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  :ورقة بحثية مقدمة للملتقى الدولي الثاني حول

  :الملخص

، إن التصدير يعترب أحد أشكال الدخول إىل األسواق الدولية، حيث يعين قدرة الدولة وشركا�ا على حتقيق تدفقات سلعية

 ،ثقافية وسياحية إىل دول وأسواق دولية أخرى بغرض حتقيق أهدف الصادرات من أرباح وقيمة مضافة، مالية،معلوماتية ،خدمية

  .تكنولوجيا جديدة وغريها، فرص عملانتشار،  ،منووسع، ت

املصدرون ( ويقع التصدير يف إطار تشجيع التبادل التجاري بني الدول مبا حيقق مصاحل عديدة ألطراف التجارة الدولية 

حيث .وكان هذا سبب اهتمامنا بالصادرات وحتليل منظومتها. ، نظرًا الختالف املزايا النسبية و التنافسية لكل دولة)دونواملستور 

واكتسبت  احلصص السوقية تلكن تغري  %97أظهرت النتائج استمرار اعتماد اجلزائر على تصدير احملروقات بنسبة تصل اىل 

  .أسواق جديدة للصادرات خارج احملروقات

  .ورومتوسطيةالصادرات، الصادرات خارج احملروقات،  األسواق األ :الكلمات المفتاحية

Summary: 
Export is a form of entry into international markets. It means the ability of the State and its 
companies to achieve commodity, service, financial, cultural and tourism flows to other 
countries and international markets in order to achieve the objectives of exports of profits, 
value added, expansion, growth. 
The export is part of the promotion of trade between countries to achieve many interests of 
international trade parties (exporters and importers), because of the different comparative 
advantages and competitiveness of each country. This has been the reason for our interest in 
exports and the analysis of their systems. The results showed that Algeria continued to rely on 
the export of hydrocarbons by up to 97%, but market shares changed and new markets for 
exports outside hydrocarbons were acquired. 

Keywords: exports, non-hydrocarbon exports, Euro-Mediterranean markets. 
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  :مقدمة

ات احلجم و التنويع و السلع املتمايزة بدال عن املزايا يإن النظرية اجلديدة للتجارة ركزت على املزايا التنافسية الناجتة عن إقتصاد

باعتبار التصدير يتمثل يف أحد أشكال الولوج و . النسبية الناجتة من وفرة املوارد األولية كأساس لتفسري التجارة الدولية املعاصرة

  .اإلنتاج يف األسواق الدولية و التعاقد اإلنتاجي، الرتاخيص، االستثمار املشرتك، االستثمار املباشر: لدولية باإلضافة إىللألسواق ا

ومن وجوب حتويل املزايا النسبية إىل مزايا تنافسية تربز التحديات اليت تواجه الصادرات بصفة عامة وصادرات اجلزائر خاصة، واليت 

أما باقي  %97 تصل اىليف جتار�ا على املوارد الطبيعية والزالت تعتمد على قطاع احملروقات بنسبة  اعتمدت لفرتات طويلة

، وألمهية تطوير املزايا التنافسية لصادرات اجلزائر وجب البحث عن اإلختالالت التنظيمية اليت حتول %3الصادرات فال تتجاوز 

  .ديات اليت تواجه التصديرو التحدون وصول املنتج اجلزائري لألسواق الدولية 

ويعد قيام اقتصاد تصدير غري نفطي باجلزائر خيارا مهما ميكن االعتماد عليه للحصول على العملة الصعبة الالزمة للتنمية 

الستقرار، هلذا االقتصادية بشكل منتظم خصوصا أن املصادر األخرى من صادرات النفط والغاز الطبيعي ال تتصف باالستمرارية وا

، مث اهليكل السلعي للصادرات اجلزائرية وتوزيعها إىل دور الصادرات يف منو االقتصاد اجلزائريرق يف هذه الورقة البحثية سنتط

  .اجلغرايف ملعرفة وجهتها واحلصص السوقية اليت متلكها

  :ومن خالل ما سبق تتضح معامل االشكالية املراد معاجلتها

 ؟ وما هي أسواقها؟الجزائري في االقتصاد ما هي وضعية الصادرات 

  :االشكالية قسمنا هذه الورقة اىل مخس حماور ملعاجلة هذه

 .دور الصادرات يف االقتصاد اجلزائري -

 .املشاكل املرتبطة بالتصدير -

 .تطور الصادرات العاملية -

 .وضعية الصادرات اجلزائرية -

 .التوزيع اجلغرايف للصادرات اجلزائرية -

I.  الجزائريدور الصادرات في االقتصاد:  

  .يتبني دور الصادرات يف االقتصاد اجلزائري من خالل مسامهتها يف االقتصاد اجلزائري و أمهيتها بالنسبة للمؤسسات

توجد عدة اعتبارات جتعل من التصدير غري النفطي توجها منشودا يؤدي إىل : مساهمة الصادرات في االقتصاد الجزائري -1

    1:اجلزائري، واليت نذكرها يف اآليتاملسامهة يف حتسني أداء االقتصاد 

  يساهم التصدير يف حتقيق معدالت منو مرتفعة ومتواصلة، حيث أن الطلب احمللي غري كاف وقادر على حتقيق هدف النمو

