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 مقدمة عامة

 :تمهيد -1     

أعلية مثل ىذه الدراسات يف ضوء االىتمام ادلتزايد من قبل ادلسؤولني وصناع القرار يف احلكومة اجلزائرية على تربز      
ضرورة توسيع وزيادة النشاطات االقتصادية الداخلية واخلارجية، والتقليل من االعتماد على إيرادات ادلنتجات النفطية  

 (.من إيرادات اجلزائر من النفط % 96حوارل )لدخل كمصدر أساسي ووحيد ل

كما أن انتقال العادل إذل االعتماد على مصادر جديدة للطاقة سوف يؤدي حتما إذل تراجع قيمة صادراتنا من       
متقلبة، ولوال وجود منظمة الدول ادلصدرة للنفط  النفط وادلواد ادلرتبطة بو، وكما نعرف أيضا فإن أسعار النفط

"OPEC"  أين اهنارت آنذاك أسعار النفط، حيث  1986لعدنا إذل وضع منتصف الثمانينيات وبالضبط لسنة
دوالر أمريكي، شلا أدى إذل عجز كبري يف ميزاننا التجاري ومن مث ميزان ادلدفوعات،  12اطلفض سعر برميل النفط إذل 

، ومن تلك اللحظة بدأ (النفط)ئدات ىذا ادلنتج واهنارت معها اإليرادات اجلزائرية ألهنا تعتمد بشكل كبري على عا
التفكري يف تنويع الصادرات وعدم االعتماد بشكل كلي على الصادرات النفطية، ولكن من حلظة التفكري ىذه وحىت 

ال زال التنويع يف الصادرات يراوح مكانو، حيث دل تشكل الصادرات غري ، (حىت كتابة ىذه السطور)وقتنا ىذا 
 .من اجملموع الكلي للصادرات، وظلت اجلزائر تعتمد بشكل كبري على الصادرات النفطية % 05من  النفطية أكثر

ستقوم  سنة 20، اخلبري االسًتاتيجي يف قطاع النفط إذل القول بأن اجلزائر بعد "نيكوال"وىذا ما قاد بالفرنسي      
رلموعة من  أمجعتها على ادلداخيل النفطية، كما باسترياد النفط، وىذا ألن اجلزائر تعتمد بشكل كلي يف برامج تنمي

احملللني االقتصاديني اجلزائريني على إمكانية حدوث ىذا بالنظر إذل االستنزاف ادلتزايد من النفط والذي يعترب كمورد 
 . غري متجدد، وبالتارل وجب تنويع مصادر الدخل، وضرورة البحث عن مصادر وطاقات بديلة للنفط وتكون متجددة

-وضرورة تنويعو كشرط ضروري يف استمرار النمو االقتصادي ومن ىنا تربز أعلية التوجو ضلو النشاط التصديري      
، وكذا االنتفاع من ادلزايا اليت سبنحها -كما أثبتتو العديد من الدراسات اليت سيتم التطرق إليها الحقا يف ىذه الدراسة

 .وتوفرىا األسواق العادلية

نطل  أصب  تصدير ادلنتجات غري النفطية يف اجلزائر كادلنتجات الزراعية والصناعية والسياحية ومن ىذا ادل     
مطلبا وىاجسا حكوميا، وكذا رغبة من طرف القطاع االقتصادي بدوره ىو اآلخر يف ادلساعلة يف  اخل،....واخلدماتية 

   .    ، وبأقل سلاطرة شلكنةاورحب ةارجية أكثر واعديربسني وتنمية االقتصاد الوطين من خالل توجيو منتجاهتم إذل أسواق خ
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من أىم العناصر الضرورية والالزمة من أجل تشجيع الصادرات والنهوض  يعترب التمويل وعلى ىذا األساس فإن     
إبراز  مت أنو هبا ومن مث ترقيتها، وذلك من خالل توفري ادلوارد ادلالية الالزمة وبأسعار فائدة مناسبة وشليزة للتصدير، كما

