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امللخص
تس ع ع

اجلزائر جاهدة إىل مواكبة املتغريات والتحوالت االقتصع ععا ية ال املية من خالل مجلة من التوجهات

االقتصا ية واإلصالحات اهليكلية امل مقة منذ التس ينات إىل يومنا هذا ،نظرا للظروف واألزمات االقتصا ية
اليت ت رض ع ععت هلا نتيجة اسعار الع ع ع او البخلول و اولة ا رو من نعق االقتص ع ععا الري م وال م عل تنويع
اقتصا ها عن طريق تصحيح مساوها االقتصا ي ابلت اون مع املؤلسات واهليئات ال املية املتخصصة.جتسد
ذلك من خالل اعتما معهوم اقتصععا السععو وخوص عص عة املؤل عسععات ال مومية وإقحامها ن املنااسععة ا لية
والدولية وذلك ابنعتاح السععو اجلزائري عل االقتصععا ال املم ووضععع قواني وت عري ات ت ععجع عل

خول

االلع ع ع ععتجماوات األجنبية وولوإ األموال إىل اجلزائر و اولة االنملع ع ع ععمام إىل املنظمة ال املية للتجاوة واتعاقيات
ال ع ع ع عراكة مع االرا األوووم واالنمل ع ع ععمام إىل منرقة التجاوة اكرة ال رفية الكقي و تلث االتعاقيات الجنائية
واملت د ة األطراف مع الدول والتكتالت االقتص ع ع ع ع ععا ية اإلقليمية وال املية .ك هذه الظروف وغريها حتمت
عل اجلزائر ومنها املؤل عسععات االقتصععا ية اجلزائرية عل تغيري جذوي ن لععيالععارتا وال عخلاتيجيارتا من خالل
تبين املعهوم التسععويقم والتسععويق الدويل كر ا

طبي م ملسععايرة هذه اإلصععالحات ا لية لالقتصععا اجلزائري

من جهة والدخول واالندما ن االقتص ع ع ع ع ععا ال املم واملنااس ع ع ع ع ععة من جهة اخري من خالل طرح منتجارتا ن
تلث األلوا ال املية.
الكلمات املفتاحية :التسويق ،التسويق الدويل ،املؤلسات اجلزائرية ،التصدير
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Abstract : Algeria strives to keep abreast of the global economic changes through a number
of economic policies and structural reforms since the 1990s. This is due to the economic
circumstances and crises that have been experienced as a result of the decline in oil prices, and
the attempt to extricate itself from the rent economy and to diversify its economy by correcting
its economic course in cooperation with specialized international institutions and bodies.This
is embodied through the adoption of the market economy concept and the privatization of
public institutions and their involvement in local and international competition by opening up
the Algerian market to the global economy and enacting laws and regulations that encourage
the entry of foreign investments and capitals to Algeria and trying to join the World Trade
Organization and the partnership agreement with the European Union and seeking to join the
Greater Arab Free Trade Area, and other bilateral and multilateral agreements with regional
and international countries and economic blocs. All these and other conditions have been
imposed on Algeria and its economic institutions a radical change in its policies and strategies
through the adoption of the marketing concept and the international marketing tools as a
natural reaction to keep pace with these domestic reforms of the Algerian economy on the one
hand and to enter and integrate the global economy on the other hand through the introduction
of its products to different markets worldwide.
Keywords : Marketing, International Marketing, Algerian Institutions, Export
2018 JGBSE

، فرامج أتهي املؤل عسععات واملنتجات اجلزائرية، مدي تبين املعهوم التسععويقم ن املؤل عسععات اجلزائرية:ا اوو
خول املنتجات اجلزائرية لأللوا ال املية

طر

:مقدمة
حىت تس ع ع ع ععتريع الدولة اجلزائرية إالاح التحوالت ال ميقة ن التوجهات االقتص ع ع ع ععا ية اجلديدة املنتهجة وال م
 يسععتوج توار ووجو مؤل عسععات اقتصععا ية قوية ذات قدوات تنااسععية كبرية تلك، مبعهوم اقتصععا السععو
كعاءات عالية تتحكم ن تلث تقنيات االنتا والتكنولوجيات اجلديدة وكذا انظمة إ اوية و تسع ععويقية ا الة
 وهذا ما عملت علي اجلزائر من خالل،تملععمن هلا هذا االنتقال او التحول ن السععيالععة االقتصععا ية اجلديدة
االص ععالحات اجلوهرية اليت عراتها مؤلع عس ععارتا االقتص ععا ية منذ االل ععتقالل إىل يومنا هذا وكذا فرامج الت هي
اليت ال ععتعا ت منها املؤلع عس ععات اجلزائرية عمومية منها او خاص ععة مبجهو ارتا الذاتية او ن إطاو ال ع عراكة مع
.االرا األوووم او تلث شركائها االقتصا يي
 مدي تبين املعهوم التسويقم ن املؤلسات اجلزائرية: اوالمسععاو التسععويق ن اجلزائر او تروو املماولععات التسععويقية ن املؤلعسععات االقتصععا ية اجلزائرية متوااقة مع
 اتروو املعهوم التسويقم ن االقتصا اجلزائري،تروو مساو املؤلسات اجلزائرية منذ االلتقالل إىل يومنا هذا
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مر مبجموعة من املراح متسلسلة اتوخييا حس اإلصالحات االقتصا ية اليت مرت هبا اجلزائر ونوجزها ايما
يلم:
 املرحلة األوىل  :1980-1960املعهوم التسويقم ن هذه املرحلة كان تقريبا من دما والكجري من املسرييناجلزائريي ن تلك املرحلة ي تقه ال م ىن ل وال امهية ل نظرا لتميز هذه املرحلة ابن دام املنااس ع ععة والرل اي
اكق من ال رر وج اهتمام املسع ع ع ع ع عريين هو التحكم ن تقنيات اإلنتا وت ظيم  ،اتوجد ف

