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 الملخص:
 اإلنعاشج دعم إبراز أثر برنام سيتم  األساسىذا  الزيادة يف الناتج احمللي بقيمة أكرب وعلى إذلالعام تؤدي  اإلنفاقانطالقا من ادلنظور الكينزي عند  الزيادة يف 

، وىذا كلو يوحي بوجود جهود كبَتة للدولة من أجل التنمية االقتصادية 2015- 2001االقتصادي والربنامج التكميلي لدعم النمو والربنامج اخلماسي طيلة ادلدة 
مع النتائج احملققة  ، لكن ىذا يصطدم اآلنحىت  فاجلزائر خصصت غالفا ماليا خالل ىذه السنوات دل يسبق لبلد سائر يف النمو أن خصصو واالجتماعية للبالد.

الذي اثر بشكل كبَت على النفقات العمومية وعلى االستثمارات وادلشاريع قيد االصلاز..كل ىذا  األمرالنفط عادليا  أسعاروفعالية ىذه النفقات، خاصة يف ظل تدىور 
السياسة ادلالية  كزيادة الضرائب  أدواتيع االقتصاد اجلزائر و الشروع يف إصالحات عميقة بواسطة التفكَت جبدية ضلو تغيَت السياسات ادلعتمدة  وحتمية تنو  إذل أدى

 احلكومي وترشيده ضلو االستثمارات ادلنتجة وغَتىا من األدوات واحللول. اإلنفاقوبعض الرسوم وختفيض بعض التحويالت االجتماعية وتقليل 
 االقتصادي. النمو ،نويع االقتصاديالت ،السياسة ادلالية :يةالكلمات المفتاح

  jel:A1, D9رموز 
Résumé : 

Se référant à la théorie de keynésienne qui stipule que l’augmentation des dépenses engendre l’augmentation 

 de la production locale avec une plus-value, il convient de faire ressortir l’impact des programmes de soutien à la  

relance économique, complémentaire de soutien à la croissance et le programme quinquennal durant la période 

2001-2015. Ainsi de grands efforts ont été faits pour le développement. L’Algérie a consacré une enveloppe 

financière à cet effet, qu’aucun autre pays, en voie de développement, n’a égale à ce jour. Cependant cet 

effort se trouve confronté aux résultats obtenus, surtout avec l’effondrement des prix du pétrole. Cela pousse, 

en conséquence, à la réflexion pour le changement des politiques suivies à ce jour par la diversification de 

l’économie et le lancement de réformes profondes à travers des politiques financières, entre autres 

l’augmentation des impôts et certaines taxes, la limitation des dépenses publiques et l’orientation vers des 

investissements productifs. 

Mots clés : la politique financière, la diversification économique, la croissance 

Economique. 
(JEL) Classification:  : D9, A1 
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 الجزائري خارج قطاع االقتصاد فعالية البرامج التنموية في تنويع مدى تقييم -،  بن طيرش عطاءاهلل, أ.جمال سويح أ.
 المحروقات

 
- 

 
 مقدمة :

تتميز اجلزائر بتوفرىا على موارد طبيعية مهمة خاصة احملروقات والذي غالبا ما يشكل القطاع الرئيسي من ناحية االنتاج أو    
التصدير او التشغيل ، ىذا االعتماد على ادلورد الوحيد جعل من اقتصاد اجلزائر  ريعيا، ؼلضع لتقلبات أسعارىا يف االسواق العادلية 

َت زيادة النفقات ومتطلبات التنمية احمللية وىو طرح فكرة إلزامية التنويع االقتصادي واالعتماد على عدة مصادر للدخل وحتت تأث
 الوطٍت.

من بُت االىداف الرئيسية لسياسات التنويع االقتصادي ىو التقليل االعتماد على قطاع واحد وتوسيع فرص االستثمار وتقوية أوجو 
وتقليل االعتماد على عدد زلدود من االسواق الدولية والشركاء التجاريُت الدوليُت  ذلذا شرعت منذ االلفية الًتابط يف االقتصاد 

باالعتماد على السياسة ادلالية والتوجو الكنزي عن طريق وضع برامج ذات مبالغ مالية مهمة وضخمة ،بغية تنويع اقتصادىا وزلاولة 
 ن النمو االقتصادي .ويرجع التوجو باخلوص إذل :ز ااخلروج من ىذه التبعية اليت أخلت بالتو 

 خشية نضوب الثروة وااليرادات النفطية  يف السنوات القادمة  -
التغَتات يف سوق الطاقة على ادلدى ادلتوسط بسبب ختمة ادلعروض يف االسواق العادلية والزيادة السريعة يف انتاج النفط يف  -

 لسياسية...وظهور البدائل كالنفط والغاز الصخري...اخلعات ااالواليات ادلتحدة االمريكية والصر 
 ظلو االستهالك النفط والغاز احملليُت وىو يف ارتفاع  مطرد ومتزايد بسبب النمو الدؽلوغرايف وظلط التنمية...اخل -

ى اسعار احملروقات يف االسواق تعتمد عل واليتإال أن االعتمادات ادلالية ادلخصصة ذلذه  للربامج ترتبط مباشرة بإيرادات اخلزينة العامة 
اخلارجية وىذا ما يشكل ضغط على ادليزانية ادلخصصة لتمويل ىذه الربامج التنموية ومنو اصبحت اجلزائر تعاين من ازمة اقتصادية ، 

 وعليو ستناول يف ىذه الورقة احملاور التالية:
 ؛مفهوم السياسة المالية .1
 ؛روط تطبيقهش مفهوم سياسة االنعاش االقتصادي ووسائل و .2
 ؛محتوى برامج سياسة االنعاش االقتصادي .3
 ؛أثر تقلبات أسعار النفط على التوازنات في االقتصاد الجزائري .4
 ؛2115.تأثير تقلبات أسعار النفط على المتغيرات المربع السحري كالدور للجزائر خالل 5
 .حتمية التنويع االقتصاد الجزائري وأهدافه .6

 ة:المالي السياسة مفهوم .1
السياسة ادلالية بأهنا ذات تأثَت على النشاط االقتصادي ،إذا إهنا ذات عالقات متشابكة مع بقية السياسات االقتصادية، وذلذا  تتسم

فإن الدول تتبٌت السياسة ادلالية من خالل أدواهتا لتحقيق االستقرار يف اقتصاداهتا، االمر الذي احتلت فيو السياسة ادلالية مكانة 
 ء من حيث كوهنا أسلوبا إلدارة االقتصاديات الوطنية ، أو من حيث االحباث والدراسات االقتصادية احلديثة.ىامة سوا

قتصادية وقد بقي مفهوم السياسة ادلالية مرادفا دلفهوم ادلالية العامة وميزانية الدولة دلدة زمنية طويلة نسبيا ،إال أنو مع تطور احلياة اال
كان البد من حتديد تعريف دقيق زلدد للسياسة ادلالية وقد اختلفت ىذه التعاريف باختالف ادلراحل وظهور دور الدولة الفعال  

