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 اإلهداء 

 

إلى من كان لها الفضل ألصبح ما أنا عليه اليوم، والتي حصدت األشواك عن دربي لتمهد طريق العلم لي، وغمرتني 

حنانها، احترقت لكي تنير لي دربي وسقتني من نبع رقتها وصدقها، قرة عيني وفؤادي أمي الغالية "املرأة بفيض 

 الحديدية" أطال هللا في عمرها وحفظها لنا؛

إلى من وافتها املنية قبل أن تراني متخرجة، وكان كل كالمها )ما تلقاي غير قرايتك( جدتي حبيبتي "ّما" يا قطعة من  

 سهرت على تربيتي، رحمك هللا وأسكنك فسيح جنانه؛ قلبي، يا من

 إلى من أعتمد عليه في كل كبيرة وصغيرة، سندي في الحياة وال حياة بدونه، أخي الغالي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شكر وتقدير 

 

 إن الشكر والحمد هلل وحده، نحمده ونشكره على أن تفضل علينا بإتمام هذا العمل، فله الحمد كما ينبغي

 الل وجهه وعظيم سلطانه؛لج

كما ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ املحترم "القري عمار" الذي تكرم بإشرافه إلنجاز هذه املذكرة  

 وكان خير مرشد في هذا العمل؛

 كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد على إنجاز هذا العمل؛

 دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين. وآخر
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 املقدمة العامة 

 

اقتصاديات جميع الدول َألنها توفر لالقتصاد ما يحتاجه من سلع وخدمات غير للتجارة الخارجية دور هام في 

سلع   من  فائض  من  لديه  مما  التخلص  من  تمكنه  نفسه  الوقت  وفي  االستيراد،  نشاط  خالل  من  محليا،  متوفرة 

 والخدمات املختلفة من خالل نشاط التصدير؛

بسبب    2020-   2019الستيراد أو التصدير بين سنتي  عرفت التجارة الدولية انخفاضا معتبرا سواء كان ذلك في ا

، فقد دفع هذا األخير بالعالم إلى هاوية الركود، فاألضرار االقتصادية تصاعدت في مختلف 19تفش ي فيروس كوفيد  

  أنحاء العالم، على أثر االرتفاع الحاد في عدد اإلصابات وإجراءات احتواء الفيروس التي اتخذتها الحكومات، فقد واجهت 

كوفيد   وباء  األخيرة  واملعدات   19هذه  الغذاء  مثل  األساسية،  السلع  توجيه  في  تمثل  بتحد  العالم  أنحاء  مختلف  في 

 الطبية، حيث اشتدت الحاجة إليها ملعالجة األزمة الصحية املباشرة؛ 

بة هذا أدى الطلب املرتفع على بعض املنتجات الصحية وانقطاع سالسل التوريد والقيود اللوجستية إلى صعو 

األمر تحسبا لعدم تمكن سكانها من الحصول على السلع الالزمة ملواجهة األزمة الصحية املباشرة، ففرضت العديد من  

 الحكومات تدابير تجارية جديدة لتسهيل عميالت استيراد وكذا تصدير للحصول على هذه السلع؛

،  2020فبراير    25في الجزائر ابتداًء من    2020وعلى غرار كل دول العالم انتشرت جائحة فيروس كورونا لعام  

 مما أدى إلى اضطرار الحكومة أخذ تدابير صحية مست القطاع االقتصادي؛

تعد سنة استثنائية للصادرات والواردات    2020فقد عرفت الجزائر عجزا في امليزان التجاري مما يؤكد أن سنة  

 على مخزونات املواد األساسية؛بعد أن اضطرت الحكومة الى اتخاذ إجراءات فورية للمحافظة 

املصرفية   اإلجراءات  في  التسريع  مع  املستوردة،  الغذائية  باملواد  خاصة  جمركة  تسهيالت  الجزائر  عرفت  كما 

املرتبطة بها تمشيا مع الحالة االستثنائية التي تعيشها البالد. وكذا التجهيزات الطبية واملنتجات الصحية املخصصة 

م كورونا  فيروس  الرسوم ملحاربة  ودفع  اإلقرارات  تقديم  تأجيل  طريق  عن  وذلك  أخضر،  رواق  تخصيص  خالل  ن 

 والضرائب؛

كما أن األزمة لم تأثر على التجارة الخارجية فقط، بل كان لها تأثير على سوق العمل في العالم كله، فقد عرفت  

 العمال إلى بطالة إجبارية في كل املجاالت؛البطالة في هذه الفترة ارتفاعا كبيرا أدى إلى توجه املاليين من 

 

ومدى   19ولقد قمنا بإعداد هذه املذكرة قصد معرفة ودراسة عمليتي االستيراد والتصدير، معرفة فيروس كوفيد 

 . 2020و 2019تأثيره على كل من الصادرات والواردات في الجزائر ونسبة التغير التي طرأت عليهما بين سنتي 

 

 اإلشكالية -1

 ل ما سبق يمكن طرح اإلشكالية الرئيسية على الشكل التالي:من مجم 

 ؟ 2020و 2910على صادرات وواردات الجزائر وعلى البطالة بين سنتي  19ما مدى تأثير جائحة كوفيد 



 

 األسئلة الفرعية  -2

دة ينبثق عن هذه اإلشكالية الرئيسية أسئلة فرعية تساعدنا على فهم وتحليل املوضوع محل الدراسة بطريقة جي

 وهّي على النحو التالي:

 ما مفهوم االستيراد والتصدير ومفهوم البطالة؟   -

 ماهي األوبئة التي مست العالم عبر الزمن وماهي تأثيراتها االقتصادية؟ -

 وكيف أثر على صادرات وواردات الجزائر والبطالة؟  19ما هو فيروس كوفيد  -

 

 الفرضيات  -3

 ضيات األساسية لدراستنا واملتمثلة فيما يلي:من خالل إشكالية الدراسة يمكن استنتاج الفر 

 أثر سلبي مباشر على صادرات وواردات الجزائر؛  19كان لفيروس كوفيد    -

 عرف سوق العمل في الجزائر تطورا يجعله قادر على تخطي مختلف األزمات.   -

 

 أسباب اختيار املوضوع -4

الصادرات والواردات في تطوير االقتصاد الوطني وكذلك ضرورة  قمنا باختيار هذا املوضوع للدور العام الذي تلعبه  

 .19أحذ بعين االعتبار االحتياطات الالزمة للحفاظ عليه في مثل حاالت فيروس كوفيد 

 باإلضافة إلي البطالة التي تعتبر من أخطر الظواهر السلبية املنتشرة في العالم والتي تأثرت بالفيروس. 

 

 أهداف الدراسة   -5

 ت األساسية من اختيار هذا املوضوع تتمثل فيما يلي:إن الغايا

 التعريف باالستيراد والتصدير والبطالة؛ -

 محاولة إظهار تأثير الفيروسات على االقتصاد العاملي عبر الزمن؛  -

 على كل من الصادرات، الواردات والبطالة في الجزائر.  19توضيح آثار جائحة كوفيد  -

 

 أهمية الدراسة -6

سة في معرفة مدى أهمية كل من التصدير واالستيراد في إنعاش االقتصاد الوطني، وكذا تأثرهما تتمثل أهمية الدرا

 ، وما مفهوم البطالة وأسبابها وتأثرها بالفيروس. 19باألزمات كجائحة كوفيد 

 

 منهج الدراسة  -7

والبطالة واالستيراد  التصدير  ماهية  باستعراض  الوصفي  املنهج  على  املوضوع  دارسة  في  الى   اعتمدنا  باإلضافة 

كوفيد   فيروس  كوفيد  19مفهوم  فيروس  آثار  تمحور حول  الذي  التحليلي  الجانب  وكذا  وواردات   19،  على صادرات 

 الجزائر وكذا البطالة. 



 

 تقسيم الدراسة  -8

على سبيل معالجة املوضوع ومحاولة اإلجابة على اإلشكالية املطروحة تم تقسيم البحث إلى ففصلين على النحو 

 التالي:

: ويتمثل عنوانه في "ماهية االستيراد والتصدير" حيث تناولنا فيه ماهية التصدير واالستيراد وما لفصل األول ا -

 يشمالنه من أنواع وأهمية، وتطرقنا كذلك إلى إجراءاتهما؛ باإلضافة إلى البطالة، أنواعها أسبابها وحلولها؛ 

بالصادرات والواردات )حالة الجزائر('' حيث تناولنا   19: وجاء تحت عنوان ''تأثير جائحة كوفيد  الفصل الثاني -

ومدى   19فيه ملحة الجائحات في العالم وكذلك تأثيرها باالقتصاد العاملي، ثم تطرقنا ملفهوم فيروس كوفيد  

 تأثر كل من صادرات وواردات الوطن والبطالة به والتغيير النسبي الذي طرأ عليهم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 الفصل األول 

االستيراد والتصدير ماهية 
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 مقدمة الفصل األول 

 

أنظمة وقوانين  بعيدة، وتحكمها عدة  تفصلها حدود جغرافية ومسافات  بين دول  التجاري  التبادل  يتم 

وعالقات دولية مختلفة كانت نتيجة لتكتالت قوية ظهرت بعد التطور الحاصل في العالم على مختلف األصعدة  

 بالتجارة الخارجية في شقيها التصدير وكذا االستيراد؛وخاصة منها ما تعلق 

وتعد أعمال التصدير واالستيراد من أهم الركائز األساسية التي تقوم عليها التجارة الدولية على اعتبار أنها 

 األداة التي تنفذ عن طريقها سياسات التجارة الخارجية؛ 

تم   تعتبر ظاهرة قد  للبطالة فهي  بالنسبة  في أما  الكلي،  ش يء من االسهاب من قبل نظرية االقتصاد  تناولها 

محاولة لتفسير تلك الظاهرة ووضع طرق كفالة بمعالجة املشكلة كونها تهدد األمن االقتصادي ألي بلد، فضال عن 

 كونها تهدد السلم االجتماعي؛ 

التصدي باالستيراد،  تتعلق  التي  النظرية  الجوانب  مختلف  إلى  الفصل  هذا  تم  سيتطرق  حيث  والبطالة،  ر 

 تقسيمه إلى مبحثين كما يلي: 

 املبحث األول: ماهية االستيراد؛ -

 املبحث الثاني: ماهية التصدير؛ -

 املبحث الثالث: ماهية البطالة.  -
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 املبحث األول: ماهية االستيراد

  

استراتيجيات مسطرة من أجل إشباع  إن وظيفة االستيراد تعد أولى الوظائف في الدورة االقتصادية، التي تستلزم  

 حاجيات الدول وضمان السير الحسن لعمليات اإلنتاج الخاصة باملؤسسات باستيراد املواد األولية. 

 

 االستيراد  أنواعاملطلب األول: تعريف و 

 إن كل دولة تكون بحاجة الى سلع وخدمات لم يكن باستطاعتها توفيرها على املستوى املحلي، فتقوم

 من الدول األخرى التي تقوم بتوريديها في إطار ما يعرف بعملية االستيراد.بتوفيرها 

 

 الفرع األول: تعريف االستيراد

االستيراد هو الطريقة املستخدمة للحصول على املنتجات التي تحتاجها الدولة، ويمكن تعريفه على أنه  

ة وتسجيل البيان الجمركي لإلفراج عنها برسم  جلب السلع من الخارج إلى داخل البلد وإدخالها إلى الدائرة الجمركي

الوارد النهائي، ويكون االستيراد من املناطق الحرة ومن األسواق الحرة بالداخل ومن املعارض واألسواق الدولية ومن  

 املعارض األخرى املرخص بإقامتها طبقا للقواعد العامة لالستيراد من الخارج؛ 

ادر الخارجية التي تقع خارج الدولة التي تعمل بها منشأة ما، وفي  كما يقصد باالستيراد الشراء من املص

 حاالت معينة تفضل املنشأة املشترية التعامل مع مصادر شراء أجنبية؛

تيـار   مـن  الخـارج، وتعتـبر ترسـبا  في  املنتجـة  للسـلع والخـدمات  إنفاقـا محليـا  الـواردات  تمثـل  بصـفة أخرى 

الكلـي حيث يؤدي   القوة الشرائية الوطنية وإنفاقها على السلع والخـدمات  اإلنفـاق  إلى سحب جزء من  االستيراد 

 األجنبيـة األمـر الـذي يضاعف من تيار اإلنفاق في الداخل وتزيده قوة في الخارج؛ 

كما يمكن تعريف الواردات على أنها مظهر مـن مظـاهر التبـادل الـدولي أو العالقـات االقتصـادية الدوليـة،  

تأخـذ عـادة شكل سلع مادية تنقل عبر الحـدود السياسـية، كمـا تأخـذ أيضـا شـكل خـدمات تـؤدي مـن دعايـة دوليـة  و 

إلى دعايـة دوليـة أخرى إما بانتقال مؤدي الخدمات بأنفسهم، كما هو الحال بالنسبة للخبرات الفنيـة وإمـا بانتقـال  

 1سياح؛ ملتقـى الخـدمات كمـا هو الحال بالنسبة لل

من خالل ما سبق نستنتج أن عملية االستيراد هي إمداد املؤسسة ببضاعة معينة من خارج البلد لتأدية 

 خدمة معينة وذلك في الوقت املحدد بأدنى تكلفة وبالنوعية املطلوبة؛

بيان فاال  بها  وينظم  الجو  أو  البر  أو  البحر  طريق  عن  سواء  الدولة  الى  ترد  بضاعة  كل  هو  ستيراد 

ما استثنى بموجب التعريفة الجمركية املوحدة والرسوم املقررة اال    جمركيوتخضع للضرائب الجمركية بموجب 

لدول املجلس وأي اتفاقية دولية  املوحدة    أحكام نظام قانون الجمارك املوحد أو بموجب االتفاقية االقتصادية

 . 2أخرى في إطار املجلس اعتبارا من تاريخ تسجيل البيان الجمركي في الدوائر الجمركي

 

  
 . 1، ص: 2003عادل احمد حشیش وآخرون، االقتصاد الكلي، كلیة الحقوق جامعة اإلسكندرية، مصر،  1
جامعي  بالحبيب عبد الكامل، أثر تحرير التجارة الخارجية على الميزان التجاري، دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجستير، تجارة دولية، المركز ال 2

 33ص .،  2011بغرداية،
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 1الفرع الثاني: أنواع االستيراد

 

طـرف   مـن  العمليـة  هـذه  تسـير  وكيفيـة  االسـتيراد  بعمليـة  واملتعلقـة  املشـروعة  املتنوعـة  التعـامالت  إن 

املواد   في  املوجود  النقص  بتـوفير  متعلقـة  اإلنتـاج،  املؤسسـة  بعمليـة  للقيـام  وهذا  املؤهلة  العاملة  اليد  أو  األولية 

وتلبيـة رغبـات الزبـائن، ومـن خـالل هذا يمكن التوصل إلى بعض طرق االستيراد التي تقوم ا املؤسسة فنجد األنواع 

 التي يمكن استخالصها قي الشكل التالي:

 

 (: مخطط أنواع االستيراد 01الشكل رقم ) 

 

 

 
املصدر: من إعداد الطالبة رزاق ريم دونية، محمود الشيخ، التسويق الدولي، دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعة 

 . 410، ص 2008االولى، عمان األردن، 

 

 من خالل الشكل أعاله يتم تقسيم االستيراد إلى خمسة أنواع هي: 

االستيراد بغرض التجارة: كل ما يستورده الشخص الطبيعي االعتباري املقيد في سجل املستوردين وفقا  .1

د أو ألحكام القانون في شأن سجل املستوردين من سلع تحمل الصفة التجارية لبيعها بحالتها عند االستيرا

 بعد تعبئتها دون اجراء أي عملية تحويلية أو تكميلية عليها؛

املحلية   .2 االدارة  ووحدات  العامة  والهيئات  واملصالح  الوزارات  تستورده  ما  هو  للحكومة:  االستيراد 

 واالشخاص االعتبارية العامة لتحقيق اغراضها؛

 

اال  .3 املشروعات  تستورده  ما  كل  والخدمي:  السلعي  لإلنتاج  وما االستيراد  تغيير حالته،  بعد  لبيعه  نتاجية 

تستورده املشروعات الخدمية بما يحقق تأدية الخدمة فيما تقوم به أو يوكل إليها من أعمال، ويشمل ذلك 

مستلزمات اإلنتاج أو التشغيل أو أداء الخدمة بما في ذلك الخامات واملواد والسلع الوسيطة وغيرها من 

 االجزاء؛ 

خاص: كل ما يستورده لغير االتجار أو االنتاج من اصول راس ماليه وقطع غيار االستيراد لالستخدام ال .4

ومواد دعاية واالعالن وغيرها الستخدامها على نحو تحقق به منفعة لنشاط املستورد وليس لشخصه، وما  

 يستورده للتأجير التمويلي يعد استخداما خاصا فيما عدا سيارات الركوب؛

  
 . 104د. محمود الشيخ، التسويق الدولي، مرجع سابق، ص   1

 أنواع االستيراد

االستيراد لالستخدام 

 الخاص

االستيراد لإلنتاج 

 السلعي والخدمي
 االستيراد للحكومة

االستيراد بغرض 

 التجارة
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: هو كل ما يستورده الشخص الطبيعي لتحقيق منفعة له أو لعائلته من االستيراد لالستعمال الشخص ي .5

صفة   يحمل  نحوال  وعلى  العائلي  أو  الشخص ي  االستعمال  مع  وكمياتها  نوعيتها  حيث  من  مناسبة  سلع 

  التاجر. 

 

 املطلب الثاني: وظائف واجراءات االستيراد 

دل، حيث سيتم دراسة وظائف االستيراد يعتبر االستيراد عنصرا هاما في التمكن من تلبية احتياجات ال

 باإلضافة الى االجراءات الواجب القيام بها لتتم عملية االستيراد. 

