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 :تمهيد      

بعد استعراضنا يف اجلانب النظري بداية يف الفصل األوؿ والذي كاف حوؿ أعلية الصادرات ودورىا يف التنمية، مث       
مت تقنيات سبويل الصادرات قصَتة األجل مث متوسطة وطويلة األجل، يف حُت  باستعراض ألىم يف الفصل الثاشل قمنا

، أما يف اجلانب العملي أو -كل ىذا كاف يف اجلانب النظري-روض الصادرات نظم تأمُت قلالفصل الثالث  زبصيص
التطبيقي فقد كاف أوؿ فصل فيو وىو الفصل الرابع من ىذه الدراسة سلصصا لتحليل وضعية وآفاؽ الصادرات غَت 

القرف من انينيات النفطية يف اجلزائر، حيث مت فيو استعراض تطور الصادرات غَت النفطية يف اجلزائر من سنوات الثم
 يعترب والذي ،لفصل األخَت من ىذه الدراسة وادلتمثل يف الفصل اخلامسل يف النهاية ، لنصل2010ادلاضي وحىت سنة 

 دور سبويل وتأمُت قروض التصدير يف ترقية الصادرات غَت النفطيةبؽلثل لب وجوىر دراستنا ىذه، حيث جاء معنونا و 
للبحث عن عبلقة وتأثَت سبويل الصادرات غَت النفطية ومن مث  ء بشكل رئيسيجا ىذا الفصلأف ، حيث يف اجلزائر

مُت تأتأمينها على أداء الصادرات غَت النفطية يف اجلزائر، حيث أف السلطات اجلزائرية ترغب من خبلؿ سبويل و 
عرفة دل وعملي يالصادرات على الرفع من وترقية الصادرات غَت النفطية، أي أف ىذا الفصل جاء للبحث بشكل واقع

الصادرات غير النفطية في  ترقيةو  على زيادة ىل أن تمويل وتأمين قروض الصادرات يؤدي أو يعمل": ما يلي
 ."الجزائر ؟

 :سبثلت يف اآليت أربعة مباحثوعلى ىذا األساس مت تقسيم ىذا الفصل إذل      

الصندوؽ اخلاص "ة، ويقـو هبذا الدور يف اجلزائر األوؿ، والذي مت زبصيصو لتمويل الصادرات غَت النفطي ادلبحث     
، أصبح يقـو بتمويل الصادرات غَت 1996، حيث أف ىذا الصندوؽ ومنذ تأسيسو سنة (FSPE) "بًتقية الصادرات

، حيث مت يف ىذا اجلزء تقدصل حملة عن نشأة ىذا الصندوؽ، وكيفية تقدصل طلب 1998النفطية بشكل فعلي يف سنة 
مساعدهتم إما يف ربمل جزء من تكاليف نقل ادلنتجات ادلوجهة للتصدير أو صدرين من أجل إليو من طرؼ ادل

مساعدهتم يف ربمل جزء من مشاركتو يف ادلعارض الدولية اليت تنظم للتعريف بادلنتجات، ومت التعريج يف ىذا اجلزء 
، ويف آخر ىذا اجلزء مت استعراض أيضا على موارد ىذا الصندوؽ من خبلؿ بعض قوانُت ادلالية اليت نصت على ىذا

 بالقيم ما مت تقدؽلو للمصدرين من سبويل لصادراهتم غَت النفطية؛

الشركة اجلزائرية "الثاشل فقد مت زبصيصو لتأمُت الصادرات، والذي تقـو بو يف اجلزائر بشكل حصري،  ادلبحثأما      
 (CAAR)" اجلزائرية للتأمُت وإعادة التأمُتالشركة "، بعد فشل ذبربيت (CAGEX)" للتأمُت وضماف الصادرات

، (CAGEX)ومت التطرؽ يف ىذا اجلزء إذل نشأة وأىداؼ شركة ، (CAAT)" ةالشركة اجلزائرية للتأمينات الشامل"و
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، وقد مت خبلؿ ىذه 2009وحىت سنة  1997وكذا استعراض لتطور تأمُت رقم أعماؿ الصادرات غَت النفطية من سنة 
، وادلتمثلة رقم أعماؿ الصادرات غَت النفطيةتأمُت  من عموالت" CAGEX"تطور زلفظة عراض لالسنوات أيضا است

، ألخطار الصادرات "CAGEX"تطور تغطية أساسا من عموالت اخلطر السياسي واخلطر التجاري، ومن مث إذل 
لسنة  لنشاطللخطر التجاري والسياسي حسب قطاع ا "CAGEX"تغطية وقد مت زبصيص هناية ىذا اجلزء إذل 

ويرجع السبب يف الًتكيز على ىذه السنة فقط ىو توافر ادلعلومات وادلعطيات عن ىذه السنة فقط دوف غَتىا ، 2003
 من باقي السنوات األخرى؛

قياس أثر سبويل وتأمُت قروض التصدير على أداء الصادرات الثالث من ىذا الفصل فقد كاف لدراسة  ادلبحثأما      
التغَت أف ىل "اختبار  أي ،2Xتأمُت الصادرات  و X1سبويل الصادرات بُت ختبار ايث مت يف البداية ، حغَت النفطية

 X1سبويل الصادرات بُت ، مث مت اختبار آخر "أـ العكس؟الصادرات  تأمُت يف ػلدث تغَتا سبويل الصادراتيف 
أـ الصادرات غَت النفطية يف  اَت تغ ػلدث سبويل الصادراتغَت يف ىل أف الت" ، أيYالصادرات غَت النفطية و 

ىل " اختبار أي، Yالصادرات غَت النفطية و  2X تأمُت الصادراتبُت ، ويف هناية ىذا اجلزء مت القياـ باختبار "العكس؟
 ، وقد سبت ىذه االختبارات"أـ العكس؟ Yالصادرات غَت النفطية يف  اتغَت ػلدث  2Xتأمُت الصادرات التغَت يف أف 

 ؛"Eviews"برنامج يف  امج، سبثل أعلهادبجموعة من الرب 

الصادرات غَت النفطية يف اجلزائر وادلنظمة ئلطار احملفز لًتقية الرابع من ىذا الفصل فقد مت زبصيصو ل ادلبحثأما      
، حيث مت التطرؽ يف البداية دلختلف اآلليات ادلتخذة من قبل السلطات اجلزائرية لتسهيل (OMC)العادلية للتجارة 

وسبثلت سيط عمليات التصدير على ادلصدرين اجلزائريُت من جهة، وترقية الصادرات غَت النفطية من جهة أخرى، وتب
ىذه اآلليات يف كل اإلجراءات والتدابَت ادلالية، اجلمركية، القانونية وادلؤسساتية، إضافة إذل تدابَت التسهيبلت األخرى 

ادرات ادلنتجات اجلزائرية غَت النفطية، ومت يف هناية ىذا اجلزء التطرؽ إذل اليت من شأهنا العمل على ادلساعدة يف ترقية ص
بالنسبة للدوؿ األعضاء فيها أو حىت اليت سًتغب يف على أداء الصادرات  (OMC)تأثَت ادلنظمة العادلية للتجارة 

  على أداء الصادرات (OMC)االنضماـ إليها الحقا، كما ىو احلاؿ مع اجلزائر، أي معرفة ما مدى تأثَت ىذه ادلنظمة 
بادلديرية ادلكلفة بالعبلقات مع ادلنظمة بإجراء تربص بوزارة التجارة  ا، وعلى ىذا األساس قمنغَت النفطية يف اجلزائر

 .والتقينا مع بعض ادلسئولُت ىناؾ أين سبت موافاتنا ببعض التوضيحات واألسئلة حوؿ ىذا ادلوضوع، العادلية للتجارة 
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 :تمويل الصادرات: األولالمبحث      

التطرؽ لتمويل الصادرات من خبلؿ التطرؽ إذل ما يعرؼ بالصندوؽ اخلاص بًتقية الصادرات سنحاوؿ      
(FSPE" )Fonds Spécial pour la Promotion des Exportations" حيث أف ىذا الصندوؽ يقـو ،

 :ذا اجلزء من خبلؿ العناصر التاليةبتمويل الصادرات غَت النفطية بغية ترقيتها، وسنحاوؿ تناوؿ ى

 :(FSPE)الصندوق الخاص بترقية الصادرات  :المطلب األول     
                                     "Fonds Spécial pour la Promotion des Exportations" 

، حيث يقـو ىذا 1996عن طريق قانوف ادلالية لسنة  (FSPE)تأسس الصندوؽ اخلاص بًتقية الصادرات      
نقل البضائع، النماذج وملصقات ادلعارض دبناسبة إقامة / بتغطية كافة ادلصاريف ادلتعلقة بالنقل، العبور الصندوؽ

، اإلشهار ، ادلطويات"Brochure"ادللصقات، الكراسة )ادلعارض ومصاريف اإلشهار ادلخصص للتظاىرات ادلعتربة 
 (.ادلرئيةو  ادلسموعة ،عرب وسائل اإلعبلـ ادلكتوبة

، 2000مارس من سنة  26يف  10وتفعيبل بشكل أكثر لدور ىذا الصندوؽ، صدر قرار وزاري مشًتؾ رقم      
ػلدد شروط االستفادة من مساعدة الدولة وانطبلقا من ىذا الصندوؽ، وإعفاء عمليات التصدير من الرسـو على رقم 

 .، وما إذل ذلك.......عماؿ، والضرائب ادلباشرةاأل

دبساعدة ادلؤسسات اليت تقـو بالتصدير والراغبة يف ادلشاركة يف ادلعارض  (FSPE)كما يقـو ىذا الصندوؽ       
 .الدولية ادلسجلة يف برنامج وزارة التجارة، وكذا بعض ادلعارض الدولية األخرى غَت ادلسجلة يف برنامج وزارة التجارة

 :نات بالخارجالمشاركة في المعارض والصالو  :الفرع األول     

يقـو بالتكفل  (FSPE)، فإف ىذا الصندوؽ "ادلشاركة يف ادلعارض والصالونات باخلارج"ويف ما ؼلص      
 : 1بادلصاريف، وىذا على النحو التارل

 80 % اجلماعية يف ادلعارض والصالونات ادلسجلة يف الربنامج الرمسي؛ بالنسبة للمشاركة 
 100 % االستثنائية أو احملددة يف حيز ادلكاف يف الشباؾ الوحيد؛ بالنسبة للمشاركة يف احلالة 

                                                 
1
فٟ  (FSPE)اٌّحسز ٌشطٚغ ِساػسج اٌسٌٚح إٌّّٛحح ٌٍصٕسٚق اٌراص ترطل١ح اٌصازضاخ  2008-01-13: اٌّؤضخ فٟ 01: لطاض ٚظاضج اٌرجاضج ضلُ  

 .ٔطاق اٌّؼاضض ٚاٌصاٌٛٔاخ تاٌراضض
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 50 % بالنسبة للمشاركة الفردية يف الصالونات األخرى غَت ادلسجلة يف الربنامج السنوي الرمسي.  

  :التكفل بجزء من تكاليف النقل للتصدير :الفرع الثاني     

 :1فيمكن توضيحها يف ما يلي ،"يرالتكفل جبزء من تكاليف النقل للتصد"أما يف ما ؼلص      

  لكل االذباىات ولكل ادلنتوجات؛ % 25رلموع متساوي بػػػػػػػ 
 80 %  من تكاليف نقل التمور ضلو كل االذباىات، مع منح مكافأة التقييم"Prime de 

valorisation "05 باستثناء التمور ذات الفروع 2كلغ أو أقل  01، للتمور ذات التعبئة كغ/دج ،
"Dattes en branchettes"3. 

وحوؿ سؤالنا أثناء تربصنا يف وزارة التجارة اجلزائرية، عن سبب منح منتجات التمور ادلصدرة دعم أكرب سواء من      
  .4كلغ أو أقل  01كغ، للتمور ذات التعبئة /دج 05حيث تكاليف النقل، وكذا منح مكافأة التقييم 

سؤاؿ، وأبدى ادلسؤولوف ربفظا كبَتا على ىذا السؤاؿ، إال أف إصرارنا يف البداية دل يتم إجابتنا عن ىذا ال     
 .5وإحلاحنا على اإلجابة عن ىذا السؤاؿ، سبت تلبية طلبنا شريطة عدـ ذكر اسم ادلسئوؿ عن ىذا اجلواب

س، وتقـو حيث كانت اإلجابة عن ىذا السؤاؿ، ىو أف ادلصدرين اجلزائريُت للتمور كانوا يأخذوف التمور إذل تون     
ولنا أف نتصور حجم اخلسائر اليت تنجر عن ىذا،  ىذه األخَتة بتصدير ىذه التمور اجلزائرية على أهنا منتج تونسي،

لتصدير منتجات التمور بشكل مباشر من  تدخلت الدولة أو السلطات اجلزائرية لدعم ىؤالء ادلصدرين قدفوفعبل 
من قبل القوية والشديدة ردبا أيضا إذل ادلنافسة يرجع  لطات اجلزائريةتدخل الس ولعل، اجلزائر إذل األسواؽ اخلارجية

   . ادلصدرين التونسيُت

                                                 
1
 Agence Algérienne de Promotion du Commerce Extérieur (ALGEX), "Cadre incitatif à l’export", 2009, P: 22.  

2
 Article 05, décision interministérielle n

0
 767 du 24 octobre 2001, portant soutiens de l’Etat aux opérations 

d’exportation des dattes, P: 44. 

3 Ministère de commerce, Fonds Spécial pour la Promotion des Exportations (FSPE), dernière mise à jour, Avril 

2008. 

 Le Fonds National de Régulation et de Développement" (FNRDA)وّا أْ اٌصٕسٚق اٌٛغٕٟ ٌرٕظ١ُ ٚذط٠ٛط اٌفالحح   4

Agricole"  ٚ ؼطف تـــ أٚ ذمس٠ُ ػٌّٛح ذ/ ٠مَٛ ٘ٛ ا٢ذط تّٕح ذرف١ط ػٍٝ ِؼسالخ اٌفائسج"Prime d’incitation " ز٠ٕاض جعائطٞ ٌىً  03ذمسض تـــ

 .وٍغ ِٓ اٌرّٛض اٌّصسض

 .11:10، ػٍٝ اٌساػح 2010أٚخ  04ذّد اٌّماتٍح ٠َٛ األضتؼاء   5
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 :في تقديم ىذه المساعدات (FSPE)استثناءات صندوق  :الفرع الثالث          

 النفايات، ادلنتجات ادلسًتجعة واجللود على الشكل اخلاـ احملضرة أو الشبو اجلاىزة؛ 
  كما حدث ذلك مع روسيا، -جب اتفاؽ حكومي دورل يف إطار تسديد الديوف السلع ادلصدرة دبو

 . -والذي سبت اإلشارة إليو آ نفا يف الفصل الرابع من ىذه الدراسة

بتحمل  ،2007، وحسب ما جاء يف البنود اجلديدة يف قانوف ادلالية ادلكمل لسنة كما يقـو ىذا الصندوؽ أيضا      
 :1ادلصاريف التالية

  مصاريف النقل للتصدير بالنسبة للمواد سريعة التلف أو ذات الوجهات البعيدة يف النقل؛جزء من 
  جزء من ادلصاريف ادلتعلقة بدراسة األسواؽ اخلارجية إلعبلـ ادلصدرين، ودراسة تطوير نوعية ادلواد وادلنتجات

 ادلوجهة للتصدير؛
  إنشاء  ؿالتصدير، وذلك من خبلتكفل جزئي للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة لفحص ودراسة عمليات

 خبليا للتصدير بالداخل؛
  وادلساعدة على إنشاء كيانات  ،األسواؽ اخلارجية التكاليف اخلاصة بالتنقيب والبحث عنالتكفل جبزء من

 يف األسواؽ الدولية؛ للتجارة" Initial d’entités"أولية 
 خلدمات ادلوجهة لؤلسواؽ اخلارجية، وكذا ادلساعدة على نشر وتوزيع وسائط ترقوية إشهارية للمنتجات وا

 اخل؛....استخداـ تقنيات حديثة لئلعبلـ واالتصاؿ، كإنشاء ادلواقع اإللكًتونية مثبل 
  ؛لتصديرابة رتبطادلصاحل ادلكذا جزء من ادلصاريف للنشر والبحث لدعم ترقية ادلنتوجات غَت النفطية، و 
 عبلمة ذبارية، عبلمة مسجلة )فل حبمايتها يف اخلارج ادلساعدة على خلق وإنشاء عبلمات ذبارية والتك

 ؛(وشهادات االخًتاع
 سبويل ادليداليات والتتوغلات اليت سبنح كل سنة ألوائل ادلصدرين؛ 
 جوائز لؤلعماؿ اجلامعية حوؿ الصادرات خارج احملروقات؛ 
 ؛مساعدات لتطبيق الربامج اخلاصة بالتكوين بالنسبة دلهٍت التصدير 
 زئية اخلاصة دبشاركة ادلؤسسات يف ادلنتديات التقنية الدوليةادلصاريف اجل. 

