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  : مقدمة

بيف البمداف العالـ التي تسعى الى تحقيؽ معدالت نمو مرتفعة ، وتحقيؽ الرفاىية لممجتمع  تعتبر الجزائر مف
كونيا بمد متوفر عمى كؿ الشروط الالزمة لتحقيؽ النمو االقتصادي فيي بحاجة إلى استراتيجيات تنموية 

بني سياسات تنموية حقيقية تأخذ بعيف االعتبار التحديات بمختمؼ أنواعيا، فقد سعت منذ استقالليا إلى ت
ظؿ االقتصاد الجزائري متميزا بطابعو  مختمفة قصد معالجة اإلختالالت التي يعاني منيا اقتصادىا، بحيث

الزراعي طواؿ مرحمة االحتالؿ ، وحتى نياية الستينيات مف القرف العشريف، وذلؾ نتيجة الظروؼ الداخمية 
مما استوجب عميو إعادة النظر في البنية االقتصادية، جية أخرى، مف جية، واالرتباط بالعالـ الخارجي مف 

وتجنيد كؿ الطاقات الوطنية مف أجؿ تصنيع متيف، وذلؾ ألسباب عّدة، منيا أف االقتصاد لـ يعرؼ تطور في 
ظؿ المستعمر الفرنسي، بحيث كاف االقتصاد الجزائري تابع لالقتصاد الفرنسي، ضؼ إلى ذلؾ أف جؿ 

 لألجانب...إلخ، جزائرية تابعةالمؤسسات االقتصادية ال

وفي آخر المطاؼ تتمكف الجزائر مف مسايرة متطمبات التنمية المنشودة لالقتصاد الجزائري الناشئ، لذلؾ لـ  
المنشودة، وىذا بعد المرور بجممة مف  أنشأت الجزائر قاعدة صناعية تنسجـ نوعا ما مع متطمبات التنمية

ولغاية نياية الثمانينات ،حيث كشفت  ذ استرجاع السيادة الوطنية،المخططات التنموية التي باشرتيا من
عف وىف االقتصاد الجزائري، الذي ارتبط بالظروؼ الخارجية، وكذا ارتباطو  1986 الصدمة النفطية في سنة

وصوال الى التسعينيات القرف الماضي الوحيد وىو قطاع المحروقات في دعـ التنمية،  وارتكازه عمى القطاع
شيد االقتصاد الوطني إصالحات شاممة مست مختمؼ القطاعات)اإلقتصادية، المالية واإلجتماعية(،  بحيث

 والتي كشفت عف ىشاشة االقتصاد الجزائري مرة اخرى .

ومع دخوؿ األلفية الثالثة نجد الجزائر قد قامت بتطبيؽ إستراتيجية تنموية جديدة مخالفة لما طبقتو في  
جممة مف البرامج التنموية وفي مختمؼ المجاالت، وذلؾ بانتياج سياسة إقتصادية  السابؽ وتتمثؿ في تطبيؽ

تعرؼ بسياسة اإلنعاش اإلقتصادي تقوـ عمى إحالؿ المشاريع الكبرى مف أجؿ تحقيؽ معدالت نمو، وىذه 
السياسة تيدؼ إلى تحريؾ النشاط اإلقتصادي ككؿ بعدما كاف يعاني مف شبو توقؼ او ركود في مجمؿ 

 اتو.آلي

وعميو فإف ىذه المطبوعة موجية وبالدرجة االولى لمطمبة الجامعييف تخصص عموـ اقتصادية، السنة الثانية، 
وىذا بيدؼ تمكيف الطالب مف معرفة كؿ ما يتعمؽ باالقتصاد الوطني، وكيفية تطوره عبر فترات مف الزمف 

ميف بمجاؿ االقتصاد الجزائري مف اساتذة وصوال لأللفية الثالثة، كما انيا موجية ايضا لمباحثيف او الميت
 وباحثيف في ىذ المجاؿ.
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 :1967إلى  1830المحور األول : االقتصاد الجزائري خالل الفترة الممتدة من 

لقد عرؼ االقتصاد الجزائري عدة مراحؿ في تاريخ تطوره، وىذا انطالقا مف الحقبة االستعمارية إلى الفترة  
تقالؿ السياسي واسترجاع السيادة الوطنية، وعميو عمدت السمطات الجزائرية بالنيوض االنتقالية، وىي فترة االس

بالتنمية الشاممة لمبالد، عمما لما آلت إليو مف خراب وتدمير مف طرؼ المستعمر وعمى مستوى مختمؼ قطاعاتيا 
القطاع الرائد لمتنمية،  االقتصادية واالجتماعية، معتمدة في ذلؾ عمى نموذج تنموي قائـ عمى الصناعة باعتباره

 وفي ىذا المبحث سنتطرؽ إلى مختمؼ المراحؿ التي مر بيا ىذا القطاع الميـ.

 : ( 1962ـــ  1830: في الفترة االستعمارية ) 1ــ 1

االىتماـ بو، ألف فرنسا  لقد اتسـ االقتصاد الجزائري إباف الفترة االستعمارية بالضعؼ عموًما، نظرا لعدـ 
رى في الجزائر المصدر األساسي لسد حاجياتيا االقتصادية ) مف موارد طبيعية فقط واالستفادة االستعمارية ت

مف اليد العاممة الرخيصة(، ولـ تعط لمصناعة الجزائرية أولوية في مخططاتيا التنموية طيمة فترة استعمارىا 
دؼ مف ىذا المشروع ، وذلؾ مع مشروع قسنطينة الذي جاء بو شارؿ ديغوؿ، وكاف الي1958لغاية سنة 

والمعمف عنو ىو جعؿ الجزائر تستدرؾ تأخرىا عف أوروبا خالؿ جيؿ، أما اليدؼ الخفي لو ىو محاولة 
 القضاء عمى الثورة التحريرية، بتكاليؼ أقؿ مف االستمرار في الحرب. 

 18930 ىو 1963ػػػ  1959وكاف الحجـ االستثماري المخصص لو، وىو برنامج متوسط األمد  
مميوف،  3680(، استثمارات إنتاجية في الزراعة بػ 51.2مميوف )% 9700وف فرنؾ فرنسي جديد، منو ممي

مميوف أي )%  9230مميوف ومنو  1520مميوف فرنؾ فرنسي، وفي قطاع الخدمات  4500وفي الصناعة 
مميوف  2010مميوف، واالقتصادية بػ  7220(، استثمارات لتطوير اليياكؿ األساسية االجتماعية بػ 48,8

 .(1)فرنؾ فرنسي جديد

وظيفة في  390.000وبصفة عامة فإف ليذا المشروع ) أو المخطط ( ىدؼ اقتصادي وىو خمؽ  
لى جانب ذلؾ كاف المخطط يتوقع منو (2)سنوات خصوصا في مجاؿ الصناعة والبناء والتشييد 5ظرؼ  ، وا 

والفكرة العامة التي يقوـ عمييا ىذا األخير، ىي  بناء عدد مف المصانع الصغيرة التي تعتمد عمى اليد العاممة،
المحمية واليد العاممة الرخيصة ستوفر حوافز قوية لالستثمار في أف الطاقة الرخيصة التكاليؼ والمواد الخاـ 

 الصناعة مساعدة حكومية وتسييالت مالية.  الصناعة، وال سيما إذا وجدت

 :(3)ت الضريبية ولتقديـ نوعيف مف المساعدات وكذلؾ وضعت السمطات الفرنسية نظاما لإلعفاءا

 مف رأس الماؿ الثابت المستثمر في الصناعة . 40ػػػػػ مساعدة ال تزيد عف % 
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مف مجموع األجور والمرتبات المدفوعة لمعمؿ اإلنتاجي خالؿ السنوات الخمس  35ػػػػ مساعدة ال تزيد عف % 
 األوؿ. 

إذف ىو تعميؽ سيطرة رأس الماؿ األجنبي في الجزائر، وىذا ما  لقد كاف البعد االقتصادي لمخطط قسنطينة
يبدو واضحا مف خالؿ تشجيع الشركات األجنبية خاصة منيا الفرنسية لالستثمار في حقوؿ البتروؿ والغاز، 

مميوف فرنؾ فرنسي، وكانت مصادر التمويؿ  4650مقدار  1960فمف مجموع االستثمارات البالغة سنة 
 :(4) التالي موزعة عمى النحو

 مميوف فرنؾ فرنسي جديد. 2380ػػػػ استثمار الشركات الفرنسية الخاصة  

 مميوف فرنؾ فرنسي جديد. 2020ػػػػ استثمار الدولة الفرنسية  

 مميوف فرنؾ فرنسي جديد. 250ػػػػ استثمار الشركات األجنبية غير الفرنسية  

مف مجموع االستثمارات األجنبية، وىي  95% ومعنى ىذا أف االستثمارات الفرنسية كانت ما يقارب 
سياسة غرضيا إحكاـ ربط الجزائر بالتبعية االقتصادية والفنية والثقافية بعد االستقالؿ لمنطقة جيوسياسية 

 واحدة وىي فرنسا.

وبصفة عامة فإف المخطط كاف يدعو إلى تحويؿ األمواؿ المقرر انفاقيا كتكاليؼ الحرب، إلى  
 فعالة لتحسيف  األوضاع االقتصادية واالجتماعية لمشعب الجزائري، وىذا كما ذكرنا سابقا.مساعدة اقتصادية 

سكاف الريؼ، والذي كاف مجرد محاولة لاللتفاؼ عمى   باإلضافة فإنو يرمي إلى تصنيع الجزائر وا 
الكتشاؼ ا الثورة التحريرية، العتمادىا بشكؿ واسع النطاؽ عمى سكاف الريؼ، لكف ىذا المشروع أخفؽ، نظر 

 االستثمارية. في الصحراء الجزائرية( واعتباره أىـ مصدر لتمويؿ المشاريع 1953النفط سنة )

وعميو فإف الفترة االستعمارية لـ تسمح بتطوير االقتصاد الجزائري عموما ،وقد تميز مف ناحية تركيبو  
 : (5)الييكمي بخاصيتيف

تاج الزراعي وىو نوع مف التقسيـ االستعماري لمعمؿ، ػػػػ سيطرة النشاط الفالحي والتخصص في اإلن 1 
 55أكثر مف % معظميا  60ىي نسبة %  1953كانت حصة المنتجات الزراعية في صادرات الجزائر عاـ 

مف الصادرات الجزائرية  66مف المجموع ىي صادرات النبيذ، ىذا مف جية، ومف جية أخرى نجد أكثر مف %
 منيا إلى الجزائر. مف الواردات كانت تأتي 75الي % تتجو إلى السوؽ الفرنسية، وحو 

القوى االجتماعية المسيطرة : ولقد أثمرت السياسة االقتصادية االستعمارية في إعادة تنظيـ ىيكؿ ػػػػ  2 
لخدمة االقتصاد الفرنسي  االقتصاد الجزائري مف ناحيتيف: مف ناحية  تحويمو إلى اقتصاد تابع ومنقوؿ لمخارج

 ومف ناحية أخرى خمؽ طبقة اجتماعية أجنبية متحكمة في القوى االقتصادية الرئيسية لمبالد.وتنميتو، 
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 الرأسمالييف وىي: ويمكف تصنيؼ ىذه الطبقة المتحكمة في القوى االقتصادية إلى أربع مجموعات مف 

سي  ػػػ ميرابوا ػػػػ : وىي في شكؿ اتحادات صناعية مثال االتحاد الباريأ ــــ مجموعة الرأسماليين الصناعيين
ومقطعة الحديد، وشركة فميف ىماند والقبائؿ  78الذي كاف يسيطر عمى مناجـ حديد الونزة بنسبة % 

الصغرى، والشركة المالية لشماؿ إفريقيا، وشركة فينا ماروؾ، وأراضي الشمؼ، ومثؿ أيضا اتحاد المناجـ 
 ينة.مف رأس ماؿ شركة فوسفات قسنط 80الذي كاف يممؾ نسبة % 

الزراعية  : والذيف يبسطوف نفوذىـ عمى الكثير مف المساحاتمجموعة الرأسماليين العقاريينب ــــ  
 والمباني مثؿ شركة " كيرولي " التي كانت تممؾ مباني وأراضي زراعية واسعة في سيوؿ متيجة.

القرض العقاري  ي مثؿ: الذيف كانوا يسيطروف عمى الجياز المصرفمجموعة الرأسماليين الماليينجـ ــــ  
 لمجزائر.

: والذيف يمثموف الكولوف، وكما يتمثموف في قوة اقتصادية  د ــــ مجموعة الرأسماليين الزراعيين 
بالشيت " و "   وسياسية كبيرة، ومف بينيـ " ىانري بورجو " رجؿ الكرـو المعروؼ، ورجؿ الحمفة القوي " جورج

 نشاطات الفالحة والصناعة والنقؿ.لورا شيافينو " زعيـ التروست القابض ل

يممكوف أيضا  فبالرغـ مف سيطرة ىذه الطبقات أو المجموعات عمى اإلنتاج الزراعي لمجزائر، فقد كانوا 
مصالح متنوعة في الصناعة كمعامؿ تبغ باسطوس التي يسيطر عمييا "ىانري بورجو"، وشركة الجزائر لممياه 

ي البنوؾ نجد سيطرة بورجو وشيافينو عمى بنوؾ القرض العقاري والتي سيطر عمييا أيضا " بالشت "، وف
لمجزائر، باإلضافة إلى السيطرة عمى الشركة الجزائرية لممالحة والمعروفة تحت عنواف " شارؿ شيافينو 

 وشركاؤه " .

 : ( 1967ـــ  1962: غــــداة االستقالل )  2ــ  1

ى قدر كبير مف التدىور والتردي، حيػث ورثػػػت كاف واقع االقتصاد الجزائري عشية االستقالؿ عم 
 :(6)الجزائر عف االستعمار كثير مف معالـ التخمؼ نقتصر عمى ذكر أىميا

األجانب ػػػػ ازدواجية اقتصادية في كؿ القطاعات ، بمعنى وجود قطاعػػػات اقتصاديػػة تحػػػت سيطػػػرة  1 
وتكنولوجية عالية،  التقدـ، مف يد عاممة مؤىمة ) فالحة ، صناعة، خدمات( متطورة، تتميز بكؿ عناصر

 ومناطؽ مختارة بعناية فائقة، وبالمقابؿ قطاعات اقتصادية تقميدية متخمفة يتوزع عمييا معظـ الجزائرييف.

مف  80%  سيطرة النشاط الفالحي عمى النشاط االقتصادي الوطني، إذ كاف يستحوذ عمى قرابةػػػػ  2 
 اليد العاممة.
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لتفاوت الجيوي بيف مختمؼ مناطؽ البالد، سواء أكاف ذلؾ في الشماؿ أـ في الجنوب، وىذا ػػػػ ا 3 
يتضح مف خالؿ التفاوت في الدخؿ الفردي، إذ يتمقى ساكف الريؼ نصيبا سنويا مف الدخؿ يعادؿ ما يتمقاه 

 ساكف المدينة شيريا في المتوسط.

بمعدؿ %  ستحوذ عميو كؿ مف البتروؿ والنبيذالتخصص االقتصادي أو احتكار اإلنتاج، حيث يػػػػ  4 
 مف مجموع الصادرات الجزائرية. 80

ػػػػ تدني مستوى المعيشة، في كؿ وسائؿ العيش الحديثة كالخدمات الصحية والتعميـ، والنقؿ،  5 
 والسكف وكؿ وسائؿ الترفيو.

العيد الجديد في ومع الرحيؿ المفاجئ لممعمريف مف كؿ القطاعات ، واجيت الجزائر المستقمة  
خالء خزينة الدولة والبنؾ المركزي، وتخريب اليياكؿ  ظروؼ جد صعبة، تيريب األمواؿ إلى الخارج، وا 

مع ىكتار مف أجود األراضي الفالحية بالبالد مف طرؼ المعمريف  900 000االقتصادية لمبالد، وترؾ 
اإلدارة مف  اإلنتاج الوطني، وتفريغمعظـ الوحدات الصناعية التحويمية في حالة شغور لخمؽ العجز في 

، وأماـ ىذه الوضعية (7)الموظفيف الفرنسييف، ومف الوثائؽ الضرورية لمعمؿ لشؿ الجياز اإلداري لمبالد ...إلخ
جػػراءات ال تقبػػػؿ االنتظار، وكاف أوؿ ىذه  المزرية، كاف لزاما عمى السمطات الجزائرية آنػذاؾ وضػع برامػػج وا 

، الذي كرس لمشروعات التنمية )ومعظميا مف المشروعات التي نص عمييا  1963رنامج عاـ ، ب (8)البرامج
مف االستثمارات في  54مميوف فرنؾ فرنسي جديد، وقد خصصت نسبة %  2,165مخطط قسنطينة( بمبمغ 

 لمصناعة(. 17,6لمزراعة    و %  32,3نطاؽ ىذا البرنامج لمقطاع السمعي )% 

بحيث  مميوف فرنؾ فرنسي جديد، 2,919د نص عمى استثمارات مقدارىا ، فق1964وأما برنامج  
لمصناعة(، بالتالي فإف كال  52,2لمزراعة و %  32,2منيا لمقطاع السمعي )%  57خصصت نسبة % 

الثاني عمى ىذيف البرنامجيف منح أولوية لمقطاع السمعي، مع إلحاح البرنامج األوؿ عمى الزراعة والبرنامج 
، 1959اإلجمالي في سنة  مف الناتج المحمي 20ة، وقد كاف مجموع االستثمارات ليما تمثؿ % قطاع الصناع

فقد كانت عبػػارة عػػف برنامػػج انتقالػػي يميػػد العتماد مخطط شامؿ  1965أما البرنامج االستثماري الثالث 
مميوف  1,365غ مجموعيا لمتنمية، وقد كاف أقؿ طموحا مف البرنامجيف السابقيف، ينص عمى استمارات يبم

 18,6لمزراعة، ونسبة %  18,3فرنؾ فرنسي، وقد وزعت بالتساوي بيف مختمؼ القطاعات فكرست نسبة % 
لممرافؽ العمومية، وخصصت لمخدمات االجتماعية  17,1لمتدريب، ونسبة %  18,3لمصناعة، ونسبة % 
 د التي نص عمييا البرنامج.مف مجموع الموار  10,9ولإلدارة نسبة %  12,5والسياحية نسبة % 

  

 إضافة إلى ما سبؽ قامت السمطات الجزائرية بػ :
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ػػػػ تأميـ جميع أراضي المعمريف، وجميع األمالؾ الشاغرة وتطبيؽ نظاـ التسيير الذاتي طبعا  
 .(9)1968وديسمبر  1963لتنظيمات مراسيـ مارس وأفريؿ 

تـ توسيع  1965ارة المحروقات ) سونطراؾ وفي تـ إنشاء الشركة الوطنية لنقؿ وتج 1964ػػػػ في  
 .(10)التسيير الذاتي، نحو الشركات الوطنية المتمثمة في قطاع الصناعة والخدمات

ػ 1968، وكامؿ شبكة توزيع مشتقات البتروؿ األجنبية في سنة 1966ػػػػ تأميـ جميع المناجـ في ماي        
 .1971فيفري  منو في ميداف البتروؿ في 51طبيعي و % وكامؿ رأس الماؿ األجنبي في ميداف الغاز ال

لغاء العممة الفرنسية، واستبداليا   ػػػػ تأميـ بنؾ الجزائر الذي تحوؿ إلى البنؾ المركزي الجزائري وا 
، زيادة 1966 ، ثـ توسيع عممية التأميـ إلى جميع البنوؾ األجنبية في سنة1963بالدينار الجزائري في جانفي 

عادة التأميف . عف شركات ال  تأميف وا 

وبعد مباشرة الدولة في تسيير المؤسسات االقتصادية، شرعت في تجديد اليياكؿ وبعث وحدات  
سياسيا جديدة، وبالتالي تعزز مف جديد تدخؿ الدولة في الحياة االقتصادية وسرعاف ما أصبح تدخميا خيارا 

منيج تخطيط  1962 جتماعية، فقد اعتمدت الدولة منذترتكز عميو الحكومة في اتخاذ القرارات االقتصادية واال
تنظيـ االقتصاد االقتصاد الوطني، وىذا ما أكده برنامج طرابمس لنفس السنة عمى أىمية التخطيط في 

والذي نص عمى " إف تنمية  ،1964أفريؿ  21الوطني، وجاء ىذا التأكيد مرة أخرى في ميثاؽ الجزائر بتاريخ 
باإلضافة  (11)قفة عمى التخطيط، وىذا األخير مدعو إلى القضاء عمى التخمؼ المتراكـ"البالد االقتصادية متو 

 عف أىمية التخطيط.1976إلى ما جاء بو الميثاؽ الوطني لسنة 

فقد سمكت منيجا اشتراكيا قائما عمى الممكية العامة لوسائؿ اإلنتاج،  1965وعميو فإف الجزائر منذ عاـ  
 .(12)حددتيا الحكومة لسياستيا االقتصادية واالجتماعية د لتحقيؽ األىداؼ التيوالذي اعتبر الطريؽ الوحي

أما عف مؤسسات التخطيط في عيد االستقالؿ، فأىميا المجمس الوطني لمتخطيط الذي يضـ ممثميف  
لمؤسسات القطاع العاـ والقطاع الخاص والمنظمات القومية، وميمة المجمس ىي اإلشراؼ عمى إعداد برامج 

تنمية االقتصادية واالجتماعية وعمى تنفيذىا، ويساعد المجمس في ميامو عدد مف المجاف المتخصصة التي ال
 .(13)تقوـ بدراسة مختمؼ المشاكؿ، والسيما تمؾ التي تتعمؽ بالصرؼ وبتحديد مواقع مشروعات التنمية

وىي عبارة عف جياز ومف مؤسسات التنمية أيضا اإلدارة العامة لمتخطيط والدراسات االقتصادية،  
يقع تحت إشراؼ مجمس التخطيط، وىذه اإلدارة تشتمؿ عمى قسـ االحصاء والبحوث والتنسيؽ، وعمى قسـ 
التعاوف وعمى مكتب لموثائؽ والعالقات العامة، وقد ألحؽ باإلدارة العامة جيازاف آخراف وىما المكتب الوطني 

 .(14)الميني لحماية األمالؾ الشاغرة وإلدارتيا، ومكتب التكويف
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عاشت  1967و  1962وفي األخير يمكف القوؿ بأف الجزائر المستقمة وخالؿ الفترة الممتدة ما بيف  
 مرحمتيف في سير تطورىا االقتصادي واالجتماعي وىما :

: والتي يمكف اعتبارىا مرحمة مخاض وتحوالت اجتماعية، ألف  1967ـــ  1962مرحمة :  أوال 
 يزت بثالث أوضاع صعبة وىي:الظروؼ التي عاشتيا تم

أ ػػػػ االىتماـ بحؿ المشاكؿ االجتماعية الناجمة عف الحرب التحريرية التي كاف حجـ تضحياتيا ما  
 قرية. 1000يقارب مميوني ونصؼ مميوف شييد، وتشريد سكاف ما يزيد عف 

ريػػػب المؤسػػػسات ب ػػػػ مواجية العجز المالي الذي تركو خروج االستعمػػار بفعػػؿ أعمػػاؿ التخ 
 االقتصادية ونيبيا وتيريب أمواليا.

جػ ػػػػ تعويض اإلطارات اإلدارة والفنية األجنبية التي تعمدت ترؾ الشغػػور في الجيػػػاز اإلداري  
 واالقتصادي لمجزائر.

ي د ػػػػ عدـ االستقرار السياسي حوؿ رؤية سياسية موحدة لتنظيـ االقتصػاد الوطني واالنطػػالؽ ف 
 عممية التنمية.

في سير : فقد شاىدت ىذه المرحمة دخوؿ الجزائر في مرحمة جديدة  وما بعدىا 1967ثانيا : مرحمة  
تسممت زماـ األمور،  التنمية بمفيوميا العممي، وتجسدت في اندماج القرار السياسي بالقرار االقتصادي، فالدولة

 عمى أسموب التخطيط كأداة لتوجيو التنمية وتنظيميا.وشرعت في تحريؾ الحياة االقتصادية لألمة اعتمادا 

 : : االتجاىات الرئيسية لمتنمية في الجزائر بعد االستقالل 3ــ  1

 :(15)تتمثؿ االتجاىات الرئيسية لسياسة التنمية في الجزائر في األىداؼ التالية 

حيث ال يمكف الفصؿ بيف ػػػػ التنمية قاعدة، ومطمب لالستقالؿ االقتصادي والرقي االجتماعي، ب 1 
مفيومي التنمية والتحرر االقتصادي، وأف التنمية في الجزائر كؿ متكامؿ، سواء مف حيث منيجا، أـ مف 

 حيث غايتيا وأىدافيا.

التراكـ في ػػػػ تيدؼ وسائؿ التنمية المستغمة إلى العمؿ عمى إيجاد وتطوير الموارد التي توفر  2 
المبادالت مع الخارج وذلؾ  والزراعة واألنشطة الخاصة بالخدمات وضماف توازفالثروات المعدنية، والصناعة، 

تاحة االستعماؿ  عف طريؽ تحديث الزراعة والتوسع فييا، وتصنيعيا مما يمكف مف تخفيض الواردات، وا 
نشاء األفضؿ لما يتوفر لدى البالد مف العممة الصعبة ودفع قيمة المواد المصدرة وتنويعيا بفضؿ التصنيع، وا  

قطاع النقؿ بحري وجوي وباقي الخدمات األخرى، بشكؿ ينتج تحقيؽ أرباح ىامة مف العمالت الصعبة، ورفع 
 اسعار المنتوجات األساسية عامؿ أساسي لتحسيف حدود التبادؿ مع الخارج.
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تبار ػػػػ ضماف االستقالؿ المالي لمدولة مف أجؿ دعـ التحرير االقتصادي لمجزائر بصفة نيائية وباع 3 
أف االستقالؿ المالي لمدولة يكفؿ ليا تأميف الشغؿ، واستمرار التنمية االقتصادية واالجتماعية، وأف الممارسة 
الفعمية لمسمطات النقدية ىي خير دليؿ عمػػى مػػا بمغتػػو الدولػػة مػػػف االستقػػػالؿ المالػػػي، والمرتكزة أساسا عمى 

 ر كافة الثروات.وجود الصناعات القاعدية التي ىي مصد

ػػػػ جعؿ السوؽ األولية الوطنية أضمف قاعدة لمتنمية االقتصادية، وىذا باعتبارىا تجعؿ االقتصاد  4 
في مأمف عف التقمبات والتحوالت الدولية، وتمكنو مف دعـ انطالقة الصناعة الوطنية وتييء االنتقاؿ إلى 

عف طريؽ رفع المستوى المعيشي لمسكاف، وىذا  مرحمة تصدير المواد المصنعة، وضرورة تنمية ىذه السوؽ
 بغية تحويؿ أثار التزايد السكاني عمى عامؿ مف عوامؿ النمو االقتصادي.

ػػػػػ  السياسة االستراتيجية لمتنمية تستمـز تحكـ الدولة في اليياكؿ االقتصادية وتعبئة مكثفة لالدخار،  5 
 وسائؿ اإلنتاج.وذلؾ باستعادة الثروات الوطنية، وتممؾ الدولة ل

أما تجارة  ػػػػ تأميـ التجارة الخارجية وتجارة الجممة باعتباره شرط البد منو، وتأميـ القطاع اإلنتاجي ، 6 
التجزئة فال تشكؿ احتكار تمارسو الدولة، بؿ ىي مفتوحة لنشاط القطاع الخاص وتطبيؽ سياسة لألسعار 

شكؿ األداة لتنظيـ العالقات بيف مختمؼ القطاعات، مندمجة في العمؿ التخطيطي لالقتصاد، ذلؾ ألنيا ت
 ووسيمة لتوزيع الدخؿ الوطني، ولمكافحة ظواىر التضخـ وتضمف المحافظة عمى القدرة الشرائية لممتجمع.

 ػػػػ تأميـ المصارؼ وشركات التأميف والنقؿ ومختمؼ الخدمات المتعمقة بالتجارة الخارجية. 7 

دريف عمى العمؿ، وذلؾ بتطبيؽ سياسة عادلة وفعالة في ميداف األجور، ػػػػ تشغيؿ المواطنيف القا 8 
 وتنظيـ الحماية االجتماعية لمعماؿ، والتوزيع العادؿ لثمار التنمية وأعبائيا.

ػػػػ االىتماـ بالتكنولوجيا الحديثة باعتبارىا وسيمة لرفع إنتاجية العمؿ، ووضع موارد العمـ في خدمة  9 
رد الجزائري، واالرتقاء بالبحث العممي في البالد، وذلؾ سيساىـ إلى حد كبير في توسيع التقدـ والنيوض بالف

 ودعـ قدرة البالد التكنولوجية والتخفيض مف نسبة تبعيتيا إلى الخارج في ىذا المجاؿ.

بتكويف  التعاوف مع الخارج، وىذا بالمجوء لممساعدة التقنية في إطار سياسة حكيمة مرتبطةػػػػ  10 
 طارات الوطنية، وأف يكوف التعاوف في المجاؿ االقتصادي ضمف اختيارات البالد.اإل

  

فمف اإلجراءات أو األىداؼ السابقة الذكر يمكننا ذكر أىـ أىداؼ التنمية الكبرى) األىداؼ األساسية( لمجزائر 
 في تمؾ الفترة وباختصار ىي:

التنظيمية، والتنسيؽ فيما بينيا وادراج القطاع ػػػػ تحديث الزراعة وتوسيعيا، وذلؾ بتحديث اليياكؿ  1 
الخاص في عممية التحديث والتنمية العامة لمفالحة، وبتحديث الوسائؿ والزراعات باالعتماد عمى أكثر 
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العممية الضرورية التقنيات تقدما عف طريؽ استعماؿ اآلالت ، واستعماؿ المواد الكيماوية، والبحث عف القواعد 
، وادخاؿ أنواع أخرى جديدة الزراعية الحديثة حسب ظروؼ البالد وتحويؿ الزراعات القديمةلتكييؼ التقنيات 

نما بالنسبة لممواد األوليػػة  الضرورية بالنسبة لمختمؼ لتمبية حاجات البالد، ال بالنسبة لالستيالؾ فحسب، وا 
الخضر والبقوؿ، توسيع  ، مضاعفة زراعةاألنشطة الصناعية، تكثيؼ فالحة الحبوب، تطوير تربية المواشي

 الزراعات الصناعية، ومضاعفة الجيود لتطوير الصيد البحري...إلخ.

بالقطاع   االىتماـ بالتصنيع، وىذا لتحقيؽ أىداؼ التنمية الشاممة، وذلؾ عف طريؽ النيوضػػػ   2 
قامة الصناعات األساسية التي تشكؿ دعامة التصنيع الحقيقي، كما أنو يعتبر مف الشروط  الصناعي وا 

نشاء الالزمة لضماف االستقالؿ االقتصادي، تطوير الصناعات التي تضفي مزيدا مف القيمة المضافة  وا 
جميع  وظائؼ جديدة، واالىتماـ بالصناعات الخفيفة، ضماف خدمة صيانة اآلالت ومعدات التجييز في

قامة حزاـ صناعي فوؽ سيوؿ  اليضاب العميا، وذلؾ المؤسسات الوطنية والخاصة بالقطاع الصناعي، وا 
 لممساىمة في التوازف الجيوي.

ػػػػ استثمار الموارد المائية لمبالد: ويتطمب ذلؾ بذؿ الجيود لتجميع مياه األمطار، واستخداـ الحقوؿ  3 
عادة تصفية المياه المستيمكة ... إلخ .  المائية الجوفية، وا 

سيع التجييزات المرفئية والجوية لمبالد، ػػػػ تحديث شبكة السكؾ الحديدية وتوسيعيا، ودعـ وتو  4 
وتطوير شبكة الطرؽ البرية، وتجييز البالد بأسطوؿ بحري وجوي، وتحسيف قطاع النقؿ والمواصالت خاصة 
في المدف الكبرى وفي األرياؼ وفي المناطؽ الصحراوية المعزولة، وتعزيز اليياكؿ التجارية عبر كامؿ 

نتاج الطاقة يع والتخزيف ومضاعفة التجارة الخارجية بتوسيع ودعـ التراب الوطني، وتحسيف نظاـ التوز  وا 
 وتوزيعيا أو بتحديث شبكة المواصالت الالسمكية، وأخيرا مكافحة التموث وحماية البيئة.

الضروري عمى  ومف بيف أىـ كممات الرئيس الراحؿ " بومديف " في التنمية وآفاقيا المستقبمية ىي مف 
نيا الجزائر أف تضع سياسة في مجاؿ التصنيع وأف تعتمد عمى استثمار مجموع طاقاتيا الدوؿ النامية ومف بي

مكانياتيا، وتزويدىا بشبكة صناعية متكاممة تشمؿ كؿ أوجو النشاط حتى ال تتعرض التنمية لخطر اختالؿ  وا 
 التوازف في البناء االقتصادي.

 
 
 
 

 



 

 

11 

 

 لتنمويةالمحور الثاني: االقتصاد الجزائري في ظل المخططات ا

تنمية، حالة  لعمو مف الصعب جدا أف ال نقوؿ بأف الجزائر بعد استقالليا، انتقمت مف حالة ال تنمية إلى 
في ذلؾ عمى معتمدة وىذا يظير مف خالؿ المجيودات المبذولة في إطار إحداث تنمية عمى مختمؼ األصعدة، 

المدى والمتوسطة المدى،  التنموية القصيرة منيج التخطيط المركزي لمتنمية، ويندرج ذلؾ في إطار المخططات
 4سنوات ( والخطة الرابعة )المخطط يمتد لػ  3وىذا ما يطمؽ عميو بالخطة الثالثية )المخطط يمتد لػ 

 سنوات(، وىذا ما سنطرؽ إليو في اآلتي :

 : 1969ـــ  1967: المخطط الثالثي األول  1ــ  2

فترة وىو مخطط قصير األجؿ، وأقؿ ما يمكف أف يقاؿ ويعتبر أوؿ مخطط اقتصادي وضع في ىذه ال 
، كما يسمى (16)عنو أنو محاولة أولى في مجاؿ التخطيط، رغـ غياب الكثير مف شروط التخطيط الالزمة

أيضا بالخطة التمييدية ألنو لـ يكف خطة بأتـ معنى الكممة، ولكنو عبػػارة عػػػػف برنامػػػػج استثمارات دوف 
 .(17)موازية ودوف تأطير كمي لالقتصاد إجراءات اقتصادية

وقد تضمف ىذا المخطط بعض البرامج الصناعية الميمة لمتحضير والتمييد إلنشاء قواعد صناعية  
التصنيعية الالحقة، قوية، كما ىو الحاؿ مع مركب الحجار الػػذي أريد لػػػو أف يكػػػوف الممػػوف الرئيسػػػي لمبرامػػػج 

مف  54,48المالية بما يمثؿ %  ناعة في ىذا المخطط بالحصة الكبرى مف التخصصاتليذا فقد استأثرت الص
األغمفة المالية لالستثمار، وبقي القطػػاع الزراعػػي ميمػػا إلى حدمػػػا فػػػي ىػػػذا المخطط، حيث تحصؿ عمى ما 

القتصادية ليذا ، والجدوؿ التالي يبيف حجـ االستثمارات الموجية لمختمؼ القطاعات ا15,42نسبتو % 
 المخطط.

 (1969ـــ  1967(: حجم االستثمارات الموجية لمقطاعات االقتصادية لمفترة )01جدول رقم )

معدل 

الانتاج 

 املتوقع

و املنجس 

في نهاية  

 املخطط

 %   

معدل 

الانجاز 

 املتوقع

% 

اجمالي 

 الاستثمارات

دج 901ب    

البتية   الاجمالي

  التحتية

السلع   السراعة

الكيةالاسته   

السلع 

الوسطية 

 و 

  التجهيزات

  الهيدروكربون 

 ( املحروقات)

اجمالي 

  الصناعة

الانشطة 

  الاقتصادية

طط املخ

الثالثي 

الاول 

7691 

7696 

 1967   املتوقع% 48.7 41.9 47 11.1 16.9 34.4 100 11.6 83.6 /

 1969   املنجزة% 55.3 50.9 40.6 08.5 16.4 25.3 100 09.7 /    46.8
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Source : Mohamed nacer Thabet ; le Secteur des hydrocarbures et le Développement  

économique de l’Algérie : édition l’entreprise nationale du livre, et l’OP.U, Alger ; 1989 ;p 127 

 
، أخذ 1969ػػ  1967مف خالؿ الجدوؿ أعاله نالحظ أف نصيب الصناعة مف االستثمارات لمفترة        

فترة ، ولكف في نياية 1967مف االستثمارات لسنة  48,7النصيب األكبر، بحيث كاف متوقع إنجاز % 
إلعطاء الدولة  مف االستثمارات، وىذا  يعود 55,3تـ تحقيؽ أو إنجاز ما قدره %  1969المخطط في سنة 

ر ىذا القطاع محرؾ التنمية، ومف شأنو وباعتبا أىمية بالغة لمقطاع الصناعي في المخطط الثالثي األوؿ،
مثؿ: تمويف خمؽ التكامؿ االقتصادي بيف مختمؼ القطاعات االقتصادية، وبيف نشاطات العمؿ المختمفة 

وباعتباره المورد الوحيد لمتصدير  القطاع الزراعي ) بالجرارات، األسمدة(، ويميو قطاع المحروقات بنفس األىمية،
(، ثـ 1969ػػػ  1967مف االستثمارات في نياية الفترة ) 50,9يث تـ تحقيؽ % ، وجمب العممة الصعبة، بح

 16,4حجـ االستثمارات المنجزة % يميو أيضا القطاع الزراعي الذي لـ يعط لو األىمية الكافية، بحيث تقدر 
 .16,9وىي نسبة جد منخفضة مقارنة بالقيمة المتوقعة وىي % 

ىو أوؿ مخطط بدأت بو الدولة الجزائرية الفتية عيد  1969ػػ ػ 1967إذف فالمخطط الثالثي األوؿ  
مميار دج، حيث استحوذ  9,06التخطيط، فقد بمغت االستثمارات اإلجمالية لو وفي صورة اعتمادات مالية بػ 

مميار دج، وكاف أكبر حجـ منو قد خصص لصناعة  5,4القطاع الصناعي لوحده عمى ترخيص مالي قدره بػ 
، وىذا يدؿ عمى رغبة الدولة (18)40,4ثـ لمصناعة التحويمية الثقيمة بنسبة %  42ة % المحروقات بنسب

الجزائرية في إنشاء أو بناء قاعدة صناعية تقوـ مف جية بتحويؿ المواد األولية المحمية، ومف جية أخرى بمد 
ة فمنيا ما ىي فروع اإلنتاج أو القطاعات األخرى بمواد تمبي حاجياتو، أما بخصوص الوحدات الصناعي

تابعة لممحروقات، ومنيا ما ىي صناعات منجمية، ومنيا ما ىي صناعات تحويمية ثقيمة، ومنيا ما ىي 
صناعات تحويمية استيالكية، ومنيا أيضا وحدات إنجاز البناء واألشغاؿ العمومية التي تعبر أيضا عف 

 وحدات صناعية إلنشاء المباني والطرؽ وغيرىا.

دج، استيمؾ  مميوف 11081المخطط بصورة مرضية، فمف أصؿ حجـ استثماري قدره قد تـ تحقيؽ ىذا  
، وحسب الخبير السوفياتي ببروفيسكي 82مميوف دج ، أي بمعدؿ إنجاز قدره %  9124منيا 

"Bobrwsky   أف البرنامج كاف واقعيا، فقد أعطى فيو االىتماـ لمصناعات الثقيمة )الصناعات "
لحديد والصمب، الصناعة الميكانيكية( والعديد مف الوحدات الصناعية أنشأت في ىذه البتروكيماوية، صناعة ا

الفترة كالمركبات والجرارات بقسنطينة، اآلالت الزراعية بسيدي بمعباس، صناعة الحديد والصمب بأرزيو 
 . (19)وعنابة
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ؿ االقتصادية باإلضافة فإف ىذا المخطط يسعى إلى تحضير الوسائؿ المادية والبشرية  واليياك 
واالجتماعية واإلدارية لمتكيؼ مع سياسة التخطيط المركزي الجديد التي تبنتيا الدولة، باإلضافة إلى السعي 

 لمقضاء عمى التفاوت الجيوي في الحصوؿ عمى المشاريع.

 :( 1977ـــ  1970: المخطط الرباعي األول والثاني )  2ــ  2

 : (1973ــــ  1970أوال ـــ المخطط الرباعي األول )

فيو ثاف مخطط تنموي في عيد الجزائر المستقمة، وىو أوؿ خطة اقتصادية شاممة في الجزائر وبداية  
 : (20)فعمية لمتخطيط عمى النمط االشتراكي، ومف بيف أىػدافو

 ػػػػ السعي لتوفير أكبر قدر مف مناصب الشغؿ. 

نشاء  )مختمؼ الصناعة، وتنويع التعامؿ مع الخارج  ػػػػ تعميـ االستقالؿ االقتصادي عف طريؽ تدعيـ وا 
 أساسية. الدوؿ وليس فرنسا فقط(، واالعتماد عمى المصادر المحمية في التمويف والتمويؿ بصورة

فرض رقابة  ػػػػ تدعيـ دور القطاع العاـ في جميع المجاالت واحتكار النشاطات الرئيسية، باإلضافة إلى 
 وجيو االستيالؾ الداخمي بما يخدـ التنمية.جمركية عمى التجارة الخارجية، وت

التركيز عمى  ػػػػ تحقيؽ التكامؿ االقتصادي عف طريؽ اختيار مشاريع متكاممة بيف القطاعات، ولذلؾ تـ 
الصناعات األساسية لكونيا تحّرض عمى ظيور صناعات أخرى تمقائيا، وتمّدىا بالمواد األولية ووسائؿ 

 اإلنتاج.