 

 1الفرع األول: وظائف االستيراد 

 االستيراد تقوم على عمليتين أساسيتين هما:إن عملية 

: إن الوظيفة التجارية لعملية االستيراد تتمثل في الحصول على املواد األولية بالسعر  الوظيفة التجارية .1

املناسب واملنخفض وتتجسد مهام هذه الوظيفة في ضمان تدفق املواد وتخزينها في ظروف أحسن مالئمة 

 والكمية والنوعية املطلوبة؛بأقل التكاليف وبالسعر 

مهامها تخفيض التكاليف سواء كانت تكاليف الشراء أو التخزين، النقل أو االستالم   الوظيفة التقنية: .2

 بأقل ما يمكن وهي الوظائف الرئيسية لالستيراد ويمكن تداول كل على حدا كما يلي:

 

ا في وقتنا الحاضر تهتم بعملية شراء الشراء : وتكمن أهميته في ان معظم املنظمات إن لم تكن كله  1-2

احتياجاتها من املواد املختلفة وقد أنشأت هذه املنظمات وحدة تنظيمية في هيكلها التنظيمي لتتولى القيام بهذه 

إدارة   أو  الشراء  أهمية وظيفة  وتعود  الشراء  إدارة  أو  املواد  بإدارة  التنظيمية  الوحدة  وتعرف هذه  العميلة، 

 تالية : الشراء لألسباب ال

 تأمين احتياجات املنظمة من املواد املختلفة لضمان عدم توقف االنتاج فيها؛ -

يبرز حجم اإلنفاق الكبير عند شراء املواد املختلفة أهمية إدارة الشراء وعليه فإن عملية إدارة الشراء تحاول أن   -

بالجو  االلتزام  مع  املمكنة،  التكاليف  بأقل  املنظمة  احتياجات  على  منافسة تحصل  تستطيع  كي  املناسبة،  دة 

املنظمات األخرى عند تحديد سعر بيع منتجاتها كي تتحقق امليزة التنافسية وبالتالي تضمن لها حصة مناسبة في 

 السوق؛

إن قيام إدارة الشراء بالعملية الشرائية بالكفاءة املناسبة ينعكس إيجابا على كفاءة إدارة االنتاج اذ سيوفر باألخير   -

 د التي تحتاجها بالكمية املناسبة وكذا الجودة املناسبة؛ املوا

تقوم إدارة الشراء بالحد من مبالغة اإلدارات األخرى في املنظمة خاصة تلك التي تستخدم املواد بكميات كبيرة    -

طلب    سواء كانت هذه املبالغة في طلب كميات كبيرة من املواد أكثر من احتياجاتها الفعلية أو من حيث الجودة أي

 مواد بمواصفات عالية مما قد ينعكس على التكاليف العالية التي ستتحملها املنظمة.

 
 

  
 . 13، ص 1993أحمد طرطار، الترشيد االقتصادي للطاقات االنتاجية في المؤسسة، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  1



 

5 
 

 التخزين :  2-2

وحجم    -أ طبيعة  على  التخزين  لوظيفة  النسبية  األهمية  تكمن  التخزين:  ادارة  وظيفة  تنظيم  ماهية 

ظيفة على اساس يتفق مع  الصناعة من جهة وحجم املنظمة من جهة ثانية لذلك يجب ان تنظم وتخطط هذه الو 

الحاجات الخاصة للمنظمة وبناء عليه ال يمكن القول ان هناك تنظيما نمطيا أو نموذجيا في جميع املنظمات وفي 

مدى   دائما  تتذكر  ان  يجب  والقواعد  املبادئ  بعض  فهناك  ذلك  رغم  ولكن  املخزونية  لعمليات  الظروف  جميع 

ال حتى تتفق ألعمال وظيفة التخزين مع الهيكل العام لنشاط املنظمة  االختالفات في طبيعة النشاط أو مجال االعم

 كله؛

مسؤوليات مهام وظيفة التخزين وسلطاتها: هناك مسؤوليات متعددة ملقاة على عاتق وظيفة التخزين   -ب  

 سنأتي على شرحها بشكل موجز وفيما يلي اهم مسؤوليات وظيفة التخزين:

 االستالم؛  -

 الترميز؛ -

 خزون؛صرف امل -

 التنبيه على النقص في املخزون؛ -

 حماية املخزون؛ -

 املحاسبة املخزونية؛  -

 الوقاية على املخزون.  -

 

النقل : يشمل مصاريف النقل البضائع واملشتريات التأمينات ومستحقات العبور والجمارك    3-2

 باإلضافة الى مصاريف دخولها هناك ووظائف أخرى اذكرها في ما يأتي: 

املؤسسة عبارة عن وحدة انتاجية كبيرة الحجم تدير عدة منتجات بتجميع مجموعة من الطاقات إن      

البشرية واملواد املادية ووسائل االنتاج وفق تركيب معين إلنجاز املهام املنوطة بها واملتمثلة في انتاج السلع واداه 

رة مع العلم مع العمل على تحقيق التشغيل  الخدمات املوجهة إلشباع حاجيات املجتمع بصورة مباشرة أو غير مباش

 االفضل لهذه الطاقات والوسائل املتاحة؛

ويتوقف انجاز املؤسسة لهذه املهام على حسن التسيير والتنسيق بين مختلف اقسامها التي تؤدي وظائف    

العملية اإلنتاجية وتكمن  مختلفة، ومن هذه الوظائف نجد وظيفة التموين باعتبارها املرحلة األولى التي ترتكز عليها  

 هذه الوظيفة فيما يلي:

يؤمن ويضمن القاعدة املادية والتقنية للعملية اإلنتاجية في املؤسسة وذلك بتوفير اللوازم واملواد من عتاد  -

 وتقنيات؛ 

يساهم في رفع انتاجية العمل وهذا يفعل عامل الزمن الذي تحاول من خالله املؤسسة وبواسطة تموين  -

 اء على احتماالت توقف العملية اإلنتاجية؛ منتظم القض

إن عملية االستيراد عملية حيوية باملؤسسات الصناعية باعتبارها تؤثر تأثيرا مباشرا على ربحية املؤسسة  -

 فكلما كان استيراد املواد األولية بالجودة املطلوبة وبالسعر املنخفض كان ربح املؤسسة أكثر؛

 طي املؤسسة مكانة في السوق. يضمن استمرارية نشاط التسويق ويع -



 

6 
 

 الفرع الثاني: إجراءات االستيراد

 تمر عمليه االستيراد بمراحل تتمثل في:

 اتخاذ القرار واالطالع على اسواق االستيراد ودراستها  -1

يتم اتخاذ قرار االستيراد بناء على مجموعة من املعلومات والبيانات التي تفرضها طبيعة عمل املشروع سواء   

يا أو صناعيا، كذلك طبيعة السلعة واملواد التي يتم التعامل بها، سواء مواد خام الزمة لإلنتاج أو مواد  كان تجار 

جاهزة على ان تكون من املسموح التعامل بها وفقا لقوانين الدولة التي يعمل بها املستورد، فمثال هل االستيراد من  

 ؛1اجل التوزيع والبيع في السوق املحلي؟ اجل عمليه التصنيع أو االستيراد إلعادة التصدير أو من

بعد الوصول الى الحاجة الى االستيراد لهذه املادة أو تلك، يتم البحث عن مصادر التوليد املحتملة واملناسبة  

االسو  وبيان في  منهم  عروض  لطلب  بهم  واالتصال  عنهم،  ومعلومات  املوردين  اسماء  على  الحصول  الخارجية  اق 

 شروط البيع والتسليم والدفع وأحيانا يتم طلب عينات من السلعة التي ينتجونها ومعلومات أخرى. 

 اعداد االستراتيجية والبرنامج الخاصين بعملية االستيراد  -2

العروض   استالم  على  بعد  ذلك  في  معتمدة  االستيراد  استراتيجية  بوضع  الشركة  تبدأ  املوردين  من  املطلوبة 

 بعدين هما:

 طبيعة السوق املحلية وقدرتها االستيعابية وحاجتها لهذه السلعة؛  -

أو  - املالية  التفاوض وقبول شروط املوردين، سواء االمكانات  امكانات وموارد الشركة ومدى قدرتها على 

 2التسويقية.

تضع   حيث  عملية،  اجراءات  الى  بالشركة  الخاصة  واالهداف  السياسات  تترجم  البرنامج  اعداد  مرحلة  وفي 

الشركة خطة دقيقة، بمعنى اخر تقوم الشركة بتوزيع املعلومات والبيانات الكاملة عن املورد وفقا لنموذج معين 

املوردين، وطرق الشراء وشروط البيع والدفع والتسليم… وبعد ذلك يتم ترتيب املوردين    يشتمل اسماء وعناوين

وبلد  املستورد  بلد  تربط  التي  العالقات  مع دراسة  الشركة وفقا ألهدافها وسياساتها  معينة تضعها  نقاط  حسب 

 املصدر. 

 االتفاق النهائي وتوقيع العقد واستصدار التراخيص الالزمة لالستيراد  -3

انتهاء املفاوضات )الشراء والبيع(، وذلك بناًء على امكانيات الشركة واهدافها، يتم تثبيت بنود االتفاق بعد   

 التي تم التوصل اليها في صورة عقد تجاري يلزم الطرفين اثناء التنفيذ؛

حصول  عندما يتم اجراء العقد وتثبيت الطلبية تتقدم الشركة املستوردة الى السلطات الحكومية املختصة لل

على رخصة استيراد، وخالل هذه الفترة التي تحصل بها الشركة على املوافقة لالستيراد يجب ان تبدأ مرحلة مهمة  

من ناحية تسويقية، وهي تخطيط حمالت إعالنية وترويجية من أجل اطالع العمالء أو الجمهور وإعالمهم عن توفر  

 3  هذه السلعة في الوقت القريب كجزء من عملية الترويج.

 
 

  
 . 184، ص: 2011د. شريف علي الصوص، التجارة الدولية )األسس والتطبيقات(، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن،   1
 . 185، املرجع السابق، ص: د. شريف علي الصوص 2

 
 .186مرجع سابق، ص   شريف علي الصوص، 3
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 تمويل وائتمان االستيراد واعداد املستندات النهائية -4

تختلف شروط الدفع والتسليم والتمويل حسب شروط االتفاق ما بين املستورد واملصدر وحسب النقد وسعر 

الخارجية   التجارة  في  بالدفع  املستخدمة  الطرق  واهم  الجل،  الصرف،  الدفع  املقدم،  الدفع  املبادلة)املقايضة( 

  1الكمبياالت واالعتمادات املستندية التي تعتبر اهم الطرق الشائعة في التجارة الخارجية؛ 

إعداد املستندات النهائية التي تقدم الى بنك فاتح االعتماد وفور االنتهاء من اتمام عملية الشحن يقوم املصدر ب

 إذا كانت طريقة الدفع عن طريق االعتمادات املستندية، واهم هذه املستندات ما يلي:

بوليصة الشحن: تختلف البوليصة ونوعها حسب الجهة التي تصدرها واختالف وسيلة النقل املستخدمة،   -

للبضاعة الحيازة  مسؤولية  تمثل  التجارية   وهي  والفاتورة  البوليصة  بتسليم  املصدر  ويقوم  املنقولة، 

املستندي   االعتماد  استكمال  لغاية  البنك  الى  مطلوبة  أخرى  وثائق  وأية  املنشأ  وشهادة  املصدقة 

 2والتحصيل؛

على   - دليل  أو  سجل  هي  التجارية  الفاتورة  التجارية:  بين  الفاتورة  التجارية(  )الصفة  التجارية  العملية 

 3املستورد واملصدر بناًء على الشروط التي وافق عليها الطرفان مسبقا. 

 وصول البضاعة وعملية التخليص عليها -5

وال  البوليصة  لشروط  طبقا  الشحن  تفريغ  يتم  االستيراد  ميناء  الى  للمستورد  البضاعة  وصول  تسلم عند   

البضائع إال ملن يحمل البوليصة ومن جيرت باسمه أو بواسطة وكيل يقدمها الى وكالء الشحن للحصول على اذن  

 4االستالم؛ 

عندما يستلم املستورد إذن التسليم الصادر من وكيل الشحن يقوم بتعبئة نموذج من قبل دائرة الجمارك  

 جموعة من املستندات والوثائق التجارية أهمها: يرفق مع م

 الفاتورة التجارية املعتمدة؛  -

 شهادة املنشأ؛  -

 رخص االستيراد؛  -

 شهادة املقاطعة؛  -

 كشف التعبئة؛ -

 فاتورة النولون البحري؛  -

 الشهادة الصحية؛ -

 شهادة املراجعة؛  -

 بيان الحمولة؛ -

 5إذن االستالم. -

 

  
 .197-  196، ص ص: 2013جاسم محمد، التجارة الدولية، دار زهران للنشر والتوزيع،  1
 .187سابق، ص:  مرجع شريف علي الصوص، 2
 . 193جاسم محمد، مرجع سابق، ص:  3
 .188سابق، ص:  مرجع شريف علي الصوص، 4
 . 191-190-918-188مرجع سابق، ص ص:  شريف علي الصوص، 5
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 استالم البضاعة والخطابات الختامية  -6

ا يتم االفراج عن البضاعة وذلك لتمكن    بعد االنتهاء من االجراءات الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية 

 املستورد أو وكيله من استالمها ونقلها للمستودعات؛ 

يتطلبه مصلحة الطرفين والتي تتخللها عبارات وفي األخير يجري تبادل الخطابات ما بين املستورد واملصدر بما   

 الشكر وبناء العالقات املستقبلية بينهما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

 املبحث الثاني: ماهية التصدير

 

تعتبر الصادرات أو التصدير عامة البوابة الكبرى التي تسعى املؤسسات االقتصادية وخاصة املؤسسات  

 اليها من اجل بلوغ املكانة املرموقة في مجال الريادة في االقتصاديات العاملية؛ الصغيرة واملتوسطة للوصول 

وسيتم التعريف من خالل هذا املبحث على مفهوم التصدير وأنواع الصادرات، وظائف التصدير وكذا 

 إجراءاته. 

 

 املطلب األول: تعريف وأنواع التصدير

لثروات منذ زمن طويل لذلك تسعى مختلف الدول الى تطوير  يلعب التصدير دورا هما في جلب وتحقيق ا          

 وترقية صادراتها من خالل السياسات واالستراتيجيات العديدة.

 

 الفرع األول: تعريف التصدير 

يعد التصدير من أبسط أشكال الدخول لألسواق الخارجية لتضمنه أقل نسبة أخطار مقارنة مع البدائل             

 1نشاط الشركة فقد يكون التصدير نشاطا ايجابيا أو سلبي؛ األخرى حسب مستوى 

يعتبر التصدير تلك العملية التي ترمي إلى تحويل السلع والخدمات بصفة نهائية، من قبل األعوان املقيمة في  

 ؛ 2االقتصادي إلى األعوان غير املقيمةالقطر 

 كما يعرف التصدير على أنه موجود بطريقتين هما: 

التي    - املؤسسات  عادة  تخص  املباشرة:  هذه الطريقة  فتفضل  األجانب،  زبائنها  من  مستمر  طلب  لديها 

املؤسسات التكفل املباشر بهذه الطلبيات عوض املرور عبر الوسطاء، وتتميز بانها تتطلب أكثر استثمارات 

 ومخاطر أكبر وأرباحا أكبر في حالة االستغالل األمثل ملوارد املؤسسة؛ 

كات متخصصة في االستيراد والتصدير، والتي تتميز  الطريقة غير املباشرة: تتم باستعمال الوسطاء أو شر  -

تسمح  التي  والخدمات  الوسيط  معرفة  مساهمة  بفعل  مخاطرة  أقل  انها  كما  استثمار  بأقل  الغالب  في 

 3بتجنب بعض األخطاء، إال أنه في املقابل تعتبر أقل ربحية من الطريقة االولى؛

عام   ومالية  وكتعريف  ومعلوماتية  وخدمية  سلعية  تدفقات  تحقيق  على  الدولة  قدرة  تعني  الصادرات  فإن 

األرباح  من  الصادرات  أهداف  تحقيق  بغرض  أخرى،  ودولية  عاملية  واسواق  دولة  الى  وبشريه  وسياحية  وثقافية 

 4يا جديدة. والقيمة املضافة والتوسع والنمو وانتشار فرص العمل، والتعرف على ثقافات أخرى وتكنولوج

 

 

 

  
 . 328، ص: 2014مليحة يزيد، أصول وفصول التسويق، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  1
 .190، ص: 2008، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1فرحات غول، التسويق الدولي )مفاهيم وأسس النجاح في االسواق العاملية(، الطبعة 2
 .191فرحات غول، املرجع السابق، ص:  3
 .83، ص: 2014نصر الدين قريبي، أثر الصادرات على النمو االقتصادي، دراسة حالة الجزائر، مذكرة تخرج في العلوم االقتصادية، جامعة وهران،  4
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 الفرع الثاني: أنواع التصدير 

 ينقسم التصدير إلى نوعين يتمثالن فيما يلي: 

املصدر والذي قد يكون في هذه الحالة منتج السلعة أو مقدم  يتم نقل البضاعة مباشرة من قبل مباشر:  -

 الحدود؛  الخدمة املطلوبة إلى خارج الحدود دون الحاجة الى تاجر أو شركة وسيطة موجودة داخل

: فإن املصدر يستعين بشركة توزيع أو وساطة مختصة بالتجارة الخارجية وموجودة داخل بلد  غير مباشر -

 1  ضاعة الى خارج الحدود.املنشأ )املصدر( لنقل الب

 

 املطلب الثاني: مهام وإجراءات التصدير 

أدبيات   وسياسات  تشير  الصادرات  أن  إلى  االقتصادي  للنمو  الخارجية  التجارة  قيادة  تبني  إلى  الداعين 

التصدير على وجه الخصوص تلعب دورا رئيسا في عملية النمو، وعليه سيتم االطالع في هذا املطلب على كل من  

 مهام وإجراءات التصدير. 

 

 الفرع األول: مهام التصدير 

ر من اآلراء واملواضيع التي أولت نشاط التصدير اهتماما متزايدا عبر الزمن،  يمدنا التاريخ االقتصادي بكثي 

لقد كانت التجارة أساس التنمية االقتصادية عند التجاريين، بل اعتبرت العمود األساس ي في التنمية االقتصادية،  

هذا املجال كانوا يشجعون    فمن شأنها أن تعمل على جلب املوارد إلى البلد وهكذا تزدهر الصناعة وتقل البطالة وفي

 2على تطوير العمالة الوطنية؛ 

 وتبرز بذلك أهمية التصدير من كونه يلعب أدوار متعددة في مجال النمو والتنمية من خالل اآلتي:

 روعات اإلنتاج، وإال فإن السوق املحلي املحدودالتصدير هو االمتداد الطبيعي للتوسع في مش -

 سيكون حائال دون استمرار هذا التوسع؛ 

 التصدير هو املخرج األمثل ملا تعانيه الكثير من املؤسسات من فائض في اإلنتاج واملخزون نظرا   -

 ملحدودية التسويق في السوق املحلي ومعوقاته؛ 

 مارات املحلية تعتمد وإلى حد كبير على االستيرادتزداد اهمية التصدير من ناحية أن معظم االستث -

األجنبية   بالعمالت  تمويل  اثار  لتعويض  للمنتجات  تصدير  نظام  قيام  من  البد  ولذلك  واملعدات،  الخام  للمواد 

 القابلة للتحويل؛

 مواجهة ظاهرة الشركات متعددة الجنسيات ومحاوالتها في االستحواذ على االسواق العاملية؛ -

 د من تنوع الدخل الوطني ويدعم امليزان التجاري ويجلب العمالت األجنبية ويتيح فرص التصدير يزي  -

 3عمل جديدة للعمالة الوطنية وذلك من خالل تنويع الصادرات. 

