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 غير النفطية في الجزائر الصادرات تحليل وضعية وآفاق9 الرابعالفصل 

 9تمهيد      

الفصل إىل  ىذا ربليل لوضعية وآفاؽ الصادرات غَت النفطية يف اجلزائر من خالؿ تقسيمسنحاوؿ يف ىذا الفصل      
 :تتمثل يف مباحثأربعة 

من خالؿ استعراض سلتلف الفًتات من وقد مت ذلك وضعية الصادرات غَت النفطية يف اجلزائر، : ادلبحث األوؿ     
، كما مت الًتكيز يف ىذا اجلزء أيضا على اآلثار اليت نتجت عن األزمة النفطية العادلية 2008ية حىت غا 1980سنة 
تدىور يف إيرادات الدوؿ عنو ، حيث مست ىذه األزمة أسعار النفط يف سلتلف األسواؽ العادلية، شلا اصلر 1986سنة 

اجلزائر اليت يعترب فيها تصدير النفط ادلصدر  اليت تعتمد على مورد واحد وىو النفط يف مداخيلها، واليت من بينها
 األساسي والرئيسي لإليرادات اإلمجالية للدولة؛

، والذي استعرضنا من خاللو تطور ادليزاف (2010 -2000)تطور ادليزاف التجاري اجلزائري للفًتة : ادلبحث الثاين     
لنفطية، كما مت يف ىذا اجلزء أيضا دراسة تطور معدؿ التجاري اإلمجايل ومن مث تطور ادليزاف التجاري للصادرات غَت ا

مث تطرقنا بعد ذلك لتطور تغطية الواردات لنفس الفًتة سواء بالنسبة للصادرات اإلمجالية أو الصادرات غَت النفطية، 
لك بالنسبة للدوالر األمريكي واليورو األورويب ومدى تأثَت ذ( 2008 -2004)سعر صرؼ الدينار اجلزائري للفًتة 

بقراءة يف بعض األرقاـ القياسية يف مؤشرات التجارة اخلارجية  ياـقحاولنا اليف هناية ىذا اجلزء و على أداء الصادرات، 
 ؛2008و 2007لسنيت 

األزمة ادلالية العادلية ونتائجها أو تأثَتاهتا على صادرات دوؿ إفريقيا عموما واجلزائر خصوصا، ومت : ادلبحث الثالث     
باألخص على منتجات الصيد البحري باذباه أسواؽ اإلرباد األورويب من جهة، وعلى صادرات منتجات  تناوؿ ذلك

  التمور من جهة أخرى؛

تأثَت اتفاؽ الشراكة مع اإلرباد األورويب على الصادرات اجلزائرية غَت النفطية باذباه دوؿ اإلرباد : ادلبحث الرابع     
ؿ دراسة اآلثار اإلغلابية وكذا السلبية ذلذا االتفاؽ على أداء الصادرات اجلزائرية األورويب، وقد مت تناوؿ ذلك من خال

التعرؼ على بعض القيود اليت تالقي ادلتعاملُت االقتصاديُت اجلزائريُت غَت النفطية، كما مت يف ىذا اجلزء أيضا 
يف ىذا السياؽ أخذ السوؽ الفرنسي  وخصوصا يف اجملاؿ الزراعي على تصدير منتجاهتم ضلو األسواؽ األوروبية، ومت 

    .كمثاؿ على ذلك
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 :(خارج المحروقات)غير النفطية  الجزائرية الصادرات وضعية9 المبحث األول     
 

إىل وضعية الصادرات اجلزائرية خارج احملروقات، وذلك من خالؿ استعراض تطوراهتا  ادلبحثسنتعرض يف ىذا      
، وذلذا سنقـو بتقسيم ىذا ادلبحث إىل ثالثة أجزاء حيث سنتناوؿ يف اجلزء 2008 -1980الرقمية خالؿ الفًتة 

ويرجع  ،-1986أي أزمة النفط -أي قبل األزمة  ( 1985-1980)األوؿ تطور الصادرات اجلزائرية خالؿ الفًتة 
ا أسعار النفط إىل أدىن ، واليت اطلفضت فيه1986التقسيم الزمٍت ذلذه الفًتة باألساس إىل األزمة النفطية العادلية سنة 

مستوياهتا شلا تسبب يف خسائر كبَتة للدوؿ ادلنتجة وادلصدرة للنفط، وخباصة تلك الدوؿ اليت تعتمد على ىذا ادلصدر 
يف حُت سنخصص اجلزء الثاين لدراسة تطور الصادرات اجلزائرية أي النفط كمصدر رئيسي لإليرادات اليت ربققها، 

، (2010-2000)للفًتة خارج احملروقات اجلزائرية  ألخَت سنتعرض لتطور الصادرات، ويف ا(2000-1986)للفًتة 
إىل أننا توقفنا عند معطيات السداسي األوؿ فقط، وىذا لتزامن الدراسة التطبيقية ذلذه  2010لكن نشَت ىنا يف سنة 

 .وؿالرسالة مع ىذه السنة، وهبذا فإننا سنكتفي يف ىذه األخَتة على معطيات السداسي األ
 

 (08749-0871) الجزائرية غير النفطية للفترةتطور الصادرات 9 المطلب األول     
 

إف ادلتتبع للتجارة اخلارجية باجلزائر إىل غاية هناية الثمانينات يالحظ بأهنا كانت خاضعة يف كليتها للدولة، ذلك      
التفاؤؿ النفطي ادلفرط، أي خالؿ سنوات  أف السياسة اليت سادت يف اجلزائر منذ االستقالؿ وخباصة يف فًتات

السبعينات قد اعتمدت على احتكار الدولة للتجارة اخلارجية أي بالنسبة للواردات أو بالنسبة للصادرات، وقد كانت 
" سوناطراؾ"، والذي تقـو بتدبَته حلد اليـو شركة لنفطياقطاع الغالبية ىذه األخَتة وما تزاؿ حلد اليـو تتأثر هبيمنة 

"SONATRACH" يف حُت أف تنظيم ما بقي من الصادرات وكل الواردات كاف يف يد اجلزائرية،  التابعة للدولة
 .1مؤسسات عمومية، أو ما تدعى أيضا بادلؤسسات الوطنية

إف أعلية صادرات اذليدروكربونات أو ما تعرؼ بالصادرات النفطية على الصادرات غَت النفطية، ؽلكن توضيحو      
 .19852إىل  1980ؿ التايل أدناه، وىذا فيما ؼلص السنوات من يف اجلدو 

 
 

                                                 
1
 .87: ، ص 1997 ،ًغشبان ، داس حوبمال نهُشش،المشروع المغاربً والشراكت األورومتوسطٍتفخح هللا ونعهو،  

2
 Hocine Benissad, La réforme économique en Algérie, 2

ème
 édition, office des publications universitaires, Algérie, 

SD, P 95. 
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 (0874-0871)تطور الصادرات الجزائرية 9 ((09جدول رقم
 "ةجزائريال اتدينار الر ييمال" 9الوحدة

 0874 0873 0872 0871 0870 0871 السنوات

 52,41 50,31 50,31 50,71 50,41 41,51 المحروقاتصادرات 
 0,500 0,400 0,300 00,60 01,00 00,90 ادلواد الزراعية
 1,100 1,300 0,700 00,80 00,70 01,00 سلع أخرى

 01,60 01,70 01,00 01,40 01,70 01,90 مجموع الصادرات األخرى
 97,54 97,30 98,40 97,78 97,31 96,51 % *حصة صادرات المحروقات

 02,46 02,70 01,60 02,22 02,69 03,49 % *حصة الصادرات غير النفطية
 65,10 52,01 51,31 52,11 52,11 43,41 اإلجماليةالصادرات  مجموع

Source ) * بتصرف) : Hocine Benissad, La réforme économique en Algérie, 2ème édition, offices des 
publications universitaires, SD, P95. 

 
 % النفطية غيرالنفطية و  تطور الصادرات الجزائرية(9 13)شكل رقم 

  (0874 -0871)للفترة 
 "ةجزائريال اتدينار الر ييمال" 9الوحدة

 

 
 .09:اعتمادا على اجلدوؿ رقم من إصلاز الباحث9 المصدر                               
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مدى الضعف الكبَت لصادراتنا خارج احملروقات مقارنة بإمجايل  من خالؿ قراءتنا ألرقاـ اجلدوؿ لنايتضح 
يمنة التامة لقطاع ، كما يبُت اجلدوؿ من جهة أخرى اذل(1985-1980)ات دبا فيها احملروقات خالؿ الفًتة الصادر 

 .احملروقات على رلاؿ التصدير
مت استعراضو أعاله وخصوصا يف وضعية الصادرات غَت النفطية  من خالؿ ما حيث أنو أوؿ ما يالحظ إلينا         

 اتيالثمانين فًتة ت احملروقات تشكل العمود الفقري لصادراتنا خصوصا يف، أف صادرا(1985 -1980)للسنوات 
يف  %97أكثر من  إىل يف ادلتوسط للفًتة ادلذكورة أعاله أين وصلت نسبتها من إمجايل الصادرات من القرف ادلاضي،

 .%03 لنفس الفًتة ادلتوسط، يف الوقت الذي مل تتعدى فيو مساعلة الصادرات خارج احملروقات من إمجايل الصادرات
إف الضعف الكبَت يف الصادرات اجلزائرية خارج احملروقات، إىل جانب النمو السريع ادلسجل يف جانب 

يرجع باألساس إىل اخلطة اخلماسية القائمة على  ،(1984 -1980)الواردات الوسيطية والتجهيزية اليت عرفتها ادلرحلة 
ربقيق الدولة اجلزائرية يف تلك ادلرحلة، واليت كانت هتدؼ إىل واليت انتهجتها ، "من أجل حياة أفضل"شعار 

وؽلكن توضيح  ،ذي عرفو قطاع اإلنتاج يف تلك ادلرحلةلاستثمارات جديدة من شأهنا الرفع يف اإلنتاجية وسد العجز ا
اآليت وىذا من خالؿ اجلدوؿ  -وليس كلها -، وذلك ألىم ادلنتجات ادلصدرة غَت النفطيةبنية الصادرات اجلزائرية 

 .1985إىل سنة  1980لنفس ادلرحلة أي من سنة 
 تبعا لمجموعات السلعالصادرات الجزائرية غير النفطية ألهم هيكل (9 10)جدول رقم 

 (0874 -0871)للفترة           
 "مليار دينار جزائري9 "الوحدة 

 0874 0873 0872 0871 0870 0871 السنوات
 0,28 0,32 0,18 0,32 0,53 0,46 منتوجات غذائية

 0,63 0,017 0,47 0,41 0,34 0,24 منتوجات نصف مصنعة
مواد )تجهيزات صناعية 

 (التجهيز
0,005 0,31 0,0062 0,032 0,0073 0,0014 

مواد )تجهيزات زراعية 
 (التجهيز

 --  - - -0,025 

 0,11 0,024 0,031 0,019 0,008 0,004 مواد االستهالك
 0,1353 1,2572 1,602 1,6441 0,077 1,618 المجموع

 .(ONS)الديواف الوطٍت لإلحصائيات  9المصدر           
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كاف ضعيفا   ، قد(1985-1980)يتضح من خالؿ اجلدوؿ أف إمجايل الصادرات خارج احملروقات خالؿ الفًتة      
جع ،وير نفس الفًتةك خالؿ الصادرات النفطية، وذلباحلجم الكلي للصادرات دبا فيها ارنتو قمت مإذا ما  ، وىذاجدا
بالدرجة األوىل إىل الركود الذي عرفو القطاع اإلنتاجي، بسبب السياسة االستثمارية لعشرية السبعينات اليت ركزت ىذا 

مثال،  الزراعة والصناعةك)بنسبة كبَتة على االستثمار يف قطاع احملروقات على حساب القطاعات اإلنتاجية األخرى 
 .(رى واليت ال تقل أعلية عنها كالقطاع السياحيوباقي القطاعات األخ

توزيع نسب االستثمار يف القطاع  ، واليت تبُتاألرقاـأدناه استعراض سلتلف  1وؽلكننا من خالؿ اجلدوؿ التايل     
 .يف الدولة، وىذا لتأكيد صحة كالمنا ادلستعرض أعاله النفطي مقارنة بالنسبة لالستثمار اإلمجايل
 االستثمارات من إجماليحصة القطاع النفطي  9(11)جدول رقم 

 "ماليين الدينارات الجزائرية" 9الوحدة

 

 BDLدراسة حالة بنك التنمية المحلية  -دور البنوك التجارية في تمويل الصادرات خارج المحروقات شريب زلمد األمُت،  9(*بتصرف) المصدر
   . 142: ، ص2004 -2003: ببسكرة، السنة اجلامعيةنقود وسبويل، جامعة زلمد خيضر : ، رسالة ماجستَت غَت منشورة يف االقتصاد، زبصص-بورقلة

  االستثمارات من إجماليحصة القطاع النفطي (9 14)شكل رقم 
 

 
 

 
 
 

 .11اعتمادا على اجلدوؿ رقم  من إصلاز الباحث9 المصدر

                                                 
1
، -بورللت BDLمحلٍت دراست حالت بنك التنمٍت ال -دور البنوك التجارٌت فً تموٌل الصادراث خارج المحرولاث ششبً يحًذ األيٍٍ،  (*بخظشف)  

 .   142: ، ص2004 -2003: َمود وحًوٌم، جايعت يحًذ خٍضش ببسكشة، انسُت انجايعٍت: سسانت ياجسخٍش غٍش يُشوسة فً االلخظاد، حخظض

 0866 –0863الخطة  0862 -0861الخطة  0858 -0856الخطة  حجم االستثمارات
 23,970 20,100 05,164 االستثمار اإلجمالي

 18,700 09,052 02,307 االستثمار في القطاع النفطي
من  حصة االستثمار النفطي

 % *إجمالي االستثمارات
44,674 45,034 78,014 



 

 
 

187 

 غير النفطية في الجزائر الصادرات تحليل وضعية وآفاق9 الرابعالفصل 

نصف االستثمارات العمومية كانت زبصص  من أف ما يقارب من خالؿ اجلدوؿ والشكل أعاله، إىل يتبُت     
كانت ىناؾ قطاعات أخرى ذات أعلية كبَتة تكتسي خطورة كبَتة مثل قطاع ، يف حُت  احملروقات ستثمار يف رلاؿلال

واخلطة  1968 -1967، حيث نالحظ من خالؿ اخلطة اإلنتاج الغذائي والذي عرؼ نقصا يف االستثمارات
العمومية األخرى، قد بلغت على االستثمار يف القطاع النفطي من إمجايل االستثمارات ، أف حصة 1973 -1970

 .% 45,03و  44,67التوايل ما نسبتو 
قد زبطت االستثمارات يف اجملاؿ النفطي النسب السابقة يف ، 1977 -1974يف حُت نالحظ أنو خالؿ اخلطة     

يف حدود النصف من إمجايل  تًتاوح واليت كانت، (1973 -1970واخلطة  1968 -1967اخلطة ) اخلطتُت
وىو ما يؤكد على صحة الكالـ القائل هبيمنة  ،% 78,01ارات العمومية، لتصل يف ىذه اخلطة ما نسبتو االستثم

القطاع النفطي على باقي القطاعات األخرى يف االقتصاد، وىذا شلا أدى يف األخَت إىل سيطرة وىيمنة الصادرات 
طية واليت ظلت يف غالب األحياف ىامشية، ومل النفطية على الصادرات اإلمجالية للدولة، وهتميش الصادرات غَت النف

   . ترقى إىل ادلستويات اليت ؽلكن اعتبارىا غَت ىذا، أي بالصادرات اذلامشية
    
 (08809-0875) الجزائرية غير النفطية للفترةتطور الصادرات  9المطلب الثاني    

من األحداث و التغَتات االقتصادية الدولية   تأثرت الصادرات والواردات اجلزائرية خالؿ ىذه الفًتة دبجموعة    
، وربرير التجارة اخلارجية واستقاللية ادلؤسسات اليت شرعت فيها اجلزائر  يف (1989 -1986)كأزمة البًتوؿ العادلية 

 .إطار إصالحاهتا االقتصادية األخَتة ادلدعمة من طرؼ صندوؽ النقد الدويل والبنك العادلي
آثار ىذه األزمة على اإليرادات ة الصادرات ذلذه الفًتة غلدر بنا يف األوؿ التعريج على وقبل استعراض وضعي     

الدولة اجلزائرية، وىذا ألف ىذه األزمة مست بالدرجة األوىل أسعار النفط، وباعتبار أف ىذا األخَت ىو ادلصدر 
 الرئيسي واألساسي إليرادات الدولة 

 9(0878 -0875)آثار أزمة البترول  9الفرع األول     
كانت وضعية اجلزائر االقتصادية اخلارجية حسنة، إذ سجلت فائضا ذباريا يقدر يف ادلتوسط   1985حىت سنة      

، وعلى إثر اطلفاض أسعار 1986مليار دوالر سنويا، إال أنو وبداية من سنة  3,8 ػػػػبػ (1985 -1980)خالؿ الفًتة 
، ويف 1986مليار دوالر سنة  2,2 ػػػػػػػوظا، حيث سجل رصيدا سالبا قدر بػعرؼ ميزاف ادلدفوعات اختالال ملح النفط

سيتم استعراض ذلك دبزيد من التفصيل يف اجلزء  - مليار دوالر 6,6نفس السنة سجل ادليزاف التجاري عجزا بلغ 
أف باعتبار صدير، و من إيرادات الت % 96، وباعتبار أف إيرادات احملروقات تشكل يف ادلتوسط -الثاين من ىذا الفصل

     احملروقات يف السوؽ الدولية يتم بالدوالر، فقد اطلفضت اإليرادات اجلزائرية من العملة الصعبة بسبب أسعار تقييم 
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مليار دوالر كما يوضحو اجلدوؿ  8,5بقيمة  1988، حيث وصلت أدىن حد ذلا سنة % 40 حوايلىذه األزمة بػ
 : 1اآليت

 (0880 -0871)دات التصدير للفترة تطور إيرا9 (12)جدول رقم 
 "ماليين الدينارات الجزائرية9 "الوحدة

 0880 0881 0878 0877 0876 0875 0874 0871 السنوات
 246532 129593 78058 49898 45834 38714 68630 55802 إيرادات التصدير

 90,23 66,02 56,43 08,86 18,40 43,60- 22,98 - %نسبة النمو 

  
Source: Office national des statistiques, "Rétrospective des comptes économiques de 1963 à 2008", 
collections statistiques, No 147, série E: Statistiques Economiques No 56, Alger, 2009, PP: 75- 90.    