 مستوى المعيشي لمسكاف عف طريؽ دعـ أسعار المواد الواسعة االستيالؾ ومراقبتيا.ػػػػ تحسيف ورفع ال 

مميار دج،  36,3وبالتالي فيذا المخطط يمثؿ االنطالقة الفعمية لعممية التصنيع فبغالؼ مالي يتجاوز  
األكبر مف االستثمارات  أي ثالث أضعاؼ ما خصص في المخطط السابؽ، تحصمت الصناعة عمى النصيب

تقريبا لقطاع اإلنشاءات واليياكؿ  09%، وخصص ما نسبتو %  0,8وتراجعت الزراعة إلى  57,16ػ % ب
 القاعدية.

وفي ظؿ ىذا المخطط قامت الجزائر بتجنيد حجـ مرتفع مف االستثمارات يتناسب مع طموحيا الكبير  
واالجتماعي، ػػػة مػػػف التقػػػدـ االقتصػػػادي لمتغمب عمى مشكػػالت التخمػػؼ، والفقػػر بسرعػػػة إلػػػى مستويػػػات عالي

 التالي : ويظير ذلؾ مف خالؿ األرقاـ المعبر عنيا بمميار دج لكؿ وحدة القياس في الجدوؿ
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 (1973ــــ  1970(: حجم االستثمارات لممخطط الرباعي األول )02جـدول رقم )

 
 الستثمارات الفعميةا الترخيص المالي تكاليؼ البرنامج القطاعات االقتصادية

 25,79 17,34 46,84 ػػػػ القطاع المنتج: 1

 21,44 12,40 37,35 ػػػػ الصناعة 

 4,35 4,94 9,49 الزراعة 

 2,60 1,87 4,43 ػػػػ القطاع شبو المنتج: 2

 2,60 1,87 4,43 ػػػػ التجارة والنقؿ والمواصالت 

    السمكية   
 7,29 8,54 17,29 ػػػػ القطاع غير المنتج : 3

 1,21 1,14 2,05 ػػػػ البنية التحية االقتصادية 

 6,71 7,40 15,24 ػػػػ البنية التحية االجتماعية 

 36,31 27,75 28,56 مجمػوع االستثمػػارات
انًصذر6 يحًذ بهماسى حسٍ بٓهٕل، سٍاست تخطٍط انتًٍُت ٔإػادة تُظٍى يسارْا فً اندسائر، اندسء األٔل،  د . و . 

 .254، ص 2555بٍ ػكٌُٕ ، اندسائرج ، 
 

( ىي أعمى بكثير مقارنة بحجـ 73ػػػ  70مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف حجـ االستثمارات في الفترة )  
(، وأف القطاع الصناعي دائما وكما قمنا سابقا أنو يأخذ حصة األسد 69ػػػ  67االستثمارات لممخطط السابؽ ) 

مميار دج، وتعود ىذه األولوية  4,94ج مع إىماؿ القطاع الزراعي بػ مميار د 12,4مف حجـ االستثمارات بػ 
لمقطاع المنتج األوؿ )الصناعة( إلى اىتماـ الدولة بتطوير القوى اإلنتاجية لممجتمع باعتبارىا القاعدة المادية 

 لتطويره، وألنو القطاع الوحيد والقادر عمى تطوير وسائؿ اإلنتاج.

وؿ بأف المخطط الرباعي األوؿ وفي تحديد آفاقو السياسية، يجعؿ مف وانطالقا مما سبؽ يمكف الق 
التصنيع وبالدرجة األولى مف بيف عوامؿ التنمية وكاستراتيجية منتيجة، وىذا لكوف الجزائر جد متخمفة في 
تطورىا الصناعي، وتفتقر بشكؿ ممح إلى جياز صناعي قوي يساعدىا في المستقبؿ عمى تحرير اقتصادىا 

عية الخارجية، وتطوير كفاءاتيا اإلنتاجية وتوزيع ثرواتيا عمى نحو يمكف مف تحقيؽ العدالة مف التب
 االجتماعية بيف السكاف، وباعتبارىا ىدفا اجتماعيا رئيسيا مػػف أىػػػداؼ بنػػػاء المجتمػػػع االشتراكي.

  :( 1977ــــ  1974ثانيا ـــ المخطط الرباعي الثاني )

لسابؽ، إال أنو يتميز بمبمغ االستثمارات التي زادت بشكؿ كبير، حيث بمغت ىو استمرار لممخطط ا 
بالنسبة مرات  4مرة الحجـ االستثماري التقديري لممخطط الثالثي و  12مميار دج، وىو ما يعادؿ  110
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 إذ بمغتالصناعية  ، واىتـ ىذا المخطط بالصناعة وسجؿ عددا جديدا مف البرامج(21)لممخطط الرباعي األوؿ
دج، وتمثؿ  مميار 126,47مميار دج، مف مجموع البرامج الصناعية المسجمة والبالغة أكثر مف  65,35تكاليفيا 

 .52الكمية األولى بالنسبة ليذه األخيرة معدؿ ما يقارب % 

مميار دج،  48باإلضافة فقد خصص لتنمية ىذا القطاع ) القطاع الصناعي ( أيضا لوحده  
ميار دج كبرامج كمية، ويعود ارتفاع في حجـ ىذه االستثمارات إلى ارتفاع م 166,71كترخيص مالي و 

بشكؿ  أسعار النفط، وبما أنو المصدر الرئيسي لتراكـ رأس الماؿ ىو قطاع المحروقات، فمقد زاد انتاجيا
 .(21)واسع

 :(22)واتجيت ىذه االستثمارات الصناعية إلى

 مميار دج. 42,33جميا االستثماري في الترخيص المالي ػػػػ صناعات إنتاج وسائؿ اإلنتاج التي بمغ ح

 مميار دج. 5,67ػػػػ صناعات إنتاج وسائؿ االستيالؾ التي بمغ ترخيصيا المالي 

، فإننا نستنتج أف المخطط 88وانطالقا مف حجـ الترخيص المالي لمنوع األوؿ مف الصناعات والمقدر بػ % 
 :(23)ااىتـ بتنمية فرعيف مف وسائؿ اإلنتاج وىم

مميار دج، منيا  20,5ػػػػ فرع الصناعات االستخراجية كالييدروكربونات والمناجـ الذي خصص لو المخطط 
 مميار دج لممحروقات وحدىا. 19,5

ويشكؿ حجمو نسبة %  مميار دج، 21,86فرع الصناعات األساسية )التحويمية (، والذي خصص لو المخطط ػػػػ 
الصناعات، نجد صناعات إنتاج وسائؿ اإلنتػػػاج، ومػػػف أبػػػػرز أنػػػواع ىػػػذه مف مجموع استثمارات صناعات  51

واألسمدة، اإلسمنت، والميكانيكية، والبتروكيمائية،  ،الحديد والصمب، والصناعات المعدنية غير الحديدية كاأللمنيـو
لمتراكـ أو تمويف االستثمارات المختمفة  قػػػوي والكيربائية، واليدؼ مف تنمية ىذه الصناعات ىػػػو توفيػػػر مصػػػدر

لمدولة، فمف جية توجيو اإلنتاج إلى التصدير، ومف جية أخرى تنويع اإلنتاج الصناعي الوطني وخمؽ 
 التكامؿ بيف فروعو.

النسيجية،  كما اىتـ ىذا المخطط أيضا بالصناعات الوسيطية واالستيالكية كالصناعات الغذائية 
الخفيفة، وىذا  ء، الخشب والورؽ، والتقميدية ...إلخ، والتي يطمؽ عمييا أيضا بالصناعاتوالجمدية، ومواد البنا

حالؿ المنتجات الصناعية الوطنية محؿ  مف أجؿ تمبية الحاجات المحمية مف المنتجات الصناعية، وا 
 المنتجات الصناعية األجنبية، وقد قسمت استثمارات ىذا النوع مف الصناعات الخفيفة إلى:

 مميار دج. 4,72ػ الصناعات الخفيفة الوطنية بػ ػػػ 

 مميار دج. 0,95ػػػػ الصناعات الخفيفة المحمية بػ  
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ػػ  1963ومف خالؿ الجدوؿ الموالي سيتـ توضيح توزيع االستثمارات العامة المحققة خالؿ الفترة  
1977. 

 1977ـــ ـ 1963( : توزيع االستثمارات العامة المحققة خالل الفترة 03جدول رقم )

 
 1977ػػػ  1974 1973ػػػػ  1970 1969ػػػػ  1967 1966ػػػ  1963 الفترات

 % دج 910 % دج 910 % دج 910 % دج 910 القطاعات االقتصادية

 7,3 8,9 12,00 4,35 20,7 1,90 165 0,65 أ ػػػ الزراعة

 61,1 74,10 57,30 20,80 53,4 4,90 20,6 0,81 ب ػػػػ محروقات وصناعة

 31,6 38,20 30,70 11,15 25,8 2,37 62,9 2,47 ػػػ قطاعات أخرىجػ 

 100 121,20 100 36,30 100 9,17 100 3,93 مجمػػػػوع

 8,3 4,80 60, 2 1,24 ب / أ 

 0,48 0,47 0,51 ػػػػػػػ محروقات/ ب

Source : Abdelouhab Rezig, Algérie bresil corree  du sud, O.P.U, Alger.2006,p90.   

  

، إذ يتضح 1977ػػػ  1967يتضح مف الجدوؿ أعاله االىتماـ الكبير الذي أولتو الجزائر لمصناعة خالؿ الفترة 
، فقد 1977ػػػ  1967وفترة ، 1966ػػػ  1963ذلؾ الفرؽ الواضح بيف حجـ االستثمارات المحققة خالؿ الفترة 
،    57,30، % 53,4الصناعة بػ %  ققة فيكانت النسبة في تزايد مستمر، حيث قدرت نسبة االستثمارات المح

وىذا عمى حساب والرباعي األوؿ والرباعي الثاني عمى التوالي،  في كؿ مف المخطط الثالثي األوؿ،%61,1 
تتضاعؼ مف مخطط إلى كانت  حجـ االستثمارات المحققة في الزراعة، ويتضح ىذا مف خالؿ النسبة ب /أ التي

المحققة في مجاؿ المحروقات كانت  الؿ الجدوؿ أيضا أف االستثماراتآخر، ىذا ويمكف المالحظة مف خ
 نسبتيا مناصفة تقريبا مع نسبة باقي الصناعات مف غير المحروقات.

 وفي األخير يمكف حصر بعض النسب المسجمة فػػي ىػػػذا المخطػػػط )الرباعػػػػي الثانػػػي( عمػػػى الترتيػػػػب 
، والصناعات 40ت التحويمية إلنتاج وسائؿ اإلنتاج بنسبة % % ، الصناعا41المحروقات بنسبة 

قطاع  ، والشؾ أف االرتفاع الذي يشيده2، صناعة المناجـ والطاقة بنسبة % 38االستيالكية بنسبة % 
المحروقات راجع إلى رغبة الدولة في توفير مصدر قوي لتمويػػػؿ استثماراتيا واستثمػػػارات جديػػػدة في 

ويمية، وىذا حرصا منيا عمى بناء قاعدة صناعية تضمف في المستقبؿ شروط التكامؿ الصناعات التح
 االقتصادي، وىو شرط ضروري لتحرير االقتصاد الوطني مف التبعية الخارجية.
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 : ـــ  االستثمارات الصناعية الفعمية لممخططين 3ـــ  2

ناعية المنتجة، وىذا باستبعاد لقد تمكف ىذيف المخططيف في تنفيذ حجـ واسع مف االستثمارات الص 
مميار دج، كما كاف  48مميار دج مقابؿ  74,157وحدات إنجاز أعماؿ البناء واألشغاؿ العمومية، بحيث بمغ 

)الصناعات الثقيمة( وفرع إنتاج وسائؿ  مقدرا ليا في الترخيص المالي وىي موزعة بيف فرع إنتاج وسائؿ اإلنتاج
 عمى النحو التالي:االستيالؾ )الصناعات الخفيفة( 

 ( : االستثمارات التقديرية في كل من فرعي الصناعات الثقيمة 04جدول رقم )

 والصناعات الخفيفة

 النسبة المئػػوية االستثمارات الفعمية االستثمارات التقديرية أنواع الصناعات

 59+ %  مميار دج 67,281 مميار دج 42,328 ػػػ الصناعات الثقيمة

 21+ %  مميار دج 6,876 مميار دج 5,672 الخفيفةػػػػ الصناعات 

 .134انًصذر6 يٍ إػذاد انباحثت اػتًادا ػهى يحًذ بهماسى حسٍ بٓهٕل، يرخغ سبك ركرِ، ص 

 

والصناعػػػات الخفيفة  59مما سبؽ نالحظ أف الصناعات الثقيمة، عرفػػت زيػػػادة أو ارتفػػػاع قػػػػػدره %  
، باإلضافة فإف المتوسط العاـ لزيادة االستثمارات الفعمية بمغ متوسطو 21 ىي أيضا عرفت زيادة قدرىا %

، أما الزيادات في االستثمارات الفعمية في وحدات أعماؿ البناء واألشغاؿ العمومية 54,5التقديري نسبة % 
 . 26مميار دج وىي زيادة نسبية قدرىا %  3,45مميار دج في الترخيص المالي إلى  2,73فقد ارتفعت مف 

 والخفيفة. ضؼ إلى ذلؾ فإف الجدوؿ أدناه يبيف لنا أىـ االستثمارات المنجزة في الصناعات الثقيمة 

 

 (: أىم االستثمارات المنجزة في كل من الصناعات الثقيمة والخفيفة05جدول رقم )

 مميار دج الغالؼ المالي أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواع الصنػػػػػػػػػػػػػػػػػاعػػات الفروع

وؿ
 األ

ػػرع
ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ
الفػػػػ

ػػػػػػػة 
ثقيمػ

ت ال
اعا

صن
ال

 

 35,999 ػػػػ المحروقات.

 1,064 ػػػػ المنػػػاجـ.

 3,554 ػػػػ الكيػػرباء.

 6,959 ػػػػ مواد البنػاء.

 5,543 ػػػػ الكيميائية .

 7,417 ػػػػ الحديد والصمب.

 6,745 ربائية.ػػػػ الميكانيكية والكي
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اني
 الثػػ

ػػرع
الفػػػ

يفة 
لخف

ت ا
اعا

صن
ال

 

 1,775 ػػػػ الغػػػػػػذائية.

 2,577 ػػػػ النسيجيػة.

 0,255 ػػػػ الجمػػػػػػػدية.

 1,801 ػػػػ الخشبيػػة .

 .142ــ  135انًصذر6 يٍ إػذاد انباحثت اػتًادا ػهى يصذر يحًذ بهماسى حسٍ بٓهٕل، ص ص 
 

نالحظ أف الفرع األوؿ مف الصناعات الثقيمة قد حظي باألولوية الواسعة في مف خالؿ الجدوؿ  
 الخفيفة(. االستثمارات، وألف معدؿ إنجازه المالي كاف أعمى بكثير مف الفرع الصناعي الثاني )الصناعات

 

 :(1979ـــ  1978: االستثمارات في الفترة )  3ــ  2

المرحمة االنتقالية مف المخطط الرباعي الثاني الذي  (1979ػػػ  1978تعتبر الفترة الممتدة مف )  
، وكانت أيضا فترة تكميمية 1980، وبداية المخطط الخماسي األوؿ سنة  1977انتيت فترتو في عاـ 

مميػػػار دج، باعتبار أنيا  190,07كػػاف يبمػػغ  1977لممخطط الرباعي الثاني، ألف باقي اإلنجاز في نياية 
مميار  311,30ج االستثمارية الباقية مف المجموع المسجؿ في إطار ىذا المخطط والبالغ تمثؿ تكاليؼ البرام

 .(24)مف ىذا الرقـ األخير 61دج، ويشكؿ ذلؾ الباقي إنجازه نسبة % 

لقد تطورت االستثمارات العمومية في كثير مف القطاعات خاصة الصناعية، والتي تـ التركيز عمييا  
والموجية باقي األنشطة االقتصادية، وىذا ما يظير مف خالؿ المبالغ المستثمرة وجعميا المحرؾ األساسي ل

القطاعات األخرى خالؿ  لقطاع الصناعة، والجدوؿ التالي يمثؿ حجـ االستثمارات ليذا القطاع، مقارنة مع باقي
 (.1979ػػػػ  1978الفترة الممتدة )

 (1979ـــ  1978( : االستثمارات المنجزة خالل الفترة  )06جدول رقم )

 1979 1978 الفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة

 النسبػػػػػػػػػػة الحجػػػػػػـ النسبػػػػػػػػػػة الحجػػػػػػـ القطػػػػػػػػاعػػػػػػػات

 62,20 34,00 60,20 30,70 الصنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعػػػػة

 4,20 3,20 7,60 3,88 ػػػػػػػػةالزراعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 33,60 18,20 32,20 16,42 باقي القطػػػػاعات

 100 54,80 100 51,00 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع
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Source : M :Ecrement, indépendance politique et libération économique ; O.P.U-PUA, Alger ; 

Grenoble ; 1986 ;p 56. 

ػػػ  1978مميار دج، خالؿ السنتيف ) 64,70ف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف قطاع الصناعة قد استيمؾ م 
 مف مجموع االستثمارات. 62(، وىو ما يمثؿ نسبة % 1979

المخطط الثالثي  مف االستثمارات الصناعية خالؿ 51حيث أف فرع المحروقات استحوذ لوحده عمى %  
خالؿ  48(، و%1973ػػػ  1970المخطط الرباعي األوؿ ) خالؿ 47(، % 1969ػػػ  1967األوؿ )

، وىذا ما يعكس 1979سنة  60، و % 1978سنة  55(، % 1977ػػػ  1974المخطط الرباعي الثاني )
طبيعة النموذج التنموي الذي اعتمد عمى الصناعة بالدرجة األولى، وكذا تثميف المحروقات واالعتماد عمييا 

 كمصدر أساسي لمتراكـ.

األخرى في  المبالغ المنفقة في قطاع الصناعة وحده يدؿ عمى مكانة الصناعة مقارنة بالقطاعاتإف  
تعطينا استراتيجية التنمية الشاممة لمجزائر،  ومعرفة توزيع ىذه المبالغ المنفقة عمى مختمؼ فروع الصناعة 

إمكانيات تمبية  مدى توفيرفكرة عف أىمية كؿ فرع مف الفروع في العممية االستثمارية، وبالتالي معرفة 
الحاجيات المتزايدة مف المنتوجات الصناعية سواء أكانت وسائؿ إنتاج أو مواد استيالؾ، والجدوؿ التالي 

 يوضح ذلؾ:

 ( : االستثمارات في الفروع المنتجة لوسائل التجييز07جدول رقم )

 مقارنة بالقطاع الصناعي ومجموع االستثمارات خالل الفتـرة

 الوحدة مميوف دج               (1978ـ ـــ 1967)

 1978ػػػ  1967 1973ػػػ  1967 الفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة

 ػػػػ وسائؿ التجييز الصناعي الميكانيكية، 1

 المعدنية، الكيربائية.    
1088,5 6661,2 

 132377 25717 ػػػػ مجمػػوع الصنػػاعة 2

 219350 45470 ػػػػ مجموع االستثمارات 3

 5,03 4.23 ) % ( 2إلى  1ػػػػ نسبة  4

 3,03 2,39 ) % ( 2إلى  1ػػػ نسبة  5

 
 Source : Abdelhamid Brahimi, économie Algérienne,O.P.U.Alger, 1991, p182. 
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حولو  عممية  مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف الصناعات القاعدية التي كانت المحور األساسي الذي تدور 
(، وىذا ما 1978ػػػ  1967مميار دج، خالؿ الفترة )  6,66في الجزائر، لـ تحض سوى باستثمار  التنمية

 مف مجموع االستثمارات الوطنية. 3,03مف مجموع االستثمارات الصناعية و %  5,03يمثؿ نسبة % 

عمػػػى النسبة  ومف ىنا نتساءؿ إذف أيف وجيت االستثمارات الصناعية؟ وما ىو الفػػػرع الػػذي استحػػػػوذ 
 الكبيرة ؟.

(، وفيو يتبيف لنا ىذا 1978ػػػ  1967والجدوؿ التالي يبيف ىيكمة االستثمارات المنجزة خالؿ الفترة ) 
 الفرع الميـ.

  1978إلى  1967(: ىيكل االستثمارات المنجزة خالل الفترة الممتدة من 08جدول رقم ) 

 الوحدة مميار دج               

 1978 1977ػػػ  1974 1973ػػػ  1970 1969ػػػ  1967 الفتػػػػػػرة

 % الحجـ % الحجـ % الحجـ % الحجـ الفػػػػػػػػػػػػػػػػروع

 26,20 14,7 30,00 36,00 27,00 09,80 28,00 02,70 المحروقات

المواد الوسيطية 
 والتجييز

02,20 22,00 09,70 27,00 33,00 29,80 13,8 26,12 

 07,60 04,00 04,30 05,00 03,00 01,30 06,00 0,45 مواد االستيالؾ

 06,80 32,50 64,10 74,20 57,00 20,80 56,00 05,40 مجموع الصناعة

 38,20 20,10 38,00 46,60 43,00 15,90 44,00 04,30 قطاعات أخرى

 100 52,60 100 120,80 100 36,70 100 09,70 المجمػػػػػػػػػػػػػػوع

 
Source : A.Ben Achenhou, l’expérience Algérienne de planification et de développement (1962 

– 1982) O.P.U ; Alger ; 1982,p48  . 

مثمت % مف الجدوؿ نالحظ أف قطاع المحروقات يسيطر عمى نسبة معتبرة مف االستثمارات، حيث  
 1974الفترة ) خالؿ  30و % (، 1973ػػػ  1970خالؿ الفترة )  27( و % 1969ػػػ  1967خالؿ الفترة ) 28
االستثمارات الصناعية، ويوضح  (، وىذا مقارنة بمجموع االستثمارات، وىذا يبيف مكانة ىذا القطاع في1977ػػػ 

الدور الكبير الذي أوكؿ لو، في حيف أف نموذج التنمية قػػػد ركػػػز عمػػػى الصناعػػػات المصنعة وخاصة منيا 
 لمتنمية االقتصادية ككؿ. القاعدية كمحور أساسي، ومحرؾ

 



 

 

21 

 

 : (1979ـــ  1967ــ تقييم فترة المخططات التنموية لمفترة )   3ــ  2

( توجُو الدولة الجزائرية نحو التخطيط كوسيمة، وىو توجو تنموي 1979ػػػ  1967شيدت فترة )  
يديولوجي واضح، وفييا أيضا شيد القطاع الصناعي توسعا قويا مف مخطط إلى آخر، ومف فترة إلى  وا 

أخرى، نتيجة لتوفر الموارد المالية، إذ تـ تخصص مبالغ ضخمة مف االستثمارات لقطاع المحروقات 
 )الصناعات الثقيمة(، أما الصناعات الخفيفة فإنيا لـ تحظ إال بنسب متواضعة نوعا ما. 

ج التنموي المفضؿ ففي ىذه الفترة أيضا تـ وضع البنى األساسية لمصناعات القاعدية باعتبارىا النموذ 
 :(25)لدى النظاـ السياسي، بالرغـ مف وجود خيارات متعددة أشير إلييا باختصار

 ػػػػ الخيار الصناعي ) صناعة أو فالحة (. 

 ػػػػ الخيار التكنولوجي ) تكنولوجيا متقدمة، مقتبسة، أو بسيطة(. 

 ػػػػ خيار الصناعات األساسية ) صناعة ثقيمة ، صناعة غذائية (. 

 ػػػػ اختيار النظاـ االقتصادي ) مخطط، أو اقتصاد السوؽ(. 

مف الناتج  45,71( بمعدؿ استثماري متطور بمغ مستوى % 1979ػػػػ  1967لقد تميزت ىذه الفترة أي )  
في بمداف ذات دخؿ متوسط، مما يفصح عف إرادة قوية لسياسة  26الداخمي الخاـ، ىذه النسبة ال تتجاوز % 

، وتعزيز القطاع العمومي ضمف النشاط االقتصادي مف جية أخرى، وفي نفس الوقت التصنيع مف جية
المؤسسات العمومية % اعتمدت الجزائر سياسة اقتصادية كمية خاصة، تتمثؿ في حصر القروض لتمويؿ 

ؿ وأسعار مقيدة، وتدّخؿ الدولة في ك ، وفؽ معدؿ فائدة حقيقي سالب، ومراقبة صارمة لمتجارة الخارجية،100
 القطاعات االقتصادية.

لإلنتاج  واألىـ أف أفضؿ نتيجة سجمتيا ىذه الفترة مف الناحية االقتصادية، ىي ذلؾ النمو السريع 
سنويا، وتخفيض معدؿ  4,5سنويا في المتوسط( ونمو االستيالؾ الحقيقي بمعدؿ %  7الحقيقي ) % 

األولى بالدرجة . ويعود ىذا 1977سنة  22، ووصؿ إلى % 1969سنة  32,7البطالة، بحيث كاف يتجاوز % 
مف كمفة باالستفادة  إلى الصمة الوثيقة بيف السياسة المنتيجة والمحيط الدولي المناسب، حيث سمح لمجزائر

بانضباط عالي المستوى  مناسبة لالستثمار، وحتى مف ناحية تسيير الميزانية في شقيا اإلداري، فقد كانت تتميز
قاتيا الجارية كانت تغطي عمى الدواـ بالجباية العادية، بينما توجو الجباية البترولية خالؿ الفترة، حيث أف نف

منيا لتغطية االستثمارات المتعمقة بالمشاريع القاعدية، والباقي يذىب عمى  30نحو االحتياط، إذ يصرؼ % 
 شكؿ قروض لممؤسسات العمومية في إطار تمويؿ االستثمارات.
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( في النقاط التالية، وىذا بالتركيز عمى 1979ػػػ  1967ائج فترة )وفي األخير يمكف حصر نت 
 الجوانب اإليجابية والسمبية وبصفة عامة :

 : ـــ  النتائج اإليجابية 1ـــ  4

 ػػػػ استعادت الثروات الوطنية مف خالؿ سمسمة مف التأميمات. 

لعالـ الثالث، ويتجمى ذلؾ مف خالؿ ظيور الجزائر عمى الساحة الدولية، وأخذت دور الزعامة لدوؿ اػػػػ  
 .(26)، أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة1973الكممة التي ألقاىا الرئيس الراحؿ " ىواري بومديف " سنة 

 ػػػػ سمحت الخطة االستثمارية المتبعة خالؿ ىذه المرحمة مف تدعيـ األسس الييكمة لالقتصاد الوطني. 

سنويا فػػػي المتوسػػػط ما بيػػػف  7الخاـ بالسعر الثابت في حػػدود % ػػػػ نمو سريع لمناتج الداخمي  
مؤسسة محمية أنشأت مف أجؿ تنمية وتطوير  1200مؤسسة وطنية و  100( ، وأكثر مف 1978ػػػ  1969)

 .(27)مختمؼ القطاعات األخرى) الغذائية، البناء، الميكانيؾ، السياحة، االلكترونيؾ ...إلخ(

ات البالد االستثمارية نحو الصناعات المصنعة )الحديد والصمب، الميكانيكية، ػػػػ تسخير قدر  
البتروكيماوية، مواد البناء( التي أعطت لمجزائر في تمؾ الفترة قاعدة صناعية متطورة باإلضافة إلى المساىمة 

، خاصة قطاع 65,42القوية لمقطاع الصناعي ككؿ في تكويف الناتج الداخمي الخاـ والقيمة المضافة بػػػػ %
، وىذا بعد تأميـ الدولة لما فوؽ األرض 41,70بػ %  1974المحروقات إذ بمغت صادرات المحروقات سنة 

، ضؼ إلى ذلؾ ارتفاع معػػػػدؿ نمو فرع الصناعات التحويمية (28)وما في باطنيا وتطبيؽ مبدأ التسيير الذاتي
ػػػ  1978بيف ) 15(  وحوالي % 1977ػػػ  1974مف الناتج الداخمي الخاـ بيف )  9في المتوسط بػ % 

1979.) 

ػػػػ إف إعطاء األولوية لمصناعة الثقيمة في الجزائر يعػػػود أساسػػػا لوجػػػود إرادة فػػػي االستقػػػػالؿ  
االقتصادي عف طريؽ التصنيع السريع، حيث تمكنت الصناعة الثقيمة مف تعطيؿ النمو السريع لمطبقة العاممة 

 .(29)ىتماـ عمى توفير اآلالت قبؿ كؿ شيءوتركيز اال

ػػػػ تحسيف المستوى المعيشي نسبيا، والذي يمثؿ في ارتفاع الدخؿ الفردي باألسعار الجارية مف  
 4,5، باإلضافة فإف مستػػوى االستيػػالؾ قػػػدر بنسبة %1978دج سنة  3075إلى  1967دج سنة  1073

 . 7مع انخفاض نسبي في التضخـ إلى % 

مساىمػػا بػػػذلؾ  1980و  1966مرات في القطاع الصناعي بيػػف  5ػػػ زيادة معدؿ التشغيؿ بػ ػ 
سنة  18إلى % 1977سنة  22,3إلى %  1967سنة  25بتخفيض معدؿ البطالة الذي كاف يتجاوز % 

1978. 
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العدد ف م 49,9إذ تشير األرقاـ إلى أف عدد الجزائرييف الذيف يسكنوف المناطؽ الحضرية شكموا %  
التصنيع في أعز  ، أي عندما كانت تجربة1975مميوف نسمة عاـ  8,16اإلجمالي لمسكاف البالغ عددىـ % 

مراحؿ توسعيا، وىي نسبة تعبر عف نزوح مف المناطؽ الريفية إلى المناطؽ الحضرية التي اعتبرت كمناطؽ 
 2,76وىراف، قسنطينة، وعنابة تجمع %  جذب أو استقطاب اليد العاممة، وقد كانت الواليات األربع الجزائر،

لمتوظيؼ غير الفالحي، وقد ترتب عف ىذه السياسة االقتصادية  1977عاـ  4,67، و% 1969في عاـ 
انخفاض البطالة في المدف في تمؾ الفترة، مما شجع سكاف األرياؼ عمى االنتقاؿ إلى المدف الكبيرة 

 إلى  1966عاـ  33واالستقرار بيا، حيث انخفضت ىذه النسبة مف % 

 .(30)1977عاـ  %8 

 : ـــ النتائج السمبيـة 2ـــ  4

ػػػػ نتج عف السياسة االستثمارية المعتمدة اختالالت كبيرة في التنمية بيف القطاعات االقتصادية  
ىماؿ بعض القطاعات األخرى كالزراعة مثػػال، إذ تقػػػدر نسبة  المختمفة، حيث تـ التركيز عمى الصناعة وا 

في المتوسط خالؿ الفترة  8,8لغالؼ المالي الموجو لالستثمار فييا تعتبر ضعيفة جدا، إذ لـ تمثؿ سوى % ا
(، ىذا إذا سممنا بأىمية القطاع ضمف استراتيجية الغذاء وتطور الصناعات 1979ػػػػ  1967الممتدة بيف ) 

 . (31)الغذائية التصديرية

ؿ العمومية، إذ كػػاف يتمقى أضعػػؼ غػػالؼ مالػػػي عمػػػى ػػػػ عدـ االىتماـ بقطاع البناء واألشغا 
اإلطالؽ، وىو الشيء الذي أدى في نياية الفترة إلى بروز واحد مف أىـ المشاكؿ المتمثمة في أزمة السكف 

 .(32)نتيجة الزيادة المضاعفة في المجتمع الجزائري

عطاءه األولوية مع إىما  ؿ وتيميش القطاع الخػػاص، وىػػو مػػا يعني ػػػػ االعتماد عمى القطاع العاـ وا 
شؿ جزء مف القدرات الوطنية التي بإمكانيا المساىمة في التنمية االقتصادية، خاصة في مجاؿ الصناعات 

، بحيث 1978سنة  5,04إلى %  1967سنة  45الخفيفة، حيث انخفضت حصتو مف االستثمارات مف % 
فإف القطاع العاـ قد فشؿ في تحقيؽ ما أنيط بو مف أىداؼ، وأنو  )ثمث( الناتج الوطني، باإلضافةكاف يحقؽ 

في مديونية كبيرة، سيقع عبئيا عمى األجياؿ قد استنزؼ وأىدر الموارد االقتصادية والمالية لمجزائر بؿ أوقعيا 
نياء دوره  .(33)وتحويؿ ممكيتو إلى القطاع الخاص القادمة، وليذا البد مف تفكيؾ مؤسساتو وا 

اب التنسيؽ وتداخؿ الصالحيات بيف الييئات المسيػػرة، وضعػػػؼ االلتػػػزاـ وعػػػدـ احتػػػػراـ ػػػػ غي 
األولويات المقررة، أدى إلى توظيؼ االستثمارات في غير مجاالتيا، ضؼ إلى ذلؾ فإف توزيع ىذه األخيرة 

في المدف ريػػة وباألخػػػص في القطاع الصناعي أخذ القسط األكبر، وبالمقابؿ تركيزىا في المناطػػؽ الحض
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النشاط الزراعي، الشيء  الشمالية والساحمية، في حيف نجد أف الييكؿ االقتصادي لمريؼ يتركب بصفة كاممة مف
الذي نتج عنو تفاوت في الدخؿ الفردي بيف المدينة والريؼ، باإلضافػػػة إلػػػى إقامػػػة المشاريع الصناعية عمى 

ىو ما زاد تسرب اليد العاممة مف الزراعة إلى الصناعة لمحصوؿ عمى امتيازات األراضي الزراعية الخصبة، و 
 أكثر.

 وعالوة عمى ذلؾ تفشي ظاىرة التفاوت الجيوي بيف المناطؽ الحضرية والمناطؽ الريفية. 

ليب ػػػػ إتباع أساليب إنتاجية ذات الكثافػػة فػػي رأس الماؿ وكثافػػة العمؿ، وىذا النمط يتناسب مػع األسا 
اإلنتاجية المتطورة تكنولوجيا، وىذا ما أدى إلى عدـ االستفادة مف اليد العاممة المتوفرة، األمر الذي نتج عنو 
إعطاء األىمية لإلطارات األجنبية أكثر، وىذا ما زاد مف التبعية التقنية لمخارج والتبعية أيضا لألسواؽ 

 د عمى االستيراد بصفة كاممة تقريبا.الخارجية، وخاصة في القطاع الصناعي، الذي أصبح يعتم

ػػػػ ضعؼ التكامؿ االقتصادي وضعؼ االستعماؿ لطاقات اإلنتاج، بحيث انخفض استعماؿ القدرات  
 .(34)1980سنة  50و %  25اإلنتاجية والتي تراوحت ما بيف % 

المالئـ، حيث  تمويؿ غيرػػػػ الكمفة المرتفعة لمتنمية وزيادة وتيرة مديونية المؤسسات الناتجة عف أسموب ال 
كاف أغمبو مبنيا عمى آلية القروض الخارجية، باعتبار أف المشاريع المسطرة كانت كميا تحتاج إلى أغمفة 
مالية كبيرة، وبالمقابؿ فإف اإليرادات مف العممة الصعبة واإلنتاج الداخمي ال يمبياف مثػؿ ىػػػذه التغطية، خاصة 

مميار  6جربة في تسيير ومراقبة المشاريع، وعميو فقد ارتفعت الديوف مف مع ضعؼ القطاع المالي، ونقص الت
 26، لتستقر عند حدود 1978مميار دج سنة  20، ثـ إلى 1976مميار دج سنة  13إلى  1974دج سنة 

 .1979مميار دج سنة 

 1977ػػػ  1970والجدوؿ التالي يبيف االنحرافات المسجمة لمفترة  

 (1977ـــ  1970ات المسجمة في االستثمارات لمفترة )( االنحراف09جـدول رقم )

 الوحدة مميار دج                        

 الفػػػػػػروع الصنػػػاعية
 1977ػػػػ  1974 1973ػػػػ  1970

 المنجػػزة المقػدرة المنجػػػزة المقػدرة

 48,55 40,12 47,09 37,09 المحػػػػػػروقات

 38,33 45,62 36,11 41,93 الصناعػػة القاعدية

 06,84 08,33 06,24 09,67 الصناعػػة التحويمية

 06,23 05,41 47,10 11,29 المنػػػػاجػـ والطػػػػػػػاقة
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انًصذر6 بٍرش أحًذ، إشكانٍت ًَٕ ٔتطٕر انمطــاع انصُاػــً اندسائــري، دكتـــٕراِ فـــً انؼهـــٕو االلتصادٌت،  

 232، ص 1221ر، خايؼت اندسائر، كهٍت انؼهٕو االلتصادٌت ٔػهٕو انتسٍٍ

نالحظ أف مف الجدوؿ تتبيف لنا الفجوة التي بدأت ترسـ بيف المشاريع المقدرة والمنجزة، وبالتالي أيضا  
فبالمقابؿ فإف فروع  الفرع الوحيد الذي شيد عجزا ىو فرع الصناعات التحويمية أو )الصناعات الخفيفة(

مميػػػار دج، والػفػػروع األخػػػػرى )الصناعات  10ػػة عػػػف التقديريػػػة بػ المحروقات فاقت فيو النفقػػات المحقق
الثقيمة( عرفت عجزا في استيالؾ المخصصات المالية، وقد يعود ذلؾ لعدة أسباب مف بينيا اىتماـ الدولة 

دير الجزائرية بقطاع المحروقات كقطاع رائد لمتنمية يموؿ بو االقتصاد الوطني، وكذا مف خالؿ التص
 لمحصوؿ عمى العممة الصعبة.

  ( 1989ــ  1980ــ المخط الخماسي االول والثاني)  4ــ  2

إف المخططات السابقة توحي باىتماـ الجزائر الواضح بالصناعة في إطار نظاـ التخطيط، خاصة  
. لكف ىؿ في ظؿ الوفرة المالية الناتجة عف ارتفاع أسعار البتروؿ في تمؾ اآلونة، والتي لـ تدوـ طويال

 سيستمر ىذا االىتماـ بالصناعة؟

عرفت السياسة االقتصادية ػػػػ مع نياية السبعينات ػػػػ توجيا جديدا أدى إلى تراجع تدريجي في وتيرة  
الدولة بتطبيؽ االستثمار المكثؼ وظيور التوجو لسياسة تخطيط التنمية، ولتطبيؽ محاور ىذا التوجو، قامت 

 (.1989ػػػ  1980الفترة الممتدة ما بيف ) مخططيف خماسييف ىاميف في

 : (1984ــــ  1980أوال: المخطط الخماسي األول )

المنتخبة في  لممخطط الخماسي األوؿ ميزتيف اثنتيف فاألولى ىي مساىمة اليياكؿ الحزبية والمجالس 
وجو البارز ليذا األخير سنوات، والت 5إعداده، والثانية أف فترة التخطيط فيو ىي أطوؿ مف سابقاتيا وىي فترة 

ىو جعؿ التييئة االقميمية الركيزة األساسية لمتنمية وتوخي استراتيجية ترقية قطاع اليياكؿ األساسية 
االقتصادية واالجتماعية إلى مستوى األداة المفضمة واألكثر فعالية لتحقيؽ أىدافيا، وقد كاف حجمو 

 400,6 1984أيضا أف يبمغ حجـ إنجازه في نياية مميار دج، ومف المقدر  560,5االستثماري مقدر بػ 
اإلمكانيات المالية المتاحة  مميار دج، وىو المعبر عنو بالترخيص المالي، الذي يتحكـ في تقديره عامالف وىما:

 .(35)والقدرات الفنية

 (36):تقـو سياسة التنمية تمويؿ التنمية في ىذا المخطط عمى عدد مف المبادئ األساسية وأىميا 

ػػػػ يجب أف يعتمد مجيود التنمية أوال وقبؿ كؿ شيء عمى الموارد المحمية ، بحيث ال ترافؽ عممية  1 
التنمية ظروؼ تمس باستقالؿ البمد االقتصادي، ومف المعموـ أف المورد األساسي المحمي ىو النفط الدي 

 مميوف طف سنويا. 70ػػػ  60يتوقع أف يبمغ مستوى إنتاج البمد منو في نياية الخطة ما يتراوح بيف 
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 ػػػػ تجنيد االدخار القومي وتسخيره باألولوية لتمويؿ التنمية. 2 

ػػػػ القروض األجنبية التي ترتبط خصوصا بحجـ التجييز في نطاؽ ىذه الخطة وتراعي في عقدىا  3 
 إمكانيات التسديد عمى المدى المتوسط، وتطور ميزاف مدفوعات البمد.

صادرات المتوقعة والناجمة عف التنمية والتوسع االقتصادي، والخطة تمنح أولوية ػػػػ الدخؿ مف ال 4 
مطمقة لالستثمار في القطاعات المنتجة، وذلؾ بقصد تحقيؽ تنمية سريعة تدعـ جيود التنمية وتضاعفيا، 

مف االستثمارات لممشروعات المنتجة مباشرة، وفي غير  49وتطبيقا ليذا االتجاه خصصت نسبة % 
مف مجموع االستثمارات التي يقوـ بيا القطاع  6,4روعات المنتجة مباشرة، ُيكرس المخطط نسبة % المش

 العاـ لمبحث عف مصادر جديدة لمثروة، والسيما لمبحث عف النفط والمعادف والمياه.

باإلضافة فإف ىذا المخطط جاء وىو يحمؿ معو استراتيجية تنموية جديدة، تقوـ عمى اساس ما تـ  
 :(37)و في خالؿ العشريتيف السابقتيف وفؽ أىداؼ نمخصيا عمى النحو التاليتقييم

 ػػػػ استكماؿ انعاش القطاعات التي لـ تعطى ليا األولوية مف قبؿ. 

 ػػػػ تدعيـ االقتصاد الوطني. 

 ػػػػ االىتماـ أكثر بالجانب االجتماعي لممواطف وتحسيف معيشتو. 

 االقتصاد الوطني أثناء فترة السبعينات.ػػػػ معالجة االختالالت التي ميزت  

 ػػػػ االىتماـ أكثر باليياكؿ القاعدية، كالطرؽ السريعة، الجسور، السدود ... إلخ. 