                                                 
1
 -101: ، ص ص2008، "دلٍل إجراءاث التجارة الخارجٍت الجزائرٌت"، (ALGEX)ٚظاضج اٌرجاضج، اٌٛواٌح اٌٛغ١ٕح ٌرطل١ح اٌرجاضج اٌراضج١ح   

102. 
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 : "FSPE" كيفية تقديم طلب مساعدة إلى الصندوق الخاص بترقية الصادرات :المطلب الثاني     

 "FSPE"إف مساعدة الدولة يف رلاؿ الصادرات غَت النفطية، تتم من خبلؿ الصندوؽ اخلاص بًتقية الصادرات      
 قابلة للقراءة بشكل سهل" Définitives" ضع ىذا إذل تقدصل ملف مكوف من وثائق ومستندات هنائيةوغلب أف ؼل

"Lisibles"1، تثبت سلتلف ادلصاريف ادلتعهد هبا، وؽلكن أف ظليز يف ىذا اإلطار ما يلي : 

 :المشاركة في المعارض في إطار برنامج رسمي :الفرع األول     
"Au titre d'une participation à une exposition le cadre du programme 
officiel  "  

يقصد بادلشاركة يف ادلعارض يف إطار برنامج رمسي، ىو ذلك الربنامج اليت تسطره الدولة وتقـو عليو إما تنظيما أو      
الوثائق  "FSPE"مشاركة، ويف إطار ادلشاركة يف ىذا النوع من ادلعارض، يطلب الصندوؽ اخلاص بًتقية الصادرات 

 : وادلستندات التالية

 والرقم اجلبائي ،"Registre de commerce" نسخ مصادؽ عليها من السجل التجاري .1
"L'identifiant fiscal"؛ 

مسلم من طرؼ منظم ادلعرض، وغلب أف  "Stand"( اجلناح)فاتورة الكراء بالقسم اخلاص بالعرض  .2
 تكوف أصلية باإلضافة إذل نسخة منها؛

 أصلية باإلضافة إذل نسخة منها؛ "Des échantillons"العينات  فاتورة نقل .3

 العينات؛ "Titre de transport"سند نقل  .4

للعينات وغلب أف تكوف كل ىذه " Manutention"والنقل والتفريغ ، "Transit"فواتَت العبور  .5
 الوثائق أصلية إضافة إذل نسخ منها؛

 .أصلية إضافة إذل نسخة منها" Manifestation" فاتورة مصاريف اإلشهار اخلاصة بالتظاىرة  .6

 

 

 
                                                 

1
  . 25 -21: ، ص ص2009، ار المحفز للتصذٌر، اإلغ(ALGEX) ٚظاضج اٌرجاضج، اٌٛواٌح اٌٛغ١ٕح ٌرطل١ح اٌرجاضج اٌراضج١ح 
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 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

 :المشاركة الفردية في التظاىرات االقتصادية في الخارج :الفرع الثاني     
"Au titre d'une participation individuelle à une manifestation économique à 
l'étranger" 

 اخلارج، ىي مشاركة ادلصدرين أو ادلؤسسات  ادلصدرة يف ويقصد بادلشاركة الفردية يف التظاىرات االقتصادية يف     
 .ادلعارض الدولية باخلارج، وىذا دوف أف تكوف الدولة ىي ادلسيطرة والقائمة على برنامج التظاىرة ىذه

على ادلصدرين  "FSPE"ويف ىذا النوع من ادلشاركة يف التظاىرات، يفرض الصندوؽ اخلاص بًتقية الصادرات      
 Une "" طلب مسبق"ت ادلصدرة الراغبة يف ادلشاركة يف ىذا النوع من التظاىرات ضرورة تقدصل وادلؤسسا

demande préalable"، وىذا قبل بدء التظاىرة االقتصادية، وغلب أف يرفق ىذا الطلب أيضا بالوثائق التالية: 

 ؛"Factures pro forma"الفواتَت الشكلية  -     
 ."Budget prévisionnel"التقديرية أو ادلتوقعة ( ةادلوازن)ادليزانية  -     

وبعد ادلشاركة يف التظاىرة االقتصادية، غلب تقدصل وثائق هنائية تثبت عملية ادلشاركة الفعلية يف ىذه التظاىرة،      
 .وسيأيت ذكر ىذه الوثائق يف العنصر ادلوارل مباشرة، وىذا تفاديا للتكرار
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 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

 :تحمل جزء من تكاليف النقل للصادرات :الفرع الثالث     

"Au titre de la prise en change d'un partie des coûts de transport à 
l'exportation" 

جزء من تكاليف نقل الصادرات، شريطة  "FSPE"يف ىذا اإلطار يتحمل الصندوؽ اخلاص بًتقية الصادرات      
ق ومستندات هنائية تثبت االصلاز الفعلي لعمليات التصدير، وتتمثل ىذه تقدصل ادلصدرين أو ادلؤسسات ادلصدرة لوثائ

 :1الوثائق يف
 نسخ مصادؽ عليها من السجل التجاري والرقم اجلبائي؛ .1
 نسخة؛+ أصلية  "Facture domiciliée"فاتورة موطنة  .2

 نسخة؛+ فاتورة النقل أصلية  .3

 نسخة؛+ فاتورة العبور أصلية  .4

 "Attestation bancaire rapatriement de مواؿ إذل الوطنشهادة بنكية تثبت إعادة األ .5
fonds"  نسخة؛+ أصلية 

 ؛"Déclaration douanière"تصريح مجركي  .6

 :سند النقل، وقد يكوف إما .7

 ،"La lettre de transport aérien"(LTA) رسالة نقل جوي  -
 ،"Connaissement"سند نقل حبري  -
 ."Lettre de voiture"رسالة نقل بري  -

 :متى وكيف يقدم طلب المساعدة :الفرع الرابع     
 .2، بعد إصلاز عملية التصدير(يـو 150)غلب أف تقدـ ادللفات يف أجل قدره مائة ومخسُت      

 ديسمرب كحد أقصى بالنسبة  31غلب تقدصل ادللفات يف ىذه احلالة يف : يف حالة تصدير التمور
 ؛3سبتمرب من السنة ادلقبلة 30أكتوبر من السنة إذل  01بُت  للعمليات ادلقررة يف الفًتة ادلمتدة

 ؛أصلية وواضحة أو وثائق شريطة تقدصل مربرات يكوف كما أف تقدصل ملفات أو طلبات ادلساعدة 

                                                 
1
   . 24: ، ِطجغ سثك شوطٖ، صاإلطار المحفز للتصذٌر، (ALGEX) ٚظاضج اٌرجاضج، اٌٛواٌح اٌٛغ١ٕح ٌرطل١ح اٌرجاضج اٌراضج١ح  

2
 Agence Algérienne de Promotion du Commerce Extérieur (ALGEX), "Cadre incitatif à l’export", Opcit, 2009, 

P: 22. 

3
 Article 03, décision interministérielle n

0
 767 du 24 octobre 2001, portant soutiens de l’Etat aux opérations 

d’exportation des dattes, P: 44. 
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 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

 :(FSPE)الصندوق الخاص بترقية الصادرات موارد  :المطلب الثالث    

ارد الصندوؽ اخلاص بًتقية الصادرات غَت النفطية ، استعراض تطورات مو 1من خبلؿ اجلدوؿ أدناهسنحاوؿ      
(FSPE)1995: ، وذلك منذ تأسيسو، وسنحاوؿ ىنا دراسة تطور ىذه ادلوارد من خبلؿ قوانُت ادلالية للسنوات ،

 .2007، وأخَتا من خبلؿ قانوف ادلالية التكميلي لسنة 2006و 2005

 (29)جدول رقم 
 (FSPE)رات الصندوق الخاص بترقية الصادموارد تطور 

 (7007 -5995)للسنوات 

 

 (FSPE)موارد الصندوق الخاص بترقية الصادرات  قانون المالية
 (TSA)اإلضايف ( النوعي)من الرسم اخلاص  % 10  1995قانون المالية لسنة 

"Taxe Spécifique Additionnelle" 
 (TIC)من الرسم الداخلي لبلستهبلؾ  % 02 2005قانون المالية لسنة 

"Taxe Intérieur de Consommation" 
 (TIC)من الرسم الداخلي لبلستهبلؾ  % 05 2006قانون المالية لسنة 

قانون المالية التكميلي 
 2007 لسنة

 (TIC)من الرسم الداخلي لبلستهبلؾ  % 10

 

Source: Fonds Spécial pour la Promotion des Exportations (FSPE), "Ressources du fonds 
spécial pour la promotion des exportations".     
 
 
 
 
 
                                                 
1
Fonds Spécial pour la Promotion des Exportations (FSPE), "Ressources du fonds spécial pour la promotion des 

exportations".     
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 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

 (32)شكل رقم 
 (FSPE)الصندوق الخاص بترقية الصادرات موارد تطور 

(7007 -5995)للسنوات   
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(32: استنادا دلعطيات اجلدوؿ رقم)  EXCEL  من إعداد الطالب باستعماؿ برنامج: المصدر  

، تزداد (FSPE) أعبله، أف موارد الصندوؽ اخلاص بًتقية الصادرات نبلحظ من خبلؿ اجلدوؿ والشكل البياشل     
، حيث كانت موارد ىذا الصندوؽ سبثل ما 1995من قانوف مالية إذل آخر، وىذا إذا ما استثنيا قانوف ادلالية لسنة 

ىت غاية قانوف وح 2005، أما ابتداء من قانوف ادلالية لسنة (TSA) اإلضايف( النوعي)من الرسم اخلاص  % 10 نسبتو
 (.TIC) من الرسم الداخلي لبلستهبلؾ، فقد تغَتت موارد ىذا الصندوؽ إذل نسبة 2007ادلالية لسنة 

، تزداد من قانوف مالية (TIC) من الرسم الداخلي لبلستهبلؾكما يبلحظ أيضا، بأف نسبة موارد ىذا الصندوؽ       
يف قانوف  % 05، مث ارتفعت إذل نسبة % 02ما نسبتو  2005إذل آخر، حيث كانت سبثل يف قانوف ادلالية لسنة 

وصلت ىذه النسبة إذل أعلى معدؿ حيث وصلت إذل ما  2007، ويف قانوف التكميلي لسنة 2006ادلالية لسنة 
 (.TIC) من الرسم الداخلي لبلستهبلؾ % 10نسبتو 

ات اجلزائرية بًتقية الصادرات غَت إف ىذا إف دؿ على شيء فإظلا يدؿ على احلرص واالىتماـ الشديد للسلط     
النفطية من خبلؿ زيادة موارد ىذا الصندوؽ واليت ستوجو يف النهاية إذل ادلصدرين اجلزائريُت لتمويل صادراهتم غَت 

 .  النفطية، وتأمل ىذه السلطات أف يؤدي ىذا إذل تطوير وترقية وتنويع الصادرات غَت النفطية يف اجلزائر
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 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

   :للصادرات غير النفطية (FSPE)تمويل  :ابعالمطلب الر      
 (FSPE)، استعراض موارد الصندوؽ اخلاص بًتقية الصادرات سنحاوؿ من خبلؿ اجلدوؿ والشكل البياشل أدناه     

  :1يف سبويل الصادرات غَت النفطية ىاودور  ،(2010 -1997)خبلؿ السنوات 
 (30)جدول رقم 

 ( 7050 -5997)خالل الفترة  نفطيةللصادرات غير ال (FSPE)تمويل تطور 
  دينار جزائري 310: الوحدة

 % معدل االستهالك الرصيد تمويل الصادرات موارد الصندوق السنوات
1997 807 169,100  -807 169,100 00 

1998 1 297 377,990 31 580,085 1 265 797,140 02,43 

1999 1 728 345,940 12 937,896 1 715 408,050 00,74 

2000 2 186 336,420 41 643,123 2 144 693,297 01,90 

2001 2 434 943,089 385 237,727 2 049 705,362 15,82 

2002 2 099 866,943 623 071,135 1 476 795,808 29,67 

2003 1 496 251,299 1 000 929,938 495 321,361 66,89 

2004 827 586,958 818 809,948 8 777,010 98,94 

2005 1 493 582,790 160 129,385 1 333 453,405 10,72 

2006 3 087 819,430 398 814,295 2 689 005,135 12,92 

2007 5 030 867,175 478 126,258 4 552 740,918 09,50 

2008 7 771 219,809 419 034,125 7 352 185,684 05,40 

2009 10 769 302,148 641 367,065 10 127 935,083 05,95 

2010* 10 440 894,652 26 802,111 10 414 092,541 00,26 

 .وثائق مقدمة من قبل وزارة التجارة، ادلديرية الفرعية لًتقية الصادرات :المصدر 

   .جانفي، فيفري ومارس: ىذه القيمة ىي متعلقة فقط باألشهر :*2010
                                                 

1
 .ٚشائك ِمسِح ِٓ لثً ٚظاضج اٌرجاضج، اٌّس٠ط٠ح اٌفطػ١ح ٌرطل١ح اٌصازضاخ  
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 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

 (33)شكل رقم 
 ( 7050 -5997)لفترة خالل ا للصادرات غير النفطية (FSPE)تمويل تطور 

  دينار جزائري 310: الوحدة

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

FSPE                     

0

20

40

60

80

100

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

TC 
 .33: اعتمادا على معطيات اجلدوؿ رقم من إصلاز الباحث :المصدر

 :من خبلؿ إطبلعنا على اجلدوؿ والشكل البياشل أعبله، يتبُت لنا ما يلي     

، وقد تقدصل أي سبويل للصادرات تسجيل دل يتم1997سنة أوؿ ما ؽلكننا مبلحظتو ىو أنو خبلؿ  إال أف -1     
شلا قد يوحي  ،1996ي السنة األوذل لنشاط ىذا الصندوؽ بعد تأسيسو سنة ى تعترب ىذه السنةيرجع ىذا لردبا إذل أف 

أيضا إذل عدـ معرفة ادلصدرين اجلزائريُت هبذا الصندوؽ، شلا أدى يف النهاية إذل عدـ تقدصل سبويل للصادرات خبلؿ 
 ذه السنة؛ى

كما يتبُت أيضا إذل أف نسب استهبلؾ ىذا الصندوؽ دلوارده ادلالية يف سبيل سبويل الصادرات ؼلتلف من   -2     
أما عن النسبة ادلتوسطة خبلؿ كل سنوات  ،% 99إذل حوارل  % 00سنة إذل أخرى، حيث تًتاوح ىذه النسب من 

يف استهبلكو دلوارده  ال زاؿ يف حدوده الدنياف ىذا الصندوؽ شلا يعٍت ىذا بأ، % 20 الدراسة فهي تًتاوح يف حدود
بأهنا ال  -يف الفصل الرابع من ىذه الدراسة-، واليت رأينا سابقا ادلالية من أجل ضماف سبويل للصادرات غَت النفطية

رفعها  من إمجارل الصادرات، وربتاج إذل ادلزيد من سبويلها من أجل % 05زالت جد ضعيفة واليت ىي يف حدود 
وترقيتها إذل ادلستويات ادلرغوب فيها، حيث إننا نرى بأف مشكل التمويل ليس ىو السبب طادلا أف ىذا الصندوؽ ال 

  ؛ يستهلك سوى احلدود الدنيا من موارده لتمويل ىذه الصادرات
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 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

وىي  % 00,26، ىي 1997إف أضعف نسبة استهبلؾ يتم تسجيلها خبلؿ ىذه الفًتة باستثناء سنة  -3     
ذه أشهر األوذل ذل( 03)، وال عجب يف ىذا حيث أف معطيات ىذه السنة ىي متعلقة فقط بثبلثة 2010تتعلق بسنة 

  ؛شهر جانفي، فيفري ومارسأ: وىي السنة،

 98، حيث ذباوزت ىذه النسبة حدود 2004أما عن أكرب نسبة استهبلؾ مت تسجيلها فقد كانت سنة  -4     
، حيث تدخلت الدولة ىنا أي بعدما استهلك ىذا سجيلها خبلؿ كل فًتة الدراسة، وىي أكرب نسبة يتم ت%

كمخصصات استثنائية   مليار دينار جزائري( 01)ما يعادؿ  2005الصندوؽ تقريبا كل موارده، ومنحت يف سنة 
"Dotations exceptional "؛1وىذا لتمويل الصادرات غَت النفطية 

تطور وتزايد معدؿ االستهبلؾ دلوارد الصندوؽ بغرض سبويل الصادرات من سنة كما ؽلكننا مبلحظة أيضا،   -5     
، مث بعد ىذه السنة % 99إذل حدود  2004ليصل يف غضوف سنة  % 00ؽلثل  2007ألخرى، حيث كاف يف سنة 

سجل ىذا ادلعدؿ نسبا منخفضا مقارنة بالسنوات السابقة، ولعل أدسل نسبة  2010وحىت سنة  2005أي من سنة 
 2010وىذا باستثناء سنة ، % 05حيث كانت ىذه النسبة يف حدود  2008يتم تسجيلها يف ىذا كانت يف سنة 

 .أشهر األوذل فقط ذلذه السنة كما مت اإلشارة إذل ذلك آنفا( 03)واليت كانت تتعلق بثبلثة 

ها ىذا الصندوؽ، حيث أننا لو اليت ؽلنحإال أف ىذا ال غلب أف يفهم منو أبدا اطلفاض يف قيم سبويل الصادرات      
سنبلحظ من دوف أدسل شك االرتفاع ادلتتارل يف  2010وحىت سنة  2005تتبعنا تطور قيم سبويل الصادرات من سنة 

مليار دينار  01,60يف حدود  2005قيم سبويل الصادرات، حيث أف قيمة سبويل الصادرات ىذه كانت يف سنة 
  .2009دينار جزائري يف سنة مليار  06,50جزائري لتقًتب من حدود 

، ال 2010وحىت سنة  2005وعليو فإننا نعتقد جازمُت بأف نسب االستهبلؾ الضعيفة وادلسجلة من بداية سنة      
نقصد ىنا قيم موارد ) تمويل الصادرات غَت النفطيةل ادلخصصة قيمالتعرب بأي شكل من األشكاؿ عن اطلفاض 

ة تسعى جاىدة ومن خبلؿ ىذا الصندوؽ إذل ترقية الصادرات غَت النفطية، ولعل ، حيث أف الدولة اجلزائري(الصندوؽ
 .    ماضلة مليار دينار جزائري ألكرب دليل على ذلك 2005ما يفسر ىذا ىو تدخل الدولة اجلزائرية يف سنة 

لك فيها ، وىي السنة اليت استه2004كما نبلحظ أيضا بأف اطلفاض نسب االستهبلؾ ىذه كانت بعد سنة      
  .  الصندوؽ تقريبا كل موارده، شلا أدى بالدولة اجلزائرية إذل زيادة موارد ىذا الصندوؽ بشكل كبَت بعد ىذه السنة

                                                 
1
 04األضتؼاء : ، ذُ إجطاء ٘صٖ اٌّماتٍح ٠َٛفٟ ٚظاضج اٌرجاضج رطل١ح اٌصازضاخأٚشؼ١د غ١ٕح، ضئ١سح ِىرة تاٌّس٠ط٠ح اٌفطػ١ح ٌ: فٟ ِماتٍح ِغ اٌس١سج  

 .2010أٚخ 
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 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