املتواصل وبالتايل فان زيادة منو الصادرات اإلمجالية بصفة عامة والصادرات غري النفطية بصفة خاصة تعد العنصر الوحيد 

يف خلق فرص عمل جديدة، نتيجة اتساع وتنامي نطاق األسواق املستهدفة  ى حتقيق معدالت منو مرتفعة تساهمالقادر عل

 .من سوق حملي حمدود إىل أسواق عاملية مرتامية األطراف ومتعددة األذواق



  بالبطالة، ألنه يسمح بفتح جماالت تعد القطاعات التصديرية جماال خصبا لتوليد الوظائف، فالتصدير يرتبط ارتباطا وثيقا

إنتاج جديدة تساهم يف زيادة الطلب على األيدي العاملة يف سوق العمل، األمر الذي يؤدي إىل رفع مستويات التشغيل 

 .وحل مشكلة البطالة

  اآلالت لتجهيز يفقد االقتصاد الوطين الكثري من العمالت األجنبية جراء االعتماد املتزايد على استرياد املواد األولية و

 .املشاريع االستثمارية احمللية لذلك تزداد احلاجة امللحة للتصدير حىت يتم تعويض آثار هذا التمويل بالعمالت األجنبية

  تعمل الصادرات على جلب املزيد من االستثمارات األجنبية، حيث ترتبط الصادرات واالستثمارات بعالقات تشابكيه

تكنولوجيا احلديثة اليت تساهم يف تنويع املنتج وحتسني جودته وربطه باألسواق اخلارجية، تبادلية، فاالستثمار يأيت بال

 .والصادرات تسمح بزيادة رأس املال الذي يؤدي إىل التوسع يف اإلنتاج و إنشاء صناعات جديدة

  وقات الذي يسجل عجزا إن تنويع الصادرات حيقق بالضرورة تقليص العجز يف امليزان التجاري للصادرات خارج قطاع احملر

 .مزمنا

   أهمية التصدير بالنسبة للمؤسسات  -2

  2: التالية النسبة للمؤسسات من خالل املزاياتتضح أمهية التصدير ب

  زيادة املبيعات واخنفاض التكلفة، حيث إن اعتماد املؤسسة على سياسة فعالة للتصدير يؤدي إىل زيادة عدد

عنها اخنفاض تكلفة املنتج إىل أقل مستوى ممكن مما يكسبها القدرة على  الوحدات املنتجة املباعة الذي ينتج

 .املنافسة

  يساعد التصدير املؤسسة على التقليل من التأثريات السلبية للتغريات السوقية ألنه يوزع خماطر اخنفاض الطلب على

 .عدة أسواق

  نتيجة زيادة عدد الزبائن احملليني بفضل ارتفاع إن اإلنتاج من أجل التصدير يؤدي إىل رواج املنتج يف السوق احمللي

 .مستويات اجلودة اليت تعترب عنصرا أساسيا يف حتسني أداء اقتصاديات البلد

  ميكن املؤسسة من اكتساب خربة أكرب يف ا�االت الفنية املرتبطة بالتصدير كأساليب التسويق الدويل نتيجة

 .عملية التصديريةاالقرتاب أكثر فأكثر من اهليئات املعنية بال

II.  المشاكل التي تواجه الشركات و المنتجات المصدرة  

  .ج اجلزائري خصوصاق الدولية، ومنها ما يواجه املنتمن بني املشاكل ما يواجه الشركات العربية عموما يف األسوا

 : المشاكل التي تواجه الشركات العربية المصدرة في مختلف األسواق  -1

  :يلخصها اجلدول التايل

  المشاكل التي تواجه الشركات العربية المصدرة في مختلف األسواق): 01(الجدول 

  نوع المشكلة أو العقبة  السوق الدولية

  

  السوق األمريكية

 .الدعاية -

 .املنافسة -

  .طول املسافة -



 .املنافسة -  السوق األوروبية

  .ارتفاع األسعار مقارنة بالدول األخرى -

  

  السوق اآلسيوية

 .املنافسة السعرية -

 .صعوبة اخلطوط املالحية -

  .عدم توافر دراسات عن بعض األسواق -

 .عدم توافر خطوط مالحة منتظمة -  السوق االفريقية

  .تأثري القرارات السياسية -

  

  السوق العربية

 .ارتفاع األسعار -

 .املنافسة الشديدة -

 .عدم الثقة يف املنتج الوطين -

  .عدم املرونة يف التعامل -

ماجستير علوم اقتصادية، جامعة أبو بكر بلقايد " تنافسية الصادرات العربية في األسواق الدولية"حسان  بخيت: المصدر

  3 2011-2010، تلمسان، 

  ختالالت التنظيمية و الهيكلية التي تحول دون وصول المنتج الجزائري لألسواق الدولية اال -2

امتالك املصدرين اجلزائريني املعلومات الكافية عن األسواق العاملية، واليت ميكن أن تشكل فرصا تسويقية بالنسبة إليهم، فمثال  عدم 

أبدى أرباب منتدى رؤساء املؤسسات خماوفهم من دخول اجلزائر للمنطقة العربية للتبادل احلر بسبب نقص املعلومات حول دراسة 