لقد كاف المخطط الخماسي عشية البدء في تنفيذه يستند إلى حقيقتيف في غاية األىمية، أما األولى  
ات عمى التحكـ في طاقتيا اإلنتاجية، باإلضافة إلى فيي تتعمؽ بالعجز المالي الكبير، وعدـ قدرة المؤسس

 عوامؿ خارجية مرتبطة باألزمة االقتصادية العالمية.

 40بينما الثانية تتمثؿ في كوف أسعار البتروؿ شيدت انتعاشا ممفتا، إذ المس سعر البرميؿ سقؼ  
سية، كما رافقو ارتفاع في دوالر لمفترة الخما 27، ولـ يشيد لو انخفاض أبدا تحت عتبة 1981دوالر سنة 

 قيمة الدوالر خالؿ نفس الفترة.

 أ ــ  أىداف المخطط الخماسي األول: 

االتجاه العاـ الذي يسود تخطيط الصناعة ىو االلحاح عمى ضرورة تغطية حاجات االستيالؾ  
لسائد في المحمي إلى المنتجات المصنوعة لمتعويض عف الواردات، والجدير بالذكر أف ىذا االتجاه ىو ا

 جميع البرامج الصناعية.
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ػػػػ تمبية حاجات االقتصاد الوطني عف طريؽ تحقيؽ التكامؿ بيف مختمؼ فروع وأنشطة القطاع  
 الصناعي، وباقي القطاعات االقتصادية األخرى.

يؼ ػػػػ مضاعفة الجيود إلتماـ المشاريع والييئات المتبقية مف الفترة السابقة في أسرع وقت وبأقؿ التكال 
 واستدراؾ التأخر المتراكـ في بعض القطاعات.

ػػػػ تنمية الصناعات المنتجة لوسائؿ اإلنتاج الصناعية مثؿ: العتاد الفالحي ومواد التخصيب  
 وتجييزات الري مف أجؿ تطوير الجياز اإلنتاجي الفالحي ورفع معدؿ إنتاجيتو.

خالؿ تساىـ في الصناعة الوطنية في إنتاجيا  ػػػػ تدعيـ إنتاج المواد االستيالكية األساسية اليت لـ 
 والصيدلة. الفترة السابقة كمواد الطاقة، والتجييز المنزلي والصيانة والنسيج والجمود والمواد الغذائية

ػػػػ تدعيـ دور الجماعات المحمية والقطاع الخاص في سياؽ الصناعة بتنمية برامج الصناعات الصغيرة  
إنشاء صناعات اندماجية وتكاممية في فروع الصناعات المعدنية والميكانيكية في  والمتوسطة، وتشجيعيا عمى

المناطؽ المختمفة، واالستغالؿ الواسع لمموارد االقتصادية المحمية، وتشجيع التنافس والتوازف المحمي بيف الطمب 
 االقتصادية. والعرض، باإلضافة إلى إعادة ىيكمة المؤسسات الصناعية العمومية

دمج وتأطير القطاع الخاص قصد توجييو نحو مساىمة فعمية في التنمية ولتعبئة مجمؿ الطاقات  ػػػػ 
 الوطنية وفي تطوير الصناعة الجزائرية.

في : إضافة إلى األىداؼ السالفة الذكر ىناؾ أىداؼ أخرى يطمح إلييا المخطط لتحقيقيا والمتمثمة  
ذاتو مف جية  ف جية وعمى مستوى القطاع الصناعي في حدالزيادة السنوية عمى مستوى اإلنتاج الداخمي م

 أخرى.

وىػػػذا سيدعػػػـ بفضؿ  8بمعػػػدؿ سنػػػوي %  1984مميار دج في أواخر  165ػػػػ أف االنتاج قد يتجاوز  
صناعات البناء تنمية ظروؼ أكثر مرونة لالقتصاد، وستركز ديناميكية اإلنتاج عمى نسب التزايد في مستوى 

التوقعات تشير إلى زيادة سنوية  ؿ العمومية والتجارة والخدمات، فعمى مستوى الصناعات التحويمية فإفواألشغا
، أما فيما يتعمؽ بالصناعات الخفيفة مثؿ مواد البناء، والدىف، فإف القدرات الموجودة والتي 12معدليا % 

مر بالنسبة لتحويؿ المنتجات ستوجد خالؿ ىذا المخطط ستتبع الحاجيات الوطنية بصفة مرضية وكذلؾ األ
 الزراعية والنسيج والجمود واألحذية ...إلخ

( سعى في مجاؿ اإلنتاج 1984ػػػ  1980وفي األخير يمكف القوؿ بأف المخطط الخماسي األوؿ) 
الصناعي الى تحقيؽ ىدؼ تحسيف إنتاجية رأس الماؿ بكيفية ممموسة مف خالؿ رفع نسب استعماؿ الطاقات 

 ، وىي نسب عالية لإلنتاج.80لتي ينبغي أف تبمغ % الموجودة، وا
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 : توزيع االستثمارات حسب المخطط الخماسي األول ب ػػػ 

االىتماـ  ، حيث كاف1984ػػػ  1980لقد عرؼ توزيع االستثمارات تحوال سريعا في الفترة ما بيف  
اع األكثر تضررا ىو القطاع األكبر في إطار ىذا المخطط، إعادة ىيكمة المؤسسات العمومية، إذ كاف القط

المنتج الممثؿ في الزراعة بما فييا الري، والصيد البحري والغابات، وكذا قطاع الصناعة والبناء لألشغاؿ 
العمومية، حيث تدحرج الوزف االستثماري بشكؿ ممحوظ ليذه القطاعات، وىذا بالرغـ مف تكاليؼ البرامج 

 : (38)زيع ىذه التكاليؼاالستثمارية الباىضة، وفيما يمي سنبيف تو 

مميار دج  213,21مميار دج لمزراعة و  59,4مميار دج منيا  297,61* االستثمارات المنتجة  
 مميار دج لمقاوالت اإلنجاز 25لمصناعة، و 

مميار دج لمنقؿ والمواصالت السمكية  23,8مميار دج منيا  46,2* االستثمارات شبو المنتجة  
 مميار دج لمسياحة. 4,6دج لمتخزيف والتوزيع ومميار  17,8والالسمكية و 

 مميار دج لمبنية التحتية االجتماعية واالقتصادية. 216,69* االستثمارات غير المنتجة  

تقريبا، والنوع  53وتقدر النسبة المئوية لمنوع األوؿ مف االستثمارات ) االستثمارات المنتجة( نسبة % 
 . 39الثالث واألخير) االستثمارات غير المنتجة( نسبة % أما النوع  8الثاني )شبو المنتجة( % 

، والبنية التحتية 38وتعتبر القطاعات الرئيسية في ىذا التوزيع كؿ مف الصناعة بنسبة تقريبية مف % 
 مف مجموع استثمارات المخطط. 34االجتماعية بنسبة تقريبية أيضا مف % 

ات كؿ حسب نوعيتو )المنتجة، شبو المنتجة وغير والجدوؿ التالي سيبيف لنا توزيع ىذه االستثمار  
 .1984ػػػ  1980المنتجة( في مختمؼ القطاعات االقتصادية لمفترة 

 ( : توزيع االستثمارات حسب مختمف القطاعات االقتصادية10جدول رقم )

 الوحدة : مميار دج                              1984و  1980لسنة 

 النسبة المئوية المجمػوع برنامج الجديدال باقي اإلنجاز القطاعات

 37,7 211,7 132,2 79,5 الصنػػاعة

 10,5 59,4 41,6 17,8 الزراعػػػػػػػػة

 02,8 15,8 13,4 02,4 النقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

 10,00 56,1 36,2 19,9 اليياكؿ االقتصادية

 16,5 92,5 58,0 34,5 السكػػػػػػػػػػػػػػف

 11,7 65,7 35,4 30,3 التربية والتكويػف
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 03,9 22,0 15,3 06,7 اليياكؿ االجتماعية

 02,4 13,3 10,9 02,4 التجييػػػػػػزات

 04,4 25,00 21,6 03,4 مؤسسات اإلنجػاز

 100 561,5 364,6 196,9 المجموع )مميار دج(

Source : A.Ben Achenhou, l’expérience Algérienne de planification et de développement (1962 

– 1982) O.P.U ; Alger ; 1982,p249 . 

 مف خالؿ الجدوؿ يمكف مالحظة ما يمي: 

مميار دج خاصة، ويظير ذلؾ في  196,9ػػػػ المبمغ الضخـ تمثمو البرامج غير المنجزة  والمقدرة بػ  
 قطاعي الصناعة والسكف والتربية والتكويف وىو ما يشكؿ عائؽ لممخطط القادـ.

خالؿ فترة الخماسي األوؿ، بينما  38ة الصناعة في االستثمار اإلجمالي ال تتعدى % ػػػػ حص 
( وىذا التراجع 1973ػػػ  1967خالؿ فترة المخططات السابقة خاصة في الفترة الممتدة ما بيف ) 56حصتيا % 

 كاف لصالح اليياكؿ االقتصادية واالجتماعية األخرى.

نفس الفترة خالؿ  78,2نتاجية مف االستثمارات اإلجمالي مف % ػػػػ تراجع حصة مجموع القطاعات اإل 
(، وىذا التراجع في االستثمارات حدث في الوقت الذي 1984ػػػػ  1980خالؿ الفترة )  53السابقة إلى % 

، % 2,3كاف فيو معدؿ تغطية الواردات بالصادرات في الصناعات خارج المحروقات في مستويات دنيا: % 
عمى التوالي، ومعنى ىذا أف صادرات الصناعة  1985، 1984، 1983ؿ السنوات خال 2,3و%  2,7

خارج المحروقات تغطي واردات ىذه الصناعات بيذه النسب الضعيفة، مما يؤكد االرتباط الكامؿ لمصناعة 
 .(39)الوطنية بالخارج مف حيث مدخالت اإلنتاج مستقبال

 فمف خالؿ ىذا المخطط نالحظ أف :

 78لمحروقات قد استحوذ عمى أكبر قسط مف نصيب االستثمارات الصناعية والمقدر بػ ػػػػ قطاع ا 
مميار دج، والسبب راجع إلى كونيا المصدر األساسي لمموارد المالية مف العممة الصعبة الضرورية لتمويؿ 

 المشاريع التنموية.

والصمب، الميكانيكية،  ػػػػ تخصيص حصة ىامة لمصناعات التحويمية الثقيمة )البترولية، الحديد 
 الكيربائية، مواد البناء، البتروكيماوية(، وىذا لكونيا تمد القطاعات األخرى بالوسائؿ الضرورية التي تحتاجيا.

ػػػػ النصيب الضعيؼ نسبيا لكؿ مف صناعة النسيػػج والجمػػػود والخشػػػب والػػػورؽ مػػػػف إجمالػػػػي  
 االستثمارات الصناعية.
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مميار  4,7اعات المحمية والتي تمثؿ الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي خصص ليا مبمغ ػػػػ الصن 
النشاط الصناعي  ، وىي صناعات يستيدؼ مف إنشائيا تحقيؽ التوازف الجيوي وانعاش02دج، ما نسبتو % 

ذات  بشكؿ أفقي، موزعة عمى مختمؼ الجماعات المحمية تقوـ بإنتاج أنواع مختمفة مف السمع الصناعية
 االستعماؿ المحمي.

 177,191أف أكبر نسبة مف االعتماد المالي موجو لمقطاع الصناعي والذي حظي باألولوية بمقدار ػػػ        
، ويميػػػو قطػػػػاع السكػػػف والتجييز مف حيث االعتماد المالي بمقدار 68مميار دج، ونسبة اإلنجاز فيػػو ىػػػي % 

، أما بالنسبة لمفالحة والري، فقد قدر االعتماد المالي فيو بػ 91جاز فيو ىي % مميار دج، ونسبة اإلن 53,729
. وعموما فإف القطاعات األخرى فقد تـ إنجاز معظميا، وىذا ما تدؿ 75مميار دج، وبنسبة إنجاز%  35,022

ساسية ، اليياكؿ األ88عميو معدالت اإلنجاز مف الجدوؿ)قطاع المواصالت السمكية والالسمكية مثال % 
 (.83%  ، التربية والتكويف100لممواصالت% 

 (1984ــــ  1980( : إنجاز استثمارات المخطط الخماسي األول )11جدول رقم )

 بمميار دج باألسعار الجارية 

 االعتماد المالي بمميار دج القطػػػػػػاعات
اإلنجاز المالي 

 بمميار دج

نسبة 
 اإلنجاز

 68%  120,743 177,191 ــــ الصناعة

 66%  13,792 20,800 ػػػػ الزراعة

 89,5%  12,235 13,663 ػػػػ الري

 42%  0,237 0,559 ػػػػ الصيد البحري

 75%  26,264 35,022 ــــ مجموع الفالحة والري

 63%  12,968 20,699 ــــ مؤسسات إنجاز األشغال

 56,6%  1,232 2,177 ػػػػ السيػػػاحة

 64%  8,121 12,719 ػػػػ النقػػػؿ

 88%  4,169 4,742 ػػػػ المواصالت السمكية والالسمكية

 51%  9,314 18,190 ػػػػ التخزيف والتوزيع

 60%  22,836 37,828 ــــ مجموع القطاع شبو المنتج

 100%  19,747 19,668 ػػػػ اليياكؿ األساسية لممواصالت

 30%  0,583 1,968 ػػػػ المناطؽ الصناعية

 91%  48,678 53,729 لتجييزػػػػ السكف وا

 83%  30,405 36,633 ػػػػ التربية والتكويف
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 77%  7,026 9,142 ػػػػ الصحة والحماية االجتماعية

 71%  5,089 7,198 ػػػػ اليياكؿ األساسية اإلدارية

 99%  27,042 27,232 ػػػػ برامج التنمية البمدية والتجديد العمراني

 ػػػػػ ػػػػػ 11,350 ػػػػ برامج خاصة

 109%  23,424 21,550 ػػػ االستثمارات األخرى

 86%  161,994 188,470 ـــ مجموع اليياكل األساسية االجتماعية

 75%  344,805 459,210 مجموع االستثمارات
 .232انًصذر6 يحًذ بهماسى حسٍ بٓهٕل، اندسء انثاًَ، يرخغ سبك ركرِ، ص 

 

 :(1989ــــ  1985) ثانيا: المخطط الخماسي الثاني

حيث   يتميز ىذا المخطط بميزتيف األولى تكمف في تكميؿ لوظيفة المخطط الخماسي األوؿ، مف 
المخططات السابقة،  االىتماـ القوي بالتسيير، والثانية أنو أعطى أولوية خاصة لتنمية الفالحة والري، وشأنو شأف

ومتطمبات التنمية ػػػ حالة االقتصاد الوطني ػػػػ مف  فقد اعتمد في تحميمو لموضعية االقتصادية العامة لمبالد
 جية ومف جية أخرى حالة االقتصاد الدولي.

لما الجزائري،  ( مف أصعب الفترات وأحرجيا بالنسبة لالقتصاد 1989ػػػػ  1985بحيث تعتبر الفترة ) 
االجتماعي، ضؼ إلى  ضغطآلت إليو أوضاع البالد مف شح في السيولة، وتراجع نسب النمو، وارتفاع مستوى ال

ذلؾ األزمة البترولية التي فوجئ بيا االقتصاد الجزائري، وىذا العتماده عمى المحروقات كمصدر وحيد 
، أي 1986دوالر لمبرميؿ سنة  10لمتراكـ والحصوؿ عمى العممة الصعبة، إذ انيارت أسعار البتروؿ إلى 

 .1980مقارنة مع سنة  50بانخفاض قدر بنسبة % 

، وبالتالي تراجع (40)لنفس سنة المقارنة 40تالـز ىذا مع انخفاض قيمة الدوالر بنسبة % كما  
بنسبة %  1987و 1986إيرادات الصادرات اآلتية مف المحروقات، حيث تـ تسجيؿ تراجع مطرد بيف عامي 

 .1985عمى التوالي مقارنة بسنة  31و %  39

 ي:وتتمثؿ فأ ــ األىداف العامة ليذا المخطط  :  

 ػػػػ المحافظة عمى موارد البالد غير القابمة لمتجديد )البتروؿ( استعداد لمرحمة ما بعد البتروؿ. 

 ػػػػ المحافظة عمى االستقالؿ االقتصادي بالتحكـ في التوازنات المالية الخارجية. 

 .ػػػػ تحسيف فعالية جياز اإلنتاج والتنمية المكثفة لمطاقات البشرية والمادية المتوفرة 

مميار دج، والعمؿ عمى  52,9ػػػػ إكماؿ البرامج الصناعية المتبقية مف المخطط السابؽ والبالغة   
 إنجاز البرامج المسجمة فيو.
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الصادرات  ابقاء القطاع الصناعي بمثابة القطاع الرئيسي لجميع وسائؿ الدفع الخارجية، بتحريرػػػػ  
 تشجيع أنواع أخرى مف الصادرات الصناعية.الجزائرية مف خضوعيا الكبير إلى المحروقات، و 

ػػػػ اختيار برامج استثمارية صناعية تراعي االمكانيات المالية والتقنيػػة لمجزائػػػر، لتفػػػادي البرامػػػج  
 الضخمة ذات التكاليؼ المرتفعة.

  : ب ــ ىياكل االستثمارات في ىذا المخطط       

 :(41)ذا المخطط انطالقا مف محوريف ىاميف ىمايتـ تحديد البرامج االستثمارية في ى 

ػػػػ استثمار وتثميف الطاقات االقتصادية المتاحة، وىي عممية مرتبطة بالتسيير واإلنتاج بيدؼ تحسيف  
االنخفاض مستوى استغالؿ الطاقات اإلنتاجية الوطنية، في الزراعة والصناعػػة واإلنجػػػاز التي تشكػػػو مػػػف 

التجييزات القديمة، فإف  مف الطاقة المتاحة، وبالنسبة لتجديد 60الستغالؿ في حدود %الذي جعؿ معدؿ ا
مف تكاليؼ البرامج االستثمارية مخصصة ليا  47القطاع الصناعي وحده يشكؿ نسبة ىامة بمقدار % 

 مميار دج. 251,60والمرتفعة إلى 

اليياكػػؿ األساسيػػػة االقتصاديػػػة  ػػػػ تدعيـ شروط اسناد القطاع االنتاجي عف طريؽ تنمية قطػػاع 
واالجتماعية، والمتمثؿ في شبكات الطرؽ، السكف والتكويػػف والصحػػػة وغيرىػػػا، فػػػإف قيمػػػة البرنامػػج 

 43.7مميار دج، وتشكؿ ما يقارب % 362,13االستثمارية المخصصة ليذا القطاع المنتج ترتفع إلى حوالي 
 طط.مف مجموع تكاليؼ ىذا المخ

 وقد تـ توزيع تكاليؼ البرامج االستثمارية كما يمي : 

 مميار دج. 367,02ػػػػ القطاع المنتج  

 مميار دج. 33,2ػػػػ قطاع وسائؿ اإلنجاز  

 مميار دج. 60,53ػػػػ القطاع شبو المنتج  

 مميار دج. 362,13ػػػػ قطاع اليياكؿ األساسية االقتصادية واالجتماعية  

 ة أولويات يرتكز عمييا وىي :وليذا المخطط عد 

 ػػػػ تنظيـ االقتصاد الوطني. 

 ػػػػ تطوير قطاع الفالحة والري. 

 ػػػػ تقميؿ االعتماد عمى الخارج. 

وظروؼ  ،1986وقد تـ اختيار ىذه األولويات نظرا لمظروؼ التي آؿ إلييا االقتصاد الوطني بعد  
 االقتصاد الدولي.
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 :(42)ا سعى إلى تصنيع المناطؽ المحرومة والمتمثمة فيباإلضافة فإف ليذا المخطط  أيض 

ا عبر ػػػػ مناطؽ الجباؿ المنتشرة بصفة خاصة في الجيات الشمالية مف البالد، والتي ينتشر سكانو 
 مرتفعات السمسمة التمية.

ػػػػ مناطؽ اليضاب العميا التي تشكؿ حمقة االنتقاؿ بيف الجية الصحراوية الموجودة في الجنوب  
 الجية التمية الموجودة في الشماؿ.و 

 ػػػػ مناطؽ الشريط الحدودي التي تشرؼ عمى البمداف المجاورة. 

 ػػػػ مناطؽ الصحراء. 

عمى  وىذه المناطؽ األربعة يجمعيا عامؿ مشترؾ ىو التخمؼ الكبير الذي تعاني منو واعتمادىا 
 الزراعة وبالطرؽ البدائية.

مميار دج، وىذا  252الصناعية ليذه المناطؽ المحرومة ما يقارب  وقد قدر الحجـ اإلجمالي لمبرامج 
 مف أجؿ تطبيؽ ثالث إجراءات ىي :

 ػػػػ توجيو البرامج الصناعية الجديدة بصفة أولوية نحو المناطؽ المحرومة. 

ػػػػ تنمية الصناعات المحمية التابعة لمبمديات لموصوؿ إلى ىدؼ تدعيـ كؿ بمدية بمصنع واحد عمى  
 قؿ.األ

ػػػػ تشجيع رأس المػػاؿ الخػػاص الوطني عمػػػى االستثمػػػػار فػػػي النشاطػػػات الصناعيػػػة بالمناطػػػػؽ  
 المحرومة.

وفي األخير يمكف القوؿ بأف الجزائر رغـ كؿ الجيود التي بذلتيا في مجاؿ التصنيع، إال أنيا مازالت  
حويمية في الناتج الداخمي اإلجمالي والتي تقع في بعيدة جدا، وذلؾ يظير مف خالؿ حصة الصناعات الت

، ضػػػؼ إلػػػى ذلػػػؾ الظػػػػروؼ المستعجمة التي 50، بينما تزيد في الدّوؿ الصناعية عف % 16حدود % 
نشطت فييا حركة التصنيع بالجزائر، قد ترتب عنيا بعض االختالالت التوازنية، وذلؾ الفتقارىا إلى خريطة 

 صناعية وطنية.

 1985مف خالؿ الجدوؿ التالي سنبرز أىـ استثمارات ىػػذا المخطط )المخطػػط الخمػػػاسي الثاني( )ف 
بحيث نالحظ (، حسب القطاعات االقتصادية، وذلؾ بإبراز تكاليؼ البرامج واالستثمار الفعمي ليا، 1989ػػػػ 

دج واالستثمار الفعمي  مميار 251,60أف القطاع الصناعي ىو الذي استحوذ عمى أكبر نسبة مف التكاليؼ بػػ 
مميار دج، واالستثمار الفعمي  115,42مميار دج، ويميو القطاع الزراعي بتكاليؼ  85,512فيو ىي 
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مميار دج، وىذا يدؿ عمى أف الدولة الجزائرية اىتمت بالقطاع المنتج أكثر مف غيره مف القطاعات  42,301
 الشبو المنتجة.

 باألسعار الجارية 1989ــــ  1985خطط الخماسي الثاني ( :استثمارات الم12جدول رقم )

 القطاعات
 تكاليؼ البرنامج 

 )مميار دج(

 الترخيص المالي

 )مميار دج(

 االستثمار الفعمي

 )مميار دج(

 30,00 44,00 ػػػػ الفالحة

 7,00 9,60 ػػػػ الغابات 13,564

 1,00 1,10 ػػػػ الصيد البحري

 28,737 41,00 60,72 ػػػػ الػػري

 42,301 79,00 115,42 مجموع الفالحة والري

 28,822 39,80 41,50 ػػػػ المحروقػات

  44,60 91,30 ػػػػ الصناعات األساسية
 31.791 58,50 79,60 ػػػػ الصناعات التحويمية

 24,899 31,30 39,20 ػػػػ المناجـ والطػاقة

 85,512 174,2 251,60 مجموع الصناعات 

جاز أشغاؿ البناء واألشغاؿ ػػػ مؤسسة إن
 العمومية

33,20 19,00 15,255 

 1,663 1,80 5,50 ػػػػ السياحة

 6,849 15,00 21,52 ػػػػ النقؿ

 (44)7,011 8,00 14,00 ػػػػ المواصالت السمكية والالسمكية

 8,939 15,85 25,01 ػػػػ التخزيف

 24,462 40,65 66,03 ــــ مجموع القطاع شبو المنتج

 34,355 43,60 60,46 شبكة النقؿ ػػػػ

 0,562 1.90 2,50 ػػػػ المناطؽ الصناعية

 52,312 86,45 124,92 ػػػػ السكف والتييئة العمرانية

 31,722 45,00 64,80 ػػػػ التربية والتكويف
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 84,019 60,20 109,45 ػػػػ االستثمارات األخرى

 202,970 237,15 362,13 مجموع اليياكل األساسية

 370,5 550,00 828,38 جموع االستثماراتم

 .113انًصذر6 يحًذ بهماسى حسٍ بٓهٕل، اندسء انثاًَ، يرخغ سبك ركرِ، ص 
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 المحور الثالث :االقتصاد الجزائري في ظل االنتقال إلى اقتصاد السوق :

انينات مف القرف الماضي، وما أنجر بعد فشؿ استراتيجيات التنمية المنتيجة في فترة السبعينات والثم 
عنيا مف اختالالت اقتصادية واجتماعية، بسبب طبيعة الممكية والتخطيط الموجو، وكذا تدخؿ الدولة في 
الحياة االقتصادية واالجتماعية، وفشؿ االستراتيجية الموجية لتنمية االقتصاد الوطني، والذي عرؼ نسب نمو 

جممة مف االصالحات ائرية إلى إصالح ىذه الوضعية عف طريؽ انتياج جّد ضعيفة، فقد ساعت الدولة الجز 
االقتصادية ، والتي تعرؼ بعدة تسميات كإعادة الييكمة، التعديؿ الييكمي، برامج التكييؼ االقتصادي... إلخ، 
فميما كاف ىذا االختالؼ في المصطمحات، إال أنيا تنصب في معنى واحد أال وىو إصالح القاعدة 

ية لمبالد، والذي يستند عمى تحميؿ الصمة القائمة بيف تراكـ الديوف ومشكالتيا، والتعديالت الضرورية االقتصاد
 في ىيكؿ االقتصاد.

وفي ىذا المحور سنتطرؽ إلى مختمؼ االصالحات االقتصادية التي اعتمدتيا الجزائر في فترة  
اقتصاد السػػػوؽ، وتحميػػػؿ آثػػػار ىػػػذه األخيرة  التسعينات، والتي تعرؼ بفترة االنتقاؿ مف االقتصاد الموجو إلى

 االقتصاد الوطني، مع إبراز معدالت نمو اإلنتاج لمختمػػػؼ بعض الفروع.

 ــ إعـادة الييكمة العضوية لممؤسسات العمومية : 1ــ  4

ر، إف اعتماد سياسة استثمارية مستندة أساسا عمى القطاع الصناعي، والذي نمت ىياكمو بشكؿ كبي 
صالحو خاصة في جانب التسيير، ىذا مف أجؿ  حتـ عمى السمطة الجزائرية التفكير في إعادة تنظيمو وا 

 242ػػػ  80ضماف التسيير المحكـ والفعاؿ لممؤسسات العمومية، قامت بإعادة ىيكمتيا العضوية بمرسوـ 
عمومية كبيرة الحجـ  مؤسسة 50، حيث تـ تقسيـ 1981، وطبقت في بداية 1980ػػ  10ػػ  04الصادر في 

كتتويج مع  1983سنة مؤسسة جديدة، واستمرت بعد ذلؾ إلى إعادة الييكمة المالية ابتداء مف  300إلى 
إلى التخمي التدريجي عف مفاىيـ  النظاـ المالي والمصرفي، إف القياـ بتمؾ اإلجراءات كانت ترمي في عموميا

عطاء مكانة لمقطاع الخاص في التنمية االقتصادية، رأت العيد القديـ، واالنفتاح التدريجي لمسوؽ الوطني ة، وا 
،  11ػػػ 82الدولة أف تقـو بإعادة الييكمة لممؤسسات العمومية، وتـ ضبط قوانيف لإلشيار في القطاع الخاص 

 .(43)مؤسسة 1000التصريح باالستثمار لحوالي  1984وفي إطاره تـ حتى سنة 

 :(44)إلعادة الييكمة ثالثة أىداؼ ىي 

 ػػػػ تحسيف شروط تسيير االقتصاد وضماف التطبيؽ الفعمي لمبادئ الالمركزية في التسيير. 

العقالني  تدعيـ فعالية المؤسسات العمومية بالتحكـ األفضؿ في اإلنتاج عف طريؽ االستعماؿػػػػ  
 لمكفاءات والموارد المالية.
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 ػػػػ توزيع األنشطة بكيفية متوازية عبر التراب الوطني. 

 : أ  : مبادئ إعادة الييكمة

إف االرتفاع المتزايد لعدد المؤسسات العمومية االقتصادية قبؿ إعادة الييكمة العضوية فرض اعتماد  
 مقاييس جديدة تحكـ سير وعمؿ المؤسسات وتتمثؿ في:

: عف طريؽ الفصؿ بيف عمميات اإلنتاج والتسويؽ واإلنجاز والدراسة التي كانت تتـ ــــ التخصص 
 مجتمعة قبؿ اإلصالح.

: توزيع المؤسسات عمى مختمؼ جيات الوطف، بحيث ينسجـ مػػػع شػػػػروط ــــ التقسيم الجغرافي 
 التييئة اإلقميمية.

: توزيع المؤسسات المعاد ىيكمتيا عمى الواليات توزيعا يقربيا ــــ التقسيم حسب وجود المركز الرئيسي 
 مف مراكز نشاطيا الرئيسي.

 : إعادة الييكمة العضوية ب : أسباب

لوحظ العديد مف النقائص في ميداف تنظيػػػـ تسييػػر المؤسػػػػسات في ظػػػػؿ التسييػػػػر االشتراكػػػػػي  
 : (45)لممؤسسات بالجزائر، يمكف اعتبارىا كأسباب إلعادة الييكمة، ويمكف أف نحصرىا فيما يمي

حتكر إنتاج فرع بكاممو وتجارتو الخارجية، والتوزيع ػػػػ باعتبار أف ىذ الشركات الوطنية الكبرى ت 
الداخمي وتحديد سياسة تنمية، وىكذا أصبحت تشكؿ " دولة دخؿ دولة " وىو ما أثار مخاوؼ السمطات 

 العمومية وتحفظاتيـ، مما قد يفرزه المستقبؿ مف نتائج قد يصعب التحكـ فييا.

يميا إلى ممارسة البيروقراطية والزيادة في عدد ػػػػ إف كبر حجـ ىذه الشركات وتمركز ىياكميا وم 
العماؿ الموظفوف، عرقؿ إقامة ىيكؿ تنظيمي رشيد، ينظـ تدفؽ المعمومات وعممية اتخاذ القرارات، مما أدى 
إلى بطئ في التشغيؿ وصعوبة إقامة سياسة ال مركزية لموحدات اإلنتاجية وتحسيف شروط سير الجياز 

 اإلنتاجي. 

أف حيث  ييكؿ التنظيمي لممؤسسة يعتبر ميما وضروريا إلعادة الييكمة المالية، أوال مفػػػػ إصالح ال 
الّصعب تحديد  تركيز النشاطات في الشركات األـ في غياب محاسبة تحميمية )محاسبة التكاليؼ( تجعؿ مف

لمؤسسة الجديدة تعتبر العجز المالي لممؤسسات وأسبابو الحقيقية، وثانيا يعد مالئما ألف الميزانية االفتتاحية 
 أكثر مصداقية مف ميزانية المؤسسة األـ.

ػػػػ ظيور عدـ التوازف في االستثمارات الوطنية باعتبار أف ىذه الشركات ليا قػػػػدرة مساومػػػة وضغط  
 كبير عمى إدارة التخطيط المركزي.
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يصعب مراقبتيا وغير  ػػػػ شركات بيذا الحجـ الكبير مف غير ممكف تسييرىا، ليا تكاليؼ عالية، 
 وغير كفؤة( . فعالة، غياب التخصص فييا وعدـ التحكـ في التكنولوجيا وتقنيات اإلنتاج ) يد عاممة غير مؤىمة

ػػػػ انعداـ المنافسة بيف الوحدات اإلنتاجية، وعدـ نجاعة نظاـ األسعار اإلدارية التي لـ تثبت فعاليتيا  
ممواطنيف بفضؿ الدعـ الذي تتمقاه مف خزينة الدولة، ومف ثـ فاألسعار إال في الحفاظ عمى القدرة الشرائية ل

 تؤدي في الواقع وظيفة اجتماعية أكثر منيا اقتصادية.

ػػػػ تعدد وظائؼ المؤسسة: اقتصادية، مالية، اجتماعية، كؿ ذلؾ أدى إلى زيػػػادة العػػػبء عمى  
 المؤسسة، وتكاثر مياميا وزيادة تكاليفيا.

المالي الكبير الذي تسجمو العديد منيا ومديونيتيا تجو البنوؾ، رغـ برامج التطيير المالي  ػػػػ العجز 
 وعودتيا إلى حالة الالتوازف، وىو ما شكؿ عبئا ثقيال عمى الميزانية العامة لمدولة.

ػػػػ عممية اإلنتاج مصحوبة بتكاليؼ مرتفعة ناتجة عف أسباب داخمية مثؿ سوء التنظيـ، وأسباب  
جية مثؿ الصعوبات التي تتمقاىا المؤسسة لمحصوؿ عمى مدخالت اإلنتاج، وكذلؾ نقص التنسيؽ بيف خار 

 القطاعات.

 : ج ـــ  نتائج إعادة الييكمة العضوية

لقد فشمت إعادة الييكمة العضوية في تحقيؽ األىداؼ المرجوة منيا، إذ بقيت المؤسسات تعاني مف  
سواؽ الخارجية مف جانب التمويف...إلخ( حيث تجمد نشاطيا عدة صعوبات )المديونية، التبعية لأل

االقتصادي كمركز إلنتاج الثروة، وىو تفكيؾ واضح لممؤسسات، كما أف التقسيـ الوظيفي لممؤسسات لـ يعط 
فعالية اقتصادية أكبر مرونة في التنظيـ، بؿ عمى العكس التنظيـ الجديد عمؿ عمى تقميص قدراتيا 

 . (46)ة خالؿ السنوات السابقةاالقتصادية المكتسب

ولـ ينتج عف عممية إعادة الييكمة العضوية نموذج تنظيمي جديد معروؼ، ولـ تكف األىداؼ واضحة  
مف وراء تقسيـ المؤسسات الوطنية إلى مؤسسات صغيرة فحسب، بؿ كاف ىناؾ خمػػػط فػػػي اليدؼ مف وراء 

سسة خاصة، وبيف إيجاد تنظيـ يسمح بالتقميص مف عبئ إعادة الييكمة بيف تحويؿ المؤسسة الوطنية إلى مؤ 
 التكاليؼ، وخمؽ قنوات استراتيجية وتنموية جديدة.

مؤسسة وطنية، وعند إعادة ىيكمتيا  150في حدود  1980كاف عدد المؤسسات العمومية سنة  
التقسيـ ىذا  ، وىذا في ظرؼ زمني ال يتعدى السنتيف، وامتد1982مؤسسة في سنة  480عضويا انقسمت إلى 

 1079ليبمغ عددىا  مؤسسة، ثـ إلى المؤسسات البمدية 504التجزيئي إلى المؤسسات الوالئية ليرتفع عددىا إلى 
 .(47)مؤسسة والئية وبمدية 430مؤسسة، مع العمـ أف عدد المؤسسات المحمية كاف قبؿ االنقساـ 
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تأثيرا تسوية وضعيتيا المالية، أثر كما أف دخوؿ المؤسسات العمومية في عممية إعادة الييكمة قبؿ  
ضعؼ الناتج  مميار دج، وىو مبمغ يعكس 179تقدر بػ  1983ديسمبر  31سمبيا عمى ديونيا، بحيث في 

 مميار دج. 86,8الداخمي اإلجمالي لنفس السنة بػ 

 : د : إعادة الييكمة المالية

ثمانينات، نجد أف الجياز اإلنتاجي عند القياـ بتحميؿ الوضعية المالية لممؤسسات العمومية خالؿ ال 
يعاني مف عجز مالي كبير، وأف ىذه المؤسسات حققت نتائج سمبية، نتج عنيا بعد ذلؾ  حاالت اإلفالس 

 وىو ما يمكف تفسيره بػ :

اجتماعية عمى  ػػػػ األسعار اإلدارية المفروضة عمى المؤسسات، وكذلؾ توجييات الدولة لتحقيؽ أىداؼ 
 باح التجارية.حساب تحقيؽ األر 

 ػػػػ تكاليؼ اإلنتاج المرتفعة واليت كانت تتزايد باستمرار. 

القروض  ػػػػ اعتمادىا عمى االستثمارات الضخمة التي تتطمب أمواؿ باىضة، وبالتالي المجوء إلى 
وفقدانيا عجزىا  البنكية، فوجدت المؤسسات نفسيا أماـ عدـ القدرة عمى التسديد في اآلجاؿ المحددة، مما أدى إلى

 التوازف المالي.

: فاألوؿ متعمؽ بعممية التسيير، كالتأخر (48)أما عف أسباب إعادة الييكمة المالية فيي تتفرع إلى شقيف 
في بداية انجار المشاريع، ارتفاع تكاليؼ اإلنجاز الناجـ عف طوؿ مدة اإلنجاز بسبب القيود اإلدارية 

تكاليؼ االستغالؿ الناجمة عف ضعؼ اإلنتاجية بسبب ضعؼ والقانونية، وضعؼ طاقات اإلنجاز، وارتفاع 
ارتفاع تكاليؼ المواد تكويف المستخدميف، وىذا لـ يسمح بضماف أحسف فعالية االستثمارات، ضؼ إلى ذلؾ 

 ارتفاع تكاليؼ التوزيع. المستوردة والمحمية والتي ال تتالءـ مع أسعار البيع لممؤسسة المستعممة ليا،

شؽ الثاني فيي أسباب تتعمؽ بعدـ فعالية أدوات التسويؽ عمى مستوى االقتصاد الكمي، أما بالنسبة لم 
كاختالؿ التوازف بيف سعر البيع وسعر التكمفة، مما يحوؿ دوف تحقيؽ التوازف المالي لممؤسسة، باإلضافة إلى 

خاصة وىو ما يعبر تمويؿ االستثمارات عف طريؽ القروض البنكية، يجعؿ المؤسسة ال تستفيد مف أمواليا ال
 عف تبعيتيا المالية.

إف إعادة الييكمة المالية كإجراء مرافقة إلعادة الييكمة العضوية لممؤسسات العمومية يعتبر إصالحا  
جراء تطيير  34,7غير ناجح أخفى الحقيقة لفترة مف الزمف رغـ ما استيمكتو مف أمواؿ سائمة)  مميار دج(، وا 

بػ  1989وسبتمر  1982ية سجمت تراجعا إجماليا لخزينتيا بيف ديسمبر حقوقيا، فإف المؤسسات العموم
 مميار دج، إذا استثنيا قطاع الطاقة. 44,6
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 : ه  ـــ استقاللية المؤسسات العمومية

قامت الدولة بسمسمة مف اإلصالحات مكممة ومدعمة إلعادة الييكمة، عف طريؽ إصدار نصوص  
 1988جانفي 12الصادر في  88/1سسات، فجاء القانوف رقـ قانونية تعطي صالحيات أوسع ليذه المؤ 

والمتعمؽ بتوجيو المؤسسات االقتصادية العمومية، بحث أصبحت الييئات المسؤولة عنو ليا الحرية التامة في 
اتخاذ القرارات واختيار االستثمارات والتقييـ، دوف العودة لمجية المركزية، تيدؼ ىذه االصالحات إلى التفريؽ 

تسيير المؤسسات االقتصادية بواسطة لجاف إدارية تمثؿ اإلدارة والمساىميف، والممكية لإلدارة التي تبقى بيف 
 .(49)في يد الدولة عف طريؽ صناديؽ المساىمة

وعميو فإف استقاللية المؤسسات العمومية، ىو تطبيؽ لبرنامج إصالحي واسع مس مجموع القطاعات  
المتخذة في ىذا اإلطار المؤسسات العمومية بالدرجة األولى، والتي  االقتصادية، بحيث مست اإلجراءات

 .(50)كانت عمى عاتقيا أىـ النشاطات االقتصادية

وقد جاءت أيضا في إطار سياسي واجتماعي متغير، يتميز بتموجات أحيانا عنيفة دليؿ عمى ظيور  
الخروج مف مع الجزائري يحاوؿ عوامؿ ومتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة، وكاف جؿ المجت

التعطؿ لحركة العجمة  وضعية اتسمت بالخمود والتدىور أحيانا في مختمؼ المجاالت، والتي كانت نتيجة
 .(51)االقتصادية أساسا لما ليا مف أثر عمى المجاالت األخرى

اءت نتيجة ج 1988وىكذا فإف اإلصالحات االقتصادية في الجزائر، والتي أعمف عنيا في بداية سنة  
دارية، مف أجؿ تحقيؽ التغير الجذري لممجتمع الجزائري  صالحات سياسية وا  حتى يستطيع منطقية لتغيرات وا 

االنفتاح االقتصادي مف  مجاراة التغيرات التي مست الموارد المالية لمبالد، وكذلؾ االتجاه العاـ الدولي نحو
ماليا، ودخوليا مرحمة ة بتسيير المؤسسات بعد تحريرىا جية، ومحاولة إرساء الوسائؿ العممية والتقنية الخاص

وتسييرىا كانت إعادة النظر في ممكية  االعتماد عمى الذات مف جية أخرى، ولكي تتحرر المؤسسات في إداراتيا
دارة المؤسسة والفصؿ بينيما  .(52)الدولة، وا 

العاـ حدات إنتاج القطاع باإلضافة فإف مشروع استقاللية المؤسسات جاء بعد تدىور أداء معظـ و  
الجودة، وىي وحدات  وعدـ قدرتيا عمى توفير التمويؿ الالـز لمواصمة الدورات اإلنتاجية وتطوير المنتوج وضماف

سبؽ ليا أف شيدت إصالحات في ىيكميا التنظيمي مع مطمع الثمانينات، وعميو جاءت  استقاللية المؤسسات 
سسة عمى استقالليا المالي، وتتحمؿ مسؤوليتيا في إدارة أعماليا كامتداد لإلصالح السابؽ، لتتحصؿ كؿ مؤ 

لممؤسسات االقتصادية العمومية استقاللية القرار، ومف بيف ىذه  88/01ونشاطاتيا، وفيما منح القانوف 
 القرارات نجد :
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 ػػػػ حرية اختيار الشكؿ التنظيمي المناسب وأسعار منتجاتيا، وقنوات توزيع ىذه المنتجات. 

