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 :ملخص
هتدف هذه الورقة إىل دراسة واقع قطاع النفط يف اجلزائر، والتعرف على إمكاناهتا النفطية وكذا 
حجم العوائد النامجة عن تصدير احملروقات ومدى تأثرها باخنفاض أسعار النفط يف األسواق العاملية، وكيف 

النفطية، وختفيض االعتماد  للثروة احملتمل نضوبلتعويض ال ميكن لقطاع الصناعة أن يكون بديال حقيقيا
على إيرادات احملروقات كمصدر وحيد للدخل، وبالتايل تنويع االقتصاد وجعله أكثر قدرة على الصمود يف 

 .وجه التقلبات اليت تصيب قطاع احملروقات
إمجايل مسامهة الصناعة اجلزائرية خارج احملروقات يف يف ضعف وجود وتوصلت هذه الدراسة إىل 

الناتج احمللي، مما يستدعي ضرورة تطوير القطاع الصناعي وإعادة هيكلته، وقد مت يف هذا الصدد اقرتاح 
مجلة من السبل من شأهنا تطوير هذا القطاع ليكون بديال حقيقيا لقطاع النفط، هذا األخري الذي ال تزال 

 .ع احملسوس ألسعار برميل النفطمسامهته يف االقتصاد الوطين متثل أعلى نسبة بالرغم من الرتاج
 .النفط، الغاز الطبيعي، أسعار النفط، العوائد النفطية، الصناعة، اجلزائر :مفتاحيةكلمات 

Abstract: 

This study aims to examine Algerian oil sector, and to identify its oil 

capabilities , size of the revenue from export of oil and its relation to oil 

prices in the world markets, and how can the industry be compensated for 

the potential depletion of the oil wealth, and reducing its reliance on 

hydrocarbon revenues as the sole source of income, and thus diversify the 
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economy and make it more capable to withstand the fluctuations that affect 

the hydrocarbon sector. 

The results show the weakness contribution of the Algerian industry 

in the GDP out of petroleum, which need to develop and restructuring the 

industrial sector.  

Key words: Oil, Natural Gas, Oil Prices, Oil Revenues, Industry, Algeria 
 

 :مقدمة
ظل النفط منذ االستقالل إىل يومنا هذا يلعب الدور القيادي يف احلياة االقتصادية واحملرك 

فعائدات النفط ال زالت تسهم بدور رئيسي يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل وتشكل . لالقتصاد الوطين
 ارتباطا مرتبطة القطاعات خمتلف يف التنمية االقتصادية برامج وكل. األساسي للموازنة العامة للدولةاملورد 
 اقتصادية أزمة يف تتخبط اجلزائر املطلقة هلذا األخري جعلت التبعية هذه ولكن. النفط بقطاع وثيقا

أن االخنفاض  حيث .لعامليةا النفطية األسواق ملؤشرات دائمة يف تبعية تعيش اجلزائر وجعلت واجتماعية،
، والذي من املتوقع استمراره على 4102 عام احلاد الذي شهدته أسعار النفط يف السداسي الثاين من

 إال أهنا النفطية الثروة فعلى الرغم من أمهية. ستواجه االقتصاد مدى السنوات القادمة يولد حتديات خطرية
 التفكري كجزائريني منا ما يستوجب أسعارها، وهذا استقرار مبعد أهنا تتميز دائمة، كماوليست  زائلة ثروة
لقطاع  بديلة اسرتاتيجيات إعداد خالل من وهذا املادة احليوية، هلذه احملتمل الزوال لتعويض بدائل يف

أولوية وتراهن عليه احلكومة إلخراج  احيث كان اختيارنا على قطاع الصناعة باعتباره قطاعا ذ. النفط
 .طين من دائرة التبعية ومتكني اجلزائر من اللحاق مبصاف االقتصاديات الناشئةاالقتصاد الو 

لقد سعت اجلزائر بعد حصوهلا على االستقالل إىل العمل على خلق قاعدة إنتاجية قوية، فقامت 
، حيث تضمنت هذه (0696-0691) بتسطري مجلة من املخططات التنموية امتدت على مدار الفرتة

ت صناعية معتربة، وتبنت اجلزائر خالل هذه الفرتة اسرتاتيجية الصناعات املصنعة، واليت  األخرية استثمارا
كانت تعرب عن اإلرادة القوية للحكومة يف بناء قاعدة صناعية من شأهنا أن تكون أداة ختلص االقتصاد 
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ي حينها دون املستوى، وعرف القطاع الصناع التوجهات كانتإال أن نتائج هذه . من التبعية للخارج
. ركودا نتيجة فشل تلك االسرتاتيجيات وعدم قدرهتا على حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية املنشودة

مما أجرب احلكومة حينها إىل إخضاع االقتصاد الوطين إلصالحات هيكلية بداية الثمانينات من القرن 
مل تتمكن من بلوغ ما كان مسطرا املاضي، فرغم ما حققته هذه اإلصالحات من نتائج حسنة، إال أهنا 

واليت زادت من تدهور االقتصاد اجلزائري، األمر  0699 من أهداف، خاصة بعد أزمة النفط العاملية لسنة
الذي دفع بالسلطات اجلزائرية إىل االستعانة وطلب الدعم من مؤسسات بريتني وودز، هذه األخرية 

 دخلت اجلزائر بعدها وبالتحديد منذ. اء اجلهاز اإلنتاجيحققت نتائج إجيابية إال أهنا أثرت سلبا على أد
يف برامج استثمارية عمومية ضخمة، هبدف إحياء وإنعاش القطاع اإلنتاجي خاصة الصناعي، إال  4110

 .      أن الوضع احلايل للقطاع الصناعي يعكس درجة فشل هذه الربامج واالستثمارات يف حتقيق مسعاها
ملحوظ بسبب اخنفاض عوائد النفط، والذي يعود بدوره  اتراجع النفطمنو قطاع عرف  :الدراسةإشكالية 

إىل تدهور أسعار النفط يف األسواق العاملية، األمر الذي يبعث على السعي لوضع سياسة صناعية مالئمة 
تنويع و  ،قصد تصحيح هيكل االقتصاد من خالل البدء يف مشاريع صناعية لتحسني اإلنتاج نوعا وكما

 :السؤال اآليتيف  الدراسةإشكالية  ميكن حصربناءا على ما تقدم . تهوزيادة تنافسي الوطينتصاد االق
 كيف يمكن تطوير القطاع الصناعي في الجزائر حتى يكون بديال حقيقيا لقطاع النفط؟

هو البحث يف السبل اليت من شأهنا أن تطور الصناعة  الدراسةالواضح أن اهلدف من  :الدراسةهدف 
 يتوقع استمرارها، هذا األخري الذي يعرف وضعية حرجة النفطزائرية، وختفف من حدة االرتباط بقطاع اجل

 .النفطعلى مدى السنوات القادمة جراء االخنفاض يف أسعار 
استخدام  حىت نتمكن من حتقيق هدف الدراسة والوصول إىل كافة تطلعاهتا، البد من :منهج الدراسة

على املنهج الوصفي التحليلي بسبب  االعتماد ذلك من خاللو طبيعة املوضوع، أسلوب معاجلة يتالءم مع 
، باإلضافة واألشكال استخدام بعض األدوات اإلحصائية هي اجلداول تناسبه مع إشكالية الدراسة، وقد مت

 .إىل االعتماد على بيانات وإحصاءات بعض اهليئات الدولية والوطنية
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ففي الوطن العريب . من الدراسات هلذا املوضوع يف خارج وداخل الوطن تعرضت العديد :سابقةدراسات 
النفط  تصدير عن الناجتة الضخمة اإليرادات كيفية استغالل أجنزت العديد من الدراسات تناولت

 ،"طه عبد العليم طه"االقتصاد من بينها دراسة  لتنويع تصنيع بربامج القيام ضرورة إىل يف جمملها وتوصلت
 فقد قامت بعض الوطن مستوى على أما. 0691 القاهرة، سنة ،"العريب العامل يف والتصنيع النفط"بعنوان 

، بعنوان "رايس فضيل"هذا املوضوع وعلى فرتات خمتلفة، من بينها دراسة  وحتليلبوصف  من الدراسات
معامل  4102وقد قدمت وزارة الصناعة واملناجم مع بداية عام . 4104 ريع النفط ومشكل التصنيع، سنة