 :تأمين الصادرات :المبحث الثاني     

" الشركة اجلزائرية للتأمُت وإعادة التأمُت"تتم يف السابق من قبل  كانت إف عمليات تأمُت قروض التصدير     
(CAAR) الشركة اجلزائرية للتأمينات الشاملة"، وكذا( "CAAT) إال أف ىذين الشركتُت دل ربققا ما كاف مرجوا ،

مُت القرض عند أمنهما يف رلاؿ تأمُت القرض عند التصدير، حيث دل تتجاوز نسبة العمليات ادلنجزة يف إطار ت
ويرجع ىذا نتيجة عدة  ،يف أحسن األحواؿ % 00,05التصدير إذل إمجارل العمليات ادلنجزة يف ىذين الشركتُت نسبة 

ضعف الصادرات غَت النفطية، غياب مصلحة فعالة لبلستعبلمات، عدـ وجود طاقم مؤىل لعمليات : أسباب منها
 .تأمُت القرض عند التصدير وأخَتا إذل عدـ تعويض السلطات العمومية اجلزائرية لؤلخطار السياسية

د وكل أو عهد بعملية تأمُت القرض عند التصدير يف اجلزائر بشكل حصري وأساسي فق 1996ولكن ومنذ سنة      
       ".CAGEX" لشركة اجلزائرية للتأمُت وضماف الصادراتل

 ":CAGEX"الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات  :المطلب األول     
"Compagnie Algérienne d'assurance et de garantie des exportations" 

 :سنحاوؿ التطرؽ إليها من خبلؿ النقاط التالية     

 :نشأتها :الفرع األول     

دبوجب عقد  1995ديسمرب من سنة  03لقد مت إنشاء الشركة اجلزائرية للتأمُت وضماف الصادرات بتاريخ      
 .1توثيقي

، فقد وكل أو عهد بتأمُت 1996جانفي  10، والصادر بتاريخ 96/06من األمر رقم  04وطبقا للمادة رقم      
 :2قرض التصدير للشركة اجلزائرية لتأمُت وضماف الصادرات، وىذا لتأمُت ما يلي

فقط، وبالتارل فإهنا تستفيد  األخطار التجارية حيث تستعمل أمواذلا اخلاصة عند تغطية ،حلساهبا اخلاص -1
 ؛من األقساط ادلدفوعة لصاحلها

 :ت رقابتها أيضاورب ،حلساب الدولة -2         

                                                 
1

 ".CAGEX"ٚضلح اشٙاض٠ح ٌٍشطوح اٌجعائط٠ح ٌرأ١ِٓ ٚظّاْ اٌصازضاخ  

2
 .ٔفس اٌّطجغ 
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 األخطار السياسية؛  *                
 أخطار عدـ التحويل؛            *      

 .األخطار الكارثية *                 
 

حيث تستعمل يف ىذه احلالة أمواؿ الدولة عند تغطية األخطار الوارد ذكرىا أعبله، وتوجو بذلك العوائد ضلو      
 .فقط من ىذه العوائد % 05تفيد ىي بنسبة خزينة الدولة، يف حُت تس

، واحملدد 1996جويلية سنة  02، والصادر بتاريخ 96/235اعتمادىا دبرسـو تنفيذي رقم  مت مث بعد ذلك     
 .1لشروط وإجراءات تسيَت األخطار ادلغطاة من خبلؿ تأمُت قرض التصدير

موزعة  ،دج 670.000.000 ػػػػػػبات رأس ماؿ يقدر أما عن صفتها القانونية فهي عبارة عن شركة باألسهم ذ     
( 05)بنوؾ ومخس ( 05)على مجيع ادلساعلُت، حيث يساىم يف ىذه الشركة مخسة ( %10)حبصص متساوية 
 :2ؽلكن استعراضها من خبلؿ اجلدوؿ أدناهشركات تأمُت، و 

 (31)جدول رقم 
 ن وضمان الصادراتالشركة الجزائرية لتأميالبنوك وشركات التأمين المساىمة في 

 (CAGEX)  
 

 شركـــــــــــات التأميـــــــــــن البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك
 "CAAR"الشركة الوطنية للتأمُت وإعادة التأمُت  -BADR" 1"بنك الفبلحة والتنمية الريفية  -1

 "CAAT"لشامل الشركة اجلزائرية للتأمُت ا -BDL" 2"بنك التنمية احمللية  -2

 "CCR"الشركة ادلركزية إلعادة التأمُت  -BEA" 3"بنك اجلزائر اخلارجي  -3

 "CNMA"الصندوؽ الوطٍت للتعاوف الفبلحي  -BNA" 4"البنك الوطٍت اجلزائري  -4
 "SAA"الشركة اجلزائرية للتأمُت  -CPA" 5"القرض الشعيب اجلزائري  -5

 ."CAGEX"لتأمُت وضماف الصادرات ورقة اشهارية للشركة اجلزائرية : المصدر    

                                                 
1

 .95:، صِطجٗ سثك شوطٖجعائط٠ح، ز١ًٌ إجطاءاخ اٌرجاضج اٌراضج١ح اٌ "ALGEX" ٚظاضج اٌرجاضج، اٌٛواٌح اٌٛغ١ٕح ٌرطل١ح اٌرجاضج اٌراضج١ح 
2

 ."CAGEX" شٙاض٠ح ٌٍشطوح اٌجعائط٠ح ٌرأ١ِٓ ٚظّاْ اٌصازضاخاٚضلح  
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 :أىدافها :الفرع الثاني     

 :1يف "CAGEX" تتمثل أىداؼ الشركة اجلزائرية للتأمُت وضماف الصادرات     

 تغطية ادلخاطر الناذبة عن التصدير؛ .1
 ضماف الدفع يف حالة التمويل؛ .2

 تأسيس بنك ادلعلومات يف اجملاؿ االقتصادي؛ .3

 ًتقية الصادرات اجلزائرية غَت النفطية؛مساعدة وتشجيع ادلصدرين ل .4

 تعويض وتغطية الديوف أو ادلستحقات يف اخلارج؛ .5

 على عواقب االنقطاع أو التوقف النهائي لسوؽ التصدير؛( ادلصدر)تعويض ادلؤمن  .6

 التغطية اجلزئية للمصاريف البلزمة للبحث عن الزبائن يف اخلارج؛ .7

   .وادلمونُت( ينادلشًت )بيع ادلعلومات التجارية للمستوردين  .8

قد قامت بفتح فروع ذلا يف كل من والييت وىراف وعنابة،  "CAGEX"غلب أف نشَت ىنا أيضا، إذل أف كما       
وىذا لتسهيل عمليات الضماف للمؤسسات ادلصدرة من خبلؿ تقريب فروع ىذه الشركة لكل من واليات الشرؽ 

االجتماعي، وطرحت وثائق تأمُت جديدة، وأنشأت موقعا ذلا والغرب، كما قامت ىذه الشركة أيضا برفع رأمساذلا 
على شبكة اإلنًتنت، وىذا كلو من أجل تسهيل عمليات ضماف ائتماف الصادرات دلختلف ادلصدرين يف سلتلف أضلاء 

  .    الوطن

 :"CAGEX"طريقة التسجيل في التأمين لدى شركة  :الفرع الثالث     

شخص مادي أو معنوي يف لكل  "CAGEX"قرض عند التصدير لدى شركة ؽلكن التسجيل يف تأمُت ال     
، تقـو باقًتاح رلموعة من وثائق التأمُت، "CAGEX"اجلزائر، حيث أف الشركة اجلزائرية لتأمُت وضماف الصادرات 

 :2وتتمثل ىذه الوثائق يف
 

                                                 
1

 :اػرّسخ فٟ ٘صا اٌؼٕصط ػٍٝ اٌّطاجغ اٌرا١ٌح 

 ."CAGEX"ٚضلح اشٙاض٠ح ٌٍشطوح اٌجعائط٠ح ٌرأ١ِٓ ٚظّاْ اٌصازضاخ  -

 .95:، صِطجٗ سثك شوطٖز١ًٌ إجطاءاخ اٌرجاضج اٌراضج١ح اٌجعائط٠ح،  "ALGEX" ٚظاضج اٌرجاضج، اٌٛواٌح اٌٛغ١ٕح ٌرطل١ح اٌرجاضج اٌراضج١ح -

2
 .ٔفس اٌّطجؼ١ٓ اٌساتم١ٓ  
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 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

عن طريق تصدير السلع واخلدمات تج وتشمل تغطية اخلطر التجاري أو السياسي، والذي ين: الوثيقة الشاملة. أ     
 ادلنجزة من قبل عدة زبائن؛

السياسي، الناتج عن تصدير السلع واخلدمات، ولكن من  وتغطي اخلطر التجاري و: الوثيقة الشخصية. ب     
 قبل زبوف واحد؛

حالة خطر  يف( ضماف التمويل)وتسمح ىذه الوثيقة بضماف الدفع للبنك : وثيقة تأمين قرض المشتري. جـ     
 القرض، وضماف للمصدر يف حالة خطر التصنيع؛

وتسمح ىذه الوثيقة بتغطية خطر عدـ إعادة التجهيزات ادلعروضة، : مين المعارض والتظاىراتأوثيقة ت. د     
 وخطر عدـ ربويل ادلداخيل الناذبة عن عمليات البيع يف إطار التظاىرات التجارية؛

رتبط ىذه التغطية بالقروض ادلوجودة يف حوزة ادلتعاملُت اجلزائريُت على ادلشًتين وت: وثيقة تغطية القروض. ه     
 وكذا القروض ادلوجودة يف حوزة األجانب على ادلشًتين اجلزائريُت؛األجانب، 

وتعٍت إعطاء ادلصدرين اجلزائريُت دلعلومات حوؿ الزبائن األجانب، : بيع المعلومات االقتصادية والتجارية. و     
 .ذا مدى قدرهتم على الدفع والوفاء بالتزاماهتموك

 :نسبة التأمين :الفرع الرابع     

مبلغ )من مبلغ الصفقة  % 90 بتغطية أو تأمُت "CAGEX"الشركة اجلزائرية لتأمُت وضماف الصادرات تقـو      
 :بالتفصيل كما يلي( التأمُت)، ويتوزع ىذا التعويض (العقد

 80 % وع ادلؤمن، يتعلق بادلخاطر التجارية؛من ادلبلغ غَت ادلدف 
 90 % من ادلبلغ غَت ادلدفوع ادلؤمن، يتعلق بادلخاطر السياسية. 
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 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

 :تكاليف التأمين :الفرع الخامس      

تتغَت نسب ادلنح أو العبلوات حسب عدة عوامل وأيضا حسب تقدير ادلخاطر، وؽلكن توضيح ىذه العوامل يف      
 :النقاط التالية

  قم األعماؿ الناتج عن التصدير؛مبلغ ر 
 نوعية ادلشًتي أو ادلستورد األجنيب؛ 
  ؛(اخل......ضماف بنكي، التحويل احلر، اإلعتمادات ادلستندية )كيفية أو طريقة التسديد 
 مدة القرض؛ 
 خطر البلد؛ 

للعمليات للمبلغ ادلضموف وادلؤمن بالنسبة  % 90إذل  % 80كما قد تتغَت ىذه النسب يف العادة، من       
 .    قصَتة ادلدى

 :رقم أعمال الصادرات غير النفطيةلتأمين  "CAGEX"تطور محفظة  :المطلب الثاني     

رقم أعماؿ الصادرات غَت لتأمُت " CAGEX"تطور زلفظة  سنحاوؿ من خبلؿ ىذا العنصر، التعرؼ على     
ادلؤشرات واألرقاـ ادلتعلقة بذلك،  ليل كلزلاولُت بذلك رب ،2009وإذل غاية  1997، خبلؿ السنوات من النفطية

، رقم أعماؿ الصادرات غَت النفطيةتأمُت  من عموالت" CAGEX"تطور زلفظة لكن أف ننسى أيضا التعريج على 
    .وربليلها ىي األخرى أيضا
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 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

 (32)جدول رقم 
 غير النفطية رقم أعمال الصادراتلتأمين  "CAGEX"تطور محفظة 

  (7009 -5997)خالل الفترة 
  دينار جزائري 310: الوحدة

 %نسبة النمو  المجموع الخطر التجاري الخطر السياسي السنوات

1997 256 911 605 578 862 489 - 
1998 640 518 765 098 1 405 616 62,97 
1999 1 394 414 479 924 1 874 338 33,35 
2000 1 364 122 590 721 1 954 843 04,30 
2001 2 612 975 888 705 3 501 680 79,12 
2002 2 822 212 699 265 3 521 478 00,56 
2003 1 918 210 1 076 446 2 994 657 - 14,96 
2004 1 459 194 724 459 2 183 653 - 27,08 
2005 194 130 2 124 307 2 318 437 06,17 
2006 - - 3 800 000 63,90 
2007 - - 7 200 000 89,47 
2008 - - 9 900 000 37,50 
2009 - - 11 300 000 14,14 

 
  Source:  
  - Compagnie Algérienne D’Assurance et de Garantie des Exportations (CAGEX), Les Rapports annuel 1997, 
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005; 
  - Documents présentée par la Compagnie Algérienne D’Assurance et de Garantie des Exportations (CAGEX). 
 
 
 
 
 



 

 
 

261 

 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

 (34)شكل رقم 
 رقم أعمال الصادرات غير النفطيةلتأمين  "CAGEX"تطور محفظة 

 (7009 -5997)خالل الفترة 
 دينار جزائري 310: الوحدة
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TAUX 
.35: اعتمادا على معطيات اجلدوؿ رقم من إصلاز الباحث: المصدر  

إف أوؿ شيء ؽلكننا مبلحظتو من خبلؿ قراءتنا ألرقاـ اجلدوؿ أعبله، وكذلك من خبلؿ الشكل البياشل، ىو      
حيث وصلت نسبة ىيمنة األخطار السياسية ادلؤمنة على نظَتهتا من األخطار التجارية ادلؤمنة ىي األخرى كذلك، 

من إمجارل األخطار ادلؤمنة،  % 61,42، إذل (2005 -1997)خبلؿ السنوات يف ادلتوسط األخطار التجارية ادلؤمنة 
من إمجارل األخطار ادلؤمنة، وال  % 38,58 يف ادلتوسط لنفس الفًتة يف حُت بلغت نسبة األخطار التجارية ادلؤمنة

بأف ىذه األخَتة تقـو بتسيَت " CAGEX"عجب يف ىذا، حيث أننا كنا قد أشرنا يف بداية حديثنا عن شركة 
لسياسية لصاحل الدولة وربت رقابتها أيضا، حيث أهنا تستعمل يف ىذا أمواؿ الدولة عند تغطيتها ذلذه األخطار ا

ادلؤمنة، بينما ضعف نسبة  السياسية األخطار، وىذا ما يفسر ارتفاع نسبة تأمُت ىذه األخَتة على رلموع األخطار
لصاحلها  (األخطار التجارية)َت ىذه األخطار تقـو بتسي "CAGEX"األخطار التجارية ادلؤمنة يرجع لكوف أف شركة 

  .اخلاص مستعملة بذلك أمواذلا اخلاصة فقط عند تغطيتها ذلذا النوع من األخطار

،  "CAGEX"وىذا ما يقودنا للحديث بأف األخطار ادلتولدة عن الصادرات واليت سبت تغطيتها من طرؼ شركة      
 .      يف أغلبها ذات طبيعة سياسيةكانت 
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 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

 489 862 000 بقيمة 1997أما عن أقل قيمة مت تسجيلها يف تأمُت رقم أعماؿ الصادرات كانت يف سنة      
حيث تعترب ىذه السنة ىي السنة الثانية  ،-"CAGEX"-ويرجع ىذا ردبا حلداثة نشاط ىذه الشركة  ،ينار جزائريد

 .ذلذه الشركةادلصدرين اجلزائريُت  ةوعدـ معرف قد يرجع ىذا أيضا إذل جهلردبا فقط ذلا من حيث النشاط، و 

إذل غاية  1997أف تأمُت قروض التصدير ظلت يف االرتفاع من سنة ألخرى، وىذا من سنة  كما يبلحظ أيضا،      
مث بدأت يف االطلفاض وخصوصا يف  دج، 478 521 3 000، أين وصل رقم العماؿ ادلؤمن إذل 2002سنة 

إذل توقيف  -"CAGEX"حسب شركة -جع ىذا بالدرجة األوذل ، وير 2005إذل غاية  2003السنوات من 
من جهة، وإذل عدـ ربقيق بعض  -بسبب تعرضها لبلحتبلؿ األمريكي-الصادرات ادلتجهة ضلو دولة العراؽ الشقيقة 

، كما أف اخلطر السياسي شهد ىو اآلخر تراجعا معتربا يف التصدير ادلعتمدة لدى ىذه الشركة من جهة أخرى مشاريع
 .  ، بسبب حالة عدـ االستقرار اليت عرفها العراؽ شلا أثر ىذا على الصادرات اجلزائرية% 32فاؽ  2003ة سن

 :1كانت تتعلق باألساس بالدوؿ التالية 2003أف األخطار ادلؤمنة يف سنة  ونشَت ىنا إذل     

 ؛% 99: العراؽ 
 ؛% 00,97: ليبيا 
 00,004: مارل والسنغاؿ %. 