 .اجلدوى منها

  متنح قروضا وتسهيالت لالسترياد عوضا عن تشجيع االقتصاد الوطين، أدى إىل استنزاف املدخرات الوطنية حنو البنوك

 .متويل قطاع االسترياد

  قصر النظر اإلسرتاتيجي لدى املؤسسات اجلزائرية فهي ال تأخذ يف احلسبان يف تقسيما�ا اإلسرتاتيجية منذ البداية و لكن

 .ولية يف التظاهرات االقتصادية فقط كاملعارض الدولية من أجل صرف منتجا�اتبدأ يف البحث عن أسواق د

  غياب التنسيق اجليد بني املتعاملني االقتصاديني على غرار منتدى رؤساء املؤسسات وأرباب العمل املصدرين مع اهليئات

  .لة بتصدير املنتجات الوطنية إىل اخلارجاحلكومة الوصية التابعة لوزارة التجارة حول إجياد أفضل الصيغ وأجنع السبل الكفي

  غياب إسرتاتيجية واضحة لتسيري االقتصاد الوطين و ترقية الصادرات خارج احملروقات، إضافة إىل مسائل التعريفات

 .حتصيل عوائد الصادرات بالعملة الصعبةو  اجلمركية و التأمينات و النقل و خدمات بعد البيع، وكذلك ما يتصل بالدفع

 قاعدة الصناعية يف تسيري املؤسسات سواء الكبرية أو الصغرية واملتوسطةضعف ال. 

 تطابق السلع اجلزائرية مع املعايري الدولية خاصة يف جمال اجلودة و النوعية وقيود البيئة، وهذا راجع لكو�ا عملت  عدم

  4.لسنوات طويلة يف غياب املنافسة مما جعلها تبقي سلعها ضمن مقاييس وطنية حبتة موجهة لسوق واحد

  االستفادة من اقتصاديات احلجم، إىل جانب عدم االستخدام ارتفاع أسعار السلع اجلزائرية والذي ترجع أسبابه إىل عدم

 .العقالين للطاقات اإلنتاجية املتوفرة، على غرار تبعية مدخال�ا للخارج

  فقد  2014استفحال ظاهرة الفساد اإلداري واليت تطورت مع مرور الزمن، وحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام

، فاجلزائر أنفقت ماليري الدوالرات يف السنوات املاضية ومل تتغري بنية االقتصاد، 100 إىل 83تراجعت مرتبة اجلزائر من 



وكان باإلمكان تنويع مصادر االقتصاد الوطين لوال الفساد وغياب الرقابة املالية ومتابعة ما مت إجنازه يف املشاريع، فهناك 

 ) .2011ائر الذي دشن يف مرتو اجلز (عاما وأنفقت أمواال طائلة  20مشاريع بقيت أكثر من 

  عدم اقتناع نسبة معتربة من املسريين اجلزائريني جبدوى عقد املشروعات املشرتكة كسريورة إسرتاتيجية إلنعاش قطاع

الصادرات خارج احملروقات يف صورة التمور، اآلجر، املنسوجات، األفرشة، األحذية، وتركيب السيارات و الصناعات 

 .الغذائية وغريها

 ؤ يف إدراج نصوص تشريعية و تنظيمية جديدة حتكم آليات التصدير، واملنافسة، واملعامالت التجارية وشروط ممارسة التباط

 .األنشطة التجارية

  نقص الدعم اللوجسيت للمصدريني اجلزائريني من حيث التخزين والنقل واملناولة، حيث يشكو مصدرون من مشكالت

 .ت الشحنعديدة تعرتضهم على غرار حمدودية طاقا

  اإلداري، اإلسرتاتيجي، التكتيكي، البيئي، الدويل، اإللكرتوين، (غياب التطبيق الفعلي للمقارنة التسويقية بروافدها احليوية

  5.لدى املؤسسة االقتصادية اجلزائرية) إخل....اإلبداعي،

III. الصادرات العالمية طورت:  

  2016المنتجات المصدرة لسنة  )1(الشكل 

  
  the UNCTAD Handbook of Statistics 2017, United Nations Conference on Trade and :المصدر

Development, United Nations,26 January 2018, page246.   

 والدول  واليابان والصني واجلنوبية الشمالية أمريكا من كل اعتماد نالحظ ،2016 لسنة عامليا املصدرة املنتجات الشكل يظهر

ما أ، احملروقات تصدير على وروسيا العراق قطر، السعودية، ليبيا، الجزائر، تعتمد بينما املصنعة، السلع تصدير على األوروبية

النيجر، مدغشقر،جنوب السودان، كينيا، زمبابوي  من طرف كل منبالنسبة جلميع املنتجات الغذائية فهي تصدر 

  .اخلام فهي تصدر من طرف مجهورية افريقيا الوسطىأفغانستان،االرجنتني، أما املواد الزراعية 

  

  

  



  )النسب( 2016 لسنة  المصدرة معدل النمو السنوي لمجموعة المنتجات: )02(الشكل

  
 the UNCTAD Handbook of Statistics 2017, United Nations Conference on Trade : :المصدر

and Development, United Nations,26 January 2018, page25.  