الزمنية والظروف االقتصادية والفكرية واالجتماعية ويراد بالسياسة ادلالية ىو الطريق الذي تنتهجو احلكومة لتخطيط نفقاهتا وتدبَت 
 وسائل دتويلها.
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 ة من السياسات المتعلقة باإليرادات العامة والنفقات العامة بقصد تحقيق أهداف محددة.مجموع وقد عرفها البعض بأهنا:
مجموعة القواعد واالساليب والوسائل واالجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة إلدارة النشاط وىناك من عرفها على أهنا : 

 دية واالجتماعية والسياسية خالل فترة زمنية محددة.المالي لها بأكبر كفاءة ممكنة لتحقيق مجموعة من االهداف االقتصا
السياسة المالية هي دراسة تحليلية لنشاط الحكومة المالي أي االيرادات والنفقات وما ينتج وشلا ذكر أعاله ؽلكن القول أن :

 1.عن هذا النشاط من آثار على االقتصاد الوطني
من الصادرات يف اجلزائر إذل حتسن الوضعية ادلالية ، حيث شهدت السياسة  %98أدى االرتفاع  يف أسعار النفط والغاز والذي يشكل 

حتوال رئيسيا من الوجهة النيوكالسيكية اليت أمالىا صندوق  النقد الدورل ابان الفًتة احلرجة اليت مر  1999االقتصادية ابتداء من سنة 
وانعكس ذلك  بالتوسع في النفقات العامةاس على دعم الطلب الكلي عليها االقتصاد اجلزائري  ضلو الوصفة الكنزية أين ارتكزت باألس

( 2005/2009بالفًتة ) والبرنامج التكميلي لدعم النمو( 2001/2004) دعم االنعاش االقتصادييف تطبيق كل من سلطط 
ادية باجلزائر على دعم الطلب ( شلا يؤكد استمرار السياسة االقتص2010/2014والشروع يف تطبيق الربنامج اخلماسي ادلمتد بالفًتة )

   2الكلي تطبيقا للوصفة الكنزية.
إن ىذه االستثمارات الضخمة تستدعي معرفة مستوى تأثَتىا على النمو االقتصادي، وانعكاساهتا على االندماج القطاعي والتكامل  -

لية للجهاز االنتاجي بقطاعاتو ، ويف قطاع بُت الفروع واالنشطة االقتصادية ، وبالتارل مدى مساعلتها يف تصحيح االختالالت اذليك
التجارة اخلارجية ، وكذلك تلك االختالالت يف تركيب ادلوازنة العامة بإيراداهتا ونفقاتو وىذا من خالل استعراض الربامج االقتصادية 

  3. 2001اليت اعتمدهتا الدولة اجلزائرية بداية من 
دل يسبق ذلا مثيل من قبل ، ال سيما من  - االنعاش االقتصادي -ة مالية توسعية ، يف انتهاج سياس2001شرعت اجلزائر منذ سنة  -

عرب حيث أعلية ادلوارد ادلالية ادلخصصة ذلا ويف ظل الوفرة يف ادلداخيل اخلارجية الناجتة عن التحسن ادلستمر نسبيا يف أسعار النفط وذلك 
   .2014ذل غاية إ 2001وادلمتدة على طول الفًتة من برامج االستثمارات العمومية ادلنفذة او اجلاري تنفيذىا 

 مفهوم سياسة االنعاش االقتصادي :.2
يف ادلدى تعترب سياسة االنعاش االقتصادي إحدى أىم وسائل سياسة ادليزانية اليت تستخدمها الدولة للتأثَت على الوضع االقتصادي 

امج تبٍت بر البا ما تكون ىذه السياسة ذات التوجو الكينزي حيث تهتدف إذل دعم النشاط االقتصادي بوسائل سلتلفة وغ ،القريب
لتنشيط الطلب الكلي ) النظرية الكنزية( عن طريق الزيادة يف االنفاق احلكومي واخلاص واالستهالك واالستثمار قصد حتفيز االنتاج 

 .4متصاص البطالة) تشجيع ادلؤسسات على االستثمار لتلبية الزيادة يف الطلب وبالتارل دعم النمو وا
فارتفاع معدالت االنفاق العام على ادلشاريع سيؤدي حتما إذل زيادة الطلب بشقيو االستهالكي واالستثماري شلا يساىم يف تنشيط 
االقتصاد وبعث حركية النمو ، فعلى سبيل ادلثال االستثمارات اليت قامت هبا الدولة خاصة يف البٌت التحتية ) الطريق السيار، إصلاز 

 حبةمليون وحدة سكنية( ساعلت يف زيادة عدد ادلشروعات االستثمارية يف قطاع البناء واألشغال العمومية ىذا من جهة ومن 
أخرى أدت إذل زيادة الطلب على مادة االمسنت نتيجة النقص يف تغطية الطلب على ىذه ادلادة يف السوق أنشئت العديد من 

رلمع أرسكوم للبناء الصناعي ادلصري )سابقا( ورلمع فرعون السعودي .لكن البد من  ادلؤسسات االجنبية يف ىذا اجملال منها
 .( %25الى   %5)االشارة أن نسبة االنفاق العام من الناتج احمللي اخلام غلب أن ال خترج من اجملال 

 : وسائل تطبيق سياسة االنعاش االقتصاديأ.
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 المحروقات

 
- 

 وسائل تطبيق سياسة االنعاش بواسطة الطلب : * 
تحويالت االجتماعية ادلدفوعة لألفراد ) منح البطالة، مساعدات اجتماعية...( أو تلك ادلتعلقة بدعم بعض السلع ذات ال -

 االستهالك الواسع وغَتىا من أنواع التحويالت اليت تعترب زيادة مباشرة أو غَت مباشرة يف الدخل ادلتاح وبالتارل حتفيز الطلب..
 يد من طلب الدولة نفسها على سلتلف السلع واخلدمات.االنفاق احلكومي الكلي الذي يز  -
مشروعات االشغال الكربى اليت تقوم هبا الدولة السيما يف رلال البٌت التحتية كحل دلشكلة البطالة وكطريقة جلذب  -

 االستثمارات االجنبية.
 القتصاد وإنعاشو.ختفيف الضرائب اليت تؤدي إذل زيادة دخول االفراد من مث حفز االستهالك وحتريك عجلة ا -
 إعانات االستثمار ادلمنوحة من قبل الدولة. -
: هتدف سياسة االنعاش االقتصادي بواسطة العرض إذل جعل انتاج السلع  وسائل تطبيق سياسة اإلنعاش بواسطة العرض*

 واخلدمات من طرف ادلؤسسات أقل تكلفة وأكثر جاذبية ولتحقيق ذلك تتدخل الدولة بواسطة وسيلتُت علا:
 فيض العبء الضري ي على الشركات ادلنتجة شلا يشجع على االستثمار اخلاصخت -
القيام باستثمارات عمومية هتدف اذل تسهيل عمل ادلؤسسات وتشجيعها على االستثمار وتوسيع نشاطاهتا مثل تطوير  -

من ىذه االستثمارات  شبكات النقل واالتصاالت أو برامج البحث وتطوير التكنولوجيا اجلديدة ....اخل حيث أن الكثَت
 العمومية تؤدي يف النهاية إذل توفَتات خارجية ىامة لصاحل ادلؤسسات.

