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Abstract 

           The aim of this article is to find out how to make the SME sector contribute to the 

diversification of exports outside hydrocarbons in light of fluctuations in oil prices. Algeria as an 

oil country trying to diversify its exports and not rely on one product to avoid the effects of oil 

price fluctuations by activating the role of small and medium enterprises In terms of quality and 

competitiveness to penetrate the international markets and exit from unilateralism in export, they 

did not reach the number of institutions in terms of number and intensity to international 

standards, and was unable to upgrade and diversify exports outside the hydrocarbons sector due 

to the absence of competitive climate and economic efficiency in the (SMEs), as well as the need 

to re-examine the ways in which small and medium enterprises can be developed in terms of 

increasing their number and intensity, and directing them to invest in various sectors (industrial, 

agricultural and service) and products with competitive advantages.... 

Key words : small and medium enterprises, Oil price fluctuations, non-hydrocarbon exports 

prices,Algeria. 

 مقدمة
ترقية ودعم هذه مما يستدعي العمل على  اجلزائري، االقتصاد يف حموريا قطاعا شكلت واملتوسطة الصغرية املؤسسات تأصبح     

 قطاع فيةا هيمن حيث التصدير، يف األحادية جتاوزو  ةالعاملي املنافسة حتديات واجةةملوالرفع من قدرهتا على التنافسية  املؤسسات
ألسواق يف ا لنفطا أسعار تقلباتب يتأثر الوطين قتصاداال جعل مما للصادرات، اإلمجايل احلجم من %49 من أكثر على حملروقاتا
 كبري، بشكل النفط أسعار تراجعت أين ،9009و 9004لصدمات النفطية على غرار ما حدث يف سنيت ويتعرض ل ،له ةدوليال

 .اخلارجية والداخلية التوازناتحدوث عجز يف و  الصادرات اخنفاض يف توتسبب
 إصالحات إطار يف النفط قطاع خارج الصادرات رتقيةل إسرتاتيجية انتةاج الصدمات النفطية يستدعى من السلطات جتددإن       

 اخرتاق حنو قدرهتا ورفع الوطنية املؤسسات حتفيز يف جلةا تصب احلوافز من مجلة طرح خالل منالوطين  االقتصاد وهيكلية شاملة
 المؤسسات تنجح أن يمكن مدى أي إلى :مما سبق نطرح السؤال التايل .املتوسطةخاصة قطاع املؤسسات الصغرية و  الدولية األسواق
 ؟ سعار النط أل المتجددة تقلباتالفي ظل  المحروقات خارج الصادراتفي تنويع  والمتوسطة الصغيرة
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  أهمية الدراسة
 الدوريكتسي موضوع البحث أمهية بالغة باعتباره يتناول قطاعا اقتصاديا مةما يتمثل يف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة و       

 هلذه احمللي اإلمجايل الناتج يف ساهمي حيث لتنمية،تحقيق ال اسرتاتيجي كخيار تبنته اليت االقتصاديات من العديد يف هتؤديأصبح  الذي
 اقتصادية تنمية خلق يف مسامهته إىل باإلضافة ،االقتصادي النسيج تركيبة يف والتكامل االنسجام خلقو  التشغيل، مناصب توفريو  الدول

  تنويع الصادرات خاصة يف االقتصادات النفطيةلرتقية و  من جةة، ومن جةة أخرى ميكن اعتباره بديال قاليماأل بني متوازنة واجتماعية
 .والدولية احمللية املنافسة أمام الصمودتعزيز قدراهتا على  قصد

 .وفرضيات الدراسة الهدف من البحث
هندف من خالل هذا املقال إىل البحث عن الدور الذي ميكن أن يلعبه قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تنويع الصادرات       

بناء على . اعيةاالقتصادية واالجتم ساهم يف دعم التنميةخارج احملروقات وعن السياسات الكفيلة بتطوير هذا القطاع يف اجلزائر لي
يف تنمية الصادرات خارج احملروقات  يساهم بشكل كبريال اهلدف من البحث نفرتض أن قطاع املؤسسات الصغرية السؤال املطروح و 

 . باعتبار اإلطار القانوين له غري حمفز على ذلك إىل جانب االختالل اهليكلي الذي يعاين منه االقتصاد الوطين
 .حدود الدراسةالبحث و المنهج 

يف  املؤسسات الصغرية واملتوسطةلقطاع  ولبلوغ هذا اهلدف اتبعنا يف هذه الدراسة املنةج االستنباطي مستخدمني أداة الوصف     
وكيفية مسامهة املؤسسات  ،لألسباب والتداعيات الصدمات النفطية على أداء االقتصاد الوطينالتحليل اعتمدنا على أداة و  اجلزائر،

ات واهليئات اإلحصائيات اليت تقدمةا املؤسسو  التقارير الصغرية واملتوسطة يف تنويع الصادرات خارج قطاع احملروقات مستندين على
، حيث اقتصرنا يف احلدود الوكالة الوطنية لرتقية االستثماربنك اجلزائر و من الوزارة الوصية على القطاع، وزارة املالية،  اجلزائرية الرمسية
ن مما استدعى البحث ع ،اليت جتددت فيةا الصدمات النفطية وتأثرت صادرات احملروقات 9002-9000ة للدراسة على الفرتة الزمني

 .املتوسطة أحد هذه البدائلباعتبار قطاع املؤسسات الصغرية و البدائل لتنويع الصادرات خارج قطاع احملروقات 
        .أقسام الدراسة

 :يف ممثلة أساسية حماور ثالثإىل  البحثية الورقة هذه قسمنا ،البحث من املرجو الغرض لتحقيق      
 واملتوسطة يف اجلزائرواقع املؤسسات الصغرية : احملور األول
 اجلزائري االقتصاد على النفط أسعار اهنيار تداعيات: احملور الثاين

 مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تنمية االقتصاد الوطين خارج قطاع احملروقات :احملور الثالث
 واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: المحور األول

 املتكامل الصناعي النسيج بناء يف فعال دور من هلا العامل ملا دول من العديد يف للتنمية كأداة واملتوسطة الصغرية املؤسساتتعترب       
ن خالل ما تشكل مدخال مةما من مداخل النمو االقتصادي وآلية من آليات التنويع االقتصادي م اخلاص، كما أهنا القطاع وحتفيز

 زيادة مثة ومن ،السترياد فضال عن إنعاش الصادراتمنتجات، األمر الذي حيد من اللجوء إىل ااخلارجي من و  تقدمه للسوق احمللي
 .الرأمسالية الكثافة على هاداعتمن ام أكثر اإلنتاج يف العمالية الكثافة على باعتمادها تتميز إذ عمل، فرص وخلق الدخل
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 في الجزائر تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: أوال
 ،ما نوعا صعبا يعترب األخرى املؤسسات باقي وبني بينةا فاصلة حدود ووضع واملتوسطة الصغرية للمؤسسات تعريف إعطاء إن      
 الظروف باختالف وكذا ،اقتصاد كل وخصوصيات طبيعة حسب خرآل اقتصاد من يتغري ديناميكيالتعريف يبقى نسيب و  هذا ألن

 .االقتصادي النمو ودرجة واالجتماعية االقتصادية
اخلدمات أو / وف املشرع اجلزائري املؤسسات الصغرية واملتوسطة مةما كانت طبيعتةا القانونية، بأهنا مؤسسة إنتاج السلع عر ي      

ةا السنوية مليار خصا وال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي أربعة ماليري دينار جزائري أو ال يتجاوز جمموع حصيلتش 950إىل  0تشغل من 
ميكن تلخيص تعريف املشرع اجلزائري للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من القانون التوجيةي ، و 1تستويف معيار االستقالليةدينار جزائري و 

 :يف اجلدول التايل 9002يف سنة اجلديد لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
 تعريف المشرع الجزائري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 10الجدول رقم 

 ةالسنوي صيلةاحل موعجم رقم األعمال عدد العمال الصنف
 مليون دج 90  < مليون دج  90 < 4 – 0 صغرية جدامؤسسة 

 مليون دج 900  < مليون دج 900 < 94 – 00 مؤسسة صغرية
 مليار دج 0 – 900 < مليار دج 9 -900 < 950 – 50 مؤسسة متوسطة