التربيقات

البس ع ع ع ع ععيرة لتقنيات التس ع ع ع ع ععويق مج فيع والتوزيع و تربيق هذه التقنيات تتم ون مراعاة حاجيات و وغبات
الزابئن او والع ععات مسع ععبقة واإلشع ععهاو يكون عموما من اختصع ععاو الوزاوة ن تالت توعوية ورسع ععيسع ععية ن
ميدان الص ع ع ع ععحة والعالحة وال تس ع ع ع ععتريع املؤلع ع ع ع عس ع ع ع ععة اإلش ع ع ع ععهاو إال فخلخي

من طرف الوزاوة الوص ع ع ع ععية

(Sedeek.Amroun 2008.P28).

 املرحلة الجانية  :1988-1980املماول ع ع ع ع ععات التس ع ع ع ع ععويقية ن هذه املرحلة كانت دو ة نس ع ع ع ع ععبيا يزتابلع ع ع ععت مال تقنيات التسع ع ع ععويق ا اصع ع ع ععة فتص ع ع ع عريث اائ

ا زونت الناجم عن تربيق ر مكااحة الندوة

( *)PAPوتصعريث اائق املنتجات املسعتوو ة عن طريق ومملعات إشعهاوية ن التلعزيون واإلعالن ن اإلذاعة
واجلرائد
وعموما ميكن تلخي
 1988ن ال وام

امل وقات او الصع ع ع وابت اليت واجهت املماول ع ععات التس ع ععويقية ن هذه املرحلة إىل غاية
التالية) Bouyacoub .Ahmed 1997.P8) :

 ال وام السع ع ععيالع ع ععية واإليديولوجية :ويقصع ع ععد ف التوج االقتصع ع ععا ي االش ع ع عخلاكم املسع ع ععتوح من النظريةاالقتصععا ية املاوكسععية اليت ال تنظر إىل الو يعة التسععويقية تجا منتجة للقيمة ابلنسععبة للمؤلعسععة او املسععتهلك
وإمنا هم عباوة عن تكلعة إضااية.
 -ال وام االقتصع ععا ية :يز االقتصع ععا اجلزائري ن هذه املرحلة فندوة املنتجات والرل

ائما يعو ال رر

وابلتايل إعراء األولوية واألمهية الكقي للو يعة اإلنتاجية ابلنسبة للو يعة التسويقية.
 غياب املن ة القاعدية :ويقصد هبا املن ة اليت تسه ال ملية التسويقية عن اماكن او املاءات للتخزينوولع ع ععائ التوزيع والنق وغريها ابلرغم من ا هو ات املبذولة ن تلك املرحلة من من ع ع ع ت قاعدية ك لع ع ععوا
العالح واألووقة اجلزائرية ...إخل
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 غياب ول ععائ االتص ععال :وذلك من خالل احتكاو الدولة لك ول ععائ االتص ععال وامل لومات وغياب كلمللقنوات التلعزيونية واإلذاعات ا اصععة وكلها ملك للدولة واي الععت مال هلا ن ميدان التسععويق خيملععع لرقافة
وترخي

الدولة.

 غياب التوج التس ععويقم ن املؤلع عس ععات اجلزائرية عمومية او خاص ععة :غياب التوج التس ععويقم عند اغلمسريي املؤلسات اجلزائرية لواء كانت عمومية او خاصة نتج عن لببي الاليي مها:
ا -غياب او ان دام ختص

التسويقم ن اجلام ات اجلزائرية ابلتجناء املدولة ال ليا للتجاوة.

ب -حداثة املعهوم التسويقم واملماولات التسويقية حىت ن االقتصا ايت والبلدان الصناعية املترووة.
 املرحلة الجالجة :1993-1988 :ن هذه املرحلة خلت اجلزائر ن مرحلة جديدة ن توجهها االقتص ععا يوختليها عل النظام االش ع عخلاكم والتخري املركزي وتوجهها تو اقتصع ععا السع ععو وانعتاحها التجاوي ا تم
عليها او ابألحري عل مؤلع ع ع ع عس ع ع ع ععارتا تبين معاهيم جديدة للتس ع ع ع ععيري تتماشع ع ع ع ع وهذا التوج وإ خال املعهوم
التسويقم وإعرائ مكانة متميزة في تلث و ائث املؤلسة.
 املرحلة الراف ة :ما ف د لع ع ع ععنة  :1993تتميز هذه املرحلة اباتتاح كلم للسع ع ع ععو اجلزائري من خالل قانونترقية االلتجماو لنة  1993والسماح للمؤلسات األجنبية ابلدخول وااللتجماو ن اجلزائر وم املتها فنعس
امل املة للمؤلع عس ععات الوطنية وهذا ما زا من حدة التنااس ععية اخ الس ععو اجلزائري وما عل املؤلع عس ععات
اجلزائرية إىل تبين التوج التسويقم حىت تستريع املنااسة والبقاء ن السو اكلم.
كما ميكن الترر إىل تلث مراح تبين التسويق ن اجلزائر من مستويي الاليي املستوي اجلزئم
واملستوي الكلم كما يلم( :عبد الوهاب لويسم ،2003 :و ).249
ا -املستوي الكلم :يتميز فجالث مراح الالية:
 -مرحلة الت اون :يزت ابعتباو االقتصع ع ع ع ععا