، كما %20أما بالنسبة لنمو الصادرات العاملية نالحظ من خالل الشكل التايل أن صادرات احملروقات تراجعت كثريا بنسبة 

منوا بنسبة تراجعت صادرات كل من السلع املصنعة وجتهيزات الفالحة بنسب متقاربة، بينما شهدت صادرات مجيع املواد الغذائية 

  .%0.5بنسبة حوايل واملعادن واألحجار الكرمية  ، والذهب2%

  2016المصدرين والمستوردين األساسيين في الدول النامية لمجموعة المنتجات المصدرة لسنة : )02(جدولال

  
 the UNCTAD Handbook of Statistics 2017, United Nations Conference on Trade and: المصدر

Development, United Nations,26 January 2018, page19.  

 %16.7بليون دوالر حيث تراجعت بنسبة  29حوايل  2016نة نالحظ أن قيمة صادرات اجلزائر لس من خالل الشكل أعاله

الواردات العاملية،  من %0.29بليون دوالر ومتثل  47أما الواردات فهي بقيمة . من الصادرات العاملية %0.18وهي متثل 

  .، و�ذا تبقى نسبة تراجع قيمة الصادرات تقارب ضعف نسبة تراجع قيمة الواردات%9.6ومعدل منوها السنوي تراجع بنسبة 

IV. وضعية الصادرات الجزائرية 

جيب التطرق لقيمة هذه األخرية مع تطور إمجايل  اجلزائرعرفة تطور قيمة صادرات مل:الجزائرتطور قيمة صادرات  -1

  :واليت سنوضحها من خالل الشكل التايل 2017- 2001الصادرات، خالل السنوات من 

  )مليون دوالر أمريكي: القيمة: (2017-2001تطور الصادرات خالل السنوات ): 03(الشكل                 



  
 7:على املوقع Algexعلى معطيات الوكالة الوطنية لرتقية التجارة اخلارجية  

   %1,57نالحظ من الشكل أن نسبة مسامهة الصادرات خارج احملروقات يف إمجايل الصادرات ضئيلة جدًا حبيث ترتاوح بني 

، و �ذا فإن قطاع احملروقات يهيمن بشكل شبه كلي على 

من إمجايل الصادرات، هلذا ميكن القول أن االقتصاد اجلزائري يعتمد بشكل  

االقتصاد بتقلبات أسعار النفط  تأثر الجتناب

حدوث أزمات من جهة، وتطوير باقي القطاعات خاصة مع بروز الطاقات املتجددة وحماولة الدول التخلي عن الطاقة الناجتة عن 

لسلع املصدرة من قيمة او ملعرفة تبني سابقًا أن الصادرات خارج احملروقات متثل نسبة ضئيلة جدًا من إمجايل الصادرات، 

سنحاول معرفة . دون التفصيل فيها طرف اجلزائر يف األسواق الدولية و نظرا لتنوع السلع و كثرة عددها سنتطرق إىل قطاعا�ا

مليون دوالر كأعلى ارتفاع يف إمجايل   277

 61و الذي يرجع اىل ارتفاع يف قيمة ا�موعات السلعية املصدرة، بينما شهدت اخنفاضا حمسوسا بقيمة 

والذي يرجع إىل اخنفاض يف مجيع السلع بنسب متفاوتة، واخنفاض كبري يف صادرات السلع و العتاد 

  .عادت بقيمة  مليون دوالر فقط 2006

من امجايل الصادرات يف حني تبقى مسامهة الصادرات 

بينت تراجع نسبة الصادرات خارج  )04(

تبعية االقتصاد اجلزائري الشبه مطلقة لقطاع احملروقات، كما حتتل 

الغذائية مث منتجات أخرى مث باقي السلع اليت متثل 
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نالحظ من الشكل أن نسبة مسامهة الصادرات خارج احملروقات يف إمجايل الصادرات ضئيلة جدًا حبيث ترتاوح بني 

، و �ذا فإن قطاع احملروقات يهيمن بشكل شبه كلي على 2016كأعلى مسامهة يف % 6,16و  

من إمجايل الصادرات، هلذا ميكن القول أن االقتصاد اجلزائري يعتمد بشكل  % 97,64و % 93,84

الجتنابدرات كبري على صادراته من احملروقات، لكن و لألمهية البالغة لتنويع منظومة الصا

حدوث أزمات من جهة، وتطوير باقي القطاعات خاصة مع بروز الطاقات املتجددة وحماولة الدول التخلي عن الطاقة الناجتة عن 

  الهيكل السلعي للصادرات خارج المحروقات

تبني سابقًا أن الصادرات خارج احملروقات متثل نسبة ضئيلة جدًا من إمجايل الصادرات، 

طرف اجلزائر يف األسواق الدولية و نظرا لتنوع السلع و كثرة عددها سنتطرق إىل قطاعا�ا

  )03(من خالل اجلدول  2017-2001ت هيكل السلع املصدرة خالل السنوا

277نالحظ من اجلدول أن الصادرات خارج احملروقات تنمو بنسب متوسطة مل تتعدى 

و الذي يرجع اىل ارتفاع يف قيمة ا�موعات السلعية املصدرة، بينما شهدت اخنفاضا حمسوسا بقيمة 

