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 :ملخص
خارج قطاع تنافسية صناعية  اقتصاديةقوة إىل توضيح دور و كيفية بناء هتدف هذه الدراسة 

األمر العمل جبانب ، حيث يتطلب املستدمي يف اجلزائر االقتصاديكشرط ضروري لتحقيق النمو احملروقات  
جتسيد و املستدمي،  االقتصاديبناء مقاربة جزائرية أصيلة لتحقيق هذا النمو ذلك العرض الكلي ويشرتط 

قوة اقتصادية أهم هذه العوامل هناك العامل املتمثل يف بناء بني املفتاحية املشرتكة ومن  جناحها عوامل
اء قوة اقتصادية صناعية تنافسية خارج قطاع وطنية تنافسية منتجة للثروة يكون عمودها الفقري بن

 .احملروقات
اقتصادية سياسة تطبيق امت السلطات العمومية بق 1322-1332 خالل الفرتةلإلشارة أنه 

 ذلك ملغري أن ، يف اجلزائر االقتصادي ألجل دعم النمو بواسطة برامج دعم اإلنعاش والنمو االقتصادي 
  . يؤدي إىل دعم النمو االقتصادي وحتقيق النمو االقتصادي املستدمي، وكانت النتائج ضعيفة

 احلجم، اقتصادياتتنافسية، ال صناعيةال قتصاديةاال قوةالاملستدمي،  االقتصاديالنمو : كلمات مفتاحية
   .اإلنتاج، الناتج الداخلي اخلام عوامل

Résumé :  

Cette étude, vise à clarifier le rôle et la manière de construction, 

d’une force économique industrielle compétitive, hors hydrocarbure. 

comme condition nécessaire pour la réalisation de la croissance économique 

durable en Algérie. Il s’agit de travailler au niveau de l’offre global, cela 

exige la construction d'une approche Algérienne authentique pour la 
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réalisation de la croissance durable. Et la concrétisation de ces facteurs clés 

communs de réussite. L’un de ces plus importants facteurs. On trouve le 

facteur construction d’une force économique nationale compétitive 

productive de la richesse. Sa colonne vertébrale réside dans la construction 

d’une force économique industrielle compétitive hors hydrocarbure.  

Il est à souligner que durant la période 2001-2015, les autorités 

publiques ont appliquées une politique économique, à travers les 

programmes de soutien de la relance et de la croissance économique. Pour 

soutenir la croissance économique. Mais cela n'a pas conduit à soutenir la 

croissance économique et réaliser de la croissance économique durable, 

tandis que les résultats étaient faibles.  

 :  مقدمة
 االقتصادي،حول موضوع النمو  1332 حسب الدراسة املنجزة من طرف البنك العاملي يف سنة

جتسيد عوامل النجاح خالل  مناملستدمي  االقتصاديبلدا من حتقيق النمو ( 20)ثالثة عشرة  تمتكنفقد 
قوة بناء عامل أهم هذه العوامل هناك  ومن بنياملستدمي،  االقتصاديلتحقيق هذا النمو املشرتكة املفتاحية 

خارج قطاع صناعية تنافسية  اقتصاديةبناء قوة يكون عمودها الفقري للثروة  ةمنتج ةتنافسي ةوطني يةاقتصاد
    . احملروقات

مل االقتصادي املستهدفة دعم النمو  1332املطبقة يف اجلزائر منذ سنة  االقتصاديةإن السياسات 
سيد عامل النجاح جتو  استهداف حتقيق النمو االقتصادي املستدمي كهدف هنائي االعتبارتأخذ يف 

خارج قطاع تنافسية صناعية بناء قوة و  وطنية تنافسية اقتصاديةاملفتاحي املشرتك املتمثل يف بناء قوة 
نظريات و  على العمل جبانب الطلب الكلي استنادا على النظرية الكينيزية، وقد مت االعتماد فقط احملروقات

االستثنائية املتأتية من إيرادات احملروقات حنو تشييد و  النمو الداخلي أين مت توجيه الوفرة املالية الضخمة
 لبنائهللقطاع الصناعي خارج احملروقات ، ومل متنح العناية واألمهية اهلياكل القاعدية عرب خمتلف مناطق الوطن

 .   القوة الضاربة لالقتصاد الوطينالعمود الفقري و جعله و 
 :  اإلجابة عن السؤال اجلوهري التايدراسة يفتتمحور إشكالية ال : الدراسة إشكالية - أ
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تنافسية صناعية  اقتصاديةألجل حتقيق النمو االقتصادي املستدمي يف اجلزائر هل يقتضي األمر أوال بناء قوة 
وطنية تنافسية منتجة  اقتصاديةلبناء قوة مبثابة العمود الفقري اليت جيب أن تكون خارج قطاع احملروقات 

 ؟كيف ميكن حتقيق ذلكو للثروة، 
 : اإلشكالية نطرح األسئلة الفرعية التالية ولتحليل هذه

 اقتصادياته؟خصائص  وما هياملستدمي،  االقتصاديما هو مفهوم هذا النمو  -
-1002 يف اجلزائر خالل الفرتة اإلنعاش والنمو االقتصاديما هي نتائج تطبيق سياسة دعم  -

 االقتصادي ها إىل حتقيق معدالت عالية للنمو االقتصادي وحتقيق النموتطبيقوهل أدى ، 1022
  املستدمي؟

، 1022-1002 اجلزائر خالل الفرتة صناعي خارج قطاع احملروقات يفالقطاع ال أداءكيف كان  -
  وما هي مسامهته يف إنتاج الثروة الوطنية؟

ألجل حتقيق منتجة للثروة  خارج قطاع احملروقاتتنافسية صناعية  اقتصاديةكيف ميكن بناء قوة  -
 يف اجلزائر؟ املستدمي االقتصادي النمو

 : الدراسة فرضيات - ب
 1022-1002املطبقة يف اجلزائر خالل الفرتة  اإلنعاش والنمو االقتصاديستؤدي سياسة دعم  -

 وحتقيق النمو االقتصادي املستدمي؛ االقتصادي وتعزيز النموإىل دعم 
يف اجلزائر خالل  صناعي خارج قطاع احملروقاتاملطبقة على القطاع ال االقتصاديةالسياسة ستؤدي  -

ة وفعالية يف إنتاج الثروة وجعله قطاعا يساهم بقو إىل التحليق هبذا القطاع  1022-1002الفرتة 
  الوطنية؛

صناعية  اقتصاديةاملستدمي يف اجلزائر إال من خالل بناء قوة  االقتصاديال ميكن حتقيق النمو  -
وطنية تنافسية منتجة  اقتصاديةبناء قوة مبثابة العمود الفقري لتكون  خارج قطاع احملروقاتتنافسية 

 . للثروة
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دعم النمو ألجل  1002مجيع السياسات املطبقة يف اجلزائر منذ سنة ن إ :الدراسة أهمية - ت
العمل جبانب الطلب الكلي على  لالعتمادباءت كلها بالفشل نظرا كانت نتائجها خميبة و قد  االقتصادي 

