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 العامة خاتمةال

 :عامةال ةصالخال     

ن أغلب الدول إن مل نقل كلها، سواء كانت نامية أو متقدمة منها، تسعى إىل ترقية الصادرات، أو زيادهتا إ     
وتطويرىا، وفتح األسواق الدولية ومواجهة ادلنافسة اخلارجية عن طريق االىتمام بادلنتجات احمللية ادلوجهة للتصدير ضلو 

اخل، كما يستلزم يف بعض احلاالت إغلاد ......تم ىذا من خالل االىتمام أيضا جبودهتا وأسعارىا األسواق العادلية، وي
 .منتجات جديدة ربظى باىتمام بالغ شلا سيسمح ىذا بتصديرىا يف ادلستقبل

إضافة إىل ذلك ومن خالل ما سبق التطرق لو يف ىذه الدراسة، فقد أصبح نشاط التصدير أو الصادرات ربظى      
باىتمام كبري وواسع بني دول العامل، إذ أصبحت ىذه األخرية شغلها الشاغل ىو ترقية وتطوير الصادرات، إذ 

تعترب دافعا وزلفزا ومساعدا للنمو والتنمية االقتصادية لكل دولة، كما رأينا ذلك من خالل أصبحت ىذه األخرية 
 .ىذه الدراسة

رك األساسي لعمليات التنمية يف الدولة، إذ تسهم الصادرات يف خلق كما تنبع أعلية الصادرات من كوهنا احمل      
فرص عمل جديدة، عالج اإلختالالت يف ميزان ادلدفوعات أو باألحرى ادليزان التجاري، جذب االستثمارات احمللية 

 .اخل.....واألجنبية وادلساعلة يف ربقيق معدالت ظلو مرتفعة 

أعلية ودور والتأثري الذي ؽلكن أن إشكالية عامة حاول اإلجابة فيها عن  ولحالباحث يف دراستو ىذه  كما قام     
رلموعة لذلك استخدم الباحث يلعبو كل من سبويل وتأمني قروض التصدير يف ترقية الصادرات غري النفطية يف اجلزائر، 

من  رلموعةإىل  لدراسةمن خالل ىذا البحث وا توصلال مت ؛ حيثإضافة إىل اجلانب النظرياألدوات اإلحصائية  من
من  هبااألخذ ؽلكن و  ،مهمةواليت نرى بأهنا جد ضرورية و  إضافة إىل رلموعة من التوصيات أو االقًتاحات ،النتائج

قبل السلطات اجلزائرية أو ادلسؤولني والقائمني على القطاع التصديري يف الدولة اجلزائرية، واليت من شأهنا ادلساعدة 
واعدة  ودراسات فاقآالبحث مازال لو ىذا أن  الباحث كما رأى  ،ية الصادرات غري النفطيةعلى تنويع وزيادة وترق

 . ؽلكن أن تكون مواضيع لدراسات مستقبلية ستتم يف ىذا اجملال
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 البحث نتائج: أوال     

سلتلف إن نظام تأمني القروض عند التصدير يعمل على تنمية الصادرات الوطنية، وىذا من خالل طرح  -1     
وثائق التأمني، ىذه األخرية هتدف إىل تغطية سلتلف األخطار اليت قد يتعرض ذلا ادلصدرون، وىذا وفق سياسة 
مدروسة ومرنة تعمل على إحداث التوازن بني األقساط ادلتحصل عليها والتعويضات ادلمنوحة، وىذا لتفادي الوقوع يف 

 .تنمية الصادرات الوطنية االختالل ادلايل الذي من شأنو أن يؤدي إىل عرقلة

ه ذبعل ادلصدرين متحفزين وآمنني على عملياهتم التصديرية ذبفضل برامج تأمني قروض التصدير ىو  ونكما أ      
  ؛وعليو فوجود برامج التأمني ىذه لو أعلية كبرية على مستوى التجارة الدولية