اسرتاتيجية صناعية جديدة من شأهنا حتديث وتنويع القاعدة الصناعية الوطنية، من أجل تنويع االقتصاد 
 .الوطين والتخلص تدرجييا من التبعية للمحروقات

لتضيف بعض اجلوانب املهمة واليت مل تتطرق هلا الدراسات السابقة اليت  الدراسةجاءت هذه  قدف
الل طرح بعض السبل والسياسات اليت من شأهنا أن تعاجل بعض مشاكل ونقاط خ باملوضوع مناهتمت 

 .ضعف القطاع الصناعي للتمكن من بناء قاعدة إنتاجية قوية
إىل حمورين، يتناول األول دراسة الواقع احلايل لقطاع النفط يف  هذه الدراسة تقسيملقد مت  :هيكل الدراسة

طاع، أما الثاين، فيخصص لتقدمي السبل اليت من شأهنا تطوير اجلزائر من خالل حتليل أهم مؤشرات الق
 .الصناعة للتمكن من تنويع االقتصاد الوطين إنتاجيا  

 

 : الواقع الحالي لقطاع النفط في الجزائر. أوالا 
  :االحتياطي واإلنتاج من النفط والغاز الطبيعي -0

 العاملية، فاحتلت النفطيةيف السوق مهما   تزخر اجلزائر بإمكانات نفطية هائلة جتعل هلا وزنا  
 حيث قدرت احتياطي النفط اخلام، حيث من عربيا   عامليا والسابعة 02املرتبة  4102اجلزائر عام 
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٪ من 1.94مليار برميل، أي ما يقارب  04.4 حبوايل 4102عام  يف النفط اخلام  االحتياطات املؤكدة من
 .1األوبك اطات٪ من احتي0.10إمجايل االحتياطات العاملية و

 فاحتلت  3م تريليون 2.2 ـــب 4102 عام خالل قدرت فقد الغاز الطبيعي الحتياطات بالنسبة أما
العشر  خالل والغاز النفط من اجلزائر احتياطات تطورإن  2.بذلك املرتبة العاشرة عامليا  واملرتبة الرابعة عربيا  

مستوى احتياطي النفط  بثبات فتميزت الفرتة، تلك يف احلجم طوال عرف استقرارا مضت، السنوات اليت
 وهو ،3م مليار 2212 حجم الغاز الطبيعي عند مليون برميل، وثبات مستوى 04411اخلام عند حجم 

 .ثابت الرصيد ترك مما عملية االستكشاف يف اخنفاض إىل يشري
 0.06ث بلغ حي 4102اخلام فقد سجل اخنفاضا يف عام  أما بالنسبة إلنتاج اجلزائر من النفط

٪ من إمجايل اإلنتاج 0.93، والذي ميثل حوايل 4103مليون برميل يوميا سنة  0.41مقابل  مليون برميل،
مقارنة بعام  ٪2بنسبة  4102فيما عرف اإلنتاج اإلمجايل للغاز الطبيعي ارتفاعا يف عام . العاملي يوميا

ويوضح اجلدول املوايل  .٪2.29نسبة ب 4102كذلك ارتفع اإلنتاج املسوق للغاز الطبيعي عام  ،4103
 (.4102-4100)اخلام والغاز الطبيعي خالل الفرتة  تطور إنتاج النفط

  الخام والغاز الطبيعي في الجزائر النفط إنتاج (:10)رقم جدول 
 (4102- 2011)للفترة 

Source: OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2015, pp 28-96. From: www.opec.org 

                                                 
1
 OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2015, p.22, Consulted 15/08/2015. From: www. 

opec.org 
2
 OPEC, ibid., p.94. 

 

 4100 4104 4103 4102 

 0064.9 0414.9 0066.9 0090.9 (يوم/برميل 0111) اخلام النفط إنتاج
 099142 016261 094266 061041 (3م مليون)لغاز الطبيعي لاإلمجايل  اإلنتاج

 93462 16921 99222 94191 (3م مليون)الغاز الطبيعي املسوق 

http://www.opec.org/
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بنسبة  4103 إىل عام 4100 جلدول السابق أن إنتاج النفط اخلام عرف ارتفاعا منذنالحظ من ا
 أما الغاز الطبيعي فعرف اخنفاضا مستمر. 4102 لينخفض بعض الشيء يف عام٪، 3.23 تقدر حبوايل

 .4103 مقارنة بعام٪ 2 بنسبة 4102لريتفع يف ، 4103 إىل 4100 منذ
 

 : ت النفطية والغاز الطبيعي في الجزائر، المنتجاالخام النفطحجم صادرات  -4
من  والسابعة عامليا، املرتبة اخلامسة عشر 4102حتتل اجلزائر حسب إحصائيات األوبك لعام 

 3.حيث تصدير النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي على التوايل
 (4102-4100)والغاز الطبيعي  هصادرات الجزائر من النفط الخام ومنتجات (:14)رقم جدول 

 4100 4104 4103 4102 

 0111) هنتجاتمصادرات النفط اخلام و 
 (يوم/برميل 

0332 0429 0061 0412 

 44190 29119 22262 24101 (3م مليون)حجم صادرات الغاز الطبيعي
 

Source: OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2015, pp.57-100. From: www.opec.org 
 

الغاز الطبيعي،  ومشتقاته وكذاالنفط اخلام  اجلدول السابق أن الكميات املصدرة من مننالحظ 
 .على التوايل٪ 02.12٪ و6.12 عرفت اخنفاضا خالل فرتة الدراسة بنسبة

  :تطورات أسعار النفط -3
النفط يؤدي إىل االرتفاع يف أسعار فإن ألسعار النفط تأثري مباشر على قيمة الصادرات النفطية، 

 .ارتفاع حصيلة الصادرات النفطية والعكس صحيح عند اخنفاض األسعار
 
 

                                                 
3
 OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2015, pp. 57-100. 

http://www.opec.org/
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 (4102-4100)تطورات أسعار النفط الجزائري للفترة  (:10)رقم جدول 
 4100 4104 4103 4102 
" صحاري بالند"سعر البرتول اخلام 

 66.99 016.39 000.26 004.64 (الربميل/دوالر )

 

Source: OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2015, p82. 
نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن أسعار النفط عرفت تراجعا مستمر خالل سنوات الدراسة 

دوالر للربميل، ويعود هذا  004.64 حوايل 4100 عام( صحاري بالند)حيث بلغ سعر خليط صحراء 
إىل اخنفاض الطلب العاملي املرتبط خاصة  -4100 الذي سجل يف السداسي الثاين من عام–الرتاجع 

ليستمر تراجع أسعار النفط . بأزمة الديون السيادية لبعض دول منطقة اليورو والواليات املتحدة األمريكية
االخنفاض إىل ضعف النشاط  ويرجع هذا ،4102دوالر عام  66.99 حيث وصل سعر الربميل إىل

 .االقتصادي العاملي
يف  الزيادة هذه نتجت وقد ،4102 عام الطلب خالل كميات فاقت العرض مستويات كما أن  

الشمالية، هذه األخرية  أمريكا منطقة األوبك واليت متركزت يف منظمة خارج من اإلنتاج زيادة عن العرض
 4104 عام بداية يوميا برميل مليون 01.6 حوايل من )الصخري( السائل والوقود النفط من إنتاجها ارتفع

 وترى. ثابتة شبه مستويات عند أوبك إنتاج استقرار مقابل ،4102ديسمرب يف برميل نمليو  02.9 إىل ،
اهلبوط  إىل األسعار دفعت اليت منه، هي األمريكي خصوص ا الصخري، النفط إنتاج زيادة أن   األوبك دول
 4102.4 عام هناية مع

 

 
                                                 

قراءة يف أسباب اخنفاض أسعار النفط ونتائجها، املركز العريب لألحباث ودراسة : أسامة النجوم، سلسلة حتليل سياسات 4
 .1، ص4102السياسات، قطر، مارس 
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  :تطور العوائد النفطية في الجزائر -2
مهية كبرية يف إمجايل الصادرات الكلية للبالد، فلقد بلغ متوسط إن لصادرات قطاع احملروقات أ