 شروط تطبيق سياسة االنعاش االقتصادي:ب.  
 لفعالية سياسة االنعاش االقتصادي  البد من توفر الشروط التالية:

القيام باستثمارات جديدة ) مرونة لإلنتاج غلب أن تتوفر للمؤسسات الوسائل الالزمة لزيادة إنتاجها خاصة القدرة على  -
 بالنسبة للطلب(

ان يكون ادليل احلدي لالستَتاد ضعيفا مبعٌت ان ال يكون ىناك اجتاه قوي لتلبية الطلب بواسطة ادلنتجات االجنبية ذلك أن  -
 تجاري.سياسة االنعاش على التشغيل يكون يف ىذه احلالة ضعيفا كما ؽلكن أن ينعكس سلبا على ادليزان ال

 أن ال يؤدي الزيادة يف االنتاج إذل زيادة قوية يف االستَتاد وىو مل يؤدي إذل حدوث عجز يف ادليزان التجاري. -
 برامج سياسة االنعاش االقتصادي:. محتوى 3
مليار دينار  525:الذي خصص لو غالف مارل أورل مببلغ  (2114-2111برنامج دعم االنعاش االقتصادي:) المخطط أ. 

مليار دوالر بعد  16مليار دينار ما يعادل  1.216مليار دوالر أمريكي قبل أن يصبح غالفو ادلارل النهائي مقدرا حبوارل  7 حوارل
 5إضافة عمليات إعادة التقييم للمشاريع اجلارية وسلتلف التمويالت االضافية االخرى.

 ة بعث مسار النمو االقتصادي.يهدف ىذا الربنامج إذل احلد من القر وحتقيق التوازن اجلهوي وإعاد
 : يوضح مخصصات برنامج االنعاش االقتصادي11الجدول رقم                

 ادلوارد البشرية االشغال الكربى التنمية احمللية دعم النشاط الزراعي دعم االصالحات  أنشطة الربنامج 

 98 210 113 66 47 سلصصات مالية
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 %.17.14 % 41 21.52 %12.38 %8.95 %نسب مئوية 

  http://www.bank-of-algeria.dz/html/marcheint2.htm   معطيات بنك اجلزائر             
من ادلخصصات ادلالية لربنامج االنعاش االقتصادي موجهة لقطاع االشغال العمومية، واليت تغطى  %40يتضح من خالل اجلدول أن 

مليا ردج، إعادة إحياء الفضاءات الريفية يف اجلبال ، اذلضاب العليا مببلغ  14.29لغ ثالث جوانب ىي التجهيزات اذليكلية للعمران مبب
 ملياردج.35.6مليار دج، السكن والعمران  31

موجهة  (pcd)سلططات   من ادلبلغ ادلخصصة ذلذا الربنامج تضمن اصلازات  %21.5أما التنمية احمللية فقد حظيت بنسبة 
 6ألنشطة على كامل الًتاب الوطٍت.للتنمية والتوزيع للتجهيزات ل

من ادلخصصات ادلالية ادلوجهة لربنامج االنعاش االقتصادي ، ذلك بتكلفة   %17.14كما حظيت تنمية ادلوارد البشرية بنسبة 
 مليار دينار دج. 90قدرت ب 

 18.9مليار دج ، التعليم العارل  9.5مليار دج ،التكوين ادلهٍت 27الًتبية الوطنية : قد وزع هذا البرنامج على المجاالت التالية :
 4مليار دج، شباب والرياضة  14.7مليار دج، الصحة والسكان  2.3مليار دج، الثقافة االتصال  12.38مليار دج، البحث العلمي 
من  12.38Mمليار دج أي حوارل  65استفاد القطاع الفالحي من دعم مارل مببلغ  دج. كمامليار  1.5مليار دج، الشؤون الدينية 

ادلبلغ االمجارل للربنامج وذلك من أجل تكثيف االنتاج الفالحي لتلبية االحتياجات احمللية وترقية الصادرات من ادلنتجات الفالحية 
باإلضافة إذل زلاور أخرى تضمنها ىذا الدعم كحماية النظام البيئي والرعوي ، مكافحة الفقر والتهميش ، معاجلة ديون الفالحُت إذل 

 تقدًن اعتمادات مالية كبَتة للفالحُت وغَتىا من االنشغاالت .جانب 
 : 2119-2115التكميلي لدعم النمو  ب .البرنامج

يهدف برنامج دعم النمو االقتصادي إذل تثبيت االصلازات احملققة يف الفًتة السابقة وإذل وضع الشروط ادلناسبة لنمو مستدًن مولد 
عتربة ىذا من جهة ومن جهة أخرى يساعد على حتسُت معيشة السكان بتنمية البينية التحتية للرفاه االجتماعي بتوفَته دلوارد م

 للبالد ال سيما شبكات النقل ، االشغال العمومية ، الري ، الفالحة والتنمية الريفية.
ل ،السدود،...اخل( كما موجهة لتطوير البنية التحتية ) الطرق ، النف  %40مليار دوالر ، منها 150وقد بلغت تكلفة الربنامج 

 7يوضحو اجلدول التارل :
 (2119-2115: توزيع برنامج دعم النمو ) 12الجدول رقم 

  %النسبة  ادلبالغ ادلالية ) مليار دج ( القطاعات

 45.5 1908.5 حتسُت ظروف معيشة السكان

 40.5 1703.1 تطوير ادلنشآت االساسية

 8 337.2 دعم التنمية االقتصادية

 1.1 50 اخلدمة العمومية و حتديثهاتطوير 
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 عيشة السكانمن ادلبلغ االمجارل كانت سلصصة لربنامج دعم ادلنو موجهة لتحسُت ظروف م %40.5يالحظ من اجلدول أن 

 1280) الصحة ، ادلاء ، الغاز ، الكهرباء ...اخل( حيث قامت الدولة يف إطار ىذا الربنامج بإصلاز مليون وحدة السكنية ، إصلاز  
من ادلبلغ االمجارل كانت موجهة ضلو إصلاز  %45زلطة لتزويد بادلاء الشروب توزيع الغاز والكهرباء على نطاق واسع...يف حُت أن 

كلم، كهربة السكك احلديدية ادلوجودة   1216يع الكربى يف رلال ادلنشآت القاعدية مثل الطريق السريع شرق غرب ادلشار 
 كلم...اخل.1200

يعترب ىذا الربنامج مكمل لربامج السابقة سواء من حيث طبيعة ادلشاريع أو االىداف ادلراد : 2114 -2111توطيد النمو  ج.برنامج
 مقسمة إذل قسمُت: مليار دوالر 286وة( ، وقد رصد ذلذا الربنامج حتقيقها ) االىداف ادلرج

 مليار دوالر. 156: يتضمن إطالق مشاريع جديدة مببلغ إمجارل مببلغ إمجارل يقدر بالقسم االول 
 . مليار دوالر 131يتضمن استكمال ادلشاريع الكربى اجلاري إصلازىا مثل )السكك احلديدية والطرق وادلياه..( مببلغ  القسم الثاني :