يف الواقع التطبيقي ال جتد أساسها النظري و  اقتصاديةنظريات وانتهاج سياسات اقتصادية مستلهمة من 
االعتماد على جانب العرض الكلي وما للقطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات يف إمهال اجلزائري، و 
، وتتجلى أمهية هذه وطنية تنافسية منتجة للثروة اقتصاديةدور جوهري وحموري يف بناء قوة اجلزائر من 

حملروقات يف الدراسة يف أهنا تتضمن رسم مقاربة جديدة لبناء قوة اقتصادية صناعية تنافسية خارج قطاع ا
اجلزائر اعتمادا على الفكر االقتصادي، ويعترب مصطلح ومفهوم قوة اقتصادية صناعية تنافسية خارج قطاع 
احملروقات مصطلحا جديدا ينبغي تبنيه وتأييده لتحقيق النمو االقتصادي املستدمي والتحليق االقتصادي 

  . للجزائر
 : إىلذه الدراسة دف ههت : الدراسة أهداف - ث

 وخصائص اقتصادياته؛املستدمي  االقتصاديفهم النمو  -
يف اجلزائر خالل الفرتة  والنمو االقتصاديبرامج دعم اإلنعاش  وجدوى تطبيقدراسة آثر  -

  ؛1002-1022
ودوره  1022-1002يف اجلزائر خالل الفرتة  صناعي خارج قطاع احملروقاتالقطاع ال أداءدراسة  -

 ؛دعم إنتاج الثروة يف
مبثابة منتجة للثروة تكون  خارج قطاع احملروقاتتنافسية صناعية  اقتصاديةرسم مقاربة لبناء قوة  -

 .    املستدمي االقتصاديوطنية تنافسية تسمح بتحقيق النمو  اقتصاديةء قوة العمود الفقري لبنا
وهي  1022-1002على الفرتة الزمنية  لقد اعتمدنا يف هذه الدراسة  :حدود ونطاق الدراسة - ج

الفرتة اليت متيزت بتطبيق سياسة لدعم النمو االقتصادي تتعلق بتحفيز الطلب الكلي وكانت النتائج 
حمتشمة، وخالل نفس هذه الفرتة فقد مت إمهال العمل جبانب العرض الكلي وبناء قوة اقتصادية وطنية 
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ي املستدمي والتحليق االقتصادي تنافسية منتجة للثروة وهو الذي يعترب احلل الوحيد لتحقيق النمو االقتصاد
     .  بالنسبة للجزائر

اعتمدنا يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي الذي يعرب عن الظاهرة  :الدراسة منهج - ح
استنتاجات عامة تسهم يف فهم  والوصول إىلأجل تفسريها تفسريا كافيا  وكيفيا مناملدروسة تعبريا كميا 
 . أسباهباوفهم  وتشخيص اإلشكالية

إىل أربعة حماور، ا البحث فقد قمنا بتقسيم هذدراسة ألجل اإلجابة على إشكالية ال : الدراسة خطة - خ
الثاين قمنا بدراسة ضعف  ويف احملوراملستدمي،  االقتصاديحيث تناولنا يف احملور األول مفهوم النمو 

أما يف احملور الثالث فقد درسنا  ،1022-1002احملققة يف اجلزائر خالل الفرتة  االقتصاديمعدالت النمو 
 ويف احملور، 1022-1002يف اجلزائر خالل الفرتة الصناعي خارج قطاع احملروقات القطاع  أداءضعف 

منتجة للثروة ألجل خارج قطاع احملروقات تنافسية صناعية  اقتصاديةالرابع قمنا برسم مقاربة لبناء قوة 
 .  املستدمي االقتصاديالنمو هدف حتقيق 

 :المستديم االقتصاديالنمو  مفهوم .1
والتنمية جلنة النمو  1332يعترب تقرير النمو االقتصادي الذي قامت بإعداده يف شهر يونيو 

من بني أهم "  والتنمية املتضامنةاسرتاتيجيات دعم النمو املستدمي "    للبنك العاملي حتت عنوان  التابعة
واضح دراسة النمو االقتصادي املستدمي من حيث تعريفه،  اليت تناولت بشكل جد وأبرز وأحدث التقارير
 . ونتائجه واسرتاتيجيات حتقيقهخصائصه، سياسات 

 النمو االقتصادي المستديم تعريف  .1.1
املعدل السنوي لنمو  " :بأنهالعاملي النمو االقتصادي املستدمي  والتنمية للبنكعرفت جلنة النمو  

ثالثة يوجد هناك و ، "باملائة ملدة ربع قرن أو أكثر  30الناتج الداخلي اخلام احلقيقي الذي يبلغ أو يفوق 
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( 10) يوضحه اجلدول وهذا كمااقتصادا حقق بالفعل هذا النمو االقتصادي املستدمي، ( 20)عشرة 
 1.املواي

ال ميكن و  اجلدول عبارة عن وقائع يصعب تفسريهاهناك من رأى أن احلاالت املذكورة أعاله يف 
تكرارها، إال أن الواقع يبني احتمال انضمام اقتصاديات أخرى إىل هذه احلاالت يف املستقبل القريب، 
فعندما منت اليابان على وترية النمو االقتصادي املستدمي رأى البعض بأهنا حالة خاصة مدفوعة برغبة 

عندما حلقت هبا كل من هونغ كونغ التابعة للصني، و  بعد احلرب العاملية الثانية، اليابان يف استعادة عافيتها
عندما تفوقت الصني إىل و  كوريا اجلنوبية مت اعتبارها بلدان صغرية احلجم،و  ايوان التابعة للصني، سنغافورةت

مت التأكد على أن   أوروبا الناشئة، فقدو  الشرق األوسطو  أمريكا الالتينيةو  جانب بلدان أخرى من إفريقيا
كل االقتصاديات بإمكاهنا حتقيق النمو االقتصادي املستدمي يف املدى الطويل، إال أن األمر يتطلب 

 . جتسيد عوامل النجاح املشرتكة هلذه البلدان باعتبارها مناذج ميكن حماكاهتاو  تشخيص
  مستديم اقتصاديالبلدان التي نجحت في تحقيق معدالت نمو (: 11)جدول رقم 

 .8112حسب دراسة البنك العالمي لسنة 
   

 البلد
فترة النمو االقتصادي القوي 

** 
 الناتج الداخلي للفرد

 *** 8112في سنة           في البداية     

 0233 123 1332 -2693 بوتسوانا

 0333 693 2623 -2623 البرازيل

 2033 232 1332 -2692 الصين

 20133 2233 1332 -2693 كوريا الجنوبية

 16633 0233 2660 -2693 هونغ كونغ التابعة للصين

 633 133 2660 -2699 إندونيسيا

                                                 
1- Rapport sur la croissance « Stratégies à l’appui d’une croissance Durable et d’un 

développement Solidaire », Editions ESKA, Banque Mondiale, juin 2008, p 01.         
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 06933 0233 2620 -2623 *اليابان 

 0033 063 2660 -2690 ماليزيا

 6933 2233 2660 -2690 *مالطا 

 6333 623 2666 -2693 عمان

 12033 1133 1331-2690 سنغافورة

 29033 2233 1331-2692 طايوان التابعة للصين

 1033 003 2660-2693 تايالند
 

Source : Rapport sur la croissance « Stratégies à l’appui d’une croissance Durable et 

d’un développement Solidaire », Editions ESKA, Banque Mondiale, juin 2008, p 25. 