 الصغرية املؤسسات لتطوير التوجيةي القانون تضمني 9002جانفي  00املوافق  0941ربيع الثاين  00 يف املؤرخ 17 - 02 رقم القانون :المصدر
 .6ص ،مرجع سبق ذكره ،واملتوسطة
 01-00خيتلف عنه يف القانون   17 - 02 رقماملتوسطة يف القانون اله أن تعريف املؤسسات الصغرية و اجلدول أع يتضح من       

رقم حيث  من يف تصنيف املؤسسات 2 9000ديسمرب  09املتوسطة املؤرخ يف لرتقية املؤسسات الصغرية و املتضمن القانون التوجيةي 
يف القانون  حسب صنف كل مؤسسة جمموع احلصيلة السنوية، إذ مت مضاعفة رقم األعمال و أعمال املؤسسة وجمموع حصيلتةا السنوية

خالل العقدين  االقتصادية اليت عرفتةا اجلزائر التطوراتو  ليتماشى -من حيث معيار عدد العمالمل يتغري تصنيف املؤسسات  – اجلديد
القانون ، ويةدف ملؤسساتأدوات متويل اسواء تعلق األمر بتقلبات أسعار الصرف وارتفاع معدالت التضخم وتغري نظم و  األخريين

 .3الدميومةخصصة هلا فيما يتعلق باإلنشاء واإلاماء و وحتديد تدابري الدعم واآلليات امللصغرية واملتوسطة ا اجلديد إىل التعريف باملؤسسات
 االقتصاد يف مسامهتةا نسبة منةا عديدة مبؤشرات أمهيتةا وتقاس، هاما دورا أي اقتصاد يف الصغرية واملتوسطة املؤسسات تلعب      
  اإلمجايل احمللي الناتج، الصناعي للنسيج التكاملي الرتكيب ،للمؤسسات اإلمجايل العدد ،املوظفة العمالة :التالية امليادين يف الوطين

 4.املتحققة املضافة القيمةو 
، اجلديدة العمل فرص توفري يف خالل مسامهتةا من يف اجلزائر التنمية قطاعا داعما واملتوسطة الصغرية املؤسسات ميكن أن تكون      
 سةولة إىل بالنظر االقتصادية األنشطة بني التكامل وزيادة املضافة للقيمة تعظيم من حتققه ومار االستثما حجم يف متنامية زيادة حتقيق

 إىل التصديراالستثمار و  تشجيع طريق عن الثروة وخلق العمل مناصب توفرييف  هائلة بقدرة تتميز جتعلةا اليت ومرونتةا تكييفةا
  5.األجنبية األسواق
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 لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائراتطور : انيثا
 الكبرية املؤسسات أثبتت بعدما اجلزائر يف التنمية عجلة لدفع املتوسطةو  الصغرية املؤسسات قطاع تطوير حنو اجلديد التوجه إطار يف    

 عدد يف معتربة زيادة إىل ذلك أدى فقد القطاع، هبذا للرقي املسطرة أهيلالت برامجو  اإلصالحات إىل بالنظرو  ،ذلك حتقيق يف فشلةا
 . املعنية الوزارة تقارير ضمن املدرجة إليه اإلحصائيات تشري ملا وفقا ،سواء كانت خاصة أو عمومية املؤسسات

 0102-0112تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر :  10الجدول رقم 
 0112 0112 0101 0100 0100 0102 0102 0102 0102 0102 

 0029946 0099940 449042 150500 222954 200925 651242 601505 520990 501400 مؤسسة خاصة
 962 440 549 599 552 552 529 552 541 695 مؤسسة عامة 
 0029504 0099690 449564 159054 222106 200149 654404 604029 520141 504596 المجموع
 96 95 94 90 90 90 01 06 06 05 0كثافة م ص م 

 .املؤسسات لكل ألف نسمة هذه عن عدد واملتوسطة الصغرية ملؤسساتاتعرب كثافة   0
 :المصدر

- bulletin d’infirmation statistique de la PME, ministère de l’industrie et de mines,n°18,n°20 ,n°22, n°24,n°26 

,n°28,n°30,n°10,(2009- Mai2018) 

 سنة من امستمر  اتزايد عرف اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية للمؤسسات العدد اإلمجايل أن يتضح 09رقماجلدول  خالل من     
بزيادة  9001ـنةاية سنة مؤسسة يف  504596مؤسسة مقارنة بـ   0099690 عددها بلغ 2016 سنة ألخرى، حيث مع هناية

العمومية  من طرف السلطات املنتةجة السياسة وهذا بفعل، 9002مؤسسة يف عام  0029504وبلغت  ،%46.1قدرت بـ 
 هبذه االهتمام مدى دال على مؤشر وهذا ،اخلاص القطاع يف املؤسسات إنشاء ومتويل دعم خالل من االستثمار لتشجيع والرامية

 آليات وتوفري التوجيةية والربامج الدعم حكومي واالجتماعي من خالل االقتصادي الفعال لدورها وذلك قطاعاهتا مبختلف املؤسسات
 واملتوسطة الصغرية املؤسسات عدد تقلص اجلزائري االقتصاد عرفةا اليت للتحوالت ونتيجة. املؤسسات هذه عن العراقيل وإزاحة لتنشيط

 يف ترتكز املتوسطةو  الصغرية للمؤسسات الغالبة النسبة أن حيث ،العمومي القطاع تنظيم وإعادة اهليكلية البنية تغري بسبب العمومية،
 .فقط0.04% نسبة  علىالعمومية  املؤسسات وتستحوذ ، 99.96%بنسبة اخلاص القطاع
 قارناه ما إذا خاصة كاف وغري ضئيال يبقى ذلك أن إال ألخرى، سنة من واملتوسطة الصغرية املؤسسات عدد تطور من بالرغمو        

، فةي يف فبالنظر إىل كثافة هذه املؤسسات ،تنميتةاو  تطورها يف هاما دورا املتوسطةو  الصغرية املؤسسات قطاع لعب أخرى بلدان مع
فلم تتعد الكثافة نصف املتوسط  ،(مؤسسة لكل ألف نسمة 95) تصل إىل متوسط الكثافة املعتمدة عامليا ولكن ملور مستمر تط

تصل إىل  حىت اجلزائر يف املؤسسات هذه عدد مضاعفة لذا يتطلب، (مؤسسة لكل ألف نسمة 94) 9005العاملي إال بعد سنة
 .الصادرات وتنويع املضافة القيمة خلقو  التشغيل جمال يف هبا املنوط الدور تأدية تستطيع ية يف عددملاملعايري العا
 الجزائري االقتصاد على النط  أسعار تقلبات تداعيات :الثاني المحور

 -التداعيات هذه تنفي أن حتاول الرمسية التصرحيات كل كانت انو  -واضح وبشكل جليا النفط أسعار تقلبات تداعيات تظةر      
 .ننياملواط يوميات يف تتجلى السلبية آثارها وبدأت ،وضوحا أكثر بات األمر فإن ،على أداء االقتصاد الوطين
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  .في الجزائر تطور أسعار النط : أوال
 النفطية السوق وتتميز األسعار ،اخلارجية يف التجارة هبذا مكانة رائدةويكتسب  ،العامل يف الطاقة مصادر أهم من النفط يعترب     

 ميكن و غريها، أوالسياسية  أواالقتصادية  يف العامل سواء العاملية التغريات من بالعديد السوق هذه لتأثر نتيجة االستقرار وعدم بالتقلب
إىل ثالثة فرتات خمتلفة ختللةا حدوث صدمتني نفطيتني ألسعار  9002 – 9000خالل فرتة  يف اجلزائر النفط أسعار تطور إبراز

ي يف أزمة الرهن العقار ) 9001إثر حدوث األزمة املالية العاملية يف  9004النفط، تتمثل الصدمة األوىل يف تراجع األسعار يف 
هتا أكرب على االقتصاد الوطين مقارنة كانت تداعيا، و 9009صف ثت الصدمة الثانية يف منت، بينما حد(الواليات املتحدة األمريكية

 :تتلخص هذه الفرتات كما يلي. بالصدمة األوىل
  : (0112 – 0111) الطترة األولى.0
 طرف من الطلب يف مسبوقة غري زيادة هذه الفرتة شةدت تعترب هذه املرحلة بداية لتطور أسعار النفط خالل األلفية اجلديدة، حيث   