 ػػػ تحديد أنظمة األجور وتعويض الموظفيف عف طريؽ العقود الجماعية.ػ 

 ػػػػ حرية إبراـ العقود بدوف المجوء إلى تصريح مف الوصاية. 

القانوف  منع تدخؿ أي ىيئة رسمية أو غير رسمية في تسييرىا، ما عدا الحاالت التي نص عميياػػػػ  
 .88/01التجاري الجزائري أو القانوف رقـ 

 ػ االعتراؼ بحؽ المؤسسات في اختيار أساليب التمويؿ التي تتماشى مع مصالحيا.ػػػ 

مؤسسة فػػي سنػػػة  2800البد مف اإلشارة إلى أف عدد المؤسسات العمومية في الجزائر قػػػدر بػ  
المؤسسات  ، تتمثؿ في غالبيتيا مف مؤسسات صناعية، ومؤسسات تجارية وخدماتية، كما قدر عدد1988
مؤسسة ذات طابع محمي، وتتواجد ىذه  4000مؤسسة منيا  1900بػ  1989عية إلى نياية سنة الصنا

المؤسسات عمى مستوى الواليات والبمديات المنتشرة عبر التػػػراب الوطني، فيػػي تتػػػوزع عمػػػى مختمػػػؼ 
 القطاعات االقتصادية.

تحوؿ التدريجي مف نظاـ االقتصاد المخطط لقد كانت رغبة الحكومة الجزائرية مف ىذه اإلصالحات ىو ال 
إلى اقتصاد السوؽ، وترجـ ذلؾ بصدور العديد مف القوانيف واألوامر والمراسيـ والقرارات التي تمس كؿ جوانب 

 :(53)االقتصاد الوطني

الذي قنف االستثمار األجنبي المباشػػر، وسمػػح لػػػو باالشتػػػراؾ مع  82/11* قانوف االستثمار  
 .50سات العمومية عمى أف ال تفوؽ حصتو % المؤس

بخصوص السماح باالنتفاع الدائـ بأراضي   1987ديسمبر  8مؤرخ في  87/19* قانوف رقـ  
لنظاـ التسيير الذاتي وحؿ التعاونيات الفالحية االشتراكية، وخوصصة تسييرىا لصالح العماؿ، ووضع أسس 

تدخؿ الدولة في  شتراكي والتعاونيات(، والذي يركز عمى عدـجديد لتسيير أراضي األمالؾ العامة )القطاع اال
 تسيير التعاونيات ... 

بخصوص التجارة الخارجية، وفتح المجاؿ أماـ  1988جويمية  19مؤرخ في  88/29* قانوف رقـ  
 الشركات الوطنية إلنجاز المبادالت مع الخارج ووضع حد الحتكار الدولة لمتجارة الخارجية.

مف حيث  يخص عالقات العمؿ، والذي أضفى نوعا مف المرونة عمى عالقات العمؿ 1990قانوف *  
 التوظيؼ والتسريح ...

 بخصوص استقاللية المؤسسات العمومية. 12/01/88مؤرخ في  88/01* قانوف رقـ  
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حسب قوانيف  المتعمؽ بنظاـ األسعار، أعطى لممؤسسة الحرية في تحديد األسعار 89* قانوف جويمية  
 منافسة.ال

المتعمؽ بالنقد والقرض، الذي يعتبر المحور الذي  14/04/1990المؤرخ في  90/10* قانوف رقـ  
تدور حولو مجموع البرامج، والذي أعطى استقاللية لمبنؾ المركزي وتحرير الدائرة االقتصادية مف التدخالت 

 ط المؤسسات.السياسية ووضع حد آللية تمويؿ العجز الميزاني، وتدخؿ الدولة في نشا

مختمؼ  ، الذي ييدؼ إلى التخفيؼ مف اإلجراءات التي تعرقؿ سير1993قانوف االستثمارات *  
ػػػػ )وحاليا  APSIالعمميات االستثمارية، بإنشاء ىيئة وحيدة ػػػػ الوكالة الوطنية لدعـ وترقية االستثمارات 

ANDI العالقة تمؼ الجيػػػات اإلداريػػة الفاعمػػػة ذات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارات( ػػػػ والتي تضـ مخ
نجاز ومتابعة المشاريع، باإلضافة إلى منح  بمجاالت االستثمار بيدؼ مختمؼ اإلجراءات المتعمقة بإعداد وا 

التسييالت لتحفيز المستثمريف، وخاصة بالنسبة لالستثمار األجنبي المباشر ضمف استراتيجية إنعاش 
 مف الركود والتراجع الكمي لمدولة في تمويؿ االستثمارات العمومية.االستثمار الذي يعاني 

وغيرىا مف القوانيف، كقانوف المنافسة، األمر المتعمؽ بتسيير رؤوس األمواؿ المنقولة لمدولة، المرسـو  
في  التشريعي المتعمؽ بخوصصة المؤسسات العمومية، كما عبرت السمطات العمومية بوضوح لممجتمع الدولي بنيتيا

رادة كبيرة لتحريره والعمؿ عمى انفتاح االقتصاد الوطني  التخمي عف النمط اإلداري في تسيير االقتصاد الوطني، وا 
 :(54)اإلصالحات عمى الرأسماؿ الخاص الوطني واألجنبي، وقد مست ىذه

 ػػػػ مراجعة طرؽ التخطيط نحو الالمركزية. 

 لتزود بعوامؿ اإلنتاج.ػػػػ إلغاء احتكار لمتجارة الخارجية بخصوص ا 

 ػػػػ خوصصة الزراعة 

 ػػػػ إعادة تنظيـ التجارة الخارجية. 

 ػػػػ إصالح النظاـ المالي والبنكي. 

 ػػػػ إصالح التشريعات المتعمقة  باالستثمار الخاص. 

 ػػػػ إصالح تشريعات العمؿ. 

 ػػػػ إصالح المالية المحمية. 

 زمات السوؽ بما فييا سياسة نشطة لسعر الصرؼ.ػػػػ عموما وضع بطريقة تدريجية ميكاني 

بالرغـ مف كثرة القوانيف وتعددىا فإف األىداؼ التي كانت ترمي إلييا خاصة في الفترة الممتدة مف سنة  
( لـ يتحقؽ أي ىدؼ منيا، باعتبار أف االقتصاد الجزائري بقي مسيرا مف قبؿ فكر ريعي يعتمد 1990ػػػػ  1986)
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القتصادي عمى أساس اإليرادات الكمية لقطاع البتروؿ )المحروقات(، حيث كاف الوضع في تحريؾ النشاط ا
االقتصادي يمر بأزمة كبيرة فالمؤسسات الصناعية لـ تعد قادرة عمى عممية التمويؿ، وبالتالي انخفاض اإلنتاج، 

القطاع االقتصادي وذلؾ يعود بالدرجة األولى إلى جممة مف المشكالت التي واجيت ىذا القطاع بشكؿ خاص و 
بشكؿ عاـ ومنيا مثال العجز المالي )المديونية(، التضخـ، ارتفاع تكاليؼ اإلنتاج، قدـ اآلالت، ضعؼ استيعاب 
السوؽ المحمية، حدة المنافسة الخارجية...إلخ، إضافة إلى التمويف...إلخ، كميا تحدد وفػػؽ خطػػة سياسيػػػة لػػػـ تعػػػػط 

والتسييريػػػة لممؤسػػسات االقتصادية، الشيء الذي لـ يسمح باستغالؿ وتوجيو وتوظيؼ أحسف  المبػػػػادرة الماليػػػة
 . (55)لكامؿ القدرات والطاقات اإلنتاجية الموجودة

، مما أدى إلى 50انخفضت عائدات الجزائر مف العممة الصعبة بحوالي %  1986فمع بداية سنة  
ذلؾ ، ضػػؼ إلى 65بمغػػت %  1988، وفي سنة 25% بػ  1987انخفاض في القدرة الشرائية لسنة 

مسطرة وتنتظر  انخفاض في مستويات االستثمار واالستيالؾ، وبالتالي إلغاء مشاريع استثمارية ىامة كانت
 .(56)التنفيذ

( ودفع ىذا الواقع 1988ىذا الوضع أدى إلى حدوث اضطرابات اجتماعية كبيرة)أحداث أكتوبر  
آليات، وسبؿ  تمؾ الفترة بالميتميف بقضايا االقتصاد الجزائري إلى التفكير نحو إيجاد االقتصادي المتأـز في

جديدة وميكانيزمات متطورة تعمؿ عمى تحقيؽ االستقرار لمفعاليات االقتصادية، وذلؾ مػػف خػػػالؿ إدخاؿ 
حرية وتنافسية، أكثر  مفاىيـ جديدة تسمح بانتقاؿ االقتصاد الوطني مف التسيير المركزي اإلداري إلى اقتصاد

 .(57)بآليات اقتصاد السوؽ والذي جاء بإجراءات عممية ىيأت طرحا اقتصاديا جديدا كاف ىدفو إحداث اندماج

 : و  ـــ  التطيير المالي لممؤسسات

فمف خالؿ بعض النتائج اإليجابية التي حققتيا االستقاللية كتحرير المؤسسة مف عبئ الوصاية  
تصؿ إلى سمطة الدولة عف التسيير والتدخؿ المباشر في المؤسسات العمومية، إال أنيا لـ والتخمي التدريجي ل

تحقيؽ األىداؼ المسطرة، فبقيت المؤسسة تعاني مف نفس النقائص كالعجز في الميزانية...، ونظرا ليذه الوضعية 
السمطات العمومية عمى تطبيؽ  المتأزمة لممؤسسات العمومية االقتصادية ومعاناتيا مف حجـ الديوف الثقيمة عممت

، ففي إطار اإلجراءات الخاصة باستقاللية، تـ إنشاء صندوؽ خاص مف أجؿ متابعة إصالح (58)إجراءات تكميمية
المؤسسات العمومية، وىذا الصندوؽ مموؿ مف طرؼ الخزينة العمومية، بحيث تستعمؿ موارده لتطيير المؤسسات 

تحققيا المؤسسة العمومية، بحيث يمكف وضع تحفظ عمى أساس أف معظـ التي تعاني مف اختالالت مالية، قد 
الحسابات الخاصة بميزانيات المؤسسات ال تعبر عف الوضعية الفعمية ليا، إلى جانب ذلؾ األرباح المصرح بيا 

 لمتحصيؿ واقعيا. في نياية كؿ دورة غير قابمة
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  (:1995مارس  31ــــ  1994أفريل  1ــ  برنامج االستقرار االقتصادي )  2ــ  4

وارتفاع التضخـ إلى ، 2لقد تميز الوضع االقتصادي في بداية التسعينات بتراجع النمو االقتصادي بحوالي % 
، باإلضافة إلى ارتفاع معدؿ البطالػػة بشكػػػؿ كبيػػػر، واستمػػػػر تدىػػػػور ميػػػػزاف المدفوعات مع (59)5, %20 

الجزائر مف العممة سواؽ المالية العالمية مع االنخفاض الكبير في احتياطات انعداـ إمكانية المجوء إلى األ
استمر التزايد الخطير لمعدالت  الصعبة، وعجزىا عف توفير السيولة الالزمة لدفع أعباء الديف الخارجي، حيث

 0,3مف حصيمة الصادرات، وتطورت خدمة الديف مف  80خدمة الديف التي أصبحت تمتيـ أكثر مف % 
 9إلى أكثر مف  1989دوالر سنة ماليير  7إلى  1987ماليير دوالر سنة  5إلى  1970مميار دوالر سنة
 .(60)1993 مميار دوالر سنة 9,05وأكثر مف  1992ماليير دوالر سنة 

انييار وقد رافقت ىذه الظروؼ أيضا صعوبات في الوضع األمني لمبالد)اإلرىاب(، الذي أدى إلى  
المؤسسات الصناعية،  نية االقتصادية واالجتماعية والصناعية، حيث فقدت وأتمفت الكثير مفكبير لمقاعدة والب

والتي كانت رائدة في مجاؿ التنمية، الشيء الذي جعؿ االقتصاد الوطني يفقػػد الكثيػػر مػػف موارده، وانعكس 
 :(61)ور اختالالت كثير منياىذا الوضع سمبا عمى البنية االقتصادية واالجتماعية لمجزائر، مما أدى إلى ظي

صعب،  استمرار االرتفاع في مستويات الديوف الخارجية، حيث وصمت الجزائر إلى وضع ماليػػػػػ  
 وأصبحت عاجزة حتى عف الوفاء بالتزاماتيا المالية.

ػػػػ استمرار االرتفاع في مستويات الديوف الخارجية حيث وصمت الجزائر إلى وضع مالي صعب،  
 جزة حتى عمى الوفاء بالتزاماتيا المالية.وأصبحت عا

 ػػػػػ ضعؼ اإلنتاج والتكامؿ الصناعي بيف مختمؼ القطاعات. 

 ػػػػ عجز في مجاؿ السكف والمرافؽ االجتماعية. 

 ػػػػ االعتماد عمى االستيراد بحجـ كبير. 

وواقعية،  ازمةونظرا ليذا الوضع المتدىور لالقتصاد الجزائري شرعت السمطات في اتخاذ تدابير ح 
باإلضافة إلى مراعاتيا لميدؼ الرئيسي مف ىذه اإلصالحات، وىو ىدؼ االنتقاؿ مف اقتصاد موجو إداريا 
إلى اقتصاد موجو بآليات السوؽ والمنافسة، إلى المجوء إلى مؤسسات المالية والنقدية الدوليػػة )صندوؽ النقد 

ومساعدات ميسرة لسد العجز الخارجي في العمالت  الدولي، والبنؾ الدولي( طمب الحصوؿ منيا عمى قروض
 األجنبية.

وقد بدأ دور صندوؽ النقد الدولي يتعاظـ في توجيو االقتصاد الوطني في نيايػػػة الثمانينات خاصة  
بعد خطاب النوايا الذي أرسمو وزير المالية الجزائري لممدير التنفيذي لصندوؽ النقد الدولي في شير مارس 
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المضي في » تعيدت فيو الجزائر عمى االلتزاـ باالنخراط في اقتصاد السوؽ فأكدت عمى : ، الذي 1989
المسؤولية المالية أساس  عممية الالمركزية االقتصادية تدريجيا، وخمؽ البيئة التي تمكف مف اتخاذ القرار عمى
ا أكدت رسالة الحكومة بأف والربحية، واالعتماد الكبير عمى ميكانيـز األسعار بما في ذلؾ سياسة الصرؼ، كم

 .(62)«العنصر األساسي في اإلصالح االقتصادي ىو توسيع دور القطاع الخاص

وقد تعيدت الحكومة الجزائرية بتنفيذ برنامج التكييؼ واالستقرار في االتفاقيات المبرمة مع صندوؽ  
في سبتمبر مف نفس السنة،  ػ واالتفاقيات المبرمة مع البنؾ الدولي1989النقد الدولي ألوؿ مرة في ماي 

وعمى ضوء ذلؾ تدعـ طرح الصندوؽ في إعادة تكييؼ االقتصاد الجزائري، فكانت أولى خطوات تحرير 
نياء احتكار الدولة لمتجارة  التجارة الخارجية والمدفوعات بإلغاء التخصيص المركزي لمنقد األجنبي، وا 

والطمػػب فػػػي تحديػػػد أسعػػػار الفائدة وأسعار  الخارجية، كما بدأت خطوات االعتماد عمى آليات العرض
الصرؼ، وتـ تقميص تشكيمة السمع التي تحدد الدولة أسعارىا، كما بدأت إجراءات منح االستقاللية القانونية 

 .(63)لخمس بنوؾ تجارية

يؽ تطب، وجاء ليستكمؿ 1991أما ثاني اتفاؽ مع صندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي كاف في جواف  
القرارات اإلدارية  برنامج التعديؿ في معظـ المجاالت مثؿ إعطاء االستقاللية الكاممة لممؤسسات في اتخاذ

والمالية، وحرية تحديد األسعار وتقميص دور خزينة الدولة في تمويؿ عجز تمؾ المؤسسات، كما اتخذت 
ل غاء التمييز بيف القطاع العاـ إجراءات إلصالح نظاـ األجور، وتغيير سياسة اإلعانات ونظـ الدعـ وا 

والخاص فيما يتعمؽ بالقروض، وأسعار الفائدة كما توقفت الدولة عف التمويؿ المباشر لمبناء السكني، ومكنت 
 .(64)القطاع الخاص مف المشاركة في التجارة الخارجية

 01رة مف أبـر اتفاؽ برنامج االستقرار االقتصادي قصير المدى الذي غطى الفت 1994وفي بداية  
ببرنامج تػػـ بموجبػػػو االلتػػػزاـ  1995، ثـ جاء اتفاؽ آخر سنػػة 1995مارس  31إلى غاية  1994أفريؿ 

(، كما تـ في 1998 أفريؿ 1ػػػ  1995مارس  31التكييؼ الييكمي المتوسط المدى، الذي غطى الفترة مف ) 
عديؿ الييكمي مع البنؾ العالمي لمدة إمضاء اتفاؽ برنامج الت 1996ثـ في نياية شير ماي  1994عاـ 

 سنتيف.

 : أ ـــ  المقصود ببرنامج االستقرار االقتصادي

عف حزمة  يندرج برنامج االستقرار االقتصادي بوصفو أحد أىـ أركاف اإلصالح االقتصادي، فيو عبارة 
دوؽ النقد مف اإلجراءات والتدابير ذات الصمة بجانب الطمب، يطبؽ عمى المدى المتوسط مف طرؼ صن

الدولي عمى البمد المعني باإلصالح، بحيث يقوـ بإخضاع السياسات المالية والنقدية ليذا البمد آلليات اقتصاد 
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وميزاف  السوؽ، وتصحيح اختالؿ في الموازنة العامة لمدولة، وكذلؾ معالجة العجز في الميزاف التجاري
حد، وذلؾ بيدؼ إعادة التوازف الكمي لالقتصاد المدفوعات، باإلضافة إلى توحيد أسعار الصرؼ في سعر وا

 الوطني.

إف برنامج االستقرار االقتصادي ما ىػو إال مدخػػػؿ تمييػػػدي لالنطػػػػالؽ نحػػػو األىػػػػداؼ الكبػػػرى  
السقوؼ لإلصالح االقتصادي، معتمدا عمى آليات تحرير سعر الصرؼ، وسعر الفائدة ، باإلضافة إلى تحديد 

تصحيح ىذه المعطيات،  ة في تحقيؽ معدالت التضخـ، وخفض العجز في الموازنة العامة لمدولة، وبدوفاالئتماني
وتوفير االستقرار فييا يتعذر القياـ بإصالح اقتصادي جوىري، فاالستقرار االقتصادي ما ىو إال قاعدة 

 .(65)انطالؽ لسياسة اإلصالح االقتصادي

بخفض الداخمي  ر سياسات التثبيت التي تيدؼ لمحد مف الطمبويمكف تحقيؽ االستقرار االقتصادي عب 
ذا ما اقتصرت ىذه السياسة عمى تغيير  العممة المحمية والتي تؤثر بدورىا عمى التجارة الداخمية والخارجية، وا 

في القطاعات الطمب الداخمي ، فإف ذلؾ سيؤدي إلى خفض معدالت التوظيؼ والتشغيؿ، فيحصؿ انكماش 
لتي تنتج لمسوؽ المحمي، بينما إذا اشتممت ىذه السياسة عمى خفض سعر العممة المحمية، االقتصادية ا

وفرض تعريفة جمركية عمى السمع المستوردة، وتـ في الوقت نفسو تشجيع الصادرات، فإف األرباح سترتفع في 
حالؿ الواردات عمى المدى القصير، ثـ سرعاف ما تظير بعد ذل ؾ اتجاىات قطاعي التصدير والصناعة وا 

 تضخمية وتقمبات في األسعار جراء خفض قيمة العممة المحمية بالنسبة لمسمع التي تدخؿ في مجاؿ التجارة.

العممة  ومما الشؾ فيو أف االستقرار االقتصادي إذا اقترف بالحد مف الطمب باإلضافة إلى خفض 
حويؿ الطمب مف السمع المحمية، فإف ذلؾ سيخفؼ مف الضغط عمى األسعار المحمية ويشجع عمى ت

المستوردة إلى السمع المحمية، وىذا بدوره ينعش االقتصاد الوطني، ويساىـ في امتصاص جزء مف البطالة 
 والحد منيا.

تراجع النمو  إف تنفيذ برنامج االستقرار االقتصادي يقتضي أساس القياـ بجممة مف األمور منيا إيقاؼ 
بواسطة سياسة ديد التجارة الخارجية، والتسيير الجيد لمطمب المحمي االقتصادي، واحتواء وتيرة التضخـ، وتح

نقدية صارمة، وتعميؽ اإلصالحات الييكمية، مع تخفيؼ خدمات الديوف الخارجية، وفي ما يمي يستعرض 
 منو. لألىداؼ المنتظرة ثـ الوسائؿ واالمكانيات المستعممة، وأخيرا النتائج المحققة
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  :  االستقرار االقتصاديب ـــ  أىداف برنامج 

دخمت الجزائر مرحمة جديدة مف اإلصالحات مست كػػػؿ المياديف المتعمقػػػة بإنعػػػاش االقتصػػػاد  
الوطني، وذلؾ استعدادا لالنتقاؿ إلى اقتصاد السوؽ، وبعث النمو االقتصادي الذي ساده الركود، لذلؾ فإف 

 :(66)ىداؼ التاليةعممية االستقرار االقتصادي قد استمزمت رسـ األ

 ػػػػ القضاء عمى عجز الميزانية العمومية أو عمى األقؿ تخفيضيا. 

 ػػػػ التقميص مف الكتمة النقدية، وىذا شرط أساسي لمتطور السميـ والصحيح. 

 الخارجية. إعادة التوازف إلى ميزاف المدفوعات، وذلؾ عف طريؽ تخفيض عبء خدمة الديوفػػػػ  

 عممية تحرير االقتصاد. ػػػػ االستمرار في 

 : الوسائل واالمكانيات المستعممة لتحقيق أىداف البرنامج ج ـــ 

ومف أجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ، اتخذت السمطات المركزية تدابير جد حازمة تتعمؽ بكؿ مف سياسة  
 الميزانية والساسة النقدية.

المتكونة مف  تقميص النفقات العمومية فاليدؼ األوؿ والمتعمؽ بتقميص عجز الميزانية العمومية يستمـز 
نفقات التجييز ونفقات التسيير، باإلضافة إلى تحسيف إيرادات الخزينة، ومف أجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ 

 اعتمدت السمطات عمى:

 ػػػػ عقمنة التجييز وتقميصيا.

 ػػػػ تثبيت كتمة أجور الوظيؼ العمومي.

 تخفيض ىذا الدعـ لبعض المنتجات األخرى كالسميد.ػػػػ تحرير أسعار معظـ المنتجات المدعومة، و 

 ػػػػ أما تحسيف إيرادات الخزينة العمومية، فال بد مف زيادتيا عف طريؽ تحسيف المردود الضريبي.

 طريؽ: أما اليدؼ الثاني ليذا البرنامج والمتعمؽ بالسياسة النقدية، فقد ارتأت السمطة تحقيقو عف

بتخفيض قيمة الدينار لموصوؿ بو إلى قيمتو الحقيقية مع رفع مستوى  ػػػػ مراجعة سعر الصرؼ، وذلؾ  
 معدؿ الفائدة االسمي أيضا مف مستوى حقيقي موجب.

 ػػػػ الحد مف التضخـ النقدي وتحرير التجارة الخارجية.

ػػػػ باإلضافة إلى التدخؿ المباشر مف طرؼ السمطات المركزية بتأطير القروض المصرفية الموجية 
 ؤسسات العمومية غير المستقمة.إلى الم
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أما فيما يتعمؽ باليدؼ الثالث الذي يرمي إلى تحسيف ميزاف المدفوعات، فقد كاف لزاما عمى الدولة 
أف تمجأ إلى التمويؿ الخارجي الثنائي والمتعدد األطراؼ، مع إعادة جدولة كؿ مستحقات الديوف الخارجية 

 المتعمقة بفترة البرنامج.

ع واألخير، فيو المتعمؽ بتحرير التجارة الخارجية عف طريؽ نظاـ الدفع ونظاـ أما اليدؼ الراب
 الصرؼ، وقد اعتمدت السمطات في ذلؾ عمى:

ػػػػ الحد مف القيود البيروقراطية اإلدارية المفروضة عمى االستيراد، والتدخؿ المباشر لمسمطات 
 العمومية.

بة لممعامالت التجارية، وىذا يعني تعديؿ كاؼ لسعر ػػػػ العمؿ عمى جعؿ الدينار قابال لمتحويؿ بالنس
 . (67)صرفو، واالعتماد عمى نظاـ التعويـ الموجو لنظاـ سعر الصرؼ

سعر الصرؼ  %  نتيجة لخفض 30ولقد نتج عف ىذه اإلجراءات خفض سعر الصرؼ الحقيقي بحوالي 
بغية تحقيؽ قدرة تنافسية مع الخارج مف اإلسمي مع اتباع سياسة نقدية مشددة، وقد قامت الدولة بيذا اإلجراء 

شأنيا أف تنوع االقتصاد بدرجة أكبر في اتجاه األنشطة التجارية غير الييدروكربونية وكذا التأثير عمى 
األسعار النسبية ذاتيا، فيما يخص أسعار الفائدة فبعد التحرير الجزئي ليا في بداية التسعينات تـ وضع أوؿ 

، وتـ تحرير أسعار الفائدة 1994أسعار الفائدة التي تحددىا قوى السوؽ سنة خطوة مف أجؿ إنشاء نظاـ 
، أما فيما يخص 1996، ومع تباطؤ التضخـ ظير سعر فائدة حقيقي موجب سنة 1995بصفة نيائية سنة 

)المذكورة  1994أسعار السمع والخدمات فقد تـ إلغاء الدعـ حتى عمى المنتجات التي تـ استثناؤىا سنة 
 ( وىذا خالؿ السنتيف التاليتيف.سابقا

(، ولقد 1995إلى مارس  1994لقد تـ تطبيؽ البرنامج االستقراري عمى مدار سنة كاممة )أفريؿ 
بوشر تطبيقو في ظروؼ اقتصادية واقتصادية واجتماعية وأمنية جد صعبة، وعمى رغـ ذلؾ فإف الخبراء 

خاصة، يشيدوف بأف الجزائػػر قػػػد احترمت وطبقت  المالييف بصفة عامة، وخبراء صندوؽ النقد الدولي بصفة
 كافة اإلجراءات المتفؽ عمييا بصرامة.

  : د ـــ النتائج المحققة من البرنامج

تتمثؿ النتائج المحققة مف خالؿ فترة ىذا البرنامج في إيقاؼ النمو االقتصادي، حيث بمغ معدؿ نمو  
التضخـ لـ ، كما كاف معدؿ 1993( عاـ  2مج، بينما كاف ) ػػػػػػػػ % ( في فترة البرنا2,5الناتج المحمي ) ػػػػػػػ %

في  40,17 المتوقعة حسب البرنامج، وتـ تخفيض قيمة العممة المحمية بػ % 40عوض %  29يتجاوز % 
. حيث رافؽ ىذا التخفيض ارتفاع (68)مف قيمتيا خالال سنة واحدة 60، إذ فقدت أكثر مف % 1994أفريؿ 
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 8,7د الغذائية والطاقوية المدعمة، وتحرير سمع أخرى، كما خفض عجز الميزانية العمومية مف % ألسعار الموا
الوقت نفسو تابعت الخزينة . وفي 1994 في عاـ 4,4إلى %  1993مف الناتج المحمي اإلجمالي في سنة 

( فقد M2النقدية )المصرفي، أما الكتمة  العمومية عممية تطيير المؤسسات وتقميص استدانتيا تجاه النظاـ
، وفي 1993في عاـ  21مقابؿ %  1994فقد مف الناتج المحمي اإلجمالي عاـ  15,7ارتفعت مف % 

بعيدة عف معدؿ التضخـ الذي ارتفع إلى  الوقت نفسو ارتفعت معدالت الفائدة الدائنة والمدينة، غير أنيا بقيت
 %29 ، 

الناتجة مف أف تتحكـ في استخداـ الموارد اإلضافية  تدؿ ىذه النتائج عمى أف الخزينة العمومية استطاعت
ميزاف الدفوعات، الذي زيادة الجباية النفطية المتصاص عجزىا الكمي، أما عمى المستوى الخارجي فقد تحسف 

مميار  1,5، مقابؿ 1994مميار دوالر في عاـ  2,64أدى إلى زيادة االحتياطي مف العمالت الصعبة بمقدار
 .(69)1993دوالر في عاـ 

مميار دوالر مف الديف  16فمنذ تطبيؽ الجزائر لبرنامج االستقرار االقتصادي تمت إعادة جدولة قرابة  
مف المستحؽ العاـ ليذا الذيف، إذا ما أضفنا  6، أي ما يعادؿ % 1995الخارجي، ذلؾ حتى جويمية 

ثقؿ في لي أصبح أقؿ ، يمكف القوؿ بأف الضغط الما1995و  1994القروض الخارجية المجندة خالؿ 
االنعاش  انشغاالت برنامج االصالحات االقتصادية، وال يجب أف يشكؿ عائقا في صيرورة بعث

 .(70)االقتصادي

الشرائية،  ىذه  باإلضافة فقد تسبب التطور السريع لألسعار وانخفاض المداخيؿ الحقيقية تدىور القدرة 
 1990مف اعي وتعميؽ ظاىرة البطالة، ففي الفترة الممتدة الظاىرة التي تزيد مف حدة اضطراب المناخ االجتم

يقدر بحوالي % بمعدؿ  ( وسجؿ نمو سنوي 174,48مرات تقريًبا )%  3، قد تضاعفت األسعار بػ 1996إلى 
في المتوسط  19المعدؿ %  في حيف أف الرواتب في القطاع العمومي لـ تعرؼ أي زيادة ، بحيث يقدر 25

 .(71)خالؿ السنة

 ( بالنسبة المئوية%96ـــ  93( ارتفاع األسعار مع انخفاض األجور في الفترة )13جدول رقم )    

 1996 1995 1994 1993 السنػػػػػوات

 18,69 29,78 29,04 20,54 األسعػػػػار

 2,08 24,45 17,41 15,90 األجػػػػػػور

تصادي ٔاالختًاػً نهسذاسً انثاًَ يٍ ، تمرٌر حٕل انظرف االلCNESيٍ إػذاد انباحثت اػتًادا ػهى يؼطٍاث  

 .1222، ياي 21، انذٔر انؼايت 2555سُت 
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(، حيث 1996ػػػػ  1993فمف خالؿ الجدوؿ يتبيف بأف الوضع المتدىور عرؼ ذروتو خالؿ الفترة ) 
 . 15.90شيد ارتفاع في األسعار في الوقت الذي لـ تعرؼ قيمة األجور ارتفاعا إال بػ % 

المؤسسات  عمى مستوى 32, 3ؿ فقد سجؿ انخفاض في حجـ العاـ بنسبة % وفيما يخص التشغي 
، وىذا االنخفاض مس 1996ومارس  1995أشير ) ما بيف سبتمبر  6العمومية الوطنية، عمى مدار 

، والبناء واألشغاؿ العمومية قد سجؿ 7,02بالخصوص قطاع الصناعة بخسارة في التعداد الدائـ بنسبة % 
 .(72)في تمؾ المرحمة 3,39اده الدائـ بارتفاع قدره % نمو طفيفا في تعد

ىذا بالنسبة الستقرار االقتصاد الكمي، أما بالنسبة لنتائج عممية اإلصالحات االقتصادية، فإننا نوجزىا  
 فيما يمي:

 مؤسسة. 23مؤسسات عمومية وطنية مف بيف  5ػػػػ استقاللية  1 

 ي إطار برنامج الخوصصة.فنادؽ عمومية لمبيع، وىذا ف 5ػػػػ عرض  2 

 مؤسسة عمومية محمية. 88ػػػػ حؿ  3 

ػػػػ تطيير البنوؾ التجارية، وذلؾ عف طريؽ دراسة مالية عمى اساس حساباتيا في آخػػػر عػػاـ  4 
 ، وتحديد احتياجاتيا مف رأس الماؿ.1993

نشاء  غذائية المدعمة،تحير أسعار المدخالت الزراعية ومواد البناء، ورفع أسعار المواد الػػػػ  5  وا 
صندوؽ الضماف مف البطالة، وذلؾ مف أجؿ التخفيؼ مف اآلثار السمبية التي تسبب فييا عممية 

 اإلصالحات.

فاإلصالحات الييكمية في الجزائر ليست السبب الوحيد في تدىور ظروؼ المعيشة لممواطنيف،  
الرئيسي في  النفط في الثمانينات، يعتبر السبب فالركود الذي شيده االقتصاد الوطني مباشرة بعد أزمة أسعار

 17,5تدىور الظروؼ المعيشية لفئة كبيرة مف السكاف، وليذا السبب خصصت الجزائر غالفا ماليا مقداره 
دج جزائػػري  2100مميار دينار لصالح ىذه الفئة، خاصة البطاليف، حيث منحوا دعما نقديا مباشرا بقيمة 

 .(73)تقديػػـ مساعدات وقروض لمشباب العاطؿ عف العمؿ مف أجؿ خمؽ تعاونيات لمشيػػر، باإلضافػػة إلى

 :( 1998ـــ مارس  1995ــ  برنامج التصحيح الييكمي) أفريل  3ــ  4

إف سياسة االستقرار االقتصادي تيدؼ إلى تحقيؽ التوازنات االقتصادية الكمية متبوعة ببرنامج  
الجزائر( وتحقيؽ  البنؾ الدولي النعاش اقتصاديات الدوؿ النامية ) مف بينيا التصحيح الييكمي، وىذا األخير تبناه

النمو االقتصادي وىذا بالتأثير عمى العرض الكمي، والذي يتطمب تطبيقو مدة زمنية متوسطة أو طويمة 
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غط عمى لتحقيؽ األىداؼ المرغوب فييا، عمى عكس سياسة االستقػػرار االقتصػػادي التػػي ترتكػػز عمػػػى الض
 الطمب الكمي بخفض النفقات العامة باالعتماد عمى اإلجراءات التي تطرقنا إلييا سابقا.

الوطني،  فالتصحيح الييكمي في الجزائر ضرورة حتمية ناتجة عف الوضعية المتدىورة لالقتصاد
ى ضرورة المعالجة وخاصة أف المعالجات الجزئية المتتالية منذ الثمانينات لـ تأتي بأي نتيجة، تـ االجماع عم

الجزئية لكافة المشاكؿ التي يعانييا االقتصاد الوطني لذلؾ فإف برنامج التصحيح الييكمي ىو تجسيد 
 إلجراءات مسطرة مف أجؿ إنعاش االقتصاد واالنتقاؿ إلى اقتصاد السوؽ.

 :  أ ـــ  أىداف برنامج التصحيح الييكمي

 ركز البرنامج عمى تحقيؽ ما يمي: 

وعمى مدار ثالث سنوات مقبمة، وىػػػذا النمو  5نمو اإلنتاج خارج المحروقات عمى األقؿ %  ػػػػ تحقيؽ 
مشروط بمتابعة خمؽ مناصب الشغؿ، وقد أعطى األولوية لقطاع الفالحة، ثػػـ البنػػػاء السكني، والمؤسسات 

 .(74)ؾ األفرادالصغيرة والمتوسطة الصناعية والخدماتية، ىذا ما سيسمح بضماف تحسيف دائـ الستيال

 .(75)ػػػػ تحقيؽ االستقرار المالي 

لغاء الدعـ عمى بعض السمع   .(76)ػػػػ التحرر التدريجي لمتجارة الخارجية، وتحرير األسعار وا 

 ػػػػ التحكـ في التضخـ. 

 ػػػػ الشروع في الخوصصة مف خالؿ وضع إطار تشريعي. 

 ػػػػ تحقيؽ توازف ميزاف المدفوعات. 

 القطاع اإلنتاجي. ػػػػ تشجيع 

ومف أجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ رسمت السمطات المركزية سياستيف اقتصاديتيف تتمثؿ األولى بسياسة  
اقتصادية ظرفية، والثانية بسياسة اقتصادية متوسطة المدى ، فالسياسة االقتصادية الظرفية تتعمؽ بالتدابير 

بالميزانية، فقد وتقميص عجز الميزانية، وفيما يتعمؽ  المالية والنقدية التي تسمح بتحقيؽ نمو اقتصادي دائـ
زالة ىذا العجز ابتداء مف سنة ، ثـ بعد ذلؾ إظيار 1996 حرصت السمطات المركزية عمى تخفيض عجزىا وا 

فائض لتدعيـ االدخار الوطني مف أجؿ تدعيـ االستثمار، ومف أجؿ تجسيد ىذه اإلجراءات المتعمقة بسياسة 
 : (77)سمطات إلىالميزانية، عمدت ال

 : وذلؾ عف طريؽ : أ ــــ زيادة الموارد

 ػػػػ توسيع الضريبة عمى القيمة المضافة. 

 ػػػػ زيادة المردود الضريبي، وذلؾ عف طريؽ مكافحة الغش والتيرب الضريبي. 
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 وذلؾ عف طريؽ :ب ـــ تقميص النفقات : 

 ػػػػ تخفيض النفقات اإلدارية. 

 ر الوظيؼ العمومي.ػػػػ التحكـ في كتمة أجو  

 العمومية.إزالة دعـ أسعار المواد المدعمة، وتقميص نفقات صندوؽ التطيير المالي لممؤسسات  ػػػػ 

 ػػػػ عقمنة نفقات التجييز. 

إلى أما بالنسبة لمسياسة النقدية، فإف السمطات المركزية ركزت عمى التحكـ في التضخـ وتخفيضو  
السمطات المركزية  تقرار في االقتصاد الوطني، ومف أجؿ تحقيؽ ذلؾ فإفرقـ واحد، وذلؾ مف أجؿ ضماف االس

 اتخذت التدابير النقدية التالية :

ػػػػ التحكـ في السيولة المصرفية، وذلؾ مف أجؿ ضماف المرونة الكافية لمعدالت الفائدة ما بيف  
 البنوؾ.

 ض إلعادة تمويؿ البنوؾ.ػػػػ إزالة ىامش ربح البنوؾ وذلؾ عف طريؽ تقنيات مناقصة القرو  

 ػػػػ إزالة ىامش ربح البنوؾ مع تحرير كمي لمعدالت الفائدة المدينة. 

 ػػػػ تحقيؽ معدالت فائدة حقيقية موجبة الستقطاب االدخار الخاص. 

توفير كؿ  أما بالنسبة لمسياسة االقتصادية عمى المدى المتوسط، فإف السمطات المركزية عزمت عمى 
 مف أجؿ العودة إلى النمو االقتصادي، وحرصت عمى أف يتسـ ىذا النمو بػ : الوسائؿ الممكنة

ػػػػ االستعماؿ األمثؿ لمجياز اإلنتاجي وتحسيف المردودية مع تشغيؿ كؿ القطاعات اإلنتاجية، وخاصة  
ات قطاعات الصناعة والزراعة والبناء، والعمؿ عمى توفير التمويف المالئـ والدائـ لعيدا عف خطر التقمب

 والصدمات الداخمية والخارجية.

ػػػػ االستقرار الدائـ مع معدؿ تضخـ معقوؿ يمكف التحكـ فيو، وىذا يتطمب المجوء إلػػى مصػػػادر  
لغاء التمويؿ النقدي التضخمي.  تمويف تعتمد عمى االدخار وا 

 حمة الحقة.ػػػػ إيقاؼ البطالة في المرحمة األولى ثـ البدء بالتشغيؿ وامتصاص البطالة في مر  

الخارجية، وذلؾ  أما بالنسبة لمقطاع الخارجي، فقد ركزت السمطات المركزية عمى متابعة تحرير التجارة 
برفع القيود اإلدارية والمالية، باإلضافة إلى تشجيع الصادرات خارج المحروقات، كما ركزت عمى تطوير نظاـ 

، وسوؽ صرؼ متصمة 1995ع نياية الصرؼ، وذلؾ عف طريؽ إقامة سوؽ لمصرؼ ما بيف البنوؾ م
بالسوؽ النقدية، والعمؿ عمى جعؿ الدينار قابال لمتحويؿ بالنسبة لنفقات الصحة والتعميـ والسياحة كمرحمة 

 أولى، باإلضافة إلى تخفيض مستوى الحماية الجمركية بيدؼ االنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة.
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 :  ب ـــ  نتائج برنامج التصحيح الييكمي

 تميزت سيرورة اإلصالح االقتصادي بعدة سمات إيجابية تتمثؿ بصورة عامة في: 

خالؿ  4,5% ،4، %3,9بالنسبة لمنمو االقتصادي كانت النتائج إيجابية حيث قدر معدؿ نمو بػ %ػػػػ  
المحروقات، طػػػاع عمى التوالي، ويعود الفضؿ فػػي ىػػػػذا النمػػو بشكػػؿ رئيسػػػي إلػػػى ق 97،  96،  95السنوات 

األوليف استفادا مف ظروؼ  الفالحة، وبدرجة أقؿ مف قطاع البناء واألشغاؿ العمومية والري، عمما أف القطاعيف
في  1يزيد إال بنسبة % خارجية مواتية نسبيا، بحيث أف الناتج الداخمي الخاـ خارج المحروقات والفالحة قد ال 

انتكاسة، حيث تراجعت قيمتو المضافة  لقطاع الصناعي فيمر بفترة، أما ا(78)1995في  1,5مقابؿ %  1996
إلى حد كبير سواء تعمؽ األمر بشكؿ (، ذلؾ أف الضغوط المؤثرة عمى نمو ىذا القطاع تضاعفت 2,4بػ ) ػػػػ% 

 ػػػػ أو بوضعية السوؽ الخاصة بالمؤسسات. التمويؿ ػػػ رغـ تدخؿ الدولة في منح تسييالت مف أجؿ االستيراد

سنة  في 1,3، % 1996مف إجمالي اإلنتاج الخاـ سنة  3ػػػػ تحقيؽ فائض في الميزانية بمغ %  
، ويعود الفضؿ في ذلؾ إلى االرتفاع النسبي في 1995في سنة  1,4، مع تخفيؼ عجز يقدر بػ % 1997

الخارجية، لسوؽ أسعار البتروؿ، والتوقؼ عف تمويف المؤسسات االقتصادية بالمواد األولية والتجييزات مف ا
دج لدى بنؾ   مميار 75كما تـ دعـ توازف الميزانية في جو يتسـ بانخفاض ديوف الخزينة العمومية بمقدار 

 .(79)مميار دج لدى البنوؾ التجارية 50الجزائر، و 

خالؿ السنوات  5,0، % 5,7، % 18,7، % 28,8، و % 29ػػػػ انخفاض معدؿ التضخـ مف %  
. إف ىذا االنخفاض راجع لمتعديالت التي مست (80)عمى التوالي 1998، 1997، 1996، 1995، 1994

 أسعار بعض السمع المدعمة، وانخفاض قيمة العممة الوطنية.

