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 أحدث التطورات 
 

، ميايابي  8152% عيا  5.1بلغ نمو إجمالي الناتج المحليي 

% خيل  5.1% في العا  السابق، واستمر عند مستوى 5.1

. واتسيي  اليينييمييو فييي  يي ييا  8152الييربييو امو  ميي  عييا  

المحرو ات بالركود، حيث تراجو النشا  اال تصادي بيميايدار 

، 8152واليربيو امو  مي   8152% فيي 7.7% و 5.1

على الترتيب، مما تسبب في امتصاص جزئي للزيادة ال فيفة 

% فيي 4.2% و 4.1في نمو الا ا  غير النف ي اليبيالي ية 

. وعلى الجانيب الياي ياعيي، 8152والربو امو  م   8152

استمرت   اعات الخدمات التجاريية، والصينياعية، واءنشيا  

وامش ا  العامة، والزراعة في  ييادة الينيميو غييير الينيفي يي، 

% في الربو 8.7%، و 4%، و 1.5%، و 1.5حيث بل ت 

 ، على الترتيب.8152امو  م  عا  

وعلى جانب ال لب، بلغ نمو االسيتيكيلل اليخياص اليحيايييايي 

% فيي 4، في مااب  8152% في الربو امو  م  عا  8.1

الفترة نفسكا م  العا  السابق. ويمك  تفسير هذا التيبيا يي فيي 

ضو  انخفاض النمو في استكلل المواد ال ذائية، الذي ربيميا 

تأثر باالض رابات اال تصادية. ونما االستثمار عيليى اليرغي  

 –  8152% في الربو امو  مي  عيا  1.2م  ذلل بمادار 

% المسجلية فيي اليربيو 1.8في زيادة ملحوظة ماارنة بنسبة 

مدفوعاً بياالسيتيثيميار فيي  ي ياعيات   –  8152امو  م  عا  

اءنشا ، وامش ا  العامة، وال ا ة اليميائييية، اليتيي صياحيبيت 

 التوسو في برامج اءسكا  االجتماعي.

وعييلييى الصييعيييييد الييخييارجييي، تييراجييعييت صييادرات السييلييو  

% في الربو امو  م  5.1والخدمات بالايمة الحاياية بمادار 

، ميدفيوعية بياالنيخيفياض اليكيائي  فيي صيادرات 8152عا  

%( نظراً لتزايد ال لب اليداخيليي وجيميود 2.5 -المحرو ات )