 
 تطور إيرادات التصدير(9 15)شكل رقم 
 "زائريةماليين الدينارات الج9 "الوحدة

 

       
                       
   .12اعتمادا على اجلدوؿ رقم  من إصلاز الباحث9 المصدر                      

 
 

                                                 
1
 Office national des statistiques,"Rétrospective des comptes économiques de 1963 à 2008", collections 

statistiques, No 147, série E: Statistiques Economiques No 56, Alger, 2009, PP: 75- 90.    
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نرى بأف إيرادات التصدير اليت أخذت كعينة ىنا وما يبينو ادلنحٌت أيضا،  من خالؿ قراءتنا ألرقاـ اجلدوؿ أعاله     
قت األزمة وبعدىا، وىذا كي يتسٌت لنا معرفة معدؿ ظلو الصادرات، وما مدى فقط، وىذا لبعض السنوات اليت سب

 .على اإليرادات اجلزائرية واليت تتكوف يف األساس من اإليرادات النفطية 1986تأثَت األزمة النفطية العادلية يف سنة 
 -كأساس  1985أخذ سنة وىذا ب- غَت النفطية الصادراتإيرادات مثال نالحظ أف معدؿ ظلو  1985ففي سنة      

إيرادات قد سجل معدؿ ظلو ( 1986) ، بينما يتبُت لنا أنو يف سنة األزمة العادلية النفطية% 22وصل إىل أكثر من 
، أي أف إيرادات % 43الصادرات معدال سالبا، وىذا ألوؿ مرة خالؿ فًتة الدراسة، حيث ذباوز ىذا ادلعدؿ نسبة 

، وىذا ما اصلر عنو اطلفاض كبَت وشديد يف 1985عما كانت عليو يف سنة  % 43التصدير قد اطلفضت بأكثر من 
اإليرادات اإلمجالية للدولة اجلزائرية وىذا نتيجة أف اإليرادات اجلزائرية تتكوف أساسا من الصادرات النفطية كما سبت 

 . اإلشارة إليو آنفا
ادرات قد بدأ يف التحسن من سنة ألخرى، لكن يف الصإيرادات فإننا نرى بأف معدؿ ظلو  1986إال أف بعد سنة      

السنوات األوىل دلا بعد األزمة، قد سجل ىذا ادلعدؿ معدالت ظلو ضعيفة، وأقل معدؿ مت تسجيلو يف ىذا السياؽ 
، إال أنو يف السنوات األخَتة من ىذه % 08حيث  تراوح معدؿ النمو ىذا عند نسبة  1988فقد كاف يف سنة 
أف معدؿ ظلو الصادرات قد سجل معدالت ظلو مرتفعة جدا، وىو يسجل ارتفاعا من سنة ألخرى، الدراسة فنالحظ ب

، وتعترب ىذه األخَتة أكرب معدؿ ظلو للصادرات يتم تسجيلو % 90أكثر من  1991حيث سجل ىذا ادلعدؿ لسنة 
 .خالؿ فًتة الدراسة

زائرية مل تستفد أبدا من ىذه األزمة واخلسائر اليت إال أف ىذا ادلعدؿ يفسر لنا من جهة أخرى، أف السلطات اجل     
على ىذا ادلورد وخصوصا خالؿ السنوات اليت اصلرت عنها، ففي الوقت الذي كاف يفًتض فيو التقليل من االعتماد 

تلت األزمة النفطية، لكن لألسف فإننا نشاىد كلنا بأف السلطات اجلزائرية قد سارت يف اذباه عكس ىذا وزادت من 
يف سنة  % 90عتماد على النفط كمورد رئيسي يف اإليرادات، وىذا ما يفسره ذباوز معدؿ ظلو الصادرات لنسبة اال

1991.     
 (08809-0875) الجزائرية غير النفطية للفترةالصادرات وضعية  تطور 9الفرع الثاني         
 

جلزائرية، ومن مث آثارىا على اإليرادات احملصل عليها بعد استعراضنا ألىم آثار األزمة النفطية على الصادرات ا         
عن طريق ىذه الصادرات، وكيف تأثرت حصيلة اإليرادات الناذبة عن النشاط التصديري، حيث اطلفضت ىذه 

 .مليار دوالر 03، إذ وصلت ىذه احلصيلة إىل 1986سنة  يفوخصوصا اإليرادات 
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للفًتة  طور الصادرات غَت النفطية وحصتها من إمجايل الصادراتراض تاستع العنصر ىذا وعليو سنحاوؿ يف       
 االعتمادزلاولُت معرفة إف كاف قد مت االستفادة من ىذه األخطاء واليت نقصد هبا على اخلصوص  ،(1986-1992)

 :1ؿ التايل، وسيتم استعراض ذلك من خالؿ اجلدو على مورد واحد ووحيد يف الدخل واإليرادات
 

 (0880-0875)تطور الصادرات غير النفطية للفترة  9(13)جدول رقم 
 مليون دوالر9 الوحدة

 إجمالي الصادرات الصادرات غير النفطية صادرات المحروقات السنوات
 % *النسبة القيمة % *النسبة القيمة % *النسبة القيمة 

1986 7 633,50 97,46 198,90 02,54 7 832,40 100 
1987 8 002,55 97,40 213,51 02,60 8 216,06 100 
1988 7 704,24 94,82 420,72 05,18 8 124,96 100 
1989 8 573,71 95,60 395,54 04,40 8 969,25 100 
1990 10 934 96,15 438 03,85 11 372 100 
1991 11 850 96,85 385 03,15 12 235 100 

أطروحة دكتوراه دولة  ،-الحوافز والعوائق -و االقتصادي في الدول الناميةتنمية الصادرات غير النفطية والنموصاؼ سعيدي،  (9*بتصرف)المصدر 
  .82: ، ص26/02/2004نوقشت بتاريخ ، جامعة اجلزائر ،يف العلـو االقتصادية، زبصص ربليل اقتصادي بكلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت

 
 (0880 -0875)للفترة  % اتصادر التطور (9 16)شكل رقم 

 
   .13اعتمادا على اجلدوؿ رقم  من إصلاز الباحث9 المصدر                        

                                                 
1
، أطشوحت دكخوساِ دونت فً انعهوو -الحوافز والعوائك -تنمٍت الصادراث غٍر النفطٍت والنمو االلتصادي فً الدول النامٍتوطاف سعٍذي،   

 .82: ، ص26/02/2004ت وعهوو انخسٍٍش، جايعت انجضائش، َولشج بخاسٌخ االلخظادٌت، حخظض ححهٍم الخظادي بكهٍت انعهوو االلخظادٌ

  



 

 
 

191 

 غير النفطية في الجزائر الصادرات تحليل وضعية وآفاق9 الرابعالفصل 

عرفت إيرادات صادرات النفط أدىن  1986، يتبُت لنا أنو خالؿ سنة من خالؿ قراءتنا ألرقاـ اجلدوؿ أعاله        
خالؿ فًتة الدراسة  مليوف دوالر أمريكي، وىي أقل قيمة يتم تسجيلها 633,50 7قيمة ذلا، حيث سجلت ما قيمتو 

وىي أعلى نسبة يتم  ،% 97,46وقد بلغت حصة الصادرات النفطية من إمجايل الصادرات ما نسبتو  أعاله،
ئيسي لألزمة النفطية اليت شهدهتا أسواؽ ىذه ويرجع ذلك بشكل أساسي ور  ،تسجيلها خالؿ فًتة الدراسة أعاله

حيث وصلت أسعار النفط ألدىن مستوياهتا، شلا تسبب يف األخَتة خالؿ منتصف الثمانينيات من القرف ادلاضي 
 .تضرر االقتصادي اجلزائري ومعو اقتصاديات الدوؿ األخرى اليت تعتمد على النفط كمورد ىاـ ورئيسي إليراداهتا

كما ظلت حصة الصادرات النفطية من إمجايل الصادرات تسجل ارتفاعا ىائال، حيث بقيت حصتها تسجل ما       
أي أحسن بشكل جزئي من الفًتة السابقة واليت ذباوزت - يف ادلتوسط خالؿ فًتة الدراسة % 96لى من نسبتو أع
 ما ىو حاؿ الصادرات غَت النفطية؟لكن ، -% 79نسبتها 

يف ادلتوسط خالؿ  % 04 ظلت بذلك الصادرات غَت النفطية تسجل حصة يف ادلتوسط مل تتجاوز ما نسبتو      
قد سجلت الصادرات غَت النفطية أعلى قيمة ذلا خالؿ الفًتة  1988ال أننا الحظنا أنو يف سنة فًتة الدراسة كذلك، إ

وىي أعلى قيمة ونسبة ، % 05حبصة ذباوزت نسبة  مليوف دوالر أمريكي 420 قيمتها ذباوزتادلدروسة حيث 
 .للصادرات غَت النفطية يتم تسجيلها خالؿ فًتة الدراسة

 ،(1991 -1986)الطفيف الذي حقق على مستوى التصدير خارج احملروقات يف الفًتة على الرغم من التحسن و     
مقارنة دبا كانت عليو خالؿ  % 03,62يف متوسط الفًتة إىل ما نسبتو  حيث وصلت نسبة الصادرات غَت النفطية

 .% 02,53واليت مل تتجاوز نسبة  (1985-1980)الفًتة 
استمر  حيث رات يف توازف ادليزاف التجاري خارج احملروقات يبقى بدوف أثر،مساعلة ىذا النوع من الصاد إىل أف    

، وىذا راجع بالدرجة األوىل إىل فشل (1991 -1986)إىل ادلرحلة ادلدروسة  (1985-1980)عجز ادلرحلة السابقة 
 .1اجملاؿالسياسة االقتصادية ادلعتمدة يف ىذا 

واليت سبت قراءهتا من خالؿ  ة للصادرات خارج احملروقاتكما يتبُت لنا كذلك ومن خالؿ التطورات الرقمي
والذي ؽلكن إرجاعو  وىذا دبا فيها الصادرات النفطية،مدى ضعف نسبة ىذه الصادرات،  اجلدوؿ وادلنحٌت أعاله،

 يتجسد ىذا اخللل أوال يف التوزيع غَت العادؿ وغَت احملكم لالستثمارات حيثللخلل الذي عرفو ىيكل االستثمارات، 
بُت القطاعات االقتصادية األساسية خصوصا الزراعة والصناعة والبٌت التحتية ادلرتبطة هبا، وثانيا للتوزيع غَت العادؿ 
بُت الفروع ادلكونة ذلذه القطاعات، األمر الذي انعكس فيما بعد على نسب اإلصلاز الضعيفة اليت حققتها ىذه 

 .فعالية اذليكل اإلنتاجي الوطٍتاالستثمارات، لتنعكس يف األخَت سلبا على حجم و 

                                                 
1
 .144: ، صمرجع سبك ذكرهششبً يحًذ األيٍٍ،   
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 (20009 -0881) الجزائرية غير النفطية للفترةتطور الصادرات  9المطلب الثالث      
ىيكل للصادرات اجلزائرية غَت النفطية حسب فروع االستعماؿ، ومن مث  استعراض ادلطلبيف ىذا  سنحاوؿ      

الصادرات غَت النفطية، كما سيتم يف ىذا العنصر  سيتم تبيُت حصة كل فرع من فروع االستعماؿ من إمجايل
استعراض أيضا أىم األسواؽ أو الدوؿ اليت يتم إليها تصدير ادلنتجات غَت النفطية، وعليو سنحاوؿ استعراض كل ىذا 

 :1أدناه من خالؿ اجلداوؿ التالية
 (2000 -0881) االستعمال للفترة مجموعةتطور الصادرات حسب 9 (14)جدول رقم 

 "ماليين الدينارات الجزائرية"9 حدةالو 

 1996 0884 0883 0882 0881 الصادرات من المنتجات

 533 692 657 473 204 314 388 228 932 238 صادرات المحروقات

 440 7 256 5 206 1 305 2 767 1 تبغمواد غذائية، مشروبات، 
 409 285 257 15 35 المواد األولية أو الخام

 978 1 675 1 738 595 679 المنتجات الخام
 190 27 964 12 722 6 667 6 077 5 المنتجات نصف المصنعة

 194 238 94 06 35 سلع التجهيز الفالحي
 494 2  861 318 407 490 1 سلع التجهيز الصناعي
 573 8 516 3 797 169 1 996 السلع االستهالكية

 278 48 795 24 132 10 164 11 079 10 الصادرات خارج المحروقات

 93,50 95 96,90 95,30 96 % *الصادرات النفطية حصة

 06,50 05 03,10 04,70 04 % *حصة الصادرات غير النفطية

 011 011 011 011 011 % *الصادرات الكلية

 811 740 452 498 336 324 552 239 011 249 *الكلية مجموع الصادرات

 ...يتبع...                                                                                                            

                                                 
1
 Office national des statistiques, Evolution des échanges extérieurs de marchandises de 1992 à 2001, collection 

statistiques, N
0
 110, Alger, PP: 65- 67.  
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  ...تابع ...  

 1111 0888 0887 0886 الصادرات من المنتجات

 145 611 1 172,5 811 870 567 630 762 صادرات المحروقات

 430,5 2 566,8 1 567 1 148 2 تبغمواد غذائية، مشروبات، 
 110,6 1 617,9 628 376 لية أو الخامالمواد األو 

 169,4 2 142,3 2 023 2 960 1 المنتجات الخام
 010 35 840,3 18 937 14 945 21 المنتجات نصف المصنعة

 836,8 675,9 1 359 37 سلع التجهيز الفالحي
 566,4 3 165,6 3 572 339 1 سلع التجهيز الصناعي
 947,4 335,4 1 919 332 1 السلع االستهالكية

 071,1 46 344,2 29 005 21 127 29 الصادرات خارج المحروقات

 97,20 96,50 96,40 96,30 % *الصادرات النفطية حصة

 02,80 03,50 03,60 03,70 % *حصة الصادرات غير النفطية

 011 011 011 011 % *الصادرات الكلية

 216,1 657 1 516,7 840 875,6 588 767,5 791 *الكلية مجموع الصادرات

 
Source )* بتصرف) : Office national des statistiques, Evolution des échanges extérieurs de                                    
marchandises de 1992 à 2001, collection statistiques, N0: 110, Alger, P: 65. 
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 حسب مجموعة االستعمال ير النفطيةغ الصادرات هيكل تطور9 (04)جدول رقم 
 (0885 -1992)للفترة  

 1996 1995 1994 1993 1992 السنوات

 01 01,10 00,40 01 00,70 %تبغ مواد غذائية، مشروبات، 
 00,10 00,10 00,10 00 00 % المواد األولية أو الخام

 00,30 00.30 00,20 00,20 00,30 % المنتجات الخام
 03,70 02,60 02,10 02,80 02 % نعةالمنتجات نصف المص

 00 00 00 00 00 % سلع التجهيز الفالحي
 00,30 00,20 00,10 00,20 00,60 % سلع التجهيز الصناعي

 01,20 00,70 00,20 00,50 00,40 % السلع االستهالكية

 06,50 05 03,10 04,70 04 % *غير النفطيةالصادرات 

Source )* بتصرف) : Office national des statistiques, N0: 110, Op cit, P : 66. 
 

 تطور الصادرات حسب مجموعة االستعمال وفقا للمتوسط الحسابي9 (17)رقم  شكل
 (0885 -0881)للفترة  

 "ماليين الدينارات الجزائرية9 "الوحدة
 

 
 .16: اعتمادا على اجلدوؿ رقم من إصلاز الباحث9 المصدر              
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 االستعمال الصادرات غير النفطية حسب مجموعة  هيكل تطور9 (05)جدول رقم 
 (2000 -1997)للفترة  

 2000 1999 1998 1997 السنوات

 00,10 00,20 00,30 00,30 % تبغمواد غذائية، مشروبات، 
 00,10 00,10 00,10 00 % المواد األولية أو الخام

 00,10 00,30 00,30 00,20 % المنتجات الخام
 02,10 02,20 02,50 02,80 % نصف المصنعة المنتجات

 00,10 00,20 00,10 00 % سلع التجهيز الفالحي
 00,20 00,40 00,10 00,20 % سلع التجهيز الصناعي

 00,10 00,20 00,20 00,20 % السلع االستهالكية

 02,80 03,50 03,60 03,70 % *غير النفطيةالصادرات 

Source )* بتصرف) : Office national des statistiques, N0: 110, Op cit, P : 66. 
 