  
من   2021، 16، استرجعت بتاريخ جوان tijara-e(، أشكال التجارة الخارجية )أنواع االستيراد والتصدير(، 25، جويلية 2020مصطفى حسين، ) 1
-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-d8%b4%d9%83%d8%a7%d9%84tejara.com/%d8%a3%-https://e

-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9

d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1%/  . 
 . 57، ص: 1997اسماعيل شعباني، مقدمة في اقتصاد التنمية، دار هومة الجزائر  2
 . 99-98، ص ص: 2009-2008بن جلول خالد، أثر ترقية الصادرات خارج املحروقات على النمو االقتصادي، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر،  3

https://e-tejara.com/أشكال-التجارة-الخارجية-أنواع-الإستير/
https://e-tejara.com/أشكال-التجارة-الخارجية-أنواع-الإستير/
https://e-tejara.com/أشكال-التجارة-الخارجية-أنواع-الإستير/
https://e-tejara.com/أشكال-التجارة-الخارجية-أنواع-الإستير/
https://e-tejara.com/أشكال-التجارة-الخارجية-أنواع-الإستير/
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 الفرع الثاني: إجراءات التصدير

 تتم عملية التصدير باملرور باإلجراءات التالية: 

 اتخاذ القرار واإلستراتيجية املراد اتباعها .1

نسبة   أقل  يضمن  ألنه  إليها  الدخول  أشكال  أبسط  من  يعتبر  الخارجية  لألسواق  التصدير  أن  املعروف  من 

 على:  تتم عملية اتخاذ قرار التصدير بناء مخاطرة

قرار التوجه أو عدمه إلى الخارج : قبل أن تقرر الشركة دخول السوق الخارجي عليها أن تحاول تحديد أهداف   1-1

 وسياسات أو استراتيجيات التسويق الدولية ممكنة التنفيذ؛

ا   1-2 لتسويق تحديد الشركة الستراتيجية التوزيع الدولية وبشكل مسبق بمعنى آخر عليها أن تقرر االختيار بين 

 لعدة دول أو حصر التوزيع والتسويق بدول معينة؛ 

يجب أن تقرر نماذج الدول التي تعتبرها أكثر جاذبية للعمل معتمدة في ذلك على تقييم الفرص التسويقية    1-3

 املتوفرة في كل دولة من الدول املستهدفة، حيث يتم ترتيب الدول حسب نقاط معينة معتمدة على معايير أهمها:

 لسوق الكلي؛ حجم ا -

 معدل النمو السكاني؛  -

 تكلفة العمل؛ -

 املزايا التنافسية؛ -

 مستوى املخاطرة.  -

 وبعد أن يقوم املصدر بتحديد األسواق املستهدفة واملحتمل التعامل معها يقوم بمجموعة من االجراء ات من أهمها:

 املستهدف؛البدء في التخطيط للحمالت الترويجية واإلعالنية عن البضاعة في السوق  -

 إرسال عينات من السلع املراد تصديرها إلى األسواق الخارجية؛ -

على   - تفرضه  قد  حكومية  عوائق  أو  اشتراطات  أية  عن  البداية  منذ  الالزمة  القانونية  املعلومات  جمع 

 السلعة؛

 1استصدار الرخص املطلوبة للتصدير من قبل الجهات املعنية. -

وبعد هذه العملية على الشركة أن تقوم ببناء استراتيجية تتضمن دراسة العروض التي تم استالمها من قبل  

 املستوردين والرد عليها وذلك إلعداد قائمة املستوردين والشروط املطلوبة والتسهيالت املمكنة.

ة حسب شروط العروض التي تم استالمها ومن  وفي هذه املرحلة يبدأ املصدر بإعداد وتجهيز خط إنتاج البضاع

 2املمكن تنفيذها. 

 

 االتفاق النهائي مع املستورد وإعداد الوثائق واملستندات األولية إلتمام عميلة التصدير .2

الشراء والبيع يتم تثبيت    في ضوء إمكانيات الشركة وأهدافها وبعد االنتهاء من املفاوضات الخاصة بعمليات

 3وتوثيق بنود االتفاق التي تم التوصل اليها في صورة عقد تجاري يلزم الطرفين في تنفيذ بنوده؛ 

  
 .181سابق، ص: شريف علي الصوص، مرجع  د.  1
 .182، مرجع السابق، ص: د. شريف علي الصوص  2
 .182سابق، ص   مرجع، د. شريف علي الصوص  3
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 يمكن تلخيص هذه الوثائق فيما يلي:  أما بالنسبة للوثائق واملستندات األولية

جاالت يكون التعامل حسب عرض تجاري معين، وتكون هناك ورقة تحرر من الفاتورة االبتدائية: في كل امل -

 1طرف املصدر لصالح املستورد، وهذا قبل االتفاق النهائي على الصفقة التجارية؛

قائمة التعبئة: وهي عبارة عن كشف تفصيلي عن ارقام الطرود وصفتها وتوفر كذلك مواصفات معينة   -

الطرود )الكمية، الوزن...الخ(، وقد تطلب أحيانا ألغراض خاصة بالضرائب، من للبضائع املعبأة في هذه  

 أجل اإلفراج عن البضائع، وعادة ما تشمل املعلومات التالية: 

معلومات عن املصدر، واملستورد، وشركة النقل؛ تاريخ اإلصدار ورقم فاتورة الشحن، طبيعة ترزيم البضاعة،  

 صافي الوزن، الوزن اإلجمالي، ووحدة قياس الطرود؛عدد الطرود ومحتوى كل طرد، 

صحية  - دولة  2شهادة  في  التصدير  لشروط  مطابقة  انها  من  التحقق  بعد  الصحي  الحجر  عن  وتصدر   :

 التصدير؛ 

البضا - باستالم  الباخرة  لقبطان  األمر  خالله  من  يوجه  املالحي،  التوكيل  عن  ويصدر  الشحن:  ئع إذن 

 املطلوب شحنها على الباخرة. 

 

 إعداد الوثائق واملستندات النهائية، املتابعة واالتصال والخطابات الختامية في عملية التصدير .3

يتم إعدادها فور االنتهاء من عملية الشحن والتي يجب على املصر تقديمها للبنك، وأهم هذه املستندات ما  

 يلي: 

 بمثابة إيصال من الجهة الشاحنة أو الوكيل املالحي؛ بوليصة الشحن، يصدرها الشاحن وتعتبر  -

الفاتورة التجارية الرسمية، يصدرها املصدر كقيمة املطالبة املالية كثمن للبضاعة وكشف التعبئة والتي  -

 تقدم نسخة منها للشاحن، أما النسخة األصلية تقدم الى الهيئات الدبلوماسية أو القنصلية؛

 شهادة املنشأ، كشف التعبئة، شهادة معاينة...  مستندات ووثائق أخرى أهمها: -

إلى مخازنه وفي هذه املرحلة يقوم   املستورد وربما  بلد  إلى  البضاعة  في إيصال  تنتهي  إن مسؤولية املصدر قد 

املصدر بمتابعة سير املرحلة لواسطة الشحن ويبقى على اتصال دائم مع وكالء الشحن واملستورد حتى استالمه 

 ان املتفق عليه؛البضاعة في املك

وبعد استالم املستورد لبضاعته ووفقا للشروط املطلوبة يتبادل الخطابات الختامية مع املستورد إيذانا بابتداء  

 3مرحلة عمل جديدة، وتقديم الوثائق الالزمة للبنك إذا كانت شروط االتفاق تقض ي بالدفع بعد استالم البضاعة. 

 

 

 

 

  
invoice-https://ar.strephonsays.com/proforma-، من 16،2021، استرجعت في جوان STREPHONSAYSالفرق بين الفاتورة األولية والفاتورة التجارية،  1

4337-invoice-commercial-vs-and. 
 . 193جاسم محمد، مرجع سابق، ص:  2
 .184-183: ، مرجع سابق، ص صد. شريف علي الصوص 3

https://ar.strephonsays.com/proforma-invoice-and-vs-commercial-invoice-4337
https://ar.strephonsays.com/proforma-invoice-and-vs-commercial-invoice-4337
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 املبحث الثالث: ماهية البطالة

 

البطالة ظاهرة ُوجدت في أغلب املجتمعات اإلنسانية في السابق والحاضر وال يكاد مجتمع من املجتمعات  

اإلنسانية علي مر العصور يخلو من هذه الظاهر أو املشكلة بشكل أو بآخر، إال أن النظرة إلي البطالة بوصفها  

 مهما   
ً
من املؤشرات الدالة علي بداية انحدار النظام االقتصادي إلي منزلق خطير حيث تنتظره العديد من  مؤشرا

اآلفات واألمراض التي تعمل علي إضعاف مناعته وبالتالي مناعة املجتمع بأكمله، األمر الذي يؤدي إلي ظهور مشاكل  

لها وقد يخرج الوضع عن السيطر  أمر  اقتصادية واجتماعية وسياسية ال حصر  القائمين علي  ة فيما لو تجاهل 

البالد من التنبه إلي ذلك العارض ودراسته الدراسة التي يستحقها، من أجل صون وحماية املنجزات االقتصادية  

 واالجتماعية التي عمل املجتمع عليها علي فترات زمنية طويلة. 

 

 املطلب األول: تعريف وأنواع البطالة

 ألهمية تأثير البطالة في
ً
البناء االجتماعي للمجتمع، تم التركيز في هذا البحث على تحليل مفهوم وانواع    نظرا

البطالة ضمن إطار البناء االجتماعي، وذلك من خالل إبراز أهم اآلثار السلبية املترتبة على انتشار البطالة وازدياد 

 نسبتها في املجتمعات.

 

 الفرع األول: تعريف البطالة

ا أخطر  من  البطالة  عتبر 
ُ
الفرد ت حياة  على   

ً
سلبّية آثاًرا  تترك  والتي  العالم  في  املنتشرة  السلبية  لظواهر 

 أنها مازلت متواجدة  
ّ

واملجتمع بشكٍل عام، وبالرغم من املحاوالت العديدة ملعالجة هذه املشكلة والقضاء عليها إال

 وبشدة؛ 

 مشكلة اجتماعية كبيرة تحتاج منا التأمل في نتائجها
ً
وتحليل آثارها وفق منظور املنهج    تشكل البطالة أيضا

العلمي، ملعرفة حجمها وتحديد أسبابها وآثارها في املجتمع والعمل علي تقليص حجم الضرر إلي أقل ما يمكن عن  

املشاكل  تلك  تطويق  أجل  من   
ً
وتربويا  

ً
واقتصاديا  

ً
اجتماعيا واملالئمة  الناجمة  الطرق  عن  املستمر  البحث  طريق 

أن تصل إلي مرحلة البلوغ والقوة التي يصعب بعدها الخروج من دوامة األزمة دون خسائر   ومعالجتها في مهدها قبل 

 1جسيمة تلقي بظاللها علي املجتمع بأسره؛ 

راد اللذين يتميزون بإمكانية العمل أو صفات عملية مهمة  فالبطالة هي عبارة تطلق على مجموعة من األف

 2وشهادات جامعية، ولكنهم لم يجدوا فرص عمل مناسبة في املجتمع الذي يعيشون فيه. 

 

  
 . 04د/ وليد ناجي الحيالي، دراسة بحثية حول البطالة، الكتابة العربية املفتوحة في الدنمارك، ص:  1
، من  18جوان  2021(، النجاح، استرجعت 16، جوان 2021البطالة في املجتمع، ) 2

-%D9%81%D9%8A-https://www.annajah.net/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9

-D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87%D8%A7%

-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82-A7D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%%

25370-article-D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%  

https://www.annajah.net/البطالة-في-المجتمع-تعريفها-أسبابها-وطرق-معالجتها-article-25370
https://www.annajah.net/البطالة-في-المجتمع-تعريفها-أسبابها-وطرق-معالجتها-article-25370
https://www.annajah.net/البطالة-في-المجتمع-تعريفها-أسبابها-وطرق-معالجتها-article-25370
https://www.annajah.net/البطالة-في-المجتمع-تعريفها-أسبابها-وطرق-معالجتها-article-25370
https://www.annajah.net/البطالة-في-المجتمع-تعريفها-أسبابها-وطرق-معالجتها-article-25370
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 الفرع الثاني: أنواع البطالة

الطبيعية: .1 العرض    البطالة  نسبة  في  خلل  يحصل  عندما  وتنشأ  انتشارا،  البطالة  أنواع  أكثر  من  وهي 

 العرض أقل بكثير من نسبة الطلب؛ والطلب للوظائف املختلفة، أي أن تكون نسبة 

وهي البطالة التي تظهر نتيجة حدوث بغض التغيرات في الحالة والوضع االقتصادي،    البطالة الهيكلية: .2

وهذ ما يؤدي إلى خلق نوع من عدم التوافق بين املهارات التي يمتلكها العمال واملهارات املطلوبة في فرص 

 التوظيف املتوفرة؛

للبحث عن    ة:البطالة االحتكاكي .3 القديمة،  نتيجة ترك املوظفين لوظائفهم  البطالة االحتكاكية  وتحدث 

 وظائف جديدة؛

وتظهر هذه البطالة نتيجة حدوث ركود في بيئة العمل، وذلك بسبب انخفاض الطلب   البطالة الدورية: .4

 على الخدمات وبعض السلع، مما يدفع الشركات إلى التخلي على بعض املوظفين؛ 

 تظهر البطالة املوسمية في موسم التوظيف تحديدا؛ وسمية:البطالة امل .5

 وتحدث نتيجة ارتفاع األجور، مقارنة بالقوانين الخاصة بالعرض والطلب؛ البطالة الكالسيكية: .6

املقنعة: .7 يفتقرون   البطالة  ولكنهم  العلم،  على  القدرة  لهم  أفراد  وجود  نتيجة  املقنعة  البطالة  تظهر 

 قة الحركية؛للمهارات املطلوبة، وللطا

تظهر ضمن أقاليم معينة، وتعتمد على نوع من األعمال املنتشرة في هذه األقاليم،    البطالة اإلقليمية:  .8

 1كتحول مثال عمال املناجم إلى عاطلين عن العمل بسبب انتهاء أعمالهم في املناجم.

 

 املطلب الثاني: أسباب وحلول البطالة

التي يمكن أن تواجه املجتمعات، حيث أنها تشكل عامل تهديد    تعد ظاهرة البطالة من أخطر الظواهر 

 اقتصادي واجتماعي وأخالقي وثقافي، ولها أسباب عدة يجب على الحكومات دراستها إليجاد حلول لهذه املشكلة. 

 

 الفرع األول: أسباب البطالة

السياسية:   .1 وكاألسباب  الحروب  انتشار  كثرة  الكافي  وهي  الدعم  تقديم  عدم  الداخلية،  الصراعات  ذا 

لقطاع العمل من طرف الحكومات الدولية وضعف تأثير التنمية البشرية على الوضع االقتصادي وبشكل 

 خاص في املجتمعات النامية؛ 

وهي كثرة املوظفين، وازدياد نسبة خريجي الجامعات مع قلة عدد الوظائف املتوفرة،   األسباب االقتصادية: .2

االستقالة من العمل والبحث عن عمل جديد باإلضافة إلى قيام العديد من الشركات باستبدال العمال  

بالحاسوب أو غيرها من الوسائل اإللكترونية ولجوء بعض الشركات إلى استدعاء العمال األجانب للعمل  

 لديهم؛

االجتماعية: .3 والوظائف   األسباب  املهن  قلة  مع  للسكان  السريع  التزايد  التنمية  وهي  دور  تفعيل  عدم   ،

االجتماعية املحلية في املجتمع، عدم االهتمام بمجال التعليم الذي يهدف الى نشر التوعية حول املشاكل  

  
 البطالة في المجتمع، مرجع سابق.  1
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االجتماعية وسبل القضاء عليها، انتشار اإلحباط والبأس بين الشباب؛ وكذا غياب التخطيط والدراسات  

 1كبيرة من املوظفين. التي تهدف إلى فتح مشاريع جديدة تستوعب أعدادا

 الفرع الثاني: حلول البطالة

 االعتماد على العمالة املحلية؛ -

 تشجيع الشباب على تعلم املهارات واملهن؛ -

 دعم املشاريع الصغيرة وتمويلها؛  -

 إقامة املشاريع التي توفر فرص عمل للشباب؛  -

 تقديم سن التقاعد؛ -

 العمل الحر؛تشجيع  -

 2دعم عملية التعليم املستمر للقوى العاملة. -
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 خاتمة الفصل األول 

 

تم في نهاية هذا الفصل استخالص أن تنفيذ عمليتي االستيراد والتصدير يتطلب التنظيم املحكم إلعطاء  

 ملعامالت أطراف التقاعد في املبادالت التجارية الدولية؛مرونة وديناميكية وسهولة 

 فإن كل دولة تكون بحاجة إلى سلع وخدمات لم يكن باستطاعتها توفيرها على املستوى املحلي، تقوم

بتوفيرها من الدول األخرى التي تقوم بتوريديها في إطار ما يعرف بعملية االستيراد، فاالستيراد هو كل بضاعة ترد الى  

 ولة سواء عن طريق البحر أو البر أو الجو إلشباع حاجاتها؛ الد

وخاصة   االقتصادية  املؤسسات  تسعى  التي  الكبرى  البوابة  عامة  التصدير  أو  الصادرات  تعتبر  كما 

االقتصاديات   في  الريادة  مجال  في  املرموقة  املكانة  بلوغ  اجل  من  اليها  للوصول  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 

التصدير دورا هما في جلب وتحقيق الثروات منذ زمن طويل لذلك تسعى مختلف الدول الى تطوير  العاملية، ويلعب

 وترقية صادراتها من خالل السياسات واالستراتيجيات العديدة؛

ومن جهة أخرى تم التطرق إلى البطالة وأنواعها باإلضافة إلى أسبابها وطرق حلول مشكلتها، فهي تعد أحد  

االقتصادي التي تؤدي الى اختالالت اقتصادية، تنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على  أهم معوقات النشاط  

 الهيكل االقتصادي ألي بلد، باإلضافة غلى سلبياتها املتعددة على الفرد واملجتمع. 
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 الفصل الثاني

على االستيراد  19تأثير جائحة كوفيد 

 الجزائروالتصدير والبطالة في 
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 الفصل الثاني

 

إّن ظهور األوبئة على مستوى العالم ليس بجديد، فقد شهدت اإلنسانية عدة أوبئة وجوائح منذ القدم، 

كان لها األثر الكبير على مختلف املستويات االقتصادية، االجتماعية، السياسية والصحية، وهذا ما أحدث غالبا 

 املفاهيم العلمية والتقنية؛ثورة كبيرة على مستوى 

من بين األوبئة الفتاكة التي تعرض لها العالم، نتيجة سرعة انتشار الفيروس وتوسعه    19-جائحة كوفيد

على الجهود   19-عبر مختلف املناطق الجغرافية من دول متجاورة إلى جميع القارات، حيث طغت جائحة كوفيد

عيو  عن  كشف  مما  الحتوائه،  والدولية  )الوطنية  العاملية  الصحة  ملنظمة  التحتية  البنية  في  عميقة  (  WHOب 

ومنها   والوقاية  األمراض  عن  السيطرة  مراكز  فشل  إلى  باإلضافة  البشرية،  عن صحة  مسؤولية  األكثر  املؤسسة 

(CDC في الواليات املتحدة األمريكية؛ ) 

ر على جميع املجتمعات  كما أصاب هذا الفيروس االقتصاد العاملي بجروح خطيرة مع عواقب وخيمة تؤث

والواردات وكذا   الصادرات  تغير نسب  في  له دور  أن  العاملي، كما  االقتصاد  الهائل على  األثر  واألفراد، من خالل 

 البطالة الخاصة بالجزائر؛ 

وتأثيرها على صادرات، واردات وبطالة الجزائر في الفترة املمتدة   19-يتعرض هذا الفصل إلى جائحة كوفيد

 مباحث كما يلي: 3، ولإلملام باملوضوع يقسم هذا الفصل إلى 2020وسنة  2019بين سنة 

 . 19املبحث األول: ملحة حول جائحة كوفيد   -

 على التصدير واالستيراد. 19املبحث الثاني: تأثير جائحة الكوفيد   -

 على البطالة.  19املبحث الثالث: تأثير جائحة الكوفيد  -
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 19ملحة حول جائحة كوفيد املبحث األول: 

 

نتيجة انتشار وزيادة عدد السكان في جميع أنحاء العالم، ساهم ذلك في زيادة انتشار األمراض املعدية في  

والتي فتكت   األوبئة والجوائح شراسة،  أكثر  التاريخ توضيحات بخصوص  لنا  يقدم  لذلك  الحديث،  العصر  هذا 

ألمراض منذ األيام األولى للبشرية على مستوى الكرة األرضية،  بحضارات بشرية واقتصادات قوية. حيث نشأت ا

تنمية األمراض  في  الكبير  إلى غاية املجتمعات الزراعية، صاحبة القسط  ومع ذلك لم تكن هذه األخيرة ملحوظة 

 بسبب ازدهار التبادالت التجارية. 