سبويل متوسط وطويل األجل، ويتعل  ىذا النوع باالستثمارات اجلديدة يف رلال الصادرات، وسبويل  :نوعني من التمويل
 .قصري األجل موجو باألساس لألنشطة التصديرية القائمة

وبالنظر إذل ظروف ادلنافسة  كما أنو وباإلضافة إذل ضرورة توفري األموال الالزمة لدعم ادلصدرين، فإنو ميكن أيضا       
وىذا دلا تقدمو ىذه الدول من تسهيالت -الشديدة بني ادلصدرين من الدول ادلختلفة، ال سيما الدول ادلتقدمة منها 

ن توفري تسهيالت يف الدفع لصاحل ادلستورد األجنيب، قد أصب  ضرورة حتمية نظرا دلا يوفره ىذا فإ، -لصاحل مصدريها
أن ننسى أن ىذا األمر قد يعرض ادلصدر دلخاطر عدم الدفع، الدخول لألسواق اخلارجية، دون  العنصر من أعلية يف

قد تكون ألسباب ذبارية وغري ذبارية، ىذا بدوره أدى إذل ضرورة توفري تأمني على ادلصدرين، والذي أصب  يعترب 
 .عنصرا مهما من عناصر تشجيع وترقية الصادرات

تأمني قروض الصادرات، فهما يعتربان قول احلديث عن سبويل الصادرات دون اإلشارة إذل وعليو فإنو من غري ادلع     
، ومن ىذا ادلنطل  سنقوم باستعراض لتمويل الصادرات مث إذل تأمني  لبعضهما البعض وال ميكن الفصل بينهمانيمكمل

  .قروض ىذه الصادرات

 :الدراسة إشكالية -2     

 :العامة للبحث واليت سبحورت حولومن ىنا جاءت اإلشكالية      

 ".الصادرات غير النفطية في الجزائر؟مدى مساهمة عمليتي تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية  ما"

 :وتندرج ربت ىذه اإلشكالية الرئيسية إشكاليات فرعية أخرى تتمثل يف    

 :اإلشكاليات الجزئية أو الفرعية -3     

 :خرى تتمثل يفاألفرعية ال تشكاليااإل العامة رلموعة من وتندرج ربت اإلشكالية     

 ؛الصادرات يف عمليات التنمية االقتصادية يف سلتلف الدول؟ أو تؤديو ما ىو الدور الذي تلعبو -1     

  ؛ادلنتجات ادلصدرة يف ىذا اجملال؟ مدى تطورالصادرات غري النفطية يف اجلزائر؟ وما  مدى تطورما  -2     
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يف ربفيز وتنشيط  ىل تساىم ىذه اذليئةما ىي اذليئة القائمة بعملية سبويل ودعم الصادرات يف اجلزائر، و   -3     
 ؛الصادرات غري النفطية يف اجلزائر؟

يف ترقية  وىل تساىم ىذه اذليئةما ىي ادلؤسسة أو اذليئة القائمة بعملية تأمني قروض التصدير يف اجلزائر؟  -4     
 ؛غري النفطية يف اجلزائر؟وتطوير الصادرات 

  وتأمني قروض التصدير؟؛ الصادرات ىل أن ىناك ارتباط أو عالقة بني سبويل -5     

يف  غري النفطيةالصادرات النضمام اجلزائر احملتمل مستقبال للمنظمة العادلية للتجارة تأثري على أداء  ىل -6     
 .؟اجلزائر

 .إذل وضع مجلة من الفرضيات اليت ستكون منطلقا لدراستنا ىذهتقودنا اإلجابة على ىذه األسئلة و      

 :دراسةفرضيات ال -4     

أن سبويل " :يف تتمثلفالفرضية األساسية  أخرى، ضيات فرعيةر تقوم الدراسة على فرضية أساسية باإلضافة إذل ف     
 . "ية الصادرات غري النفطيةالصادرات إضافة إذل تأمني قروض التصدير يف اجلزائر يعزز ويدعم تنويع وترق

 :     أما الفرضيات الفرعية ادلنبثقة منها فهي     

بل ىي حتمية مطلقة من أجل التنمية االقتصادية  ،أن الصادرات ليست منظرا للتعاون الدورل فحسب -1     
 ؛للبلد