ر والقراوات املركزية والتسع ع ع ع ععويق يكا يكون م دوم او غري

مست م عل اإلطال .
 مرحلععة املواجهععة :يزت فتغري ن الععذهنيععات من خالل ععاوالت ار يععة للمسع ع ع ع ع عريين يسع ع ع ع ع ع ون إىل رععديععدالع ع ع ع عخلاتيجيات واختاذ قراوات ون الرجوا إىل الوص ع ع ع ععاية ابعتباوهم اقرب إىل البيئة وهنا فدات البوا و األوىل
لسيالات التسويق.
 مرحلة االلع ع ععتقاللية :انتقلت اي املؤل ع ع عسع ع ععة من عون تنعيذي إىل مصع ع ععدو للقراو وكم القواني اليت راولتكريس الع ععتقاللية املؤل ع عسع ععات وانعتاحها عل فيئتها ا اوجية ،هذه التحوالت فدات ت رم اوها من خالل
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ان تا املؤلع ع ع ع عس ع ع ع ععات و اولتها لعهم تلث املكانيزمات اليت تس ع ع ع ععمح ابل م والتكليث مع م ريات البيئة
ا اوجية تو التسويق كرااد يسمح مل راة ما ي ابملؤلسة (املنظوو التسويقم ).
ب -املستوي اجلزئم :ويقصد هبا مراح تبين التسويق من طرف املؤلسات واليت مرت اب روات التالية:
 مرحلة التس ع ععيري الذاؤ للمؤلع ع عس ع ععات :يزت إبجيا الرريقة اليت تس ع ععمح إبشع ع عرا ال ام ن عملية اإل اوةوكيعية مسامهت ن صياغة األهداف ومل يكن التسويق ضمن األولوايت ويث الخلكيز كان منصبا عل اإلنتا ،
وكم ان الرل اكق من ال رر وما ميز املؤلع ع عس ع ععات املوجو ة هو وجو الو يعة التجاوية اليت كانت ت م
عل تربيق القواني و تلث اإلجراءات اليت تس ع ععنها الدولة ،هذه القواني اليت كانت ت ع ععك عائق امام فروز
الو يعة التسويقية (ختري األل او ،ختري اإلنتا ...اخل )
 مرحلة إعا ة اهليكلة ال مل ع ع ععوية للمؤلع ع ع عس ع ع ععات :يزت هذه املرحلة مبحاولة اع املؤلع ع ع عس ع ع ععات تو رقيقاملر و ية االقتصا ية عور االجتماعية لذلك مت تعتيت املؤلسات الكبرية إىل مؤلسات صغرية انرالقا من
ال القة في ا الية التسععيري واكجم ،حيث فدا الخلكيز عل امهية التسععويق ن املؤل عسععات اظهرت مؤل عسععات
تسع ععويقية (مب ىن التوزيع) منعصع ععلة عن مؤل ع عسع ععات اإلنتا وهذا ما ا ي إىل إعا ة النظر ن اجلان التنظيمم
للو يعة التسويقية من خالل:
 وجو الو يعة التسويقية إىل جان الو يعة التجاوية. فناء ليالات تسويقية ت كس ا ياوات االقتصا ية للدولة. رديد الت كيلة السل ية املزمع إنتاجها. القيام فدوالات تنبؤية ورديد العرو املتاحة. املرحلة اكالية (التوج تو االقتصع ع ع ععا اكر) :االتحول الذي ت ي ع ع ع ع اجلزائر ن هذه املرحلة االنتقالية توتربيق مكانيزمات االقتصععا اكر اصععبحت الو يعة التسععويقية رت مكانة هامة وااقت الو يعة اإلنتاجية من
منرلق ان التسويق هو املؤشر اكقيقم ملدي كعاءة وا الية املؤلسة ،ويث هرت املنااسة عور االحتكاو،
وما عل املؤلع عس ععة إال االل ععتعا ة من مكانيزمات التس ععويق حىت ميكن هلا ال ععتغالل تلث العرو املتاحة وما
عل الدولة إال ل

وو الدوكم ن ضععب ومراقبة التجاوزات اليت تظهر اثناء ن ععاؤ املؤلعسععات ( كاملنااسععة

غري عا ية ،التهرب الملرييب ،الغش...اخل).
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 اثنيا :فرامج أتهي املؤلسات واملنتجات اجلزائريةالت هي ي ين تروير املؤل ع عسع ععة من اج ان تصع ععبح قا وة عل املنااسع ععة من نحية اجلو ة او الكعاءة
الداخلية ن التخدام مواو ها حىت تملمن شروؤ البقاء ورقيق مر و ية اقتصا ية ،اقنمج الت هي هو عباوة
عن جمموعة من اإلجراءات اليت تتخذها السلرات قصد رسي موقع املؤلسة ن إطاو االقتصا التنااسم،
اي ان يصع ع ع ععبح هلا هدف اقتصع ع ع ععا ي ومايل عل املسع ع ع ععتوي الدويل ،خاصع ع ع ععة ن إطاو عوملة املبا الت وتراف
السيالات االقتصا ية الوطنية مع السيالات االقتصا ية الدولية (كمال وزيق.)2004 :
او الصع ع وابت اليت قد

اقنمج الت هي مس ععاو رس ععي ائم او إجراء ترويراي يس ععمح ابلتنبؤ تهم النقائ

تصردم هبا املؤلسة وهلذا ال ي تق هذا القنمج مبجافة إجراء قانوين تعرض الدولة عل املؤلسات االقتصا ية
ف عل هذه األخرية االسراؤ اي او عل األق املبا وة إبجراء ت خي

