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 امللخص:
تعاجل هذه الدراسة موضوع لطاملا أثار اهتمام 
 الباحثني واخلرباء االقتصاديني يف اآلونة األخرية
للبحث عن كيفية تنويع حجم صادرات 

 االقتصاد اجلزائري  خارج قطاع احملروقات 
اهلدف من هذه الورقة البحثية إعطاء رؤية و 

إحصائي،حول مدى مسامهة التنويع حتليل 
التجاري بصفة عامة يف التحري االقتصادي من 
التبعية ومدى االعتماد على منتجات أجنبية يف 
تلبية احلاجيات احمللية ،و بصفة خاصة مدى 
معرفة واقع االقتصاد اجلزائري من هذا التنويع 
التجاري، كما هتدف هذه الورقة إىل التطرق 

لتجارية من خالل االنفتاح النظري للمبادالت ا
التجاري يف نوعية القطاعات و عرض مؤشرات 

 قياسه .
 التنويع التجاري،التجارة الكلمات املفتاحية: 
interbranches التجارة،intra 

branche.التبعية االقتصادية، 

Résumé: 
Cette étude intéressée sur le 
sujet a toujours incité 
l'intérêt des chercheurs et 
des économistes récemment 
chercher comment 
diversifier le volume 
d'exportation dans de 
l'économie algérienne en 
dehors le secteur des 
hydrocarbures. 
Le but de cet article est de 
fournir une vision et une 
analyse statistique de la 
contribution de la 
diversification des échanges 
dans façons générale de  
l'ouverture économique de 
la dépendance à l’étranger 



pour répondre aux besoins 
intérieurs des produits, et en 
particulier l'étendue de la 
connaissance de la réalité de 
l'économie algérienne de 
cette diversification des 
activités  .  
les objectifs de ce document 
pour faire face à la théorie 
du commerce, de la qualité 
de l'ouverture commerciale 
et fournir des indicateurs 
mesurables. 
Mots-clés: diversification 
des échanges, le commerce  
inter- branche et le 
commerce intra-branche, la 
dépendance économique. 

 
 مقدمة :

 كل املبادالت التجارية بنييف هي أساسيعرفت التجارة الدولية تطور ملحوظ اثر بشكل 
 إلنتاجااختالف هبات عوامل  أساسفبعدما كانت تفسر املبادالت التجارية القائمة على الدول،

لوجيا و بني االقتصاديات املتشاهبة من حيث التكنو املبادالت قائمة  أصبحتبني الدول املختلفة 
جارة ضمن الت إىلهنا يظهر التطور النظري للتجارة الدولية من التجارة مابني القطاعات ،األذواق



 التنويع السلعي إىل أخرىبالتايل من الرتكيز على صادرات سلعة معينة واسترياد سلعة ،نفس القطاع
، إال انه ال تزال مبادالت التجارة اخلارجية العربية تركز بشكل واضح يف عدد حمدود  لنفس املنتج

من السلع األولية من جانب الصادرات و بتنوعها املفرط يف وارداهتا مما يعرضها إىل الصدمات 
اخلارجية ومدى ارتباط اقتصادها باقتصاديات البلدان املتقدمة بتزايد أسعار السلع الصناعية اليت 

هو  بق ماس من خالل ماتستوردها مقابل اخنفاض قيمة صادراهتا وخنص بالذكر االقتصاد اجلزائري 
  ؟ صاد اجلزائري من التنويع التجاريواقع االقت

 أهمية البحث: 
  وأتوضيح مدى اعتماد البلد يف هيكل الصادرات على منتج معني هذه الدراسة يف  أمهيةتكمن 

لدول لتنوع باقتصاديات اعدد متنوع من املنتجات كأساس للمبادالت اخلارجية ومدى ربط هذا ا
 ،مع توضيح حالة اجلزائر .األجنبية

 باإلضافة إىل توضيح التطور النظري لنوعية املبادالت التجارية والرتكيز على متايز املنتجات.  
  ولة معرفة نسبة مسامهتها من الصادرات حماحوصلة الصادرات اجلزائرية خارج قطاع احملروقات و

 .اإلمجالية
  للصادرات والواردات اجلزائرية خارج قطاع احملروقات معرفة حجم التجارة البينية 

 :الفرعية التالية األسئلةتقدم تطرح  من خالل ما
 . interbranchesو التجارة  intrabrancheالفرق بني التجارة  -1
 ضمن نفس الصناعة . عالقة التنويع التجاري بالتجارة -3
 مؤشرات قياس التنويع التجاري  -2
 واقع االقتصاد اجلزائري يف التنويع التجاري. -4

 différenciation desتنويع املنتجات إىلقبل التطرق يف التنويع التجاري نتطرق 
produits  وتنويع عمودي  أفقيتنويع  ،ومنيز نوعني. 