ضلو األسواق الداخلية )ية احلالية بزيادة ادلنتجات إن التوجو ضلو التصدير يعين الرفع من الطاقة اإلنتاج -2     
، وىذا ما سيسمح باستغالل الطاقات العاطلة وزبفيض نسبة البطالة من جهة، والتقليل من (واألسواق اخلارجية

تكلفة ادلنتجات من جهة أخرى، وذلك ألن معظم إن مل نقل كل التكاليف الثابتة قد مت ربميلها إىل اإلنتاج احلايل، 
  .من خالل أسعارىا اليت ستكون سلفضة حتما اصةخبذا ما سيسمح أيضا بزيادة القدرة التنافسية ذلذه ادلنتجات و وى

يساعد التصدير يف احلصول على العمالت األجنبية الالزمة السترياد احتياجات تنفيذ خطة التنمية  -3     
 االقتصادية؛

ية اليت تبنت سياسة تشجيع الصادرات كإحدى اسًتاتيجيات كما أثبتت ذبارب العديد من الدول النام  -4     
التنمية االقتصادية، إىل أن سياسة تشجيع الصادرات تؤدي إىل ربقيق النمو االقتصادي على ضلو أسرع شلا يتحقق يف 

 ظل سياسة إحالل الواردات؛

ي زلور لتوسيع قاعدة العملية فحسب، بل ى الصادرات مل تعد كما كانت يف ادلاضي مصدرا للنقد األجنيب  -5     
، فمع تزايد الصادرات تزداد االستثمارات وتزيد معها فرص العمالة أو (القضاء على البطالة)اإلنتاجية وتشغيل العمالة 

 التشغيل، فضال على أن التوسع يف الصادرات سيؤدي إىل التوسع يف األسواق القائمة أو فتح أسواق جديدة؛ 

التصدير من أسهل الطرق للدخول إىل األسواق األجنبية ألنو ال يتطلب جهودا كبرية، كما أن يعترب أو يعد  -6     
 .سلاطره قليلة لو ما قورنت دبخاطر االستثمار األجنيب
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كما أن مداخيل الصادرات تكون يف الغالب أعلى منها يف حالة البيع احمللي، ولذا فإن ادلؤسسات القائمة   -7     
واء يف الدول النامية أو الدول ادلتقدمة ذبد يف التصدير سبيال شلتازا لالستفادة من الفرص وادلزايا بعملية التصدير س

 ادلوجودة يف األسواق الدولية؛ 

اعتماد اجلزائر على تصدير منتج واحد ووحيد وىو النفط، حيث شكلت صادرات ىذا األخري نسبة   بقاء -8     
، وبقاء معها % 96زائرية، وقدرت نسبتها خالل فًتات الدراسة بأكثر من كبرية وىائلة من إمجايل الصادرات اجل

 ؛ىيمنة اإليرادات النفطية على اإليرادات اإلمجالية

خسارة اجلزائر جلزء كبري من  خبسائر كبرية للجزائر، سبثلت يف 1986 لعاماألزمة النفطية العادلية تسببت كما   -9     
، غري أن ىذه اخلسارة أو الدرس القاسي مل يفلح يف أسعار النفط يف األسواق العادليةإيراداهتا النفطية بفعل اطلفاض 

، وظلت صادرات النفط ىذه حىت جعل اجلزائر تثين عن اعتمادىا على النفط كمورد ىام ورئيسي يف ربقيق الدخل
 الكثري من األحيان نسبة تاريخ كتابتنا لسطور ىذه الرسالة هتيمن على ىيكل الصادرات اجلزائرية بنسب ذباوزت يف

 ؛، شلا يعين عدم استفادة اجلزائر من ىذه التجربة أو األزمة القاسية% 69

وظلت تراوح مكاهنا، ومل ربقق سوى نسبة أقل من  وضعيفة جدا، بقاء الصادرات غري النفطية جد ىامشية -11     
ضل قيمة للصادرات غري النفطية فقد مت ، أما إذا تكلمنا عن أفمن إمجايل الصادرات يف أحسن أحواذلا % 14

