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 أحدث التطورات 
 

على الرغم من التوسع الكبير في المالية العامة وأسعار النفط  

التي ارتفعت إلى مستوى غير مطتطو،طعق فطعطق أعطاا الطتطرا طع 

%( انتعاش النمو عطام 2.4الحاق في إنتاج الهيقروكربونات )

%ق 0.1. تشير التعقيرات إلى أن مطعطقا الطنطمطو بطلط  4102

% فطي أكطتطوبطر 4.1منخفًضا عن المستوى المتو،ع الطبطالط  

ق ،با أن يتضط  مطقى انطخطفطاا إنطتطاج 4102تشرين األوا 

الهيقروكربونات. ومع ذلكق وبفضا ال طلطا الطعطووق لطوحط  

%(ق 2.9%(ق والطتطشطيطيطق )9.6نمطو ،طوو فطيل الطةراعطة )

 %(.8.2والخقمات غير الحكومية )

على  انا المصروفاتق ةاق اإلنفاا الحكومي بشكا ملموس 

% بالعيمة االسمية( مطعطارنطًة بطانطخطفطاضط  00.4)   4102عام 

. لكن ارتطفطام مسطتطوى اإليطراقات 4102انخفاضا  فيفا عام 

نتي ة الةياقة في أسعار النف  أقت إلطى تطرا طع  طفطيط  فطي 

ع ة المالية العامة )تشير التطعطقيطرات إلطى أنط  سطيطصطا إلطى 

% فطي عطام 2.2% من إ مالي الناتج المطحطلطي مطعطابطا 9.1

(. تشير التعقيرات إلى أن الوارقات انخفضت بطنطسطبطة 4102

ق مطمطا يشطيطر 4102% بالعيمة الحعيعية( عطام %1.0 ) 4.6

إلى أن تقابير خفا الوارقات المختلفة التي تم اعتماقهطا فطي 

السنوات األخيرة ربما بقأت في كطبط  حط طم الطوارقات. وفطي 

هذه األثناءق ارتفعت الصاقرات )تشكا الهيقروكربونات منها 

% )رغطم تطرا طع 40.6%( ةياقة كبيرة بطنطسطبطة 61حوالي 

الكميات(؛ وذلك في الغالا نتي ة للةياقة الطحطاقة فطي أسطعطار 

الططهططيططقروكططربططونططات. وأقى هططذا إلططى انططخططفططاا فططي عطط ططة 

% من إ مالطي الطنطاتطج الطمطحطلطي 2.9المعامالت ال ارية إلى 

. مطع 4102% عطام 08.9مطن مسطتطواه عطنطق  4102عام 

الططعطط ططوةات ومططحططقوقيططة تططقفططعططات رأس الططمططااق واصططلططت 

االحتيا يات القولية انطخطفطاضطهطاق فطي حطيطن ارتطفطع إ طمطالطي 

% من إ مالي النطاتطج الطمطحطلطي. وال يطةاا 20.6القيون إلى 

القين الخار ي منخفًضاق حيث يتم تمويا ع ة المواةنة عطن 

  ريا اإل،راا من البنك المركةو.

على الرغم من السياسة النعقية التوسعيةق  ا التضخطم تطحطت 

ق مطنطخطفطًضطا مطن 4102% عطام 2.8السي رة وترا ع إلطى 

 . 4102% عام 1.9

ق بطلطغطت نسطبطة  طمطع 4106في نهاية ينايطر كطانطون الطثطانطي 

 9119األمواا المتراكمة في إ ار "التمويا غير التعطلطيطقو" 

% مطن إ طمطالطي الطنطاتطج 80.0مليار قينارق وهطو مطا يطمطثطا 

المحليق وأعلى من ع ة المطالطيطة الطعطامطة الطمطتطراكطم لطعطامطي 

مليار قيطنطار. ويطر طع  4268والذو س ا  4102و  4102

هذا إلى االستخقامات "الخار ة عن المواةنة" لهذا التطمطويطا. 

