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 :ملخص
 تزال الحملروقات ا صادرات، فالسنوات األخريةخالل زيادة مستمرة  النفطعلى  اجلزائر اعتمادعرف         
 لالقتصاد رئيسية عقبة شكلية النفط واردعلى امل هذا االعتماد. من إمجايل الصادراتاألكرب  احلصة تشكل

ة نظرا املصدر املؤسسات تأطري و  توجيه، لتشجيع ظروفأفضل ال خلق احلكومات، ولذلك جيب على اجلزائري
 على قادرةتعترب  للتصدير املوجهة االسرتاتيجيات فقطألمهية ذلك لضمان النمو االقتصادي املستدام، ألن 

  .قتصادلال منو أسرع بالتايلو  الصناعة إقالع يف املسامهة
  الصادرات، سعر الصرف، النمو االقتصادي، العوملة، اجلزائر. كلمات مفتاحية: 

Résumé: 

          La dépendance de l’Algérie à l’égard de son pétrole ne cesse de s’accentuer ces 

dernières années. En effet, les exportations hydrocarbures continuent à constituer la part 

la plus importante des exportations globales. Cette dépendance vis-à-vis des ressources 

pétrolières constitue un handicap majeur de l’économie algérienne. Les gouvernements 

devront créer de meilleures conditions pour favoriser, encadrer et encourager les 

entreprises exportatrices vus l’importance qu’elle recelent pour assurer une croissance 

économique durable car seule les stratégies axées sur les exportations sont en mesure de 

contribuer au décollage de l’industrie et donc à une croissance plus rapide de l’économie.  

Mots clé: exportation, taux de change, croissance économique, mondialisation, Algérie.  
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  تمهيد: 
ك للتنمية االقتصادية، وذلك ملا تدره من مكاسب وعائدات على أثبتت التجارة الدولية دورها كمحر         

الدول أطراف التبادل، واملتتبع لألوضاع االقتصادية يالحظ تنامي وتعاظم دور الشركات املتعددة اجلنسيات، 
التكتالت االقتصادية وسيادة آلية السوق، كل هذه العوامل وما صاحبها من تطور تكنولوجي ومعلومايت سامهت 

 بروز ظاهرة العوملة اليت أصبحت السمة األساسية للنظام االقتصادي العاملي اجلديد. يف

واجلزائر تسعى إىل حتقيق النمو واالزدهار االقتصادي، ويف ظل الضغوط اليت تواجهها من قبل اهليئات         
يف ظل األزمات املتتالية اليت الدولية وسط بيئة مملوءة باملخاطر واملخاوف من اجملازفة باالقتصاد الوطين خاصة 

يشهدها االقتصاد العاملي، تقوم مبجهودات لتحرير جتارهتا اخلارجية باالنتقال إىل اقتصاد السوق، وكذا حماولة تنويع 
هبدف إلغاء العجز يف ميزان املدفوعات  ،تحقيق أكرب قدر من اإلشباع الذايت عن طريق اإلنتاج احملليصادراهتا ل

عن طريق القيام بعمليات تصنيعية إلحالل املنتجات احمللية حمل الواردات من املنتجات  ،الرأمسايلوزيادة الرتاكم 
   األجنبية. 

 وملعاجلة هذا املوضوع ارتأينا تقسيم هذه الورقة البحثية إىل حمورين رئيسيني كاآليت:           
    أوال: تحليل التجارة الخارجية في الجزائر؛ 

 .     الجزائرية زيادة الصادراتو ترشيد الواردات : آليات ثانيا          

 أوال: تحليل التجارة الخارجية في الجزائر:   
سنحاول يف هذا احملور تقدمي مفهوم التجارة اخلارجية، مث سنتناول األسباب التارخيية اليت أدت إىل تدهور         

       أداء اجلزائر التصديري، باإلضافة إىل قياس مؤشراهتا.

 مفهوم التجارة الخارجية:  -1
ميثل اعتماد النشاط االقتصادي احمللي على التجارة اخلارجية الصورة املعربة عن خمتلف مظاهر االعتماد          

ربز تدفقات السلع واخلدمات املصدرة واملستوردة أثناء فرتة زمنية معينة، أو بعبارة أخرى يعلى اخلارج، حيث 
صاد الوطين اإلنتاجية ممثلة بالصادرات، وترمجة ملدى عجز القاعدة اإلنتاجية الوطنية عن الوفاء عكس طاقة االقتي

، بداية مبؤشر ، وعليه تستخدم بعض املؤشرات لقياسهاحباجات السكان ومتطلبات التنمية ممثلة يف الواردات
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نسبة التجارة اخلارجية إىل الناتج مث ، االنفتاح االقتصادي الذي يقاس بنسبة الواردات إىل الناتج احمللي اإلمجايل
يليها مؤشر البنية اهليكلية للصادرات والواردات وكذا  ،نسبة الصادرات إىل الناتج احمللي اإلمجايلف ،احمللي اإلمجايل

 .31التوزيع اجلغرايف للتجارة الدولية

   األسباب التاريخية التي أدت إلى تدهور األداء التصديري: -2
 :   32ثل يف أهم االختالالت اليت أثرت على امليزان التجاري، واليت سنوجزها فيما يليتتم         

منـــو الريـــع البـــرتويل أدى إىل تـــدهور روح املنافســـة يف القطـــاع  هيمنـــة القطـــاع النفطـــي الريعـــي علـــى االقتصـــاد: -
حنـو املـدن وإمهـال  سياسـة أسـعار غـري مالئمـة، زحـف ريفـي ،عن طريق معدالت صرف مبالغ يف قيمتها ،الفالحي

اهلائــل يف  كمــا أن االرتفــاع  االســتهالكية والفالحيــة. ،الــواردات مــن الســلع التجهيزيــة تداز فــ ،صــيانة عتــاد التجهيــز
الدخل والعائدات من العملة الصعبة شجع على أمناط من االستهالك واإلنتاج املوجه إىل االسترياد وإىل القليل من 

   التصدير غري البرتويل.

 ،نابعة من هيمنة الدولة والقطاع العام على مجيع العمليات االقتصاديةتعترب  ختالالت الهيكلية والسعرية:اإل -
ثبتة بأقل من املدارية اإلسعار على األعتماد اال كفء للموارد االقتصادية احملدودة،التوجيهها املركزي غري مع 

نتج عنها تدين  ،على موارد الدولة ةري ا أضاف أعباء كبمم ،أسعار التوازن وانتشار اإلعانات على السلع واخلدمات
 تظل اليت االستثمارات األجنبيةو هتميش دور القطاع اخلاص . كما مت يف نوعية اخلدمات املقدمة للمستهلكني

إىل  ىعلى فعاليات هامشية ال ترق تواقتصر  ،ضعيًفا افكان منوه ،السياسات االقتصادية املتناقضة ةحبيس
إذ أهنا ، حلقيقية الكامنة. إن السياسة االقتصادية املتبعة أحلقت أشد الضرر بالصناعات التصديريةا اإمكانياهت

 تنحاز لصاحل النشاطات املوجهة للداخل.

حكوميـة تعمـل يف القطاعــات  مؤسســة 1000يف اجلزائــر مـا ال يقـل عـن  كـان إفـالس مؤسسـات القطــاع العـام: -
بعد التأميم وارتفاع عائـدات  من القرن املاضي يف عقد السبعينات هامعظم بنيت ،اإلنتاجية خارج قطاع احملروقات

                                                           
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم اإلقتصادية، جامعة -حالة اجلزائر–يوسفي رشيد: سياسة التصدير كأداة للتقومي اهليكلي  31

 . 102، ص 2006-2005وهران، 
 .  101-99نفس املرجع السابق، ص ص  32
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أن تكون القاعدة اإلنتاجية لالنطالق بنمو اقتصادي  على وكان يعول عليها يف اسرتاتيجيات التنمية آنذاك ،النفط
   سريع.