 .  الناتج الداخلي اخلام بالنسبة للفرد للذي هو لدى البلدان املصنعة البلدان اليت بلغت* 
 .  باملائة سنويا أو أكثر 30منو الناتج الداخلي اخلام يساوي كان   الفرتة اليت من خالهلا** 

 .  1333بالدوالر األمريكي حسب سنة األساس *** 
 

تتباين اقتصاديات النمو املستدمي من حيث خصائصها   :اقتصاديات النمو المستديم خصائص. 8.1
االستفادة من مسارات منوها باعتبار أن هذه احلاالت قابلة للمحاكاة يف دول أخرى  ومميزاهتا واليت ميكن

سلكه صانعوا السياسات االقتصادية يف هذه البلدان حىت حققوا معدالت مستدمية للنمو  وهو ما
 2: االقتصادي، ومن هذه اخلصائص

زمنية أطول تفوق  واستمرارها ملدةيتميز النمو االقتصادي املستدمي بارتفاع معدالت النمو االقتصادي  -
 ؛العقدين من الزمن

                                                 
2
دراسة حالة دول شمال إفريقيا  –، أثر االنفتاح االقتصادي على النمو االقتصادي المستديم طيبة عبد العزيز - 

-1322، جامعة اجلزائر، ومالية، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص نقود 8111-1991حالل الفترة 

      .22ص  ،1321
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يف العديد من  واحتمال تكرارهاتدل هذه احلاالت على إمكانية حتقيق النمو االقتصادي املستدمي  -
األمر  وإمنا يتطلبتدمي ليس أمرا مستحيال االقتصاديات يف املستقبل، فتحقيق النمو االقتصادي املس

 ؛البحث عن االسرتاتيجيات اليت متكن من حتقيقه
ال يتحقق النمو االقتصادي املستدمي تلقائيا ألنه يتطلب التزام طويل األجل من جانب صانعي  -

ب وبأسلو السياسية حبيث يتم متابعة هذا االلتزام بشكل دائم  ومن القياداتالسياسات االقتصادية 
 ؛باملرونة وعملي يتسمعلمي  تفكري

إن حتقيق النمو االقتصادي املستدمي ليس أمرا سهال، فلو كان األمر كذلك لكانت حاالت النجاح   -
   ؛خيفق يف ذلك والبعض اآلخركثرية، فتسعى بعض االقتصاديات من أجل االنطالق يف النمو 

على حتقيق أهداف أخرى مهمة  يساعد ولكنهإن النمو االقتصادي املستدمي ليس غاية يف حد ذاته  -
توفري اخلدمات العامة كالتعليم  واملسامهة يففرص العمل، زيادة الدخول  واجملتمع كإتاحةلألفراد 
، كما ميكن لالقتصاديات اليت حتقق النمو االقتصادي املستدمي أن ختفض من حدة الفقر حىت والصحة

، فالنمو االقتصادي املستدمي ينقل الفقراء خارج دائرة ةوانعدام املساوامع زيادة التفاوت بني الدخول 
 ؛الفقر

يعترب هدف النمو االقتصادي املستدمي من أولويات األهداف عند وضع السياسات االقتصادية  -
غري كاف لتحقيق  وإن كانباعتباره معينا على حتقيق أهداف التنمية االقتصادية، فهو شرط ضروري 

 ؛التنمية االقتصادية
، فأغلب البلدان اليت هي بصدد بناء وبناء احلضارةهناك عالقة بني حتقيق النمو االقتصادي املستدمي  -

مدارجها هي اليت حققت أو هي بصدد حتقيق النمو االقتصادي  يفواالرتقاء احلضارة اإلنسانية 
 . املستدمي
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 :  8112-8111المحققة في الجزائر خالل الفترة  االقتصاديمعدالت النمو  ضعف .8
قامت  ،1332سنة  وضعيفة قبلبعد أن كانت معدالت النمو االقتصادي يف اجلزائر سلبية 

املتأتية من االرتفاع االستثنائي يف ظل الوفرة املالية و  1320-1332خالل الفرتة السلطات العمومية 
ترتكز على حتفيز الطلب الكلي  اقتصادية تدخليةتطبيق سياسة ألسعار احملروقات يف األسواق الدولية ب

ذلك مل يؤدي إىل دعم وتعزيز إنتاج الثروة  غري أن والنمو االقتصادي، تتمثل يف برامج دعم اإلنعاش 
املمثل لتطور الناتج الداخلي ( 10)يف اجلدول كما توضحه املعطيات اإلحصائية وكانت النتائج حمتشمة  

 .1322-1332يف اجلزائر خالل الفرتة احلقيقي اخلام 
-1332 فخالل الفرتة، وضعيفةاحملققة هي متواضعة  االقتصادينالحظ أن معدالت النمو حيث 

باملائة وقد بلغ معدل منو الناتج الداخلي اخلام  20,2و باملائة 10,1 تراوحت هذه املعدالت بني 1330
تطبيق الربنامج خالل النمو احملقق باملائة، هذا  00,55 احلقيقي كمتوسط سنوي خالل نفس الفرتة

من ديناميكية خاصة ملختلف قطاعات مل ينتج لدعم اإلنعاش االقتصادي ( 1330-1332)الرباعي 
النشاط االقتصادي يف اجلزائر، بل نتج من زيادة جد قوية للنفقات العمومية للتجهيز املرتبطة بصادرات 

 احملروقات
معدالت ضعيفة لنمو الناتج الداخلي اخلام هي األخرى فقد سجلت  1336-1332أما الفرتة 

باملائة فقط، فبعد أن بلغ معدل منو الناتج الداخلي اخلام احلقيقي خالل  30و 31احلقيقي تراوحت بني 
باملائة نتيجة للنمو احملقق يف معدل الناتج الداخلي اخلام لقطاع احملروقات الذي  20,1نسبة  1332سنة 

، 1339سرعان ما اخنفض معدل منو الناتج الداخلي اخلام احلقيقي خالل سنوات  باملائة، 20,8قدر بـ 
نتيجة للنمو السليب املسجل يف معدل منو الناتج الداخلي اخلام لقطاع احملروقات الذي  1332و  1330

وقات هذا نتيجة لرتاجع اإلنتاج يف قطاع احملر و  باملائة، 2,3  -و 3,9 -باملائة،  1,5 -بلغ على التواي 
 .املتعلق باحملروقات 30-32القانون رقم بعد صدور  1332سنة انطالقا من 

. 
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 نمو الناتج الداخلي الخام بالنسبة المئوية  تتطور معدال: (18)جدول رقم 
 8112 -8111 الفترة خالل

  

 8111 8118 8112 8112 8112 

 2,1 2,2 9,8 0,1 1,1 (%) الحقيقي معدل نمو الناتج الداخلي الخام
 معدل نمو الناتج الداخلي الخام لقطاع 

 2,8 0 2,5 0,9 - 2,9 (%)المحروقات 

معدل نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع 
 0,7 2 9,6 9,5 9,2 (%)المحروقات 