تتوزع ث ويل أي يصبح التبادل بني الشركات،حييسمح تنويع املنتجات بتغيري بنية السوق الد
شكلني جتارة ضمن نفس الصناعة  إىل intrabrancheاملبادالت التجارية ضمن نفس الصناعة 

 وجتارة ضمن نفس الصناعة العمودية . األفقية
 interbranchesو التجارة  intrabrancheالفرق بين التجارة  -1

يف ظل وجود املنافسة التامة أي مبا يتعلق حبرية الدخول و اخلروج لألسواق الدولية و حرية املعلومات 
متوفر نسبيا  اجاإلنتمع اختالف األذواق يعتمد كل بلد  على تصريف فائض السلعة الكثيفة عامل 

لنوع من ا هذا أخرنسبية من بلد  اإلنتاجو منخفض التكاليف مع استرياد السلع نادرة عوامل 
لألجهزة  مثال صادرات بلد للقمح واستريادهاملبادالت قائم بني الدول هو تبادالت مابني القطاعات 

وعليه هذا النوع من املبادالت يعتمد على نظريات التجارة التقليدية يف حني تكاثفت  اآليل اإلعالم
يث كانت يف نفس الصناعة .حظاهرة املبادالت التجارية مابني الفروع للشركة  األخرية اآلونةيف 

 رها مع بدايةو بداية ظه
فرضيات السوق الدويل ختتلف  أصبحت أين 1 1797لسنة  CEEتشكل اجلماعة األوروبية 

عما قبل لتصبح غري تامة بوجود املنافسة الدولية غري تامة،ففي ظل وجود نفس التكنولوجيا ونفس 
 ا بينها ؟تتبادل فيم أنالداخلي اخلام كيف هلذه البلدان  اإلنتاجوتقارب يف الدخل أي  األذواق

ي التمايز أالتنويع السلعي  أساسهنا يظهر لنا مفهوم التجارة ضمن نفس الصناعة القائمة على 
جمموعة من  أوالتبادالت القائمة بني جمموعة من الشركات  أهنالنفس املنتج ،حيث تعرف على 
 . 2نفس جمموعة السلع أساسااملنتجني املوردون الذين ينتجون 

                                                           
1 Hansson P.,(1989), « Intra-Industry Trade : Measurements ,Determinants And 

Growth»,Handbook,N0.205,p2 
2 Lassudrie .B.D, Mucchielli J.L.,(1979), « les échanges  intra – branche et la 

hiérarchisation des avantages comparés dans le commerce international » ,vol 

.30,no .3, p443 



حيث تتدفق صادرات الشركات التجارية مقابل كميات مماثلة من الواردات ضمن نفس القطاع من 
ني البلد وبقية ب أوبني البلد وشركائه  أوسواء داخل الشركة وفروعها يف اخلارج  األجنبيةالشركات 

 .العامل
على التمايز يف جودة السلعة من خالل استخدام خصائص   intrabrancheتعتمد التجارة

 كالمها معا .  أو اإلنتاج املختلفة للسلعة ذات بدائل قريبة يف االستهالك و
مبا يتعلق بدول 07عرفت التجارة داخل ضمن نفس الصناعة تطور ملحوظ خاصة يف سنوات 

 .3رة العاملية من التجا باملائة 09 تشكل أصبحتمنظمة التعاون االقتصادي اليت 
ارية بني الشركات تكون احتك األغلببوجود متايز املنتج خيلق نوع من املنافسة غري تامة واليت من  إذا

اليت تسمح بوجود تكلفة املعلومات عند دخول السلعة  االخرتاعاتنتيجة االبتكارات وجتديد 
للسوق ،ووجود محاية لرباءة االخرتاع ،اختالف السعر لنفس السلعة الدولية نتيجة متايز املنتج ،مع 

لسلع متباينة االستبدال بني ا أنيف الطلب بني املنتجات الهنائية التمايز ، أي  اإلحاللوجود مرونة 
 ائم وغري ثابت .بالنسبة للمستهلك هو د

هي يف السلع النهائية   interbranchesعادة ما تكون املبادالت التجارية ما بني القطاعات 
تكون يف السلع  intrabrancheبني البلدان على عكس املبادالت التجارية ضمن نفس القطاع 

 .4الوسيطية بني الشركات للبلدان الصناعية 

                                                           
3 Ocde,(2002),echange intra-branche et intra groupe et internationalisation de 

la production ,p01. 