شلا يعين ىذا أيضا إىل عدم ربقيق اجلزائر للشعار الذي  مليار دوالر أمريكي، 13937بقيمة  2118تسجيلها سنة 
 مليار دوالر؛ 12تصل إىل  2111رفعتو، وىو ربقيق قيمة للصادرات غري النفطية يف غضون آفاق سنوات 

، بنسبة 1996فكانت يف سنة  يف ما ؼلص الصادرات غري النفطية، تسجيلها أما عن أحسن نسبة مت -11     
نتيجة تسديد اجلزائر جلزء من ديوهنا ذباه روسيا على شكل منتجات  بشكل كبري ، وكان ذلك% 09,60ذباوزت 

   سبثلت يف األساس يف منتجي التمور والطماطم ادلعولبة؛

آثار إغلابية متعددة ومتنوعة وخصوصا  كان لوع مع دول اإلرباد األورويب  اتفاق الشراكة ادلوق أن كما رأينا -12     
منتجات الصيد ، ادلنتوجات الزراعية والزراعية احملولةسبثل يف صادرات  على صادراتنا من ادلنتجات غري النفطية، واليت

ضلو أسواق دول اإلرباد  ، حيث شهدت صادرات ىذه ادلنتجات ارتفاعات معتربة ومهمةادلنتوجات الصناعيةو  البحري
 ، إال أنو بادلقابل ال ؼللو اجلزائر ودول اإلرباد األورويباألورويب بعد توقيع ودخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ بني

بعض القيود يف اجملال  يالقون اجلزائريني االقتصاديني ادلتعاملني رأينا أنكما   من سلاطر وسيئات، اتفاق الشراكة ىذا
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لذا وجب إجراء تعديالت  ،اغبني يف تصدير منتجاهتم للسوق األوريب وباألخص السوق الفرنسيالزراعي والر 
   ؛وإصالحات شاملة ومعمقة لنظامنا االقتصادي

ىل ػلدث التغري "ما يلي  أي اختبار، Yالصادرات غري النفطية و  X1سبويل الصادرات بني اختبار مت القيام ب -13     
على " Eviews"استعمال برنامج يف ذلك  ، وقد مت"أم العكس؟الصادرات غري النفطية يف  اتغري سبويل الصادرات يف 

 X1سبويل الصادرات نو ال توجد أية عالقة بني أ إىل -"جرصلر"مفهوم  حسب-قد مت التوصل و  ،Yو  X1سلسليت 
وق اخلاص بًتقية ، حيث أن ىذا التمويل الذي يقوم بو الصنديف االذباىنيو  Yالصادرات غري النفطية بني و 

    ؛ يعترب غري كاف وغري مالئم لًتقية صادراتنا غري النفطية  (FSPE)الصادرات غري النفطية 

البحث أي يف  ،Yالصادرات غري النفطية و  X2 تأمني الصادراتبني يف نفس السياق مت القيام باختبار و  -14     
قد مت يف ذلك و  ،"أم العكس؟ Yادرات غري النفطية الصيف  اػلدث تغري  X2 تأمني الصادراتالتغري يف ىل أن "

" تغذية رجعية"ىناك  نتيجة مفادىا أن مت التوصل إىلو  Yو X2   على سلسليتأيضا  "Eviews"استعمال برنامج 
"Feed back"  بنيX2 وY حيث أن :(Y) ƒ= X2 و(X2) ƒ= Y ،أي ، أن كالعلا سبب وكالعلا نتيجة أي

    صحيح؛ العكسو  Yالصادرات غري النفطية يف  اػلدث تغري  X2 اتتأمني الصادر التغري يف أن 

يف حالة قيامهم  كما أن يف اجلزائر ال توجد ىناك أية إلزامية لتأمني قروض التصدير من قبل ادلصدرين -15     
من جهة،  ، ويرجع السبب يف ىذا كما سبت اإلشارة إليو سابق إىل ضعف الصادرات غري النفطيةبالعمليات التصديرية

على القيام بأنشطة تصديرية يف حالة فرض إجبارية القيام بتأمني قروض  وإىل اخلوف من عزوف ادلصدرين اجلزائريني
 التصدير من جهة ثانية؛