 

 املطلب األول: ملحة حول الجائحات في العالم وتأثيراتها االقتصادية  

صابت املجتمعات السابقة أوبئة مختلفة من حيث درجة تأثيرها وانتقالها، وكذلك من حيث قوة احتوائها أ

التي تفرضها، إال أن   التحديات  في مواجهة  بها هذه األخيرة، ومع أن بعض املجتمعات نجحت  تتم  التي  والطريقة 

 عديدة وقارات.  البعض اآلخر فشل في مكافحة بعض األوبئة ما جعلها جائحة تجوب دوال 

 

 الفرع األول: مفهوم األوبئة والجوائح

 يمكن التفريق بين كل من الوباء والجائحة كما يلي:

: غالبا ما يشير مصطلح الوباء إلى أزمة ناتجة عن تهديد منتشر خارج نطاق السيطرة،    Epidemicالوباء -

مثال لجريمة العنيفة أو الفقر أو  وهذه الكلمة قد تستعمل إلثارة القلق بشأن ظروف أخرى غير األمراض،  

وتدابير   استمرار  )البداية(،  املرض  حدوث  زيادة  قصة  تحكي  نفسها  الكلمة  األفيونية  املواد  استخدام 

؛ ومنه فالوباء ال 1ملكافحة املشكلة )وسط(، واالنحدار النهائي للمرض والعودة إلى الوضع الراهن )نهاية( 

يطلق على األمراض فقط، بل يطلق على مجاالت حساسة في مجتمع، قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة الوفيات 

وينتشر  بسببها، كما أن الوباء هو ظهور حاالت أمراض معدية في دولة أو مجموعة دول صغيرة متجاورة،  

 بصورة سريعة بين الناس. 

أو اإلنفلونزا غير  Pandemicالجائحة   - الكبيرة للمرض  يتم تخصيص كلمة جائحة لالنفجارات  : عادة ما 

أي هو مصطلح يطلق عادة على نطاق واسع لوصف أي    2العادية التي تصيب القارات أو العالم بأسره.

نتيجة تطور الفيروس وإصابة اآلالف بالعدوى، ويصبح وباء إذا   أزمة خرجت عن نطاق السيطرة، وهذا

انتشر على نطاق واسع بين سكان البلد الواحد، وإذا انتقل الوباء إلى أقاليم أو بلدان أو قارات مختلفة  

 . جائحة أصبح

 

 

 

 

  
1 Mitchell L. Hammond, Epidemics and the Modern World (Toronto: University of Toronto Press, 2020), p.07. 
2 Ibid., p.07. 
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 الفرع الثاني: تاريخ األوبئة والجوائح 

 اريخ وتركت أثرا كبير في الجدول التالي: يمكن تمثيل أهم األوبئة والجوائح التي مرت عبر الت

 الزمني لألوبئة والجوائح عبر التاريخ  : الجدول 01الجدول رقم  

  حصيلة الوفيات صنف/ املضيف قبل اإلنسان الفترة الزمنية سم الا

  ماليين 5 جدري أو حصبة  180-165 الطاعون األنطوني 

  مليون  الرئيس ي فيروس فريوال  737-735 الجدري الياباني

بكتيريا اليرسينيا الطاعونية / الجرذان   542-541 طاعون جستنيان 

 والبراغيث

  مليون  30-50

بكتيريا اليرسينيا الطاعونية / الجرذان   1351-1347 املوت األسود 

 والبراغيث

  مليون   200

في   الجدري  تفش ي 

 العالم الجديد 

  مليون  56 فيروس فريوال الرئيس ي  وما بعده   1520

بكتيريا اليرسينيا الطاعونية / الجرذان   1665 طاعون لندن العظيم

 والبراغيث

  ألف  100

بكتيريا اليرسينيا الطاعونية / الجرذان   1631-1629 الطاعون اإليطالي 

 والبراغيث

  مليون 

  مليون + بكتيريا الكوليرا 1923-1817 الكوليرا 

اليرسينيا الطاعونية / الجرذان  بكتيريا  1885 الطاعون الثالث 

 والبراغيث

  مليون  12

  ألف  150-100 فيروس / ناموس  19أواخر القرن  الحمى الصفراء 

  مليون  فيروس/ الطيور  1890-1889 اإلنفلونزا الروسية

  مليون  50-40 فيروس/ الخنازير  1919-1918 اإلنفلونزا اإلسبانية

  مليون  1.1 فيروس/ الطيور  1958-1957 اإلنفلونزا اآلسيوية

  مليون  فيروس/ الطيور  1970-1968 إنفلونزا هونج كونج

  مليون  35-25 فيروس / شمبانزي  إلى اآلن  -1981 اإليدز 

  ألف  200 فيروس / خنازير  2010-2009 إنفلونزا الخنازير 

  770 فيروس كورونا / الخفافيش  2003-2002 السارس 

 ألف  11 فيروس اإليبوال / الحيوانات البرية  2016-2014 اإليبوال 

 850 فيروس كورونا / الخفافيش، الجمال  إلى اآلن -2015 ميرس

 مليون  3.5 غير معروف  –فيروس كورونا  إلى اآلن -2019 19-كوفيد

Source : https://www.visualcapitalist.com/history-of-pandemics-deadliest/ (Accessed Mai, 28, 

2021 at 23:21). 

https://www.visualcapitalist.com/history-of-pandemics-deadliest/
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التاريخ الزمني، ويبين وباء وجائحة أصابت البشرية ماضيا وحاضرا مرتبة حسب    20يبين الجدول السابق   

كذلك النوع والوسيط الناقل لهذه الفيروسات مع عدد الوفيات التي حصدتها هذه األخيرة. بداية من الطاعون 

ماليين وفاة. الوباء الثاني هو الجدري الياباني الذي حصد    5األنطوني الذي أصاب آسيا، مصر وإيطاليا وحصد  

ن وهو عبارة عن بكتيريا توجد في الفئران والبراغيث وهو نفس تركيبة مليون وفاة، ثم جاء بعده طاعون جستنيا

مليون وفاة، حيث كان بعدها تفش ي الجدري في العالم الجديد، طاعون لندن   200وباء املوت األسود الذي حصد  

اآلن )جوان    الذي ال يزال متواصل إلى  19-العظيم، الطاعون اإليطالي، الكوليرا، الطاعون الثالث، وصوال إلى كوفيد

 ( هو واإليدز ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية؛ 2021

ثابت   اتجاه واحد  التاريخ، هناك  الرغم من استمرار األمراض واألوبئة عبر  أنه على  ويستنتج مما سبق، 

بمرور الوقت وهو االنخفاض التدريجي في معدل الوفيات، نتيجة تحسينات الرعاية الصحية وفهم العوامل التي 

 ن األوبئة واستخدام أدوية قوية في التخفيف من تأثيرها.تحتض

 

 الفرع الثالث: األوبئة والجوائح في القرن الحادي والعشرين

رغم التطور التكنولوجي الحالي، إلى أن القرن الحادي والعشرين الزال يواجه تحديات كبيرة خاصة املتعلقة 

أنظار العديد من املفكرين والباحثين قصد وضع حلول لهذه األخيرة باألوبئة التي مرت والزالت تمر عبره، لهذا أخذ 

   التي يواجهها، لتشكيل أساس يستند عليه في املستقبل.

 مرض االلتهاب الرئوي الحاد  -1

، حيث انتشر من الخفافيش إلى البشر مما أدى إلى 2003تم اكتشاف مرض االلتهاب الرئوي الحاد في عام  

%، ويقترب هذا 15دولة بأن معدل الوفيات وصل إلى    17شهر ماي، كما أعلنت  شخص بحلول    770وفاة حوالي  

% نسبة األشخاص بمرض القلب والصدر الذين تتراوح  0.9% عند إحصاء الحاالت املؤكدة، يتضمن  9.6العدد إلى  

بين   إلى  29-20أعمارهم  بين  28، وترتفع  أعمارهم  تتراوح  الذين  نتائج  79-70% لألشخاص  سيئة  ، وكان لسارس 

 1للذكور مقارنة باإلناث في جميع الفئات العمرية؛

طق وخدمات محددة وقطاعات البيع دون نسيان التأثير االقتصادي له، الذي شمل البطالة املؤقتة في منا 

 2بالتجزئة، وهذا كله نتيجة صدمة هذا الوباء الذي أدى إلى تدهور اقتصاديات البلدان التي ينتشر فيها.

 إنفلونزا الخنازير  -2

، وظهر مرة  1918سكان العالم في عام  % من  1.7إنفلونزا الخنازير من شكل اإلنفلونزا التي مست ما يقارب  

في جوان   بهذا األخير، لحسن الحظ فإن معدل وفيات 21حيث أصيب حوالي    2009أخرى  العالم  % من سكان 

%،  0.5-%0.1الحاالت أقل بكثير مما كان عليه في الوباء األخير، حيث انتهى هذا الوباء بمعدل وفيات يتراوح بين  

تأكيد حوالي   بين  من    18500كما تم  تتراوح  في جميع    575.400-151.700هذه الوفيات مخبريا لكن اإلحصاءات 

  
1 Simon James Fongk, Nilanjan Dey and Jyotismita Chaki, Artificial Intelligence for Coronavirus Out break, Singapore: Springer, 2021, 

p:04. 
2 Bhaskar Bagchi et al., Op. Cit., p:11. 
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% من الحوادث الشديدة لدى األفراد املصابين بأمراض مزمنة مثل  80- %50أنحاء العالم، باإلضافة إلى اإلبالغ عن  

 1الربو، السمنة، أمراض القلب واألوعية الدموية والسكري؛ 

من   املعروض  انخفاض  مثل  االقتصاديات،  التي ظهرت على بعض  اآلثار  الفيروس جملة من  لهذا  وكان 

في  اإلجمالي  املحلي  الناتج  وانخفاض  الدواجن(،  قطاع  في  وخاصة  محددة  )مجاالت  والفلبين  تايوان  في  العمالة 

 2حلي اإلجمالي العاملي كذلك.البلدان املتضررة والناتج امل

 وباء اإليبوال   -3

دول بما في ذلك سيراليون، غينيا وليبيريا، حيث كان   10بشكل أساس ي في    2013تمركز وباء اإليبوال في عام  

ة كبيرة للمهنيين الصحيين على  %، والذي شكل مشكل40له آثار كبرى خاصة معدل الوفيات املرتفع للغاية البالغ  

 الصعيد الوطني؛ 

حالة وفاة، على الرغم من    11323حادثا مشبوها و  28646كان هناك حوالي    2016و  2013خالل عامي  

أنه من املتوقع التغاض ي عن هذه الحوادث، إال أن أولئك الذين نجوا من الوباء األصلي قد يظلون مرض ى ألشهر أو  

العدوى قد تظل غير نشطة لفترات طويلة، ولحسن الحظ كان التطعيم الذي تم إطالقه    حتى سنوات بعد ذلك، ألن

 3ينظر إليه على أنه فعال. 2016في ديسمبر 

 متالزمة الشرق األوسط التنفسية   -4

على   تحتوي  اإلبل  أن  من  الرغم  تكون على  قد  وربما  التنفسية  األوسط  الشرق  ملتالزمة  أجسام مضادة 

وسيط في انتقال املرض، إال أنه تم نقله في األصل إلى البشر عن طريق الخفافيش مثل فيروس إيبوال، حيث أصابت  

حالة إصابة، ومن خالل تقرير    2494حالة وفاة من    858دولة بحوالي    27به عددا محدودا فقط من الدول أي  

 4كد مخبريا أشار إلى أنه يمثل تهديدا كبيرا إذا لم يتم اتخاذ خطوات للسيطرة عليه؛مؤ 

وعلى الرغم من التطور التكنولوجي الذي ساهم في تطور الجانب الطبي بدرجة كبيرة، إلى أن سعي الدول 

مقابل خسائر كبيرة وبعضها مازال متواجد ملكافحة واحتواء هذه األوبئة والجوائح عبر التاريخ بعضها باء بالنجاح  

 ؛ 19-إلى يومنا هذا مثل اإليدز، متالزمة الشرق األوسط التنفسية وكوفيد

في   إلى تحسين نوعية الحياة، حيث تتموضع هذه األخيرة  اللقاحات  إيجاد وتحديث  التطورات مثل  أدت 

 خانة التقدم خاصة في الدول الغنية، التي جنت فوائد كثيرة منها؛ 

لكن بالنسبة للميكروبات ال يوجد تقدم حيث إن كل ابتكار بشري يجلب ببساطة االضطرابات، وإلى جانب  

هذا تضمن أنظمة النقل الحديثة التي هي عصب االقتصاد العاملي، أن العامل املمرض الخبيث في أي مكان لديه 

 القدرة على السفر إلى أي مكان. 

 

 

 

  
1 Simon James Fongk, Nilanjan Dey and Jyotismita Chaki, Op. Cit., p :04. 
2 Bhaskar Bagchi et al., Op. Cit., p :11. 
3 Simon James Fongk, Nilanjan Dey and Jyotismita Chaki, Op. Cit., p.03 
4 Ibid., p.04. 
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 األوبئة والجوائح اقتصاديا الفرع الرابع: تأثيرات  

سمرز"  و"لورنس  جاميسون"  و"دين  فان"  "فيكتوريا  قدرت  تافهة،  ليست  لألوبئة  االقتصادية  املخاطر 

% من الدخل العاملي(، بما في ذلك   0.6مليار دوالر )  500مؤخًرا التكلفة السنوية املتوقعة لوباء اإلنفلونزا بنحو  

فاع معدل الوفيات، حتى عندما يكون التأثير الصحي لتفش ي املرض محدوًدا  الدخل املفقود والتكلفة الذاتية الرت

 نسبًيا، يمكن أن تتضخم عواقبه االقتصادية بسرعة؛

نقاط مئوية من عام    8شهدت ليبيريا على سبيل املثال، انخفاًضا في نمو الناتج املحلي اإلجمالي بمقدار   

خير في غرب إفريقيا، حتى مع انخفاض معدل الوفيات اإلجمالي  أثناء تفش ي فيروس إيبوال األ   2014إلى عام    2013

 في البالد خالل نفس الفترة؛

بعض   تستفيد  قد  االقتصاد،  أنحاء  جميع  في  بالتساوي  واألوبئة  األوبئة  تفش ي  عواقب  توزيع  يتم  ال 

، بينما يعاني البعض اآلخر بشكل غير متناسب؛
ً
 القطاعات ماليا

نتج اللقاحات أو املضادات الحيوية أو غيرها من املنتجات الالزمة لالستجابة  تعتبر شركات األدوية التي ت 

 للفاشية من املستفيدين املحتملين؛ 

من املرجح أن تتحمل شركات التأمين الصحي والتأمين على الحياة تكاليف باهظة، على األقل في املدى   

 لة تفش ي املرض املرتبط بالحيوانات؛القصير، كما هو الحال بالنسبة ملنتجي الثروة الحيوانية في حا

من املرجح أن يعاني السكان الضعفاء، وال سيما الفقراء منهم، بشكل غير متناسب، حيث قد يكون لديهم   

 1وصول أقل إلى الرعاية الصحية ومدخرات أقل للحماية من الكارثة املالية؛

إن األوبئة هي عامل حتمي ومؤثر في سير حلقة االقتصاد وتطوره، فقد جعلت مظاهر االقتصاد الكبير من 

أكثر   أيًضا جعلتها  للثراء، ولكنها  الكبرى من املجتمعات موطًنا كبيًرا  املترابطة واملدن االقتصادية  التجارة  شبكات 

 يمة وحتى مراحل االقتصاد العاملي الحاضرضعًفا في مواجهة األوبئة، فمنذ إمبراطوريات العصور القد

على الرغم من التأثير املروع لألوبئة على البشر؛ إال أن أثارها االقتصادية ليس بنفس الدرجة من السوء على املدى 

 الطويل، فقد قض ى املوت األسود على ثلثي سكان أوروبا وترك ندوًبا قاسية في تاريخ القارة البيضاء، ولكن في أعقابه؛   

كانت املساحة املزروعة أكثر بكثير من طاقات العمال املتوفرين لزراعتها، فقد أدت قلة العمالة الزراعية  

نتيجة ارتفاع عدد الضحايا إلى زيادة قوة العمال وقدرتهم على املساومة على األرض وامتالكها من ُمالكها مما ساهم 

نت سبًبا في أن يصبح اقتصاد أجزاء من شمال غرب أوروبا في  في انهيار النظام االقتصادي االقطاعي، ويبدو أنها كا

مسار واعد ومتقدم، فقد ارتفعت الدخول الحقيقة للعمال االوروبيين بشكل واضح بعد ذلك الوباء الذي ضرب  

عادة ما أدت هذه الدخول    –فترة ما قبل العصر الصناعي    –م ، وفي تلك األوقات  1351  -1347القارة بين عامي  

 2فعة إلى نمو سكاني أسرع  وبالتالي إلى قلة نسبة محدودي الدخل. املرت

  
1 David E. Bloom, Daniel Cadarette, and JP Sevilla, (2018, Juin), International Monetary Fund, 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/06/economic-risks-and-impacts-of-epidemics/bloom.htm 

 
 (، األوبئة واالقتصاد في التاريخ، مجتمع األكاديمية بوست، من 28، مارس،2020عمر بكر، ) 2

-https://elakademiapost.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A6%D8%A9

-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D9%84-%D9%87%D9%84-8%AED8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D%/   

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/06/economic-risks-and-impacts-of-epidemics/bloom.htm
https://elakademiapost.com/الأوبئة-والاقتصاد-في-التاريخ-هل-يختل/
https://elakademiapost.com/الأوبئة-والاقتصاد-في-التاريخ-هل-يختل/
https://elakademiapost.com/الأوبئة-والاقتصاد-في-التاريخ-هل-يختل/
https://elakademiapost.com/الأوبئة-والاقتصاد-في-التاريخ-هل-يختل/
https://elakademiapost.com/الأوبئة-والاقتصاد-في-التاريخ-هل-يختل/
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 19-املطلب الثاني: التعريف بجائحة كوفيد

فاجأت هذه الجائحة العالم حيث تأثرت جميع مجاالت الحياة تقريبا بالوباء، فقد تسبب هذا األخير في  

على   سواء  كبرى  تحديات  الدول  فواجهت  مسبوق،  غير  واسع  نطاق  على  اضطرابات  الصحي حدوث  املستوى 

واالجتماعي واالقتصادي، ونتيجة النتشاره بسرعة في كل دول العالم فتح فرصا جديدة لدول معينة لتغيير قواعد  

 اللعبة في االقتصاد العاملي؛ 

وعلى غرار ذلك سعت الدول لتمويل االستجابة الفورية لألزمة والتعافي منها كل حسب طريقته وتصنيفه،  

إلجراءات والتدابير االحترازية من أجل امتصاص الصدمات الناشئة في مختلف املجاالت باتخاذهم مجموعة من ا

 خاصة االقتصادية.  