لى %30%، الى 29.2ػػػػ ارتفاع االيرادات مف         مف الناتج الداخمي الخاـ  33,3، إلى % 32,1% ; وا 
،  31,1ي أما النفقات العامة فحققت النسب التالية: % ، عمى التوال1997، 1996، 1995، 1994خالؿ 
 .(81)خالؿ نفس السنوات 30,4، %  28,2، %  %29,4 

جواف نياية  مميار دوالر في 0,3مميار دوالر مقابؿ  1,9باإلضافة إلى تحسف ميزاف العمميات الجارية  
خالؿ ىذه الفترة  الفائض المسجؿمميار دوالر بفضؿ  6,4، وزيادة احتياطي الصرؼ )الذي ارتفع إلى 1996

 .(82)مميار دوالر 2,2والمقدرة بػ 

إلى ػػػػ تقميص المديونية نتيجة عممية إعادة جدولة بعض ديونيا، حيث انخفضت نسبة خدمة الديف  
كاف  1995 ، ولمتذكير ففي سنة1997في سنة  24إلى %  1993في سنة  82السمع والخدمات مف % 
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، و 1996مميوف دوالر في سنة  33,561مميوف دوالر، و  31,537مقدر بػػ إجمالي الديف الخارجي 
 .(83)1998مميوف دوالر في سنة  30,473، و 1997مميوف دوالر في سنة  31,222

في  25أما التحدي األكبر الذي واجيتو السمطات فيو مشكؿ البطالة التي اقتربت نسبتيا إلى %  
 .1998في عاـ  28رتفاع إلى أف بمغت% ، واستمرت ىذه النسبة في اال1995عاـ 

، حيث 1994 لقد عرفت عممية التصحيح الييكمي لممؤسسات الصناعية أوؿ إنجاز فعمي ليا في عاـ 
، كما تـ إعداد مخططات 1995و  1994مؤسسة غير مستقمة إلى االستقاللية التامة في عامي  12انتقمت 

د باشرت السمطات المركزية بتطبيقو، غير أف فعالية ىذا التصحيح الداخمي لمجمؿ المؤسسات الصناعية، وق
، 1996المخطط أجبرت السمطات عمى استبدالو بجياز جديد، تـ وضعو إثر لقاء البنوؾ والمؤسسات في 

 ويرتكز عمى عالقات تعاقدية فيما بينيا لتمويؿ استغالؿ النشاطات الصناعية وتنميتيا.

 22/05خوصصة المؤسسات العمومية في الرسـو الرئاسي  ، فقد صدر قانوفبالنسبة لمخوصصةأما  
، وبدأ في تنفيذ ىذه العممية في أفريؿ 12/97في األمر  1997المعدؿ في مارس  1995أوت  26المؤرخ في 

 1996مؤسسة عمومية محمية صغيرة أغمبيا في قطاع الخدمات، وفي نياية عاـ  200، حيث مست 1996
شركات جيوية قابضة، تواصمت خوصصة أكثر مف  5صتيا، بعد إنشاء تسارعت وتيرة حؿ الشركات وخوص

، فييدؼ إلى بيع 1997، أما قانوف الخوصصة المعدؿ في مارس 1998مؤسسة محمية وىذا في أفريؿ  800
، كما أف القطاع الصناعي ىو المتضرر مف تمؾ العممية بػ %  1999ػػػ  1998مؤسسة كبرى خالؿ الفترة  250
ومف أجؿ التسريع بعممية الخوصصة، تـ اتخاذ ، 30بػ % طاع البناء واألشغاؿ العمومية والري، ثـ يميو ق54

منيا: التخفيؼ مف القيود الضريبية لصالح االستثمارات جممة مف اإلجراءات المالية والقانونية والتحضيرية 
عظـ المؤسسات ذات اإلنتاجية، تشجيع الترقية العقارية، إنشاء السوؽ المالي، حيث شممت الخوصصة م

:الصناعات النسيجية والصناعات الغذائية ،الصناعة الميكانيكية ،الصناعة  (84)الطابع الصناعي منيا
 الكيربائية ،الصناعة اإللكترونية...الخ.

الصناعية، والتي كانت  وعمى ضوء ما تقدـ نستطيع القوؿ بأف عممية التحويؿ التي تمت عمى مستوى القاعدة
نما جاءت نتيجة ألوضاع سمبية أدت إلى حدوث  محور السياسة التنموية لـ تأتي صدفة أو بإرادة داخمية، وا 

 أزمات ومشكالت لـ تستطع السياسة التنموية المعتمدة والموجية مف االستجابة لجممة المطالب المطروحة.

قطاع الصناعة عمى إدخاؿ رأس الماؿ والتكنولوجيا المتطورة إلى  1995ساىـ برنامج الخوصصة لسنة  
إلعطائو ديناميكية والرفع مف قدراتو، حيث واجو في السابؽ صعوبات جمة نتيجة انخفاض الطاقة اإلنتاجية 
وارتفاع التكاليؼ، غير أف النتائج المحققة إثر عممية الخوصصة لـ تكف في مستوى الطموحات ال سيما بعد بروز 
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ورصة، وغموض القدرات المالية لممستثمريف الجزائرييف، مشاكؿ عديدة في ميداف التطبيؽ، عدـ وجود سوؽ الب
. إضافة إلى (85)الموجية لمخوصصة وعقود ممكيتيا وبروز مشاكؿ كبيرة باألوضاع المحاسبية وبتقويـ الوحدات

 تخويؼ المستثمريف األجانب الستثمار أمواليـ في الجزائر.

أجؿ مف  1999إلى  1994ترة مف ميار دوالر خالؿ الف 13وقد كمفت عممية تطيير المؤسسات  
الحكومة أنشأت وزارة  إعادة تنظيـ القطاع العاـ، غير أنيا لـ تحقؽ األىداؼ المسطرة كما ىو مطموب، رغـ أف

، مما ترتب عنو 1996مؤسسة في نياية  23إعادة الييكمة كاممة ليذه العممية، وقد مست عممية التطيير 
ألؼ عامؿ.  80لقطاعات، ومنو عمى سبيؿ المثاؿ َفَقَد قطاع البناء تسريح العماؿ بصورة جماعية في معظـ ا

قّدرت وزارة المالية مختمؼ عمميات تطيير المؤسسات العمومية االقتصادية بحػػوالي  1998وفي نياية 
أضعاؼ ميزانية الجييز  7مف الناتج الداخمي الخاـ أو  50مميػػار دج، وتمثػػؿ ىػػذه العمميػػة نسبة %  1400

مدولة لنفس السنة، باإلضافة فإف سياسة تطيير المحفظة المالية لمبنوؾ العمومية استمرت حتى بعد إنجاز ل
، فإف تكمفة عمميات التطيير انتقمت مف 2000ػػػ  1988برنامج التصحيح الييكمي، حيث أف بيف عاميف 

 مميار دج. 2000مميار دج إلى  1400

 : (1998جوان  30مقت أبوابيا ) إلى ( : عدد المؤسسات التي أغ14جدول رقم )

مؤسسات عمومية  القطاع القانوني
 اقتصادية

مؤسسات عمومية 
 محمية

مؤسسات  
 خاصة

 المجموع
 قطاع النشاط االقتصادي

 25 2 18 5 الفػػػػػالحة

 443 ػػػػ 383 60 الصناعة

 249 ػػػػ 195 54 البناء واألشغاؿ العمومية والسكف

 98 ػػػػ 83 12 الخدمات

 815 2 679 134 المجمػػػػػػوع

انًدهس انٕطًُ االلتصادي ٔاالختًاػً، تمرٌر حٕل اَثار االلتصادٌت ٔاالختًاػٍت نبرَايح انتؼذٌم انٍٓكهً انًصذر6 

 .53، ص 2554، َٕفًبر 21انذٔرة انؼايت 

 
مؤسسات التي فمف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف القطاع الصناعي ىو القطاع الذي سجؿ أكبر عدد مف ال 

% مف المؤسسات العمومية المحمية،  86% مػػػف عمميات حػػػؿ المؤسػػػػسات، منيا 54أغمقت أبوابيا وذلؾ بنسبة 
 %مف المؤسسات المحمية.  30ويميو قطاع البناء واألشغاؿ العمومية والرّي بنسبة 
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ـّ اعتمادىا في السداسي األّوؿ مف عاـ        ير الى أف اجراءات حؿ تش 1998إف الحصيمة التي ت
، وانجز عف ذلؾ تخفيض في عدد العماؿ بمغ 1994مؤسسة منذ  800المؤسسات شممت أكثر مف 

عامؿ،  50700عامؿ، ويضاؼ الى العدد العماؿ الذيف غادروا مؤسساتيـ طوعا ويقدّروف بػػػ  212960
 عامؿ. 100840والعماؿ الذيف أحيموا عمى البطالة التقنية بػػػ 

ا بالنسبة لتدفؽ االستثمار األجنبي المباشر الى الجزائر يبقى ضعيفا، رغـ مجيودات الدولة في أم      
إحداث عدة تغيرات خاصة عمى النصوص القانونية كقانوف النقد والقرض الذي يضمف حرية تحويؿ األرباح 

تجاري الذي يناسبو، فمربما ورأس الماؿ، وقانوف التجارة الذي يوفر مرونة كبيرة لممستثمر لكي يختار النمط ال
تبقى الجزائر في نظر األجانب عبارة عف سوؽ لمتصدير عوضا عف أف تكوف سوؽ لالستثمار، وىذا يتأكد 

 مف خالؿ الجدوؿ التالي:

 ( :حجم االستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر: ) بالنسبة المئوية(15جدول رقم )

 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

 07 04 05 1 15 12 12 0 حجـ االستثمارات األجنبية المباشرة

اإلَساٍَت، يُشٕراث خايؼت  زغٍب شٓرزاد االستثًار األخُبً انًباشر فً اندسائر ٔالغ ٔآفاق، يدهت انؼهٕوانًصذر6  

 .252، ص1221، اندسائر، خٕاٌ 13يُتٕري، لسُطٍُت، انؼذد 

إلى راجع  ، وذلؾ1إلى %  1994ع حجـ االستثمارات األجنبية ي سنة نالحظ مف خالؿ الجدوؿ تراج 
 المستثمريف األجانب . اإلجراءات القانونية التي لـ تبيف ماىية الشباؾ الوحيد، وما نوع الضمانات المعطاة ليؤالء

رجح المالمتوسط  وكما يتضح وفؽ المؤشر الذي يحدد مدى جذب االستثمارات األجنبية، والذي يتمثؿ في 
اإلجمالي مف التشغيؿ،  لحصة بمد ما مف االستثمارات األجنبية العالمية بالنسبة لممستوى النسبي لإلنتاج الداخمي

ومف الصادرات العالمية، بأف الجزائر تحتؿ مرتبة البمداف التي تتميز بضعؼ كبير في استقطاب االستثمارات 
 وىذا ما يبينو الجدوؿ التالي: (86)األجنبية المباشرة لمختمؼ القطاعات خارج المحروقات

 

 .، وحصة بعض القطاعات1998(: االستثمارات األجنبية المباشرة في سنة 16جدول رقم )

 الحصة مف االستثمار األجنبي القطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع

 مميار دوالر 1,18 المحروقػػػػػػػػػػػػػػات

 مميوف دوالر 160,6 الصنػػاعة الكيميائيػة

 مميوف دوالر 43 الغذاء الفالحي

 مميوف دوالر 23 األشغػػاؿ الكبػػرى
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 مميوف دوالر 9,1 االستيػػػػػػػالؾ

 مميوف دوالر 7 السكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

 مميوف دوالر 1 المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجـ

 مميوف دوالر 0,2 الخػػػػػػػػػػدمات

 .252خغ سبك ركرِ، ص انًصذر 6 زغٍب شٓرزاد، ير 

 

وبالتالي يبقى قطاع المحروقات ىو المستيدؼ مف طرؼ المستثمريف األجانب، بالرغـ مف فتح رأس  
 الماؿ لعدة شركات عمومية في ظؿ برنامج الخوصصة.

شركػػة ومجموعػػػة غربيػػػة خػػػارج نطػػػاؽ  250وفؽ عممية سبر اآلراء التي تضمنت أكثر مف  
تـ ترتيب أىـ العوائؽ التي  (87)مبيا مف الدوؿ األوروبية ) فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا(المحروقات، وأغ

 :(88)مازالت تعيؽ عممية االستثمار في الجزائر وحسب التصويت كاف أىميا

االستقرار السياسي، فتعاقب الحكومات يطرح إشكالية حادة في ظيور مجموعة كبيرة في  42ػػػػ %  
خاذ القرارات السياسية المتعمقة باالستثمار، ويتجمى ذلؾ في أف الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ال التنفيذ وات

 تممؾ حاليا قائمة شاممة عمى المستثمريف المحمييف واألجانب في الجزائر.

السوؽ الموازية، بسبب وجود السوؽ الموازية الذي يعمؿ عمى رفع التكمفة ومف ثـ يصعب  37ػػػػ %  
 وصوؿ إليو.ال

اإلطار التشريعي والقانوني، الذي لـ يكف واضحا بشكؿ يسمح باالستثمار، بؿ عمى العكس  34ػػػػ %  
أدى إلى تفشي الرشوة، والضعؼ في اتخاذ التدابير والخطوات التي تسمح بأف يكوف المنتػج الجزائري قادرا 

 عمى المنافسة وأكثر جاذبية.

بسبب تداخؿ مشاكؿ مرتبطة بالتحوالت البنكية واإلجراءات الجمركية، تشمؿ مشكؿ العقار، و  35% ػػػػ  
 الصالحيات بيف مختمؼ الييئات في مسار االستثمار.

أما أولويات المستثمريف مف خالؿ سبر اآلراء فتتمثؿ في إصالح المنظومػػة البنكيػػػة ومراقبػػػة الصرؼ  
فقط مع تخفيؼ اإلجراءات الجمركية بنفس  26 مف االجابات، يميو تطوير األمف بنسبة % 50بنسبة % 

 .(89)15النسبة، وتخفيؼ وتسييؿ اإلجراءات البيروقراطية اإلدارية بنسبة % 

وضوح تكشؼ عف مدى االزدواجية وعدـ  1993وعميو فإف االحصائيات لمنشاط االستثماري منذ  
 4000قاربت  2003نذ تمط الفترة لغاية الرؤية بيف الخطاب السياسي والواقع، فقيمة االستثمارات المرصودة م
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تقريبا، وىذا ما يؤكد البطء  7مميار دوالر، إال أنو لـ ينجز منيا سوى نسبة تفوؽ %  48مميار دج، أي حوالي 
 السائد في إحداث تغيير عمى المستوى االقتصادي.

 

 ــ تقييم فترة االصالحات االقتصادية بصفة عامة:  4ــ  4

  االقتصادية تجدر اإلشارة إلى خمس نتائج معتبرة ىي :وفي إطار االصالحات 

ػػػػ  1996 :تتعمؽ بإعادة التوازنات الخارجية وتدعيـ الوضع الخارجي في النتيجة المحققة األول*  
مميار دوالر  8,9، و1997ماليير دوالر أمريكي في نياية عاـ  8، بحيث بمغت احتياطيات الصرؼ 1997

 .(90)1993مميار دوالر في نياية مارس  1بؿ مقا 1998أمريكي في مارس 

 لقد تطورت الديوف الخارجية واحتياطات الصرؼ حسب الطريقة اآلتية: 

 :(1998ـــ  1993( : تطور الديون الخارجية واحتياطات الصرف خالل الفترة )17جدول رقم )

 السنة
 الديف

1993 1994 1995 1996 1997 1998 

25,72 ريكي(ديوف خارجية )مميار دوالر أم
4 

29,65 31,32 32,09 31,2 30,5 

 ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ 1,9 3,9 5,2 تعبئة قروض خارجية جديدة )دوالر أمريكي(

% 86%  فوائد الديوف الخارجية قبؿ إعادة الجدولة
95,5 

 ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ %80 

% 32%  29%  42%  47%  ػػػػػػ بعد إعادة الجدولة
 6,7 8 4,5 2,009 2,64 1,5 االحتياطي الخاـ بماليير الدوالرات 47,1

 7.6%  9,4%  4,5%  2%  2,9%  1,9% االحتياطي الخاـ خالؿ شير مف الواردات
 rapport indicateurs de l’économie algérienne 1980- 2006يٍ إػذاد انباحثت، اػتًادا ػهى يؼطٍاث 6

Ministère de finance, décembre 2007                                        .   
ــــ ػبذ انًدٍذ بٕزٌذي، تسؼٍُاث االلتصاد اندسائري،)حذٔد انسٍاساث انظرفٍت( ترخًت خربٍب أو انحسٍ، يٕفّ نهُشر 

 .33، ص 2555ٔانتٕزٌغ، اندسائر، 

وذلؾ بفضؿ ف التحكـ فييا ومف خالؿ الجدوؿ نالحظ بأف جاري الديوف الخارجية تطور حسب وتيرة يمك    
احتياطات الصرؼ يجري  المجوء األكثر حذرا لمقروض الخارجية الجديدة، في الوقت الذي كاف فيو تشكيؿ

 بصفة مرضية.

 التجاري. إف تحسيف الوضعية الخارجية لالقتصاد الوطني تتجمى أيضا مف خالؿ تطور الميزاف 
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 (1998ـــ  1993الفترة ) (: تطور الميزان التجاري خالل 18جدول رقم )

 الوحدة : )مميار دوالر(

 السنة
 المركبات

1993 1994 1995 1996 1997 1998 

 10,13 14,14 12,880 10,279 8,899 10,502 الصادرات اإلجمالية

 9,77 13,64 12,280 9,786 8,606 10,102 صادرات المحروقات

 0,36 0,495 0,600 0,493 0,293 0,400 الصادرات خارج المحروقات

 9,32 8,35 9,441 10,100 9,158 7,774 الػػواردات )فوب(

 2,66 2,49 2,561 2,753 2,755 1,889 الواردات الغذائية

 +839, 0 +5,79 +3,439 +3,439 -0,259 +2,728 الميزاف التجاري

 13,4 19,49 21,43 17,58 16,31 17,52 السعر المتوسط لمبرميؿ
 .34زٌذي، يرخغ سبك ركرِ، ص انًصذر6 ػبذ انًدٍذ بٕ 

 

البتروؿ الخاـ  ، وذلؾ بفضؿ تحسف أسعار1997لقد تـ تحقيؽ رقـ قياسي في الفائض التجاري في عاـ  
 في السوؽ العالمية، وكذا بفضؿ الحد مف حجـ الواردات.

 : تخص التطيير التدريجي لألمواؿ العمومية. النتيجة الثانية المحققة*  

مف المنتوج الداخمي الخاـ في عاـ  3اإلجمالي لمخزينة العمومية قدر بػ % إف فائض الميزانية  
 ، كما يظير في الجدوؿ اآلتي:(91)1993 في عاـ  9,1، مقابؿ عجز بمغ 1996%

 ( : األموال العمومية19جدول رقم )

 السنة
 المركبػػات

1993 1994 1995 1996 1997 1998 

 27,4 33,3 32,1 30,0 29,2 26,9 لخاـإيرادات الميزانية % المنتوج الداخمي ا

 30,9 30,4 28,2 29,4 31,1 32,8 نفقات الميزانية % المنتوج الداخمي الخاـ

الرصيد اإلجمالي لمخزينة% المنتوج الداخمي 
 الخاـ

 3,8ػػػػػػ  2,4 2,9 1,4ػػػػػػ  4,4ػػػػػػ  8,5ػػػػػ 

الرصيد اإلجمالي لمخزينة بماليير الدينارات 
 ةالجزائري

 28,2ػػػػ  65,4ػػػػػ  100,6ػػػػ 
 +
75,3 

 +
66,1 

 1’108ػػػػ

 6rapport indicateurs de l’économie algérienne ; op-cit.p09 يٍ إػذاد انباحثت اػتًادا ػهى يؼطٍاث
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، وبال منازع تسييرا صارما لألمواؿ  1997،  1996،  1995، 1994لقد شيدت السنوات األربعة  
الوقت الذي كانت فيو إيرادات الميزانية في ارتفاع، فإف النفقات العمومية كانت ىي في العمومية، إذ في 

مميار دج(  100,6انخفاض نوعا ما، األمر الذي جعؿ بالضػػرورة رصيػػػد الخزينػػػة إيجابيػػػا إذ تطػػػور مف )ػػػ
لػػػى )+ 1996مميػػػار دج(  75,3إلػػى )+ 1993في عاـ    .1997( في عاـ مميػػػار دج 66,1وا 

 () تحوالت بالمقارنة مع بداية الفترة( تطورا بالطريقة اآلتية.M2ولقد عرؼ بدوره نمو الكتمة النقدية ) 

 (M2(: تطور الكتمة النقدية)20جدول رقم )

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 السنػػػػػػػة

 21,6 15,3 10,5 16 14 18 (M2الكتمة النقدية )
 .35حًٍذ بٕزٌذي، يرخغ سبك ركرِ، ص انًصذر6 ػبذ ان

حسب مقاييس مرضية، بعد أف كانت بالمفرطة مقارنة  1994لقد تـ احتواء نمو الكتمة النقدية منذ  
مع متطمبات االقتصاد، وقد ساىمت في المسار التضخمي، إف النمو المتزايد لمكتمة النقدية كاف ناتجا عف 

 التكفؿ بالعجز المالي المزمف لممؤسسات العمومية. نفقات الدولة العامة والمتمثمة خاصة في

 : لقد ساىـ التسيير الصاـر لكؿ مف الميزانية والنقد في انخفاض التضخـ. * النتيجة الثالثة المحققة 

  (. 1998ــــ  1993( : تطور معدل التضخم في الفترة ) 21جدول رقم )

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 السنػػػػػػػة

 5 5,7 18,5 29,8 29,0 20,5 التضخـ %نسبة 
 .02انًصذر6 ػبذ انحًٍذ بٕزٌذي، يرخغ سبك ركرِ، ص 

فػػي شيػػر مػػػارس  7,4إف التضخـ انخفض فعال، وأف مؤشر األسعار عنػد االستيػػالؾ بمػػػغ %        
 29ف % ، أما نسبة التضخـ فقد انخفضت بمعدؿ سنوي م1994في شير ديسمبر  38,4مقابؿ %  1997
 .1998في نياية ديسمبر  5، و % 1997في عاـ  5,7إلى %  1994في عاـ 

مف نسب  : تتعمؽ بتحسيف ظروؼ تمويؿ االقتصاد وىي تعتمد عمى الحد * النتيجة الرابعة المحققة 
ميف قد الفائدة، وعمى توفير جو لتطيير المؤسسات العمومية والبنوؾ، وىكذا فػػإف البنػػوؾ وفػػي أقػػػؿ مػػف عا

بمغت نسب الفوائد حدا  1994، ففي سنة (92)35خفضت خمس مرات عمى التوالي نسب الفائدة بحوالي % 
، ومف جية أخرى تـ التطيير المالي 11إلى %  1997وانخفضت ىذه النسبة في سنة  23قياسا يقدر بػ % 

 لممؤسسات العمومية خاصة بفضؿ تغطية الخزينة لكشفيا البنكي.

، 1996 ،1995: تتعمؽ بتحقيؽ نمو اقتصادي إيجابي في السنوات  لخامسة المحققةالنتيجة ا*  
 .1994، عمى التوالي، بعد عرقمة الركود ابتداء مف سنة 1998،  1997
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 .(: نسب نمو الناتج الداخمي الخام22جدول رقم )

 السنة
 النمػػػػػو

1993 1994 1995 1996 1997 1998 

 5,1 1,1 4,1 3,8 0,9ػػػػػػ  2,1ػػػػػ  لداخمي الخاـ %نسبة النمو الحقيؽ لمنتائج ا

نسبة النمو الحقيقي لمناتج الداخمي الخاـ خارج 
 قطاع المحروقات

 5,6 0,9ػػػػ  3,4 3,7 0,4ػػػػػ  2,5ػػػػػ 

 6rapport indicateurs de l’économie algérienne ; op-cit.p08 يٍ إػذاد انطانبت اػتًادا ػهى يؼطٍاث

شرية مف الركود بدأ النمو االقتصادي ينتعش رغـ أنو ما زاؿ غير كافيا وىشا إذ يرتكز عمى بعد ع 
 المحروقات والفالحة، وىما قطاعاف متجياف نحو الخارج.

طرؼ وفي األخير يمكف القوؿ بأنو رغـ ضخامة األمواؿ المرصدة لتطيير المؤسسات العمومية مف  
لقانوف المالية لسنة  مميار دج 76، ومبمغ 1993، في قانوف المالية لسنة مميار دج 86الدولة، والمقدرة بحوالي 

تحسف مف ، إال أنيا لـ تحقؽ نتيجة إيجابية، ولـ 1997مميار دج لقانوف المالية لسنة  74، و 1994
مبرر اقتصادي،  الوضعية المالية ليذه المؤسسات، وىذا راجع إلى منيجية التطيير المالي التي ليس ليا

التطيير مف سنة  ؤسسة تجد نفسيا سنويا في نفس المشاكؿ، إذ أف الدولة الجزائرية خصصت لبرنامج فالم
مف المديونية  40% يعادؿ  مميار دج مف خزينة الدولة، وىو ما 1200ما يقارب  2001إلى غاية  1991

اءة المسيريف، وبروز خبرة وكفالخارجية لمجزائر في تمؾ الفترة، والمشكؿ إذف يظير في سوء التسيير، نقص 
 ظاىرة البيروقراطية عمى مستوى المؤسسات، وبالتالي عمى مستوى االقتصاد ككؿ.
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 االقتصاد الجزائري في ظل استراتيجية االنعاش االقتصاديالمحور الرابع : 

دي تتسـ بالركود، والذي غطى معظـ قطاعات اإلقتصا 1998كانت الوضعية اإلقتصادية لمجزائر بعد 
الوطني،باإلضافة إلى الوضع اإلجتماعي المتدىور، وعميو بات مف الضروري التفكير قي رسـ سياسة 

(،  2004-2001اإلنعاش اإلقتصادي في الجزائر، متمثمة في برنامج دعـ اإلنعاش اإلقتصادي لمفترة )
ار النفط الخاـ سنة خاصة وأف الظروؼ المالية لمجزائر باتت مواتية جدا جراء التحسف الذي حصؿ في أسع

2000. 

كما أف الجزائر ىي مطالبة باإلستمرار في ىذه السياسة في المستقبؿ لمواجية حاجيات ومتطمبات السكاف  
المادية والمعنوية، وقد حاولنا مف خالؿ ىذا المبحث عرض ليذه السياسة اإلقتصادية المنتيجة في الجزائر، 

واإلجتماعية ....( وعميو قمنا بتقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف ، والتي مست جميع القطاعات )اإلقتصادية ، 
، وفي المطمب الثاني 2001لغاية  1998فالمطمب األوؿ  يتناوؿ تطور الوضعية االقتصادية لمجزائر بعد 

 سنستعرض فيو إستراتيجية اإلنعاش اإلقتصادي .

   2001إلى غاية  1998: الوضعية اإلقتصادية لمجزائر بعد  1ــ  4

بعدما بذلت الجزائر جيدا طويال في سبيؿ تحقيؽ اإلكتفاء الذاتي وصنع استقالليا اإلقتصادي، وجدت    
نفسيا في األخير تخضع خضوعا شديدا كسائر بمداف العالـ إلى السوؽ الدولية، سواءا فيما يخص مواردىا أو 

 :(93)تيا الخارجية  وىيتمويناتيا، ومف بيف المتغيرات الرئيسية التي يتوقؼ عمييا ضبط حسابا

 ػػ أسعار مواد الخاـ.

 مف المديونية الخارجية تسدد بالدوالر ، وكذا صادرات المحروقات تفوتر بالدوالر(  %42ػػ أسعار الدوالر ) 

 ػػ أسعار المواد الغذائية وخاصة الحبوب.

ة الدوالر سمح لمجزائر تطورا جد مرضي إذ أف اإلرتفاع في قيم 1999فقد سجؿ اإلقتصاد الجزائري في سنة 
 28,315إلى  1998مميار دوالر سنة  2,,30بتقميص مخزوف مديونيتيا بنسبة معتبرة إذ انتقؿ مخزونيا مف 

 400وىذا السيما إذا قارناىا بالصادرات خارج المحروقات التي تقدر بأقؿ مف  1999مميار دوالر  في سنة  
الغذائية الرئيسية انخفاضا معتبرا في السوؽ الدولية في سنة  مميوف دوالر ، كما عرفت أسعار البورصة لممواد

بالنسبة لمقمح الصمب  %17,87-انخفاضا في أسعار الحبوب مف  1998حيث سجمت في سنة  1999
 %2,22-بالنسبة لمسكر، و  %13,90-لمذرة، و  %13,97-بالنسبة لمقمح الميف، و  %18,75-إلى 

مميار دوالر أمريكي و ىذا في  2,6ي واردات الجزائر مف المواد الغذائية ، و قد بمغ إجمال(94)بالنسبة لمزيت
، لتتراجع النسب إلى 1998سنة   %5، باإلضافة فقد تواصؿ انخفاض نسب التضخـ فمف (95) 1999سنة 
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،أما في الميداف اإلجتماعي، فإف اإلقتصاد  (96)2000و 1999خالؿ السنتيف المتتاليتيف  %0,3، و 2,6%
قد تعرض إلى أزمات متعددة األشكاؿ )أزمة الشغؿ، الفقر، و أزمة الصحة و السكف(، بغض النظر الوطني 

 عف وضعية بعض القطاعات التي آلت إلى مستويات جد خطرة. 

و في بداية األلفية الثالثة فقد تحسنت التوازنات اإلقتصادية الكمية تحسنا أكبر مما كاف متوقعا، سواء     
لية العامة، أو احتياطات الصرؼ، أو نسبة خدمة المديونية أو مستوى التضخـ، فإف النتائج تعمؽ األمر بالما

المحققة تبعث عمى الثقة في إمكانيات عودة اإلقتصاد الوطني إلى وضعو الطبيعي و المستقر. ففي السداسي 
جميع المؤشرات  بقيت أسعار النفط الخاـ مرتفعة مما كاف لو إنعكاسا إيجابيا عمى 2000الثاني لسنة 

 مميار دوالر. 11,14المالية، بحيث تـ تحقيؽ فائض إجمالي في الميزاف التجاري قدره 

سمح بإعادة تشكيؿ احتياطات الصرؼ  (97)دوالر لمبرميؿ 28,7و مع بقاء أسعار النفط الخاـ في مستوى     
وانخفضت حجـ الديوف الخارجية ،  (98)1999مميار دوالر في سنة 4,4مميار دوالر مقابؿ  9, 11التي بمغت 

مميار دوالر في سنة  25.261إلى  1999مميار دوالر في سنة 28,315بشكؿ ممحوظ حيث انتقؿ مف 
لنفس السنة، باإلضافة إلى نفقات  (99)% 19,80 ، كما انخفضت نسبة خدمة الديوف الخارجية إلى2000

% بالنسبة 72,19في نفقات التجييز بنسبة مميار دينار، وكشفت عف زيادة  1178,1الميزانية فقد بمغت 
 . (100)%21، وكما تجدر اإلشارة إلى أف التوسع النقدي سجؿ زيادة معتدلة قدرىا 1999لسنة 

 1999، وتوازنا في سنة 1998مميوف دوالر في سنة  980أما بالنسبة لمحساب الجاري فقد سجؿ عجزا قدره 
أف ىذا التحسف في الوضعية المالية الخارجية يعزز ميزاف  مميار دوالر، إذ 9,9حقؽ فائضا معتبرا قدره 

المدفوعات. وفيما يخص الصادرات ينبغي التأكيد عمى إرتفاع الصادرات خارج المحروقات والتي انتقؿ 
، وقد اختتمت ىذه السنة 2000مميوف دوالر في سنة  630إلى  1999مميوف دوالر سنة  410حجميا مف 

رتفاع محسوس في بتعزيز معتبر لمتوازنات  اإلقتصادية الكمية ناتج عف انخفاض كبير في التضخـ وا 
احتياطات الصرؼ، فيذه النتائج االيجابية متوقفة عمى أسعار البتروؿ الخاـ بحيث تتأثر تأثرا مباشرا بتقمبات 

وأف أسعار النفط، وبالتالي أصبحت الوضعية الخارجية عنصرا ىاما في استقرار اإلقتصاد الكمي السيما 
قد انخفضت  1999%  في سنة 39، و 1998%  في 47خدمة المديونية الخارجية التي كانت تقدر بنسبة 

،والجدوؿ أدناه يبيف مثؿ ىذه التطورات في المتغيرات اإلقتصادية الكمية  (101) 2000%  في سنة 19,8إلى 
 (.2001-1998خالؿ الفترة )
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 (.2001-1998دية الكمية في الفترة )(: تطور بعض المؤشرات اإلقتصا23جدول رقم )

 )بالنسبة المئوية(

 1998 1999 2000 2001 

 
 الناتج الداخمي الخاـ 

 إيرادات الميزانية /الناتج الداخمي الخاـ

 نفقات الميزانية / الناتج الداخمي الخاـ

رصيد اإلجمالي لمخزينة/الناتج الداخمي 
 الخاـ 

 التضخـ

 مؤشر األسعار لالستيالؾ

 ديونية الخارجية / الناتج الداخمي الخاـالم

 

5,1 

27,4 

30,9 

3,8- 

5,0 

4,95 

63,2 

3,2 

29,4 

29,7 

0,5- 

2,6 

2,64 

58,3 

2,2 

27,3 

28,6 

1,3- 

0,3 

0,34 

46,1 

2,1 

32,9 

31,3 

1,3 

4,2 

4,23 

41,3 

 ,Rapport, Indicateur de l’économie Algérienne , opيٍ إػذاد انباحثت اػتًادا ػهى يؼطٍاث تمرٌر)                 

cit, p 8,9,49,50                                                             ) 

 
لعؿ مف أىـ المالحظات التي يمكف تسجيميا إنطالقا مف ىذا الجدوؿ أف كؿ المعدالت ظيرت بمقادير       

قتصادية بالنسبة لمجزائر انطالقا مف سنة موجبة خالؿ السنوات األربع ، مما يدؿ عمى تحسف الوضعية اإل
1998. 

 : إستراتيجية اإلنعاش اإلقتصادي 2ــ  4

إف برامج التعديؿ الييكمي المطبقة مف أجؿ إسترجاع توازف االقتصاد الكمي أدت إلى تقميص في       
ف ىدفيا ىو تمكيف المستوى المعيشي لمسكاف، وىذه البرامج المتمثمة في اإلصالحات المؤسسية والييكمية كا

اإلقتصاد الوطني مف اإلندماج في اإلقتصاد العالمي، لكف نتائج ىذه األخيرة لـ تحقؽ األىداؼ المرغوب فييا 
مف تحسيف أداء إنتاجية اليياكؿ اإلقتصادية، وكذا تحسيف مف مستوى المعيشي لمسكاف،وبالتالي ركزت 

مؿ جميع الجوانب اإلقتصادية، اإلجتماعية وتحرير الحكومة العمؿ وفقا لتكثيؼ مسار عممية اإلصالح لتش
 (102)اإلقتصاد الوطني مف أجؿ تمكيف المؤسسة الجزائرية مف أف تصبح المصدر الرئيسي لمثروة

 السنوات
ٌت االقتصاد المؤشرات

 انكهٍت
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وىكذا فإف الحكومة توصمت إلى نتيجة تقضي بأنو بدوف تحضير فضاء اقتصادي، ودوف تعزيز قدرات   
نعاشيا، ودوف تعبئة  اإلدخار المحمي، ودوف خمؽ القدرة الشرائية، فاف رسـ إستراتيجية االنتاج المحمية وا 

صالحات ىياكؿ اإلقتصاد الوطني قد تصطدـ  لإلنعاش القائمة عمى اإلصالحات العامة إلطار التسيير، وا 
بعراقيؿ سريعة في التطبيؽ بؿ تزيد مف حدة تفكؾ إقتصادنا عمى المستوى الجغرافي واإلجتماعي، وعميو فمف 

 (103)ي القياـ بعمؿ واسع النطاؽ لتصحيح أثار التفكيؾ وتييئة بالدنا إلى إنعاش أفضؿالضرور 

وتقوـ ىذه اإلستراتيجية عمى تحفيز كبير مف طرؼ الدولة التي تعتمد عمى مداخيؿ المحروقات إلنعاش 
 االقتصاد، وتقميص نسبة البطالة ودعـ اإلنتاج الوطني عف طريؽ إنعاش الطمب.

نجازاتو العممية :  2004-2001ج اإلنعاش االقتصادي : برنام 3ــ  4  ،مضمونو وا 

يعتبر برنامج اإلنعاش اإلقتصادي مف منظور متخذي القرار في الجزائر أداة مف أدوات السياسة          
اإلقتصادية المعروفة والمتمثمة في سياسة اإلنفاؽ العاـ، وىو متمثؿ أساسا في دفع عجمة النمو في الجزائر 

زيف عمى المشاريع القاعدية والداعمة لمعمميات اإلنتاجية و الخدماتية، فتنمية بالدنا ال تنحصر فقط في مرك
المجاؿ اإلقتصادي بؿ إنيا تشكؿ كال متكامال تندرج ضمنو كافة األوجو األخرى لمحياة اليومية 

 )االجتماعية(، والتي بدونيا يكوف كؿ عمؿ تنموي مآلو عدـ الفاعمية والفشؿ.

الشروع في تنفيذ برنامج اإلنعاش 2001فتحت ضغط الظروؼ اإلقتصادية الصعبة، أعمنت الحكومة سنة    
مستخدمة عائدات ( 104)(، وىو في جوىره برنامج لإلنعاش اإلجتماعي2004-2001اإلقتصادي لمفترة )

العمومية في البنية  البتروؿ غير المتوقعة لتعزيز الطمب اإلجمالي، وخمؽ وظائؼ مف خالؿ استثمار األمواؿ
 األساسية، ودعـ اإلنتاج الزراعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

مميار  525وييدؼ برنامج اإلنعاش اإلقتصادي وىو برنامج إنفاؽ رأسمالي عمى إنفاؽ مبمغ إجمالي قدره 
-2001( خالؿ الفترة الممتدة عمى )2000%مف إجمالي الناتج المحمي لعاـ 13دينار جزائري )نحو 

 .(105)(،باإلضافة إلى اإلنفاؽ الرأسمالي العادي المرصود في الميزانية 2004

مف الفائض المالي مف إجمالي الناتج المحمي عاـ  % 9,9وقد حولت الزيادة في اإلنفاؽ العاـ نسبة      
ضا ، بما يعكس إنفاقا أكبر ولكنو يعكس أي2002عاـ  % 1,3إلى عجز في إجمالي المحمي بنسبة  2000

 .2002و 2001انخفاضا في عائدات  المحروقات في عاـ 

 : (106)يرتكز برنامج اإلنعاش اإلقتصادي عمى المحاور اآلتية    

 . إعادة تنشيط الجياز الوطني لإلنتاج، الذي يعد أساس إنشاء الثروة .

عادة تنشيطيا.  . تطيير محيط المؤسسة وا 
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 القدرة الشرائية. . سياسة النفقات العمومية التي تسمح بتحسيف

وىذا البرنامج يدخؿ ضمف سياسة اقتصادية تعرؼ بسياسة اإلنعاش اإلقتصادي حيث تيدؼ إلى تحريؾ      
النشاط اإلقتصادي بعدما كاف يعاني مف شبو توقؼ )ركود( في مجمؿ آلياتو، وذلؾ عف طريؽ عجز الميزانية 

خارجي، زيادة األجور لمتأثير عمى اإلستيالؾ وبالتالي )تمويؿ التنمية بالعجز(، تحفيز اإلستثمار الداخمي وال
تقوية الطمب عمى السمع أو العكس، وذلؾ بالمجوء إلى الحد مف زيادة األجور لتقميص اإلستيالؾ والحفاظ 
عمى مستوى منخفض لمتضخـ، فبرنامج اإلنعاش االقتصادي يعتبر ردا عمى عدـ فعالية السوؽ باعتباره 

 . (107) أف الدولة  تبقى ىي الفاعؿ الرئيسي التنمية في المرحمة اإلنتقاليةداعما لمنمو إذ يؤكد 

غير أنو لكي يحقؽ ىذا البرنامج ىدفو الكامؿ المتمثؿ في إنعاش اإلقتصاد الوطني عميو أف يحدد تدابير    
اعات مالئمة فيما يخص الضغوط الييكمية التي يواجييا اإلقتصاد وأف يمس عمى الخصوص األنشطة والقط

 التي تتوفر عمى إمكانيات إنتاجية.

