
  قوريش نصرية.          أأبعاد وتوجهات  إستراتيجية إنعاش الصناعة يف اجلزائر                               

87 5عدد .    جملة اقتصاديات مشال إفريقيا

                أبعاد وتوجهات  إستراتيجية إنعاش الصناعة 
                                   يف اجلزائر  
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Résumé:
 

      La  nouvelle stratégie de relance de l'industrie a fait l'objet de plusieurs 
assises nationales organisées les 26 et 27 février 2007, avec la participation 
la plus large de l'ensemble des parties concernées, entre autres le ministère 
de l'industrie et de promotion des investissements, les partenaires sociaux et 
les industriels. 
     La stratégie de relance et de développement industriel  tient compte de 
la situation de l'industrie en Algérie qui se situe pour l'essentiel aux 
extrémités de la chaîne de production avec, d'un coté, l'exploitation des 
matières premières et, de l'autre, le montage, l'assemblage ou le 
conditionnement, sans qu’il y' ait de production à proprement parler. Et 
dans le monde caractérisé par l'innovation et la compétitivité. Elle a pour 
objectif essentiel l'intégration au marché régional et mondial.   
    Elle se fonde sur un réajustement profond de structures industrielles 
existantes. Elle représente une vision pour l'avenir de l'industrie algérienne 
dans le cadre d'une politique de déploiement par rapport au secteur et à la 
région considérée.   
  Quant à la répartition spatiale, le choix est opté pour les"zones de 
développement  industriel intégrées"(ZDII).  
  Elle serait aussi accompagnée de politiques d'appui à l'innovation de 
promotion des nouvelles technologies et de création  d'une capacité 
d'intelligence économique, de mobilisation des investissements directs 
étrangers ( IDE) , de promotion de ressources humaines et des politiques de 
mise à niveau des entreprises .    
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  :  مقدمة
      بعدة عدة سنوات من ركود القطاع الصناعي نتيجة فـشل إسـتراتيجية الـصناعات              

 على حتقيق التنميـة االقتـصادية و        التصنيعية اليت تبنتها اجلزائر بعد االستقالل، وعدم قدرا       
االجتماعية املنشودة، تعي اجلزائر بضرورة وضع وتطبيق إستراتيجية جديدة إلنعاش الصناعة            

ويعـود هـذا االخـتالف إىل       . الوطنية ختتلف يف أهدافها و مضموا عن منوذج دوبرنيس          
أبرزت من جديد البحث    الظروف االقتصادية اجلديدة واملتميزة بتحديات هامة كالعوملة  اليت          

يف إستراتيجية التصنيع دف استمرار النمو و مشاريع البناء االقتصادي يف مواجهة املنافـسة              
فإستراتيجية الصناعات التصنيعية اليت طبقـت ـدف        . احلادة اليت تواجه االقتصاد الوطين      

يف الواقع كـسر     إخراج االقتصاد الوطين من ختلفه و حتقيق االستقالل االقتصادي مل تستطع            
حيـث مل حتقـق االسـتقالل       . الوضع أو التقليل منه، بل بالعكس أدت إىل تفاقمه وزيادته         

و بالتايل توليـد صـناعة       . بل عملت على تكريس التبعية حنو اخلارج      . االقتصادي املنشود   
  .قاصرة عن قيادة احلـركة التنموية

 أصبحت سلسلة من عمليات التركيب و              فتشخيص الصناعة الوطنية اليوم يربز على أا      
كما أا غري قادرة علـى      . التجميع و التعليب دون اخلوض يف غمار عملية اإلنتاج احلقيقي         

  .استجالب و استيعاب و تطوير التقانة احلديثة و االستفادة منها االستفادة االجيابية
رة  بالدرجة األوىل علـى          فهدف اإلستراتيجية اجلديدة  يكمن يف تنمية صناعية وطنية قاد         

ألن تصدير احملروقات   . تنويع هيكل صادرتنا ليتخلص االقتصاد الوطين من تبعيته للمحروقات        
أو املوارد الطبيعية مل تعد تشكل عامال حامسا يف كسب القدرة التنافسية على الصعيد الدويل،               

دها و االسـتعداد    بل برزت بشكل متزايد عناصر أخرى ترتبط بالقدرة التكنولوجية و جتدي          
وكذلك مستوى املهارات الفنيـة و      . للتكيف مع التكنولوجيات اجلديدة يف عمليات اإلنتاج      

ومن هذا املنظور  اجلديد مت التفكري يف صياغة اإلستراتيجية اجلديـدة            .  تطور املوارد البشرية  
  و توجهاا ؟ ففيما تتمثل هذه اإلستراتيجية ؟  و ماهي أبعادها .  الصناعة الوطنيةشالنتعا

  :  لإلجابة على هذه األسئلة قمنا مبعاجلة املوضوع من خالل ثالثة حماور هي
  . واقع الصناعة اجلزائرية:  أوال 
  . اإلطار العام إلستراتيجية إنعاش الصناعة:  ثانيا 
  . سياسات إنعاش الصناعة:   ثالثا
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  واقع الصناعة اجلزائرية: أوال 

خيص واقع  الصناعة اجلزائرية من خالل  أهم نتائج التغريات و                 يستهدف هذا احملور  تش    
التحوالت اليت طرأت على القطاع  و املتمثلة  يف  إجراءات إعادة هيكلته ضـمن بـرامج                  
اإلصالح اهليكلي اليت تطبقها اجلزائر منذ بداية عقد التسعينيات واليت مست القطاع  من عدة               

لوطنية  خصائص ومميزات ختتلف عن تلك اليت متيز ا           جوانب مما أدى إىل اكتساب الصناعة ا      
فما هي إذن خصائص ومميزات القطاع الصناعي حاليا ؟         . لفترة طويلة يف ظل االقتصاد املوجه     

  ومبا يتسم أداؤه ؟ 
 حىت بداية التسعينيات كان النسيج الصناعي يتمثل أساسا يف          : مميزات القطاع الصناعي   -1

 من جمموع املؤسسات، أما القطاع اخلاص فلم يكن        %80 ميثل   القطاع العمومي، حيث كان   
غري أن اإلصالحات الـيت خاضـتها       .  ممثال إال بنسبة قليلة من جمموع املؤسسات الصناعية       

اجلزائر يف إطار إعادة اهليكلة الصناعية مسحت بإعادة االعتبار للمؤسسات اخلاصة واالعتراف            
  .التنمية االقتصادية واالجتماعيةبالدور اهلام الذي ميكن أن تلعبه يف 

 وقد كان نتيجة ذلك بروز القطاع اخلاص ضمن اجلهاز اإلنتاجي كإحدى الوسائل اهلامـة              
اليت أعطت دفعة للجهاز وإتاحة الفرصة لتفضيل آليات السوق،  خاصة وأن للقطاع اخلاص              

يل التكلفة واحلفاظ على    االستجابة السريعة للظروف البيئية واإلدارة املثلى اليت تعتمد على تقل         
فقد  تغري هيكل االقتصاد الوطين بتراجع  مكانة القطاع العام وبروز القطاع اخلاص              .  اجلودة

  : يف كل فروع النشاطات االقتصادية كما يظهره اجلدول التايل 

 الفروع/ توزيع املؤسسات الصناعية اخلاصة ): 1(اجلدول رقم 
   اخلاصة عدد املؤسسات      الفروع الصناعية 

