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 :امللخص

ىل حماوةل قياس تأ ثري الا ومن أ جل ذكل مقنا ( 7302-7333)نفتاح التجاري عىل التشغيل يف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل الفرتة هتدف هذه ادلراسة ا 

ؤسسات الصغرية بتقدير داةل الطلب عىل العمل لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة ابجلزائر يف ظل الانفتاح التجاري، حيث اعمتدان عىل معطيات وزارة امل

دماج متغرية متوسط ال جر احلقيقي ودون المتيزي بني العمل املؤهل والعمل غري املؤهل وذكل لعدم توفر معطياتواملتوسطة لتشك  متعلقة  يل متغريات المنوذج،دون ا 

لتجاري،وقد مسح لنا تقدير المنوذج هبذين املتغريين عىل مس توى الوزارة ، كام اس تخدمنا مؤرش مجموع الصادرات والواردات ا ىل الناجت احمليل ال جاميل لمتثيل الانفتاح ا

لتشغيل يف قطاع بتفسري سلوك العامةل داخل هذا القطاع بعد الانفتاح التجاري، حيث وجدان أ ن مؤرش الانفتاح التجاري هل أ ثر ا جيايب ومعنوي عىل مس توى ا

 .املؤسسات الصغرية واملتوسطة ابجلزائر

 .الاجر احلقيقي، العامةل، الصغرية واملتوسطةاملؤسسات ، الانفتاح التجاري :اللكامت املفتاحية

Abstract: 

 

 This study aims attempting to measure the impact of trade openness on employment in small and 
medium enterprises (SMEs) sector during the period (2000-2014) and for that we estimated the 
demand function on work of the small and medium enterprises (SMEs) in Algeria under the trade 
openness, where we relied on data from the Ministry of Small and Medium Enterprises (SMEs) to 
form our model variants, without the integration of average real wage variable and without 
distinguishing between qualified work and non qualified work because of the lack of data related 
to these two variables at the level of the Ministry of small and medium enterprises, We also used 
the total exports and imports index to GDP to represent trade openness, it has allowed us to 
estimate the model by interpreting labor behavior within this sector after the trade openness, 
where we found that the trade openness has a positive and significant effect on employment level 
in small and medium enterprises sector in Algeria. 
Key words: trade opening, Labor, small and medium enterprises, Algeria, Experimental study. 
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 :مقدمة

