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 تمهيد الفصل 

منذ حصلت اجلزائر على استقبلذلا انتهجت األسلوب االشًتاكي يف التنمية االقتصادية واالجتماعية 
يف خدمة ادلشروعات  سياسة مركزية حبتة، لقد أتاحت الوفرة النفطية خبلؿ السبعينات إمكانيات ىائلة بإتباعها

  ة:يف تلك السنوات ثبلث أمور رئيسي وخطط التنمية ادلسطرة، وما كاف ؽليز االقتصاد اجلزائري

كما ،اعتماد كلي على عائدات احملروقات ة،ذبارة زلتكرة من طرؼ الدول سياسة التخطيط ادلركزي على االعتماد
  .نظاـ مصريف ىشببٍت ربتية ضعيفة و  سبيز كذلك

ف الثمانينات سجل االقتصاد اجلزائري صدمة كبَتة سببها االطلفاض غَت ادلتوقع ألسعار النفط، يف منتص
عجز يف ادي وفشل يف ادلخططات ادلنتهجة و وظهرت مساوئ التخطيط ادلركزي، حيث عانت من ركود اقتص

ا، كل ىذه الظروؼ ارتفاع الديوف ومعدؿ خدمته ارتفاع حجم البطالة، ،ميزاف ادلدفوعات ارتفاع معدؿ التضخم
تضافرت لتساعد على تعميق وزيادة االعتماد على اخلارج من أجل احلصوؿ على االحتياجات األساسية من 
السلع واخلدمات، وبالتارل زيادة التبعية للعادل اخلارجي، وكنتيجة ذلذه الظروؼ ازبذت اجلزائر عدة تدابَت من أجل 

ات اذليكلية الضرورية، ولقد تعززت اجلهود يف تصحيح االقتصاد ربقيق االستقرار االقتصادي الكلي واإلصبلح
الكلي منذ منتصف الثمانينات عندما شرعت يف تنفيذ برنارلُت بدعم وإشراؼ صندوؽ النقد الدورل هبدؼ 
االنتقاؿ من االقتصاد ادلخطط ادلركزي إذل اقتصاد السوؽ، فكاف برنامج االستقرار من أجل ربقيق التوازف يف 

اد الكلي، وبرنامج التصحيح اذليكلي الذي يهدؼ إذل ربسُت كفاءة استخداـ ادلوارد االقتصادية وربقيق االقتص
 و دلعرفة وضعية الصادرات واالقتصاد اجلزائري قسمنا ىذا الفصل اذل: .زيادة الطاقة اإلنتاجية

 :2004-1989ؽ االقتصاد اجلزائري بعد مرحلة التحوؿ واالنتقاؿ اذل اقتصاد السو  المبحث األول 

 :(2030آفاؽ -2005برامج النمو االقتصادي يف اجلزائر) المبحث الثاني 

 :وضعية االقتصاد اجلزائري يف التقارير العادلية المبحث الثالث 

 :(2018-2001)اذليكل السلعي للصادرات وظلوىا  المبحث الرابع 
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-9191المبحث األول: االقتصاد الجزائري بعد مرحلة التحول واالنتقال الى اقتصاد السوق 
4002 

هبدؼ االنتقاؿ من التخطيط ادلركزي اذل اقتصاد السوؽ عمدت اجلزائر اذل تنفيذ برامج التثبيت والتعديل  
 رلُت يف اجلدوؿ التارل:اذليكلي لصندوؽ النقد والبنك الدوليُت، ؽلكن تلخيص أوجو االختبلؼ بُت الربنا

 ( أوجو االختالف بين برامج التثبيت وبرامج التعديل الهيكلي01-03الجدول ) 
 برنامج التعديل الهيكلي برنامج التثبيت

 يطبق على ادلدى القصَت -

 يرعاه صندوؽ النقد الدورل. -

 يركز على سياسة جانب الطلب. -

 سياسة انكماشية لكبح جانب الطلب. -

 اجلوانب االجتماعية.يهمل  -

يهدؼ إذل تثبيت او االستقرار، من خبلؿ  -
سياسات ضبط التدفق النقدي، ومراعاة التوازف 

 الداخلي واخلارجي.

 يطبق على ادلديُت ادلتوسط والطويل. -

 يرعاه البنك الدورل. -

 يركز على سياسة جانب العرض. -

 سياسة توسعية لرفع معدؿ النمو. -

األوذل لبداية تطبيقو، وعدؿ الحقا بإدراج السياسات  إعلاؿ يف السنوات -
 االجتماعية والبيئية.

دعم النمو والتخصيص األمثل للموارد ادلتاحة ضمن رلموعة سياسات  -
 تتعلق باخلوصصة، وربرير التجارة اخلارجية، وتطوير سوؽ ادلاؿ.

، (1990-2006) ية في الجزائر للفترةمحاولة تقييم فعالية االصالحات االقتصاد: عبد القادر خليل، المصدر
 67ص  ،2007/2008جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية  -فرع اقتصاد قياسي –أطروحة دكتوراه علـو اقتصادية 

 (9771-9767األول: برامج االستقرار االقتصادي ) المطلب

مرحلتُت: يتم عرب االستهبلؾ و تعبئة للموارد من أجل الزيادة يف الدخل بادلقارنة مع يف اإلصبلح  يتمثل 
على الزيادة يف التقشف واطلفاض  االستقرار التثبيت أوأو االستقرار ومرحلة التكييف. تقـو مرحلة  التثبيتمرحلة 

مستويات ادلعيشية مع الًتكيز على تقليل النفقات حىت تكوف متماشية مع ادلوارد ادلتاحة بينما تقـو مرحلة 
  تغيَت البنية االقتصادية من أجل عودة النمو.التكييف على التوجو ضلو 

إلعادة جدولة ديوهنا  جعلها تلجأ لصندوؽ النقد الدورلعجز اجلزائر عن سداد ديوهنا وتراكم أعبائها  
وزلاولة التوصل اذل اتفاؽ ومن مث التوقيع على عدة برامج اصبلحية هتدؼ للقضاء على االختبلالت اليت يعاين 

 .اعتربت ىذه الفًتة باالنتقالية حيث ائري و دخولو القتصاد السوؽمنها االقتصاد اجلز 
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I. (1991-1989) برنامج التثبيت االقتصادي األول 

بعد فشل السلطات يف االصبلحات الذاتية اليت قامت هبا  )ادلخططات الثبلثية والرباعية واخلماسية  
لسحب شرػلة قرض يف إطار برنامج  1989قامت باللجوء ألوؿ مرة إذل صندوؽ النقد الدورل سنة  للتنمية(

مليوف وحدة حقوؽ سحب خاصة، استعملت  155.7دببلغ قدره  1990إذل ماي  1989تثبيت ؽلتد من ماي 
 (5، صفحة 2002)قدي، اإلصبلحات اإلقتصادية يف اجلزائر، مرة واحدة يف شرػلة واحدة. 

 1990-1989مؤشرات االقتصاد الجزائري ل ( بعض 02-03الجدول )
 1990 1989 المؤشر

 0.1 2.9 (%معدل النمو )
 0.76- 11.8- رصيد ميزان المدفوعات )مليار دينار ج(

 28.4 27.6 (%االيرادات الجبائية )
 28.379 26.859 المديونية الخارجية )مليار دوالر(

 8.93 7.61 سعر صرف الدينار بالدوالر
 52 83.68 (%السيولة النقدية )معامل 

 من إعداد الباحثة باالعتماد على: المصدر:

، مطبعة دار ىومة، اجلزائر، سياسة االصالح االقتصادي في الجزائر والمؤسسات المالية الدوليةمدين بن شهرة،  -
 .111، ص2008

 .213، ص1993مطبعة دحلب، اجلزائر،، الجزائر بين األزمة االقتصادية واألزمة السياسيةزلمد بلقاسم حسن هبلوؿ،  -
ندوؽ ص ،ياجلزائر  دراسة خاصة حوؿ االقتصاد  ،السوق اقتصادالتحول إلى  تحقيق االستقرار ، خروفكرًن النشاشيب و آ -

 . -1011 ص ،1998 ،واشنطنالنقد الدورل، 

II.  (1993 -1991)برنامج التثبيت االقتصادي الثاني 
ومت يف نفس  (Stand By2) يف إطار برنامج تثبيت ثاين، 1991جواف  3 مت اللجوء مرة ثانية للصندوؽ يف 

مليوف دوالر سلصص للتطهَت  350دبوجبو على قرض تصحيح بقيمة  تالوقت ابراـ اتفاؽ مع البنك الدورل ربصل
 مليوف وحدة حقوؽ سحب خاصة 400دببلغ ادلارل للمؤسسات االقتصادية العمومية، أما الصندوؽ قدـ قرض 

مت سحب ثبلثة منها بينما مجد الصندوؽ الرابعة  (127، صفحة 2002)بن ناصر، أربع شرائح،  وزعت على
)قدي، اإلصبلحات نتيجة عدـ االلتزاـ ببنود رسالة النية ادلوجهة اليو واليت كانت تضم مسألتُت ىامتُت علا: 

 (5، صفحة 2002اإلقتصادية يف اجلزائر، 
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تقليص تدخل الدولة يف االقتصاد، وترقية النمو االقتصادي عن طريق تفعيل ادلؤسسات العمومية واخلاصة،  -
 حيث كاف عليها السعي لتنويع صادراهتا للتخفيف من ىشاشة التوازف ادلارل اخلارجي.

داخلية من خبلؿ العمل على قابلية الدينار للتحويل، وفتح اجملاؿ اماـ ذبار اجلملة ربرير التجارة اخلارجية وال -
 والوكبلء ادلعتمدين للتدخل يف رلاؿ التجارة اخلارجية وزبلي الدولة عن احتكار ىذا اجملاؿ.

دابَت  إلزالة سوء الفهم وتضمنت بعض الت 1991قامت السلطات اجلزائرية بإرساؿ رسالة نية ثانية يف أكتوبر 
 (5، صفحة 2002)قدي، االصبلحات االقتصادية يف اجلزائر، : ػػػػػػػػكالقياـ ب

 د.ج. 2285دوالر= 1د.ج إذل  1885دوالر=  1زبفيض سعر صرؼ الدينار لينتقل من  -

من الناتج احمللي  %4.9الضغط على النفقات العمومية قصد الوصوؿ اذل رصيد موازين موجب يف حدود  -
 اخلاـ.

إف رلموعة القوانُت اليت مت اصدارىا يف ىذه الفًتة توحي بأف اجلزائر عازمة على تطبيق اإلصبلحات ادلفروضة  -
 )مدين، اإلصبلح اإلقتصادي وسياسة التشغيل من قبل صندوؽ النقد الدورل وكانت اإلصلازات احملققة كالتارل:

 (133، صفحة 2009)التجربة اجلزائرية(، 

 1992بكل فروع النشاط االقتصادي وامتد ذلك إذل غاية جويلية  من األسعار اخلاصة %75ربرير أكثر من  -
 وخاصة ادلواد الغذائية إذل جانب ادلواد الوسيطية والكمالية.

والداخلية من استَتاد وتصدير وفتح  جيةإصدار بعض التشريعات احملددة لشروط التدخل يف نطاؽ التجارة اخلار  -
 احلسابات بالعملة الصعبة وتنظيم ذبارة اجلملة.

 .يم ادلنقولة وىيكلة السوؽ ادلارلإصدار مراسيم خاصة بالنظاـ ادلارل كإنشاء سوؽ للق -

الرسـو على إصبلح النظاـ الضرييب وربرير القيود اجلمركية وذلك بإدخاؿ تغيَتات على بعض ادلراسيم اليت سبس  -
 .اخلدمة العامة

 تشجيع االستثمار اخلارجي وفتح ادلنافسة األجنبية خصوصا يف رلاؿ احملروقات. -

االختبلالت ادلالية نتيجة أجل استحقاؽ الدين اخلارجي قصَت  كل ىذه االجراءات ال تنفي استمرار 
نتيجة تطور نسبة  1992يزانية سنة األجل والذي يفرض تقشفا يف الواردات والذي يضر باالقتصاد، أيضا عجز ادل

 احملققة خبلؿ ىذه ادلدة: لنتائج تغطية نفقات التسيَت من االيرادات االمجالية شلا يظهره اجلدوؿ ادلوارل باإلضافة ل
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 ( تطور مؤشرات الدين الخارجي و االحتياطيات الدولية          الوحدة: مليار دوالر03-03الجدول )
السنوات              البياف                  1990 1991 1992 1993 

 25.724 26.678 27.8 28.379  تطور رصيد الدين اخلارجي
 9.050 9.278 9.506 8.891 تطور خدمة الدين اخلارجي 

 82.2 76.5 73.9 66.4 معدؿ خدمة الدين )٪(  
)٪( نسبة البطالة  21 32.2 29.25 24.36 
)٪(معدؿ النمو   0.1 2 2.0 2.2 

)٪(نسبة تغطية نفقات التسيَت من االيرادات االمجالية   61 76 93 
 :: من إعداد الباحثة باالعتماد علىالمصدر

ندوؽ صػػ ي،اجلزائػػر  دراسػػة خاصػػة حػػوؿ االقتصػػاد  ،السققوق اقتصققادالتحققول إلققى و تحقيققق االسققتقرار ، كػػرًن النشاشػػيب و آخػػروف -
 .1998  النقد الدورل، واشنطن،

، اجلمعيػة العلميػة، ، اآلثقار االقتصقادية واالجتماعيقة لبرنقامج التصقحيي الهيكلقي فقي الجزائقرغيػاط الشػريفروابح عبػد البػاقي،  -
 .11-10نادي الدراسات االقتصادية، ملحقة خروبة، ص

- Ahmed Ben Bitour, L'Algérie au troisième Millénaire, Défis et Potentialités, éditions 
MARINOOR, Algérie, Pages 76-77. 

III. (1994أفريل -1993)أفريل  برنامج التثبيت االقتصادي الثالث 
 كاف يهدؼ برنامج التثبيت االقتصادي الثالث اذل ربقيق التوازنات الكربى، من خبلؿ ازباذ عدة اجراءات منها:

 (10، صفحة 2005)كربارل، 
 التجارة اخلارجية، واحلد من تدعيم معظم السلع األساسية.ربرير األسعار، وإزالة القيود على  -
، وتعديل الدينار حىت يكوف قابل للتحويل اذل عمبلت %50زبفيض قيمة العملة الوطنية الدينار بنسبة  -

 أخرى.
 .استقبللية ادلؤسسات واخلوصصة( لبلنتقاؿ اذل اقتصاد السوؽ )إعادة اذليكلة، اغلاد آليات وميكانزمات -
 كتلة األجور للوظيف العمومي وضبط االنفاؽ العاـ.تثبيت   -
 ألوؿ مرة يف اجلزائر.  05/10/1993ادلؤرخ يف  93/12وضع قانوف االستثمار رقم  -

وقد صلحت السلطات نسبيا يف تطبيق اجراءات التثبيت وربقيق التوازنات النقدية وادلالية على ادلستوى  
 (10، صفحة 2005)كربارل،  ة مايلي:الكلي، ومن بُت النتائج احملققة لتلك الفًت 

 .1994سنة  %484إذل  1993سنة  %887اطلفاض عجز ادليزانية من  -

 .%38.5اطلفاض معدؿ التضخم إذل  -
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 .1994مليار سنة  2864ربسُت احتياط الصرؼ  -

مؤسسة وإنشاء الصندوؽ الوطٍت  23مؤسسات استقبلليتها من أصل  5مؤسسة عمومية، وإعطاء  88مت حل  -
 فنادؽ إذل اخلوصصة. 5للتأمُت على البطالة، وعرض 

لكن ىذه النتائج دل تكن مثل توقعات السلطات آنذاؾ، فتزايد تراكم اخلسائر ادلالية للمؤسسات العمومية أثقل 
 ادليزانية العامة، وأثر على الوضعية االقتصادية واالجتماعية.

شلا دفع السلطات اجلزائرية وكمحاولة منها للتقليل من اآلثار االجتماعية السلبية للتعديل اذليكلي فضمنت برنامج 
 ، ادخاؿ تعديبلت على شبكة األماف االجتماعي باستحداث عنصرين جديدين علا:1994االصبلح لسنة 

 (85، صفحة 1998)النشاشيب و وآخروف، 
برنامج لؤلشغاؿ العامة ػلل زلل نظاـ الدعم العاـ الذي غلري إلغاؤه مرحليا، وبرنامج لتوجيو التحويبلت إذل  -

 مستحقيها احلقيقيُت واحملرومُت والذين دل تصلهم التحويبلت بشكل مناسب.

 يا لقطاع السكن.نظاـ التأمُت ضد البطالة وإدراج الدعم بشكل صريح يف ادليزانية بعد أف كاف يقدـ ضمن -

 (1998-1994) الهيكلي: صحييالمطلب الثاني: برامج الت
اذل حافة االختناؽ ادلارل، نتيجة االفراط يف االقًتاض قصَت األجل من  1994بعد وصوؿ اجلزائر يف سنة  

ن  مرحلة  ثانية م من جهة أخرى، دخلت اجلزائر يف 1986جهة واذلبوط احلاد يف أسعار البًتوؿ سنة 
، حيث أبرمت 1994بالتعاوف مع ادلؤسسات ادلالية الدولية يف شهر أفريل اإلصبلحات اذليكلية لبلقتصاد 

مدهتما االمجالية أربع سنوات، مرفقتُت باتفاقيات إعادة جدولة الديوف  ،اتفاقيتُت مع صندوؽ النقد الدورل
، صفحة 2011)تومي،  وف ادلصرفية لنادي لندف اخلارجية لنادي باريس بالنسبة للديوف اخلارجية العمومية، والدي

والثانية  ،1995اذل مارس  1994تد من أفريل لربنامج االستقرار االقتصادي سب (Stand By3)وعلا،  (93
 . 1998ماي  21اذل  1995ماي 22من اخلاصة بالتعديل اذليكلي 

)مدين، سياسة االصبلح من بُت األسباب اليت دفعت اجلزائر اذل اعادة جدولة ديوهنا اخلارجية مايلي:  
 (120، صفحة 2008االقتصادي يف اجلزائر وادلؤسسات ادلالية الدولية، 

ادة االستثمار من ياالقتصاد وذلك بز ، نتيجة زيادة االنفاؽ على تنشيط 1992عجز ميزاف ادلدفوعات سنة  -
 .ىجهة وسبوين إعادة تأىيل ادلؤسسات االقتصادية من جهة أخر 
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مليار دوالر لدفع العملية االنتاجية يف االستمرار خاصة واف تردي األوضاع  786ضرورة توفر ما يقارب  -
 االقتصادية يصعب احلصوؿ على قروض جديدة.