فهي نسبة مرتفعة وتدل على ، (4102-4100) من إمجايل الصادرات للفرتة٪ 61مسامهتها حوايل 
جمموعه  ما الفرتة خالل نفس احملروقات صادرات عوائد اعتماد اجلزائر الكلي على قطاع احملروقات، وبلغت

فهي تشكل كذلك املورد الرئيسي للعملة الصعبة ، (12) يوضحه اجلدول والر، كماد مليار 492 حوايل
 . يف اجلزائر

 مساهمة صادرات المحروقات في إجمالي الصادرات الجزائرية(: 12) رقم جدول
 (4102-4100) للفترة 

 2011 2012 2013 2014 

 90014 92943 14941 13914 (مليون دوالر أمريكي)إمجايل الصادرات

 29394 93994 11210 10994 (مليون دوالر أمريكي)صادرات احملروقات

 62.21 69.10 61.01 61.01 (٪ إمجايل الصادرات)صادرات احملروقات 

 :على املوقع. 49، ص 4102بنك اجلزائر، النشرة اإلحصائية الثالثية، جوان  :المصدر
www.bank-of-algeria.dz 

 

روقات هتيمن على إمجايل الصادرات، هذا يعين أن تطور يبني اجلدول السابق أن صادرات احمل
الصادرات يف اجلزائر مرتبط أساسا مبستويات أسعار احملروقات يف األسواق الدولية، وهو ما تؤكده النتائج 

حيث أدى االخنفاض املسجل يف أسعار النفط إىل تسجيل اخنفاض يف مداخيل  4102 املسجلة يف عام
وبنسبة ، 4102مليار دوالر عام  29.39 إىل 4100 مليار دوالر سنة 10.99 صادرات احملروقات من

كمتوسط يف نفس الفرتة،  ٪3 يف حني مل تتعد نسبة الصادرات خارج احملروقات٪، 09.9 اخنفاض بلغت
 .وهي نسبة هامشية تشري إىل عجز القطاع اإلنتاجي يف اجلزائر عن حتقيق فائض قابل للتصدير
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 :صادية لقطاع المحروقات في الجزائراألهمية االقت -5
 .لقطاع احملروقات دوران رئيسيان، يتمثالن يف تنمية االقتصاد الوطين، وحتسني معيشة السكان

يساهم قطاع احملروقات بصورة مباشرة يف تكوين الناتج الوطين : قطاع المحروقات واإلنتاج الوطني -أ
 :ري، كما يوضحه اجلدول اآليتحيتل موقعا هاما ضمن هيكل هذا األخاخلام، فهو 
 (4102-4100) مساهمة قطاع المحروقات في الناتج الوطني الخام للفترة(: 15) رقم جدول

 4100 4104 4103 4102 
 2921.90 2699.10 2239.39 2424.21 (مليار دج)إنتاج  قطاع احملروقات
 02296.10 02164.93 03291.22 04401.29 (مليار دج)الناتج الوطين اخلام 

 34.02 32.42 21.93 24.63 (٪)إنتاج  قطاع احملروقات
  Source : ONS, Les comptes économiques de 2000 à 2014, 2015. http://www.ons.dz/  

 

نالحظ من اجلدول أعاله نسبة منو إنتاج قطاع احملروقات بالنسبة للناتج الوطين يف تناقص مستمر 
 مقارنة بعام 4102 يف عام ٪00.02 تقدر نسبة االخنفاض حبوايلإذ ، (4102-4100) خالل الفرتة

 ٪34.02نفس الشيء بالنسبة ملسامهته يف الناتج الوطين فقد عرفت منحى تنازيل، حيث بلغت  ،4100
وهو راجع إىل اخنفاض كل من إنتاج وصادرات . 4100 عام ٪24.63 ، مقارنة بنسبة4102عام 

 .PIB هذه األخرية، مما تسبب يف تقليص مسامهة القطاع يف احملروقات وبالتايل اخنفاض عوائد
يعترب قطاع احملروقات من أهم القطاعات اليت حتقق قيمة : قطاع المحروقات والقيمة المضافة -ب

 . مضافة نظرا لدرجة مردوديته اجليدة، إال أهنا عرفت خالل السنوات األخرية تراجعا حمسوسا
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 (4102-4100) المحروقات في القيمة المضافة الخام للجزائر مساهمة قطاع(: 10)رقم جدول 
 4100 4104 4103 4102 

مليار )إمجايل القيم املضافة اخلام 
 (دج

00322.62 04293.12 04921.21 03420.3 

 2921.90 2699.10 2239.39 2424.21 القيمة املضافة لقطاع احملروقات
٪ من جمموع القيم )احملروقات 

 (املضافة
39.4 39.9 34.3 46.4 

Source : ONS, op.cit. 
 نالحظ من اجلدول أعاله أن القيمة املضافة للمحروقات عرفت اخنفاض مستمر خالل الفرتة

، 4102 من إمجايل القيمة املضافة اخلام للوطن يف عام ٪46.4 ، فهي مل تعد متثل سوى(4100-4102)
ع إىل تقلص قيمة صادرات نفط اجلزائر، نتيجة ، ويرجع هذا الرتاج4100 يف عام ٪39.4 مقارنة بنسبة

 .اخنفاض الطلب العاملي على النفط وكذا زيادة املعروض النفطي
 : تطورات احتياطات الصرف والدين الخارجي -0

مليار دوالر، أي بنسبة  019.6إىل  4102 تراجعت عام الصرفإن احتياطات اجلزائر من 
يف السداسي الثاين  النفطفاض احلاد الذي شهدته أسعار سبب االخنذلك بو  4103 مقارنة بسنة٪ 1.9

مليار دوالر  3.2 حوايل 4103 أما بالنسبة للدين اخلارجي فهو يف تراجع مستمر ليبلغ سنة. من العام
 .مليار دوالر 2 إىل 4102 أمريكي، لكنه ارتفع جمددا يف عام

 (4102-4100) للفترة تطور احتياطات الصرف والدين الخارجي للجزائر(: 10)رقم جدول 
 4100 4104 4103 4102 

 019.6 062.1 061.1 094.4 (مليار دوالر أمريكي)احتياطات الصرف
 2.1 3.2 3.9 2.2 (مليار دوالر أمريكي)الدين اخلارجي

Source : Trésor Direction Générale, Indicateurs Economiques et Financiers De L’Algérie, 

avril 2015, p 4. From: www.tresor.economie.gouv.fr  
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نالحظ من اجلدول السابق أن احتياطات اجلزائر من الصرف يف تراجع مستمر بسبب الرتاجع 
   .الذي شهده قطاع احملروقات الذي تعترب إيراداته أهم مورد لالقتصاد الوطين واملولدة للعملة األجنبية

 : وضعية صندوق ضبط الموارد -7
ندوق تتمثل يف متويل عجز امليزانية العامة للدولة حيث ينتج هذا العجز عند إن أهداف الص

اخنفاض مستوى إيرادات اجلباية البرتولية أقل من تقديرات قانون املالية، باإلضافة إىل اهلدف الثاين وهو 
 .التقليص من حجم املديونية العمومية

 (مليار دج)  (4102-4100) فترةتطور وضعية صندوق ضبط الموارد خالل ال(: 10)رقم جدول 
 4102 4103 4104 4100 السنوات

 :املوارد
 2293204 2933124 2390113 2924931 رصيد السنة السابقة

 0211131 0902611 0206121 0246211 اجلباية البرتولية حسب قانون املالية

 3399322 3919030 2122326 3946141 (الفعلية)اجلباية البرتولية احملققة 

 0901942 4194430 4232316 4311341 فائض قيمة اجلباية البرتولية

 1 1 1 1 تسبيقات بنك اجلزائر

 :االستخدامات
 1312031 1962693 1601104 1023021 (املوارد)متاحات قبل السحب 

 1 1 1 1 سداد الدين العمومي

 1 1 1 1 سداد تسبيقات بنك اجلزائر

 4692914 4034210 4493491 0190222 متويل عجز اخلزينة العمومية

 4692914 4034210 4493491 0190222 إمجايل االستخدامات

 2219292 2293204 2933124 2390113 الرصيد املتبقي
Source : http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/donnees-statistique?id=78. Consulter le 