اءنتاج. وفي الو ت ذات، زادت واردات السيليو واليخيدميات 

%، على الرغي  مي  ركيود اال يتيصياد، مسيجيلية 1.5بمادار 

زيادة حادة، على العكس م  التراجو الذي شكدته فيي اليربيو 

%. وأسيفير ذليل عي  اتسيا  اليعيجيز 51.5السابق بينيسيبية 

%، و 5.1الييتييجيياري وعييجييز الييحييسيياب الييجيياري بييميياييدار 

% و 1.5% م  إجمالي الناتج الميحيليي، فيي ميايابي  58.2

، عيليى اليتيرتيييب. 8152% في الربو امو  م  عا  51.1

ميليييار دوالر  52وتراجعت احتيا يات الناد امجينيبيي إليى 

ميليييار  72.2بنكاية شكر يوليو/تموز، م  مسيتيواهيا اليبياليغ 

. و ييد دفييو 8152دوالر بيينييكيياييية ديسييمييبيير/كييانييو  امو  

االستنزاف السريو للحتيا يات الرسمية بالحكومة إلى اتخياذ 

خ وات إضافية لتاييد الواردات مي  خيل  يليييات تشي يييلييية 

جديدة ليتينيظييي  واردات اليايميب واليحيليييب ووضيو ضيوابي  

 للدع . أفض 

وتحس  ك  م  عجيز اليميوازنية واليعيجيز اموليي فيي عيا   

% مي  إجيمياليي الينياتيج 1.2% و 7.5، حيث بيليغ 8152

% و 2.2المحلي، على اليتيرتيييب، مي  مسيتيواهيميا اليبياليغ 

% م  إجمالي الناتج المحلي  ب  ذلل بسنة. وحدث هيذا 5.2

التحس  على خلفية الزيادة ال فيفة في اءييرادات، بياءضيافية 

إلى انخفاض اءنفاق على السلو والخدميات وامجيور، فضيلً 

ع  اءنفاق الرأسمالي. وباي التضخ  مستيايراً عينيد مسيتيوى 

% في نكايية ميارس/1.5، وانخفض إلى 8152% في 1.4

، على الرغ  م  السياسة الناديية اليتيوسيعييية فيي 8152يذار 

الماد  م   ب  البنيل اليميركيزي، “  التموي  غير التاليدي” ظ  

% م  إجمالي الناتج اليميحيليي، ضيه نصيفيكيا 48والذي بلغ 

 فعلياً في اال تصاد.   

وعلى الصعيد االجتماعي اال تيصيادي، بيليغ ميعيد  اليبي يالية 

، وكيا  أعيل  8152% حتى أكتوبير/تشيريي  امو  55.7

(، 8152% فيي أبيريي /نيييسيا  82  بي  صفيوف الشيبياب )

%(، نتيجية 52.1  %(، وخريجي الجامعات )52.1  والنسا  )

لعد  مل مة المكارات لسيوق اليعيمي . وال تيوجيد تيايدييرات 

حييديييثيية لييلييفييايير فييي الييبييلد، إال أ  امر ييا  الييرسييمييييية ميي  

% ميي  السييكييا  فييي عييداد 1.1تييظييكيير أ   8155/8151

الفارا ، مو وجود تباينات إ ليمية كبيرة، وتركيييز أعيليى فيي 

من اتي الصحرا  واالستبس. وعلوة على ذلل، تسيتينيد هيذ  

دوالر أمريكي  4.5التاديرات إلى خ و  الفار التي تا  ع  

، واليتيي تيعيد أدنيى 8155يومياً بتعاد  الاوة الشرائية ليعيا  

دوالر أمريكي يومياً الميايتير   1.1كثيراً م  خ  الفار البالغ 

 بالشريحة العليا م  البلدا  المتوس ة الدخ .
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، اندلعت احتجاجات كبيرة 9102في فبراير/شبا  

معارضة لترشب الرئيس عبد العزيز بوتفلياة لعكدة 

رئاسية خامسة، والم البة باستاالته، وهو ما حدث في 

أبري /نيسا . وعي  رئيس مكلف ءدارة الفترة 

االنتاالية وتنظي  االنتخابات الرئاسية. و د أدى انعدا  

الياي  المحي  بمسار االنتخابات، والتحاياات في  ضايا 

الفساد إلى تاليص الادرة على التنبي ببيئة امعما . 

واستمر   ا  المحرو ات في التراجو إزا  تالبات 

أسعار النف ، اممر الذي تسبب في امتصاص جزئي 

 للزيادة ال فيفة في نمو الا ا  غير النف ي.
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 اآلفاق المستقبلية 
 

م  المرجب أ  يتسبب انعيدا  الييياييي  السييياسيي فيي تيبيا يي 

. حيث تي  اليايبيض عيليى 8152الا ا  غير النف ي في عا  

كبار التنفيذيي  في   اعات عدة عيليى ذمية اليتيحيايييايات فيي 

 ضايا الفساد، مما أدى إلى اض رابات ا تصاديية مي  جيرا  

الت ير المفياجيف فيي اءدارة واءشيراف، فضيلً عي  انيعيدا  

الياي  في االستثمار. وفي   ا  المحرو ات، سيييدي انيعيدا  

الياي  السياسي إلى إخماد جذوة امم  في زيادة اءنتاج نظيراً 

للتأخر في إعادة النظر فيي  يانيو  اليميوازنية ليليميحيرو يات. 