 .1994مليار دوالر سنة  183بػػػػػػػػػفوعات تراجع أسعار النفط وعجز ميزاف ادلد -

ارتفاع حاد يف التضخم مع عجز يف استَتاد قطع الغيار واآلالت الصناعية ضعف الطاقة االنتاجية للمؤسسات  -
 .  %50حبوارل 

I.  (1995مارس  – 1994)أفريل برنامج االستقرار االقتصادي 

والتحكم يف البطالة عن طريق اختيار القطاعات ذات يهدؼ ىذا الربنامج اذل اسًتجاع النمو االقتصادي،  
األولوية كالسكن والصناعات الصغَتة وادلتوسطة، والتحكم يف التضخم، وربسُت فعالية الشبكة االجتماعية، كما 

 (128، صفحة 2002)بن ناصر،  يتضمن الشروط التالية:

تسريع عملية ربرير األسعار وتوسيعها للمواد القاعدية )األدوية، ادلياه الصاحلة للشرب،..( مع استمرار الدعم  -
 خبلؿ فًتة الربنامج لثبلث منتجات: الفرينة، السميد واحلليب.

 .%40817دج( أي بنسبة  36= دوالر 1زبفيض سعر صرؼ الدينار اذل )  -

 ربرير التجارة اخلارجية. -

 من الناتج احمللي اخلاـ خبلؿ فًتة الربنامج. %083يزانية اذل خفض عجز ادل -

-1994برنامج االستقرار االقتصادي إعادة جدوؿ الديوف العمومية واخلاصة سنيت  وقد صاحب تطبيق -

 مليار دوالر وبالتارل ازالة الضغوطات ادلالية الداخلية و اخلارجية. 16، حيث مت توفَت 1995

II.  (1998 ماي  21 -1995 ماي 22)برنامج التعديل الهيكلي 

تسارعت وتَتة  اإلصبلحات االقتصادية وادلالية بعد إبراـ اتفاؽ إعادة ىيكلة االقتصاد اجلزائري مع   
دوالر يصرؼ على  1.8، وحصوؿ اجلزائر على سبويل موسع قدرُه  1995ماي  22ادلؤسسات  ادلالية الدولية يف 

اذل تعميق  يهدؼ واسع  حيث استند  ىذا  التمويل على برنامج (170، صفحة 2003)سوامس، سنوات،  3
 (Benisaad, 1999, p. 64) ، باإلضافة اذل اجراءات أخرى ذات طابع ىيكلي سبثلت يف:اجراءات االستقرار

 الدعم عن األسعار اذل غاية التحرير الكامل ألسعار السلع واخلدمات.مواصلة رفع  -

 ربرير أسعار الفائدة ومنح استقبللية أكثر للبنوؾ التجارية يف تقدًن القروض. -

 ربرير أسعار الصرؼ اآلجل والعاجل حسب قوى السوؽ. -
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 اليرادات الضريبية.القضاء على عجز ادليزانية وتنمية االدخار العمومي، بتقليص النفقات وزيادة ا -

 التحكم يف التضخم يف مستوى مقبوؿ. -

 مراجعة شبكة احلماية االجتماعية لتكوف اكثر فعالية يف التخفيف من اآلثار السلبية للتحوؿ.  -

 بينما سبثلت االجراءات اذليكلية لبعث النمو االقتصادي يف :
 (.95/22فتح الرأمساؿ االجتماعي للمؤسسات العمومية للمستثمرين األجانب واحملليُت )حسب األمر  -

العمل على تنويع الصادرات خارج احملروقات )انشاء ىيئة تأمُت القرض عن التصدير وصندوؽ دعم وترقية  -
 الصادرات(.

 يدة لتمويل االستثمارات.انشاء سوؽ مارل لتسهيل عمليات اخلوصصة واحلصوؿ على مصادر مالية جد -

عادة اذليكلة واخلوصصة، وتشجيع  تأسيس البنوؾ اصبلح النظاـ ادلارل وادلصريف، وهتيئة قطاع البنوؾ إل -
 اخلاصة.

األورويب لرسم اطار للشراكة والوصوؿ  داإلربااذل ادلنظمة العادلية للتجارة، وبدء ادلفاوضات مع  االنضماـطلب  -
 .منطقة التبادؿ احلر إلنشاء

لتعويض صناديق ادلساعلة اليت مت  (Public holding companies) (1)مت إنشاء الشركات القابضة العمومية  -
، وكانت هتدؼ ىذه العملية إذل تعزيز استقبللية ادلؤسسات ووضع ىيكلة تنظيمية جديدة ربكم نشاط هاحل

 (171-170، الصفحات 2003)سوامس، ادلؤسسات. 
يف مجيع االقتصادية العمومية يف خوصصة ادلؤسسات  1997من جانب آخر، شرعت مع بداية سنة  

مؤسسة خوصصة جزئية  102مؤسسة خوصصة كلية و 148حيث سبت خوصصة القطاعات االقتصادية 
 مثلما يبُت اجلدوؿ التارل: .(عمومية زللية )والئية وبلدية اتؤسسمحل افة إذل باإلض

 
 
 
 
 

                                     
وادلتعلق بتسيَت رؤوس األمواؿ   1995سبتمرب  25الصادر يف  95 – 52أنشأت الشركات القابضة العمومية يف اجلزائر دبوجب األمر رقم  ( (1

 ادلنقولة للدولة .
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 1998( حصيلة حل المؤسسات حسب طبيعة نشاطها وإطارىا القانوني الى غاية جوان 04-03الجدول )

مؤسسات عمومية  القطاعات
 اقتصادية

 المجموع مؤسسات خاصة مؤسسات عمومية محلية

 25 02 18 05 الفبلحة

 443 - 383 60 الصناعة

 249 - 195 54 والسكنالبناء واألشغاؿ 

 98 - 93 15 اخلدمات

 815 02 679 134 المجموع

اجمللس الوطٍت االقتصادي واالجتماعي، التقرير التمهيدي حوؿ االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لربنامج التعديل  المصدر:
 . 55، ص1998اذليكلي، اجلزائر، نوفمرب،

، وتدخلت فيها 1999يلية واحلدث البارز يف ىذه الفًتة ىو  االنطبلؽ الرمسي لبورصة اجلزائر يف هناية جو  
مبليَت دينار تلتها مؤسسة رياض سطيف  5سوناطراؾ بعرض سندات قيمة ادلؤسسات العمومية وىي شركة أوذل 

مليوف سهم، جامعة   1.2ػ راسي الدورل بمليوف سهم مث شركة  تسيَت فندؽ األو  2 بػ ورلمع إنتاج األدوية صيداؿ
مليوف دينار على التوارل. وبذلك استطاعت تلك  480مليار دينار و 1.6مليار دينار و 2.3لتلك اإلصدارات 

 .(171-170 ، الصفحات2003)سوامس، الشركات أف تتزود من االدخار الوطٍت دوف االستعانة بالوساطة البنكية.
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 سبيزت سَتورة االصبلح االقتصادي بعدة مسات اغلابية تتمثل بصورة عامة يف اجلدوؿ التارل:

 1998-1995( مؤشرات اقتصادية واجتماعية للسنوات 05-03الجدول )
 1998 1997 1996 1995 السنوات                                  ادلؤشر             

 4.7 4.5 4 3.9 (%)معدؿ النمو 
 4.47 4.03 4.15 4.43 (%)نسبة ادليزانبة من إمجارل الناتج اخلاـ

 108.1- 66.2 74.9 28.4- الرصيد االمجارل للخزينة
 4.95 5.73 18.7 21.7 (%)معدؿ التضخم
 28.0 29.2 27.99 26.99 (%)نسبة البطالة 

 - 34 33 - (%)نسبة االيرادات من الناتج احمللي االمجارل
 - 31 29 33.6 (%)النفقات العامة

 30.473 31.222 33.561 31.573 ادلديونية )مليوف دوالر(
 5.2 4.5 4.3 4.2 خدمة الدين

 47.5 30.3 30.9 38.8   (%) : الدين/ الصادراتخدمة الدين نسبة
 من اعداد الباحثة باالعتماد على: المصدر:

بسكرة، العدد -،رللة العلـو االنسانية، جامعة زلمد خيضراالقتصادية في الجزائرنظرة على التحوالت كربارل بغداد،  -
 12، الصفحة .2005الثامن، جانفي 

روابح عبد الباقي وعلي علاؿ ػ أثر إعادة اذليكلة على سوؽ العمل يف اجلزائر. ادللتقى الدورل حوؿ برامج التصحيح اذليكلي  -
 . 97ػ-91للفًتة      2000ماي  30-29ومي وادلسألة اإلجتماعية ػ جامعة قسنطينة ي

 يـو دراسي حوؿ تطور تسريح العماؿ خبلؿ الفًتة  99-90 إحدادف توفيق ػ سياسات التشغيل و أثرىا على سوؽ العمل -
 .  99و 98لسنيت  2000جواف  28جامعة فرحات عباس سطيف 94-97

رللة اقتصاديات مشاؿ افريقيا، جامعة شلف، العدد ،  سياسات التحرير واالصالح االقتصادي في الجزائربطاىر علي،  -
 .202الصفحة  ،2004جواف 01األوؿ،

ؽلكن أف نرجع ربقيق فائض ادليزانية اذل االرتفاع النسيب يف أسعار احملروقات، والتوقف عن سبوين ادلؤسسات  
بسبب التدىور الكبَت يف  1998لكن عاد العجز سنة  ية والتجهيزات من السوؽ اخلارجية،االقتصادية بادلواد األول

بينما اطلفاض معدؿ التضخم راجع للتعديبلت اليت مست بعض  ،1997أسعار احملروقات واجلباية البًتولية سنة 
ادلدعومة، واطلفاض قيمة الدينار، أيضا ارتفاع االيرادات من الناتج احمللي االمجارل، وتقليص ادلديونية  أسعار السلع
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 13وبالتارل اطلفاض خدمة الدين،  بينما كلفت عملية تطهَت ادلؤسسات  بعض ديوهنا نتيجة عملية إعادة جدولة

من اجل تنظيم القطاع العاـ )كما يظهره اجلدوؿ التارل(، غَت أهنا  1999اذل  1994مليار دوالر خبلؿ الفًتة من 
 (13-12لصفحات ، ا2005)كربارل،  . دل ربقق األىداؼ ادلنشودة

 ( عمليات التطهير المالي  )مليار دينار(06-03الجدول: )
 ادلبلغ طبيعة التطهَت

 35 دفع األجور والرواتب

 69 فوائد على ادلديونية اليت أعيد شراؤىا

تنازؿ اخلزينة عن ديوف ذلا سبثل قروض طويلة األجل شلنوحة من طرؼ البنك الوطٍت 
 للتنمية

126 

عمومية اقتصادية مت حلها، مؤسسات غَت  مؤسساتتصفية ادلؤسسات )عمليات 
 مستقلة ونفقات اجتماعية للمؤسسات ادلستقلة(

239 

 384 أمواؿ منفقة دفعت للبنوؾ

 542 مديونية اخلزينة اذباه البنوؾ )مع أخذ بعُت االعتبار أقساط الدين فقط دوف الفوائد(

 1395 اجملموع

، رللة اقتصاديات مشاؿ افريقيا، جامعة شلف،  سياسات التحرير واالصالح االقتصادي في الجزائربطاىر علي، : المصدر
 207، الصفحة 2004جواف 01العدد األوؿ،

 7أو  1998من الناتج الداخلي االمجارل لعاـ  %50لئلشارة فإف سلتلف عمليات التطهَت ادلارل سبثل  

وأيضا فاف سياسة التطهَت للمحفظة ادلالية للبنوؾ العمومية استمرت أضعاؼ ميزانية التجهيز للدولة لنفس السنة. 
انتقلت تكلفة عمليات التطهَت من  2000-1998حىت بعد اصلاز برنامج التعديل اذليكلي، حيث أف بُت عامي 

 (208، صفحة 2004)بطاىر،  مليار دج. 2000مليار دينار تقريبا اذل  1400

 (0222-9776المطلب الثالث: تعميق استقرار االقتصاد الكلي: )

واليت سجل فيها مؤشر النمو االقتصادي أكرب معدؿ خبلؿ الفًتة  1998تكمن ادلفارقة احلاصلة يف سنة  
، وباألساس فرع  %9.2خارج قطاع احملروقات مدعوما بالتحسن يف انتاج القطاع الصناعي بنسبة   %5.1دبقدار 

وصناعة احلديد ، %16.3والصناعة الكيميائية بنمو ، %14.12ائية اليت سجلت ظلوا يقارب ذصناعات الغال



 الفصل الثالث:                                  وضعية االقتصاد الجزائري والصادرات الجزائرية

~ 118 ~ 

 

وىذا ، %11.4، باإلضافة اذل ربسن ادلردود الزراعي نتيجة ربسن ادلناخ بنسبة  ظلو %11.8وادليكانيك بنسبة ظلو 
للصناعة يف القطاع اخلاص وأيضا ظلو اغلايب لقطاع  % 5بالتزامن مع استمرار ربقيق ظلو اغلايب منتظم يقارب  

 (151، صفحة 2016/2017)ميهوب،  البناء واألشغاؿ العمومية.

 (2000-1997( التوزيع القطاعي للناتج المحلي الخام للفترة) 07-03الجدول )
 الفروع 1997 1998 1999 2000

 المحروقات 6.0 4.0 6.1 4.9

 الزراعة -13.5 11.4 2.7 -5.0

 المناجم -13.4 5.5 -3.0 15.9

 الصناعة -7.6 9.2 -0.8 -1.9

 الصناعة الغذائية -2.4 14.2 -1.1 -8.9

 منها

 صناعة الحديد والبناء والميكانيك -20.9 11.8 8.5 2.2

 الصناعة الكيميائية 6.5 16.3 -2.2 6.2

 الصناعة النسيجية -8.8 0.6 -17.4 -14.4

 صناعة الجلود -19.1 -3.4 -28.9 -6.0

 صناعة الخشب والورق -2.5 -8.5 -16.5 -8.2

 الصناعة في القطاع الخاص 5.0 5.0 8.0 5.3

 البناء واألشغال العمومية 2.5 2.4 1.4 5.1

الجزائر في ضوء االصالحات دراسة قياسية لمؤشرات االستقرار االقتصادي الكلي في ميهوب مسعود،  المصدر:
، أطروحة دكتوراه علـو يف العلـو التجارية، جامعة زلمد بوضياؼ ادلسيلة، السنة (2015-1990االقتصادية للفترة بين: )

 150، الصفحة 2016/2017اجلامعية 

اصبلحات لكن رغم النتائج احملققة إال أف االقتصاد اجلزائري دل ػلقق بعد شروط االقبلع، ذلذا جاءت  
ىذه الفًتة للعمل على التحكم يف استقرار االقتصاد الكلي من خبلؿ األدوات ادلالية والنقدية، لبعث النمو من 
جيدي والتقليل من حدة ادلديونية ومعاجلة البطالة وتوفَت مناخ لبلستثمار األجنيب ادلباشر. واقتصرت دراسة 

مل التالية: الوضعية اخلارجية، ادلالية العامة والوضع النقدي. واليت الدكتور عبد الرمحاف تومي ذلذه الفًتة على العوا
 (110، صفحة 2011)تومي،  تعترب األىداؼ اليت سعت لتحقيقها كل احلكومات ادلتعاقبة.
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مليوف دوالر كتمويل استثنائي دبوجب اعادة اجلدولة، ودعم  920سبكنت اجلزائر من تعبئة  الوضعية الخارجية: -
ميزاف ادلدفوعات، يف اطار التسهيبلت اليت استفادت منها اجلزائر من طرؼ صندوؽ النقد الدورل خبلؿ السداسي 

 688. شلا مسح يف البداية بالتخفيف من األثر السليب لتدىور أسعار البًتوؿ حيث وصل اذل 1998األوؿ من سنة 
، بعدما 1998سنة  %47يار دوالر مع هناية السنة، شلا انعكس على اخلدمة ادلديونية اذل الصادرات اليت بلغت مل

ومع استمرار التدىور لسعر البًتوؿ واطلفاض إيرادات  1999. أما يف 1997و 1996سنيت  %30استقرت يف 
الصادرات قاـ بنك اجلزائر بالبحث عن سبويبلت سريعة التعبئة  لدعم ميزاف ادلدفوعات خبلؿ السداسي االوؿ، 

مليوف دوالر من صندوؽ النقد  300مليوف دوالر من صندوؽ النقد العريب، باإلضافة اذل  80حيث حصل على 
تسهيل التمويل التعويضي دوف شروط، شلا ساعد على احتواء األثر السلب الطلفاض أسعار  الدورل يف إطار

، شهد ادليزاف التجاري توازنا مث فائضا يف 1999البًتوؿ، ومع ارتفاع أسعار البًتوؿ خبلؿ السداسي الثاين من 
مليار دوالر، بينما  20اوز مليار دوالر، وبلغت الصادرات رقما قياسيا ذب 485بلغ  2000السداسي األوؿ ـ سنة 

 %47مليار دوالر، أي ما يعادؿ  25826بقي عبء الدين اخلارجي يثقل اصلازات االقتصاد الكلي، حيث بلغ 
 ,la situation de la dette exterieure)  8من خدمة ادلديونية اذل الصادرات 39805و، من الناتج الداخلي اخلاـ

1994-2004) 

 %60ىي أيضا شديدة التأثر بالتغَتات يف أسواؽ الطاقة باعتبار ايراداهتا سبثل يف ادلتوسط  دور المالية العامة: -
كاف لو اثر سليب على ادليزانية اليت وضعت على   1998من ايرادات الدولة. عندما اطلفض سعر البًتوؿ يف سنة 

مليار  108دوالر، شلا كبد عجزا قدر ب 1289نو وصل ؿدوالر للربميل، لك 18أساس سعر مرجعي يقدر ب
، لكن سرعاف ما ربسن يف الثبلثي 1999يف السداسي األوؿ من سنة دوالر، وبالتارل تدىور يف ادلالية العامة 

شلا مسح  ،%085الرابع من السنة بفعل االرتفاع ادللحوظ يف أسعار الطاقة، شلا مسح بتقليص العجز يف ادليزانية إذل 
كاف الوضع مرػلا نتيجة ارتفاع   2000بتسديد قسط من خدمات الدين على اخلزينة ذباه البنوؾ. بينما يف سنة 

 أسعار البًتوؿ.