التســعري  ،مــن اإلنتــاج كــليــتم حتديــد   ،حتــت نظــام اقتصــادي موجــه شــديد املركزيــة هــذه املؤسســات أديــرت        
حتـــت احلمايـــة احلكوميـــة ونظـــام  اهتاأغلـــب نشـــاط ، كمـــا أنالدولـــة ااخل بشـــكل إداري مـــن قبـــل موظفـــو ...التســـويقو 

كثـــري عـــن بعلـــى مـــدخالهتا مــن الطاقـــة واملـــواد األوليـــة بأســـعار تقـــل  وحتصـــلمـــن االســـترياد فهـــي حمميـــة  ،اإلعانــات
ألهنــا نشــأت يف بيئــة حكوميــة ال تعــري لألســواق وقــوى الســوق أي  ،قيةالعمليــة التســويمتــارس ال و  ،األســعار الدوليــة

  احلقيقي ملستوى اإلنتاجية بسبب انعدام احلافز. االهتمام اإداراهت تأخذوبسبب هذه األجواء مل  ،أمهية

ىل كما تعاين أغلبها من تآكل معداهتا ومكائنها بسبب قدمها وحمدودية الصيانة والتجديد، باالضافة إ         
عدم توفر رأس املال التشغيلي الالزم، فهي ال تستطيع إعادة اإلنتاج حتت ظروف املنافسة التجارية، نتيجة ارتفاع 
تكاليف اإلنتاج وتفشي البطالة املقنعة فيها، واليت تعترب حتصيل حاصل جلزء من نظام احلماية االجتماعية، فرتتب 

ى تلبية الطلب احمللي ناهيك عن التصدير الذي يتطلب قدرة  عن كل هذا إفالس العديد منها، وعدم قدرهتا عل
 كبرية على املنافسة.

  مؤشرات قياس التجارة الخارجية للجزائر:   -3
قياس مدى قدرة االقتصاد الوطين على جتنب أو على األقل يتمثل يف  هذه املؤشرات الغرض من حتليلإن         

رى حتليل مدى خضوع النشاط خبعبارة أ ،ت واألزمات اخلارجيةالتخفيف من اآلثار النامجة عن االضطرابا
 االقتصادي الوطين لعوامل خارجية بعيدة عن تأثري صانع السياسة االقتصادية الوطنية.
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  دج( مليون)الوحدة  2014 – 1970التجارة الخارجية للجزائر خالل الفترة : 1الجدول رقم 
تجارة         

 الخارجية/
 ()%د خ  ناتج

 ناتجصادرات/ 
 )%(د خ 

 لناتجواردات/
 )%(د خ 

الداخلي  الناتج
 الخام

التجارة 
 الخارجية

 السنة الواردات الصادرات

43,85 19,53 24,33 25.508,6 11.186 4.981 6.205 1970 

38,76 15,93 22,83 26.409,3 10.236 4.208 6.028 1971 

38,94 18,17 20,77 32.226,7 12.548 5.854 6.694 1972 

44,62 20,40 24,22 36.654,9 16.355 7.479 8.876 1973 

67,22 35,27 31,95 55.560,9 37.348 19.594 17.754 1974 

68,73 30,15 38,58 61.573,9 42.318 18.563 23.755 1975 

59,98 29,98 30,01 74.075,1 44.432 22.205 22.227 1976 

61,77 27,98 33,79 87.240,5 53.885 4.4102  29.475 1977 

55,97 23,12 32,85 104.831,6 58.673 24.234 34.439 1978 

53,92 28,66 25,25 128.222,6 69.132 36.754 32.378 1979 

57,33 32,40 24,93 162.507,2 93.167 52.648 40.519 1980 

58,30 32,81 25,48 191.468,5 111.617 62.837 48.780 1981 

52,93 29,14 23,79 207.551,9 109.862 60.478 49.384 1982 

47,27 25,98 21,30 233.752,1 110.504 60.722 49.782 1983 

43,59 24,16 19,43 263.855,9 115.015 63.758 51.257 1984 

39,11 22,14 16,97 291.597,2 114.055 64.564 49.491 1985 

26,41 11,78 14,63 296.551,4 78.329 34.935 43.394 1986 

24,27 13,35 10,92 312.706,1 75.889 41.736 34.153 1987 

25,55 13,06 12,49 347.716,9 88.848 45421 43.427 1988 

33,65 17,04 16,60 422.043,0 142.009 71.937 70.072 1989 

37,75 22,06 15,70 554.388,1 209.297 122.279 87.018 1990 

43,25 27,09 16,15 862.132,8 372.830 233.589 139.241 1991 

40,71 23,17 17,54 1.074.695,8 437.557 249.010 188.547 1992 

37,37 20,14 17,23 1.189.724,9 444.587 239.552 205.035 1993 

44,67 21,81 22,87 1.487.403,6 664.480 324.338 340.142 1994 

50,46 24,86 25,60 2.004.994,7 1.011.644 51498.4  513.193 1995 

48,21 28,83 19,39 2.570.028,9 1.239.137 740.811 498.326 1996 

46,52 28,48 18,04 2.780.168,0 1.293.348 791.768 501.580 1997 

40,32 20,80 19,51 2.830.490,7 1.141.235 588.876 552.359 1998 

44,82 25,96 18,86 3.238.197,5 1.451.190 840.517 73610.6  1999 

56,94 40,20 16,74 4.123.513,9 2.347.642 1.657.216 690.426 2000 

53,11 35,02 18,09 4.227.113,1 2.245.198 1.480.336 764.862 2001 

54,35 33,19 21,16 4.522.773,3 2.458.232 1.501.192 957.040 2002 

56,15 36,21 19,94 5.252.321,1 2.949.495 1.902.054 1.047.441 2003 
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59,39 38,01 21,38 6.149.116,7 3.651.848 2.337.448 1.314.400 2004 

65,00 45,25 19,75 7.561.984,4 4.915.193 3.421.548 1.493.645 2005 

65,13 46,80 18,33 8.501.635,8 5.537.542 3.979.001 1.558.541 2006 

65,55 45,06 20,49 9.352.886,4 6.130.992 4.214.163 1.916.829 2007 

69,86 46,57 23,29 11.043.703,5 7.714.703 5.142.670 2.572.033 2008 

61,57 32,93 28,64 9.968.025,3 6.137.625 3.282.820 2.854.805 2009 

60,52 35,40 25,12 11.991.563,9 7.256.553 4.244.746 3.011.807 2010 

60,11 36,81 23,30 14.526.608,3 8.731.354 5.346.733 3.384.621 2011 

58,82 34,58 24,24 16.115.429,5 9479858 5.572.786 3.907.072 2012 

57,50 31,13 26,37 16.569.270,8 9525781 5.157.233 4.368.548 2013 

55,19 28,57 26,62 17.730.700,0 9785379 5.065.671 4.719.708 2014 

 

Source: Rétrospective statistique  1970-2002, office national des statistiques, 2005, pp 167-168. 

Rétrospective statistique  1970-2002, op.cit, pp 234-236. 

Collection Statistiques, évolution des échanges extérieurs de marchandises de 1998 à 

2008, n°148, office national des statistiques, janvier 2010, p15. 

Collection Statistiques, évolution des échanges extérieurs de marchandises de 1998 à 

2008, op.cit, p80.  