والذي يرجع إىل اخنفاض يف مجيع السلع بنسب متفاوتة، واخنفاض كبري يف صادرات السلع و العتاد  2003

2006إىل غاية  2003الصناعي، و صادرات السلع و العتاد الفالحي اليت انعدمت بعد 

من امجايل الصادرات يف حني تبقى مسامهة الصادرات %  94,79 وتقدر ب احملروقات حتتل نسبة كبرية

  .%5,20خارج احملروقات ضعيفة جداً حيث تقدر يف اإلمجال ب 

(يف اجلدول  2018مارك لشهر جانفي أما يف آخر االحصائيات املنشورة من طرف اجل

تبعية االقتصاد اجلزائري الشبه مطلقة لقطاع احملروقات، كما حتتل  استمرار وهذا يدل على،%6.16اىل 

الغذائية مث منتجات أخرى مث باقي السلع اليت متثل السلع النصف مصنعة أكرب نسبة  يف الصادرات خارج احملروقات تليها السلع 

  .نسب ضئيلة جداً أو شبه معدومة
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تطور قيمة الصادرات 

من إعداد ال: المصدر

نالحظ من الشكل أن نسبة مسامهة الصادرات خارج احملروقات يف إمجايل الصادرات ضئيلة جدًا حبيث ترتاوح بني 

 2005كأدىن مسامهة يف 

84الصادرات إذ حيتل ما بني 

كبري على صادراته من احملروقات، لكن و لألمهية البالغة لتنويع منظومة الصا

حدوث أزمات من جهة، وتطوير باقي القطاعات خاصة مع بروز الطاقات املتجددة وحماولة الدول التخلي عن الطاقة الناجتة عن و 

  .النفط من جهة أخرى

الهيكل السلعي للصادرات خارج المحروقات -2

تبني سابقًا أن الصادرات خارج احملروقات متثل نسبة ضئيلة جدًا من إمجايل الصادرات،  كما

طرف اجلزائر يف األسواق الدولية و نظرا لتنوع السلع و كثرة عددها سنتطرق إىل قطاعا�ا

هيكل السلع املصدرة خالل السنوا

نالحظ من اجلدول أن الصادرات خارج احملروقات تنمو بنسب متوسطة مل تتعدى 

و الذي يرجع اىل ارتفاع يف قيمة ا�موعات السلعية املصدرة، بينما شهدت اخنفاضا حمسوسا بقيمة  2006الصادرات لسنة 

2003ون دوالر يف سنة ملي

الصناعي، و صادرات السلع و العتاد الفالحي اليت انعدمت بعد 

احملروقات حتتل نسبة كبرية 2017أيضا يف سنة 

خارج احملروقات ضعيفة جداً حيث تقدر يف اإلمجال ب 

أما يف آخر االحصائيات املنشورة من طرف اجل

اىل  %6.88احملروقات من 

السلع النصف مصنعة أكرب نسبة  يف الصادرات خارج احملروقات تليها السلع 

نسب ضئيلة جداً أو شبه معدومة

     

إمجايل الصادرات

صادرات احملروقات

الصادرات خارج احملروقات

http://www.algex.dz/


   

  أمريكي مليون دوالر: الوحدة                       2016-2001الهيكل السلعي للصادرات خارج المحروقات للسنوات ) 03(الجدول 

   http://www.douane.gov.dzنقال عن موقع اجلمارك اجلزائريــة   8:المصدر

  

  أمريكي مليون دوالر: الوحدة                        2018وجانفي  2017سنة شهر جانفي الهيكل السلعي للصادرات خارج المحروقات ل :)04(الجدول

  2018جانفي   2017جانفي   

  30  22  السلع الغذائیة

  5  5  منتجات خام

  166  174  منتجات نصف مصنعة

  -  0.03  سلع وعتاد فالحي

  5  3  سلع وعتاد صناعي

  2  1  سلع استھالكیة غیر غذائیة

  208  205  مجموع  الصادرات خارج المحروقات

  3170  2775  صادرات المحروقات

  3378  2980  إجمالي الصادرات

 http://www.douane.gov.dzنقال عن موقع اجلمارك اجلزائريــة   :المصدر

  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

  348  327  235  323  402  315  355  315  113  119  88  73  67  59  48  35  28  السلع الغذائية

  73  84  106  110  109  168  161  94  170  334  169  195  134  90  50  51  37  خام نتوجاتم

منتوجات نصف 

  مصنعة

504  551  551  509  571  651  828  1384  692  1056  1496  1527  1458  2350  1597  1321  1384  

  0.26  -  1  2  -  -  -  1  -  1  1  1  -  -  1  20  22  سلع و عتاد فالحي

  74  54  19  15  28  32  35  30  42  67  46  44  36  47  30  50  45  سلع و عتاد صناعي

سلع إستهالكية غير 

  غذائية

12  27  35  14  19  43  35  49  49  30  15  19  17  10  11  19  20  

مجموع الصادرات 

  خارج المحروقات

648  734  673  781  907  1184  1332  1937 

  
1066  1526  2062  2062  2014  2810  1969  1805  1899  

http://www.douane.gov.dz/
http://www.douane.gov.dz/


V. صادرات الجزائرالتـوزيــع الجغرافي ل:  

 مث التوزيع اجلغرايف للصادرات خارج احملروقاتالصادرات  إلمجايلنعرض التوزيع اجلغرايف 