الخلاتيجم عام وف دها تقوم الدولة

مبسععاعدة هذه املؤلعسععة فرريقة مباشععرة او غري مباشععرة ،كذلك ال يت لق فرنمج الت هي ةان املؤلعسععة اق
من إ اوة او تسيري املواو ف يت داها إىل جمموعة اهليئات املؤلساتية ا يرة واملت املة م ها وأتهي ا ي من
خالل إصالح املنظومة القانونية وامل راية وتروير شبكة االتصاالت املناطق الصناعية...اخل.
هنا ثالثة فرامج قامت هبا اجلزائر لت هي املؤلع ع ع ع ع عس ع ع ع ع ععات االقتص ع ع ع ع ععا ية متمجلة ن:

Abd

(Boughadou

)Elkarime 2006, p 04

 -1فرنمج أتهي املؤلسات الصناعية:
اب وت اككومة اجلزائرية انرالقا من لع ع ع ععنة  1996إبجيا فرنمج لت هي املؤل ع ع ع عسع ع ع ععات الصع ع ع ععناعية
اجلزائرية تزامنا مع فداية التعاور في اجلزائر واالرا األوووم ،حيث ابش ع ع ع ع ععرت وزاوة الص ع ع ع ع ععناعة ن انرال
فرنمج الت هي الصناعم لنة  2000مب اوكة ك من فرامج األمم املتحدة للتنمية
املتحدة من اج التنمية الصع ععناعية ) )ONUDIف

))PNUD

ومنظمة األمم

الدول املاتة لألموال (فريرانيا ،املانيا ارنسع ععا)......،

وذلك ن إطاو القنمج املتكام لدعم ومرااقة إعا ة اهليكلة الص ع ع ععناعية وتقوت املؤلع ع ع عس ع ع ععات الص ع ع ععناعية ن
اجلزائر ،يهدف هذا القنمج لتروير تنااسع ععية املؤل ع عسع ععات الصع ععناعية من خالل رملع ععري جيد يرها من اج
اندماجها ن ي املنظمة ال املية للتجاوة واملاءات التبا ل اكر األووو متولرم.
 -2فرنمج الت اون اجلزائري -األوووم لت هي املؤلسات الصغرية واملتولرة (فرنمج ميدا):
قامت اجلزائر ف قد اتعا مع االرا األوووم هبدف واع القدوة التنااسع ع ععية للمؤل ع ع عسع ع ععات الصع ع ععغرية
واملتول ععرة واليت ت ععغ اكجر من  20عامال واليت تن ع ع ن القراا الص ععناعم ،او قراا ا دمات الص ععناعية
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لتمكينها من الصععمو امام املؤلعسععات األجنبية املنااسععة خاصععة املؤلعسععات األووفية تتمج ن فرنمج ميدا 1
الذي تد مدت  05ل ع ع ععنوات فداية من ش ع ع ععهر ل ع ع ععبتمق  2002إىل غاية  2007وقد مد إىل ل ع ع ععنة اخري
 ،2008تقدو امليزانية املخصع ع عص ع ععة هلذا القنمج  62.9مليون اووو 57 ،مليون اووو من االرا األوووم و
 3.4مليون اووو من طرف اجلزائر و  2.5من طرف املؤلعسعات املسعتعيدة من القنمج ،لعري من طرف جلنة
تلرة من ا قاء اجلزائريي واألوووفيي ،وكذلك فرنمج ميدا  2الذي ي د ال ع ععتكماال لقنمج ميدا  1والذي
يه ععدف إىل أتهيع ع  20الث مؤلع ع ع ع ع عسع ع ع ع ع ع ععة اخري وتروير اإلنت ععاجي ععة خالل العخلة ( (2014 -2010
)) Boughadou Abd Elkarime 2006, p 05.

 -3القنمج الوطين لت هي املؤلسات الصغرية واملتولرة:
يندو هذا القنمج ض ع ع ع ع ععمن األحكام الواو ة ن القانون وقم  18/01املؤوخ ن 2001/12/18
املتمل ععمن القانون التوجيهم لخلقية املؤلع عس ععات الص ععغرية واملتول ععرة الل ععيما املا ة  18من اليت تن

عل ما

يلم" :تقوم الوزاوة املكلعة ابملؤل عسععات والصععناعات الصععغرية واملتولععرة ن إطاو أتهي املؤل عسععات الصععغرية
واملتولرة فوضع فرامج الت هي املنالبة من اج تروير تنااسية املؤلسات وذلك فغرر ترقية املنتو الوطين
ليستجي للمقاييس ال املية"
شععرا هذا القانون قصععد التكع ابملؤلعسععات اليت تسععتخدم اق من  20عامال واليت ج %97من
نسيج املؤلسات الصغرية واملتولرة اجلزائرية حيث مل رظ هذه املؤلسات ابلتكع ن القامج السافقة ومت
االنرال الرمسم هلذا القنمج ن .2007/02/25
 -اثلجا :طر

خول املنتجات اجلزائرية لأللوا ال املية

حىت تستريع املؤلسات الت قلم مع التوجهات اجلديدة لالقتصا اجلزائري ومسايرة ورقيق األهداف
املسع ععررة لتروير االقتصع ععا اجلزائري والنمو ن إطاو اإلصع ععالحات املنتهجة منذ التس ع ع ينات يسع ععتوج عليها
ال م من خالل صع ععياغة وأتهي

تلث لع ععيالع ععارتا وال ع عخلاتيجيارتا مبا يتماش ع ع وإ ما اجلزائر ن االقتصع ععا

ال املم واقتصععا السععو ومنااسععة املؤلعسععات اخ الوطن او حىت التولععع خاو اجلزائر نتيجة هذا االنعتاح
ول ل التسععويق الدويل من في ال ععروؤ الواج األخذ هبا ن أتهي عمليات ان ععرة املؤلعسععة نظرا ا يتيج
من الععالي وطر جت

املؤل عسععة قا وة عل

خول األلععوا الدولية وتسععويق منتجارتا ن

روف تزايد

حدة املنااس ععة وت قدها وعل هذا األل ععاإ ل ععنتناول ن هذا املبحث إفراز تلث املظاهر التس ععويقية الدولية
املنتهجة من طرف املؤلع ع عس ع ععات اجلزائرية وكذلك إفراز تلث األطر التنظيمية والقانونية واإلجراءات املتخذة
واملوجو ة ن االقتصا اجلزائري لتبين معهوم التسويق الدويل من طرف املؤلسات ا لية اجلزائرية.
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 -1ال ع عت ع ععصدي ع ع ععر
ي تق التصدير واحد من افس الرر واكجرها انت اوا لدي املؤلسات ن خول األلوا الدولية،
ملا ل من خصععوصععيات واوائد ت و عل املؤلعسععة و الدولة عل حد لععواء وعل هذا األلععاإ الد للتصععدير
امهية ومكانة ن االقتصا اجلزائري منذ االلتقالل وي تق عنصرا مهما من عناصر إيرا ات ميزانية الدولة نظرا
الوتباؤ اقتصععا اجلزائر مبا تصععدوه من روقات واليت ج اكجر من %95من جمم صععا وارتا عل ال موم،
ات م الدولة اجلزائرية جاهدة قص ع ع ععد تروير هذا الن ع ع ععاؤ من جهة وتنوي من جهة اخري حىت ال تتكرو هلا
نعس األزمات واهلزات االقتصا ية اليت ت رضت هلا من قب نتيجة اسعار ال او البخلول ن األلوا ال املية
واجلدول التايل يوضح تروو الصا وات ن ال ر لنوات االخرية.
جدول وقم" "01تروو الصا وات ن اجلزائر
(القيمة ابمللياو يناو جزائري)
الصادرات الكلية
نسبة الصادرات
خارج
المحروقات
)(%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4121.8

4970.0

3270.2

4220.1

5223.8

5527.7

5057.5

4709.6

3481.8

3286.6

2.2

2.5

2.3

2.6

2.8

2.8

3.1

4.2

5.4

5.2

SOURCE : WWW.ONS.DZ consulte le 20/08/2017. - http://www.douane.gov.dz/ consulte le 20/08/2017

نالحظ من اجلدول اعاله ان الصا وات عموما ن تروو ولكن هذا التروو مرتب تل او البخلول من
جهععة وتروو اإلنتععا ن ا روقععات من جهععة اخري انجععد مجال ن لع ع ع ع ع عنععة  2014ان نسع ع ع ع ع عبععة ا روقععات من
الص ع ع ع ععا وات اجلزائرية ت ا ل  %.95.8ااسعار الص ع ع ع ععا وات ل ع ع ع ععنة  2014ي و إىل اسعار ص ع ع ع ععا وات
ا روقات حيث ف د ما كانت لععنة  2013تعو إيرا ات صععا وات البخلول 63.7ملياو والو اسعملععت اىل
 58.5ملياو والو لعنة  2014اي فنسعبة  %8.2و ذلك السعار الع او البخلول ن األلعوا ال املية من
 109والو للقمي ل ع ع ع ععنة  2013إىل  99.1والو امريكم للقمي الواحد ل ع ع ع ععنة  2014فنس ع ع ع ععبة ت ا ل
 %9.1غري ان نسععبة الصععا وات خاو ا روقات ضع يعة جدا وال تتجاوز ن احسععن اكاالت  %5.4لععنة
 2015من إمجايل الصع ععا وات لذلك الد اجلزائر اليوم ت م جاهدة ن اك االوتباؤ مع الصع ععا وات البخلولية
خاصة ن

األزمات النامجة عن ن حالة االسعار وااللتعا ة من اوائ

االوتعاا ن تنويع وتروير الصا وات خاو ا روقات كما لنوضح الحقا.
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 األلوا املستهداة واملنتجات املصدوة.ض ع ع ععمن التوجهات اجلديدة لالقتص ع ع ععا اجلزائري وانعتاحها عل األل ع ع ععوا والتجاوة ا اوجية ن إطاو
االتعاقيات املقمة ل ع ع ع ع ععواء مع االرا األووم ومنرقة التجاوة ال رفية اكرة وكذلك االتعاقيات الجانية املقمة
و اوالت االنملعمام للمنظمة ال املية للتجاوة الد ان األلعوا اليت تت ام م ها املؤلعسعات اجلزائرية لعواء ن
التصدير او االلتريا تتوزا عق تلث ول وقاوات ال امل كما هم موضحة ن اجلدول التايل:

جدول وقم " "02تروو نسبة توزا الصا وات ن األلوا الدولية
(النسبة )%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

اإلتحاد األوربي

43.6

52.2

51.3

49.1

50.8

55.3

63.5

64.2

66.3

57.9

دولة أوربية

3.6

4.0

5.0

5.8

5.9

4.6

3.7

4.4

/

/

أخرى
أمريكا الشمالية

37.8

30.6

28.3

29.4

26.7

22.1

13.7

10.1

/

/

أمريكا الالتينية

4.4

3.8

4.1

4.6

5.8

5.9

5.0

5.1

4.8

5.8

دول المغرب

1.3

2.0

1.9

2.2

2.2

2.9

4.1

4.9

4.47

4.7

العربي
الدول العربية

0.8

1.0

1.2

1.2

1.1

1.3

1.2

1.0

1.65

1.3

إفريقيا

1.1

0.5

0.2

0.1

0.2

0.1

0.2

0.2

0.24

0.18

آسيا

7.1

5.8

7.8

7.4

7.4

7.7

8.5

10

6.95

8.07

باقي العالم

0.3

0.1

0.1

00

0.1

00

0.1

00

/

/

SOURCE : - WWW.ONS.DZ consulte le 20/08/2017.
- http://www.douane.gov.dz/ consulte le 20/08/2017

اجلدول السافق يوضح لنا تروو الصا وات حس األقاليم املستهداة من طرف املؤلسات اجلزائرية
نظرا لل القات االقتصا ية اليت ترفرها ابجلزائر واملوزعة كما يلم:
 -االرا األووم :ج

ول االرا األووم املس ععتهدف األول من طرف املؤلع عس ععات اجلزائرية نظرا لل القات

االقتصع ع ع ععا ية اليت ترفرها حىت قب االلع ع ع ععتقالل اقدوت نسع ع ع ععبة الصع ع ع ععا وات لدول االرا األوووم ابلنسع ع ع ععبة
للصع ع ع ع ععا وات اجلزائرية الكلية اجلزائرية ن لع ع ع ع ععنة  2016ب  %57.95اي ما ي ا ل  16.73ملياو والو
امريكم اي اسعمل ع ععت مب دل %6.24مقاونة مع الس ع ععنة اليت قبلها  2015اي فنس ع ععبة قدوها ،27.15%
وأتؤ ولة إيراليا ن املرتبة األوىل من حيث ص ع ع ع ععا وات اجلزائر إليها تقدو فنس ع ع ع ععبة  % 16.55من جمموا
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الصا وات تو ول االرا األوووم تليها البانيا فع ع ع  %12.33مث ارنسافع ع ع %11.05حس احصائيات
2016
 امريكا ال ع ع ع ععمالية :أتؤ ول امريكا ال ع ع ع ععمالية ن املرتبة الجانية فنس ع ع ع ععبة %10ل ع ع ع ععنة  2014من إمجايلالصعا وات اجلزائرية وقد اسعملعت هذه النسعبة ف عك ملحود ف دما كانت ن السعنة اليت قبلها لعنة 2013
تقدو ب %13.7ولععنة  2012ب  %22وت د الوالايت املتحدة األمريكية املسععتقب األول لصععا واتنا ن
قاوة امريكا فنسبة%7.7من جمموا الصا وات تو قاوة امريكا ن لنة  2014ف د ما كانت  %20.6لنة
 2011لت ؤ ف دها كندا فنسبة %20.5لنة 2014اي ما ي ا ل 120966.3مليون يناو جزائري.
 ول آل ععيا :واليت ج نس ععبة ص ععا وات اجلزائر إليها حوايل  %8.07من إمجايل الص ععا وات ل ععنة 2016حيث اسعملع ع ع ععت قليال فنسع ع ع ععبة  % 2.17مقاونة فسع ع ع ععنة  2015وهم ن تروو ملحود ف دما كانت لع ع ع ععنة
 2005ال تت دي  %2.7وأتؤ مجهووية الصي ال بية ن الرتبة األويل لصا وات اجلزائر فنسبة  %3لنة
 2014تليها الياابن فنسبة  %2ن نعس السنة.
 ول املغرب ال رم :تستقب فنسبة  % 4.7من صا وات اجلزائر الكلية لنة  2016وهم ن تروو ف دماكانت ل ع ع ع ع ععنة  2005ال تتجاوز  ،%1اما ابقم الدول ال رفية وابلرغم من خول اجلزائر ن اتعاقية منرقة
التجععاوة اكرة ال رفيععة الكقي إال ان حجم صع ع ع ع ع ععا وات اجلزائر تو الععدول ال رفيععة خععاو

ول املغرب ال رم

(ليبيا ،تونس ،املغرب ،موويتانيا( ال تت دي %1لنة 2014اي ما ي ا ل  49749.0مليون يناو جزائري
اما اهم املنتجات اليت تصدوها اجلزائر تو ا او ايمكن حصرها ن اجلدول التايل:
جدول وقم " "03اهم املنتجات اجلزائرية املصدوة
(القيمة بالمليون دوالر أمريكي)
السنوات

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

المواد الغذائية

88

119

113

315

355

315

402

323

325

3272

الطاقة مواد التشحيم

58831

77361

44128

55527

71427

69804

62960

60304

32699

28221

مواد أولية

169

334

170

94

161

168

109

109

106

84

منتج نصف مصنعة

993

1384

692

1056

1496

1527

1458

2121

1597

1321

تجهيزات فالحية

1

1

/

1

/

1

2

/

01

/

تجهيزات صناعية

46

64

42

30

35

32

28

16

19

54

سلع استهالكية

35

32

49

30

15

19

17

11

11

19

الكلي

60163

79298

45194

57194

57053

73489

64974

62886

34668

30026

المنتجات

SOURCE : - WWW.ONS.DZ consulte le 20/08/2017.
- http://www.douane.gov.dz/ consulte le 20/08/2017
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املالحظ تن ا روقات ج النس ععبة االكق من املنتجات املص ععدوة تعو  %9.5ن متولع ع 10ل ععنوات
األخرية ،وتبق املنتجات غري فخلولية ت عك اكلقة األضع ث ابلرغم من ا هو ات املبذولة من طرف الدولة،
اهم ال تتجاوز ن احسن األحوال نسبة %.5وأتؤ ن مقدمة املنتجات غري فخلولية املصدوة لنة 2016ك
من املنتجات الغذائية مببلغ ي ا ل 3272مليون والو امريكم تليها املنتجات النص ععث مص ععن ة مببلغ يقدو
ف ع ع ع 1321مليون والو امريكم مث املوا األولية ن شك منتجات خاصة مبا ي ا ل  84مليون والو وكذلك
تصدو اجلزائر ك من التجهيزات العالحية واخري صناعية مع ف

السلع االلتهالكية ولكن فنسبة ض يعة

جدا.
 جمهو ات اجلزائر لخلقية الصا وات خاو ا روقاتاتسع ععمت اكرة تروير الصع ععا وات خاو ا روقات تمهية كبرية لدي الدولة اجلزائرية رسع ععبا من خرر
األزمات املالية الناجتة عن اجياو الع ع ع او البخلول ،األمر الذي من شع ع ع ن يهد االل ع ععتقراو االقتص ع ععا ي للبال
وعملت الدولة اجلزائرية لدعم هذا الررح إىل إص ع ع ععداو عدة قواني تنظيمية خت

تروير هذا القراا وإن ع ع ععاء

عدة مؤلسات تتكع هبذه ال ملية.
ن اكقيقة هذه السيالة ليست ابجلديدة عل النظام االقتصا ي اجلزائري إذ تعرنت اككومة
مبكرا رر االحا ية ن التصدير مب ىن اوتكاز اقتصا ها عل قراا ا روقات ال غري حىت قب ازمة البخلول
ال املية لنة  1986إذ وض ت فرنجما امس التحملري ملرحلة ما ف د البخلول متخذة اي جمموعة من اإلجراءات
جاءت موازية للقانون وقم  02/78املت لق ابحتكاو الدولة للتجاوة ا اوجية وذلك لنة  1984من خالل
توجي اإلنتا ا جلزائري للتصدير مع إزالة مجيع اكواجز اليت تقث امام حركة التصدير غري ان هذا القنمج مل
ينجح ن

ازمة البخلول ال املية لسنة ،1986األمر الذي اع ابلسلرات ال مومية إىل التعكري جداي ن

ضرووة تبين الخلاتيجية واضحة و قيقة من خالل والة ومناق ة جمم اإلصالحات وعل والها جتسيد اكرة
ترقية الصا وات خاو قراا ا روقات لكوجا السيالة البديلة آنذا و وي االقتصا الوطين وهو ما اكدت
علي املؤلسات النقدية واملالية الدولية اليت التنجدت هبا اجلزائر ن عمليات اإلصالح االقتصا ي ن
التس ينات (ليندة فلحاوث ،2014 :و).02
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املؤلع عس ععات واهليئات الداعمة للتص ععدير :ال ععتحدثت اجلزائر عدة مؤلع عس ععات ت م عل تدعيم وترقيةالقراعات املصدوة خاو البخلول والسهر عل تربيق ليالة اككومة ن جمال تنويع الصا وات نذكر منها:
ا -الوكالة الوطنية لخلقية التجاوة ا اوجية ALGEX
ب -الصندو ا او فخلقية الصا وات ()FSPE
 ال ركة اجلزائرية لت مي وضمان الصا وات CAGEX الغراة اجلزائية للتجاوة والصناعة )(caciه -ال ركة اجلزائرية للم اور والتصدير )(SAFEX
و -اجلم ية الوطنية للمصدوين اجلزائريي ))ANEXAL
 اإلجراءات الملريبية والتنظيمية:قامت اجلزائر ن إطاو ت ععجيع الص ععا وات إبص ععداو عدة نص ععوو قانونية تنظم عملية التص ععدير وتقدت عدة
رعيزات جبائية وتس ع ععهيالت مجركية وكذلك تس ع ععرري فرامج عل اعل مس ع ععتوي وابل ع ع عراكة مع مؤلع ع عس ع ععات
وهيئات عاملية هلا خقة ن تسيري وتن ي قراا التصدير نوجز ف ملها ايما يلم:
ا -اإلععاءات المل عريبية :منحت اجلزائر جمموعة من اإلععاءات المل عريبية للمؤل عسععات املصععدوة تتمج امهها
ن( :الدلي اإلوشا ي للمصدو طب ة  2015و) 8
 -إععاء خي

الملرائ املباشرة وتتمج ن ك من الرلم عل الن اؤ املهين) (TAPوالملريبة عل اوابح

ال ركات ). (IBS
 -إععاء خي

الرل ع ععم عل األعمال ونذكر منها الرل ع ععم عل القيمة اململ ع ععااة ( )TVAمن خالل ال ع ع عراء

فدون القيمة اململااة او الخلجاا الرلم ف د ال راء.
كذلك منح ختعيملات ضريبية عل السلع املستوو ة واليت تدخ ن إنتا للع موجهة ابلتصدير.
ب -التسعهيالت اجلمركية :تؤثر األنظمة اجلمركية وف عك ابوز ن ترقية الصعا وات وتنميتها ،ا ملت اجلزائر
عل اقلمة إجراءارتا اجلمركية واق قواعد املنظمة ال املية للجماو وهو مامت الت كيد علي مبوج القانون
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وقم  10/98امل دل واملتمم للقانون وقم  07/79املتملع ع ععمن قانون اجلماو واهلا ف إىل تسع ع ععهي املبا الت
التجاوية وترقية االلتجماوات وتتمج هذه التسهيالت ايما يلم( :ليندة فلحاوث ،2014 :و).04
 اإلععاء من اع اكقو اجلمركية ابلنسععبة للسععلع املصععدوة وكذلك مت عقد عدة اتعاقات ن إطاو ال عراكةمع االرا األوووم او منظمة التجاوة اكرة ال رفية الكقي لتخعي