كما أنو دل يثبت أن ىناك   لنفط،صادرات ا تبشكل كبري ورئيسي بإيرادا االزال مرىوناالقتصاد اجلزائري أن  -2     
أي ربسن بشكل معترب يف تطور الصادرات غري النفطية يف اجلزائر خالل كل فًتة الدراسة، بل ال زالت اجلزائر تعتمد 
وبشكل رئيسي على اإليرادات اليت تأيت من خالل تصدير النفط، كما أن ىذا األخري ال يزال يشكل ويهيمن على 

ال نتوقع يف األجل ادلتوسط أو القصري التخلي عن ىذا ادلورد لصاحل موارد أخرى كالصادرات لذلك  إمجارل الصادرات
 ؛غري النفطية مثال

 أن سبويل الصادرات يعترب كمحرك وحافز لتنشيط وترقية الصادرات غري النفطية يف اجلزائر؛ -3     
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 رفع وزيادة الصادرات غري النفطية يف اجلزائر؛يساعد على ال أن تأمني قروض التصدير يعترب ىو اآلخر عامال -4     

 مني قروض الصادرات؛أما بني سبويل وت اقوي اأن ىناك ارتباط -5     

ال تسم  بأي حال من األحوال تقدمي سلتلف أشكال  (OMC)أن أحكام وشروط ادلنظمة العادلية للتجارة  -6     
 الدعم للصادرات؛

 : الدراسةأهداف  -5     

 : ربقي  األىداف التالية ىذه الدراسة إذلمن خالل  هندف     

أردنا من خالل ىذا البحث معاجلة موضوع التجارة اخلارجية ولكن من جانب سبويل الصادرات بعيدا عن  -1     
ات سنتناول ويف جانب سبويل الصادر  ،الدراسات السابقة واليت كانت تتناول ادلوضوع من جانب سبويل الواردات

 ؛ غري النفطيةوذلك نظراً لفقر ادلواضيع اليت تتناول دراسة سبويل الصادرات اجلزائرية  ،غري النفطيةالصادرات 

وتأمني قروض  وكذلك لتيقننا من إمكانية تطبي  بعض التقنيات العادلية ادلستعملة يف سبويل الصادرات -2     
 ؛ بشكل جيداستعملت ما إذا  وىذا ،ربقي  نتائج أكثر صلاعة وفعالية من شأهناواليت  التصدير،

 الصادرات غري النفطية؛ترقية وتطوير يف  وتأمني قروض التصدير سبويلودور كل من متغريي إبراز أعلية  -3     

وإعطاء بعض االقًتاحات اليت  ،من غري الصادرات النفطية زلاولة اإلطالع على ادلستوى التصديري الوطين -4     
 ؛ يف حالة تطبيقها (الصادرات غري النفطية) هوض هبذا القطاعمن شأهنا أن تؤدي إذل الن

وتنمية قدراتنا يف رلال  دراستنا ىذه،زلاولة إضافة لبنة جديدة إذل رلموعة الدراسات اليت تقًتب من  -5     
 والتجارة اخلارجية؛ ، تأمني قروض التصديرالتمويل

وتقنيات  غري النفطية بشكل عام،الصادرات وترقية ضوع تنمية زلاولة إفادة اجلهات الرمسية وادلختصة يف مو  -6     
 .بشكل خاصوتأمني قروض التصدير  سبويلها
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 :الدراسةأهمية  -6     

من إمجارل   %04حيث ال تتعدى نسبتها  ،رج احملروقات منذ أكثر من عشريةضآلة الصادرات خا -1     
غري النفطية من أجل تدعيم الصادرات و يف تشجيع  التصديروتأمني قروض  ومسؤولية تقنيات التمويل ،الصادرات