  2006عام 
عدد املؤسسات اخلاصة السداسي 

  2007األول 
 8178  7906  احلديد والصلب 

 6586  6369  مواد البناء  
  2035  1967بالستيك  – مطاط –كيمياء 

 15784  15270  الصناعة الغذائية  
  4108  4019  صناعة النسيج 
  1601  1558  صناعة اجللود  

 10774  10300  الورق – الفلني –اخلشب 
 3389  3297  صناعات خمتلفة 

  52455  50686  اموع 
  .7، ص2007، السداسي األول11  نشرية اقتصادية لوزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، العدد:املصدر
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 ليصل  2006 مؤسسة سنة    245842     فقد ارتفع عدد املؤسسات اخلاصة بصفة عامة من         
 مؤسسة موزعة على خمتلف األنشطة      284244 إىل   2007عند اية السداسي األول من عام       

و إنتقل عدد املؤسسات الصناعية اخلاصـة خـالل نفـس الفتـرة مـن               ). 1(االقتصادية  
وذا الـشكل حتـول   .  مؤسسة موزعة على خمتلف الصناعات   52455مؤسسة إىل   50686

 وصـغرية،   االقتصاد الوطين من اقتصاد املؤسسات ذات احلجم الكبري إىل مؤسسات متوسطة          
متاشيا والتحول العاملي يف هذا االجتاه، فضال عن الفشل الذي آلت إليه بعـض املؤسـسات                

ومن . الكبرية و الذي استدعى إعادة هيكلتها وتفتيت بعضها إىل مؤسسات متوسطة وصغرية           
أجل إرساء قاعدة متينة لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة عمدت السلطات العمومية إىل            

دة إجراءات تنظيمية وداعمة، لعل أبرزها إنشاء وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة           اختاذ ع 
والصناعة التقليدية من أجل ترقية هذا القطاع، وصدور القانون التوجيهي لترقية املؤسـسات             

الذي جاء ليساهم يف دعم ومساعدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة         )  2(الصغرية واملتوسطة   
افسيتها، حيث حتدد من خالله اإلطار القانوين والتنظيمي الذي تنشط فيـه   من أجل حتسني تن   

  .  هذه املؤسسات وكذا آليات دعمها وإنعاشها
   ولتحديد وتوضيح واقع هذه املؤسسات يف االقتصاد الـوطين، تقـوم وزارة املؤسـسات     

. افيا املؤسسات  لدميوغر) سداسي  (الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية بعملية تقييم دوري        
 ألف مؤسسة صغرية ومتوسطة حبلول عـام        600كما وضعت خمططا للوصول إىل أكثر من        

 كون هذا القطاع ميتلك قدرات هائلة جتعله يساهم يف امتصاص البطالة و يعول عليه               2010
  . كثريا يف التنمية احمللية

ف سياسات التحفيز علـى         كما تظهر أمهية القطاع اخلاص  اليت تزداد تدرجييا بفضل خمتل          
االستثمار من خالل مسامهته يف القيمة املضافة على مستوى االقتصاد الوطين كما تشري إليها              

   .2بيانات اجلدول رقم
    أما من حيث نوعية الصناعات،  فعكس ما كانت عليه الصناعة سابقا وخاصة يف بدايـة                

صناعة اجلزائرية اليوم يمنة الـصناعات      السبعينيات واملتميزة بالصناعات التصنيعية، تتميز ال     
اخلفيفة وعلى وجه اخلصوص الصناعات الفالحية الغذائية بنسبة أهم مث تليها صناعة احلديد و              

  : ويتضح هذا من خالل األرقام التالية. الصلب، امليكانيكية واإللكترونية بنسبة أقل
  . نتاج الصناعي الوطين من اإل %55 ميثل إنتاج فرع الصناعات الفالحية الغذائية -
 مـن   %11 أما فروع الصناعات املعدنية احلديدية االلكترونية والكهربائية فهي تشكل     - 

 . اإلنتاج الكلي
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  حصة القطاع اخلاص يف القيمة املضافة يف قطاعات عدة ويف االقتصاد) : 2(اجلدول رقم 
 )بالنسبة املائوية  ( 

  2000  1994  القطاعات
  99.6  99.1  الزراعة

  5  0.4  احملروقات
  33.6  16.5  الصناعة
  86  60.7  البناء

  72.8  54  النقل واالتصاالت
  60  /  التجارة املوجهة لالسترياد

  97  84.2  التجارة بالتجزئة
  89  85.3  اخلدمات

  76.6  64.8  اموع خارج احملروقات
  52  46.6  اموع

 .17 ناجح، الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة، اجلزائر،ص اللطيف بن اشنهوا، اجلزائر اليوم بلد. ع:املصدر
     
  .يف اإلنتاج الوطين % 6 وتساهم الصناعات الكيميائية بنسبة -  
  :   و يتركز اإلنتاج الصناعي للقطاع العام يف ثالثة فروع هي 

 . فرع الصناعة الفالحية الغذائية-        
  .ديدية اإللكترونية والكهربائية فرع الصناعات املعدنية واحل-        
  . فرع الكيمياء واجللود-        

  . من إمجايل اإلنتاج الصناعي العمومي %35وتنتج هذه الفروع الثالثة أكثر من 
    أما فيما خيص القطاع الصناعي اخلاص، فيتميز يمنة فرعني هامني مها فرع الـصناعات              

 مـن    %42ية، حيث تنتج هاتني الصناعتني حوايل       الفالحية الغذائية وفرع الصناعات النسيج    
كما جتدر اإلشارة إىل أن القطاع اخلاص الصناعي يتوجـه أكثـر          .  الصناعي اخلاص  اإلنتاج

  .   التركيبية أو التجميعية واالستثمارات ذات العائد السريعتفأكثر حنو الصناعا
 اجلزائر المتتلـك علـى      تكفي إليضاح أن  ) 3(   هذه املؤشرات يف رأي بعض االقتصاديني       

  .هيكل صناعي متنوع 
  :ميكن مالحظة أداء القطاع الصناعي من خالل مايلي:  أداء القطاع الصناعي-2
 إن اإلحصائيات اليت يوفرها الديوان الوطين لإلحصائيات تكشف الوضعية :   معدل النمو-ا

يث بلغ معدل منو القطاع ح.  املزرية اليت تعرفها الصناعة الوطنية وبا الخص القطاع العمومي
وان الفروع الصناعية اليت عرفت .   % 0.3 - ما يقارب 2006الصناعي العمومي سنة 

وفرع  % 2.9فرع الفلني واخلشب و الورق مبعدل .  ارتفاعا ملحوظا مها فرعني فقط
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ينما ب %. 1.3الصناعات املعدنية ، احلديدية،  امليكانيكية ،الكهربائية و االلكترونية  مبعدل 
فقد سجلت الصناعات التحويلية .  عرفت الصناعات األخرى اخنفاض شديد يف اإلنتاج

 ، %7.6- ، والصناعات  الغذائية الزراعية معدل  % 2.2معدل منو سليب يقدر بـ 
   %.15-   و اجللود واألحذية معدل    ، %14-والصناعات النسيجية معدل 

السنة إىل االخنفاض املعترب لإلنتاج خالل  ويعود تراجع اإلنتاج الصناعي خالل هذه  
   %.2.7- السداسي الثاين لنفس السنة والذي قدر بـ 

