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 األوضاع والتحديات الرئيسية 
 

يشهد أداء االقتصاد الجزائري في الوقت الحالي تراجعًا بسببب  
الببردببود فببي الببتببار الببهببنببدج دببرلببولببا    لبب ببو ر  ببتببر ببل يبب ببود  
ال طاع العام. ف د ببغبم  بتبومب  لب بو اجب بالبي الب باتب  الب بحبغبي 

  قبببل 0222   0222% ببنبع مبا بي 3.3الحقي ي الس وي 
   ب با أدإ البى لب بو 0222% بعد مام 2.2أن ي خفض الى 

مغبي في لصن  الفرد  ع اج الي الب باتب  الب بحبغبي.  الب ب ب  
 0222% مب بويبًا  ب ب  مبام 0.2قطاع الهندج درلولا  ب سبة 

لتيجة لتراجع االمتث اجا    ع اجتفاع االمتهالك ال حغي مغى 
% مب بويبًا. 0.2لحو أدإ الى الخفاض حجم الصادجا  ب سبة 

 قد أدإ  لك  الى جال  الخفاض أمعاج ال ف  العال ية  البى 
اجتفاع  توم  مجز الحساب البجباجي  مبجبز الب بواكلبة الب بغبي 

%  ع اج الي ال ات  ال حغي  مغبى البتبوالبي  22%  23الى 
.    ب   لبك البحبنبع  أصباب 0222    صد ة ال ف  في مام 

الببردببود اقلببفبباا الببعببام الببحببقببيبب ببي  دبب ببا تبببببا بب    تببنببر  لبب ببو 
ال طاما  غنر الهندج درلولية. د ا أن البتبحبوح لبحبو لب بو ر 
البب بب ببو البب ي يبب ببود  البب ببطبباع الببخببا  يبب ببثببل تببحببديببا  فشببردببا  
ال طاع الخا  ال تزاح صغنر      خفضة اقلتاجيبة   تبعب بل 
في ال طاع غنر الرم ي في الغال    تواجهها تحبديبا  دبببنبر  
 ببثببلت اجتببفبباع اتنببببباء الببتبب ببقببيبب ببيببة    ببحببد ديببة البب ببدج  مببغببى 
الحصوح مغى االئت ان   الفجوا  في ال هاجا  بسوا الع ل  

 لغد لة.   هي  ة  ؤمسا  اتم اح ال  غودة
 في خضبم تبفبشبي جبائبحبة دبوج لبا   اقلبهبيباج الب بتبزا بع فبي 
الطغ  مغى ال ف   أمعاج   يواجه االقتصاد الجبزائبري طبغبطبًا 
 ائاًل.  قد تسببت تدابنبر اقغبالا فبي تب وبنبر  امبع الب بطباا  
   بباح  بب ا الببتبب وببنببر مببغببى  جببه الببخببصببو  قببطبباع الببخببد ببا  
  الب اء  فضاًل مع ال طامبا  دبثبيبفبة البعب بالبة  الب بتبردبز  فبي 
شريحة العا غنع في ال طاع غنر الرم ي.  قد أغغب بت البحبد د 
الجزائرية ل د  مام  تراجعت خاللها التدف ا  البتبجباجيبة ببحبد . 

 في الوقت لفسه  دان الهبوط ال فاجئ في أمبعباج الب بفب  فبي 
   تببراجببع صببادجا  الببهببنببدج دببرلببولببا  شببديببدي 0202فبببببرايببر 

الو    مغى ايرادا  ال الية العا ة  اقيرادا  البخباججبيبة.  فبي 
  ال تزاح تدابنر اقغبالا قبائب بة   لب بع شبرمبت 0202 اجس 

الحكو بة فبي تب بفبنب  حب بغبة البتبغبقبيبو طبد فبنبر س دبوج لبا  بع 
 صوح د يا   تواطعة  ع الغ اح فبي جبالبفبي  قبد امبتب بد  

  0202الحكو ة خطة العاش اجت امي  اقبتبصبادي فبي مبام 
 التي تضع برلا   م ل لإلصالح البهبيبكبغبي لبتبعبزيبز البتبحبوح 
لحو ل و ر ل و  ستدام ي ود  ال بطباع البخبا .  مبغبى البرغبم 
 ع اقمالن مع العديد  ع اقصالحا   فال يزاح   باك قبدج 

 كبنر  ع مدم الي نع يحي  بت فن  ا. 
 