4 Rivera.B.L, Romer.p.,(1991) ,«International Trade With Endogenous 

Technological Change », n0.35,p.973. 



 نتاجإلفالتجارة ضمن نفس الصناعة تعمل على خلق نوع من االبتكار يف قطاع البحث والتطوير 
على  ألخريةاجديدة من السلع املتباينة يف نفس القطاع ،حيث تعمل هذه  أصنافمنتجات ذات 

 .دة القدرة التنافسية الديناميكيةزيا
 عالقة التنويع التجاري بالتجارة ضمن نفس الصناعة . -2

للشركات  ألمثلاالتنويع التجاري القتصاد ما هو التنويع يف املنتج نفسه من خالل استخدام مصدر 
يف السوق  ساسيةأيف التجارة ضمن نفس الصناعة كبنية  األساسياحملدد  أصبحت لنفس اهلبات اليت

 الدويل .
ون متايز يك أمافلتنويع املنتج تقدم يتضح وجود شكلني للتجارة ضمن نفس القطاع  من خالل ما

 .متايز عمودي أو أفقي
د املوارد أي ترشي إىلاملبادالت التجارية ضمن نفس الصناعة تدفع بالشركات املنتجة دوليا  إن

ختصيصها يف نفس القطاع مع تقسيم السوق لكسب حصة سوقية ناجتة عن متايز املنتج الواحد 
 إىل إضافة ،لمستهلكل أوسع، مع توفري خيارات ح وحتقيق وفورات احلجم املتزايدةلغرض تعظيم الرب

 التحكم يف خصائص املنتج سواء كانت هذه اخلصائص ذاتية أو خارجية املنشأ .
اىل جانبني يتمثل اجلانب  lassudrie. Mucchelli(1979) 5حتدد هذه اخلصائص حسب 

يث وضة من حدة املعر و يف خصائص من جانب العرض أي التمايز الناشئ عن اختالف اجل األول
 ،العالمة التجارية مع التشابه يف املدخالت وهذه االختالفات هي نوعية  أو األسلوب أوالنمط 
اجلانب  ماأالضمين بسبب  عيوب السوق كالرسوم اجلمركية ،  أواختالف السعر احلقيقي  إىل إضافة

 وف الدخل اختال،الثاين يتمثل يف خصائص جانب الطلب للتمايز الناشئ عن ذوق املستهلك 
 معلومات حول املنتج .

                                                           
5 Lassudrie .B.D, Mucchielli J.L.,(1979), « les échanges  intra – branche et la 

hiérarchisation des avantages comparés dans le commerce international » 

,op.cit,pp.457-458. 



 نتج ضمن نفس الصناعة :مالتنويع التجاري لل أشكال 
الرغم التمايز للمنتج والفرق بينها جيب البحث يف مصدر هذا التمايز ب أشكالنوعية  إىلقبل التطرق 

ارجع linder(1961) 6 و التكنولوجيا اإلنتاجالبلدان متشاهبة اقتصاديا من حيث عوامل  أنمن 
 interbranchesاملبادالت  أننظرية تفسر التجارة القائمة بني الدول حيث  بإجيادسبب التمايز 

املبادالت  أمابني دول الشمال و دول اجلنوب  األوليةهي مبادالت يف قطاعات املواد 
intrabranche  هي مبادالت متس املنتجات املصنعة بني الدول املتقدمة وان سبب هذا التمايز

الذي هو عبارة عن كل   (la demande présentative)من يف وجود الطلب املمثل يك
 تنويع وتمل ،ة مستهلكة تعترب استرياد حمسلعة منتجة يف البلد تعترب صادرات حمتملة و كل سلع