على  %  0.3   وبالرغم من التحسن املالحظ خالل السداسي الثالث  لنفس السنة  بنسبة 
. مستوى بعض الصناعات،  إال أن القطاع مل يتمكن من االستدراك وبقيت النسبة سالبة

 و الصناعات املعدنية، احلديدية،   %0.9اعات التحويلية منو قدر مبعدل حيث عرفت الصن
 5.9 ، الصناعات الزراعية الغذائية بنسبة  %6.8 و اإللكترونية بنسبة ةامليكانيكية، الكهربائي

   % .11.4 و صناعة اخلشب والفلني والورق مبعدل %
  :  كما يلي2006-2000ترة   وميكن توضيح معدل منو القطاع الصناعي العمومي خالل الف

   
  السنوات  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 ( %)معدل النمو 1.7 0.3- 1.1 1.1 0.4 1.6 0.3-

  .                     الديوان الوطين لإلحصائيات:   املصدر
     إن أرقام الديوان الوطين لإلحصائيات املبينة أعاله توضح مدى ركود القطاع الـصناعي            

 وهذا باملقارنـة  2006والعجز الذي سجله سنة  ) 2005-2000(العمومي خالل السنوات   
وهي صورة يف اعتقادنا تتنـاقض      . مع اإلمكانيات املالية املسخرة خالل عشريتني من الزمن       

والطموحات واألهداف الكبرية اليت تسعى اجلزائر لتجسيدها وباخلصوص علـى املـستوى            
  .  صادراا خارج احملروقاتاخلارجي عن طريق الرفع من

 ة   وان هذا التراجع املستمر منذ اية الثمانينيات للصناعة يظهر من خالل نـسبة مـسامه               
 6  خالل منتصف عقد الثمانينيات، و     % 15 الناتج الداخلي اخلام اليت مل تتجاوز      القطاع يف 

  .2005 فقط سنة %
الصناعة اجلزائرية من خـالل امليـزان            كما  تتضح  الوضعية احلرجة اليت وصلت إليها          

فالصناعة . التجاري الذي أصبح حيقق أرصدة جلها سالبة جلميع املنتوجات باستثناء احملروقات          
  . من   إمجايل الصادرات %1التحويلية مل يتعدى نصيبها 

 عرف مؤشر القيمة املضافة يف القطاع الصناعي العام ركود هام : مؤشر القيمة املضافة-ب
بينما عرف القطاع الصناعي اخلاص منو سريع للقيمة املضافة، .  بالنسبة جلميع الفروعوهذا
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 القيمة 1/3 وتشكل حاليا 2000 – 1995حيث تضاعفت هذه األخرية خالل الفترة بني 
ويعود هذا التحسن إىل ارتفاع مسامهة القطاع اخلاص يف االستثمار . املضافة الصناعية

وإمجاال ارتفعت القيمة . اعة العمومية من حصصها يف السوقالصناعي، واىل فقدان الصن
 39 وهي متثل 2003 عن سنة  %10 مليار دج ، أي بنسبة 171املضافة للقطاع  ككل إىل 

   .  من رقم األعمال %
  :  وتلخيصا ملا سبقت اإلشارة إليه ميكن أن نقول أن الصناعة اجلزائرية تتميز اليوم بـ

ة غري مستغلة بشكل كلي، سواء بسبب ضيق السوق،   قدرات إنتاج هائل-   
  . اأوالهتالك التجهيزات واملعدات يف ظل نقص االستثمار لتجديده

  . إنتاجية عوامل ضعيفة وحىت سلبية- 
  .  عدم كفاءة و جناعة تقنيات التسيري وإدارة األعمال- 
  . مردودية منخفضة و معدالت منو متدنية جدا- 
  .اعد التنافسية إنتاج اليتماشى وقو- 
  . تبعية كبرية لقطاع احملروقات- 
  . عدم التنوع يف الصادرات- 
  . ضعف هيكل االقتصاد الوطين تكنولوجيا - 

لكن باملقابل يزخر االقتصاد الوطين مبوارد طبيعية  جد هامة تسمح بإعادة بعث اإلنتاج 
  . الصناعي

وطين تظهر أن الـصناعة يف هيكلـها       إن هذه اخلصائص اليت يتميز ا القطاع الصناعي ال      
احلايل غري قادرة على االستفادة من املزايا املرتقبة من االتفاقيات املمضية مع االحتـاد األوريب               

لذا فالصناعة اجلزائرية يف وضعية حرجـة، و        . أويف إطار االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة      
 . التفكري يف تنميتها وإنعاشها بات شيئ حتمي 

  اإلطار العام إلستراتيجية إنعاش الصناعة: ثانيا 

إن النتائج اليت سجلها القطاع الصناعي العمومي خالل السنوات األخرية وباألخص سنة   
فاملؤسسات .  تكشف مدى ركود القطاع الصناعي  %0.3-  حيث بلغ معدل النمو 2006

احلاصلة ومل تصل بعد إىل الصناعية الوطنية مل تستطيع أن تتكيف حلد اآلن مع التغريات 
كوا ال يف   املؤسسات الوطنية العمومية واخلاصة تكمنمشكلة معظمف. املستوى املرغوب

جنبية احملتدمة من جانب ن تواجه التحديات اجلديدة واملنافسة األأتستطيع يف حالتها الراهنة 
 إىل باإلضافة العالية،  والتسويقية واملاليةواإلداريةالشركات الكربى ذات القدرة التنظيمية 
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 سواق جديدة حمليا وخارجيا يف ظلأعدم قدرا على نقل التكنولوجيا املتطورة وفتح 
جنبية بدأ يتزايد بعد ان اخلطر من املنافسة األو .التغريات اليت يعرفها االقتصاد اجلزائري

 تطبيق عدة على الرغم منذلك و األجنبية،التحرير التجاري املتزايد وتدفق االستثمارات 
وهذا يدل على أن هناك قصور على مستوى السياسة الصناعية املاضية الذي  .برامج للتأهيل

لذا فان الدولة تسعى إىل تطبيق إستراتيجية . يف حتقيق أثارها يرجع إىل اخنفاض فعاليتها
   .جديدة إلنعاش الصناعة الوطنية

مرا حتميا يف ظـل مـستجدات       أ صبحت    فاإلستراتيجية اجلديدة إلنعاش الصناعة الوطنية أ     
النظام االقتصادي العاملي اجلديد لكي يستطيع هذا القطاع القيام بـدوره يف املـشاركة مـع                

   . املستقبل املنظور اجلزائر يف قيادة مسرية التنمية االقتصادية يفات األخرى يفالقطاع
د الـيت جـاءت ضـمن        فما هي التوجهات اجلديدة للتنمية الصناعية ؟ و ماهي أهم األبعـا           

  اإلستراتيجية ؟ 
إن املشروع اخلاص بإستراتيجية وسياسات إنعاش وتنمية الصناعة :  توجهات اإلستراتيجية-1

،  مبشاركة واسعة مل 2007 فيفري 28 و 27 و26الوطنية نتاج عدة جلسات وطنية أيام 
ن وضع اإلستراتيجية وقد مسح احلوار واملناقشات الذي مت بشأ. األطراف املعنية باملوضوع