Données statistiques, indices de valeur unitaire à l’importation de marchandises, office 

national des statistiques, n°651, premier semestre 2010, p9.  

Annuaire statistique de l’Algérie, résultats 2005-2007, office national des statistiques, 

n°25, 2009, p 430.  

Ministère des Finances, direction générale des douanes, centre national de l’information 

et des statistiques,  statistiques du commerce extérieur de l’Algérie, 2010, p4.   

Ministère des Finances, direction générale des douanes, centre national de l’information 

et des statistiques,  statistiques du commerce extérieur de l’Algérie, 2014, p4.  

Ministère des Finances, direction générale des douanes, centre national de l’information 

et des statistiques,  statistiques du commerce extérieur de l’Algérie, 2013, p4.  

Ministère des Finances, production et valeurs ajoutées par secteur, disponible sur internet, 

http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/pib/PIB2014.pdf 

Office national des statistiques: produit intérieur brut (SCN) et son affectation, disponible 

sur internet 12-04-2015  http://www.ons.dz/IMG/pdf/PIB_SCN_aff2000-2013.pdf 

   :الداخلي الخاممؤشر التجارة الخارجية إلى الناتج  -
 مسامهةإبراز مدى األمهية اليت حيتلها قطاع التجارة اخلارجية يف النشاط االقتصادي الوطين، عن طريق ني يب        

 خاللبلغ متوسط درجة االنفتاح على قطاع التبادل اخلارجي ، حيث الداخلي اخلام الناتجاملبادالت اخلارجية يف 
النشاط االقتصادي الوطين يتوقف على عوامل  نصفاألمر الذي يعين أن  ،%50.56ها الدراسة تالفرتة اليت مشل

فإن االضطرابات اخلارجية، سواء ما تعلق  ،تصادية الوطنية. وبالتايلبعيدة عن تأثري صانع السياسة االق خارجية

http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/pib/PIB2014.pdf
http://www.ons.dz/IMG/pdf/PIB_SCN_aff2000-2013.pdf
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جزء مهم  تؤثر علىاملستوردة،  واخلدمات لسلعلبالطلب األجنيب على السلع واخلدمات احمللية أو بالعرض األجنيب 
   من النشاط االقتصادي الوطين، يتجاوز امليدان االقتصادي إىل امليادين االجتماعية والسياسية.

  : الداخلي الخاممؤشر الواردات إلى الناتج  -
تلبيـة لاالعتمـاد علـى اخلـارج  حجـمعكـس ي عن مدى إسهام الواردات يف تلبية الطلب الكلي، أي أنـه عرّب ي        

الـــداخلي اخلـــام أعلـــى  النـــاتجبلغـــت نســـبة الـــواردات إىل  . فقـــد33األجنبيـــةالطلـــب احمللـــي واألجنـــيب علـــى املنتجـــات 
 %22.12، أي مبتوســط قيمتــه %10.92 بـــ 1987، وأدىن مستـــوى عـــام %38.58فكانــت  1975ام مســتوياهتا عــ

الطلـب الكلـي علـى السـلع واخلـدمات متـت تلبيتــه مــن  %22.12األمـر الـذي يعـين أن حـوايل ، خـالل فـرتة الدراســة
      باللجوء إىل االسترياد.

  :الداخلي الخام مؤشر الصادرات إلى الناتج  -
بلغ  فقد الوطين،يف دفع عجلة النشاط االقتصادي رة صدالسلع واخلدمات املمسامهة يربز أمهية دور         

الداخلي اخلام  الناتجمن  %28.44مما يعين أن حوايل ، %28.44 اخلام الداخلي الناتجمتوسط إسهامها يف 
األجنيب على املنتجات احمللية  وعليه فاضطرابات الطلب ،مصدره اإلنفاق األجنيب على السلع واخلدمات احمللية

إىل ارتفاع درجة تركز  ذلك يعود تفسري، و نعكس على االقتصادي الوطين، فينتعش بزيادته وينكمش برتاجعهي
 اليت تعتمد بنسبة كبرية على احملروقات.  الصادرات اجلزائرية

 مؤشر البنية الهيكلية للصادرات والواردات:   -
(، 2منها هي عبارة عن حمروقات )أنظر اجلدول رقم  %97الصادرات أن حوايل  يظهر من خالل حتليل         

مليار دوالر بعد أن كانت تعادل حوايل  60.30مقدار  2014واليت تسعر بالدوالر األمريكي، حيث بلغت عام 
 .  2004مليار دوالر عام  31.39

 

 
                                                           

 .54-44، ص ص 1989لتبعية يف الوطن العريب، مركز الوحدة العربية، بريوت، ابراهيم العيسوي: قياس ا 33
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 ن دوالر()مليو  2014-2004: تطور صادرات الجزائر في الفترة 2الجدول رقم 
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات

إجمالي 
 62886 64974 71866 73390 57053 45194 79298 60163 54613 46002 32148 الصادرات

صادرات 
 60304 62960 69804 71241 55527 44128 77361 58831 53456 45004 31390 المحروقات

صادرات 
 95.89 96.90 97.13 97.07 97.33 97.64 97.56 97.79 97.88 97.83 97.64 %المحروقات

باقي 
 2582 2014 2062 2149 1526 1066 1937 1332 1158 997 759 الصادرات

باقي 
 4.11 3.10 2.87 2.93 2.67 2.36 2.44 2.21 2.12 2.17 2.36 %الصادرات

Source: Ministère du Commerce, agence nationale de promotion du commerce extérieur, 

algex, www.algex.dz 

(، حيث 3ويعود هذا االرتفاع بالدرجة األوىل إىل التحسن املسجل يف أسعار النفط )أنظر اجلدول رقم         
، 2005دوالر للربميل عام  50.6ىل إ 1999دوالر للربميل عام  17.5انتقل املتوسط السنوي لسعر الربميل من 

 دوالر للربميل.  99.02بـ  2014دوالر للربميل، ويف عام   77.4بـ 2010وقدر يف عام 
 )دوالر/برميل( 2014-1999: أسعار النفط لسلة خامات أوبك خالل الفترة 3الجدول رقم 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنة

 61.0 50.6 36.0 28.2 24.3 23.1 27.6 17.5 السعر االسمي

 *2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة

 99.02 105.9 109.5 107.4 77.4 61.0 94.4 69.1 السعر االسمي

  .343، ص 2011أبوظيب، ، 31، العدد املالحق اإلحصائية التقرير االقتصادي العريب املوحد، صندوق النقد العريب: المصدر:
  .393، ص 2014أبوظيب، ، 34، العدد املالحق اإلحصائية التقرير االقتصادي العريب املوحد، صندوق النقد العريب:         

Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie: historique du cours du Brent daté, 

en dollar par baril, disponible sur internet le 12-08-2015, http://www.developpement-

durable.gouv.fr/Historique-du-cours-du-Brent-date.html 

 تعرب عن سعر برميل برنت.  2014* سنة                  

http://www.algex.dz/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Historique-du-cours-du-Brent-date.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Historique-du-cours-du-Brent-date.html
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، وهذا %3رج قطاع احملروقات فتمثل نسبة ضئيلة من القيمة اإلمجالية للصادرات ال تتجاوز أما الصادرات خا
الوضع غري مريح طاملا أن أسعار احملروقات ختضع دوما للتغريات يف األسواق العاملية، وليس من السهل على الدول 

ا اخنفاض قيمة الصادرات حيث أن أي اخنفاض يف أسعارها ينتج عنه حتم املصدرة للبرتول التحكم فيها،
 اإلمجالية.