ليس من الصحيح وادلعقول أن ضلكم على واقعنا التصديري بأنو سيء سباما، بل توجد ىناك عدة ذبارب  -16     
ئي لبعض ادلصدرين والذين حققوا نتائج جد إغلابية وملموسة، وليس من الغريب أو الصدفة ناجحة على ادلستوى اجلز 

قد حققت رتبة ثاين مصدر خارج النفط بعد مؤسسة " ربراب"أن صلد أن ادلؤسسات االقتصادية لرجل األعمال 
 .1"سوناطراك"

                                                 
1
 Le FORUM du commerce extérieur, Revue de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur, N0 07, 

Imp APEC, 2010. 
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مكانياهتم اخلاصة واحملدودة جدا من إنتاج كما صلد أن كثري من ادلصدرين اخلواص الذين استطاعوا أن ػلققوا بإ     
 ادلتقدمة؛ الدول منتجات ذات جودة جيدة وعالية، واستطاعوا كذلك أن يسوقوىا ويصدروىا إىل أسواق

للصادرات غري النفطية يف ( سبويل أو تأمني)كما ذبدر اإلشارة إىل أن تقدمي الدعم دبختلف أشكالو  -17     
لة احلالية من احللول ادلهمة والضرورية، كما أن ىذا الدعم ال يتعارض مع شروط وأحكام اجلزائر، قد يعترب يف ادلرح

، واليت أقرت ثالثة أنواع من الدعم -وىذا يف حالة انضمام اجلزائر إليها مستقبال- (OMC)ادلنظمة العادلية للتجارة 
 .التصديري، وعليو فإن ىذا الدعم ىو جد مالئم للنشاط (احملظور، ادلشروط وادلباح)

وىذا بالفعل ما انتهجتو العديد من الدول، فالنسبة للدعم النقدي ادلباشر للتصدير، فنجده قد طبق يف كل من      
د بدأ العمل بو ألول مرة تايالند، الفلبني وبنغالدش، أما يف ما يتعلق بتقدمي التمويل التفصيلي للصادرات فنجد أنو ق

 كوريا، ىونغ كونج، ماليزيا، تايالند، الفلبني واذلند؛: فهو يشمل كل من يف اليابان، أما يف الوقت احلايل

أن ادلنظمة العادلية للتجارة تتعارض مع أشكال الدعم للصادرات، إال إن الوضع بالنسبة للجزائر جد  -18     
، وأن الصندوق اخلاص بًتقية الصادرات % 15سلتلف، كون أن الصادرات غري النفطية يف اجلزائر ال تتجاوز حدود 

يقدم دعما للصادرات غري النفطية فقط دبا يف فيها ادلنتجات الفالحية، وأن ادلنظمة العادلية  (FSPE) غري النفطية
من  % 11قد وافقت على تقدمي الدعم ىذا شريطة أن ال تتجاوز ادلنتجات الفالحية حدود  (OMC) للتجارة

 .9: ئرية، وىذا ما ىو متحقق فعال، أي ال وجود لتعارض يف ىذا، وىذا ما نصت عليو ادلادةإمجايل الصادرات اجلزا
من أحكام ادلنظمة العادلية للتجارة، كما أن اجلزائر ستحاول جاىدة على العمل على تكييف الصندوق اخلاص  2

 .(OMC) ، مع أحكام ادلنظمة العادلية للتجارة(FSPE) بًتقية الصادرات غري النفطية
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 نتائج اختبار الفرضيات: ثانيا     

 :بعضها على النحو التايل تأكيد أو نفيإن نتائج اختبار الفرضيات مكنتنا من      

 :الفرضية األولى -     

من خالل دراستنا ىذه سبكنا من تأكيد ىذه الفرضية، حيث أن الصادرات مل تعد كما كانت يف السابق مصدرا      
من ادلنتوجات فقط، بل أصبحت الصادرات يف الوقت الراىن تساىم يف النمو االقتصادي والتنمية  لتصريف الفائض