  : )4(األربعة اهلامة التالية بتحديد التوجهات 
  .تبين إطار مرجعي و نظرة جديدة للتنمية الصناعية -            
  . حتديد مبادئ اإلستراتيجية و تشكيل السياسات الصناعية-            
  . ضرورة سياسة حتفيز االستثمارات األجنبية املباشرة-            

ضرورة تغيري النظام االقتصادي ومواصلة تطبيق سياسات اإلصالح اهليكلي اليت مت -            
 رؤوس قالشروع فيها منذ بداية التسعينيات ، وباخلصوص اإلصالح البنكي، بروز سو

للعقار االقتصادي، تعزيز وتقوية الشفافية على مستوى سوق السلع  ، إنشاء سوقاألموال
  .   املستهلك نافسة لصاحلامل واخلدمات وقواعد

     لذا تندرج إستراتيجية إنعاش الصناعة وتطويرها ضمن اإلستراتيجية االقتصادية الشاملة اليت 
وترتكز هذه اإلستراتيجية على حرية املبادرة . تقوم على تصور جديد ونظرة جديدة لالقتصاد

ودف هذه . اعي وعلى ترشيد االقتصاد وتعزيز منظومة التضامن والتكافل االجتم
اإلستراتيجية إىل التطوير املكثف لنشاطات صناعية مرتبطة ضمن اهلدف املتمثل يف السري حنو 

  . السلم واالزدهار 
  وتشكل الصناعة  الركيزة األساسية لالقتصاد الوطين ملا تتوفر عليه البلد من موارد طبيعية 

  . وهامة يف جمال التصنيع 
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  )  : 5(طاع استراتيجي اختيار تربره أربعة أسباب على األقل وهي    وان اختيار الصناعة كق
فا .  إن الصناعة من حيث القوة القطاع الذي يقطر اجلهاز اإلنتاجي الوطين و يهيكله-*

لتصنيع هو هو يف واقع األمر العتلة اليت يتحقق بفضلها تعميم األنشطة والتشغيل يف سائر 
  .  منها قطاعي اخلدمات والفالحةالقطاعات االقتصادية الوطنية خاصة

 إن الصناعة هي كذلك حمضن تكنولوجي من حيث قدرا على إنتاج املستجدات التقنية -*
  .وتعميمها على االقتصاد برمته 

 إن الصناعة هي أفضل ضمان للنمو املستقر بعيدا عن التقلبات املفاجئة يف إنتاج احملروقات -*
  .وأسعارها

 بالدنا واملؤسسات الوطنية بأوراق راحبة يف السوق العاملية يف املفاوضات  أخريا الصناعة متد-*
  .حول نقل القيمة املضافة

  : لذا ترتكز اإلستراتيجية اجلديدة إلنعاش الصناعة الوطنية على جانبني مها
  . مواصلة سياسة تشجيع صناعات حمل الواردات-
اجلزائر من مرحلة جمرد مصدر  النتقال باملوازاة مع تنمية و تطوير صناعة موجهة للتصدير -

املواد احملولة بتكنولوجية أكثر إحكام و ذات  إىل مرحلة منتج و مصدر) الطبيعية(للمواد األولية 
الدولية وختليص االقتصاد الوطين من تيعيته لقطاع  قيمة مضافة أكرب بغية مواجهة املنافسة

كل لصادراتنا و ميزان جتاري أقل حيث أن اهلدف يكمن يف احلصول على هي. احملروقات 
  .  تذبذبا أمام الصدمات اخلارجية

 .  فا الستثمارات املوجهة حنو عرض الصادرات تعد إستراتيجية وستحظى باألولوية املطلقة
ومن بني الفروع الصناعية اليت ستحظى باألمهية هي تلك الصناعات اليت تتوفر على قيمة 

أي تلك اليت تسمح بإدماج الصناعة الوطنية ضمن .  يرمضافة كبرية وذات قدرة على التصد
  . األسواق اجلهوية والعاملية 

إن تشخيص اهليكل الصناعي الوطين يربز أن النشاطات اإلنتاجيـة تتمركـز يف             : األبعاد  -2
حدود السلسلة اإلنتاجية املتعلقة بصناعات استخراج املوارد اخلام أو صـناعات التركيـب و              

 هذا الواقع وبعث اإلنتاج الصناعي تقترح اإلستراتيجية الـصناعية اجلديـدة            ولتغيري. التعليب
برنامج إعادة اهليكلة الصناعية مرتكزة على ترقية بعض  الفروع الصناعية اليت تساهم يف تثمني               
املوارد الثانوية من خالل عمليات التحول الصناعي و تلك اليت تساهم يف دمـج النـشاطات                

كما تسعى إىل إعـادة     .  األخرية للتحول الصناعي،  وترقية فروع جديدة         املوجودة يف املراحل  
  .انتشار الصناعات على مستوى التراب الوطين
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تتمثل إعادة هيكلة القطاع الصناعي على مستوى الفروع يف تلك :  اختيار الفروع -أ
وضع التغريات اليت دف إىل إعادة تكوين شعب بإنشاء وحدات جديدة خالقة  للقيمة، و

خطط عمل ملنتوجات جديدة لتحسني تغطية السوق احمللي و  اقتحام األسواق اجلهوية 
  .      والعاملية

 قد مت يف إطار هذا التوجه اجلديد حتديد ثالثة أمناط من الفروع الصناعية اليت متتلك قدرات                 و  
  ): 6(للتنمية وهي 

القوي ، واليت ترتكز على حتويل املواد         الصناعات املوجهة إىل األسواق العاملية ذات الطلب          - 
  : األولية  مثل  

  .البيتروكيمياء فرع األمسدة ،و النسيج الكيماوي و منتوجات الكيمياء العضوية واملعدنية * 
  .الصناعات الصيدالنية والبيطرية* 
  .صناعات احلديد والصلب *
  ) .األملنيوم ( الصناعة املعدنية غري احلديدية *
  . البناء صناعة مواد *
  :  الصناعات اليت ترتبط تنميتها بوجود صناعات أخرى خاصة مثل -
  . الصناعات الغذائية*
  ). ISMME(الصناعات املعدنية امليكانيكية الكهربائية واإللكترونية *
 ترقية الصناعات اجلديدة أو تلك اليت يسجل فيها البلد تأخرا و اليت تؤثر سلبا على االقتصاد                 -
اعات واخلدمات  املرتبطة بالتكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتـصال و صـناعة             الصن :  مثل

  .السيارات 
يعتمد انتشار الصناعات يف ظل اإلستراتيجية اجلديدة       :  على مستوى االنتشار الفضائي      -ب

على رؤية جديدة  خمالفة للماضي، حيث ترتكز التنمية الصناعية على مناطق صـناعية معينـة                
وذلك من خالل حتديد مقاطعات صناعية ونظـام         " ق التنمية الصناعية املدجمة   مبناط" تدعى  

حملي لإلنتاج وشبكات املؤسسات وعناقيد صناعية  لالستفادة من االقتصاديات اخلارجيـة و             
التناغم الذي ميكن أن ينجر عن ذلك، وجلب االستثمارات األجنبية املباشرة ، مـع ضـرورة                

و لكون التقـسيم    .  التكوين واملؤسسة  -بني التكنولوجيا والبحث  االعتماد على عالقة ثالثية     
احلايل للمناطق الصناعية ال يستجيب لتزايد طلب املتعاملني و متطلبات تنميـة متجانـسة و               