الذي يبني أهم اجملموعات السلعية املكونة  4ومن أجل توضيح بنية الواردات اجلزائرية نستعني باجلدول رقم         
، ويتعلق األمر مبجموعة سلع التجهيز الصناعي، املواد الغذائية، 2014إىل غاية  2004هلا خالل الفرتة من 
نعة، سلع االستهالك غري الغذائية، إضافة إىل املواد اخلام، الذهب الصناعي، سلع التجهيز املنتجات نصف املص

 الفالحية، الطاقة والزيوت.
 (مليون دوالر) 2014-2004: التركيبة السلعية لواردات الجزائر خالل الفترة 4الجدول رقم 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات

 11005 9580 9022 9755 6058 5863 7813 4954 3800 3587 3605 المواد الغذائية

 2879 4385 4955 1097 955 549 594 324 244 212 173 الطاقة والزيوت

 1891 1841 1839 1761 1409 1200 1394 1325 843 751 784 مواد الخام

منتجات نصف 
 12852 11310 10629 10480 10098 10165 10015 7105 4934 4088 3645 مصنعة

سلع التجهيز 
 658 508 330 382 341 233 174 146 92 160 173 الفالحية

سلع التجهيز 
 18961 16194 13604 15708 15776 15139 15142 10026 8528 8425 7124 الصناعية

سلع استهالكية 
 10334 11210 9997 7270 5836 6145 4346 3752 3009 3103 2783 غير غذائية

 - - - - - - 2 0.01 2 4 6 ذهب صناعي

 58580 55028 50376 46453 40473 39294 39479 27631 21456 20357 18293 المجموع

Source: Ministère du Commerce, agence nationale de promotion du commerce extérieur, algex, www.algex.dz. 

Ministère des Finances, direction générale des douanes, centre national de l’information et des 

statistiques,  statistiques du commerce extérieur de l’Algérie, 2014, op.cit, p16.    

Ministère des Finances, direction générale des douanes, centre national de l’information et des 

statistiques,  statistiques du commerce extérieur de l’Algérie, 2013, op.cit, p16.    

http://www.algex.dz/
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ومن قراءة معطيات اجلدول يتضح أن سلع التجهيز الصناعي احتلت املرتبة األوىل من إمجايل الواردات       
مليون  7124مليون دوالر بعد أن كانت تساوي  18961سجلت مبلغ  2014طوال فرتة الدراسة، فخالل عام 

إىل ذلك، ففي عام . باإلضافة 2014من إمجايل الواردات يف عام  %32.37وهي تشكل  ،2004دوالر عام 
أي  %21.94احتلت الواردات من املنتجات نصف املصنعة املرتبة الثانية من إمجايل الواردات بنسبة تقدر  2014

، وبعدها تأيت السلع %18.79مليون دوالر، أما املواد الغذائية فقد احتلت ثالث رتبة بنسبة  12852ما قيمته 
من إمجايل الواردات، أما الطاقة والزيوت، املواد  %17.64ابعة حيث متثل االستهالكية غري الغذائية يف املرتبة الر 

على الرتتيب، وتأيت  %3.23و %4.91اخلام، فإهنا حتتل الرتبة اخلامسة والسادسة على التوايل حمققة نسبة قدرها 
 .   %1.12يف املرتبة األخرية من حيث االسترياد سلع التجهيز الفالحية بنسبة 

، حيث 2014حظ من خالل حتليل الواردات أهنا تتزايد من عام إىل آخر، ووصلت أوجها عام كما يال       
مليون دوالر، وذلك الرتفاع الطلب احمللي على السلع املستوردة، ولتغطية احتياجات برنامج  58580حققت مبلغ 

وجهت السترياد التجهيزات ، فنسبة معتربة 2001اإلنعاش االقتصادي اليت انطلقت فيه احلكومة اجلزائرية عام 
مليون دوالر، وهذا الوضع متت حماولة تصحيحه من  11005الصناعية، يف حني جند أن فاتورة الغذاء بلغت 

 خالل ختفيض قيمة الدينار املستمر لكبح الواردات.   

 التوزيع الجغرافي للتجارة الدولية:  -
(، كما تزداد قيمتها كل سنة، حيث 5د األورويب )اجلدول رقم تؤمن اجلزائر غالبية وارداهتا من دول االحتا         

خالل عام  %50.67، وما نسبته 2013من إمجايل الواردات خالل عام  %52.20مثلت حصتها ما يقارب 
، أما املرتبة الثالثة فعادت ملناطق %21.54، مث احتلت املرتبة الثانية دول آسيا دون البلدان العربية بنسبة 2014

، أما التعامل مع دول أمريكا اجلنوبية، %14.40التعاون والتنمية االقتصادية دون االحتاد األورويب حبصة منظمة 
     .الدول العربية، بلدان إفريقيا فيعترب ضعيف جدا

من  %63.53أما الصادرات فترتكز يف الدول الصناعية، سواء دول االحتاد األورويب اليت احتلت نسبة          
، مث تأيت يف الرتبة الثانية مناطق 2014خالل عام  %64.21، وتقريبا نسبة 2013لصادرات خالل عام إمجايل ا

، أما املرتبة الثالثة فعادت إىل دول آسيا %16.45منظمة التعاون والتنمية االقتصادية دون االحتاد األورويب حبصة 
 الدول العربية، بلدان إفريقيا.    ، تليها دول أمريكا اجلنوبية،%8.05دون البلدان العربية بنسبة 
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 )مليون دوالر( 2014-2013: التوزيع الجغرافي لتجارة الجزائر الخارجية خالل الفترة 5الجدول رقم 

 السنوات         
 التوزيع الجغرافي

 الواردات الصادرات
2013 2014 2013 2014 

 %صيبالن القيمة %النصيب القيمة %النصيب القيمة %النصيب القيمة
 50.67 29.684 52.20 28.724 64.21 40.378 63.53 41.277 االتحاد األوروبي

منظمة التعاون 
 والتنمية االقتصادية

)دون االتحاد 
 (األوروبي

12.210 18.79 10.344 16.45 6.965 12.66 8.436 14.40 

 1.51 886 2.20 1.213 0.16 98 0.08 52 بلدان أوروبية أخرى

 6.51 3.815 6.30 3.466 5.06 3.183 4.94 3.211 أمريكا الجنوبية

آسيا دون البلدان 
 21.54 12.619 19.30 10.623 8.05 5.060 7.23 4.697 العربية

 - - - - - - - - بلدان المحيط

البلدان العربية )دون 
 3.35 1.962 4.39 2.414 1.03 648 1.23 797 المغرب العربي(

 1.26 738 1.87 1.029 4.87 3.065 4.06 2.639 بلدان المغرب العربي

 0.75 440 1.08 594 0.17 110 0.14 91 بلدان إفريقيا

 100 58.580 100 55.028 100 62.886 100 64.974 المجموع

Source: Ministère des Finances, direction générale des douanes, centre national de 

l’information et des statistiques,  statistiques du commerce extérieur de l’Algérie, 2014, op.cit, 

p16.    