 :التوزيع الجغرافي إلجمالي الصادرات -1

إيطاليا أكرب زبون للمنتجات املصدرة  بنسبة ، حيث تعد 2016تظهر اخلريطة التالية وجهة املنتج املصدر من طرف اجلزائر لسنة  

 %12.9، تليها كل من اسبانيا والواليات املتحدة األمريكية  بنسبة 2016من امجايل صادرات اجلزائر لسنة  17.4%

 %3.5، واململكة املتحدة %4.3، كندا %4.5، تركيا %4.9، هولندا %5.4، مث الربازيل %11.4لكليهما، وفرنسا بنسبة 

 .%3.3ا وبلجيك

   )جميع المنتجات( 2016 األسواق المستوردة للمنتج المصدر من طرف الجزائر في سنة ):04(الشكل

  

  https://www.trademap.org/countrymap/Country_SelProductCountry_TS_Map.aspx  9: المصدر

  صـادرات خارج المحروقاتالتوزيع الجغرافي لل -2

  :ميكننا تصنيف التوزيع اجلغرايف للصادرات خارج احملروقات حسب الدول أو حسب السلع املصدرة وهذا كما يلي 

  حسب الدول من حيث قيمة الصادرات خارج المحروقات -2-1

                 2014إلى  2005التوزيع الجغرافي للصادرات خارج المحروقات حسب الدول  المستوردة الكبرى من ) 05(الجدول 

  مليون دوالر أمريكي :الوحدة



  /http://www.algex.dz     موقع االعتماد على احصائيات: المصدر

بعد تراجع  2014-2013للسنوات  للصادرات خارج احملروقات من حيث القيمةنالحظ من اجلدول أن هولندا تعد أكرب زبون 

ات الزبائن التقليديني إسبانيا و فرنسا إىل املرتبة الثانية والثالثة على التوايل، بعد ما كانت فرنسا أهم شريك للصادرات خارج احملروق

يف الزبائن واملتمثلة يف  لدول حتتل الصدارةلكن بقيت نفس ا. 2012-2010، و إسبانيا للسنوات 2009-2005للسنوات 

، فرنسا و إسبانيا  يف حني تراجعت احلصص السوقية للصادرات خارج احملروقات بشكل ملحوظ يف كل من إيطاليا، هولندا

  2016الذي عاد يف سنة  2013املالطي يف سنة  زبونبينما خسرت ال. 2014بريطانيا، تونس، املغرب، العراق و تركيا سنة 

 وإثيوبياالربازيل، بلجيكا، موريتانيا، الربتغال، األردن، الوم أ، بولونيا، ليبيا، لبنان، أملانيا واهلند، : سبت زبائن جدد مثلحيث اكت