االقتصادية من خالل زيادة الدخل الوطين، زيادة فرص التشغيل، احلصول على النقد األجنيب من أجل استعمالو يف 
تناولت العالقة بني الصادرات والتنمية  وقد بينت الكثري من الدراسات اليتاخل، ..... تسوية ادلدفوعات الدولية 

االقتصادية صحة ىذه الفرضية، حيث أن الدول اليت قامت بتطبيق سياسة إحالل الواردات وتبين سياسة ترقية 
  ؛الصادرات حققت أحسن أداء سواء فيما تعلق بالنمو االقتصادي أو التشغيل ومن مث ربقيق التنمية االقتصادية

 :الفرضية الثانية     

خالل دراستنا ىذه مت تأكيد ىذه الفرضية، حيث أن الصادرات النفطية ال زالت هتيمن على إمجايل الصادرات،       
كما أن تصدير النفط ال زال يشكل موردا ىاما ورئيسيا إليرادات ومداخيل الدولة، كما أننا مل نشهد أي ربسن يذكر 

    ؛اليت أخذناىا كعينة يف دراستنا ىذهالنفطية خالل كل سنوات الدراسة  غري يف الصادرات

 :الفرضية الثالثة     

مت نفي ىذه الفرضية، حيث توصلنا يف ىذه الدراسة إىل أن سبويل الصادرات يف اجلزائر ال يعترب كمحرك ودافع      
طية ادلقدمة من ويرجع ذلك ردبا إىل الضعف الكبري يف قيم سبويل الصادرات غري النفلتنشيط الصادرات غري النفطية، 

 ؛، ىذا األخري مكلف بتمويل الصادرات يف اجلزائر(FSPE)قبل صندوق اخلاص بًتقية الصادرات 

 :الفرضية الرابعة     

أن تأمني قروض التصدير يعترب عامال زلفزا ومنشطا مت تأكيد ىذه الفرضية، حيث توصلنا يف دراستنا ىذه إىل      
وىذا ما يعين أن زيادة تأمني قروض الصادرات سيؤدي حتما إىل نفطية يف اجلزائر، يساعد على ترقية الصادرات غري ال

  ؛زيادة للصادرات غري النفطية
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 :الفرضية الخامسة     

ارتباط ما بني سبويل الصادرات وتأمني أي  ىل أنو ليس ىناكإمت نفي ىذه الفرضية، حيث توصلنا يف دراستنا ىذه      
وردبا يرجع ىذا أيضا إىل الضعف الكبري يف قيم سبويل ة أو ضعف ىذا االرتباط، فضال عن قو  قروض التصدير

وادلكلف بتمويل الصادرات غري  (FSPE)الصادرات غري النفطية ادلقدمة من قبل صندوق اخلاص بًتقية الصادرات 
 ؛النفطية يف اجلزائر

 :الفرضية السادسة    

الًتبص الذي قمنا بو يف وزارة التجارة وبالتحديد يف مديرية  من خالل دراستنا ىذه، وبالتحديد من خالل     
أن أحكام وشروط ادلنظمة ، فإنو قد مت نفي ىذه الفرضية، حيث (OMC)العالقات مع ادلنظمة العادلية للتجارة 

ا دبا فيه تقدمي سلتلف أشكال الدعم للصادرات غري النفطية يف اجلزائر معال تتعارض  (OMC)العادلية للتجارة 
ادلطلب عملية سبويل الصادرات غري النفطية، لكن ضمن حدود وأطر زلددة مت التطرق ذلا بشكل أكثر تفصيل يف 

 .اخلامس من الفصل اخلامس يف ىذه الدراسة

 واالقتراحات التوصيات: اثالث     

يف و  Yرات غري النفطية الصادبني و  X1سبويل الصادرات نو ال توجد أية عالقة بني أ إىلتوصلنا يف النتائج  -1     
، شلا يعين ىذا (FSPE)، ويرجع ىذا إىل ضعف قيم سبويل الصادرات غري النفطية ادلقدمة من قبل صندوق االذباىني