 تطور الصادرات حسب مجموعة االستعمال وفقا للمتوسط الحسابي9 (18)رقم  شكل
 (2000 -1997)للفترة  

 "ماليين الدينارات الجزائرية9 "الوحدة

 
 .17: اعتمادا على اجلدوؿ رقم من إصلاز الباحث9 المصدر              
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 %حسب مجموعات السلع  تطور الصادرات غير النفطية (199)شكل رقم 
 (2000 -1992)للفترة  

 

 
 .17و 16: اعتمادا على اجلدولُت رقم من إصلاز الباحث9 المصدر

 %تطور الصادرات النفطية وغير النفطية 9 (20)رقم  شكل
 (2000 -1997)للفترة  

 "ماليين الدينارات الجزائرية9 "الوحدة

 
 .15و 14: اعتمادا على اجلدولُت رقم من إصلاز الباحث9 المصدر          

، يتبُت لنا ومن الوىلة األوىل بقاء سيطرة الصادرات النفطية على من خالؿ قراءتنا ألرقاـ اجلداوؿ وادلنحٌت أعاله    
يف  (2000 -1992)دلتوسط بالنسبة للفًتة ادلدروسة ا ة ىذه األخَتة يفإمجايل الصادرات الكلية، حيث ظلت نسب
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خالؿ كل الفًتات ادلدروسة  األمر الذي يعٍت عدـ اطلفاض ىذه الصادرات ،من إمجايل الصادرات % 96حدود 
بقاء اعتماد السلطات اجلزائرية على ادلورد النفطي كعامل ىاـ ورئيسي يف ربقيق  ويعٍت من جهة أخرى ،سابقا

 .اليت مت استعراضها أعاله (17و 16، 15، 14) ؿاإليرادات، وىذا ما تفسره األرقاـ الواردة من خالؿ اجلداو 
، واليت هتدؼ من ادلفروض يف التخفيض من االعتماد ادلنتهجةكما يبُت ىذا من جهة عدـ فعالية السياسات       
 . واحد يف ربقيق اإليرادات النفط كمنتجعلى 
، وىذا بالرغم من الدرس القاسي جدا كما يفسر ىذا أيضا على أنو ردبا عدـ اىتماـ أو عدـ مباالة هبذا األمر     

والذي تعرضت لو اجلزائر جراء األزمة النفطية العادلية خالؿ حقبة منتصف الثمانينيات من القرف ادلاضي، واليت 
 .اطلفضت فيها اإليرادات النفطية إىل أدىن حدود ذلا يف تاريخ االقتصادي اجلزائري

 ادلدروسة ا كانت عليو يف الفًتاتدلة فهي األخرى ظلت شبو ثابتة أما إذا تكلمنا على الصادرات غَت النفطي    
، وىذا ما يفسر أيضا على (2000 -1992) ادلتوسط خالؿ الفًتة يف، % 04، حيث ظلت يف حدود نسبة السابقة

، أو أننا -إف وجدت ىي األخرى كذلك-أنو فشل يف السياسات اذلادفة للنهوض بالصادرات غَت النفطية وترقيتها 
نستطيع التشكيك يف فعاليات ىذه السياسات ومدى صلاعتها، وإال فبماذا يفسر بقاء ىذه الصادرات أي غَت 

 .عند نفس احلصة أو النسبة  -ىذا دوف أخذ فًتات الدراسة للسنوات الالحقة فيما بعد-النفطية لثالث عقود تقريبا 
وضحو ت، وذلك وفقا دلا (2000 -1992)ؿ الفًتة ادلتمعن يف ىيكل وتطور الصادرات اجلزائرية خالكما أف        
 : يالحظ ما يلي، فاادلبينة أعاله آنف وؿااجلد
، وىذا طوؿ فًتة على منتج واحد وىو النفط( 2000 -1992)تركز ىيكل الصادرات اجلزائرية خالؿ الفًتة  -0     

 يف ادلتوسط للفًتة؛ % 96الدراسة حبدود 
مليوف  145 611 1حيث بلغت ما قيمتو  ،2000وقات فقد مت تسجيلو سنة أما أفضل تصدير للمحر  -1      

من  % 35,22من إمجايل الصادرات، وبنسبة بلغت  % 97,20دينار جزائري، مسجلة بذلك ما حصتو أو نسبتو 
سابقة، ، ويعترب ىذا كأكرب إيراد من تصدير النفط يتم تسجيلو طواؿ الفًتات ادلاضية أو ال1الناتج احمللي اإلمجايل

 (. النفط)ويرجع ىذا باألساس إىل االرتفاع الكبَت واذلائل الذي شهدتو األسواؽ العادلية ذلذا ادلنتج 
مليوف  278 48غَت النفطية إىل ما قيمتو السنة الوحيدة اليت وصلت فيها الصادرات  1996تعترب سنة  -2      

 ذلك بدرجة أساسية نتيجة تسديد اجلزائر جلزء ، وكاف% 06,50دينار جزائري، مسجلة بذلك نسبة فاقت حدود 
حيث تتمتع اجلزائر بنوعية جيدة -من ديوهنا ذباه روسيا كبضائع، وسبثلت ىذه األخَتة باألساس يف صادرات التمور 

  ، إضافة إىل اخلمور والطماطم ادلعولبة؛2-"سبور دقلة نور"من التمور تعرؼ بػػػػػػػ 
                                                 

1
 .83:، صيشجع سبك ركشِ ،-الحوافز والعوائك -تنمٍت الصادراث غٍر النفطٍت والنمو االلتصادي فً الدول النامٍتوطاف سعٍذي،   

2
 . يسجهت باسى دونت حوَس" دلهت َوس"غٍش أٌ هزا انُوع يٍ انخًوس، أي   
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ت غَت النفطية حسب فروع االستعماؿ صادرات ادلنتجات نصف ادلصنعة حبصة على الصادرا وقد ىيمنت -3     
 % 63من إمجايل الصادرات، وقد عادلت ىذه النسبة يف ادلتوسط ما يقارب  يف ادلتوسط % 02,50بلغت أكثر من 

ة، تليها يف مليوف دينار يف ادلتوسط خالؿ فًتة الدراس 594 16الصادرات غَت النفطية، وبقيمة ذباوزت  من إمجايل
يف ادلتوسط من إمجايل الصادرات، أما  % 00,50ذلك صادرات ادلواد الغذائية وادلشروبات والدخاف بنسبة ذباوزت 

يف ادلتوسط، وبقيمة ذباوزت يف ادلتوسط  % 12,45حصتها من إمجايل الصادرات غَت النفطية فقد ذباوزت نسبة 
باقي فروع  صادرات ادلنتجات اخلاـ، مث تأيت فيما بعد مث تلتهائري، مليوف دينار جزا 854 2خالؿ فًتة الدراسة قيمة 

   .االستعماؿ األخرى بنسب وقيم سلتلفة تكاد تقًتب يف رلملها من بعضها البعض
 (11179 -1110) الجزائرية غير النفطية للفترةتطور الصادرات  9المطلب الرابع      

، والحظنا بأف خالؿ تلك احلقبة (2000 -1992)جلزائرية للفًتة بعد استعراضنا لتطور ىيكل الصادرات ا      
ظلت الصادرات النفطية مهيمنة على إمجايل الصادرات اجلزائرية، حيث بقي متوسط الصادرات النفطية خالؿ تلك 

  ،طيف ادلتوس % 04، بينما مل تتعدى الصادرات غَت النفطية لتلك الفًتة حدود يف ادلتوسط % 96الفًتة يف حدود 
 -1980)وظلت يف حدود الفًتة األوىل أي للفًتة  شلا يعٍت ىذا عدـ ربسن أداء ىذه الصادرات خالؿ الفًتة السابقة

أي أف الدولة اجلزائرية أو السلطات العمومية يف رلاؿ التجارة اخلارجية مل تستفد من الدرس القاسي لألزمة ، (1985
لنفط، وأثر ذلك على تضرر برامج خطط التنمية اليت كانت سلطط ذلا يف النفطية العادلية اليت اهنارت معها أسعار ا

 .تلك احلقبة من الزمن، باعتبار أف اجلزائر من الدوؿ اليت تعتمد على مورد واحد يف إيراداهتا وىو ادلورد النفطي
ت ىذه األخَتة هتيمن قد سبركزت الصادرات غَت النفطية يف تلك الفًتة على ادلنتجات نصف ادلصنعة، إذ ظللو         

والدخاف، مث تليها  تالغذائية، ادلشروباعلى إمجايل الصادرات غَت النفطية، وجاءت بعدىا صادرات منتجات ادلواد 
   . باقي ادلنتجات بنسب متفاوتة

 ىيكل للصادرات اجلزائرية غَت النفطية حسب فروع االستعماؿ استعراض ادلطلبيف ىذا  سنحاوؿوعليو            
 ، ومن مث سيتم تبيُت حصة كل فرع من فروع االستعماؿ من إمجايل الصادرات غَت النفطية،(2008 -2001) للفًتة

 وسنرى إف كانت الصادرات غَت النفطية قد ربسنت حصتها أو قيمتها أـ ظلت كما كانت عليو يف الفًتات السابقة،
ؿ التجارة اخلارجية بصفة عامة والصادرات بشكل ادلتخصصة يف رلاومدى استجابة السلطات العمومية يف الدولة 

 .لتحسُت أداء الصادرات غَت النفطيةخاص، 
استعراض أيضا أىم األسواؽ أو الدوؿ اليت يتم إليها تصدير ادلنتجات غَت النفطية، وعليو  ادلطلبسيتم يف ىذا و      

 :1أدناه سنحاوؿ استعراض كل ىذا من خالؿ اجلداوؿ التالية

                                                 
1

  :اعخًذث فً هزا انجضء عهى انًشجعٍٍ انخانٍٍٍ 
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 (1117 -1110)تطور الصادرات حسب مجموعة االستعمال للفترة 9 (06)جدول رقم 
 "ماليين الدينارات الجزائرية9 "الوحدة

 2004 2003 2002 2001 الصادرات من المنتجات

 827 276 2 000 850 1 000 445 1 668 430 1 صادرات المحروقات

 749 4 702,70 3 769,60 2 170,10 2 تبغمواد غذائية، مشروبات، 
 408,40 756,40 921,80 924,80 المواد األولية أو الخام

 457,80 6 098,90 3 078,60 3 927,10 1 المنتجات الخام
 311,60 44 419,10 39 653,10 41 637,80 38 المنتجات نصف المصنعة

 24,40 42,80 621,70 1 713,20 1 سلع التجهيز الفالحي
 582,70 3 290,80 2 016,90 4 384,10 3 سلع التجهيز الصناعي

 087 1 742,80 2 130,10 2 910,70 السلع االستهالكية

 620,9 60 053,50 52 192,70 56 667,8 49 الصادرات خارج المحروقات

 97,40 97,25 96,30 96,60 % *حصة الصادرات النفطية

حصة الصادرات غير 
 % *النفطية

03,40 03,70 02,75 02,60 

 011 011 011 011 % *الصادرات الكلية

 447,9 337 2 053,5 902 1 192,7 501 1 335,8 480 1 *الكلية مجموع الصادرات

...يتبع ...   
 
 

                                                                                                                                                             
- Office national des statistiques, Evolution des échanges extérieurs de marchandises de 1998 à 2008, collection 

statistiques, N
0
 148, Alger, PP: 80- 81.  

- Office national des statistiques, Evolution des échanges extérieurs de marchandises de 1992 à 2007, collection 

statistiques, N
0
 141, Alger, PP: 104- 105.  
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 ...تابع ... 

 2008 2007 2006 2005 الصادرات من المنتجات

 025,1 970 4 790,4 121 4 736,2 895 3 000 355 3 صادرات المحروقات

 657,30 7 136,30 6 327,10 5 942 4 تبغمواد غذائية، مشروبات، 
 507,10 897,70 369,70 1 370,70 المواد األولية أو الخام

 035,20 21 859,70 10 793,70 12 433,9 9 المنتجات الخام
 308,40 89 842,60 68 385,10 57 725,6 47 المنتجات نصف المصنعة

 67,70 42,20 64,70 34,4 سلع التجهيز الفالحي
 334,50 4 188,9 3 162,60 3 642,7 2 يسلع التجهيز الصناع
 084,40 2 405,4 2 161,9 3 398,9 1 السلع االستهالكية

 994,6 124 372,80 92 264,80 83 548,20 66 الصادرات خارج المحروقات

 97,50 97,80 97,90 98,05 % *حصة الصادرات النفطية

حصة الصادرات غير 
 % *النفطية

01,95 02,10 02,20 02,50 

 011 011 011 011 % *الصادرات الكلية

 019,7 095 5 163,2 214 4 001 979 3 548,2 421 3 *الكلية مجموع الصادرات

 
Source )* بتصرف) :  
- Office national des statistiques, Evolution des échanges extérieurs de marchandises de 1998 
à 2008, collection statistiques, N0 148, Alger, P: 80.  
- Office national des statistiques, Evolution des échanges extérieurs de marchandises de 1992 
à 2007, collection statistiques, N0 141, Alger, P P: 104-105.                                                        
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 الصادرات غير النفطية حسب مجموعة االستعمال هيكل تطور9 (07)جدول رقم 
 (1117 -2001)للفترة  

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات

 00,20 00,10 00,10 00,10 00,20 00,20 00,20 00,10 %تبغ مواد غذائية، مشروبات، 
 00 00 00 00 00 00 00,10 00,10 % المواد األولية أو الخام

 00,40 00,30 00,30 00,30 00,30 00,20 00,20 00,10 % المنتجات الخام
 01,80 01,60 01,40 01,40 01,90 02,10 02,80 02,60 % المنتجات نصف المصنعة

 00 00 00 00 00 00 00,10 00,10 % سلع التجهيز الفالحي
 00,10 00,10 00,10 00,10 00,20 00,10 00,30 00,20 % سلع التجهيز الصناعي
 00 00,10 00,10 00 00 00,10 00,10 00,10 % السلع االستهالكية

 02,50 02,20 02,10 01,95 02,60 02,75 03,70 03,40 % *غير النفطيةالصادرات 

Source )* بتصرف) : Office national des statistiques, N0: 148, Op cit, PP: 80- 81. 
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 حسب فروع االستعمال ور الصادرات غير النفطيةتط(9 21)شكل رقم 
 (1117 -1110)للفترة  

 

 
 .21و 20: اعتمادا على اجلدولُت رقم من إصلاز الباحث9 المصدر

 %وغير النفطية  النفطية تطور الصادرات(9 22)شكل رقم 
 (1117 -1110)للفترة  

 
 .19و 18: اعتمادا على اجلدولُت رقم من إصلاز الباحث9 المصدر      

 :اجلداوؿ أعاله، ؽلكننا مالحظة ما يلي من خالؿ قراءتنا لألرقاـ الواردة يف    
يف ادلتوسط  % 97ىيمنة الصادرات النفطية خالؿ ىذه الفًتة أيضا، ودبعدؿ وصل إىل أكثر من  استمرار -0    

ما يعٍت أهنا زادت عن الفًتات  مليوف دينار جزائري، وىذا 130 918 2لكل الفًتة، وبقيمة فاقت يف ادلتوسط مبلغ 
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، يف الوقت الذي كاف يفًتض فيو يف ادلتوسط من إمجايل الفًتات السابقة % 96واليت كانت يف حدود  السابقة
 .التخفيض من النوع من الصادرات

ط  ومن جهة أخرى يتبُت أف السلطات اجلزائرية ال زالت تعتمد بشكل كبَت على مورد واحد ووحيد وىو النف      
 كمصدر رئيسي للدخل؛

 % 02,60بادلقابل ظلت الصادرات غَت النفطية تراوح مكاهنا، وعرفت نسبة جد ىامشية قدرت بأقل من  -1     
أقل نسبة يتم تسجيلها خالؿ كل الفًتات السابقة، وبقيمة بلغت ، وتعترب ىذه النسبة خالؿ ىذه الفًتة يف ادلتوسط

مليار  1,02165، ىذه القيمة يقابلها بالدوالر ما قيمتو ليوف دينار جزائريم 214 73يف ادلتوسط أيضا ما يعادؿ 
دوالر أمريكي الذي ( 02)وىذا ما يكشف عن عدـ بلوغ اجلزائر أو السلطات ادلعنية لسقف ملياري دوالر أمريكي، 
 .مت اإلعالف عليو

كي من الصادرات غَت النفطية يف حيث أف السلطات اجلزائرية قد أعلنت عن بلوغ سقف ملياري دوالر أمري     
، وىذا لألسف ما مل يتحقق، ويرجع ىذا ردبا إىل ضعف السياسات واإلجراءات اليت مت ازباذىا 2000آفاؽ سنوات 

 يف ىذا السياؽ، أو إىل ضعف اإلرادة احلقيقة يف سبيل ربقيق ما مت اإلعالف عليو؛
لت الصادرات غَت النفطية حسب فروع االستعماؿ خالؿ فقد سجوكما كاف أيضا خالؿ الفًتات السابقة،  -2     

ىذه الفًتة أيضا، ىيمنة لصادرات ادلنتجات نصف ادلصنعة بشكل كبَت مقارنة بباقي ادلنتجات األخرى من الصادرات 
، من إمجايل الصادرات % 01,95 غَت النفطية، حيث سجلت ىذه ادلنتجات يف ادلتوسط خالؿ ىذه الفًتة ما نسبتو

، أي حققت نسبة أعلى من الفًتة السابقة واليت  من إمجايل الصادرات غَت النفطية % 73,58يقابلها نسبة أي ما 
 .% 63كانت يف حدود 

مليوف دينار جزائري يف ادلتوسط خالؿ ىذه الفًتة، تليها يف  410 53قيمة صادرات ىذه ادلنتجات كما ذباوزت       
من إمجايل الصادرات، ويقابل ىذه النسبة بالنسبة إلمجايل  % 00,26ػػػػ ػذلك صادرات ادلنتجات اخلاـ حبصة قدرت ب

مليوف دينار جزائري  585 8يف ادلتوسط خالؿ ىذه الفًتة، وبقيمة ذباوزت  % 10ما يقارب  الصادرات غَت النفطية
نتجات نصف ادلصنعة، يف الصادرات غَت النفطية بعد ادل ، زلتلة بذلك ادلرتبة الثانية(يف ادلتوسط خالؿ ىذه الفًتة)

واليت كانت ربتل ادلرتبة الثانية  اد الغذائية، ادلشروبات والدخافت ادلو وىي بذلك تتفوؽ على صادرات كل من منتجا
 .خالؿ الفًتة السابقة

ونشَت ىنا إىل أف صادرات منتجات ادلواد الغذائية، ادلشروبات والدخاف قد سجلت خالؿ ىذه الفًتة نسبة      
 .من إمجايل الصادرات غَت النفطية % 05,66 من إمجايل الصادرات، ويقابل ذلك نسبة % 00,15ػػ قدرت بػػػ

 .فظلت يف أحسن األحواؿ مثل مثيالهتا يف الفًتات السابقة أما باقي ادلنتجات من الصادرات غَت النفطية     
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 "Evolution de la balance commerciale" 9الجزائري تطور الميزان التجاري 9المبحث الثاني    

 
التعرؼ على وضعية ادليزاف التجاري اإلمجايل، أي بالنسبة للصادرات اإلمجالية، ومن بعد  ادلبحثسنحاوؿ يف ىذا     

إىل غاية  2000، وذلك للسنوات من سنتطرؽ إىل وضعية ادليزاف التجاري بالنسبة للصادرات خارج احملروقات
وىذا على اعتبار ، (Données provisoires)دبعطيات السداسي األوؿ  2010إال أننا سنكتفي يف سنة ، 2010

 .وىي السنة اليت نقـو فيها هبذه الدراسة 2010أننا يف سنة 
 9(2010 -0222)للفترة  تطور الميزان التجاري اإلجمالي 9المطلب األول 
 :1سنحاوؿ استعراض وضعية ادليزاف التجاري اإلمجايل من خالؿ اجلدوؿ التايل 

 (2010 -0222)تطور الميزان التجاري اإلجمالي للسنوات (9 91)جدول رقم 
 ($) مليون دوالر أمريكي 9الوحدة

الصادرات غير  السنوات
 النفطية

الصادرات 
 النفطية

مجموع 
 الصادرات

الميزان  الواردات
 التجاري

المبادالت 
 التجارية 

1111 612 21 419 22 031 9 152 12 879 31 184 
1110 648 18 484 19 133 9 940 9 192 29 073 
2002 759 17 539 18 298 12 007 6 291 30 305 
2003 673 23 939 24 611 13 533 11 078 38 144 
2004 759 31 390 32 148 18 294 13 855 50 442 
2005 907 45 094 46 002 20 352 25 649 66 354 
2006 1 158 53 456 54 613 21 456 33 157 76 070 
2007 1 332 58 831 60 163 27 631 32 532 87 795 
2008 1 937 77 361 79 298 39 479 39 819 118 778 
2009 1 066 44 128 45 194 39 294 5 900 84 488 