 
 8112 8112 8112 8119 8111 

 0,3 1,4 1,4 0,0 1,0 (%)معدل نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي 
 معدل نمو الناتج الداخلي الخام لقطاع 

 2,9 9,0 2,3  - 0,9  - 2,5  - (%)المحروقات 

معدل نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع 
 - 30 6,3 9,1 9,3 2,6 (%)المحروقات 

 
 8111 8118 8112 8112 8112 

 0,9 0,4 0,3 1,5 1,4 (%)معدل نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي 
 نمو الناتج الداخلي الخام لقطاعمعدل 

 2,5 0,6 0,8 32 2,3 (%)المحروقات  

معدل نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع 
 3,4 - 39 - 0,9 - 0,4 - 0,3 (%)المحروقات 

 

Source : -Rapport annuel de la banque d’Algérie, répartition sectoriel de la croissance du 

PIB réel, 2009, p 203.      
         http : //www.dgpp-mf.gov/index.php/retrospective, page consulté le 07 .30.1320 . 

         http : //www.ons.dz/IMG/pdf/Publication_Comptes_Volume_2000-2012.pdf,           

         consulté le 27.06.2017. 

يف  .باملائة 1,98 ةالناتج الداخلي اخلام احلقيقي نسبقد بلغ املعدل املتوسط السنوي لنمو و 
قد سجلت هي األخرى معدالت ضعيفة وفاترة ملعدل منو الناتج الداخلي  1322-1323حني، أن الفرتة 

باملائة نتيجة للنمو السليب املسجل يف معدل منو الناتج  30و 31اخلام احلقيقي اليت تراوحت نسبتها بني 

http://www.dgpp-mf.gov/index.php/retrospective
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-1323الداخلي اخلام لقطاع احملروقات، وقد بلغ معدل منو الناتج الداخلي اخلام احلقيقي خالل الفرتة 

 . باملائة 0,13 نسبة كمتوسط سنوي  1322
فإن معدل منو الناتج الداخلي اخلام احلقيقي   ،1322إىل  1332وبالنسبة لفرتة الدراسة من 

خالل  تتمكن باملائة، وهو معدل منو ضعيف يوضح بأن اجلزائر مل 0,55كمتوسط سنوي قد بلغ نسبة 
باملائة سنويا حىت ميكن القول بأهنا بصدد  30تسجيل معدل منو اقتصادي يتجاوز من هذه املدة الزمنية 

 . الكلي وحتفيز الطلبجدوى سياسة دعم عدم ذلك إىل  حتقيق النمو االقتصادي املستدمي، ويعود سبب
 

   :8112-8111ضعف أداء القطاع الصناعي خارج قطاع المحروقات في الجزائر خالل الفترة . 2
التنمية الالمتوازنة  وهي إسرتاتيجيةللتنمية  إسرتاتيجيتهااختارت اجلزائر  2690-2699انطالقا من 

، وكان تأميم القطاع ديستان دوبرنيساملستوحاة من مفهوم الصناعات املصنعة لألستاذ الفرنسي 
أن تقوم بإنتاج،  اخل، وتقليص القطاع اخلاص، وقررت الدولة... اإلنتاجي، اخلدمات، التجارة، البنوك، 

طار فقد مت إنشاء قاعدة صناعية هامة، اإل توزيع وختصيص املوارد يف إطار ختطيط ممركز وصلب، ويف هذا
غري أنه مت هتدمي نفس هذه القاعدة الصناعية نتيجة لتطبيق إسرتاتيجية للتنمية بدون تطبيق إسرتاتيجية 

 3.وطنية للتسيري
ألجل إجياد حل للمشاكل املطروحة يف القطاع الصناعي خارج و  هناية سنوات الثمانينياتومع 

قطاع احملروقات، قررت السلطات العمومية التحول من النظام االشرتاكي حنو نظام اقتصادي جديد هو 
قامت بتطبيق سلسلة من اإلصالحات االقتصادية انطالقا من استقاللية التنافسي و نظام اقتصاد السوق 

 ...، مث خوصصة املؤسسات العمومية (2662)الشركات القابضة العمومية ، إىل (2622)املؤسسات 
 .إخل

                                                 
3
 - REZIG Abdelouahab, Algérie Brésil Corée du sud trois expériences de 

développement, Office des publications universitaires, Alger, 2006, pp 85-86.   
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هيئات احتكارية، قرارات إدارية : التنظيم االقتصادي يبقى بصفة أساسية هو نفسه جوهر غري أن
وهذا ما أدى إىل ضعف القطاع الصناعي  4،صعوبات داخلية  كربىو  سياسية ألجل تسيري االقتصاد –

أيضا فقد متيز أداء هذا القطاع بالضعف  1322-1332 وخالل الفرتة .روقات يف اجلزائرخارج قطاع احمل
الذي ترجم بارتفاع فاتورة واردات السلع الصناعية اليت زادت بشكل غري مسبوق، يف ظل غياب رؤية 

ارتفاع فاتورة واردات السلع الصناعية خارج قطاع احملروقات بالنسبة  اقتصادية واضحة، وميكن توضيح
   .املواي (10) إلمجاي الواردات وفق اجلدول

 تطور واردات السلع الصناعية خارج قطاع احملروقات حنو اجلزائر مبليون الدوالر األمريكي (:12)جدول رقم 
 .1322 -1332خالل الفرتة 

 8111 8118 8112 8112 8112 8112 8112 8112 
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 إجمالي الواردات
06160 03000 00100 23009 22312 22223 22232 -- 

Source : http : // www.dgpp-mf.gov/index.php/retrospective, page consulté le 07/30/1320. 

                                                 
4 -  LAMIRI Abdelhak, Crise de l’économie algérienne, Les Presses d’Alger, Alger, 

1999, p 195. 

http://www.dgpp-mf.gov/index.php/retrospective
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االرتفاع الكبري وغري املسبوق لواردات السلع الصناعية خارج قطاع احملروقات بصفة وقد الحظنا 
مليون دوالر أمريكي  2662طردية مع مرور الزمن، حيث انتقلت واردات هذه السلع بصفة متزايدة من 

متها إىل ، مث سرعان ما اخنفضت قي1320مليون دوالر أمريكي يف سنة  02223لتبلغ  1332يف سنة 
نتيجة الخنفاض أسعار احملروقات يف األسواق الدولية مع  1322مليون دوالر أمريكي يف سنة  00930

وانتهاج سياسة اقتصادية تقييدية تتمثل يف سياسة ترشيد النفقات انطالقا من سنة  1320هناية سنة 
1322 . 