 9001دوالر للربميل سنة  41.95إىل  9000دوالر للربميل سنة  94.09حيث ارتفعت أسعار النفط من  الناشئة، االقتصاديات
، إال أن هذا 0424حيث شةدت السوق النفطية أعلى مستوى قياسي لسعر النفط منذ أزمة  %325بزيادة قياسية قدرت بـ 

نتيجة  % 46، مسجلة اخنفاض قدر حبوايل 9004دوالر للربميل سنة  69.9 االرتفاع مل يستمر حيث اخنفضت أسعار النفط إىل
 .9001يف األزمة املالية العاملية 

 :(0102 – 0101)الطترة الثانية . 0
دوالر للربميل  000عودة أسعار النفط إىل عتبة  9000شةد عام، و 9000عرفت هذه الفرتة انتعاش يف أسعر النفط ابتداء من       

دوالر للربميل وذلك نتيجة لعدة عوامل منةا  009.6ارتفع سعر النفط بشكل ملحوظ ووصوله إىل مستويات غري مسبوقة وبلغ حيث 
وأزمة الديون السيادية يف الدول املتقدمة خاصة منطقة األورو، وتقلبات  9000التطورات اجليوسياسية يف املنطقة العربية يف هناية عام 

 .دوالر للربميل 004.02إىل  9004بينما اخنفض بشكل طفيف يف عام  ،ت الرئيسيةقابل العماليف أسعار صرف الدوالر م
 (0102 – 0102 )الثالثة  طترةال. 2
 املمتدة الفرتة خالل للربميل دوالر 110 بـ قدرت واليت النفط برميل لسعر واملستقرة املرتفعة املستويات من سنوات ثالث بعد        

 األوبك منظمة إعالن منذ احندارها حدة زادتو  ، 2014 منتصف من االخنفاض يف األسعار بدأت ،2014  جوان  2011 - من
 ،2014 هناية يف 50 % من بأكثر األسعار تراجع يف تسبب مما ،اليوم يف برميل مليون 30 مستوى عند إنتاجةا سقف على اإلبقاء
دوالر للربميل سنة  59إىل حنو  9009دوالر للربميل سنة  41.95فانتقل من  هذا، يومنا غاية إىل االخنفاضات سلسلة لتستمر
 ،دوالر للربميل 99.1حيث بلغ  9006مث استمر يف االخنفاض سنة  ،حوايل النصف عما كان عليه سابقا ، لينخفض إىل9005

ارتفاع إنتاج الواليات املتحدة من : إىل األسباب التالية ذلك راجعي، و التوايل على 2016 و 2015 يف قيمته حوايل ثلث النفط ليفقد
 .النفط، حيث وصل إىل مليون برميل يوميا، اخنفاض الطلب العاملي على الطاقة وارتفاع سعر صرف الدوالر إىل مستويات قياسية

 0102 - 0111تطور أسعار النط  خالل الطترة :  12جدول رقمال
 للربميل أمريكي دوالر: الوحدة                                                                                                                             

 0111 0110 0110 0112 0112 0112 0112 0112 0112 

 41.95 29.94 60.00 50.54 46.05 91.00 99.46 94.09 92.60 أسعار النط 
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 0112 0101 0100 0100 0102 0102 0102 0102 0102 

 50.14 99.1 59.96 44.49 004.02 000.44 009.6 10.00 69.90 أسعار النط 

مقاربة حتليلية، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، : قطوش رزق، بن لوكيل رمضان، تقلبات أسعار النفط وتأثريها على سوق العمل يف اجلزائر -:المصدر
 . 011، ص 9002، السداسي الثاين 02العدد

 .94، ص 9001الوزارة املالية، تقرير عرض مشروع قانون املالية  -
 أسباب انخطاض أسعار النط : ثانيا

 شك وال باألزمات حافل ، وتارخيهالنفطية بشكل اخلاص ولالقتصادياتي لالقتصاد العاملي عموما النفط احملرك الرئيس قطاع ميثل     
واملتجددة اليت تعرفةا  ةاملتكرر  األزمات تاريخ يف حلقة إال هي ما 2014 سنة منتصفابتداء من  اخنفاض أسعار النفط مةصد أن

 جمموعة إىلأسباب الصدمة األخرية  ترجعو  .السياسيةاالقتصادية و  عل جمموعة من العواملأسعاره تعتمد ، وبالتايل السوق الدولية للنفط
 6:يلي فيما أمهةا إبراز ميكن ،األسعار على خاصة ضغوطا فرضت اليت العوامل من
االقتصادية والركود االقتصادي الذي ميز السنوات يعود الرتاجع يف الطلب على النفط لألزمة : زيادة العرض وانخطاض الطلب. 0

وبالتايل تدين أسعاره واخنفاض معدالت النمو حيث سجل  ،األخرية اقتصاديات أكرب الدول مؤديا إىل اخنفاض الطلب على النفط
زيادة ضخ يف هذا من جةة، ومن جةة أخرى وهو أضعف معدل له منذ األزمة املالية العاملية ، 9005يف  % 6.4معدل امو بـ 

وبالتايل فإن السوق يعرف فائضا يف العرض  ،األسواق كميات من النفط الصخري من قبل الواليات املتحدة واململكة العربية السعودية
 يف ختمة خلق اخلام، مما النفط سوق إىل يوميا برميل مليون 4.2 حوايل اجلديد املصدر هذا أضاف حيث 7.مقابل انكماش يف الطلب

 .لألسعار الشديد إىل الرتاجع املتجددة الطاقات استغالل حنو التوجه ساهم كما  8.العاملي املعروض
 ديسمرب هناية يف % 0.25 ب الفائدة أسعار برفع األمريكي الفدرايل االحتياطي قرار أدى : األمريكي الدوالر قيمة ارتطاع. 0

 الدوالر قيمة بني املوجودة العكسية العالقة وحبكم األخرى، العمالت أمام قيمته من رفع مما الدوالر على الطلب زيادة إىل 2015
 .النفط ألسعار التدرجيي االخنفاض يف ساهم ذلك فإن بالدوالر مسعر اخلام النفط لكون النفط وأسعار

 أسعار على التأثري يف السياسي العامل دور جتاهل ميكن الف، الذكر السابقة االقتصادية العوامل إىل إضافة : السياسي العامل. 2
 مناطق وتوسيع اإلسرتاتيجية املصاحل خريطة رسم إعادة اجل من الدولية العالقات يف الفاعلة األطراف بني الصراع انتقل حيث النفط،
 شؤون يف التدخل يف إرادهتا وكبح ،الدول قرارات على للتأثري كوسيلة النفط أسعار استعمال إىل طاألوس الشرق يف خاصة النفوذ
 إغراق يف كبرية إنتاجية قدرات ذات دول وهي "العراق – املتحدة الواليات- إيران –روسيا – السعودية " سامهت وقد األخرى الدول
 اخنفاض إىل جمتمعة العوامل هذه أدت .االخنفاض هذا واستدامة األسعار اخنفاض يف عجل مما الطلب عن زائدة بكميات النفط أسواق
 املتغريات خمتلف على وتأثرياهتا األزمة حدة من يزيد ما وهذا فيةا، التحكم مبقدورها وليس اجلزائر سيطرة خارج وهي ،النفط أسعار

 .الوطنية االقتصادية
  الجزائري االقتصادأداء   على النط  أسعار أزمة انعكاسات :ثالثا
 :التالية االقتصادية املؤشرات من جمموعة يف اجلزائري االقتصاد على النفط أسعار الهنيار السلبية اآلثار تبيان نستطيع      
 العامة املوازنة وتقدير النفط أسعار بني الوثيق االرتباط جليا ظةري : للدولة العامة الموازنة على النط  أسعار انهيار انعكاسات. 0
سياسة ترشيد النفقات ) العامة النفقات حجم يف تقليص عرف والذي 2016 لسنة  املالية قانون يف جاء ما خالل من اجلزائر يف