26/07/2015, 23 :49. 
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ابق أن اجلباية البرتولية تلعب دورا كبريا يف متويل موارد الصندوق، وذلك نالحظ من اجلدول الس
من خالل فوائض القيم عن مستوى جتاوز اإليرادات اجلبائية البرتولية لتقديرات قوانني املالية، باإلضافة إىل 

فعالة، وكل موارد أقل أمهية تتمثل يف تسبيقات بنك اجلزائر املوجهة لسري املديونية اخلارجية بكيفية 
فاجلدول أعاله يبني أن اجلباية البرتولية هي الوحيدة اليت . اإليرادات األخرى املتعلقة بسري الصندوق

كما نالحظ أن حجم فائض اجلباية  ،(4102 -4100) سامهت يف متويل صندوق ضبط اإليرادات للفرتة
دات احملروقات بسبب اخنفاض البرتولية عرف تراجعا خالل نفس الفرتة، ويعود ذلك إىل اخنفاض إيرا

نالحظ أن صندوق ضبط املوارد مل  كما. النفطالكميات املصدرة من احملروقات وكذا اخنفاض أسعار 
كما يشري . يستفد من أي تسبيق لبنك اجلزائر، وهذا ما يؤكد أمهية اجلباية البرتولية يف متويل هذا الصندوق

وجند ، 4100 عملية تسديد للدين العمومي منذ سنة اجلدول إىل أن صندوق ضبط املوارد مل يسجل أي
حيث قدرت تغطية . أن متويل عجز اخلزينة العمومية يتزايد سنة بعد أخرى والذي ميول من موارد الصندوق

 4102 مليون دج سنة 4692914 مليون دج إىل 0190222 حوايل 4100 عجز اخلزينة العمومية سنة
حيث ساهم الصندوق بتغطية إمجالية . اع بزيادة النفقات العموميةأي تقريبا الضعف، ويفسر هذا االرتف

ففي ظل هذا الوضع احلرج الذي تعيشه . مليون دج 6024929 قدرت قيمتها ب 4102 إىل 4100 من
 .اجلزائر جراء اخنفاض أسعار النفط، البد من ترشيد النفقات العمومية وكذا تنويع مصادر الدخل

 

 : ديل لقطاع النفطالصناعة كقطاع ب.  ثانياا 
بعدما تناولنا يف احملور السابق واقع قطاع احملروقات يف اجلزائر وأهم مؤشرات هذا القطاع، تبينت 
لنا الوضعية احلرجة اليت بات يعيشها هذا األخري، وبالتايل ضرورة التحرك والبحث عن بديل يعول عليه يف 

 قطاع يف جتد أن ميكن ومالية وبشرية طبيعية إمكانيات من متلكه ومبا اجلزائر إن. النهوض باالقتصاد الوطين
 أسعار يف املستمرة التقلبات وملواجهة النفطية للثروة احملتمل لتعويض النضوب احلقيقي الصناعة البديل

 .اخلارجية اجلزائر على إيرادات آثار من ترتكه وما العاملية األسواق النفطية يف النفط
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 : جزائرواقع قطاع الصناعة في ال -0
إن الواقع احلايل للصناعة اجلزائرية يشري إىل أنه ورغم اجلهود املكثفة املبذولة من طرف الدولة 
لتعزيز التنمية الصناعية، يف إطار تنويع البنيان اإلنتاجي احمللي، فإن نصيب قطاع الصناعات التحويلية يف 

 وجهت إىل القطاع الصناعي خالل املرحلة الناتج احمللي اإلمجايل ظل ضئيال بالرغم من حجم املوارد اليت
 . السابقة، حيث أنه مل حيقق معدالت منو تفوق معدالت منو القطاعات األخرى

 واملايل االقتصادي الوضع ظل يف: مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي اإلجمالي -
 اسي األول من عامإىل السد 4111 األمثل والذي شهدته البالد خالل الفرتة من االستثنائي

 خارج الوطنية الصناعة أداءأن باإلضافة إىل ما قامت به احلكومة من استثمارات معتربة، إال و  ،4102
 .املتاحة اهلائلة واإلمكانات بالفرص مقارنة ودون املستوى املطلوب واملسطر له، ضعيفا   احملروقات بقي

 الفرتة مدار اجلارية على باألسعار اإلمجايل حملليا الناتج مسامهة الصناعة خارج احملروقات يف حيث بلغت
ل كما هو موضح يف اجلدو   .االستخراجية للصناعة ٪31.9 مقابل ٪2.2 متوسطة كنسبة 4100-4102

 (.16) رقم
 القطاع الصناعي، يف تتمثل خارج احملروقات الوطين االقتصاد ألداء الرئيسية الضعف نقطة فتبقى

فهو يعد أضعف قطاع  مسامهة يف  نسبيا ، وضعيفة تبقى متذبذبة اخلام لياحمل الناتج يف تهمسامه أن حيث
 االقتصاديات خمتلف للنمو املستدام يف الرئيسي احملرك يعترب أنه من الرغم الناتج احمللي اإلمجايل، على

 ياسق يف هامة مكانة حيتل اإلنتاج الصناعي فإن الوطين، اإلنتاج يف اجلزئي عن طابعه فضال املعاصرة،
 إىل إضافة االقتصادي، للنمو األول واملميز الغالب املظهر يف تعد الصناعية التنمية كون الكلية، اجملاميع
. 5لالبتكار واإلبداع نشرها خالل من التقين والتكنولوجي للرقي األخرى ومصدرا للقطاعات احملفز اعتبارها

منها القطاع بنوعيه اخلاص والعمومي واليت تساهم فوضع القطاع يعكس املشاكل املالية واهليكلية اليت يعاين 
 . يف عرقلة منو وتطور القطاع وبالتايل عجزه عن االستجابة للطلب الكلي املتزايد

                                                 
ف، حممد الطاهر سعودي، السياسة االقتصادية يف اجلزائر وانعكاساهتا على األداء االقتصادي دراسة حممد كرمي قرو  5

 .330، ص4104، 04، العدد 06، جملة جامعة تكريت للعلوم، اجمللد (4100-0666)حتليلية للفرتة 



 السعيد بريكة . د
 نور الهدى عمارة. د

 ني من التبعية للمحروقاتالصناعة خيار استراتيجي لتنويع وإخراج االقتصاد الوط

 

240 

 

 (مليون دج) (4102-4100)مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي اإلجمالي : (10) رقمجدول 
 4100 4104 4103 4102 

 939613.9 192221.2 149902.4 993129.2 الصناعة خارج احملروقات

 03420310.1 04921213.9 04293120.9 00322622.1 إمجايل القيم املضافة

 02296101.3 02164939.0 03291221.2 04401291.0 إمجايل الناتج الداخلي
الصناعة خارج احملروقات 

 (٪ إمجايل القيم املضافة)
2.9 2.9 2.1 2.4 

الصناعة خارج احملروقات 
 ( الناتج الداخلي٪إمجايل)

2.22 2.31 2.23 2.19 

 .402، ص4102، نوفمرب"للجزائر والنقدي التطور االقتصادي"، 4103السنوي  بنك اجلزائر، التقرير: املصدر
-ONS , Les comptes économique de 2000 à 2014, 2015. http://www.ons.dz/ 

 

 : ة لتطوير القطاع الصناعي الجزائريالسبل المقترح -2
 إىل اهلادفةالسبل، من  مجلة نقرتح، نظرا لضعف مسامهة قطاع الصناعة يف االقتصاد الوطين

وبالتايل  احملولة، ومصدر للمواد منتج بلد إىل األولية للمواد ومنتج بلد مصدر جمرد من باجلزائر االنتقال
وذلك من أجل جتنب استمرار اجلزائر يف االعتماد  احملروقاتختليص االقتصاد الوطين من تبعيته لقطاع 

وذلك من  الكلي على عوائد الصادرات النفطية، اليت تتميز بعدم االستقرار نتيجة تقلبات أسعار النفط،
من إىل قطاع الصناعة كبديل لقطاع احملروقات، والذي حقن فائض السيولة خالل توجيه العوائد النفطية و 

 .  ثابت ومستقر وإجياد فرص عمل دائمةشأنه خلق منو 
إن تنويع الصادرات يتوقف على تطوير اهليكل اإلنتاجي : إعادة هيكلة الصناعات الوطنية وتطويرها -أ