ما  1320-1332خالل الفرتة إن هذا االرتفاع يف واردات السلع الصناعية خارج قطاع احملروقات 
هو يف احلقيقة إال دليل على ضعف أداء القطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات يف اجلزائر وعدم قدرته 

وميكن أيضا توضيح بشكل جلي ارتفاع فاتورة واردات السلع  على تلبية الطلب الكلي للسلع الصناعية،
 . الصناعية خارج قطاع احملروقات من خالل الشكل أسفله

 

تطور واردات السلع الصناعية خارج قطاع المحروقات نحو الجزائر بمليون  (:11)الشكل رقم 
 8112 -8111 األمريكي خالل الفترة  الدوالر

 

 
 

 .أعاله 30الشكل البياين من إعداد الباحث بناء على املعطيات املتضمنة يف اجلدول رقم  :المصدر

امليزان التجاري الصناعي خارج قطاع رصيد ويربر ضعف أداء هذا القطاع أيضا العجز املتفاقم يف 
 .   كما يوضحه الشكل أسفله 1322-1332  احملروقات للجزائر خالل الفرتة
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الميزان التجاري الصناعي خارج قطاع المحروقات للجزائر بمليون رصيد تطور  :(18)الشكل رقم 
 8112 -8111خالل الفترة  الدوالر األمريكي

 

 
 

الشكل البياين من إعداد الطالب اعتمادا على املعطيات الرقمية املأخوذة من املوقع الرمسي للمديرية العامة للتنبؤ  :المصدر
 :والسياسات بوزارة املالية

http : // www.dgpp-mf.gov/index.php/retrospective, page consulté le 23.05.2016. 
 

امليزان التجاري الصناعي خارج قطاع احملروقات رصيد نالحظ من خالل الشكل أعاله تفاقم عجز 
الرهيب لواردات السلع الصناعية حنو اجلزائر مقابل صادرات سلع صناعية مع مرور الزمن نتيجة لالرتفاع 

يعين ذلك عدم قدرة القطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات يف اجلزائر و  ليست ذات داللة أو ذات معىن،
املسامهة يف  و على إنتاج عرض متنامي من السلع الصناعية املختلفة لتلبية الطلب الكلي للسوق اجلزائرية 

استرياد كل و  سر ميزة االقتصاد اجلزائري الريعي املتمثلة يف التصدير الوحيد للمحروقات حنو باقي العامل،ك
للقطاع الصناعي خارج قطاع املسامهة الضعيفة ؤكدها أيضا تهذه احلقيقة و  السلع تقريبا من باقي العامل،

 .  حه اجلدول أسفله اجلزائر كما يوضيفاحملروقات يف القيمة املضافة الكلية املنتجة 
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http://www.dgpp-mf.gov/index.php/retrospective
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تطور مساهمة القطاع الفالحي والقطاع الصناعي خارج قطاع المحروقات في : (12)جدول رقم 
 .8112-8111في القيمة المضافة المنتجة خالل الفترة  الجزائر بالنسبة المئوية

 

 8111 8118 8112 8112 8112 8112 8112 8112 

 30 2,0 2,0 2,2 23,2 23,6 23,1 23,5 القطاع الفالحي 

القطاع الصناعي خارج 
 قطاع المحروقات 

2,0 2,1 0,3 9,8 2,9 2,6 2,4 2,0 

 

 8119 8111 8111 8118 8112 8112 8112 8112 

 -- 21,7 22,1 23,6 6,4 2,6 36 23 القطاع الفالحي

القطاع الصناعي خارج 
 قطاع المحروقات

9,2 2,5 0,9 0,8 2,0 2,2 2,9 -- 

 

Source : Les comptes économiques de 2001 à 2015, ONS, N° 750, p 26. 

مقارنة بسنوات السبعينيات أين كانت مسامهة القطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات يف القيمة 
مستمرا مع مرور الزمن اخنفاضا باملائة، فقد عرفت هذه املسامهة  13  املنتجة تتجاوز نسبةالوطنية املضافة 

باملائة يف  9,8لتصل إىل نسبة  1332باملائة يف سنة  32انتقلت من و  1322-1332خالل الفرتة الزمنية 
 32قد تواصل هذا االخنفاض لينزل حتت نسبة و  1332باملائة يف سنة  32مث اخنفضت لتبلغ  1330سنة 

حيث  1322بقيت أيضا ضعيفة يف سنة  هذه النسبةو  ،1322باملائة يف سنة  0,9باملائة حيث بلغت 
 .باملائة 2,9قدرت بـ 

مسامهة القطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات يف القيمة املضافة الوطنية وبالرغم من ضعف 
تبقى دوما أقل من مسامهة القطاع الفالحي، األمر الذي يعكس ختلف القطاع الصناعي يف ا فإهن ،املنتجة
يظهر عدم مسامهة هذا القطاع يف دفع إنتاج الثروة يف و  يوضح أن اجلزائر هي بلد متخلفة صناعيا،و  اجلزائر
 .        عدم قيامه بلعب دور رافعة النمو االقتصادي يف اجلزائرو  اجلزائر
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ضرورة بناء قوة اقتصادية صناعية تنافسية منتجة للثروة ألجل تحقيق النمو االقتصادي . 2
 :المستديم

إنه ال ميكن للقطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات يف اجلزائر املسامهة بقوة وبفعالية يف حتقـيق 
النمو االقتصادي املستدمي واملسامهة يف بناء قوة اقتصادية وطنية تنافسية ضمن القوى االقتصادية العاملية إال 

ومنتجة للثروة، وجيب أيضا بناء من خالل بناء قوة اقتصادية صناعية خارج قطاع احملروقات تنافسية 
اسرتاتيجية قطاعية جديدة هلذا القطاع هدفها بناء هذه القوة االقتصادية الصناعية التنافسية، وأن تأخذ 

 : هذه االسرتاتيجية اجلديدة يف احلسبان عناصر البناء وعوامل النجاح التالية
 : طاع المحروقات بالجزائرتصور ورسم طموحات وأهداف كبيرة للقطاع الصناعي خارج ق. 1.2

يشرتط حتقيق هدف النمو االقتصادي املستدمي بالنسبة للجزائر أوال قيامها بعملية البناء 
أهداف كبرية بعيدة املدى لقطاعها الصناعي و  هذا يتطلب قبل كل شيء رسم طموحاتو  االقتصادي،

 األوىل على مستوى مشال إفريقيا خارج قطاع احملروقات على شاكلة أن تصبح القوة االقتصادية الصناعية
 البعيدو  أن تصبح أيضا قوة صناعية تنافسية يف البحر األبيض املتوسط يف املدى املتوسطو  قارة إفريقيا،و 
 .أن تكون مندجمة بفعالية يف االقتصاد العامليو 

جيب أن يستهدف حتقيق هذه األهداف الوسيطة حتقيق اهلدف النهائي املتمثل يف النمو و 
إن تصور، رسم وحتديد هذه . صادي املستدمي الذي يندرج يف إطار البناء احلضاري لألمة اجلزائريةاالقت

الطموحات واألهداف الكبرية بدقة جد متناهية للقطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات يف اجلزائر هو 
اء اسرتاتيجية جديدة هلذا إجراء أوي جيب القيام به ألجل توضيح الرؤية والوجهة للرأي العام الوطين قبل بن

 . القطاع، مث قبل جتنيد اجملتمع اجلزائري وجتنيد مجيع اإلمكانيات ألجل جناح جتسيدها
 

 :  تغيير سلطة اتخاذ القرار باإلدارة المركزية لوزارة الصناعة .8.2
-1332 يعود ضعف أداء القطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات يف اجلزائر ال سيما خالل الفرتة