 :( 108) معايير اختيار األنشطة والمشاريع في ىذا البرنامج ىي كما يميمف بيف 

 إتماـ عمميات قيد التنفيذ. -2

 إعادة التأىيؿ وصيانة البنى التحتية. -1

 مستوى نضج المشاريع. -3

 وفرة الوسائؿ والقدرة عمى انجاز المشاريع خاصة الوطنية منيا. -0

 يات جديدة تحقؽ أىداؼ البرنامج وجاىزة لالنطالقة.عمم -1

عمى مختمؼ  البرنامج محتوى: في ىذا الصدد سنعرض  اوال : مضمون برنامج االنعاش االقتصادي
 القطاعات:

 : دعم األنشطة اإلنتاجية:  1

  الزراعة: -1-1

(، حيث جاء PNDA 2000-2002يندرج ىذا البرنامج في إطار المخطط الوطني لمتنمية الفالحية )      
ىذا المخطط ليقطع نيائيا الصمة مع الطرؽ المركزية الموحدة النمطية التي كانت سائدة حتى ذلؾ الوقت، 
وليعبر عف إرادة مؤكدة لترسيخ قدـ الحداثة في القطاع الفالحي، فمسار التحوؿ الذي بدأ في المجاؿ الفالحي 

مية الفالحية، الذي جاء في سياؽ ظيرت فيو ضرورة نزع عرؼ دفعا جديدا مع تطبيؽ المخطط الوطني لمتن
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الطابع السياسي عف العمؿ الفالحي ورد اإلعتبار لبعده اإلقتصادي لتكييؼ الفالحة مع محيط وطني في 
 تطور بإستمرار.

فالمخطط الوطني الفالحي يتجاوز مجموعة برامج أو أعماؿ مبرمجة ليعبر عف ذىنية جديدة مف حيث       
فع المزارع إلى مصاؼ العوف اإلقتصادي الحر و المسؤوؿ عف اختياراتو، وذلؾ عبر استعماؿ أدوات  أنو ير 

 .(109) المساعدة أو الحث عمى اإلستثمار

فباقتراح طرؽ جديدة لمتنمية قائمة عمى المشاركة الفاعمة و المسؤولة لممزارعيف، وعمى استعماؿ مالئـ ألدوات 
ر، وضع المخطط الوطني لمتنمية الفالحية الشروط المالئمة لإلنعاش الفعمي المساعدة والحث عمى اإلستثما

لمقطاع، فأدوات المساعدة ىذه وضعت في إطار صيغ تمويؿ تسمح بتسيير المخاطر بصفة مشتركة بيف 
 المزارع والبنؾ وشركة التأميف والدولة.

إنعاش فعمي لالستثمار عمى مستوى  إف النتائج الواعدة لمحركة المسجمة ميدانيا بارزة حيث أمكف تحقيؽ
كمعدؿ سنوي % 8مشروع استثماري تـ إطالقيا(.ولمنمو الفالحي 200000المستثمرات الفالحية )حوالي 

، ولكف ال يمكف ليذه النتائج المحققة أف تخفي النقائص المتعمقة أساسا ( 110) 2003-2000لمفترة الممتدة 
لفالحيف الصغار الذيف يعيشوف في مناطؽ معزولة بصعوبة الوصوؿ إلى كؿ الفالحيف )خاصة ا

وميمشة(.وانبثاؽ ديناميكية مفيدة لمفضاءات الريفية في مجموعيا، لقد دفع المخطط بديناميكية ال يمكف أف 
تبقى عمى حاليا حتى نتفادى تآكؿ الجيود التي بذلت إلنعاش االستثمار الفالحي، وقد تبيف أيضا أنو مف 

 اتو لتندرج في سياؽ ديناميكية حركية أوسع لمتنمية الفالحية والريفية.المالئـ توسيع إجراء

وفي األخير يمكف القوؿ باف دعـ ىذا البرنامج ىدفو توسيع نطاؽ اإلنتاج الزراعي بما في ذلؾ تركيبة 
 الصادرات، وتثبيت سكاف الريؼ، والمساىمة في مكافحة الفقر والحرماف في المناطؽ الريفية.

جراءات الد  :(111)عـ ىذه تتمحور حوؿ وا 

تكثيؼ اإلنتاج الزراعي، ويشمؿ بذلؾ كؿ مف المنتجات الزراعية واسعة االستيالؾ، وترقية الصادرات مف 
 المنتجات الزراعية.

 إعادة تمويؿ أنظمة اإلنتاج لمتكفؿ أحسف بظاىرة الجفاؼ. -2

 حماية األحواض والمصبات، وتوسيع في مناصب الشغؿ الريفي. -1

طؽ الرعوية، وحماية النظاـ البيئي الرعوي وتحسيف إمدادات العمؼ، وزيادة دخؿ السكاف توسيع المنا -3
 المحمييف. 
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مكافحة الفقر والتيميش، وذلؾ عف طريؽ اختيار المشاريع ذات تنمية جماعية ومعالجة ديوف  -0
 الفالحيف.

 .( 112) مميار دينار جزائري 65ب وقدرت تكمفة ىذا البرنامج 

  ارد المائية:الصيد والمو  -1-2

بالرغـ مف إمكاناتو، فإف ىذا القطاع ال يحظى بالعناية المستحقة لو، نظرا لطوؿ الساحؿ الجزائري إذ       
يمكف القوؿ أف الصيد البحري ثروة لـ يستغؿ بكفاية فالبرامج المختارة في ىذا المجاؿ تركز عمى دعـ المنبع 

مصب )التكييؼ، التقييـ، التبريد والنقؿ...الخ( لألنشطة )البناء، تصميح وصيانة البحرية ...الخ(. وال
 اإلنتاجية.

 ىذا البرنامج إنجازه يتطمب بالضرورة توفر إجراءات تأسيسية وىيكمية لممتابعة، تتمثؿ بالخصوص في األتي:

 ( FNAPAA. توفير الموارد لمصندوؽ الوطني المساعد في الصيد التقميدي والصيد البحري )

 لمقرض مف أجؿ الصيد وتربية المائيات، وذلؾ بفتح فرع لدى صندوؽ التعاوف  . إنشاء مؤسسة

 (.الذي يتمتع بشبكة لمصناديؽ الواقعة عمى مستوى مراكز الصيد وتربية المائيات.CNMAالفالحي ) 

 . إدخاؿ إجراءات جبائية، وشبو جبائية، وجمركية مف أجؿ دعـ نشاط المتعامميف.

لمتعاقديف مف طرؼ المستفيديف مف مشاريع الصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية . معالجة ديوف المينييف ا
(FIDA( وأوربا الوسطى والشرقية ،)CEE) (0,2 .)مميار دج 

 مميار دج.  9,5بوقد قدرت تكمفة دعـ ىذا البرنامج 

  : التنمية المحمية والبشرية: 2

 التنمية المحمية: -2-1

مميار دج، يحدد نشاط الدولة في التكفؿ باإلنشغاالت المحمية عمى 113ب ر إف البرنامج المقترح والمقد      
،وىو عنصر ( 113)عدة مستويات، والتدخؿ فيما يخص التحسيف النوعي والمستداـ لإلطار المعيشي لمسكاف 

 أساسي لدعـ اإلنعاش اإلقتصادي عبر كامؿ التراب الوطني. 

أغمبيتيا موجية لتشجيع التنمية والتوزيع التوازني  PCD)ويتضمف البرنامج إنجاز مخططات بمدية )  
 لمتجييزات واألنشطة عمى كؿ التراب الوطني. 

، التطيير( والمحيط. وكذلؾ الخاصة بانجاز AEPإف المشاريع المتعمقة بالطرؽ )طرؽ والئية وبمدية( والماء )
يما في المناطؽ المتضرر مف البنى التحتية لإلتصاؿ، كميا تشجع عمى استقرار أو عودة السكاف وال س

 اإلرىاب.
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 البرنامج يستجيب  لحاجات ممموسة والمعبر عنيا في مشاريع لمتنمية المستدامة عمى المستوى المحمي.

وفي النياية يمكف القوؿ بأف ىذا البرنامج يسعى إلى إعادة تأىيؿ مناطؽ الوطف بأكمميا وتطويرىا مف خالؿ 
 لتقدـ اإلقتصادي.توفير الوسائؿ الالزمة  لتحقيؽ ا

  التشغيل والحماية اإلجتماعية: -2-2

في مجاؿ التشغيؿ والحماية االجتماعية تطمب ميزانية مقدرة  2004-2001إف البرنامج المقترح لمفترة       
( TUP-HUMO، ويخص ىذا األخير برامج األشغاؿ ذات الكثافة العالية لميد العاممة )(114)مميار دج 16ب 

منصب شغؿ دائـ بالنسبة إلى 70000م لواليات المحرومة، فمف شأنيا أف تسمح بعرض إضافي والمتعمقة با
ماليير دج. وأما فيما يتعمؽ  7مناصب إضافية سنويا وىذا في المتوسط بتكمفة قدرىا22000تمؾ الفترة وخمؽ

ئة اليشة( بتكمفة  بالنشاط اإلجتماعي فيتعمؽ األمر ىنا بنشاطات التضامف اتجاه السكاف األكثر ضعفا )الف
حافمة لمنقؿ المدرسي لمبمديات  500مميار دج(، واقتناء  3مميار دج، إعادة تأىيؿ المؤسسات المخوصصة )3

 ماليير دج ترمي إلى تأطير سوؽ العمؿ.3ماليير دج(، وأخيرا  0,7المعزولة والفقيرة )

 : تعزيز الخدمات العامة وتحسين اإلطار المعيشي:  3

مميار دج، ويتشكؿ  210,5باألشغاؿ الكبرى لمتجييز والتييئة العمرانية قدر الغالؼ المالي في إطار       
ىذا البرنامج مف ثالث جوانب : التجييزات الييكمية لمعمراف، إعادة تنشيط  المناطؽ الريفية والجبمية ، 

 اليضاب العميا والواحات والسكف والعمراف.

 التجييزات الييكمية لمعمران:  -3-1

تيدؼ إلى تحسيف إطار المعيشي لمسكاف في المراكز الحضرية الكبرى حيث يتمركز الفقر والعزلة،       
 :(115) ومحاولة وقؼ اليجرة الجماعية التي تيدد المناطؽ الريفية. يتوزع ىذا البرنامج عمى الشكؿ التالي

 مميار دج. 31,3 مشاريع بتكمفة إجمالية 09البنى التحتية لمموارد المائية: ويتركز عمى  -

 مميار دج.  54,6مشاريع بتكمفة إجمالية  07البنى التحتية لمسكؾ الحديدية: ويركز عمى  -

 مميار دج. 45,3مشروع بتكمفة إجمالية  25األشغاؿ العمومية: ويشمؿ عمى  -

 مميار دج. 1,7بتاميف نقاط الدخوؿ إلى الموانئ والمطارات، بتكمفة تقدر  -

مكية: مشروع حظيرة تكنولوجيا لممدينة الجديدة لسيدي عبد اهلل، تكمفة ىذا اإلتصاالت السمكية والالس -
 مميار دج. 10ب المشروع مقدرة 

-  
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 تنشيط المناطق الريفية والجبمية، واليضاب العميا والواحات:  -3-2

ينص ىذا البرنامج عمى حماية الفضاءات الساحمية عمى طوؿ الخط الساحمي والمحافظة عمى مستوى       
عطاء نفس جديد لألحياء المحرومة عمى مستوى المراكز الحضرية، م ناطؽ اليضاب العميا و الجنوب، وا 

سيسمح ىذا البرنامج بتحسيف ممحوظ في حياة السكاف المعنييف، سيكوف السبب في خمؽ مناصب الشغؿ. 
 موزع كالتالي:  (116)مميار دج 67,6ب ويقدر الغالؼ المالي ليذا البرنامج 

 مميار دج.  6,1)المحيط( .......... البيئة   -

 مميار دج. 16,8الطاقة ....................  -

 مميار دج.  9,1الفالحة ...................  -

 مميار دج.      35,6السكف ....................  -

 : تنمية الموارد البشرية:  4

مشاريع وفقا النعكاسيا المباشر عمى مميار دج ، وقد تـ اختيار ال 90,3ب تقدر تكمفة البرنامج       
حاجيات السكاف، وكذلؾ لتقييـ اإلمكانيات والقدرات الموجودة ) المنشآت الصحية والتعميمية( كما يعزز 

 (117)البرنامج اإلمكانيات العممية والتقنية التي تقمص مف ضغط تدفؽ الطمبة  عند الدخوؿ الجامعي ...الخ
 : (118)اآلتي  يتوزع ىذا البرنامج عمى الشكؿ 

 مميار دج. 27التربية الوطنية ...............  -

 مميار دج. 9,5التكويف الميني ...............  -

 مميار دج. 18,9التعميـ العالي ................   -

 مميار دج. 12,38البحث العممي ................  -

 مميار دج. 14,7الصحة والسكاف .............  -

 ماليير دج. 4اب ورياضة .............. شب -

 مميار دج. 2,3الثقافة االتصاؿ ..............  -

 مميار دج.  1,5الشؤوف الدينية...............  -

إف المشاريع المدرجة في إطار برنامج دعـ اإلنعاش االقتصادي تـ تنفيذىا حسب اإلجراءات والقوانيف       
 التجييز، والجدوؿ التالي يبيف لنا تطور نفقات التجييز لبعض القطاعات. المعموؿ بيا فيما يخص نفقات
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 ( )مميار دج (2003 -2000(: نفقات التجييز )24جدول رقم )

 

 %التغير 2003 2002 2001 2000

(2000/2003) 

 الري

 الصحة

 السكف

 التربية

 

34,4 

6,8 

69,5 

22.9 

 

38,2 

7,3 

78,0 

30.0 

75,4 

16,9 

88,9 

32,6 

77,0 

18,8 

92,0 

35,6 

124 

176 

32 

55 

 .243، ص 1220انًصذر6 يدهس األيت، انفكر انبرنًاًَ، اندسائر، دٌسًبر                   

 

وىذا اإلرتفاع مرتبط 2001مف خالؿ الجدوؿ نالحظ ارتفاع ممحوظ في نفقات التجييز خاصة مف سنة      
 في قطاعات الري الصحة والسكف والتربية.بتطبيؽ برنامج اإلنعاش اإلقتصادي عمى وجو الخصوص 

إف الطابع المميز لبرنامج اإلنعاش اإلقتصادي دفع بالسمطات إلى إيجاد ىيئة لمتابعة انجاز ىذه المشاريع 
في أحسف الظروؼ، وفي ىذا اإلطار تـ تنصيب مندوبا مكمفا باإلنعاش اإلقتصادي ميمتو جمع كؿ 

 ادرة مف الواليات والوزارات.المعمومات الخاصة بيذه المشاريع والص

فقد قاـ كؿ الوزراء والوالة بتنصيب لجاف قطاعية والئية وذلؾ لمتابعة تنفيذ ىذا البرنامج، وعمى مستوى كؿ 
والية توجد لجنة مكونة مف مدراء الجياز التنفيذي لموالية تجتمع كؿ أسبوع لدراسة وضعية تقدـ األشغاؿ في 

قد أسندت إلييـ ميمة متابعة دورية النجاز المشاريع في واليتيف أو ثالث مختمؼ المشاريع، أما الوزراء ف
 واليات، مع إجراء زيارات تفقدية لمعاينة الوضع.

 مشروع موزع كاألتي: 16063م يمكف القوؿ بأف برنامج دعـ اإلنعاش اإلقتصادي ىو برنامج 

 .(: عدد المشاريع المبرمجة في البرنامج25جدول رقم )

 مشاريعال القطاعات

 4,386 الموارد المائية 

 2,448 السكف والعمراف 

 1,868 األشغاؿ العمومية 

 1,596 الفالحة 

 1134 البنى التحتية لمشباب 

 القطاعات

 السنوات
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 1046 التعميـ 

 564 االتصاالت 

 545 الصحة 

 330 الصيد

 223 الحماية االجتماعية 

 167 الطاقة 

 162 البنى التحتية لمثقافة 

TUPHIMO  بنى التحية وال
 لإلدارة 

982 

 149 التعميـ العالي البحث العممي 

 174 التكويف الميني 

 99 البيئة 

 59 الصناعة 

 33 التعميـ عف بعد 

 9 النقؿ 

 16063 مجموع المشاريع 

Source : Bilan du programme de soutien de relance économique, op-cit, p 2,3 . 

 : (119)لبرنامج عمدت الدولة عمى وفي إطار تنفيذ ىذا ا

 . وضع إطار مالئـ لمعمؿ. 

 . تعميمات مف قبؿ رئيس الجميورية.

 . توجييات مف قبؿ رئيس الجميورية.

 . إنشاء لجاف لممتابعة عمى مستوى الواليات.

 . زيارات دورية لممتابعة وتقييـ المشاريع. 

ميار دينار جزائري يتوزع حسب المقومات اآلتية م 525إف ىذا البرنامج الذي يتضمف غالفا ماليا قدره 
 والمدرجة في الجدوؿ األتي:
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 (.2004-2001(: عرض مقومات برنامج اإلنعاش االقتصادي )26جدول رقم )

مجموع رخص  رخص البرنامج بمميار دج طبيعة األعماؿ
  2004 2003 2002 2001 (%البرنامج )

 8,6 45,0 - - 15,0 30,0 دعـ اإلصالحات

الدعـ المباشر لمفالحة  
 والصيد البحري

10,6 20,3 22,5 12,0 65,4 12,4 

 21,7 114,0 3,0 35,7 42,9 3,4 التنمية المحمية

 40.1 210.5 2.0 37.6 73,9 93,0 األشغاؿ الكبرى

 17,2 90,2 3,5 17,4 29.9 39.4 الموارد البشرية

 100 525,0 20,5 113,2 185,9 205,4 المجموع

، يرخغ سبك 12، انذٔرة انؼايت 1222انًصذر6تمرٌر حٕل انظرف اإللتصادي ٔ اإلختًاػً نهسذاسً انثاًَ يٍ سُت        

 .235ركرِ، ص 

 

وتيدؼ العمميات التي يجب تنفيذىا ضمف البرنامج إلى ضماف انطالؽ النمو االقتصادي مف جية       
 والتنمية االجتماعية مف جية أخرى.

 تالي نبيف نوع طبيعة المشاريع التي تدخؿ ضمف برنامج اإلنعاش اإلقتصادي.ومف خالؿ الجدوؿ ال

 

 .(: مخطط دعم اإلنعاش االقتصادي حسب طبيعة المشروع ومجال التدخل27جدول رقم )

نمط  طبيعة المشاريع مجال التدخل
 التسيير

نسبة 
 اإلستكمال

 مالحظات

غرس، تشجير، ري، تنمية، تحسيف  الفالحة
 األنظمة.

   

تجديد شبكة التزويد بمياه الشرب و  - المياه
 توسيعيا.

 انجاز، تجديد و إعادة التييئة. -

غير 
 ممركزة

  %80الى70

صعوبات تعبئة  ضعيفة جدا ممركزة
القروض 
 الخارجية
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 تحديث شبكات الطرقات. - األشغاؿ العمومية

 صيانة الطرؽ. -

انجاز المنشات الفنية وموانئ الصيد  -
 البحري.

متوسط  تمطةمخ
النسبة 

63% 

تتعمؽ ىذه 
العممية بغالبية 
أشغاؿ الصيانة 
و التدعيـ و 
 التحديث

 الربط بالسكؾ الحديدية - النقؿ

 التجييز بالكيرباء -

قمة القروض  %0 مختمطة
الخارجية و 
غياب وسائؿ 

 االنجاز

البريد و 
 المواصالت

 إنشاء المراكز الياتفية -

 تزويد المحطات بالنظاـ الرقمي -

 اء المحطاتاقتن -

 انجاز مراكز "االنتيرنيت" -

 تجديد مكاتب البريد -

 %56نسبة  
 لممنشات

ال تزاؿ المشاريع 
في طور الدارسة 

 أو االنطالؽ

)في  %42  سكنات البيع باإليجار -    السكف و العمراف
 المتوسط(

 

  %60  التحسيف الحضري -   
 انجاز محطات البروباف - الطاقة

 الكابؿ الكيربائي -

 ناء شاحنات صيريجاقت -

 توصيؿ األحياء -

 -%100 

-79% 

في طور -
 االنطالؽ

-82% 

 

 %44-  انجاز المقاعد البيداغوجية - التعميـ العالي

-76% 
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 التجييز البيداغوجي -

 اقتناء المعدات و العقارات -

-100% 

 انجاز المنشات القاعدية - التربية و التكويف

 إعادة التييئة  -

غير 
 ممركزة

الى 10مف 
95% 

 

  %100 ممركزة التجييز -    
تطوير المنشآت 
القاعدية، الرياضية 

 و الثقافية

 انجاز المنشات القاعدية -

 إعادة تييئة المنشات القاعدية -

غير 
 ممركزة

الى 50مف 
70% 

96% 

في إطار 
البرنامج الممركز 

تـ التكميؼ 
بعممية نزع 

االميانت بالقاعة 
 5/7البيضاوية. 

(la coupole )
 زمف قيد اإلنجا

الصحة و الحماية 
 االجتماعية

 انجاز المنشآت القاعدية الصحية -

انجاز المنشآت القاعدية  -
 االجتماعية

غير 
 ممركزة

مشروع تييئة  متقدمة
مركز ميمة قيد 

 االستكماؿ

 %100 ممركزة اقتناء السيارات النفعية -   

ٕل انظرف اإللتصادي ٔ اإلختًاػً نهسذاسً انثاًَ انًصذر6 انًدهس انٕطًُ االلتصادي ٔ االختًاػً، تمرٌر ح           

 .11،10، ص ،11، انذٔرة انؼايت 1221يٍ سُت 

 

نالحظ مف الجدوؿ أعاله باف مخطط دعـ اإلنعاش االقتصادي يضـ جميع قطاعات اإلقتصاد الوطني       
، وكؿ قطاع يحتوي عمى بما فيو الفالحة، األشغاؿ العمومية، النقؿ، الطاقة، السكف والعمراف، الصحة...الخ

 انجازات أو مشاريع مختمفة قصد ترقيتو، وتحقيؽ معدالت إيجابية فيو.
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 مساىمة المشاريع من اجل اإلنعاش: -

تعتبر مشاركة المؤسسة الجزائرية في إنجاز مختمؼ المشاريع شرطا إلنجاح برنامج اإلنعاش        
فيد منو بالدرجة األولى القدرات غير المستعممة، أو اإلقتصادي، عمما بأف حجـ االستثمارات يجب أف تست

المستعممة بصفة جزئية بسبب مرحمة الركود الطويؿ الذي عرفتو بالدنا، وفي القريب العاجؿ سيكوف مصدرا 
 إلستثمارات جديدة في قطاع اإلنتاج.

جاز المشاريع ومف أجؿ تعزيز ىدؼ اإلنعاش وترقية اإلنتاج الوطني، ينبغي تحفيز الميف المعنية بإن
 العمومية بإعطاء المؤسسات مدة كافية مف اجؿ تنظيـ وتحضيز نفسيا قبؿ اإلعالف عف المناقصات.

 السياسات المرافقة لبرنامج اإلنعاش اإلقتصادي: -

بغية تطبيؽ برنامج اإلنعاش اإلقتصادي الذي قد يتطمب تجنيد موارد ىامة مف أجؿ إنجازه بأقؿ تكمفة      
نتائج مرضية، وجب عميو تطبيؽ مجموعة مف التعديالت المؤسسية والييكمية التي سوؼ والحصوؿ عمى 

تسمح بإنشاء محيط يسيؿ تطبيؽ قوى السوؽ بصفة فعالة، وفي ىذا اإلطار تـ اتخاذ مجموعة مف التدابير 
 الجبائية واألحكاـ المالية والتي يمكف تمخيصيا في الجدوؿ األتي:

 

 (2004-2001المرافقة لبرنامج اإلنعاش اإلقتصادي )(: السياسات 28جدول رقم )

 الوحدة ممياردج
 المجموع  2004 2003 2002 2001 القطاعات 

 20 9,8 7,5 2,5 0,2 عصرنة إدارة الضرائب 

 22,5 5 5 7 5,5 صندوؽ المساىمة والشراكة 

 2 0,4 0,5 0,8 0,3 تييئة المناطؽ الصناعية 

 2  0,7 1 0,3   صندوؽ ترقية المنافسة الصناعية

نموذج التنبؤ عمى المدى المتوسط 
 والطويؿ

0,3 0,05   0,08 

 46,58 15,2 13,7 11,35 6,33 المجموع 

Source :  programme de soutien à la relance économique, à ppui aux réformes, op- cit, p 05. 

 

ىداؼ المسطرة في البرنامج تمت عدة تغييرات مف الجدوؿ أعاله نالحظ بأنو مف أجؿ الوصوؿ إلى األ      
مف اجؿ جعؿ المحيط اإلقتصادي يتالءـ مع اإلقتصاد العالمي، وعميو قامت الحكومة الجزائرية بتبني 
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مجموعة مف السياسات لمرافقة لبرنامج اإلنعاش االقتصادي وغايتيا في ذلؾ ىو تحسيف محيط المؤسسات 
 تثمارات المقررة. وتوفير شروط اإلنجاز الفعالة لالس

وىكذا فاف الضغوط المرتبطة بالسوؽ وبالوضعية المالية، وبعالقات المؤسسات مع بنوكيا، وبالسياسة النقدية 
وبتسيير المؤسسات، أو مجرد عدـ تماسؾ اإلدارات اإلقتصادية يمكف إزالتيا، ومف ثـ تحسيف مردودية 

نعاش دائـ لمنمو بصفة محسوسة   .(120)مؤسساتنا وا 

 

 ثانيا : إنجازات برنامج اإلنعاش اإلقتصادي في الواقع العممي:  

 2004-2001لقد ساعدت وفرة الموارد المالية عمى تنفيذ برنامج دعـ اإلنعاش اإلقتصادي في الفترة       
مميار دج في  380مميار دج، منيا  525ب في أحسف الظروؼ، بحيث قدر الغالؼ المالي اإلجمالي لو 

 . % 72,38، أي نسبة توظيؼ لمقروض تقارب 2002-2001لتنفيذ األولى المتعمقة بالفترة إطار مرحمة ا

 : (121)وقد تمت تعبئة ىذه القروض وتوزيعيا كالتالي

 .% 20,54مميار دج بمقتضى النشاطات اإلنتاجية، أي نسبة  79,6 -

 .% 24,12مميار دج بمقتضى إنشاء شبكة المنشآت القاعدية، أي نسبة  93,5 -

 .% 4,92مميار دج بمقتضى البيئة وحماية المحيط، أي نسبة  19,1 -

 .% 21,80مميار دج بمقتضى الموارد البشرية، أي نسبة  84.5 -

 .% 2,21مميار دج بمقتضى المنشآت القاعدية اإلدارية، أي نسبة  8,6 -

 .% 26,37مميار دج بمقتضى تحسيف ظروؼ المعيشة، أي نسبة  102,2 -

والحصة األكبر مف  2002-2001مشروع مسجؿ بمقتضى ىذا البرنامج لمفترة  9904وقد تـ إحصاء       
ىذه المشاريع تتعمؽ بالجانب غير الممركز الذي حقؽ نجاحا كبيرا مف حيث اإلستكماؿ بالمقارنة بالجانب 

 : (122)مشروع مدرج لنفس الفترة تـ تسجيؿ 9904الخاص بالبرنامج المركز، ومف أصؿ 

 مشروع منجز.  4997 -

 مشروع قيد االستكماؿ.3827 -

 :(123)مشروع في طور اإلنطالؽ. وباإلضافة إلى ما سبؽ تـ1080  -
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منصب شغؿ في مجاالت الفالحة والبناء واألشغاؿ العمومية والسكف منيا   457.431إنشاء  -2
 منصب شغؿ دائـ.  22.141

 الحد مف آجاؿ وتكاليؼ انجاز المشاريع بفضؿ ترتيبات التأطير  -1

 مؤسسة معظميا خاصة في جيود اإلستثمار.  22.400ب إشراؾ ما يقار  -3

 ساكف. 2.578.800بتمبية الحاجات األساسية لمسكاف المقدر عددىـ في المتوسط  -0

تسييؿ مساىمة القطاع الخاص في الفالحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة  -1
 والمتوسطة مف حيث تييئة مناطؽ النشاط الصناعي. 

 تعامؿ الخاص في انجاز المشاريع االقتصادية في كؿ واليات الوطف إسياـ الم -2

 تطوير قطاع البناء والنشاط الفالحي.  -3

 ( لممؤسسات المحمة. 2ـ3.500.000إستغالؿ الوعاء العقاري ) -4

 :(124)مشروع المذكر سالفا ىي 16063فإف نسبة المشاريع المنفذة مف  2003وفي نياية ديسمبر 

 %(73ز)مشروع منج 11811-   

 %(26مشروع في طور اإلنجاز)4093 -   

 %( 1مشروع في طور اإلنطالؽ) 159 -   

 أما بالنسبة لنتائج برنامج اإلنعاش اإلقتصادي المحققة عمى مستوى كؿ القطاعات فسنتطرؽ إلييا كاألتي:

 
 أ ــ في مجال األنشطة اإلنتاجية:  

، مشروع بالنسبة لكؿ مف قطاع الفالحة وقطاع 1668بفي ىذا المجاؿ كانت عدد المشاريع تقدر       
 نالحظ ما يمي:2003مشروع بالنسبة لقطاع الصناعة ففي أواخر ديسمبر  59الصيد البحري، و

 الزراعة:  - 

 .(125)منصب شغؿ 330000خمؽ  -

 ىكتار بالنسبة ألنواع 127000مالييف شجرة نخيؿ، توسيع المساحات الزراعية )3غرس  -

 ىكتار بالنسبة لمكرـو فقط(. 38000الفاكية،و 
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 ىكتار. 75000ىكتار، الري بالتنقيط عمى  11000تمديد المساحات المروية عمى  -

نشاء  3ـ590000توسع مف قدرات التخزيف والتحويؿ لممنتجات الزراعية ) - ممبنة، و 140لمتبريد، وا 
 مصنع لمزيت(.120

 خمية(. 456000وحدة زراعية،  مالييف 4تنمية وتطوير المزارع الصغيرة )أكثر مف  -

 بما فييا السدود الصغيرة والخزانات...(. 30مف المياه )انجاز  3مميوف ـ 120تعبئة  -

 ــ  الصيد البحري: 

 .(126)منصب عمؿ دائـ  100000خمؽ  -

نشاء  81سفينة صيد مف الحجـ الكبير و 63شراء  - نشاء  40سفينة مف الحجـ الصغير، وا  حرفة بسيطة، وا 
 مشروع لمتجييزات. 45بكات لمتبريد، ومخبر واحد وش 8

 مشروع بالنسبة لتربية المائيات أو األسماؾ. 17تنفيذ  - 

 الصناعة:  -

 مناطؽ لألنشطة. 5منطقة صناعية و 21إعادة تأىيؿ  -

 وحدة صناعية. 38تحسيف مف مستوى  -

 حماية المحيط والبيئة:  -ب

  حماية السيوب: - 

 كتار مف المناطؽ السيبية.مميوف ى 2.5حماية  -

 ىكتار بالنسبة لممناطؽ الرعوية. 60000تشجير  - 

 حماية األحواض المائية:   - 

 كـ مف أحزمة حماية مف الرياح.1100ىكتار مف التشجير و 13000إنجاز  -

 ىكتار مف األراضي. 6100إصالح  -

 كمـ مف الطرؽ.2360فتح  -

  البيئة ومحيط السكن: -

 ز لمنفايات. مرك 30إنجاز  -

 مدف ساحمية... 5متييئة المرافؽ الصحية  -
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 البنى التحتية:  -ج 

  ( 127)(%10مميار دج لقطاع األشغاؿ العمومية أي ما يقارب ) 35لقد خصص برنامج اإلنعاش اإلقتصادي 
ي ىذا القطاع باإلضافة إلى الغالؼ المالي الذي يتحصؿ عميو ىذا القطاع بعنواف قانوف المالية، وتـ إدراج ف

الطرقات والطرؽ السريعة والمطارات والشواطئ والموانئ ضمف ديناميكية إعادة االستثمار العاـ، وتحصؿ 
 عمى مكانة جيدة  في البرامج التنموية التي سطرتيا السمطات العمومية.

وديسمبر  2001وقد كانت حصيمة المنشآت القاعدية الموجية لمنقؿ خالؿ الفترة الممتدة مابيف سبتمبر 
 : (128)كاألتي 2003

 شبكة الطرق والطرق السريعة:  - 

 كمـ مف الطرؽ الوطنية.1600عصرنة حوالي  -

 منشأة )جسور، وممرات أرضية(. 138إنجاز حوالي  -

 كمـ مف الطرؽ.4600كمـ مف الطرقات الوطنية و 2250إنجاز حوالي  -

 إصالح ميبط كؿ مف مطار قسنطينة وجانت وتوقرت.  -

 موانئ لمصيد )سالمندر، وتيغزيرت، والمرسى(.3نجازإ -

 حماية شواطئ بجاية، الجزائر، زرلداة، بومرداس وشرشاؿ. 

 شبكة السكك الحديدية: - 

كمـ مف السكؾ الحديدية )أـ البواقي / تبسة، مشرية/ بشار،  600الشروع في تطبيؽ برنامج  -
 داموش/مشرية(.

يصاؿ مناطؽ العاصمة بالشبكة الكيربائية(، مشاريع رئيسية )السانية/أرزيو،  3 - تيزي وزو/واد عيسى، وا 
 كمـ مف ىذا المشروع. 30وقد تـ انجاز 

 :  (129)اإلتصاالت والتكنولوجية الحديثة -

 إنجاز حضيرة التكنولوجيا الحديثة واإلعالـ واإلتصاؿ بسيدي عبد اهلل )المدينة الجديدة(.

يموف وبرج باجي مختار، وعيف قزاـ، تيف زواتيف، وبرج الحواس، إنجاز المحطات األرضية لكؿ مف تيم -
دخاؿ إلييا نظاـ التحويؿ الرقمي.   ورقمة وبشار وا 

 الموارد البشرية:  -د 

 التعميم والتكوين الميني:  - 

 مدرسة لمتعميـ والتكويف الميني. 5170إعادة تأىيؿ  -
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 مقعد بيداغوجي...الخ. 3600سة داخمية، مدر  75مدرسة،  55مؤسسة لمتعميـ الثانوي و 53إنجاز  -

 تجييز المقاعد البيداغوجية بأجيزة اإلعالـ اآللي... -

 التعميم العالي والبحث العممي:  - 

  .(130)سرير 30500مقعد بيداغوجي و 57300إنجاز  -

 سرير. 3800مقعد بيداغوجي و 84000تجييز   -

 األنترنيت. جياز لإلعالـ اآللي والربط بشبكة 1000إقتناء  -

مشاريع لمبحث في ميداف التكنولوجيا الحديثة واإلعالـ واالتصاؿ، وىذا في ميداف  10البدء في انجاز  -
 الساتيميت و إنشاء مراكز جديدة.

 : (131) الصحة والحماية االجتماعية - 

يـ مركز لمتعم 33غرؼ لمعالج،  129مركز لمصحة،  142عيادة،  127مستشفى و 90إعادة تأىيؿ  -
 الخ. …مركز إلعادة التأىيؿ 22الطبي، 

مستشفى لكؿ مف والية سطيؼ وخنشمة،  2إنياء مف إنجاز مستشفى وىراف والشمؼ، والبدء في بناء  -
 ومركزيف المضادة لألمراض السرطانية في كؿ مف عنابة و  ورقمة. 

 مراكز لمخدمات اإلستعجالية.   6غرؼ لمعالج، و 221مركز طبي و 11إنجاز  -

 حافمة صغيرة لمصمحة العالج المتخصصة.  112سيارة لإلسعاؼ و 67إقتناء  -

 الشباب والثقافة:  - 

 مرفؽ ثقافي ورياضي. 2259إعادة تأىيؿ  -

 الخ.…مكتبة  26مركز لمثقافة و 45دار لمثقافة، و 5دار لمشباب،  59ممعب،  263بناء  -

 تحسين شروط البيئة المعشية:  -ه

 مشروع. 6929سجيؿ في ىذا المجاؿ تـ ت

  السكن والتخطيط الحضري: -

 …سكف اجتماعي، واإليجار والبيع 49000إنجاز أكثر مف  -

 ــ مياه الشرب والمرافق الصحية:  

 8بئر و 393حوض مائي، و 19سدود و 9تجسدت السياسة الجديدة لممياه مف خالؿ انجاز 2004في سنة 
 . (132) عممية تطيير 825ة تزويد بمياه الشرب و عممي 1322خزاف لممياه و  284محطات تصفية و 
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إنتاج إجمالي قدره  2004منصب شغؿ لنفس السنة، وفيما يتعمؽ باإلنتاج سجمت سنة  8000وقد تـ إنشاء 
مميار  1.5مف اآلبار العميقة، وعمى صعيد تمبية الحاجيات، تـ تخفيض  3مميار ـ 1.8، منيا 3مميار ـ2.6

في مجاؿ الري، وقد بمغت نسبة تغطية الحاجيات  3مميار ـ 1.1في حيف تستغؿ لمتزويد بمياه الشرب  3ـ
عمى  % ، التزويد بمياه الشرب في الوسطيف الحضري الريفي30و % 67بالنسبة لمتمويف بمياه الشرب 

(  133)%  85و %95التوالي 
. 

 كمـ شبكة مف مياه الصرؼ الصحي. 1640إنجاز  -

 الطاقة والغاز والكيرباء:  - 

 .(134)منزؿ بشبكة كيرباء الريؼ  76613منزؿ بشبكة توزيع الغاز و 273130ربط  -

 محطات لغاز البروباف في كؿ مف بشار، الواد، قصر الشاللة، المنيعة و قرارة. 5إنجاز  -

  البريد والمواصالت: - 

 خط.  316673مركز لمياتؼ و  818إنجاز  -

نجاز  -  بريدية... .وكالة  145تجديد مكاتب البريد وا 

 
 : أثر برنامج اإلنعاش اإلقتصادي عمى التشغيل والبطالة:   4ــ  4

إف مساىمة مخطط دعـ اإلنعاش اإلقتصادي في مجاؿ إنشاء الشغؿ تستحؽ التنويو منذ إنطالقو سنة       
منصب دائـ )أي  457500منصب شغؿ منيا  728666بحيث سمح بإنشاء  2004، إلى نياية 2001

. وقد ساىمت في إنشائيا مختمؼ قطاعات االقتصاد (135)(%37منصب مؤقت )أي  271166( و% 63
الوطني. كما استفادت المؤسسات الخاصة بشكؿ معتبر مف برنامج اإلنعاش االقتصادي بحيث بمغت حصيمة 

( التي تنجز %96، أساسا المؤسسات الخاصة )2004مؤسسة مع نياية جواف  22400ىذا البرنامج 
 وعا.مشر  16698

 50200منصبا منيا  98700، بمغت مناصب الشغؿ الجديدة 2004و حتى السداسي األوؿ مف سنة 
%(، كما أف توزيع حصة "المناصب الجديدة 49منصب مؤقت )أي  39500(، و %51منصب دائـ )أي 

 1000منصب شغؿ لكؿ  40ساكف" حسب المناطؽ، يبرز حركية شديدة في منطقة الجنوب ) 1000لكؿ 
ساكف(، وتتراوح ىذه الحصة ما بيف  1000منصب شغؿ لكؿ  27,6، تمييا منطقة اليضاب العميا )ساكف(
منصب لكؿ ألؼ في والية تندوؼ، ومف حيث  125ساكف في والية وىراف، و 1000منصب لكؿ 10,9
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منصب شغؿ(، وسجؿ  50,918األرقاـ فقد سجمت والية الجزائر العاصمة أىـ عدد مف المناصب الجديدة )
 .(136)منصب شغؿ( 3381ضعؼ عدد بوالية تندوؼ )أ

إف ىذا التوزيع يترجـ حرص السمطات العمومية عمى تخفيؼ الفوارؽ الجيوية كما جاء في برنامج دعـ 
 اإلنعاش اإلقتصادي. 

والجدوؿ التالي يبيف لنا نسبة الغالؼ المالي لممشاريع المنجزة، والرامية إلى إنعاش الجانب اإلجتماعي وىذا 
 ف خالؿ القطاعات المتعمقة بالموارد البشرية والحماية اإلجتماعية. م

 (: المشاريع الرامية إلى إنعاش الجانب اإلجتماعي.29جدول رقم )

 الغالؼ المالي )مميوف دوالر( المشاريع

 مياه الشرب والمرافؽ الصحية. -

 السكف والتنمية الحضرية . -

 فؾ العزلة. -

 عية.الصحة والحماية اإلجتما -

 الشباب. -

 البيئة.

 اإلتصاالت السمكية والالسمكية . -

 التكويف الميني والتعميـ العالي. -

 الطاقة والغاز والكيرباء. -

 التجييزات اإلدارية. -

 الثقافة. -

 13أكثر مف 

 13أكثر مف 

 10أكثر مف 

 7أكثر مف 

 7أكثر مف 

 6أكثر مف 

 3أكثر مف 

 2أكثر مف 

 2تقريبا 

 2أكثر مف 

 1مف  أكثر

 يٍ إػذاد انباحثت، اػتًادا ػهى انًؼطٍاث ي6ٍ                     
(bilan du programme de soutien de la relance économique, septembre 2001, à décembre 2003). 

 

اممة فيما يخص توزيع الرواتب و المداخيؿ و التحويالت فإف النقاش يدور حوؿ أىمية تأىيؿ اليد العو       
 الوطنية بالنظر إلى مستوى إنتاجيتيا، ذلؾ أف ىذا اإلنشغاؿ يعتبر أساس تحميؿ المداخيؿ واألسعار.