وتنويعه، وال يتم ذلك إال من خالل إعادة هيكلة الصناعة الوطنية، والتحول من تصدير املواد األولية إىل 
. تصنيع ممكنة، حبيث تكون جاهزة لالستهالك احمللي أو التصدير تصنيع تلك املواد، حىت آخر درجة

باإلضافة إىل ذلك فأن تطوير الصناعة يتطلب تطوير وحتديث البنية التحتية للقطاع الصناعي، من خالل 

http://www.ons.dz/
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إىل التجمعات ( وغريها...كهرباء، ماء، وقود، حمطات معاجلة املياه)إعطاء األولويات يف تزويد اخلدمات 
الصناعية، وكذلك االهتمام بتوفري وسائل نقل للبضائع والركاب بتكلفة معقولة لنقل البضائع  واملناطق

وميكن يف هذا اإلطار منح بعض احلوافز والتسهيالت للمستثمرين الذين يدفعون تكاليف جتهيز . الصناعية
كما أن تطوير القطاع . ةالبنية التحتية ملشاريعهم الصناعية يف مناطق ال تتوفر فيها مرافق البنية التحتي

الصناعي يتطلب زيادة حجم املصانع، وليس تبعثرها عن طريق االندماج بني املؤسسات الصناعية حىت 
تستطيع التطوير واالبتكار بشكل أسهل واحلصول على امتيازات الشركات العاملية بشروط أفضل، مما جيعل 

 6.اإلنتاج احمللي مبواصفات وجودة عاليتني وتكاليف أقل
جذب  يتميز مناخ االستثمار يف اجلزائر بصعوبته وضعفه على: تحسين مناخ االستثمار الصناعي -ب

وهو ما يعكسه مؤشر بيئة األعمال، حيث حتتل اجلزائر حسبه . واستقطاب االستثمار احمللي وكذا األجنيب
 7.(دولة 41من أصل ) عربيا 02و( دولة 096 من أصل)عامليا  021 املرتبة

نالحظ من خالل املؤشرات الفرعية السابقة لبيئة األعمال، أن ترتيب اجلزائر يف مجيع املؤشرات 
وهو ما يعكس تأخر اجلزائر الكبري . عامليا، باستثناء ترتيبها يف مؤشر تسوية حاالت اإلعسار 011 يتجاوز

مة التمويل اجلزائرية وما يرتبط يف اجملاالت السابقة، فنالحظ مثال التأخر الكبري واألداء الضعيف جدا ملنظو 
بذلك من انعكاسات سلبية على االقتصاد الوطين وهو ما يبينه مؤشر احلصول على االئتمان، باإلضافة 
إىل الضرر الكبري الذي تلحقه املمارسات البريوقراطية لإلدارات اجلزائرية على االقتصاد، وهو ما يظهره كل 

فبالرغم من القوانني اليت تقرها السلطة هبدف حتفيز . لكيةمن مؤشر استخراج الرتاخيص وتسجيل امل
 . وجذب االستثمار إال أن بيئة االستثمار يف اجلزائر تعد صعبة الستقطاب املستثمرين

                                                 
، شتاء 22ادية عربية، العدد ، جملة حبوث اقتصاالستراتيجية المالئمة للتنمية الصناعية في الجزائرعبود زرقني،  6

 .011، ص4116
، العدد 4105بيئة أداء األعمال في الدول العربية لعام ، وائتمان الصادرات املؤسسة العربية لضمان االستثمار 7

 .03، ص4102ديسمرب -الرابع، أكتوبرالفصلي 
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 4102ترتيب الجزائر في مجاالت ممارسة أنشطة األعمال لعام (:10)شكل رقم 

  
Source: World Bank Group, Doing Business 2014, Economy Profile: Algeria, 11

th
 

Edition, p08. From: http://www.doingbusiness.org consulted 16/08/2015 
 

فالوضعية السيئة والسلبية اليت يتوفر عليها املناخ االستثماري يف اجلزائر من مناخ األعمال 
فإنه من . ثمار يف اجلزائروالظروف احمليطة به، أدت إىل عزوف املستثمرين احملليني واألجانب عن االست

الضروري القيام بتشخيص دقيق لعناصر البيئة االستثمارية يف اجلزائر وذلك للوقوف على األسباب الفعلية 
املعيقة ألنشطة املستثمرين الوطنيني واألجانب، فقد أشارت الدراسات النظرية والشواهد العملية إىل أنه  

قطر وطالت املدة وغابت املعلومات وضعف كل من تنفيذ كلما تعقدت إجراءات تأسيس األعمال يف ال
العقود وسلطة احملكمة وقوانني العمل ارتفعت تكلفة أداء األعمال وأدى ذلك إىل تردي بيئة األعمال 
وبروز ظواهر سلبية كتعميق البريوقراطية والرشوة وتفشي أنشطة السوق املوازي وهذا يعين إضعافا لالستثمار 

 . جاذبية البلد يف استقطاب االستثمار األجنيب املباشراحمللي وتراجعا يف
 : مناخ عمل مالئم وجيد ويتم ذلك من خالل توفريفال بد من 

حتويل بيئة املؤسسة واملستثمر إىل مناخ أعمال أكثر جاذبية، وذلك من خالل إنشاء جملس وطين  -
والنقابات واخلربة االقتصادية، حيث  لتحسني مناخ األعمال يرأسه رئيس الدولة وجيمع الدولة واملؤسسات
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يسعى إىل تنفيذ خمطط حتسني مناخ األعمال الذي يسطر أهدافا كمية لرفع اجلزائر إىل مستوى البلدان 
 8.األكثر جاذبية لالستثمار يف العامل

 :إهناء ثالث عقبات رئيسية أمام االستثمار املنتج عن طريق -
 .انون العام للضرائب أو يف القوانني املاليةإلغاء قانون احلوافز وإدراجه يف الق -
الطاقة، املناجم، )على االستثمارات األجنبية يف بعض القطاعات االسرتاتيجية  20/26 قصر قاعدة -

فيجب أن يكون االستثمار األجنيب (. البنوك، اإلتصاالت، البرتوكيماويات، التعدين، الطريان املدين مثال
  .حرا يف كل القطاعات األخرى

، حىت يتم التخفيف من (ANIREF) طرح يف السوق املعروض من األراضي الصناعية اليت حبوزة -
 .مشكل العقار الصناعي

 .وإلغاء الصالحيات احلالية املمنوحة للواليات يف توزيع األراضي االقتصادية CALPIREF حل -
زام الشفافية والت. ANDI أو ANIREFحيث أن قرارات توزيع األراضي جيب أن تعود إىل 
 .الكاملة يف ختصيص وتوزيع األراضي الصناعية من طرف الدولة

 ؛حتقيق التبسيط اإلداري للمؤسسات -
 ؛إدخال قفزة يف عصرنة وحتديث مناخ األعمال -
 9.إطالق املناطق الصناعية اجلديدة مع مناخ لألعمال من الطراز العاملي كمشاريع جتريبية -

ملستمر على تطوير مناخ االستثمار الصناعي، لكي يصبح أكثر مالئمة وبالتايل فالبد من العمل ا
 .ومقدرة على جذب املزيد من األموال واملدخرات

                                                 
8

متاح  .4103جانفي  49، 4141دروس ورؤية جلزائر : ، مخسينية االستقالل4141نبين، ملخص تقرير نبين  
 (.06/19/4102) مت اإلطالع /http://www.nabni.org على املوقع

9
 Collectif Nabni, Plan d’urgence 2016-2018, Juin 2015, p28. 
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 حتويل يف الرئيسة واألداة األفكار مصدر البشري العنصر يعترب :االستثمار في الرأس المال البشري -ج
 السهر و الذهنية، وطاقاته فاعليته اراستثم وقدرات تنافسية، من خالل إىل فرص التحديات واملعوقات

أن  فالبد لقطاع الصناعة البالد، متتلكها اليت متثل الثروة احلقيقية اليت معارفه اجليد وتطوير اإلعداد على
 التكوين من مرحلة وحتويلها البشرية بالكوادر البشرية، للسعي قدما املوارد بالغا بعملية تكوين يويل اهتماما