إىل عدم االعتماد على العلم والفكر االقتصادي وخنبة الكفاءات االقتصادية والتسيريية اجلزائرية،  1322
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وبالتاي تبقى مشكلته تتمثل يف التخصص والتسيري بالنظر إىل أن هذا القطاع هو قطاع اقتصادي 
قتصادي املستدمي يف اجلزائر، وحيتاج اسرتاتيجي إلنتاج الثروة وهو دعامة البناء االقتصادي لتحقيق النمو اال

 .بالضرورة إىل خنبة الكفاءات االقتصادية والتسيريية اجلزائرية
األهداف الكبرية اليت سيتم رمسها املتمثلة يف بناء قوة و  ألجل التمكن من جتسيد الطموحاتو  لذا

القطاع، فإن األمر يتطلب التحليق هبذا و  منتجة للثروةو  اقتصادية صناعية خارج قطاع احملروقات تنافسية
اختيار فريق جديد الذي سيتوىل هذه السلطة باإلدارة املركزية لوزارة و  بشكل حاسم تغيري سلطة اختاذ القرار

الذي جيب أن يتكون أساسا من خنبة الكفاءات االقتصادية اجلزائرية اليت بإمكاهنا وحدها دون و  الصناعة
بناء اسرتاتيجية و  ب أن تعهد إىل هذا الفريق اجلديد مهمة رسمجبو  التحليق هبذا القطاع،و  غريها النهوض

 بلوغ اإلنتاج الكبريو  باألخص تعظيم عوامل اإلنتاج لرفع منحنيات اإلنتاجو  جديدة مث إجناحها ميدانيا
يساعده يف بنائها خنبة الكفاءات التسيريية اجلزائرية مث بعدها و     اقتصاديات احلجم يف هذا القطاع، و 

 . ءات املتخصصة يف تكنولوجيا اإلنتاج الصناعي مبختلف فروعهالكفا
 : تعديل تنظيم اإلدارة المركزية لوزارة الصناعة. 2.2

يعود ضعف أداء القطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات يف اجلزائر أيضا إىل تنظيم اإلدارة املركزية 
، 1320غشت سنة  10املؤرخ يف  101-20عتمد على املرسوم التنفيذي رقم يبوزارة الصناعة، الذي 

املناجم الذي ينص على أن هذه الوزارة حتت سلطة الوزير و  املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة الصناعة
هذه و    أربعة مديريات، و  سبعة مديريات عامةو  املفتشية العامةو  رئيس الديوانو  تشتمل على األمني العام

حتقيق اقتصاديات و  تعظيم عوامل اإلنتاج ألجل الرفع من إمكانيات اإلنتاجالعمل على و  األخرية ال تتوافق
 . بناء قوة صناعية تنافسية خارج قطاع احملروقاتو  احلجم

بناء طمــوح قوة و  لذا، فإنه من الواجب القيام بإجراء تغيري جوهري على تنظيمها مبا يتوافق
ال بد هلذا التنظيم اجلديد و  القطاعية اجلديدة للقطاع الصناعي، لإلسرتاتيجيةاقتصادية صناعية تنافسية وفقا 

 العمل على عوامل اإلنتاجو  إنتاج الثروةو  أن يبىن وفقا للعلم االقتصادي املتعلق بالنمو االقتصادي
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( 32)أن تكون هناك على األقل مخسة و  تعظيمها ألجل حتقيق اقتصاديات احلجم يف هذا القطاع،و 
ية ختتص كل واحدة منها بالعمل على تعظيم عامل من عوامل اإلنتاج اخلمسة املتمثلة مديريات عامة مركز 

 .  الذكاء االقتصاديو  عامل املعرفةو  ، العمل، الرأمسال، املقاوالتية(العقار الصناعي)األرض : يف
 :جديدة للقطاع الصناعي خارج قطاع المحروقات في الجزائر إستراتيجيةضرورة بناء . 2.2

 :  8112الصناعية الجديدة لسنة  اإلستراتيجية .1.2.2
بالنظر إىل ضعف أداء القطاع الصناعي يف اجلزائر وهبدف إنعاش هذا القطاع واستعادة اجلزائر 

بطرح  1330لطموحاهتا الصناعية لسنوات السبعينيات، قام وزير املسامهة وترقية االستثمارات يف سنة 
فرباير من  12-19، ونظم خالل الفرتة "الصناعية اجلديدة  جيةباإلسرتاتي" صناعية مسيت  إسرتاتيجية

اليت ارتكزت على أربعة  اإلسرتاتيجيةنفس هذه السنة جلسات وطنية ألجل توضيح احملاور الكربى هلذه 
انتشار ، االنتشار القطاعي للصناعة، اختيار القطاعات اجلاري ترقيتها وتشجيعها 5:حماور أساسية وهي

اإلجرائية املعلنة و  إن كانت األهداف الوسيطةو  حىتو  ،سياسات الرتقية الصناعيةو  الصناعةوتوسع حيز 
تتمثل يف إعادة اكتساح السوق و  الصناعية اجلديدة هي جد طموحة اإلسرتاتيجيةأثناء التنظري هلذه 

                 ثلة انتشار احلظرية الصناعية الوطنية عرب مجلة من اإلجراءات املتمو  إعادة تأهيلو  الداخلية،
االستثمار احمللي املباشر هبدف تشجيع صناعات إبدال و  يف اخلوصصة، الشراكة، االستثمار األجنيب املباشر

ميدانيا لن يؤدي إىل  اإلسرتاتيجيةإال أن تطبيق هذه  6،تطوير صناعة موجهة حنو  التصديرو  الواردات
لن يؤدي إىل املسامهة يف حتقيق النمو االقتصادي املستدمي، نظرا لغياب و  إنعاش القطاع الصناعي يف اجلزائر

 . كذا عدم حتديد أهدافها النهائيةو  العوامل املفتاحية لتجسيد النمو االقتصادي املستدمي،
 
 

                                                 
5
- http : // www.assisesdel’industrie.dz, page consulté le 15.12.2016.    

، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة احلاج 8112الصناعية الجديدة  اإلستراتيجيةعز الدين بن تركي،  - 6
        .1320خلضر باتنة، 

http://www.assisesdel'industrie.dz/
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الجديدة للقطاع الصناعي خارج قطاع المحروقات التي يجب بنائها في  اإلستراتيجية .8.2.2 
 :الجزائر

 ألجل حتقيق النمو االقتصادي املستدمي يف اجلزائر الذي يعترب هدف هنائي، فإن األمر يقتضي
وطنية للتنمية االقتصادية، مث  إسرتاتيجيةبناء و  يشرتط أوال بناء مقاربة جزائرية أصيلة لتحقيق هذا النموو 

يكون بنائها بالتنسيق مع بناء قطاعية للقطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات اليت جيب أن  إسرتاتيجيةبناء 
الوطنية للتنمية االقتصادية،  اإلسرتاتيجيةباقي االسرتاتيجيات القطاعية األخرى لالقتصاد الوطين يف إطار 