   :الجزائرية زيادة الصادراتو ترشيد الواردات ثانيا: آليات 
وذلك من خالل  الواردات وتشجيع الصادرات إحالل تعتمد علىإن الصياغة اجلديدة للسياسة االقتصادية       

، احرتام مقاييس اجلودة والنوعية، زيادة الصادرات الصناعية اجلزائرية، زائريمعاجلة اخللل يف قيمة الدينار اجل
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 تعديل معدالت الضرائب على التجارة اخلارجية، تدعيم التجارة االلكرتونية، االهتمام بنشاط البحث والتطوير
 .  ترشيد الوارداتو 

    معالجة الخلل في قيمة الدينار الجزائري: -1
م تغيــري ســعر الصــرف يف تصــحيح اخــتالل امليــزان التجــاري عــن طريــق تعــديل األســعار احملليــة هاميكــن أن يســ      

فــالغرض مــن قيــام احلكومــة ممثلــة يف الســلطات النقديــة  ،بــني الصــادرات والــوارداتمــا األجنبيــة مبــا يســمح بــالتوازن و 
فتخفـيض  ،زن إىل امليـزان التجـاريقيمـة الـدينار بالنسـبة للعمـالت األجنبيـة هـو إعـادة التـوا )بنك اجلزائر( بتخفيض

العملة سريفع سعر الصرف األجنيب، أي قيمة العمالت األجنبية مقومة بالعملة الوطنية، بعبارة أخرى، خيفض من 
يرتتب على ذلك أن و  ،األسعار احمللية مقومة بالعمالت األجنبية ويرفع من األسعار اخلارجية مقومة بالعملة الوطنية

كمــا أن الســلع الوطنيــة تصــبح   ،يــة غاليــة الــثمن بالنســبة للمــواطنني فيقــل االســترياد مــن اخلــارجتصــبح الســلع األجنب
تــزداد صــادرات الدولــة إىل اخلــارج، ويرتتــب  ذلكوبــ ،رخيصــة يف نظــر األجانــب فيــزداد طلــبهم علــى الســلع الوطنيــة

امليـزان التجـاري قـد يعـوض  على زيادة الصـادرات مـن ناحيـة واخنفـاض الـواردات مـن ناحيـة أخـرى فـائض إجيـايب يف
 هاأعال توسجل ،1988 سنةشرع يف ختفيض قيمة الدينار اجلزائري وقد  العجز الذي كان موجوًدا قبل التخفيض.

 .   6رقم مبني يف اجلدول هو كما   1994و 1991سنوات 

 2000-1989فترة خالل ال بالنسبة للعمالت الرئيسية الجزائري تخفيض الدينارل السنوي معدل: ال6الجدول رقم 
SPA (100) ITL (1000) FRF USD السنة 

32,4 22,7 23,8 17,6 1989 

72,2 69,3 71,6 51,5 1990 

75,2 73,7 73,6 75,2 1991 

10,3- 17,1- 0,3 6,6 1992 

12,4- 7,0 - 2,2- 5,7 1993 

86,7 82,9 96,8 78,9 1994 

31,8 24,8 33,2 21,1 1995 

0,10 11,7 0,7 7,8 1996 

9,00- 8,1- 7,9- 5,5 1997 

2,52 1,8 2,83 2,36 1998 

 9,36 9,7 9,75 19,27 1999 

0,70- 1,96- 1,97- 12,81 2000 

 متوسط الفرتة 22,95 32,20 28,10 28,63
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Source: Mohamed Kenniche: Monnaie surévaluée, système de prix et dévaluation en 

Algérie, Cahiers du CREAD n°57, 3ème trimestre 2001, p  33 .     

الفرنك الفرنسي، اللرية كبالنسبة للعمالت األوروبية   كان متماثال  اجلزائري نالحظ أن ختفيض الدينار        
وعليه فإن  ،أقل حدة فقد كانالدوالر  الواليات املتحدة األمريكية ، أما بالنسبة لعملةطا اإلسبانيةيية والبساإليطال

مما يدل على أن سوق الصرف الرمسي  ،اخنفاض العملة الوطنية غري متماثل بالنسبة ملختلف العمالت األجنبية
  للدينار غري فعال.

وكذا تصحيح تكافؤ القدرة الشرائية للعملة الوطنية  ،املوازية للنقود والسلعن السعي إلزالة األسواق كما أ        
وتسهيل اندماج االقتصاد اجلزائري يف االقتصاد العاملي أرغم السلطات العمومية على ختفيض قيمة الدينار حبوايل 

بالنسبة للبستا  %87بالنسبة للرية اإليطالية و %83 ،بالنسبة للفرنك الفرنسي %97بالنسبة للدوالر،  79%
هو متكني اجلزائر من إرساء سوق حرة  ذلك من بني األهداف األساسية املرجوة من وراءو .1994اإلسبانية سنة 

مث يف أول األمر إنشاء سوق مصرفية مشرتكة للعمالت الصعبة تسمح للبنوك التجارية من حيازة حيث  ،للصرف
مث التخلي عن جلسات حتديد القيمة،  1996شهر جانفي ومنذ  ،34العملة الصعبة املودعة من طرف زبائنها

   .35عائمةوشكل ذلك خطوة حامسة حنو حتقيق نظام أسعار صرف 

تحويل فبعد كل هذه السلسلة من التخفيضات مل تتمكن اجلزائر بعد من إنشاء سوق صرف حرة، ولكن       
إلغاء سوق الصرف اآلجل، فتخوف السلطات  كما مت  الدينار ما زال يقتصر على عمليات التجارة اخلارجية فقط،

هذا  ،إلغاء عمليات الشراء اآلجل للعمالت األجنبيةإىل  1993سنة  ، أدىالنقدية من عمليات املضاربة احملتملة
 القرار فقد كل إمكانية للتغطية ضد خطر الصرف بالنسبة للمستوردين واملصدرين اجلزائريني.

من إمجايل  %97ن املواد األولية خاصة احملروقات اليت تشكل أكثر من أما فيما يتعلق بالصادرات م      
حيث تتحدد أسعار بيعها بالعمالت األجنبية يف األسواق العاملية،  ،، فينعدم التأثري اإلجيايب للتخفيضالصادرات

                                                           
34 Abdelouahab Keramane: Présentation du marché interbancaire des changes, Banque d’Algérie, disponible 

sur internet, 03-04-2012, http://www.bank-of-algeria.dz/marcheint1.htm 
35 Fonds monétaire international: Rapport des services du FMI pour les consultations de 2010 au titre de 

l'article IV, n°11/39, 23 décembre 2010, Washington, p 3.  

javascript:top.openResultPage('(Number:%7b57%7b)%20AND%20(ArticleLevel:principal)','Sommaire',0);
http://www.bank-of-algeria.dz/marcheint1.htm
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لسائدة يف الدول كما أن الطلب عليها يكون مرتبطًا بالظروف االقتصادية ا  ،أي أهنا ال تتأثر بالتكلفة الداخلية
 لذلك تكون مرونة الطلب على هذا النوع من الصادرات جد ضعيفة بالنسبة ألسعارها. ،الصناعية

 ىتتحدد األسعـار الداخلية للمنتجات املستوردة وفًقا لتقلبات سعر الصـرف، ويصعب الضغط عل كما      
يضاف إىل ذلك و  ،ة التقنية من جهة أخرىحجم هذه املنتجات لعدم مرونة البنيان االقتصادي من جهة والتبعي

 . حجم الواردات إال بالركود االقتصادي تناقصفال يتحقق  ،هو ذو مرونة ضعيفة عليها أن الطلب

 سعر صرف الدينار الجزائري مقابل العمالت الرئيسيةل السنوي معدلال: 7الجدول رقم 
 2011-2002خالل الفترة  

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنة   العملة      

 64.5828 69.2920 72.6470 73.2760 72.0610 77.3950 79.682 دوالر  و.م.أ 

 93.9597 95.1804 90.3527 89.6350 87.3279 79.2962 73.0825 اليورو

  2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنة      العملة    

  80.5606 79.3808 77.5519 72.8537 74.3908 72.6470 دوالر  و.م.أ 

  106.9064 105.4374 102.1626 102.2154 97.5985 101.1664 اليورو

 .394-393مرجع سابق، ص ص  ،2011 التقرير االقتصادي العريب املوحد صندوق النقد العريب: المصدر:
   ،2009أبوظيب، ، 29، العدد املالحق اإلحصائية ،2009 التقرير االقتصادي العريب املوحد صندوق النقد العريب:

  .372-371 ص ص
 .  10، ص 2010، أبوظيب، 2008-1999النشرة اإلحصائية للدول العربية  صندوق النقد العريب:

Ministère des finances: taux de change, disponible sur internet,  12-08-2015, http://www.dgpp-

mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/taux_change/taux%20de%20change2014.pdf 

 من اختذت احلكومة جمموعةوملواجهة الضغوط التضخمية النامجة عن تراجع قيمة الدينار اجلزائري         
تشجيع االدخار  ،تصحيحية هتدف إىل زيادة النمو االقتصادي عن طريق حترير املبادالت التجاريةالجراءات اإل

   التخفيض يف الضرائب والتعريفات اجلمركية.، خوصصة املؤسسات العموميةاملباشر،  اخلاص واالستثمار األجنيب

 

 

http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/taux_change/taux%20de%20change2014.pdf
http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/taux_change/taux%20de%20change2014.pdf
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 سياسة زيادة الصادرات الصناعية الجزائرية: إتباع -2
، لذلك على نجاح التصديري حيتاج إىل مستوى غري مسبوق من اجلهد على املستويني العام واخلاصإن ال        

اجلزائر أن تقوم بالعديد من الربامج لتشجيع وتطوير اإلنتاج الوطين مبا يسمح له باملنافسة يف األسواق الدولية، 
ومن بني القواعد اهلامة الواجب مراعاهتا  .36هبدف التخلص من التبعية اجتاه قطاع احملروقات عرب تنويع الصادرات

اختيار بعض قطاعات التصدير السلعي يف اجملاالت اليت تتمتع فيها اجلزائر مبيزات تنافسية كبداية  تتمثل يف
 يف تكون قطاعات البداية أن يقرتحعلى معطيات النسيج الصناعي اجلزائري،  ، واعتماًدا37التصديريلالنطالق 

ومما  ،الصناعات احلديدية واملعدنية ،اعية، املواد الغذائية املصنعة، مواد البناء ومستلزماتهجانب احلاصالت الزر 
معدالت عالية لنمو ، قاعدة صناعية هامةمزايا عديدة ك ه هذه الصناعات منبيدعم هذا االختيار ما تتمتع 

تالية إىل الصناعات الرحلة املت التصديرية يف مث تنتقل املنتجا، توافر املواد اخلام حملًياو  الطلب العاملي على منتجاهتا
   خرية إىل الصناعات اإللكرتونية احلديثة. األرحلة املإىل أن نصل يف  ،الكيماوية وامليكانيكية

واليت ميكن االستفادة منها يف عملية  ،وتعد هذه املراحل من التجارب العملية الناجحة يف تنمية الصادرات        
والرتكيز على الصناعات اليت  يرية من خالل التحرك من جمموعة منتجات إىل جمموعة أخرى،االنطالقة التصد

 ،اليت تبدأ عادة بالصناعات اليت تتصف باخنفاض الكثافة الرأمسالية ،وكل مرحلة من مراحل النمو التصديري تتواءم
    ة التكنولوجية.الصناعات الكثيفف ،مث التدرج إىل الصناعات ذات الكثافة الرأمسالية األعلى

 :   ما يلي منها تنشيط البنية املؤسسية للتصدير هبدف العديد من املؤسسات إنشاءمت  لتحقيق ذلكو           
يف تنمية املبادالت التجارية، برتقية الصادرات وترشيد الواردات،  تساهم للمعارض والتصدير: اجلزائرية املؤسسة -

  . 38هاخارجو اجلزائر داخل شيط التظاهرات االقتصادية يف مهمتا تنظيم وتن اوقد أوكلت إليه
الوطنية للنشر واإلشهار: من مهامها يف جمال ترقية الصادرات خارج قطاع احملروقات القيام بكل عمل أو  الوكالة -

 . 39نشاط إعالمي من شأنه املسامهة بتعريف اإلنتاج الوطين يف اخلارج

                                                           
 .259، ص 2007ارة اخلارجية من إحتكار الدولة إىل إحتكار اخلواص، دار اخللدونية، اجلزائر، اجلزائرية يف تنظيم التج اجلياليل: التجربة عجة 36

37 Abdelkader Derbal: L'exportation et l'entreprise Algérienne: Passé, Présent, Futur",  Les Cahiers du Cread, 

n°43, 1er Trimestre 1998, p 44.                                          
38 Rachid gasmi: les foires et salons « vecteur de promotion de la production national »,safex ,  disponible sur 

internet, 03-04-2012, http://www.safex-algerie.com/fr/safex/lettre-du-president.html 

http://www.safex-algerie.com/fr/safex/lettre-du-president.html
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ارجية: مكلف باملشاركة يف تطوير إسرتاتيجية ترقية التجارة اخلارجية، ويساهم يف الديون الوطين لرتقية التجارة اخل -
 .    40تطبيق السياسة الوطنية للمبادالت التجارية عن طريق تسهيل نفاذ املنتجات احمللية إىل األسواق العاملية

قطاعات االقتصاد الوطين  القيام بكل عمل يرمي إىل ترقية خمتلفهدفها الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة:  -
 . 41وتنميتها وتوسيعها السيما يف جمال األسواق اخلارجية

الشركة الوطنية لتأمني القرض عند التصدير: تكلف بتأمني كل األخطار املرتتبة عن عمليات التصدير وفًقا  -
ضافة إىل األخطار للشروط املنصوص عليها يف العقد سواءا كانت جتارية، سياسية، أخطار عدم التحويل، باإل

 . 42النامجة عن الكوارث وتستثىن صادرات احملروقات من اختصاص هذه الشركة

 احترام مقاييس الجودة والنوعية:       -3
تعيش املؤسسات يف بيئة من مساهتا بروز التنافسية كحقيقة أساسية حتدد جناح أو فشل مؤسسات األعمال،       

، فبدأت بالرتكيز على مقاييس جديدة لتقييم 43ستمر لتحسني موقفها يف األسواقمما حيتم عليها العمل اجلاد وامل
أدائها، وهي املقارنة مع املنافس النموذجي، وبالتايل وضع اخلطط والربامج املالئمة، ومن مث العمل على جتاوزه 

 .       44وحتقيق مزايا تنافسية وانتزاع مركز الصدارة يف السوق

ملؤسسة يف وضع تنافسي على املستوى الدويل، فإنه عليها االهتمام مبستوى اجلودة، وألجل أن تكون ا      
 فاملنتوج جيب أن يتوافق وينسجم مع املتطلبات العاملية حىت يضمن بقاءه يف بيئة األعمال، فاحلصول على شهادة
                                                                                                                                                               

، 2، الصادر قي اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد 1967ديسمرب  20، املؤرخ يف 279-67املرسوم التنفيذي رقم  39
 .    16، ص 1968جانفي  05بتاريخ 

، 58لصادر قي اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد ، ا1996أكتوبر  18، املؤرخ يف 327/ 96املرسوم التنفيدي رقم   40
    .  10-9، ص ص 1996أكتوبر  06بتاريخ 

 ،16الصادر قي اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد ، 03/03/1996املؤرخ يف ، 96/94التنفيدي رقم  املرسوم 41
 .    20ص  ،1996س مار  06بتاريخ 