 ؛ترقيتها والنهوض هبا

 ادلستعملة يف سبويل الصادرات؛  النظمتسليط الضوء على أىم  -2     

 ؛تأمني قروض الصادرات ادلستعملة يف تقنياتالتسليط الضوء على أىم  -3     

وترقية من أجل تنمية  الدولة اجلزائرية، وىذااالقتصادية يف و  سيةالسيا االىتمام الكبري الذي توليو السلطات -4     
الصادرات للوصول ب ، وىذا-1986بسبب أزمة -وخاصة بعد اطلفاض أسعار النفط العادلية  غري النفطية،الصادرات 
 .إذل ادلستويات اليت تستحقها وادلرغوب فيها غري النفطية

  : الدراسةمبررات ودوافع اختيار  -7     

حيث  ،وموضوعية ذاتيةودوافع  وإظلا كانت نتيجة لعدة اعتبارات ،دل يكن اختيارنا للموضوع دبحض الصدفة    
 : يتيف اآل والدوافع االعتباراتىذه تتمثل 

 :الدوافع الذاتية. أ      

 .التجارة الدوليةب ذات الصلة واضيعادلاىتمامنا اخلاص ب -1     

 ، العلوم ادلاليةاالقتصاديةمي يشبع فضول ادلهتمني من باحثني ودارسني وطلبة العلوم زلاولة تقدمي رصيد عل -2     
 الدراسات ادلتعلقة هبذا اجملال؛ نقصخاصة أمام  ،والعلوم التجارية

 :الدوافع الموضوعية. ب      

 ،ثل يف تصدير النفطاألحادي وادلتم تصديرالالضرورة احلتمية ادلفروضة على اإلقتصاد الوطين للخروج من  -3     
 ؛غري النفطيةادلنتجات وخباصة تصدير تصدير ال التنويع يف إذل
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ألن أغلب الدراسات كانت تتناول  ،غري النفطيةالصادرات  وتأمني قلة الدراسات اليت تناولت موضوع سبويل -4     
 جانب الواردات؛ كانت من  موضوع التجارة اخلارجية

 ؛غري النفطيةللصادرات  اجلزائرية بار ادلسؤولني واحلكومةاالىتمام الذي يوليو ك -5     

إذ تعيش مرحلة إصالح واسعة تتطلب تنويع دلختلف  ،زلاولة مسايرة لألحداث اليت تعيشها اجلزائر -6     
وتأمني قروض  وإغلاد الطرق والتقنيات األكثر صلاعة يف سبويل ،خاصة الثروات الزراعية ،الصادرات من ادلنتجات

 بغية إعطاء نتائج جيدة من شأهنا إخراج البالد من دوامة ادلديونية اليت تعيشها منذ سنوات عدة؛ ادرات، وىذاالص

     ؛لجزائرغري النفطية ل زلاولة معرفة اإلمكانيات التصديرية -7    

 :الدراسات السابقة -8     

و خارج الوطن من خالل الًتبصات اليت قمنا هبا إن البحث ادليداين وادلكتيب الذي أجريناه سواء داخل الوطن أ     
سواء قصرية أو طويلة ادلدى، مكننا من احلصول واإلطالع على عدد ال بأس بو من األحباث والرسائل اجلامعية 

  :  وادلقاالت اليت اقًتبت من تناول ادلوضوع من جوانبو ادلختلفة، واليت سنعرض أعلها على النحو التارل

أعلية سبويل الصادرات يف "وىي أطروحة دكتوراه بعنوان  :Petter F. SKJORTEN( 1974)دراسة  -     
يف اجلانب النظري إذل العالقة اليت تربط بني الصادرات  ، وقد تناول فيها الباحث"الدول السائرة يف طري  النمو

الصادرات، كما تناول الباحث أيضا والتنمية االقتصادية، إضافة إذل اخلصائص اليت تتمتع هبا القروض ادلوجهة لتمويل 
، كما عرج الباحث يف ىذه الرسالة أيضا إذل تأمني سلتلف العوائ  األساسية اليت تعًتض عملية سبويل الصادرات

وتوصل الباحث إذل رلموعة من النتائج، قروض الصادرات وكذا إذل كيفية إعداد سلتلف األنظمة لتمويل الصادرات، 
وض ادلمنوحة لتمويل الصادرات غلب أن سبن  دبعدل فائدة ربفيزي ويرجع ىذا دلا للصادرات أن القر : لعل من أعلها