1101* 790 25 456 26 246 19 711 6 535 45 957 

Source (بتصرف الباحث)  : Documents présentée par: L’Agence National de Promotion du Commerce Extérieur (ALGEX), 2010 .  
 .2010ادلعطيات متعلقة فقط بالسداسي األوؿ لسنة       *

                                                 
1
 Documents présentée par: L’Agence National de Promotion du Commerce Extérieur (ALGEX), 2010. 
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 تطور الميزان التجاري اإلجمالي(9 23)شكل رقم 
 (0292 -0222)للسنوات  

 ($) يمليون دوالر أمريك9 الوحدة
 

 
  .22: اعتمادا على اجلدوؿ رقم من إصلاز الباحث 9المصدر
لنا بأف ادليزاف التجاري اإلمجايل اجلزائري قد سجل خالؿ الفًتة  من خالؿ اجلدوؿ وادلنحٌت البياين أعاله، يتبُت     

خالؿ أبدا مل تتجاوز ، قيما إغلابية وىذا بالنسبة لكل السنوات، وىذا ما يعٍت بأف قيم الواردات (2010 -2000)
 .، ألف ادليزاف التجاري ما ىو إال عبارة عن قيم الصادرات منقوصا منها قيم الوارداتىذه الفًتة إمجايل الصادرات

إىل غاية  2000كما نالحظ أيضا بأف ادليزاف التجاري يشهد من سنة ألخرى ارتفاعا جد معترب، وىذا من سنة       
مليوف  819 39إىل ، 2000 مليوف دوالر أمريكي سنة 879 12يزاف التجاري من انتقلت قيم ادل ، حيث2008سنة 

، أي أف ادليزاف التجاري سجل % 280 وىذا ما يعٍت نسبة ارتفاع تقدر بأكثر من، 2008 دوالر أمريكي سنة
ات غَت النفطية ارتفاعات قيمة وىائلة من سنة ألخرى، ويرجع ىذا باألساس إىل االرتفاع يف أسعار النفط، أما الصادر 

 .فليس ذلا ىنا دور يذكر وذلك لالستقرار النسيب لقيمها خالؿ كل سنوات الدراسة
مليوف دوالر  900 5- فإننا نالحظ بأف قيمة ادليزاف التجاري قد اطلفضت بشكل كبَت جدا 2009أما يف سنة      

، ويرجع ىذا نتيجة االطلفاض 2008مقارنة بسنة  % 30، حيث قدرت نسبة االطلفاض ىذه بأكثر من -أمريكي
 .، وإىل ارتفاع فاتورة الوارداتالشديد ألسعار النفط واليت عرفتها األسواؽ العادلية للنفط خالؿ تلك الفًتة بالذات

نستطيع احلكم على ىذه السنة، ال ، إال أننا مليوف دوالر أمريكي 535 6فقد سجلت ما قيمتو  2010أما سنة      
 .2010القيمة ال تعرب إال عن معطيات السداسي األوؿ من سنة  وىذا نتيجة ألف ىذه
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 9(0292 -0222)للفترة  غير النفطيةللصادرات تطور الميزان التجاري  9المطلب الثاني      
                            "Evolution de la balance commercial hors hydrocarbures" 

فسيتم استعراضو من خالؿ  ولنفس السنوات السابقة، غَت النفطية للصادراتري أما بالنسبة للميزاف التجا      
 :1اجلدوؿ وادلنحٌت التاليُت

 
 غير النفطيةللصادرات تطور الميزان التجاري (9 02)جدول رقم 

 (0292 -0222)للسنوات  
 ($) مليون دوالر أمريكي9 الوحدة

 

الصادرات غير  السنوات
 النفطية

 لتجاريالميزان ا الواردات
 للصادرات غير النفطية

 المبادالت التجارية 
 (مع الصادرات غير النفطية فقط)

1111 612 9 152 -8 540 9 764 
1110 648 9 940 -9 292 10 588 
2002 759 12 007 -11 248 12 766 
2003 673 13 533 -12 860 14 206 
2004 759 18 294 -17 535 19 053 
2005 907 20 352 -19 445 21 259 
2006 1 158 21 456 -20 298 22 614 
2007 1 332 27 631 -26 299 28 963 
2008 1 937 39 479 -37 542 41 416 
2009 1 066 39 294 -38 228 40 360 

1101* 790 19 711 -18 921 20 501 

Source ( بتصرف الباحث)  : Documents présentée par: L’Agence National de Promotion du Commerce 
Extérieur (ALGEX), 2010 . 

 *      
 .2010ادلعطيات متعلقة فقط بالسداسي األوؿ لسنة 

                                                 
1
Documents présentée par: L’Agence National de Promotion du Commerce Extérieur (ALGEX), 2010. 
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 غير النفطيةالتجاري للصادرات تطور الميزان (9 24)شكل رقم 
 (0292 -0222) فترةلل 

 ($) مليون دوالر أمريكي9 الوحدة
 

 
 .23: ى اجلدوؿ رقماعتمادا عل من إصلاز الباحث 9المصدر                

 
يتبُت لنا بأف ادليزاف التجاري قد سجل  ،من خالؿ ادلنحٌت البياين من خالؿ قراءتنا ألرقاـ اجلدوؿ أعاله وكذا     

، ومل يسجل وال قيمة واحدة موجبة، وىذا ما يفسر على أنو ارتفاع خالؿ كل السنوات من فًتة الدراسة قيما سالبا
 .درات غَت النفطية خالؿ كل سنوات الدراسةلقيم الواردات على قيم الصا

أي النتائج اإلغلابية للميزاف التجاري اإلمجايل اليت مت تناوذلا أعاله، مل تكن سوى نتيجة للصادرات النفطية، أما      
 الصادرات غَت النفطية فلم يكن ذلا سوى سبب ىامشي، وىذا ما فيسره تطور ادليزاف التجاري بالنسبة للصادرات غَت

 .النفطية واليت سجلت يف رلملها قيما سالبة
كما أننا نالحظ من جهة أخرى بأف القيم السالبة للميزاف التجاري بالنسبة للصادرات غَت النفطية، تسجل من       

من سنة ألخرى، وىذا ما ؽلكن تفسَته على أنو ليس ىناؾ أي ربسن يف  -بالقيم السالبة-سنة ألخرى ارتفاعا ىائال 
وليس لو أي تأثَت على وضعية  اوىامشي ا جدامة الصادرات غَت النفطية أو أف ىناؾ ربسن لكنو يبقى ضعيفتطور قي

 . ادليزاف التجاري بالنسبة للصادرات غَت النفطية
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فقد مت تسجيلها  خالؿ فًتة الدراسة، أما عن أكرب قيمة سالبة للميزاف التجاري بالنسبة للصادرات غَت النفطية     
، ويرجع ىذا نتيجة ارتفاع قيمة الواردات من جهة وإىل اطلفاض مليوف دوالر أمريكي 228 38-بقيمة  2009سنة 

  .2008عن سنة  % 45قيمة الصادرات غَت النفطية من جهة أخرى، فقد اطلفضت يف ىذه السنة بنسبة قاربت الػػػػػ 
 

 9(0292 -0222)معدل تغطية الواردات للفترة تطور  9المطلب الثالث     

                                                         "Taux de couverture des importations" 
 
وسنحاوؿ بداية  ،(2010 -2000)سنحاوؿ يف ىذا اجلزء التطرؽ إىل تطور معدؿ تغطية الواردات للفًتة      

 .مث إىل تطوره بالنسبة للصادرات غَت النفطيةومن  ،بالنسبة للصادرات اإلمجالية تطور ىذا ادلعدؿ التعرؼ على
 

مئة يف ادلئة،  نسبة ويقصد دبعدؿ تغطية الواردات ىو نسبة تغطية قيمة الصادرات لقيمة الواردات مضروبا يف     
حيث أف الصادرات سواء كانت نفطية أو غَت نفطية تلعب دورا ىاما يف اقتصاديات كل الدوؿ، وذلك من خالؿ 

ردات، حيث تعترب الصادرات يف كثَت من الدوؿ ادلصدر األساسي والرئيسي للعمالت األجنبية، واليت تغطيتها للوا
 .ستستعمل يف ما بعد يف تسديد قيمة الصادرات

 
ويف ىذا، كاف علينا من الضروري يف ىذه الدراسة التطرؽ دلعدؿ تغطية الواردات يف اجلزائر، كي يتسٌت لنا معرفة      

الصادرات اإلمجالية من جهة والصادرات غَت النفطية من جهة أخرى، يف تغطيتها للواردات من بو الدور الذي تلع
  .دورىا يف تسديد قيمة ىذه األخَتة خالؿ
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 9(0292 -0222)معدل تغطية الواردات بالنسبة للصادرات اإلجمالية للفترة تطور  9الفرع األول    
                "Taux de couverture des importations par les exportation totales " 

 
، من خالؿ (2010 -2000)سنحاوؿ التعرؼ على معدؿ تغطية الواردات بالنسبة للصادرات اإلمجالية للفًتة      

 .استعراضنا للجدوؿ وادلنحٌت البياين التاليُت أدناه
 

  ات اإلجماليةبالنسبة للصادر  معدل تغطية الوارداتتطور (9 09)جدول رقم 
 (2010 -0222) للفترة

 ($) مليون دوالر أمريكي9 الوحدة
 

الصادرات  السنوات
 غير النفطية

الصادرات 
 النفطية

مجموع 
 الصادرات

معدل تغطية الواردات  الواردات
بالنسبة للصادرات 

 %اإلجمالية 
1111 612 21 419 22 031 9 152 240,72 
1110 648 18 484 19 133 9 940 192,48 
2002 759 17 539 18 298 12 007 152,39 
2003 673 23 939 24 611 13 533 181,86 
2004 759 31 390 32 148 18 294 175,73 
2005 907 45 094 46 002 20 352 226 
2006 1 158 53 456 54 613 21 456 254,53 
2007 1 332 58 831 60 163 27 631 217,73 
2008 1 937 77 361 79 298 39 479 200,86 
2009 1 066 44 128 45 194 39 294 115 
1101* 790 25 456 26 246 19 711 133,15 

Source: Documents présentée par: L’Agence National de Promotion du Commerce Extérieur (ALGEX), 2010 . 
 .ادلعطيات متعلقة فقط بالسداسي األوؿ9 *1101   
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  % بالنسبة للصادرات اإلجمالية معدل تغطية الوارداتتطور (9 25)شكل رقم 
 (2010 -0222) للفترة

 ($) مليون دوالر أمريكي9 الوحدة
 

 
 .24: اعتمادا على اجلدوؿ رقم من إصلاز الباحث 9المصدر                       

 

ا مالحظتو من خالؿ إطالعنا على اجلدوؿ وادلنحٌت البياين أعاله، أف معدؿ تغطية الواردات أوؿ شيء ؽلكنن إف     
   نسبة  ت بكثَتفاق تمعدال (2010 -2000)بالنسبة للصادرات اإلمجالية قد سجل خالؿ كل سنوات الدراسة 

نا قد قامت بتغطية وىذا ما يدؿ على أف صادرات، % 200ويف سنوات أخرى فاقت ىذه ادلعدالت نسبة  ،% 100
 .كل الواردات دوف احلاجة إىل موارد أخرى لتغطية ىذه الواردات

 ،% 240، حيث فاقت ىذه النسبة 2006أف أىم نسبة مت تسجيلها يف ىذا كانت خالؿ سنة  أيضا ويالحظ     
 .الوارداتى لقيمة ويرجع ىذا نتيجة االرتفاع النسيب لقيمة الصادرات من جهة وإىل االطلفاض النسيب من جهة أخر 

وىذا نتيجة ، % 200فيالحظ بأف نسبة التغطية ظلت ربت نسبة  2004إىل  2001أما خالؿ السنوات من      
، ىذا من جهة، وإىل 2003و  2002ات الناذبة عن تصدير النفط وكاف ىذا باألخص يف سنيت اطلفاض اإليراد

مقارنة مع  2004حيث وصلت نسبة االرتفاع ىذه يف سنة ، االرتفاع الفاحش لفاتورة الواردات من سنة إىل أخرى
 .% 200إىل حوايل  2000سنة 

 .ويف ما يلي سنحاوؿ معرفة وضعية وتطور تغطية الواردات ولكن يف ىذه ادلرة للصادرات غَت النفطية     
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 9(0292 -0222)معدل تغطية الواردات بالنسبة للصادرات غير النفطية للفترة تطور  9الفرع الثاني     
     "Taux de couverture des importations par les exportation hors hydrocarbures" 

 

وليس إلمجايل -سيتم استعراض ومعرفة تطور معدؿ تغطية الواردات ولكن بالنسبة للصادرات غَت النفطية      
 .التاليُت أدناه أيضا، من خالؿ اجلدوؿ وادلنحٌت البياين -الصادرات كما مت ذلك آنفا

 
 معدل تغطية الواردات بالنسبة للصادرات غير النفطية تطور (9 00)جدول رقم  

 (2010 -0222) للفترة
 ($) مليون دوالر أمريكي9 الوحدة

 

الصادرات غير  السنوات
 النفطية

معدل تغطية الواردات بالنسبة  الواردات
 % غير النفطيةللصادرات 

1111 612 9 152 06,68 
1110 648 9 940 06,52 
2002 759 12 007 06,32 
2003 673 13 533 04,97 
2004 759 18 294 04,15 
2005 907 20 352 04,45 
2006 1 158 21 456 05,40 
2007 1 332 27 631 04,82 
2008 1 937 39 479 04,90 
2009 1 066 39 294 02,71 
1101* 790 19 711 04 

 .يف ىذا ادلطلب إىل رلموعة من ادلراجع مت ذكرىا آنفاباالستناد  9المصدر      
 .ادلعطيات متعلقة فقط بالسداسي األوؿ9 *1101     
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  % معدل تغطية الواردات بالنسبة للصادرات غير النفطيةتطور (9 26)شكل رقم 
 (2010 -0222) للفترة

 ($) مليون دوالر أمريكي9 الوحدة

 
 .25: تمادا على اجلدوؿ رقماع من إصلاز الباحث 9المصدر      
بعكس ما رأينا يف تطور معدؿ تغطية الواردات بالنسبة للصادرات اإلمجالية، واليت الحظنا فيها بأف ىذه األخَتة      

، فإنو % 200، ويف البعض اآلخر نسبة % 100قد قامت بتغطية الواردات بنسب فاقت يف بعض سنواهتا نسبة 
 .% 06,70صادرات غَت النفطية نسبة تغطية للواردات يف أحسن أحواذلا نسبة لألسف مل ربقق ومل تتجاوز ال

، إىل أف بعد ىذه السنوات ظل 2002 إىل 2000من  يف السنوات % 06حيث كانت ىذه النسبة يف حدود      
 ىن قيمة لومعدؿ تغطية الواردات يشهد اطلفاضات تقريبا متتالية من سنة إىل أخرى، إىل أف وصل ىذا ادلعدؿ إىل أد

 .% 02,71، حيث وصلت ىذه النسبة إىل (2010 -2000)مت تسجيلها خالؿ كل فًتة الدراسة 
لصادرات غَت النفطية إىل االطلفاض الشديد لويرجع السبب الرئيسي الطلفاض معدؿ تغطية الواردات بالنسبة      

 .من إمجايل الصادرات % 04ذلذه األخَتة مقارنة بإمجايل الصادرات، واليت ظلت نسبتها يف حدود 
أما السبب يف االطلفاض ادلتتايل دلعدؿ تغطية الواردات بالنسبة للصادرات غَت النفطية من سنة ألخرى وخصوصا      

 ، فَتجع إىل سببُت رئيسيُت، حيث يتمثل السبب األوؿ يف اطلفاض قيمة الصادرات غَت النفطية2002بعد سنة 
ل كبَت من سنة إىل أخرى، حيث ظلت ىذه الزيادة ضعيفة وىامشية، وخصوصا بشك -زيادهتاأي  –وعدـ ربسنها 

 .إذا ما مت مقارنتها بالزيادات اليت شهدهتا الصادرات النفطية خالؿ نفس الفًتة
أما السبب الثاين فَتجع إىل االرتفاع اذلائل لفاتورة الواردات من سنة ألخرى، وىذا ما مت ذكره كذلك بالنسبة      

 .  عدالت التغطية للواردات بالنسبة للصادرات اإلمجاليةلتطور م
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 9(0220 -0224)للفترة  وأثر ذلك على الصادرات سعر صرف الدينار الجزائريتطور  9المطلب الرابع      
 

، وىذا 2008إىل غاية  2004ارتأينا يف ىذا اجلزء تقدًن تطور لسعر صرؼ الدينار اجلزائري لبعض السنوات من      
إحصائيات بقيم ووحدات سلتلفة، وىذا تبعا للوحدة أو و ألف الباحث يف مثل ىذا اجملاؿ سيقابلو حتما معطيات  نظرا

العملة ادلستعملة يف كل إحصائيات، من ىذا ادلنطلق كاف لزاما علينا تقدًن تطور لسعر صرؼ الدينار اجلزائري ولو 
تعماال بالنسبة للجزائر وطلص بالذكر ىنا الدوالر ، وسيكوف ىذا للعمالت الرئيسية األكثر اسلبعض السنوات

وما مدى تأثَت ذلك على اإليرادات اجلزائرية من الصادرات  واليورو العملة األوروبية لدوؿ اإلرباد األورويب، ياألمريك
 : 1ذلك من خالؿ ما يلياستعراض وسيتم  النفطية، سواء النفطية منها أو غَت

 
 9(0220 -0224)صرف الدينار الجزائري بالنسبة للدوالر األمريكي للفترة سعر تطور  9الفرع األول     
 يف البداية استعراض تطور سعر صرؼ الدينار اجلزائري بالنسبة للدوالر األمريكي، باعتبار أف ىذا األخَت سنبدأ     

 .سواؽ الدوليةيف األالعملة األكثر تداوال  كذلك  ، وباعتبارىاخاصة ىو العملة ادلفوتر هبا صادرتنا النفطية
  

  سعر صرف الدينار الجزائري بالنسبة للدوالر األمريكيمعدل تطور (9 02)جدول رقم 
 (0220 -0224) للفترة