 
 التطورات األخيرة  
 

في ظل التدابنر ال تخ   الحتواء جائحة دوج لا   تراجع التار 
الهندج درلولا    ع ال توقع أن يكون اج الي ال ات  الب بحبغبي 

.   ببع 0202% فبي مبام 5.5البحبقبيب بي قبد البب ب ب  بب بسبببة 
%  بفعل 2.5ال توقع أن يتراجع قطاع الهندج درلولا  ب سبة 

االلخفاض الحاد في التار الب بفب  البخبام  البى أقبل  بع حصبة 
التار الجزائر في   ق ة ات لك.  جغم أن ببيبالبا  البحبسباببا  

ال تزاح غبنبر  0202الو  ية ال ا غة بعد الرلع ات ح  ع مام 
 تاحة  ف ع ال توقع أن ي خفض اج الي ال ات  الب بحبغبي غبنبر 

.   مبب بب  0202% فببي مببام 2.2الببهببنببدج دببرلببولببي ببب ببسبببببة 
االلبخبفبباطبا  الببتبي شببهبد ببا البرلببع ات ح   البب ب باش اقلبتببار  
تبد ببوج  أ طبباع االمبتببهببالك  االمببتببثب بباج فببي البرلببع الببثببالببي. 
 ت ور  ال طاما   ا  الصغة بالخد ا  بشد    د لبك البحباح 
في ألشبطبة الصب بامبة  البتبشبنبنبد  الببب باء  ببالبتبواكي  بع تبراجبع 
االمتث اجا .   ع ال توقع أن ي تد االل  اش االقتصبادي البى 
لصف الس ة الثالي  في ظل امت راج تدابنر اقغبالا.  مبغبى 
الرغم  ع غياب الت ديبرا  البحبديبثبة  فب بع الب بتبوقبع أن يبرتبفبع 

 الجزائر

 ع  0202ال    االقتصاد الجزائري بحد  في مام 
جراء اقجراءا  ال تخ   الحتواء الجائحة   التراجع 

ال بنر في التار الهندج درلولا   ات ر ال ي ما م في 
حد ث تد وج دبنر في العجز ال زد ر.  قد مامد  
تدابنر اقغالا السريعة في احتواء الجائحة   د لك 

( 21-أ غ ت ح غة التغقيو طد فنر س دوج لا )كوفند
في جالفي  لدمم اقلعاش  أمغ ت السغطا  مع ا الا 
جهود اصالح اقتصادي  ويغة ات د  بغرض التحوح 
الى ل و ر اقتصادي ي ود  ال طاع الخا    الحد  ع 
أ جه الخغل الحاد  التي تعتري االقتصاد ال غي   ح اية 

 الجزائرينع.  صادج دس  أجكاا

ل و اج الي ال ات  ال حغي الحقي ي  ال سا  ا  في ل و اج الي ال ات  /الجزائر  1الشكل 
 ال حغي الحقي ي 

 العجز ال زد ر  االحتيا يا  الد لية /الجزائر  2الشكل 

 ال صدجت السغطا  الجزائرية  ت ديرا  خبراء الب ك الد لي.  ال صدجت السغطا  الجزائرية  ت ديرا  خبراء الب ك الد لي. 
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  لتيجة لتبراجبع الب ب بو  البتبشبغبنبل  0202 عدح الف ر في مام 
 السيطر . قند إن ظغت الضغوط التضخ ية 

 لقرًا لآلواج مغى الحجم  اتمعاج  تراجعت الصادجا  ب سبببة 
  مغى الرغم  ع االلبخبفباض الب بتبومب  0202% في مام 32

في مبعبر الصبرو.  خبالح اتشبهبر اتحبد مشبر ات لبى  بع 
% مبغبى أمباس 22  الخبفبضبت البواجدا  بب بسبببة 0202مام 

م وي   اجن   ع تراجع  غحوظ في  اجدا  اآلال   ال عدا . 
% 22.2  ع ال توقع أن يرتفع مبجبز البحبسباب البجباجي البى 

 ع اج الي ال ات  ال حبغبي   أن تبهببب  االحبتبيبا بيبا  البد لبيبة 
 شهرًا  ع الواجدا . 20.2%  الى  ا ي رب  ع 02ب سبة 

 مغى صعند ال الية العا ة  تراجعت اقيبرادا  الضبريبببيبة فبي 
 ب باجلبة ببالب بصبف ات ح  بع  0202ال صف ات ح  بع مبام 

    ا أدإ الى تفاقم االلخفاض الحاد فبي ايبرادا  0221مام 
 نزالية الهندج درلولا .  ل ي اقلفاا العام د ن تغننر  حبنب  
أد  الببزيبباد  فببي البب ببفبب ببا  الببجبباجيببة الببى  ببواكلببة الببتببراجببع فببي 
االمببتببثبب بباج.   ببع لبباحببيببة أخببرإ  بببغببغببت اقجببراءا  الببتببدخببغببيببة 

%  ع اج الي ال ات  الب بحبغبي 2لغخزالة خاجر ال نزالية بالفعل 
بببحببغببوح  بب ببتببصببف الببعببام  فببي ا بباج كيبباد  الببدمببم البب بب ببدم الببى 
البب ببصبباجو الببعببا ببة   ببؤمببسببا  اتمبب بباح البب بب ببغببودببة لببغببد لببة. 

%  بع 22.2 لت ويل مجز ال واكلة ال غي الب بتبوقبع أن يبببغبم 
اج الي ال ات  ال حغي  ُمحببت دب بيبة دبببنبر   بع السبنبولبة  بع 
 ؤمسا  اتمب باح الب ب بغبودبة لبغبد لبة  ات بر الب ي أمبهبم فبي 
 بوط  ستوإ السنولة ال صبريبيبة  مبغبى البرغبم  بع البتبخب بيب  
الب بببببنببر فببي البب ببسب  الببتببحببو بيببة.  لبب با دببالببت  ب   االلببتببزا ببا  

 ستبعد   ع الديبع البعبام البرمب بي  فب بد مبجبل كيباد   ب بيبفبة  
  ظل في أ طاع  واتية لغغاية.