 سوق يف كل بلدوبوجود تقسيمات للاحملليني تكون وفق الطلب احمللي  املنتجنياملنتجات من طرف 
من حيث الدخل جيعل املستهلك يفضل منتجات ذات جودة ختتلف عن جودة املنتجات املفضلة 
يف غالبية السوق احمللية وبالتايل هذه املنتجات هي واردات حمتملة و يف نفس الوقت املنتجات 

 .لةثل صادرات حمتمد األخر اليت متيف سوق البل أقلية أذواقتليب  أيضااملعروف لتلبية الطلب احمللي 
ضمن نفس الصناعة مصدرها تنويع املنتج الذي مصدره هو   التجارة linder (1961)حسب 

 الطلب املمثل احملدد من طرف الدخل .
ع  يف نوعية السلعة يكون نتيجة تفضيالت املستهلك اليت هي ليست بدائل تامة بني السل التمايز إن

 السلعة تقدمها  ال هنائية و كذلك حسب املنفعة اليت اإلحاللكون مرونة 
   للمنتجاألفقي الفرق بين التمايز العمودي والتمايز : 1الجدول : 

 التمايز العمودي التمايز االفقي 
 أخذتاختالفات كبرية لنفس املنتج - اختالفات بسيطة لنفس املنتج .-

 بعني االعتبار اجلودة .

                                                           
6 Hanik  M.D,(1988), «An Extended Linder Model of International 

Trade »,vol.64,n0.4,p324. 



لعة املتباينة لنفس الس األصنافوجود عدد كبري من -
 اليت تعرض يف سوق بنفس السعر .

دالة املنفعة شكل  تأخذ-
:Ui=(Yi1,Yi2,….Yik) 

 .k األصنافمن  iهو استهالك منتج  Yikحيث 
هي نفسها ،أي انه ال توجد بدائل  اإلحاللمرونة 

 . kنسبية او جيدة يف
يعتمد على ظواهر بسيطة مثل اللون ، تباين غالف -

 املنتج .
 املنتج . أصنافانعدام مسافة يف الدخل بني -
 منوذج األفقييتبع هذا التمايز -

Krugman(1980),lancaster(1966)  . 
 

وجود سلع متباينة لنفس املنتج -
 خمتلفة . بأسعار

 دالة املنفعة الشكل التايل: تأخذ-
U=(U1,U2,Uk) هنا ،

بني سلع من نفس سلعة  اإلحالل
 الشكل التايل : تأخذ

Ui(Yi ,di)=Yi/hi(di) 
                  دالة االستبدال 

 iجودة املنتج 
di  األصنافمتثل املسافة بني 

 يال.تفض األكثراملستهلكة متنوعة و 
ي خيص الذ املنشأبلد  إىل اإلشارةيلتزم 

 نوعية املتوسطة للمنتج.
يعتمد على ظواهر متعمقة مثل نوعية -

 اهلاتف النقال يف حجم الذاكرة .
بعني االعتبار املسافة يف  يأخذ-

 الدخل 
يتبع هذا التمايز العمودي منوذج -

Shaked et Sutton 
(1982)  . 

  
 Siroen Marc J., (1988),« la théorie de l’échangeاملصدر: 

international en concurrence monopolistique :une 
comparaison des modéles »,vol 39,n0.3,pp518-527. 

 :مؤشرات التنوع التجاري-2



ملعرفة مدى تنويع البلد لصادرات السلع املنتجة وهل هي متنوعة وما هي نسبة  مسامهة البلد يف 
، وجد نوعني من املؤشرين لقياس ذلكالتجارة ضمن نفس الصناعة  ، أوعات التجارة مابني القطا

 Grubellيتمثال يف مؤشر الرتكز السلعي للصادرات ومؤشر التنويع االقتصادي املعروف مبؤشر 
Loyd(1975)  مدى اعتماد الدولة يف سد احتياجاهتا  إظهار، كما انه هلذه املؤشرات دور يف

الغري جة التبادل  البلد نتي د من اخلارج أي مدى تبعية اقتصاداالستريا أواحمللي  اإلنتاج تنويع على
 متكافئ.