أسعار البًتوؿ يف سنة  رجلأت السلطة التنفيذية اذل سبويل العجز يف ادليزانية الناتج عن تدىو  الوضع النقدي: -
 من مصدرين علا: 1998

 مليار دج. 129اجلدولة لدى بنك اجلزائر دببلغ موارد إعادة  -

 االقراض من السوؽ النقدية البينية للبنوؾ عن طريق اصدار سندات اخلزينة. -
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ربسن الوضع  1999. ويف سنة 1997سنة  %39.2عدما كانت ب %46.3شلا أدى اذل ارتفاع معامل السيولة اذل 
عجز ادليزانية ورفع مستوى القروض ادلوجهة لبلقتصاد بنسبة  تراجعيف السداسي الثاين من السنة، وبالتارل  ادلارل
 (116-110، الصفحات 2011)تومي،  وظلو الكتلة النقدية شلا أكد حالة االستقرار يف االقتصاد الكلي. ،28%

 (0222-0229المطلب الرابع: برنامج دعم االنعاش االقتصادي )
بعد استعادة اجلزائر لتوازناهتا االقتصادية وادلالية الكربى، طرحت أطروحتاف للنقاش للبحث يف كيفية انعاش  

االقتصاد الوطٍت واستعادة النمو االقتصادي، وذلك إما بالعمل جبانب العرض )أفكار الليبَتاليوف اجلدد( أو جانب 
إنعاش االقتصاد عن طريق  (CNES)صادي واالجتماعي الطلب )التوجو الكينزي(، واقًتح اجمللس الوطٍت االقت

االنطبلؽ يف ورشات األشغاؿ الكربى )البنية التحتية( دبعٌت انعاش االقتصاد الوطٍت بواسطة الطلب، وىو ما مت 
)ميهوب،  ( لدعم االنعاش االقتصادي.2004-2001تبينيو من خبلؿ توجهات الربنامج الرباعي )

 (158، صفحة 2016/2017
( ادلتعلق بكيفية تسيَت حساب التخصيص اخلاص، 145-02)ادلرسـو التنفيذي رقم )كما جاء يف  
يتم تنفيذ برنامج دعم االنعاش االقتصادي من خبلؿ برامج العمل ادلعتمدة يف  و، أن07حسب ادلادة  (2000

مليار دوالر  7مليار دينار، أي ما يعادؿ حوارل  525ادليزانية السنوية، مع زبصيص غبلؼ مارل أورل قدر ب 
والر بعد إضافة مليار د 16مليار دينار ما يعادؿ  1.216أمريكي. قبل اف يصبح غبلفو ادلارل النهائي مقدرا ب 

وكاف يهدؼ اذل ربقيق مجلة من النقاط  عمليات إعادة التقييم للمشاريع اجلارية وسلتلف التمويبلت اإلضافية.
 (251، صفحة 2015-2014)ضيف،  أعلها:

 تنشيط الطلب الكلي. -

من خبلؿ دعم القطاع الفبلحي وادلؤسسات الصغَتة دعم النشاطات ادلنتجة للقيمة ادلضافة ومناصب الشغل،  -
 وادلتوسطة.

هتيئة وإصلاز ىياكل قاعدية تسمح بإعادة بعث النشاطات االقتصادية، وتغطية االحتياجات الضرورية للسكاف  -
 .فيما ؼلص تنمية ادلوارد البشرية

ىم األىداؼ الرئيسية للربنامج باإلضافة اذل أىداؼ أخرى تتحقق على ادلدى ادلتوسط والطويل،  أىذه  
كتكوين رأس ماؿ بشري كفء، وتوفَت بنية ربتية مبلئمة لتنشيط االستثمارات احمللية واألجنبية شلا يدعم النمو 
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دعم االنعاش االقتصادي للسنوات يبُت اجلدوؿ التارل توزيع سلصصات سلطط  االقتصادي وػلافظ على استدامتو.
 على القطاعات واألنشطة. 2001-2004

 دج مليار: الوحدة(  0222-0229) االقتصادي االنعاش دعم برنامج مخصصات( 26-21) الجدول
 النسبة من المجموع المجموع 2004 2003 2002 2001  

 %40.0 210.5 2 37.6 70.2 100.7 اشغال الكبرى وىياكل قاعدية

 %38.8 204.2 6.5 53.1 72.8 71.8 محلية وبشرية تنمية

 %12.4 65.4 12 22.5 20.3 10.6 دعم الفالحة والصيد البحري

 %8.6 45 / / 15 30 دعم االصالحات

 %100 525 20.5 113.2 185.9 205.4 المجموع

 / %100 %3.91 %21.56 %35.40 %39.13 النسبة من اجملموع

(، تقرير حوؿ الوضعية االقتصادية واالجتماعية للجزائر، السداسي CNESاجمللس الوطٍت االقتصادي واالجتماعي ) المصدر:
 .87، ص2001الثاين،

، باالعتماد على 2001شرعت احلكومة يف تنفيذ ساسة االنعاش من خبلؿ ادليزانية التكميلية لسنة  
الصرامة يف ادليزانية )ارتفاع دخل الدولة، االستقرار النسيب لؤلسعار، وسعر الصرؼ(، والعمل على التخفيف من 
الضغوطات ادلالية اخلارجية، وادلديونية العمومية، والتحكم النسيب يف التضخم وعجز ادليزانية، وربسُت االحتياط 

سنويا. كما قامت بإبراـ عقد شراكة مع شركة   %4اقتصادي يف حدود من الصرؼ، وزلاولة ربقيق معدؿ ظلو 
احلجار عنابة وبوخضرة والونزة بتبسة(،  كما قامت  ISPATومت انشاء شركتُت ) LNM)أجنبية )ىندية قابضة 

شريعات بسن العديد من ادلراسيم التشريعية لتنظيم وتطوير االستثمار وادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، وغَتىا من الت
 (222، صفحة 2011)تومي،  اليت هتدؼ إلصبلح اجملاؿ ادلصريف وادلارل.

أىم ادلؤشرات االقتصادية  الذي يبُت اجلدوؿ التارل دلعرفة النتائج احملققة جراء تنفيذ الربنامج ضللل نتائج 
 .سياسة اإلنعاشبرنامج خبلؿ فًتة تنفيذ 
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 (2004-2000( أىم المؤشرات االقتصادية )09-03الجدول:)
 2004 2003 2002 2001 2000 السنة                      البيان            

 5993.00 5264.19 4537.69 4260.81 4123.51 الناتج الداخلي اخلاـ)مليار دينار(

 3683.00 3345.35 3020.66 2778.49 2464.29 ف د خ خارج احملروقات 

 3.60 2.60 1.40 4.20 0.30 %التضخم 

 466.60 35.02- 26.03 68.71 53.19- رصيد ادليزانية

 21.82 23.35 22.64 22.57 25.26 الدين اخلارجي )مليار دوالر(

 26.40 35.03 42.05 41.90 47.23  الدين اخلارجي / الناتج الداخلي اخلاـ

 30.11 29.78 30.47 31.18 29.99 % الدين العمومي )مليار دوالر(

، دار اخللدونية للنشر والتوزيع،القبة، ، االصالحات االقتصادية في الجزائر الواقع و اآلفاقعبد الرمحاف تومي المصدر:
 223، ص2011اجلزائر،

نبلحظ من ادلؤشرات ادلبينة يف اجلدوؿ تطور الناتج الداخلي اخلاـ اغلابا على مدار السنوات األربع، ودبعدؿ  
، وبالتارل خروج االقتصاد من حالة االنكماش 2000عما كاف عليو يف سنة  2004يف هناية سنة  %45فاؽ 

ض الدين اخلارجي ونسبة الدين اخلارجي واطلفا 2004وشهدت ادليزانية فائضا يف سنة  وبداية النمو )التوسع(،
اخلاـ على مدار السنوات  داخليأيضا زيادة مساعلة قطاع احملروقات بالنسبة للناتج الللناتج الداخلي اخلاـ، 

يظهرىا  2007-1993للفًتة بُت يف الناتج الداخلي اخلاـ أيضا زيادة نسبة مساعلة باقي القطاعات األربع، 
 اجلدوؿ التارل:

 GDP(مساىمة القطاعات االقتصادية في الناتج الداخلي الخام 01-03الشكل )

 
من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات: شكوري سيدي زلمد، وفرة ادلوارد الطبيعية والنمو االقتصادي دراسة حالة المصدر: 

، 2012-2011قايد، تلمساف، السنة اجلامعلية االقتصاد اجلزائري، أطروحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية، جامعة أيب بكر بل
 89الصفحة 
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(0202آفاق -0220)الجزائر في برامج النمو االقتصاديالمبحث الثاني:   
لقد أدت برامج التعديل اذليكلي واإلصبلحات االقتصادية اليت طبقتها اجلزائر يف التسعينات من أجل  

ادلعيشي للسكاف باإلضافة اذل تأـز الوضع السياسي واألمٍت استعادة توازف االقتصاد الكلي اذل اطلفاض ادلستوى 
 االقتصاديةشلا دفع السلطات لتسخَت العوائد النفطية ادلتاحة إلنعاش التنمية  وما سببو من خسائر اقتصادية كبَتة.

 واالجتماعية. 

ي يعترب ، والذ2004ماي  22جاء برنامج احلكومة الذي صادؽ عليو اجمللس الشعيب الوطٍت بتاريخ  
ربقيقها بتطبيق برنامج الرئيس ربت عنواف ادلصاحلة الوطنية والتنمية االقتصادية  ىرلموعة من األىداؼ اليت يرج

واالجتماعية الشاملة، وىو امتداد للربنامج السابق لكن أكثر ارادة وتعمق ونضج.كما أف التحدي التنموي األبرز 
ة العاملة ادلتنامية كل سنة، خاصة بعد التسرػلات اليت قامت يتمثل يف خلق مناصب شغل كافية المتصاص القو 
 هبا ادلؤسسات العمومية عقب التصفية أو اخلوصصة.

خبلؿ فًتة  على أساس االفًتاضات األساسية التالية 2005/2009مت استشراؼ اإلطار االقتصادي للفًتة  
 (5، صفحة 2015/2016)صاحلي،  :الربنامج

 دوالر خبلؿ الفًتة ادلذكورة. 19سعر النفط للربميل  -
 .%5معدؿ سنوي لنمو الواردات يساوي  -
 يرتبط بسياسة ادليزانية. %3معدؿ تضخم يساوي  -
 سعر صرؼ دينار مقابل دوالر أمريكي. 76 -
 .%6.2تطور يف الصادرات دبعدؿ سنوي  -
 سنويا. %5.3معدؿ ظلو للناتج احمللي االمجارل يصل اذل  -

 (0227-0223المطلب األول: البرنامج التكميلي لدعم النمو )

دوالر للربميل  39ة يف الربنامج السابق وزيادة ارتفاع سعر البًتوؿ إذل ققاإلغلابية احمل جدفعت النتائ 
حيث  ،وميعماجلزائرية إذل ربفيزىا على مواصلة سياسة ادلشاريع الكربى اليت تصب يف باب اإلنفاؽ الت السلطا

جديد أطلقت عليو "الربنامج  2009-2005دعمت اجلزائر اسًتاتيجيتها لئلنعاش االقتصادي بربنامج مخاسي 
، 2013)صاحلي و سلناش، : اليت نوردىا باختصار كالتارل وضع مجلة من األىداؼ الذي النمو"،التكميلي لدعم 

  (06صفحة 
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 اخلدمات العامة.ربديث وتوسيع  -

 ربسُت مستوى معيشة األفراد: )اجلانب الصحي، األمٍت، أو التعليمي(. -

 تطوير ادلوارد البشرية والبٌت التحتية. -

 .رفع معدالت النمو االقتصادي -
موزعة على مخسة مليار دينار،  420227 بخصصت لو احلكومة ما يقار  ولتحقيق األىداؼ السالفة الذكر

 :اجلدوؿ التارلأبواب كما يبينو 
 (: توزيع األغلفة المالية لبرنامج دعم النمو حسب كل باب11-03جدول رقم )

 (%النسبة ) الغالف المالي )مليار دينار( الباب
 4525 190825 ربسُت مستويات ادلعيشة
 4025 170321 تطوير ادلنشآت األساسية
 820 33722 دعم التنمية االقتصادية

 428 20329 العموميةربسُت اخلدمات 
 122 5020 تطوير التكنولوجيا احلديثة لبلتصاؿ

 100 420227 المجموع
 07-06، ص:2005-2009، البرنامج التكميلي لدعم النمو ة،رللس األم :المصدر

نبلحظ من اجلدوؿ أف ربسُت مستويات ادلعيشة وتطوير ادلنشآت األساسية استحوذا على أكرب نسبة من  
سلصصات الربنامج، وذلك راجع لًتكيز احلكومة على ترقية مستويات ادلعيشة لؤلفراد والظروؼ االجتماعية اليت 

والصحية والثقافية، أيضا ال يقل تطوير تدىورت بعد تنفيذ الربامج السابقة، من خبلؿ انشاء ادلرافق التعليمية 
ادلنشآت األساسية أعلية عن ربسُت ادلستوى ادلعيشي، حيث اىتمت احلكومة بإنشاء وتطوير البٌت التحتية 

موجهة  %8دل ؼلصص ذلا سوى  مليار دوالر، بينما التنمية االقتصادية 1703.1واذلياكل القاعدية وقدرت لو 
 نسبة موجهة للقطاع الفبلحي. لتنمية القطاعات، وكانت أكرب

إف الربنامج التكميلي لدعم النمو كاف يسَت وفق خطى برنامج االنعاش االقتصادي، حيث كاف لو أثر  
مليار دوالر سنة  5.612إغلايب على العديد من ادلؤشرات االقتصادية، حيث مت زبفيض قيمة الديوف اخلارجية إذل 

سنة  %10.20اذل  ، أيضا زبفيض نسبة البطالة2004ر سنة مليار دوال 21.821واليت قدرت ب  2006
 .2004سنة   %3.6 بعدما كاف 2006سنة % 1.8 والتضخم إذل، 2004سنة  %17.7اليت كانت  2009
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مليار دوالر سنة  148.91أيضا تطور االحتياطات االمجالية بدوف الذىب اذل  (253، صفحة 2011)تومي، 
  (277، صفحة 2011)تومي،  .2005مليار دوالر سنة  56.18مقارنة ب  2009

 يبينها اجلدوؿ التارل:أما النتائج احملققة بالنسبة دلساعلة القطاعات يف النمو االقتصادي والقيمة ادلضافة 
 2005/2009النمو االقتصادي %  للسنوات ( مساىمة القطاعات في 12-03الجدول)

 2009 2008 2007 2006 2005 السنة                         البيان
 6- 2.3- 0.9- 2.5- 5.8 احملروقات
 20.0 5.3- 5.0 4.9 1.9 الفبلحة

 8.7 9.8 9.8 11.6 7.1 البناء واألشغاؿ العمومية
 8.8 7.8 6.8 6.5 6.0 اخلدمات

 7.0 8.4 6.5 3.1 3.0 العموميةخدمات اإلدارة 
 5.0 4.4 3.0 2.8 2.5 الصناعة

 2.4 2.4 3.0 2.0 5.1 الناتج الداخلي اخلاـ
 9.3 6.1 6.3 5.6 4.7 الناتج الداخلي اخلاـ خارج احملروقات

 139 151 129 117 103.6 دج 73دوالر=1ف د خ )مليار دوالر( 
، دار اخللدونية للنشر والتوزيع،القبة، االقتصادية في الجزائر الواقع و اآلفاق، االصالحات عبد الرمحاف تومي المصدر:

 .260، ص2011اجلزائر،

 2008بعد الركود الذي أصابو سنة  ،%20بنسبة ظلو  2009حقق القطاع الفبلحي أداء استثنائي سنة  
وذلك نتيجة الظروؼ ادلناخية وأسعار احلبوب ادلضمونة عند االنتاج واليت حفزت الفبلحُت على ربقيق زلصوؿ 

، أيضا قطاع اخلدمات ادلسوقة الذي يعترب ثاين 2008مليوف طن سنة  1.7مليوف طن مقابل  5.3استثنائي بلغ 
من القيمة ادلضافة، وقطاع  %24.8ساىم بنسبة قطاع يساىم يف خلق الثروة، واألوؿ يف االنتاج خارج احملروقات، 

 .2009سنة  %8.7البناء واألشغاؿ العمومية احتل ادلركز الثالث وساىم بنسبة 

 (0292-0292المطلب الثاني: برنامج توطيد النمو االقتصادي )
ج دعم يندرج ىذا الربنامج ضمن ديناميكية إعادة االعمار الوطٍت اليت انطلقت قبل عشر سنوات بربنام 

على قدر ادلوارد اليت كانت متاحة، مث الربنامج التكميلي لدعم  2001االنعاش االقتصادي اليت سبت مباشرتو سنة 
الذي تدعم ىو اآلخر بالربامج اخلاصة اليت رصدت لصاحل واليات اذلضاب العليا  (2009-2004النمو للفًتة )

مليار دج ومن بُت  17500خمس سنوات ادلاضية حيث بلغت كلفة ادلشاريع التنموية لل ،وواليات اجلنوب
(، والذي خصص لو 2014-2010ليأيت بعدىا برنامج التنمية اخلماسي للفًتة ) ادلشاريع ماتزاؿ قيد االصلاز،
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)برنامج التنمية اخلماسي، مليار دوالر وىو يشمل شقُت رئيسيُت:  289مليار دج أو ما يعادؿ  21214حوارل 
2010-2014) 

 استكماؿ ادلشاريع الكربى اجلاري إصلازىا على اخلصوص يف قطاعات السكك احلديدية والطرؽ وادلياه دببلغ -

 دوالر. مليار130مليار دج، أي ما يعادؿ  98700

 دوالر. 156مليار دج، أي ما يعادؿ حوارل  11534إطبلؽ مشاريع جديدة دببلغ  -
  من موارده لتحسُت التنمية البشرية وذلك على اخلصوص من خبلؿ: %40ؼلصص الربنامج أكثر من 

مكاف  600000وثانوية(  850إكمالية و 1000منشأة للًتبية الوطنية )منها  5000ما يقارب   -
 مؤسسة للتكوين والتعليم ادلهنيُت. 300مكاف إيواء للطلبة وأكثر من  400000وبيداغوجي جامعي 

عيادة  377ومركبا صحيا متخصصا  45ومستشفى  172منشأة قاعدية صحية منها  1500أكثر من  -
 مؤسسة متخصصة لفائدة ادلعوقُت. 70متعددة التخصصات باإلضافة إذل أكثر من 

مليوف وحدة يتم تسليمها خبلؿ الفًتة اخلماسية، وتوصيل مليوف بيت  182مليوين وحدة سكنية  منها  -
 سكن ريفي بالكهرباء. 220000يعي وتزويد بشبكة الغاز الطب

 منظومة لتحويل ادلياه. 25سدا و 35من خبلؿ اصلاز  روبشربسُت التزويد بادلاء ال -

قاعة متعددة الرياضات  160و ملعبا  80منشأة قاعدية موجهة للشبيبة والرياضة منها  5000أكثر من  -
اعات اجملاىدين والشؤوف الدينية والثقافة نزؿ ودار شباب، وبرامج أخرى لقط 200مسبح وأكثر من  400و

 واالتصاؿ.