من أعلية كبرية يف النمو االقتصادي واالجتماعي، كما توصل البحث إذل أن ادلنافسة الدولية فيما خيص القروض 
بسبب الضعف الشديد للموارد -لثالث ادلمنوحة لتمويل الصادرات يف الدول ادلتقدمة تشكل عائقا كبريا لدول العادل ا

ىذا إذل صعوبة إن دل نقل استحالة تصدير منتجاهتا ضلو أسواق الدول ادلتقدمة، كما  أدىشلا  -ادلالية ذلذه الدول
  ؛1يف رلال سبويل الصادرات لإلطارت وادلصدرين وإعطاء أعلية كبرية أوصى الباحث بضرورة تكوين

                                                 
1
 SKJORTEN F.Petter, L’importance du financement à l’exportation dans les pays en voie de développement, 

Thèse de doctorat en sciences économiques, Université de Montpellier1,France, 1974. 
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ىياكل سبويل الصادرات يف "وىي أطروحة دكتوراه بعنوان  :Girard CHANTAL( 1982)دراسة  -     
مكانة صادرات ادلنتجات الزراعية يف االقتصاد  ، وقد تناول الباحث بالتحليل ادلعم "كوت ايفوار( ساحل العاج)

االقتصاد االيفواري، وتطرق الباحث إذل سلتلف اآلليات والتقنيات ادلستعملة لتمويل صادرات ادلنتجات الزراعية يف 
كما تناول الباحث أيضا الضمانات ادلقدمة دلواجهة ادلخاطر اليت تعًتض صادرات ادلنتجات الزراعية يف  االيفواري،  

بعد ذلك تناول الباحث بالتحليل وضعية ادلؤسسات اإليفوارية القائمة بعمليات التصدير، وتوصل  كوت ايفوار،
االرباد النقدي "أن الدول األعضاء يف : تائج لعل أعلها سبثل يف اآليتالباحث يف ختام دراستو ىذه إذل رلموعة من الن

حريصني على تشجيع الصادرات  "UMOA" "l’Union Monétaire Ouest Africaine" "لشرق إفريقيا
ألجل زبفيض أو إلغاء العجز يف موازينهم التجارية، كما قام ىذا االرباد بوضع آليات تفضيلية لتمويل صادرات  

، كما توصل الباحث أيضا إذل البنوك يف كوت ايفوار سبن  تسهيالت كبرية ت ىذه الدول ضلو األسواق اخلارجيةمنتجا
سواء فيما تعل  بقروض التمويل ادلسب  للشراء أو التخزين، أو قروض للتمويل دبعدالت فائدة تفضيلية وربفيزية 

، شرط أن تكون نشاطات التصدير ىذه قائمة يف "الكاكاو"و" القهوة"للمصدرين الذين يقومون بتصدير منتجات 
       ؛1دولة الكوت ايفوار

سياسة ترقية الصادرات "ىذه األطروحة بعنوان جاءت  :Fadila GUERROUI( 1992)دراسة  -     
 ىذه الدراسة بالتحليل العمي  وقد تطرقت ،"-اجلديدةدراسة حالة الدولة الصناعية -وآثارىا على النمو االقتصادي 

لدور الصادرات يف النمو االقتصادي، كما ركزت الباحثة يف ىذه الدراسة أيضا على تأثري الصادرات على التنمية 
االقتصادية مركزة على ثالث جوانب سبثلت يف دراسة أثر أو تأثري الصادرات على الدخل والتشغيل، ومن مث تأثري 

الصادرات على القدرة على االسترياد، كما قامت الباحثة عاجلت تأثري الصادرات على النمو والتنمية ويف األخري 
بتبيان بعض النماذج اليت تربط بني الصادرات والتنمية االقتصادية، أما يف اجلانب التطبيقي فقد قامت الباحثة بدراسة  