وال شك أن اإلدارة جانب من جوانب الطاقة البشرية موكل إليها مهمة التخطيط . نيالتمك مرحلة إىل
واإلشراف والتنسيق والرقابة واختاذ القرار، وهلذا فهو يلعب دورا إشرافيا قياديا لتحقيق أفضل ناتج ممكن من 

قية اليت تعتمد عليها وإذا كان العنصر البشري ميثل الثروة احلقي. خالل استثمار املوارد البشرية واملادية
 10.التنمية فإن اجتاه الدول عموما ال بد أن ينصرف إىل تنمية هذه الثروة

 عامال باعتباره مستقبلية سياسة صناعية أي لنجاح يعترب أساس البشري العنصر كما أن تطوير
رية من اجلزائ الصناعة عانت طاملا فال الصناعات وعصرنة امتصاص التكنولوجيات احلديثة على مشجعا

البد ف. 11السوق واملنافسة االستجابة للمتطلبات ضعف يف صاحبه الذي للعمال والتكوين التأطري سوء
إنتاجية الفرد  ورفع إبداعية، قدرات إىل تراكم اخلربات وحتويل الصناعة يف العاملة القوة تأهيل إعادة من

 .ميالعل واإلجناز اإلبداع من متكنه اليت الذاتية املعارف باكتسابه
التغريات  لدعم الصناعة بقطاع الناشطة البشرية للمهارات املستمر والتكييف اإلعداد أن كما
 مؤسسات مسريي اهتمامات أهم بني القطاع على املستوى الدويل، البد أن يكون من السارية على

املؤسسات  ذاوك املركزي املستوى إجراءات على عدة اختاذ فمن الضروري الصناعة باجلزائر، قطاعوأجهزة 
 :يلي فيما تلخيصها وميكن

                                                 
، أسامة عبد الرمحان، البريوقراطية النفطية ومعضلة التنمية، عامل املعرفة، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت 10

 .024، ص0694
 التنمية ودفع عجلة االسرتاجتيات الصناعية تفعيل يف املتاحة املوارد وتثمني تأهيل تسعديت، أمهية بوسبعني رتيبة عروب، 11

يف اجلزائر، جامعة البويرة،  اجلديدة الصناعية عنوان اإلسرتاتيجية حتت وطين ، ملتقى"وآفاق حقائق اجلزائر"االقتصادية 
 .6ص
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 مسري منصب وكذا مسري مناصب لشغل حتضريهم هبدف عالية كفاءات ذات إطارات تكوين -
 وسيط؛

 هندسة اختصاص وكذا االقتصاد ،التوزيع ،اإلنتاج ،التخطيط ميادين مجيع يف خمتصة إطارات تكوين -
 املشاريع؛ وتسيري

 فروع كافة يف التنظيم ومؤسسات الوكاالت استحداث بعد صةخا التنظيم جمال يف التكوين آلية دفع -
 مهارات جديدة؛ تتطلب بدورها واليت جديدة مهن وظهور الصناعة قطاع

 املشرتك التكوين وكذا باإلنرتنت، التكوين على باالعتماد متواصل( تدوير إعادة) رسكلة نظام تكوين -
 ؛التكوين مراكز عن وحدات البعيدةال موظفي تكوين وضمان املستخدمني لتطوير قدرات وذلك

 جسور ومد احلديثة، التكنولوجيات مواكبة ضمان أجل من وذلك األجنبية، اللغات يف التحكم -
 12؛األجنيب الشريك مع احلوار بشكل أحسن

 ضمن املعلوماتتكنولوجيا و  نظم استخدام على املؤهلةو  املدربة العاملة اليد بتوفري االهتمام تأكيد -
 (خارجياو  حمليا) تدريبية مج برا توفري خلل من ذلكدعم و  اجلزائرية املؤسسات لدى تلفةاألقسام املخ

 ؛املطلوب بالشكل املعلومات بتكنولوجيا استغالل االستثمار يتم حىت
تبيان دور اجلامعة يف إمداد املؤسسات  مرافقة البحث العلمي للمؤسسات االقتصادية، من خالل -

ة، وزيادة املخصصات املالية املوجهة لتطوير التعليم وتنمية البحث بالكفاءات واإلطارات املطلوب
العلمي الذي يعترب ركيزة أساسية للنهوض بأي اقتصاد، وذلك بتطوير املناهج التعليمية، وإدراج 
اجلانب التطبيقي يف املقررات الدراسية هبدف االستثمار يف العنصر البشري الذي يعترب قوة للتنمية، 

بالثروة الفردية واالعتناء هبا ألن الفرد هو الذي تعتمد عليه كل دولة يف مرحلة ما بعد أي االهتمام 

                                                 
قة العريب العاشر، الطاقة والتعاون العريب، الورقة القطرية للجمهورية اجلزائرية، أبو ظيب، دولة اإلمارات العربية مؤمتر الطا 12

 .24، ص4102ديسمرب /كانون األول  43-40املتحدة، 
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حوافز أكرب ملمارسة البحث يف اجلامعة، يف املخابر املتخصصة ويف املؤسسات، على  وخلق 13.البرتول
 . أساس معايري األداء والتوافق مع أهداف تنمية البالد

ال ينصرف فقط إىل التأهيل والتدريب وإمنا جيب أن ينصرف واحلديث عن تنمية القوى البشرية 
أيضا إىل الرعاية الصحية واالجتماعية وإىل تنمية الوعي الثقايف واالجتماعي وتوفري املناخ املالئم للمشاركة 

 14.يف اختاذ القرارات
و جديد يف الصناعة من أكثر القطاعات تقبال  لكل ما ه :التكنولوجيا كعنصر مهم لتطور الصناعة -د

وهذا نابع من طبيعة هذا النشاط القائم على حتويل املدخالت إىل خمرجات جديدة . تفعيل أدائها الوظيفي
ولذلك برز تأثري التقدم التقين يف عمليات التصنيع بدءا  من مكننة العمليات . باستعماالت متنوعة

طور الصناعي الكبري الذي تشهده الدول وما الت. اإلنتاجية إىل آليات التسويق وتلبية طلبات املستهلكني
املتقدمة إال دليل واضح على انعكاس التقدم التكنولوجي الذي أحرزته هذه الدول يف ميادين العمل 

حيث أصبح نقل التكنولوجيا مفهوم مرتبط بضرورات التصنيع يف البلدان النامية من بينها . الصناعي لديها
 : وقد حظي هذا املوضوع باالهتمام من خالل. بني التصنيع والتكنولوجيااجلزائر، لالرتباط الوثيق والتداخل 

جمال تسريع وتائر منو اقتصادياهتا الوطنية عن طريق بناء قاعدة صناعية قائمة على إحدى منتجات  -
 العلم والتكنولوجيا؛

معلومات  توفري شروط أفضل للدول النامية يف جمال نقل املعرفة التكنولوجية على أساس توفري شبكة -
 تكنولوجية مالئمة ألهداف واجتاهات الصناعة فيها؛

 15؛ضرورة استرياد التكنولوجيا النظيفة والتخلي عن التكنولوجيا ذات التأثري السليب على البيئة -

                                                 
ادية، العدد سهام شباب، توظيف عوائد القطاع النفطي يف االقتصاد اجلزائري، اجمللة العربية للدراسات اإلدارية واالقتص 13

 .11ص ،4102 اخلامس، يناير
 .023أسامة عبد الرمحان، مرجع سابق، ص 14
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التكنولوجي ونقل وتوطني التكنولوجيا، واستيعاب -ضرورة زيادة االستثمار والدعم يف البحث العلمي -
نولوجية يف النشاط الصناعي لرفع كفاءة وجودة تنافسية املنتجات الصناعية التطورات العلمية التك

 . اجلزائرية يف األسواق الداخلية واخلارجية
ضرورة العمل على : ضمان التنسيق والترابط بين السياسات االقتصادية والسياسات الصناعية -و

رتبطة بتطوير الصناعة يف اجلزائر، ضمان الرتابط بني السياسات االقتصادية عموما، وبني السياسات امل
وحبيث تصب يف حمصلتها النهائية وبشكل متناسق ومتكامل فيما بينها يف تطوير الصناعة اجلزائرية ومنوها، 
ويشجع على رفع كفاءة األداء وتأمني عمل املشروعات الصناعية من خالل هذه السياسات املوضوعة، 