).06(كما يظهر يف اجلدول  ،2016يف سنة 

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

الصادرات خارج 

  المحروقات

907  1158  1332  1937  1066  1526  2062  2062  2014  2810  

  844  658  448  252  169  40  237  139  81  127  هولندا

  435  345  500  468  300  156  222  125  190  135  إسبانيا

  515  163  204  211  224  216  435  353  215  189  فرنسا

  134  96  149  164  118  93  240  150  115  63  إيطاليا

  85  70  30  27  17  3  6  8  16  19  بريطانيا

  -  47  1  0  1  11  3  0  1  3  مالطا

  71  42  38  75  60  41  70  60  50  32  تونس

  38  41  52  20  30  24  56  108  101  77  المغرب

  31  39  78  15  4  0  -  0  0  0  العراق

  40  39  13  37  35  70  140  70  114  69  تركيا

http://www.algex.dz/content.php?artID=1601&op=544


   2017 – 2016التوزيع الجغرافي للصادرات خارج المحروقات حسب الدول  المستوردة الكبرى 

الصادرات خارج احملروقات على الدول لسنة 

  2017 التوزيع الجغرافي للصادرات خارج المحروقات

  باالعتماد على معطيات الجدول السابق 

تعد أكرب زبون للصادرات اجلزائرية خارج احملروقات بنسبة 

 من إمجايل الصادرات خارج احملروقات، تليها

   مليون 332(  %17.5:  هي على التوايل

أما باقي النسب تتوزع على كل ). مليون دوالر

الربازيل الذي ظهر كزبون جديد للصادرات اجلزائرية خارج احملروقات يف 

وتونس  %2.6، موريتانيا%3.9وبلجيكا 

من إمجايل الصادرات خارج  %1أما باقي الدول فال تتعدى 

زبائن جدد وهي خطوة اجيابية على األقل لتنويع األسواق أو ما يعرف بالتنويع 

السوقية لكنها تناقصت يف األسواق السابقة

التوزيع الجغرافي للصادرات خارج المحروقات حسب الدول  المستوردة الكبرى 

الصادرات خارج احملروقات على الدول لسنة  و لتوضيح أكثر لنسب توزيع

  :منثل الشكل التايل 2014

التوزيع الجغرافي للصادرات خارج المحروقات): 05(الشكل 

باالعتماد على معطيات الجدول السابق  باحثينمن اعداد ال: المصدر

تعد أكرب زبون للصادرات اجلزائرية خارج احملروقات بنسبة  إسبانيانالحظ أن 

من إمجايل الصادرات خارج احملروقات، تليها) مليون دوالر 364( 19.2%

هي على التوايل فرنسا بنسب متقاربة وو  هولندا 

مليون دوالر 293( %15.4) دوالر 

الربازيل الذي ظهر كزبون جديد للصادرات اجلزائرية خارج احملروقات يف  من

وبلجيكا  ، %5.4ا ب ايطاليمث ) مليون دوالر 109( %5.7 بنسبة

أما باقي الدول فال تتعدى لكل منهما،  %2.1الربتغال واألردن زبائن جدد بنسبة 

زبائن جدد وهي خطوة اجيابية على األقل لتنويع األسواق أو ما يعرف بالتنويع  2016اكتسبت اجلزائر خالل سنة 

السوقية لكنها تناقصت يف األسواق السابقةاجلغرايف لكن يتوجب عليها احلفاظ على حصصها 

الحصة   2017  

% 

1899  100  

332  17.5  

364  19.2  

293  15.4  

103  5.4  

14  0.8  

45  2.4  

29  1.5  

77  4  

109  5.7  

74  3.9  

50  2.6  

41  2.1  

40  2.1  

37  1.9  

22  1.1  

19  1  

17  0.9  

15  0.8  

14  0.7  

13  0.7  

http://www.algex.dz/    

ھولندا

اسبانیا

فرنسا

ایطالیا

مالطا

تونس

المغرب

تركیا

البرازیل

بلجیكا

موریتانیا

البرتغال

األردن

الوم أ

بولندا

لیبیا 

لبنان

اثیوبیا

ألمانیا

الھند

التوزيع الجغرافي للصادرات خارج المحروقات حسب الدول  المستوردة الكبرى ) 06(الجدول 

بنسبة 2017و 2016سنة 

الربتغال واألردن زبائن جدد بنسبة  ،2.4%

اكتسبت اجلزائر خالل سنة . تاحملروقا

اجلغرايف لكن يتوجب عليها احلفاظ على حصصها 

  2016  السنوات

 خ الصادرات

  المحروقات

1805  

  204  هولندا

  281  إسبانيا

  254  فرنسا

  76  إيطاليا

  2  مالطا

  28  تونس

  17  املغرب

  62  تركيا

  56  الربازيل

  118  بلجيكا

  39  موريتانيا

  48  الربتغال

  19  األردن

  136  الو م أ

  16  بولونيا

  31  ليبيا

  13  لبنان

  -  اثيوبيا

  55  أملانيا

  27  اهلند

/http://www.algex.dz:المصدر

http://www.algex.dz/content.php?artID=1601&op=544


  حسب القطاعات المصدرة خارج المحروقات -2-2

وملعرفة التوزيع اجلغرايف للصادرات خارج احملروقات حسب وجهة السلع املصدرة من حيث قيمة املنتجات املصدرة خارج احملروقات، 

   :نستعرض اجلدول التايل

  دول مستوردة 3ألهم ) 2016- 2012(توزيع الصادرات خارج المحروقات  ) :07(الجدول 

 www.intracen.org نقال عن مركز التجارة الدولي على الموقع10 :المصدر

، %106.3حيث تصل إىل  2016-2012نسبة بني هي أكرب ركبات االلكرتونية نالحظ من اجلدول أعاله أن نسبة منو امل

 %67.8تليها تكنولوجيا املعلومات وااللكرتونيات االستهالكية بنسبة  يف املوصالت الكهربائية، اليت يتمثل حسب ذات املوقعو 

واليت تتمثل يف احملاليل السائلة، مث األغذية الطازجة % 14.4واليت تتمثل يف أجهزة االستقبال للتلفاز، مث املواد الكيميائية بنسبة 

على التوايل وتتمثل يف الوسادات القطنية  %5.9و  %6.7اليت تتمثل يف  التمور الطازجة او ا�ففة،املنسوجات واأللبسة بنسب 

نما شهدت يب. فايات وخردةوهي يف الغالب ن %5.7مث املنتجات اخلشبية بنسبة .واملناشف الصحية ومناديل الرضع وما اىل ذلك

   .باقي القطاعات التصديرية تراجعا بنسب متفاوتة

إذا وحسب اجلدول السابق ميكن حتديد ترتيب الزبائن حسب أكثر الدول املستورة لصادرات اجلزائر خارج احملروقات لسنة   