و غالبا ما يسبب ىذا التوزيع تمركز المداخيؿ عمى حساب العوامؿ األساسية لمنشاط اإلقتصادي، و مف أجؿ 
و اإلنتاجية، و التي مف شأنيا  التخفيؼ مف ىذه الوضعية فإف عممية الضبط تتجو نحو الربط بيف األجر

 تحقيؽ توزيع أحسف لمدخؿ الوطني في إطار اإلستقرار و التماسؾ اإلجتماعي.
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مف حيث الحجـ، و  %9مميار دج أي بزيادة قدرىا  3330مبمغ  2004فقد بمغ الدخؿ الخاـ لألسر سنة 
 :( 137)يتوزع ىذا الدخؿ كما يمي 

  %36,91كتمة األجور     -

  %39,94الميف الحرة    دخؿ أصحاب -

  %23,15التحويالت       -

أما فيما يخص األجور فإف عماؿ اإلدارة، و العماؿ في األنشطة اإلقتصادية غير الفالحية يستحوذوف       
مف  %40مف األجور أما الباقي فيعود إلى عماؿ الفالحة، مف جية أخرى فإف حوالي  %96عمى حوالي 

عماؿ الميف الحرة، و كما استفاد المستقموف الزراعيوف خارج قطاع الشؤوف  الدخؿ اإلجمالي يعود إلى
 .%58العقارية مف حوالي 

مف كتمة األجور بينما أجور الوظيؼ  %4و عمى صعيد أخر فإف األجراء الفالحيف يستفيدوف مف       
دي بما فيو العاـ و تكاد تكوف مطابقة لألجور التي يدفعيا القطاع اإلقتصا %48,8العمومي التي تمثؿ 

 %.47الخاص و المذاف يمثالف نسبة 

مميوف،  1,5يمكف تبرير أىمية كتمة أجور الوظيؼ العمومي بعدد المستخدميف في ىذا القطاع و البالغ       
و فضال عف ذلؾ فاف كتمة األجور في ىذا القطاع قد ارتفعت نتيجة لمزيادات المختمفة خاصة رفع األجر 

المضموف، و بالمقابؿ فاف األجور في القطاع اإلقتصادي يبدو أنيا دوف المستوى المطموب الوطني األدنى 
 بسبب إنتشار العمؿ في القطاع الموازي.

و عميو فاف اختيار سياسة المداخيؿ بالتطابؽ مع النشاطات الوطنية المنتجة خارج المحروقات       
يث اإلنعكاسات تكوف إيجابية عمى القدرة الشرائية، كما ضروري لمحفاظ عمى الربط بيف األجور والمردودية، ح

 أف ىذا اإلختيار سيساىـ في تنظيـ التحويالت وتخفيؼ اإلختالالت المالحظة في توزيع الدخؿ الوطني. 

مميار دج أي أف أداء  2375باإلضافة إلى ما سبؽ فإف نفقات إستيالؾ األسر ارتفعت لتبمغ       
ذ%5,9االستيالؾ حقؽ  ا قرف ىذا المستوى المتعمؽ باإلستيالؾ بالمداخيؿ المتوفرة لألسر فإنو يحقؽ . وا 

 .(138)2004مف الدخؿ المتوفر سنة  % 20مميار دج أي ما يقارب  593إدخار نسبة 

في سنة  %4,2وأماـ ىذه الزيادة في اإلدخار واإلستيالؾ، فإف معدؿ التضخـ سجؿ ارتفاع قدره 
عمى التوالي، وىذا اإلرتفاع راجع  2004سنة  %3,6، و2003نة س%2,6،و2002سنة  %1,4،و2001

عمى المستوى الوطني،  %11,2في الجزائر العاصمة، و  %10,7إلى إرتفاع أسعار النقؿ واالتصاؿ بنسبة 
 بالنسبة لمختمؼ المواد عمى المستوى الوطف.  %3,9عمى المستوى الوطني،  % 4,9و % 3,70بالتغذية 
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مكف القوؿ بأف تكويف وتوزيع المداخيؿ وتخصيصيا لإلستيالؾ واإلدخار يعتبر في وفي األخير ي      
، (139)2001سنة  % 27,3صمب كؿ السياسات اإلقتصادية لمكافحة البطالة بحيث انتقؿ معدؿ البطالة مف 

، وفي إطار ىذه اإلشكالية فإف التحكـ (141)2004سنة  %17,65ليصؿ إلى (140)2003سنة  %23,72إلى 
 توزيع ثمار النمو ضروري ويندرج ضمف إقتصاد السوؽ الحر. في

 

 : تقييم برنامج اإلنعاش االقتصادي 5ــ  4

 أ ـ التقدم االجتماعي كان معتبرا: 

رغـ  2003و 2001درجات مابيف  6حيث تراجعت البطالة بصفة قوية، وقدر معدؿ ىذا التراجع بأكثر مف 
وقد أثمر نمو التشغيؿ تزايدا في المداخيؿ بالنسبة لكؿ أفراد المجتمع، تزايد عدد السكاف القادريف عمى العمؿ، 

 . (142)في قطاع الفالحة %26منيا نسبة  1250000ب وتقدر عدد مناصب الشغؿ التي تـ إنشاؤىا 

 ـ نمو التحوالت اإلجتماعية:  

تدؿ عمى ذلؾ: فقد كاف ىو األخر محسوسا خالؿ ىذه المرحمة، ويمكف ذكر بعض األرقاـ التي       
، منيا 2004% في سنة 10، و2003في سنة  %20، و2001في سنة  %16، 2000في سنة  3,9%
بالنسبة لمحماية اإلجتماعية، وقد كاف ليذه التحوالت أثرىا عمى التقدـ اإلجتماعي حيث تمثؿ انعكاسيا  25%

والعديد مف مساعدات  اإليجابي في بموغ مستوى أفضؿ لمحصوؿ عمى السكف، وفي دعـ معاشات التقاعد
األسر، يبقى فقط أف استيداؼ المستفيديف يتعيف أف يكوف أفضال لكي يستفيد السكاف األكثر  حرمانا مف 

 إعادة  التوزيع.

 
 ـ مكافحة الفقر:  

والبرامج التكميمية موجية كؿ حسب طريقتو  2004-2001لقد كاف برنامج اإلنعاش االقتصادي       
ا في الوسط الريفي، وحسب الدراسة التي أعدتيا المنظمة العالمية لمصحة، وتأكيد البنؾ لمكافحة الفقر السيم

، كما عزز برنامج 2002و 2000العالمي، فإف الفقر المطمؽ في الجزائر قد تراجعت حدتو في الفترة مابيف 
تعزيز النجاعة اإلنعاش اإلقتصادي اليياكؿ االقتصادية القاعدية األساسية، بيدؼ تحسيف إطار الحياة و 

اإلقتصادية الشاممة، ومف شأف البرامج التكميمية المقررة مف طرؼ رئيس الجميورية لفائدة الواليات خالؿ سنة 
 أف تساىـ كميا في تحسيف ظروؼ المواطنيف أيضا، وتدعيـ الخدمات العمومية. 2003
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 ـ اإلستيالك النقدي لألسر:  

سب كؿ فرد، وكاف نمو مداخيؿ األسر سريعا، وقد أضيؼ يحرز تقدما عمى المستوى الشامؿ، وح      
فعميا في  %5,4لديناميكية األجور، ديناميكية المداخيؿ الفردية لممقاوليف وازداد استيالؾ األسر بأكثر مف 

سنوات، أما الحصوؿ عمى السكف فقد توسع بصفة معتبرة، مقارنة مع مخزوف  5كؿ سنة منذ 
 2002-1995فعميا خالؿ الفترة الممتدة  %5,2لمموظفيف بشكؿ سريع بػ ،وتحسنت القدرة الشرائية 1998

 . (143)2004و2001وتسارع في الفترة الممتدة ما بيف 

وبالموازاة مع ذلؾ عرؼ اإلستيالؾ الكمي نموا معتبرا بفضؿ التنمية وتحسيف الخدمات وتقدـ التنمية البشرية 
يياكؿ القاعدية: الري، الطرقات... الخ، وكذا التنمية المحمية: التربية، الصحة، التعميـ العالي، كما تطورت ال

 المياه الصالحة لمشرب، التطيير، الكيربة الريفية، التوزيع العمومي لمغاز، التجييزات الرياضية والثقافية.

  النتائج اإلقتصادية والمالية فقد كانت جوىرية:ػػػ 

 2003-2001عت وتيرتو في الفترة الممتدة ما بيف تعزز النمو، وتسار  2004-2000فخالؿ سنوات       
(، وتحسنت نوعيتو 2003في سنة  %6.8)ربح درجتيف أو أكثر في السنة خاصة في السنوات األخيرة لتبمغ 

السيما في القطاع الفالحي وقطاع المحروقات، وقطاع البناء، ويبقى النمو الصناعي وحده غير كاؼ ودوف 
 المستوى المطموب.     

، إذا اقتصرنا عمى حساب 2003-1999مميار دج خالؿ المرحمة  3700لنسبة لإلستثمار فقد بمغ وبا
مميار دوالر في  12,5مميار دج وىذا وفؽ المحاسبيف الوطنييف أي  5000األحجاـ المسجمة رسميا فقط، و

ذا كاف دور الدولة مييمنا في ىذا بنسبة  كر دور المؤسسات مف المجموع، فاف ذلؾ ال يمنع ذ %60السنة، وا 
 ( في تعزيز النمو اإلقتصادي. I DEودور النشاط اإلستثماري الخارجي ) )

توسيع المساعدة الممنوحة لممؤسسات و المستثمرات الفالحية تحت أشكاؿ متعددة لدعـ االستثمار والتشغيؿ. 
ر قانوف أوت ودعمت المساعدة الجبائية الممنوحة لممؤسسات وأصبحت أكثر وأفضؿ استيدافا منذ صدو 

مميار دج في السنة أي ما يعادؿ مميار  80المتعمؽ باإلستثمار، وتنوعت المساعدة المالية )بمقدار  2001
 دوالر(.

 ـ قدرة الجزائر عمى الوفاء بالدين الخارجي:  

إلى  1999مميار دوالر سنة  28,1وىذا عمى المدييف المتوسط والطويؿ بحيث انخفضت المديونية مف       
، ومف جية أخرى فإف نسبة (144)2004مميار دوالر سنة  21,4، ثـ إلى 2003مميار دوالر سنة  23,2

)في نياية إعادة الجدولة(  1998سنة  %47,5خدمة المديونية )خارج التسديد المسبؽ( قد انخفضت مف 
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مقارنة  ، وأخيرا فقد تراجعت كذلؾ نسبة المديونية2004% سنة 12,6ثـ إلى  2003سنة   %17,7إلى 
، أما نسبة 2004سنة  %26,4ثـ إلى  2003سنة  %35إلى  2000سنة  %47بالناتج الداخمي الخاـ مف 

  .2004سنة %40المديونية العمومية إلى الناتج الداخمي الخاـ فيي دوف 

مميار دوالر  18بعدما كانت تقدر ب  2004مميار دوالر في سنة  43,1كما بمغت احتياطات الصرؼ     
، وتجدر اإلشارة عمى أف ىذه اإلحتياطات لـ يتـ تكوينيا عمى حساب الوردات والتنمية، (145)2001سنة 

وعميو فإف كؿ ىذه المعطيات، ستؤدي إلى بعث الثقة في المستثمريف األجانب إلى تقميص أقساط التأميف،  
لى عودة محتممة لممؤسسات في األسواؽ الخاصة لرؤوس األمواؿ.  وا 

تتوفر عمى قدرات مادية ومالية كفيمة بعقمنة أمثؿ لتسيير الموارد عمى المدى المتوسط، وىذا مف فبالدنا       
شأنو أف يفتح أفاقا جيدة أماـ تمويؿ اإلستثمارات الجديدة لممؤسسات الكبرى وأماـ تسيير المديونية العمومية 

 وات مقبمة، وىذا في إطار التنمية.الداخمية والخارجية، كما يمكف الدولة مف التسيير المالي المتعدد لسن

 ـ االنفتاح االقتصادي الخارجي والداخمي:    

، وبفضؿ استكماؿ مسار 2002لقد تعزز ىذا األخير بفضؿ التوقيع عمى اتفاؽ الشراكة في أفريؿ       
وف اإلنظماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة، وأخيرا بفضؿ تضاعؼ عدد الفاعميف اإلقتصادييف )مستثمر 

 وطنيوف و أجانب وتجار ومقدموا الخدمات(. 

السيما باتجاه القطاع الخاص الذي أصبح يستثمر بصفة أكثر أىمية، وتتوسع االستجابة  منح القروضػػ 
لحاجيات التمويؿ لتشمؿ األسر: قروض عند اإلستيالؾ لمسيارات، لمسكف، تصبح أقؿ تكمفة وتتنوع )قرض 

 عقاري، رأس ماؿ المخاطر(. 

أكثر فأكثر لفائدة المستيمكيف والمستعمميف، وأصبحت الوسائؿ المياتفة، والمنتجات  أسواق أصبحت تنافسيةػػ 
اإلستيالكية )ومنيا المنتجات الفالحية...(، والمنتجات الوسيطية متوفرة، وقد شجع رفع الدعـ عمى تخفيض 

 أسعار المنتجات اإلستيالكية والخدماتية في فائدة المستيمكيف. 

ي مجاؿ تقديـ الخدمات العمومية فقد برزت ممارسة جديدة وبدأت تترسخ تدريجيا في الواقع ومثاؿ عمى وف
ذلؾ مشاريع تحمية مياه البحر،التي عرفت عمميتيا األولى في وىراف، والثانية في الجزائر العاصمة، كما أف 

 يو ومجموعة السويس. تسيير المياه الحضرية يتطور مثال في الجزائر أيف ستتدخؿ مؤسستا أوند

 ـ استقرار التوازنات المالية:  

لقد سعت الجزائر إلى تحقيؽ التوازف عمى مستوى الميزانية، رغـ الزيادة السريعة لمنفقات العمومية       
)تمويؿ العجز اإلجمالي لمخزينة يتـ عف طريؽ المجوء إلى السوؽ وال يطرح أي إشكاؿ وىذا خاصة بفضؿ 
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ادات(، أما القدرة عمى الوفاء الخارجي فقد تعززت كما يبيف ذلؾ تطور احتياطات صندوؽ ضبط اإلير 
 2003الصرؼ وتطور نسب اإلستدانة الخارجية، وعمى سبيؿ المثاؿ فإف خدمة المديونية لـ تمثؿ في سنة 

في  %2,6، ومستواه (146)مف الصادرات، وىذا لممرة األولى كما تراجع التضخـ بصفة جوىرية %15سوى 
 وىذا مف شأنو أف يدعـ النمو. 2004سنة 

وبخصوص التطيير المالي فقد كاف جوىريا في مختمؼ المؤسسات اإلقتصادية العمومية بحيث استفادت 
البنوؾ والمؤسسات والمستثمرات الفالحية مف تدابير تطييرية، مكنتيا مف التحضير لتحقيؽ نمو أفضؿ، 

ت التي عرفت ىي أيضا تخفيضا معتبرا لمديونيتيا مما سيسيؿ وكذلؾ الشأف بالنسبة لممستشفيات والبمديا
 عمييا تقديـ أفضؿ لمخدمات العمومية.

وبالنسبة إلدارتي الجباية والجمارؾ فقد أصبحتا أكثر رسوخا في منطؽ الفعالية وىما األف بصدد تسجيؿ نتائج 
ط عمى عائدات البتروؿ بؿ معتبرة في مجاؿ تحصيؿ الضرائب، ذلؾ أف الصناديؽ العمومية ال تحتوي فق

 الجباية العادية أيضا.

أما قانوف النقد والقرض فقد أثري مف أجؿ إشراؼ أحسف عمى البنوؾ وتنسيؽ أكبر بيف بنؾ الجزائر  
والحكومة، وتعزز اإلشراؼ عمى البنوؾ منذ اعتمادىا إلى غاية سيرىا، وقد أدرجت في النص ضرورة 

 ميزانية. التنسيؽ بيف السياسة  النقدية وال

وبالنسبة إلى النشاط التجاري فقد أصبح أحسف تأطيرا بفضؿ مختمؼ النصوص التشريعية والتنظيمية، وقد 
تمت محاربة بعض التصرفات المنحرفة والمرتبطة بالتحوؿ اإلقتصادي، وأضحي إبراـ الصفقات أكثر شفافية، 

 مما سمح لممؤسسات واإلدارات باقتصاد مبالغ قيمة. 

التشغيؿ فإف برنامج اإلنعاش اإلقتصادي وضع تدابير جد حازمة مف أجؿ خمؽ النشاط وتوفير وفيما يخص 
التي توفر عددا كبيرا  مف  مناصب الشغؿ، وىنا يمكف اإلشارة مثال إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 مناصب الشغؿ.

 ـ التوازن الجيوي: 

ارد إال لصالح عدد محدود مف واليات الوطف، إذ نجد إف االنفتاح اإلقتصادي لمجزائر لـ يستقطب المو       
ضمف السياؽ اإلقتصادي واإلجتماعي واليات تعيش في مستوى جيد مف الرفاىية )الخدمات، التكنولوجيا،...( 
وأخرى تعيش دوف ذاؾ المستوى، فإذا أخذنا بالمؤشرات التقميدية لمتنمية: الخدمات العمومية، وتوزيع 

، وتوزيع التحويالت العمومية والخاصة، فإننا سنجد في ذلؾ بالتأكيد ال مساواة جيوية، النشاطات اإلقتصادية
 التي مف شأنيا أف تنمي مخاطر اإلنكسار اإلجتماعي بؿ حتى اإلقميمي.



 

 

89 

 

إف تقيقر القطاع اإلقتصادي العمومي، الذي كاف يوميا، يضمف بعض المساواة في الحظوظ بيف مختمؼ 
بالد في سنوات السبعينات والثمانينات، لـ يعوض بتقدـ أكثر توازنا في فضاء جيات الوطف و أقاليـ ال

اإلستثمارات الخاصة التي تتركز حاليا في عدد محدود مف الواليات ألسباب متعددة، وال سيما منيا انعداـ 
يا والقروض المساواة بيف المتعامميف في الحصوؿ عمى مستوى الواليات عمى الموارد اإلستثمارية العقارية من

خصوصا، وعمى سبيؿ المثاؿ تؤكد إحصائيات الوكالة الوطنية لتتطوير اإلستثمار عمى إف المشاريع 
في الشرؽ بحجـ  %25ونسبة  %52في الوسط بحجـ استثماري يقدر ب  %47اإلستثمارية متمركزة بنسبة 

الحجـ اإلجمالي فقط مف  %17بفي الغرب بحجـ استثماري يقدر  %25ونسبة  %20باستثماري يقدر 
  .(147)لإلستثمارات

أما تحميؿ التوزيع اإلقميمي لمقروض اإلستثمارية الممنوحة مف طرؼ البنوؾ إلى المؤسسات الصغيرة 
مف القروض موزع في  %47والمتوسطة  والصناعات الصغيرة والمتوسطة فقد أظيرت نفس التمركز، 

وىذا  ى التوالي في الغرب والجنوب،مف القروض موزعة عم %6و %19في الشرؽ و %28الوسط، و
التوزيع ال يتناسب مع انتشار السكاف، فالدينامكية اإلقتصادية الجديدة ليست معوضة بشكؿ كافي بأثر العمؿ 
العمومي بسبب السياسات المتبعة في مجاؿ التنمية المحمية، اختالؿ بيف تنمية المنشآت وتنمية النشاطات 

 طويؿ. الممونة لمتشغيؿ عمى المدى ال

ف كاف قد نجح بعض الشيء في اإلرتفاء بمستوى  ويمكف أف نذكر بيذا الصدد صندوؽ تنمية الجنوب الذي وا 
المنشآت اإلقتصادية واإلجتماعية لواليات الجنوب الكبير فإف مشاركتو في التنمية تطؿ في المقابؿ غير كافية 

، لمتنمية اإلقتصادية لميضاب 2004في سنة . وأماـ ىذه المعاينة قررت السمطات العمومية إنشاء صندوؽ 
قتصادية لمسنوات األخيرة وستحظى أعماؿ العميا و ىي مناطؽ نجد أجزاء منيا بقيت في معزؿ عف التنمية اإل

 التنمية االقتصادية بأولوية موارد ىذا الصندوؽ.
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 (: 2009ـ  2005المحور الخامس: البرنامج التكميمي لدعم النمو )  

، فإف بالدنا 2004-2001بالرغـ مف اإلنجازات التي حققيا برنامج دعـ اإلنعاش االقتصادي لمفترة       
مازالت تواجو تحديات كبرى تتمثؿ بالخصوص في ضرورة مواصمة الجيد لتدارؾ التأخر االقتصادي 

اقتصادنا  والتكنولوجي، وتخفيض مستوى البطالة بحيث يكوف أكثر داللة وتوفير أحسف الشروط إلندماج
ضمف اإلقتصاد العالمي، و ىذا ما أدى بالحكومة الجزائرية إلى وضع برنامج تكميمي لدعـ النمو في الفترة 

 ، استكماال لممشاريع التنموية المزمع إنياؤىا في البرنامج السابؽ. 2004-2009

 (: 2009-2004: إجراءات البرنامج التكميمي لدعم النمو ) 1ــ  5

منعطفا حاسما في مسار التقويـ الوطني الذي عكفت  2004أفريؿ  8ماإلنتخابات الرئاسية لقد شكمت       
الجزائر عمى انتياجو، حيث سجؿ السيد رئيس الجميورية "عبد العزيز بوتفميقة" إلتزامو بمواصمة وتكثيؼ 

حضير برنامج المسار المتمثؿ في إعادة بناء اإلقتصاد الوطني، كما تـ إصدار تعميمة رئاسية مف أجؿ ت
 تكميمي لدعـ النمو.

وفي ىذا البرنامج تعتـز الدولة مواصمة مجيود إنعاش النمو وتكثيفو في جميع قطاعات النشاط، وكما تعمؿ 
 عمى دمج أداة اإلنتاج الوطنية لتكوف مستعدة لإلندماج في اإلقتصاد العالمي.

 ولة عمى:وفي ظؿ استمرارية مسار اإلنعاش اإلقتصادي الجاري، تعتـز الد

  استكماؿ اإلطار التحفيزي لإلستثمار عف طريؽ إصدار نصوص تنظيمية مف شأنيا  أف تكمؿ قانوف
 اإلستثمار وتطوير التدابير الكفيمة بتسييؿ اإلستثمار الخاص الوطني أو األجنبي.

 تأىيؿ أداة مواصمة تكييؼ األداة اإلقتصادية والمالية الوطنية مع اإلنفتاح العالمي، سواء تعمؽ األمر ب
 اإلنتاج أو اإلصالح المالي والمصرفي.

  انتياج سياسة ترقية الشراكة و الخوصصة، مع الحرص الشديد عمى تعزيز القدرات الوطنية في
 مجاؿ خمؽ الثروات ومناصب الشغؿ وترقية التنافسية. 

( تـ تجسيد 2004-2001وإلستكماؿ المشاريع السابقة والمعمف عنيا في برنامج اإلنعاش اإلقتصادي )
 البرنامج التكميمي لدعـ النمو الذي أقره رئيس الجميورية.

ويعد ىذا البرنامج مخططا تنمويا مشجعا مف خالؿ ما رصد لو مف مبالغ مالية ضخمة لـ تعرفيا البالد منذ 
نجاز األىداؼ المسطرة ضمف  االستقالؿ، وذلؾ بيدؼ تحقيؽ قفزة نوعية في ميداف التنمية مف ناحية، وا 
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رنامج تنمية واليات اليضاب، وواليات الجنوب، و استدراؾ التأخر المسجؿ عمى مستويات عديدة وقطاعات ب
 مختمفة، وتيسير تطبيؽ اإلصالحات الكبرى التي شرعت فييا الدولة، في مياديف متباينة مف زاوية أخرى.

 : (148)سة أىداؼ رئيسية ىيبغية  تحقيؽ خم مميار دوالر  60بوقد رصد ليذا لبرنامج غالفا ماليا مقدر 

 تحسيف شروط معيشة السكاف. -

 تنمية البنى التحتية الخاصة باليياكؿ القاعدية. -

 دعـ التنمية اإلقتصادية.  -

 عصرنة الخدمات العمومية. -

 تنمية التكنولوجيا الحديثة في مجاؿ اإلتصاالت. -

مف  %40.5و %45.4ليامة ألنيا تمتص نسبة يعتبر كؿ مف اليدؼ األوؿ والثاني مف المتغيرات األولية وا
 الغالؼ المالي اإلجمالي مف البرنامج ككؿ.

الشؾ أف ىذا التفاؤؿ الذي حممو ىذا البرنامج تعكسو األرقاـ اليامة المتعمقة بعدة مياديف حيوية بالنسبة إلى 
ثر عف طريقو،وىذا وفؽ اإلقتصاد الوطني، والتوازنات اإلقتصادية الكمية والمالية التي ستعزز وتتدعـ أك

إستراتيجية تنموية، والتي خصصت ليا اعتمادات جدة معتبرة لـ تشيدىا الجزائر مف حيث األىمية، وىذه 
اإلعتمادات المترجمة في أرقاـ كبيرة موجية بصورة أساسية إلنجاز ىذا البرنامج،والذي تصؿ قيمتو إلى 

البرنامج الخاص بمناطؽ اليضاب العميا الذي تبمغ  مميار دينار لكامؿ التراب الوطني،  وكذا إنجاز5339
 .(149)مميار دج  434مميار دج، والبرنامج الخاص بواليات الجنوب بغالؼ مالي يصؿ إلى  692قيمتو

والمؤكد أف ىذه األرقاـ كبيرة وىامة، وأف المشاريع الموجية ليا أىـ بكثير ألنيا تتعمؽ بالتنمية الوطنية بصورة 
صالحات اإلقتصادية التي باشرتيا البالد عمى مستويات وأصعدة مختمفة،فمجموع عامة وتحريؾ اإل

وىذا ألدراؾ التأخر في تطوير اليياكؿ القاعدية  (150)مميار دوالر144بالمخصصات الميزانية تقدر 
 .2000-1990اإلقتصادية واإلجتماعية وفي مسار اإلصالحات في الفترة الممتدة 

 :ىي دة إجراءاتالبرنامج ع وقد رافؽ ىذا

 أوال :اإلصالح في مجال اإلقتصادي: 

مف أجؿ تحسيف مناخ االستثمار وترقيتو وتطويره قامت الدولة الجزائرية بعدة  ـ تحسين إطار اإلستثمار:
إجراءات مف سف التشريعات والقوانيف وكذا إنشاء اليياكؿ والمجاف لدعـ المشاريع االستثمارية وفيما يمي 

 ط التي مستيا ىذه اإلجراءت: سنعرض أىـ النقا
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 أ ــ ترقية اإلستثمار وضبطو: 

إف المراجعات التشريعية والتنظيمية التي سبؽ إجراؤىا أو الواجب استكماليا في إطار التحضير لمشراكة       
 الفعمية مع اإلتحاد األوربي واإلنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة وكذا قانوف اإلستثمارات الذي تمت

 مراجعتو، توفر إطار قانونيا مالئما لترقية اإلستثمار.

ولجاف مساعدة  (ANDI)وتعتـز الحكومة العمؿ عمى مضاعفة فعالية الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
( وستعرؼ ىذه اآلليات اإلنطالقة الفعمية "لمشباؾ الوحيد" CALPIمشاريع اإلستثمارات وتحديد مواقعيا)

ستطور في آف واحد دور ىذه اآلليات في مجاؿ االستثمار والتوجيو لصالح المستثمريف  لصالح المستثمر،كما
 المحمييف.

 ب ــ  تسوية مسألة العقار:

فيما يخص العقار الصناعي الذي غالبا ما يشار إليو عمى أنو عائؽ أماـ ترقية اإلستثمار فقد سبؽ وأف       
طؽ النشاط وىو اإلصالح الذي سيتـ استكمالو عمى المدى كاف محؿ إصالح لتسيير المناطؽ الصناعية ومنا

 القصير. 

إف ىذا اإلصالح سيسمح بتثميف المناطؽ الموجودة، وتطوير مناطؽ جديدة، وجمع الخدمات الضرورية 
تاحة ىذه الممتمكات في ظؿ الشفافية، وعمى مستوى آليات ترقية اإلستثمار كما  لممستثمر في الفضاءات، وا 

 إلصالح أيضا بقرض العقار العمومي عمى مستوى المؤسسات العمومية.سيتكفؿ ىذا ا

كما ستعمؿ الحكومة أيضا عمى استكماؿ عممية مسح األراضي عمى المستوى الوطني، واستكماؿ مخططات  
التييئة والتعمير عبر الوطف، وكذا العمؿ عمى احتراـ التشريع المتعمؽ بتييئة اإلقميـ، وذلؾ بغية مضاعفة 

في مجاؿ أراضي البناء لفائدة اإلستثمار في مياديف الترقية العقارية والسياحية. أما بالنسبة لمعقار العرض 
الفالحي، فاف الحكومة تقترح ضمف ىذا البرنامج تشريعا يؤسس نظاـ اإلمتياز الذي سيضبط بكيفية واضحة 

از بالنسبة لألراضي الفالحية حقوؽ مانح وصاحب اإلمتياز وواجبات كؿ منيما، إف المجوء إلى منح االمتي
التابعة لألمالؾ الخاصة لمدولة،سيسمح بإقامة صمة متينة بيف األرض ومستغمييا، وسيفضي إلى حماية ىذه 
الثروة الوطنية مف تحويميا عف طابعا األصمي، وسيسيؿ لمفالح في نياية المطاؼ عممية الحصوؿ عمى 

 القرض الضروري لتنمية النشاط الفالحي. 

ؼ الحكومة، بالموازاة مع ذلؾ عمى تسييؿ سندات الممكية، في إطار القانوف إلى مالؾ األراضي وستعك
الفالحية الخاصة الممموكة عف طريؽ الوراثية، مع استبعاد إضفاء الطابع القانوف عمى األمر الواقع فيما 
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تح الحكومة في ظؿ يخص الحيازات غير القانونية لألراضي التابعة لألمالؾ الخاصة لمدولة، كما ستف
 التشاور، ورشة التشريع المخصص لألراضي الرعوية. 

 مكافحة اإلقتصاد غير الرسمي:  ج ػػ 

إف تطوير اإلستثمار يتطمب احتراـ جميع المتعامميف قواعد الشفافية والمقاييس والقوانيف،غير أنو ينبغي       
ر طفيمية وضارة عقدت الحكومة العـز عمى أف نالحظ ظيور اقتصاد السوؽ في بالدنا مؤخرا صاحبتو ظواى

 محاربتيا.

و فإف الحكومة تعـز عمى دعـ مكافحة االقتصاد غير الرسمي) االقتصاد الموازي( الذي صار مصدر يوعم
ريع مرده إلى الغش، يعرقؿ تطوير االستثمار ويعرض المؤسسات العمومية و الخاصة التي تمارس نشاطيا 

 طر.في ظؿ احتراـ القوانيف لمخ

 عصرنة المنظومة المالية:د ػػ 

إف عصرنة المنظومة المالية ورشة مفتوحة يتطمب استكماليا في الوقت الحاضر عمى ضوء الظروؼ       
 اإلقتصادية الكمية المالئمة أكثر وفي سياؽ المسار الشامؿ لإلصالحات الذي يتحكـ في نجاحيا.

عادة ىيكمتيا، وترقية سوؽ الرساميؿ، و اعتماد نظـ  فاإلصالح المالي يتضمف تحديث المنظومة المصرفية وا 
 لمدفع ناجعة و مأمونة، أي إقامة وساطة مصرفية مطابقة لمقتضيات اقتصاد نشط و تنافسي. 

مصرفا تابعا لمقطاع الخاص و مف  11مصرؼ و مؤسسة مالية منيا  24يشتمؿ ىذا القطاع عمى أكثر مف 
تماـ مصارؼ ىامة أخرى تزداد ببالدنا، إف تطوير سوؽ الرساميؿ شرط الطراز الدولي، بيدا أنو ما انفؾ اى

رئيسي لسياسة متوازنة، تعتمد عمى السوؽ المالية أكثر منيا عمى التمويؿ مف ميزانية الدولة، و قد صار 
تنامي سوؽ السندات المالية ممموسا، و صار ارتفاع القرض يبعث عمى التفاؤؿ بالنسبة لممستقبؿ، نظرا 

( و نسب الفوائد عمى المستديف مف جية و ظيور réescompteر اإليجابي في نسبة إعادة الحسـ )لمتطو 
(، القرض leasingاإلطار التشريعي و التنظيمي الذي يواتي توسع القرض بأشكاؿ أخرى مثؿ اإليجار )

 الرىني مف جية أخرى.

ة وسائؿ الدفع مف صكوؾ و بطاقات لقد قامت المنظومة المصرفية بتأىيؿ أنظمتيا اإلعالمية، و بمطابق
بنكية و غيرىا، مع المقاييس و بتطوير شبكة تحويؿ موثوقة و مأمونة في إطار مشروع تحديث أنظمة 

 .(151)الدفع

 و باإلضافة إلى ما سبؽ فإف الحكومة تسعى جاىدة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية: 

 .استكماؿ عصرنة أدوات و أنظمة الدفع 
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 وؾ و المؤسسات العمومية لمتأميف بما في ذلؾ عف طريؽ الترقية النشيطة لمشراكة.تحسيف إدارة البن 

  تعزيز سوؽ رؤوس األمواؿ و ضبطيا الفعاؿ، سواء تعمؽ األمر بالفروع أو المنتجات، مف اجؿ حشد
 مكثؼ لمموارد الداخمية لتطوير اإلستثمار، و تسيير نشيط أكثر لألصوؿ المالية.

 قطاع المالي السيما مف خالؿ إقامة صندوؽ ضماف القروض لفائدة المؤسسات التطوير المؤسساتي لم
 الصغيرة و المتوسطة، و صناديؽ اإلستثمارات األخرى.

  التطوير المنظـ لمموارد البشرية في القطاع المالي سواء تعمؽ األمر بالبرامج أو بالمؤسسات ال سيما مف
 أجؿ التحكـ في الميف الجديدة.

 لثروات الوطنية و تطويرىا:تثمين ا -ثانيا

 قطاع المحروقات و المناجم: -1

ستقوـ الحكومة بإستكماؿ الترتيبات التشريعية و التنظيمية و المؤسساتية مف أجؿ جمب اإلستثمار       
الخاص الوطني، و المزيد مف اإلستثمارات األجنبية المباشرة أو اإلستثمارات في شكؿ شراكة في قطاعات 

الطاقة و المناجـ بما في ذلؾ األنشطة مثؿ تمؾ الواقعة في المراحؿ الالحقة إلنتاج المحروقات المحروقات و 
 و أنشطة إنتاج الطاقات المتجددة.

إضافة إلى ىذا ستعمؿ الحكومة عمى تكييؼ و عصرنة المنشآت األساسية المنائية المعدة لتصدير 
ى ضبط تسعيرة الكيرباء و الغاز، السيما بالنسبة المحروقات لتتماشى مع تطور اإلنتاج، و ستعمؿ كذلؾ عم

إلى المناطؽ و الفئات المحرومة و كذلؾ احتياجات النمو و التنمية في ميداف اإلستثمار و في القطاعات 
اإلقتصادية مثؿ الصناعة، و الفالحة، و السياحة، و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و ستواصؿ كذلؾ و 

يصاؿ الغاز و غاز البروباف المميع و الطاقات المتجددة و جعمو في مستوى ىاـ بشكؿ ممموس عمى تشجيع إ
 عبر البالد.

كما أنو سيتـ تطوير سياسة في مجاؿ تحقيؽ ىوامش الربح في المنتجات النفطية قصد ترقية اإلستثمار 
 الوطني.

 الفالحة:  -2

رؼ تقدما معتبرا خالؿ السنوات األخيرة إف ىذا الميداف الذي يمثؿ قطبا معتبرا لمنمو والتشغيؿ، ع      
بفضؿ المخطط الوطني لمتنمية الفالحية، وبفضؿ الموارد المالية الكبرى التي خصصتيا لو الدولة، حيث 
تحققت حاالت تقدـ كبيرة في مجاؿ اإلنتاج الفالحي واستصالح األراضي واستحداث مناصب الشغؿ، بحيث 
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مف إجمالي القيمة  % 11في الناتج الداخمي الخاـ و % 9ب اىـ مف اليد العاممة، وتس %21يشغؿ حوالي 
خالؿ الفترة الممتدة بيف  %8,4المضافة وقد سجؿ القطاع نتائج جيدة في نسب النمو) معدؿ 

، غير أف ىذه النتائج لـ تسمح بتحسيف فاتورة الوردات ونسبة تغطية الوردات (152)( 2004و2001
 .بالصادرات مف المنتجات الغذائية

 وعميو فإف الحكومة تعتـز تزويد الفالحة بتشريع مالئـ لتنميتيا ودعميا المالي، وذلؾ مف اجؿ:

  تحسيف نتائج المستثمرات مف خالؿ ىيكمة الفروع وتعميـ التكويف واإلرشاد وتنمية تربية المواشي والدواجف
 حماية التراث الجيني. وتنويعيا والسيما في اليضاب العميا وفي المناطؽ الجبمية ،مع السير عمى 

  ترقية الصادرات الفالحية والسيما منيا المنتوجات المحمية، والفالحية الحيوية )البيولوجية(. وكذلؾ تعزيز
 استحداث مناصب الشغؿ في القطاع الفالحي مف خالؿ دعـ اندماج الشباب ذوي الشيادات...الخ.

 اإلتصاالت السمكية والالسمكية: - 3

ىداؼ التي تصبو إلييا اإلصالحات التي يشيدىا القطاع تتمثؿ في تزويد ىذا األخير بإطار إف أىـ األ      
تنظيمي يحفز المنافسة النزيية، وتطوير شبكات الخدمات وتقديـ الخدمات العمومية ذات النوعية وبكمفة 

دماجو في السو  ؽ العالمية، مقبولة، وتشجيع إنشاء مناصب شغؿ مباشرة أو غير مباشرة، وفتح القطاع وا 
نشاء أقطاب كفاءات تبتكر ميف جديدة مرتبطة بالتكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ.  وا 

 :(153)فعمى صعيد التنفيذ تتمحور اإلصالحات حوؿ خمسة محاور أساسية 

  إصالح اإلطار التشريعي والتنظيمي الذي يحدد القواعد العامة الخاصة المتعمقة بالبريد واالتصاالت
 مكية.السمكية والالس

  الفصؿ بيف االستغالؿ والتنظيـ والسياسة القطاعية مف خالؿ إنشاء ستة كيانات) سمطة ضبط البريد
واإلتصاالت السمكية والالسمكية، المؤسسة العمومية، اتصاالت الجزائر، وأربع مؤسسات عمومية ذات 

 طابع صناعي تجاري (.

 عتبار اإلنفتاح التدريجي لمتنافس لجميع تحرير أسواؽ اإلتصاالت حسب رزنامة محددة تأخذ بعيف اإل
 فروع السوؽ.

 .فتح رأس ماؿ المتعامؿ إلتصاالت الجزائر 

 . حماية وتطوير الخدمة العمومية 
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 المنشآت القاعدية: - 4

تشكؿ المنشآت القاعدية أداة ىامة لمنمو اإلقتصادي وتعد أيضا ميزة أساسية في مجاؿ التكامؿ       
السيما بالنظر لضرورة توفر شبكات تنشيط عالقات بيف مناطؽ اإلنتاج وأماكف اإلجتماعي واإلقتصادي 

 اإلستيالؾ و لتشجيع التعاوف والمبادالت التي تتـ أساسا عبر الطرؽ البرية والبحرية.

 يواجو ىذا القطاع ثالثة تحديات ينبغي رفعيا:

 . تدارؾ التأخر المسجؿ منذ أكثر مف عشريتيف 

 المدى المتوسط. تجسيد برنامج طموح عمى 

  إنقاذ جياز اإلنتاج الوطني الذي يفقد تدريجيا حصصو في السوؽ والذي أصبح أكثر تضررا في مواجية
 المنافسة.

لقد كرست الجزائر موارد مالية ىامة نسبيا لتطوير ىذه المنشآت، لكف ال يمكف التأكيد أف ىذه التجييزات     
ات في مجاؿ النقؿ لتدعيـ التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، ففي المييكمة تستجيب اليوـ بشكؿ مناسب لمحاجي

مجاؿ تكمفة اإلنجاز فإف التجييزات القاعدية تثقؿ الميزانيات وىي تقتضي بالتالي إستراتيجية حقيقية لمنفقات 
في تراعي أساسا مستوى حركة النقؿ وخيارات االستثمار، وفؽ جدوى المشاريع ومردوديتيا، وبالتالي التحكـ 

 اآلجاؿ والتكمفة والنفقات رىانا ينبغي رفعو إلستدراؾ التأخر المسجؿ منذ أكثر مف عشريتيف.

 الموارد المائية: - 5

لقد أكدت السياسة الجديدة عمى البعد اإلستراتيجي والطابع األولوي لقطاع المياه، فيي تتمحور حولو       
المنشآت القاعدية الموجودة، وكذا اإلصالحات المؤسساتية تعبئة الموارد التقميدية، وغير التقميدية وتصميح 

والتنظيمية، فتنفيذ السياسة الجديدة ليذا القطاع يقوـ عمى تكييؼ سياسة تسعير المياه وعمى مشاركة القطاع 
 الخاص.   

وفي إطار المخطط التكميمي لدعـ النمو اإلقتصادي، وفي مجاؿ رخص البرنامج، سيتـ في مرحمة أولى 
عادة تعديؿ البرامج  09ب مميار دج لمقطاع، لمتكفؿ  363,3ص تخصي مشاريع وتغطية عممية إعادة تقييـ، وا 

مميار دج، مما يعادؿ جيد مالي  72,6الجارية، ويبمغ المعدؿ السنوي لميزانية االستثمار الموجو لمقطاع ب 
المائية وبغرض ضماف تمبية  ، مف جية أخرى ففي مجاؿ توزيع الموارد(154)مميوف دوالر 900سنوي يقدر ب

الحاجيات بإنصاؼ، سيتـ تحويؿ جزء مف مياه السدود مف المناطؽ الساحمية نحو منطقة األطمس التمي، 
حيث ستحوؿ فائضو بدوره نحو اليضاب العميا، وسيتـ تغطية عجز المنطقة الساحمية مف خالؿ تحمية مياه 
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يا  مف خالؿ التحويؿ المحتمؿ لمياه الصحراء، ليذا البحر، في حيف سيتـ تغطية عجز منطقة اليضاب العم
 يتـ التفكير في إعادة استعماؿ المياه القذرة في الري والصناعة بعد تطييرىا.