جناحها مث العمل على جتسيد املقاربة اجلزائرية األصيلة لتحقيق النمو االقتصادي املستدمي بتجسيد عوامل 
وكفاءات قوة اقتصادية صناعية تنافسية خارج قطاع احملروقات وجود رجال  اءبنويتطلب . املفتاحية املشرتكة

وحتدد القطاع  وبناء إسرتاتيجية وتقوم برسماليت جيب أن تتوىل سلطة اختاذ القرار بوزارة الصناعة  اقتصادية
ية مبنهجية عمل علمية اقتصاد وتكون متسلحةبدقة جد متناهية،  اإلسرتاتيجيةالنهائي هلذه  اهلدف

القطاع الصناعي ألجل تعظيمها بغية الوصول إىل اإلنتاج الكبري هذا للتعامل مع عوامل اإلنتاج يف 
 . واقتصاديات احلجم

ألجل بناء قوة اقتصادية صناعية تنافسية خارج قطاع احملروقات منتجة للثروة، فإن ومعىن ذلك، أنه 
حتديد معدله الذي جيب و  مو االقتصادي املستدمياألمر يقتضي االنطالق من اهلدف النهائي املتمثل يف الن

، مث جيب حتديد املعدل السنوي لنمو الربع قرن من الزمن باملائة سنويا خالل فرتة تفوق 30أن يتجاوز 
فعليا حتقيق معدل النمو االقتصادي  القطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات الذي على أساسه ميكن

بعد ذلك جيب حتديد القيمة املضافة اليت جيب إنتاجها سنويا لتحقيق معدل منو و  املستدمي السالف الذكر،
يف النهاية تأيت مرحلة التعامل بفعالية و  القطاع الصناعي الذي سيسمح بتحقيق النمو االقتصادي املستدمي،

طاع الصناعي العمل على حتقيق القيمة املضافة املطلوب إنتاجها سنويا يف القو  مع عوامل اإلنتاج لتعظيمها
لتحقيق النمو االقتصادي املستدمي، حيث يتطلب األمر اللجوء إىل تعظيم عوامل اإلنتاج بتوسيع احلظرية 

زيادة اليد العاملة يف الصناعية بإنشاء املزيد من املناطق الصناعية، تسهيل متويل االستثمار اإلنتاجي، 
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تسمى هذه و  إخل،... الذكاء االقتصاديو  ل املعرفةزيادة عدد املقاولني الصناعيني، إدخاالقطاع الصناعي، 
وربطها بعضها ( جعل األهداف كمية)املنهجية اإلدارة بواسطة األهداف حيث يتم تكميم األهداف 

 . هلدف النهائي املتمثل يف النمو االقتصادي املستدميببعض لتحقيق ا
 املستدمي هي جد مرتبطة بعضها ببعضعملية حتقيق اهلدف النهائي املتمثل يف النمو االقتصادي و 

منهجية عمل واضحة للقطاع الصناعي خارج قطاع و  إسرتاتيجيةال ميكن العمل بعشوائية يف غياب و 
أهداف كمية وسيطة حمددة و  احملروقات تكون مرسومة بدقة تستهدف حتقيق هدف هنائي كمي حمدد بدقة

تنافسية تستهدف بناء و  هجومية إسرتاتيجيةلقطاع اهلذا اجلديدة  اإلسرتاتيجيةجيب أن تكون هذه و  بدقة،
 اإلسرتاتيجيةجيب أن تتسم هذه على املستوى اجلهوي والقاري والعاملي و موقع تنافسي للصناعة اجلزائرية 

 : وهي كاآليتبإجراءات األداء  واليت تسمىجمموعة من األهداف الوسيطة املفتاحية تتضمن حتقيق و  باملرونة
ضرورة الوصول إلى تحقيق اقتصاديات الحجم في القطاع الصناعي خارج قطاع  - .8.2.21

 : المحروقات بالجزائر
العاملي و  تنافسية ضاربة على املستوى اجلهوي، القاريجزائرية بناء قوة اقتصادية صناعية يتطلب 
إىل حتقيق مؤشرات اقتصادية كلية يف اجملال الصناعي  الوصولو  العمل على املدى الطويلو بناء تلك القوة 

املستمرة و  تحقيق قيمة مضافة صناعية عالية خارج قطاع احملروقات تسمح أوال بالتلبية الدائمةبتتعلق 
 للطلب الكلي للمنتجات الصناعية يف اجلزائر

لى تصديرها الوحيد هنائيا من التقسيم الدوي للعمل املبين أساسا عاجلزائر تسمح ثانيا خبروج و 
جتعلها قوة اقتصادية تصديرية للمنتجات الصناعية حنو باقي العامل مبا يؤدي إىل حتقيق ميزان و  ،للمحروقات

الذي جيب أن تتجاوز عائداته من العملة الصعبة و  جتاري صناعي خارج قطاع احملروقات إجيايب له فائض
 يفالقطاع هذا تتجاوز مسامهة  أنينبغي الزمن و  بعد أكثر من عشريتني منمليار دوالر أمريكي،  2333

وهذا . تلتحق اجلزائر مبصاف الدول الصناعية الكربى باملائة، من أجل أن 03الناتج الداخلي اخلام نسبة 
من خالل العمل على تعظيم  زيادة اإلنتاج الصناعي ورفع إمكانيات اإلنتاج يف هذا القطاعيستدعي 
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وعامل املعرفة والذكاء  8العمل، الرأمسال، املقاوالتية، 7لعقار الصناعي،اثلة يف عوامل اإلنتاج اخلمسة املتم
ومزجها بالكيفية اليت ميكن من خالهلا بلوغ اقتصاديات احلجم ألجل حتقيق اهلدف النهائي  9االقتصادي

 .يف النمو االقتصادي املستدمي املتمثل
 :  ضرورة ربط القطاع الصناعي بباقي قطاعات االقتصاد الوطني - .8.2.22

طموحات القطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات يف اجلزائر إال يف و  إنه ال ميكن حتقيق رهانات
يشرتط البناء االقتصادي الذي و  إطار جتسيد املقاربة اجلزائرية األصيلة لتحقيق النمو االقتصادي املستدمي،

جد متني ما بني القطاع الصناعي خارج قطاع و  ارتباط قويو  تتضمنه هذه املقاربة ضرورة وجود متفصل
قطاع اخلدمات من جهة و  القطاع الصناعي خارج قطاع احملروقاتو  القطاع الفالحي من جهةو  احملروقات

خلفي جد قوي يف و  ني يف وجود تشابك أمامياجلد متو  االرتباط القويو  جيسد هذا التمفصلو  أخرى،
املخرجات الذي يرتجم بنمو قطاعي قوي يؤدي يف النهاية إىل حتقيق النمو االقتصادي و  جدول املدخالت

 . املستدمي
 : ضرورة إدماج القطاع الصناعي خارج قطاع المحروقات بفعالية في االقتصاد العالمي - .8.2.23

بناء و  طموحات القطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات يف اجلزائرو  يتوقف كذلك حتقيق رهانات
ضرورة و  قوة اقتصادية صناعية تنافسية تسمح بتحقيق اقتصاديات احلجم يف هذا القطاع أيضا وجوب