بتاريخ ، 03الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد ، 10/01/1996املؤرخ يف ، 96/06التنفيدي رقم  املرسوم 42
    . 17، ص 1996جانفي  14
 . 88ص  ،2008عامل الكتب احلديث، عمان،  ،1900التميمي، أمحد اخلطيب: إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات التأهيل لإليزو  فواز 43
  .    90ص  املرجع السابق، نفس 44
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منتجات وخدمات ذات جودة  ، بتقدمي45يتطلب من املؤسسة االلتزام باملواصفات احملددة واملتفق عليها دوليا يزوإ
 .       46مقبولة، الشيء الذي جيعل العمالء أكثر ثقة هبا، مما يزيد من حصتها السوقية، وبالتايل تعظيم أرباحها

يف  9000يزو إ علىمسار تقييس املؤسسات حديث النشأة يف اجلزائر، حيث حتصلت أول مؤسسة كما أن        
لتقليد اليت عرفت انتشارًا واسًعا يثري القلق، مما دفع السلطات العمومية إىل ظاهرة ا من، فهي تعاين 1998جويلية 

وضع أجهزة قانونية وتشريعية ملكافحتها، وذلك قبل االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة حيث ستصبح املنافسة 
 :   وميكن تناول مظاهر االهتمام باجلودة يف اجلزائر بإجياز على النحو اآليت، 47جد قاسية

إنشاء املعهد اجلزائري للتقييس، وهو اهليئة املمثلة للجزائر وكعضو يف املنظمة العاملية للتقييس، وله حق منح  -
شهادة مطابقة املنتوج فقط، فهذا املعهد يرافق املؤسسات اجلزائرية طوال مسريهتا لتطبيق نظام تسيري اجلودة من 

زمة والتدقيق األويل هلا، كما تدعم الدولة هذه املؤسسات ماديا خالل تكوين أفرادها وتقدمي اإلرشادات الال
 للحصول على الشهادة.

ويف إطار تطوير اجلودة باجلزائر، مت إنشاء اجلائزة اجلزائرية الوطنية للجودة حتت وصاية وزارة الصناعة، حيث  -
2004شركة االمسنت عني توتة عام  ،2003حتصلت عليها صيدال عام 

وطنية إلنتاج اللوالب املؤسسة ال، 48
، املؤسسة اجلزائرية إلجناز التجهيزات 2006، املؤسسة الوطنية لصناعة امللح عام 2005والسكاكني والصنابري عام 

، مؤسسة ميناء جباية عام 2008، مؤسسة نقل املعدات الصناعية والكهربائية عام 2007واملنشآت املعدنية عام 
، 2012، مؤسسة اخلزف بالغزوات عام 2011، جممع بن محادي عام 2010، املؤسسة الوطنية للدهن عام 2009

 .    2014وكناوف بالتر فلوروس عام  2013املؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية عام 

                                                           
حجيم الطائي، حممد عاصي العجيلي، ليث علي احلكيم، مؤيد الفضل: نظم إدارة اجلودة يف املنظمات اإلنتاجية واخلدمية، دار  يوسف 45

    .74ص  ،2009اليازوري العلمية، عمان، 
خطوة جديدة على الطريق لتطوير املنظومة اإلدارية، سلسلة إصدارات احتاد الصناعة  2000إصدار عام  0009نصر اهلل: إيزو   نظمي 46

 .  21، ص 2000املصرية، القاهرة، 
47 Mohamed chaib aissaoui: la certification, la labellisation et le marquage au service de l’économie nationale, 

IANOR, 19 décembre 2010, p 2.   

، جملة إهلام حيياوي: اجلودة كمدخل لتحسني األداء اإلنتاجي للمؤسسات الصناعية اجلزائرية، دراسة ميدانية بشركة االمسنت عني التوتة )باتنة( 48
 .      50، ص 2007، 5الباحث، العدد 
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إىل  664بالنسبة لشهادات اإليزو، فقد بلغ عدد املؤسسات اجلزائرية املتحصلة على شهادات اإليزو ما يقدر بـ  -
 (.8)أنظر اجلدول رقم  2013عام غاية هناية 

 : تطور عدد المؤسسات الجزائرية المتحصلة على شهادة إيزو8الجدول رقم 
مواصفات 

 اإليزو
إيزو 

13485 
إيزو 

14001 
إيزو 

22000 
إيزو 

50001 
إيزو 
9001 

إيزو 
27001 

إيزو 
16949 

 المجموع

 664 0 02 540 04 11 101 06 العدد

Source: organisation internationale de normalisation, évolution des certificats iso en Algérie, 

disponible sur internet, 16-08-2015, http://www.iso.org/iso/FR/home/standards/certification/iso- 

survey.htm?certificate=ISO%2014001&countrycode=DZ#standardpick 

   االهتمام بنشاط البحث والتطوير: -4

كن من حتسني املنتجات ميالدول الصناعية بأنشطة البحث واالبتكار لكوهنا مصدر ذو أمهية  اعتنت      
تقليص كلفة اإلنتاج، ختفيض استهالك الطاقة واملواد األولية، إرساء ودعم تنافسية اآللة الصناعية،  ،واإلنتاجية

وعليه، عند إعداد برامج تنمية الصادرات جيب التفكري يف إنشاء . اخل…على البيئةاحلفاظ و شغل الخلق مناصب 
 منالباحثني  ميكن أنإن ذلك من شأنه ، برنامج قومي لربط أجهزة البحث العلمي باملؤسسات االقتصادية

ي والتطوير التعرف على املشاكل الواقعية واقرتاح احللول. لذلك تعمل اجلزائر جاهدة يف ميدان البحث العلم
 1998أوت  22يف  للبحث العلمي 11-98قانون  تشريعبوجتسد ذلك  ،التكنولوجي الستـدراك التأخر املسجل

 والذي يهدف إىل مايلي:  

                                                           
 :تطبيقا هلذا القانون مت إصدار عدد من املراسيم التنفيذية 
 الذي حيدد تنظيم وإدارة املكاتب الفرعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. 1999أكتوبر  31املؤرخ يف  243-99فيذي املرسوم التن -
 الذي حيدد قواعد إنشاء تنظيم وإدارة خمابر البحث. 1999أكتوبر  31املؤرخ يف  255-99املرسوم التنفيذي  -
الذي حيدد قواعد إنشاء تنظيم وإدارة املؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي  1999نوفمرب  16املؤرخ يف  256-99املرسوم التنفيذي  -

 والتكنولوجي.
 الذي حيدد كيفيات إنشاء تنظيم وتسيري وحدات البحث. 1999نوفمرب  16املؤرخ يف  258-99املرسوم التنفيذي  -
كيفيات ممارسة الرقابة املالية على املؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي، الذي حيدد   1999نوفمرب  16املؤرخ يف  259-99املرسوم التنفيذي  -

 املهين والتكنولوجي وخمتلف وحدات البحث.  ،الثقايف

http://www.iso.org/iso/FR/home/standards/certification/iso-%20survey.htm?certificate=ISO%2014001&countrycode=DZ#standardpick
http://www.iso.org/iso/FR/home/standards/certification/iso-%20survey.htm?certificate=ISO%2014001&countrycode=DZ#standardpick
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  ؛ضمان ترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي -
 ؛تدعيم القواعد العلمية والتكنولوجية للبالد -
 ؛بحث والتطويرحتديد وتوفري الوسائل الضرورية لل -
 ؛رد االعتبار لوظيفة البحث أينما كانت وكذا حتفيز عملية تثمني نتائج البحث -
     .49دعم متويل الدولة لكل األنشطة املتعلقة بالبحث والتطوير -