 كما يلي  2016

 .قطاع مصدر 14من أصل  قطاعات 6تستورد منتجات :تونس -1

 .قطاعات 5منتجات  و تركيا  إسبانيا 4 إيطاليا، -2

 .قطاعات 3 تستورد منتجات: :والواليات املتحدة فرنسا -3

 .تستورد منتجات قطاعني: أملانيا -4

  )األوىل 3(استرياد   قائمة   الدول   األكثر     منو قيمة الصادرات   القطاع

  )2012-2016 ( %  2012  2016  

  إيطاليا، العراق، سوريا  ،  إيطالياسوريا، عراقال %0.5-  األغذية املصنعة

  تركيا، ندتونس،اهل  السعودية،تونس، الصني  %5.7  شبيةاملنتجات اخل

  إيطاليا، الربتغال، اهلند  إيطاليا، اهلند، فرنسا  %17.3-  املنتجات اجللدية

  و م أفرنسا،  إسبانيا،ال  الربتغالإسبانيا، فرنسا،   % 14.4  مواد كيميائية

  روسيافرنسا، إسبانيا،   روسيافرنسا، إسبانيا،   % 7.5  أغذية طازجة

  ، تركيا، تونسروسيا  ، فرنسالبنان، أيسلندا  %5.5-  النقلمعدات 

 وااللكرتونيات املعلومات تكنولوجيا

  االستهالكية

  روسيا، اليونان،اسبانيا  ،الو م أ، النيجرهولندا  % ,67.8

  اسبانيا، ايطالياتونس،   املغرب ،إيطاليا، تونس  %27.6-  صناعات أساسية

  تركيا، الدمناركتونس،   تركيااملغرب، تونس،   %4,6-  صناعات متنوعة

  مايلالوم أ، نيجرييا،  الوم أ،موريتانيا، تركيا  % 3.3-  آالت غري إلكرتونية

  أملانيا، فرنسا، مصر  ردن،هولندافرنسا، األ  %106.3  مركبات إلكرتونية

  تونس، تركيا، موريتانيا  تركيا، تونساملغرب،   %5.9  ألبسة

  تونس، تركيا، موريتانيا  املغرب، تركيا، تونس  %6.7  منسوجات

  ايطاليا، الوم أ، اسبانيا  ايطاليا، الوم أ،اسبانيا  %20.2-  املعادن

http://www.intracen.org/


   :الخاتمة

يف تغيري اهليكل  يعد التصدير خيارا إسرتاتيجيا للنمو والتنمية االقتصادية بالنسبة للدول نتيجة الدور اهلام الذي يساهم به

االقتصادي بالشكل الذي يدفع القطاعات اإلنتاجية للتطور والنمو واملسامهة يف منو الناتج احمللي اإلمجايل وزيادة املدخرات الوطنية 

  .وإصالح العجز يف ميزان املدفوعات

 :توصلنا الى النتائج التاليةومن خالل ما سبق 

، كما تراجعت صادرات كل من السلع املصنعة وجتهيزات الفالحة %20بنسبة تراجع صادرات احملروقات العاملية كثريا  -

، والذهب واملعادن واألحجار الكرمية بنسبة %2بنسب متقاربة، بينما شهدت صادرات مجيع املواد الغذائية منوا بنسبة 

  .روقات، وهو ما يؤكد ضرورة اللجوء اىل تنويع الصادرات وخلق قطاعات تصديرية خارج احمل%0.5حوايل 

 .استمرار تبعية االقتصاد اجلزائري الشبه مطلقة لقطاع احملروقات -

يف الصادرات خارج احملروقات تليها السلع الغذائية مث منتجات أخرى مث باقي  حتتل السلع النصف مصنعة أكرب نسبة -

 .السلع اليت متثل نسب ضئيلة جداً أو شبه معدومة

تليها تكنولوجيا متثل املركبات االلكرتونية أكرب نسبة من الصادرات خارج احملروقات وتتمثل يف الوصالت الكهربائية،  -

تتمثل يف احملاليل و املعلومات وااللكرتونيات االستهالكية وتتمثل يف أجهزة االستقبال للتلفاز، مث املواد الكيميائية 

و ا�ففة،املنسوجات واأللبسة تتمثل يف الوسادات القطنية أثل يف  التمور الطازجة السائلة، مث األغذية الطازجة اليت تتم

نما شهدت باقي يب. مث املنتجات اخلشبية وهي يف الغالب نفايات وخردة.واملناشف الصحية ومناديل الرضع وما اىل ذلك

  .القطاعات التصديرية تراجعا بنسب متفاوتة

بلجيكا، موريتانيا، الربتغال، األردن، الوم أ، بولونيا، ليبيا، لبنان، أملانيا واهلند، الربازيل، : سبت زبائن جدد مثلاكت -

 .وهي خطوة اجيابية على األقل لتنويع األسواق أو ما يعرف بالتنويع اجلغرايف، 2016وإثيوبيا يف سنة 

،  5إسبانيا و تركيا  4إيطاليا، ،مث قطاع مصدر 14قطاعات تصديرية، من أصل  6تونس وجهة لصادرات تعترب  -

 .تستورد منتجات قطاعني: أما أملانيا، قطاعات 3تستورد منتجات : فرنساو  والواليات املتحدة

   :من بين التوصيات المقترحة

 .ضرورة استغالل املنتجات ذات املزايا النسبية أو احملتملة لتنويع االقتصاد اجلزائري -

 .ج احملروقات وزيادة فرص التصديرالقطاعات املصدرة خار الرتكيز على  -

 .حماولة تطوير املنتجات املصدرة  خارج احملروقات وفقا ملتطلبات األسواق الدولية -

 .حماولة احلفاظ على الزبائن التقليدين وتوسيع احلصص السوقية واحلفاظ عليها -
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