique non reconnu pour 

certains clusters. 

 

Opportunités Menaces 

 

- Soutien de l’État consacré, notamment, 

par les articles 27 et 28 de la loi 

d’orientation sur le développement de la 

PME (loi 17-02 du 10 janvier 2017) ; 

- Reconnaissance du rôle des clusters dans 

la relance de l’industrialisation et la 

réduction de la dépendance aux 

hydrocarbures et du déséquilibre de la 

balance commerciale ; 

- Avantages fiscaux en faveur de filières 

jugées prioritaires ; 

- Promotion des relations de partenariats 

entre les universités, les centres de 

recherche et les entreprises ; 

- Création de zones industrielles répondant 

globalement aux normes de viabilité et de 

sécurité ; 

- Ouverture sur l’écosystème mondial et 

développement de partenariats avec 

différents pays. 

 

- Environnement non favorable aux 

clusters ; 

✓ Difficulté d’accès au financement 

✓ Bureaucratie administrative 

✓ Problème du foncier industriel 

 

- Multiplicité des organismes de tutelle 

et manque de coordination (ministère 

de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche Scientifique, ministère de 

la Poste, des Télécommunications, 

des Technologies et du Numérique, 

ministère de l’Industrie) ; 

- Entreprises étrangères souvent 

privilégiées par les donneurs d’ordre ; 

- Concurrence des produits importés. 

 

 

Source : élaboré par l’auteur sur la base d’une analyse documentaire 
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4. CONCLUSION  

L’objet de cet article était d’analyser la contribution de la stratégie de déploiement 

spatial de l’industrie dans la relance du secteur industriel en Algérie. Conscients de la 

nécessité de réduire la dépendance des hydrocarbures, les autorités publiques ont adopté 

une stratégie orientée vers un objectif d’attractivité à travers la création de clusters. Grâce 

à une combinaison de facteurs (entreprises (PME), centres de recherche et de formation et 

les facilitations de l’État), ces formes d’agglomérations sont censées redynamiser et 

moderniser le secteur industriel, stimuler l’innovation et favoriser la croissance du pays, 

tel que prévoit la théorie. L’expérience algérienne connaît quelques faiblesses et menaces 

qui risquent de ralentir l’émergence de ces clusters. La rigidité du système productif et la 

spécialisation dans les filières énergétiques ont pour principale conséquence la mise en 

place des activités à faible valeur ajoutée ou à faible potentiel d’apprentissage 

technologique. Par ailleurs, ces clusters opèrent dans un environnement non favorable 

essentiellement marqué par des difficultés d’accès au financement et la bureaucratie 

administrative. Et enfin, la répartition territoriale déséquilibrée en faveur du nord présente 

des effets négatifs sur le développement équilibré et les conditions de l’attractivité et de la 

compétitivité des territoires. 
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