 8ويهدف هذا البرنامج إلى:
 حتسُت التنمية البشرية -
 مواصلة تطوير ادلنشآت القاعدية االساسية وحتسُت اخلدمة العمومية -
 دعم التنمية الصناعية -
 تشجيع إنشاء مناصب الشغل -
 تطوير اقتصاد ادلعرفة -
 تنمية البشرية ذلك من خالل: -
 مليون وحدة سكنية  02إدتام إصلاز مشروع  -
 منشأة للًتبية الوطنية 5000إنشاء ما يقارب  -
 منشأة قاعدية موجهة للشبيبة والرياضة 1500إصلاز أكثر من  -
 سكن ريفي بالكهرباء 220000توصيل مليون بيت بشبكة الغاز الطبيعي وتزويد  -
 حتسُت التزويد بادلاء الشروب -
لثقافة واالتصال واجلدول التارل يلخص اجملاالت ادلعنية إضافة إذل برامج أخرى ىامة لقطاعات اجملاىدين والشؤون الدينية وا -

 بربنامج توطيد النمو وادلبلغ ادلخصصة لكل منها:
 المخصصة الغالمجاالت المعنية ببرنامج توطيد النمو و المب :13الجدول رقم
   %النسبة  ادلبلغ )مليار دوالر( ادلشاريع
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 حتسُت التنمية البشرية

 اعديةمواصلة تطوير ادلنشآت الق

 التنمية الصناعية

 تشجيع إنشاء مناصب الشغل

 دعم وتنمية االقتصاد الوطٍت

 تطوير اقتصاد ادلعرفة

114.4 

111 

27 

15.6 

15 

13 

41 

38.8 

9.4 

5.5 

5.3 

1.15 

 111 286 رلموع ادلبلغ
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 تقلبات أسعار النفط: فادير السياسة المالية في تدو  -
دتثل أىم قناة تضخ بواسطتها  السياسة الماليةبالنظر دللكية احلكومة لقطاع ادلوارد الطبيعية ) النفط( يف معظم البلدان النامية ، فإن   -

ائدات من خالل سلتلف أنواع التمويل اليت عائدات تصدير ادلوارد يف االقتصاد احمللي ، أما القطاع اخلاص فإنو يستفيد من ىذه الع
اط توفرىا مؤسسات الوساطة ادلالية يف البلد، وبافًتاض أن قطاع ادلوارد يف معظم ىذه البلدان يعترب قطاعا مغلقا فإن احلد االدىن لالرتب

حتويل انتعاش قطاع ادلوارد ضلو  ادلباشر بُت ىذا القطاع وقطاعات االخرى تضمو ميزانية الدولة اليت تعترباىم قناة يتم بواسطتها
 القطاعات االخرى.

ؽلكن للحكومة استخدام ارتفاع عائدات ادلوارد لتسديد ديوهنا ) الداخلية واخلارجية( أو ختتار أن تنفقها بطريقة غَت مباشرة من خالل  -
 خفض الرسوم على أنشطة االعمال ، أو بطريقة مباشرة.

ت يف تسديد ديوهنا الداخلية ، وإذا كانت ىناك إمكانية لتداول السندات خارجيا وكان وإذا ما استخدمت احلكومة ىذه العائدا -
السوق ادلارل يتميز بكفاءة ، فإن ارتفاع عائدات البًتول )نفًتض أن ادلوارد الطبيعي  ىو النفط( سوف لن  ينتج عنو أثر النفقات ولن 

اري ، ومن ناحية اخرى فإن دل تكن ىناك إمكانية لتبادل السندات أو أن يؤدي إذل زيادة الطلب على السلع غَت القابلة للتبادل اجل
السوق ادلارل ال يتميز بالكفاءة ، فإن تدفقات رؤوس االموال ضلو اخلارج سوف تكون أقل من ارتفاع عائدات البًتول شلا يؤدي إذل 

ىذا الوضع أثر للنفقات ) ارتفاع حقيقي للصرف( أقل من بعض التغَتات احلقيقة اذل اعادة التوازن يف ميزان ادلدفوعات ، فيًتتب عن 
 االثر الذي ينتج عن الفائض االبتدائي.

 مؤسسات المالية والميزانية المتخصصة وادارة مداخيل النفط: -
االقتصاد عن  تعترب السياسة ادلالية  أىم قناة  النتقال تأثَت تغَتات أسعار البًتول لباقي االقتصاد وذلذا فمن الضروري محاية وعزل 

تقلبات عائدات البًتول من خالل فك ارتباط سياسة النفقات العامة عن الدخل اجلاري ، وإمكانية القيام مبثل ىذا إجراء تكون عرب 
ربط النفقات مبستوى الدخل الدائم ، وىذا يعٍت أن احلكومة أن تقوم باالدخار أو مراكمة االصول عندما ترتفع أسعار البًتول عن 
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ا يف ادلدى الطويل تستطيع السلطات ادلالية ادلناوبة بُت تراكم االصول وزيادة االنفاق وىذا تيعا لتغَتات أسعار البًتول حسب مستواى
 مستواىا التوازين ، وىذه ادلسألة تعترب جد مهمة يف إدارة الفوائض النفطية.

قامت العديد من البلدان الغنية بادلوارد بإنشاء ما  وألجل محاية وعزل سياسة االنفاق العام عن تقلبات عائدات البًتول فقد 
يسمى مؤسسات ادلالية وادليزانية ادلتخصصة هبدف حتسُت إدارهتا دلواردىا ادلالية واحملافظة على استقرار نفقاهتا ، وتشمل مؤسسات 

لية واعتماد سعر نفط مرجعي أكثر حتفظا يف ادلالية وادليزانية ادلتخصصة كل من صناديق النفط، القواعد ادلالية، تشريع ادلسؤولية ادلا
 9إعداد ادليزانية.

 أثر تقلبات أسعار النفط على التوازنات في االقتصاد الجزائري:.4
إن اطلفاض أسعار احملروقات أدى إذل اطلفاض  عائدات الدولة احمللية واخلارجية وبالتارل سوف تستمر ادلديونية العامة الداخلية يف 

اد اللجوء التدرغلي للمديونية اخلارجية يف ادلدى ادلتوسط والطويل يف حالة استمرار االزمة ويزداد السحب من صندوق االرتفاع ، ويزد
ضبط ادلوارد الذي بدأت إيراداتو تتناقص ، االمر الذي يؤثر حتما يف دتويل الربامج التنموية واالستثمارية العامة يف ادلخطط اخلماسي 

تفاصيلو بشكل واضح وهنائي، إذا دل يعد النظر بشكل جذري يف أولوياتو وآليات دتويلها واجلدول الذي يعلن عن  2015/2019
                   10التارل يوضح انعكاسات االزمة على ادلديونية واالستثمارات االجنبية كما يلي :

 انعكاسات االزمة على المديونية واالستثمارات االجنبية :14الجدول رقم 
 2016 2015 2014 2013 ادلؤشرات