  من موارده دلواصلة تطوير ادلنشآت القاعدية األساسية وربسُت اخلدمة العمومية  %40وخصص الربنامج
 وذلك على اخلصوص:

مليار دج موجهة لقطاع األشغاؿ العمومية دلواصلة توسيع وربديث شبكة الطرقات وزيادة  3100أكثر من  -
 ادلوانئ.قدرات 

مليار دج سلصصة  لقطاع النقل من أجل ربديث ومد شبكة السكك احلديدية وربسُت  2800أكثر من  -
 مدينة بالًتامواي( وربديث اذلياكل القاعدية بادلطارات. 14) ذبهيز  النقل احلضري

 ئة.يمليار دج لتهيئة االقليم والب 500ما يقارب  -

ماعات احمللية وقطاع العدالة وإدارات ضبط الضرائب مليار دج لتحسُت امكانيات وخدمات اجل 1800 -
 والتجارة والعمل.
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  مليار دج لدعم تنمية االقتصاد الوطٍت على اخلصوص من خبلؿ: 1500وخصص الربنامج أكثر من 
مليار دج يتم رصدىا لدعم التنمية الفبلحية والريفية الذي مت الشروع فيو منذ السنة  1000أكثر من  -

 الفارطة.

مليار دج لًتقية ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة من خبلؿ إنشاء مناطق صناعية والدعم  150ارب وما يق -
 مليار دج لنفس الغرض. 300العمومي للتأىيل وتسيَت القروض البنكية اليت قد تصل اذل 

لة مليار دج من القروض البنكية ادليسرة من قبل الدو  2000ستعبئ التنمية الصناعية ىي األخرى أكثر من  -
 من أجل اصلاز زلطات جديدة لتوليد الكهرباء وتطوير الصناعة البًتوكيماوية وربديث ادلؤسسات العمومية.

  مليار دج من الربنامج اخلماسي. 350وبغرض انشاء مناصب الشغل استفاد 

مليار دج لتطوير اقتصاد ادلعرفة من خبلؿ دعم  250مبلغ  2014-2010وعلى صعيد آخر ؼلصص الربنامج 
 البحث العلمي وتعميم واستعماؿ وسيلة االعبلـ اآلرل داخل ادلنظومة الوطنية للتعليم كلها ويف ادلرافق العمومية.

 ثل الشكل التارل نسبة سلصصات كل مشروع من برنامج توطيد النمو:وؽل

 ( نسبة مخصصات المشاريع من برنامج توطيد النمو االقتصادي02-03الشكل )

 
، 2014-2010، التنمية الخماسيبرنامج  ،الوزراءرللس  بيافلباحثة باالعتماد على معطيات:من إعداد االمصدر: 

 04-02ص:

بالنسبة للنتائج احملققة، كاف أثرىا اغلابيا على انشاء الثروات وتراجع معدؿ البطالة، وربسُت أىم ادلؤشرات  
االجتماعية واالقتصادية،كما ذبدر االشارة اذل أشواط التقدـ احملرزة من حيث أداء االقتصاد الكلي مع أسس 

)سلطط عمل احلكومة  ويف ىذا نشَت اذل: 2014-2010االقتصاد الوطٍت اليت تعززت على العمـو خبلؿ الفًتة 
 (2014من أجل تنفيذ برنامج رئيس اجلمهورية، 

40 

38,8 

 تحسين التنمية البشرية

 مواصلة تطوير المنشآت القاعدية

 التنمية الصناعية

 تشجيع إنشاء مناصب شغل

 دعم وتنمية االقتصاد الوطني

 تطوير اقتصاد المعرفة
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 .2010مليار دينار سنة  11991مقارنة ب   2013مليار دينار سنة  17520ظلو الناتج الداخلي اخلاـ اذل  -

مليار دوالر سنة  587واليت كانت  2013مليار دوالر سنة  384زبفيض قيمة الدين اخلارجي االمجارل اذل  -
2010. 

 موارد األماف ادلتوفرة على مستوى صندوؽ ضبط االيرادات. -

 .%385التحكم يف التضخم الذي قدر خبلؿ السنوات األخَتة بنسبة  -

 .2014-2010على مدى الفًتة  %4متوسط نسبة ظلو اقتصادي  -

، وذلك بسبب استحداث مناصب 2013سنة  % 988إذل  2000سنة  %2985اطلفاض نسبة البطالة من  -
 عمل جديدة.

يبينها  2014اذل  2001أما من حيث تطور معدؿ النمو احلقيقي للصناعات أو القطاعات خبلؿ الفًتة  
شهدت سلتلف الصناعات ظلوا متفاوتا واحتلت صناعة اجللود أكرب نسبة ظلو قدرت ( 13-03)اجلدوؿ 

تليها الطاقة وادلياه والصناعات الغذائية مث ادلناجم، بينما تراجعت نسبة النمو يف باقي ، 2014سنة  %12.6ب
 .الصناعات

 (        الوحدة: %2014-2001( تطور معدل النمو الحقيقي للصناعات خالل الفترة )13-03الجدول)

 2014 2012 2009 2007 2004 2001 الفروع

 7.2 -2.6 -9.1 -2.1 -15.7 -12.5 الصناعات الغذائية

 6.6 -5.6 3.4 8 -1 -2.9 المناجم

 -3.4 1.5 2 -4.4 -1.8 -3.1 الصناعات الكيميائية

 -0.3 -12.7 -9.1 -2.1 -14.8 -14.7 الصناعة النسيجية

 12.6 8.1 -12 -4.8 12 -0.5 صناعة الجلود

 -6.9 -11.5 -21.4 -6.8 -4.3 -13.1 صناعة الخشب والورق

 -11.4 7.5 6.4 -8.9 0.6 11 والبناء والورقصناعة الحديد 

 8 12.1 7.2 6 5.8 5 الطاقة والمياه

دراسة قياسية لمؤشرات االستقرار االقتصادي الكلي في الجزائر في ضوء االصالحات  ميهوب مسعود،المصدر: 
ادلسيلة، السنة أطروحة دكتوراه علـو ذبارية، جامعة زلمد بوضياؼ (، 2015-1990االقتصادية للفترة بين )

 170، الصفحة 2016/2017اجلامعية
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 (0297-0293المطلب الثالث البرنامج الخماسي للتنمية )

من  %15.3، وعجز ادليزانية بنسبة % 16.4سجل احلساب اجلاري اخلارجي عجزا بنسبة  2015يف  
احلفاظ على مستوى عارل من الناتج احمللي االمجارل، ويف سياؽ التضخم السليب والفوارؽ يف االنتاجية وضرورة 

 la) كمعدؿ سنوي مقابل الدوالر. %19.8االنفاؽ العاـ، لدعم النمو والعمالة، أدى اذل اطلفاض قيمة الدينار 

Banque d'Algérie, 2018)  
ومن ىنا توجب بعث النمو االقتصادي وتطوير القطاعات االقتصادية خارج احملروقات لتنويع االقتصاد،  

، والذي تعكف من خبللو احلكومة 2019-2015وىذا كاف اذلدؼ من إطبلؽ الربنامج اخلماسي للنمو للفًتة 
 %7رئاسي، مثل ربقيق نسبة ظلو قررة يف الربنامج العلى حشد كل الوسائل الضرورية من أجل ذبسيد األىداؼ ادل

قصد احلد من البطالة وربسُت ظروؼ معيشة ادلواطنُت، ومواصلة تطوير ادلنشآت االجتماعية االقتصادية، باإلضافة 
اذل عصرنة ادلنظومة ادلالية وادلصرفية لتكوف قادرة على تصريف ادلوارد يف السوؽ لوضعها يف خدمة االقتصاد 

وربسُت ظلط سبويل االستثمار االقتصادي )القرض اإلغلاري( وجلب االستثمارات  ماؿالوطٍت، وربسُت مناخ األع
أيضا تنظيم األنشطة وادلمارسات التجارية وضبطها ومراقبتها من خبلؿ اصلاز الربنامج اجلاري ادلتضمن األجنبية، 

مثل  لنشاطات ادلنتجةأسواؽ للجملة للخضر والفواكو، باإلضافة اذل تنمية ا 8منشأة جوارية، وإنشاء  1000
القطاع الصناعي وقطاع ادلناجم والصناعات التحويلية، تطوير النشاطات الفبلحية ادلنتجة، حيث شهد القطاع ظلوا 

مليوف منصب شغل، كما سبنح األولوية  2.5شلا مسح باستحداث أكثر من  %13 سنويا متوسطا بنسبة 
، ألف ىكتار 172لبلستغبلؿ األمثل لؤلمبلؾ الغابية من خبلؿ تنفيذ سلططات لتهيئة الغابات على مساحة  

ألف ىكتار من األشجار ادلثمرة، وتعزيز نشاطات  100ألف ىكتار منها  340ووضع برنامج ىاـ إلعادة تشجَت 
يضا اىتم الربنامج بتطوير الطاقات ادلتجددة وإنتاج الكهرباء  ومواصلة تطوير الصيد البحري وتربية ادلائيات، أ

)سلطط عمل احلكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس . ، وترقية السياحة  والصناعات التقليدية ادلنشآت األساسية
 (2014اجلمهورية، 

 18يف البياف ادلشًتؾ الجتماع الثبلثية ادلنعقد يـو اخلميس  كما ذكر السيد الوزير األوؿ حسب ما جاء 

 اعتمد ما يلي: 2015أف قانوف ادلالية لسنة  2014سبتمرب 

 .2014مقارنة بنسبة  %4887مليار دينار، أي ظلوا بنسبة  407984ميزانية ذبهيز دببلغ  -

 .%3خارج احملروقات، ونسبة تضخم قدرىا  %4825نسبة ظلو اقتصادي قدرىا  -

 .2014مقارنة بسنة  %7مليار دينار، أي ارتفاعا بنسبة  1889681ناتج داخلي خاـ دببلغ  -



 الفصل الثالث:                                  وضعية االقتصاد الجزائري والصادرات الجزائرية

~ 130 ~ 

 

 (2014)البياف ادلشًتؾ الجتماع الثبلثية ،  األىداف التالية: 2019-2015المخطط الخماسي حدد 

 مليار دوالر. 280مليار دينار، أي ما يعادؿ  22100برنامج استثمارات عمومية دببلغ  -

منح األولوية لتحسُت ظروؼ معيشة السكاف يف قطاعات السكاف، والًتبية، التكوين والصحة العمومية وربط  -
 اخل.البيوت بشبكات ادلاء والكهرباء والغاز...

 ظلو قوي للناتج الداخلي اخلاـ. -

 تنويع االقتصاد وظلو الصادرات خارج احملروقات. -

 مناصب الشغل. واستحداث -
 :بنك الجزائرأما النتائج المحققة خالل فترة البرنامج فحسب االحصائيات المنشورة من طرف 

دوالر  53.7، و2016خبلؿ السداسي الثاين من  دوالر 48.2 عرؼ متوسط سعر البًتوؿ ارتفاعا ليبلغ 
، وموازاة مع ىذا االرتفاع شهدت صادرات احملروقات ارتفاعا من حيث القيمة 2017خبلؿ الثبلثي األوؿ من 

،  %29.4نسبة  2017وبلغت ايرادات الصادرات من احملروقات خبلؿ السداسي األوؿ من ، %4.38بنسبة 
، 2016بُت السداسي األوؿ والثاين من سنة  %29وشهدت الصادرات خارج احملروقات تزايدا واضحا يقارب 

، 2017مليوف دوالر خبلؿ السداسي األوؿ من  637مليوف دوالر لتًتاجع اذل  783اذل  609ة من منتقل
 لًتكيبتها أساسا من مشتقات احملروقات وىذا رغم التدابَت التشجيعية اليت ازبذهتا السلطات لتنويع الصادرات.

ر خبلؿ السداسي األوؿ من مليار دوال 11.06كما أظهر الرصيد االمجارل دليزاف ادلدفوعات عجزا قدره  
 .2016مليار دوالر خبلؿ السداسي الثاين من سنة  11.42، مقابل عجز قدره 2017سنة 

 (0212آفاق  -0297لنمو )الجديد لنموذج الالمطلب الرابع: 
اصطدـ الربنامج الرئاسي باالهنيار الشديد ألسعار احملروقات يف السوؽ الدولية، شلا سبب تراجع ايرادات  

الدولة لكن رغم ذلك دل يعيق عـز الدولة على مواصلة درب التنمية االقتصادية واالجتماعية مثلما أكده النموذج 
)سلطط عمل احلكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس  .2016اجلديد للنمو الذي صادؽ عليو رللس الوزراء يف سنة 

 (2017اجلمهورية، 
I. التعريف بالبرنامج وأىدافو: (Le Nouveau Model de Croissance (Synthese), 2016) 

الناشئة نتيجة للتحوؿ اذليكلي على  دولة صبحت يف أف اطموحه اجلزائرؤكد تومن خبلؿ خيار رؤية طويلة األجل، 
 ثبلث مراحل للنمو: ، من خبلؿالعشرية القادمةمدى 
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ادلضافة إذل ادلستوى  سلتلف القطاعات من حيث القيمةتغيَت حصة  (2019-2016) مرحلة اإلقالع  -
 ادلستهدؼ.

وىي دبثابة مرحلة االنطبلؽ يف التنويع االقتصادي والتحوؿ الطاقوي،  :(2025-2020) المرحلة االنتقالية   -
 القتصاد.ا استدراؾ اليت ستتيح ربقيق إمكانات ويف نفس الوقت ىي ادلرحلة 

ىي ادلرحلة اليت يتمكن فيها االقتصاد الوطٍت من استغبلؿ  :(2030-2026) أو التقارب مرحلة االستقرار -
 مت وسلتلف ادلتغَتات االقتصادية وتوظيفها لصاحل استقراره.القدرات االستدراكية اليت تراك

-2020هبدؼ التنويع والتحوؿ اذليكلي لبلقتصاد، النموذج اجلديد للنمو حدد أىداؼ لتحقيقها يف الفًتة 
2030: 

 .2030-2020سنويا خبلؿ الفًتة  %6.5مسار زلتمل لنمو الناتج احمللي االمجارل خارج احملروقات بنسبة  -

 مرة. 2.3ارتفاع حساس يف عائد الناتج احمللي االمجارل للفرد الذي يتضاعف اذل  -

من امجارل الناتج احمللي يف  %10اذل  2015يف سنة  %5.3مضاعفة حصة الصناعة التحويلية، بقيمة مضافة ) -
 (.2030آفاؽ 

 عصرنو القطاع الفبلحي هبدؼ ربقيق األمن الغذائي وإدراؾ فرص تنويع الصادرات. -

كل  %6)من + 2وؿ طاقوي إلتاحة أفضل لقسمة معدؿ النمو السنوي لبلستهبلؾ الداخلي للطاقة على رب -
 (.2030يف آفاؽ  %3اذل + 2015سنة يف 

 تنويع الصادرات يتيح دعم سبويل اسراع النمو االقتصادي. -
II.  :اور ثبلثة مبادئ للعمل تشكل احمل ىناؾولتحقيق ىذه األىداؼ المحاور االستراتيجية للبرنامج

 غلب أف توجو ىذه السياسة اجلديدة للنمو:اليت  االسًتاتيجية،

للنشاط  فروع جديدة نميةاذل تهدؼ التنويع يوعلى ادلستوى القطاعي،  :القطاعات الديناميكية المطلوبة  -1
وسيكوف ىدؼ نمو. تسارع قوي لل تطلبياحملروقات والبناء واألشغاؿ العمومية،حيث  ساندة، دلاالقتصادي
. ويتطلب ربقيق ىذا 2030حبلوؿ عاـ  من إمجارل القيمة ادلضافة٪ 10ىو الوصوؿ إذل  خارج احملروقاتالصناعة 

ويتعُت على القطاعات األخرى أيضا أف تشهد ظلوا متواصبل كل سنة  .القيمة ادلضافة دبعدؿ ثابت اذلدؼ ظلوا يف
 ة.خلدمات التجار ٪ 7.4للفبلحة و٪ 6.5دبعدؿ 
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سيتعُت عليها ربط  لتحقيق ىذه اجملموعة من التحوالت اذليكلية: التطور المطلوب لنظام االستثمار  .2
 مرتفع مستوى ظلووجب ربقيق يت ويف ىذا السياؽ، إنتاجية رأس ادلاؿ ادلستثمر. تطورب خارج احملروقاتاالستثمار 