أ دى الانفتاح الاقتصادي وادلخول التدرجيي للجزائر يف اقتصاد السوق 

ىل زايدة معتربة يف عدد املؤسسات الصغرية  خالل الس نوات ال خرية ا 

واملتوسطة حيث تشري ال حصائيات املتاحة، أ ن هذه ال خرية تشلك أ كرب 

جاميل نس بة يف النس يج الاقتصادي، حبيث أ هنا متثل النس بة ال كرب  من ا 

جاميل الناجت %  20املؤسسات الناشطة يف اجلزائر وتسامه مبا يعادل  من ا 

احمليل ال جاميل، هذا وتعترب املؤسسات الصغرية و املتوسطة عنرص أ سايس 

يف خلق مناصب الشغل، حيث أ صبح  البحث يف ديناميكية سوق العمل 

ا لضامن من خالل املؤسسات الصغرية واملتوسطة  أ مرا رضوراي وحمتي

التوازن الاقتصادي و الاجامتعي من خالل احلد من البطاةل وعىل هذا 

ال ساس فقد قامت اجلزائر يف الس نوات ال خرية بتوجيه مزيدا من الاهامتم 

للمؤسسات الصغرية واملتوسطة متثّل يف اختاذها مجلةل من الس ياسات 

 .توسطةوال جراءات املشّجعة ل نشاء وترقية املشاريع الصغرية وامل 

ولكن ابلرمغ من هذه اجلهود فا ن ما تشهده اجلزائر حاليا من 

التفاقيات ال قلميية و  -انفتاح كبري عىل العامل اخلاريج من خالل عّدة مداخل

( متوسطية ومنطقة التجارة احلرة العربية الكربى  الرشاكة ال ورو) ادلولية 

طار مسا عهيا لالنضامم ا ىل ابل ضافة ا ىل ال صالحات اليت تقوم هبا يف ا 

قد يصّعب من هممة املؤسسات الصغرية واملتوسطة  -املنظمة العاملية للتجارة

وتأ سيسا عىل ما س بق تتبادر . يف اس تحداث واحملافظة عىل مناصب الشغل

شاكلية حبثنا اليت ميكن صياغهتا يف  لينا ا   :التايل السؤال الرئييسا 

ل يف قطاع املؤسسات الصغرية ما مدى تأ ثري الانفتاح التجاري عىل التشغي

 واملتوسطة  ابجلزائر؟

جابة عىل : فرضية البحث عىل ضوء ما س بق وضعنا الفرضية التالية لال 

شاكلية البحث وتمتثل يف  :ا 

يوجد أ ثر ا جيايب لالنفتاح التجاري عىل نس بة مسامهة قطاع   -

 .املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التشغيل

 :أ مهية البحث

سة من ادلراسات الفريدة من نوعها بسبب ندرة تعد هذه ادلرا 

ادلراسات اليت تناولت أ ثر الانفتاح التجاري عىل التشغيل يف قطاع 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة عىل املس توى العاملي وانعداهما متاما يف 

اجلزائر، حيث أ ن أ غلب ادلراسات السابقة اكنت تمتحور حول تقيمي أ ثر 

لمنو الاقتصادي أ و عىل تنافس ية الاقتصاد بشلك الانفتاح التجاري عىل ا

وعىل هذا ال ساس فسوف توفر هذه ادلراسة معلومات هممة تساعد . عام

اجلهات املعنية ومتخذي القرار يف تقدير الآاثر املرتتبة عىل قراراهتم فامي خيص 

العالقات التجارية ادلولية، وما سوف ينعكس عهنا عىل مسامهة قطاع 

 .غرية واملتوسطة يف التشغيلاملؤسسات الص

هيدف هذا البحث ا ىل تقدير وتفسري العالقة بني : هدف البحث

الانفتاح التجاري والتشغيل يف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 

للخروج بنتيجة حمّددة لتكون قاعدة أ ساس هيتدى هبا، وذكل من خالل 

ائري لبياانت المنوذج القيايس اذلي سيمت تطبيقه عىل الاقتصاد اجلز 

 (. 7302-7333) السالسل الزمنية الس نوية للفرتة 

شاكلية البحث ابعامتد املهنجية املتعارف علهيا يف  :مهنج البحث مقنا مبعاجلة ا 

العلوم الاجامتعية، حيث مزجنا بني املهنج الاس تنباطي بأ داتيه الوصف 

امي يتعلق والتحليل فامي يتعلق بتحليل اجلانب النظري من ادلراسة خاصة ف

ابس تعراض ادلراسات النظرية اليت فّّست العالقة الس ببية بني الانفتاح 

براز دور  التجاري والعامةل وكذكل يف حتليل تطور التجارة اخلارجية وأ يضا يف ا 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التشغيل، كام اعمتدان أ يضا عىل املهنج 

واكن ذكل يف اجلانب التطبيقي من الاس تقرايئ المكي يف التعامل مع البياانت 

ادلراسة من خالل قياس أ ثر الانفتاح التجاري عىل التشغيل يف قطاع 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة ابس تخدام بياانت سالسل زمنية س نوية 

، واليت أ خذت من قاعدة -حسب توفر البياانت –7302-7333للفرتة 

حصائيات ووزارة املؤ  سسات الصغرية واملتوسطة، بياانت ادليوان الوطين لال 

 :وسيمت تقس مي هذا البحث ا ىل أ ربع حماور كام ييل

ادلراسات النظرية لتفسري العالقة الس ببية بني الانفتاح  :احملور ال ول

 التجاري والعامةل؛

  حتليل تطور التجارة اخلارجية يف اجلزائر؛ :احملور الثاين

 يف التشغيل؛ دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة :احملور الثالث