ونتيجة لذلل، يتو و أ  يتبا أ نمو إجيمياليي الينياتيج اليميحيليي 

ً أ  8152% فيي 5.4لييصي  إليى  . ومي  اليميرجيب أيضيا

تتسبب الفترة الساباة على االنتخابات في مزيد م  التأخر فيي 

ً إجيرايهيا فيي  ضب  أوضا  المالية العامة التي كيا  ميزميعيا

، امميير الييذي ميي  شييانييه أ  يييفييا يي  ميي  عييجييز 8152عييا  

% مي  إجيمياليي 58.5الموازنة، والذي يتو و أ  يص  إليى 

الناتج المحلي، ويزيد م  ميخيا ير إجيرا  إصيلحيات أكيثير 

 مستابلً. حدة

وعلى الصعيد الخارجي، م  المتو يو أ  ييتيسيو اليعيجيز فيي 

% م  إجمالي الناتج المحلي، عليى 2.5الحساب الجاري إلى 

خلفية العجز التجاري الكائ ، بامساس. ويبعث اكتشاف حاي  

ال از الجديد ميخراً بامم  في انتعاش إنتاج ال از وتصدير ، 

إال أ  ذلل سياتصر على امج  الميتيوسي ، وشيريي ية تيوفير 

 إ ار موات للستثمار في المحرو ات.

وفي ضو  عد  تيوفير بيييانيات حيدييثية، فيل ييميكي  اليتينيبيي  

باتجاهات الفار. ولك ، ربما كانت  درة اال تصاد عليى اليحيد 

م  الفار )أو المعاناة( محدودة نظراً النخفاض معدالت النميو 

اال تصادي، واستمرار ارتفا  معدالت الب الة، وانعدا  الياي  

بشأ  السياسات. وعلى الرغ  م  الجكيود اليميبيذولية ليتينيوييو 

اال تصاد، وزيادة إسكا  الا ا  الخاص، وجذب المستثميريي  

امجانب، فم  المرجيب حيدوث بيعيض اليتيحيسي  فيي امجي  

الاريب وخلق فرص عم  محدودة. وم  اليميرجيب أ  تيظي  

الدخو  الحاياية للمستكلكي  و يوتيكي  الشيرائييية ميحيمييية فيي 

 .8152ضو  استمرار احتوا  التضخ  خل  عا  

 
 

 المخاطر والتحديات 
 

ال يزا  اال تصاد الجزائري معتمداً بشدة عليى اليميحيرو يات، 

وعلى أسعار النف  وال از العالمية. وم  اليميتيو يو أ  ييتيأثير 

النشا  اال تصادي بالمسار السياسي، كما يتو و أيضاً تيوجيييه 

المزيد م  الموارد إلى اءجرا ات االجتماعية، عيليى حسياب 

اءنفاق على االستثمارات العامة. وسيتأثر أيضاً نشا  الا ا  

الخاص واستثماراته باالض راب السياسي، ومنيا  امعيميا  

غير المواتي، فضلً ع  االض رابات الناجيمية عي  اليتيأخير 

 في دفو رواتب العما  في عدة أنش ة صناعية.

وم  شأ  اال ترا  بي  ارتفا  مستوى سيعير الينيفي  اليلز   

دوالر وفياياً  511لتيحيايييق تيواز  اليميوازنية )ييزييد عيليى 

للتاديرات( والتأخر في ضب  أوضا  المالية العامة أ  ييتيرل 

البلد عرضة للتالبات المتجددة فيي أسيعيار الينيفي  وضيعيف 

اال تصاد العالمي. وفي هذا السياق، يجب أ  ترتكز سيياسيات 

المالية العامة م  الناحية التنفيذية إليى إ يار ميتيوسي  امجي  

ينأى باال تصاد ع  تالبات أسعار النف . وكليميا تيأخير إنيكيا  

الجمود السياسي وانعدا  الياي  بشأ  السياسات فم  اليميميكي  

أ  يتضرر ا تصاد البلد، مميا يييدي إليى زييادة اليواردات، 

 والمزيد م  االستنزاف الحتيا يات الناد امجنبي.
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