لنسب أعبله، ىو أف رقم األعماؿ ادلؤمن يرتبط بنسبة عظمى بالصادرات غَت لو من خبلؿ ىذه اإف ما ؽلكن قو      
النفطية ادلتجهة ضلو دولة العراؽ الشقيقة، وطبيعي أف تعرض ىذا األخَت لبلحتبلؿ وعدـ االستقرار سيؤثر ال زلالة 

تساىم ليبيا ومارل والسنغاؿ بنسبة أقل من بينما ، يف اجلزائر على قيم رقم األعماؿ ادلؤمن للصادرات غَت النفطية
 (.% 01)واحد يف ادلئة 

شهدت قيم رقم األعماؿ ادلؤمن  2009وإذل غاية  2006، وابتداءا من سنة 2005إال أنو وبعد هناية سنة      
مقارنة  % 89حيث فاؽ معدؿ النمو يف ىذه السنة  2007زيادات ىائلة من سنة ألخرى لعل أعلها كاف يف سنة 

، حيث وصل رقم األعماؿ ادلؤمن الناتج عن 2009، أما عن أكرب قيمة فقد مت تسجيلها يف سنة 2006بسنة 
           .دينار جزائري 000 300 11 000الصادرات غَت النفطية 

                                                 
1
 Compagnie Algérienne D’Assurance et de Garantie des Exportations (CAGEX), Rapport annuel 2003, P: 11. 
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 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

 (33)جدول رقم 
 رقم أعمال الصادرات غير النفطية تأمين  من عموالت" CAGEX"تطور محفظة 

 (7009 -5997)خالل الفترة 
 دينار جزائري: الوحدة

 %نسبة النمو  المجموع الخطر التجاري الخطر السياسي السنوات

1997 11 380 000 2 904 000 14 284 000 - 
1998 10 789 000 3 210 000 13 999 000 - 02 
1999 14 477 000 4 087 000 18 564 000 32,61 
2000 10 076 000 5 484 000 15 560 000 - 16,18 
2001 9 219 000 6 401 000 15 620 000 00,38 
2002 7 592 967 2 628 242 10 221 209 - 34,56 
2003 9 645 833 2 738 540 12 384 373 21,16 
2004 30 688 539 4 434 375 35 122 914 183,60 
2005 153 566 11 418 073 11 571 640 - 67,05 
2006 - - - - 
2007 - - - - 
2008 - - - - 
2009 - - - - 

   
Source:  
    - Compagnie Algérienne D’Assurance et de Garantie des Exportations (CAGEX), Les Rapports annuel 1997, 
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005; 
  - Documents présentée par la Compagnie Algérienne D’Assurance et de Garantie des Exportations (CAGEX). 
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 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

 (35)شكل رقم 
 رقم أعمال الصادرات غير النفطية تأمين  من عموالت" CAGEX"تطور محفظة 

 (7009 -5997)خالل الفترة 
  دينار جزائري: الوحدة
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.36: اعتمادا على معطيات اجلدوؿ رقم من إصلاز الباحث: المصدر  

، حيث قدرت نسبة االطلفاض ىذه 2005ىناؾ اطلفاض كبَت يف قيمة العموالت اإلمجالية لسنة  نبلحظ أف     
إذل انتهاء الصفقات التصديرية " CAGEX"، ويفسر ىذا حسب شركة 2004مقارنة بسنة  % 67بأكثر من 

 .  وتوقف الصادرات ضلو العراؽ الشقيق كما مت ذكر ذلك آنفا

وال  اكبَت يف قيمة العبلوات من سنة ألخرى، أي أننا ال نبلحظ ارتفاعا مستمر   كما يبلحظ بأف ىناؾ تذبذب     
دينار  914 122 35حيث بلغت  2004مت تسجيلها يف سنة  قد أكرب قيمة للعموالتاطلفاضا متواصبل، إال أف 

ينار د 209 221 10حيث بلغت  2002أما عن أقل قيمة فقد كانت سنة ، % 183وبنسبة ظلو ذباوزت  جزائري،
 .% 34فاقت  2001وبنسبة اطلفاض عن سنة  جزائري،

خبلؿ ىذه  -أما عن رلموع عبلوات التأمُت، فقد سجلت فيها العموالت الناذبة عن اخلطر السياسي فيها      
لؤلسباب اليت مت ذكرىا آنفا، فيما سجلت  ،% 70نسبة يف ادلتوسط ذباوزت  -(2009 -1997)الفًتة أي 

    . % 30عن اخلطر التجاري نسبة يف ادلتوسط خبلؿ نفس الفًتة أقل من العموالت الناذبة 
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 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

 :ألخطار الصادرات "CAGEX"تطور تغطية  :المطلب الثالث     

ونعٍت ىنا بالصادرات غَت  ،ألخطار الصادرات "CAGEX"تغطية استعراض تطور  يف ىذه النقطة سنحاوؿ     
، وىذا حىت يتسٌت لنا معرفة حجم أو نسبة الصادرات غَت النفطية (2009 -1997) خبلؿ السنوات النفطية، وذلك

 ."CAGEX"ادلؤمنة من قبل شركة 

أي زلاولة معرفة ىل أف كل الصادرات غَت النفطية يتم تأمينها، أو أف التأمُت يتعلق جبزء منها فقط؟، وإذا كانت      
نسبة ىذا اجلزء ادلؤمن، ومن مث البحث عن األسباب  فسنحاوؿ بعدىا معرفة حصة أواإلجابة ىي ىذا اجلزء األخَت، 

 .الكامنة وراء ذلك

من خبلؿ قسمة رقم األعماؿ ادلؤمن من قبل  ألخطار الصادرات "CAGEX"شركة ويتم احتساب تغطية      
الناتج عن عمليات التصدير على قيم الصادرات غَت النفطية، وىذا خبلؿ فًتة الدراسة، و "CAGEX"شركة 
   . 2009 وإذل غاية سنة 1997دة من سنة وادلمت

  :1وسيتم استعراض كل ىذا من خبلؿ اجلدوؿ التارل     

 

 

 

 

 

                                                 
1
 :اسرٕازا إٌٝ ِجّٛػح ِٓ اٌّطاجغ ، ٚاٌّرّصٍح فٟ  

  - Compagnie Algérienne D’Assurance et de Garantie des Exportations (CAGEX), Les Rapports annuel 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005;  

 - Documents présentée par la Compagnie Algérienne D’Assurance et de Garantie des Exportations (CAGEX). 
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 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

 (34)جدول رقم 
 (7009 -5997)خالل الفترة  ألخطار الصادرات "CAGEX"تطور تغطية 

 دينار جزائري 310: الوحدة

 %دل التغطية مع الصادرات غير النفطية رقم أعمال الصادرات المؤمن مجموع السنوات
1997 862 489 29 127 000 02,96 
1998 1 405 616 21 005 000 06,69 
1999 1 874 338 29 344 200 06,38 
2000 1 954 843 46 071 100 04,24 
2001 3 501 680 49 667 800 07,05 
2002 3 521 478 56 192 700 06,27 
2003 2 994 657 52 053 500 05,75 
2004 2 183 653 60 620 900 03,60 
2005 2 318 437 66 548 200 03,48 
2006 3 800 000 83 264 800 04,56 
2007 7 200 000 92 372 800 07,79 
2008 9 900 000 124 994 600 07,92 
2009 11 300 000 77 240 434 14,63 

     
Source:  
  - Compagnie Algérienne D’Assurance et de Garantie des Exportations (CAGEX), Les Rapports annuel 1997, 
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005; 
  - Documents présentée par la Compagnie Algérienne D’Assurance et de Garantie des Exportations (CAGEX). 
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 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

 (36)شكل رقم 
 (7009 -5997)خالل الفترة  ألخطار الصادرات "CAGEX"تطور تغطية 

 دينار جزائري 310: الوحدة
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.37: اعتمادا على معطيات اجلدوؿ رقم من إصلاز الباحث: المصدر  

 :من خبلؿ اجلدوؿ وادلنحٌت البياشل أعبله ؽلكننا مبلحظة ما يلي     

فبل ىي بالنسب ادلرتفعة  ألخطار الصادرات، "CAGEX"تذبذب شديد يف نسب تغطية شركة أف ىناؾ  -5     
من سنة ألخرى، وال بالنسب ادلنخفضة أيضا من سنة ألخرى، فنبلحظ أف ىناؾ ارتفاعات واطلفاضات يف نفس 

 الوقت من سنة ألخرى؛

، فقد كانت يف سنة (2009 -1997)أما عن أقل نسبة تغطية مت تسجيلها خبلؿ كل فًتة الدراسة  -7     
، وردبا قد يرجع ىذا إذل حداثة نظاـ التأمُت ىذا، وعدـ معرفة % 02,96، حيث دل تتجاوز ىذه النسبة 1997

 ؛-"CAGEX"-ادلصدرين بو، لكوف أف ىذه السنة تعترب ىي السنة الثانية لنشاط الشركة 

حيث  ،2009 قد كانت يف سنة ،مت تسجيلها ن التصديرقيمة لرقم األعماؿ ادلؤمن والناتج ع أما عن أكرب -3     
لتأمُت مت خبلؿ ىذه السنة أيضا تسجيل أكرب نسبة تغطية مليار دينار جزائري، و  11ذباوز رقم األعماؿ ادلؤمن قيمة 

ويرجع ىذا باألساس إذل ضعف يف قيمة  ،% 014,6 ىذهنسبة التغطية حيث ذباوزت  ،الصادرات غَت النفطية
مليار دينار جزائري، مسجلة بذلك  77حيث بلغت قيمتها حدود ( 2009)َت النفطية يف ىذه السنة الصادرات غ

، واليت سجلت فيها الصادرات غَت النفطية قيمة قاربت من 2008مقارنة بسنة  % 38اطلفاضا ىائبل قدر بأكثر من 
  .   مليار دينار جزائري 125حدود 
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 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

، (2009 -1997)ؿ ىذه الفًتة التغطية ألخطار الصادرات خبل مت احتساب متوسط نسب أنو كما -4      
من ( 6/100)، وىذه نسبة ضئيلة جدا، أي يعٍت أف ما نسبتو ستة على مائة % 06,25ووجد أنو مساوي لنسبة 

من الصادرات غَت ( 94/100)الصادرات غَت النفطية فقط قد مت تأمينها، أما ما نسبتو أربعة وتسعوف على مائة 
 ."CAGEX"شركة ة فهي غَت مؤمنة من طرؼ النفطي

 :وعليو فإف ىذا ؼلالف صحة الفرضية اليت مت افًتاضها وىي أف     

   ."CAGEX"شركة تأمُت من طرؼ لل أو زبضع القائلة بأف مجيع الصادرات غَت النفطية يتم(: 04)فرضية رقم      

من ( 6/100)و ما نسبتو ستة على مائة أ % 06,25أي أف الفرضية الصحيحة ىي أف جزء فقط، وىو      
 .الصادرات غَت النفطية فقط يتم تأمينها

وادلتواجدة حبي  ،"CAGEX"شركة إال أف ىذا دل ؽلر علينا مرور الكراـ، فقد قمنا بالقياـ بًتبص داخل مقر      
بطرح التساؤؿ التارل على  قمنا، 2010أوت  13أوت وإذل غاية  08، خبلؿ الفًتة من إبراىيم باجلزائر العاصمة دارل

 :مسؤورل ىذه الشركة، وسبثل ىذا السؤاؿ يف

أمين جميع األخطار أو رقم األعمال بت "CAGEX"شركة وراء عدم قيام  تي تقفما ىي األسباب ال"     
 "!الناتج عن تصدير المنتجات غير النفطية تجاه األسواق الخارجية ؟

 : 1يدبا يلوؿ هبذه الشركة ؤ مس وأجابنا     

عماؿ الناتج عن العمليات بتأمُت مجيع األخطار أو رقم األ "CAGEX"شركة أف السبب يف عدـ قياـ      
بفرض إجبارية تأمُت  التصديرية، أو الصادرات غَت النفطية بشكل دقيق، يعود لعدـ قياـ الدولة أو السلطات اجلزائرية

 .قروض الصادرات

 

 

                                                 
1
أٚخ  09االش١ٕٓ : ، ذّد اٌّماتٍح ٠َٛ"CAGEX"ػثس اٌّاٌه ٌؼع٠عٞ، ضئ١س زائطج اٌرس١١ط، اٌشطوح اٌجعائط٠ح ٌرأ١ِٓ ٚظّاْ اٌصازضاخ : اٌس١س  

2010  . 
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 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

 :نا إذل طرح سؤاؿ آخر سبثل يفب قادإف ىذا اجلواب أثار فضولنا، و      

ما ىي األسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم فرض السلطات الجزائرية إلجبارية تأمين قروض "    
الصادرات، في الوقت الذي نرى فيو بأن أغلب الدول المتقدمة بل وحتى النامية منها، تقوم على فرض 

 "!إجبارية تأمين قروض الصادرات ؟

 :على النحو التارلوؿ و ؤ من طرؼ نفس ادلست اإلجابة على ىذا التساؤؿ وقد سب     

إف اإلجابة عن ىذا التساؤؿ، وىو عدـ فرض الدولة أو السلطات اجلزائرية إلجبارية تأمُت قروض الصادرات من      
يف حالة طرؼ ادلصدرين، يرجع باألساس إذل زبوؼ ىذه السلطات إذل عدـ قياـ ادلصدرين بالنشاط التصديري، 

 % 04فرض مثل ىذا اإلجراء، حيث ال غلب أف ننسى ىنا أيضا بأف حصة الصادرات غَت النفطية ىي يف حدود 
 .1من إمجارل الصادرات

إذل ىذا أيضا، بأف السلطات اجلزائرية ال ترغب أصبل يف تعقيد اإلجراءات التصديرية، خوفا من عدـ ويضاؼ      
تصدير، بل على العكس من ذلك هتدؼ ىذه السلطات إذل القياـ بتبسيط قياـ ادلصدرين باقتحاـ عمليات ال

 .2إجراءات التصدير، رغبة منها يف ربفيز ادلصدرين والرفع من أو ترقية الصادرات من ادلنتجات غَت النفطية

التأمُت  زبوؼ السلطات أو الدولة اجلزائرية يف حالة فرض إجبارية إذلأيضا ومن وجهة نظرنا، فإف ىذا يرجع      
أف تؤدي إذل ربقيق أضرار باالقتصاد الوطٍت، وخَت على الصادرات، قياـ بعض ادلصدرين بازباذ إجراءات من شأهنا 

مثاؿ على ىذا ىو ما كاف يقـو بو مصدري التمور حينما كانوا يقوموف بأخذىا إذل دولة تونس، أين يتم تصديرىا 
 .ا منتجات ذات منشأ تونسيانطبلقا من ىذه األخَتة وعلى اعتبار أيضا أهن

 

 

                                                 
1
أٚخ  09ٓ االش١ٕ: ، ذّد اٌّماتٍح ٠َٛ"CAGEX"ػثس اٌّاٌه ٌؼع٠عٞ، ضئ١س زائطج اٌرس١١ط، اٌشطوح اٌجعائط٠ح ٌرأ١ِٓ ٚظّاْ اٌصازضاخ : اٌس١س  

2010  . 

2
 .اٌساتكٔفس اٌّطجغ   
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 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

ألخطار الصادرات حسب قطاع النشاط لسنة  "CAGEX"شركة ويف ما يلي سنحاوؿ استعراض تغطية      
2003 .         

 :حسب قطاع النشاط ألخطار الصادرات "CAGEX"تغطية  :المطلب الرابع     

، وىذا بالنسبة 2003لسنة  "CAGEX"يف ما يلي سنحاوؿ استعراض تغطية أخطار الصادرات من طرؼ      
 .حسب طبيعة اخلطر، ونقصد ىنا باخلطر السياسي واخلطر التجاريو  لتغطية األخطار حسب قطاع النشاط،

 :1الشكل البياشل التاليُتو  اجلدوؿ وسنحاوؿ استعراض ذلك من خبلؿ     

 (35)جدول رقم 
 والسياسي حسب قطاع النشاط للخطر التجاري "CAGEX"تغطية 

 7003سنة ل 
 

 سلع االستهالك المنتجات الخام سلع التجهيز الصناعي المواد األولية قطاع النشاط

 63,90 13,90 00 22,20 % تغطية الخطر التجاري

 69 26,60 00 00 %تغطية الخطر السياسي 

 
Source: Compagnie Algérienne D’Assurance et de Garantie des Exportations (CAGEX), Rapport 
annuel 2003, Op cit, P: 11. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Compagnie Algérienne D’Assurance et de Garantie des Exportations (CAGEX), Rapport annuel 2003, Op cit, P: 

11. 
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 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

 (37)شكل رقم 
 للخطر التجاري والسياسي حسب قطاع النشاط "CAGEX"تغطية 

 7003لسنة  

تغطية الخطر التجاري

22%

0%

14%
64%

المواد األولية

سلع التجهيز الصناعي
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 .38: بناءا على معطيات اجلدوؿ رقم من إصلاز الباحث :المصدر

 :من خبلؿ اجلدوؿ والشكل البياشل أعبله ؽلكننا مبلحظة ما يلي  

 حسب قطاع النشاط،، 2003لسنة  "CAGEX"ة أخطار الصادرات من طرؼ شركة تغطيأنو من حيث  -     
واضحة للسلع االستهبلكية على باقي قطاعات النشاط األخرى، حيث سجلت ما نسبتو و  كبَتة  ىيمنة فإف ىناؾ
من التغطية من اخلطر السياسي، وىي أعلى نسب  % 69، وما نسبتو اخلطر التجاري ضد تغطيةالمن  % 63,90

 م تسجيلها مقارنة بباقي النشاطات األخرى؛يت

دل يتم تسجيل أي تغطية، سواء ضد اخلطر التجاري أو اخلطر السياسي لسلع التجهيز الصناعي، ويرجع ىذا  -     
لردبا إذل ضعف صادراتنا من ىذا النوع من ادلنتجات، أو إذل عزوؼ مصدري ىذا النوع من ادلنتجات إذل القياـ 

 دراهتم؛بتأمُت قروض لصا

تأيت يف ادلرتبة الثانية بعد السلع االستهبلكية، يف التغطية ضد اخلطر التجاري منتجات ادلواد األولية مسجلة  -     
رلموع التغطية من اخلطر التجاري، يف حُت دل تسجل ىذه ادلنتجات أية نسبة تغطية ضد  من % 22بذلك نسبة 

 اخلطر السياسي؛

بعد سلع  % 26,60انية من حيث التغطية من اخلطر السياسي، ادلنتجات اخلاـ بنسبة وتأيت يف ادلرتبة الث -     
االستهبلؾ، إال أهنا سجلت ادلرتبة الثالثة بعد كل من السلع االستهبلكية وادلواد األولية من حيث التغطية من اخلطر 

 .حسب قطاع النشاط نةمن إمجارل األخطار السياسية ادلؤم % 13,90التجاري، ومسجلة يف ذلك ما نسبتو 
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 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