 دج=  $ 929 الوحدة
 

 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات

 63,7536 69,3656 72,6464 73,3627 72,0659 دج=  $ 29

 - 08,10 - 04,52 - 00,98  + 01,80 -  %نسبة النمو 

 
 .21 -20: ، ص ص2008، ديسمرب 05: ، رقم"النشرة اإلحصائية الثالثية"بنك اجلزائر، 9 المصدر
 .، أي أف الثالثي الرابع غَت مأخوذ بعُت االعتباراإلحصائيات متعلقة فقط بالثالثي األوؿ والثاين والثالث من ىذه السنة 02209

 
 
 

                                                 
1
 .21 -20: ، ص ص2008، دٌسًبش 05: ، سلى"اإلحصائٍت الثالثٍتالنشرة "بُك انجضائش،   
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 الدينار الجزائري بالنسبة للدوالر األمريكيسعر صرف معدل تطور  (279)شكل رقم 
 (0220 -0224) للفترة

 دج=  $ 929 الوحدة
 

 
 .26: اعتمادا على اجلدوؿ رقم من إصلاز الباحث 9المصدر         

 :من خالؿ استعراضنا لتطور سعر الصرؼ للدينار اجلزائري بالنسبة للدوالر األمريكي، فإننا نالحظ ما يلي     
أوؿ شيء ؽلكننا مالحظتو ىو االطلفاض ادلتتايل للدوالر األمريكي أماـ الدينار اجلزائري، يف ما عدا سنة  إف -9     

، أما بعد ذلك فقد شهد الدوالر 2004، مقارنة بسنة % 01,80، واليت شهدت نسبة ظلو قدرت بػػػػػ 2005
، إال أف % 08فيها نسبة ىذا االطلفاض  واليت فاقت 2008األمريكي اطلفاضات متتالية واليت كاف أشدىا يف سنة 

ىذا مل يكن فقط أماـ الدينار اجلزائري، فقد شهد الدوالر األمريكي اطلفاضات وتقلبات كبَتة يف أسواؽ الصرؼ 
 والعمالت الدولية، وأماـ معظم العمالت الرئيسية إف مل نقل كلها؛

نة ألخرى وأماـ جل العمالت ومنها الدينار اجلزائري، إف االطلفاض ادلتتايل لقيمة الدوالر األمريكي من س -0     
لقيمة الدوالر، واخلسائر اليت تتكبدىا اجلزائر من وراء يعطينا انطباعا أوليا حوؿ اخلسائر اليت تنجر عن ىذا االطلفاض 

 2008سنة ذلك باعتبار أف اإليرادات النفطية مفوترة هبذه العملة، ولنا أف نتصور قيمة ىذه اخلسائر وخصوصا يف 
وكذلك لنا أف نتصور قيمة ىذه األضرار واخلسائر بالنسبة ، % 08واليت ذباوزت فيها نسبة االطلفاض أكثر من 

 للجزائر، وخصوصا إذا عرفنا بأف اإليرادات اجلزائرية تعادؿ دباليَت الدوالرات األمريكية ؟؛
اجلزائر أيضا، وىذا إذا علمنا أف اجلزائر قامت قيمة األضرار واخلسائر اليت تتكبدىا  كذلك لنا أف نتصور  -2     

واليت سبتعت هبا اجلزائر يف السنوات األخَتة بفضل انتعاش -باستثمار جزء كبَت من اإلحتياطات من اإليرادات النفطية 
ي غلب يف شكل شراء لسندات اخلزينة يف الواليات ادلتحدة األمريكية، والسؤاؿ الذ -أسعار النفط يف األسواؽ العادلية
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اخلسائر اليت تنتج عن االطلفاض أف يطرح ىنا ىل أف الفوائد اليت يتم ربصيلها من ىذه السندات قادرة على تغطية 
 ادلتتايل لسعر الصرؼ للدوالر األمريكي وربقيق أرباح ؟؛

كما ال غلب أف ننسى ىنا أو هنمل بأف ىذا االطلفاض ادلتتايل يف قيمة الدوالر األمريكي بالنسبة للدينار   -4     
اجلزائري، قد يضر من جهة أخرى بصادراتنا ذباه الواليات ادلتحدة األمريكية، وىذا على اعتبار أف أسعار منتجاتنا 

ىل الدوؿ األخرى اليت تربط عملتها بالدوالر، ستصبح أعلى ادلوجهة للتصدير إىل الواليات ادلتحدة األمريكية أو إ
   نسبيا شلا كانت عليو يف حالة ارتفاع قيمة الدوالر، شلا يؤدي ىذا إىل إضعاؼ ميزهتا التنافسية يف مثل ىذه األسواؽ

ة واليت إضعاؼ صادراتنا غَت النفطي إىل ، ومن مث-جاء توضيح ذلك بالتفصيل يف الفصل األوؿ من ىذه الدراسة-
ىي أصال ىامشية، كما قد يؤثر ىذا أيضا على اإلجراءات والتدابَت اليت تعمل السلطات اجلزائرية على إتباعها 

 . وانتهاجها من أجل النهوض وترقية الصادرات غَت النفطية
 
 -0224)للفترة ( €)للوحدة النقدية األوروبية سعر صرف الدينار الجزائري بالنسبة تطور  9الفرع الثاني    

0220)9 
قـو ىنا باستعراض تطور سعر صرؼ الدينار اجلزائري بالنسبة لليورو، على اعتبار أف دوؿ اإلرباد األورويب ىي سن    

، كما أف أغلب -سيأيت على ذكر ذلك الحقا-ادلستقبلة لصادراتنا وخصوصا فرنسا، إيطاليا وإسبانيا أكثر الدوؿ 
ىذه، وذلذا يفًتض بنا معرفة تطور سعر الصرؼ للدينار اجلزائري أما اليورو،  واردات اجلزائر تأيت من دوؿ اإلرباد

 . ومدى تأثَت ذلك على صادراتنا ووارداتنا من وإىل دوؿ اإلرباد األورويب، واليت تتخذ من اليورو عملة ذلا
  

  "اليورو" وحدة النقدية األوروبيةسعر صرف الدينار الجزائري بالنسبة للمعدل تطور (9 04)جدول رقم 
 (0220 -0224) للفترة

 دج=  € 929 الوحدة

 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات

 97,0371 94,9973 91,2447 91,3014 89,6423 دج=  € 29

 + 02,15  + 04,11 - 00,06  + 01,85 -  %نسبة النمو 

 
 .21 -20: ، ص ص2008، ديسمرب 05: ، رقم"النشرة اإلحصائية الثالثية"بنك اجلزائر، 9 المصدر
 .اإلحصائيات متعلقة فقط بالثالثي األوؿ والثاين والثالث من ىذه السنة، أي أف الثالثي الرابع غَت مأخوذ بعُت االعتبار 02209
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 "اليورو"للوحدة النقدية األوروبية سعر صرف الدينار الجزائري بالنسبة معدل تطور  (289)شكل رقم 
 (0220 -0224) للفترة

 دج=  € 929 الوحدة

  
 .27: اعتمادا على اجلدوؿ رقم من إصلاز الباحث 9المصدر       

 
 :من خالؿ استعراضنا لتطور سعر الصرؼ للدينار اجلزائري بالنسبة لليورو، فإننا نالحظ ما يلي     
نة ألخرى، ما ؽلكننا مالحظتو ىو أف سعر صرؼ اليورو مقابل الدينار اجلزائري يشهد ارتفاعا مستمرا من س -9     

، أما باقي السنوات % 00,06واليت شهدت اطلفاضا بسيطا جدا قدر يف حدود  2006وىذا إذا ما مت استبعاد سنة 
حيث شهدت ىذه السنة ارتفاعا قدر بأكثر من  2007األخرى فقد شهدت ارتفاعات كبَتة لعل أعلها ما كاف سنة 

صرؼ اليورو مقابل الدينار اجلزائري يشهد ارتفاعات  ، أي ؽلكننا القوؿ بأف سعر 2006مقارنة بسنة  % 04,10
 ؛يف ادلتوسط % 02حيث يقدر بأكثر من كبَتة ومعتربة وىذا إذا مت أخذ متوسط النمو بالنسبة للفًتة ككل 

إف ارتفاع قيمة اليورو أماـ الدينار اجلزائري قد يكوف لو مساوئ كبَتة على االقتصاد اجلزائري، فإذا علمنا   -1     
أغلب الواردات اجلزائرية مصدرىا ىو السوؽ األوروبية، فإف ىذا ما يعٍت ارتفاع قيمة فاتورة الواردات بسبب  أف

االرتفاع يف قيمة اليورو، ولعل ىذا ما يفسر االرتفاع اذلائل والكبَت لوارداتنا وخصوصا من دوؿ االرباد األورويب يف 
، وستظل ىذه مليار دوالر أمريكي 40ما قيمتو  2008سنة  السنوات األخَتة، حيث قاربت فاتورة الواردات يف

الواردات يف االرتفاع، وىذا طادلا ظل سعر صرؼ اليورو ىو اآلخر يف االرتفاع، وىذا بشكل خاص بالنسبة للواردات 
 اجلزائرية اليت يكوف مصدرىا وأصلها ىو إحدى دوؿ اإلرباد األورويب؛
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أخرى بأف ىذا سيكوف لو آثار سلبية حبتة على االقتصاد الوطٍت، بل لكن ال غلب أف نتصور من جهة  -2      
على العكس من ذلك قد يكوف ذلذا أي الرتفاع أسعار صرؼ اليورو مقابل الدينار اجلزائري فوائد مجة، لعل من بينها 

 :يىو إمكانية ربقيق لزيادة وترقية للصادرات وخباصة غَت النفطية منها، وؽلكن توضيح ذلك يف ما يل
 

حيث أف ارتفاع سعر صرؼ اليورو من جهة سيؤدي إىل أف صادراتنا ستكوف أكثر تنافسية يف أسواؽ  .أ
، وذلك الف ارتفاع أسعار صرؼ اليورو سيجعل من أسعار منتجاتنا ادلوجهة للتصدير اإلرباد األورويب

دلزيد من التوضيح -يب أقل من أسعار ادلنتجات ادلنتجة داخل أسواؽ اإلرباد األورو  الدوؿ ألسواؽ ىذه
، وعليو فإف زيادة تنافسية منتجاتنا ستؤدي -من ىذه الدراسة ارجع يف ذلك للجزء الرابع من الفصل األوؿ

 إف مت استغالؿ ىذه الفرصة إىل زيادة وترقية الصادرات، ونتكلم وطلص بالذكر ىنا الصادرات غَت النفطية؛
انية، حيث ستصبح الواردات أغلى نسبيا من ما إذا كما أف ىذا قد يكوف لو جانب إغلايب من جهة ث . ب

مت إنتاجها داخل الوطن، شلا قد يؤدي يف األجل الطويل إىل التقليل من ىذه الواردات بسبب ضعف 
ميزهتا التنافسية مقارنة بادلنتجات احمللية، وذلك من خالؿ ارتفاع أسعارىا مقارنة بادلنتجات الوطنية من 

اردات وىدر ادلوارد االقتصادية وخصوصا من العمالت األجنبية ادلستعملة يف جهة، وارتفاع فاتورة الو 
 .تسديد قيمة ىذه الواردات من جهة ثانية

 
 . 2008ويف ما يلي سنحاوؿ قراءة يف بعض أرقاـ ونسب التجارة اخلارجية لسنة          
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 11179 و 1116تي التجارة الخارجية لسن اتمؤشر القياسية في رقام األقراءة في بعض  9المطلب الخامس    
 

يف حُت  عن تطور وكبَت ومقلق للواردات اجلزائرية، 2008كشفت احلصيلة اإلمجالية دلصاحل اجلمارؾ لسنة      
انكمشت العائدات أو اإليرادات بفعل اطلفاض أسعار النفط، فقد مثلت قيمة الواردات اجلزائرية من سلتلف ادلواد 

مليار دوالر أمريكي، يف حُت  40ر من نصف عائدات اجلزائر، حيث قاربت ىذه الواردات من قيمة وادلنتجات أكث
، وىذا مليار دوالر، أي أف قيمة الواردات ذباوزت نصف عائدات اجلزائر 79,298مل ربقق إيرادات التصدير سوى 

 .مامل يشهد حدوثو من قبل
مليار دوالر، مقابل  79,298ما قيمتو  2008ة بلغت يف سنة حيث أف قيمة العائدات من الصادرات اجلزائري     

 .% 31,80، أي بنسبة زيادة بلغت 2007مليار دوالر يف سنة  60,163
دبقابل ذلك سجلت الواردات اجلزائرية نسبة ظلو معتربة فاقت نظَتهتا من الصادرات، حيث بلغت قيمة الواردات      

، أي بنسبة 2007مليار دوالر مت تسجيلها يف سنة  27,631الر مقابل مليار دو  39,479ما يعادؿ  2008يف سنة 
، 2007مليار دوالر عن سنة  11,80بأكثر من  2008، أي أف الواردات ارتفعت يف سنة % 42,88ظلو تقدر بػػػػػ 
 كما يعٍت ىذا أيضا أف الغالؼ ادلايل، % 11بأكثر من  الصادرات ظلو الواردات فاقت نسبة ظلو أي أف نسبة

 .خالؿ سنة واحدةمليار دوالر  11,80ادلخصص للواردات يف اجلزائر ارتفع دبا ال يقل عن 
ويعزى ارتفاع فاتورة الواردات نتيجة ارتفاع معظم ادلواد وادلنتجات الصناعية والزراعية ومواد التجهيز وادلواد      

    .2008 الغذائية، وخباصة خالؿ النصف األوؿ من سنة
السياؽ تكشف األرقاـ واإلحصائيات ادلتعلقة بالتجارة اخلارجية عن تسجيل فائض يف ادليزاف التجاري ويف نفس      

، أي بزيادة 2007مليار دوالر مت تسجيلها سنة  32,532مليار دوالر مقابل  39,819إىل  2008وصل يف سنة 
 .% 22مليار دوالر وبنسبة ظلو فاقت  07,287

عرفت ىي األخرى انكماشا واطلفاضا، بالنظر لعاملي ارتفاع  ددرات بالواردات فقأما على صعيد تغطية الصا     
    مقابل  % 200نسبة تغطية زادت عن  2008الواردات وتراجع قيمة الصادرات، حيث سجلت يف سنة 

 .2007لسنة  216,65%
مقارنة بسنة  2008يف سنة  معدؿ تغطية الواردات بالنسبة للصادرات غَت النفطية فقد سجل ربسنا طفيفاأما      

 .2007يف سنة  % 04,80مقابل  ،% 04,90حوايل  2008، حيث كانت نسبة ىذه التغطية يف 2007
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وعليو فإف اجلزائر تبقى رىينة السوؽ الدولية وتعاين من تبعية كبَتة للخارج، وىو ما تكشف عنو األرقاـ      
للواردات وخصوصا واردات ادلواد الغذائية واليت بلغت فاتورهتا  وادلؤشرات سابقة الذكر، حيث أف االرتفاع القياسي

 .%44,50، وبنسبة زيادة فاقت 2007مليار دوالر يف سنة  04,959مقابل  2008مليار دوالر يف سنة  07,167
دوالر  مليار 03,967واردات احلبوب، حيث قامت اجلزائر باستَتاد ما قيمتو  ويأيت على رأس ىذه ادلواد الغذائية     

، أما واردات احلليب فقد بلغت % 100، أي بزيادة فاقت 2007مليار دوالر عاـ  01,977، مقابل 2008سنة 
فيما سجلت ، % 21، وبزيادة فاقت 2007مليار دوالر عاـ  01,063مقابل  2008مليار دوالر يف سنة  01,295

، أي بزيادة فاقت 2007مليوف دوالر سنة  428,40مقابل  2008مليوف دوالر سنة  438,60 السكر استَتاد فاتورة
02 %. 

 01,44مقابل  2008مليار دوالر من األدوية سنة  01,85من جانب آخر قامت اجلزائر باستَتاد أكثر من      
 13,19، يف حُت بلغت قيمة الواردات اخلاصة دبواد التجهيز % 27,26، وبنسبة ظلو بلغت 2007مليار دوالر عاـ 
من  أما الواردات، % 50، وبنسبة زيادة ذباوزت 2007مليار دوالر سنة  08,68مقابل  2008ة مليار دوالر سن

، 2007مليار دوالر سنة  08,75مقابل  2008مليار دوالر يف سنة  11,83ادلواد ادلوجهة ألداء اإلنتاج فقد بلغت 
    .% 35ظلو ذباوزت   أي 
الذكر نالحظ أف فاتورة الواردات قد زادت بنسبة كبَتة، كما أننا من خالؿ ما مت استقراؤه من النتائج اآلنفة      

نالحظ بأف ىذه الواردات سبس كل ادلواد الضرورية والالزمة واليت ال ؽلكن اإلستغناء عنها بأي حاؿ من األحواؿ، وىو 
      . ما يعٍت بقاء واستمرار ىذه الواردات يف االرتفاع يف السنوات القادمة

مليار دوالر، وبالتايل  01,937، وبقيمة % 02,50ظلت الصادرات غَت النفطية جد ىامشية وبنسبة بادلقابل      
 .دوالر كما مت اإلعالف عنو( 02)فإف ىذه اإلحصائيات تكشف عن عدـ بلوغ اجلزائر لسقف ملياري 

مليار  20,862كة بػػػػػ كما كشفت مصاحل اجلمارؾ تصدر الواليات ادلتحدة األمريكية لقائمة أىم الدوؿ الشري     
من إمجايل  % 84,23مليار دوالر صادرات جزائرية، وبنسبة قدرت بػػػػػػ  64,18دوالر كمبادالت ذبارية منها 

 .الصادرات اجلزائرية
مليار  12,88مليار دوالر، مقابل  16,24أماـ إيطاليا اليت بلغت مبادالهتا مع اجلزائر  افرنسي اكما سجل تراجع     

مليار دوالر إليطاليا و  04,34مليار دوالر، مقابل  06,46لفرنسا، غَت أف فرنسا تبقى أىم شلوف للجزائر بػػػػػ دوالر 
 .مليار دوالر للصُت 03,98

دولة األوائل يف استَتاد ادلنتجات اجلزائرية غَت النفطية، خالؿ ( 20)ويف ما يلي جدوؿ يوضح أىم عشرين      
 .20081 و 2007السنوات 

                                                 
1
 Office national des statistiques, N0: 148, Op cit, P: 124. 
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 دولة األوائل في استيراد المنتجات الجزائرية غير النفطية( 11)أهم عشرين (9 02)ل رقم جدو 
"ماليين الدينارات الجزائرية"9 الوحدة (0220 -0222) للفترة  

    Source: Office national des statistiques, N0: 148, Op cit, P: 124.              