التحليل القيايس ل ثر الانفتاح التجاري عىل التشغيل يف  :احملور الرابع

 .قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة

ادلراسات النظرية لتفسري العالقة الس ببية بني الانفتاح التجاري : أ ول 

 والعامةل

 من الناحية النظرية هناك دراسات قليةل أ جابت عىل العالقة الس ببية بني

 :س ياسة الانفتاح التجاري والعامةل ومن أ برزها

 : ادلراسات التابعة للبنك ادلويل. 0-0

:1980دراسة للبنك ادلويل عام - أ  
1

 

دوةل انمية، وقد أ ثبتت ادلراسة أ ن نس بة البطاةل  03مشلت هذه ادلراسة 

الانتقالية بعد حترير التجارة اخنفضت بنسب كبرية يف معظم ادلول النامية 

ن  ي لملت عىل تسهيل لملية التكيف مع س ياسة اليت مشلهت ا ادلراسة، ا 

الانفتاح التجاري، كام أ كّدت ادلراسة أ ن العامةل يف القطاع الصناعي ترتفع 

مبارشة يف الس نة ال وىل من تنفيذ برامج التكييف مع التحرير التجاري، وقد 

كشفت ادلراسة أ يضا أ ن السبب الرئييس وراء صعوبة تطبيق برامج 

تكييف مع س ياسة الانفتاح التجاري يف ادلول النامية مقارنة ابدلول ال 

 .املتقدمة هو عدم مرونة أ سواق العمل
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 0990دراسة للبنك ادلويل عام  - ب
2

: 

تعترب من أ شهر ادلراسات اليت سلطت الضوء عىل العالقة بني  

ثبات أ ن البدلان  س ياسة الانفتاح التجاري والعامةل،حاولت هذه ادلراسة ا 

مية اليت اختارت الاندماج يف الاقتصاد العاملي ، وتبنت قوى السوق النا

ىل حتسني أ داء أ سواق أ عاملها من حيث ال جور والطلب عىل العامةل،  أ دت ا 

وقد استندت هذه ادلراسة عىل العديد من التجارب امللموسة يف بعض 

فريقيا وأ ورواب ، وقد أ ظهرت احلقائق الاقتصادية ب آس يا وا  وضوح البدلان من أ

الصةل القوية بني س ياسة الانفتاح التجاري ومعدل المنو الاقتصادي ودور 

ىل حتسني  المنو الاقتصادي يف رفع ال جور وتشجيع العامل عىل السعي ا 

ىل تغري يف هيلك  وظائف مدفوعة ال جر ومنتجة أ كرث، وهو ما يؤدي ا 

التقدم العامةل، هذه التغريات حتدث تدرجييا مع زايدة تلكفة العامةل و 

التكنولويج والتشجيع عىل اعامتد أ ساليب جديدة، وقد أ كدت ادلراسة أ نه 

بفعل هذه التغريات يمت انتقال العامةل من القطاع الزراعي ا ىل قطاعات 

ىل املناطق احلرضية  الصناعة واخلدمات والهجرة من املناطق الريفية ا 

ىل القطاع الرمسي  .والانتقال من القطاع غري الرمسي ا 

عىل مس توى ترقية العامةل وتأ هيلها، خاصة عند املس توايت اليت  أ ما

.حيدث فهيا فائض يف التجارة اخلارجية
3

فسرتتفع نس بة التأ هيل دلى العامل 

نتاجية املوهجة للتصدير، يف  وذكل من خالل توهجهم للعمل يف القطاعات ال 

املوهجة حني أ ن نس بة اليد العامةل املؤهةل تنخفض يف القطاعات ال نتاجية 

لالس ترياد، ويمكن السبب يف ذكل ا ىل أ ن هذه ال خرية ل تعمتد بدرجة كبرية 

 .عىل التكنولوجيا، ومن مث عىل يد عامةل مؤهةل عل عكس الصادرات

Feliciano, Zadia M (2001)دراسة . 7 -0
4

: 