بريو، الشيلي، األرجنتني، كوريا، سنغافورة، ىونغ كهونج، ال: من الدول الصناعية احلديثة سبثلت يف( 17)سبعة عشرة 
 .ادلكسيك، الفلبني، األرغواي، كولومبيا، اإلكوادور، الربازيل، تايالند، تركيا، ادلغرب، البارغواي والباكستان

أن الدول اليت قامت بتطبي  سياسة : وقد توصلت الباحثة يف ختام رسالتها إذل رلموعة من النتائج لعل من أعلها     
ية الصادرات حققت أحسن أداء سواء فيما تعل  بالنمو االقتصادي أو التشغيل،  إحالل الواردات وتبين سياسة ترق

كما توصلت أيضا إذل أن الشركات ادلتعددة اجلنسيات ادلتواجدة يف الدول النامية مسحت بتطوير صادرات الدول 

                                                 
1
 GIRARD Chantal, Les structures de financement des exportations de la Cote D’ivoire, Thèse de doctorat, 

Université Paris1 Pantheon-Sorbonne, Paris, France,1982. 
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ديثة أو عن طري  الصناعية اجلديدة، وذلك إما عن طري  الفروع الصناعية ذلذه الشركات يف الدول الصناعية احل
    .1التعاقد من الباطن مع ىذه الشركات بالنسبة ذلذه الدول

سبويل وضمان الصادرات يف "أطروحة دكتوراه بعنوان  :MOHAMED Ali TRIKI( 1999)دراسة  -     
ارية، السياسة ادلالية كمحفز للتوجو ضلو ادلمارسة التجوقد تناول الباحث  ،"-دراسة حالة تونس-الدول النامية 

وتناول أيضا سلتلف آليات سبويل الصادرات وسبل تطويرىا، بعد ذلك تطرق الباحث إذل ضروريات تبين نظام لتمويل 
أن ىناك : وضمان العمليات التصديرية، وقد توصل الباحث يف ختام دراستو ىذه إذل رلموعة من النتائج سبثلت يف

موعة من ادلشاكل والصعوبات سبثلت باألساس يف مشكل العديد من ادلؤسسات ادلصدرة التونسية قد واجهت رل
التمويل، حيث أن دلن  ىذا األخري يتطلب احلصول على ضمانات ضد األخطار، كما توصل الباحث أيضا إذل أن 
عدد من ادلؤسسات التونسية ادلصدرة واليت فشلت عن إجراء عمليات التصدير راجع باألساس إذل العجز يف التمويل،  

وكذا إذل تبين سياسة لتمويل الباحث ضرورة تطوير النظام ادلارل من خالل تشجيع وربفيز ظلو االدخارات،  كما اقًتح
    ؛2وضمان الصادرات دبا يتالءم وادلعطيات اجلديدة للمبادالت التجارية

ي بكلية أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، زبصص ربليل اقتصاد: سعيدي وصاف( 2004)دراسة  -     
تنمية الصادرات غري ": ، بعنوان26/02/2004، نوقشت بتاريخ ية وعلوم التسيري جبامعة اجلزائرالعلوم االقتصاد

الدارسة يف البداية اإلطار النظري  ت، حيث تناول"-احلوافز والعوائ  -النفطية  والنمو االقتصادي يف الدول النامية
لفكر االقتصادي، مث ربديد موقع الصادرات يف ظلاذج النمو وبعض لدور الصادرات يف التنمية من خالل تطور ا

الدراسات التطبيقية احلديثة حول دور الصادرات يف ربقي  اإلظلاء االقتصادي، من خالل اختبار العالقة السببية بني 
بل يف االقتصاد احلائز على جائزة نو ) Grangerظلو الصادرات وعدد من ادلتغريات االقتصادية الكلية بتطبي  طريقة 

، إضافة إذل ربليل ىيكل حوافز التصدير (اجلزائر، السعودية، تونس، مصر)، يف الدول زلل الدراسة(2003سنة 
 .يف الدول زلل الدراسة، ومدى فعالية ىذه احلوافز يف تشجيع وتنمية الصادرات غري التقليدية( احمللية والدولية)
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مؤسسة تصديرية يف الدول زلل الدراسة  230ئج االستبيان الذي وزع على كما  قامت ىذه الدراسة بتحليل نتا       
 ؛1حول مشاكل وآفاق التصدير يف ىذه الدول والدروس ادلستفادة بالنسبة للجزائر