 .مرتفعة ي يف االقتصاد لتحقيق معدالت ظلوالذي يسمح لنفس معدؿ االستثمار الكل ة للعواملكلييف اإلنتاجية ال
 .والعاـ اخلاص القطاعُتؼ استهدعلى ا العملوال بد من 

 بتسارع مدفوًعا اجلديد االقتصادي السياؽ يف كبَتًا ربديًا اخلارجية ستدانةاال : تشكلالخارجية المالءة .3
٪  6.5 دبعدؿ ينمو الذي اإلمجارل، احمللي الناتج مع الواردات ترتبط الواقع، يف. احملروقات خارج  والتنويع النمو

 من األوذل السنوات خبلؿ٪  3 ظلوىا يتجاوز ال على احملروقات أساسا اليت تعتمد الصادرات أف حُت يف سنويا،
 للنموذج األساسيُت البعدين عرب ؽلر خارج احملروقات والصادرات الواردات بُت الفجوة من احلد إف. االنتقاؿ
 :االقتصادي للنمو اجلديد

 ادلتجددة. الطاقة وتنمية الطاقة لكفاءة مستدامة سياسة وضع -
 (.واخلدمات والصناعة الزراعة)خارج احملروقات  الصادرات وتَتة تسارع -

 والصناعية الزراعية الصادرات على يتوجب ، مفرط بشكل احملروقات على يعتمد الذي القتصادنا بالنسبة 
 .التنويع االقتصادي لتمويل البلـز النفطي للقطاع األجنبية للعمبلت بديل مصدر توفَت يف حيوياً  دوراً  تلعب أف

  رئيسية: قيود الًتكيز على أربعة 2030 عاـ رؤية إذل انتقالو خبلؿ الوطٍت االقتصاد على غلب وبالتارل،

 الطاقة انتقاؿ( 4) ارجيةاخل ادلبلءة( 3) الداخلي االقًتاض تطوير( 2) اإلنتاجي اذليكلي توسيع التحوؿ( 1)
 .اجلديد العادلي الطاقة نظاـ من جزًءا ويصبح احملروقات صادرات سيزيد الذي

 سريعاً  والتزاماً  حازمة سياسات يستدعي والذي ،تنويع اقتصاد اجلزائر يواجهها اليت التحديات ىي ىذه 
 وتسريع النمو رلاؿ ربقيق التنويعتقلص  احملروقات، على اعتمادنا زاد كلما ألنو الضرورية، باإلصبلحات

 .االقتصادي

زلاور اسًتاتيجية:  6كما مت ذبميع عناصر السياسة االقتصادية اجلديدة القادرة على ربقيق ىذه الرؤية وفق  
(Le Nouveau Model de Croissance (Synthese ،)2016) 

                                     
   وصفها بأهنا القدرة على الوفاء ادلبلءة ادلالية يف التمويل أو األعماؿ التجارية ىي األصوؿ احلالية، وؽلكن

  بااللتزامات وتقاس باستخداـ صيغة صايف الرصيد السائل.
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 ربفيز ادلقاوالتية. -

 .2030سبويل االستثمار من أجل ربقيق رؤية  -

 السياسة الصناعية والتنويع. -

 تنظيم العقار الصناعي وادماجو. بإعادةتعزيز التنمية الصناعية  -

 ضماف األمن وتنويع مصادر الطاقة. -

، مع تقييم لئلحصاءحكامة النموذج االقتصادي اجلديد عرب نظاـ وطٍت جديد لبلستثمار، ونظاـ وطٍت  -
 ت العامة.السياسا
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 المبحث الثالث: وضعية االقتصاد الجزائري في التقارير العالمية
تقارير التنافسية  من خبلؿ دلعرفة وضعية اجلزائر ضلاوؿ اإلدلاـ بادلتغَتات الضرورية لتحليل ىذه الوضعية 

، وغَتىا من التقارير الدورلتقارير بيئة األعماؿ الصادر عن البنك و عن ادلنتدى االقتصادي العادلي  العادلية الصادرة
 ادلساعدة مثل تقرير احلرية االقتصادية وتقرير الشفافية.

 المطلب األول: وضعية االقتصاد الجزائري في تقرير التنافسية العالمية
تليها كل من سنغافورة وأدلانيا وتراجعت سويسرا للمرتبة الرابعة  2018يف تقرير  أ  الًتتيب.ـ.تصدرت الو 

 الياباف، ىولندا، ىونغ كونغ، السويد والدظلارؾ. بعد تربعها على ادلركز األوؿ لتسع سنوات متتالية، مث

  30وتأخرت قطر والسعودية من ادلرتبة  27ادلرتبة  بعشر درجات اذل  االمارات العربية ادلتحدة تراجعتبينما 

 على التوارل. 39و

دولة وما يهمنا يف التقرير ىي وضعية اجلزائر لذا سنحاوؿ معرفة  135من  92أما اجلزائر بًتتيب عادلي  
 2018 -2004مسار تنافسية اجلزائر، وذلك من خبلؿ معاجلة وضعية اجلزائر يف تقرير التنافسية العادلي للسنوات 

. (Schwab, The Global Competitiveness Report, 2018) 

يظهر الشكل التارل وضعية اجلزائر حسب ادلؤشر الكلي للتنافسية ومؤشر بيئة االقتصاد الكلي من السنوات  
 2011اذل  2004

 (2011-2004( مؤشر التنافسية للجزائر )03-03الشكل )

 
 Seddi Ali, Compétitivité économique: quel potentiel pour l'Algérie?, these de  المصدر:

doctorat en science commerciales option économie international, université d'Oran,2011-2012 

page 116 
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حافظ  2012اذل  2004(  أف ادلؤشر االمجارل للتنافسية يف مرحلة ثبات مند سنة 03-03يظهر الشكل ) 
على قيم متقاربة، بينما مؤشر زليط االقتصاد الكلي وىو ادلؤشر الفرعي الذي تتقدـ فيو اجلزائر مقارنة بباقي 

اين اطلفض يف سنة  2009وبقي ثابتا لغاية  2006ادلؤشرات، شهد تذبذبا مع السنوات، حيث ارتفع سنة 
 ادلؤشر االمجارل وادلؤشرات الفرعية للتنافسية ويظهر اجلدوؿ ادلوارل وضعية اجلزائر يف .2011ليتحسن بعد  2010

 .2019-2011للسنوات من 
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 للتنافسية الكلي المؤشر ضمن الجزئية المؤشرات في الجزائر وضعية(:14-1)الجدول
 2019 2018 2017 2017    2016 2016    2015 2015    2014 2014     2013 2013    2012  2012  2011 السنػػػػػػػػػػػػػوات

الًتتيب/ 
142 

القيمة)
1-7) 

الًتتيب/
144 

القيمة)
1-7) 

الًتتيب/
148 

القيمة)
1-7) 

الًتتيب/
144 

القيمة)
1-7) 

الًتتيب/
140 

القيمة)
1-7) 

/الًتتيب
138 

القيمة)
1-7) 

لًتتيب/
137 

القيمة)
1-7) 

الًتتيب/
141 

87 4.0 110 3.7 100 3.8 79 4.1 87 4.0 87 4.0 86 1.4 89 
 (%5621البنية األساسية )

 .ادلؤسسات1
 .البنية التحتية2
 .استقرار مؤشرات االقتصاد الكلي3
 .الصحة و التعليم4

75 
127 
93 
19 
82 

4,4 
321 
324 
527 
525 

89 
141 
100 
23 
93 

4,2 
227 
322 
527 
524 

92 
135 
106 
34 
92 

4,3 
320 
321 
525 
524 

65 
101 
106 
11 
81 

4,6 
324 
321 
624 
526 

82 
99 

105 
38 
81 

4.4 
325 
321 
5.3 
526 

88 
99 

100 
63 
73 

4.3 
325 
323 
428 
527 

82 
88 
93 
71 
71 

4.4 
3.6 
3.6 
4.6 
5.8 

 
111 
82 

102 
56 

 (%35.7زلفزات الكفاءة)
 .التعليم العارل و التدريب5
 .كفاءة سوؽ السلع6
 .كفاءة سوؽ العمل7
 .تطور األسواؽ8
 .اجلاىزية التكنولوجية9

 .حجم السوؽ10

122 
101 
134 
137 
137 
120 
47 

3,4 
325 
324 
324 
226 
228 
423 

136 
108 
143 
144 
142 
133 
49 

3,1 
324 
320 
228 
224 
226 
423 

133 
101 
142 
147 
143 
136 
48 

3,2 
325 
322 
229 
226 
225 
424 

125 
98 

136 
139 
137 
129 
47 

3,3 
327 
325 
321 
227 
226 
424 

117 
99 

134 
135 
135 
126 
37 

3,4 
327 
325 
322 
228 
226 
427 

110 
96 

133 
132 
132 
108 
36 

3,6 
329 
325 
322 
229 
321 
427 

102 
92 

129 
133 
125 
98 
36 

3.7 
4.0 
3.6 
3.3 
3.1 
3.4 
4.8 

 
- 

125 
131 

- 
76 
38 

 (%522التطور و اإلبداع:)
 .مدى تطور بيئة االعماؿ11
 .االبتكار12

136 
135 
132 

2,7 
229 
224 

144 
144 
141 

2,3 
225 
221 

143 
144 
141 

2,6 
229 
224 

133 
131 
128 

2,9 
322 
226 

124 
128 
119 

3,0 
323 
228 

119 
121 
112 

3,1 
323 
229 

118 
122 
104 

3.1 
3.3 
2.9 

137 
93 
86 

 باالعتماد على كل من التقارير التالية باحثةمن إعداد الالمصدر: 
The Global Competitiveness Report 2011-2012, The Global Competitiveness  Report 2012-2013, The Global Competitiveness  Report 2013-2014, The 

Global Competitiveness  Report 2014-2015, The Global Competitiveness Report 2015-2016, 

The Global Competitiveness Report 2016-2017, The Global Competitiveness Report 2017-2018.The global Competitiveness Report 2019                                                                   
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الذي أصدره ادلنتدى  2015-2014سبكنت اجلزائر من ربسُت ترتيبها يف تقرير التنافسية العادلي لعاـ    
أبرز مؤشرات قياس التنافسية  عادليا. وكشف التقرير الذي يعد 79مركزا لتحتل ادلرتبة  21االقتصادي العادلي ب 

 79 أف ترتيب االقتصاد اجلزائري ربسن بفضل "الوضعية االقتصادية الكلية ادلتينة" ليقفز إذل ادلرتبة دلاالقتصادية يف العا

 2016بينما تأخرت يف تقرير .2013-2012يف تقرير  110و 2014-2013 تقرير السنة يف 100مقابل ادلرتبة 

واستند ىذا الًتتيب إذل عدة مؤشرات من بينها احمليط االقتصادي الكلي دولة  138من بُت  87اذل ادلرتبة  2017و
يف نسبة  10كما احتلت يف ادلؤشرات الفرعية حمليط االقتصاد الكلي: ادلرتبة   ،63والذي احتلت اجلزائر فيو ادلرتبة 

 36 .كما احتلت اجلزائر ادلرتبة GDPيف نسبة الديوف العامة للحكومة من  4و GDPاالدخار القومي االمجارل من 

يف  40على الرتبة قطاع الًتبية والتعليم حيث حصلت يف مرتبة اجلزائر  نتربس كماعادليا من حيث حجم السوؽ.  
نسبة االلتحاؽ بادلدارس االبتدائية، وكذا الصحة السيما فيما يتعلق بالوقاية من األمراض الفتاكة كادلاالريا وداء فقداف 

غَت أف التقرير شدد على ضرورة العناية بالقطاع ادلارل الذي سجل نتائج متدنية  .عادليا 1ادلرتبة   ادلناعة ادلكتسبة
من حيث  72من حيث متانة البنوؾ و 133من حيث وفرة اخلدمات ادلالية و 213  حيث جاءت اجلزائر يف ادلرتبة

وزيادة االىتماـ بفعالية سهولة احلصوؿ على القروض. كما أوصى التقرير دبراجعة اإلطار ادلؤسسايت لبلقتصاد اجلزائري 
أسواؽ العمل والسلع واألسواؽ ادلالية كشروط ضرورية لوضع الببلد يف "سكة تنمية أكثر استدامة ". ويف ىذا السياؽ 

يف رلاؿ فعالية سوؽ السلع بالنظر لعدة عوامل منها ضعف كثافة ادلنافسة احمللية  313صنف التقرير اجلزائر يف ادلرتبة 
من حيث ادلنشآت  010(. كما احتلت اجلزائر ادلرتبة 261عقد اإلجراءات إلطبلؽ ادلشاريع )ادلرتبة ( وت136)ادلرتبة 

( ومنشآت 051( وادلوانئ )ادلرتبة 110القاعدية يف الوقت الذي يشَت فيو التقرير إذل رداءة نوعية الطرقات )ادلرتبة 
وفقا دلؤشر االبتكار بالرغم من وفرة العلماء  121(. كما صنفت اجلزائر يف ادلرتبة 171النقل اجلوي )ادلرتبة 

(. ويستقي التقرير معلوماتو أساسا من ادلؤشرات االقتصادية للبلداف ادلعنية إذل جانب نتائج 81وادلهندسُت )ادلرتبة 
بالنسبة  ويساىم مركز البحوث يف االقتصاد التطبيقي للتنمية يف إجراء ىذا ادلسح بالنسبة للجزائر. .ادلسح ادليداين

 مؤشر فرعي. 103مؤشر رئيسي و 12فقد اتسعت ادلؤشرات الرئيسية لتشمل  2019لتقرير التنافسية لسنة 

أما فيما ؼلص الناتج  إف االقتصاد اجلزائري يف ادلرحلة االنتقالية األوذل من عوامل اإلنتاج إذل معززات الكفاءة.
 .التارل من اجلدوؿ وحصة الفرد منو سنحاوؿ توضيحها GDPاحمللي اإلمجارل 
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 2017-2011(: الناتج المحلي اإلجمالي و حصة الفرد منو للسنوات 15-3الجدول)
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوات

GDP )41.5 160.8 172,3 214,1 20621 20728 19027 )مليوف دوالر أمريكي  

اإلمجارل حصة الفرد من الناتج 
 )دوالر أمريكي(

52304 52694 52438 5,532 4.318 3.944 4 ,292 
4.237 

(من اجملموع  %) GDPحصة 
 0.49 0,50 0,50 0,51 0,51 0233 0233 0233 العادلي

 The Global Competitiveness Report  باإلضافة اذل تقرير باالعتماد على التقارير السابقة باحثةمن إعداد الالمصدر: 

2018-2019. 

-32000نبلحظ من ادلعطيات أعبله أف اجلزائر حبسب حصة الفرد يف الناتج اإلمجارل واليت تًتاوح بُت )  
من ادلواد  %70( تصنف يف مرحلة ظلو االقتصاد الثانية أي معززات الكفاءة، و لكن ألف صادراهتا أكثر من  82999

 كما جاء يف التقرير أيضا:،  األوذلج ضمن ادلرحلة االنتقالية األولية تعود لتندر 

 2018 سنة العوامل األكثر إشكالية لممارسة األعمال حسب تقرير

 الفساد  -2   عدـ كفاءة احلكومة البَتوقراطية -1
 عدـ االستقرار السياسي -4     احلصوؿ على التمويل -3
 األنظمة الضريبية -6      .التضخم  -5
 كفاية القدرة على االبتكارعدـ   -8     .معدالت الضرائب -7
 .أنظمة العملة األجنبية -10     .لوائح العمل ادلقيدة - 9

 .عدـ كفاية القوى العاملة ادلتعلمة -12  .سوء أخبلقيات العمل يف القوة العاملة الوطنية- 11
 .عدـ استقرار احلكومة/االنقبلبات -14   .عدـ كفاية إمدادات البنية التحتية -13
 الصحة العمومية. ضعف -16     .جلرؽلة و السرقةا -15

 تقرير البنك الدولي المطلب الثاني:وضعية االقتصاد الجزائري حسب

تعرض ترتيبها سن من حيث شلارسة األعماؿ وبيئة األعماؿ اليت تبينها تقارير البنك الدورل دلعرفة وضعية اجلزائر 
 (Doing Business 2015 Going Beyond Efficiency)  . وضلاوؿ التعليق عليها.2019-2007خبلؿ السنوات 

  (Doing Business 2017 Equal Opportunity for All ) 
(Doing Business 2018 Reforming to Create Jobs) 
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 2012-2007( وضعية الجزائر في تقارير بيئة االعمال للبنك الدولي 16-03)الجدول 

  

 ادلوقع الرمسي للبنكالبنك الدورل التالية على من اعداد الباحثة باالعتماد على تقارير  :المصدر

www.worldbank.org  

- Doing business 2007 How to reform. 

- Doing Business 2011 Agir pour Les Entrepreneurs 

 .2008تقرير شلارسة انشطة األعماؿ  -

 .2009تقرير شلارسة أنشطة األعماؿ  -

 .2010تقرير شلارسة أنشطة األعماؿ  -

 "يف عادل أكثر شفافية"  2012تقرير شلارسة أنشطة األعماؿ يف العادل العريب  -

  

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات
 153 150 148 141 131 120 بدء النشاط التجاري

 118 113 110 112 108 117 ءاستخراج تراخيص البنا
 164 - 122 118 118 93 توظيف العاملُت

 167 165 160 162 156 152 ةادللكي تسجيل
 150 138 135 131 115 117 احلصوؿ على االئتماف

 79 74 73 70 64 60 نمحاية ادلستثمري
 164 168 168 166 157 169 دفع الضرائب

 127 124 122 118 114 109 احلدود التجارة عرب
 122 127 123 126 117 61 دإنفاذ العقو 

 59 51 51 49 45 41 تصفية النشاط التجاري
األعمال المؤشر العام لسهولة ممارسة  116 125 132 136 136 148 

)دوالر(  متوسط الدخل القومي للفرد  2.730 3.030 3.620 4.260 150 42460 
 3524 113 34.4 33.9 33.3 32.5 عدد السكاف )مليوف(

http://www.worldbank.org/
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 (2019-2013(: وضعية االقتصاد الجزائري في تقارير البنك الدولي  )17-3الجدول)

 باالعتماد على كل من تقارير البنك الدورل التالية على ادلوقع الرمسي للبنكباحثة من إعداد ال المصدر:

www.worldbank.org  

-Doing Business 2013 Smarter Regulations for Small and Meduim-Size Entreprises  –  

-Doing Business 2014 Understanding Regulations for Small and Medium-Size Entreprises  

-Doing Business 2015 Going Beyond Efficiency    

-Doing Business 2016 Measuring Regulatory Quality and Efficiency. 