 

 19-الفرع األول: مفهوم جائحة كوفيد

السمة والخاصية األساسية   ما يوضح  غير مسبوقة، وهذا  إنسانية وصحية  أزمة  الفيروس  هذا  أحدث 

 م اليقين، وذلك نتيجة تغيير جيناتها وبنيتها وتكيفها مع طبيعة اإلنسان. لظهور الفيروسات واألوبئة واملتمثلة في عد

 19-أوال: تعريف فيروس كوفيد

مؤخرا،  املكتشف  سارس  فيروس  من  جدا  قريب  كورونا  فيروس  بأن  العاملية  الصحة  منظمة  عرفت 

م يكن هناك أي علم  واملعروف أيضا باملرض التنفس ي الحاد املرتبط بفيروس كورونا املستجد، وهو مرض معد ل

 ؛ 2019بوجوده قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 

ألم   األنف،  احتقان  واألوجاع،  اآلالم  التعب،  الجاف،  السعال  الحّمى،  في  األكثر شيوعا  أعراضه  تتمثل 

دوى ولكن ال  الحلق واإلسهال، وعادة ما تكون هذه األعراض خفيفة وتبدأ تدريجيا حيث يصاب بعض الناس بالع

إلى عالج في املستشفى،   تظهر عليهم سوى األعراض الخفيفة، في حين يتعافى أشخاص مصابون به دون الحاجة 

أشخاص يصابون بعدواه حيث يعانون من صعوبة   5بينما تشتد حدة املرض لدى  شخص واحد  تقريبا من كل  

سن واألشخاص الذين يعانون مشاكل صحية  التنفس، وقد ترتفع مخاطر اإلصابة بمضاعفات وخيمة بين كبار ال

 1مثل ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب والرئتين، داء السكري والسرطان.

املرض    تسبب  قد  التي  الفيروسات  من  واسعة  ساللة  هي  كورونا  فيروسات  أّن  التعريف  هذا  من  يبدو 

ض تنفسية تتراوح حدتها من نزالت البرد  للحيوان واإلنسان، ومن املعروف أّن عددا منها تسبب لدى البشر أمرا

الحادة   التنفسية  واملتالزمة  ميرس  التنفسية  األوسط  الشرق  متالزمة  مثل  وخامة  األشد  األمراض  إلى  الشائعة 

 الوخيمة سارس. 

 19-ثانيا: ظهور فيروس كوفيد 

املسببة لنزالت   الحظ العلماء ألول مرة فيروسات كورونا البشرية في الستينيات، وهي من بين الفيروسات 

 البرد ومثل كل الفيروسات تتحول بمرور الوقت؛ 

  
https://www.who.int/ar/news-، من 2021، 07(، منظمة الصحة العاملية، استرجعت بتاريخ جوان، 12، أكتوبر 2020مرض فيروس كورونا، )  1

19-covid-disease-detail/coronavirus-a-room/q   

https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
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كوفيد  )  2019ديسمبر  10في  19-بدأ  هوبي  مقاطعة  ووهان  مدينة  من  )الصين(، حيث  Hubeiبالقرب   )

ظهرت حاالت متعددة من االلتهاب الرئوي املجهول ألن العامل املسبب لم يكن واضحا في ذلك الوقت، وفي وقت  

 1أّن سبب املرض هو فيروس كورونا الجديد؛الحق تم تأكيد 

باستخدام   إجراؤه  تم  الذي  الوراثي  التحليل  ومن  الخفافيش  في  املوجودة  كورونا  فيروسات  غرار  على 

مكن الحصول عليه، تقوم الخفافيش بتشكيل خزان من هذا الفيروس والتي تنقلها تسلسل الجينوم الكامل الذي ي

عبر وسائط إلى اإلنسان، لكن لم يتم اكتشاف املضيف )املضيفات( الوسيطة حاليا، رغم تكوين ثالث مجاالت 

 2عمل رئيسية بالفعل في الصين لتقديم املشورة والوعي باألصل املمرض للفاشية؛ 

كما إدعى البعض بأن فيروس كورونا يمكن أن ينتشر من حساء الخفافيش إلى البشر، حيث تم اإلبالغ  

 عنه كطبق غير عادي، ولكنه شائع خاصة في ووهان؛ 

لـ   مبكر  بتحليل  القيام  مصابا    41ونتيجة  أن    19- بـكوفيدمريضا  أظهر  لسوق   27فيها،  تعرضوا  منهم 

املأكوالت البحرية ومع ذلك لم تكن السلطات الصينية قادرة على التعرف على املريض صفر )أول شخص أصاب(،  

عالوة على ذلك هناك خالف نحو معرفة ما إذا كان سوق املأكوالت البحرية في ووهان يبيع الخفافيش حية بالفعل 

 أو ال؛ 

في  تختلف   املتمثلة  في بؤرة انطالقه  أنها تجتمع  الفيروس، إال  في منشأ هذا  إلى آخر  الروايات من مصدر 

مدينة ووهان الصينية، وهذا راجع إلى سرعة انتشاره مما لم يتح فرصة للتعرف على املريض صفر وعلى كيفية  

 انتقال هذا الفيروس من منشأه إلى اإلنسان.

 ائحة من وباء إلى ج 19-ثالثا: كوفيد

عقب ظهور الوباء في مدينة ووهان تفش ى وانتشر بسرعة عبر حركة السكان في جميع أنحاء مقاطعة هوبي  

وبقية الصين، ثم ظهر بعد ذلك في بلدان أخرى في آسيا، أوروبا وأمريكا الشمالية، ولم يكتف بذلك حتى تطور إلى 

 عاصفة تجتاح العالم.

 

 خارج الصين 19-الحاالت األولى لكوفيد -1

مؤكدة واحدة تلو األخرى، حيث رصد يوم   19-أبلغت دول أخرى عن حاالت كوفيد  2020منذ منتصف جانفي  

الحالة األولى خارج الصين، وفي    13 تايالند وأصبح  في  بالفيروس    21جانفي زائر من ووهان تم تشخيص إصابته 

ارج آسيا، هذا ما أدى إلعالن منظمة  جانفي أبلغت الواليات املتحدة عن أول حالة مستوردة لها، وهي أول حالة خ

جانفي وحالة الطوارئ ذات االهتمام الدولي بسبب   31الصحة العاملية عن تفشيه على الصحة العامة في تاريخ  

 3االرتفاع في الحاالت لكل من الصين ودول أخرى. 

 

 

 

  
1 James Perloff, COVID-19and the agendas to Come RED-PILLED (Burlington: Refuge Books, 2020), p:81. 
2 Simon James Fongk, Nilanjan Dey and Jyotismita Chaki, Op. Cit., p0:1. 
3 Wenhong Zhang, COVID-19From Basics to Clinical Practice, Trans.Xun Wang (Singapore: World Scientific, 2020), p.09. 
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 خارج الصين 19-املستوى العالي لكوفيد  -2

، ووفقا للبيانات املوجودة على املوقع اإللكتروني ملنظمة الصحة العاملية، تم اإلبالغ  2020فيفري    28اعتبارا من  

أوروبا، األميركتين، أوقيانوسيا  دولة ومنطقة خارج الصين تغطي آسيا،    51حالة لهذا الفيروس في    6914عن  

 والشكل التالي يبين تطور حاالت اإلصابة به ووصوله ملستوياته العليا.  1وأفريقيا؛

 في بعض املناطق  19-تطور حاالت اإلصابة بكوفيد: 02الشكل رقم  

 
https://covid19.who.int:  Source :37) : 18 02 june, 2021, at(accessed . 

 

لكوفيد            األولى  املوجة  أّن  السابق  الشكل  من خالل  حيث   2020افريل    13في    19-يتضح  من  ذروتها  بلغت 

وفاة أسبوعيا في أواخر   29000فض هذا إلى أقل من  وفاة، وانخ  51000الوفيات األسبوعية عما يزيد قليال عن  

وفاة،    37000ارتفعت الوفيات األسبوعية مرة أخرى إلى حوالي    2020، ولكن بحلول منتصف سبتمبر  2020ماي  

. إال أن هذا لم يدم طويال حتى  2021لينخفض بعدها في فيفري    2021جانفي    04واستمر هذا االرتفاع إلى غاية  

% من  60. وقد مثلت األمريكيتان  2021ماي    10لينخفض بعد ذلك في    2021افريل    26بة في  زادت حاالت اإلصا

حالة مؤكدة،   64.341.942جميع الحاالت في العالم محققة أعلى نسبة حاالت إصابة منذ ظهور الوباء تقدر ب  

جنوب شرق آسيا، ومنه من الحاالت املنسوبة إلى    27.409.639من الحاالت املنسوبة إلى أوروبا، و  53.377.406و

 فإن هذه القارات الثالث هي األكثر ضررا من حيث ارتفاع عدد اإلصابات والوفيات بهذا الفيروس؛

، وفي  2020سبتمبر    23مليونا شخص مصاب به في    31كما ذكرت منظمة الصحة العاملية أّن أكثر من  

سبت  
ُ
الفيروس، والشكل التالي يبين التطور العام    ألف حالة وفاة على مستوى العالم إلى  963نفس اليوم تقريبا ن

 من بدايته.   19-لكوفيد

 

 

 

 

 

 

 
  
1 Ibid., p.09. 

https://covid19.who.int/
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 19-العام لحاالت اإلصابة والوفيات بكوفيد : التطور 02الجدول رقم  

 

التغير  التغير اليومي ماي 11جديد  ماي 10جديد  ماي  11مجموع  

 األسبوعي

  100لكل  

من  ألف 

 السكان

 2138 %5 %14 677,545 788,712 157,972,692 الحاالت 

 45 %4 %15 11,061 13,037 3,288,442 الوفيات

covid19-http://portal.who.int/report/eiosSource:  Mai, 2021; at 20:47) 11(accessed:  

 

الفيروس   أن  الجدول  هذا  من  بلغت  يتبين  واألرواح، حيث  الحاالت  حالة    157,972,692ُيواصل حصد 

حالة وفاة عبر العالم، ويرجع ذلك لحركة وتنقل األشخاص بين البلدان،    3,288,442و  2021ماي    11إصابة في  

 هذا ما يبين شراسة الفيروس الذي أصبح جائحة يصعب حدها وذات تأثير مزدوج على املجتمعات واالقتصاديات. 

 

 19-إجراءات مواجهة كوفيد رابعا:

اإلصابة  من  للتقليل  الالزمة  االحتياطات  اتخاذ  الضروري  من  لذا  بالفعل،  مستمر  وباء  كورونا  فيروس  إن 

 باملرض وانتقاله، وفي هذا السياق هذه أهم اإلجراءات املختلفة:

 

 إجراءات وتوصيات منظمة الصحة العاملية   -1

لم فمن واجب منظمة الصحة العاملية إصدار توصيات للوقاية منه نتيجة تفش ي هذا الوباء في معظم دول العا

 1ومواجهته، حيث تمثلت هذه األخيرة فيما يلي:

ملس    - عدم  مع  واملاء،  بالصابون  أو  الكحول  على  يحتوي  بغسول  بانتظام  اليدين  الرأس،  غسل  األنف، 

 واألذنين؛

 متر بين كل شخصين، واتخاذ االحتياطات الوقائية؛  1املحافظة على مسافة التالمس على األقل  -

محاولة الحصول على رعاية طبية مبكرة في حالة التعب والسعال وصعوبة التنفس، مع تغطية األنف   -

الكوع ثني  مع  ذلك  يكون  أن  ويفضل  السعال،  أو  العطس  أثناء  ومتابعة  والفم  بالبيت  االلتزام  مع   ،

 املستجدات. 

 19-تمويل الطوارئ ملحاربة كوفيد -2

بعضها  ملحاربتها،  باألموال  بالتبرع  مختلفة  بلدان  قامت  حيث  مشترك،  دولي  قلق  مصدر  الجائحة  أصبحت 

 2مذكور كالتالي:

 مليار دوالر للتمويل املتعلق بالفيروس؛ 15.9مليار يوان أي ما يعادل  110.48خصصت الصين حوالي   -

  
1 Simon James Fongk, Nilanjan Dey and Jyotismita Chaki, Op. Cit., p.07. 
2 Simon James Fongk, Nilanjan Dey and Jyotismita Chaki, Op. Cit., p.07. 

http://portal.who.int/report/eios-covid19
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بحوالي    - للطوارئ،  التكميلية  امليزانية  قانون  مشروع  على  ترامب  دونالد  الرئيس  دوالر   8.3وافق  مليار 

 ؛ اجللتمويل التقديري للسلطات الصحية املحلية لتعزيز أبحاث اللقاح من أجل اإلنت

بحوالي   - اقتصادي  تحفيز  الجنوبية عن حزمة  الوباء خارج   9.8كشفت كوريا  آثار  لتخفيف  مليار دوالر، 

 الصين، حيث أدت محاوالت كبح املرض إلى تفاقم نقص اإلمدادات واستنزاف الطلب؛

ل  مليار كرون سويدي أي ما يعاد   300أعلن البرملان السويدي عن مجموعة من املبادرات تكلف أكثر من   -

، تضمنت الخطة دفع كامل نفقات 19-مليار دوالر، ملساعدة االقتصاد في مواجهة جائحة كوفيد  30.94

 اإلجازة املرضية، وكذلك التكلفة العالية للتسريح اإللزامي بسبب األزمة.

 19-الذكاء االصطناعي والتكنولوجيا ضد كوفيد -3

، حيث  19-في الرعاية الصحية طوال جائحة كوفيد  في هذه األيام يلعب الذكاء االصطناعي دورا رئيسيا عامليا

كان هو وتحليالت البيانات حاسمة في مساعدة املجتمعات على التعامل بنجاح مع الوباء، وذلك من خالل املساعدة 

في استخراج البيانات والنمذجة التحليلية لكي يكون املمارسون الطبيون على استعداد ملعرفة املزيد عن املرض.  

إلى تسهيل الحياة اليومية في هذه الجائحة كإدراج التعليم والعمل عن بعد، التسوق عن بعد واملساهمة   باإلضافة

 1في تقليص انتقال العدوى.

ترتيب أولويات كل دولة، مقابل ذلك تصدت له  كحوصلة ملا سبق، يتضح أن هذه الجائحة زعزعت العالم وأعاد  

هذه األخيرة بمجموعة من اإلجراءات والتدابير لالحتياط منه وحماية شعوبها واقتصاداتها، إال أن هذا الوباء كان 

 والزال متواصال في تغيير البيئة العاملية.

 

 19-خامسا: االنعكاسات االقتصادية لكوفيد

كوفيد فيروس  عامل   19-أحدث  عام،  صدمة  من  أقل  قبل  املمكن تصورها  من  ولم يكن  غير مسبوقة  ية 

وبتطور الوباء في آسيا، أوروبا، األمريكيتين وإفريقيا حتى تحول األمر إلى صدمة اقتصادية عاملية. حيث أدى اآلن 

ية العاملية إلى انكماش اقتصادي عاملي قد يكون أعمق وأكثر حدة من الركود الكبير الذي حدث في أعقاب األزمة املال

 ، وذلك النتشار الوباء في جميع أنحاء العالم مهددا األرواح وسبل العيش.2008لسنة 

 

 على النمو االقتصادي العاملي  19-الفرع الثاني: انعكاسات كوفيد

على نطاق لم يشهد له مثيل منذ ثالثينيات القرن املاض ي،   2020دفع الوباء االقتصاد العاملي إلى الركود في عام  

ملواجهة هذه األزمة غير املسبوقة وتجنب فترة طويلة من االنكماش في النشاط االقتصادي، اعتمدت الحكومات  و 

فائدة  وأسعار  وفيرة  سيولة  املركزية  البنوك  وقدمت  كبيرة  مالي  دعم  حزم  املتقدمة،  االقتصادات  في  والسيما 

 منخفضة؛ 

البلدان للحد من انتشار هذا الوباء حدثت تغيرات قاسية، ونتيجة اإلجراءات الجبرية املتخذة من طرف العديد من  

، مع توقع وجود انتعاش عاملي بنسبة  2020% في عام    4.3بنحو    حيث يبين األونكتاد انخفاض الناتج املحلي اإلجمالي 

 2؛ 2021% في عام 4.1

  
1 Simon James Fongk, Nilanjan Dey and Jyotismita Chaki, Op. Cit., p.14. 
2 Mukhisa Kituyi, Impact of COVID-19 Pandemic on Trade and Development (New York: United Nations, 2020), p.13. 
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 على النمو االقتصادي العاملي. 19-والشكل التالي يبين تأثير كوفيد 

 النمو االقتصادي العاملي  : اتجاهات03الشكل رقم  

 
-outlook-economic-http://www.imf/org/ar/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world:  Source

2021-april :26) : 13 (accessed: 16 Mai 2021, at. 