أ هر التضخم تأثًرا بسيً ا بسبا التمويا غير التطعطلطيطقو ألن 

 أسعار العقيق من السلع االستهالكية والسكن مقعومة.

ق وهطو 4102% في سبتمبر أيطلطوا 00.2بل  معقا الب الة 

المستوى نفس  ،با عامق مما يعكس ترا ع معقا الطنطمطو عطام 

. والفئات السكانية التي تتحما عطاقًة مطعطقالت بط طالطة 4102

% 46.0% من الطنطسطاء و 06.2أعلى ماةالت تعوم بذلكل  

 سنة. بالنطسطبطة لطلطشطبطاا  42-09من األفراق في الفئة العمرية 

نع ة مطئطويطة  4.2سنة(ق ارتفع معقا الب الة بنسبة  09-42) 

 .4102منذ أبريا نيسان 

وال تو ق تعقيرات حقيثة لمستويات الفعر فطي الطبطالق. ترط طهطر 

% 1.1أن  4100/4101معقالت الفعر الرسمية في الفترة 

من السكان كانوا فعراء. واالختالفات اإل،ليمطيطة فطي مطعطقالت 

الفعر مهمةل س لت من عة الصحراء ضع  المعقا الطو طنطي 

للفعر والسهوا ثالث مرات. ومع ذلكق تستنق هذه التعطقيطرات 

قوالر أمطريطكطي   يطوم  8.9إلى خ و  للفعر تعاقا أ،ا من 

ق وهو أ،ا بكثير 4100على أساس تعاقا العوة الشرائية عام 

قوالر في اليوم والمرتب  بالشريحطة  1.1من خ  الفعر البال  

  العليا من البلقان المتوس ة القخا في المعارنات القولية. 

 

 اآلفاق المستقبلية 
 

،ق يرستأن  ضب  أوضام المالية العامة في النص  الثاني من 

 .4106عام 

ومن المتو،ع أن يتسبا ذلك في ترا طع بسطيط  فطي الطعط طام  

ق مطمطا يطعطوا عطن ةيطاقة 4106غير الهيقروكربوني عام 

 فيفة في إنتاج الهيقروكربونات. ونتيط طة لطذلطكق يطتطو،طع أن 

%. ومطع 0.6يبل  نمو إ مطالطي الطنطاتطج الطمطحطلطي الطحطعطيطعطي 

انخفاا سعر النف ق من المتو،طع أن يطرتطفطع عط طة الطمطالطيطة 

% و 2.1العامة وع ة المعطامطالت الط طاريطةق فطيطصطا إلطى 

% من إ مالي الناتج المحلي على التوالي. لطكطن احطتطواء 2.0

 التضخم سيستمر.

(ق سيشهق الطنطمطو غطيطر 4140-4141)على المقى المتوس  

الهيقروكربوني ات اهات مناوئة بسبا ضب  أوضام المطالطيطة 

العامة. وستتي  اإليراقات غير الهيقروكطربطونطيطة مسطاحطة مطا 

طتطو،طع أن  لتخفي  ح م الخفا في المصروفات. وبالتطالطيق ير

% مطن 1.0يترا ع ع ة المواةنة العامطة تطرا طعطاً  طفطيطفطاً )

 الجزائر 

  الع ة المةقوج الجزائر. 2الشكل    نمو إ مالي الناتج المحلي الحعيعي الجزائر. 1الشكل 

 المصاقرل تعقيرات وتو،عات خبراء البنك القولي.  المصاقرل تعقيرات وتو،عات خبراء صنقوا النعق القولي والبنك القولي. 