إىل ضرورة الرفع من وزيادة يف التمويل ادلوجو ضلو الصادرات غري النفطية بغية ربقيق والوصول إىل ترقية حقيقية وفعالة 
 ت غري النفطية، والرفع من نسب تصدير ىذه األخرية ضلو األسواق األجنبية؛ لصادراتنا من ادلنتجا

" تغذية رجعية"ىناك  نتيجة مفادىا أن ومن خالل النتائج ادلتوصل إليها دائما، فقد توصلنا إىل أن ىناك -2     
"Feed back"  بنيX2 وY حيث أن :(Y) ƒ= X2 و(X2) ƒ= Y ،أي أن ، أن كالعلا سبب وكالعلا نتيجة أي

صحيح، وىذا ما يعين إىل أن زيادة  العكسو  Yالصادرات غري النفطية يف  اػلدث تغري  X2 تأمني الصادراتالتغري يف 
تأمني قروض الصادرات سيؤدي حتما إىل زيادة للصادرات غري النفطية، ويف ىذا السياق فإننا نوصي بزيادة تأمني 

التأمني من قبل ادلصدرين من جهة ثانية، أسوة بباقي الدول  قروض الصادرات من جهة، وإىل فرض إجبارية ىذا
      ؛أثناء قيامهم بالعمليات التصديرية ادلتقدمة واليت تفرض إجبارية تأمني قروض الصادرات من قبل ادلصدرين
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 أوىل على السلطات اجلزائرية إذا أرادت فعليا النهوض بالصادرات غري النفطية وترقيتها، ىو ضرورة تبين -3     
خطوات التصدير الواقعية أو الفعلية والعملية، وىي ضرورة اجلمع بني أىل العلم من االختصاص يف ىذا اجملال وما 

والتسيري، أو بعبارة أخرى القائمني بني أىل اخلربة والتجربة من ادلصدرين واخلرباء يف رلال التصدير، وكذا أىل اإلدارة 
 على عمليات التصدير يف الدولة؛

يف الدولة اجلزائرية، فإننا نرى  االقتصادية الصادرات يف التنمية ودور وانطالقا أيضا من إؽلاننا العميق بأعلية -4     
ضرورة تبين قرار يتعلق بإنشاء وزارة خاصة بالتصدير أو حىت ىيئة عليا خاصة بالتصدير يشرف عليها أىل اخلربة ب

فقد قامت احلكومة ادلصرية وانطالقا من إؽلاهنا الشديد بأعلية زيادة  واالختصاص، وإن كان ىذا األمر بغري اجلديد،
والدور البالغ الذي تلعبو يف تنشيط القطاع  -مصر دبوارد أولية بصورة كافيةسبتع نظرا لعدم -الصادرات ادلصرية 

سبثلت مهمتها الرئيسية  اخلارجية، حيث االقتصادي فقد تقرر إلغاء وزارة االقتصاد وإنشاء بدذلا وزارة خاصة بالتجارة
 يف سبيل تعزيز وزيادة الصادرات والقدرة التصديرية؛ 

، ال "كيف يمكن لنا أن نرفع من قيمة صادراتنا؟"كما أن السؤال الذي يفرض نفسو يف وقتنا احلايل ىو  -5     
يف ىذا اجملال، ونعين شك أن جانبا رئيسيا يف اإلجابة على ذلك يتمثل يف ضرورة االستفادة من التجارب الناجحة 

 .سنغافورة، كوريا اجلنوبية وتونس: هبذا الدول ذات الصيت الواسع والذائع يف التحول إىل التصدير مثل

يعترب ظلوذج كوريا اجلنوبية ظلوذجا رائعا يف رلال تنمية وترقية الصادرات، حيث قامت كوريا اجلنوبية شلثلة يف كما       
، وكانت ربت إشراف ورئاسة رئيس الدولة مباشرة، حيث  "مجلس أعلى للتصدير"رئيسها على إنشاء أو تشكيل 