 

الذي يبين ويتوقع اتجاهات النمو االقتصادي العاملي، أن كل من االقتصاديات    04يتضح من الشكل رقم  

% وهذا يعكس االنكماش  7,4-و %2,2-يقدر على التوالي بحوالي    2020النامية واملتقدمة حققت نموا سلبيا سنة  

االقتصاد   ، ويتوقع اآلن أن يحقق 19-بسبب صدمة جائحة كوفيد  2020% في عام  3,3-العاملي الذي قدر بنحو  

  2021% في  6، إذ يتوقع أن يبلغ النمو  2020مقارنة بما حققه سنة    2022و  2021العاملي تعافيا أقوى في عامي  

، ومع ذلك فإن هذه اآلفاق محفوفة بتحديات جسام تتعلق بالتباين في سرعة التعافي عبر  2022% في عام  4,4و

 دي الناجم عن األزمة؛البلدان وداخل كل بلد واحتمال استمرار الضرر االقتصا

ويرجع هذا الرفع للتوقعات إلى الدعم املالي اإلضافي في بعض االقتصادات الكبيرة، والتعافي املرتقب بفضل 

 ، واستمرار تطويع النشاط االقتصادي ملقتضيات التنقل املحدود؛2021اللقاحات في النصف الثاني من عام  

من عدم اليقين، ارتباطا بمسار الجائحة، ومدى فعالية   كما تخضع هذه اآلفاق املتوقعة لدرجة كبيرة 

 دعم السياسات في توفير جسر نحو استعادة األوضاع الطبيعية اعتمادا على توافر اللقاح، وتطور األوضاع املالية.

 

 على التجارة الدولية 19-الفرع الثالث: انعكاسات كوفيد

لعاملي فقط، بل تغلغلت إلى أعماق االقتصاد على النمو االقتصادي ا  19- لم تنحصر انعكاسات كوفيد

النوع   مختلفة  والخدمات  البضائع  وتبادل  ملشاركة  بينهم،  وتجمع  البلدان  بين  تربط  التي  األنسجة  إلى  وصوال 

 والجودة.  

 

 

 

 

http://www.imf/org/ar/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021
http://www.imf/org/ar/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021
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 نمو التجارة للسلع والخدمات العاملية    -1

  العاملية في الشكل التالي: يمكن توضيح التغيرات التي مست كل من تجارة السلع والخدمات 

 تطور نمو تجارة الخدمات العاملية :  05الشكل رقم نمو تجارة السلع العاملية                    : تطور 04الشكل رقم   

 
Source : GLOBAL MARCHANDISE AND SERVICES TRADE NOWCAST APRIL 2021 (unctad.org), 

(accessed : 20 Mai, 2021, at: 09:29). 

 

  2020انخفض نمو التجارة في السلع والخدمات في الربع األخير من عام    05و  04كما هو موضح في الشكلين  

في كل من السلع والخدمات عن  التجارة  لألنكاد عن  تقرير  وانتشاره، كما كشف  للوباء  املبكرة  اآلثار  بعد ظهور 

  1انخفاض أكبر بكثير في الربع الثاني مقارنة بالربع األول؛ 

مارس   30% في  03إلى أن حجم تجارة السلع على أساس شهري قد تحسنت بنسبة    04بينما يشير الشكل  

% في نفس 4.9، ونفس الش يء بالنسبة للتجارة في الخدمات بنسبة  2020ديسمبر    08مقارنة بما كانت عليه في    2021

كانت تسجل   بعدما  بحوالي  الفترة  تقريبا  يقدر  تأثير جائحة هذا  9-انخفاضا سلبيا  ناتج عن  %، هذا االنخفاض 

الفيروس أما االرتفاع في كل منهما ناتج عن بداية التعافي بسبب ابتكار وتوزيع اللقاح عبر بلدان العالم مما ساهم في 

 امتصاص النتائج غير املرغوب فيها؛

  2021ي وقت كتابة هذه املذكرة، كانت التوقعات للربع الثاني لسنة استنادا على البيانات األولية املتاحة ف

للخدمات، مما يشير إلى إنتعاش محتمل لتغطية الكثير من   5للسلع و%  4تتحسن مع نمو سنوي متوقع بنسبة % 

 . 2020الخسائر لسنة 

 نمو تجارة السلع العاملية للمنتجات الطبية   -2

نموه في  محسوسا  تغيرا  املنتجات  هذه  ملعظم شهدت  الصحي  للجانب  الفيروس  هذا  مالمسة  نتيجة  عامليا  ا 

 اقتصاديات العالم، والشكل التالي يبين ذلك.

 

  
1 Mukhisa Kituyi, Op. Cit., p.15. 
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 نمو تجارة السلع العاملية للمنتجات الطبية : تطور 60الشكل رقم  

 
Source : Mukhisa kituyi, Impact of COVID 19 Pandemic on Trade and Development, United 

Nations, 2020, p :15 . 

 

، مثل معدات الحماية الشخصية وأجهزة التهوية ومقاييس  19-شهدت املنتجات الطبية املتعلقة بـكوفيد

  2020، على سبيل املثال في ماي 2020الحرارة واملطهرات وما شابه ذلك نموا مرتفعا للغاية في الربع الثاني من عام 

طبيعي نتيجة أن الدول لم تكن مستعدة لهذا الوباء وكانت هناك  %. وهذا  1.86شهدت هذه املنتجات زيادة بنسبة 

 نقائص طبية يجب تغطيتها في كل دولة، وكذلك بداية إنتاج اللقاحات واقتنائها من طرف مختلف بلدان الع 
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 على الصادرات، والواردات )حالة الجزائر(  19املبحث الثاني: آثار جائحة كوفيد 

 

الجزائر من بين الدول التي يفوق حجم وارداتها على حجم صادراتها كونها ذات اقتصاد ريعي، أي أن تعتبر  

، مما جعل  19معظم صادراتها من النفط الخام، تأثرت هذه األخيرة بفعل اتساع األزمة الصحية لفيروس كوفيد

نفط، كما أثر ذلك تأثيرا مباشرا الجزائر تقف على حافة أزمة اقتصادية حقيقية، التي أدت إلى انخفاض سعر ال

 على صادرات وواردات البلد؛

 

 على الصادرات 19املطلب األول: آثار جائحة كوفيد 

يتعين على الجزائر أن تتعامل مع حالة من الركود في ظل القيود التي تفرضها إجراءات اإلغالق الصارمة 

 ي أسعار صادرات املحروقات وحجمها. الرامية إلى احتواء تفش ي فيروس كورونا، واالنخفاض الكبير ف

 

 2020و 2019الفرع األول: تطور الصادرات بين سنتي 

يرجع االنخفاض في مؤشر قيمة الوحدة لتصدير السلع )سعر التصدير( بشكل أساس ي إلى انخفاض  

ملكتب اإلحصاء  أسعار الهيدروكربونات وكذلك انخفاض أسعار الصادرات املنتجات غير الهيدروكربونية وفًقا 

 1  الوطني؛

 : 2019-2020يمثل الجدول التالي نسبة التغير التي طرأت على الصادرات بين سنتي 

 2019- 2020(: نسبة التغير التي طرأت على الصادرات بين سنتي 03جدول رقم )

 )حصص نسبية، القيم باملليون(

  الصادرات  

 4 275 399.03 دينار جزائري  

 35 823.53 دوالر أمريكي  2019

 538 18 عدد التصريحات الى الجمارك 

 3 016 678.53 دينار جزائري  

 60. 23 796 دوالر أمريكي  2020

 159 16 عدد التصريحات الى الجمارك 

 % 29.44- دينار جزائري  نسبة التغير 

 % 33.57- دوالر أمريكي  

 .7، ص 2021، تحديث جانفي 2020املديرية العامة للجمارك، احصاءات التجارة الخارجية للجزائر لفترة 

حيث  2019مقارنة بسنة  2020% خالل السنة 33.57تمت مالحظة انخفاضا إلجمالي الصادرات بنسبة 

د انخفضت بنسبة مليار دوالر أمريكي، أما الصادرات خارج املحروقات فق 23.80قدر الحجم االجمالي ب 

 %؛ 12.59

  
1 Marchandises-Prix, Radio Algérienne, Accessed June 03, 

2021,from :https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200711/196073.html  

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200711/196073.html
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عبر الشكل  2020لغاية سنة  2019كما يمكن أن نالحظ تدني القيمة املالية بالنسبة للصادرات من سنة 

 التالي:

 2020و 2019(: تطور القيمة املالية للصادرات بين 07الشكل رقم ) 

 )حصص نسبية، القيم باملليون(

 
 . 7، ص: 2021، تحديث جانفي 2020التجارة الخارجية للجزائر لفترة املديرية العامة للجمارك، احصاءات 

 

، ويرجع ذلك بشكل رئيس ي إلى  2020% خالل سنة  33.57سجلت الصادرات اإلجمالية انخفاضا بنسبة  

بنسبة   املحروقات  الصادرات خالل هذه 35.20انخفاض صادرات  األهم من  الجزء  املحروقات  %، حيث شكلت 

مليار دوالر   11.70% من القيمة اإلجمالية، التي بدورها انخفضت بشكل جاد بقيمة قدرها  90.52الفترة بنسبة  

% فقط 9.48، في حين أن الصادرات خارج املحروقات  تبقى دائما هامشية، حيث تمثل  2019أمريكي مقارنة بسنة  

%،  12.56بذلك انخفاضا بنسبة   مليار دوالر أمريكي، مسجلة 2.26من القيمة اإلجمالية للصادرات، أي ما يعادل  

 1كما هو موضح في الجدول أدناه:

 

 

 

 

 

 

  
 . 1، ص 2021، تحديث جانفي 2020املديرية العامة للجمارك، احصاءات التجارة الخارجية للجزائر لفترة  1
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 2020و 2019((: تطور الصادرات بين سنتي 04جدول رقم  

 )حصص نسبية، القيم باملليون(

 املجموع صادرات خارج املحروقات املحروقات صادرات   

 399.03 275 4 956.36 307 442.64 967 3 دينار جزائري  

 823.53 35 580.36 2 17. 243 33 دوالر أمريكي  2019

 %100 %7.80 %92.80 الحصة النسبية 

 678.53 016 3 926.46 285 752.06 730 2 دينار جزائري  

 796.60 23 255.49 2 541.11 21 دوالر أمريكي  2020

 %100 %9.48 %90.52 الحصة النسبية 

 % 33.57- % 12.59- % 35.20-  نسبة.التغير

 .19، ص 2021، تحديث جانفي 2020املديرية العامة للجمارك، احصاءات التجارة الخارجية للجزائر لفترة 

 

املحروقات وصادرات خارج املحروقات بين سنتي ( نسبة تغيير كل من صادرات  03يلخص الجدول رقم )

بنسبة    2020و  2019 انخفاضا  املحروقات  عرفت صادرات  فقد 35.20حيث  املحروقات  خارج  أما صادرات   ،%

 %. 12.59انخفضت بنسبة 

 

 )تصدير البترول(  الفرع الثاني: صادرات املحروقات

مداخيل البالد املتأتية حصريا من صادرات ألحق فيروس كورونا ضرر مزدوج باقتصاد البلد، على 

 البترول، وعلى نشاط املؤسسات الداخلي الذي يعرف تأثرا متزايدا؛

وتقّدر خسائر الجزائر، وفق تقديرات غير رسمية، بحوالي مليار دوالر شهري، شباط/فبراير وآذار مارس،  

مليار دوالر  30إمكانية تحصيل الجزائر أكثر من جّراء انخفاض أسعار البرميل، في وقت كانت التقديرات تشير إلى 

 نهاية السنة؛ 

باملائة،  98وتعتمد الجزائر، في مداخيلها من العملة الصعبة، على صادراتها من البترول والغاز، بنسبة  

دفع  50كما أن مداخيل البالد الجبائية تعتمد أيضا على 
ُ
لرواتب باملائة من ا 70باملائة من الجباية البترولية، وت

 على أساس هذه املداخيل؛

ومن سوء حظ الجزائر، أن زبونيها الرئيسيين في أوربا والعالم، إيطاليا وإسبانيا، هما األكثر تضررا حاليا  

من أزمة فيروس كورونا، ما يثير مخاوف من إمكانية تراجع الطلب أو تعطل الدفع في هذين البلدين، علما أن 

 و إسبانيا، وآخر باتجاه إيطاليا.البالد ترتبط بأنبوبي غاز نح
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 , 2020و 2919يمثل الشكل التالي تأثير الجائحة على كمية البترول التي تم تصديرها سنتي 

 2020و 2019(: تأثير الجائحة على تصدير البترول سنتي 08شكل رقم )

 )مليون برميل في اليوم(  

 
Source, Impact of COVID-19 on oil exports from Algeria 2019-2020, (Accessed 01 June, 2021 at: 

16:27), https://www.statista.com/statistics/1203444/impact-of-covid-19-on-oil-exports-from-

algeria/  

 

 مليون 200يبين الشكل أعاله تأثير الفيروس على صادرات الواردات حيث عرف تصديره انخفاضا بنسبة 

دوالرا، تكون امليزانية الجزائرية املبنية في   30برميل في اليوم، مما أدى إلى تهاوي أسعار البترول إلى ما تحت حاجز  

 اب تراجع املداخيل إذا استمرت األزمة. دوالرا، غير قادرة على استيع 50العادة على سعر برميل يفوق  

 

 الفرع الثالث: الصادرات خارج املحروقات حسب وحدات االستخدام

في وحدة '' املنتجات نصف املصنعة   2020تتجلى املنتجات الرئيسية خارج املحروقات، املصدرة خالل سنة  

وتأتي وحدة املواد الغذائية في املرتبة الثانية بقيمة مليار دوالر أمريكي،    1.61'' التي سجلت قيمة إجمالية قدرها  

مليون دوالر أمريكي، وأخيرا   90.81مليون دوالر أمريكي، متبوعة بوحدة سلع التجهيزات الصناعية بقيمة   442.59

 71.56وحدات املواد الخام، السلع االستهالكية غير الغذائية وسلع التجهيزات الزراعية التي سجلت القيم املتتالية:  

 1مليون دوالر أمريكي.  0.32مليون دوالر أمريكي،  39.06مليون دوالر أمريكي، 

 

 

 

  
 . 1املديرية العامة للجمارك، مرجع سابق، ص:  1
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 كما نرى في الجدول أدناه تطور الصادرات خارج املحروقات حسب وحدات االستخدام: 

 ستخدام(: تطور الصادرات خارج املحروقات حسب وحدات اال 05جدول رقم )

 )حصص نسبية، القيم باملليون(

 وحدات االستخدام:

السلع االستهالكية   9و8 –سلع التجهيزات الصناعية  7 –سلع التجهيزات الزراعية   6 – املنتجات نصف املصنعة  5  –املواد الخام  4و3   -املواد الصناعية  1

 . غير الغذائية

 نسبة التغيير منخفضة.             

 نسبة التغيير مرتفعة.              

وحدات  

 االستخدام

نسبة  املرتبة   2020   2019

 التغيير 

الحصة   دوالر أمريكي  دينار جزائري  

 النسبية 

الحصة   دوالر أمريكي  دينار جزائري 

 النسبية 

  

1 48 675.07 407.85 15.81% 56 107.17 442.59 19.62% 2 8.52% 

 %23.46 4 %3.17 71.52 066.41 9 %3.72 95.95 451.49 11 4و3

5 233  551.09 1 956.92 75.84% 204 248.05 1 611.18 71.43% 1 17.67% 

6 30.29 0.25 0.01% 40.65 0.32 0.014% 6 26.28% 

7 9 901.76 82.97 3.22% 11 512.25 90.81 4.03% 3 9.46% 

 %7.25 5 %1.73 39.06 951.97 4 %1.41 36.42 346.69 4 9و8

 %12.59  %100 255.49 2 926.46 285 %100 580.36 2 956.39  307 املجموع 

، ص 2021تحديث جانفي  3، التنقيح 2020املديرية العامة للجمارك، احصاءات التجارة الخارجية للجزائر لفترة 

20. 

 

 الفرع الثالث: إيجابيات األزمة على الصادرات 

حّولت بشكل مفاجئ من  تالجزائر االنخفاضات في قيم التصدير جراء الجائحة إال أن وفي ظل كل هاته  

ت أخبار تصدير كميات ضخمة من التمور والخضروات املشهد االقتصادي في  
ّ
دولة مستوردة إلى مصّدرة، واحتل

 صدمة انهيار أسعار النفط، في وقت تعرف السوق املحلية اكتفاًء في املنتج
ً
 في البالد، متجاوزة

ً
ات واستقرارا

 األسعار؛ 

 
ً
وأوضح رئيس جمعية املصدرين الجزائريين تواصل حركة التصدير الخاصة بالتمور نحو فرنسا، وقريبا

 أنه حان الوقت لفرض مخطط 
ً
الخضر والفواكه نحو دول الخليج وروسيا وكندا خالل األسبوع املقبل، مضيفا

  6من    2020إلى تراجع صادراته خالل الشهرين األولين من  بديل للنفط الذي تعّرضت سوقه لهزات عنيفة، أدت  

 مليار دوالر؛ 4إلى 

ر أكثر من  طن من التمور    1000في املقابل، أكد املدير العام لفرع الشحن في مطار الجزائر الدولي أنه ُصّدِّ

 أن عدد رحالت الشحن نحو فرنسا انتقلت من  
ً
    6  إلى  5نحو فرنسا منذ بداية جائحة كورونا، مبرزا

ً
رحالت أسبوعيا

 رحلة؛ 20قبل بداية الوباء إلى حوالي 
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ً
وكشف عن عمليات تصدير للتمور نحو موريتانيا في إطار برنامج التبادل التجاري بين البلدين، مضيفا

 ُوضع لرحالت شحن جوية مع متعاملين اقتصاديين جزائريين من أجل تصدير منتجاتهم نحو الدول  
ً
أن برنامجا

 1األفريقية؛

تصبح بلدا مصدرا لعدة منتجات، وال يجب أن تعتمد يمكن القول مما سبق أن الجزائر لها القدرة على أن  

لتلبية حاجياتها وكذا تصديرها مما يساعد   إنتاجية كافية  لها وفرة  في صادراتها، فالجزائر  على املحروقات فقط 

 وبشكل كبير في تعزيز االنتعاش االقتصادي ورفع حجم مداخيل البلد من الصادرات. 

 

 على الواردات  91آثار جائحة كوفيد  املطلب الثاني:

إلى انهيار غير مسبوق في التجارة الدولية في عام   COVID-19أدت االضطرابات االقتصادية الناجمة عن  

 في تعزيز االنتعاش االقتصادي فانهيارها يؤدي حتما إلى نكسة 2020
ً
 رئيسيا

ً
، وبما أّن التجارة الدولية تؤدي دورا

 اقتصادية؛

جراء تداعيات الفيروس،   2020باملئة خالل سنة  6,4اشا بنسبة فقد سجل االقتصاد الجزائري انكم

 حسبما كشفه تقرير أصدره البنك الدولي. 