 دف التدريب لذا من املقرر إنـشاء منـاطق          "أقطاب منو   " مندجمة، مت اقتـراح إنشـاء       
 املؤسـسات و هيكـل الـضبط        مقتصادية و تنظي  صناعية مندجمة تستغل متركز النشاطات اال     
  .  العمومية و هياكل البحث على ثالثة مراحل
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تطوير مناطق التنمية الصناعية املندجمة املقرر يف أفق  وتتمثل يف برنامج : املرحلة األوىل-
  ) : 7(ويشمل إنشاء مايلي  . 2009

اجلزائر و البليدة و وهران و مستغامن :   بكل من الواليات : مناطق التنمية الصناعية املندجمة* 
  .برج بو عريرج و غرداية و حاسي الرمل و عنابة و بومرداس و تيزي وزو/ و سطيف 

  .، و جباية و سيدي بلعباس)سيدي عبد اهللا ( اجلزائر : أقطاب تكنولوجية * 
  .ارزيو، و حاسي مسعود، و سكيكدة ووهران: مناطق متخصصة *  
  بكل"  مناطق نشاط متعددة امليادين"أما هذه املرحلة  فستشهد إنشاء  :  املرحلة الثانية -

  .  من قسنطينة، و سكيكدة، وتلمسان وعني متوشنت
 أخرى بكل من "أقطاب تكنولوجية "   أما يف املرحلة األخرية سيتم إنشاء : املرحلة الثالثة -

  .باتنة، والشلف، وتلمسان وقسنطينة
النشاط املدجمة اقترح إنشاء إطار مؤسسايت يتضمن مديريات وفيما يتعلق بتسيري مناطق 
  .االقتصاد والتكنولوجيا والبيئة 

  : ويتم اختيار هذه املواقع على أساس االعتبارات التالية
  . توفر اهلياكل القاعدية وإمكانية الدخول يف مناطق اإلنتاج -
  . وسط حمفز حبكم قربه للمؤسسات اجلامعية و وحدات البحث -
  .توفر اخلدمات اجلماعية ذات نوعية  -

 إن السياسة اجلديدة تتطلب تدخل الدولة باستعادة دورها : اإلطار املؤسسايت و التنظيمي -2
كمسؤول عن األهداف االقتصادية على املديني املتوسط والبعيد ودورها كمبادر بربنامج 

لتدخل يف احلياة االقتصادية ال فإرادة الدولة يف ا. حتويل وتطوير االقتصاد الوطين وكافل له 
كما أن االبتعاد ال يعين ترك .  يكون يف شكل منتج و مسري الذي أثبت فشله يف مراحل سابقة
يف إطار اإلستراتيجية الصناعية أو التخلي الكلي عن التسيري االقتصادي للبلد، بل دور الدولة، 

خالل حتديد الفروع الواجب الذي يظهر من ) 8" (التخطيط و التسهيل "اجلديدة هو دور 
... تنميتها، متويل املشاريع و توفري املناخ املناسب لالستثمار، دفع عمليات البحث والتكوين 

فالفرق إذن بني دور الدولة  املسرية واملوجهة و دور الدولة املسهل يكمن يف أن الدولة .  اخل
تم عملية التوجيه بطريقة غري مباشرة لن تقوم بعملية التسيري وفق قواعد االقتصاد املوجه، بل ست

كتحديدها مثال  للفروع الصناعية للقطاع الصناعي،  لترفع من مسامهته يف الناتج احمللي 
  . اإلمجايل

      كما جتدر اإلشارة إىل أنه ال ميكن ترك مجيع الشؤون االقتصادية آلليات السوق وحدها ، 
  ) . 9(د  واخلوصصة مل تكتمل بعةفعملية ابتعاد الدول
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   وبغية توحيد تسيري القطاعات االقتصادية مت ربط وزارة الصناعة بوزارة املساهامات وترقيـة   
  وقد  أوكلت مهام تنفيذ اإلستراتيجية لوزارة الصناعة وترقيـة االسـتثمارات              تاالستثمارا

   .هذه اهليئة اليت زودت بكافة الصالحيات اليت تسمح هلا بتنفيذ اإلستراتيجية ). 10(
  كما أن إنعاش الصناعة البد أن مير بإعادة تنظيم وتسيري األموال التجارية التابعـة للدولـة                

Capitaux marchands de l'Etat""على أخـذ بعـض   ة  ويف هذا إطار تعمل  احلكوم 
اإلجراءات اخلاصة متس كل من شركات تسيري املسامهات و إعادة تنظيم النـسيج الـصناعي               

  .العمومي
 12ما يتعلق بشركات تسيري املسامهات مت اختاذ قرار تقليص أو ختفيض عـددها إىل                     ففي

شركة كل واحدة منها ستكون حتت إدارة مدير عام  وهذا لتلعب دور وكـاالت حقيقيـة                 
  .للخوصصة

 10     وعلى مستوى تنظيم املؤسسات العمومية ، فاهليكل التنظيمي اجلديد يقتـرح إنـشاء    
وهذه اموعات تتشكل من الشركات العمومية الكربى الـيت مل          . ى  جمموعات صناعية كرب  

  .تفقد املالءة املالية وهذا وفق الفروع الصناعية 
كما تعمل الوزارة املعنية على وضع تنظيم هيكلي يسمح بإنشاء مديريات جديدة تسهل عملية 

  .تبادل املعلومات وتسيري فعال للملفات اخلاصة بالصناعة

   إنعاش الصناعةسياسات: ثالثا

حتتل قضية االستثمارات اخلاصة عامة واالستثمارات األجنبية :  سياسة  ترقية االستثمار-1
إذ يعترب االستثمار األجنيب أحد املنافذ .  خاصة مكانة بارزة ضمن أولويات صانعي السياسات

عبت هذه الرئيسية إلجناح سياسة اإلنعاش الصناعي و التنمية يف األمد الطويل، بعد أن ل
لذا . االستثمارات دورا متميزا يف كل من الدول املتقدمة والدول حديثة التصنيع على حد سواء

تسعى اجلزائر منذ فترة ،كبقية الدول النامية األخرى، إىل وضع السياسات اليت تساعد على 
  .    جذب االستثمار األجنيب املباشر

يبقى حمدودا للغاية بالنظر إىل اجلهود املبذولة       ن حجم االستثمارات األجنبية بصفة عامة       أ  غري  
فمعظم  التقارير اليت     .لتحسني مناخ االستثمار و اإلمكانيات االستيعابية اليت تتوفر عليها البالد         

تعدها اهليئات املختلفة  حول تقدير مناخ االستثمار يف اجلزائر تبقى بعيدة كـل البعـد عـن                  
الصادر عن البنك العـاملي     ) 11(حيث يشري التقرير     . الطموحات الواعدة لالقتصاد اجلزائري   

 دولة عـرب العـامل، أن       175و الذي خيص وضع األعمال يف       " القيام باألعمال   " حتت عنوان   
مؤشرات مناخ االستثمار يف اجلزائر مل تعرف حتسنا، ابتداء من التسهيالت املقدمـة إلنـشاء               
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.  ومحاية امللكية وحل الشركات وقوانني العمـل       املؤسسات إىل غاية فعالية القضاء يف املنازعات      
وقد كشف التقرير عن الصعوبات اليت تواجه املستثمر منذ قراره إنشاء مؤسسة أو الـشروع يف      