حبيث يتم أفضل استخدام ممكن لألدوات املعتمدة يف . ا التطبيقوجدية األجهزة املطبقة هلا، وفاعلية هذ
 16.هذه السياسات من أجل حتقيق أهدافها يف تطوير االقتصاد عموما، وتطور الصناعة ومنوها خصوصا

إن للسياسة الضريبية آثار إجيابية على االستثمارات بصفة  :الجمركي والنظام الضريبي النظام تطوير -
مار الصناعي بصفة خاصة حملية كانت أو أجنبية، من شأهنا أن تشجع االستثمارات عامة وعلى االستث

ويتم ذلك من خالل ختفيف األعباء الضريبية املفروضة على هذه االستثمارات مبا تقدمه من حوافز ومزايا 
ولة، وإن كانت احلوافز الضريبية ينجم عنها ضياع عام حلصيلة مالية على مستوى الد. وإعفاءات ضريبية

إال أنه قد ينشأ عن . باعتبارها أهنا متثل تنازل الدولة عن حقها يف فرض وحتصيل الضريبة وفقا لقانون معني
تلك احلوافز قيام أو تدفق لالستثمارات اليت من شأهنا أن تساعد يف إصالح األوضاع االقتصادية القائمة 

 17.ا املتقدمةوتشجيع التنمية الصناعية وجذب االستثمارات ذات التكنولوجي

                                                                                                                                      
، األردن، 0كامل كاظم بشري الكناين، املوقع الصناعي وسياسات التنمية املكانية، دار الصفاء للنشر والتوزيع، الطبعة  15

 .462، ص4119
 .036ص ،4104ديث للنشر والتوزيع، األردن، فليح حسن خلف، اقتصاديات العامل اإلسالمي، عامل الكتب احل 16
، 4111نزيه عبد املقصود مربوك، اآلثار االقتصادية لالستثمارات األجنبية، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، مصر،  17

 .013-014ص
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ففي إطار جهود الدولة للتيسري على املصدرين، وملزيد من احلوافز اليت تشجعهم على زيادة 
 :الصادرات، نقرتح ما يلي

 السلع إنتاج يف حيتاجوهنا املستوردة اليت الوسيطة املدخالت على احلصول بإمكانية السماح للمصدرين -
يؤدي خفض هذه األخرية إىل خفض األسعار للتصدير بتعريفة مجركية منخفضة، حيث  املوجهة

الرسوم  من وزيادة املنافسة وبالتايل يتوقع زيادة اجلودة والكفاءة على املدى الطويل، أو إعفائهم
كما قامت به بعض الدول الناشئة مثل كوريا  اجلمركية على مستلزمات اإلنتاج وخامات اإلنتاج

 لمستثمرين أدت إىل تطوير الصناعة الكورية؛اجلنوبية، باإلضافة إىل مزايا أخرى منحتها ل
 إعفاء مواد التعبئة والتغليف من الرسوم اجلمركية؛ -
إخضاع السلع املصنعة وتامة الصنع املستوردة إىل تعريفة مجركية أعلى من تلك املطبقة على السلع  -

قبول اجلزائر  األولية، ومما جدير بالذكر أن اإلعفاءات اجلمركية للسلع من املنتظر أن تكتمل بعد
 18.االنضمام إىل منظمة التجارة الدولية، ودخول االتفاقية حيز التطبيق

 من التنمية الصناعية لتعزيز حاسم أمر هو جيدا يعمل مايل سوق وجود إن: تطوير السوق المالي -
 األصول ىعل للحصول والقروض الرأمسالية، السلع العامل وتأجري املال لرأس التنافسية القروض توفري خالل
 القدرة وتشكل. اخلدمات االستشارية عن فضال العقاري، والتطوير االستثمار مشاريع ذلك مبا يف الثابتة
 وجه على واملتوسطة الصغرية املؤسسات أمام رئيسية معقولة عقبة بأسعار االئتمان على احلصول على

 ما عادة ألهنم اجتماعية إجيابية،و  خاصة عوائد ذات مشاريع لديهم الذين ألولئك بالنسبة اخلصوص، حىت
 19.ائتماين تاريخ أو ضمانات إىل يفتقرون

                                                 
 .093عبود زرقني، مرجع سابق، ص 18
 الصناعة دور :املستدام للتشغيل ، النمو4104 لعام الصناعية التنمية منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، تقرير 19

 .43، ص4103اهليكلي،  والتغيري التحويلية
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خالل  من تطويرها وجيب االقتصادي لإلقالع األساسي العنصر واملصرفية املالية املنظومة تعترب
االقتصادية، فالبد  للمؤسسات اهليكلة إلعادة وأدوات وسائل من مبا توفره االقتصادي للنمو الدافع دورها

إصالح بشكل مستعجل وعميق للقطاع املايل وبنيته التحتية يضفي عليه املزيد من املنافسة والعصرنة  من
 :البد الصدد هذا بشكل كامل يف خدمة حاجات املؤسسات واملواطنني، ويف

 إصالح القطاع البنكي وفتحه ملزيد من اإلبداع واملنافسة؛ -
 20؛(املالية اإلسالمية مثال)ة غري تقليدية تنمية البورصة وأسواق الصرف، وتطوير أدوات مالي -
 إشاعة الثقة يف اجلهاز االئتماين وتوجيه املدخرات إىل املشروعات اإلنتاجية الصناعية؛ -
 البحث عن أمناط غري تقليدية جلذب وتشجيع االدخار بنوعيه اإلجباري واالختياري؛  -
 وفقا وذلك املؤسسات وتأهيل مبتدعي ختتص املالية واملؤسسات البنوك مستوى على هياكل إنشاء -

 عالقة وخلق للبنوك األساسية االهتمامات من جعل املؤسسة منها اهلدف املدى بعيدة إلسرتاتيجية
 القطاعني؛ بني تكامل وتعاون

التمويل  بعمليات خاصة املكلفة األخرى العمومية واإلدارات واهليئات البنوك بني التنسيق تدعيم -
 عمليات وتفادي جهة، من العمليات لتسهيل والضرائب وذلك جلماركا: مثل اخلارجية والتجارة

 21.أخرى جهة من األموال وتبييض حتويل عمليات وخاصة الغش والتهريب
إن لوظيفة متويل الصادرات أمهية كبرية يف النشاط التصديري، حيث أن نقص التغطية املالية إلمتام 

اليت تواجه املصدرين، خاصة وأن املصدر يبحث عن  العملية اخلاصة بالتصدير، تعد من أكرب املشاكل
قرض مايل يغطي التزاماته املتعلقة بالعقود اليت أبرمها مع زبائنه، ومن هنا يربز دور التمويل بربوز أمهية 

 :فكما يتطلب إلجناح العملية التمويلية ضرورة توفر يف برامج التمويل ما يلي. النشاط التصديري القائم

                                                 
 .19نبين، مرجع سابق، ص 20
دور السياسات الصناعية يف إجياد االسرتاتيجية املالئمة للقطاع الصناعي اجلزائري، مذكرة  عزرين،عز الدين بن  21

 .011، ص4100/4104، بسكرة، ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة حممد خيضر
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 للقروض البنكية املتعلقة باملصدرين، أو النشاطات املوجهة للتصدير؛منح األولوية  -
 أو بالعملة الصعبة لتمويل املشاريع املوجهة للتصدير؛/منح قروض بالعملة الوطنية و -
جيب أن يوافق البنك على منح تسهيالت للخصم، وذلك لتشجيع منح القروض البنكية  -

 22.للمصدرين
 :بـإن الفشل الذي حلق : ة بتنفيذ وتقييم السياسات االقتصاديةإعادة تنظيم المؤسسات المكلف -ه
االسرتاتيجية الصناعية، املؤسسات العمومية، سياسات دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة، القطاع املايل )

يف اختيار األدوات والسياسات، حيث جند أن نفس هذه األخرية  أال يعين بالضرورة وجود خط( العمومي
الدولة قد القت جناحا يف دول أخرى، بل إن السبب يف هذا الفشل ناجم عن حوكمة سيئة مع تدخالت 

 . لتدخالت الدولة
وكالة التنمية الصناعية )ففي هذا اجملال البد من إنشاء وكاالت مستقلة لتنفيذ تدخالت الدولة 