 :  حدود الدراسة -9     

د اإلطار لإلجابة عن إشكالية الدراسة والتوصل إذل نتائج دقيقة، قمنا حبصر حدود للدراسة، وسبثل يف ربدي     
 :الزماين واإلطار ادلكاين، وذلك على النحو التارل

سبت الدراسة ادليدانية يف مؤسستني، ادلؤسسة األوذل متعلقة بتمويل الصادرات وادلتمثلة يف  :الحدود المكانية. أ     
لثانية مرتبطة بتأمني وادلؤسسة ا ،وادلتواجد هبا أيضا وزارة التجارةل التابع" FSPE"الصندوق اخلاص بًتقية الصادرات 

، وتتواجد كلتا ىاتني ادلؤسستني "CAGEX"الشركة اجلزائرية لتأمني وضمان الصادرات  قروض التصدير وادلتمثلة يف
 على مستوى اجلزائر العاصمة؛

أن مدة الدراسة  أي  2009إذل سنة  1998سبت الدراسة خالل الفًتة ادلمتدة من سنة  :الحدود الزمانية. ب     
إذل كون أن ادلعطيات حول ىذه ادلتغريات الثالثة ويرجع السبب يف اختيار ىذه الفًتة  ،سنة( 12) اثنيت عشرة كانت

تشًتك فقط خالل ىذه السنوات، ويرجع ىذا كذلك كون أن الصندوق ( التمويل، التأمني والصادرات غري النفطية)
، وبدأ 1996إنشاؤه طبقا لقانون ادلالية لسنة  ادلكلف بتمويل الصادرات قد مت" FSPE"اخلاص بًتقية الصادرات 

فقد مت  "CAGEX"، أما الشركة اجلزائرية للتأمني وضمان الصادرات 1998فعليا يف سبويل الصادرات ابتداء من سنة 
 ، أما عن سبب االكتفاء2007وبدأت عملها بصورة فعلية خالل سنة  1995ديسمرب من سنة  33إنشاءىا بتاريخ 
 ىذه كان يتم إصلازىا خاللفريجع إذل أن ىذه الدراسة   ،2010وعدم إدراج سنة  فقط 2009نة والتوقف عند س

   .2010أي سنة  سنةال

 :المنهج واألدوات المستخدمة في الدراسة -01     

 ذلك أن ىذا ادلنهج يستند إذل حقيقة وجود ادلنهج ادلتكامل يف البحوث التطبيقية، لااستعم مت دراسةال هيف ىذ    
ادلنهج الوصفي ويتي  لنا ربقي  العم  باستخدام  ،ارتباط وتالزم بني اإلطار النظري للبحث وبني الواقع التطبيقي لو

                                                 
1
  (سعيدي)وصاف النامية الدول في االقتصادي والنمو النفطية غير الصادرات تنمية والعوائق-، العلوم-الحوافس في دولة دكتوراه أطروحة ،

.2334،جامعةالجسائر،االقتصادية
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ذبنب التحيز، ربليل النتائج وتفسريىا : والتوازن باستخدام أدوات التحليل اإلحصائي اليت سبكن من التحليلي
 .طأ التجرييبإحصائيا، تقدير التفاعل بني ادلعامالت وتقدير اخل

، والشركة اجلزائرية "FSPE" بيانات الصندوق اخلاص بًتقية الصادرات غري النفطيةمن  يستمد البحث بياناتوو      
، النشرات اليت (ONS)، وزارة التجارة، الديوان الوطين لإلحصائيات "CAGEX"لتأمني وضمان الصادرات 

 .غري الرمسية وأالرمسية  ذليئاتتلف التقارير إما من ا، ادلديرية العامة للجمارك وسلبنك اجلزائريصدرىا 

 :صعوبات الدراسة -00     

 :خالل إجرائنا ذلذه الدراسة واجهتنا العديد من الصعوبات والعقبات، وميكن أن نلخصها يف ما يلي     