هذا الشرط هو أحد عوامل النجاح املفتاحية و  إدماجه بفعالية يف االقتصاد العاملي،و  ارتباط هذا القطاع
ال   وهو الشرط الذي منة يف املقاربة اجلزائرية األصيلة لتحقيق النمو االقتصادي املستدمي،املشرتكة املتض

ميكن أن يتحقق إال  يف إطار اسرتاتيجية وطنية للتنمية االقتصادية املبنية على تشجيع الصادرات حىت 
                                                 
7
-Mourad BOUKELLA, L’Algérie de demain relever les défis pour gagner l’avenir, 

Politiques agricoles, dépendance et sécurité alimentaire, FRIEDRICH EBERT 

STIFTUNG, Septembre 2008, p 02.  
8
- LAMIRI Abdelhak, la décennie de la dernière chance, émergence ou déchéance de 

l’économie Algérienne ?, Alger, CHIHAB Editions. p 143. 
، جملة العلوم االقتصادية، تطبيق السياسات اإلقليمية للذكاء االقتصادي في الجزائر واقع وآفاقوسام داي،  -9

     .32، ص 1320جامعة البصرة، العراق، 
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إىل املنظمة العاملية  ، وكذا ينبغي انضمام اجلزائرحمفزا لتحقيق النمو االقتصادي املستدميو  تكون دافعا
 .للتجارة

 

 : اتمةــــخ
اجلزائر خالل الفرتة حيث سجلت غري حمققة والثانية تعد الفرضية األوىل بناء على ما سبق 

 وهو معدلباملائة  0,55معدل منو ناتج داخلي خام حقيقي كمتوسط سنوي يقدر بنسبة  1332-1322
عالية للنمو  وتسجيل معدالتتتمكن من دعم اإلنعاش والنمو االقتصادي  وبالتاي ملمنو ضعيف، 

باملائة سنويا حىت ميكن القول بأن اجلزائر هي بصدد حتقيق النمو االقتصادي  30االقتصادي تتجاوز 
السياسة االقتصادية املطبقة على القطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات يف باعتبار أن  وكذا.  املستدمي

مل تؤدي إىل التحليق هبذا القطاع وجعله قطاعا يساهم بقوة وفعالية يف  1322-1332ائر خالل الفرتة اجلز 
  .يف الناتج الداخلي اخلامالضعيفة مسامهته إنتاج الثروة الوطنية، بدليل أن 

بناء حيث أن حتقيق النمو االقتصادي املستدمي يف اجلزائر يتطلب حمققة فهي الفرضية الثالثة أما 
قاربة جديدة تعتمد على الفكر االقتصادي وتتضمن اسرتاتيجية جديدة للنهوض بالقطاع الصناعي خارج م

قطاع احملروقات وبناء قوة اقتصادية وطنية تنافسية بغية حتقيق اقتصاديات احلجم وجعل من هذا القطاع 
    .رافعة لتحقيق النمو االقتصادي املستدمي

 : التالية نتائجوقد توصلت الدراسة إىل ال
 1022-1002أن سياسة دعم النمو االقتصادي وتعزيز إنتاج الثروة املطبقة يف اجلزائر خالل الفرتة  -

املستلهمة من النظرية الكينيزية ومن نظريات النمو الداخلي مل تتمكن من دعم النمو االقتصادي يف 
باملائة  00لذي يتجاوز معدله اجلزائر وحتقيق معدالت عالية له وحتقيق النمو االقتصادي املستدمي ا

  ؛ألكثر من عقدين من الزمن
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أن السياسة االقتصادية املطبقة على القطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات يف اجلزائر خالل الفرتة  -
مل تؤدي إىل التحليق هبذا القطاع وجعله قطاعا فعاال يف إنتاج الثروة الوطنية، حيث  1002-1022

 .  تائج احملققة تبقى جد حمتشمةيبقى أداءه ضعيفا والن
أنه ال ميكن حتقيق النمو االقتصادي املستدمي يف اجلزائر إال من خالل اخلروج من التقسيم الدوي  -

للعمل املتمثل يف التصدير الوحيد للمحروقات وبناء قوة اقتصادية صناعية خارج قطاع احملروقات تكون 
تنافسية القادرة وحدها على حتقيق النمو االقتصادي املستدمي العمود الفقري للقوة االقتصادية الوطنية ال

  ؛يف اجلزائر
يرتبط بناء قوة اقتصادية صناعية تنافسية خارج قطاع احملروقات بتحقيق اقتصاديات احلجم يف هذا  -

القطاع، وحتقيق هذه األخرية يتعلق بتحديد أهداف اقتصادية كمية كربى وبرفع إمكانيات اإلنتاج 
 .    ن خالل تعظيم عوامل هذا اإلنتاج الصناعي اعتمادا على الفكر والعلم االقتصاديالصناعي م

 :  على ضوء نتائج الدراسة، فإنه ميكن إجياز أهم التوصيات واالقرتاحات كاآليتو
ألجل حتقيق النمو االقتصادي املستدمي، فإن األمر يقتضي العمل جبانب العرض الكلي وليس جبانب  -

 ؛التنافسيوبناء اقتصاد وطين تنافسي متنوع هو إقصاد السوق  الطلب الكلي،
ألجل حتقيق النمو االقتصادي املستدمي يف اجلزائر، فإن األمر يقتضي ضرورة بناء قوة اقتصادية صناعية  -

  ؛تنافسية خارج قطاع احملروقات تكون دعامة االقتصاد الوطين يف إنتاج الثروة الوطنية
عي خارج قطاع احملروقات يكمن أوال يف تغيري سلطة صنع واختاذ القرار يف إن النهوض بالقطاع الصنا -

اليت هلا  هذا القطاع ومنحها إىل الكفاءات الوطنية املتخرجة من كليات العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
 ؛وحدها مفتاح حتليق هذا القطاع

يف اجلزائر باالعتماد على  يرتبط حتقيق أهداف وطموحات القطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات -
العلم والفكر االقتصادي والتسيريي والعقل واستغالل كل املؤهالت واإلمكانيات الكبرية اليت تتوفر 
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بلوغ هدف وحيد هنائي هو من أجل  وتعظيم عوامل اإلنتاج لتحقيق اقتصاديات احلجم عليها اجلزائر
 ؛جزائرالنمو االقتصادي املستدمي يف إطار البناء احلضاري لل

إن اإلمكانيات للنهوض بالقطاع الصناعي خارج قطاع احملروقات يف اجلزائر وبلوغ مصاف الدول  -
الصناعية الكربى هي جد كبرية وأكيدة وتبقى فقط طريقة وكيفية جتنيدها واستغالهلا لتحقيق هدف 

ربة للقوة واحد هو بناء قوة اقتصادية صناعية تنافسية خارج قطاع احملروقات تكون القوة الضا
االقتصادية الوطنية التنافسية اليت تسمح بتحقيق اإلنتاج الكبري بعيدا على التقسيم الدوي للعمل 
املتمثل يف التصدير الوحيد للمحروقات، وهو ما يسمح بتحقيق اهلدف النهائي املتمثل يف النمو 

 . االقتصادي املستدمي يف اجلزائر
 

 : قائمة المراجع
 : باللغة العربية مراجع
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