حيث ركز التقرير على البطئ يف جتـسيد    . جتسيد مشروعه االستثماري إىل غاية تصفية الشركة      
األساسية بالنسبة للجزائر، خاصـة بالنـسبة       إذ مل تتغري املؤشرات     . اإلصالحات الفعلية ميدانيا  

لطول املدة اليت تستغرقها كل مرحلة أو كلفة كل خطوة من اخلطوات أو عدد الوثـائق الـيت                  
 إجـراء   14فمثال يتطلب على أي مستثمر يرغب يف إقامة مشروع اجتياز           . تطلب من املستثمر  

رحلة للشروع يف جتسيد املشروع هي      وإن املدة اليت تتطلبها كل م     . وتوفري عدد مماثل من الوثائق    
  .  من قيمة الدخل األويل للمشروع % 5.21 يوما، أي قرابة الشهر بكلفة ميكن أن تصل إىل 24

  .  يف توفري شروط االستثمار125ويف ظل وجود هذه العوائق تتقهقر اجلزائر إىل الرتبة 
نظام ( طارا مؤسساتيا مالئما    لذا يستدعي تطوير االستثمار حميطا فعاال يوفر للمستثمرين إ

ونظاما حتفيزيا للحماية من شأنه متكني املستثمر من ) مايل مالئم وتوفر العقار وطبيعة املنافسة 
وبالتايل فإن إستراتيجية ترقية االستثمار يعد جزءا ال ميكن فصله . القيام خبياره لصاحل االستثمار

فهي بذلك معنية بتقدم اإلصالحات اهليكلية . هعن إستراتيجية حتويل النظام االقتصادي يف جممل
  .سيما تطوير النظام املايل عرب تفعيل سوق العقار وضمان شفافية سوق السلع و اخلدمات

  وينتظر من تطبيق سياسة ترقية االستثمارات اخلارجية املباشرة يف إطار إستراتيجية إنعاش 
  :النمو االقتصادي أن تساهم يف

  .ت يف النشاطات اليت جتلب نسب كبرية من رؤوس األموال   متويل االستثمارا-
 تعميم التكنولوجيات احلديثة و حتسني القدرات اإلدارية وولوج السوق العاملية و تنويع -

  .الصادرات
  و نذكر أنه لتحفيز االستثمار احمللي و األجنيب ، قد مت اختاذ عدة  تدابري من خالل التعديالت 

وتنص .  من أجل حتسني النظام القائم 2006 جويلية 15 املؤرخ يف 08-06 يف األمر ةاملدرج
  ): 12(إجراءات تطبيق هذا األمر على 

  . نظام جديد لالستفادة من املزايا أكثر شفافية -
  . يف االة إعادة  يئة مسار منح املزايا وتسيريها ملطابقته واملمارسات الدولي-
  .ستثمار تقليص هام ملدة معاجلة ملفات اال-
  . محاية حقوق املستثمرين الذين لديهم احلق يف الطعن لدى اللجنة املتخصصة هلذا الغرض-

 من أجل تقليص اآلجال تكما مت اعتماد أعمال أخرى دف إىل حتسني مناخ االستثمارا
  .وختفيض تكاليف العمليات وتسهيل االستثمار وإنشاء املؤسسات
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ملباشرة مت اقتراح مجلة من إجراءات لتحسني بيئة األعمـال              وجللب االستثمارات األجنبية ا   
  :نلخصها يف النقاط لتالية 

  .  إلغاء تأشرية الدخول بالنسبة للمستثمرين األجانب-        
  .  تبسيط اإلجراءات املتعلقة بظروف إقامة املستثمرين وإطاراا األجنبية-        
  . ود واجلماركفتح أروقة وشبابيك لشرطة احلد-        
  .  حتديد مناطق إقامة لفائدة املستثمرين األجانب-        
 وضع حتت تصرف األجانب احلاملني ملشاريع أراضي جمهزة بأسعار منخفضة وبيئـة        -        

  . ذات نوعية
  .  وضع حمالت جاهزة ألغراض صناعية أو جتارية حتت تصرفهم-       
لوطنية لتنمية االستثمار وإنشاء موقع الكتروين للوكالـة         توسيع صالحيات الوكالة ا    -       

  .لتمكني املستثمرين األجانب من القيام بتدابري التصريح باملؤسسات عن بعد
 السماح لألجانب اقتناء سندات اخلزينة والرفع من نسبة تصدير العمالت الصعبة -      

  .للمؤسسات املصدرة 
  .  مراجعة قانون اجلمارك-      

  .  إدماج إجراءات متعلقة بالتجارة االلكترونية-      
  .  ختفيض التكاليف اجلبائية واالجتماعية-      
  .  إلغاء الضريبة على الفوائد املستخلصة من عمليات التصدير-      
  .  إعطاء منح وفقا لقيمة االستثمار-      
وسطة يف حال قيامها بأعمال  منح  مساعدات مالية معتربة للصناعات الصغرية واملت-      

  .شراكة مع األجانب
 إن النتائج املتحصل عليها من تطبيق إجراءات التأهيل يف إطار الربناجمني، :  سياسة التأهيل-2

برنامج  التنافسية الصناعية لوزارة الصناعة املدعم من طرف منظمة األمم املتحدة للتنمية 
رة واملتوسطـة مبساعدة االحتاد األوريب،  تربز  الصغيـتالصناعية وبرنامج وزارة املؤسسـا

أن عملية التأهيل مل تتقدم بشكل قوي ومل تعطي النتائج  املنتظرة وذلك لبعض العراقيل 
والشروط اليت حالت دون ذلك كالشروط    الواجب توافرها يف املؤسسة لالستفادة من 

صة فيما يتعلق باستخراج الوثائق خا(الربنامج، آجال تكوين امللفات واليت تبدو أا طويلة 
  ).اخل  ...اإلدارية و املصرفية كالشهادات املصرفية 
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   ونظرا ألمهية تأهيل املؤسسات االقتصادية يف حتسني القدرة التنافسية ملواجهة املنافسة الدولية 
للتأهيل  وما يكتسيه من أمهية بالغة يف حتقيق التنمية االقتصادية   فقد مت اقتراح سياسة جديدة 

  ) : 13(تتمحور أساسا حول 
توحيد الربامج احلالية لصهرها يف برنامج موحد ومدمج يندرج يف إطار إستراتيجية -     

  .التصنيع
 تنفيذ برنامج حقيقي خاص للتأهيل على أوسع نطاق من شأنه إدراج كافة عوامل -    

  ) .العوامل املادية و غري املادية والبيئة ( العصرنة 
  .التكفل بتأهيل املؤسسات وبالتنسيق واملتابعة والتقييم-   
  . استهداف أحسن لألولويات القطاعية ولنظام املساعدات والتحفيز -  
  يساهم تطوير نشاطات التقييس والقياسة واالعتماد والتصديق : التقييس والقياسة -3

حيث يندرج اإلشهاد . طين وامللكية الصناعية يف اجلهد الرامي إىل بعث وعصرنة االقتصاد الو
على املطابقة ضمن مسعى اجلودة املتبع يف جمال التقييس، علما أن اجلودة الرفيعة متكن املنتوج 
الصناعي من مقاومة املنافسة الشديدة، سواء على مستوى السوق احمللي أو السوق العاملي،  