 التجةيز ميزانية اخنفضت كما ، 3.3% بنسبة التسيري ميزانية يف اخنفاض سجل حيث ، 2015 بسنة مقارنة %8.8 بنسبة (العامة
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 مصادر إجياد يشكل حيث للنفط، املصدرة البلدان يف العامة املالية معادلة من جزء إال هو ما اإلنفاق ضبط نإ .16% 9بنسبة
 من 19.1%  إىل ليصل - 2014 بسنة مقارنة -العامة املوازنة عجز زاد 2015 سنة وخالل .رآخ مةما اعتبارا لإليرادات جديدة
 4411,9مليار دينار مقابل  9424,5اليت بلغت   النفطية اإليرادات يف الكبري االخنفاض بسبب وهذا اإلمجايل، احمللي الناتج إمجايل

 9006سنة من الناتج  %04.5مث اخنفض العجز إىل حوايل ، 9009ابتداء من  النفط أسعار نتيجة اخنفاض 9009مليار دينار يف 
  .اإلنفاق العامترشيد فقات العامة بسبب سياسة التقشف و مع تراجع يف النتزامن اإليرادات النفطية خنفاض يف استمرار االنتيجة 

 أسعار النط  على الموازنة العامة تقلبات انعكاسات: 12الجدول رقم 
 جزائري مليار دينار: الوحدة

 0202 0200 0200 0202 0202 0202 0202 0202 

 1080.8 100230 102130 171831 121731 111231 172230 112032 اإليرادات العامة

 7182.1 7027.1 7111.1 1221.7 1201.0 7218.0 181131 111132 النطقات العامة

 002131- 0087.1- 011130- 001731- 11.1- 708.8- 1131- 71- رصيد الموازنة العامة

 017031 078030 017131 118831 117830 108131 127237 0221 الجباية البترولية

نسبة الجباية البترولية إلى 
 11.08 11.18 17.81 12.07 10.18 12.21 11.80 18.81 (%) اإليرادات العامة

 .099،ص 9001اجلزائر،جويلية التطور االقتصادي والنقدي للجزائر،: 9002بنك اجلزائر، التقرير السنوي - :المصدر
 9001، 9002، 9006الوزارة املالية، تقرير عرض قانون املالية لسنة  -
 اإلمجايل احمللي الناتج من 30% النفطية حوايل  اإليرادات متثل :اإلجمالي المحلي الناتج على النط  أسعار انهيار انعكاسات. 0

 احمللي الناتج معدل امو فإن وعليه الناتج، هذا ثلث على سليب ومباشر بشكل يؤثر سوف النفط أسعار يف اهنيار فكل وعليه للجزائر،
وبالتايل اخنفاض  ،نتيجة اخنفاض أسعار النفط 9000 مقارنة بسنة 2.2% إىل 2017 الربع الثالث من سنة  خالل اخنفض اإلمجايل

 .حصة قطاع احملروقات من الناتج احمللي اإلمجايل
 مليار دينار جزائري: الوحدة              اإلجمالي المحلي الناتج على النط  أسعار تقلبات انعكاسات :12الجدول رقم              

 0101 0100 0100 0102 0102 0102 0102 0102 
 04499.6 02902.1 06540.4 02999.5 06694.1 06005.5 09596.9 00440.6 الناتج المحلي اإلجمالي

 9.9 4.4 4.0- 4.5 9.2 4.4 9.9 4.9 (%)معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي 
 01.6 02.9 01.1 92 94.1 49.9 46.0 49.4 (%)حصة قطاع المحروقات من الناتج  

 (9009 – 9000. )96، ص2014 مارس ، 25 رقم الثالثية اإلحصائية النشرة اجلزائر، بنك  :المصدر
 (9002 – 9004. )96، ص2017 ديسمرب ، 40 رقم الثالثية اإلحصائية النشرة اجلزائر، بنك          

 وسريع واضح بشكل النفط أسعار يف الكبري االخنفاض جتليات تظةر :الخارجية التجارة على النط  أسعارتقلبات  انعكاسات. 2
 بشكل التجاري امليزان يف عجز وكل اجلزائرية، الصادرات من 95% النفط مداخيل نصيب ميثل الذي اجلزائري التجاري امليزان على

 ةسن خالل اجلاري احلساب عجز يف حاد ارتفاع حدث وقد املقبلة، السنوات خالل وارداهتا تأمني على الدولة قدرة سريع يضعف
، إىل حوايل النصف النفطية الصادرات الخنفاض اليت أدت 9009الصدمة النفطية سنة  نتيجة مليون دوالر 04405قدر بـ 2015
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يجة لالرتفاع مليون دوالر نت 00049إىل  9002مليون دوالر، لينخفض يف سنة  02064إىل  9006مث ارتفع العجز سنة 
 .إذا بقيت أسعار النفط يف االخنفاض ةاملوالي السنوات يف العجز هذا يتعمق أن املتوقع ومن ،الطفيف يف الصادرات

 الخارجية التجارة على النط  أسعار تقلبات انعكاسات:  12الجدول رقم
 أمريكي دوالر مليون: الوحدة                                                                                                                       

 0101 0100 0100 0102 0102 0102 0102 0102 
 49264 40096 42212 69116 65402 20166 24914 52054 مجموع الصادرات
 95452 92014 50209 51510 59159 50426 92992 90924 مجموع الواردات
- 00049- 02064- 04405 9406 00065 90940 96999 06510 الميزان التجاري
 :، على املوقع 02/00/9001الوكالة الوطنية لرتقية االستثمار، حصيلة التجارة اخلارجية، تاريخ االطالع  :المصدر

                                   http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur  
 االحتياطات يف السريع الرتاجع أدى االخنفاض يف أسعار النفط إىل: الخارجية المديونية على النط  أسعار تقلبات انعكاسات .2

مليار دوالر يف هناية جوان  049، و9002مليار دوالر هناية  42.5، نزوال من 9001مليار دوالر يف هناية ماي  40إىل  املالية
 من حدث ما وذلك املستقبلي، العجز لتمويل االقرتاض زيادة اجلزائر على حيتم الذي النفطية اإليرادات اخنفاض وهذا بسبب 9009

وضع امليزانية  الثانية اخلطوة أما ،يف إطار ما يعرف بسندات التمويل غري التقليدية أوىل كخطوة احمللية الدين سندات إصدار خالل
 0.09)يورو  مليون 900 بـ للتنمية اإلفريقي البنك من قرض طلب على بإقدامةا اخلارجية للمديونية العودةالعمومية الذي أدى إىل 

 سوف واليت 10.لتمويل مشاريع مبجال الطاقة وهو أول قرض خارجي للبالد منذ هناية التسعينيات  2016سنة هناية مع (مليار دوالر
 املسبق بالتسديد بقيامةا الدول تاريخ يف فريدة سابقة اجلزائر سجلت بعدما متدنية، مستويات يف األسعار بقيت إذا املستقبل يف تزداد

 .آفاهتا من والتخلص للمديونية
 أسعار النط  على المديونية الخارجية تقلباتانعكاسات : 12الجدول رقم 

 أمريكي مليار دوالر: الوحدة                                                                                                              
 0/0102السداسي 0102 0102 0102 0102 0100 0100 0101 

 4469 4.194 4.090 4.245 4.446 4.626 9.905 5.560 إجمالي الدين الخارجي
 . 06، ص 2014 مارس ، 25 رقم الثالثية اإلحصائية النشرة اجلزائر، بنك:  المصدر
 . 06، ص 2017 ديسمرب ، 40 رقم الثالثية اإلحصائية النشرة اجلزائر، بنك          

 لقيمة الرئيسية احملددات من النفط سعر يعترب : الشرائية والقدرة الدينار صرف سعر على النط  أسعار تقلبات انعكاسات. 2
 دوالر مقابل جزائري دينار 125.32 و 110.96  بلغ حيث اجلزائري، الدينار قيمة تتةاوى األسعار اهنيار ومبجرد الوطنية، العملة
 خالل التوايل على واألورو الدوالر مقابلجزائري  دينار 99.19 و 74.40 كان بعدما ، 2017 سنة خالل على الرتتيب واألورو

وبلغ متوسط . %0.46اخنفضت قيمة متوسط املعدل السنوي لسعر صرف الدينار مقابل الدوالر األمريكي ينسية و .  2010 سنة
دينار يف عام /دوالر 004.92مقابل  9002دينار يف عام /دوالر 000.46سعر الصرف السنوي للدينار مقابل الدوالر األمريكي بـ 