 1400 1400 1301 1301.4 إمجارل الدين الداخلي )مليار دينار(

 %10  %9  %8  %7.9 نسبة الدين الداخلي إذل الناتج احمللي االمجارل

 5 4 3.5 3.4 الديون اخلارجية

 0.6 0.7 0.7 0.9 االجنبية ادلباشرة كنسبة من النتاج احمللي االمجارل االستثمارات
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، وىي تساوي 2013مقارنة بعام   %9مليار دوالر، أي باطلفاض بلغ ضلو 61.6، كانت عائدات التصدير 2014خالل عام  -

مليار دوالر ، ومن ادلقرر أن تصل عائدات  69.4ت إذل من الناتج احمللي االمجارل، ودل تعد تغطي كل االستَتادات اليت وصل  27%
من   %60من الناتج احمللي االمجارل لذا لن تتم تغطية أكثر من   %17، وىو ما ؽلثل  2015مليار دوالر عام  38التصدير إذل 

 مليار دوالر. 50االستَتادات االمجالية أي 
من الناتج احمللي االمجارل، أما االيرادات العادية   %40مليار دوالر ، أي  90وقد ظلت ميزانية التسيَت والتجهيز مستقرة عند ضلو  -

ورمبا 1990من نفقات التسيَت منذ عام  %50وىي تغطي أقل من  2014و  2013فقد اطلفضت اطلفاضا طفيفا بُت عامي 
 .2014سنة   %21بعد أن كان  2015من الناتج احمللي  االمجارل سنة   % 18يصل  عجز ادليزانية  
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 -مع توقعات بلوغو  2014عام   %7.1 –إذل  2012عام  %4.4 -لقد ارتفع عجز ادليزانية التجارية، مقارنة بالناتج احمللي من  -
من صندوق ضبط االيرادات ، استنادا إذل فائض  2006وغلري دتويل العجز يف اخلزينة العمومية منذ عام  2015عام   12.1%

 ربميل مرتفعا  جدا.صادرات النفط عندما كان سعر ال
مقارنة بعام  2014عام   %40ولكن بالنظر إذل ارتفاع الواردات وعجز ادليزانية سنة بعد سنة، شهد ىذا الصندوق اطلفاضا بلغ ضلو  -

 مليار دوالر. 45مليار دوالر إذل  75أي من  2012
اد كامل للديون اخلارجية للجزائر عام بفضل سد 2013مليار دوالر عام  194ينبغي أن نشَت إذل أن احتياطات الصرف بلغت  -

، كما جتدر االشارة أيضا إذل  2015مليار دوالر سنة  160وبلغت  2014مليار دوالر عام  179ن مث إهنا تراجعت  2004
لى ما أدى غ 2015-2014اطلفاض سعر الربميل النفط وتأثَته السل ي يف االقتصاد اجلزائري من جراء ارتفاع الدوالر خالل الفًتة 

 11. % 25اطلفاض قيمة الدينار اجلزائري بنحو 
 العواقب بالنسبة إلى السياسات وبرامج التنمية:  -
ؽلكن القول إن اجلزائر دولة  تستهلك أكثر شلا تنتج وأن اقتصادىا يعتمد كليا على النفط والغاز ، وإهنا عرفت اطلفاضا يف االيرادات   -

أدى االمر  2015و احلكومة اجلزائرية ، مع تأثَت قليل يف سياسات التنمية، ويف عام ، دل تتوقع 2014من صادرات احملروقات  عام 
إن بقي السعر على  2016من االيرادات ادلتوقعة ، والتوقعات نفسها تبقى قائمة بالنسبة إذل عام    %40بالفعل إذل فقداهنا ضلو 

 ة إذل تغيَت سياسات التنمية وإذل برامج تقشف عاجل .حالو لذل ؽلكن القول غن األمر يتعلق ب " صدمة " تؤدي إذل احلاج
 وينبغي التذكَت بأن اجلزائر يف ضوء ىذه االزمة اليت ؽلكن أن تستمر تتصف باخلصائص التالية : -
  %10من االدارة العمومية ، و %18من عائدات النفط من خالل اخلدمات التجارية، و  %27يأيت ناجتها  احمللي االمجارل بنحو   -

 من الصناعة فقط  %5الزراعة ، ومن 
 . %5.3يبلغ معدل التضخم فيها حاليا   -
 .2030مليون عام  50مليون نسمة، وسيصل إذل  40أصبح عدد سكاهنا ضلو   -
يف القطاع غَت ادلسجل   %59يف التجارة واخلدمات ) من بينهم  %28مليون نسمة ، بينهم  12يبلغ عدد سكاهنا الناشطُت ضلو   -

 12فقط يف الصناعة . %14يف قطاع الزراعة ، و %11يف القطاع البناء واالشغال العمومية، و %17وازية( ، و أو السوق ادل
، ولكنو يتصف إذل حد كبَت بعدم االستقرار ) وظائف اجتماعية مؤقتة ذات إنتاجية  %11و  %10يراوح معدل البطالة بُت   -

 اجلامعيُت. بُت الشباب %25منخفضة جدا( ، ويقدر ىذا ادلعدل بنحو 
 %7من الوقود، و %8سنويا من النفط اخلام و  %5.4مليون مكافئ، ويزداد ىذا االستهالك سنويا ضلو  45بلغ استهالك الطاقة  -

مليون طن من منتوجات النفط سنويا ، أي ما تراوح  2.5و 2من الكهرباء، وتستورد اجلزائر حاليا بُت  %12من الغاز الطبيعي، و 
 مليارات دوالر  والسيما الوقود لتعويض االستهالك احمللي. 5و 3تكلفتو بُت 

 3.2لألسر وادلواد الضرورية و  4.5لفائدة السكان و 4.7ملياردوالر منو 12.4إذل  2016سيصل الدعم ادلباشر للميزانية عامت   -
 إذل الصحة. بالنسبة

وذلك يف ميدان الطاقة أساسا ) الوقود. الغاز  2016الر عام مليار دو  15.3سيبلغ الدعم غَت ادلدرج يف ادليزانية وغَت ادلباشر ضلو   -
 الطبيعي الكهرباء(
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- 

 2016من تلبية حاجات ادليزانية وبرارلها ، ولكن حبلول عام 2015و  2014دتكن صندوق ضبط اإليرادات إذل غاية عامي  -
من االستَتاد لذا نتساءل إن    شهرا 35ي قد يكون التوازن غَت كاف ورمبا يتم اللجوء إذل احتياطات الصرف اليت ؽلكن أن تغط

إذل اختاذ  -االن  -كلن غلب أن نكون راضُت اعتمادا على ىذه ادلعطيات مع أمل ارتفاع يف سعر برميل النفط أو إن كان غلب 
 االجراءات الالزمة من خالل ما يلي :

عانات اليت جرت بررلتها فعليا يف اجملاالت أخذ إجراءات وقائية ، آخذين يف احلسبان ، أوال بربامج التطوير والدعم واال -
 االجتماعية اليت تعد حيوية إذل السالم واالمن االجتماعي يف البالد.