لبحث ما ربقق من زيادة يف الصادرات، وما ىي العقبات والصعوبات اليت خري غلتمع هبذا اجمللس شهريا كان ىذا األ
ة القصوى من ىذه ن احلكومة اجلزائرية مدعوة أكثر من أي وقت مضى على االستفادإواجهتها وتواجهها، ويف ىذا ف

 التجارب علها تعمل على ترقية صادراتنا غري النفطية اليت سبتاز بضآلتها وضعفها الشديد؛

ضرورة تشجيع الصادرات ضلو دول سبتاز باختالف ىيكلها الصناعي عن ما ىو عليو يف اجلزائر، وكذلك  -6     
 :  ىذا فهداختالف يف ادلنتجات من حيث األذواق والرغبات والتفضيالت، وي

  لتقليل ادلنافسة مع الصناعات وادلنتجات احمللية يف تلك األسواق ادلستهدفة، وخاصة يف الدول اليت
تتشابو أسواقها أو منتجاهتا مع األسواق أو ادلنتجات اجلزائرية، ونعين ىنا دول اجلوار بشكل خاص 

 وباقي الدول العربية بشكل عام؛
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 بشكل خاص، والدول من قبل دول اجلوار كتونس وادلغرب مثال،  لتقليل ادلنافسة يف األسواق الدولية
 .العربية األخرى بشكل عام

لبعض ادلنتجات  نيالالزم والتمويل ضرورة منح السلطات اجلزائرية دلزيد من االىتمام والعناية وتقدمي الدعم -7     
يزة نسبية وتنافسية، ولعلنا صلد من أعلها ردبا منتج اجلزائرية غري النفطية واليت سبتاز فيها اجلزائر دون غريىا من الدول دب

، تسمح ذلا باالستحواذ على سلتلف األسواق "دقلة نور"التمور، حيث سبتاز اجلزائر بنوعية شلتازة تتمثل يف نوعية 
سواق اخلارجية بشكل مطلق، كما أن اجلزائر ربتل ادلراتب األوىل عادليا يف تصدير ىذا النوع من ادلنتجات ضلو األ

، لذا وجب على سلتلف السلطات اجلزائرية يف ىذا اجملال العمل على تطوير وترقية تصدير التمور إىل األسواق الدولية
على سلتلف ادلناطق  موزعةمليون طللة،  11األجنبية، ولعل أيضا ما يساعد يف ىذا ىو توفر اجلزائر على أكثر من 

 . ادلنتجة ذلذا النوع من ادلنتجات

 آفاق البحث: عاراب     

ىذا البحث بأننا أوفيناه حقو من مجيع اجلوانب، فهناك العديد من النقاط واحملاور اذلامة مل نتمكن ال ندعي يف      
من التطرق إليها بشكل وافر أو أننا تطرقنا إليها ولكن بشكل سطحي، وىذا نظرا حلدود الدراسة ادلوضوعة مسبقا، 

، ولعل ىذه األخرية ستكون عبارة عن مواضيع اليات واألسئلة اليت مل نتطرق إليهاما يعين ىذا أن ىناك بعض اإلشك
 .حبث يتم التطرق إليها من طرف الباحثني يف ادلستقبل

 :وعليو فإننا نقًتح رلموعة من مواضيع البحث ادلستقبلية، وذلك يف احملاور التالية     

 لًتقية الصادرات غري النفطية يف اجلزائر؛ (FSPE)تفعيل دور الصندوق اخلاص بًتقية الصادرات  -1     
 ؛(OMC)يف ظل انضمام اجلزائر ادلرتقب للمنظمة العادلية للتجارة آفاق أداء الصادرات غري النفطية  -2     
 أثر اتفاق الشراكة األورومتوسطية على أداء الصادرات غري النفطية اجلزائرية؛ -3     
 .تأمني قروض التصدير من عدمها على أداء الصادرات غري النفطية يف اجلزائر ادلفاضلة بني إجبارية -4     

 

رب أوزعني ": ، ولو أتوجو بالدعاء قائالوأخريا فإنو إن كان من فضل ينسب يف ىذا العمل فهو هلل أوال وأخريا     

     ."أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه


