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عانى االقتصااد اجز ازرارم اع صات وات تز ااتج نتعزاا اعت اادن عجاى نتا ج اجحطااع اج ا ادج
اج ت ثااب وحطاااع اج ر قااات)اجنذطكج ذ تاااع ع تااب اج رتاز األَّ ب فااا اجتزااارة واانتثر ااع %99
ااع صااادرات اجز ازراارج جااذجذ فاقل اع ذجااذ اجحطاااع قااد تاانثر واألز ااا االقتصااادعا اجتااا صااجت عااا
اجوا فااا االقتصاااد اجز ازراارمج ج ا تلااتط
6986ج اج ت ثجااا وانضذاااض تلااتار اجاانذطج ذ تثاار لا ا
اجززارر ع اجتغجب عجى االز اج فت جت عجى تحدع عدد ع اجو ار ج جتضطا األز ااج جا ت حا
تج ااذ اج ي ااارع االص اام ات اجتا ج ااا ج َ ااا عانتا ا اجز ازر اار ن ااذاذج و ااب تان اات ج جي ااا ززرع ااا ف ااا
ا جا ججلعطرة عجى اج ض االقتصادم اج تدنا فا ع ا اجز ازرار فاالصام ات تانات عواارة
عع و ار ج عدعدة هدفيا ا داث التحرار اقتصادم فا اجززارر.
المقدمة
تلي ت اجززارر وتارعضيا اجط عب فا رل اجضارطا اجلعالعا ج ت ناتياا اجتاا ناضاجت جتحا د
توعر رغ اجتضا عات اجزلاا اجتاا ت زات والاتحمجياج
عدة جج ص ب قجى ضاجتياج فتاع نتازيا اا
ي ا عتع ع ت ار فانع اجتوااعع تااع اضا ا ا اتزاان تجاذ اج ت ناات اجتاا اغرقات اجاومد و يااتب

عاادة

نيااا عجااى لاات ن اجزانااب االقتصااادم فاادفتت واااجززارر فااا االنتحاااب ااع نظااا االقتصاااد

اج ضطااط قجااى اقتصاااد اجل ا

اتضاااذ و ا ار ج اجتتاادعب اجيعتجااا اجضصضصااا فاات االل ا ا ا ااا

االلتث ار االزنوا جتط عر االقتصاد اجززاررم اجضر ج ع االز ا .
التندت اجدرالا قجى ز عا ع االيتاجعات جعت االزاوا عنيا داضب ثناعا تجذ اجدرالا ها.:
 .6تعف ت تنت اج ت ا اجززاررعا ع ا ت اء االز ا االقتصادعا فا وداعا تلتعنعات اجحارع
اج نصر ق
اللاع َ ا وتد لعالا اجت ب ن

اقتصاد اجل ؟
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 .2هب ت تنت اج ت ا اجززاررعا ع اعزاد اصمح اقتصادم زتب اجومد تنت وااللاتحرار
وتد اجلعطرة عجى حدرات اجومد؟
ي ا ب اجو ااث

ا رعع تنااا ب األ ب ته ا اجو ا ار ج اجتااا ظياارت فااا عيااد اجعااا عع زر اب

ج تاجزا االز ا االقتصادعاج فع ا تتطر اج ا ر اجثاانا وا ار ج االنتااش االقتصاادم فاا
عيد عود اجتزعز و تذجعحا.
أوًال -برامج التكيف الهيكمي االقتصادي في عهد الرئيس اليامين زروال:

تان اات ونع ااا االقتص اااد اجز ازر اارم تت ااانا ااع تن اااقص اض ااتمالت هعتجع ااا نتعز ااا ع ااد تن عا ا

اجصادرات االزراءات اج ارعا ججتزارة اجضارزعاج غعاب لتر اجصرف ونلاوت اج حعحعااج عاد
قاوجعا ااا ت عا ااب اجا اادعنار اجز ازرا اارمج فضا ا اام عا ااع ذجا ااذ ف ا اقل اع ارتوا اااط االقتصا اااد اجز ازرا اارم وحطا اااع

ترضااا جي ازات عنعذاااج وذتااب ع ا ااب ضارزعاااج فضا اام عااع انضذاااض تلااتارن
ا
اج ر قااات زتج ا ر
ارتذاع ج جذجذ فقل اع تحرعر صاند اجنحاد اجاد جا اجاذم تتاد ت ا
َع جزا ء اجز ازرار قجاى ت رعار اجتزاارة
اجضارزعاا تلاي ولعزاوعاا توعارة فاا ت حعا نلاوا اجصارف اج حعحعااج تن عا اجصاادراتج

اعااا

اجتزااارة)6كج فتاناات اجز ازراار و ازااا قجااى ض ا و ا ار ج صاام ات اقتصااادعا ضاار رعاج جغاارض
ت حع ا اجتن عااا االقتصااادعاج جااذجذ قااررت اجلااجطات اجززاررعااا اجت ا دة قجااى صااند

اجنحااد اجااد جا

اجونااذ اج ااد جاج الوا ا ار اجتح ا دج ااع ااادة زد ج ااا اجاادع عج ج ااذجذ ض ااتت و ا ار ج اجتثوع اات اجتتع ااف

اجيعتجا اج دع

ع جدع صند

اجنحد اجد جا اجونذ اجد جا)2ك.

لتت اجلعالا االصم عا اج ت ثجا وورنا ج االلتحرار اجتتععف اجيعتجا قجى التتادة اجتا ازع
اج اجا اجداضجا اجضارزاج جج ّد ع اجتضض ج ت لعع عزاع اج دف عاتج رف اجحدرة اجتنافلاعا
جمقتصااادج جت حعا اجن ا االقتصااادمج تتاارف وا ار ج اجتثوعاات اجتتعااف اجيعتجااا ونَانيااا :ز عااا
ع االزراءات اج ازب تواعيا ع جدع االقتصادعات اجتا ت ار فاا تز اات هعتجعااج ت ا
َع اجيادف
ع تجذ االزاراءات ازجاا اج ياتمت اجداضجعاا اجضارزعااج ت اجتحجعاب نيااج جغارض ت حعا اجن ا
االقتصادم االزت اعاج
فااا اجتالا
ع صند

ع ثا

داث تغعرات زذرعا فا اج نظ ا االقتصادعا)3ك.

ااع نعلاااع عااا  6994افحاات اج ت ااا اجززاررعااا عجااى اجوا ار ج االقتصااادعا واادع
اجنحد اجونذ اجد جاج تقد ت عجى ز عا ع اجتتدعمت اجيعتجعا جمقتصاد)4ك.
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 برنامج االستقرار الهيكمي ( 4آيار  3 – 4991نيسان :)4991دضجاات اجز ازراار فااا ر جااا االصاام ات اجيعتجعااا جمقتصاااد واجتتااا ع ا اج للااات اج اجعااا
اجد جعا فا نعلاع 6994ج االتذاا اج وار فاا عاار عاا  6994جت عاب ورناا ج االلاتحرار اجاذم
رع َت ا بد ورنااا ج قصااعر اج اادن )(stand byج ر ّدت ا عااا ا ااد واادع
جغرض ب االضتمالت اجيعتجعا اجتا َ ار ويا االقتصاد اجززاررم)5ك.
قد صند
ّ

اجنحد اجد جا لاندت اج اجعا اج حادرة  359جعا ع اع اجت امت اجحاوجاا ججلا بج

تاجا ااذهب اجت ا اامت اج تدا جا ااا داضا ااب صا ااند

اجنحا ااد اجا ااد جا نيا ااا ) اجا ااد الرج اجع ا ا ر ج اجزنع ا ا

االلااترجعناج اجع ا اع اجصااعناج اجااعع اجعاواااناك ا تحاادع
تص ا ع

ااع صااند

اجنحااد اجااد جاج

ن ا ججورنااا ج اجتاااجا جملااتحرار واادع

ع ازاع اج اادف عات)6كج تض ا ع اجورنااا ج عاادد ااع االز اراءات اجتااا ااددها اجصااند ج

تضجصت فا تتدعب األلتار اجنلوعاج اازاجا اجحع د عجى اجتزاارة اجضارزعااج

عازاع اج ادف عاتج

ت رعر لتر اجصرف وتضذعض قع ا اجت جا اج طنعاج تضذعض اجتزاز اج ع ازناا وضاوط االنذاا

اجتااا ج تياادعد اجلعالااا اجنحدعاااج ال ت ا اء اجطجااب اجتجاااج ت حع ا اجت ا ازع اجااداضجا اجضااارزاج
فضا اام عااع تلااععر اجطجااب اج جااا و لاااطا لعالااا نحدعااا صااار اج تضذااعض ضااد ات اجاادع ع

اجضارزعاج ت لعع فتاجعا اجيوتا االزت اععا)7ك.

تَ ّ ا تهداف ورنا ج االلتحرار فترتزت عجى)8ك:
 اجت دة قجى االلتحرار اج ااجا ا ت حعا اجن ا ج ضجاقطاع اجصناعا اجتزارة.