 السكن والعمران:  - 6 

لقد تـ تخصيص موارد ىامة مف ميزانية الدولة لمواجية أزمة السكف التي تفاقمت في آف واحد بفعؿ       
زف لمسكاف في القطر الوطني والنمو الديمغرافي والنزوح الريفي، فالضغط الذي يعاني منو التوزيع غير المتوا

اليوـ قطاع السكف يدفع إلى تصور حموؿ جديدة لمتقميؿ مف حدة التوترات، وىذا ىو ىدؼ برنامج الحكومة 
 .(155)، الذي يتضمف بناء مميوف مسكف 2009في أفؽ 

المحددة يتطمب تحسينات في إعداد ونضج المشاريع،ويمكف أف  إف ضماف بناء مميوف مسكف في اآلجاؿ
 يشكؿ ىذا البرنامج فرصة أكيدة مف أجؿ رد اإلعتبار لتسيير المناطؽ العمرانية وكذا أداة اإلنجاز الوطني.

مف السكنات % 30، الذي يصؿ إلى مميوف وحدة يشمؿ 2009-2004لمتذكير إف برنامج السكنات لمفترة 
%  منيا مابيف برامج البيع واإليجار والسكنات اإلجتماعية التساىمية 25يجارية، وتتوزع إلى اإلجتماعية اإل

 .(156)المتبقية البناء الذاتي الفردي والترقية العقارية % 20لمسكف الريفي، وتشمؿ اؿ % 25وتخصص 

 التشغيل:  -7

،فقد إلتزمت ىذه األخيرة  بإنشاء ضمف برنامج الحكومة، يعتبر القضاء عمى البطالة "أولوية وطنية"      
،منيا مميوف منصب لألعواف 2009-2004مميوف منصب شغؿ خالؿ البرنامج التكميمي لدعـ النمو 

اإلقتصادييف والتشغيؿ العمومي، ومميوف منصب معادؿ مناصب الشغؿ في إطار البرامج ذات الكثافة العالية 
، وعالوة عمى ذلؾ، يظير االىتماـ (157) % 5لسنوي مف اليد العاممة، ومف المنتظر أف يبمغ المعدؿ ا

بالتشغيؿ لدى المتعامميف االجتماعييف، وقد اقترح االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف إنشاء صندوؽ دعـ 
االستثمار لمشغؿ خاص بتمويؿ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومف المالحظ إذف تظافر وجيات النظر 

سألتي التشغيؿ والبطالة، بالتالي فإف المسائؿ األساسية التي تطرح حوؿ الشغؿ حوؿ ضرورة منح األولوية لم
 :   (158)ىي

  .إنشاء مناصب شغؿ جديدة 

  ،طبيعة ىذه المناصب: بالنظر لممميزات الطمب عمى اليد العاممة، احتياجات المؤسسة
 المتطمبات الدولية لمتأىيؿ.

 .الحفاظ عمى الشغؿ الموجود 
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 .إنتاجية العمؿ 

  زيع مناصب الشغؿ بيف المناطؽ الجغرافية، بيف مختمؼ الفئات اإلجتماعية مما يعيدنا إلى تو
 تحميؿ السياسات البديمة لمشغؿ المطبقة وفعاليتيا.

  .مناصب الشغؿ المؤقتة وأثارىا 

 تشجيع المؤسسات اإلنتاجية:  -8

شائيا أـ ازدىارىا اإلقتصادي، وذلؾ تشكؿ المؤسسة اإلنتاجية محور دائـ لمتنمية سواء تعمؽ األمر بإن      
بالتأثير عمى محيطيا المباشر بإتباع سياسة عمومية فعالة، في مختمؼ أطوار اإلستثمار ودورة اإلستخداـ، 
نشاء صندوؽ ضماف  وينصب المجيود أوال عمى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مف خالؿ تشغيؿ األمواؿ وا 

لتنظيمات المؤطرة لشركات االستثمار وشركات رأسماؿ المخاطر، القروض المقدمة ليا، وكذلؾ مف خالؿ ا
نشاء شبكة مف المحاضف ومراكز التسيير تغطي التراب الوطني وتشجيع المقاولة مف الباطف والمساعدة  وا 

 عمى التأىيؿ.

ب وسط فعدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يتـ إنشاؤىا سنويا عبر كامؿ التراب الوطني والمقدر في المت
مؤسسة، ىو عمى جانب مف األىمية لكنو ال يرقى إلى التناسب مع اإلمكانات اليائمة التي تنطوي  17000

عمييا السوؽ الجزائرية، وعميو ال بد مف مضاعفة الجيد لتعجيؿ الديناميكية ومضاعفة تنافسية ىذه 
 قساط مف األسواؽ الخارجية.المؤسسات بما يمكنيا مف الحفاظ عمى حصصيا في السوؽ الوطنية، والفوز بأ

وفي األخير يمكف القوؿ بأف إجراءات ىذا البرنامج، كبيرة ومتعددة وفي مجاالت مختمفة )أي حسب كؿ 
 قطاع ( إال أننا اكتفينا بذكر البعض منيا فقط. 

 

 : محتوى البرنامج التكميمي لدعم النمو:  2ــ  5

 محاور رئيسية )أو برامج( ىي:( 159)( إلى أربعة2009-2004ينقسـ البرنامج التكميمي لدعـ النمو )      

 : و الذي يظـ كؿ مف:أ ــ برنامج لتحسين شروط معيشة السكان

التعميـ العالي والبحث العممي، التربية الوطنية، التعميـ والتكويف الميني، الصحة والسكاف، الموارد المائية 
الطاقة)إيصاؿ المنازؿ بالغاز والكيرباء(، التضامف  )الخاصة بمياه الشرب(، الشباب والرياضة، الثقافة،

 الوطني، اإلتصاؿ، تييئة اإلقميـ والبيئة، تييئة المناطؽ الزراعية، برنامج مشترؾ لمتنمية.

 : ويظـ )النقؿ، األشغاؿ العمومية، الموارد المائية(.برنامج لتنمية اليياكل القاعديةب ــ 
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 الزراعة والتنمية الريفية، الصيد والموارد المائية، الصناعة، السياحة، :برنامج لدعم التنمية االقتصاديةج ػػ 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقميدية.

 البريد والتكنولوجيا المعمومات واإلتصاؿ، العدالة، التجارة. د ــ برنامج لتنمية وعصرنة الخدمات العمومية:

في بعض  سنعرض محتواهلنمو ىو كبير وضخـ ولذا فإننا كما أف محتوى البرنامج التكميمي لدعـ ا
 القطاعات فقط.

 : (160)أوال: السكن والعمران

مسكف موزع  1010000وتحت عنواف قطاع السكف فاف البرنامج التكميمي لدعـ النمو يسعى إلى تحقيؽ 
 كالتالي:  

     :مسكف. 120000السكف اإلجتماعي اإليجاري 

  مسكف. 80000             «:البيع باال يجار»السكف 

         :مسكف. 215000السكف اإلجتماعي التساىمي 

                         :مسكف. 275000السكف الريفي 

                  :مسكف. 175000مجموعة العقارات 

                     : مسكف.  145000السكف الترقوي 

مسكف،  385000بإنجاز  2004عاش اإلقتصادي الذي انتيى في وجاء ىذا البرنامج لتكممة برنامج دعـ اإلن
 مميار دج.  555بػ  2009-2005ويقدر الغالؼ المالي ليذا القطاع في الفترة 

 في مجاؿ النقؿ بالسكؾ الحديدية فإف البرنامج سطر انجاز ما يمي: : ( 161)ثانيا: النقل

  كمـ. 1200ىراف بحدود المغرب، عمى تحديث الخط الشمالي الذي ربط كؿ مف عنابة، الجزائر، و 

 .انجاز خط ثاني لمخط الرابط بيف الثنية وتيزي وزو وكيربتو 

  كمـ ... . 2000كيربة الخطوط الموجودة عمى 

أما بالنسبة لممترو سوؼ يتـ استكمؿ ىذا المشروع في أجاؿ محددة، كذلؾ بالنسبة لدراسة تخص انجاز خط 
أجؿ تطوير النقؿ الحضري، ويقدر الغالؼ المالي ليذا البرنامج ( مف tramwayالقاطرة الكيربائية )

 مميار دج. 7000ب
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وىذا القطاع يخص كؿ مف الطرؽ، والطرؽ السريعة والموانئ والمطارات بحيث ثالثا: األشغال العمومية: 
 سيتـ انجاز: 

  كمـ )الطريؽ السيار(. 1213الطريؽ السريع شرؽ غرب عمى 

 كمـ.  6000مية شبكة الطرؽ عمى نحو برنامج إلعادة البناء وتن 

  .الطريؽ العابر لمصحراء 

 .الطريؽ العرضي لميضاب العميا 

 .مواصمة انجاز المطار الجديد لمدينة الجزائر 

 .تحويؿ مطار حاسي مسعود إلى خارج المنطقة البترولية 

 .تطوير الموانئ النفطية وتأىيميا 

 يناء الجزائر، وكذا توسيع مرفئ ميناء وىراف، انجاز مرفئ ثاني لمحاويات وتجييزه عمى مستوى م
 وتييئة مرفئ لمساحة الحاويات بميناء جف جف وانجاز مرفئ متعدد الخدمات بميناء بجاية. 

 . (162)مميار دج 6000ب يقدر الغالؼ المالي ليذا القطاع 

 رابعا: الزراعة والتنمية الريفية: 

 ديدة لإلستغالؿ في الزراعة لدعـ اإلنتاج.تنمية األنشطة اإلقتصادية الريفية وخمؽ طرؽ ج 

 .انجاز مشاريع لمكافحة التصحر وحماية تنمية تربية الحيوانات 

 .حماية األحواض المائية وحماية الموارد الغابية 

 مميار دج. 3000ب ويقدر الغالؼ المالي ليذا القطاع 

 خامسا: السياحة والصناعة التقميدية: 

  سياح. منطقة لجمب ال 42دعـ وتنمية 

    .أنشطة لتييئة اليياكؿ اإلدارية والتجييزات اإلعالمية 

 .تأطير وحدات الصناعة التقميدية 
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 (163)دعـ تنمية األنشطة التقميدية في محيط الريؼ. 

 سادسا: التجارة: 

 :(164)مميار دج مف أجؿ 2يقدر الغالؼ المالي ليذا القطاع ب

 .انجاز مخابر المراقبة النوعية 

 مراكز الخدمات الخارجية. انجاز وتجييز 

 .اقتناء تجييزات المراقبة النوعية 

كبير جدا  حاولنا ذكر البعض  منو  2009-2005وبما أف محتوى البرنامج التكميمي لدعـ النمو لمفترة 
،الغالؼ المالي (165)فقط، ولممزيد مف التفضيؿ أكثر عف محتوى البرنامج يمكف مراجعة البرنامج ككؿ

 مميار دوالر تـ توزيعو حسب كؿ قطاع وىذا ما يبينو الجدوؿ التالي: 60بلبرنامج والمقدر اإلجمالي ليذا ا

 

 (. حسب كل قطاع2009-2005(: توزيع برنامج التكميمي لدعم النمو )30جدول رقم )

 %النسبة المئوية  المبمغ بالماليير مف دج القطاعات

 45,4 1908.5  برنامج تحسن شروط معيشة السكان، منيا: -1

  550,0 السكف 
  141,0 الجامعة

  200,0 التربية الوطنية 
  58,5 التكويف الميني

  127,0 الصحة العمومية 
  60,0 تزويد السكاف بالماء
  16,0 الشباب والرياضة 

  65,5 الثقافة 
  95,0 إيصاؿ الغاز والكيرباء إلى البيوت 

  19,1 أنشطة لمتضامف الوطني
  10,0 والتمفزيوف  تطوير اإلذاعة

  26,4 انجاز منشآت لمعبادة )المساجد(
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  200,0 عمميات تييئة اإلقميـ 
  100,0 برامج بمدية لمتنمية

  150,0 تنمية مناطؽ اليضاب العميا
 40,5 1703,1 : برنامج تطوير المنشات القاعدية، منيا -2

  700,0 قطاع النقؿ
  600,0 قطاع األشغاؿ العمومية

  393,0 الماء)السدود والتحوالت( قطاع
  10,15 قطاع تييئة اإلقميـ

 8 337,2  برنامج دعم التنمية اإلقتصادية، منيا: -3

  300,0 الفالحة والتنمية الريفية
  13,5 الصناعة 

  12,0 الصيد البحري 
  4,5 ترقية اإلستثمار

  3,2 السياحة
  4,0 ميديةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التق

 4,8 203,9  تطوير وعصرنة الخدمة العمومية، منيا: -4

  34,0 العدالة 
  65,0 الداخمية
  64.0 المالية
  2,0 التجارة 

  16,3 البريد والتكنولوجيا الجديدة لإلعالـ واإلتصاؿ
  22,6 قطاعات الدولة األخرى 

 1,1 50,0  برنامج التكنولوجيا الجديدة لالتصال -5

 100 42027 لمجموعا

Source : programme complémentaire de soutien  à la croissances, op- cit, p 2 . 
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مف خالؿ الجدوؿ يمكف اإلشارة إلى أف مشروع برنامج الحكومة المعروض تتجمى فيو كؿ طموحات الشعب 
برنامج األوؿ ) برنامج دعـ الجزائري، حيث يعبر عف إرادة الحكومة في مواصمة الجيود التي بذلت في ال

، وعميو تركز الحكومة في ىذا البرنامج التكميمي عمى 2004-2001اإلنعاش اإلقتصادي ( خالؿ الفترة 
تطبيؽ اسراتيجية إنعاش قادرة عمى مواصمة النمو وتحسيف مستوى معيشة السكاف، بحيث خصص ليذا 

ذلؾ التركيز عمى توجيو نفقات الميزانية باتجاه مف الغالؼ المالي اإلجمالي، كما تـ ك % 45,4الغرض نسبة 
، وأيضا إلى اإلستثمار في المشاريع الكبرى والذي سيؤدي %  40,5اإلستثمار في المنشآت األساسية نسبة

 إلى إنشاء مناصب شغؿ جديدة وبالتالي تقميص مف معدؿ البطالة.

 

 : النتائج المحققة لمبرنامج التكميمي لدعم النمو:  3ــ  5

 إف الجيود التي بذلت في مجاؿ إصالح النظاـ اإلقتصادي و اإلجتماعي قد أسفرت عف النتائج التالية:       

إصالح عميؽ لممنظومة التشريعية الوطنية لتكييفيا مع التطور اإلقتصادي و اإلجتماعي الحاصؿ عمى  -
 المستوييف الوطني و الدولي.

 .2007سنة  %11,8إلى  2004سنة % 17,7تراجع نسبة البطالة التي انتقمت مف  -

لترتفع  2006خالؿ سنة  2,5ثـ إلى  2005سنة  1,6التحكـ في التضخـ الذي تراجعت نسبتو إلى  -
         (166)%9,2، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بػ 2008خالؿ السداسي األوؿ لسنة  %4,9النسبة إلى 

لمنتجات المصنعة و الخدمات عرفت ىي األخرى وحسب الديواف الوطني لإلحصائيات فإف أسعار ا
، مف جية أخرى بمغت واردات الجرائر مف الحبوب و مشتقاتيا، و األدوية، و الحميب %0,9ارتفاعا قدره 
مميار  1,90مميار دوالر خالؿ نفس الفترة، و قد بمغت فاتورة الحبوب و السميد وحدىا  2,63و مشتقاتو 

عة الجزائرية لـ تحقؽ بعد نتائج ايجابية و التي تؤدي إلى التقميص مف دوالر، ىذا دليؿ عمى أف الزرا
 التبعية الخارجية لمغذاء.

لتتراجع بعد ذلؾ  2005سنة % 5,1و 2004% سنة 5,2تراجع معدالت النمو بحيث كانت تقدر ب  -
 .(167) 2007% سنة 3,1ثـ إلى  2006سنة  %2النسبة إلى 

مميار دوالر  16,5إلى  2004مميار دوالر سنة  21,4ف حوالي تخفيض حجـ المديونية الذي انتقمت م -
 .2007مميار دوالر سنة  2,4إلى  2005سنة 
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 775,2الى  2004مميار دج سنة  662زيادة ىامة في ميزانية الدولة السنوية لمتجييز حيث انتقمت مف  -
ار دج سنة ممي 2597، ثـ إلى حوالي 2007مميار دج سنة  4531ثـ (168) 2005مميار دج سنة 

 %26,6، و بارتفاع في ميزانيات التجييز ىذه، فإف الجزائر سجمت عجزا في الميزانية مقدرة ب 2008
 .2008مف الناتج الداخمي الخاـ لسنة 

مميار دج، و إنشاء حوالي  579,9مؤسسة صغيرة و متوسطة باستثمارات إجمالية قدرىا  92554إنشاء  -
 .(169)مميار دج 98,3لية قدرىا مؤسسة مصغرة باستثمارات إجما 58000

( عدد المشاريع خالؿ الفترة ANDIأما بالنسبة لإلستثمار فقد سجمت الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار ) -
 :(170)كالتالي  2006نوفمبر  -2004

 10569  مشروع يدخؿ في سياؽ االستثمار األجنبي  279مشروع استثماري منيا
 ة الوطنية.( أو في سياؽ الشراكIDEالمباشر)

 مميوف دج ىي  490832مميوف دج منيا  1510955ىذه المشاريع اإلستثمارية تقدر ب
 استثمارات أجنبية. 

  منصب شغؿ .  260570مناصب الشغؿ المتعمؽ بيذه االستثمارات ارتفع إلى 

المالية  وبالنسبة لممنظومة المصرفية فقد عرفت ىي األخرى تطورا ممحوظا بحيث بمغ عدد البنوؾ والمؤسسات
 بنؾ ومؤسسة مالية عمومية، وبنؾ تعاضدي.11بنكا أجنبيا منيا  2007،14الجزائرية سنة 

بنؾ ومؤسسة مالية ذات رؤوس أمواؿ  17عالوة عمى ذلؾ  -الصندوؽ الوطني لمتعاضدية الفالحية –
 .(171)بنؾ 26مشتركة، أكبر نسبة منيا أجنبية أي المجمؿ 

وزير الطاقة والمناجـ باف قطاع الطاقة والمناجـ قي الجزائر بمغ المستوى في حيف أكد السيد" شكيب خميؿ" 
المطموب ليصبح فاعال دوليا، بحكـ الموارد التي تمتمكيا واإلستثمارات الموعودة ليذا القطاع، والتي بمغت 

ثمريف مشروع شراكة مع مست30، وىذا بعد إبراـ 2007 -2000مميوف دوالر خالؿ الفترة الممتدة  270نسبة 
أجانب ومف بمداف مختمفة )اإلمارات العربية، كندا، استراليا، الصيف وغيرىا(، وبالتالي فإف الجزائر تغطي 

مميوف  450احتياجاتيا في السوؽ الوطنية مف موارد معدنية، وفي انتظار تعزيز صادراتيا التي تقدر بحوالي 
 . (172)مميوف دوالر 400دوالر مقابؿ واردات بمغت 

 



 

 

105 

 

  نشآت القاعدية والتجييزات:الم -

 الطرقات: ال تزاؿ شبكة الطرقات السريعة جد ضعيفة، وعميو يبدو جميا أىمية الطريؽ السريع شرؽ-
، وقد استيمؾ ىذا 2009مف انجازه، وينتظر استالمو نياية سنة  %60غرب، الذي يبمغ نسبة 

مميار المخصصة  800 مميار دج مف مجموع 300حوالي 2008المشروع إلنجازه لغاية جويمية 
كمـ، وكذلؾ  26,92لإلنجاز، وكما سيتـ تسميـ المقطع الخاص بوالية عنابة والممتد عمى مسافة 

مقاطع أخرى بوالية برج بوعريريج، سطيؼ، ميمة، وجزء مف والية قسنطينة، بالتالي فإف شبكة 
 كمـ. 109452ب الطرقات المعبدة بمغت مستوى جد مرتفع وىي األكثر كثافة في إفريقيا 

  ميجاوات، أصبحت التغطية الكيربائية الفضائية تعادؿ  7000الكيرباء والغاز: بفضؿ إنتاج يتجاوز
، وىي نسبة شبيية بتمؾ المسجمة في بعض بمداف منظمة التعاوف والتنمية األوروبية %96نسبة 

مؤسسة مف المنازؿ تستفيد مف خدمات الشبكة الكيربائية التي تشرؼ عمى توزيعيا  %96ب
 مميوف منزؿ مف التمويف بالغاز الطبيعي. 1.7سونمغاز، كما يستفيد 

  كمـ عمما بأف جزء ضئيؿ منيا مزود بالكيرباء، 4200النقؿ بالسكؾ الحديدة: يبمغ طوؿ ىذه الشبكة
القطار الكيربائي والذي سيطمؽ في األشير القادمة مف Tramwayكما تـ اإلنياء كميا مف مشروع 

 (.2009ىذه السنة )

  منيا ترقى لممقاييس الدولية، أما شبكة النقؿ الجوي الداخمية فيي  12مطار،  35النقؿ الجوي: يوجد
 جد متطورة.

  :مينا منيا لمصيد والتجارة والمحروقات، وميناءيف مختصة في المحروقات 11ميناء،  40المرافئ
 )سكيكدة وأرزيو(.

 لحساب  %30مميوف خط منيا  2,2ؼ الثابت المواصالت السمكية والالسمكية: تعد حظيرة اليات
 .%30اإلدارات والتجار والمصالح والمؤسسات، أما نسبة استفادة المواطنيف فتبقى ضعيفة بأقؿ مف 

مميوف مشترؾ في  13,7أما مجاؿ الياتؼ المحموؿ فقد تطور سريعا مع مشاركة أربعة متعامميف وأكثر مف 
 %51إلى  2000في سنة  %5.28اتؼ )الثابت والمحموؿ( مف ، وقد ارتعت الكثافة اإلجمالية لمي2005
مميار دوالر تعتبر كاستثمار  4مميار دوالر، منيا  5، أما الحجـ اإلجمالي لإلستثمارات فقد بمغ 2005في 

 أجنبي مباشر.
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 ( 2014ـ  2010المحور السادس : برنامج الخماسي لدعم التنمية ) 

ماعية في الجزائر دعمت البرامج السابقة لإلنعاش االقتصادي ببرنامج لدعـ التنمية االقتصادية واالجت     
برنامج  –( وىذا الستكماؿ المشاريع المزمع إنجازىا في البرنامج السابؽ 2014 – 2010الخماسي )

ويسمى برنامج الخماسي ىذا ببرنامج توطيد النمو االقتصادي أو  – 2009 – 2005التكميمي لدعـ النمو 
مميار دج ،أي ما  21214تثمارات العمومية وقد خصصت لو ميزانية جد ضخمة والمقدرة بػ ببرنامج االس

 مميار دوالر وييدؼ ىذا األخير إلى : 286يعادؿ

استكماؿ المشاريع الكبرى الجاري إنجازىا وعمى الخصوص في قطاع النقؿ )السكؾ الحديدية والطرقات(  -
 ميار دوالر.م 130مميار دج ما يعادؿ  9700والمياه بمبمغ 

 مميار دوالر. 156مميار دج وما يعادؿ حوالي 11534إطالؽ مشاريع جديدة بمبمغ  -

% مف موارده لتحسيف التنمية البشرية وىذا في مختمؼ القطاعات مثؿ  40ويخصص ىذا البرنامج أكثر مف 
كبرى التي جاءت في ،وفيما يمي سنعرض أىـ المحاور ال (173) قطاع التربية ،الصحة ،السكف ،العدالة وغيرىا

 البرنامج وباختصار في ثالثة مطالب عمى التوالي :

 

 : تعزيز القطاع الفالحي وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   1ــ  6

مميار دوالر بيدؼ تحديث  13,5استفاد قطاع الفالحة في اطار برنامج الخماسي مف غالؼ مالي قدره 
ألؼ ىكتار  360عمييا ىذا القطاع إلى جانب خفض أسعار المحاصيؿ وزرع التقنيات و الوسائؿ التي يعتمد 

ألؼ ىكتار مف المناطؽ الرعوية إلى جانب مميوف ىكتار مف الزيتوف ،وقد شيد ىذا القطاع  70مف الغابات 
عقد نجاعة عبر عديد مف الواليات ،مكنت في مجمميا مف تحديد قدرات كؿ منطقة مف  48التوقيع عمى 

فير المنتجات الفالحية مع التركيز كؿ سنة عمى منتوج محدد حسب معطيات السوؽ ،كما تـ تحسيف ناحية تو 
بعض الفروع المرتبطة بيذا القطاع مف بينيا إنتاج الحبوب والزيتوف والمحوـ والبطاطا والطماطـ الصناعية  

 التمور،إلى جانب إطالؽ الكثير مف المشاريع المتعمقة بالتنمية الريفية .

إلضافة يشكؿ بعث اإلنتاج الصناعي ودعـ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستحداث مناصب الشغؿ مف با
مميار دج لترقية المؤسسات  150أىـ انشغاالت برنامج التنمية الخماسي ،بحيث خصصت عمى نحو 

بنكية التي الصغيرة والمتوسطة مف خالؿ إنشاء مناطؽ صناعية والدعـ العمومي لمتأىيؿ وتيسير القروض ال
مميار دج لمتنمية الصناعية تمثمت  2000مميار دج لنفس الغرض ،كما خصصت أزيد مف  300تصؿ إلى 
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في القروض البنكية  الميسرة أي بنسبة فائدة منخفضة مف قبؿ الدولة مف أجؿ إنجاز محطات جديدة لتوليد 
 . الكيرباء وتطوير الصناعة البتروكيمياوية وتحديث المؤسسات العمومية

خاصة وأف القطاع الصناعي الجزائري مر بفترات صعبة متميزة بتأىيؿ صعب لممؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة الغير المجيزة بقدر الكفاية لمواجية السوؽ الدولية التي تسودىا المنافسة الدائمة ،وبالتالي تبقى 

و مف أجؿ التركيز  عمى تنويع ارادة الدولة في ىذا المجاؿ موجية بقوة نحو دعـ ىذه المؤسسات ،وىذا كم
 اإلنتاج الصناعي الوطني واستقطاب الموارد المالية التي مصدرىا االستثمارات األجنبية المباشرة ،

مميار دج مف البرنامج الخماسي لمرافقة االدماج  350أما في مجاؿ انشاء مناصب الشغؿ فقدرت الميزانية بػ 
الميني ودعـ إنشاء المؤسسات المصغرة وتمويؿ أليات إنشاء الميني لخريجي الجامعات ومراكز التكويف 

 مناصب شغؿ جديدة .

 

 : قطاع األشغال العمومية وقطاع النقل 2ــ  6

يتميز برنامج الخماسي في ىذا القطاع باالستمرارية ويؤكد إرادة الدولة في فؾ العزلة عف السكاف في كؿ 
 3100مميار دج ،ويوجو أزيد مف  6447ميزانية مقدرة بػ مناطؽ البالد و تعزيز المنشآت القاعدية وىذا ب

 830غرب واستكماؿ ربطيا بػ  –مميار دج منيا لألشغاؿ العمومية مف أجؿ إتماـ شبكة الطريؽ السيار شرؽ 
نجاز أكثر مف  700كمـ مف الطرؽ وازدواجية الطرؽ الوطنية عمى طوؿ  كمـ مف الطرؽ 2500كمـ ،وا 

عادة تأ نجاز وتحديث حوالي  800ىيؿ أزيد مفالجديدة وتحديث وا  ميناء لمصيد البحري  20كمـ مف الطرؽ  وا 
مطارات ،وقد سمح ىذا البرنامج  بتسجيؿ تحسف في سيولة  03ميناء باإلضافة إلى تعزيز  25وتعزيز  

نجاز حوالي  500نفؽ والقضاء عمى أكثر مف  37وأمف الطرقات خاصة بتسميـ  دار  500نقطة سوداء ،وا 
حظيرة جيوية لصيانة شبكة الطرقات والتدخالت في حالة وقوع  15ة الطرقات المجيزة باإلضافة إلى لمصيان

الحوادث باإلضافة إلى عصرنة قطاع السكؾ الحديدية بالوطف وىذا بالتركيز عمى محاور ربط مختمؼ جيات 
مية وواليات الوطف مف الشماؿ إلى الجنوب ومف الغرب إلى الشرؽ عمى مستوى خطوط  المدف الساح

اليضاب  إلى جانب كيربة خطوط السكؾ الحديدية وازدواجيتيا واستحداث آليات ونظـ تأميف الشبكة ،وتفعيؿ 
 جميع خطوط السكؾ الحديدية التي توقفت عف النشاط خالؿ العشرية الماضية .

 

 : تطوير البحث العممي والتكنولوجيات الحديثة  3ــ 6

غالفا ماليا  2014 - 2010العمومي لمتنمية االقتصادية و االجتماعية   خصصت الدولة في اطار البرنامج
مميار دج لتنمية البحث العممي و التكنولوجيات الجديدة لإلعالـ واالتصاؿ واستكماؿ مكتسبات  250قدره 



 

 

108 

 

مميار دج  50مميار دج لتطوير البحث العممي و 100المخططات السابقة ،وتـ ليذا الغرض تخصيص 
 الموجية لتعميـ تعميـ اإلعالـ اآللي ضمف كامؿ المنظومة التربوية ومنظومة التعميـ والتكويف ،لمتجييزات 

مميار دج لوضع الحكامة اإللكترونية التي ستسمح بتطوير الخدمات العمومية وعصرنة االدارات  100و
اىـ ذلؾ أيضا في والمؤسسات وىذا ال يقتصر فقط عمى إدخاؿ األدوات المعموماتية إلى المؤسسات بؿ سيس

 تحسيف التسيير الداخمي لممؤسسات وتحسيف العالقات مع أفراد المجتمع .

لجنة قطاعية جديدة وتنصيب  12تـ في ىذا االطار تجسيد أىـ األعماؿ التي تمت مباشرتيا عبر وضع 
إلى رفع عدد مجمس وطني لترقية المنظومة الوطنية لمبحث و رفعيا إلى مستوى المقاييس الدولية ،باإلضافة 

غرفة عمميات  200مخبر معتمد لدى مؤسسات التعميـ العالي واطالؽ لػ  783إلى  640مخابر بحث مف 
نشاء   34وحدات جديدة لمبحث ومركز وطني لمبحث في مجاؿ التكنولوجيا الحيوية ،واطالؽ  6لمبحث  وا 

ئية ،الطاقة ،االقتصاد ،التربية، برنامج وطني لمبحث العممي في مختمؼ القطاعات ) الفالحة ،الموارد الما
السكف والعمراف ،الصحة ،تييئة اإلقميـ والبيئة ...( وىذا كمو مف أجؿ بموغ بحث عممي مفيد لالقتصاد 

خبير مف كؿ القطاعات  1000الوطني والمجتمع أيضا ،وفيما يتعمؽ بتأطير ىذه البرامج تـ تجنيد أكثر مف 
لجامعية داخؿ وخارج الوطف ،باإلضافة إلى إشراؾ األساتذة الجامعييف االجتماعية و االقتصادية والكفاءات ا

مخبر مف أجؿ دعـ  1200أستاذ باحث عبر  28000في النشاطات الوطنية والوصوؿ بذلؾ إلى بموغ 
 البرنامج الوطني لمبحث العممي .

يفرض نفسو أكثر فأكثر ويعتبر الخبراء االقتصادييف الجزائرييف بأف تحرير الجزائر مف تبعيتيا لممحروقات 
كرىاف كبير يتعيف رفعو مف قبؿ كافة المتعامميف االقتصادييف واالجتماعييف وذلؾ مرىوف ال محالة بترقية 
االقتصاد مف اقتصاد ريعي إلى اقتصاد المعرفة تحظى فيو الجامعة الجزائرية بدورىا المحوري والرئيسي في 

ارد البشرية وتحسيف كفاءاتيا ومياراتيا ىو األساس الذي سيمكف التنمية البشرية ألف االستثمار في ىذا المو 
الجزائر مف تعزيز قدراتيا التنافسية في عالـ يسوده التغير والتطور ،وتنظيـ الربط بيف الجامعة والمؤسسة 

 بشكؿ أكثر دقة وفاعمية .       

القطاعي ليا وكذا مف حيث  في األخير يمكف القوؿ بأف محاور ىذا البرنامج جد متعددة مف حيث اختالؼ
مميار دج موجية لقطاع التربية الوطنية ،كما استفاد قطاع  852األغمفة المالية المرصدة ليا فمثال نجد 

مميار دوالر مف أجؿ إنجاز مميوني وحدة  50مميار دج أي ما يعادؿ  3700السكف مف غالؼ مالي قيمتو 
مميار دج لتنمية قطاع العدالة في اطار عصرنة ىذا  379د مفسكنية  واعادة االعتبار لمنسيج العمراني ،وأزي

مميار دج لقطاع الصحة مف أجؿ تقميص الفوارؽ  619األخير وتحسيف الخدمة العمومية ،وتخصيص 
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الصحية بيف الواليات مف خالؿ ضماف العالج المتخصص عف طريؽ إنجاز معاىد ومستشفيات أو 
ة متخصصة ...إلخ ،كما استفاد قطاع الشباب والرياضة مف مؤسسات استشفائية متخصصة وىياكؿ جواري

 مميار دج لتنميتو وانجاز مشاريع رياضية . 1130البرنامج الخماسي بػ 

 

 الخاتمة :

لقد حاولنا مف خالؿ ىذه المطبوعة إعطاء نبذة تاريخية عف تطور االقتصاد الجزائري، انطالقا مف الفترة 
ينات، مرورا بعدة محطات ىامة ، والتي أثرت عمى االقتصاد ككؿ،وىذا االستعمارية إلى غاية نياية التسع

يتجمى مف خالؿ انتياج التخطيط المركزي كنموذج لمتنمية، وىذا باتباعو لسياسة مركزية، الذي أعطى 
األولوية لمقطاع الصناعي منذ البداية، حيث تـ تركيز جزء كبير مف الدخؿ الوطني لالستثمار فيو مقارنة  

، والتي 1989إلى غاية  1967اعات األخرى، وىذا يظير مف خالؿ المخططات التنموية المعتمدة منذ بالقط
كانت اليدؼ منيا ىو بناء قاعدة صناعية صمبة باالعتماد عمى القطاع العمومي، بحيث لعبت الدولة الدور 

صة مع ظيور األزمة الياـ في إحداث عممية التصنيع، لتنتيي ىذه األخيرة ) أي المخططات( بالفشؿ خا
 ، وظيور عدة اختالالت اقتصادية واجتماعية عمى مستوى كؿ القطاعات.1986البترولية سنة 

وىو األمر الذي دفع بالسمطات الجزائرية إلى إعادة النظر في االستراتيجية المتبعة، في إحداث التنمية، وىذا 
عادة توجيو االستثمارات وتنظيـ القطاع الصناعي، مع ذلؾ لـ يحقؽ نتائج  عف طريؽ استدراؾ النقائص وا 

 مرضية، ولـ تحقؽ النمو االقتصادي المرغوب.

االقتصادية الجوانب  نتيجة لذلؾ أيضا بدأت الدولة بانتياج سمسمة مف اإلصالحات االقتصادية والتي مست جميع
الية لممؤسسات والم واالجتماعية وبالخصوص القطاع الصناعي، وىذا بداية مف إعادة الييكمة العضوية

االقتصادية العمومية بما فييا التطيير المالي واستقالليتيا، إلى توجيات جديدة أتت نتيجة لممارسػػات 
واتفاقيػػات دوليػػة مػػف خالؿ برامج التكييؼ والتعديؿ الييكمي بقوانيف السوؽ والمنافسة الحرة ) االنتقاؿ مف 

 االقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوؽ(

النتائج المنتظرة مف ىذه اإلصالحات ىي أيضا لـ تحقؽ ما كانت تصبوا إليو، ىذا ما تفسره معدالت غير أف 
النمو الضعيفة والسمبية في بعض األحياف، والتدىور الكبير لإلقتصاد، والذي يعاني مف الكثير مف النقائص 

 .خاصة مف بينيا االرتباط الكبير بأسعار المحروقات وضعؼ القدرة اإلنتاجية

قاعدة إرتكاز متينة إلنتعاش مجيود اإلستثمار  2000شكمت العودة إلى استقرار اإلقتصاد  الكمي في سنة   
، في إتجاه إرساء مسعى لمنمو اإلقتصادي مدعوما بمواصمة اإلصالحات الييكمية، و 2001اعتبارا مف سنة 

 2004ػػ   2001إلقتصادي لمفترة في ىذا السياؽ قررت الحكومة تطبيؽ برنامج استثماري لدعـ اإلنعاش ا
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بغية تييئة األرضية الالزمة إلعادة البناء لإلقتصاد الوطني الذي اتسـ لفترة طويمة بحالة الركود، و كذا مف 
أجؿ إعادة إنطالؽ النشاطات اإلقتصادية و النمو، و تعزيز إمكانيات التنمية البشرية و المحمية و التوازف 

 الجيوي.

عاش اإلقتصادي كأداة مرافقة لإلصالحات الييكمية التي التزمت بيا بالدنا قصد إنشاء يعتبر برنامج اإلن
محيط مالئـ إلندماجو في اإلقتصاد العالمي، حيث تميز ىذا بإنعاش مكثؼ لمتنمية اإلقتصادية، و قد تجسد 

حكـ في ذالؾ في انجازات عديدة منيا: ارتفاع في معدالت النمو، و انخفاض في معدؿ البطالة، الت
 التضخـ،تقميص المديونية الخارجية...الخ.

-2005وفي إطار مواصمة و تكثيؼ ىذا المسار دعـ ببرنامج أخر و ىو برنامج تكميمي لدعـ النمو لمفترة 
، حيث رصدت لو مبالغ مالية ضخمة و ىذا مف أجؿ استدراؾ التأخر المسجؿ في البرنامج السابؽ، 2009

دية، و قد حقؽ ىذا البرنامج نتائج جد معتبرة و ىذا ما تبينو مؤشرات و في مختمؼ القطاعات اإلقتصا
 77,78الى 2004مميار دوالر في نياية سنة 43,11اإلقتصاد الكمي حيث انتقؿ احتياطي الصرؼ مف 

مميار دوالر، ارتفاع في معدالت النمو لتصؿ إلى  110,3لتصؿ إلى حدود  2006مميار دوالر في سنة 
 2004مميار دوالر سنة 21,4. انخفاض حجـ المديونية مف 2009نفس النسبة لسنة و يتوقع   %6حدود

 .2007مميار دوالر سنة  4,2لتصؿ إلى 

بالرغـ مف النتائج اإليجابية التي حققيا كؿ مف برنامجي دعـ اإلنعاش اإلقتصادي والبرنامج التكميمي إال أننا 
مشاكؿ اإلقتصاد الوطني، بؿ سعى كؿ منيما إلى ال نجـز بأف ىاذيف البرنامجيف قد عمال عمى حؿ كؿ 

 تقميص أو تخفيؼ مف حدة المشاكؿ االقتصادية واإلجتماعية التي تعاني منيا البالد.

ومف خالؿ ىذه الدراسة المتواضعة حوؿ االقتصاد الجزائري توصمنا الى جممة مف النتائج والتي نحصرىا فيما 
 يمي :

ستخداـ موارد المحروقات والتي تميزت بخمؿ في توظيفيا جعمت البالد ػػ إف إعتماد الجزائر عمى سياسة ا
تواجو صعوبات مالية حادة و كانت سببا في توقيؼ مسار التنمية ،ذلؾ أف انخفاض سعر النفط والذي أقترف 
بإرتفاع حجـ المديونية الخارجية والذي كاف سمة االقتصاد الوطني خالؿ النصؼ الثاني مف الثمانينات قد 

 بت عدـ جدوى اإلستراتيجية التنموية التي طبقت .أث

ػػ إف صعوبات االقتصادية التي زادت في تعقيدىا المشكالت األمنية أفضت بالبمد إلى صعوبة الوفاء بديونيا  
،إضافة إلى خدمة الديوف التي بمغت 1992مميار دوالر سنة  26,7في اآلجاؿ المحددة والتي بمغ حجميا 

كؿ ىذه الصعوبات جعمت الجزائر تمجأ إلى إعادة جدولة ديونيا ،وفي ظرؼ كاف يتميز مميار دوالر، و  9,3
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 1,2 -( وبنسب نمو اقتصادي سمبية قدرت بػ )  1994% سنة  29بارتفاع نسبة التضخـ ) التي بمغت 
،وانخفاض الدخؿ الفردي بنسبة  1994%( سنة  0,7 -ثـ)  1993%( سنة  2 -،ثـ) 1992%( سنة 

  .1995% سنة  28,1اع نسبة البطالة التي بمغت % وارتف 16

إف النمو االقتصادي كاف إيجابيا عمى مدار ثماف سنوات بفضؿ السياسة التنموية الجديدة والممتدة مف سنة 
،وبفضؿ سياسة استثمار عمومي وتشجيع االستثمار الخاص الوطني واألجنبي،  2009لغاية سنة  2001

حجـ المديونية ،وتراجع نسبة البطالة كميا عوامؿ ساعدت البالد عمى وتراجع في نسب التضخـ وتخفيض 
 تحقيؽ االستقرار عمى مستوى اإلقتصاد ككؿ.

%  12,6% مف جباية البتروؿ و  50ارتفاع حجـ التحوالت اإلجتماعية في السنوات األخيرة إلى ما يعادؿ 
لمدولة بصفة معتبرة ،وعميو تـ تثبيت وتطوير مف الناتج الداخمي اإلجمالي ،أي ارتفاع الميزانية اإلجتماعية 

نشاء المؤسسات المصغرة.  مختمؼ آليات الحماية اإلجتماعية واإلدماج مف خالؿ ترقية الوظائؼ المؤقتة وا 
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