أ جريت هذه ادلراسة عىل عدد كبري من ادلول املتقدمة، وقد خلصت 

ىل أ ن ادلول اليت تبنت س ياسة الانفتاح التجاري اخنفضت فهيا معدلت  ا 

البطاةل كام ارتفعت فهيا مس توايت ال جور احلقيقية، وحسب هذه ادلراسة 

ىل متتع ادلول املتقدمة مبزية التخصص القوي يف  يعزى السبب وراء ذكل ا 

نتاج عىل العكس من ذكل ابلنس بة لدلول النامية  .ال 

Hoekman, B and Winters, L.Alan(2005)دراسة . 0-0
5 

تعترب هذه ادلراسة من أ حدث ادلراسات اليت أ كدت عىل وجود  

جيابية بني الانفتاح التجاري والعامةل عىل ال قل يف املدى الطويل، مفن  عالقة ا 

ىل انكامش بعض القطاعات  املتوقع أ ن لملية حترير التجارة سوف تؤدي ا 

يقة أ نه ميكن لعملية والتوسع يف قطاعات أ خرى ولكن املشلكة تنبع من حق 

 .التوسع امليض قدما مبعدل أ بطأ  مقارنة مع لملية الانكامش

 حتليل تطور التجارة اخلارجية يف اجلزائر: اثنيا

بتطبيق برانمج  0992مبا أ ن حترير التجارة اخلارجية اجلزائرية بدأ  فعليا س نة 

 كس نة أ ساس يف املقارنة 92صندوق النقد ادلويل، س نحاول اعامتد س نة 

ابلنس بة لتحليل وضعية املزيان التجاري وكذا يف حتليل لك من التوزيع 

 .السلعي واجلغرايف للصادرات والواردات

 :حتليل وضعية املزيان التجاري. 7-0

وهو اترخي بداية  90و 92عرف املزيان التجاري اجلزائري جعزا يف سنيت 

مدته س نتني تطبيق برانمج صندوق النقد ادلويل لالس تقرار اللكي واذلي 

واذلي اكن الهدف منه اس تعادة التوازن ملزيان املدفوعات، حيث بلغ العجز 

، ليخفض هذا %59.30مليون دولر أ ي مبعدل  0370قمية  92س نة 

مليون دولر أ مرييك مبعدل  799ليبلغ قمية  90العجز يف الس نة املوالية 

 .%92.77تغطية 

ىل ارتفاع حصة الواردات  من املواد ال ولية  ويرجع سبب العجز ا 

وسلع التجهزي الصناعي، نتيجة الانفتاح الاقتصادي وختفيض الرسوم 

امجلركية، وهو ما دفع بوجود مؤسسات الاس ترياد والتصدير التابعة للخواص 

ىل تكثيف العمليات يف جمال الاس ترياد هبدف تعظمي ال رابح وابملقابل ل  ا 

سترامر مقارنة ابلتجارة، ا ضافة يوجد نشاط للتصدير، وهو ما أ دى لرتاجع الا

آخر يمتثل يف تراجع أ سعار النفط اخلام يف السوق ادلويل، حيث  ىل عامل أ ا 

ا ل أ نه بعد . %02قدرت نس بة الرتاجع يف عائدات النفط اجلزائرية بنحو 

قمية  91عرف املزيان التجاري حتس نا، حيث بلغ رصيده س نة  0991س نة 

مليار دولر،  03.022بلغ  7333نة مليار دولر أ مرييك، ويف س  2.722

ولقد اس متر يف .مليار دولر  03.575قمية الرصيد بلغت  7330ويف س نة 

ىل ارتفاع  7307 – 7330الارتفاع طيةل الفرتة  ويرجع السبب يف ذكل ا 

ىل تنظمي التجارة  ضافة ا  أ سعار النفط يف السوق ادلويل ابدلرجة ال وىل، ا 

يعات جديدة يف جمال لمليات الاس ترياد اخلارجية وتدعميها بقوانني وترش 

والتصدير، وكذا تطوير نظام امجلارك وحتديثه للتحمك أ كرث يف لمليات التجارة 

ذا ما اس تثنينا س نة  اليت عرفت تراجع كبري يف رصيد  7339اخلارجية،  ا 

ىل  مليار دولر، وذكل بسبب انعاكسات  0.9املزيان التجاري واذلي تراجع ا 

دية العاملية عىل الاقتصاد اجلزائري، مث عاود الرتاجع ابس مترار ال زمة الاقتصا

 70.0خالل الس نوات ال خرية، حيث تراجع فائض املزيان التجاري من 

ابخنفاض  7300مليار دولر س نة  9.921ا ىل  7307مليار دولر س نة 

ىل   %25.00قدره ابخنفاض  7302مليار دولر س نة  2.171مث تراجع ا 

ىل التدهور الكبري يف %035عدل تغطية مب  %00.25قدره  ، وهذا راجع ا 

أ سعار البرتول عىل املس توى ادلويل وتراجع جحم الصادرات وزايدة جحم 

 .الواردات

 :التوزيع السلعي للصادرات والواردات. 7-7

مبا أ ن اجلزائر ل تصدر سلعا مصنعة أ و سلع زراعية بنس بة كبرية،      

لتصدير وهو النفط، بيامن جند يف املقابل أ هنا ويغلب علهيا منتوج واحد يف ا

تس تورد بمكيات كبرية املواد الغذائية واملواد اخلام والسلع النصف مصنعة 

وسلع التجهزي فا ن دراسة اجتاه الصادرات والواردات يكون عىل النحو 

 :التايل

 :ابلنس بة للصادرات. أ  

ية لقطاع ابلنس بة للتوزيع السلعي للصادرات، نالحظ س يطرة ش به ك 

 0991س نة  %90.00احملروقات عىل مجمل الصادرات فنسبته ترتاوح ما بني 

ىل  ، وهو ما يعين بأ ن 7302س نة   %90.00و  7300س نة  %91.20ا 

اجلزائر طيةل فرتة حترير التجارة اخلارجية مل ترىق منتجاهتا الصناعية عىل 
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جاميل ا ىل مس توى التصدير، حبيث جند نسبهتا من ا  لصادرات ل اختالفها ا 

 .7302س نة  %2.21تتعدى 

وهو ما يدل عىل أ ن الاقتصاد اجلزائري مازال يعمتد عىل 

نتاجية خملتلف السلع يف  عائدات النفط دون مسامهة غريه من القطاعات ال 

متويل الاقتصاد، وهو ما من شأ نه أ ن يعرض الاقتصاد الوطين خملاطر عديدة 

دلويل وهو ما نعيشه حاليا، وهنا يف حاةل تدهور أ سعار النفط يف السوق ا

يثور التساؤل حول جدوى ال صالحات الاقتصادية املتبعة يف اجلزائر، وما 

هو مصري املؤسسات الاقتصادية اجلزائرية وعىل وجه اخلصوص املؤسسات 

الصغرية واملتوسطة بعد الانضامم للمنظمة العاملية للتجارة والرشوع يف تطبيق 

 امية؟ خمتلف اتفاقياهتا ال لز 

 :ابلنس بة للواردات. ب

ابلنس بة للتوزيع السلعي للواردات، يتضح لنا أ ن هناك تطور  

مس متر يف نس بة اس ترياد سلع التجهزي الصناعي واليت تراوحت ما بني 

 %01.07ونس بة  0995س نة  %00.05ونس بة  0992س نة  70.97%

، وهو ما %07.2بنس بة  7302، لتعرف تراجعا طفيفا س نة 7330س نة 

دل عىل وجود منو خمزون رأ س املال ويأ يت ذكل نتيجة اعامتد ادلوةل لقانون ي

 .    جديد لالسترامر فتح الباب واسعا أ مام القطاع اخلاص

وجند يف املرتبة الثانية السلع الغذائية، حيث أ ن نسبهتا بلغت  

، لتصل ا ىل 0995س نة  71.92، مث نس بة 0992س نة  75.10%

 %05.52بنس بة  7302تراجعا طفيفا س نة ، لتعرف 7330س نة  09.92%

أ ن واردات السلع الغذائية يف  0992ونالحظ من خالل النسب ومنذ س نة 

ىل حتسن ال وضاع ال منية وعودة الفالحني ا ىل  تناقص مس متر، وهو راجع ا 

ىل تطبيق ادلوةل للمخطط الوطين للتمنية الفالحة  القرى وال رايف، ا ضافة ا 

(P.N.D.A ) املناخ املالمئ ذلكل، حيث جسل القطاع ومسامهة عامل

%01.3بنس بة  7330الفاليح منوا س نة 
6

. 