، اجتاز 9006مقارنة مع عام  9002يف عام  %4.99متوسط سعر صرف السنوي للدينار مقابل األورو بنسبة واخنفض . 9006
 متعمد يكون قد االخنفاض هذا أن ورغم 9002.11دينار يف عام /أورو 095.49مقابل  9006عام  دينار يف/ أورو 090.01من 
 قيمة أن إال النفط، أسعار اهنيار عن الناجتة الصعبة العملة من املداخيل هلا تتعرض اليت اخلسارة لتعويض املركزي البنك طرف من
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 املنتجات أسعار سريفع املنخفض الدينار فان معروف هو وكما النفط، أسعار تدهور استمر إذا الحقا تنخفض أن املتوقع من الدينار
 الشرائية القدرة تدين يعين مما الدولة، قبل من املدعمة غري االستةالكية األساسية املواد وخاصة الوطنية السوق يف املعروضة املستوردة

 .العواقب جمةولة جمتمعية اضطرابات من عنةا ينجر قد وما السنوية التضخم نسب يف وارتفاع للمستةلك،
 الدينار الجزائري صرف سعر على النط  أسعار تقلبات انعكاسات: 12الجدول رقم 

 0101 0100 0100 0102 0102 0102 0102 0102 
سعر صرف الدينار الجزائري 

 مقابل الدوالر األمريكي
29.90 29.15 22.55 21.05 10.56 000.96 004.92 000.46 

الدينار الجزائري سعر صرف 
 مقابل األورو

44.04 009.99 009.06 005.99 006.40 000.99 090.01 095.49 

 .90، ص 2017 مارس ، 37 رقم الثالثية اإلحصائية النشرة اجلزائر، بنك -:  المصدر
 :على املوقع ، 02/00/9001الوكالة الوطنية لرتقية االستثمار، حصيلة التجارة اخلارجية، تاريخ االطالع  -        

                                      http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur  
  يةالنطط صدمةال لمواجهة الحكومة طرف من المتخذة التدابير :رابعا

السياسات االقتصادية املستعجلة والظرفية مست اخلصوص سياسة امليزانية والصرف  من جمموعة اجلزائرية السلطات اختذت      
 12:منةا الصعب االقتصادي الظرف هذا ملواجةة األجنيب

 على النفط أسعار تراجع أثار من للحد اإليرادات ضبط صندوق يف واملتاحة العامة املالية يف املوجودة الفوائض احلكومة استخدمت -
 .9002كلفةا النفاذ الكلي إليرادات الصندوق يف ، مما  النمو

 حصيلة برفع يسمح كإجراء ،(الدينار مقابل العمالت الدولية الصرف سعرارتفاع يف )قيمة الدينار اجلزائري  باخنفاض اجلزائر مسحت -
 . اجلزائري الدينار إىل حتويلةا عند األمريكي بالدوالر املقومة النفط مداخيل

 العامة املالية تتحملةا اليت التكاليف خفض بغرض 2016 لعام وامليزانية املالية قانون يف العامة النفقات يف التقشف تدابري تكريس -
 %بـ التسيري ميزانية تقدير اخنفض حيث ،% 8.8 بـ   2015   بعام مقارنة 2016 ميزانية نفقات اخنفضت وقد وفرات، وحتقيق
 االستثمار ختفيض عرب املتكررة غري للنفقات التدرجيي اإللغاء التقشف تدابري مشلت وقد  % 16 بـ التجةيز ميزانية واخنفضت  3.3

 بعض وكذا العام القطاع يف التوظيف وخفض املنتجات من الكثري على االسترياد رخص فرض مع الواردات، وتقليص العمومي
 .االجتماعية اآلثار ذات اإلجراءات

 واملازوت، الكةرباء استةالك على املضافة القيمة على الرسم رفع أساسا مشلت 2016 لعام املالية قانون مبوجب الرسوم بعض رفع -
 .املستوردة اآليل اإلعالم أجةزة على % 15 ب مجركية حقوق وفرض

 قانون علية يطلق البعض جعل ما وهو والرسوم والضرائب األسعار يف الزيادات من الكثري 2017 لسنة املالية قانون مشروع تضمني -
 .املالية قانون وليس الضرائب

وخري دليل على ذلك التأكل الكامل لرصيد  ،غري ناجعة لألزمة السلبية اآلثار من للحد احلكومة اختذهتا اليت لسياساتا هذه إن     
 الصعب الظرف هذا يف اجلزائر حتتاج ،وعليه .ونصف من بداية األزمة النفطية بعد ثالثة سنوات 9002يف  اإليرادات ضبط صندوق

 يف القرار صناع على البد وبالتايل ،استقرارا واستدامة أكثر مسار على العامة ماليتةا وضع يف تساعد اقتصادية إسرتاتيجية صياغة إىل
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 تكون قطاعات يف استثمارات حنو بالتوجه النفطي، غري لالقتصاد دفعة وإعطاء االقتصادي النشاط لتنويع جةودهم يكرسوا أن اجلزائر
 .ملنتجاهتا تنافسية مزايا اكتساب على تساعدها ،)الفالحة السياحة،( نسبية مزايا من اجلزائر فيةا تستفيد أن ميكن اليت امليادين ضمن

 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية االقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات: المحور الثالث
 من املؤسسة، مستوى على سواء به تضطلع الذي الدور إىل بالنظر املعاصرة االقتصادية احلياة يف املؤسسات هذه أمهية تتزايد      
 البطالة، وحماربة الشغل مناصب خلق يف باملسامهة الكلي ستوىامل وعلى املال، رأس وتوظيف العمالة من صاحبةا حاجة إشباع خالل
 .ما بلدتطور  درجة لتحديد معيار أهم يعترب الذي احملروقات خارج مجايلاحمللي اإل الناتج وزيادة
 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل: أوال
 يت ختلقال االقتصادية القطاعات أهم من تعترب إذ ،العمل فرص توفري يف فعال بدوراملؤسسات الصغرية واملتوسطة  تساهم      

وال شك أن التطور املستمر الذي  .استيعاب قدر كبري من العمالةعلى ومن أهم خصائص هذه املؤسسات قدرهتا  ،لشغ ناصبم
مسح هلا بتوفري العديد من مناصب الشغل خصوصا يف هذه املرحلة اليت يعاين منةا  ،ه هذه املؤسسات يف اجلزائر من ناحية عددهاتعرف

 .فئة الشباب بنيخاصة  البطالة تزائري من ارتفاع يف معدالاالقتصاد اجل
 عامل: الوحدة              لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةفي اتطور مناصب الشغل المصرح بها :  12الجدول رقم       

 0101 0100 0100 0102 0102 0102 0102 0102' 

 9521924 9500629 9492944 9000665 0454646 0100299 0626000 0522040 الم ص م الخاصة

 94624 94099 94292 96562 91956 92425 91016 91656 الم ص م العامة

 0210222 0221222 0220101 0022020 0110220 0222002 0202022 0202222 المجموع

دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ترقية الصادرات غري النفطية، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شةادة املاجستري يف العلوم أمحد غراب، : المصدر
 .069، ص9005/9006، 4اجلزائر التجارية، جامعة 

bulletin d’infirmation statistique de la PME, ministère de l’industrie et de mines, n°20,n°22, n°24,n°26, n°28, 

n°30,n°31. 