-Doing Business 2017 Equal Opportunity for All. 

-Doing Business 2018 Reforming To Create Jobs. 
-Doing Business 2019 Training for Reform. 

نبلحظ حسب تقرير البنك الدورل أف اجلزائر تتأخر يف الًتتيب العادلي بنسب متقاربة ألهنا دل تقم  
بإصبلح أنظمة ادلعلومات  2012باإلصبلحات الكافية لتوفر البيئة البلزمة لتشجيع االستثمار، حيث قامت يف 

يانات اخلاصة هبم، كما قامت بإصبلح االئتمانية بإصدار قانوف نص على ضماف حق ادلقًتضُت يف اإلطبلع على الب
لتسهيل التجارة عرب احلدود عن طريق رفع مستوى البنية التحتية دليناء اجلزائر، و لكنها يف أغلب  2014ثاين يف 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 السنوات

 150 145 142 145 143 164 156 بدء النشاط التجاري

 129 146 77 119 124 147 138 ءتراخيص البنااستخراج 

 106 120 119 130 125 148 165 احلصوؿ على الكهرباء

 165 163 162 161 160 176 172 ةادللكي تسجيل

 178 177 175 174 171 130 129 احلصوؿ على االئتماف

 168 170 173 174 173 98 82 نمحاية ادلستثمري

 156 157 155 170 168 174 170 دفع الضرائب

 173 181 178 178 176 133 129 احلدود التجارة عرب

 112 103 102 100 106 129 126 دإنفاذ العقو 

 76 71 74 71 71 60 62 تصفية النشاط التجاري

 157 166 156 163 161 153 152 ( دولة190-1الترتيب حسب المؤشر العام )

 3.94 4,270 42870 52340 52290 4.110 4.470 )دوالر(  متوسط الدخل القومي للفرد

 41.318 40,60 39266 3926 3922 38.5 36.0 عدد السكاف )مليوف(

http://www.worldbank.org/
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من ناحية عدد األياـ البلزمة للتنفيذ واألكثر تكلفة، أما نسبة ادلقًتضُت اليت تغطيها سجبلت  ادلؤشرات األكثر بطئا
، أما الضرائب %023ادلعلومات االئتمانية )نسبة عدد السكاف الراشدين( كانت من بُت األقل يف العادل أو مراكز 

 فكانت مرتفعة التكلفة وأكثر عدد وأكثر بطئاً، يف حُت سهلت اجلزائر إجراءات التصدير لكنها دل زبفض التكلفة.
   (Rapport Annuel 2014)،  (2012ريب، )شلارسة أنشطة األعماؿ يف العادل الع

 156درجات اذل مرتبة  7أف اجلزائر تقدمت ب  2017كما تبُت من التقرير الصادر عن البنك الدورل يف     

 11درجة لؤلوؿ   و 42نتيجة التقدـ الكبَت يف رتبة مؤشر استخراج تراخيص البناء ومؤشر احلصوؿ على الكهرباء ب 
 للثاين على التوارل.درجة 

، على العمل التحليلي واخلدمات االستشارية اليت 2006تركزت أنشطة البنك الدورل يف اجلزائر منذ عاـ  
ُتسًتد تكاليفها بعد قرار احلكومة اجلزائرية بعدـ االستعانة باالقًتاض اخلارجي. وأُقفل آخر مشروع مولو البنك الدورل 

-2010ائر ). وحاليًا تركز إسًتاتيجية الشراكة بُت البنك الدورل واجلز 2009لئلنشاء والتعمَت يف اجلزائر يف فرباير 
 :بناًء على طلب من احلكومة، على األنشطة التالية 2015(، واليت مت سبديدىا إذل عاـ 2014

 الزراعية والريفية، وربسُت مناخ   مساندة إسًتاتيجية التنمية :تعزيز النمو من خالل تنويع أنشطة االقتصاد
  ادلارل وادلصريف؛االستثمار ػػ خاصة للمشاريع الصغَتة وادلتوسطة ػػ وربديث القطاعُت

 ومساندة تنفيذ برامج تنمية   تقدًن ادلساعدة الفنية :تشجيع تنمية البنية التحتية والحد من التباينات المكانية
 الطاقة؛ وادلساعدة يف احلفاظ على النظاـ البيئي الصحراوي، ومساندة التنمية اإلقليمية؛

  ،ادلساندة الفنية لتدعيم اإلدارة   تقدًن :قد االجتماعي، والعوالحكومةتدعيم مؤسسات إدارة المالية العامة
 .ادلالية، وشفافية ادلوازنة، وإصبلح نظاـ التحويبلت االجتماعية

عشر مشروعًا للمساعدة الفنية، من بينها تسعة  اثٍتوتتألف حافظة مشروعات البنك الدورل يف اجلزائر من 
مشاريع جارية، وثبلثة يف ادلرحلة األخَتة من التحضَت، وذلك يف ستة قطاعات سلتلفة ىي قطاع الزراعة والتنمية 
الريفية، والقطاع ادلارل، وقطاع تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ، وقطاع مناخ االستثمار، وقطاع احلماية االجتماعية، 

 .الصحراء وقطاع البيئة والتدبَت ادلتكامل للنظاـ البيئي يف 

واُستكملت اخلدمات االستشارية ببعض أنشطة العمل التحليلي وادلساعدة الفنية اليت ؽلوذلا البنك الدورل   
ظاـ ؛ وإصبلح ن2035وغَتىا من موارد ادلوازنة. ويتضمن ذلك تقدًن الدعم لوضع إسًتاتيجية جديدة لرؤية اجلزائر 
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ادلقاصة؛ واستحداث سبلسل قيمة يف الزراعة )األلباف( والتنمية الريفية، فضبًل عن وضع دراسة عن إدارة ادلخاطر 
الزراعية؛ وربسُت ادلؤشرات الواردة يف تقرير شلارسة أنشطة األعماؿ، وذلك استجابة لطلب من وزارة ادلالية عاـ 

ادلتجددة باجلزائر؛ ودعم الديواف الوطٍت لئلحصائيات بشأف ربسُت ؛ ودراسة حالة بشأف ربلية ادلياه والطاقة 2011
منهجيات ربليل أوضاع الفقر؛ وتقدًن الدعم جلمعيات القطاع اخلاص بشأف ربسُت احلوار بُت القطاعُت العاـ 

 Algérie). واخلاص؛ وعقد سلسلة من ورش العمل تغطي التوظيف، وتقييم الربامج احلكومية ونظم احلوكمة

Présentation, 2016) 

 (مساعدة)المتخصصة التنافسية المؤشرات المطلب الثالث: وضعية االقتصاد الجزائري في 

I.  تقرير الحرية االقتصادية: حسب 
 جاء تصنيف مؤشر احلرية االقتصادية خبمس تقسيمات حلرية االقتصاد حسب النقاط احملصل عليها

( 6929-60)نقطة، اقتصاد متوسط احلرية  (7929-70)نقطة، اقتصاد يف الغالب حر:  (100-80) اقتصاد حر: 

 نقطة. (4929-40)نقطة، اقتصاد مكبوت:  (5929-50نقطة، اقتصاد يف الغالب غَت حر: )

 ،84.2، نيوزيلندا  88.8، سنغافورة 90.2ة باقتصاد حر وىي: ىونغ كونع ستاألوذل:  عشراحتلت ادلراتب ال
، يف الدوؿ األخرى كاف اقتصادىا يف الغالب حر وىي بالًتتيب: ، ايرلندا 80.4و 80.9أسًتاليا و  81.7 سويسرا
واإلمارات العربية  0.8اليت تأخرت ب   77.7كندا و    78.0وادلملكة ادلتحدة  ،78.8، استونيا  7825الشيلى 
 (Index of Economic Freedom 2018) .0.7يف ادلرتبة العاشرة واليت أحرزت تقدما ب   77.6ادلتحدة 

حيث  ،0.5 رغم تراجعها ب وكانت الثانية يف ترتيب ادلنطقة أو الدوؿ العربية  72.6أيضا قطر أحرزت 
( باللوف األخضر أما عماف واألردف وادلغرب باللوف األصفر كاقتصاديات متوسطة 02تظهراف يف الشكل التارل )

بينما ظهرت اجلزائر باللوف  احلرية، مث السعودية، مصر، إيراف وتونس باللوف الربتقارل كاقتصاديات يف الغالب غَت حرة 
 لتقرير لعدـ توفر البيانات اخلاصة هبا.األمحر يف اخلريطة كاقتصاد مكبوت، أما الدوؿ اليت تظهر باألسود دل يشملها ا

 
 
 
 

 2018(: مؤشر الحرية االقتصادية لدول الشرق األوسط وشمال افريقيا لسنة 4-3الشكل )
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 مؤشر يف دولة180من   172 ػلتل الرتبة اقتصادىا غلعل شلا ، 44.7 اجلزائر يف االقتصادية احلرية درجة تبلغ
عن السنة ادلاضية وباقي السنوات مثل ما  نقطة 1.8 اإلمجالية النتيجة اطلفضت وقد. 2018احلرية االقتصادية لسنة 

 ربسن يقابلها دل اليت االستثمار وحرية ادللكية حقوؽ يف الكبَت االطلفاض بسببوذلك (.04-03)يظهره الشكل 
 منطقة يف دولة 14 بُت األخَتة ادلرتبة اجلزائر ربتل. النقدية واحلرية ، القضائية والفعالية ، العمل حرية يف تواضعا أكثر

 .والعادلية اإلقليمية ادلعدالت من بكثَت أقل اإلمجالية درجتها أف كما ، أفريقيا ومشاؿ األوسط الشرؽ

 يف. الببلد يف االستقبلؿ بعد االشًتاكية التنمية ظلوذج من تركة وىو ، اجلزائر اقتصاد على هتيمن الدولة تزاؿ ال
 ادلملوكة الصناعات خصخصة وأوقفت ، ادلالية اإلدارة ربسُت يف ضئيبل تقدما احلكومة أحرزت ، األخَتة السنوات

 الضعف أوجو من وغَتىا السياسات ىذه زالت وما. اقتصادىا يف األجنبية وادلشاركة الواردات وقيدت ، للدولة
 .األجل طويلة ادلستدامة االقتصادية التنمية آفاؽ تقوض ، ادلستمر السياسي اليقُت بعدـ مقًتنة ، ادلؤسسية

 عائدات من ادلائة يف 95 ضلو الطبيعي والغاز النفط ؽلثل. العادل يف للغاز مصدر أكرب سادس ىي اجلزائر
 اإلنفاؽ. خفض على احلكومة النفط أسعار اطلفاض أجرب. اإلمجارل احمللي الناتج من ادلائة يف 30 من وأكثر التصدير

 

 
 
 
 

 (2018-2009مؤشر الحرية االقتصادية للجزائر للسنوات من )(: 5-3الشكل )
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 https://www.heritage.org/index/images/scoresovertime/2018/algeria.jpg  2018/10/22المصدر: 

 اجلزائري يسَت يف مسار تنازرل يف رلاؿ احلرية االقتصادية على مدى السنواتاالقتصاد أف يظهر الشكل 
بػ"ادلكبوت" وأشار إذل أف احلكومة اجلزائرية أعللت سياسات احلفاظ  حيث وصفو التقرير 2018اذل غاية  2009

على الكفاءة التنظيمية واألسواؽ ادلفتوحة، حيث أصبح االقتصاد أكثر اعتمادا على قطاع الطاقة الذي هتيمن عليو 
أدى إذل عرقلة تطور  الدولة، إذل جانب األنظمة التجارية واالستثمارية اليت اعتربىا مرىقة ومعرقلة للمستثمرين، ما

 ة: الفرعي اتوعلى صعيد ادلؤشر . القطاع اخلاص

نزاىة نقطة يف مؤشر  29نقطة، فيما سجلت  27.8حقوؽ ادللكية  يف مؤشر سجلت اجلزائر دور القانون: -1
 نقطة.35.2وتقدمت يف مؤشر الفعالية القضائية حيث أحرزت   ،احلكومة

 احلكومة، أيدي يف العقارات معظم ولكن عاـ، بشكل لئلنفاذ قابلة ادلمتلكات يف ادلضمونة الفوائد إف 
 إف. واضح وغَت وبطيء عموماً  ضعيف القضائي النظاـ. صعبة العقارية ادلعامبلت ذبعل ادلتضاربة ادللكية ومطالبات
 بنحو قدري ما. الطاقة قطاع وخاصة اجلزائر، يف العاـ والقطاع األعماؿ قطاعي يبتلي الفساد من ادلرتفعة ادلستويات

 .الرمسي غَت القطاع يف ػلدث االقتصادية ادلعامبلت مجيع نصف

يف العبء  74.0نقطة و 45.9سجلت تراجعا يف مجيع ادلؤشرات الفرعية، االنفاؽ احلكومي: حجم الدولة:  -2
 يف الصحة ادلالية. 19.2الضرييب و

 الضرائب. ادلائة يف 23 ىو للشركات األعلى الضريبة ومعدؿ ادلائة، يف 35 ىو الدخل لضريبة معدؿ أعلى 
 الدخل إمجارل من ادلئة يف 29.1 يساوي اإلمجارل الضرييب العبء. ادلضافة القيمة ضريبة تشمل األخرى الرئيسية

 وبلغ ،GDP الناتج إمجارل من ادلائة يف 42.5 احلكومي اإلنفاؽ بلغ ادلاضية، الثبلث السنوات مدى على. احمللي

https://www.heritage.org/index/images/scoresovertime/2018/algeria.jpg
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 احمللي الناتج من ادلائة يف 20.4 يعادؿ العاـ الدين. اإلمجارل احمللي الناتج من ادلائة يف 11.4 ادليزانية عجز متوسط
 .اإلمجارل

نقطة وتراجعت يف حرية سوؽ  68.1سجلت تقدما يف مؤشر حرية األعماؿ وسجلت الكفاءة التنظيمية:  -3
 نقطة. 69.9نقطة، وتقدمت أيضا يف احلرية النقدية  48.7العمل 

 ادلقاوالت نشاط أماـ كبَتة بَتوقراطية عوائق ىناؾ تزاؿ ال ، األعماؿ بيئة يف الطفيف التحسن من الرغم على 
 إصبلح يف احلكومة شرعت. ادلاىرة العمالة يف مزمن نقص وىناؾ ، جامداً  العمل سوؽ يزاؿ ال. االقتصادية والتنمية
 12 من أكثر ؽلثل يزاؿ ال الدعم لكن ، والكهرباء الطبيعي والغاز الوقود أسعار زيادة خبلؿ من 2016 عاـ يف الدعم

 .اإلمجارل احمللي الناتج من ادلائة يف

نقطة وتراجعت يف مؤشر  63.5سجلت اجلزائر تقدـ طفيف يف مؤشر حرية التجارة وأحرزت انفتاح السوق:  -4
 نقطة. 30لية ب نقطة وحافظت على نفس النقط يف مؤشر احلرية ادلا 25.0حرية االستثمار حيث سجلت 

. اإلمجارل احمللي الناتج من ادلائة يف 58 والواردات للصادرات اإلمجالية القيمة تبلغ. اجلزائر القتصاد مهمة التجارة
 السياسات. كبَت بشكل التجارة تعرقل اجلمركية غَت احلواجز. ادلائة يف 8.3 ىو ادلطبقة التعريفة معدؿ متوسط

 الصعب من. األجنيب االستثمار من احلد تواصل األجنبية ادللكية مستويات على ادلفروضة القيود مثل احلكومية
 .اإلمجارل احمللي الناتج من ادلائة يف 3 من أقل رمسلة مع ، متخلف األسهم وسوؽ ، االئتماف إذل الوصوؿ

II. تقرير منظمة الشفافية الدوليةحسب 

دولة بالعادل، اعتمادا  180حلل مؤشر مدركات الفساد األخَت مستويات الفساد والشفافية بالقطاع العاـ يف  
عدـ وجود مؤسسات معتربة فيها  -دلا اعتربه-على تقديرات مؤسسات دولية ذات مصداقية مرتفعة، واستثٍت فلسطُت 

  (Transparency International, 2018)      ؽلكن االعتماد على تقديراهتا.