ذا ادلوضوع، شلا إن أىم صعوبة واجهتنا يف إعداد ىذه الرسالة ىي عدم وجود دراسات سابقة زللية يف ى -     
 جعلنا ننطل  من نقطة الصفر خصوصا يف اجلانب التطبيقي من ىذه الدراسة؛

الصندوق اخلاص  وادلتمثلتني يف صعوبة احلصول على البيانات وادلعطيات من قبل ادلؤسستني زلل الدراسة، -     
   ؛"CAGEX"والشركة اجلزائرية لتأمني وضمان الصادرات " FSPE"بًتقية الصادرات 

العامة ديرية ادل :والتناقض الكبري يف ادلعطيات والبيانات اليت ربصلنا عليها من ادلصادر ادلختلفة مثل التضارب -     
وسلتلف التقارير  بنك اجلزائرالنشرات اليت يصدرىا  ،وزارة التجارة ،(ONS)لإلحصائيات الديوان الوطين  ،لجماركل

، حيث دلسنا اختالف كبري يف ادلعطيات واألرقام، شلا تطلب منا ىذا وقتا إضافيا ةغري الرمسي وأالرمسية  ذليئاتإما من ا
من أجل التأكد واحلصول على ادلعلومات الصحيحة والدقيقة، حيث اعتمدنا يف دراستنا ىذه على البيانات واألرقام 

  .اليت يتف  عليها ويشًتك فيها أكرب عدد من ادلصادر ادلختلفة
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  :دراسةال اتتقسيم -01     

بدراسة أعلية حيث يهتم الفصل األول اسبة، خبفصول تنتهي  خبمسةمقدمة عامة متبوعة  دراسةتضمن الت     
دلختلف والنظريات ادلختلفة وادلتشعبة  والتوجهات آلراءالصادرات ودورىا يف التنمية، وذلك باستعراض سلتلف ا

 .أصحاب الفكر االقتصادي

يتناول نظم سبويل الصادرات ادلستعملة على ادلستوى الدورل، ومنها نظم التمويل قصرية األجل ف الفصل الثاينأما      
ونظم التمويل متوسطة طويلة األجل مث النظم احلديثة لتمويل الصادرات، أما الفصل الثالث فقد تناول سلتلف نظم 

التطرق إذل سلتلف األخطار اليت تأمني قروض الصادرات ادلستعملة كذلك على ادلستوى الدورل، وقبل ذلك مت 
  . تصاحب وتالزم التجارة الدولية بشكل عام والصادرات بشكل خاص

يف حني مت زبصيص الفصل الرابع لدراسة وضعية وآفاق الصادرات غري النفطية يف اجلزائر، حيث مت يف ىذا        
ثمانينيات من القرن ادلاضي وحىت وقتنا ىذا السياق استعراض وضعية الصادرات غري النفطية يف اجلزائر من سنوات ال

ودخول اتفاق الشراكة مع االرباد األورويب حيز ، وكذا إذل وضعية الصادرات غري النفطية يف ظل توقيع (2313سنة )
 .التنفيذ

نفطية واألخري فتم فيو قياس أثر سبويل وتأمني قروض التصدير على أداء الصادرات غري ال أما يف الفصل اخلامس       
 والطرق والربامج وذلك باستخدام رلموعة من األساليب، 2332وحىت غاية سنة  2332يف اجلزائر، وىذا من سنة 

ذلذا البحث، كما مت يف ذلك تقدمي رلموعة كبرية من خالصة تعترب ك خاسبة، مث يف األخري كانت ىناك اإلحصائية
، واليت رأى الباحث بأهنا ضرورية التوصيات ادلقًتح العمل هبان مث بعد ذلك مت تقدمي رلموعة م ،النتائج ادلتوصل إليها

مت أيضا تقدمي رلموعة من التصورات يف ، كما وميكن أن زبدم وتعمل على تطوير الصادرات غري النفطية يف اجلزائر
   .اجملال مستقبالفاق البحث يف ىذا آ وذلك لطرح رلموعة مناجملال ىذا 