نتوج،  خاصة بعد تفكيك وكذلك باعتبار أن اجلودة تشكل احلماية الوحيدة والرئيسية ألي م
الرسوم اجلمركية الذي يسري تدرجييا، بعد تطبيق اتفاق الشراكة مع االحتاد األوريب، و 

فمن الناحية التقنية، فإن حصول املؤسسـة . االنضمام املرتقب إىل املنظمة العاملية للتجارة 
ايزو "، أو ) ملنظومة اجلودة " (  9.000ايزو "الصناعية على إحدى الشهادات من فئات 

يعين الدليل على أن املؤسسة متلك منظومة تسيري وضمان اجلودة ) حلماية البيئة " (14.000
   .مطابقة ملتطلبات وشروط متفق عليها عامليا ومدونة يف مرجعية مميزة

  إن هذا اإلشهاد يستجيب حلاجة املؤسسة يف التمتع بثقة املتعاملني معها، من أجل تثبيـت               
. والثقة البد أن تتوفر لدى زبائنها ومورديها على حد سـواء          . فع حجم مبيعاا  تعامالا ور 

لذا ووعيا من وزارة الصناعة وإعـادة       . كما تعترب هذه الثقة عامال هاما لالندماج االقتصادي       
  يهـدف  إىل تنميـة أو تطـوير         2000اهليكلة قامت بوضع برنامج ملرافقة املؤسسات سنة        

االيزو " دعيم ومرافقة املؤسسات الراغبة يف احلصول على شهادات         منظومة وطنية للتقييس لت   
وتبني احلصيلة  .  مليون دينار جزائري   500وقد رصد لتطبيق هذا الربنامج مبلغ يقدر بـ         ". 

  . نتائج اهودات اليت تبذل هلذا الغرض2005التالية لسنة 
وست مؤسسات  9000 مؤسسة عمومية وخاصة على شهادات االيزو 167  فقد حتصلت 

 22000 مؤسسات يف طريقها للحصول على االيزو 5، بينما يوجد  14.000على االيزو 
  .املتعلقة بضمان املنتجات الغذائية
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 مدققا للجودة باملعهد الوطين لإلنتاجية والتنمية الصناعية ببومرداس الذي      30كما مت تكوين      
  .  لة اإلطاراتهو حتت وصاية وزارة الصناعة واملتخصص يف تكوين ورسك

  وجتدر اإلشارة إىل أنه تقرر منح جائزة اجلودة كل سنة ألحسن مؤسسة تطبق توجيهات  
و أول مؤسسة حتصلت على . منظومة ضمان اجلودة وهذا من باب التشجيع والتحفيز

، تلتها فيما بعد شركة 2003للصناعات الصيدالنية سنة " صيدال " اجلائزة، متثلت يف جممع
كما تعمل وزارة الصناعة على تنصيب اهليئة الوطنية لالعتماد . 2004عني توتة سنة اإلمسنت ل

   .وتقييم مطابقة املنتجات الصناعية
   غري أن هذه النتائج تظل حمدودة للغاية ، فاجلزائر ال تتعدى ملكيتها لعدد حمدود جدا مـن                 

وهذا ما جيعل اجلزائر    . ا  الشهادات للنوعني يف حني متلك الدول املتقدمة عشرات اآلالف منه         
جمربة على بذل جمهودات استثمارية أكرب إلنتاج سلعا ذات جودة وفق املواصفات الدولية  اذا               

  .أرادت االستفادة من سياساا اخلاصة باالنفتاح االقتصادي 
   ففي جمال حقوق امللكية الفكرية مثال طلب من اجلزائر من طرف الدول املفاوضـة أثنـاء           

فاوضات اخلاصة باالنضمام إىل منظمة التجارة العاملية محاية عالماا وتقدمي ضمانات           إجراء امل 
لكن ما نالحظه يف الواقع هو حدوث العديـد         . الحترام هذه االلتزامات من الناحية القانونية     

من التجاوزات يف شكل تقليد للمنتجات فأصبح اليوم من الصعب التمييز بني املنتج املقلـد               
  .  ألصلي مما  يستدعي أخذ اإلجراءات الالزمة حملاربة مثل هذه الظواهر واملنتج ا

حتيني الترتيبات التنظيمية اليت تـستند      ) 14(    ويف ظل السياسات الصناعية اجلديدة  تقرر        
عليها  نشاطات التقييس والقياسة واالعتماد والتصديق وامللكية الصناعية و كذا اهليئات اليت             

 الوطين للقياسة القانونية و اهليئة اجلزائرية       نملعهد اجلزائري للتقييس و الديوا    تتكفل ا و هي ا    
  .لالعتماد و املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية 

 إن اإلستراتيجية الصناعية تعترب تطوير العامل البـشري أسـاس   :  تطوير العنصر البشري  -4
تصاص التكنولوجيات و عصرنة الصناعات     جناح كل سياسة صناعية باعتباره عامال مشجعا الم       

    :، ال طاملا  عانت الصناعة اجلزائرية من 
 عجزا يف جمال التأطري الصناعي سواء على مستوى التسيري أو التحكم يف -     

  .التكنولوجيات
  . نظام تكوين ليس بإمكانه االستجابة بفعالية الحتياجات العمال املؤهلني يف الصناعة -     

  : لتكفل مبتطلبات القطاع يتعني وقصد ا
 تكثيف العرض يف جمال التكوين املؤهل ال سيما من خالل استحداث مدارس تكـوين               -     

  .املهندسني و التقنيني السامني يف القطاعات الصناعية الكربى 
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  ) .إشراك كافة الشركاء االقتصاديني و االجتماعيني (  تنويع قنوات التكوين -    
مساعدات و قـروض  ( ظام جديد خاص باملساعدات العمومية لعروض التكوين       وضع ن  -    

  ).الضرائب 
  . مطابقة التأهيالت مع احتياجات السوق -   
سياسة األجور و الظروف االجتماعيـة للعمـل و اإلطـار           (  تثمني رأس املال البشري      -   

  ) .املعيشي 
نصرا أساسيا لتطوير الصناعة يعترب أمرا        كما أن إدراج اإلبداع ضمن منظور داخلي باعتباره ع        

ويتطلب التحكم يف هذا املسار الذي ال ميكن لقوى السوق ضمانه لوحدها بل             . ال مناص منه  
البد من تدخل السلطات العمومية اليت يتعني عليها دعم و ترقية سياسة موجهة حنـو ترقيـة                 

فعلى سبيل املثال   .   عديد من الدول  التقنيات استنادا إىل نظام وطين لإلبداع مثل ما تقوم به ال          
 من الناتج الداخلي اخلام للبحث والتنميـة   %46ختصص الواليات املتحدة األمريكية ما نسبته  

  ) .15( مليار دوالر للمنتجات الصيدالنية 52منها 
إنشاء مراكز التعليم و التمهني التكنولوجي من أجل تعليم مهين موجه حنو املهن اخلاصة                -

 إىل إنشاء جلنة دولة من أجل العلم والتكنولوجيا ووكالة لترقية التجديـد الـصناعي               باإلضافة
ووزارة منتدبة مكلفة بالعلوم والتكنولوجيا ووضع جهاز تشريعي ينظم تثمني األفكار اـددة             
وتروجيها على السوق وجتنيد الوسائل العمومية للمؤسسات الـصغرية واملتوسـطة وتقـدمي             