اغتنام ىذه الفرصة من ناحية أخرى ، للقيام بإصالحات اقتصادية واجتماعية عميقة قد تؤدي تدرغليا إذل حترير االقتصاد من  -
 االعتماد على النفط.
مليار  77، أي   %9-التوجو إذل ترشيد النفقات مع اطلفاض قليــل يبلــغ  2016بشأن ميزانيتها لعام  لقد قررت احلكومة

يف التجهيز ويتطلب ىذا االختيار اللجوء إذل صندوق  % 16-يف ميزانية التسيَت ، و   %3.3 –دوالر ، ومع اطلفاض مقداره 
مارات العامة ادلهمة يف البنية التحتية ، مبا يف ذلك تلك اليت انطلقت ضبط اإليرادات ، ويستند ىذا القرار احلفاظ على االستث

 بالفعل ، واستمرار مجيع الربامج االجتماعية والدعم مبا يف ذلك العمل ، واطلفاض الواردات خالل منح 
 13الًتاخيص ادلختلفة وخفض إنفاق االدارة، ورفع قليل لبعض الضرائب.

 الناتج المحلي واالحتياطات الرسمية: انعكاسات تقلبات أسعار النفط على 
إن استمرار اطلفاض أسعار النفط سيؤدي إذل تأثَت السل ي ادلباشر على ثلث الناتج احمللي االمجارل والتخفيض التدرغلي حلجم 

ضعاف مقدرهتا االحتياطات الرمسية ، وبالتارل يف قدرة الدولة على ضمان وارداهتا االسًتاتيجية يف ادلدى ادلتوسط والطويل ، وإ
 14التمويلية لربارلها العامة واجلدول التارل يوضح ذلك :

 :انعكاسات االزمة على الناتج المحلي واالحتياطات الرسمية 15الجدول رقم 
 2016* 2015 2014 2013 ادلــؤشــــرات

 200 208 201 209 الناتج احمللي االمجارل اجلاري )مليار دوالر(

  %2  %3  %4 %2.8  احلقيقيمعدل ظلو الناتج االمجارل

 160 173 188 194 إمجارل االحتياطات )مليار دوالر(

 24 28 32 33.7 االحتياطات باألشهر من الواردات

  %29  %29  %30 %30 نسبة قطاع احملروقات من الناتج احمللي االمجارل

  http://www.bank-of-algeria.dz/html/marcheint2.htm   معطيات بنك اجلزائر             
 أرقام أولية وليست نهائية* 
 انعكاسات االزمة على الموازنة العامة للدولة 
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يت تصل لقد بدأت االثار السلبية الطلفاض أسعار البًتول على ادلوازنة العامة بتزايد الرصيد السل ي الناتج عن اطلفاض االيرادات اجلبائية ال
لعامة للدولة ، كما تزداد اخلطورة إذا تفحصنا مؤشر رصيد ادلوازنة العامة خارج احملروقات من من امجارل االيرادات ا %62نسبتها إذل 

 15الناتج احمللي االمجارل خارج احملروقات كما يلي :
 

 : انعكاسات االزمة على الموازنة العامة للدولة16الجدول رقم 
 2016 2015 2014 2013 ادلؤشــــــــرات

 %18- %15- %7-  %1.5- ن الناتج احملليرصيد ادلوازنة العامة م

 %40- %35.1- %36.5- %33.5- رصيد ادلوازنة العامة خارج احملروقات من الناتج احمللي خارج احملروقات

 %55 %58 %60 %62 نسبة اجلباية البًتولية إذل إمجارل االيرادات العامة

  http://www.bank-of-algeria.dz/html/marcheint2.htm   معطيات بنك اجلزائر             
 :انعكاسات انخفاض أسعار النفط على سعر الصرف والقدرة الشرائية 

وسعر  80.65سعر الدوالر  2014لقد أدى اطلفاض أسعار البًتول إذل اطلفاض سعر صرف الدينار اجلزائري فبلغ خالل سنة 
ذي أدى إذل ارتفاع أسعار الواردات والتدىور النس ي للقدرة دينار االمر ال 160وبلغ يف السوق ادلوازية 106.916االورو جتاوز

الشرائية وانعكاساهتا على االوضاع االجتماعية، دون حصول تأثَت إغلايب على الصادرات اجلزائرية ادلرتبطة أسعارىا بالسوق الدولية 
 وزلدودية صادرات السلع خارج احملروقات.     

 ينار الجزائري مقابل الدوالر:  أثار االزمة على الد17الجدول رقم 
 2016* 2015 2014 2013 السنوات

 ..109.16 100.4 80.56 79.38 سعر الدينار مقابل الدوالر

  http://www.bank-of-algeria.dz/html/marcheint2.htm   معطيات بنك اجلزائر             
 *معطيات أولية             

 :2115لمتغيرات المربع السحري كالدور للجزائر خالل .تأثير تقلبات أسعار النفط على ا5
باالعتماد على  2015ؽلكن توضيح أثر اطلفاض أسعار النفط من خالل دتثيل ادلتغَتات االقتصادية دلربع السحري كالدور لسنة 

 ادلعطيات السابقة كما يلي:
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- 

 
حتقيق االىداف االربعة يف وقت واحد خاصة يف ادلدى تطلق صفة السحري على مربع كالدور ألن الواقع يبُت أنو من الصعب    

القصَت بسب العالقات التناقضية بُت متغَتات ادلربع ، حيث إنو تبعا الجتاه أقطاب مضلعات ادلربع يف اجتاه معُت ، فإهنا تؤشر على 
ادلساحة ( يشكل الوضع ادلربع السحري   ) اتساع القمم االربعةالوضعية االقتصادية للدولة والسياسة ادلتبعة. ومن مث فإن الوصل بُت 

كالدور  وىو الوضع االمثل ،  و من خالل الشكل يتضح جليا ان االقتصاد اجلزائر يواجو صعوبة كبَتة الن زلاور ادلربع تتجو ضلو 
ومعدل    %16-الداخل  )اضلسار ادلساحة ضلو الداخل ( وىذا يدل على تدىور ادلؤشرات االقتصادية مثل  احلساب اجلاري  حوارل 

وىذا بسبب 17 %11وارتفاع يف معدالت البطالة إذل  %3واطلفاض معدل النمو االقتصادي إذل  %4.78وارتفاع دلعدل التضخم اذل 
، ومنو ؽلكن القول أن السياسة 18دوالر  1دج مقابل  100.4دوالر للربميل وتدىور للعملة الوطنية 52اطلفاض أسعار النفط اذل 

 زائر ختضع باألساس إذل تغَتات الوضع االقتصادي الدورل ادلتمثل يف أسعار احملروقات يف االسواق الدولية .االقتصادية يف اجل
 حتمية التنويع االقتصاد الجزائري وأهدافه:.6
 مفهوم وأهداف  ومحددات التنويع االقتصادي -

تصادية ورفع القيمة ادلضافة ، وحتسُت مستوى الدخل التنويع االقتصادي ىو سياسة تنموية هتدف إذل التقليل من نسبة ادلخاطر االق
وذلك عن طريق توجيو االقتصاد ضلو قطاعات أو أسواق متنوعة أو جديدة عوض االعتماد على سوق أو قطاع أو منتوج واحد مبعٌت 

ادر االيرادات يف ادلوازنة العامة، أو آخر ، التنويع االقتصادي ؽلكن أن يشار فيو إذل التنويع مصادر الناتج احمللي االمجارل ، أو تنويع مص
 تنويع  االسواق اخلارجية.