ويف املرتبة الثالثة جند املواد نصف املصنعة واليت جسلت نس بة  

ا ىل نس بة  0995مث بدأ ت يف التناقص لتصل س نة  0992س نة 77.55%

ىل  %09.90نس بة  7337ويف س نة  05.00% س نة   %70.52لتنتقل ا 

ل عىل النتاجئ السلبية اليت ترتبت عن حترير التجارة ودخول ، وهو يد7302

السلع ال جنبية املنافسة للسلع الوطنية وما صاحبه من غلق للمؤسسات 

نتاجية العامة واخلاصة غري القادرة عىل املنافسة، وهو ما تؤكده كذكل  ال 

واردات املواد اخلام واليت يف الغالب تدخل يف الصناعة حيث تراجعت 

 0995وبلغت س نة  %1.79تقدر بـ 0992س نة : ا عىل النحو التايلنسبهت

نس بة  7300، ويف س نة %2.10نس بة  7337ويف س نة  %0.92نس بة 

، بيامن جند يف املرتبة ال خرية لك من سلع 7302س نة  %0.70و 0.00%

التجهزي الفاليح والطاقة واحملروقات فنس هبا ضعيفة، وحنن يف تقريران هذا 

ىل وج ود صناعة حملية تليب احتياجات السوق الوطين من سلع نرجعها ا 

 .التجهزي الفاليح، كذكل هو احلال ابلنس بة للطاقة واحملروقات

 

 2014الرتكيب السلعي للواردات خالل س نة ( : 0)ٌالشلك رمق 

ح:املصدر                           عداد الباحثني اعامتدا عىل معطيات ادليوان الوطين لال   .7302صائيات من ا 

للجزائر عالقات جتارية  : التوزيع اجلغرايف للصادرات والواردات. 7-0

ىل أ غلب بدلان العامل،  واقتصادية متنوعة خاصة بعد الانفتاح التجاري متتد ا 

وسيمت توضيح ذكل وفق البياانت العامة املتعلقة ابلتوزيع اجلغرايف للصادرات 

 :التايل والواردات اجلزائرية من خالل اجلدول

 7302 -7300تطور التوزيع اجلغرايف للصادرات والواردات اجلزائرية خالل الفرتة (: 0)اجلدول رمق 

املناطق 

 الاقتصادية

 (مليون دولر أ مرييك ) الصادرات  (مليون دولر أ مرييك ) الواردات 

 %التطور 2014 2013 %التطور 7302 7300

 0.50- 23073 20722 7.15 79292 75272دول الاحتاد 
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 ال ورويب

دول منظمة 

التعاون والتمنية 

 الاقتصادية

1910 5220 70.77 07703 03257 -02.00 

ادلول ال وروبية 

 ال خرى

0700 551 -71.91 07 29 -0.22 

دول أ مرياك 

 اجلنوبية

0211 0291 9.07 0700 0330 -1.27 

آس يا  0.75 2500 2192 05.05 07021 03170 أ

- - - -  71-  أ وقيانوس يا

 9.02- 270 0905 05.59- 0905 7202 ادلول العربية

 70.35 0725 7109 05.59- 200 0379 ادلول املغاربية

 07.39- 53 90 70.90- 223 092 ادلول ال فريقية

 0.00- 17901 12922 1.33 05003 00375 اجملموع

عالم الآيل وال حصاء التابع لل :املصدر        CNIS   جامركاملركز الوطين لال 

يتضح من خالل اجلدول السابق أ ن معظم جتارتنا اخلارجية ل تزال منحازة 

لرشاكئنا التقليدين، والواقع أ ن دول الاحتاد ال ورويب انلت النصيب ال كرب 

 .من صادراتنا %12.01من وارداتنا و   %03.01بـــ 

ت ، حيث جند الصادرا(0)وفقا للجدول رمق : ابلنس بة للصادرات. أ  

 :اجلزائرية تتوزع عىل خمتلف املناطق اجلغرافية عرب العامل عىل النحو التايل

 دول الاحتاد ال وريب: 