  :قياس أثر تمويل وتأمين قروض التصدير على أداء الصادرات غير النفطية :المبحث الثالث     

سنحاوؿ يف ىذا اجلزء التعرؼ على تأثَت سبويل وتأمُت قروض التصدير على أداء الصادرات غَت النفطية خبلؿ      
يرجع ىذا من جهة، إذل كوف أف ادلعطيات حوؿ ىذه ، و سنة 12، أي خبلؿ 2009إذل سنة  1998من الفًتة 

، ويرجع ىذا كذلك كوف خبلؿ ىذه السنوات فقط تشًتؾ( التمويل، التأمُت والصادرات غَت النفطية)ادلتغَتات الثبلثة 
ادلكلف بتمويل الصادرات قد مت إنشاؤه طبقا لقانوف ادلالية لسنة " FSPE"أف الصندوؽ اخلاص بًتقية الصادرات 

 الشركة اجلزائرية للتأمُت وضماف الصادرات، أما 1998، وبدأ فعليا يف سبويل الصادرات ابتداء من سنة 1996
"CAGEX" ن سبب االكتفاء فقط بالتوقف عند سنة ، أما ع1995ديسمرب من سنة  03بتاريخ  ىاقد مت إنشاءف

   .إصلازىا خبلؿ ىذه السنة يتم فَتجع لكوف أف ىذه الدراسة كاف ،2010

سبويل الصادرات، تأمُت : وىي ادلتغَتات الثبلثة معطيات حوؿ وسنحاوؿ من خبلؿ اجلدوؿ أدناه تقدصل     
الصادرات والصادرات غَت النفطية يف جدوؿ واحد كي يتسٌت لنا دراسة أثر سبويل وتأمُت قروض التصدير على أداء 

 .1الصادرات غَت النفطية يف اجلزائر

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 :اػرّسخ فٟ ٘صا ػٍٝ 

 ؛فٟ ٘صا اٌفصً تؼط اٌّطاجغ اٌرٟ ذُ شوط٘ا ساتما -

- www.mincommerce.gov.dz/fichiers09/statex2009.pdf11:27: ػٍٝ اٌساػح 23/03/2011: ، ذُ اإلغالع ػ١ٍٗ تراض٠د. 
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 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

 (36)جدول رقم 
 مويل، تأمين قروض التصدير والصادرات غير النفطية في الجزائرتطور ت

 ( 7009 -5998)خالل الفترة 
 دينار جزائري 310: الوحدة

 

 Y الصادرات غير النفطية 2X تأمين الصادرات X1 تمويل الصادرات السنوات
1998 31 580,085  1 405 616 21 005 000 
1999 12 937,896  1 874 338 29 344 200 
2000 41 643,123  1 954 843 46 071 100 
2001 385 237,727  3 501 680 49 667 800 
2002 623 071,135  3 521 478 56 192 700 
2003 1 000 929,938  2 994 657 52 053 500 
2004 818 809,948  2 183 653 60 620 900 
2005 160 129,385  2 318 437 66 548 200 
2006 398 814,295  3 800 000 83 264 800 
2007 478 126,258  7 200 000 92 372 800 
2008 419 034,125  9 900 000 124 994 600 
*2009 641 367,065  11 300 000 77 240 434 

     
 .استنادا إذل بعض ادلراجع اليت مت ذكرىا سابقا :المصدر     

، مت احتساهبا بعد ربويلها من الدوالر األمريكي إذل الدينار اجلزائري بسعر الصرؼ 2009معطيات الصادرات اجلزائرية غَت النفطية لسنة  :2009*     
 : التارل االلكًتوشل صوؿ عليها من خبلؿ ادلوقعمت احل ، وقددينار جزائري 72,4582= دوالر أمريكي  01السائد آنذاؾ وىو 

www.mincommerce.gov.dz/fichiers09/statex2009.pdf 11:27: على الساعة 23/03/2011: ، مت اإلطبلع عليو بتاريخ. 
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 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

 :تمويل الصادراتلبالنسبة  :المطلب األول     

 قيمة نارتفع مقد  ى تمويل الصادراتحنمنأف أدناه،  (38)الشكل رقم و  (37)يظهر من اجلدوؿ رقم      
12937.9 ×103

10× 1000930إذل  1999 سنةدج  
3

تمويل حجم يوضح أف ما ىذا و ، 2003 سنةدج  
قدره  اضلراؼ معياريبو  ،دج 103× 417640.1 يقدر بػػػػػػ طدبتوسو ، ةمر  77 تضاعف بأكثر منقد  الصادرات

318946.6 ×103
  .خبلؿ فًتة الدراسة % 76.36ي ساو ت( درجة تقلب)دج أي بنسبة تغَت  

 (38)شكل رقم 
 تطور تمويل الصادرات غير النفطية في الجزائر

 ( 7009 -5998)خالل الفترة 
 دينار جزائري 310: الوحدة
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.39: بناءا على معطيات اجلدوؿ رقم من إصلاز الباحث: المصدر  
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 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

 :(أعمال الصادرات غير النفطيةرقم ) تأمين قروض التصديربالنسبة ل :المطلب الثاني     

 1405616 ارتفع منقد  ى تأمين قروض التصديرمنحنأف  (39)الشكل رقم و  (37)يظهر من اجلدوؿ رقم      
×103

103× 11300000 إذل 1998 سنةدج  
أو حجم تأمين قروض التصدير ، ىذا يوضح أف 2009 سنةدج  

اضلراؼ بو  ،دج 103× 4329558 دبتوسطو مرات،  08 نتضاعف بأكثر مقد  ،رقم أعمال الصادرات غير النفطية
103× 318946.6 قدره معياري

  .خبلؿ فًتة الدراسة % 76.32 تساوي( درجة تقلب)مليوف دج أي بنسبة تغَت  

 (39)شكل رقم 
 تطور تأمين قروض التصدير غير النفطية في الجزائر

 ( 2009 -1998) خالل الفترة
 دينار جزائري 310: الوحدة
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.39: بناءا على معطيات اجلدوؿ رقم من إصلاز الباحث: صدرالم  
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 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

 :الصادرات غير النفطية :المطلب الثالث     

 21005000ارتفع من قد  ى الصادرات غير النفطيةمنحنأف  (40)الشكل رقم و  (37)يظهر من اجلدوؿ رقم      

×103
103× 600 994 124إذل  1998 سنةدج  

حجم الصادرات غير وضح أف يما ىذا و ، 2008 سنةدج  
 28386356قدره   اضلراؼ معياريبدج و  103× 63281336 دبتوسطو مرات،  05تضاعف بأكثر من قد  النفطية

  .خبلؿ فًتة الدراسة % 44.85 تساوي( درجة تقلب)دج أي بنسبة تغَت  103×

 (40)شكل رقم  
 تطور الصادرات غير النفطية في الجزائر

 ( 7009 -5998)خالل الفترة 
 دينار جزائري 310: الوحدة
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.39: بناءا على معطيات اجلدوؿ رقم من إصلاز الباحث: المصدر  
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 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

ىنػػاؾ  تإلثبػػات مػػا إذا كانػػ يف شػػكل واحػػد، وىػػذا معػػا ةالثبلثػػمنحنيػػات ىػػذه ادلتغػػَتات ويف مػػا يلػػي سػػنحاوؿ مجػػع      
  .دناهأالشكل  من خبلؿ ىذه ادلتغَتات، وسيتم ذلك أي عبلقة أو أكثر بُت

 (41)شكل رقم 
 تطور تمويل، تأمين قروض التصدير والصادرات غير النفطية في الجزائر

 ( 7009 -5998)خالل الفترة 
 دينار جزائري 310: الوحدة
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.39: بناءا على معطيات اجلدوؿ رقم من إصلاز الباحث: المصدر  

 Y والصػادرات غػَت النفطيػة  X2تأمُت الصػادرات يتضح لنا ذلك مبدئيا أف ىناؾ نزعة ضلو االرتفاع بالنسبة دلتغَتي 
، يف حػػُت يبػػدو منحػػٌت سبويػػل الصػػادرات غػػَت النفطيػػة وكأنػػو 2009حصػػل ذلػػا اطلفػػاض يف سػػنة قػػد مػػع أف ىػػذه األخػػَتة 

 . مستقر، إف ىذه ادلبلحظة ادلبدئية ال تعطينا فكرة واضحة عن ترابط ىذه ادلتغَتات من عدمها

 

 



 

 
 

278 

 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

يسػتخدـ للتأكػد مػن وجػود عبلقػة الػذي  "Granger" "جرنجـر"ذل اختبار السببية وفقا دلنظػور وعليو فإننا سنلجأ إ     
لعػػػدد مػػػن  Y وىػػػو يرتكػػػز علػػػى إدراج قػػػيم نفػػػس ادلتغػػػَت التػػػابع ("Feed back"-رجعيـــةتغذيـــة ) Yو Xمتبادلػػػة بػػػُت 

  Xلك إدراج قيم ادلتغػَت ادلسػتقليضاؼ إذل ذو  ،يف عبلقة سببية يراد قياسها( مستقلة)الفجوات الزمنية كمتغَتات مفسرة 
لعدد من الفجوات الزمنية كمتغَتات مفسرة أيضا على اعتبار أف السبب يسبق النتيجة يف الزمن وؽلكػن تلخػيص خطػوات 

 :تطبيقو يف النقاط التالية

 :تقدير معالم المعادلتين التاليتين -أ
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 ( : قيدةادلواليت نسميها بالصيغة غَت ) للمعادلة األوذلحيث نستنتج رلموع مربعات البواقي      
uit

2 Σ =Ei 

 :نقوم بتقدير الصيغة المقيدة التالية  -ب

 itw
n

i
ityity 




1

10 ، حيػػث ضلصػػل مػػن خبلذلػػا علػػى رلمػػوع مربعػػات البػػواقي  :
wit

2 Σ =Em 

 :نقوم باختبار الفرضيات التالية -ج           




 

 

2......10

2.....10

niic

niic

 :سنقـو حبساب Fة فيشر ئيحصاإستعماؿ حيث با

 
Fc= [ (Em-Ei) /n2 ] / [ Ei /( n-k) ]                                          
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 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

 ؛xعدد الفجوات الزمنية يف حالة ادلتغَت ادلفسر :n2:  علما أف      
                     n :؛حجم العينة 

                    K :درة يف الصيغة غَت ادلقيدةعدد ادلعلمات ادلق. 

 عند مستوى معنوية معُت  Ft=F(n2  . n-k)ومن جدوؿ توزيع فيشر نقـو باستخراج        

 : نقوم باتخاذ القرار حيث -د            

 إذا كاف :Fc>Ft ، وىنا نقوؿ أف( الثاشل )ونقبل الفرض البديل( األوؿ)فإننا نرفض فرض العدـ:y   ىي
 ؛جرصلرالختبار وفقا   xتسبباليت 

 إذا كاف: Fc <Ft  فاف( الثاشل )ونرفض الفرض البديل( األوؿ)فإننا نقبل فرض العدـ: y ال تسببx   وفقا
 .جرصلرالختبار 

 :الختبار الفرضيتين П  نقوم بتكرار نفس الخطوات السابقة بالنسبة للمعادلة -ىـــ           




 

 

4......10

4.....10

niim

niim

 

 :وىنا ينتج لدينا أربع حاالت     

 ؛Σmi = 0ونقبل  Σсi=  0 وىذا يعٍت إننا نرفض  y  ال تسبب  xو  xتسبب  y - أ

 ؛i Σm=  0ونرفض  i Σс=  0 وىذا يعٍت إننا نقبل  y  تسبب xو   xال تسبب  y - ب

  ؛i Σm=  0ونقبل  i Σс=  0وىذا يعٍت إننا نقبل  y  ال تسبب x و  xال تسبب  y - خ

 .i Σm=  0ونرفض  i Σс=  0 وىذا يعٍت إننا نرفض yتسبب   xو  xتسبب   y - ز
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 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

 MCOوعليو فطريقة ( yوx أي أف ىناؾ تأثَت متبادؿ بُت ) "Feed back" وىذا يعٍت أف ىناؾ تغذية مرتدة        
ىي Xi = α + βYi + εi2 :الف 1Yi = a + bXi + εί: تعطينا مقدرات متحيزة وغَت متسقة بالنسبة للمعادلة

 .حيحة كذلك وبالتارل نكوف أماـ تقدير معادل معادلتُت وليس معادلة واحدةص

 .وعليو فبل بد من استخداـ طرؽ أخرى للتقدير تدخل يف إطار النماذج القياسية متعددة ادلعادالت       

ؽلكننا احلصوؿ  ،-"Eviews"باستعماؿ برنامج -بُت كل متغَتتُت من رلموع ادلتغَتات ختبار البتطبيق ىذا او         
 : ادلوضوعة يف اجلدوؿ التارلعلى النتائج 

 (37)جدول رقم 
 -"Eviews"باستعمال برنامج -بين كل متغيرتين من مجموع المتغيرات  ختباراال

Observations 12 12 12 

Pair wise Granger Causality Tests    

Date: 02/28/11   Time: 00:16    

Sample: 1998 2009    

Lags: 2    

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  X2 does not Granger Cause X1 10  0.56992  0.59846 

  X1 does not Granger Cause X2   0.51613  0.62550 

  Y does not Granger Cause X1 10  0.34507  0.72380 

  X1 does not Granger Cause Y   1.31576  0.34745 

  Y does not Granger Cause X2 10  13.4238  0.00977 

  X2 does not Granger Cause Y   5.45929  0.05529 

      "Eviews"باستعماؿ برنامج من إصلاز الباحث : ادلصدر   

   :2Xتأمين الصادرات  و X1تمويل الصادرات بين االختبار  :المطلب الرابع     

 : ما يلي ختباربا قمنا حيث     

  "أم العكس؟ تأمين الصادراتفي  اتغير  تمويل الصادراتىل يحدث التغير في "     
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 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

 :وذلك وفق الفرضيتُت التاليتُت     

H0                 :X2  ال تسببX1  دبفهـوGranger؛ 
       H1: X2  تسببX1  دبفهـوGranger ،أي: (X2) ƒ =X1.   

 ؛Grangerدبفهـو  X2 ال تسبب H0: X1(   و) 
        H1: X1  تسببX2  دبفهـوGranger ،أي: (X1) ƒ =X2.   

 : وجدنا يف اجلدوؿ أف X2و  X1على سلسليت  "Eviews"باستعماؿ برنامج      

Fc1= 0.56992 > Ft1،  0وىذا يعٍت أننا نقبل H 1 ونرفض H أي أف :X2  تسبب الX1  ؛جرصلردبفهـو      
Fc1= 0.51613 > Ft،   0وىذا يعٍت أننا نقبل H 1 ونرفض H أي أف :X1  تسبب الX2  نو إفوعليو  جرصلردبفهـو

  .يف االذباىُت X2 تأمين الصادرات و X1 تمويل الصادراتال توجد أية عبلقة بُت 

 :  Y الصادرات غير النفطيةو X1 تمويل الصادرات بيناالختبار  :المطلب الخامس     

 :ما يلي بارختبا نقـوسىنا      

 "أم العكس؟الصادرات غير النفطية في  اتغير تمويل الصادرات ىل يحدث التغير في "     

 :وذلك وفق الفرضيتُت التاليتُت     

H0                :Y  ال تسببX1  دبفهـوGranger؛ 
       H1: Y  تسببX1  دبفهـوGranger ،أي: (Y) ƒ= X1.   

 

                                                 
1
 :ِٓ اٌجسٚي ٚإّٔا ٔسرؼًّ احرّاٌٙا فمػ ٚفك اٌماػسج اٌرا١ٌح  Ft ِؼطفح ل١ّحح١س ال ٠ُٙ   

 ."(ٌوجذ سببٍت: أي H0 (وورفض 5Hبلٌعىً أوىا وق  P<0.05و إرا كان ( ال ٌوجذ سببٍت: أي H1 (وورفض H0ٌعىً أوىا وقبل   P>0.05إرا كان "   
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 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

 ؛Grangerدبفهـو  Yال تسبب  H0: X1(  و)    
         H1: X1  تسببY  دبفهـوGranger ،أي: (X1) ƒ= Y.   

 : وجدنا يف اجلدوؿ أف Yو  X1على سلسليت  Eviewsباستعماؿ برنامج و      

Fc1= 0.34507   > Ft،  0وىذا يعٍت أننا نقبل H 1 ونرفض H أي أف :Y  تسبب الX1  ؛جرصلردبفهـو      

Fc1= 1.31576 > Ft، 0ا يعٍت أننا نقبل وىذ H 1 ونرفض H أي أف :X1  تسبب الY  فانو وعليو  "جرنجر"دبفهـو
 .يف االذباىُتو  Y الصادرات غير النفطيةبُت و  X1 تمويل الصادراتال توجد أية عبلقة بُت 

 .Ft  =3,71: مشاىدة ىي 12ولعدد مشاىدات يقدر بػػػػػػ  % 05أي اجملدولة دلستوى معنوية  Ftحيث أف      

 :  Yالصادرات غير النفطية و  X2 تأمين الصادراتبين االختبار  :المطلب السادس     

 :أيضا ما يلي ختباربا نقـوسىنا و      

 "أم العكس؟ Y الصادرات غير النفطيةفي  اتغير  X2 تأمين الصادراتىل يحدث التغير في "     

 :وذلك وفق الفرضيتُت التاليتُت     

H0                : Y  ال تسببX2  دبفهـوGranger؛ 
       H1: Y  تسببX2  دبفهـوGranger ،أي: (Y) ƒ= X2.  