أقى االنخفاا الملموس في إنتاج الهيقروكربونات 
ق على 8152% عام 5.1إلى ترا ع معقا النمو إلى 

الرغم من النمو العوو غير الهيقروكربوني النا م عن 
التوسع الكبير في المالية العامة والذو أتاحت  ةياقة 

أسعار النف . وال يةاا هناك ع ة مةقوج ضخمق مما 
يؤقو إلى تفا،م الترا ع في ح م االحتيا يات 

ق من المتو،ع حقوث الرسمية. على المقى المتوس  
الع ة المةقوج بشكا ترا ع في النمو بينما ينخفا 

معتقاق حيث تنفذ الحكومة برنامج ضب  أوضام 
المالية العامة. وينبغي خفا تمويا ع ة المالية العامة 

من  انا البنك المركةو في نهاية الم ا  للحفا  
 على التضخم تحت السي رة. 
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(ق 4140% عطام 2.1و 4141إ مالي الناتج المحلي عطام 

. وستسفر هذه الطمطعطايضطة بطيطن تطعطيطيطق 4كما يتبين في الشكا 

اإلنفاا والتوسع في اإليراقات عن مسار للنمو يتسم بالطركطوق 

ق ان ر الشطكطا 4140% عام 0.2إلى  4141% عام 0.2) 

(. إذا تم تنفيذ إصالحات هيكطلطيطة إلعطانطات الطقعطم ولطبطيطئطة 0

خطالا هطذه األعمااق فإن ع ة المعامالت ال ارية سينخفا 

% من إ مالي الناتج المحلي( مما يتسنى إقارت ق 9.2الفترة )

شطهطًرا  08وذلك بالن ر إلى مستوى االحتيا يات المطرتطفطع )

(. وسطيطسطهطم الطتطأثطيطر 4106من الوارقات بحلوا نهاية عام 

 التراكمي للتمويا النعقو الكبير في إحقاث ضغو  تضخمية.

ويحوا نعص البيانات قون إعقاق تنبؤات لطتط طور مسطتطويطات 

 الفعر. ومع ذلكق فإن إمكانات اال،تصاق فطي الطحطق مطن الطفطعطر 

)أو أو   الضع ( محقوقة بسطبطا انطخطفطاا مطعطقا الطنطمطو 

اال،تصاقو وارتفام معقا الب الة بشكا مةمن. عطلطى الطرغطم 

من أن الحكومة تبذا  هطوًقا لطتطنطويطع األنشط طة اال،طتطصطاقيطة 

بما في ذلك  ذا المستثمرين  -وةياقة أهمية الع ام الخاص 

فإن  من المتو،ع حقوث تطحطسطيطنطات  طفطيطفطة عطلطى  -األ انا 

ق مما يحق من نط طاا خطلطا فطرص المقى العصير والمتوس  

 العما. 

 

 

 المخاطر والتحديات 
 

يكمن التحقو الرئيسي أمام اال،تصطاق فطي بطنطاء ،طقرتط  عطلطى 

الصموق إةاء تعلا أسعار الهيقروكربوناتق وذلطك بطتطخطفطيط  

أثر هذا التعلا على المواةنة وأيضاً بتنطويطع مصطاقر الطنطمطو. 

تطؤكططق االتطط ططاهطات الططعطالططمططيطة الططنطاشططئطةق مططثطا تططغطيططر الطمططنططا  

والتكنولو يا الهّقامة وةياقة أهمية رأس الماا البشروق عطلطى 

مقى الع لة في التصقو لهذا التحقو. وستن وو االسطتط طابطة 

على إصالحات  موحة حققت الحكومة بعضها في المرسطوم 

المرافا الستخقام التمويا غير التعليقو للطعط طة. وسطيطتط طلطا 

تخفي  التأثيرات السلبية المحتملة لإلصالحات عطلطى الطفطئطات 

الضعيفة من السكان تعةية العقرات اإلحصائية للبالق بغرا 

الرصق والتحليا المحّقثين لل رو  المعيشية والتعييم الشطامطا 

ألثر اإلصالحات على الفعر والرفاهة. ومن شأن أو انعكطاس 

في ات اهات األسعار العالمية للهيقروكربونات تععيق الخفطا 

 المةمع في الع ة المةقوج. 

 التغير السنوو بالنسبة المئوية ما لم يرذَكر غير ذلك( )   مؤشرات آفاا اال،تصاق الكلي والفعر الجزائر. 2الجدول 