 

 

 

 
 0296 لسنة الفساد مؤشر(: 4-1) الشكل
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 المصدر:

22/10/2018https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017 

درجة تليها الدظلارؾ،  89/100بتقدير  2017/2018دولة يف مؤشر  180احتلت نيوزيلندا ادلرتبة االوذل من  
اليت صنفت كأقل الدوؿ فسادا تظهر فلندا، النرويج، سويسرا، سنغافورة السويد، كندا، لوكسمبورغ وىولندا. والدوؿ 

باللوف األصفر يف اخلريطة أعبله وكلما كاف اللوف قامت بُت كثرة الفساد. حيث تذيلت صوماليا قائمة الدوؿ كأكثر 
وجاءت نتائج معظم الدوؿ العربية يف ادلؤشر سليبة لآلماؿ مع عدـ  درجات. 9ػػػػػ الدوؿ فسادا وانعداما للشفافية ب

 71حوظ يف ترتيبها مقارنة بنتائج السنوات ادلاضية، ودل تفلح سوى دولتُت عربيتُت علا اإلمارات )حدوث تغَت مل

ترتيبهما  تقدما يفالدولتاف  احرزتدرجة( يف زبطي حاجز اخلمسُت درجة ادلطلوب يف ادلؤشر، و  63درجة( وقطر )
، 81، ادلغرب 74، تونس 68، عماف 57السعودية ، 59كانت األردف يف ادلرتبة   . بينماعلى التوارل  29، 21

 33ػػػ ب 112 ، بينما تأخرت اجلزائر عن دوؿ ادلنطقة وعن ترتيب السنوات ادلاضية اذل103، البحرين 85 الكويت

 درجة. 36 استمرت 2015اذل  2013ومن  34حيث كانت  2016درجة مقارنة ب

وليبيا، كوريا الشمالية وجنوب  اليمن، سوريا أفغانستاف، الدوؿ اليت تعاين مشاكل سياسية مثل: واحتلت
 corruption perceptions index) كأكثر الدوؿ فسادا.   مراكز متأخرة جدا يف الًتتيبالسوداف، غينيا بيساو، 

2017) 
 

 التنافسية نقاط القوة و الضعف حسب وضعية الجزائرالمطلب الرابع: 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_201722/10/2018
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_201722/10/2018
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دلعرفة مكامن القوة و الضعف يف االقتصاد اجلزائري غلب العودة لتقرير التنافسية العادلي الذي يصدره ادلنتدى 
االقتصادي باعتباره أمشل من حيث تنوع ادلتغَتات والعوامل، عند ربليل ترتيب اجلزائر يف ادلؤشرات الفرعية ادلتمثلة يف 

  (The Global Competitiveness Repport 2017-2018) .مؤشر 114

 التنافسية الجزائر وضعية حسب الضعف و القوة نقاط( : 5-1) الشكل

 باإلعتماد على تقرير التنافسية العادلي و تقرير البنك الدورل ةباحثمن إعداد ال المصدر:
(Doing Business 2015 Going Beyond Efficiency)  

 (Khatib, 2013, pp. 25-26) (Schwab, the global competitivenes Report, 2014-2015) (Schwab, 

The Global Competitiveness Report , 2016-2017) 
 (Schwab, The Global Competitiveness Repport 2017-2018, pp. 44-45)   

 نقاط القوة:
 .متانة احمليط االقتصادي الكلي 
 .وفرة ادلوارد الطبيعية والبشرية 
 .إتساع حجم السوؽ احمللي 
  السوؽ األجنيب )ادلوقع اجلغرايف(بوابة 
 .إطلفاض نسبة الديوف العامة للحكومة 
 .ارتفاع االنفاؽ العاـ اإلستثماري 
 .إرتفاع نسبة اإلدخار القومي اإلمجارل 
 .اعتداؿ وتنوع ادلناخ ووفرة ادلياة 

 نقاط الضعف:
 .ىشاشة البٌت التحتية 
 .تدين اخلدمات ادلالية و ضعف اجلهاز ادلصريف 
 صوؿ على القروض.صعوبة احل 
 .غياب اإلصبلحات اإلغلابية 
 .تباطؤ يف إصلاز ادلشاريع 
 .تأخر التكنولوجيا و عدـ القدرة على اإلبتكار 
 التضخم 
 ضعف االنتاجية 
  ضعف الكفاءة يف أداء سوؽ العمل 

 الفرص:
 .قطاع احملروقات والطاقة 
 .)الطاقات ادلتجددة )الشمسية 
 .ادلناجم 
 .القطاع الفبلحي 
 .السياحة 
 .الصيد البحري 
 .قطاع اخلدمات و اإلتصاالت 
 

 :لتهديداتا
 .عدـ االستقرار السياسي 
 .)تدين مستوى األمن )اجلرؽلة و السرقة 
 .الفساد و الرشوة 
 .البَتوقراطية اإلدارية و تأخر ادلعامبلت 
 .ضعف ادلنافسة يف بعض االسواؽ وسياسة احلماية 
 .ىجرة األدمغة 
 .ارتفاع معدالت الضرائب 
  الصحة و التعليمقطاع 
  زلدوددية قدرة االقتصاد على استيعاب التكنولوجيا

 احلديثة.
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 ( 4099-4009)المبحث الرابع: الهيكل السلعي للصادرات ونموىا 
وشركاهتا على ف التصدير يعترب أحد أشكاؿ الولوج إذل األسواؽ الدولية، حيث  يعٍت التصدير قدرة الدولة  إ

ربقيق تدفقات سلعية، خدماتية، معلوماتية ، مالية، ثقافية وسياحية اذل دوؿ وأسواؽ عادلية ودولية أخرى بغرض 
فرص عمل والتعرؼ على ثقافات أخرى ، انتشارتوسع وظلو،  ،ربقيق أىداؼ الصادرات من أرباح وقيمة مضافة

 وتكنولوجيا جديدة وغَتىا.

شجيع التبادؿ التجاري بُت الدوؿ دبا ػلقق مصاحل عديدة ألطراؼ التجارة الدولية ويقع التصدير يف اطار ت
)ادلصدروف وادلستوردوف(، نظرا الختبلؼ ادلزايا النسبية والتنافسية لكل دوؿ، وكاف ىذا سبب اىتمامنا بالصادرات 

 وربليل منظومتها

 : تخطيط الصادرات وبرامج تنميتهاولاألالمطلب 
إف اجلزائر حبكم أهنا من الدوؿ ادلصدرة للنفط تتأثر بتقلبات األسعار، وىذا ما انعكس سلبًا على مداخيل  

البلد، وانفجار مشكلة ادلديونية مع بداية التسعينات، وبالتارل تعطل حركية االقتصاد الوطٍت ككل. وألجل معاجلة 
سًتاتيجية شاملة لتنمية الصادرات خارج احملروقات من ذلك قامت السلطات العمومية مع هناية الثمانينات، برسم ا

خبلؿ تدعيم ادلؤسسات الوطنية ككل وادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة بصفة خاصة.شلا غلعلها قادرة على اقتحاـ 
 (11، صفحة 2001)وصاؼ، األسواؽ الدولية، حيث طرح عدد من اإلجراءات واليت تتمثل يف: 

، شلا 1994قامت السلطات االقتصادية بتخفيض سعر صرؼ العملة الوطنية يف أبريل سياسة سعر الصرف:  -1
يؤدي إذل زيادة الطلب اخلارجي على اإلنتاج الوطٍت من السلع واخلدمات القابلة للتصدير بافًتاض وجود مرونة طلب 

بٍت على ادلوازنة بُت سلتلف العمبلت لسلة مرجعية. و نتهجت سياسة سعر الصرؼ الفعلي احلقيقي ادلسعرية. حيث ا
لكن ال بد من التفكَت اآلف يف سلة مقتصرة فقط على ثبلث عمبلت )الدوالر2 الُت و األورو(. ىناؾ عدة حلوؿ 
دبزايا و مساوئ و اليت غلب اختيار إحداىا. ىذا االختيار غلب أف يأخذ بعُت االعتبار ليس فقط عوائق ادليزاف 

 (2002)بن بوزياف،  .ادلنافسة و النمو و التنمية ،التضخم ،ري و لكن أيضا معدالت الفائدةالتجا

بعدما كانت تتم عن طريق شركات تأمُت غَت متخصصة )الشركة اجلزائرية تأمين و ضمان الصادرات:  -2
 1996نظاـ جديد لتأمُت و ضماف الصادرات مع بداية للتأمُت، والشركة اجلزائرية للتأمينات الشاملة(، مت إنشاء 

(، حيث يتم دبوجب ىذا النظاـ تأمُت الشركات ادلصدرة CAGEXتديره الشركة اجلزائرية لتأمُت وضماف الصادرات )
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من األخطار التجارية وغَت التجارية وأخطار الكوارث الطبيعية، إضافة للمشاركة يف ادلعارض الدولية واستكشاؼ 
 جديدة.أسواؽ 

 ويتم من خبلؿ: تمويل الصادرات: -3

تقدًن القروض للمؤسسات الراغبة يف التصدير سواء الستَتاد ادلواد األولية الداخلة يف ادلنتجات ادلعدة للتصدير، أو  -
 اثناء العملية التصديرية، أو بإنشاء الشباؾ الوحيد على مستوى البنوؾ لتسهيل العمليات ادلالية للمصدرين.

(، يقـو ىذا الصندوؽ 1996(، ) دبقتضى قانوف ادلالية لسنة FSPEالصندوؽ اخلاص بتنمية الصادرات)مت إنشاء  -
دبساعدة ادلؤسسات الراغبة يف ادلشاركة يف ادلعارض الدولية ادلسجلة يف برنامج وزارة التجارة، وكذا بعض ادلعارض 

 (12، صفحة 2001)وصاؼ، د القياـ بالعرض. الدولية األخرى، إضافة إذل تغطية تكاليف النقل وعبور العينات عن

جزء من ادلصاريف ادلرتبطة بدراسة األسواؽ اخلارجية و إعبلـ ادلصدرين و دراسة ربسُت نوعية ادلنتجات و  -
 اخلدمات ادلوجهة للتصدير.

د تشخيص التصدير و إنشاء خبليا تصدير التكفل اجلزئي ادلوجو للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة من أجل إعدا -
 داخلية.

اإلعانة ادلخصصة إلنشاء العبلمات التجارية و كذا التكفل دبصاريف محاية ادلنتوجات ادلوجهة للتصدير يف اخلارج  -
)العبلمات التجارية، العبلمات وبراءات االخًتاع( وكذا سبويل ادليداليات و األومسة ادلمنوحة سنويا للمصدرين ذوي 

 لنجاعة و كمكافأة على األحباث اجلامعية ادلتعلقة بالصادرات خارج احملروقات.ا

" الصندوؽ  07-08)مرسـو تنفيذي رقم اإلعانة ادلخصصة لتطبيق برامج التكوين يف ادلهن ادلتعلقة بالتصدير. -
 (2008اخلاص لًتقية الصادرات"، 

 اإلطققققققار المؤسسققاتي -4

 3 ادلؤرخ يف 93-96أنشئت دبوجب مرسـو تنفيذي رقم (: CACIالغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة )   -4-1
،وتعترب مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي ذباري، وىي على الصعيد الوطٍت سبثل ادلصاحل العامة 1996مارس 

ىذه ادلؤسسة إذل ترقية الصادرات  لقطاعات التجارة والصناعة و اخلدمات لدى السلطات العمومية.حبيث هتدؼ
   (1996، 96-94)مرسـو تنفيذي  خارج احملروقات.
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مت دمج اذليئتُت: ادلركز الوطٍت للتجارة  1987يف (: SAFEXالشركة الجزائرية لألسواق و المعارض)  -4-2
، ونتج عنو الشركة اجلزائرية لؤلسواؽ و ادلعارض  ONAFEXوالديواف الوطٍت لؤلسواؽ وادلعارض  C.N.C.Eالدولية 

، فأصبحت مهاـ الشركة كبَتة و حظيت باىتماـ كبَت، وقد قامت الشركة بإقامة عبلقات عمل بُت 1989سنة 
   ادلتعاملُت االقتصاديُت اجلزائريُت و األجانب بغرض إغلاد أسواؽ جديدة للصادرات اجلزائرية.

كانت سابقا تسمى"الديواف الوطٍت لًتقية التجارة : ALGEXالوكقالة الوطنيقة لترقيقة التقجارة الخارجقيقة  -4-3
،يتمتع باالستقبلؿ ادلارل والشخصية ادلعنوية 1996يف يناير  96/327اخلارجية" الذي أنشأ دبوجب ادلرسـو التنفيذي 

يواف إذل " الوكالة الوطنية لًتقية التجارة اخلارجية" واليت ويعمل ربت وصاية وزارة التجارة. لكن غَت اسم ىذا الد
. حيث (2004، 174-04)مرسـو تنفيذي  2004ادلؤرخ يف جواف  04/174أنشئت دبوجب ادلرسـو التنفيذي رقم 

خارج احملروقات، حيث تتمثل مهامها هتدؼ الوكالة أساسا إذل ربرير التجارة اخلارجية وادلساعلة يف تطوير الصادرات 
 يف: اإلعبلـ، واالستشارة والتدعيم.

  (148-147، الصفحات 2001)وصاؼ، : سبثلت يفإجققققراءات أخققرى:  -5

)قرار  (20الصفحة  1999 ماي 2ليـو  32)اجلريدة الرمسية رقم  جقات:إنشقاء شهقادة مصدر لبعض المنتق -5-1
، حيث أصبحت اجلمارؾ اجلزائرية تشًتط احلصوؿ على ىذه الشهادة من وزارة التجارة (1999وزاري مشًتؾ، 

والتصدير، محاية لسمعة اإلنتاج الوطٍت يف اخلارج بعد التبلعب ادلبلحظ يف كيفية تقدًن ىذه ادلنتجات يف األسواؽ 
 حيث التعبئة والتغليف واألسعار. الدولية من

مهمتو القياـ برسم االسًتاتيجية الكلية لتنمية الصادرات اقتراح إنشاء مجلس أعلى لتنمية الصادرات:  -5-2
 (.2003الوطنية، ومتابعة تنفيذىا )وقد مت االعبلف عن إنشاء رللس وطٍت لتنمية الصادرات يف 

هبدؼ التغلب على مشكلة ضعف العمل على إنشاء الشركات التجارية المتخصصة في التصدير: -5-3
وإمكانيات الشركات الصغَتة وادلتوسطة، و أيضا لبلستفادة من التسهيبلت االئتمانية اليت سبنح للمؤسسة ادلتخصصة 

 يف التصدير. وبالتارل سبكنها من تنمية الصادرات.
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على مستوى الديواف اجلزائري لتنمية التجارة اخلارجية، (:  FINADEXدرين )إنشاء ملف وطني للمص -5-4
    .مهمتو إحصاء مجيع ادلتعاملُت االقتصاديُت ادلصدرين 

 LAحيث يستفيد رلانا ودوريا من مجيع ادلعلومات ادلتعلقة باألسواؽ اخلارجية زلل االىتماـ، ادلتوفر على مستوى 

CACI    أو SAFEX أو ALGEXالستفادة اخلاصة من إجراءات الصرؼ، وكذا ادلعاجلة االستثنائية يف حالة ،وا
 طلب ادلعونة من الصندوؽ اخلاص بتنمية الصادرات.

ين ادلنتجات ادلعدة حيث تقـو ادلؤسسات ادلصدرة بتخز إنشقاء مستودع للتصديقر على مستوى الجمقارك:  -5-5
 مصدرة إليو. للتصدير قبل شحنها إذل البلد اؿ

ج الوطٍت و فرص االستثمار للتعريف بادلنتإنشقاء ممثليقن تجارييقن على مستوى بعض سفاراتهقا بالخارج:  -5-6
 ادلوجودة باجلزائر، يتم إنشاء شلثلُت ذباريُت على مستوى بعض سفاراتنا باخلارج.

 السلع.على مستوى احلدود اجلنوبية مع الدوؿ اجملاورة يف بعض  تنظيقم تجقارة المققايضة: -5-7

دبا يتناسب مع التحوالت االقتصادية الدولية، وتسهيل عصرنة إدارة الجمقارك على مستوى آليقات العمل:  -5-8
 اإلجراءات اجلمركية للمؤسسات العملة يف قطاع التصدير.

 والهيكل السلعي الصادرات الجزائرية تطور قيمة: الثانيالمطلب 

I. :دلعرفة تطور قيمة صادرات اجلزائر غلب التطرؽ لقيمة ىذه األخَتة مع تطور تطور قيمة صادرات الجزائر
 واليت سنوضحها من خبلؿ الشكل التارل: 2018-2000إمجارل الصادرات، خبلؿ السنوات من 

  

                                     
  مليوف دينار على األقل 01يعترب مصدر كل مقيم باجلزائر ويكوف قد صدر خبلؿ ثبلث سنوات ما يعادؿ مبلغ    
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 : )القيمة: مليون دوالر أمريكي(2018-2000(: تطور الصادرات خالل السنوات 08-03الشكل)

 
: على ادلوقعإحصائيات اجلمارؾ اجلزائرية باالعتماد على  ة: من إعداد الباحثالمصدر

http://www.douane.gov.dz/   

نبلحظ من الشكل أف نسبة مساعلة الصادرات خارج احملروقات يف إمجارل الصادرات ضئيلة جداً حبيث تًتاوح  
، و هبذا فإف قطاع احملروقات يهيمن 2018كأعلى مساعلة يف % 6287و  2005كأدىن مساعلة يف   %1257بُت 

بينما شهد ادليزاف  الصادرات، إمجارل من % 97264و % 93213بشكل شبو كلي على الصادرات إذ ػلتل ما بُت 
اذل  2018ليًتاجع سنة  2016مليوف دوالر سنة  17063مليوف دوالر و  17034بقيمة  2015التجاري عجزا منذ 

االقتصاد اجلزائري يعتمد بشكل كبَت على صادراتو من احملروقات، لكن مليوف دوالر أمريكي. إف  5029قيمة 
الجتناب تأثر االقتصاد بتقلبات أسعار النفط وحدوث أزمات من جهة، وتطوير ولؤلعلية البالغة لتنويع الصادرات 

باقي القطاعات خاصة مع بروز الطاقات ادلتجددة وزلاولة الدوؿ التخلي عن الطاقة الناذبة عن النفط من جهة 
  أخرى.