 ؛Grangerدبفهـو  Yال تسبب  H0: X2( و)   
        H1: X2  تسببY  دبفهـوGranger ،أي: (X2) ƒ =Y.  
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 : وجدنا يف اجلدوؿ أف YوX2   على سلسليت Eviewsباستعماؿ برنامج و      

Fc1= 13.4238    Ft، 0 رفضوىذا يعٍت أننا ن H1قبلون H أي أف :Y  تسببX2  ؛جرصلردبفهـو      
Fc1= 5.45929  Ft،  0 نػػرفضوىػػذا يعػػٍت أننػػا H 1 قبػػلون H أي أف :X2  تسػػببY (بالتقريػػب ) جرصلػػردبفهػػـو، 

همػػا ي، إذ أف كلƒ =Y (X2)و ƒ =X2 (Y): حيػػث أف Yو X2ة بػػُت فإننػػا نسػػتنتج أف ىنػػاؾ تغذيػػة رجعيػػوعليػػو 
 .هما نتيجةيسبب وكل

ف ىنػػػاؾ إوعليػػػو فػػػ ،ف طريقػػػة ادلربعػػػات الصػػػغرى ال تصػػػلح لتقػػػدير معادلهػػػا كوهنػػػا تعطينػػػا مقػػػدرات متحيػػػزةإومػػػن مت فػػػ     
 .1العديد من الطرؽ األخرى اليت ربل ادلشكل

لتقػػدير معػػادل الدالػػة كوهنػػا سبثػػل  "ة المربعــات الصــغرى ذات المــرحلتينطريقــ"أي  "2SLS" طريقػػةباسػػتعماؿ و       
أي معلومػػات  )سػػقة ومتقاربػػة، ال ربتػػاج إذل معرفػػة تامػػة تتنػػتج لنػػا مقػػدرات مأحسػػن طريقػػة مػػن رلموعػػة الطػػرؽ، إذ أهنػػا 

 .2بالنموذج وسبتاز ببساطتها يف حالة إجرائها( كاملة
.2.1: الضلدار التاليةمعادلة ا 310 XXY   صلد بعد التقدير: 

Dependent Variable: Y 
Method: Two-Stage Least Squares 
Date: 03/07/11   Time: 00:18 
Sample: 1998 2009 
Included observations: 12 
Instrument list:  X1 X2 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 32264684 11297987 2.855790 0.0189 
X1 8.367921 19.72008 0.424335 0.6813 
X2 6.356739 1.903308 3.339836 0.0087 

R-squared 0.598540     Mean dependent var 63281336 

Adjusted R-squared 0.509326     S.D. dependent var 28386356 

S.E. of regression 19884109     Sum squared resid 3.56E+15 
F-statistic 6.709073     Durbin-Watson stat 1.300600 
Prob(F-statistic) 0.016459    

 
                                                 

، غط٠مح اٌؼعَٚ (3SLS)، غط٠مح اٌّطتؼاخ اٌصغطٜ شاخ اٌصالز ِطاحً (2SLS)اٌصغطٜ شاخ اٌّطحٍر١ٓ أف ىناؾ طريقة ادلربعات حيث   1

 .ٚغ١ط٘ا( IIML)زج ِٚٚحس( FIML)، ٚغط٠مح اٌّؼم١ٌٛح اٌؼظّٝ تّؼٍِٛح واٍِح (GMM)اٌّؼّّح

2 Bendib, Rachid, Econometrie, OPU, 1
er

 édition, Alger, 2001, p. 166. 
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 :بالنظر إذل نتائج ىذه الطريقة يظهر لنا     

يعػػػٍت أف ادلتغػػػَت لديػػػو  P<0.05: حيػػػث)لػػػديهما معنويػػػة بػػػالنظر فقػػػط إذل احتماالهتػػػا  X2أف الثابػػػت وادلتغػػػَت  -5     
واحتماذلػا الػذي نطبػق عليػو  Fفيشػر  إحصػائيةوادلتغَتات يف رلملها لديها معنويػة بػالنظر إذل  ،(ائية والعكسمعنوية إحص
 نفس ادلبدأ؛

وحػػىت معػػدؿ االرتبػػاط ادلعػػدؿ بعػػدد ادلشػػاىدات كػػذلك، وىػػو  % 50ادلتعػػدد تتجػػاوز  التحديػػدإف قيمػػة معامػػل  -7     
 ع وباقي ادلتغَتات ادلستقلة جململ ادلعادلة؛ما يعٍت أف ىناؾ ارتباط قوي بُت ادلتغَت التاب

وىػػو مػػا يعػػٍت أف ىنػػاؾ حالػػة شػػك مػػن وجػػود ارتبػػاط ذايت لؤلخطػػاء عنػػد  DW= 1.3قيمػػة ديػػربن واتسػػوف  -3     
 .اجملدولة DWمقارنة ىذه القيمة مع 

 :وإعادة تقدير الدالة صلد X1بعد حذؼ ادلتغَت و      

Dependent Variable: Y 
Method: Two-Stage Least Squares 
Date: 03/10/11   Time: 21:07 
Sample: 1998 2009 
Included observations: 12 
Instrument list: X2 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 34702239 9321257. 3.722914 0.0040 
X2 6.600926 1.738261 3.797430 0.0035 

R-squared 0.590508 Mean dependent var 63281336 
Adjusted R-squared 0.549558 S.D. dependent var 28386356 
S.E. of regression 19051488 Sum squared resid 3.63E+15 
F-statistic 14.42048 Durbin-Watson stat 1.181259 
Prob(F-statistic) 0.003501    

 :أفة للتقدير يظهر لنا زيادة التحسن يف بعض ادلؤشرات حيث إذف من النتائج اجلديد     

  معنوية الثابت وادلتغَتX2 زاد ربسنها مع قيمة فيشر F جململ الدالة؛ 
 أيضا؛ ارتفع ىو اآلخربعدد ادلشاىدات  قيمة معامل االرتباط احملدد 

 قيمة  اطلفضتDW يت لؤلخطاءلكنها الزالت يف منطقة الشك وعدـ التأكد من وجود ارتباط ذا. 
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 :بالشكل التارل وبناءا عليو فاف الدالة ادلقدرة تصبح     

  
 

 ؛ىي قيمة الصادرات غَت النفطية Y: حيث     

             X2 ىي قيمة تأمُت قروض الصادرات . 

ى القصػػَت فإننػػا نسػػتخدـ قػػيم تػػػأمُت وبغػػرض اسػػتعماؿ ىػػذه الدالػػة للتنبػػؤ بقيمػػة الصػػادرات غػػػَت النفطيػػة علػػى ادلػػد     
 -بػػوكس"يف ادلسػػتقبل حيػػث أف  ىنػػاؾ أكثػػر مػػن طريقػػة ولعػػل مػػن أحسػػنها وأحػػدثها طريقػػة  X2 الصػػادرات غػػَت النفطيػػة

مشػاىدة تارؼليػة علػى األقػل ومعطياتنػا  30 واليت ال تصػلح علػى ىكػذا حػاؿ كوهنػا تتطلػب ،(Box-Jenkins) "جينكينز
والػػيت وبػػدوف  بعػػض مػػن الطػػرؽ الكبلسػػيكية ذلػػذا الغػػرضوعليػػو فإننػػا سػػنقـو باسػػتخداـ  مشػػاىدة، 12ال تتجػػاوز حػػىت 

علػى النحػو  "Eviews"وفقػا لربنػامج  2009 اخلوض يف جوانبها النظرية، تعطى نتائجها للسنوات اخلمػس القادمػة بعػد
 : التارل

 (38)جدول رقم 
 (7054 -7050)لفترة بين لX2  توقعات السلسلة الزمنية لتأمين الصادرات غير النفطية 

 طريقة ىولت وينترز سي المضاعفطريقة التمهيد األ سي البسيططريقة التمهيد األ     واتالسن

2010 11 298 597.2966 11 298 597.2966 12 700 000 

2011 11 298 597.2966 11 298 597.2966 14 100 000 

2012 11 298 597.2966 11 298 597.2966 15 500 000 

2013 11 298 597.2966 11 298 597.2966 16 900 000 

2014 11 298 597.2966 11 298 597.2966 18 300 000 

 "Eviews"وفقا دلخرجات برنامج  باحثمن إعداد ال :المصدر

 

2.6009.634702239 XY  
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بعيدة عػن الواقػع كػوف "طريقة التمهيد األسي المضاعف"وطريقة  "سي البسيطألالتمهيد ا"حيث يبدو أف طريقة      
مػػع  متسػػاويةتوقعػػات  ىػػاتُت الطػػريقتُت أيضػػا أعطتنػػا كمػػا،  2014 -2010ا أعطتنػػا توقعػػات ثابتػػة طيلػػة الفػػًتة بػػُت مػػأهن

نظػػػػرا لػػػػبعض خصائصػػػػها، وبعػػػػد تعويضػػػػها يف دالػػػػة  ،"ىولــــت وينتــــرز"وعليػػػػو فإننػػػػا سػػػػنعتمد طريقػػػػة الػػػػبعض، ا مبعضػػػػه
 :زمنية ؽلكننا احلصوؿ على النتائج التالية نفا، وكذا التنبؤ بقيمها كسلسلةآالصادرات غَت النفطية ادلقدرة 

 (39)جدول رقم 
 (7054 -7050)من الدالة المقدرة ومقارنتها بتوقعاتها بطريقة ىولت وينترز للفترة بين المستنتجة  Yقيم 

 بطريقة x2توقعات  السنة     
 ىولت وينترز

ادلستنتجة بعد  Yتوقعات 

 1التعويض يف الدالة ادلقدرة

2010 12 700 000 118522239 

2011 14 100 000 927777121 
2012 15 500 000 137016189 
2013 16 900 000 146257449 
2014 18 300 000 155498709 

 
 "Eviews"وفقا دلخرجات برنامج  الباحثمن إعداد  :المصدر

 
 
 
 
 
 

                                                 

. 118522239 12700000.6009.634702239 Y :x2 ـالحظ ِصال ٌٛ ػٛظٕا اٌم١ّح األٌٚٝ ٌ  
1
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 :ضلصل على الشكل التارل "رزىولت وينت" ومقدراهتا بطريقة Y و  X2 وبالتمثيل البياشل لتوقعات متغَتي     

 (42)شكل رقم 
  Y الصادرات غير النفطيةو   X2 تأمين قروض التصدير توقعات متغيري

 "ىولت وينترز" ومقدراتها بطريقة
 ( 7054 -5998)خالل الفترة 

 دينار جزائري 310: الوحدة

0.0E+00

4.0E+07

8.0E+07

1.2E+08

1.6E+08

98 00 02 04 06 08 10 12 14

X2SM YSM

 
 .42و 39: اعتمادا على معطيات اجلدولُت رقم باحثمن إعداد ال :المصدر
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 في الجزائر دور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية: لخامسالفصل ا

 :الصادرات غير النفطية في الجزائر والمنظمة العالمية للتجارةاإلطار المحفز لترقية : المبحث الرابع     

، أين اطلفضت فيها أسعار النفط إذل أدسل مستوياهتا، شلا تسبب ىذا يف 1986منذ األزمة النفطية العادلية سنة      
بها من إيرادات الصادرات النفطية، شلا جعل من السلطات أو اطلفاض اإليرادات اجلزائرية كوهنا تتكوف يف غال

اليت من شأهنا العمل  واإلجراءات منذ ذلك الوقت على التفكَت يف وضع إطار لآللياتادلتعاقبة و  احلكومات اجلزائرية
 .خارج النفطعلى ترقية الصادرات من ادلنتجات اجلزائرية 

ترب كاختيار قدصل راود أغلب احلكومات اجلزائرية من منطق االكتفاء الذايت أي أف ترقية الصادرات غَت النفطية، يع     
كما ىو معموؿ بو يف بعض دوؿ أمريكا -وبسياسة إحبلؿ الصادرات زلل الواردات واالستقبلؿ االقتصادي حينا، 

 .ور أسعار النفطحينا آخر، ولقد جلأت إليها ىذه احلكومات لتغطية وتعويض اخلسائر اليت نتجت عن تدى -البلتينية

، إضافة إذل تدابَت القانونية وادلؤسساتية ،اجلمركية ،يف كل اإلجراءات والتدابَت ادلاليةىذه اآلليات سبثلت و      
 .غَت النفطية ادلنتجات اجلزائرية التسهيبلت األخرى اليت من شأهنا العمل على ادلساعدة يف ترقية صادرات

ادلقاـ  عكلها نظرا لكثرهتا وعدـ اتسا   تطبعا ليس- 1ىذه اإلجراءات والتدابَتوسنحاوؿ يف ما يلي توضيح بعض      
، كما سنقـو يف ىذا اجلزء أيضا التعريج على وضع وآفاؽ الصادرات اجلزائرية غَت النفطية يف ظل -ىنا لذكرىا كلها

   (.OMC)ادلنظمة العادلية للتجارة 

 :تجارة الخارجيةاألحكام المالية الخاصة بال :المطلب األول     

يدخل ضمن عمليات التجارة اخلارجية، كل الصفقات أو ادلعامبلت التجارية اخلاصة بالسلع واخلدمات ادلربمة      
 .2دبوجب عقد ذباري، وكذلك القروض ادلرتبطة بعمليات التحويل والتدعيم

                                                 
1
 :اػرّسخ فٟ ٘صا اٌجعء ػٍٝ اٌّطاجغ اٌرا١ٌح  

 .2008، "ارجٍت الجزائرٌتدلٍل إجراءاث التجارة الخ"، (ALGEX)ٚظاضج اٌرجاضج، اٌٛواٌح اٌٛغ١ٕح ٌرطل١ح اٌرجاضج اٌراضج١ح  -   

 .2009، "اإلطار المحفز للتصذٌر"، (ALGEX)ٚظاضج اٌرجاضج، اٌٛواٌح اٌٛغ١ٕح ٌرطل١ح اٌرجاضج اٌراضج١ح  -   

 .2007، زاض اٌرٍس١ٔٚح، اٌجعائط، التجربت الجزائرٌت فً تىظٍم التجارة الخارجٍت مه إحتكار الذولت إلى إحتكار الخواصػجح اٌج١الٌٟ،  -   

 - Ministère du commerce, Agence Algérienne de Promotion du Commerce Extérieur (ALGEX), "Cadre incitatif à 

l’export", 2009.   

2
اٌصازض ِٓ تٕه اٌجعائط ٚاٌّرؼٍك تاٌمٛاػس اٌّطثمح ػٍٝ اٌصفماخ اٌؼاز٠ح ِغ  2007 -02 -03اٌّؤضخ فٟ  01 -07ِٓ اٌمأْٛ ضلُ  25اٌّازج   

 .ٕثٟ ٚاٌؼٍّح اٌصؼثحاألج
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من بنك اجلزائر،  2007 -02 -03ادلؤرخ يف  07 -01كما ساعلت اإلعدادات ادلتضمنة يف البلئحة رقم       
األحكاـ " Assoupli"واخلاصة بالقواعد ادلطبقة على عمليات التجارة اخلارجية بالنسبة للسلع واخلدمات يف تليُت 

 :، وؽلكن عرضها على النحو اآليتادلالية ادلطبقة على الصادرات

 :للتصدير البنكي الوفاءمحل شهادة تعيين  :الفرع األول     

اإلجباري لدى بنك وسيط البنكي  عمليات تصدير السلع وكذا تصدير اخلدمات إذل زلل تعيُت الوفاء زبضع كل     
معتمد مستقل، وتسمح ىذه العملية بتعيُت ادلعاملة التجارية من ترقيمها يف سياؽ شهادة التوطُت ادلطلوبة من قبل 

 .إدارة اجلمارؾ عند إصلاز التصريح اجلمركي للتصدير

للتصدير ىذه من قبل البنك الوسيط ادلعتمد  البنكي م شهادة التوطُت أو شهادة زلل تعيُت الوفاءويتم تسل     
خَت ؽللك حسابا فيو، كما غلب التنويو بأف ىذه والذي مت اختياره من طرؼ ادلصدر، حيث يفًتض أف يكوف ىذا األ

الوفاء البنكي اخلاصة شهادة زلل تعيُت ، كما أنو غلب أف يكوف لكل عملية ذبارة خارجية 1"مجانا"الشهادة تسلم 
   هبا؛

 :الصادرات المعفاة من التزام تعيين محل الوفاء البنكي  :الثاني الفرع     

 :يف ما يلي الصادرات ادلعفاة من التزاـ تعيُت زلل الوفاء البنكيؽلكن توضيح      

  السًتجاع العملة الصعبة؛عمليات العبور والصادرات ادلؤقتة واليت ال تفضي إذل تسديد خدمات 
  دج من قبل بريد اجلزائر؛ 100 000الصادرات مقابل تسديد قيمة أقل أو مساوية للقيمة ادلقابلة لػػػػ 
 عليها يف إطار الضماف؛ لالصادرات بدوف دفع، وىذا بالنسبة لصادرات العينات، النماذج واذلبات، واحملص 
 دج بقيمة  100 000ل إضافة إذل الصادرات اليت قيمتها أقل من مقاب"FOB  ."   

إذل ضرورة أف التصرػلات لدى اجلمارؾ اجلزائرية وادلتعلقة بالصادرات اليت سبت اإلشارة كما غلب التنويو ىنا،      
 . Exportation non domiciliée"2"إليها أعبله، غلب أف ربمل إشارة تصدير غَت مقيم أو غَت مستوطن 

                                                 
1
 .90: ، ِطجغ سثك شوطٖ، ص"دلٍل إجراءاث التجارة الخارجٍت الجزائرٌت"، (ALGEX)ٚظاضج اٌرجاضج، اٌٛواٌح اٌٛغ١ٕح ٌرطل١ح اٌرجاضج اٌراضج١ح   

2
 Article 33 et 58 du Règlement N

0
 07- 01 du 03- 02- 2007 de la Banque de l’Algérie relatif aux règles applicables 

aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises.  
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 :أو الخطيرة/حل وفاء الصادرات بالنسبة للمنتوجات الطازجة، القابلة للتلف وتعيين م :الفرع الثالث     

يف حالة تصدير ادلواد الغضة وسريعة التلف وادلواد اخلطَتة، ؽلكن للمصدر أف يسجل يف البنك بضائعو يف مخسة      
 .مفتوحة ابتداء من تاريخ اإلرساؿ والتصريح عند اجلمارؾأياـ ( 05)

الصادرات مرخص هبا لدى اجلمارؾ اجلزائرية ربت غطاء تصريح غَت كامل، ويكوف ىذا مشكل من  كما أف ىذه      
 ؛Facture non domiciliée"1"فاتورة غَت مستوطنة 

 :التصدير عن طريق اإليداع :الفرع الرابع     

  إسًتاد السلع يف يف حالة التصدير عن طريق اإليداع، فإنو يف ىذه احلالة يستوجب إلزامية البيع أو إعادة
 ؛، ابتداء من تاريخ إلغاء النسخة الرمسية(سنة واحدة)شهرا  12أجل أقصاه 

  الدفع يف حالة الصادرات ادلودعة أو عن طريق اإليداع إلزامي، ويكوف سباشيا مع ادلبيعات احملققة من
ت يف أجل قانوشل طرؼ ادلودع أو الوسيط يف الدولة األجنبية، وغلب أف يتم اسًتداد قيمة ىذه ادلبيعا

 يوما ابتداء من تاريخ ربقيق ىذه ادلبيعات؛ 120زلدد بػػػػػػ 
  إلزامية تقدصل كشف شهري للبنك حبسابات ادلبيعات ادلرفقة بنسخة"Duplicata"2 جلميع الفواتَت؛  
  يف حالة البيع باالعتماد، غلب أف يتم تسديد قيمة الصادرات عند كل إصلاز لعملية البيع من طرؼ

   .  كيل القائم بعملية بيع منتجات ادلصدرين يف الدولة األجنبيةالو 

 :مسؤولية استرداد حصائل الصادرات :الفرع الخامس     

 كل عملية تصدير غلب أف تكوف زلل تسديد، وإعادة حصيلة اإلنتاج ادلباع أو ادلصدر إذل اجلزائر؛ 
  يوما ابتداء من تاريخ هناية   120احملددة بػػػػ غلب أف تتم استعادة قيمة الصادرات يف اآلجاؿ القانونية و

 كل عملية بيع؛

                                                 
1
 Article 60 et 63 du Règlement N

0
 07- 01 du 03- 02- 2007 de la Banque de l’Algérie relatif aux règles applicables 

aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises. 