 مؤشر التركز السلعي للصادرات السلعية : 7-1
ز على سلعة ، فكلما كانت ترتكتنويع يف الصادرات السلعية للبلديعتمد هذا املؤشر على درجة ال

،يعين  %97، إذا بلغت نسبة هذا املؤشر يف الدولة أكثر من ينة فان ذلك يشكل تبعية اقتصاديةمع
لنوع ، خاصة ملا تكون السلع املصدرة من اوعراقيل من الدولة املستوردةيود ذلك أن الدولة ختضع لق

الذي يعرف تذبذبات حادة يف األسعار مثل صادرات املواد األولية ،أما إذا كان اقل من النسبة 
املرجعية املعتمدة ،يدل ذلك على أن نسبة الرتكز السلعي للصادرات اخنفضت نتيجة زيادة التنوع 

املوجهة حنو التصدير مثال وبالتايل يسمح للدولة باختاذ اإلجراءات املناسبة اليت تقلل يف الصناعة 
من اآلثار السلبية لتقلبات األسعار للسلع املصدرة ، فاخنفاض املؤشر حيفز البلد على زيادة التحرير 

  التجاري
 :7هريمشان على النحو التايل–يعرب عنه باستخدام معامل جيين 

1/2]2∑ ( 𝑿𝒊𝒕 𝑿𝒕)⁄𝒊=𝒏
𝒊=𝟏CC= [ 

 حيث أن:
Cc.مؤشر الرتكز السلعي للصادرات: 
Xitصادرات الدولة من السلعة:(i)  خالل السنةt. 
Xt جمموع الصادرات الوطنية خالل السنة:t. 

 مؤشر التنويع للصادرات السلعية : 7-2
                                                           

لحديث ب االسواعي خالد محمد،التجارة الدولية :النظرية وتطبيقاتها ،الناشر:عالم الكت 7 
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مبقياس أكثر شيوعا industry )    (trade intraيقاس حجم التجارة ضمن نفس  الصناعة 
الذي يقيس تدفقات التجارة الثنائية بني  Grubel ,Lloyd(1975) « 8 «  مؤشريتمثل يف 

 حيث انه يكتب بالشكل التايل: kوجمموعة البلدان  jالبلد 
𝟏  −

  |𝑿𝒊𝒋𝒌−𝑴𝒊𝒋𝒌|

𝑿𝒊𝒋𝒌+𝑴𝒊𝒋𝒌 
=ijkIIT 

 حيث ان:
ijIITداخل نفس الصناعة   :  هو حجم التجارةi . 

Xijk+Mijk هي إمجايل  التجارة الكلية:TTijk  و هو جمموع الواردات البلد،j  بالنسبة
 . kبالنسبة للبلدان  jو صادرات نفس البلد  iللسلعة 

|Xijk-Mijk ميثل القيمة املطلقة لصايف التجارة أي رصيد امليزان التجاري و هو الطرح بني:|
 . iالصادرات و الواردات لنفس السلعة 

يعين أن حجم التجارة داخل  IITijk=1هذا املؤشر بني الصفر و الواحد ،حيث أن ينحصر 
،أي ان نفس السلعة املصدرة هي مستوردة %177هو بنسبة  kمع البلدان  jللبلد  iالصناعة

التجارة داخل الصناعة هي  أنأي  IITijk=0 ،أماXijk-Mijk | |0=بالكامل بالتايل 
،و هذا يفسر انه (inter-branche)تجارة بني القطاعات معدومة و التجارة هي من نوع ال

 Mijk=0 .او  Xijk=0 إما
 واقع االقتصاد الجزائري من التنويع التجاري للمبادالت الخارجية :-  4
ة يف املبادالت التجارية جتعل الفجوة بني الدول من حيث املبادالت الدولية كبري نوعية التخصص  إن

البلدان املصدرة للنفط و الغاز الطبيعي تصنف عادة ضمن املبادالت التجارية مابني  أنفنجد 
أخص بالقطاعات اليت يصبح لديها تنويع جتاري ضعيف من ناحية املنتجات خارج احملروقات و 

 اجلزائر. الذكر اقتصاد
 صادرات احملروقات باملليون دوالر امريكي :قيمة الصادرات خارج قطاع احملروقات و 3اجلدول 

                                                           
8 Hansson P.,(1989), « Intra-Industry Trade : Measurements ,Determinants And 

Growth»,op.cit,pp11-12. 



  املصدر : حصيلة التجارة اخلارجية ،الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.. 