 

 2020و 2019الفرع األول: تطور الواردات بين سنتي 

عرفت واردات الجزائر تغيرات نسبية معتبرة، منخفضة وكذا مرتفعة لبعض املنتجات، وذلك تأثرا 

سجلت   2020مع نهاية سنة ، اع االقتصادي على غرار معظم القطاعات في البلدبجائحة الكوفيد التي مست القط 

حيث انتقلت القيمة   2019% مقارنة بسنة 17.99التجارة الخارجية للبضائع انخفاض في اجمالي الواردات بنسبة 

 ؛مليار دوالر أمريكي  34.39مليار دوالر امريكي الى   41.93من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
، من   2020،   08عربية، استرجعت جوان    INDEPENDENT(، 01، ماي، 2020علي ياحي، كورونا ينعش التصدير في الجزائر، ) 1

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%Dhttps://www.independentarabia.com/node/116446/
-9%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%B-9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
-%D9%81%D9%8A-D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%

D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%    
 
 

https://www.independentarabia.com/node/116446/اقتصاد/كورونا-ينعش-التصدير-في-الجزائر
https://www.independentarabia.com/node/116446/اقتصاد/كورونا-ينعش-التصدير-في-الجزائر
https://www.independentarabia.com/node/116446/اقتصاد/كورونا-ينعش-التصدير-في-الجزائر
https://www.independentarabia.com/node/116446/اقتصاد/كورونا-ينعش-التصدير-في-الجزائر
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 :2020و2019التالي نسبة التغير التي طرأت على الواردات بين سنتي يمثل الجدول 

 2019-2020(: نسبة التغير التي طرأت على الواردات بين سنتي 06جدول رقم )

 )حصص نسبية، القيم باملليون(

  الواردات  

 302.53 005 5 دينار جزائري  

 934.12 41 دوالر أمريكي  2019

 180 299 الجماركعدد التصريحات الى  

 320.30 360 4 دينار جزائري  

 391.64 34 دوالر أمريكي  2020

 000 249 عدد التصريحات الى الجمارك 

 % 12.89- دينار جزائري  نسبة التغير 

 % 17.99- دوالر أمريكي  

 . 7، ص: 2021، تحديث جانفي 2020املديرية العامة للجمارك، احصاءات التجارة الخارجية للجزائر لفترة 

 

حيث عرفت القيمة املالية    2020و  2019يمثل الجدول أعاله التغيرات التي طرأت على واردات الجزائر بين  

مليون دوالر أمريكي، أما فيما يخص    542.48 7مليون دينار جزائري، و  982.23 644للواردات انخفاضا قدر ب  

 ؛    180 50تصريحات الجمارك فعرفت انخفاضا قدر ب 

عبر الشكل    2020لغاية سنة    2019يمكن أن نالحظ تدني القيمة املالية بالنسبة للواردات من سنة  كما  

 التالي:

 2020و 2019(: تطور القيمة املالية للواردات بين 09الشكل رقم ) 

 )حصص نسبية، القيم باملليون(

 
 . 7، ص: 2021تحديث جانفي  ،2020املديرية العامة للجمارك، احصاءات التجارة الخارجية للجزائر لفترة 
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حيث عرفت انخفاضا قيمته    2020و   2019يبين الشكل أعاله انخفاض القيمة املالية للواردات بين سنتي   

 مليون دوالر أمريكي. 542.48 7

 

 الفرع الثاني: تطور الواردات حسب وحدات االستخدام

 (: تطور الواردات حسب وحدات االستخدام07جدول رقم )

 نسبية، القيم باملليون()حصص 

 وحدات االستخدام: 

السلع    9و8  –سلع التجهيزات الصناعية    7  –سلع التجهيزات الزراعية    6  –املنتجات نصف املصنعة    5  –املواد الخام    4و3    -الطاقة وزيوت التشحيم    2  -املواد الصناعية    1

 االستهالكية غير الغذائية. 

 منخفضة. نسبة التغيير             

 نسبة التغيير مرتفعة             

وحدات  

 االستخدام

نسبة  املرتبة   2020   2019

 التغيير 

الحصة   دوالر أمريكي  دينار جزائري  

 النسبية 

الحصة   دوالر أمريكي  دينار جزائري 

 النسبية 

  

1 514.47 936 072.27 8 19.25% 307.6 026 1 094.91 8 23.54% 2 0.28% 

2 429.93 171 436.23 1 3.42% 051.47 116 915.33 2.66% 6 36.27% 

 %14.27 5 %6.69 2 299.42 291 530.52 %4.80 2 012.23 18. 240 182 4و3

5 123.24 229 1 297.52 10 24.56% 167.28 010 1 967.61 7 23.17% 3 22.63% 

6 631.46 54 457.70 1.09% 110.44 26 205.94 0.60% 7 55% 

7 855.32 575 1 202.40 13 31.48% 056.76 161 1 157.73 9 22.63% 1 30.64% 

 %10.92 4 %16.72 5 750.68 729 096.23 %15.40 6 455.77 770 567.93 9و8

 %17.99  %100 34 391.64 4 360 320.30 %100 41 934.12 5 005 302.53 املجموع 

 . 11، ص: 2021، تحديث جانفي 2020التجارة الخارجية للجزائر لفترة املديرية العامة للجمارك، احصاءات 

 

 حسب وحدات االستخدام كالتالي: 2020و 2019يبين الجدول تصنيف الواردات بين سنتي 

% على التوالي فيما يخص سلع التجهيزات 10.92%،  22.63%،  30.64%،  36.27%،  55انخفاضات بنسب   -

وزيوت   الطاقة  والسلع الزراعية،  املصنعة  نصف  املنتجات  الصناعية،  التجهيزات  سلع  التشحيم، 

 االستهالكية غير الغذائية.  

% تخص املواد الخام، أما فيما يتعلق باملواد الغذائية فقد سجلت ارتفاعا طفيفا  14.27ارتفاع بنسبة   -

 1% خالل الفترة املعتبرة0.28بنسبة 
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 أوال: املواد الغذائية

، بحصة نسبية  2020تأتي وحدة املواد الغذائية في املرتبة الثانية في تركيبة الواردات املحققة خالل سنة  

 تقارب ربع القيمة اإلجمالية؛

الوحدة   هذه  واردات  سنة    8.09بلغت  امريكي  دوالر  بنسبة    2020مليار  طفيفا  ارتفاعا  بذلك  مسجلة 

 ؛ 2019مقارنة بسنة % 0.28

السكر   الحليب،  صناعة  ومنتجات  حليب  الحبوب،  منتجات  فإن  الوحدة،  هذه  تركيبة  حيث  من 

اآلتية:   النسبية  الحصص  التوالي  على  تمثل  الغذائية  الصناعات  ونفايات  وبقايا  سكرية  %،  34.76ومصنوعات 

 %؛ %4.53، %9.57، 19.14

تتعلق بالحليب    2020إن االرتفاعات املسجلة في سنة  أما فيما يتعلق بالتطورات داخل هذه الوحدة، ف

%، السكر ومصنوعات سكرية 8.45%، الفواكه الصالحة لألكل بنسبة  24.39ومنتجات صناعة الحليب بنسبة  

 %. 2.40%، ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 3.98%، الحبوب بنسبة 6.59بنسبة 

  أما بالنسبة لالنخفاضات، فقد مست املنتجات التالية:

 %؛ 34.72بقايا ونفايات الصناعة الغذائية  -

 %؛ 19.78الخضر والنباتات  -

 %؛19.17الحيوانات الحية  -

 %؛5.51البن، الشاي والتوابل  -

 1%.4.63التبغ وأبدال تبغ مصنعة  -

 ثانيا: الطاقة وزيوت التشحيم

مليون دوالر امريكي مسجلة    915.35%، بقيمة  2.66ردات بنسبة  تحتل املرتبة السادسة من هيكلة الوا

 ؛ 2019% مقارنة بسنة 36.27بذلك انخفاضا معتبرا بنسبة  

أو زيوت معادن قارية، غير زيوت   النفط  تهيمن على واردات هذه الوحدة اساسا زيوت  البنية  من حيث 

%، وكوك ونصف  8.25حضرات للتشحيم  %، م26.08% يليها كل من كوك النفط  58.99خامة، بحيث تبلغ حصتها  

 %؛ 4.56كوك فحم حجري بنسبة 

سنة   خالل  الوحدة،  هذه  منتجات  أهم  واردات  بنسب  2020تبدي  انخفاضيه  مسارات   ،62.89 ،%

%، على التوالي لكل من وكوك ونصف كوك فحم حجري، كوك النفط أو زيوت %1.53،  %7.94،  %22.43،  44.09

قوالب فحمية ووقو  قارية،  زيوت معادن  أو  النفط  لزيت  أخرى  وبقايا  النفط  قار  النفط،  وكوك  مماثلة  د صلبة 

 2معادن قارية ومحضرات للتشحيم. 

 ثالثا: املواد الخام 

اإلجمالية من القيمة    6.69%وذلك بنسبة    2020تحتل املرتبة الخامسة من مجموعة الواردات خالل سنة  

 ؛ 2019مقارنة بسنة    %14,27مليار دوالر امريكي حيث ارتفعت هذه الوحدة بنسبة   2.30ما يعادل 
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من حيث هيكل هذه الوحدة تمثل كل من زيت الصويا وجزئياته وإن كان مكررا لكن غير معادل كيميائيا،  

و املقطع طوليا، مقسم او ملفوف، خامات الحديد ومركزاتها، بما فيها بريد الحديد املحمص والخشب املنشور ا

 ؛14,31%%، 18.29%، 27.67الحصص النسبية على التوالي  

مقارنة بالفترة نفسها من سنة    2020ويستخلص من فحص تطورات منتجات هذه الوحدة خالل سنة  

2019 . 

 %.؛31.38ارتفاع في واردات خامات الحديد ومركزاتها، بما فيها خامات الحديد املحمص بنسبة  -

انخفاض كل من الدهون والشحوم والزيوت الحيوانية والنباتية، والخشب املنشورة واملقطوعة طوليا،   -

بالنسبة   وذلك  كيميائيا،  معدل  غير  لكن  مكررا،  كان  وان  وجزئياته  الصويا  وزيت  ملفوف،  ام  مقسم 

16.72 ،%9.79 ،%6.43 .% 

من اجمالي واردات هذه الوحدة اال  %    14.05على رغم ان واردات زيت الصويا وان كان مكرر، ال تمثل سوى  

مليون    323,09الى    2019مليون دوالر امريكي خالل سنة    25,57انها سجلت ارتفاعا استثنائيا لتنتقل قيمتها من  

 2020.1دوالر امريكي خالل سنة 

 رابعا: املنتجات نصف املصنعة 

 ؛ 2020% مما يجعلها تحتل املرتبة الثالثة خالل سنة 23.27تمثل نسبة 

تتكون هذه الوحدة من مواسير وأنابيب وأشكال خاصة مجوفة من حديد أو صلب، متعددات جزيئات 

اإليثلين في شكل أولي، متعدد الخالت وغيرها، منتجات نصف جاهزة، ومنشآت وأجزاء منشآت، بالنسب املتتالية: 

 %؛ %2.75، %2.86، %3.88،  %5.25، 8.34

جاهزة   نصف  بمنتجات  األخيرة  هذه  تتعلق  سلبية،  تطورات  معظمها  في  الوحدة  هذه  منتجات  سجلت 

%، منتجات مسطحة  36.04%، منشآت وأجزاء منشآت بنسبة  41.86%، مواسير وأنابيب... بنسبة  53.66بنسبة  

 2%. 21.82%، ومتعدد الخالت وغيرها بنسبة 27.43مرفقة باألسطوانات بنسبة 

 خامسا: سلع التجهيزات الزراعية 

% مليون دوالر 205.94%، ما يعادل  0.60بغض النظر عن أن هده الوحدة تحتل املرتبة األخيرة بنسبة  

ات ، حيث مست هذه االنخفاضات كل من الجرار 2020% خالل سنة  55أمريكي، إال أنها سجلت انخفاضا بنسبة  

%، وآالت جني وحصد أو  21.80%، مواسير أو أنابيب بنسبة  35.26%، آالت وأجهزة أخرى بنسبة  89.22بنسبة  

%، بينما الزيادة الوحيدة املسجلة تتعلق بأجهزة آلية لرش ونفث والسوائل 9.03دراسة املحاصيل الزراعية بنسبة  

 3%. 32.22وغيرها بنسبة 

 سادسا: سلع التجهيزات الصناعية 

مليار دوالر  9.16%، حيث قدرت ب 26.63بنسبة   2020احتلت املركز األول من إجمالي الواردات لسنة 

 امريكي؛
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من حيث البنية تتكون هذه الوحدة من مراكز الهواتف للمستعملين، العنفات، حنفيات وأجهزة مماثلة، 

 %؛ 3.24%، 4.05%،  5.03%، 9.36محرك لنقل البضائع وذلك بالنسب املتتالية:  سيارات ذات

 وقد كانت تطورات الواردات للمنتجات الخاصة بهذه الوحدة كالتالي: 

%، 1.73%،  1.22واردات مراكز الهاتف للمستعملين، عنفات والحنفيات سجلت انخفاضا بنسب  -

 %، على التوالي؛ 1.92

 1%. 56.45البضائع سجلت انخفاضا بنسبة السيارات ذات محرك لنقل  -

 سابعا: السلع االستهالكية غير الغذائية 

مليار دوالر امريكي خالل   5.75%، اي ما يعادل  16.72املرتبة الرابعة في بنية الواردات ممثلة بذلك حصة   

 ؛ 2020سنة 

بيع بالتجزئة، األمصال املضادة، اللقاحات وأجزاء ولوازم السيارات املكونات تعد كل من األدوية املعدة لل

 %؛ 5.86%، 9.14%، 19.44الرئيسية لهذه الوحدة، حيث تبلغ نسب كل منها على التوالي:  

%، أجزاء ولوازم  12.69في كل من األدوية االخرى بنسبة    2019عرفت انخفاضات نسبية مقارنة بسنة   -

 %؛ 6.36%، الثالجات بنسبة 7.47%، أقمشة منسوجة بنسبة 12.59السيارات بنسبة 

في املقابل فإن االرتفاعات املسجلة تتعلق بأجهزة الكشف اإلذاعي واألمصال املضادة واللقاحات بالنسب   -

 2%.0.66%، 229.14املتتالية: 
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ائر  19الثالث: تأثير جائحة كوفيد املبحث   على البطالة في الجز

 

أّدى االنتشار العاملي لفيروس كورونا املستجد إلى اتخاذ العديد من الدول تدابير وقائية الحتواء انتشاره والحد من 

في العديد   الخسائر في األرواح البشرية، وأصبح التباعد االجتماعي والحجر املنزلي جزء أساس ي من الحياة اليومية

من الدول، مما أدى إلى تداعيات هائلة على سوق العمل وسبل املعيشة، وفي الوقت الذي تضع فيه الحكومات 

 خططا لتحقيق االستقرار االقتصادي ودعم سبل املعيشة؛ 

 

   على البطالة عامة 19آثار جائحة كوفيد املطلب األول: 

لشغل في العالم، وأعاد رسم خارطة جديدة للكثير من أثر انتشار فيروس كورونا تأثيرا سلبيا على سوق ا

املهن، وانقسمت إلى مهن توقفت إلى حين وأخرى كليا، وبين مهن ظهرت نتيجة لهذا الفيروس، وانقسم األشخاص 

بذلك، بين متشائمين فقدوا وظيفتهم وأحيلوا على البطالة، وبين محظوظين، سواء ممن استطاعوا أن يحافظوا 

 هذه الظروف؛ على شغلهم في 

باإلضافة إلى هذا، فإن األعمال الحرة بكل أنواعها أرغمت العاملين فيها على البطالة املؤقتة، فال حاجة  

لألفراد في املجتمع بها، في ظل هذه الظروف، وأرغموا على الوقوف في طابور البطالة ولو إلى حين، مادامت هي الدخل  

س سلبيا على كل األعمال الخاصة والحرة، التي أجبرت العاملين فيها على  الوحيد للكثير منهم، وكان أثر هذا الفيرو 

 1ضرورة توقيف كل التعامالت، لتفادي انتشار هذا الفيروس، 

 يبين لنا الجدول التالي مدى تأثير الفيروس على مختلف مجاالت سوق العمل:

 (: مدى تأثير الفيروس على مختلف مجاالت سوق العمل 08)جدول رقم 

 مدى تأثر اقتصاده بالفيروس  املجال 

 تأثر قليل التعليم

 تأثر قليل الصحة

 متوسط  -تأثر قليل الفالحة 

 تأثر متوسط  الصناعة

 تأثر متوسط  مالية وضمان اجتماعي

 كثير  -تأثر متوسط  الفنون 

 كثير  -تأثر متوسط  النقل

 كثير  فندقة 

 كثير  العقار

 كثير  تجارة

Système des Nations Unies en Algérie, ANALYSE RAPIDE DE L’IMPACT SOCIO-ECO DU 

COVID-19 SUR L’ALGERIE, 2020, p : 15. 

  
1e monde du travail et la COVID-19, 2020, p :9. 
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يمثل الجدول أعاله مدى تأثر مختلف مجاالت سوق العمل باألزمة الصحية، حيث لم يكن لها تأثير كبير 

التعليم والصحة، وكذلك الفالحة التي عرفت تأثيرا ليس بقليل وال بمتوسط، أما بالنسبة للصناعة،  على كل من 

مالية والضمان االجتماعي فكان التأثير عليهما متوسطا على غرار مجال الفنون والنقل لكن بنسبة أكبر بقليل، 

 عالية بالفيروس؛وفيما يخص كل من الفندقة، العقار والتجارة فقد عرفوا نسبة تأثير جد 

أعداد  زيادة  إلى  تؤدي  أن  يمكن  كورونا  وباء  انتشار  أحدثها  التي  الوظائف  وأزمة  االقتصادية  األزمة  إن 

 لتقييم جديد أجرته منظمة العمل الدولية؛ 25العاطلين عن العمل في العالم بنحو 
ً
 مليون شخص، وفقا

العمل الدولي لم تقف عند حدود ارتفاع معدالت ويشير الخبراء إلى أن تداعيات وباء كورونا على سوق 

البطالة وفقا للتعريفات التقليدية، التي تربط البطالة بفقدان العمل فقط. وإذ كان للجائحة تأثير سلبي في 

مستوى معيشة العاملين في جميع القطاعات االقتصادية، ففي عديد من الدول خاصة الدول التي اتخذت تدابير  

استقرار سوق العمل، فإن الشعور بآثار األزمة جاء في املقام األول في شكل انخفاض األجور،  قوية للحفاظ على 

 وليس فقدانا هائال للوظائف؛

وقد انعكس هذا الوضع بشكل أكثر حدة على العمال ذوي األجور املنخفضة، وأولئك الذين يعملون في 

من   أكثر  عمل  ساعات  فقدوا  حيث  منخفضة،  مهارات  تتطلب  األجور  وظائف  ذات  واملهنية  اإلدارية  الوظائف 

 1األعلى.