2
  .، اٌصازض ػٓ اٌثٕه اٌجعائطٞ(سثك شوطٖ) 01 -07ِٓ اٌمأْٛ  68اٌّازج  
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  تقدصل ، وؽلكنيـو بعد التاريخ الفعلي إلرساؿ البضاعة 120مت ربديد آجاؿ إعادة بيع ادلنتجات بػػػػ 
اليت  (االسًتداد) يف حالة االستعادة -مع التحفظ- من بنك اجلزائر أو طلب مربر طلب رخصة مسبقة

؛ 120تفوؽ آجاذلا   يـو
  يف حالة استعادة أو اسًتداد قيمة الصادرات غَت ادلوطنة أو ادلستوطنة خارج اآلجاؿ احملددة،فإنو ال

 بالعملة الصعبة؛ ( االسًتداد)ؽلكن لصاحبها أف يستفيد من االستعادة 
 إذل  كل سلالفة إللزامية واآلجاؿ احملددة إلعادة حصيلة ادلنتوج ادلصدر إذل اجلزائر سوؼ تعرض صاحبها

 منعو من القياـ من مزاولة التجارة اخلارجية؛
  يطلب كشف شهري حلسابات البيع مرفقة بنسخة طبق األصل من الفواتَت الصادرة من ادلشًتي

 األجنيب؛
 إلزامية اسًتداد حصيلة الصادرات تقع على عاتق الشخص ادلصدر؛ 
  من قيمة العقد التجاري  % 100على كل دفع أو تسديد لقيمة ادلنتوج ادلصدر، يتلقى ادلصدر نسبة

 :موزعة على الشكل التارل

 بالدينار اجلزائري؛ % 50  -
، و (الشخص ادلعنوي)على احلساب اخلاص بالعملة الصعبة  % 30بالعملة الصعبة منها  % 50 -

حلساب ادلصدر واليت ؽلكن أف يستعملها خارج قوانُت السَت للحساب بالعملة الصعبة بصفة  % 20
 .1ى مسؤوليتو الكاملةسرية وعل

 :التدابير التنظيمية :المطلب الثاني     

 :سيتم معاجلة ىذا العنصر من خبلؿ النقاط التالية     

 :خاصية حرية عملية التصدير :الفرع األول     

يعترب التصدير يف اجلزائر عملية حرة، ال زبضع ألي ترخيص، ماعدا يف بعض احلاالت اليت هتدؼ حلماية      
 :طاعاتنا ونباتاتنا وثرواتنا اإليكولوجية، وؽلكن ترمجة حرية عملية التصدير من خبلؿ اإلجراءات التاليةق

 
                                                 

1
 . 1998 -05 -21اٌّؤضخ فٟ  03/98اٌّؼسي ٚاٌّرُّ ٌٍرؼ١ٍّح ضلُ  2002 -12 -26اٌّؤضخ فٟ  07/2002ذؼ١ٍّح تٕه اٌجعائط ضلُ   
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 :التسجيل المبسط والسهل في السجل التجاري -أ     

  :، واليت تتمثل يف ثبلث نشاطات ىي2006رموز التسجيل ادلعموؿ هبا منذ سنة  وؽلكن توضيح ذلك من خبلؿ     

 411.101 اصة بتصدير ادلنتجات الغذائية؛خ 
 411.102 الصناعية وادلصنعة خارج احملروقات؛ خاصة بتصدير ادلنتجات 
 411.103 خارج احملروقات غَت ادلشار إليها يف العنصرين أو الفقرتُت أعبله خاصة بتصدير ادلنتجات. 

 :حصيلة التنازل عن المنتجات المباعة أو المصدرة -ب

األحكاـ ادلالية اخلاصة يف العنصر ادلتعلق ب مسؤولية اسًتداد حصائل الصادراتأعبله يف  مت التطرؽ إذل ىذا     
 .بالتجارة اخلارجية

 :(التشجيع الضريبي على التصدير)اإلعفاءات الجبائية  :الفرع الثاني     

 :ين وؽلكن إغلازىا يفتقدـ بعض اإلعفاءات اجلبائية والضريبية لؤلنشطة اخلاصة بالتصدير، واليت سبنح للمصدر      

 :اإلعفاءات في مجال الضرائب المباشرة -أ    

 الضريبة على النشاط المهني :(TAP) "La taxe sur l’activité professionnelle"  

مبلغ عمليات البيع والنقل أو " TAP"ال يتضمن حساب رقم األعماؿ اخلاضع للضريبة على النشاط ادلهٍت    
 .1مليات أو ادلنتجات ادلوجهة مباشرة للتصديرالسمسرة ادلتعلقة بالع

 الضريبة على أرباح الشركات :(IBS) "L’impôt sur les bénéfices des sociétés" 

، إضافة إذل إلغاء شرط إعادة استثمار أرباح أو مداخيل "IBS"الدائم من الضريبة على أرباح الشركات  اإلعفاء     
    .2باستثناء النقل الربي والبحري وتأمينات البنوؾ عمليات تصدير السلع واخلدمات، وىذا

                                                 
1
 .ِٓ لأْٛ اٌعطائة اٌّثاشطج ٚاٌطسَٛ اٌّّاشٍح 03 -220اٌّازج   

2
 .2006ِٓ لأْٛ اٌّا١ٌح ٌسٕح  06ِٓ لأْٛ اٌعطائة اٌّثاشطج ٚاٌطسَٛ اٌّّاشٍح اٌّؼسٌح تّٛجة اٌّازج  138ٌّازج ا  
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 :على رقم األعمالاإلعفاءات في مجال الضرائب  -ب     

 الرسم على القيمة المضافة على عمليات البيع المنجزة عند التصدير: (TVA)   
"La taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations de vente réalisées à l’exportation" 

كل أعماؿ بيع ادلنتجات ادلصدرة وكذا ادلنتجات ذات األصل الوطٍت،  (TVA)تعفى من الرسم على القيمة ادلضافة  
  ؛1، واليت يتم تشكيلو قانونا يف بعض احلاالتوادلسلمة للمستودعات اليت تقع ربت رقابة أو مراقبة اجلمارؾ

 اإلعفاء من الرسوم على القيمة المضافة للمشتريات" :L’achat en franchise de TVA" 

أو استَتاد  عندما يقوموف بشراء (TVA)ؽلكن للصدرين االستفادة من اإلعفاء على الرسم على القيمة ادلضافة      
بضائع موجهة سواء للتصدير أو إعادة التصدير، إما على شكلها احلارل أو بغرض ربويلها للتصنيع، الًتكيب، 

بشكل مباشر بعمليات دلواد وادلنتجات ادلوجهة للتصدير، إضافة إذل اخلدمات ادلرتبطة التشكيل، التكييف أو تعبئة ا
  التصدير؛

 استرداد الرسم على القيمة المضافة" :La restitution de la TVA" 

 .يسمح باسًتداد الرسم على القيمة ادلضافة جملموعة ادلنتجات واخلدمات ادلعفاة من الشراء وادلرخصة     

 :األنظمة الجمركية اإلعفائية عند التصدير :رع الثالثالف     
                                                "Les régime douaniers suspensifs à l’exportation" 

 :تلف األنظمة اجلمركية االقتصادية، ىي موجهة لتشجيع الصادرات غَت النفطية، وؽلكن حصرىا يف ما يليإف سل    

 "Les régimes de stockage: "أنظمة التخزين -أ     

بتخزين السلع يف احملبلت ادلعتمدة من ( عاـ، خاص وصناعي)يسمح مستودع موضوع ربت الرقابة اجلمركية      
 :2طرؼ إدارة اجلمارؾ، ىذه ادلستودعات ذلا عدة خصائص ومزايا، تتمثل يف ما يلي

                                                 
1
 .ِٓ لأْٛ اٌعطائة اٌّثاشطج ٚاٌطسَٛ اٌّّاشٍح 13اٌّازج   

2
 .1999 -02 -03اٌّؤضخ فٟ  06ٚ 05اٌمطاض ضلُ  -ِٓ لأْٛ اٌجّاضن 169إٌٝ  129اٌّٛاز ِٓ   
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 ؛زبزين السلع ادلوجهة للتصدير من أجل االس  تفادة من تعويض احلقوؽ والرسـو
 زبزين السلع ادلستوردة والضرورية حلاجيات نشاط ادلؤسسة مع إعفاء احلقوؽ والرسـو. 

 "Exportation temporaire: "التصدير المؤقتنظمة أ -ب     

والرسـو يسمح ىذا النظاـ اجلمركي بتصدير بضاعة لبلستعماؿ، وبعد ذلك يتم استَتادىا مع تعليق احلقوؽ      
واليت -، وىو موجو لدعم ادلشاركة يف ادلعارض والتظاىرات اليت تقاـ يف اخلارج (التوطُت)وإجراءات التجارة اخلارجية 

 .، إضافة إذل إرساؿ النماذج التجارية، ويف ىذه احلالة تكوف الصادرات ادلؤقتة معفاة من الضمانات-مت ذكرىا سابقا

، ويتوقف للتصدير اواليت يعترب نشاطها موجه مؤسسات الصغَتة وادلتوسطةكما يسمح ىذا النظاـ أيضا لل      
إنتاجها على التموين بالعناصر وأجهزة اإلنتاج األصلية األجنبية، االستفادة من اإلعفاء على الضماف، كحالة القبوؿ 

ارغ اخلاص بادلنتجات ادلؤقت للبضائع ادلوجهة للتصدير من أجل التحسُت الفعاؿ، أو القبوؿ ادلؤقت للتغليف الف
 . ادلصدرة

 "Autres mesures de facilitation" :تدابير التسهيالت األخرى :المطلب الثالث     

 :وتتمثل أىم تدابَت التسهيبلت األخرى يف ما يلي     

 :التسهيالت الجمركية :الفرع األول     

 :وتتمثل التسهيبلت اجلمركية يف ما يلي     

 يف إطار القبوؿ ادلؤقت للتغليف الفارغ اخلاص بادلنتجات ادلصدرة وادلنتجات ذات  اإلعفاء من الضماف
وادلوجهة للتصدير، وينطبق ىذا أيضا على التصدير ادلؤقت للمنتجات ذات ( التحويلية)اإلتقاف الفعاؿ 

 وادلوجو ىو اآلخر أيضا للتصدير؛( اإلصلاز)اإلتقاف غَت الفعاؿ 
 لبضائع؛ادلعاينة ادليدانية ومجركة ا 
  سند العبور للجمارؾ"TPD"وىذا بالنسبة للصادرات ادلنجزة برا؛ ، 
  والذي يسمح باعتماد التصريح بالتصدير بدوف مراجعة مراقبة السلع "الرواؽ األخضر"وضع ما يعرؼ بػػػػػ ،

 اجملمركة؛
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  وضع حيز التنفيذ دفًت يعرؼ بػػػػ"ATA"جراء تسهيلي دلدة سنة واحدة، ويعترب ىذا كإ ا، ويكوف صاحل
ىذا الدفًت يسلم خصيصا . للتصدير ادلؤقت ال سيما بالنسبة للعينات، وكذا ادلشاركة يف ادلعارض باخلارج

 Chambre Algérienne de Commerce( "CACI) والصناعة من طرؼ الغرفة اجلزائرية للتجارة
et d’Industrie." 

 :مؤقتةالتسهيالت ال :الفرع الثاني     

  التسهيبلت اجلمركية، ىناؾ تسهيبلت أخرى مت وضعها حيز التنفيذ من قبل مؤسسة ميناء اجلزائر إضافة إذل     
(EPAL" )l’Entreprise Portuaire d’Alger" وؽلكن إغلازىا يف ما يلي2003، منذ بداية سنة ،: 

 تقدر بػػػػػ  ، دبساحةىنا للمنتجات ادلوجهة للتصدير ةزبصيص سلزف مهيأ الستقباؿ ادلنتجات، واألولوي
 ؛01منطقة مشاؿ، دخوؿ رقم  09/02بادلرفأ رقم  2ـ1000

  دبنطقة الوسط لتجهيز السلع ادلوجهة للتصدير، مدخل الرصيف  2ـ1.862زبصيص مساحة مبسطة تقدر بػػػػ
 منطقة وسط الرصيف الكبَت، بولوغُت؛ 40رقم 
  جات ذات األصل اجلزائري وادلوجهة أياـ لدفع مصاريف االستيداع والتخزين قبل الشحن للمنت 10إعفاء

 للتصدير؛
  إضافة إذل زبفيضات مرتبطة دبصاريف ادلناولة"Frais de manutention " للشحنات من ادلنتجات

 .ادلوجهة للتصدير، وىذا حسب النظاـ وحسب حجم العمليات

 :مراقبة الصحة النباتية :الفرع الثالث     

ولية اليت تنظم وتسَت ادلبادالت التجارية، فإف مراقبة الصحة النباتية أصبحت طبقا لبلتفاقيات واالتفاقيات الد     
لصحة النباتات ادلوجهة للتصدير، واليت يتم فرضها من طرؼ البلداف ادلستوردة، وعليو فإف اجلزائر سبنح  اضروري اشرط

لضرورية لصحة منتجات هبدؼ إضفاء صبغة الضمانات ا "Certificat phytosanitaire"شهادة الصحة النباتية 
 .النباتات ادلوجهة للتصدير، وكذا دلساعدة ادلصدرين يف دخوؿ منتجاهتم إذل أسواؽ البلداف ادلستوردة
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  :مراكز التصدير :الفرع الرابع     

 ميناء 11مطارات،  08مركز حدودي رمسي منها  27يتم يف اجلزائر تصدير ادلنتجات ادلوجهة للتصدير عن طريق      
 : مراكز حدودية برية، موزعة على النحو التارل 08ري وحب

 المراكز الجوية: 

زلمد )، مطار قسنطينة (ىواري بومدين)، مطار اجلزائر (سينيا)، مطار وىراف (زناتة)مطار تلمساف : وتتمثل يف
 ؛(زلمد خيضر)وأخَتا مطار بسكرة ( النومَتات)تبسة، غرداية ، (ادلبلحة)، مطار عنابة (بوضياؼ

 مراكز البحريةال: 

 ، اجلزائر، دلس، جباية، سكيكدة، جن جن وعنابة؛وىراف، مستغازل، تنس ،ميناء الغزوات، أرزيو: وتتمثل يف     

 مراكز الحدود البرية: 

، برج (سبنراست)، سوؽ أىراس، تُت زواطُت وعُت قزاـ (الطارؼ)، القالة (تلمساف)العقيد لطفي : وتتمثل يف     
 (.إليزي)والدبداب ( الوادي)، طالب العريب (تبسة)، بوشبكة (رأدرا)باجي سلتار 

 :حالة استثنائية *      

ىناؾ حالة استثنائية زبص تصدير منتجات التمور، حيث يندرج تصدير ىذه األخَتة يف إطار تنظيمي خاص،     
، إضافة إذل (إليزي)بالدبداب  ، وادلركز احلدودي(بسكرة)من مطار زلمد خيضر  ابتداءيتضمن مراقبة الصحة النباتية 

 :النقاط األخرى وادلتمثلة يف

 سكيكدة؛و اجلزائر، وىراف  :الطرؽ البحرية 
 اجلزائر، وىراف وسكيكدة؛ :الطرؽ اجلوية 
 سبنراست، برج باجي سلتار والدبداب :الطرؽ الربية. 
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 :المراقبة الصحية :الفرع الخامس     

، وكذا للمنتوجات ذات األصل ....(لدواجن، اخليل واحليوانات ادلصطادةا)تتم ادلراقبة الصحية للحيوانات      
، البيض، العسل، الصوؼ واجللود غَت ادلعاجلة )احليواشل  ، وزبضع إذل نظاـ خاص بالتصريح بالشهادة ....(اللحـو

رح هبا إلزاميا الصحية للمنتوجات ادلصدرة ذات الطابع احليواشل، ويتم من خبلؿ ىذه الشهادة عدـ وجود أمراض مص
 .يف البلد ادلصدر

، وىذا وتتم ادلراقبة الصحية للمنتجات احليوانية ادلصدرة عرب احلدود، حيث تتوفر ىذه األخَتة على مصاحل بيطرية     
 .بغية تسهيل عمليات تصدير ىذا النوع من ادلنتجات

لتصدير لكنها ال زبضع إذل إلزامية التصريح وغلب التنويو ىنا، إذل أف ىناؾ بعض ادلنتجات احليوانية ادلوجهة ل     
 :الصحي، ويتعلق األمر ىنا بشكل خاص بادلنتجات التالية

 ادلنتوجات احليوانية ادلعاجلة، أو اليت مت ربويلها إذل حليب ومشتقات احلليب؛ 
  وادلوجهة إذل العلف احليواشل ةادلواد ادلركز. 