1116 1117 
 القيمة الدولة الرتبة القيمة الدولة الرتبة
 146 24 فرنسا 10 507 24 فرنسا 10
 674 16 تونس 11 431 10 إيطاليا 11
 154 14 إيطاليا 12 656 9 ىولندا 12
 090 8 إسبانيا 13 701 8 إسبانيا 13
 664 6 مايل 14 459 7 ادلغرب 14
 772 5 الواليات ادلتحدة األمريكية 15 492 6 بلجيكا 15
 229 4 ادلغرب 16 862 4 تركيا 16
 728 3 بوركينا فاسو 17 136 4 تونس 17
 673 3 تركيا 18 827 1 الربتغاؿ 18
 522 3 اذلند 01 766 1 اذلند 01
 795 2 هورية مصر العربيةمج 00 281 1 النيجر 00
 202 2 مالطا 01 939 الصُت 01
 077 2 (بريطانيا)ادلملكة ادلتحدة  02 899 الربازيل 02
 068 2 ىولندا 03 791 الواليات ادلتحدة األمريكية 03
 750 1 الصُت 04 705 ليبيا 04
 744 1 البينُت 05 667 ادلملكة العربية السعودية 05
 710 1 رجنتُتاأل 06 650 السويد 06
 603 1 أدلانيا 07 594 األردف 07
 498 1 سويسرا 08 545 مجهورية مصر العربية 08
 473 1 الواليات ادلتحدة األمريكية 11 522 (بريطانيا)ادلملكة ادلتحدة  11
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من خالؿ اجلدوؿ أعاله يتبُت لنا بأف أىم زبوف للجزائر يف استَتاد ادلنتجات اجلزائرية غَت النفطية، ىي فرنسا      
مليوف دينار جزائري، ويرجع ىذا  326 24ذباوزت (  2008 -2007)بقيمة متوسطة خالؿ سنيت الدراسة 

العالقات االقتصادية القوية بُت اجلزائر وفرنسا وإىل ادلوقع اجلغرايف ادلتميز بُت البلدين والذي يقع كالعلا  باألساس إىل
 .يف حوض البحر األبيض ادلتوسط

مليوف  12 292أما يف ادلرتبة الثانية فنجد إيطاليا بقيمة ذباوزت ىي األخرى يف ادلتوسط خالؿ سنيت الدراسة      
د يرجع ىذا أيضا إىل العالقات االقتصادية اذلامة بُت اجلزائر وإيطاليا وإىل أيضا كوف البلدين يطالف دينار جزائري، وق

 .على حوض البحر األبيض ادلتوسط
، بقيمة متوسطة خالؿ سنيت الدراسة تونس ضمن ادلراتب األوىلوتأيت يف ادلرتبة الثالثة الدولة العربية الوحيدة      

ار جزائري، ويرجع ىذا نتيجة القرب اجلغرايف واجلوار ذلذه الدولة للجزائر، وقد يعزى ىذا مليوف دين 10 405بلغت 
للمنتجات اجلزائرية  اإىل اقًتاب الثقافة االستهالكية ذلذه الدولة مع اجلزائر، شلا غلعل منها الدولة العربية األكثر استَتاد

 .غَت النفطية مقارنة بالدوؿ العربية األخرى
 8 395إسبانيا يف ادلرتبة الرابعة زلافظة بذلك على ىذه ادلرتبة خالؿ كال السنتُت، بقيمة متوسطة ذباوزت وتأيت      

 .مليوف دينار جزائري، ويعزى ىذا أيضا إىل نفس اخلصائص تقريبا اليت تتمتع هبا كل من فرنسا وإيطاليا
األربعة ىي أهنا بالتقريب تكاد ربتفظ بنفس كما أف أىم مالحظة ؽلكن مالحظتها بالنسبة لًتتيب ىذه الدوؿ       

    . الرتبة خالؿ سنيت الدراسة، وىذا ما يظهر بشكل واضح بالنسبة لكل من فرنسا وإسبانيا
أما فيما ؼلص مراتب الدوؿ العربية من بُت العشرين األوائل يف استَتاد ادلنتجات غَت النفطية اجلزائرية فإننا ظليز       

بيا، مجهورية مصر العربية، األردف وادلملكة العربية السعودية، أما باقي الدوؿ العربية األخرى فإننا ادلغرب، لي: كل من
 .ال صلد ذلا موضع قدـ يف ترتيب الدوؿ العشرين األوائل واليت تقـو اجلزائر بتصدير منتجاهتا غَت النفطية ضلوىا

ة من حيث استَتادىا للمنتجات غَت النفطية اجلزائرية، دلعرفة شلا غلدر بنا القياـ بًتتيب فقط دلراتب الدوؿ العربي     
  .ادلستقطبة للمنتجات غَت النفطية اجلزائرية، ومن مث إمكانية تطويرىا وزيادهتا وترقيتها أىم الدوؿ العربية

 .1 2008نة ويف ما يلي جدوؿ يوضح أىم الدوؿ العربية ادلستوردة لصادرات ادلنتجات اجلزائرية غَت النفطية لس     
 
 
 
 

                                                 
1
 Documents présentée par: L’Agence National de Promotion du Commerce Extérieur (ALGEX), "Adhésion de 

l’Algérie à la Grande Zone Arabe de libre Echange GZAME", Février 2009, P: 15. 
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 (%) 0220 لسنة لمنتجات الجزائرية غير النفطيةل المستوردةالدول العربية أهم (9 02)جدول رقم 

 % *النسبة الدولة 
 26.50 تونس

 22,80 ادلغرب

 21 ليبيا

 07,20 اإلمارات العربية ادلتحدة

 07 لبناف

 06,80 اجلمهورية العربية ادلصرية

 03,20 األردف

 02,30 لعربية السعوديةادلملكة ا

 01 موريتانيا

 02,20 باقي الدوؿ العربية األخرى

 011 المجموع
Source )* بتصرف) : Documents présentée par: L’Agence National de Promotion du Commerce Extérieur (ALGEX), 

"Adhésion de l’Algérie à la Grande Zone Arabe de libre Echange GZAME", Février 2009, P: 15. 
 

 0220 لسنة % لمنتجات الجزائرية غير النفطيةل المستوردةالدول العربية أهم  (299)شكل رقم 

 
 .29: اعتمادا على اجلدوؿ رقم من إصلاز الباحث9 المصدر             
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زائرية غَت النفطية ىي ، بأف أىم دولة مستوردة لصادرات ادلنتجات اجلل أعالهشكوال دوؿنالحظ من خالؿ اجل     
، أي أف على التوايل % 21و  % 22,80، تليها بعد ذلك كل من ادلغرب وليبيا بالنسب % 26تونس بنسبة ذباوزت 

، بينما تشًتؾ من صادرات ادلنتجات اجلزائرية غَت النفطية % 70 عن الدوؿ الثالث أعاله رلتمعة تستورد ما يفوؽ
 .من صادرات ادلنتجات اجلزائرية غَت النفطية % 30ة ما يربو عن باقي الدوؿ العربية األخرى رلتمع

 
رلاورة للجزائر ( تونس، ادلغرب وليبيا)وال عجب يف ذلك، فقد يرجع ىذا بالدرجة األوىل إىل أف تلك الدوؿ      

جلزائرية غَت وتشًتؾ معها يف حدود حبرية وبرية، شلا أىلها ألف تكوف من أكثر الدوؿ العربية مستقطبة للصادرات ا
النفطية، أما باقي الدوؿ العربية األخرى فإهنا سبتاز ببعد جغرايف وحىت ثقايف عن اجلزائر مقارنة بالدوؿ اآلنفة الذكر، 

 .وقد ال نرى أي سبب آخر لذلك غَت ىذا
 

َت النفطية معرفة تطور الصادرات اجلزائرية غ ُتاآلتي والشكل البياين وسنحاوؿ يف ما يلي ومن خالؿ اجلدوؿ     
 .1بالقيم باذباه الدوؿ العربية

 
 تطور الصادرات غير النفطية باتجاه الدول العربية(9 02)جدول رقم 

 (0220 -0224)للفترة 
 "$مليون دوالر أمريكي 9 "الوحدة

 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات

 257 217,30 199 143 141 الصادرات غير النفطية

 18,27 09,20 39,16 01,42-  % *نسبة النمو

 
Source )* بتصرف) : Documents présentée par: L’Agence National de Promotion du Commerce Extérieur (ALGEX), 

"Adhésion de l’Algérie à la Grande Zone Arabe de libre Echange GZAME", Op cit, P: 15. 
 
 

                                                 
1
(بخظشف انباحث)  : Documents présentée par: L’Agence National de Promotion du Commerce Extérieur (ALGEX), 

"Adhésion de l’Algérie à la Grande Zone Arabe de libre Echange GZAME", Op cit, P: 15. 
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 اه الدول العربيةتطور الصادرات غير النفطية باتج (309)شكل رقم 
 (0220 -0224)للفترة 

 "$مليون دوالر أمريكي 9 "الوحدة
 

 
 .30: اعتمادا على اجلدوؿ رقم من إصلاز الباحث9 المصدر           

 
 2004من سنة ألخرى أي من سنة  املحوظ امن خالؿ اجلدوؿ والشكل البياين أعاله، نالحظ بأف ىناؾ تطور      

درات من ادلنتجات غَت النفطية باذباه الدوؿ العربية، ولعل أكرب نسبة ظلو مت تسجيلها يف ، لقيم الصا2008إىل سنة 
أما عن أقل نسبة ظلو مت تسجيلها ، 2005عنها يف سنة  % 40، حيث قاربت نسبة النمو 2006ىذا كانت سنة 

 .% 02، حيث مل تتجاوز نسبة النمو ىذه 2005خالؿ ىذه الفًتة كانت سنة 
 

بفعل انضماـ اجلزائر إىل  ىذا من جهة أخرى على زيادة حجم التبادؿ التجاري بُت الدوؿ العربية ؿكما يد      
ادلنطقة العربية الكربى للتبادؿ احلر، واليت هتدؼ إىل زيادة حجم التبادؿ التجاري من واردات وصادرات من وباذباه 

  .الدوؿ العربية
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على صادرات دول إفريقيا عموما والجزائر ( تأثيراتها)المية ونتائجها األزمة المالية الع 9المبحث الثالث     
 19خصوصا

 : وسيتم استعراض آثار األزمة ادلالية العادلية على صادرات دوؿ إفريقيا عموما واجلزائر خصوصا على النحو التايل     
 9آثار األزمة9 المطلب األول     
نتائج وتبعات مباشرة على اقتصاديات معظم أو جل دوؿ العامل، كما شهدت  إف األزمة ادلالية العادلية كانت ذلا     

 .بشكل عاـ يف النمو االقتصادي يف سلتلف دوؿ العامل "Ralentissement" ىذه ادلرحلة تباطؤ
ىم ما يالحظ أيضا، ىو أف آثار ىذه األزمة مست إىل حد ما معظم دوؿ العامل، بينما كاف تباطؤ النمو أو      
نقطة إىل نقطتُت ( 0.5)قدر بنصف  اصادي بشكل عاـ لكل دوؿ العامل، ولقد شهد االقتصاد العادلي تباطؤ االقت

 .من النمو االقتصادي، دبا يف ذلك الصُت وكل دوؿ أوربا( 02)
قد أكد  "Le fonds monétaire international" (FMI)كما أف ادلدير العاـ لصندوؽ النقد الدويل      

ىيئتو أو مؤسستو واليت رأت بأف ىذه األزمة ادلالية قد كلفت االقتصاد العادلي  "Prévision"ديرات توقعات أو تق
 . مليار دوالر 1000 ػػػػػبخسائر قدرت 

كما أف األزمة ادلالية مست بشكل مباشر قطاع صناعة السيارات، صناعة احلديد أسعار ادلواد األولية والطاقوية،      
ذلك أدى إىل إضعاؼ أو إبطاء معدالت االستهالؾ، وباخلصوص على مستوى الدوؿ ونالحظ أف تأثَتىا ك

 .الصناعية اليت تبنت بعضها سياسة التقشف
أما عن تأثَتات وتبعات ىذه األزمة على دوؿ إفريقيا، فإننا نالحظ بأهنا زبتلف من دولة إىل أخرى حسب      

بشكل كبَت كل من ىذه األزمة مس  "L'effet de contagion"كما أف اثر عدوى   ،مستويات التنمية أو النمو
مصر، جنوب إفريقيا وادلغرب، ويرجع ىذا باألساس إىل أف األنظمة ادلالية يف ىذه الدوؿ كانت أكثر ارتباط  :الدوؿ

 .بالنظاـ ادلايل الدويل
  ب سيقّدر  اتشهد إال ظلو وحسب تقرير صندوؽ النقد الدويل شّخص يف حالة إفريقيا، فإف ىذه األخَتة سوؼ لن      
وىذا  % 06إىل  % 05، يف حُت كاف من ادلفروض أف تشهد ىذه القارة نسبة ظلو تقدر من 2009يف سنة  % 03

 .بسبب ضعف الصادرات اإلفريقية من ادلنتجات أو ادلواد األولية  بسبب تبعات األزمة
مساعدات )فاض واضلسار حجم ادلساعدات العمومية ومن بُت ادلشاكل اليت تواجو القارة السمراء كذلك، ىو اطل     
االستثمارات األجنبية، القروض البنكية وربويل أو إرساؿ )لعمليات وبرامج التنمية، وكذا تدفق رؤوس األمواؿ ( الدولة

                                                 
1

 Le FORUM du commerce extérieur, Revue de l’agence nationale de promotion du commerce  (بخظشف)

extérieur, N
0
 05, mai 2009, P: 32. 
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األخرى كذلك اطلفاض وتباطؤ شديدين، وكل ىذا راجع  ىيقد عرفت ( األمواؿ من العماؿ األفارقة يف اخلارج
 .س إىل تأثَتات األزمة ادلاليةباألسا

، احلديد، معدف "Café" القهوة "Cacao" الكاكاو أو لوز اذلند) وما يالحظ أيضا ىو أف حجم ادلواد األولية      
( وادلنتجات أو ادلواد األولية األخرى "Manganèse" معدف ادلنغنيز "Fer"، احلديد "Bauxite" البوكسيت

-دمة قد شهدت ىي األخرى اطلفاضا معتربا، ويرجع ىذا إىل أف استهالؾ ىذه الدوؿ وادلصدرة باذباه الدوؿ ادلتق

االستهالؾ يف ادلرحلة اليت  "Rythme" وتَتةالنسق أو العلى نفس  باقيامن ىذه ادلنتجات مل يعد  -الدوؿ ادلتقدمة
 .ة لالستهالؾسبقت األزمة، وىذا بسبب عدـ كفاية األمواؿ ادلخصصة لتغطية نفس االحتياجات السابق

أما على مستوى النمو االقتصادي يف إفريقيا، فإف تأثَت ىذه األزمة على النمو االقتصادي قد قدرت خبسارة ما      
 ."BIP" "Produit intérieur brut"من الناتج الداخلي اخلاـ  % 01إىل  0.5بُت 
زمة قد اقتصرت فقط على البنوؾ اليت ذلا أما على مستوى النظاـ البنكي يف إفريقيا، فإف تأثَتات ىذه األ     

 .يف بعض البنوؾ األمريكية واألوربية واليت تضررت جراء ىذه األزمة "Des avoirs"( أمواؿ)موجودات أو شلتلكات 
أما إذا تكلمنا عن جنوب إفريقيا، واليت تعترب كأوؿ واكرب وأقوى قوة اقتصادية يف القارة السمراء، واليت تعتمد      

كبَت وكلي على التصدير، فإهنا ىي األخرى قد عانت وربملت صعوبات كبَتة بسبب األزمة ادلالية العادلية، بشكل  
، واليت "L'industrie minière" حيث يعترب مفتاح ىذا البلد ىو القطاع االقتصادي وباألخص صناعة ادلناجم

 .من الناتج احمللي أو الداخلي اخلاـ % 06 ػػػػػبتساىم 
 Le " ـمعدف احلديد اخلا: عن أىم ادلنتجات ادلصدرة يف دولة جنوب إفريقيا فهي تتمثل باألساس يفأما      

minerai de fer"الفحم ، "Le charbon" والذىب( الذىب األبيض)، البالتُت "La platine et l'or" ىذه ،
 "L'assiette d'exportation minière" من وعاء الصادرات ادلنجمية % 75ادلنتجات األربعة تشكل ما نسبتو 

فإهنا اطلفضت بشكل كبَت،  -احلديد اخلاـ-يف جنوب إفريقيا، أما عن قيمتها وىذا باستثناء ادلعدف األوؿ 
وباخلصوص البالتُت أو الذىب األبيض ، حيث أف جنوب إفريقيا تعترب الدولة األوىل يف امتالؾ االحتياطات العادلية 

 .من البالتُت أو الذىب األبيض
البالتُت أو -من االحتياطات العادلية ذلذا ادلنتوج  % 80وتشَت الدراسات إىل أف جنوب إفريقيا سبتلك ما يعادؿ      

كما أف ىذه الدولة واجهت عدة مشاكل جراء اهنيار أو ىبوط أسعار ىذا ادلنتوج يف األسواؽ   -الذىب األبيض
 .2008س وىذا منذ مار  % 65 ػػػػبالدولية، ىذا االطلفاض قدر 

: أما عن القطاعات األساسية األخرى خارج قطاع الصناعة ادلنجمية، واليت تأثرت ىي األخرى هبذه األزمة فنجد     
 ."L'industrie manufacturière" صناعة ادلصانع أو ادلعامل عوقطا  "La construction"قطاع البناء 
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فهي األخرى كذلك تأثرت هبذه األزمة، ولقد  "Le Renad" أما فيما ؼلص عملة جنوب إفريقيا وادلعروفة باسم     
 . يف قيمتها، وكذا منذ أف ضربت ىذه األزمة بظالذلا على اقتصاديات دوؿ العامل اشديد اعرفت ىذه العملة اطلفاض

األساسي  نغوال وليبيا واجلزائر، حيث يعترب النفط ادلصدرأأما إذا ربدثنا عن الدوؿ ادلصدرة للنفط مثل نيجَتيا،      
 (.اجلزائر مثالمن مداخيل أو إيرادات  % 98حيث يشكل النفط ما نسبتو )للدخل يف ىذه الدوؿ 

بسبب اطلفاض أسعار  "Retenus" يف دخلها أو إيراداهتا اكبَت   اىذه الدوؿ ومنذ بداية األزمة واجهت اطلفاض     
 .النفط من جهة، واطلفاض االستهالؾ العادلي للطاقة من جهة أخرى