في املقابل، استطاع الكثير من األشخاص الحصول على مناصب عمل في هذا الظرف الحرج، على غرار  

كبيرا والعمل بمبدأ التوصيل. باإلضافة إلى هذا، فإن الكثير من    التجارة اإللكترونية، التي شهدت مؤخرا انتعاشا

الشركات لم تتوقف عن العمل بالرغم من أنها كانت تعتمد على اليد العاملة، حيث عمدت على العمل عن بعد  

والتواصل مع العمال من بيوتهم، لذا لم تتأثر بهذا الحجر الصحي، بل فتحت أبوابا أخرى ملناصب عمل جديدة  

 2ستفاد منها بعض األشخاص؛ ا

 

 على البطالة في الجزائر 19آثار جائحة كوفيد املطلب الثاني: 

عن الناجمة  الصحية  األزمة  وجه    Covid-19انتشار    أثرت  على  الوباء،  آثار  تظهر  الجزائر.  على  بشدة 

الخصوص، في القطاع املنهي، بين العمال والشركات الصغيرة واملتوسطة الحجم. أفاد التقرير "تحليل سريع للتأثير  

ت منذ بداية  على الجزائر"، أن إجراءات االحتواء التي اتخذتها السلطا 19-االجتماعي واالقتصادي لفيروس كوفيد 

 ، أثرت على جميع قطاعات االقتصاد “ولكن بدرجات متفاوتة من التأثير "؛ 2020مارس 

  
، من: 18جوان  2021، االفتصادية، استرجعت 19ديسمبر 2020هشام محمود، البطالة بعد الجائحة .. نسب تخفي حقائق مخيفة،  1

https://www.aleqt.com/2020/12/19/article_1994676.html  
 
، من  02، جوان 2021(، الشروق، استرجعت في 07،  ماي 2020صالح عزوز، الحجر الصحي يرسم خارطة جديدة للشغل، ) 2

-D8%AD%D8%AC%D8%B1https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%
-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9%

D9%84%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84%   

https://www.aleqt.com/2020/12/19/article_1994676.html
https://www.echoroukonline.com/الحجر-الصحي-يرسم-خارطة-جديدة-للشغل
https://www.echoroukonline.com/الحجر-الصحي-يرسم-خارطة-جديدة-للشغل
https://www.echoroukonline.com/الحجر-الصحي-يرسم-خارطة-جديدة-للشغل
https://www.echoroukonline.com/الحجر-الصحي-يرسم-خارطة-جديدة-للشغل
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حيث أدى تفش ي جائحة فيروس كورونا إلى فقدان ما    2020٪ في  14لقد تجاوز معدل البطالة في الجزائر  

عن   يقل  ا  500ال  رئيس  لدى  املنتدب  الوزير  بحسب  الجزائري،  العمل  سوق  في  وظيفة  املكلف ألف  لوزراء 

 باالستشراف؛ 

  200.000موظف شهدوا غلق ألماكن عملهم، باإلضافة إلى حوالي    52.367وحسب اإلحصائيات فإن 

 ؛ 1لم تدفع أجورهم في الوقت الالزم  180.000شهدوا انخفاض في دخلهم طوال فترة الحجر الصحي، و

ا )محطات متصلة عن طريق البر أو السكك الحديدية إلى ميناء بحري( إلى   16كما أدى غلق 
ً
ميناء جاف

وظيفة مباشرة، وإغالق مصانع تجميع السيارات ووقف استيراد مكونات األجهزة املنزلية، كلف أكثر   4000فقدان 

 . 2020ألف وظيفة في عام  50من 

  2020في الفترة املمتدة من جانفي إلى افريل  الشكل التالي نسبة التغيير التي عرفتها لعروض العمليمثل 

 ؛ 19في ظل أزمة كوفيد 

افريل 10شكل رقم )  2020(: التغير النسبي لعروض العمل بين جانفي و

 
Ilyes.C, Les chiffres vertigineux de l’impact du corona virus sur l’économie, (2020, Aout 17), 

Dzair Daily, (accessed 2021, Juin 04)  https://www.dzairdaily.com/algerie-chiffres-vertigineux-impact-
coronavirus-sur-economie/ 

 

يمثل الشكل أعاله مدى انخفاض عروض العمل وهذا حسب الشركة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب،  

 في جانفي من نفس السنة؛ 67.672بعد أن كان  8.579مقدرا ب  2020حيث كان عدد العروض في افريل 

  
1 Ilyes.C, Les chiffres vertigineux de l’impact du corona virus sur l’économie, (2020, Aout 17), Dzair Daily, accès 
le 2021, Juin 04, de :  https://www.dzairdaily.com/algerie-chiffres-vertigineux-impact-coronavirus-sur-
economie/  
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األرقام رسمية   يمكن القول أّن البطالة خرجت منتصرة من األزمة الصحية في الجزائر وحتى لو لم تكن

 1ألف وظيفة في مختلف القطاعات؛ 500فإن الخسائر تقدر بما ال يقل عن 

في كل املجاالت، مست قطاعات حساسة كثيرة، كان  إلى بطالة إجبارية،  العمال  فقد توجه املاليين من 

أنف القطاع  في هذا  العاملين  العمال  من  العديد  فقد وجد  املواصالت.  إن صح  أبرزها  التغطية  سهم خارج مجال 

القول، مادام الحجر الصحي يفرض ضرورة البقاء في البيت. والحديث هنا يقتصر على العمال الذين يشتغلون 

في  قابضين  أو  سائقين  من  العمال  عن  املتوقفين  ألن  معهم،  أشخاصا  ويوظفون  بهم  الخاص  النقل  بوسائل 

لديهم تغطية خاصة بهم، لذا أثر هذا الفيروس على القطاع الخاص  املؤسسات الكبرى للنقل في القطاع العمومي،  

مباشرة وكانوا هم املتضرر األول في قطاع النقل، لذا وجد الكثير من الشباب خاصة أنفسهم مجبرين على بطالة 

 مرغمة؛ 

أحرزته  تهدد بإلحاق الضرر بالتقدم الذي    Covid-19ووفًقا لتقرير لألمم املتحدة، فإن األزمة الصحية لـ  

 ؛ 2030الجزائر نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة من أجندة 

الصحي   الوضع  جراء  الجزائر  عرفته  الذي  االقتصادي  االنكماش  عن  الناتجة  السلبية  اآلثار  والحتواء 

ى ضرورة العاملي، وضعت الحكومة مشروع قانون املالية للعام املقبل، إذ شددت لجنة املالية واملوازنة في البرملان، عل

اتخاذ املزيد من اإلجراءات لحماية املؤسسات وإنقاذها، مع توزيع املشاريع التنموية بطريقة عادلة وإسراع في تطوير 

 الصناعة التحويلية والبتروكيماوية.

وثمنت التدابير املتخذة التي تتعلق بالعودة التدريجية إلى النشاط االقتصادي بمستوى يسمح بتعويض  

، وتخفيف االختالالت الداخلية والخارجية، إضافة الى تفادي تجميد االعتمادات 2020رفتها سنة  الخسائر التي ع

 عن التدابير الجمركية التي ترمي إلى ترقية اإلنتاج املحلي وتشجيع االستثمار وتعزيز الرقابة ومكافحة  
ً
املالية، فضال

 2الغش بمختلف أشكاله.

. 

 

 

 

 

 

 

 

  
، من: 02جوان 2021(، بوابة افريقيا االخبارية، استرجعت في  02مارس  2020شباب املغرب العربي، )شبح البطالة... كابوس يؤرق نجاة الفقيري،   1

-https://www.afrigatenews.net/article/%D8%B4%D8%A8%D8%AD

-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9

-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B4-D9%8A%D8%A4%D8%B1%D9%82%

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%/   

 علي ياحي، مرجع سابق.  2

https://www.afrigatenews.net/article/شبح-البطالة-كابوس-يؤرق-شباب-المغرب-العربي/
https://www.afrigatenews.net/article/شبح-البطالة-كابوس-يؤرق-شباب-المغرب-العربي/
https://www.afrigatenews.net/article/شبح-البطالة-كابوس-يؤرق-شباب-المغرب-العربي/
https://www.afrigatenews.net/article/شبح-البطالة-كابوس-يؤرق-شباب-المغرب-العربي/
https://www.afrigatenews.net/article/شبح-البطالة-كابوس-يؤرق-شباب-المغرب-العربي/
https://www.afrigatenews.net/article/شبح-البطالة-كابوس-يؤرق-شباب-المغرب-العربي/
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 اتمة الفصل الثانيخ

 

قد أحدث أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة،   19-تم في نهاية هذا الفصل استخالص أن فيروس كوفيد

وهذا ما يوضح السمة والخاصية األساسية لظهور الفيروسات واألوبئة واملتمثلة في عدم اليقين، وذلك نتيجة تغيير  

 جيناتها وبنيتها وتكيفها مع طبيعة اإلنسان؛ 

 صدمة عاملية غير مسبوقة ولم يكن من املمكن تصورها قبل أقل من عام،   19-أحدث فيروس كوفيدفقد  

حيث أدى إلى انكماش اقتصادي عاملي قد يكون أعمق وأكثر حدة من الركود الكبير الذي حدث في أعقاب األزمة 

 ؛ األرواح وسبل العيش ، وذلك النتشار الوباء في جميع أنحاء العالم مهددا2008املالية العاملية لسنة  

وبما أن الجزائر تعتبر من بين الدول التي يفوق حجم وارداتها على حجم صادراتها كونها ذات اقتصاد ريعي،  

، مما 19أي أن معظم صادراتها من النفط الخام، تأثرت هذه األخيرة بفعل اتساع األزمة الصحية لفيروس كوفيد

اقتصادية حقيقية، التي أدت إلى انخفاض سعر النفط، كما أثر ذلك تأثيرا جعل الجزائر تقف على حافة أزمة  

 مباشرا على صادرات وواردات البلد؛ 

، وأعاد رسم  
ً
ومن جهة تم التطرق إلى تأثير انتشار فيروس كورونا على سوق الشغل في العالم تأثيرا سلبيا

حين   إلى  توقفت  مهن  إلى  وانقسمت  املهن،  من  للكثير  لهذا  خارطة جديدة  نتيجة  ظهرت  مهن  وبين  كليا،  وأخرى 

 الفيروس. 
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 الخاتمة العامة 

 

( يعيش في ظل جائحة عاملية وأزمة اقتصادية كبيرة تسببت 2021-2020تبين مما سبق أن العالم اليوم )

ظروف اإلغالق، في خسائر بشرية هائلة، رغم تواصل الجهود لحماية األرواح والحفاظ على سبل العيش في ظل  

 ؛ 19-باإلضافة تأثر عدد كبير من الناس وتغييرهم لنشاطاتهم اليومية نتيجة لجائحة كوفيد

الفقر   كتزايد  هائلة،  اضطرابات  في  أيضا  تسببت  ولكنها  التي سبقتها،  االتجاهات  بعض  الجائحة  عززت 

وه املنزلي،  التعليم  إلى  الوصول  في  املساواة  وعدم  املدارس  إغالق  مشكلة جديدة  العاملي،  يطرح  أن  شأنه  من  ذا 

متعلقة بالتعليم ويشكل آثارا سلبية قوية على القدرة اإلنتاجية للبلدان في املستقبل، وهي نكسة بالنسبة للتنمية 

 املستدامة التي كان تحقيقها أصال صعبا قبل حدوث الجائحة؛

تراجع   في  ساهمت  عاملية،  اقتصادية  لصدمة  الحالية  الصحية  األزمة  الخارجية،  أدت  الدولية  التجارة 

الدول  في  الهشة  الفئات  تحميل  عنه  أنجر  مما  والتوظيف،  العاملي  اإلنتاج  تقليص  وكذلك  االستثمار  تخفيض 

املختلفة لالنعكاسات السلبية الناجمة عن هذه الجائحة. ونتيجة لذلك زادت حاجة بعض البلدان إلى إنفاق غير  

 من التغطية لألزمة بشكل مباشر من خالل التنسيق وتوثيق التعاون الدولي؛  عادي للموارد املالية املطلوبة، كنوع

املوظفين   وتسريح  الحدود  غلق  بينها  من  تقليدية،  وتدابير  إجراءات  إلى  ذلك  ملواجهة  الدول  لجأت  وقد 

فة  والجزائر أيضا عملت على إتباع نفس الخطى بعد تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وهذا كان له تكل

 عالية تمثلت في ندهور االقتصاد الوطني من جهة، وارتفاع نسبة البطالة من جهة أخرى؛ 

 

 أوال: نتائج الدراسة 

 لقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، التي يمكن إيجازها في النقاط اآلتية:   

الجوائح، مما  مفاجأة غير متوقعة للعالم ككل لصعوبة توقع حدوث األوبئة و  19-كانت جائحة كوفيد -

 خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة؛

األوبئة والجوائح السابقة عبر التاريخ درس ومصدر لألدوية واللقاحات من جهة ووضع قوالب  -

 وإستراتيجيات مرنة جاهزة التطبيق في حالة حدوث إنذار مرتقب؛ 

تصنيفاتها، ففي اإلتحاد قوة لضمان  التعاون الدولي يعمل على تفكيك وتجاوز األزمات الكبرى باختالف  -

 استمرار البشرية؛ 

على نطاق لم يشهد له مثيل منذ ثالثينيات القرن   2020دفع الوباء االقتصاد العاملي إلى الركود في عام  -

 املاض ي

بالرغم من التطورات التي تعرضت لها املؤسسة االقتصادية الجزائرية من االستقالل إلى يومنا هذا  -

غير كفؤة وفعالة وغير قادرة على مواجهة املنافسة املوجودة في السوق العاملية، كما أن االقتصاد  الزالت 

الجزائري اقتصاد ريعي بالدرجة األولى غير مبال بحقيقة أن النفط مادة ناضبة إلى جانب ضعف اإلرادة 

 السياسة للخروج من هذا الوضع؛
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ود في ظل القيود التي تفرضها إجراءات اإلغالق الصارمة  يتعين على الجزائر أن تتعامل مع حالة من الرك -

 الرامية إلى احتواء تفش ي فيروس كورونا، واالنخفاض الكبير في أسعار صادرات املحروقات وحجمها؛ 

ألحق فيروس كورونا ضرر مزدوج باقتصاد البلد، على مداخيل البالد املتأتية حصريا من صادرات  -

 لداخلي الذي يعرف تأثرا متزايدا؛البترول، وعلى نشاط املؤسسات ا

عرفت واردات الجزائر تغيرات نسبية معتبرة، منخفضة وكذا مرتفعة لبعض املنتجات، وذلك تأثرا  -

 بجائحة الكوفيد التي مست القطاع االقتصادي على غرار معظم القطاعات في البلد؛

عاد رسم خارطة جديدة للكثير من  أثر انتشار فيروس كورونا تأثيرا سلبيا على سوق الشغل في العالم، وأ -

 املهن، وانقسمت الحال إلى مهن توقفت إلى حين وأخرى كليا، وبين مهن ظهرت نتيجة لهذا الفيروس؛ 

 توجه املاليين من العمال إلى بطالة إجبارية، في كل املجاالت.  -

 

 ثانيا: اختبار الفرضيات

ية الرئيسية، واختبار فرضياته التي یمكن  لقد تمكن البحث بفصوله املتكاملة من اإلجابة على اإلشكال

 سردها على النحو اآلتي:

على التجارة الخارجية يتضح أن   19-من خالل االنعكاسات التي خلفتها جائحة كوفيد الفرضية األولى: -

اآلثار السلبية التي لحقت االستيراد والتصدير لم يسبق لها مثيل حتى في ظل الجوائح واألوبئة السابقة، 

   .ا يؤكد صحة الفرضية األولىوهذا م

: بالتعرض إلى مختلف التطورات التي تعرض لها سوق العمل في الجزائر، تبين أنها الفرضية الثانية -

٪ بسبب تأثره بأزمة  14ليست كافية ملواجهة األزمات وتخطيها فقد تجاوز معدل البطالة في الجزائر 

 .   وهذا ما ينفي صحة الفرضية الثانية 19-كوفيد

 

 الثا: االقتراحات ث

 بناء على ما تم تقديمه من نتائج يمكن صياغة االقتراحات اآلتية: 

 ضرورة تعزيز التعاون الدولي لتجاوز األزمات باختالفها؛ -

؛ -
ّ
 مصدرا

ّ
 العمل على أن تصبح الجزائر بلدا

 تطوير سوق العمل من أجل القدرة على القضاء على ظاهرة البطالة؛ -

 مة من طرف الدولة للتصدير للتوغل في األسواق العاملية في كل املجاالت.تنويع منتجات وخدمات املقد -
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 رابعا: آفاق الدراسة 

بالنظر إلى محددات الدراسة التي دفعت إلى التركيز على بعض جوانب املوضوع دون غيرها، فيمكن اقتراح 

 زوايا هذه الدراسة وهي كالتالي:بعض املواضيع التي يمكن أن تكون محاور لبحوث مستقبلية تكمل مختلف 

 ؛ 19-وضع املؤسسات االقتصادية الجزائرية بعد جائحة كوفيد -

 ؛19-النظام االقتصادي العاملي الجديد بعد جائحة كوفيد -

 ؛ 19-االقتصاد الجزائري في ظل جائحة كوفيد -

 العاملي.على التجارة الدولية الخارجية والنمو االقتصادي  19-أثر جائحة كوفيد  -
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 امللخص 

على التجارة الخارجية من جهة والتي تلعب دورا   19-كوفيدتهدف هذه الدراسة إلى دراسة أثر جائحة 

 هاما في االقتصاد الوطني، عن طريق استيراد ما يحتاجه االقتصاد من سلع وخدمات، وتصدير الفائض منه.

وعلى البطالة من جهة أخرى والتي تعتبر أكثر الظواهر السلبية على اقتصاد أي بلد فهي مؤشر على انحدار  

 صادي الى منعرج خطير؛ النظام االقت

وقد وصلت الدراسة إلى أن االستيراد والتصدير قد تعرضا للعديد من الخسائر بفعل األزمة الصحية 

 العاملية الحالية، مما تسبب في انخفاض مداخيل كل منهما؛ 

من كما عرفت البطالة ارتفاعا رهيبا بسبب التدابير واإلجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية للحد 

 .انتشار الفيروس

 

Abstract 

This study aims to shed the light on the impact of the COVID-19 pandemic on foreign trade, 

which plays an important role on national economy, by importing what the economy needs of goods 

and services and exporting the surplus.  

It also tackles the impact of this pandemic on unemployment, which is considered as one of 

the most dangerous phenomenon on the economy of any country.  

The study concluded that import and export have been subjected to many losses due to the 

current global health crisis, which has caused a drop in their respective incomes.  

Unemployment has also witnessed a terrible rise due to the measures taken by the Algerian 

government to limit the spread of this virus. 