 اإلنتاجتصدر ت أهنا إالحيث نالحظ انه بالرغم من تعرض صادرات احملروقات لتذبذبات يف القيمة 
 .مقارنة بالصادرات خارج قطاع احملروقات

اىل 3712نة الصادرات لس إمجايل إىلالصادرات من السلع الصناعية التحويلية  حيث بلغت نسبة 
باملئة، وبالنسبة لصادرات املواد اخلام 3.2بنسبة3777باملئة حمققة زيادة ضئيلة مقارنة بسنة3.4

باملئة 7.3 إىلعرفت تراجع  7.2نسبة  3777الصادرات اليت حققت يف سنة إمجايل إىلواملعادن 
بالرغم من  ىأعلصادرات حتقق نسبة ال إمجايل إىل،لتبقى نسبة الصادرات من الوقود 3712يف سنة

باملئة 79.0 إىلباملئة لتنخفض 70.3بنسبة3777حيث كانت يف سنة  األخرية اآلونةتراجعها يف 
ن الصادرات عرفت حتس إمجايل إىل األخرىالصادرات من السلع نسبة باقي  أما، 3712يف سنة 

 الصادرات احملروقات
الصادرات خارج قطاع 

 السنوات  احملروقات
43937 1099 2005 
53456 1158 2006 
58831 1332 2007 
77361 1937 2008 
44128 1066 2009 
55527 1526 2010 
71427 2062 2011 
69804 2062 2012 
63752 2165 2013 
60304 2582 2014 
35724 2063 2015 



باملئة لرتتفع 7.3اىل 3777 سنةانه يبقى ضعيف حيث تبقى هذه الزيادة املؤوية اليت كانت يف إال
 .9 ل لالقتصاد غري مرتبط باحملروقاتنسبة غري كافية كبدي 3712باملئة يف سنة7.0 إىل

للجزائر  أعطىالذي  3712لسنة  أمريكيمليون دوالر  0بلغت قيمة تنويع الصادرات 
يف مؤشر الكفاءة للتجارة هذا دليل على ضعف التنويع للصادرات اجلزائرية مقارنتها 147الرتتيب

ملؤشر  10ب يلنفس السنة برتت أمريكيمليون دوالر 99777بلغت  املعدنية اليتبقيمة الصادرات 
 كفاءة التجارة 

باالقتصاد  اع احملروقات للخروجوإذا ما أخذنا الرتكيز على قطاع الزراعي باعتباره قطاع بديل لقط
يف ما خيص هذا  يةمع الدول العرب البينيةعرفة مدى حتسن املبادالت ملاجلزائري من التبعية النفطية 

 :األيتالقطاع نستعرض اجلدول 
 
 
 
 
 

 ون دوالر ييف القطاع الزراعي بامللو :قيمة الصادرات والواردات للتجارة البينية العربية 2اجلدول 
3711 3713 3712 

الواردات 
 البينة

الصادرات 
 البينة

التجارة 
البينية 
 الزراعية

الواردات 
 البينية

الصادرات 
 البينية 

التجارة 
البينية 
 الزراعية

الواردات 
 البينية 

الصادرات 
 البينة 

التجارة 
البينة 

 الزراعية 
34.0 377.1 322.7 34.0 377.1 322.7 30.4 377.9 322.7 

 3719.اإلحصائيةاملصدر: التقرير االقتصادي املوحد اجلداول 
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التجارة البينية يف القطاع الزراعي بقيت على مدى ثالث سنوات  أنمن خالل اجلدول  نالحظ
مليون دوالر بالرغم من حتسن يف قيمة الصادرات البينية الطفيف  322.7متتالية حتقق نفس القيمة 

قيمة الواردات البينية بزيادة تقدر ب  أما مليون دوالر7.9بقيمة 3712اىل سنة3711من سنة 
 مليون دوالر  3.9

 . دناهأوللتوضيح أكثر نتطرق لعدد املنتجات املصدرة واملستوردة اجلزائرية .باالعتماد على الشكل 
 .3714-1779: عدد املنتجات املصدرة واملستوردة للجزائر خالل الفرتة 1شكل 

 
 . unctadstat.unctad.org  التجارة الدولية ل إحصائياتاملصدر :باالعتماد على  

جارة اخلارجية و االنفتاح على الت77اعتمدت اجلزائر على التغري اهليكلي لالقتصاد منذ سنوات 
 نناأتوضيح جتارهتا املنظورة من خالل عدد املنتجات املصدرة واملستوردة مبا ، حناول 1774لسنة 
 نوعية تنوع االقتصاد اجلزائري  دراسةحناول 