إف ىذه الدوؿ دبا فيها اجلزائر، تعتمد يف إيراداهتا على مدخوؿ منتوج واحد، وىذا ما يعرضها عند حلوؿ كل      
أزمة إىل اطلفاض يف مواردىا أو دخلها، شلا سيؤثر ىذا ال زلالة على مواردىا ادلخصصة لربامج التنمية، وعلى ىذا 

ية أو حىت زللية، لن يضر هبذا القطاع أو ذاؾ فقط، وإظلا سيؤثر دبا ال األساس فإف تأثَت أية أزمة عادلية كانت أو إقليم
 .يدع أي رلاؿ للشك على كافة القطاعات األخرى وىذا بسب اعتمادىا يف دخلها على منتوج واحد فقط

وبناء على ىذا، فإف ىذه الدوؿ ملزمة ومطالبة أكثر من أي وقت مضى على القياـ بتحفيز وتنويع وتطوير      
 .افظها التصديريةزل

 
   :0292بعض اإلجراءات الجديدة المتعلقة بالصادرات غير النفطية لسنة 9 الثانيالمطلب      
 

، تتعلق بالصادرات غَت النفطية، وخباصة صادرات منتجات 2010لقد طرأت بعض اإلجراءات اجلديدة يف سنة      
ا الزيادة والرفع من الصادرات غَت النفطية، وؽلكن إغلازىا الصيد البحري وكذا صادرات التمور، ىذه اإلجراءات ىدفه

 :1فيما يلي
 

 9صادرات منتجات الصيد البحري باتجاه أسواق االتحاد األوربي 9األول الفرع     

"Exportation de produit de pêche vers les marchés de l'union européenne" 
 

جهة بالتحديد إىل أسواؽ االرباد األوربية، كانت زبضع يف السابق فقط إف صادرات منتجات الصيد البحري ادلو      
 2010جانفي  01لكن وابتداء من تاريخ من تاريخ  "Certificat sanitaire" إىل ما يعرؼ بالشهادة الصحية

 ."Certificat de capture" شهادة الصيدباستبدلت ىذه الشهادة بشهادة أخرى عرفت 
                                                 
1

 ,Le FORUM du commerce extérieur, Revue de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur  (بخظشف)

N
0
 07, Imp APEC, 2010, P: 10. 
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غاية تسليمها،  وىذا حىتمع السلع ادلصدرة،  "Accompagner" أف ترفق أو تصحبىذه الشهادة غلب      
 .1ىذه الشهادة تصدرىا أو تسلمها مصاحل اخلدمات يف وزارة الصيد البحري وادلوارد ادلائية

 .ادلوارد الصيدية "Sauvegarde" ومحاية "Conservation"ىذا اإلجراء من شأنو أف يؤدي إىل حفظ      
والقضاء على الصيد غَت ادلسموح أو غَت  "Lutte contre"اذلدؼ من ىذا اإلجراء اجلديد ىو مكافحة إف      
 ."Non réglementée"وغَت ادلنظم  "La pêche illicite" اجلائز
 La nouvelle réglementation "كما أف ىذا اإلجراء اجلديد جاء تطبيقا للتنظيمات األوربية اجلديدة      

Européenne" يف مكافحة الصيد غَت ادلشروع. 
وبناء على ىذا اإلجراء فإنو يتعُت على كل دولة من الدوؿ األعضاء يف االرباد األوريب، ويف حالة استَتادىا      

شهادة الصيد بمن منتجات األمساؾ دبا فيها احملولة، غلب عليها أف ترفق عملية االستَتاد ىذه  "Lot"( كمية)حلصة 
 ."Conforme" الئمةادلطابقة أو ادل

وغلب أف نشَت ىنا أيضا إىل أف الصادرات اجلزائرية دلنتجات الصيد البحري باذباه دوؿ االرباد األوريب، معفاة      
 .اجلمركية لالستَتاد يف دوؿ االرباد األوريب من الرسـو "Exemptées" ومستثناة

فع من قيمة الصادرات اجلزائرية فيما ؼلص منتجات وعلى ىذا األساس فقد مسح ىذا اإلعفاء من الرسـو بالر      
مليوف دوالر أمريكي، وىذا يف السداسي األوؿ من  3.4الصيد البحري حيث ارتفعت ىذه الصادرات إىل ما قيمتو 

 .، وىذا حسب أرقاـ ومعطيات وزارة التجارة2009سنة 
 

  "" 9les exportation de dattes صادرات منتجات التمور 9الثاني الفرع     
 

ورغبة منها يف تطوير والرفع من منتجات الصادرات غَت النفطية  2010لقد قامت السلطات اجلزائرية يف سنة      
بشكل عاـ، ومنتجات صادرات التمور بشكل خاص، على منح مصدري التمور أو ادلؤسسات ادلصدرة للتمور وعلى 

، ابتداء من سنة "R'fig" "الرفيق"بػػػػ  وائد يسمىبدوف ف "Crédit agricole" -قرض زراعي -وجو اخلصوص، 
 .، لكن ربت شرط يتعلق بالكميات ادلصدرة من التمور2010

دلصدري التمور سيستلـز شرط الزيادة يف الكميات ادلصدرة من التمور يف سنة  "الرفيق" حيث أف منح قرض     
 .، وىكذا دواليك2009لتمور واحملققة يف سنة بادلقارنة مع الكميات ادلصدرة من ا % 20، تزيد عن نسبة 2010

 

                                                 
1

" Ministère de la pêche et des ressources halieutiques" (MPRH). 
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 9تأثير اتفاق الشراكة على الصادرات الجزائرية غير النفطية باتجاه دول االتحاد األوربي 9المبحث الرابع     

 من خالؿ اتفاؽ الشراكة، ادلوقع يف "Régies"( تسَت)إف العالقات الثنائية بُت االرباد األوريب واجلزائر تدار      
واليت أسست  ،2005سبتمرب سنة  01، والذي دخل حيز التنفيذ أو التطبيق يف "Valence" يف ،2002فريل أ 21

 .بُت اجلزائر ودوؿ رلموعة االرباد األوريب Zone de libre - échange" (ZLE)" إىل قياـ منطقة التبادؿ احلر

ىذه ( بينت)زائرية غَت النفطية، ولقد أظهرت إف منطقة التبادؿ احلر ىذه تتعلق بصفة خاصة بالصادرات اجل     
األخَتة تفوؽ واضح وجلي يف منطقة االرباد األوريب، وبالفعل فإف الصادرات اجلزائرية غَت النفطية باذباه دوؿ االرباد 

ا من إمجايل الصادرات غَت النفطية ادلتجهة إىل باقي سلتلف دوؿ العامل، وىذ % 63.07األوريب قد سجلت ما نسبتو 
 .1سنوات من دخوؿ اتفاؽ الشراكة حيز التنفيذ( 03)، أي بعد ثالث 2008خالؿ سنة 

ومن ىنا يظهر ىذا التفوؽ الواضح واجللي الذي سجلتو ىذه الصادرات باذباه دوؿ االرباد األوريب، مقارنة ببقية      
وكاف حجم ، لو حيز التطبيق والتنفيذدوؿ العامل األخرى، وىذا بفضل توقيع اتفاؽ الشراكة مع االرباد األوريب ودخو 

أكثر من )، 2008مليار دوالر خالؿ سنة  22.05قد سجل ما قيمتو  اجلزائرالتبادؿ ما بُت االرباد األوريب و 
، ىذه (مليار دوالر ادلتبقية فقد كانت صادرات غَت نفطية 1.23مليار دوالر كانت عبارة عن واردات، أما  20.82

 .  2من سنة ألخرىاألرقاـ تزداد وتتطور 

توزيع الصادرات اجلزائرية غَت النفطية، من خالؿ ادلناطق اجلغرافية وىذا  افيوضح ُتالشكل التالياجلدوؿ و و      
 .2008خالؿ سنة 

 
 
 
 
 

                                                 
1
 Le FORUM du commerce extérieur, Revue de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur, N

0
 05, mai 

2009, P: 33. 

2
 Ibidem.  
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 من خالل المناطق الجغرافية  تطور توزيع الصادرات الجزائرية غير النفطية(9 00)جدول رقم 
 (%) 0220لسنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                

Source ( بتصرف)  : Le FORUM du commerce extérieur, Revue de l’agence nationale de promotion 
du commerce extérieur, N0 05, mai 2009, P: 33. 
 

 حسب المناطق الجغرافية % ئرية غير النفطيةتوزيع الصادرات الجزا( 9 31)شكل رقم 
 0220لسنة  

 
 ..31: اعتمادا على اجلدوؿ رقم من إصلاز الباحث 9المصدر              

 الدول %
 العربية الدوؿ غَت من آسيا ؿدو  4.38
 الالتينية أمريكا دوؿ 1.65
 الشمالية أمريكا دوؿ 5.15
 (العربية الدوؿ غَت من) إفريقيا دوؿ 2.5

 ( hors UE )األوريب االرباد دوؿ غَت من أوربا دوؿ 10.28
 (UE) األوريب االرباد دوؿ 62.87
 ( UMA)يبالعر  ادلغرب ارباد دوؿ غَت من العربية الدوؿ 3.75
 (UMA) العريب ادلغرب ارباد دوؿ رلموعة دوؿ 9.42
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كرب حصة للصادرات غَت النفطية كانت باذباه دوؿ االرباد أالشكل أعاله نالحظ، بأف و  اجلدوؿ من خالؿ     
ىذا كلو إىل اتفاؽ الشراكة بُت اجلزائر واالرباد األوريب، مث تلي ذلك  ، ويرجع الفضل يف% 63.07األوريب بنسبة 

وترجع ضآلة ىذه النسبة مقارنة بدوؿ االرباد األوريب إىل عدـ )  % 10.28دوؿ أوربا من غَت االرباد األوريب بنسبة 
 (.وجود اتفاؽ يسهل وػلفز التبادؿ بُت ىذه الدوؿ واجلزائر

 ػػػػػػبيف ادلرتبة الثالثة بنسبة تقدر ( اادلغرب، تونس، ليبيا، موريتاني) "UMA" غرب العريبوتأيت دوؿ االرباد ادل     
، ويرجع ارتفاع ىذه النسبة نسبيا مقارنة بباقي اجملموعات األخرى اليت سنعرج عليها الحقا، وطلص % 09.42

زلتلة بذلك ادلرتبة  % 03.75ة بالذكر ىنا الدوؿ العربية من غَت دوؿ ارباد ادلغرب العريب واليت سجلت نسب
السادسة، إىل قرب ادلسافة ما بُت ىذه الدوؿ واجلزائر حبكم اجلوار، وال ؽلكننا البتة إرجاع ىذا االرتفاع النسيب التفاؽ 
االرباد ادلغريب الذي نرى بأنو ولد ميتا بسبب اخلالفات السياسية فيما بُت الدوؿ ادلشكلة ذلذا االرباد، ونعٍت على 

اخلصوص اخلالؼ السياسي بُت اجلزائر وادلغرب بسبب ما يعرؼ بقضية الصحراء الغربية، وبقي ىذا االرباد وجو 
 .يراوح مكانو

وقد سجلت كل من دوؿ أمريكا الالتينية، دوؿ آسيا من غَت الدوؿ العربية، دوؿ إفريقيا من غَت الدوؿ العربية      
 .% 01.65 ،% 02.50، % 04.38 ،% 05.15: وايلودوؿ أمريكا اجلنوبية النسب التالية على الت

مليوف  1230.97ما قيمتو  2008إف الصادرات اجلزائرية غَت النفطية باذباه االرباد األوريب قد سجلت يف سنة      
، وتعترب ىذه % 104.7أي بزيادة أكثر من  2005مليوف دوالر أمريكي يف سنة  601.4 أمريكي مقابلدوالر 

 .ئلة، وباخلصوص إذا استطاعت السلطات اجلزائرية ربقيقها من سنة ألخرىالنسبة جيدة وىا
لكن يف احلقيقة نقوؿ بأنو من السابق ألوانو احلديث عن تقييم اتفاؽ الشراكة مع االرباد األوريب، ويرجع ىذا إىل      

قط على دخوؿ اتفاؽ سنوات ف 05أي حوايل ( 2010ضلن يف سنة )أف االتفاؽ الشراكة ال زاؿ يف سنينو األوىل 
، وىذا حىت يكوف (سنوات  10على األقل )الشراكة حيز التطبيق، وضلن نرى بأف ىذا التطبيق ػلتاج إىل مدة أطوؿ 

، وإننا إذ نقوؿ ىذا الكالـ، وىذا بالرغم من إقرارنا بأف صادراتنا غَت النفطية ذباه االرباد اوحقيقي ىذا التقييم فعاال
 .2005مقارنة بالسنوات اليت سبقت توقيع ىذا االتفاؽ، وطلص بالذكر ىنا سنة  اكبَت  ااألوريب قد عرفت ربسن

وعليو سنحاوؿ التعرؼ يف العنصر ادلوايل، على اآلثار االغلابية ادلتوقعة على صادراتنا غَت النفطية باذباه دوؿ     
 .االرباد األوريب
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 9االتحاد األوربيدول الصادرات غير النفطية باتجاه اآلثار االيجابية المتوقعة على  9المطلب األول     
 

سنحاوؿ التعرؼ على اآلثار االغلابية ادلتوقعة على الصادرات غَت النفطية باذباه االرباد األوريب، من خالؿ      
 دراسة ىذه اآلثار على كل منتوج على حدى، من رلموع ادلنتجات ادلصدرة من غَت النفط وتتمثل ىذه ادلنتجات يف

 .1ادلنتجات الزراعية والزراعية احملولة، منتوجات الصيد البحري وأخَتا منتوجات صناعية
 

 9 المنتوجات الزراعية والزراعية المحولة 9الفرع األول     
"produits agricole et agricoles transformé  "  

، "D'avantage préférentiels" تفضيليةت إف ادلنتجات الزراعية والزراعية احملولة تستفيد من فوائد أو امتيازا     
مليوف دوالر بادلقارنة مع قيمتو  42ما قيمتو  2008فلقد سجلت صادرات ادلنتجات الزراعية والزراعية احملولة يف سنة 

 . 2005مقارنة بسنة  % 22.22، أي بزيادة معتربة قدرت بأكثر من 2005مليوف دوالر وادلسجلة سنة  34.37
 :2باألساس يف ادلنتجات التالية احملولة ل صادرات ادلنتجات الزراعية والزراعيةوتتمث          

 ؛"Dattes" التمور *  
 ؛"Eaux minérales et gazéifiées" ادلياه ادلعدنية والغازية *  
 ؛"Résidus des corps gras" بقايا األجساـ الشحمية أو الدىنية *  
 ."Beurre de cacao" (لوز اذلند)زبدة أو مسن الكاكاو  *  
 

فإف صادرات ادلنتجات الزراعية والزراعية احملولة تستفيد من فوائد  -أعاله-وكما سبت اإلشارة إليو سابقا      
 :3وامتيازات تفضيلية تتمثل يف

 من الرسـو اجلمركية لالستَتاد يف دوؿ االرباد األوريب؛ % 00 .أ 
 (.يعرؼ بنظاـ احلصصأو ما )بدوف ربديد احلصص ادلصدرة / مع  .ب 
 
 

                                                 
1
 Ibid, PP: 33- 34. 

2
 Ibid, P: 33. 

3
 Ibidem. 
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إف بفضل ىذه االمتيازات التفضيلية ادلمنوحة لصادراتنا من ادلنتجات الزراعية والزراعية احملولة، مسحت ذلذه      
 Un taux "سنة دخوؿ اتفاؽ الشراكة حيز التنفيذ، من ربقيق معدؿ يف ادلتوسط  ،2005األخَتة ومنذ سنة 

moyen"  وع صادراتنا الزراعية والزراعية احملولة ادلصدرة إىل سلتلف دوؿ العامل، كما من رلم % 75.6 يزيد عن نسبة
 ."Quotas"من ربديد نظاـ احلصص ( عدـ)من ىذه الصادرات أيضا إىل اإلعفاء  % 90استفادت حوايل 

 أما فيما يتعلق بادلنتجات ادلقبولة وادلسموح هبا ربت نظاـ احلصص، فتبقى ادلعطيات حوذلا ىامشية     
"Marginales"  االطلفاضوضلو. 

وادلسجلة ربت نظاـ احلصص، بأنو وال منتوج منها ( 32)كما سجلنا، ومن رلموع ادلنتجات االثنُت والثالثُت      
قيم احلصص ادلسموح هبا واحملددة من قل أقد وصل إىل حصتو احملددة للتصدير، وظلت ىذه ادلنتجات ربقق قيمة 

 .للتصدي
 :1التالية تاخلصوص ادلنتجا وظليز يف ىذا     

 ؛"Le melon fraise"البطيخ األصفر واألمحر الرطب   .1
 ؛"Les aubergines"الباذصلاف  .2

 ؛"Les choux-fleurs"القرنبيط أو القنبيط  .3

 ؛"Les pommes de terre"البطاطا  .4

 ؛"Les tomates"الطماطم  .5

 ؛"Les carotte"اجلزر  .6

 ؛"Les concombres" اخليار .7

 ؛"Les courgettes"الكوسي  .8

 ؛"Les haricots"الفاصوليا أو الفاصولية  .9

 . "Les poivrons" الفالفل .10

 
 
 

 

                                                 
1
 Ibid, P: 34. 
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أما بالنسبة لصادرات ادلنتجات الزراعية احملولة فإننا ظليز يف ىذا صادرات نوعُت من ادلنتجات زبضعاف إىل نظاـ      
 :حلصص، ويتمثل ىذا يف كل منمنتوج ادلسجلة وغَت اخلاضعة لنظاـ ا( 11)احلصص وىذا من بُت إحدى عشر 

 La "وادلتجهة باذباه كل من بريطانيا العظمى  ""Les pâtes alimentairesمنتجات العجائن الغذائية  .1
grande Bretagne " ومالطا"Malta". 