II. الهيكل السلعي للصادرات خارج المحروقات 

كما تبُت سابقًا أف الصادرات خارج احملروقات سبثل نسبة ضئيلة جدًا من إمجارل الصادرات، و دلعرفة قيمة  
السلع ادلصدرة من طرؼ اجلزائر يف األسواؽ الدولية و نظرا لتنوع السلع و كثرة عددىا سنتطرؽ إذل قطاعاهتا دوف 

 :التاليُت ُتمن خبلؿ اجلدول 2018-2001نوات التفصيل فيها. سنحاوؿ معرفة ىيكل السلع ادلصدرة خبلؿ الس
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 دوالر مليون: الوحدة       0227-0222 للسنوات المحروقات خارج للصادرات السلعي الهيكل( 96-21)الجدول 
 أمريكي

 

  http://www.douane.gov.dzدلوقع اجلمارؾ اجلزائريػػة  االحصائيات السنوية من اعداد الباحثة باالعتماد على  المصدر:

مليوف دوالر كأعلى   277نبلحظ من اجلدوؿ أف الصادرات خارج احملروقات تنمو بنسب متوسطة دل تتعدى  
و الذي يرجع اذل ارتفاع يف قيمة اجملموعات السلعية ادلصدرة، بينما شهدت  2006ارتفاع يف إمجارل الصادرات لسنة 

والذي يرجع إذل اطلفاض يف مجيع السلع بنسب متفاوتة،  2003مليوف دوالر يف سنة  61اطلفاضا زلسوسا بقيمة 
 2003ت بعد واطلفاض كبَت يف صادرات السلع و العتاد الصناعي، و صادرات السلع و العتاد الفبلحي اليت انعدم

 عادت بقيمة  مليوف دوالر فقط. 2006إذل غاية 

  

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

 113 119 88 73 67 59 48 35 28 32  السلع الغذائية

 170 334 169 195 134 90 50 51 37 44  منتجات خاـ

 692 1384 828 651 571 509 551 551 504 465  منتجات نصف مصنعة

 - 1 1 1 - - 1 20 22 13  سلع و عتاد فبلحي

 42 67 46 44 36 47 30 50 45 47  سلع و عتاد صناعي

 49 49 35 43 19 14 35 27 12 11  غذائيةَت سلع استهبلكية غ

 1066 1937 1332 1184 907 781 673 734 648 612  احملروقات الصادرات خ

 44128 77361 58831 53429 45094 31302 23939 18091 18484 21419 صادرات احملروقات

 45194 79298 60163 54613 46001 32083 24612 18825 19132 22031 إمجارل الصادرات

http://www.douane.gov.dz/
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 الوحدة: مليون دوالر أمريكي  2018-2010( الهيكل السلعي للصادرات خارج المحروقات للسنوات 19-03الجدول )

  http://www.douane.gov.dzة دلوقع اجلمارؾ اجلزائريػػة  ويسنالحصائيات المن اعداد الباحثة باالعتماد على ا المصدر:

من امجارل الصادرات يف حُت تبقى مساعلة %  94279احملروقات ربتل نسبة كبَتة وتقدر ب  2017يف سنة   
 .%5248الصادرات خارج احملروقات ضعيفة جداً حيث تقدر يف اإلمجاؿ ب 

بينت تقدـ نسبة الصادرات خارج   2018أما يف آخر االحصائيات ادلنشورة من طرؼ اجلمارؾ لسنة  
لكن رغم ذلك تبقى النسبة ضئيلة شلا يعٍت استمرار تبعية االقتصاد اجلزائري الشبو مطلقة ، %6.87احملروقات  اذل 

ت خارج احملروقات تليها السلع الغذائية لقطاع احملروقات، كما ربتل السلع النصف مصنعة أكرب نسبة  يف الصادرا
 كما يظهره   وادلنتجات اخلاـ والسلع وادلعدات الصناعية  مث باقي السلع اليت سبثل نسب ضئيلة جدًا أو شبو معدومة.

 الشكل التارل:يف 

  

 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 373 349 327 235 323 402 315 355 315  السلع الغذائية

 92 73 84 106 110 109 168 161 94  منتجات خاـ

 2242 1410 1321 1597 2350 1458 1527 1496 1056  منتجات نصف مصنعة

 0.30 0.29 - 1 2 - - - 1  سلع و عتاد فبلحي

 90 78 54 19 15 28 32 35 30  سلع و عتاد صناعي

 33 20 19 11 10 17 19 15 30  سلع استهبلكية غَت غذائية

 2830 1930 1805 1969 2810 2014 2062 2062 1526  احملروقاترلموع الصادرات خارج 

 38338 33261 28221 32699 60146 62960 69804 71427 55527 صادرات احملروقات

 41168 35191 30026 34668 62956 64974 71866 73489 57053 إمجارل الصادرات

http://www.douane.gov.dz/
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 2018( اذليكل السلعي لصادرات اجلزائر لسنة 09-03الشكل )

 

 على معطيات اجلدوؿ السابق: من اعداد الباحثة باالعتماد المصدر

 التقوزيققع الجغرافي لصادرات الجزائر:  :الثالثالمطلب 

 نعرض التوزيع اجلغرايف إلمجارل الصادرات مث التوزيع اجلغرايف للصادرات خارج احملروقات

I. :التوزيع الجغرافي إلجمالي الصادرات 
، حيث تعد إيطاليا أكرب زبوف للمنتجات 2017 تظهر اخلريطة التالية وجهة ادلنتج ادلصدر من طرؼ اجلزائر لسنة 

، تليها كل من اسبانيا والواليات ادلتحدة األمريكية  2016من امجارل صادرات اجلزائر لسنة  %17.4ادلصدرة  بنسبة 
، %4.3كندا ، %4.5تركيا ، %4.9ىولندا ، %5.4مث الربازيل ، %11.4لكليهما، وفرنسا بنسبة  %12.9بنسبة 

 .%3.3وبلجيكا  %3.5وادلملكة ادلتحدة 

 )جميع المنتجات( 2017(: األسواق المستوردة للمنتج المصدر من طرف الجزائر في سنة 10-03الشكل)

 
 https://www.trademap.org/countrymap/Country_SelProductCountry_TS_Map.aspx:  المصدر

 

93,12% 

 احملروقات

 منتجات نصف مصنعة

 منتجات غذائية

 منتجات خاـ

 سلع وعتاد صناعي

 سلع وعتاد فبلحي

https://www.trademap.org/countrymap/Country_SelProductCountry_TS_Map.aspx
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II. التوزيع الجغرافي للصقادرات خارج المحروقات 
 ؽلكننا تصنيف التوزيع اجلغرايف للصادرات خارج احملروقات حسب الدوؿ أو حسب السلع ادلصدرة وىذا كما يلي: 

 المحروقات حسب الدول من حيث قيمة الصادرات خارج  -1

إلى  2005( التوزيع الجغرافي للصادرات خارج المحروقات حسب الدول  المستوردة الكبرى من 20-03الجدول )1
 الوحدة: مليون دوالر أمريكي                 2014

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات
الصادرات خارج 

 المحروقات
907 1158 1332 1937 1066 1526 2062 2062 2014 2810 

 844 658 448 252 169 40 237 139 81 127 ىولندا
 435 345 500 468 300 156 222 125 190 135 إسبانيا
 515 163 204 211 224 216 435 353 215 189 فرنسا
 134 96 149 164 118 93 240 150 115 63 إيطاليا

 85 70 30 27 17 3 6 8 16 19 بريطانيا
 - 47 1 0 1 11 3 0 1 3 مالطا
 71 42 38 75 60 41 70 60 50 32 تونس

 38 41 52 20 30 24 56 108 101 77 المغرب
 31 39 78 15 4 0 - 0 0 0 العراق

 40 39 13 37 35 70 140 70 114 69 تركيا
 /http://www.algex.dz االعتماد على احصائيات موقع المصدر: 

-2013للسنوات  نبلحظ من اجلدوؿ أف ىولندا تعد أكرب زبوف للصادرات خارج احملروقات من حيث القيمة

بعد تراجع الزبائن التقليديُت إسبانيا و فرنسا إذل ادلرتبة الثانية والثالثة على التوارل، بعد ما كانت فرنسا أىم  2014
. لكن بقيت نفس 2012-2010، و إسبانيا للسنوات 2009-2005شريك للصادرات خارج احملروقات للسنوات 

و إسبانيا  يف حُت تراجعت احلصص السوقية للصادرات الدوؿ ربتل الصدارة يف الزبائن وادلتمثلة يف ىولندا، فرنسا 
. بينما 2014خارج احملروقات بشكل ملحوظ يف كل من إيطاليا، بريطانيا، تونس، ادلغرب، العراؽ و تركيا سنة 

حيث اكتسبت زبائن جدد مثل: الربازيل، بلجيكا،   2016الذي عاد يف سنة  2013خسرت الزبوف ادلالطي يف سنة 
، كما يظهر يف اجلدوؿ 2016الربتغاؿ، األردف، الـو أ، بولونيا، ليبيا، لبناف، أدلانيا واذلند، وإثيوبيا يف سنة موريتانيا، 

(06.)

http://www.algex.dz/content.php?artID=1601&op=544
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 2017 – 2016( التوزيع الجغرافي للصادرات خارج المحروقات حسب الدول  المستوردة الكبرى 21-03الجدول )
و لتوضيح أكثر لنسب توزيع الصادرات خارج احملروقات على الدوؿ 

 ظلثل الشكل التارل: 2014لسنة 

 المحروقات خارج للصادرات الجغرافي التوزيع(: 99-21) الشكل
0295 

   باالعتماد على معطيات اجلدوؿ السابق ةمن اعداد الباحثالمصدر: 

نبلحظ أف إسبانيا تعد أكرب زبوف للصادرات اجلزائرية خارج احملروقات 
  مليوف دوالر( من إمجارل الصادرات خارج  364) %19.2بنسبة 

ىولندا وفرنسا بنسب متقاربة وىي على  احملروقات، تليها
مليوف دوالر(. أما باقي النسب تتوزع على كل من الربازيل  293) %15.4دوالر (    مليوف 332)   %17.5التوارل

مليوف  109) %5.7بنسبة  2017و 2016الذي ظهر كزبوف جديد للصادرات اجلزائرية خارج احملروقات يف سنة 
، الربتغاؿ واألردف زبائن جدد بنسبة %2.4وتونس  %2.6 موريتانيا ،%3.9وبلجيكا  ،%5.4دوالر( مث ايطاليا ب 

من إمجارل الصادرات خارج احملروقات. اكتسبت اجلزائر خبلؿ  %1منهما، أما باقي الدوؿ فبل تتعدى  لكل 2.1%
زبائن جدد وىي خطوة اغلابية على األقل لتنويع األسواؽ أو ما يعرؼ بالتنويع اجلغرايف لكن يتوجب  2016سنة 

 .عليها احلفاظ على حصصها السوقية لكنها تناقصت يف األسواؽ السابقة

الحصة  2017 2016 السنوات
% 

الصادرات خ 
 المحروقات

1805 1899 100 

 17.5 332 204 ىولندا
 19.2 364 281 إسبانيا
 15.4 293 254 فرنسا
 5.4 103 76 إيطاليا
 0.8 14 2 مالطا
 2.4 45 28 تونس
 1.5 29 17 ادلغرب

 4 77 62 تركيا
 5.7 109 56 الربازيل
 3.9 74 118 بلجيكا
 2.6 50 39 موريتانيا
 2.1 41 48 الربتغاؿ
 2.1 40 19 األردف
 1.9 37 136 الو ـ أ
 1.1 22 16 بولونيا

 1 19 31 ليبيا
 0.9 17 13 لبناف
 0.8 15 - اثيوبيا
 0.7 14 55 أدلانيا
 0.7 13 27 اذلند

 هولندا

 اسبانيا

 فرنسا

 ايطاليا

 مالطا

 تونس

 المغرب

 تركيا

 البرازيل

 بلجيكا

 موريتانيا

 البرتغال

 األردن

 الوم أ

 بولندا

 ليبيا 

 لبنان

 اثيوبيا

 ألمانيا

 الهند

   /http://www.algex.dz:المصدر

http://www.algex.dz/content.php?artID=1601&op=544
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 حسب القطاعات المصدرة خارج المحروقات -2
ودلعرفة التوزيع اجلغرايف للصادرات خارج احملروقات حسب وجهة السلع ادلصدرة من حيث قيمة ادلنتجات ادلصدرة 

 خارج احملروقات، نستعرض اجلدوؿ التارل:

 (2016-2012( الدول األكثر استيرادا للمنتجات المصدرة للجزائر )22-03الجدول: )
 األوذل( 3استَتاد ) قائمة   الدوؿ   األكثر    ظلو قيمة الصادرات  القطاع

 (2012-2016 ) % 2012 2016 
 إيطاليا، العراؽ، سوريا العراؽ، سوريا،  إيطاليا %0.5- األغذية ادلصنعة

 تونس،اذلند، تركيا السعودية،تونس، الصُت %5.7 ادلنتجات اخلشبية
 إيطاليا، الربتغاؿ، اذلند إيطاليا، اذلند، فرنسا %17.3- ادلنتجات اجللدية

 فرنسا،  إسبانيا،الو ـ أ إسبانيا، فرنسا، الربتغاؿ % 14.4 مواد كيميائية
 فرنسا، إسبانيا، روسيا فرنسا، إسبانيا، روسيا % 7.5 أغذية طازجة
 روسيا، تركيا، تونس أيسلندا، لبناف، فرنسا %5.5- معدات النقل

 اسبانيا،روسيا، اليوناف ىولندا،الو ـ أ، النيجر % 67.82 االستهبلكية وااللكًتونيات ادلعلومات تكنولوجيا
 تونس، اسبانيا، ايطاليا إيطاليا، تونس، ادلغرب %27.6- صناعات أساسية
 تونس، تركيا، الدظلارؾ تونس، ادلغرب، تركيا %426- صناعات متنوعة

 نيجَتيا،الـو أ، مارل أ،موريتانيا، تركياالـو  % 3.3- آالت غَت إلكًتونية
 مصر، فرنسا، أدلانيا فرنسا، األردف،ىولندا %106.3 مركبات إلكًتونية

 تونس، تركيا، موريتانيا ادلغرب، تركيا، تونس %5.9 ألبسة
 تونس، تركيا، موريتانيا ادلغرب، تركيا، تونس %6.7 منسوجات

 ايطاليا، الـو أ، اسبانيا أ،اسبانياايطاليا، الـو  %20.2- ادلعادف
 

 www.intracen.org نقبل عن مركز التجارة الدورل على ادلوقع المصدر:
Performance/-Trade-http://www.intracen.org/country/Algeria/Sector 

حيث تصل إذل  2016-2012نبلحظ من اجلدوؿ أعبله أف نسبة ظلو ادلركبات االلكًتونية ىي أكرب نسبة بُت  
يات واليت يتمثل حسب ذات ادلوقع يف ادلوصبلت الكهربائية، تليها تكنولوجيا ادلعلومات وااللكًتون، 106.3%

واليت تتمثل % 14.4واليت تتمثل يف أجهزة االستقباؿ للتلفاز، مث ادلواد الكيميائية بنسبة  %67.8االستهبلكية بنسبة 
 %6.7ادلنسوجات واأللبسة بنسب  يف احملاليل السائلة، مث األغذية الطازجة اليت تتمثل يف  التمور الطازجة او اجملففة،

سادات القطنية وادلناشف الصحية ومناديل الرضع وما اذل ذلك.مث ادلنتجات على التوارل وتتمثل يف الو  %5.9و 
وىي يف الغالب نفايات وخردة. بينما شهدت باقي القطاعات التصديرية تراجعا بنسب  %5.7اخلشبية بنسبة 

 متفاوتة. 

http://www.intracen.org/
http://www.intracen.org/country/Algeria/Sector-Trade-Performance/
http://www.intracen.org/country/Algeria/Sector-Trade-Performance/
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زائر خارج إذا وحسب اجلدوؿ السابق ؽلكن ربديد ترتيب الزبائن حسب أكثر الدوؿ ادلستورة لصادرات اجل 
  :كما يلي 2016احملروقات لسنة 

 قطاع مصدر. 14قطاعات من أصل  6تونس:تستورد منتجات  -1
 قطاعات. 5إسبانيا و تركيا  منتجات  4إيطاليا،  -2
 قطاعات. 3فرنسا والواليات ادلتحدة:: تستورد منتجات  -3
 أدلانيا: تستورد منتجات قطاعُت. -4
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 ة الفصلالصخ
الصادر  GCIيف أغلب تقارير التنافسية العادلية ربتل اجلزائر مراتب متأخرة، سواء يف مؤشر التنافسية العادلي 

، أو تقرير سهولة أداء األعماؿ الصادر عن البنك الدورل، وحىت يف التقارير WEFعن ادلنتدى االقتصادي العادلي
باعتبارىا بلد يف طريق النمو فهي تعاين العديد من ادلشاكل اليت  ادلساعدة مثل احلرية االقتصادية و الشفافية، فاجلزائر

تعيق ادلشاريع االستثمارية مثل ىشاشة البٌت التحتية وتدين اخلدمات ادلالية والقطاع ادلصريف إضافة إذل التأخر يف 
عاين أيضا هتديدات استخداـ التكنولوجيا احلديثة، ضعف الكفاءة ادلهنية، والفساد والبَتوقراطية االدارية كما ت

 االستقرار السياسي واألمٍت اليت سبثل ىاجس أغلب ادلستثمرين األجانب.

لكن ومع ىذه ادلشاكل والعراقيل إاّل أف ربتل اجلزائر مراتب متقدمة من حيث األداء االقتصادي الكلي، 
وفرة ادلوارد الطبيعية والبشرية اطلفاض نسبة الديوف، ارتفاع االنفاؽ االستثماري، باإلضافة إذل اتساع حجم السوؽ و 

اليت سبكنها من الرقي يف حاؿ اقتناص الفرص ادلتمثلة يف القطاعات " الطاقة والطاقة ادلتجددة، الفبلحة، السياحة، 
 الصيد البحري، واخلدمات" .

لصادرات رغم العديد من االصبلحات االقتصادية اليت انتهجتها اجلزائر، واليت تطرقت يف أىدافها اذل تنويع ا
، ALGEX, CAGEX CACI, SAFEX وزلاوالت الدولة لتنمية الصادرات خارج احملروقات باستخداـ ىيئات مثل

، فالصادرات خارج احملروقات ال  % 97إال أهنا ال تزاؿ تعاين من التبعية الشبو مطلقة لقطاع احملروقات بنسبة تفوؽ 
 تزاؿ تنمو بشكل طفيف ال يرقى للمستوى ادلطلوب.

دلعرفة فرص تنويع الصادرات اجلزائرية سيتم يف الفصل ادلوارل حساب بعض ادلؤشرات اخلاصة بالصادرات 
 خارج احملروقات إلغلاد ادلنتجات ادلصدرة اليت سبثل فرصا زلتملة لتنويع الصادرات.

 

 


















































































































