 130ب 3770يتضح أن عدد املنتجات املصدرة بلغ ذروته يف التنوع لسنة  جلدول من خالل ا .
منتج .حيث كان عدد املنتجات  01ب1770منتج و أدىن تنوع عدد للمنتجات املصدرة يف سنة 

، كما  3714جات املصدرة لسنة منتج وهو نفس العدد للمنت77يقدر ب1779املصدرة يف سنة 
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نالحظ عدم االستقرار يف عدد املنتجات املصدرة اليت تعرف اخنفاض يف السنوات األربع األخرية 
 . 3717منذ سنة 

منتج ، العدد املستورد 320ب 3714أما بالنسبة لعدد املنتجات املستوردة بلغت أقصاها يف سنة 
ملنتجات املصدرة ، و أدىن عدد هلذه السلع منتج و هو أعلى من عدد ا329بلغ  3770لسنة 

 منتج .327الذي مل يعرف اخنفاض كبري ب 3777املستوردة بلغ يف سنة  
ازداد عدد السلع املستوردة بالرغم من  3714-3712كما يالحظ يف السنتني األخريتني لسنة 

 االخنفاض يف عدد السلع املصدرة .
ة  من عدد السلع املصدرة فهل هذا يدل على أن التجار بصفة عامة عدد املنتجات املستوردة هو اكرب

 اخلارجية اجلزائرية تركز على أعداد معينة من املنتجات املصدرة  واسترياد متنوع للمنتجات ؟.
إلجابة على هذا السؤال ننتقل إىل مؤشر تركز للسلع املصدرة و املستوردة و مؤشر التنويع للسلع 

 على معطيات اجلدول املمثلة باملنحىن أدناه.املصدرة واملستوردة باالعتماد 
 
 
 
 
 

 : مؤشر الرتكز و التنوع السلع املصدرة واملستوردة لالقتصاد اجلزائري.4اجلدول 
 .Unctad.stat.unctad.org املصدر:

مؤشر تركز  السنوات 
 صادرات

مؤشر التنويع 
 للصادرات

مؤشر تركز 
 الواردات

مؤشر تنوع 
 الواردات



درجة االعتماد للبلد على منتج  باملئة يعين أن97أكثر من كما سبق وذكرنا مؤشر الرتكز السلعي  
الصفر هو جيد  و كل ما اقرتب من ويزيد من تبعية البلد للعامل لالقتصاديات اخلارجية  معني كبرية

 مما يقلل من التبعية االقتصادية ويوجد تنويع اقتصادي .

1779 0,523 72039 72704 72499 
1779 0,459 72079 72709 72401 
1770  7.91  72079 72707 72491 
1770 0,521 7200 72704 72490 
1777 0,511 72010 72701 72490 
3777 0,519 72039 72703 72493 
3771 0,573 7203 72704 72401 
3773  7.937  72029 72704 72490 
3772 0,541 72010 72701 72490 
3774 0,509 72039 72703 72493 
3779 0,500 72011 72709 72499 
3779 0,973 720 72779 72404 
3770 0,970 72072 72772 72442 
3770 0,50 72093 72177 72979 
3777 0,594 72073 721 72407 
3717 0,523 72003 72700 72400 
3711 0,520 72017 72702 72409 
3713 0,54 72034 72111 72499 
3712 0,541 72022 72772 72491 
3714 0,477 72042 72700 72430 

     



 .3714-1779: تغري مؤشرات التنويع التجاري خالل الفرتة 3الشكل 

 
  unctadstat.unctad.orgعلى معطيات  باالعتماد: املصدر 

مؤشر الرتكز السلعي للصادرات 3714اىل غاية 1779نالحظ من خالل املنحىن انه منذ سنة 
باملئة و يبتعد عن الصفر باملائة على عكس ما نالحظه بالنسبة ملؤشر 97مرتفع ويقرتب من القيمة 

ئري زاالتجارة لالقتصاد اجل أنباملائة أي يقرتب من الصفر ، هذا يدل على  37تركز الواردات اليفوق
تعتمد على منتجات معينة وعدد حمدود منها واليت هي حتما نفطية على عكس الواردات اليت 

 تبعية حيث هذا يؤكد على ان االقتصاد اجلزائري ال يزال يفتعرف تنويع يف عدد املنتجات املستوردة 
تماد يف عاقتصادية يعتمد يف تلبية حاجياته األساسية على منتجات األجنبية وتقدر نسبة هذا اال