الرلع ععوم اجلمركية وتسع ععهيالت ن املراقبة

اجلمركية.
 االلععتعا ة من األنظمة اجلمركية االقتصععا ية :من خالل نظام التصععدير املؤقت ،نظام املسععتو ا الصععناعم،نظام إعا ة التموين ابإلععاء ،نظام ال بوو اجلمركم.
 إن اء شها ة املصدو :وذلك كماية املنتوجات الوطنية ن ا او .كما توجد هنا ل ع ععيال ع ععات وإجراءات اخري اتب تها اجلزائر لتنمية وترقية الص ع ععا وات كس ع ععيال ع ععة ختعي
ال او الصرف ،مساعدات مالية مباشرة ت ويملية لألن رة املت لقة ابلتصدير ،تواري امل لومات والبيانت عن
األلوا وغريها وكذلك السماح إبن اء جتم ات اقتصا ية ذات مصاحل م خلكة ن جمال الت اون وال راكة ن
التصدير.
 تصع ععميم فرنمج جزائري -ارنسع ععم لدعم الصع ععا وات خاو ا روقات :اطلقت اجلزائر وارنسع ععا فتاوي 29جوان  2008فرنجما م خلكا لدعم الصا وات خاو ا روقات اطلق علي الم " اوفتيم إكسبوو" يرتكز عل
ت زيز قدوات التصعدير لدي عموم ا موعات التجاوية اجلزائرية مع تركيز خاو عل ائة املؤلعسعات الصعغرية
واملتولع ع ع ععرة ويندو القنمج ن إطاو عم الوكالة الوطنية لخلقية التجاوة ا اوجية و مت وي هذا القنمج من
قب وزاوة التجاوة اجلزائرية و الوكالة العرنسية للتنمية (منري نووي ،جلل افراهيم ،2010 :و)17
يوج هذا القنمج إىل املؤل عسععات اجلزائرية اليت تن ع ن جمال التصععدير او اليت تكتس ع كعاءة عالية ن
هذا ا ال و عم املسع ع ع ع ععتعيدين من اجلان التقين و ذلك ة

مسع ع ع ع ععاوارتم التنموية الدولية اكجر احخلااية من

خالل ضمان تكوينات ن املهن املت لقة ابلتصدير واإلعالم التجاوي والتك اف األلوا ا اوجية ويهدف
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هذا القنمج مبسععاعدة خقاء من الوكالة العرنسععية لدعم املؤل عسععات املتواجدة ن ا او إىل منح الصععا وات
اجلزائرية مكانة هامة ن السو (منري قتال ،2014 :و).6
وض ع ععع هذا القنمج لعخلة قص ع ععرية حيث ينتهم وقت تنعيذه ن  30يس ع ععمق  ،2010إال ان حىت اواخر
لععنة  2009مت أتهي  44مؤلعسععة صععغرية ومتولععرة للتصععدير ن إطاو هذا القنمج لذا ت املرالبة فتمديد
اخلة تنعيذ القنمج إىل غاية  2012وتولي لي م اكق عد كن من املؤلسات املصدوة وتتكع فتمويل
ك من الوكالة الوطنية لخلقية التجاوة ا اوجية والغراة اجلزائرية للتجاوة والصناعة جل ل ا اة عم ائمة لخلقية
الصا وات خاو ا روقات.
خالصععة:
عملت اجلزائر منذ االلتقالل عل رسي اقتصا ه وإ ماج ن املنظومة االقتصا ية ال املية وهذا ما ترجم
من خالل اإلصع ع ععالحات املتتالية ن إطاو القامج ا مالع ع ععية ف د االلع ع ععتقالل ،واإلصع ع ععالح اهليكلم امل مق ن
لععنوات التسع ينات ف د األزمة البخلولية لسععنة  1986مدعومة من طرف البنك وصععندو النقد الدوليي وقد
الحت إىل حد كبري ن رقيق التوازنت الكلية لالقتصا اجلزائري والتحكم ن مؤشرات  ،غري ان اإلصالحات
عل املس ع ع ع ع ععتوي اجلزئم (املؤلع ع ع ع ع عس ع ع ع ع ععات) مل تكن فنعس الزخم والنجاح ،وهذا ما تداوكت الدولة اجلزائرية ن
الس ع ع ع ع ععنوات األخرية من خالل فرامج الت هي امل تمد ذاتيا او ابل ع ع ع ع ع عراكة مع الدول ومكات الدوال ع ع ع ع ععات
املتخص عصععة وكذلك إن ععاء وزاوة متخص عصععة ن تروير املؤل عسععات وترقيتها وخلق جو عام او فيئة اقتصععا ية
تسععاعد املؤل عسععات عل البقاء والنمو واملنااسععة ن نظام اقتصععا السععو وعلي الد الكجري من املؤل عسععات
اجلزائرية اعتمدت او تبنت األل ع ع ع ع ععالي و املناهج اإل اوية اكديجة اليت رتتم ابلس ع ع ع ع ععو ومعر ات ابالرغم من
حداثة التوج التسويقم ن املؤلسة اجلزائرية إال ان اصبح وو الو ائث ن املؤلسة االقتصا ية ،ابإلضااة
إىل اهتمامها فدخول األل ع ع ع ععوا الدولية ن إطاو اإللع ع ع ع عخلاتيجية ال امة للدولة لتنوا الص ع ع ع ععا وات وت ع ع ع ععجيع
االلع ععتجماو األجنيب املباشع ععر ،الج ت إىل تبين إل ع عخلاتيجية التسع ععويق الدويل من طرف املؤل ع عسع ععات اجلزائرية
ملسايرة هذا التوج اجلديد لالقتصا اجلزائري.
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