، باإلضافة (مناخ األعمالوالتنافسية، صندوق تسيري األصول االقتصادية العمومية، اجمللس الوطين لتحسني 
إىل إنشاء وزارة واحدة جتمع كل الوزارات االقتصادية حيث تضم االقتصاد واملالية والتنمية الصناعية ،  
كذلك إنشاء جملس أعلى للتنمية االقتصادية يرأسه رئيس اجلمهورية، ويتشكل جملس إدارته من ممثلي 

ويتمتع بقدرات التحليل ( خرباء، مراكز أحباث)املدين الدولة وممثلي عامل املؤسسة والنقابات واجملتمع 
 23.االسرتاتيجي والقيادة االسرتاتيجية االقتصادية ومتابعة فعالية تنفيذها

 

 : خاتمة
لقد عرفت اجلزائر منذ حصوهلا على االستقالل إىل يومنا هذا شكلني من التنظيم، حيث يطلق 

االستقالل حىت بداية التسعينات، أما التنظيم الثاين فهو ، وهو املمتد من "بالتخطيط املركزي"على األول 
                                                 

، 4100، جوان 44حممد األمني شريب، تقنيات التمويل قصري األجل للصادرات، جملة العلوم اإلنسانية، العدد  22
 .220ص

  .16نبين، مرجع سابق، ص 23
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، وهو املمتد من هناية املدة األوىل إىل "باقتصاد السوق"حر حتكمه نسبيا ميكانزمات السوق وآلياته يدعى 
 . يومنا هذا

ويف ظل هذين التنظيمني تبنت احلكومة اجلزائرية اسرتاتيجيات أولت فيها األمهية للقطاع الصناعي، 
بذلت كل جمهوداهتا حىت حتقق األهداف النهائية اليت سطرهتا، إال أن االقتصاد الوطين بقي هشا ، و 

ومل توفق يف بناء . وأحادي القطاع، معرضا  دائما للصدمات اخلارجية اليت تشهدها أسواق النفط العاملية
 .   قاعدة صناعية قوية تفك ارتباط االقتصاد الوطين القوي بقطاع احملروقات

 : نتائج الدراسة. أوالا  
حول واقع قطاعي النفط والصناعة يف اجلزائر، والسبل الكفيلة  هذه الورقةمن خالل ما مت عرضه يف 

 :بدعم وتطوير القطاع الصناعي الوطين، ميكن تقدمي النتائج املتوصل إليها يف النقاط اآلتية
النابض، حيث متثل عوائدها  قلبه فهي اجلزائري االقتصاد يف قصوى أمهية تكتسي النفطية الثروة إن -

 أهنا تتميز زائلة، كما ثروة أهنا تبقى إال األمهية هذه من لكن بالرغم أهم مورد اقتصادي يف اجلزائر،
  ؛املادة احليوية هلذه احملتمل الزوال لتعويض بدائل يف التفكري ما يستوجب وهذا أسعارها، استقرار بعدم

أربعة عقود من العمل اإلمنائي والتوجهات املعلنة بشأن تنويع القاعدة بالرغم من مرور ما يقارب من  -
اإلنتاجية احمللية ال يزال االقتصاد اجلزائري يعتمد على قطاع احملروقات كمصدر رئيسي لتكوين الثروة 

حيث أن االعتماد الشديد لالقتصاد الوطين على النفط يعكس الفشل الشديد يف تنويع . والدخل
احلكومة كانت وال زالت تنادي هبذا التنويع، فقد حاولت القيام جبملة من التدابري االقتصاد، ف

والسياسات، إال أن الوضع احلايل لالقتصاد اجلزائري بصفة عامة والقطاع الصناعي بصفة خاصة 
 . يعكس درجة فشل هذه السياسات

 :تتمثل يفخنرج من خالل النتائج السابقة جبملة من التوصيات  :التوصيات. ثانياا 
ضرورة إعادة النظر يف السياسات التنموية بصفة عامة، واسرتاتيجيات التنمية الصناعية بصفة خاصة،  -

حيث البد من هتيئة وخلق املناخ الصناعي املناسب، وذلك بتحويل بيئة املؤسسة واملستثمر إىل مناخ 
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البريوقراطية، اليت من شأهنا  أعمال أكثر جاذبية، فمثال البد على الدولة من القضاء على املمارسات
 ؛وضرورة تطوير اجلهاز املايل واملصريف. أن توقف كل تطور أو منو يف النسيج اإلنتاجي الوطين

ضرورة االهتمام بالعنصر البشري والذي يعترب أساسا لكل منو اقتصادي واجتماعي، من حيث تعليمه  -
قتصاد للسماح بإدماج أفضل وتكوينه، حيث جيب ضمان تكوين أكثر انسجاما مع مطالب اال

 .للشباب حاملي الشهادات يف سوق العمل
 

 :المراجعقائمة 
 :مراجع باللغة العربية -أ

، املركز قراءة في أسباب انخفاض أسعار النفط ونتائجها: سلسلة تحليل سياساتأسامة النجوم،  .0
 .4102العريب لألحباث ودراسة السياسات، قطر، مارس 

، عامل املعرفة، اجمللس الوطين للثقافة والفنون البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية أسامة عبد الرمحان، .4
 .0694واآلداب، الكويت، 

 .4102، نوفمرب"للجزائر والنقدي التطور االقتصادي"، 4100السنوي  التقريربنك اجلزائر،  .3
-www.bank-of: على املوقع. 4102، جوان النشرة اإلحصائية الثالثيةبنك اجلزائر،  .2

algeria.dz 
بيئة أداء األعمال في الدول العربية لعام املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،  .2

 .4102ديسمرب -، العدد الفصلي الرابع، أكتوبر4105
االستراتجيات  تفعيل في المتاحة الموارد وتثمين تأهيل أهميةتسعديت،  بوسبعني رتيبة عروب، .9

عنوان  حتت وطين ، ملتقى"وآفاق حقائق الجزائر"االقتصادية  التنمية ةودفع عجل الصناعية
 .يف اجلزائر، جامعة البويرة اجلديدة الصناعية اإلسرتاتيجية

، اجمللة العربية للدراسات توظيف عوائد القطاع النفطي في االقتصاد الجزائريسهام شباب،  .1
 .4102اإلدارية واالقتصادية، العدد اخلامس، يناير 

، جملة حبوث اقتصادية عربية، االستراتيجية المالئمة للتنمية الصناعية في الجزائرد زرقني، عبو  .9
 .4116، شتاء 22العدد 
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دور السياسات الصناعية في إيجاد االستراتيجية المالئمة للقطاع الصناعي  عزرين،عز الدين بن  .6
 .4100/4104بسكرة،  ، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة حممد خيضر،الجزائري

، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، األردن، اقتصاديات العالم اإلسالميفليح حسن خلف،  .01
4104. 

، دار الصفاء للنشر الموقع الصناعي وسياسات التنمية المكانيةكامل كاظم بشري الكناين،  .00
 .4119، األردن، 0والتوزيع، الطبعة 

، 44، جملة العلوم اإلنسانية، العدد قصير األجل للصادرات تقنيات التمويلحممد األمني شريب،  .04
 .4100جوان 

السياسة االقتصادية في الجزائر وانعكاساتها على حممد كرمي قروف، حممد الطاهر سعودي،  .03
جملة جامعة تكريت للعلوم، اجمللد  ،(4100-0000)األداء االقتصادي دراسة تحليلية للفترة 

 .4104 كانون األول ،04 ، العدد06
، الورقة القطرية للجمهورية اجلزائرية، أبو ظيب، الطاقة والتعاون العربيمؤمتر الطاقة العريب العاشر،  .02

 .4102ديسمرب /كانون األول  43-40دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
 ، النمو4104لعام  الصناعية التنمية تقرير، (UNIDO)منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  .02

 .4103اهليكلي،  والتغيري التحويلية الصناعة دور :دام للتشغيلاملست
 49، 4141دروس ورؤية لجزائر : خمسينية االستقالل، 4141نبين، ملخص تقرير نبين  .09

مت اإلطالع / org.nabni.www://httpمتاح على املوقع . 4103جانفي 
(06/19/4102.) 

، دار الفكر اجلامعي، مارات األجنبيةاآلثار االقتصادية لالستثنزيه عبد املقصود مربوك،  .01
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