يف كثَت من االحيان ،يعتقد بأن التنويع االقتصادي ىو تنويع فقط لقطاع الصادرات، تنويع سلة السلع التصديرية ىو يف احلقيقة جزء من 
ن ىذا ادلنطلق فإن التنويع ال يعٍت بالضرورة وزيادة تعريف أو مفهوم التنوع االقتصادي وجزء أساسي من تنويع ىياكل االنتاج ، وم

 الصادرات غَت النفطية فحسب بل ؽلكن أن يتضمن ايضا إحالل الواردات.
سبب آخر مهم يدفع إذل التنويع ىو احتدام ادلنافسة خاصة مع بروز منافسُت جدد ، وكذلك التخلف عن ركب التطورات التكنولوجية  

تمي من منافسُت جدد أو من التكنولوجيات اجلديدة إذا ما بقي على ىامش التقدم التكنولوجي أو ، فمن الصعب على بلد أن ػل
 غياب أي تنويع اقتصادي.
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بصفة عامة ، يقصد بالتنويع الرغبة يف حتقيق عدد أكرب دلصادر الدخل واليت من شأهنا أن تعزز قدرات الدولة ضمن إطار التنافسية 
رفع القدرات االنتاجية يف قطاعات متنوعة، وىو يقوم على احلاجة إذل االرتقاء بواقع عدد من ىذه  العادلية ، وذلك عرب زلاوالت

القطاعات تدرغليا لتكون بدائل ؽلكنها أن حتل زلل ادلورد الوحيد غَت مستدًن مبعٌت أن التنويع االقتصادي ىو العملية اليت تشَت غلى 
 ك يف تكوين الناتج.االعتماد رلموعة متزايدة من القطاعات تتشار 

 وهكذا يمكن تلخيص االهداف الرئيسية للتنويع االقتصادي في ما يلي :
التقليل من نسبة ادلخاطر االقتصادية وادلقدرة على التعامل مع االزمات والصدمات اخلارجية ، مثل تقلبات أسعار ادلواد االولية   -

أو تدىور النشاط االقتصادي يف االسواق العادلية خاصة يف الدول  أو اجلفاف بالنسبة للمواد الزراعية والغذائية ، كالبًتول
 الشريكة.

حتسُت وضمان استمرار وتَتة التنمية من خالل تطوير قطاعات متعددة ومتنوعة كمصدر للدخل وللنقد االجن ي ولعائدات  -
 فيها. ادليزانية العامة، ورفع قيمتها ادلضافة يف الناتج احمللي االمجارل وتشجيع االستثمار

حتقيق االكتفاء الذايت من السلع واخلدمات وزيادة الصادرات والتقليل من االعتماد على اخلارج يف االستَتاد السلع  -
 االستهالكية وتوفَت فرص الشغل وبالتارل حتسُت مستوى معيشة االفراد.

 لة والسلطات العمومية.دتكُت القطاع اخلاص من لعب دور مهم وأكرب يف العملية االقتصادية وتقليص دور الدو  -
 يمكن التمييز بين نوعين من التنويع :

 ويطلق على توزيع االستثمار على أدوات من نفس الفئة أي على سبيل ادلثال قطاع البًتول التنويع االفقي : -
لفة من لزراعة والصناعة واخلدمات أو فئات سلت كاث: ويطلق على توزيع االستثمار على قطاعات متنوعة  التنويع الرأسي -

 19االدوات االستثمارية كاألسهم والسندات.
 :محددات التنويع االقتصادي  -

ىناك عدة متغَتات تلعب دورا مهما يف صلاح أو فشل التنويع االقتصادي ، ويف ىذا االطار يسرد تقرير اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
 ثر على عملية التنويع وىي:مخس فئات من ادلتغَتات اليت تؤ  2006باألمم ادلتحدة حول التنويع 

 االستثمار ورأس ادلال البشري العوامل المادية: -
 السياسات ادلالية والتجارية والصناعية من خالل تأثَتىا على تعزيز القاعدة الصناعية السياسات العمومية: -
 متغَتات االقتصاد الكلي : سعر الصرف والتضخم والتوازنات اخلارجية -
 وكمة، البيئة االستثمارية والوضع االمٍتاحل المتغيرات المؤسسية : -
الوصول إذل االسواق : درجة االنفتاح على التجارة يف السلع واخلدمات ورأس ادلال ) القضاء على احلواجز اجلمركية  وغَت  -

 اجلمركية( واحلصول على التمويل.
ونية مشجعة وكذلك عدم استقرار يف وىكذا ، فإن غياب قطاع خاص حيوي وقوة عاملة ماىرة ومتطورة وبيئة مؤسسية وقان -

االقتصاد الكلي كاالرتفاع معدالت التضخم ال يساعد على انشاء وتطوير صناعات جديدة أو خلق مناخ مالئم لعملية تنويع 
االعمال، كما أن صلاح التنويع االقتصادي يتطلب توافر اخلدمات ادلساندة واالساسية مثل التعليم والتدريب واخلدمات 

مبا يساىم يف رفع معدات االنتاج واالنتاجية كما يتطلب أيضا توفر بنية حتتية متطورة من خدمات ادلواصالت الصحية 
 20واالتصاالت وادلنافع العامة وغَتىا.
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- 

 21ىناك عدة مؤشرات لكن نقتصر على ما يلي : مؤشرات التنويع: -
 دور الصادرات النفطية وغَت النفطية يف تغطية الواردات -
 وتنوع الواردات تنوع الصادرات -
 تنوع االيرادات احلكومية ودور االيرادات النفطية يف دتويل االنفاق احلكومي -
 تنويع االستثمار وعالقتو بتنويع الناتج احمللي -
 التنويع االقتصادي والتطور التكنولوجي وادلعريف  -
 التنويع ادلكاين لألنشطة االقتصادية . -

زائر يتمثل يف ضرورة تنويع االقتصاد الوطٍت ضلو القطاعات كثيفة العمالة واخلدمات اليت إن التحدي االول الواجب رفعو بالنسبة للج
دتتلك فيها اجلزائر قدرة تنافسية على ادلستوى الدورل ، فالنمو غلب أن يعتمد على القطاع اخلاص الوطٍت واالجن ي يف القطاعات خارج 

 احملروقات.
وأقلها تنويعا فهو متخلف عن اقتصاديات البلدان اجملاورة كتونس وادلغرب الذي يتميز بالتنويع  تعترب اجلزائر من أكثر االقتصاديات تركزا

 وضع أكرب وبتصديره لعدد أكرب من ادلنتجات .واندونيسيا واالمارات العربية ادلتحدة اليت تعترب صادراهتا أقل تركزا من اجلزائر. وعليو يتنب
 22روقات وتقليص درجة التبعية للمتغَتات اخلارجية.اسًتاتيجية لتنويع االقتصاد خارج احمل