العمومية واخلاصة بدعم مايل مباشر لكل مشروع تنموي منوذجي مـن           مساعدات للقطاعات   
" خالل إقامة صندوق مستقل لتمويل النماذج وإجراءات حتفيزية أخـرى  ووضـع سياسـة           

  .بصيغة التسيري ومجع املعلومة وحتليلها وتفسريها قبل اختاذ القرارات" الذكاء االقتصادي 
 تنمية لدى املؤسـسات يف      –ملخابر وقدرات البحث    كما يتم يف جمال البحث والتنمية متويل ا       

  .القطاعات الصناعية ذات األولوية وترقية تنقل الباحثني واملهندسني من ويف اجتاه عامل املؤسسة

  :اخلـامتة
تشهد الصناعة اجلزائرية يف الوقت احلاضر مرحلة حتول عميقة من شأا إعادة ترتيب وهيكلة 

فاجلزائر تسعى من خالل . اتيجية وسياسات إنعاش الصناعةالقطاع، وذلك بفضل تطبيق إستر
ذلك االنتقال من مرحلة غياب التصنيع إىل مرحلة بعث اإلنتاج الصناعي بتنمية بعض 

وقد مت التركيز ضمن اإلستراتيجية اجلديدة على تنمية بعض الفروع الصناعية مثل . الصناعات
 بالنظر إىل أمهية القطاع و ت هذه الصناعاوقد جاء التركيز على مثل. الصناعات الصيدالنية



  قوريش نصرية.          أأبعاد وتوجهات  إستراتيجية إنعاش الصناعة يف اجلزائر                               

104 5عدد .    جملة اقتصاديات مشال إفريقيا

 من السوق احمللي وكذا إمكانيات  %60إذ أصبحت منتجاته تغطي أكثر من . تناميه يف اجلزائر
  .التصدير املتاحة له

    كما أعطى صناع القرار أمهية قصوى لبعض الصناعات اجلديدة واليت ينعدم وجودها 
ويرجع االهتمام . الم واالتصال و صناعة السياراتباجلزائر مثل صناعات تكنولوجيات اإلع

مبثل هذه الصناعات إلدراكهم مبدى ثقل حتمل أعباء التقدم العلمي والتكنولوجي الوارد من 
  ) . احملروقات ( البلدان املتقدمة نتيجة تآكل صادراتنا واليت تنحصر يف املوارد الطبيعية 

 ال ميكن يف ظل املعطيات العاملية احلالية و التغريات  هو انهم    ما ميكن التأكيد عليه يف اخلتا
االقتصادية الوطنية أن تستمر اجلزائر يف إغفاهلا عن ضرورة األخذ بسياسات وإستراتيجية 

غري أنه ال يكفي تصورها وحتديدها  لوحدمها بل يتطلب . جديدة إلنعاش الصناعة الوطنية 
 الالزمة والضرورية لتجسيدها على أرض الواقع احلسم يف التطبيق وذلك بأخذ مجيع اإلجراءات

فالتطبيق الصارم هلا وفقا ملا جاءت به من توجهات وأبعاد وسياسات سيسمح بتنمية العديد . 
من الصناعات اليت تشكل تكامال فيما بينها ، وتغطي السوق احمللي و تسمح باقتحام األسواق 

  .اجلهوية والعاملية 
ين للصناعات إىل ظهور أقطاب منو منتشرة عرب خمتلف جهات كما  سيؤدي االنتشار املكا

  : هذا باإلضافة إىل االستفادة من عدة ميزات منها . الوطن
  . احلصول على التمويل الضروري إلقامة بعض املشاريع  يف إطار الشراكة - 
 احلصول على التكنولوجيات احلديثة من خالل االستثمار األجنيب املباشر، خاصة من - 
  .لشركات الكربى ا

 تكوين الكفاءات و اخلربات الفنية والتنظيمية و التسيريية اليت طاملا عانت منها املؤسسات -  
  .الوطنية 

  . إعادة تأهيل القطاع العمومي واخلاص الكتساب القدرة التنافسية -  
ات و  حتقيق اجلودة و التنافسية و خفض تكاليف اإلنتاج للتوافق مع متطلبات املواصف-  

  .املقاييس العاملية 
 تنمية املؤسسات التعليمية و معاهد التكوين ووحدات البحث لتكوين العمالة املسرية و -  

  .املؤطرة و الفنية واملبدعة 
  .  استكمال حتويل النظام االقتصادي- 

إن الوصول إىل حتقيق أهداف اإلستراتيجية اجلديدة يتطلب بالضرورة تسيري وإدارة حمكمة 
 ). 16(ادي تكرار األخطاء اليت وقعت يف املاضي لتف
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 :اهلوامش و اإلحاالت
  

  .7 ، ص  2007، السداسي األول11نشرية اقتصادية لوزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، العدد ) 1 (
 واملتعلق بترقية املؤسـسات الـصغرية   2001 12 /12 املؤرخ يف    18/ 01القانون التوجيهي    )2(

  . واملتوسطة 
 
 سنة االستراجتية الصناعية 2007هل ستكون "  ترمجة عبد الوهاب بوكروح ،  عبد ايد بوزيدي ،)  3(

  اجلديدة ؟  
من املوقـع االلكتـروين لرئاسـة احلكومـة          . 2007 جويلية   24اجتماع جملس احلكومة بتاريخ     ) 4 (
.www.cg.gov.dz   
بة اجللسات الوطنية حول اإلستراتيجية  السيد عبد العزيز بوتفليقة مبناسةخطاب رئيس اجلمهوري) 5(

  . من  املوقع االلكتروين  لوزارة الشؤون اخلارجية  . 27/02/2007الصناعية يوم 
  . ، مرجع سابق 2007 جويلية 24اجتماع جملس احلكومة بتاريخ ) 6 (
 7م األحد يو. من خطاب السيد رئيس اجلمهورية مبناسبة جلسة لقطاع الصناعة وترقية االستثمارات ) 7 (

  . من وزارة الشؤون اخلارجية 2007اكتوبر 
 السيد عبد العزيز بوتفليقة مبناسبة اجللسات الوطنية حول اإلسـتراتيجية           ةمن خطاب رئيس اجلمهوري    )8(

 .  ، مرجع سابق 27/02/2007الصناعية يوم 
 
  

 (9)-M.Mekideche, " on est encore en  désindustrialisation" , El –
watan, 11 octobre 2006.    

(10) – Le magreb, www. Presse-dz.com/fr/article-presse-algerie-
3512.html.                          

 
 .2، ص 2007 سبتمرب 27جريدة اخلرب، اخلميس ) 11 (

د يوم األح. من خطاب السيد رئيس اجلمهورية مبناسبة جلسة لقطاع الصناعة وترقية االستثمارات  ) 12  (
  . ، مرجع سابق 2007 اكتوبر 7
 .نفس املرجع ) 14(و ) 13 (
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 اثار انضمام اجلزائر اىل املنظمة العاملية للتجارة بـني التفـاؤل            – براهيمي عبد اهللا     -عياش قويدر     )" 15(
ادية خمرب العوملة واقتصاديات مشال افريقيا ، كلية العلوم االقتـص         .   جملة اقتصاديات مشال إفريقيا      –والتشاؤم  

  2005سنة  2 الشلف ،  العدد –وعلوم التسيري ، جامعة حسيبة بن بوعلي 
  

R.Amrani , " nouvelle stratégie industrielle" , El watan , 11 (16)        
octobre 2006 .   