 - 9000الفرتة عدد مناصب الشغل اليت توفرها املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل  الحظ ارتفاعن أعاله من خالل اجلدول      
 نالحظكما  .9000مقارنة بسنة  %56.91 بزيادة قدرت بـ 2016  سنة يف شغل منصب 9590641بلغت  حيث 9006

 يف شغل منصب 2511674 بلغ حتتل املركز األول يف توفري مناصب الشغل والذي اخلاصة املؤسسات الصغرية واملتوسطة أن أيضا
وذلك راجع إىل إنشاء املؤسسات واملقاوالت اخلاصة يف إطار ، 2010  سنة مع مقارنة%  56.27بـ تقدر ارتفاع بنسبة 2016 سنة

 مناصب الشغل، عدد زيادة يف تطور أي تعرف مل العمومية واملتوسطة الصغرية املؤسسات أما .الشباب وتشغيل لدعم الوطنية الوكالة
منصب  94099منصب شغل إىل  91656من  اخلوصصة، حيث اخنفضت إىل راجع ذلك يف والسبب مستمر اخنفاض يف فةي

 .%90.45بنسبة قدرت بـ 
عامل  9600451بلغت القوة العاملة اإلمجالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،  9002ويف هناية النصف األول من عام       

ملؤسسات الصغرية عاملة اجتدر اإلشارة إىل أن إمجايل القوى ال. من املؤسسات الصغرية واملتوسطة العامة 94 624منةم فقط 
 . 900213والنصف األول من عام  9006بني النصف األول من عام  %9.51بنسبة  ىواملتوسطة قد ام
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 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات: ثانيا
 لنا ويوضح احملروقات، قطاع خارج اخلام الداخلي الناتج تكوين يف معتربة نسبا واملتوسطة الصغرية املؤسسات نصيب يشكل     

 . 9006 - 9000 للفرتة املؤسسات هلذه القانوين الطابع حسب احملروقات قطاع خارج اخلام الداخلي الناتج تطور املوايل اجلدول
 0102 - 0101 القانوني الطابع حسب المحروقات خارج المحلي اإلجمالي الناتج تطور :01الجدول رقم 

 ينار جزائريدمليار : الوحدة 
 0101 0100 0100 0102 0102 0102 0102 

 140.49 206.00 904.0 144.99 244.41 494.49 192.54  ة القطاع العام يف الناتج مسامه
% 02.10 02.02 00.10 00.2 02.22 02.22 02.22 

 9054.20 9001.45 9019.0 6290.04 5104.09 5042.96 9610.61 مسامهة القطاع اخلاص يف الناتج 
% 22.22 22.22 22.22 22.2 22.02 22.22 20.02 

 9140.09 9199.95 9544.0 2649.94 6606.909 6060.1 5504.90 اجملموع
 ,bulletin d’infirmation statistique de la PME, ministère de l’industrie et de mines, n°20,n°22, n°24,n°26 - :المصدر

n°28, n°30 (2011-2017) 

تزايدت  خارج احملروقات اخلام الداخلي الناتج يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات مسامهة أن 00رقم  اجلدول خالل من يتضح       
 دينار مليار 2649.94إىل2010 سنة يف جزائري دينار مليار 5504.90 من انتقلت حيث 9004 غاية إىل مستمر بشكل

 .، بسبب اخنفاض أسعار النفط9006 – 9009مليار دج خالل الفرتة  9140.09إىل  9544.0مث اخنفضت من  جزائري،
 احملروقات قطاع خارج اخلام الداخلي الناتج يف األكرب املساهم ميثل اخلاصة واملتوسطة الصغرية املؤسسات قطاع أن الحظنكما         
 النشاط فروع على القطاع هذا هليمنة ، نظرا% 19.40بـ  قدرت بنسبة 9006 – 9000باملتوسط خالل الفرتة  ساهم حيث

نسبته  ما املتوسط يف تتعد مل العام القطاع مسامهة بينما ،(...تواملواصال النقل والتوزيع، التجارة العمومية، واألشغال البناء) الرئيسية
02.64%. 

 اخلام الداخلي الناتج إمجايل من اخلاصة املؤسسات الصغرية واملتوسطة نصيب يف املستمر االرتفاع اجلدول معطيات توضحو        
 %  بنسبة 9004سنة  إىل غاية االرتفاع يف واستمرت 2010 سنة يف 84.98 % النسبة كانت احملروقات، حيث قطاع خارج

احمللي اإلمجايل بنسبة لناتج ا ى، ام 9002يف الربع الثاين من عام  .9006يف سنة  % 20.95إىل أن وصلت إىل   88.30
يف الربع  % 9.0وظل معدل امو الناتج احمللي اإلمجايل خارج احملروقات مستقرا عند . 9006مقارنة بالربع نفسه من عام  0.5%

  9006.14يف نفس الفرتة من عام  %4.5مقارنة بـ  9002 الثاين من
 خارج قطاع المحروقاتمساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيمة المضافة : الثثا

 اخلاص القطاع كان حيث ومتطور، مستمر بشكل املضافة القيمة خلق يف اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات سامهت قدل      
 مليار 827.53 بقيمة العام القطاع ساهم بينما ، 84.98%بنسبة أي دينار مليار 4681.68 حبوايل 2010 سنة يف يساهم
 2015 سنة وأصبح يف .والتجارة واملواصالت النقل العمومية، واألشغال جمال الزراعة، البناء يف خاصة  15.02% بنسبة أي دينار

 أي دينار مليار 1313.36 قيمة حقق فقد م،العا القطاع وأما. 85.78% بنسبة أي دينار مليار  7924.51  بـ يساهم
 للمجتمع، الثروة خلق يف اخلاصة واملتوسطة الصغرية املؤسسات هبا تتمتع أصبحت اليت األمهية إىل يشري ما وهذا ،  14.22%بنسبة
 التابعة واملتوسطة الصغرية املؤسسات حبيث أن  عام، بشكل التنمية لتحقيق القطاع هذا على الرتكيز حنو اجلزائري االقتصاد توجه وكذا

 املؤسسات مسامهة وتراجع االقتصادي النشاط جماالت كل يف وهذا املضافة، القيمة حتقيق يف كبرية سامهت بنسبة اخلاص للقطاع
 منه ليجعل عام بشكل اخلاص القطاع ودخول ةالعمومي املؤسسات خوصصة إىل هذا ويعود العام، للقطاع التابعة واملتوسطة الصغرية
 .الوطين االقتصاد يف األكرب املتعامل
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 في القيمة المضافةتطور مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : 00الجدول رقم 
 ينار جزائريمليار د: الوحدة

 0101 0100 0100 0102 0102 0102 
 0404.46 0012.44 144.99 244.41 494.49 192.54 م ص م قطاع عام

% 02.10 02.02 00.10 00.21 02.2 02.00 
 2499.50 2441.65 6290.04 5104.09 5042.96 9610.61 م ص م قطاع خاص

% 22.22 22.22 22.22 22.21 22.0 22.22 
 4942.12 1592 2649 6606 6060 5504 المجموع

 :المصدر

bulletin d’infirmation statistique de la PME, ministère de l’industrie et de mines, n°30 ,année 2016. P 42.  

 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصادرات خارج المحروقات: ارابع
 صادرات علىكبري ال اعتمادها ألن احملروقات، قطاع خارج اصادراهت تنويعلالتصدير  لنشاط كبرية أمهية اجلزائر أعطتلقد       

بسبب التقلبات اليت تشةدها أسعار النفط يف األسواق الدولية له، وما ميكن  الوطين االقتصاد على اكبري  اخطر  يشكل حيث تاحملروقا
 يستدعي الذي األمر الزوال، مآهلا ثروةمن جةة أخرى  احملروقاتقتصادية، وتعترب اقتصادية تؤثر على توازناهتا االدثه من صدمات أن حت

اليت ال تزال هتيمن على صادراهتا رغم اجلةود  احملروقات خارج الصادرات وترقية تنويع خالهلا من يتم بديلة قطاعات عن البحث
 بني من واملتوسطة الصغرية قطاع املؤسسات ويعترب .والتدابري املتخذة من قبل السلطات لتنشيط الصادرات خارج قطاع احملروقات

 .وطينال االقتصاد تنويع أجل من عليةا يعتمد اليت املتاحة البدائل
 .في الجزائر اتواقع التصدير خارج قطاع المحروق. 0

 اعتماد يف ظل كبري حتدي يعترب احملروقات خارج الصادرات تنمية إسرتاتيجية يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات مسامهة إن      
األمثل لتفادي الوقوع يف كارثة قد تؤدي  البديل إجياد على العمل يستوجب مما احملروقات، صادرات على مفرط بشكل الوطين االقتصاد

 .اهنيار االقتصاد الوطينإىل 
 الصادرات خارج واقع على نظرة إلقاء املةم من للجزائر، اإلمجالية الصادرات يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات مسامهة حتليل قبل      

 .احملروقات قطاع اجلزائري مع االقتصاد بني الوثيق االرتباط حجم على فكرة إعطاء قصد احملروقات
 يف مسامهتةا نسبة تتعدى إذ ،على طول الفرتة اجلزائرية الصادرات على احملروقات قطاع هيمنة 09اجلدول رقم  معطيات تبني     