 ج :ــــائــالنت
ىو تدارك للتأخر ادلسجل يف مجيع  2014-2001إن اذلدف من برامج االستثمارات العمومية اليت مت إطالقها يف الفًتة  -

 القطاعات من أجل النهوض باالقتصاد الوطٍت وهتيئتو الستقبال االستثمار االجنبية
ثمارات العمومية يف تنشيط الطلب الكلي فحققت بذلك زيادة يف العرض الكلي، مسحت ىذه الزيادة يف خلق ساعلت االست -

 ادلزيد من فرص العمل وختفيض معدالت البطالة 
برغم من امتالك بالدنا لكل االمكانيات وعوامل اجللب إال أن تدفق االستثمارات االجنبية عرف تذبذبا بسب عدم مالئمة  -

 %51-49ال وعدم استقرار قوانُت االستثمار يف اجلزائر خاصة مع إصدار قانون مناخ االعم
إن النتائج احملققة من الربامج  االستثمارية تعد زلدودة إذا ما قارهنا باألموال ادلخصصة ذلا ويرجع ذلك إذل ضعف مرونة اجلهاز  -

ة يف نفقاهتا االمر الذي سبب يف زيادة الواردات تلبية االنتاجي مع التغَتات يف الطلب الكلي ادلتزايد الناجم عن توسع الدول
 ذلذا الطلب.

 أن نسبة ادلشاريع االستثمارية االجنبية  بقيت ضعيفة منذ انطالق ىذه الربامج . -
 ات:ــالمقترح

 أن تثمين االيجابيات واحتواء السلبيات يتطلب القيام بمجموعة من المراجعات ونوجزها فيما يلي : 
ربامج االستثمارية بالطاقة االستيعابية لالستثمار وبقدرات االصلاز الوطنية وإلغاء التعددية يف الربامج التكميلية ربط سلصصات ال .1

 للوصول إذل الكفاءة التخصيصية لالستثمار.
للتحكم يف  إعداد خطة عامة أىدافها االسًتاتيجية العامة ومعايَتىا االدائية ومؤشراهتا القياسية الدورية وتفاصيلها القطاعية .2

مدخالت وسلرجات ادلشاريع ادلربرلة وتلبية الطلب ادلتعلق باحتياجاهتا يف اطار التنمية فروع القطاعات االنتاجية وتصحيح 
 االختالالت الداخلية واحتواء حالة االغراق احلالبة لالقتصاد الوطٍت بالواردات
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 المحروقات الجزائري خارج قطاع فعالية البرامج التنموية في تنويع االقتصاد مدى تقييم -،  بن طيرش عطاءاهلل, أ.جمال سويح أ.
 

الدعم الضروري ذلا دلا تلعبو ىذه ادلشروعات  قدًنوت التصديريةجو االىتمام باسًتاتيجية ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة ذات التو  .3
 من دور يف ترقية الصادرات خارج احملروقات.

 جودة التعليمعلى حتسُت نوعية التعليم واالستثمار يف رأس ادلال البشري والًتكيز  .4
 مراجعة النظام ادلصريف وتفعيل بورصة اجلزائر من أجل توفَت وخلق بدائل للتمويل .5
كافحة الفساد بكل أنواعو وزلاولة حتسُت الًتتيب العادلي واخلروج من ادلراتب االخَتة وحتسُت مؤشر التنافسية دلا ذلما من م .6

 دالالت مهمة ومصَتية ف ي االقتصاد وغَتىا من اجملاالت االخرى.
 الهوامش والمراجع:

                                                           
2 ص الكوفة، جامعة ، النقد عرض على التأثير في ودورها العراق في المالية السياسة ، بخيت نعمة حيدر  

1
 

2
 جامعددة الدددولي، الملتقددى ،ابحددا  االقتصدداد  والنمددو واالسددتثمار التشددلي  علددى اوانعكاسددات  العامددة االسددتثمارات تقيددي  قددرو ، كددري  محمددد  

 13ص ، 11/12/2113،أيا 1سطي 
3
 غيددر النمددو واسددتراتيجية الكنزيددة النظريددة بددي  القطدداعي واالندددما  االقتصدداد  النمددو علددى العامددة االسددتثمارية البددرام  تددأثير صددالحي، صددال   

 2ص ، 2111/2112 الفترة المتواز 

 2115-2114موري سمٍة، أثر تقلبات أسعار البترول على التنمٍة االقتصادٌة فً الجسائر،أطروحة دكتوراه فً العلوم االقتصادٌة ،جامعة تلمسان، 

154ص   
4
  

5
 جامعدة ، ديةاالقتصدا العلدو  فدي الددكتورا  أطروحدة ، الجزائدر حالدة دراسدة االقتصداد  والنمدو الطبيعيدة المدوارد وفدرة ، محمدد سديد  شدكور   

 46ص 2112-2111 تلمسا 
6
 بددرام  تقيددي "   الدددولي المددمتمر أبحددا  المباشددر، االجنبددي االسددتثمار تدددفق علددى االقتصدداد  االنعددا  سياسددة برنددام  أثددر ، روضددة جديددد   

 7 ص ، سطي  ،جامعة" 2113 مارس/11/12  االقتصاد  والنمو واالستثمار التشلي  على وانعكاسات ا العامة االستثمارات
7
 9 ص ، السابق المرجع ، روضة جديد   

8
 11ص ، السابق المرجع ، روضة جديد   

9
 46صالمرجع السابق  ، محمد سيد  شكور   

10
 9 ص ، السابق المرجع ، صالحي صال   

11
 تدداعيات"  نددوة ، سياسداتال ودراسدة لألبحدا  العربدي المركدز الجزائدر ، االقتصداد فدي وتأثيراتد  الدنفط أسدعار انخفداض عطدار، المجيدد عبدد  

 9 ص ،2115 نوفمبر الدوحة ،"  المصدرة البلدا  على النفط أسعار هبوط
12

 47 ص ، السابق المرجع ، أحمد سد  شكور   
13

 11 ص ، السابق المرجع ، عطار المجيد عبد  
14

 7 ص سطي ، جامعة التسيير، وعلو  اديةاالقتص العلو  مجلة ، الجزائر  االقتصاد على البترو  أسعار انخفاض آثار ، صالحي صال   
15

 8 ص ، السابق المرجع ، صالحي صال   
16

  http://www.bank-of-algeria.dz/html/marcheint2.htm 
17

 http://www.ons.dz 
18

 http://www.bank-of-algeria.dz 
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% ar/training/course.aspx?key=221&year=2014&iframe=true&width=100%&height=100api.org/ http://www.arab 
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 السابق المرجع للتخطيط، العربي المع د 
21

 22 ص ، 2113 ، السعودية العربية المملكة ، تخطيطوال االقتصاد وزارة التنمية، بخطط االقتصاد  التنويع ممشرات  
22

 27 ص قسنطينة، منتور  ،جامعة التسيير وعلو  االقتصادية العلو  كلية ، الجزائر في المستدامة التنمية حسي ، ب  ناجي 

http://www.arab/