 
 
 اآلفاق المستقبلية  
 

العاشًا اقتبصباديبًا  0200   0202 ع ال توقع أن يشهد ما ا 
بطنئًا  في ظل قدج دبببنبر  بع الشبكبوك الب بحبيبطبة بب بد  بب باء 
اتك ا  الصحية  االقتصادية.  حتى اآلن  تشنر الوتنر  التبي 
تسنر بها ح غة التبغبقبيبو البى أن تبداببنبر االحبتبواء البجبزئبي قبد 

.   ببع شبب ن تببراجببع  ببعببدال  0200تببقببل قببائبب ببة حببتببى مببام 
التشغنل  إيرادا  الشردا    قغة و ة ال ستهغ نع  ال ؤمسا   
أن يحدا  ع االمتهالك  االمتث اج الخاصنع. د ا أن البزيباد  
البب ببخببطببطببة فببي االمببتببثبب بباج الببعببام مببتببعببزك البب بب ببو   إن دببالببت 
ت الي  ال شر ما  مرطة لغزياد    واكبة تمعاج البواجدا . 
  ع ال توقع أن ي بتبعب  البتبار البهبنبدج دبرلبولبا   صبادجاتبهبا  
 دمو ة باجتفاع الطغ  العال ي  أمعاج ال ف    ل ع اقلبعباش 
الجزئي فبي البواجدا   بع شب لبه أن يبحبد  بع االلبخبفباض فبي 
مجز الحساب الجاجي.  منب ى مجز ال بواكلبة الب بغبي  برتبفبعبًا 

مغى البرغبم  بع البعباش اقيبرادا   0200  0202في ما ي 
 ع الهندج درلولا   في طوء كياد  اقلفاا العام  االلتبزا با  
الطاجئة ال حب ب بة  بع الب بصباجو البعبا بة الب بعبرطبة لب بخبا بر 
 ؤمسا  اتم اح ال تعثر  ال  غودة لغد لة. دب با يبتبوقبع كيباد  

االلخفاض في معر الصرو  الت ويل ال ب بدي  لبتبغبببيبة اجتبفباع 
ال تطغبا  الت ويغية.  متتصامد الضغوط التضخ يبة البوافبد   
 الببتببي ا ا  ببا أطببيبب  الببنببهببا امببتبب ببراج البب ببشبباط االقببتببصببادي 
 التشغنل د ن اق كالا  االقتصادية  فسبيبقبل تب بغبيب  البفب بر 

 أ رًا صع  ال  اح.
 ال يببزاح  بب بباك قببدج دبببببنببر  ببع مببدم الببيبب ببنببع البب ببحببيبب  بببوتببنببر  
اقلبببعببباش مبببغبببى الصبببعبببنبببديبببع البببعبببالببب بببي  الببب بببحبببغبببي   تببب بببفبببنببب  
اقصالحا  ال حبغبيبة.   بع شب ن البتبشباج أشبكباح جبديبد   بع 
فنر س دوج لا أن يحد  ع فعالية ح غة البتبغبقبيبو   يبؤخبر  بع 
اقلعباش االقبتبصبادي مبالب بيبًا   بحبغبيبًا    بع وبم مبنبؤدي البى 
البب بب بباش الببطببغبب  الببخبباججببي مببغببى السببفببر الببد لببي  الصببادجا  
الجزائرية.  متؤدي أمعاج الهندج درلولا  اتقل  بع الب بتبوقبع 
الببى كيبباد  الببعببجببز البب ببزد ر   فببي الببوقببت لببفببسببه فبب ن تببغبببببيببة 
 تطغبا  ت ويل ال واكلة ال بنر  قد تؤدي الى الت ونر مغبًا مغى 
السنولة ال صريية  ت ويض جهود اقلعاش  في ظل التوقعا  
التي تشنر الى أن احتيا يا  الب ب بد اتجب بببي مبتبغبطبي وبالوبة 

  فسببتببزداد 0200أشببهببر  ببع الببواجدا  بببحببغببوح لببهببايببة مببام 
 خا ر االططرابا  في تعديل أمعاج الصبرو.   مب  ببنبئبة 
اقتصادية  ت غبة   التعاش في أمعاج ال فب   فب ن مبدم احبراك 
ت دم داٍو مغى صعند ت فن  اقصالحا  االقتصادية الحام بة 
 الببب بببعبببزك  لببب بببشببباط الببب بببطببباع البببخبببا  مبببيبببكبببون مبببقبببببببة أ بببام 

 تح نق اقلعاش. 

 التغنر الس وي بال سبة ال ئوية  ا لم ُي َدر غنر  لك( (  ؤشرا  آفاا االقتصاد ال غي  الف ر /الجزائر  2الجدول 