 نسبة تتعدى مل حني يف 9002 – 9009خالل الفرتة  %49و  9004 – 9000خالل الفرتة    97 % الكلية الصادرات
 يدل مما ،9002- 9009خالل الفرتة  %5و 9004 - 9000الفرتة  خالل يف  3% احملروقات قطاع خارج الصادرات مسامهة

 باألسواق الوطنية املؤسسات تواجد ضعف إىل راجع وهذا. التصدير يف األحادية على مفرط بشكل الوطين االقتصاد اعتماد على
 على األوريب االحتاد دول غرار على الدول بعض من التجارية القيود إىل إضافة العاملية املقاييس مع توافقه وعدم اإلنتاج الدولية لضعف

 .الوطنية املنتجات
يف حني سجلت صادرات احملروقات اخنفاض  ،9004- 9000خالل الفرتة  احملروقات خاصة الصادرات نسبة يف سجل ارتفاع    

. 9009مقارنة بعام  %95.21وبنسبة اخنفاض بلغت  %49.59، حيث بلغت حصتةا من إمجايل الصادرات 9005خالل عام 
 %02.09٪ من إمجايل حجم الصادرات، واخنفضت بنسبة 44.19، حيث شكلت 9006مث استمرت يف االخنفاض خالل العام 

مليون دوالر سنة  91996مليون دوالر مقارنة بـ  49124ارتفعت بشكل طفيف إىل  9002أما يف سنة . 9005مقارنة بعام 
  .% 06.41بنسبة  9006
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، أي ما 9005من إمجايل حجم الصادرات يف سنة  %5.96الصادرات خارج احملروقات هامشية، حيث سجلت فقط تبقى      
فقط من إمجايل حجم الصادرات  %5.44، كما بلغت  9009مقارنة بعام  %90.0مليون دوالر، باخنفاض قدره  9064يعادل 
أسعار  فاضاخن إىل راجع وهذا .9005عن عام  %04.20مليون دوالر، باخنفاض قدره  0210، أي ما يعادل 9006سنة 

 .خاصة واملتوسطة الصغرية املؤسسات وصادرات عامة للجزائر الكلية الصادرات على العاملي الطلب تناقص إىل أدت اليت البرتول
  0102 - 0101 المحروقات قطاع خارج تطور الصادرات: 00الجدول رقم 

 أمريكي مليون دوالر: الوحدة
 0101 0100 0100 0102 0102 0102 0102 0102 

 0140 0210 9064 9519 9065 9069 9069 0596 صادرات خارج المحروقات
% 0.22 0.20 0.22 2.02 2.00 2.22 2.22 2.22 

 49124 91996 45299 60409 64259 64109 20992 55592 صادرات المحروقات
% 22.22 22.02 22.02 22.20 22.22 22.22 22.12 22.22 

 49264 40096 42212 69116 65402 20166 24914 52054 مجموع الصادرات

 :، على املوقع 02/00/9001الوكالة الوطنية لرتقية االستثمار، حصيلة التجارة اخلارجية، تاريخ االطالع  :المصدر
                                      http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur  

ظاهرة التبعية املطلقة للثروات  نات اليت تعاين مضعف تنافسية االقتصاد الوطين، حيث يصنف ضمن االقتصادي ويتضح جليا      
الريعية وتأثريها السليب على امليزان التجاري كمحصلة لالختالالت البنيوية وتدهور شروط التبادل يف األسواق الدولية، وهذا مؤشر كاف 

من ناحية، وبالتقلبات  على أسعار احملروقات على عدم حتمل اقتصادنا الوطين للصدمات اخلارجية حيث يتأثر كثريا بالتذبذبات الطارئة
 .من جةة أخرى( الدوالر واألورو)اجلارية على أسعار صرف العمالت الصعبة 

 التركيب السلعي للصادرات خارج قطاع المحروقات. 0
 اإلصالحات من برامج انتةاجةا من بالرغم وهذا حملروقات،تركيزها على او  صادراهتا تنوع عدم من تعاين اليت الدول من اجلزائر تعترب    

وأيضا  الصعبة، للعملة جديدة مصادر عن والبحث االقتصاد تنويع أهدافةا أهم من كانت اليت اخلارجية التجارة وحترير االقتصادية
ض تنافسية الصادرات اجلزائرية ضعيفة من حيث قيمة حصتةا السوقية ألن الفارق بني قيمة صادراهتا خارج احملروقات وصادرات بع

 . ألهنا تعمل على تنويع صادراهتا خارج قطاع احملروقات ،صدرة  للنفط كبريالدول غري امل
 0102 -0101تطور التركيب السلعي خارج المحروقات : 02جدول رقم 

 أمريكي مليون دوالر: الوحدة 
 %التطور %الحصة 0102 0102 0102 0102 0102 0100 0100 0101 

المواد 
 6.99 0.04 491 492 945 494 909 405 455 405 الغذائية

- 04.0 0.94 42 19 006 004 004 061 060 49 المواد الخام
المواد نصف 
 9.22 9.5 0491 0542 0644 9090 0951 0592 0946 0056 مصنعة

التجهيزات 
 42.09 0.01 29 54 04 06 91 49 45 40 الصناعية
السلع 
 5.96 0.06 90 01 00 00 02 04 05 40 االستهالكية
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الطاقة 
 06.95 44.19 49169 92009 49644 60409 69460 64109 20992 55592 والتشحيم

 05.21 000 49264 91114 49661 69116 69429 20166 24914 52054 المجموع
 : ، على املوقع02/00/9001الوكالة الوطنية لرتقية االستثمار، حصيلة التجارة اخلارجية، تاريخ االطالع  :المصدر

                                  http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur  
نالحظ أن الصادرات خارج احملروقات ليست متنوعة بدرجة كافية وهذا راجع لسيطرة قطاع احملروقات  ،انطالقا من اجلدول أعاله    

حيث شكلت الصادرات . ، كما أهنا تتكون من نفس الرتكيبة لعدة سنوات% 44.19على الصادرات اجلزائرية الكلية أي بنسبة 
املواد نصف مصنعة : تصديرها خارج جمال احملروقات أساسا يف ، وتشمل جمموعة السلع اليت يتم9006يف  %6.06خارج احملروقات 

 %0.04من إمجايل الصادرات، مث السلع الغذائية حبصة  %9.5اليت حتتل الصدارة يف هذا اجملال مقارنة بالسلع األخرى حيث متثل 
مليون دوالر، ويف األخري تأيت  19ا يعادل أي م  %0.94مليون دوالرـ  وتأيت املواد اخلام يف املرتبة الثالثة حبصة  492أي ما يعادل 

 .%0.06و  %0.01السلع الصناعية والسلع االستةالكية غري الغذائية حبصص على التوايل بـ 
 املسامهة نسبة تتعدى مل حيث الصادرات، قطاع يف املتوسطةو  الصغرية للمؤسسات متواضعة مسامهة إىلحصائيات اإل تشري كما      

 وعموما. أخرى نامية بدول مقارنتةا مت ما إذا خاصة جدا ضئيلة نسبة وهي ، 2016سنة الصادرات إمجايل من   6.16 %ما مقداره
 هيكل جعل يف واملتمثل املنشود، االسرتاتيجي اهلدف بلوغ يف املتعاقبة اجلزائرية حلكوماتا فشل على واضحا دليال هذه النسبة تعد

 .احملروقات بقطاع الوثيق ارتباطةا وفك متنوعا الصادرات
 عددها توزيع احلسبان يف األخذ ومع ،للصادرات خارج قطاع احملروقات للمؤسسات الصغري واملتوسطة السلعي التنوع إىل بالنظرو       

 تكلفة يشكالن اللذان والزراعة التحويلية الصناعة قطاع يف كبري ضعف مع العمومية واألشغال اخلدمات قطاع يف جلةا يرتكز واليت
 هلا تتيح ال قطاعات يف لرتكيزها نتيجة التصدير حنو املؤسسات من النوع هذا توجه بضآلة قناعة تتولد اجلزائرية، الواردات يف كبرية
خرتاق األسواق تنافسية املنتوج الوطين اللذلك البد على السلطات الوصية على ترقية .،الدولية األسواق يف للتصدير قابل إنتاج تقدمي