 تدعيم التجارة االلكترونية: -5
وذلك  ،مة الصادرات اجلزائريةن لتكنولوجيا املعلومات دور هام يف دعم استخدام التجارة اإللكرتونية خلدإ      
يف األسواق  اوخدماهت هاتسويق سلع يةإمكانبإىل مراكز االستهالك،  اسهل وصوهلت ، كماالتنافسية اهتاقدر  بزيادة

حتليل األسواق  ،تقدمي فرص تصدير لصغار املنتجني سرعة عقد وإهناء الصفقات،مع ، العاملية بأقل التكاليف
  .50ت ومتطلبات املستهلكنيواالستجابة لتغريات احتياجا

   تعديل معدالت الضرائب على التجارة الخارجية: -6
بنسبة معينة، والذي  ختفيض سعر الصرف مع ،اجلمركيةإن سياسة اإلصالح تستوجب إزالة تدرجية للقيود       
ا ذهل ،جاريتيزان المعاجلة اخللل يف امل ، هبدفدعًما للصادرات وضرائب إضافية على الواردات بنفس النسبة يعترب

وهي مهيكلة يف أربع  ،2002الغرض دخلت التعريفة اجلمركية اجلديدة حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي 
 .51يف املنطقة املتوسطةية ئعل اجلزائر البلد األقـل محاجتأن  اشأهنواليت من ، %30و 15 ،5 ،0 نسب:

   سياسة ترشيد الواردات:إتباع  -7
 ،أمهها نامجة عن اخنفاض درجة مرونة الطلب على الواردات السلعية ،عدة أسباب دهتا املستمرة يفزيان مكت      

بسبب احلاجة الشديدة إىل الواردات الوسيطة الالزمة لإلنتاج والواردات من السلع الرأمسالية لربامج االستثمار، 
كبرية ألن معظمها أساسية كالقمح ناهيك عن عدم إمكانية ختفيض الواردات السلعية االستهالكية بدرجة  

                                                           
 . 261، ص 2006العريب ساكر: حماضرات يف اإلقتصاد الكلي، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،  حممد 49
 .  78، ص 2003د البيوين: التجارة االلكرتونية، دار الكتب العلمية، القاهرة، احلميد بسيوين، عبد الكرمي عبد احلمي عبد 50
  .  161رشيد: مرجع سابق، ص  يوسفي 51
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واليت متثل سوى نسبة ضئيلة جًدا من  ،االستهالكية الكمالية السلع واحلليب، ويبقى جمال املناورة حمصور يف
 الواردات.

إىل انتهاج سياسة تصنيع تعتمد على مكونات إنتاج  بالدرجة األوىل التصلب يف هيكل الواردات يعودأما         
 تخلق واليتاخنفاض جودة املدخالت احمللية من أجزاء ومكونات بل وغياهبا يف أحيان كثرية،  يف ظل مستوردة

ميل زيادة باإلضافة إىل ذلك،  على االسترياد. اقطاعات ذات حجم تعتمد يف كثري من مستلزمات إنتاجه
، كما مت يادة منو السكاناالستهالك بز  ارتفاعكان من الطبيعي   ناالستهالك مبعدل يفوق القدرة على اإلنتاج، وإ

 .وقد جلأت الدولة للوفاء باحتياجات االستهالك باالعتماد على االسترياد ،أمناط استهالكية جديدة استحداث

ال  املتبعة، كما أن معاجلتها قتصاديةاالسياسات ما هو إال نتيجة الالواردات  زيادةأن  ومما سبق يتبني        
على ترشيد االستهالك لعودة معدالته  سياسات تعملبإعادة صياغة بل عليها،  دن يف فرض املزيد من القيو مكت

االستناد إىل منوذج التنافسية لالقتصادي ، ة وحتسني جودهتايلصناعااالهتمام باملدخالت احمللية ة، الطبيعيقيمته إىل 
صناعات املغذية املرتبطة يف تطوير صناعة معينة يستلزم تنشيط الل هتدور فكرته حول أن واليت ،"Porter "بورتر

   نفس الوقت.

فر مزايا نسبية يف صناعات معينة كالصناعات الكيماوية، احلديد اأنه بالنسبة للجزائر يف حالة تو  ذلك يعين        
طية ي، فالبد أن يتجه التفكري إىل تشجيع إحالل الواردات يف السلع الوس...إخلوالصلب، الصناعات الغذائية

 يتطلب ذلك إنشاء إنتاج حملي بديل منافس يعوض واردات هذه السلع من العامل اخلارجي.و  ا،هب املرتبطة

الشركات املتعددة والذي تقوم به التوجه حنو االستثمار يف الصناعات الكهربائية وااللكرتونية، كما أن           
بشرية وبنية  ،لديها خربات فنيةاملرتاكم  تركز عملياهتا يف الدول املتقدمة وبعض الدول الناميةاليت سوف اجلنسيات 

لك فان احلوافز املقدمة وحدها ليست كافية، بل تلعب ذمنافسة حادة، ول اجلزائروبالتايل ستواجه ، متطورةحتتية 
   .52أخرىملنطقة دون  هاالتنظيمية والتكنولوجية دورا متزايدا يف تفضيل اإلدارية، ،املعرفية ،عناصر املهارة الفنية

  
                                                           
52 Abdelkader Derbal: Algeria's Export Policy, In Strategic Planning and Development, Ed par S. Nwankwo 

et  L. Montanheiro, SHU Press, Sheffield,  Angleterre, 1997, pp 12-13.                 
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 خاتمة: ال
رغم اإلصالحات االقتصادية اليت عرفها االقتصاد اجلزائري، واليت يتجلى جزء منها يف أن الدولة أرادت         

القيام بتنظيم قطاع التجارة اخلارجية وتفعيله، إال أنه ال يزال يدور يف حيز مغلق أال وهو االقتصاد الريعي، كون أن 
صاد الوطين، وأن الصادرات خارج قطاع احملروقات متثل نسبة ضئيلة، وميكن احملروقات تشكل املورد الرئيسي لالقت

 إرجاع ذلك لألسباب التالية: 
استغالل قطاع احملروقات كمورد رئيسي، حيث يعترب أغلى ثروة وأخطرها ألنه طاقة قابلة للنضوب، ومن مميزاته  -

ء اهلولندي، ومن مت التعرض للصدمات إبقاء االقتصاد الوطين هشا وضعيفا، مع سهولة وقوع أعراض الدا
 االقتصادية.

 ختوف الدولة من االنفتاح االقتصادي إلدراكها مدى ضعف مؤسساهتا وعدم قدرهتا على املنافسة. -
 ضعف استقطاب االستثمار األجنيب املباشر نتيجة عدم توفر مناخ األعمال املناسب.  -
من التحكم فيه، مما يدل على ضعف السياسات االقتصادية  منو االقتصاد الغري الرمسي وعدم متكن الدولة -

 الكلية.
 عدم استكمال عملية اخلوصصة كون أن مسامهة القطاع اخلاص بقي ضعيف وحمصور مقارنة بالقطاع العام. -
ضعف استغالل القطاع الزراعي، والذي يعترب الرهان الوحيد للجزائر، كوهنا ال تستطيع املنافسة يف القطاع  -

 ناعي والتكنولوجي. الص
غياب ثقافة التصدير عند املتعاملني االقتصاديني وميلهم إىل االسترياد، الرتفاع الربح والتقليل من خماطر  -

 التصدير.  
صعوبة تقدمي منتجات مطابقة للمواصفات الدولية بسبب اخنفاض اإلبداع واالبتكار، الناجم عن ضعف ميزانية  -

 البحث والتطوير.   
التمكن من تشكيل تكتل اقتصادي عريب أدى إىل إضعاف التجارة اخلارجية، ومن مت سوء استغالل عدم  -

 موقعها اجلغرايف االسرتاتيجي.
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