ناصاب ياغب زدعادة فاا رتا ّب اع

 و ث التحرار األلتار اجتجعاج قاللاع ا وتد عزز اجضزعنا اج عزانعا.
 عااادة فاات األل ا ا اج اجعااا العزاااد لااوب جتلااععر عاابء اج دع نعاااج تضذااعض ضااد تياجتيزع االلتث ارات األزنوعاج ت رعر اجتزارة اجضارزعا.
 -تيزع االلتث ار فا قطاع اجلتعج

لاعدة اجذرات االزت اععا اج ر ا.

 ضج ظر ف ير ط اجعا ااعزاوعاج جت حع ن -ت حع

تدب اجن

ق م دار فا اج دن اجحصعر.

اجناتج اجداضجا االز اجا وا  %3عا 6994ج  %6عا .6995

 عادة اجت ازع قجى عزاع اج دف عات عع طرع تضذعض عبء اجدع ع اجضارزعا و لااطاعادة زد جا اجدع ع.
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جغاارض ت حع ا تهااداف اجورنااا ج جزاانت اجز ازراار قجااى اتضاااذ ز اراءات قع ا ادة ج نيااا :تتاادعب

تاادب لااتر اجصاارف جعصااو

ا ااد د الر ااا علااا م  36دعنااار ز ازراارمج و تنااى ضذااض قع ااا

اج اادعنار قج ااى %49,67ج ا ا ت حعا ا عز ااز اج عزانع ااا قج ااى  %3,3ااع اجن اااتج اج ااداضجا اجض ااا ج
ت اادب اجذار اادة عج ااى االدض اااب ااع  %69قج ااى

تحج ااعص تعا ارة اجت لا ا اجنح اادم ع ااع طرعا ا رفا ا
%64ج رف

تدالت اجذاردة عجى اجحر ض ونلوا 9)%23,5ك.
تا
َع اجز ازرار تلاعر وصا رة زعادة

قوعب انتياء ر ّدة ورناا ج االلاتحرار تعجاع لا جا اجصاند
عجااى طرع ا االصاامح و لااب ض ا اوط صااند اجنحااد اجااد جاج جااذا لااعت ع هناااذ اتذاقاااا زدعا اادا
ع صند

اجنحد اجد جا)69ك.

وينَع ورنا ج ضر تت ع ر ّدت  3تع ا ج ودع
 -برنامج التعديل الهيكمي ( 11آيار  14-4991آيار :)4991

اعض ااا ورن ااا ج اجتتع ااف اجيعتج ااا ال ااتت ااال
ز اااء ورن ااا ج اجتت اادعب اجيعتج ااا اج ااذم تطجا ا عجعا ا
ا
جورن ااا ج االل ااتحرار جغ اارض نت اااش االقتص اااد اجز ازر اارم االنتح اااب قج ااى اقتص اااد اجلا ا وصا ا رة
نيارعاااج جتن ا ت ل ا ااع اجورنااا ج األَّ ب تي ا بج فضا اام عااع اجتت ا فااا االصاام ات اجيعتجعااا
جج للااات اجصااناععاج تحجااعص د ر اجد جااا فااا اجنياااط االقتصااادمج اجواادء وضصضصااا زاازء
ع اج للات اجت

عاج

اصجا ت رعر اجتزارة اجضارزعا)66ك.
صند

اجنحد اجد جا قا ت اجززارر ولرلاب رلااجا

وناء عجى االتذا اجت يعدم فا زنعف
ا
اجنعااا اجلاان عا)62ك فااا اجتال ا ااع نعلاااع عااا 6995ج تم قوعااب نياعااا اج ر ا ّادة اج ااددة جورنااا ج
االلتحرار اجيعتجاج تانت اجرلاجا رفحا و ثعحا ض فعيا االطار اجتا ججلعالاات االقتصاادعا
اجنح ااد

جورن ااا ج اجتت اادعب اجيعتج ااا اجحص ااعر اج اادن ج ر ا ّادة  3تعا ا ا ج و ل ااب ضا ا اوط ص ااند
اج ااد جاج ثا ا ا ع ااداعيا رلا ا اعا و ح اار اجص ااند ف ااا اجعا ا ذاتا ا ج جغ اارض اج افح ااا عجعي ااا ااع قو ااب

اجصند

)63ك.

افا صااند
ضاااء االتذااا

اجنحااد اجااد جا فااا نياعااا عااار عااا  6995عجااى ورنااا ج اجتتاادعب اجيعتجااا تا
ا اجلااجطات اجززاررعاااج تعطااى صااند

اجنحااد ا اجز ازراار والااتت اب ا اردن

االفااادة ااع دع ا اج اااجا جت جعااات االصاامح اجتااا اتضااذتيا اجتز اات وتنذعااذها ضاامب اج ر ا ّادة ااع
عااار عااا  6995قجااى عااار عااا 6998ج صااجت اجز ازراار عجااى ت عااب قاادرن  6,899جعااار
د الر جدع ورنا ج اجتتدعب اجيعتجا)64ك.
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ا ت ن اجورنا ج عجى عدد ع االزراءاتج نيا :ق اع تلاعر االصام ات اجيعتجعاا ن ا اجت ا ب

قجى اقتصاد اجل

اج ت ثب فا عد تدضب اجد جا فا األنيطا االقتصاادعا تارذ اجلا

ع تا

نذلا ونذلا ج عزااب عجااى اجلااجطات اجززاررعااا اج افظااا عجااى اجتا زاع اجااداضجا اجضااارزاج ا
اصا ااجا ت رعا اار األلا ااتارج اا ازجا ااا اجحع ا ا د عجا ااى اجتزا ااارة اجضارزعا اااج ااعا ااادة هعتجا ااا اج للا ااات
ع اااج اادض اااب ورن ااا ج اجضصضص ااا وت ااد ضا ا االط ااار اجح ااان نا جي اااج جغ اارض وت ااث ر ح

اجت

ار ج ااا ذت اار ص ااجت ع ّجع ااا االنتح اااب ااع
اج نافل اااج تي اازع االل ااتث ار األزنو ااا)65ك .ال اات راا
االقتصاد اج ّزا قجاى اقتصااد اجلا ج زارت اصاجا االصامح اجضارعوا فات تفا اج نافلاا
ت ا اجحطاع اج صرفا اج اجاج تحدع اج لاعدة ججذرات االزت اععا اافادتيا ع اجورنا ج)66ك.
تجضصت تهداف اجورنا ج عجى اجن

اآلتا)67ك:

 رفا ا ت اادب اجن ا ا االقتص ااادمج جغ اارض ال ااتعتاب اجزع ااادة ف ااا اجحا ا ّة اجتا ج اااج اجتضذع اافاجتدرعزا ججوطاجا.
 الااتعتاب ق ا ّة ع ازاع اج اادف عاتج ا ت حع ااجنحد األزنوا.

لاات عات مر ااا ال تعاااطا اجصاارف ت

ارر ول ااوب
 ضذ ااض اجتت اااجعف االنتحاجع ااا ججتصا ا ع اجيعتج ااا ج اع ااا اجطوح ااات األتث اار تض ا ااانتتالات ر جا االنتحاب قجى اقتصاد اجل .

 ت حع اجتحارب وعع تدالت اجتضض اجلاردة جعا د جعاج قاللاع َ ا اجوجداع اجصناععا.
ا
ا
تاناات ت جااى نتااارج االتذااا ا صااند اجنحااد اجااد جا فااا عيااد اج اررعس اجعااا عع زر اب
اج ل اااعا االص اام عا اجت ااا ل ااتى قج ااى ت حعحي ااا اجت ّزا ا اجز ازر اارم ن ا ا اعت اااد ضط اااب ا ا

اجنحااد اجااد جا نااذ عااا 6994ج جغاارض عااادة زد جااا دع نياااج فتاناات اجاادع ع اجضارزعااا

صااند

اجيازس اج لعطر عجى اجززاررج ولوب ارتذاع نلوا اجدع ع )68ك.
ازت ت اات اجز ازر اار ا ا
اجااد جاج

ثج ااا ص ااند

اجنح ااد اج ااد جا ف ااا نياع ااا ع ااار  6994ج اجون ااذ

نظ ااا األ ا اج ت اادة ججتزااارة اجتن عاااج اج ز عااا االقتصااادعا األ ر وعاااج

عااع وتااض اجونا ذ اج تنعااا واجتن عاااج تضااذ

ثجااعع

ثجا اجااد ب اجتااا جيااا دعا ع ا اجز ازراار عجااى تحاادع

لاعدات جيا فا ض ء اجو ار ج االصام عا اج ي اا اجتاا يارعت اجز ازرار واتضاذهااج

ا التياا

اج ل اات رة جتطا ا عر اجلعال ااات اجنحدع ااا اج اجع اااج فض ا اام ع ااع اجتا ا از اجز ازر اار وتتي ااداتيا ااع قو ااب
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اجزيااات اجد جعااا ض ا ع اج ااد د اج تناااج تاناات اجز ازر اار فااا نظاار اج ااد ب اجدارنااا جيااا وت ني ااا
صااادر طاقااا اقتصااادعا وي ارعا تتو ارة .تذ تجضصاات تجااذ اج لاااعدات ولعااادة زد جااا اجاادع ع
اجضارزعااا ججز ازراارج فتاناات فرنلااا ت جااى اجااد ب اجتااا ت زياات جعيااا اجز ازراار العااادة زد جااا اجاادع ع
عا اج ت لطا اجط عجا األزب)69ك.

اجت

تور ت اجززارر

فرنلا فا ت ز عا  6995ج 95اتذاقااج فا لوعب عادة زد جاا دع نيااج

رتزت فا عادة اجزد جا عجى تقلاط اجادع ع اجذ اراد اج لات حا ضامب اج ر ّادة اا واعع األَّ ب اع
زعراع عا 6995ج اج ادم اجثمثعع ع عار عا 29) 6996ك.
لا

االتذااا

ا صااند

اجنحااد اجااد جا عجااى ضاااء اجز ازراار ن ا  67اتذاقاااا ا رت ا ّب ااع

وجزعتاااج تج انعاااج اج العااات اج ت اادة األ رعتعاااج اجعاواااعج اجل ا عدج تنااداج فرنلاااج اجورتغااابج
ل عل اراج اجن اار عجج ال ااوانعاج ورعطانع اااج اعطاجعاااج د ب اجوجح اااعج فنجن ااداج ه جن ااداج اجن ل اااج
عجى عادة زد جا اجدع ع عجى ف تقلاط اجدع ع اجذ ارد اج لات حا غعار اج دف عاا قواب تاارع

اج ادم اجثمثعع ع نعلاع عا 6994ج تذجذ األقلاط ججدع ع اجذ ارد اج لت حا ضمب اج ر ّادة

ا وعع األَّ ب ع زعراع قجاى اج اادم اجثمثاعع اع عاار عاا 6995ج ثا ا االتذاا عجاى ط اررا
جتلدعد اجدع ع اجذ اردج عجى تلاس طاجا ر ّدة اجتلدعد االلت حا قجى  66عا ا اج ا ان ر ّادة

اداء ااع
عذ ا تحااارب  4تع ا ا ج عجااى ت د
َع عواادت اجتلاادعد ا انتياااء ر ا ّادة االعذاااء اج حااررة ج تم اوتا ا
اج ادم اجثمثعع ع عار عا 26)6998ك.
عجى اجرغ ع تحدع طجب قجى ورعطانعاا فاا تيارعع األَّ ب عاا  6994واج افحاا عجاى عاادة
زد جااا اجاادع ع زاااءت اج افحااا فااا ت ا ز عااا 6996ج وتااد ذا ضااات ياااقا ويانَع اج لاات حات
اج اادع ع اجت ااا غط اات اج ر ا ّادة ااا و ااعع ذار ع ااا  6994ت ااان ع األَّ ب ع ااا 6997ج تا ا ع ااادة
اجزد جا عجى ار اب عجاى اجن ا اآلتاا 2,6 :جعاار د الرج ثا ا عاادة زد جتا عجاى تلااس ر ّادة

الت حا  65عا ا ا ج نيا  6,5عا ر ّدة عذ ج تذجذ وجغ  6,6جعاار د الر العاادة ت عاب ا
قاارض اجونااذ اججع ا نا)22كج قاار ض االعزااار ا اجعاواااعج ث ا ا عااادة زد جت ا عجااى تلاااس ياار ط
مر ا ااا ججز ازر ا اار ذا ن ا اات ر ا ا ّادة ال ا اات حا  62,5عا ا ا ااا ضص ا ااص ني ا ااا ر ا ا ّادة  6,5تعا ا ا ا
تلعذاء)23ك.
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التطاعت اجز ازرار و لااعدة صاند

اجنحاد اجاد جا عجاى عاادة زد جاا اا عحاارب  67جعاار

د الرج زاارن عااادة اجزد جااا ا فرنلااا و ااا عحااارب  7جعااارات د الرج  3جعااارات ا ورعطانعاااج
فض اام عااع وجاغ  5جعااارات د الر اع د ب ترضاارنج تانات رتا ّب اع تج انعاااج فرنلااج ورعطانعاااج

اج العات اج ت دة األ رعتعاج الوانعاج اجعاواع جيا اج ر صا األتور فا زد جا دع نيا ا اجز ازرار
ونلوا  %89ع ز اجا اجادع ع اجتاا زارن زاد جتياج تنات تجاذ االتذاقعاات عجاى ت دعاد تلادعد
اج اادع ع تّ ااى ع ااا 6998ج جغ اارض نت اااش االقتص اااد اجز ازر اارمج تيعر ااا اج ح ااات األلال ا ّاعا
ججتن عا االقتصادعا)24ك.

 برنامج الخصخصة:تعجنت اج ت ا اجززاررعا عع ودء تنذعذ ورنا ج اجضصضصا فا عاا 6995ج و صاذ لعالاا
اقتصا ااادعا يا ااا جاج فتا اااع ورنا ااا ج اجضصضصا ااا ت ا ااد األها ااداف األلالا ا ّاعا جورنا ااا زا االلا ااتحرار
اجتتع اافج ت اجتت اادعب االقتص ااادمج و ل اااندة ص ااند

اجنح ااد اج ااد جا )6998-6994كج ذ ت اااع

تضص ااعص اج ا ا ارد ف ااا اجز ازر اار تّااى ع ااا 6994ج ضاض ااتا تغجوي ااا جحا ا اررات دارع ااا ضا ا اوط

ت عااا واي ارة)25كج ج ااا تاناات اجضصضصااا ت ااد األهااداف األلالا ّاعا جو ا ار ج االصاامح اجتااا
الو ا ّاد ااع ع ااادة هعتج ااا اج لل ااات اجت ع ااا
قا اات وي ااا اجز ازر اار دع اات قج ااى تطوعحي اااج فت اااع ر
ضصضص ااتياج تحج ااعص د ر اجد ج ااا ف ااا االقتص اااد اجا ا طناج دعا ا اجحط اااع اجض اااصج ت ل ااع

نطاق )26ك.
تتاارف اجضصضصااا ونَانيااا) :ت عااب ااا

زا د واجحطاااع اجتااا قجااى اجحطاااع اجضاااص لا اء

وصا ا ا رة ززرع ا ااا ت تا ج ا اااكج ق اال ت ا
َع اجضصضص ا ااا عت ا ااس ع ّجع ا ااا اجت ا اان ع ج ذ عز ا اارم نح ا ااب دارة
غاجوااا ااا تح ا اجد جااا ت اات اجتزااز اجااذم
اج للااا رقاوتيااا ااع اجد جااا قجااى اجياارتا اجزدعاادةج
ا

ع صااب فااا دارة تجااذ اج للاااتج عتا ع ت عجيااا قجااى اجحطاااع اجضاااصج تضضا قجااى تاااععر
اقتصاااد اجل ا

ااع زيااا اج نافلاااج تضذعااف اجتزااز اجاادع عج عت ا ع نظااا اجضصضصااا تَيااد

قلااا ة عجااى اجتااا جعع ق ا ااا عجعا فااا اج للااات اجتا اااج رقاوتيااا تَياادج جغاارض االنتاااج ااع د ع

هدر اج قت)27ك.

و زااب األ اار اج اارق و اا)22-95ك فااا اجلااادس اجتي ارعع ااع ب عااا  6995زاارن تونااا
ورنا ج اجضصضصا عجى ف األ ر األنف اجذتر وص رة رل عا فا اجز ازرارج تتناا عجاى تَانياا
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رتا ا ّب تا ج ااا تزارع ااا تا ا دم قج ااى ت ع ااب جتع ااا رتا ا ّب األصا ا ب اج ادع ااا ت اج تن ع ااا ف ااا
ع

عا لا اء زازء ت رتا ّب ترلا اجيا ج صاج ا تياضاص طوعتعاعع ت

لل ااا

تنا ععع ضاضاتعع ججحاان ع

اجضاص)28ك.

ججضصضصااا تل ا عات قع ا ادة ضتجذااا تونتيااا عاادد ااع اجااد ب

)29ك

ااع نا عااا اادج جيا اجلعالاااج

في ااا ل ااعجا تل ااتت جيا اج ااد ب جت حعا ا ته ااداف لعال ااعاج لا ا اء عج ااى اج ل اات ن االقتص ااادم ت
االزت اااعاج تَ ّ ااا فااا اجز ازراار فجي ااا اادج جيا اجضاااص عجااى تَاني ااا :عااادة اعتوااار ججحطاااع اجت ااا ج
ض ا ا ّاد ججت ععااز اجلعالااا وااعع اجحطاااععع اجتااا اجضاااصج ت لااع نياااط اجحطاااع اجضاااص

و ضتج ااف اج ذاص ااب االقتص ااادعاج جت ااع ذج ااذ ال عتن ااا واجض اار رة االنتح اااص ااع ني اااط اجحط اااع
اجتا )39ك.

تض ا ّ ع قااان ع اجضصضصااا اجضط ا ط اجترعضااا اج وااادك اجتا ااا جت عااب جتعااا اج للااات
اجت عا االقتصادعا قجى اجحطاع اجضاص اج طنا ت األزنواج ددت اج ادة اجثانعا اجحطاعاات
اجتااا ت لاايا اجضصضصاااج هااا اجحطاعااات اجتااا جيااا قاعاادة تنافلااعاج هااا :زاااالت اجون ااءج
األيا ااغاب اجت

عا اااج اجا اارمج اجذندقا ااا اجلا ااعا اج اجتزا ااارة اجت زع ا ا ج اجصا ااناعات اجنلا ااعزعاج

اجصا ااناعات اجزراععا ااا اجغذارعا اااج اجصا ااناعات اجت عجعا ااا فا ااا اج زا اااالت اآلتعا ااا  :اج عتانعتعا اااج
اجتيروارعاج االجتتر نعااج اجضياب

ياتحات ج اجا ر ج اجتع عارعااج اجوملاتذج اجزجا دج اجنحاب

اجواارم جج لااافرعع اجوضااار ج تع اااب اجضااد ات اج عنارعاااج اج طاااراتج اجتن عناااتج اجصااناعات
اجصغعرة اج ت لطاج اج للات اج جعا اجصغعرة اج ت لطا )36ك.
ضااتت اجز ازراار تزي ازة ي تيااا اجحعااا وت جعااا اجضصضصااا عجااى ف ا اجحااان عج فزاارن نياااء
ثمث هعراتج ها :هعرا اجضصضصاج اج زجس اج طنا ججضصضصاج تت ع اج زجس اع)7ك
قجاى)  9كتعضااء ااع وعاني ررعلاي ج ج ر ا ّادة  3تعا ا ج جزناا راقوااا ع ّجعاا اجضصضصاا جغاارض
االيراف عجى نحب جتعا اج للات قجى اجضصضصا)32ك.
تزلاادت األهااداف األلالا ّاعا جورنااا ج اجضصضصااا عجااى تضذعااف اجتاابء االدارم اج اااجا عااع

اج ت اااج اج ا ّاد ااع زا د اجحطاااع اجتااا عجااى اج لاات ن اج ا طناج فضا اام عااع تياازع اج نافلااا
اجتذاءة اجتنافلعاج ت حع

تدب ججن

االقتصاادمج رفا االنتازعااج

اج يارتا فا األنيطا االقتصادعا فا اجززارر)33ك.
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طوحت اجززارر ت جى ع جعات ورنا ج اجضصضصا ودع

اع صاند

اجنحاد اجاد جا فاا نعلااع

عااا 6996ج رتاازت ع جعااات اجضصضصااا واجدرزااا األلاااس عجااى اج للااات اجتا ااا اج جعااا
اجواجغ عاددها 6399

للااج

اع وعنياا 274

للاا عا ااج تا ضصضصاا 667

للاا

ت اااالت الل ااتعراد اج ا ا اد اجغذارع ااا

تعض ااا ضا ا  69تات ااب ت
ف ااا نياع ااا ع ااا 6996ج ز اارن ا
جت جعااات اجضصضصاااج فااا تي ارعع األَّ ب عااا  6996زاارن تضصااعص  7نياااج فضا اام ع ااع

تنذعااذ ضطااط عااادة اجيعتجعااا جتجااذ اج تاااالتج تَ ّ ااا اج تاااالت اجااثمث األضاارن فزاارن جّيااا أللااواب
اجعااا)34كج جغاارض اعااا اج لااتث رعع األزانااب تياازع االلااتث ار تقااد ت اجز ازراار فااا يااواط
عااا  6996عجااى ت قعا قااان ع ج اعااا االلااتث ارات وااعع اجز ازراار فرنلاااج ذجااذ نتعزااا اج ضا
األ نا فا اجززارر)35ك.
تاع الت رار اج رب

اجز اعات االلم عا اج لج اج اعت اد األضعرة عجى لعالاا تذزعار

اجونى اجت تعا فا اج دع اجززاررعا نيا اجزلا ر اجتاا تاروط واعع اج ادع اجررعلاا جياا االثار اجتوعار
فااا عرقجااا الااتحرار األ ضاااع االقتصااادعا فااا اجز ازراارج فذااا نعلاااع عااا  6996زاارن تذزعاار
زلر اج راش زن ب اجتاص ا اجذم عروط وعع اجتاصا ا اجززاررعاا وجادة اجوجعادةج تجاذ األع ااب
اجتضرعوعا تعاقت الت رار تع اب اجحعا واجتن عا االقتصادعاج فض اام عاع عاقاا دضا ب تصا اب

االلتث ار األزنوا قجى اجززارر)36ك.
الت ر صند

اجنحد اجد جا وتحادع دع ا ججز ازرار و لاب االتذاا اج وار زارت

زعاراع عااا  6996عجااى لا ب  674,62جعا ع د الر ااع حا

افحتا فاا

اجلا ب اجضاصااا ججز ازراارج

ف ااا ل ااوعب دعا ا ورن ااا ج االص اامح اجيعتج اااج فح ااد تل ااي ت تج ااذ األ ا ا اب ف ااا تاجز ااا ي ااتمت
اجضزعن ااا اجززاررع ااا ااع اجتض ااض ج فض ا اام عا ااع تا ا فعر ا تع اااطا نح اادم ع هجي ااا جت حعا ا اجتن عا ااا

االقتصادعا)37كج

صاجت اجز ازرار فاا اجثاانا اجتيارعع اع ت ا ز عاا  6996عجاى قارض اع

وا و وجغ قدرن  36,239جع ع دعنار عروا لااوا )د.ع.حك)38كج ذجاذ وتاد
صند اجنحد اجتر ّ
اا ضامب عاا  6995و وجاغ
تلدعد ززء ع قر ض اجل ب اجلاوحا جيا اع صاند اجنحاد اجترو ّ
قدرن  6,949جع ع دعنار)39كج تجذ اجحر ض فرت ججززارر ا تعاطا نحدم فا نياعا ت ز عاا

 6996حدارن  2,4جعار دعنار )49ك.
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فا نياعا عا  6996تلاارعت ع ّجعاا ا ّب اجيارتاتج ثا ا ضصضصاتيا اانيااء ض اس يارتات
قاوضا ت جت يا ع جعات اجضصضصاا)46كج فاا ذار عاا  6997زارن تتادعب اج اادة األ جاى
ااع اجحااان عج عجااى تلال ا "يحددددد هدددرا اقمدددر القواعدددد العامدددة لخوصصدددة ممكيدددة :الرأسدددمال
االجتمددداعي لممؤسسدددات الممموكدددة بصدددفة مبابدددر أو ريدددر مبابدددر مدددن طدددرف الدولدددة ،أو
اقبخاص المعنويين التابعين لمقانون العدام واقصدول المكوندة لوحدد مسدتممر مسدتقمة عدن
المؤسسات التابعة لمدولة")42ك.
و زب اجتتدعب اج دعث تجز ت اج ت ا اج تتيد ت اجيضص اجاذم ع ثاب اجزياات اجتاا تحا
واجضصضصااا ولصاامح اج للااا االقتصااادعاج ت ت اادعثياج ت ضصضصااتياج واج ذاااظ عجااى رت ا ّب
َع علااتذعد اج تتيااد
ناصااب اجت ااب اج انز رة فعياااج اج ذاااظ عجااى الاات اررعا نياااط اج للاااج َ ت د
حاوااب ذجااذ وتاادد ااع اال تعااازات اجضاصاااج فضا اام عااع ذجااذ تصااو ت اج ت ااا اجززاررعااا جيااا

اجحارار فااا اج افحااا عجااى اجتتيااد اج جااز وضصضصااا اج للااا وتااد االطاامع عجااى تحااارعر زجااس

جزنا اجضصضصا وينَع تحعع األلاتار ت دعادهاج االزاراءات ويانَع ت عاب اج جتعاا اجتا اا قجاى
)43ك
َع تانت تجذ االزراءات تاوتاا قجاى اج زااجس اج طنعاا اجتاا تنيارت اللاتت اب
اجضاصا ج وتد ت د
ع ّجعااا اجضصضصااا عااا 6995ج ا االوحاااء عجااى تجااذ اج زاااجسج تجز اات اج ت ااا اجززاررعااا

تعضا وتحادع اج تج اات اجضار رعا رتجّياا ويانَع اج للاا اج اراد ضصضصاتيا
األزيزة اجتاوتا جيا ا
اج ثا ااار اج اجعا ااا اج الا ااوعاج لا اازمت اجزا ااردج جغا اارض تيعرا ااا اج للا اااج ت عا ااب تص ا ا جيا
ججضصضصا)44ك.
ز اارت ضصضص ااا 648

ااج
لل ااا وي ااتب تج ا ّ

6997ج فضا اام عااع ااب 333

للااا ع

عااا

692

لل ااا وي ااتب ززر ااا ض اامب ع ااا

جعااا ) الرعاااج وجدعاااكج زاارن ااب ياارتا تعنااا

واااب اجتااا تاناات لا جا عااع الااتعراد تَغجااب اج ا اد اجغذارعاااج فضا اام عااع ذجااذ زاارن ضصضصااا

68

دة تاوتا ج تاالت نتزات األجواعج ثمث نياا قجاى يارتات تاوتاا جتلايعب ضصضصاتياج

فضا اام عااع عااادة رلا ثاامث ياارتات جيد عااا ا ت دعااد ترل ا اجيا اج حاادر وا ا 643جعا ع دعنااار

ز ازرارمج ضاامب عاا  6997جعرضاات اج ت اا اجززاررعااا 259

للاا عا ااا توارنج جتنا جا

ق
عزر ضصضصتيا ق اال فا اجتا 6999-6998ج نتعزا جضغ ط اج عزانعاا زارن ا ّب  76يارتا
فضم عع ذجذ زرن االلتغناء
فا تان ع األَّ ب عا 6997ج
ا
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++عع 669,999عا ب تحر اعوا)45ك.

فا ت ارب عا  6998زرن ضصضصاا ياوتا توعارة اع اجصاعدجعات و اا عحاارب اع 6639

تعضااا
صااعدجعاج  499ياارتا صااناععاج فااا نعلاااع عااا  6998عرضاات اج ت ااا اجززاررعااا ا

 26ياارتا صااغعرة

ج تااا تاوتااا ججد جااا ججوع ا ججحطاااع اجضاااصج

لااتث رعع

جعااعع تزاناابج

انتاج تروا يارتات
ّ
قد اج زجس اجا طنا ججضصضصاا عماناا عاع زا د  69فنااد ج  62ص ا
جج ير وات اجغازعا طر ا ججوع قجى اج لاتث رعع األزاناب اج جعاععج زارن فاا عاا 6998

تعضا ب تتثر ع  899للا جعاج أللواب اجعاج جج ّد ع األعواء عجى اج عزانعا)46ك.
ا
نتج عع ّب تجذ اج للات االلتغناء عع تعاداد توعارة اع اجتاا جعع اجز ازرارعععج فعواد

اتواج أل ا
َع ت ازعااد تعااداد اجتاااطجعع عااع اجت ااب ع ا دم جااى تذاااق
األ اار تصااو صا ا
تعجنت اج ت اا اجززاررعاا فاا نياعاا عاا  6998و ا
انع ضصضصاا اج للاات اجتا اا قاد قاروات
يااتجا اجوطاجاااج

عجى االنتياء و زب ورناا ج اجتتادعب اجيعتجاا  6998-6995اج ادع
اجد جا وتد ت حع عدد ع اجنتارج)47ك.

اع جادع صاند

مانيا  -برنامج اإلنعاش االقتصادي في عهد الرئيس عبدالعزيز بوتفميقة :1004
ً
تعحااب ورنااا ج اجتتاادعب اجيعتجااا فااا عيااد اجعااا عع زر اب  6998-6994اج اادع
صااند

اجنحاد

ااع جاادع

اجنحااد اجااد جا ورنااا ج ت ثااب ولصاام ات ذاتعااا ااع جاادع اج اررعس عوااداجتزعز و تذجعحاااج

ذجااذ ولطااار لاااعع اجلعالااعا الصاامح األ ضاااع االقتصااادعاج ذ قا ّاد ت اج ت ااا اجززاررعااا
تعضا ااا :ضطا ااط دع ا ا اجن ا ا
ورنا ااا ج االنتا اااش االقتصا ااادم فا ااا نعلا اااع 2996ج تطج ا ا عجع ا ا
ا
االقتصادم)48ك.

ضصص ورنا ج االنتاش جت زع ضصصاات اجعاا ضطاط جياا ورناا ج عجاى طا اب اج ر ّادة اا
وتد 2996ج ونلوا تذا تاج جغرض دف عزجا اجن االقتصادم فاا اجز ازرار و لااطا اجترتعاز
عجى اجز انب االنتازعا اجضد اتعاج رصدت اج ت اا وجاغ  525جعاار دعناار ز ازرارم )تم اا

عحارب  7جعارات د الركج واالعت اد عجى ت لع األلتار اجنلوعا جور عب اجنذط)49ك.

ض ورنا ج االنتاش عجى ز عاا اع األهادافج رتازت عجاى ت لاعع لات عات اج تعياا
ججلااتاعج ذجااذ فااا ض ا ء عااادة تنيااعط اجطجااب عجااى اج ظااارف ت فعرهاااج زاارن ذجااذ و لاااطا
اجاادع ججحطاااع اجز ارعااا

للااات االنتاااج اجصااغعرة اج ت لااطاج ق
اللااع َ ا اج جعااا نياااج فضا اام
222

مجلة ديالى2021/

العدد الثامن و الثمانون

ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع ااع انط اام اجني اااطات االقتص ااادعا اج ضتجذ ااا اجت ااا تجو ااا از ااات اجل ااتاع اج ضتجذ ااا)59ك .تَ ّ ااا
األهداف األضرن فرتزت عجى)56ك:

 تاف ا اجذحرج الت داث ناصب اجيغب ج ت حع اجت ازع اجزيا مج اانتااش االقتصااداجززاررم.

 ت لا ااعع لا اات ن تعيا ااا اجلا ااتاعج اجترتعا ااز عجا ااى ع ا ااب اج ت ا ااا فا ااا تتثعا ااف لا اااراالصاامحج جعي ا ب اجز انااب االزت اععااا االقتصااادعا رتجّياااج ت رعاار االقتصاااد اج ا طناج

َع تصو اج صدر اجررعس ججثر ة.
جت تعع اج للا اجززاررعا ت د
 دع ا اجنياااطات اج نتزاااج اللااترزاع اجت ازنااات االقتصااادعاج ااتواااع لعالااا اجت ل ا فااااالنذا اجتا ج اجذم علي وت رعذ اجطجب اج رتجّا.

وااذجذ رتاازت تهااداف ورنااا ج االنتاااش عجااى ت لااعع لاات عات اج تعياااج

تاجزااا تز ااا

اجل ا ااتعج ااع ا ااادة تنهع ا ااب اج ارفا ا ا االزت اعع ا اااج تحج ا ااعص ت ا اادالت اجوطاج ا اااج تطا ا ا عر اجحط ا اااع
اجزراعاج زاء ورناا ج االنتااش االقتصاادم وتنظاع عادد اع اج ياارع

ا ا ب األيا ااغاب اجتوا اارنج اجيعاتا ااب اجحاعدعا ااا ونلا ااوا %49,6ج تن عا ااا

اج ضاا ععج ت ا رت
جعا ااا وي ا ارعا ونلا ااوا

%38,8ج دع ا اجحطاااع اجز ارعااا اجصااعد اجو اارم ونلااوا %62,4ج دع ا االصاام ات ونلااوا
%8,6ج تَ ّ ااا عاادد اج يااارع فوجااغ ن ا  65,974ياار اعاج قل ا ت تجااذ اج يااارع عجااى اجاارمج
اجز ارعاااج اجصااعد اجو اارمج  6362ياار اعاج اجلااتعج اجت اراعج األيااغاب اجت عاااج 4366
عاا

ير اعاج اجتروعاج اجتتجاع اجتااجا اجو اث اجتج اا  6369يار اعاج األياغاب اج نذتعاا اجت
اجيعاتاب االدارعاا  982يار اعاج اتصااالتج صاناعاج صا اج وعراا ج ثحافاا نحابج طاقااج
درالات عدانعا ن ت جيا  2995ير اعا)52ك.

ت صااجت اج ت ااا اجززاررعااا قجااى نتعزااا تذضااا ونَانا ر ااع د ع ت ضااعر فضاااء اقتصااادم
ناااز ج ااع د ع تتزعااز قاادرات االنتاااج اج جعااا اانتايااياج ااع د ع تتورااا االدضااار اج جاااج
ع د ع ز د اجحدرة اجيرارعاج فقل اع قا ا لتراتعزعا جإلنتاش اجحار ا عجى االصم ات اجتا اا

الطار اجتلععر ااصمح هعاتاب االقتصااد اجا طنا قاد تصاطد وتراقعاب لارعتا فاا اجتطوعا ج واب
تزعد ع ّدة تذتذ االقتصاد عجى اج لت ن اجزغرافا االزت اعاج عجع ف ع اجضار رم اجحعاا
وت ب ال ج جتص ع

ثار اجتذتعذج تيعرا اقتصاد اجززارر عجاى نتااش تفضاب )53كج تتيادت
222

مجلة ديالى2021/

العدد الثامن و الثمانون

ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت ا ااا ل ا ا اععب

ا اادانا فا ااا ورنا زيا ااا االقتصا ااادم ولصا اامح اجنظا ااا اج صا اارفا تط ا ا عر

ورنا زا اجضصضصا االلتث ار طاجب

دانا اج د اع زعاادة ر اتاب ا ظذا اجد جاا جتزاز

اج عزانعااا وتااد انضذاااض الااتار اجاانذط عااا  6998جتااع فااا اذار  6999افا تااب ااع صااند
اجنحااد اجااد جا وحع ااا

قرضااا وحع ااا  636جعا ع د الر صااند
اجنحااد اجترّوااا عجااى اان اجز ازراار ا
 399جع ع د الر عجى ق ّع تت اعادة اجحرض وتد ض اس تعا ا ج ج تازجاا از اا اجاومد اع زاراء
)54ك

انضذاض التار اجنذط دع و ار ج االصمح ججززارر

.

الاات ر اج اررعس عوااداجتزعز و تذجعحااا وتطوع ا ورنااا ج اجضصضصااا ااع عيااد اج اررعس اجعااا عع
زر ابج ذ ل ت اجد جا فا عا  6999جض س يرتات ضاصا وتحدع ضد ات يوتا االنترنات
اللع ا عناد ا
اضتا ّد ال تتارها جتجذ اجضد اج قا ت اجد جا و ن تراضعص جيرتات طعراع ّ
ررت قطاع اجطعراعج ل ت ججيرتات اجضاصا و نافلا اجضط ط اجز عاا اجززاررعاا اج ج تاا

ججد جا اااج ف ا ااا ع ا ااا  2999افحا اات اج ت ا ااا اجززاررع ا ااا عجا ااى ضصضص ا ااا قط ا اااع االتص ا اااالت
اجضد ات اجورعدعا اجذم لعطرت عجع اجد جاج ذ قل قطاع االتصاالت اجضاد ات اجورعدعاا فاا
اجز ازراار عجااى ياارتتعع نذصااجتعع ج اانياااء هعرااا تنظع عااا تاوتااا ججد جاااج ج اان تاراضعص اجياااتف
ب قجى يرتات االتصاالت األزنوعاج زرن اضتعار اجونذ اجد جا جإليراف عجعيا)55ك.
اج
عمج ذ زارن تتادعب اجحاان ع فاا اجتيارعع اع
ق اع ورنا ج اجضصضصا ج علت ر اجت ب و ط ا

ب ع ااا  2996عج ااى فا ا األ اار اج اارق )4-6ك اجض اااص وت دع ااد ق اع ااد تنظ ااع اج لل ااات
اجت

عااا االقتصااادعاج تلااعرهاج

راقوتياااج ضصضصااتياج ذ اادد اجحااان ع عجااى نياااء ثمثااا

تزيازة نيااا زجااس لاااه ات اجد جاااج فحااد ضا اج زجااس ت اات لااجطا ررااعس اج ت اااج اجااذم
تا جى ررالاات ج عزت ا اج زجااس ارة ا اادة عجااى األقااب رت ا ّب ثمثااا تيااير ج

ااع يا ا  :ت دعااد

لااتراتعزعا يااا جا فااا زاااب لاااه ات اجد جاااج اجضصضصاااج ت دعااد اجلعالااات اجوا ار ج فع اا

عضااص لاااه ات اجد جااا تنذعااذهاج فضا اام عااع ت دعااد لعالااات و ا ار ج ضصضصااا اج للااات
اجت

عا االقتصادعا اج افحا عجعيا وتد درالا جذات اجضصضصا)56ك.

رعتا ا بد اجا ا زعر اج تج ااف واج ل اااه ات اج لا ا ب عجعي ااا ه ااا و ثاو ااا اجزي اااز اجتنذع ااذم جت جع ااا
اجضصضصاج تَ ّ ا يا اج زعر اج تجاف ف ي تا اجت اب عجاى عاداد ورناا ج اجضصضصاا واجتياا ر
اج زراء اج تنعععج اقتاراح االزاراءات اجتعذعاات اجمز اا اج تتجحاا ونحاب اج جتعااج ااعاداد تنذعاذ
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لااتراتعزعا اتصاااب ا اجز ي ا ر اج لااتث رعع وي انَع لعالااات اجضصضصاااج فاارض اج لاااه ا
فااا ترل ا اب اج لل اااج فضا اام عااع تتجع ااف اجضوااراء وتحاادعر قع ااا اج للاااج د ارلااا اجت اار ض
انتحارياااج تحاادع عاارض ذصااب وي انَع اجتاارض اج حو ا ب ا ض ا اع ل ارعا اج تج ااات اج تتجحااا

و جااف اجضصضصاااج عاارض جااف اجتنااازب عجااى جزنااا راقوااا اجضصضصاااج اجتااا عا ّادت اجزياااز
ار عااداد تحرعاار لاان م وي انَع
اجثاجااث عجااى ف ا اجحااان عج تااذجذ زجااس لاااه ات اجد جاااج تضعا اا
ع جعات اجضصضصا عرضيا ت ا اجورج اع اجززاررم)57ك.

ج ااا تاناات اجز ازراار قااد جزراات قجااى ورنااا ج اجضصضصااا فااا ظااب ظر فيااا االقتصااادعا اجتااا
تاناات تتااانا نيااا فتاااع ج از ا ااا عجعيااا اجت ااب عجااى نزاعااا تجااذ اجت جعاااج جااذجذ ج ا عض ا األ اار
اج ا ا اارق )4-6ك تم تحععا ا ااد وتنذعا ا ااذ تل ا ا ااجعب اجضصضصا ا اااج ذ تا ا اارذ اج رعا ا ااا ججيعرا ا ااات اج تجذا ا ااا

واجضصضص ااا جت دع ااد األل ااج ب األنل ااب ججضصضص اااج جا ا عتت ا ق
اف اجح ااان ع واألل اااجعب اجتحجعدع ااا
ججضصضصاااج اقاان ااا ااا ب عزاااد تلاااجعب ترضاارن دعثاااج جغاارض دع ا د ر اجحطاااع اجضاااصج
تط ا عر االقتصاااد اج ا طناج فحااد ض ا ع ّجعااا اجتنااازب عااع جتعااا اج للااا اجتا ااا عااع طرع ا

اجلا ا

اج اجع اااج ججتن ااازب ع ااع اج لل ااا اجتا اااج ت ااذجذ ض ااارج اجلا ا

اج اجع ااا و ل اااطا ط اررا ا

ضتجذاج ّ ا اججز ء قجى جعاات اجلا
ت واج ناقصاااتج ت اججز ا ء قجااى ز اراء اجوع ا واجت ارضااا وتااد تاارضعص زجااس لاااه ات اجد جااا
)وااجترض فاا اجو رصااج ت عارض عجناا ولاتر

اددكج

ااء عج ا ااى تحرع ا اار ذص ا ااب ججا ا ا زعر اج تج ا ااف واج ل ا اااه اتج ت و ل ا اااطا تم ن ا ااط ض ا اار
و ا ااذجذ ون ا ا ا
ججضصضصااا عياادف جااى ترقعااا لاااه ات اجز ي ا ر)58ك َ .ق ا ااا لااو عتض ا جز ا ء اجز ازراار قجااى
ل

األ ار اج اجعا اجو رصا وتيد اجررعس عوداجتزعز و تذجعحا.

تدضجاات تتاادعمت عجااى قااان ع االلااتث ار وتيااد اج اررعس عوااداجتزعز و تذجعحااا فااا اجتي ارعع
اع اب عاا  2996عجاى فا األ ار اج ارق )3-6ك اجاذم عتتجا وتطا عر االلاتث ارج

ناضا ج

جعا ع جا ج ذجاذ وغارض اج صا ب قجاى الات داث زااالت جنيااطات زدعادةج ت لاع اجحادرات
االنتازعاااج ت عااادة هعتجااا رتس اج اااب جج للااات اجت

عاااج اج لاااه ا فع ا ج ي ا ب اج ذي ا

اجزدعد جملتث ارات اج درزا فا ن اال تعازات اجرضصا)59ك.
ع اج م ظ فا قان ع االلتث ار تَان ر رّتز عجى اج لا اة وعع اج لتث رعع اج جعع
د (Guichet
األزانبج ااجغاء اجت ععز وعع االلتث ار اجتا اجضاصج اانياء يواذ
222

مجلة ديالى2021/

العدد الثامن و الثمانون

ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) unique decentralizeال رتزم عجى هعرا تاجا طنعا جتط عر االلتث ار (National
)Agency of Investment Developmentج تت ع يا يا التحواب اج لتث رعع اج حع عع
غعر اج حع ععج ااعم ي ج

لاعدتي ج

ترقعا االلتث اراتج تط عرهاج

فضم عع ض اع
ن اج زاعا اج رتوطا وااللتث ارج
ا

تاوتتياج ض ع قان ع االلتث ار نياء اج زجس اج طنا

جملتث ار )(Conseil National de I,investissementج

ع يا  :اقتراح لتراتعزعا

جتط عر االلتث ارج ت ج عاتيا اقتراح تداوعر ت ذعزعا جملتث ارج

لاعرة اجتط رات اج ج ظاج

تحدع اقت ار ات جج ت ا تض اجح ار ارت اجتداوعر اجضر رعا جتنذعذ دع االلتث ار ترتعو
ّ
تيزعت ج

الت داث

للات تد ات جعا مر ا جت عب االلتث ار تط عرن)69ك.

قا ت اج ت ا وتتدعب قان ع االلتث ار تذ نتت اج لتث ر األزنواا ت عاب رتس اج اابج
اجتارداتج اجذ ارد اجناتزا عن

ت حعا اجتناازب عاع اج يار ع جياضص ضار وتاد تتياد اج اجاذ

اجزدعااد وتنذعااذ االجت از ااات رتجّيااا اجتااا تتيااد وياااج االفااادة ااع اج ازعااا اج ضص صااا جَا رج فااا اجااا
االضمب و ا ذتر تح اج ت ا ولجغاء اج ير ع)66ك.
َ ق ا ا لو عتوعع ت ا
َع اج ت ا وررالا عوداجتزعز و تذجعحا اتض فاا نعتياا االنذتااح عجاى
االلااتث ار اجضاااص و لاااطا تونااا لعالااا نظااا اقتصاااد اجل ا ج انتيازيااا جلعالااا االصاامح
االقتصااادمج اجااذم ّتااع وااد رن وتط ا عر
ز ا االلااتث ارات ل ا اء تاناات

اان اج ازعااا اللااتث ار اجحطاااع اجضاااصج جغاارض ت ازعااد

جعااا ت تزنوعاااج

اان اجتدعااد ااع ع ا ااب اجزااذب جج لااتث ر

األزنوا.
االستنتاجات
وتا ااد تتتونا ااا جي ضا اااع االقتصا ااادعا فا ااا اجز ازرا اار وا ااعع عا ااا ا 2996-6994ج فحا ااد ت صا ااجت
ج ز عا التنتازات.
 .6ع االصم ات االقتصادعا اجتا وايرتيا اجززارر عجى اجرغ

اع نتارزياا االعزاوعاا الّ انياا

تاناات جيااا نتااارج لااجوعا عجااى اج اقا االزت اااعا ااع ضاامب تلارع اجت اااب تاارتي واام ع ااب
عتعج ا ويا ع ارجي .
 .2ت اااع ت زا ا اجز ازر اار ن لعال ااا اقتص اااد اجلا ا

اججزا ا ء قج ااى ص ااند

اال ضاع االقتصادعا اجصتوا ج واج حاواب قاد اجصاند
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تطوع و ار ج االصمح عع طرع و ار ج حتر ا ع قوب اجصاند

فاا اج ادة اجصاتوا اجتاا

تاع عتعييا االقتصاد اجززاررم.
 .3ج تتع اجززارر فا اج لت ن اجذم ع هجيا جتحوب تجذ االزراءات االقتصاادعا اجتاا تا
فتانت نتارزيا نلوعا ن اعا ا.
 .4اص ااو ت اجز ازر اار ثحجد ااا واج اادع ع عج ااى اج اارغ

ااع اجتت ااا ع اج زا ا د

ضاتيا

ااع ج اادع اج نظ ااات

فضم عع وتض اجد ب اجغروعا.
اجد جعا
ا
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Ph.D. Candidate
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Algerian economy suffered many crises as a result of dependence on one sector
of production. Oil was the first product of about 90% of exports. This sector
suffered from the 1968 and the drop in oil prizes. This negatively affected the
Algerian economy. Algeria could not afford this crisis. It presented many
programs to overcome the crisis. However, those projects did not achieve
comprehensive reforms. Their solutions were partial in trying to control the
economic crisis. The reforms were many programs that aim to make an economic
stability in Algeria.

الهوامش والمصادر
)6ك لا ا اععب قعا ارة ض اار عج ل ااتحوب اجدع حراطع ااا ف ااا اجز ازر اارج رت ااز د ارل ااات اج اادة اجتر ّوع اااج وع اار تج
2966جص.67
)2ك ترواجا وغدادج نظرة عا ا عجى اجت الت االقتصادعا فا اجززاررج زجا اجتج
زا تا

د ضعضر ولترةج اجززاررج 2965ج ص.7

)3ك اج صدر نذل ج ص.8

االنلاانعاج اجتادد اجثاا عج

)4ك وجغعااث عوااداتج االنتضاوااات االلااتحرار اجلعالااا فااا اجز ازراارج د ارلااا فااا اجنظااا اجلااج ذ االنتضاااواج
تتب اج فاء اجحان نعا ججنيرج االلتندرعاج 2967جص.689
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)5ك ل ا ا س رض ا اعج اجتمقااا وااعع اجونااذ اج للااا عجااى ض ا ء االصاام ات اج اجعااا اجنحدعااا اجزارعااا فااا

اجز ازر اارج اج جتح ااى اجا ا طنا األَّ ب ا ا ب اج لل ااا االقتص ااادعا اجززاررع ااا ت اادعات اج ن اااخ االقتصا ااادعا
اجزدعدج نعلاع 2993ج ص.676
(6) I.M.F., Rapport international monetary fund bulletin about issement des
reformes en Algeria, September, 1998, p.277.
دج اق االقتصاد اجززاررم فا ظاب االصام ات االقتصاادعا ضامب اجذتارة 2998-6993ج
)7ك و ق
االقتصادعا اجزا تاجاجتدد52ج وغدادج 2967ج ص.45

تجعا وغداد ججتج
زجا ّ
)8ك اج صدر نذل ج ص.45

(9) Ahmed Aghrout & Redha M. Bougherira , op.cit, p.91.
)69ك ص عذا اجلذعرج وعر تج اجتدد6999ج اجلنا اج ادعا اجتير عج  5تيرعع األَّ ب .6994
دج اج صدر اجلاو ج ص.45

)66ك و ق

) (62عوااارة عااع تتذااا ت ضطاااب ع اادد وااعع صااند
عازاع دف عاتا

اجنحااد اجااد جا

ت ااا تم وجااد عتااانا ااع ياااتب فااا

علااتى جج صا ب عجااى ا ارد ضارزعااا جت عااب اجتزااز اج اااجا فعحااد ن اعااان جااى اجونااذ اجااد جا
ع ضمب ا عل ى و ار ج ت حع االلتحرارج ف ازراءاتا وت دعاد لاتر اجصارفج

اجذم ود رنر عض ير ط
عزااز اج عزانعاااج اجاادع اج اااجا .جج زعااد عنظاار :اجز تعااا اج ص ارعا جمقتصاااد اجلعالااا اال صاااء اجتي ارع ج
اجتن عااا االقتصااادعا اجتداجااا االزت اععااا فااا اجذتاار اجتن ا م اج اادعثج ا يااارة ضاصااا ججتزروااا اج ص ارعاج

و اا ث

ناقي ااات اج ا ا ت ر اجتج ااا اجل اان م اج اروا ا جمقتص ااادععع اج صا ارعععج اجح اااهرة ج 5-3ع ااار 6979ج

ص.269
)63ك جعااد عوداج عااد عاعاابج اآلثااار االقتصااادعا اجتجعااا جلعالااا االنذااا اج تا اج تتوااا لااع اجتصارعاج
وعر ت 2969ج ص.223-222

(14) I.M.F., op.cit., p.277.
واج6994ج ص9؛
)65ك اجتحرعر اجلن مج صند اجنحد اجتر ّ
Ahmed Aghrout & Radha M. Rougherira, op.cit., pp.91-92.
دج اج صدر اجلاو ج ص46-45؛ جعد عوداج عد عاعبج اج صدر اجلاو ج ص.222
)66ك و ق
– (17) Cherif Chakib, Programme dàjustement sturcturel et résultants socio
économiques en Algeria, Sciences Humaines, no18, December, 2002,
pp.41-42.
)68ك وطاهر عجاج لعالات اجت رعر االقتصادم فا اجززاررج زجا اقتصادعات ي اب فرعحعاج اجتدد األَّ بج
اجززاررج 2994ج ص.683

)69ك اج صدر نذل ج ص.683
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َع عزاارم اجتلاادعد ضاامب  25دفتااا لدالااعا ضاامب اج ر ا ّادة ااا وااعع -6999
)29ك ت ا عااادة اجزد جااا عجااى ت د
 .2966جج زعد عنظر :اج صدر نذل ج ص.684-683
)26ك ت ا جااا ع نعاااج االقتصاااد اجز ازراارم ااع يااو االلااتدانا قجااى اجتلاادعد اج لااو ج زجااا االقتصاااد اجتن عااا
اجويرعاج اجتدد62ج اجززاررج تان ع األَّ ب 2965ج ص.266-265
)22ك تاجاا تزارعااا اجعااا فرنلااعا للااا لااتحجاج تنياارت فااا دعنااا جعا ع عااا  6878و ترلا اب قاادرن رااا
جع ع فرنذج افتت ت جيا فر ع فا اجززاررج هراعج قلطنطاج لعدم وجتواسج

لتغان ج ع جت عجاى

اج تاازرة

ااج عجاى الاتحمب األ ارضاا اجزراععاا وز ارعاا اجتار
تثوعت اجلعالا اجذرنلعا فاا اج غارب اجترو ّ
و  .جج زعد عنظر:
Jean Bouvier, Le credit lyonnais de 1863 a 1882, Les annees de formation
dune banque de depot, Affaries et gens, no23, Paris, 1961, pp.289-290.
)23ك وطاهر عجاج اج صدر اجلاو ج ص.685-684
(24) Rabah Abdoun, Un bilan du programmed de stabilization economique en
Algeria (1994-1998) cahiers du cread no 46-47, 1999, p.27-28.
(25) Ahmed Aghrout & Redha M. Bougherira, op.cit., pp.91-92.
)26ك ط اااهر تنت اااعج اااز تعل ااعر ر ا ج اااج اجد ج ااا اقتص اااد اجلا ا ج قا ا اررات ف ااا لعال ااات اجضصضص ااا
وا جيو اث اجدرالات اجلعالعاج اجد اج 2966ج ص.643
تزارويا اجتاج عا اجتر ّوعاج اج رتز اجتر ّ
)27ك نعااا ي ا اعدعاج ض صصااا اج للااات اجتا ااا فااا اجتي ارع اجز ازراارم اج حااارعج دار اجزا تااا اجزدعاادةج
االلتندرعاج 2968ج ص.59

)28ك اجص ا ا عذا اجرل ا ا عا ججز ي رعا ااا اجززاررعاااا اجدع حراطعا ااا اجيا ااتوعاج اجت اادد48ج اجلا اانا اجثانعاااا اجثمث ا ا عج
 3تعج ب .6995

)29ك تطجح ا ا اات رتا ا ا ا ّب ا ا ااع و جعذع ا ا ااا تلا ا ا ا عا اج ترلا ا ا ا اجعا )(Capitalisationج لا ا ا ارعمنتا تلا ا ا ا عا اجي ا ا ااتوعا
)(Populisationج تَ ّ ا فعتنا فانطج تلا عا االلايا ت اج لااه ا )(Actionnaristionج فاا تا نس

تطج تل عا عادة اجيعتجاج ز عتيا تل عات ضتجذا ججضصضصا ت اجض صصا .جج زعد عنظر:
Pierre guislain, Les priratisations un défi stratégique juridique et instit utionn
el, bruxell, 1995, p.27.
)39ك نعا ي اعدعاج اج صدر اجلاو ج ص.47
)36ك اجصا ا عذا اجرلا ا عا ججز ي رع ااا اجززاررع ااا اجدع حراطع ااا اجي ااتوعاج اج ص اادر اجل اااو ج اجت اادد48؛ طوعو ااا
لعع اجت نلاج اق اجض صصا فا اجز ازرار د ارلاا ل لاع ج زعاج زجاا اجتجا

اج زجد7ج زا تا األغ اطج اجززاررج 2968ج ص.647-649

االزت اععااج اجتادد28ج

)32ك اجص عذا اجرل عا ججز ي رعا اجززاررعا اجدع حراطعا اجيتوعاج اج صدر اجلاو جاجتدد.48

)33ك رفتت عوداج جع اجذاع رمج تزارب عروعا فا اجضصضصاج اج نظ ا اجتر ّوعا ججتن عاا االدارعااج اجحااهرةج
2994ج ص.664
222

مجلة ديالى2021/

العدد الثامن و الثمانون

ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)34ك اج صدر نذل ج ص.664

)35ك ص عذا اجرتمج ع اعج تجتدد9398ج اجلنا اجضا لا اجتير عج  24يواط .6996

)36ك ص عذا اجرتمج ع اعج اجتدد9366ج اجلنا اجضا لا اجتير عج  67نعلاع .6996
(37) I.M.F, Rapport international monetary fund support of member countries,
file8, 1997, p.102.
واج 6996ج ص.27
)38ك اجتحرعر اجلن مج صند اجنحد اجتر ّ
)39ك اج صدر نذل ج 6995ج ص.9

)49ك ص عذا اجرتمج ع اعج اجتدد9443ج اجلنا اجلادلا اجتير عج  69ت ز .6996
)46ك واع ج صاعف زعاع اجادععج تنهعاب االقتصااد اجز ازرارم جمناد اج فاا االقتصااد اجتااج اج زا تاا لاتعتدةج
اجززاررج د.تجص66؛ ترواجا وغدادج اج صدر اجلاو ج ص.63

)42ك اجصا عذا اجرلا عا ججز ي رعااا اجززاررعااا اجدع حراطعااا اجيااتوعاج اجتاادد65ج اجلاانا اجراوتااا اجثمثا عج 69
ذار .6997

)43ك اج صدر نذل .
)44ك اج صدر نذل .

)45ك ل ا س رض اعج اج صدر اجلاو ج ص76؛ ترواجا وغدادج اج صدر اجلاو ج ص.63
)46ك رفتت عوداج جع اجذاع رمج اج صدر اجلاو ج ص.665-664
)47ك اج صدر نذل ج ص.665-664

)48ك األضضر تو عمء عزمج اج اقتعا اجنحدعا فا وجد وتر جاج دار اجعاز رمج وعر تج 2968ج ص-687
.688

)49ك

ااد لااتاج لعالااا االنتاااش االقتصااادم فااا اجز ازراار تثرهااا فااا اجن ا ج زجااا اجوا ااثج اجز ازراارج

اجتدد69ج 2964ج ص.669-647

)59ك نازعا ا ص اااج اج فت ع ااا ضت اااشج تث اار ورن ااا ج االنت اااش االقتص ااادم اجورن ااا ج اجتت عج ااا ج اادع اجن ا ا

ورن ااا ج اجتن ع ااا اجض ال ااا عج ااى اجن ا ا االقتص ااادم )2994-2996ك ن ا ا ت اادعات ف ااا االقتص ااادم

تجعاا اجتجا
اجذتجا اج لتدع ج و اث اع تو ااث اج ا ت ر اجاد جاج ّ
زا تا لطعفج اجززاررج ذار 2963ج ص.3

االقتصاادعا اجتزارعاا عجا

اجتلاععرج

)56ك اج صدر نذل ج ص.4-3

)52ك اراس ت اادج د ارلااا ثااار و ا ار ج االنتاااش االقتصااادم  2994-2996عجااى تغع ارات قطاااع اجتزااارة
اجضارزع ااا ف ااا اجز ازر اار وال ااتضدا ن اااذج اجتنوا ا االلتيا ا ار UARج زج ااا اجوي ااارر االقتص ااادعاج اجت اادد

اجثاناج اجززاررج تان ع األَّ ب 2965ج ص.33
)53ك نازعا صاج اج فت عا ضناشج اج صدر اجلاو ج ص.3
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(54(Taylor &Francis Group ,The Middle East and North Africa 2004, London
,2004,p 190.
)55ك رفتت عوداج جع اجذاع رمج اج صدر اجلاو ج ص.665-664
)56ك اجصا عذا اجرلا عا ججز ي رعااا اجززاررعااا اجدع حراطعااا اجيااتوعاج اجتاادد47ج اجلاانا اجثا نااا اجثمثا عج 22
ب 2996؛ ترواجا وغدادج اج صدر اجلاو ج ص.66

)57ك اجص عذا اجرل عا ججز ي رعا اجززاررعا اجدع حراطعا اجيتوعاج اج صدر اجلاو ج اجتدد47ج اجلانا اجثا ناا
اجثمث عج  22ب .2996

)58ك نعاا يا اعدعاج اج صادر اجلااو ج ص29-695؛ اجصا عذا اجرلا عا ججز ي رعاا اجززاررعاا اجدع حراطعاااج
اج صدر اجلاو ج اجتدد.47

)59ك اجصا ا عذا اجرل ا ا عا ججز ي رعا ااا اجززاررع ااا اجدع حراطعا اااج اج ص اادر اجل اااو ج اجت اادد47؛ تروااااجا وغااادادج
اج صدر اجلاو ج ص.65

)69ك صاااف لااتعدمج ق عاادرم

اادج اج صاادر اجلاااو ج ص49؛ فرعاادة تااارفاج اقا االلااتث ار األزنوااا

اج واي اار ف ااا اجز ازر اار ض اامب اجذتا ارة )2969-2999كج اج زج ااا اجززاررع ااا ججتن ع ااا االقتص ااادعاج اجت اادد3ج
اجز ازرا اارج تا ااان ع األَّ ب 2965ج ص665-99؛ اجص ا ا عذا اجرل ا ا عا ججز ي رعا ااا اجززاررعا ااا اجدع حراطعا ااا
اجيتوعاج اج صدر اجلاو ج اجتدد47؛ ترواجا وغدادج اج صدر اجلاو ج ص.66-65

)66ك اجص عذا اجرل عا ججز ي رعا اجززاررعا اجدع حراطعا اجيتوعاج اج صدر اجلاو جاجتدد.47
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