 :التدابير المؤسساتية :المطلب الرابع     

قامت احلكومة اجلزائرية ورغبة منها يف تطوير وترقية الصادرات غَت النفطية، بإنشاء العديد من ادلؤسسات اليت      
تعٌت بسبل تسهيل وتطوير إجراءات تصدير ادلنتجات غَت النفطية ضلو األسواؽ اخلارجية، كما تعمل ىذه ادلؤسسات 

جُت الراغبُت يف بيع منتجاهتم يف األسواؽ الدولية، وؽلكن ذكر واذليئات على تقدصل سلتلف التحفيزات للبائعُت وادلنت
 :بعض ىذه اذليئات أو ادلؤسسات وادلتمثلة باألساس يف

 :(FSPE)الصندوق الخاص بترقية الصادرات  :الفرع األول     

 ؛يف اجلزائر مت التطرؽ إليو بالتفصيل يف اجلزء األوؿ من ىذا الفصل يف سبويل الصادرات     

  :(CAGEX)الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات  :الفرع الثاني     

نفس الشيء، فقد مت التطرؽ إذل ىذا العنصر بالتفصيل يف اجلزء الثاشل من ىذا الفصل يف تأمُت قروض      
      الصادرات يف اجلزائر؛
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 : (ALGEX) الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية :الفرع الثالث     
                        "Agence Algérienne de Promotion du Commerce Extérieur" 

ادلؤرخ يف  173 -04مت إنشاء الوكالة الوطنية لًتقية التجارة اخلارجية دبوجب ادلرسـو التنفيذي رقم      
 :1ويتلخص دور ومهاـ ىذه الوكالة يف ما يلي، 12/06/2004

 ة لًتقية الصادرات غَت النفطية؛ادلساعلة يف وضع إسًتاتيجي 
  تقييم ووضع ربت التصرؼ كل ادلعلومات التجارية، االقتصادية والتقنية ذات األعلية إلجراء عمليات التجارة

 اخلارجية؛
  وضع حيز التنفيذ بوابة للمعلومات واليت تسمح للمتعاملُت االقتصاديُت من االستعبلـ عن اجلوانب ادلختلفة

 للتجارة اخلارجية؛
 مرافقة ومساعدة شركات التصدير أثناء تنظيم ادلعارض ومشاركتها يف التظاىرات ادلنظمة يف اخلارج؛ 
  يف األسواؽ الدولية( ادلنتوجات)إقامة عبلقات عمل وتقدصل فرص للمبادالت التجارية. 

  (:CACI) والصناعة الغرفة الجزائرية للتجارة :الفرع الرابع     

"Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie" 

، وزبضع ىذه الغرفة 1996 -03 -03ادلؤرخ يف  96/93مت إنشاء ىذه الغرفة دبوجب ادلرسـو التنفيذي رقم      
من مرسـو إنشائها، يف القياـ بأي عمل يهدؼ  05لوصاية وزارة التجارة، وتتمثل أىم اختصاصاهتا حسب ادلادة رقم 

، ولتحقيق ىذا تقـو ىذه الغرفة بتنظيم ات االقتصادية، وتوسيعها ضلو األسواؽ الدوليةوتنمية سلتلف القطاعإذل ترقية 
ادللتقيات والتظاىرات االقتصادية داخل وخارج الوطن، كما تقـو ىذه الغرفة أيضا بإقامة ادلعارض وإصلاز الدراسات 

قًتاحات بتسهيل عمليات التصدير وكذا إبراـ اخلاصة بًتقية ادلنتوجات الوطنية يف األسواؽ الدولية، إضافة إذل تقدصل اال
اتفاقيات ثنائية مع الغرؼ التجارية األجنبية، كما ؽلكن للدولة استشارهتا بشأف االتفاقيات التجارية ادلزمع إبرامها مع 

 ؛2ادلتعاملُت أو الشركاء األجانب

 

                                                 
1
 .14: ، ِطجغ سثك شوطٖ، ص"اإلطار المحفز للتصذٌر"، (ALGEX)اٌرجاضج، اٌٛواٌح اٌٛغ١ٕح ٌرطل١ح اٌرجاضج اٌراضج١ح ٚظاضج   

2
 .253: ِطجغ سثك شوطٖ، صػجح اٌج١الٌٟ،   
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 :ات غير النفطيةالتدابير المؤسساتية األخرى المساندة لترقية الصادر  :الفرع الخامس     

باإلضافة إذل كل التدابَت ادلؤسساتية اليت مت ذكرىا أعبله، ىناؾ العديد من ادلؤسسات والتدابَت األخرى ادلساندة      
وادلساعدة لًتقية الصادرات، ال يتسع ادلقاـ لذكرىا كلها مع الشرح، لذا سوؼ نقتصر ىنا على ذكرىا يف شكل نقاط 

 :نقاط التاليةفقط، وؽلكن إغلازىا يف ال

  الشركة اجلزائرية للمعارض والصادرات(SAFEX)  
"La Société Algérienne des Foires et Exportations"؛ 
  اجلمعية الوطنية لًتقية الصادرات(APEX ) 
  نادي ادلصدرين اجلزائريُت(CEA ) 
  السجل الوطٍت للمصدرين(FINADEX) 
 منح معاملة تفضيلية دلؤسسات التصدير. 

 : والصادرات غير النفطية في الجزائر( OMC)المنظمة العالمية للتجارة  :مطلب الخامسال    

، قمنا بإجراء الصادرات غَت النفطية يف اجلزائرعلى ( OMC)للمنظمة العادلية للتجارة دلعرفة اآلثار احملتملة      
أين كاف لنا لقاء  ،"نظمة العالمية للتجارةالعالقات مع الم مديرية"تربص يف وزارة التجارة اجلزائرية، وبالتحديد يف 
 :ةالتالي تىناؾ مع بعض ادلسؤولُت، وقمنا بطرح التساؤال

مع كافة أشكال الدعم بالنسبة ( OMC)المنظمة العالمية للتجارة أال تتعارض أحكام  -1
 ؛للصادرات؟

أن يقوم بدوره في ظل أحكام  (FSPE)وكيف يمكن للصندوق الخاص بترقية الصادرات  -2
 ه المنظمة؟،ىذ

 ؛"؟مستقبال مصير ىذا الصندوق في حالة انضمام الجزائر لهذه المنظمة وأوما ىو موقع  -3
وماىي وضعية مفاوضات الجزائر مع ىذه المنظمة في الوقت الراىن؟، وعلى ماذا تمحورت  -4

 .أىم أسئلة ىذه المنظمة الموجهة للحكومة الجزائرية؟
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ادلنظمة العادلية للتجارة تتعارض مع أشكاؿ الدعم للصادرات، إال إف الوضع  بأنو بالفعل أف ،1حيث سبت إجابتنا     
، وأف الصندوؽ % 05بالنسبة للجزائر جد سلتلف، كوف أف الصادرات غَت النفطية يف اجلزائر ال تتجاوز حدود 

ادلنتجات  يقدـ دعما للصادرات غَت النفطية فقط دبا يف فيها (FSPE) اخلاص بًتقية الصادرات غَت النفطية
قد وافقت على تقدصل الدعم ىذا شريطة أف ال تتجاوز ادلنتجات  (OMC) الفبلحية، وأف ادلنظمة العادلية للتجارة

من إمجارل الصادرات اجلزائرية، وىذا ما ىو متحقق فعبل، أي ال وجود لتعارض يف ىذا، وىذا  % 10الفبلحية حدود 
 .2العادلية للتجارة من أحكاـ ادلنظمة 2 .9: ما نصت عليو ادلادة

ستحاوؿ جاىدة على العمل على تكييف الصندوؽ اخلاص بًتقية كما أكد نفس ادلصدر على أف اجلزائر       
 .(OMC) ، مع أحكاـ ادلنظمة العادلية للتجارة(FSPE) الصادرات غَت النفطية

 (OMC)فاوضات مع ادلنظمة أما عن وضعية ادلفاوضات يف الوقت الراىن، فقد أكد نفس ادلصدر على أف ادل     
يف الوقت احلارل متوقفة لسببُت، حيث يتمثل السبب األوؿ يف توقف ىذه ادلفاوضات إذل األزمة ادلالية العادلية اليت 

 .أصبل شهدىا االقتصاد العادلي مؤخرا، أما عن السبب الثاشل فَتجع لكوف أف ادلفاوضات داخل ىذه ادلنظمة متوقفة

ألسئلة ادلوجهة من ادلنظمة العادلية للتجارة إذل احلكومة اجلزائرية، فقد أكد ذات ادلصدر، أف ىذه أما عن طبيعة ا     
األسئلة سبحورت حوؿ سلتلف ادلواضيع، ولعل من أعلها إثارة للجانب اجلزائري سبثل يف طبيعة العبلقات مع الكياف 

 اجلزائر، وكاف من ضمن ىذه األسئلة ما سؤاؿ إذل 1600، كما أف ىذه ادلنظمة قد وجهت (إسرائيل)الصهيوشل 
، حيث أكدت (FSPE) أسئلة كانت متعلقة بالصندوؽ اخلاص بًتقية الصادرات غَت النفطية 10إذل  08يقارب من 

حكاـ احلكومة اجلزائرية يف ىذا السياؽ وكما سبق وأف ذكرنا أهنا ستعمل على تكييف ىذا الصندوؽ مع الشروط واأل
 .   (OMC)ة العادلية للتجارة اليت تفرضها ادلنظم

       

 

                                                 
1

  .ذّد اٌّماتٍح ِغ اٌس١س تٛشالغُ ذاٌس، ٔائة ِس٠ط ذجاضج اٌثعائغ، ِس٠ط٠ح اٌؼاللاخ ِغ إٌّظّح اٌؼا١ٌّح ٌٍرجاضج 

2
 Textes juridique, résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay, publié pour la 

première fois en mai 1994 par le secrétariat du GATT, Genève, p: 50. 
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 :الخامسالفصل  خالصة     

 :ما يليخبلؿ ما مت استعراضو يف ىذا الفصل توصلنا إذل  من     

عن طريق قانوف ادلالية  (FSPE)خبصوص سبويل الصادرات يف اجلزائر، فإنو قد مت تأسيس الصندوؽ اخلاص  -1     
التكفل جبزء من  خبلؿدعم للصادرات غَت النفطية، من التمويل و اليف تقدصل والذي أصبح دوره يتمثل  ،1996لسنة 

وزبتلف  ،ادلشاركة يف ادلعارض والصالونات باخلارج ادلساعلة يف جزء من تكاليف ، إضافة إذلتكاليف النقل للتصدير
ركة يف التظاىرات بشكل ادلشا يف حالةزبتلف  أي أف ىذه ادلساعلةىذه ادلساعلة حسب نوعية ادلشاركة يف ادلعارض، 

 ؛رمسي عنها يف حالة ادلشاركة يف ىذه التظاىرات بشكل فردي

، وىذا 2008بتقدصل التمويل الفعلي للصادرات غَت النفطية ابتداء من سنة  (FSPE)قاـ ىذا الصندوؽ  -2     
السلطات اجلزائرية كما أف نسبة التمويل ىذه تزداد من سنة ألخرى، وىذا يفسر اىتماـ بعد سنة من تأسيسو،  

بضرورة ترقية الصادرات من ادلنتجات غَت النفطية، وازباذ سلتلف السبل واإلجراءات اليت من شأهنا ربقيق ذلك، ولعل 
مليار دينار جزائري  ( 01)ومنحت ما يعادؿ  2005ما يربر ىذا الكبلـ ىو تدخل ىذه السلطات يف سنة 

وىذا لتمويل الصادرات غَت النفطية، وىذا بعد أف استنفذ  "Dotations exceptional"كمخصصات استثنائية 
أين ذباوزت فيها نسبة استهبلؾ ىذا الصندوؽ دلوارده حدود  ،2004كل موارده يف سنة   (FSPE)ىذا الصندوؽ 

 ؛% 99إذل حوارل  % 00، أما يف باقي السنوات األخرى فقد كانت نسب االستهبلؾ ىذه تًتاوح من حدود % 98

 ،1995ديسمرب من سنة  03بتاريخ  "CAGEX" إنشاء الشركة اجلزائرية للتأمُت وضماف الصادرات مت -3     
ووكل ذلذه الشركة بشكل حصري وهنائي القياـ دبختلف أشكاؿ التأمُت للصادرات غَت النفطية يف اجلزائر، بعد ما  

 الشركة اجلزائرية للتأمُت وإعادة التأمُت :يفكاف تأمُت قروض التصدير قبل ىذه السنة يتم من قبل الشركتُت وادلتمثلتُت 
(CAAR)  ة الشركة اجلزائرية للتأمينات الشاملو(CAAT)قد أثبتتا فشلهما يف رلاؿ تأمُت  ذين الشركتُت، إال أف ى

قروض الصادرات، ويعود ىذا ألسباب عديدة منها ما يتعلق بالصادرات غَت النفطية من حيث ضعفها وقلتها، ومنها 
من خبلؿ غياب مصلحة فعالة لدى الشركتُت لبلستعبلمات عن الصادرات غَت وذلك بالشركتُت نفسيهما،  ما يتعلق

لعمليات تأمُت القرض عند التصدير، النفطية واألسواؽ ادلستهدفة وادلصدر إليها وإذل عدـ وجود طاقم مؤىل 
ذين الشركتُت بالنسبة لؤلخطار ويضاؼ إذل ىذا أيضا عدـ قياـ السلطات العمومية يف اجلزائر على تعويض ى

    ضرورة إنشاء شركة سلتصة فقط يف تأمُت الصادرات غَت النفطية يف اجلزائر؛بتعجيل إذل الىذا  شلا أدىالسياسية، 
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ظل يف االرتفاع من سنة ألخرى، وىذا من سنة  "CAGEX"أف تأمُت قروض التصدير من قبل شركة  -4     
مث بدأت ىذا التأمُت يف  دج، 478 521 3 000صل رقم العماؿ ادلؤمن إذل ، أين و 2002إذل غاية سنة  1997

حسب شركة -، ويرجع ىذا بالدرجة األوذل 2005إذل غاية  2003االطلفاض وخصوصا يف السنوات من 
"CAGEX"-  من جهة،  -بسبب االحتبلؿ األمريكي-إذل توقيف الصادرات ادلتجهة ضلو دولة العراؽ الشقيقة

 ؛يق بعض مشاريع التصدير ادلعتمدة لدى ىذه الشركة من جهة أخرىوإذل عدـ ربق

ىل ػلدث التغَت "ما يلي  اختبار أي، Yالصادرات غَت النفطية و  X1سبويل الصادرات بُت اختبار مت القياـ ب -5     
على  "Eviews"استعماؿ برنامج يف ذلك  ، وقد مت"أـ العكس؟الصادرات غَت النفطية يف  اتغَت سبويل الصادرات يف 

 X1سبويل الصادرات نو ال توجد أية عبلقة بُت أ إذل -"جرصلر"مفهـو  حسب-قد مت التوصل و  ،Yو  X1سلسليت 
، ويرجع ىذا إذل ضعف قيم سبويل الصادرات غَت النفطية ادلقدمة من قبل يف االذباىُتو  Yالصادرات غَت النفطية بُت و 

ع من وزيادة قيم سبويل الصادرات للوصوؿ إذل ربقيق ترقية حقيقية ، شلا يعٍت ىذا إذل ضرورة الرف(FSPE)صندوؽ 
 وفعالة لصادراتنا من ادلنتجات غَت النفطية، والرفع من نسب تصدير ىذه األخَتة ضلو األسواؽ األجنبية؛ 

 ثالبحػػػأي يف  ،Yالصػػػادرات غػػػَت النفطيػػػة و  X2 تػػػأمُت الصػػػادراتبػػػُت يف نفػػػس السػػػياؽ مت القيػػػاـ باختبػػػار و  -6     
قػػػد مت يف ذلػػػػك و  ،"أـ العكػػػس؟ Yالصػػػادرات غػػػَت النفطيػػػة يف  اتغػػػَت ػلػػػدث  X2 تػػػأمُت الصػػػادراتالتغػػػَت يف ىػػػل أف "

" تغذيػػة رجعيػػة"ىنػػاؾ  نتيجػػة مفادىػػا أف مت التوصػػل إذلو  Yو X2   علػػى سلسػػليتأيضػػا  "Eviews"اسػػتعماؿ برنػػامج 
"Feed back"  بػُتX2 وY حيػث أف :(Y) ƒ= X2 و(X2) ƒ= Y ،التغػػَت أي أف ، ونتيجػة اكبلعلػػا سػببأف   أي

 صحيح؛ العكسو  Yالصادرات غَت النفطية يف  اػلدث تغَت  X2 تأمُت الصادراتيف 

الػيت تفرضػها  ، ال يتعػارض مػع األحكػاـ والشػروط(FSPE) الصندوؽ اخلػاص بًتقيػة الصػادرات غػَت النفطيػةأف  -7    
ة تقػدصل الػدعم لصػادرات ادلنتجػات الفبلحيػة شػريطة أف ال ، حيث تشًتط ىذه األخَت (OMC)ادلنظمة العادلية للتجارة 

مػػن إمجػػارل الصػػادرات اجلزائريػػة، وىػػذا مػػا ىػػو زلقػػق يف اجلزائػػر حيػػث ال  % 10تتجػػاوز صػػادرات ىػػذه ادلنتجػػات حػػدود 
 .من إمجارل الصادرات % 10حدود دبا فيها ادلنتجات الفبلحية وغَت الفبلحية  تتعدى الصادرات غَت النفطية

 دور سبويل وتأمُت قروض التصدير يف ترقية الصادرات غَت النفطية إذل يف ىذا الفصل خَت وبعدما تطرقناويف األ     
اخلاسبة بذكر أىم النتائج اليت مت التوصل إليها يف ىذا البحث، إضافة إذل التوصيات  ما يلي يف ، سنقـو يفيف اجلزائر

  .ث، واليت ؽلكن أف تفيد كل ادلهتمُت هبذا النوع من البحوثاليت مت التوصل إليها من خبلؿ دراسة ىذا البح