، ويرجع ىذا سبانياإو  أو الطعاـ وادلتجهة إىل كل من فرنسا  "LE COUSCOUS" يمنتجات الكسكس .2
بشكل عاـ يف  (نقصد ىنا دوؿ ادلغرب العريب) لية اجلزائرية بشكل خاص واجلالية ادلغاربيةردبا إىل تواجد اجلا

 .، واليت تستهلك بشكل كبَت نوعا ما ذلذا النوع من ادلنتجاتتلك الدوؿ

 

   "Produits de la pêche"9 منتجات الصيد البحري 9الفرع الثاني     

الرباد األوريب فإف صادرات كل منتجات الصيد البحري ىي معفية من يف إطار اتفاؽ الشراكة بُت اجلزائر وا     
 .الرسـو اجلمركية لالستَتاد داخل كل دوؿ اجملموعة

 12.30، معدؿ سنوي بلغ ما قيمتو 2005وقد سجلت صادرات منتجات الصيد البحري، وىذا من سنة      
الصادرات اجلزائرية خارج النفط باذباه دوؿ من رلموع  % 01.38مليوف دوالر أمريكي، وىذا ما ؽلثل ما حصتو 

 .االرباد األوريب
 : 1الصيد البحري ادلصدرة فتظل متمثلة يف تأما عن أىم ادلنتجا     

من رلموع منتجات الصيد البحري ادلصدرة باذباه االرباد  % 66وسبثل ما حصتو : "Les crevettes"اجلمربي * 
 ؛2005دوالر وىذا منذ سنة مليوف  8األوريب، بقيمة متوسطة تعادؿ 

سنة  وىذا أيضا من % 22مليوف دوالر، وحبصة تتجاوز  2.7بقيمة متوسطة بلغت : "Les poulpes"اإلخطبوط * 
2005. 

 :2أما عن وجهات ىذه ادلنتجات فتظل تتمثل يف كل من الدوؿ اآلتية     
 ؛% 99.85سبانيا بنسبة إ                   *
 ؛% 0.15فرنسا وىذا بنسبة  *                   

 %. 0.005يطاليا بنسبة ال تتجاوز إ *                   

                                                 
1
 Ibidem. 

2
 Ibidem. 
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  "Produits industriels"9 المنتوجات الصناعية9 الفرع الثالث     

 "" -اإلعفاء الكلي أو الشامل-تصدر ىذه ادلنتجات ضلو االرباد األوريب مع استفادهتا من ميزة      
Exonération total من %  93.22ما نسبتو  2005قد حققت صادرات ادلنتجات الصناعية ىذه يف سنة ول

مليوف دوالر، مع  1172.11فقد سجلت ما قيمتو  2008الصادرات باذباه دوؿ اجملموعة األوربية، أما يف سنة 
2007مقارنة بسنة %  37.01ارتفاع بلغت نسبتو 

1. 
 :2لنوع من ادلنتجات، فهي تتمثل باخلصوص يف ادلنتجات التاليةأما عن أىم ىذه ادلنتجات ادلصدرة يف ىذا ا     

 مليوف دوالر؛ 276.4بقيمة  "Les solvants"الصولفا        * 

 مليوف دوالر؛ 175.5بقيمة تعادؿ  "L'ammoniac"روح أو زللوؿ النشادر        * 

 مليوف دوالر؛ 74.7مة وصلت إىل بقي "Les déchets et débris du cuivre"نفايات وبقايا النحاس        * 

 ؛"Le zinc sous forme brute"الزنك ربت شكلو اخلاـ        * 

 ؛"Le méthanol"ادليثانوؿ        * 

 ؛"Les isomères de xylène"شبيو زيت اخلشب        * 

 ؛"Les polymères de l'éthylène"ثلُت شنيط األ *       

 ؛"Les déchets d'aluminum" نفايا وبقايا األدلنيـو *       

فحصتها من رلموع ادلنتجات  Les produits manufacturés""أما فيما يتعلق بادلنتجات ادلصنوعة      
 .2005وىذا منذ سنة %  2.4جدا، وال سبثل سوى ما نسبتو يف ادلتوسط ( صغَتة)الصناعية فهي ضئيلة 

 :3وتتمثل ىذه ادلنتجات ادلصنوعة يف كل من     
 ؛"Objets en verre"األدوات الزجاجية  *       

 ؛"Pneumatique neufs en caoutchouc"إطارات الدوالب اجلديدة ادلطاطية  *       

 ؛"Ouvrage en liège naturel"صناعة الفلُت الطبيعي  *       

 ؛"Ouvrage en liège aggloméré"صناعة الفلُت يف شكل قوالب  *       

 ؛"Embalage en papier et carton"التغليف من الورؽ والكرتوف مواد  *       

 ؛"Tissus à point de gaze à usage médical"النسيج الرقيق الشفاؼ لالستعماؿ الطيب  *       

 ."Médicaments"األدوية  *       

                                                 
1
 Ibidem. 

2
 Ibidem. 

3
 Ibidem. 
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 9رات غير النفطية الجزائريةاآلثار السلبية التفاق الشراكة على االقتصاد الجزائري والصاد 9المطلب الثاني     

رباد األوريب، ىو ربوؿ اإلنتاج الصناعي يرى الكثَت من اخلرباء بأف من أىم اآلثار السلبية التفاؽ الشراكة مع اإل     
 :1ويرجع ىذا إىل األسباب التالية -بازار–الوطٍت الذي يكاد يكوف منعدما أصال، من اقتصاد منتج إىل اقتصاد 

لقطاع االستَتاد على قطاع التصدير، وىذا ردبا نظرا  التحرير اجلمركي إىل تفضيل ادلنتجُت اجلزائريُتقد يساىم  *     
ف من نظرائهم من منتجي ادلنتجات األوربية، إضافة إىل أف زلاؿ و لظروؼ ادلنافسة الشديدة اليت يلقاىا ىؤالء ادلنتج

 االستَتاد يعترب رلاال اقل خطرا وأكثر رحبا؛

وط اجلبائية والبَتوقراطية واليت ال تزاؿ تعيق تطور النشاط اإلنتاجي والصناعي، فضال عن تغاضي الضغ *     
 السلطات اجلزائرية عن األسواؽ ادلوازية بشكل خاص والقطاع غَت الرمسي بشكل عاـ؛

عتربة من رجاؿ أظهرت دراسة قاـ هبا منتدى رؤساء ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية، اعتمادا على رلموعة م *     
األعماؿ والصناعيُت، بعض ادلؤشرات مفادىا اضلصار وتراجع الطلب على ادلنتجات والسلع احمللية، وكذا االطلفاض 

يف  الكبَت لنسبة دورات ادلخزوف يف ادلؤسسات اجلزائرية، وىذا ما يفسر على انو تراجع لثقة ادلستهلكُت اجلزائريُت
  ؛2دلنتوجات احمللية بشكل خاصمؤسساهتم االقتصادية بشكل عاـ، وا

من  % 90يف تصريح لوزير ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة لوسائل اإلعالـ، أكد فيو على أف ما يقارب من  *     
مؤسسة، ال تستجيب وال تتجاوب مع شروط ادلعايَت  2400رلموع ادلؤسسات اجلزائرية وادلقدر عددىا حبوايل 

ما مت مقارنة اجلزائر بدوؿ اجلوار كتونس وادلغرب، حيث نالحظ بأف ىذين  الدولية، وعلى النقيض من ذلك إذا
األخَتين قد قاما بتأىيل فعلي دلؤسساهتم االقتصادية، وىذا قبل الشروع والدخوؿ يف أي من اتفاقيات الشراكة مع 

ىم من ذلك كلو ىو البقاء االرباد األوريب شلا مسح ذلم باالستفادة من الفرص اليت تتيحها مثل ىذه االتفاقيات، واأل
 .3رباد األوريبواالستمرار بالرغم من ظروؼ ادلنافسة الشرسة اليت تالقيها مؤسساهتم وتعًتضهم من قبل مؤسسات اإل

 

                                                 
1

 .127 -126: بشاق يحًذ وعبٍهت يحًذ، يشجع سبك ركشِ، ص ص 

2
 . 2005جوٌهٍت  26، 1157، جشٌذة انخبش، انعذد "تراجع مستمر لمبٍعاث المؤسست الجزائرٌت المنتجت"طهٍظانً حفٍظ،  

3
أوث  18، بخاسٌخ 4477: ، انعذد"اتفاق الشراكت كارثت على االلتصاد الوطنً": ولجشٌذة انخبش، يمال نوصٌش انًؤسساث انظغٍشة وانًخوسطت ح 

2005 . 
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في المجال الزراعي والراغبين في تصدير  نبعض القيود التي تالقي المتعاملين الجزائريي 9المطلب الثالث     
 9األخص السوق الفرنسيمنتجاتهم للسوق األوربي وب

يف  ادلتعاملُت االقتصاديُت اجلزائريُت( تالقي)سنحاوؿ يف ىذا العنصر تلخيص ودراسة بعض القيود اليت تقابل      
القطاع الزراعي، والراغبُت يف تصدير منتجاهتم ضلو السوؽ األوريب، لكننا سنقتصر ىنا بالتحديد على السوؽ الفرنسي 

بية، وسنركز يف ىذا اجلزء على دراسة بعض القيود اليت تواجو مصدري العسل ومصدري كعينة عن األسواؽ األور 
 .1ادلنتوجات ذات األصل احليواين

 le Miel"9"العسل  9الفرع األول     

ىذا ادلنتوج مقبوؿ ومسموح بو يف األسواؽ األوربية ومعفى بشكل تاـ من الرسـو اجلمركية لالستَتاد يف كل دوؿ      
، لكن ربت شروط خضوعو لنظاـ احلصص، وىذا حسب ما جاء يف إطار اتفاؽ الشراكة مع االرباد األوريب االرباد

، واحملدد للدوؿ األعضاء يف االرباد 1994مارس  18، الصادر بتاريخ CEE/287/ 94: على أساس القرار رقم
، ولبعض ادلنتوجات فقط ادلذكورة يف التعليمة األوريب قائمة بأمساء دوؿ العامل الثالث ادلسموح وادلرخص باالستَتاد منها

 ."Produits apicoles"واليت صلد من بينها ادلنتجات النحلية أو اخلاصة بًتبية النحل   CEE/92/118رقم 

كذلك صلد يف ىذه التعليمة أف الواردات من دوؿ العامل الثالث ىي وحدىا فقط من زبضع دلخطط مراقبة        
"Un plan de surveillance"  موافق عليو ومرخص لو، ىذا ادلخطط معد ومهيأ خصيصا للرقابة على كل

 .ادلنتوجات ادلستوردة من ىذا النوع من ادلنتجات

 .أي أف ىذه الرقابة زبص فقط ادلنتجات النحلية اليت يكوف منشأىا أو مصدرىا إحدى دوؿ العامل الثالث ىذه     

ا بتصدير ادلنتجات ذلعلى قائمة الدوؿ ادلسموح  "Ne figure pas" (واردة)حاليا اجلزائر ليست مدرجة      
اخلاصة بًتبية النحل إىل دوؿ االرباد األوريب، وعليو فإف استَتاد ىذه األخَتة للمنتجات اخلاصة بًتبية النحل األصلية  

"Originaires" ستهالؾ البشري والقادمة من اجلزائر قد تكوف شلكنة، لكن ال تكوف قابلة للتسليم إىل اال" Il ne 

soient pas livrés à la consommation humaine". 

                                                 
1
 Le FORUM du commerce extérieur, Revue de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur, N

0
 05, Op 

cit, P: 34. 
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  "Produits d'origine animal"9 المنتوجات ذات األصل الحيواني 9الفرع الثاني     

 Certification sanitaire " -شهادة صحية بيطرية-إف يف ىذا النوع من ادلنتجات غلب تقدًن      
vétérinaire" جيب ىذه األخَتة دلتطلبات البلد ادلستوردحبيث تست. 

سنوات من دخوؿ اتفاؽ الشراكة مع االرباد األوريب حيز التطبيق، فإننا نالحظ بأف ( 03)وبعد مرور ثالث      
اجلزائر مل تقم بوضع أو إعداد أي مستندات رمسية ترخص تصدير ىذه ادلنتجات باذباه الدوؿ األعضاء يف االرباد 

 .األوريب

بالتحري  "Ministère de l'agriculture"مؤخرا قامت السلطات الفرنسية شلثلة يف وزارة الزراعة      
"S'enquérir"  عند الشروط الصحية لالستَتاد، وىذا بناءا على طلب التماس"Requête"  تقدـ بو متعامل

من اجل تصدير منتجاتو  اقتصادي جزائري، والذي حسبو مل يصل إىل علمو ضرورة حصولو على الشهادة الصحية
 .1باذباه فرنسا "Produits laitiers"اخلاصة باأللباف أو احلليب 

إف عدـ إقرار أو اعتماد اجلزائر ألي مستند رمسي كالشهادة الصحية البيطرية، ليعٍت ىذا بالضرورة عدـ قدرة      
يب، وىذا ما يفسر الضعف الكبَت الذي مصدرينا يف ىذا النوع من ادلنتوجات على اقتحاـ أسواؽ دوؿ االرباد األور 

 .حققو ىذا النوع من الصادرات مقارنة بالصادرات غَت النفطية األخرى

وغلب أف نشَت ىنا إىل أف مصدري ىذا النوع من ادلنتوجات ال يتحملوف أدىن مسؤولية بل تقع كل ادلسؤولية ىنا     
ى التجارة اخلارجية بصفة خاصة كوزارة الفالحة والتنمية على السلطات اجلزائرية بصفة عامة، والسلطات القائمة عل

 .الريفية، اللذين غلب عليهما ربمل كل التبعات

وبناء على ىذا األساس، فإننا نرى بأنو من الضرورة على السلطات اجلزائرية ادلختصة يف ىذا، اإلسراع يف اعتماد     
ؿ األعضاء يف االرباد األوريب من اجل تسهيل تصدير شهادات صحية بُت اجلزائر والدو  "Adapter"وتبٍت وإقرار

ادلنتجات اجلزائرية ذات األصل احليواين، كاللحـو وادلنتجات احلليبية، كما أف ىذا من شأنو أف ػلفز مصدرينا على 
الرفع والزيادة من تصدير ىذا النوع من ادلنتجات إىل أسواؽ االرباد األوريب بشكل خاص، وأسواؽ دوؿ العامل 

 .عاـخرى بشكل األ

                                                 
1
 Ibidem. 
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صادرات المنتجات الزراعية الجزائرية باتجاه دول االتحاد األوربي تبقى ضعيفة ولم تصل إلى الحصص  *     
 19المحددة في اتفاقية الشراكة

للحصص التصديرية احملددة يف اتفاقية الشراكة، كما أهنا مل تتمركز  أبدا تصل إف صادرات ادلنتجات الزراعية مل     
 "Multiplication"  ديف أسواؽ االرباد األوريب بشكل جيد، بسبب تعدد وازديا "Positionner"( عتتموق)

االرباد األوريب، ووضعو للعديد من الشروط للدخوؿ إىل أسواقو، كما أف ادلنتوج  "Directives"تعليمات أو أوامر 
 Mise à "الرباد األوريب دوف وضع تأىيل اجلزائري يف بعض األحياف ال ؽلكنو إرضاء حاجيات الزبائن يف أسواؽ ا

niveau"  للقطاعات أو ادلؤسسات القائمة على إنتاج ىذه ادلنتوجات ادلوجهة للتصدير، ألف معايَت اإلنتاج بغرض
 .التسويق احمللي زبتلف بشكل كبَت عن معايَت اإلنتاج بغرض التسويق الدويل

 Très "بعد دخوؿ االتفاقية حيز التنفيذ بقيت زلتشمة جدا والشيء ادلالحظ ىو أف صادرات ىذه ادلنتجات      
modeste" مقارنة دبا كاف منتظرا منها. 

( معمق)وعلى ىذا األساس، فإننا نرى أف وجود اتفاقية الشراكة ىذه ربتاج إىل إصالح أو تعديل عميق      
"Réforme profonde" لنظامنا االقتصادي ولكافة اجلوانب. 

 
 
 
 

      
    
 
 
 

                                                 
1

( بخظشف)  Ibidem. 
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 9رابعلالفصل ا خالصة     

 :من خالؿ استعراضنا ذلذا الفصل توصلنا إىل النتائج التالية     

اعتماد اجلزائر على تصدير منتج واحد ووحيد وىو النفط، حيث شكلت صادرات ىذا األخَت نسبة   بقاء -0    
، وبقاء معها % 96اسة بأكثر من كبَتة وىائلة من إمجايل الصادرات اجلزائرية، وقدرت نسبتها خالؿ فًتات الدر 

 ىيمنة اإليرادات النفطية على اإليرادات اإلمجالية؛

خبسارة اجلزائر جلزء كبَت من إيراداهتا النفطية بفعل اطلفاض أسعار  1986األزمة النفطية العادلية لسنة تسببت  -1    
رة أو الدرس القاسي مل يفلح يف جعل اجلزائر النفط يف األسواؽ العادلية على اعتمادىا على النفط، غَت أف ىذه اخلسا

 تثٍت عن اعتمادىا على النفط كمورد ىاـ ورئيسي يف ربقيق الدخل؛

من  % 04بقاء الصادرات غَت النفطية جد ىامشية وظلت تراوح مكاهنا، ومل ربقق سوى نسبة أقل من  -2    
 إمجايل الصادرات يف أحسن أحواذلا؛

، وكاف ذلك نتيجة % 06,50، بنسبة ذباوزت 1996تسجيلها فكانت يف سنة  أما عن أحسن نسبة مت -3    
   تسديد اجلزائر جلزء من ديوهنا ذباه روسيا على شكل منتجات سبثلت يف األساس يف منتجي التمور والطماطم ادلعولبة؛

 يار دوالر أمريكي،مل 1,937بقيمة  2008أما عن أفضل قيمة للصادرات غَت النفطية فقد مت تسجيلها سنة  -4    
شلا يعٍت ىذا عدـ ربقيق اجلزائر للشعار الذي رفعتو، وىو ربقيق قيمة للصادرات غَت النفطية يف غضوف آفاؽ سنوات 

   ؛مليار دوالر 02تصل إىل  2000

خصوصا على كما رأينا اتفاؽ الشراكة ادلوقع مع دوؿ اإلرباد األورويب دبا لو من آثار إغلابية متعددة ومتنوعة و  -5     
صادراتنا من ادلنتجات غَت النفطية، واليت قد مت استعراض بعضها وتطوراهتا يف ظل توقيع اتفاؽ الشراكة، إال أنو 

         .بادلقابل ال ؼللو من سلاطر وسيئات، لذا وجب إجراء تعديالت وإصالحات شاملة ومعمقة لنظامنا االقتصادي

الفصل ، سنقـو يف ربليل وضعية وآفاؽ الصادرات غَت النفطية إىل الفصل يف ىذا خَت وبعدما تطرقناويف األ     
دور سبويل وتأمُت قروض التصدير يف ترقية الصادرات غَت النفطية يف دراسة ب -امسالفصل اخل- واألخَت ادلوايل
 .اجلزائر