 .متطلبات التنافسية الدوليةذلك مرهون بشرط استيفاء أن إال ألجنبية، ا
 أمام التنافسية قدرهتا من يقلل الذي تنظيمةا طبيعة إىل اخلارجية األسواق إىل واملتوسطة الصغرية املؤسسات دخول تأخر يعودو        

 15:أمهةا عوامل عدة بسبب الكبرية املؤسسات
 .واخلارجية الوطنية األسواق بني الكبري التشابك ظل يف للتصدير املعامل واضحة إسرتاتيجية غياب -
 من والتقليل الربح نسبة ارتفاع بسبب االسترياد عملية ملمارسة وميلةم اجلزائريني، االقتصاديني املتعاملني لدى التصدير ثقافة غياب -

 .التصدير عن النامجة املخاطر
 .قدراهتا املالية تتعدى واليت اخلارجية األسواق ودراسة التشخيص يتطلبةا اليت الكبرية التكاليف- 
 .اخلارجية األسواق يف التوزيع قنوات وتسيري لتشكيل الكبرية التكاليف- 
 .للتصدير األمر الذي يضعف من قدرهتا على املنافسة املخصصة املنتجات خيص فيما اجلودة عامل إمهال -
 الكبرية املؤسسات على حكرا غالبا تكون واليت الدويل النشاط لتمويل الالزمة القروض على احلصول صعوبة -
 .اخلارجية التجارة يف املتخصصة اإلطارات تكوين يف املرتفعة التكاليف -

 خاتمة
 من تعاين تبقى اأهن النفطية، إال التبعية دائرة من واخلروج صادراهتا تنويع اجلزائر جاهدة حتاولاالقتصادات النفطية رار غ على     

، ويظةر ذلك جليا كلما جتددت الصدمات النفطية، فيعترب قطاع املؤسسات االقتصادي هااستقرار على  أثرت عديدة هيكلية اختالالت
 .الصغرية و املتوسطة بديال ميكن االعتماد عليه يف تنويع الصادرات خارج قطاع احملروقات
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 نتائج الدراسة -
 :يلي البحث مبكن أن جنملةا يف مانتائج يف هذا عدة لقد توصلنا إىل      

بشكل واقعي  املتوسطةصغرية و املؤسسات الاليت حدثت يف اجلزائر يف تعريف  إىل مسايرة التطورات االقتصادية سعى املشرع اجلزائري -
دف حتديد هب 9002املتضمن القانون التوجيةي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف  17 - 02 رقمالقانون من خالل إصدار 

 .تدابري الدعم هلا فيما يتعلق بإنشاء هذه املؤسسات واستدامتةا
شةد قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة تطورا ملحوظا ومستمرا سواء من حيث عدد املؤسسات أو كثافتةا، إال أن عدد وكثافة  -

 .نصف املتوسط العاملي هذه املؤسسات كثافةم تتعد  فل ،مبتوسط الكثافة املعتمدة عامليا مقارنةهذه املؤسسات قليلني وغري كافيني 
لقد أثرت الصدمات النفطية كثريا على أداء االقتصاد اجلزائري على كل األصعدة حيث تبني جليا مدى هشاشة توازنات االقتصادية  -

 .اخلارجيةالكلية الداخلية و 
، وميثل ذلك حتديا للسلطات من إمجايل الصادرات  %5 لباغيف  تعدى يال  جدا الصادرات خارج احملروقات ضئيل حجم بقىي  -

  .للبحث عن قطاعات ميكن أن تنافس فيةا يف األسواق الدولية خاصة يف قطاع الفالحة والقطاع السياحي وبعض القطاعات التحويلية
هلا وتفعيل  الداعمة واملؤسسات اهليئات من العديد وإنشاء واملتوسطة الصغرية املؤسسات لرتقية ةيالتوجية واننيالق إصدار رغم -

 مل املؤسسات هذه أن إال ،عالقتةا بالتصدير من أجل تقليص التبعية لقطاع احملروقات على إثر اخنفاض أسعار النفط يف السوق العاملي
 .املتطورة ولالد من نظرياهتا غياب املناخ التنافسي والكفاءة االقتصادية أمام بسبب احملروقات قطاع خارج الصادرات ترقية تصل
 .توصيات البحث -
ة من ترقي نقرتح بعض التوصيات حىت يتمكن القطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،يف اجلزائر أسعار النفط تقلبات ظل يف       

 :من خالل الصادرات خارج قطاع احملروقات،
 التشغيل جمال يف هبا املنوط الدور تأدية تستطيع حىتتصل إىل املعايري العاملية  حىت اجلزائر يف املؤسسات هذه عدد مضاعفة ضرورة -
   .الصادرات وتنويع املضافة القيمة خلقو 
يس بإنتاج منتجات متقنة بأدىن التكاليف وذات نوعية وجودة وفق املقاي منتج الوطين يف األسواق العامليةتقوية القدرة التنافسية لل -

 .األسواق العامليةاملطلوبة يف 
املنتجات الوطنية ذات املزايا التنافسية يف األسواق احمللية كالتمور وزيت الزيتون  يف الستثمارل املؤسسات الصغرية واملتوسطة توجيه -

 .وغريها
 ...(زراعية، خدماتيةصناعية، )اجلزائرية مبختلف قطاعاهتا  واملتوسطة الصغرية املؤسسات بتطوير الكفيلة السبل يف النظر إعادة -

خارج قطاع  الصادرات لرتقية الوطين لالقتصاد واضحة اقتصادية إسرتاتيجية بانتةاج والدويل وطينوتسةيل عملةا على املستوى ال
  .احملروقات

من خالل إنشاء الشباك الوحيد  التصديرب والقيام العاملية األسواق لدخول واملتوسطة الصغرية للمؤسسات تنافسيال ركزاملحتسني  -
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت توجه منتجاهتا لألسواق األجنبية ومرافقتةا يف اجلوانب املالية والتنظيمية واإلدارية يف األسواق 

 .الدولية
 اتفاقيات قواعد مع عارضيت ال مبا منةا املصدرة وخاصة املؤسسات من النوع هلذا واقتصادي سياسيضرورة وجود إرادة ودعم  -

 .الضريبية اإلعفاءات إىل التصدير باإلضافة على املؤسسات قدرة تقيد اليت والقانونية التنظيمية العوائق إزالة من خالل  العاملية التجارة
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 هوامشال
                                                            

، واملتوسطة الصغرية املؤسسات لتطوير التوجيةي القانون يتضمن 0207جانفي  02املوافق  0118ربيع الثاين  00يف  املؤرخ 17 - 02 رقم القانون   1
 .1ص، 1 ، املادة0اجلريدة الرمسية، العدد 

اجلريدة ، واملتوسطة الصغرية املؤسسات قيةلرت  التوجيةي القانون تضمني 0220ديسمرب  00املوافق  0100رمضان  07 يف املؤرخ 08 - 20 رقم القانون   2
 .1ص ،7-1 -1 ة، املاد77الرمسية، العدد 

، واملتوسطة الصغرية املؤسسات لتطوير التوجيةي القانون يتضمن 0207جانفي  02املوافق  0118ربيع الثاين  00يف  املؤرخ 17 - 02 رقم القانون   3
 .1ص، 1 ، املادة0اجلريدة الرمسية، العدد 

 25 .ص سطيف، ،0221/ 3 العدد ،اقتصادية جملة اجلزائري، االقتصاد يف وم ص املؤسسات تنمية أساليب صاحلي، صاحل 4
 حول الرابع الدويل امللتقى ص،وم، م، على تطبيق مع اجلزائرية الصناعية الصادرات لرتقية وتنافسي اسرتاتيجي كمدخل الصناعي التسويق مجعي، عماري 5

 .7ص ، 2010 نوفمرب، الشلف، جامعة العربية، لدولا يف احملروقات خارج الصناعية للمؤسسات التنافسية واالسرتاتيجيات املنافسة
 -تنمية القطاع السياحي كأحد اخليارات االسرتاتيجية-علي محيدوش، زهري بوعكريف، تداعيات اهنيار أسعار النفط وحتمية التنويع االقتصادي يف اجلزائر 6

 : ، على املوقع01/02/0208تاريخ اإلطالع . 001ص 
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/21692                                                                                   
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