باملئة نتيجة سياسة  47لتصل إىل نسبة 3714باملئة لتنخفض قليال يف سنة 94ب 3712سنة 
 .تشجيع اإلنتاج خارج قطاع احملروقات بالرتكيز على املنتجات الزراعية 

لتنويع يف وجودها من حيث ا إثباتاجلزائر حتاول  أنوباملقارنة مع مؤشر التنويع للصادرات نالحظ 
واردات رغم انه قليل و مبقارنة مع مؤشر تنوع ال األخرية اآلونةرف حتسن يف عت حيث يعدد الصادرا

مؤشر تركز السلع  كما نالحظ من خالل الشكل أن،3714-3713ينخفض وذلك خالل فرتة 
لسلعية ال واردات اال أن ة مؤشر تنوع الواردات يعين ذلكالصفر مقارن ملستوردة منخفض يقرتب،ا

لصادرات مؤشر التنويع ل أماعديدة مثال مواد غذائية وصيدالنية  إمناترتكز على منتجات حمددة و 
اجلزائر  لدأن بفانه يدل على  شيءبالتقريب يتزامن مع مؤشر تنويع الواردات هذا وان دل على 

ية ئشكل سلع هنا يف خدامهاأو است وسيطية كمدخالت لإلنتاج وتعاد تصنيعها رأمساليةستورد سلع ي

0
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مؤشر تركز صادرات

مؤشر التنويع للصادرات 

مؤشر تركز الواردات

مؤشر تنوع الواردات



اىل 3714حيث بلغت نسبة مسامهة القطاع الصناعي يف الناتج احمللي اإلمجايل لسنةقابلة للتصدير 
باملئة 4.1باملئة بالنسبة للصناعات االستخراجية من الناتج اإلمجايل و 39باملئة تتوزع ب  37.1

رت يف سنة سبة للقطاع الزراعي اليت قدأما بالنبالنسبة للصناعات التحويلية من الناتج اإلمجايل 
)التقرير . 3714باملئة يف سنة  17.2باملئة من الناتج عرفت حتسن لتصل إىل نسبة 0.4ب3777

 (3719االقتصادي املوحد،
يث انه من حكما نالحظ تتابع بني مؤشر التنوع للصادرات مع مؤشر الرتكز السلعي للصادرات 

نسبة مؤوية   7.072 إىل 7.039عرف حالة قريبة لالستقرار من  3770اىل غاية 1777سنة 
باملئة  7.042ويستمر يف التذبذب حيث حيقق نسبة  7.017ب 3711ليبلغ ادىن قيمة له يف 

  .7.029اليت كانت نسبتها  3773مقارنة بسنة 3714لسنة 
 خامتة :

روقات ات حمددة مبا يتعلق باحملتركز على منتج أهنابالرغم من  أعالهاجلزائر من خالل ما عرض  إن
لة لتبين كما تسعى الدو   و ذلك بتنويع الصادرات باالقتصاد حتاول اإلنعاش أهنا إالو مشتقاهتا 

االقتصاد  أنذا يعين ه لكن ال ترقية الصادرات خارج احملروقات  ألجلاسرتاتيجيات متنوعة وفعالة 
يسجل نسبة ل أعلىمؤشر الرتكز السلعي للصادرات  أنخرج من التبعية االقتصادية كون  اجلزائري

كما انه   .باملائة 94اليت سجلت 3712اخنفضت مقارنة بسنة  أهنااال 3714باملئة لسنة 47تبعية 
ملثال أعاله ضعيف اثر على التجارة البينية على سبيل املثال العربية بأخذ ا إنتاجيتعرف اجلزائر تنوع 

وبالتايل ضعف إيرادات الصادرات خارج قطاع ع احملروقات حول القطاع الزراعي كبديل لقطا 
صاحبة الصدمات اخلارجية امل أماماحملروقات يؤدي اىل ضعف هيكل التجارة اخلارجية ليصبح هش 

 باخنفاض أسعار البرتول مما جيعل االقتصاد اجلزائري يرضخ ألواصر التبعية االقتصادية نتيجة االستمرار
لقدرة الشرائية املصحوب باخنفاض ا ر البرتول ،اخنفاض االحتياطي للصرفيف االخنفاض احلاد ألسعا

 للمستهلك نتيجة ختفيض العملة 
 املعتمدة:و املصادر  املراجع 
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