ومتثل الرشيك التجاري ال ول للجزائر، و ي حتتل املرتبة ال وىل  

اخنفضت  7300، وابملقارنة مع س نة (7302س نة  %12.01)بنس بة 

ىل هذه البدلان بـ  ن دولر أ مرييك أ ي بنس بة مليو 202الصادرات اجلزائر ا 

، وجند يف مقدمة هذه ادلول0.50%
7

 : 

س بانيا بنس بة  - يطاليا بنس بة  -.%00ا  فرنسا   –.   %00.79ا 

 .     %03.20بنس بة 

ىل العالقات  ىل التقارب اجلغرايف بني ضفيت املتوسط وا  وهو راجع ا 

 .الاقتصادية والتارخيية بني اجلزائر واجملموعة ال وربية

 لتعاون والتمنية الاقتصادية دول منظمة ا(O.C.D.E:) 

تأ يت يف املرتبة الثانية حيث جند أ ن نس بة صادرات اجلزائر حنوها  

، حيث %02،  مسجةل اخنفاض بنس بة (7302س نة  %01.10)بلغت 

ىل  7300مليار دولر أ مرييك س نة  07.70تراجعت قميهتا من   03.25ا 

صادرات اجلزائر مع هذه ، كام نالحظ أ ن 7302مليار دولر أ مرييك س نة 

مث تلهيا تركيا  %2420املنطقة ترتكز مع الولايت املتحدة ال مريكية بنس بة 

%2.10بنس بة 
8

. 

 ا ن مبادلت اجلزائر مع املناطق ال خرى من : املناطق ال خرى

 :العامل ل تزال تتسم بنسب منخفضة كام س يظهر فامي ييل

 دول تراجع نالحظ من خالل اجل: البدلان ال وربية ال خرى

مليون دولر أ مرييك  07الصادرات اجلزائرية حنو هذه ادلول من 

ىل  7300س نة  ، أ ي 7302مليون دولر أ مرييك س نة  29ا 

 .  %0.22بنس بة اخنفاض تقدر بـ

 آس يا نالحظ أ ن صادرات اجلزائر حنو هذه ادلول عرفت  :بدلان أ

مليار دولر أ مرييك س نة 2.19ارتفاعا طفيفا حيث انتقلت من 

ىل  7300 بنس بة ارتفاع  7302مليار دولر أ مرييك س نة  2.50ا 

 . %0.75تقدر بـ
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 عرفت الصادرات اجلزائرية حنو هذه ادلول  :أ مرياك اجلنوبية

ىل  7300أ مرييك س نة  مليار دولر 0.70تراجعا طفيفا من   0ا 

بنس بة اخنفاض قدرت بـ  7302مليار دولر أ مرييك س نة 

1.27% . 

 نالحظ حتسن ملحوظ يف الصادرات  :بدلان املغرب العريب

 7.12اجلزائرية حنو دول املغرب العريب، حيث انتقلت من 

ىل  7300مليار دولر أ مرييك س نة  مليار دولر أ مرييك  0.70ا 

، ومع ذكل فهيي مل %70.35قدرت بـ  بنس بة منو 7302س نة 

ىل املس توى املطلوب ابلنظر ا ىل وجود اتفاقية ل قامة  ترىق ا 

 (.U.M.A)تكتل اقتصادي مغاريب

 عرفت الصادرات اجلزائرية حنو ادلول العربية  :البدلان العربية

مليار دولر س نة 0.90تدهورا كبريا خالل هذه الفرتة من 

ىل  7300 ، وهو ما ميثل أ قل 7302 مليار دولر س نة 3.27ا 

حنو هذه ادلول،  7300من نصف الصادرات املسجةل س نة 

، رمغ التوقيع عىل اتفاقية منطقة %10.32بنس بة اخنفاض 

ل أ ن التجارة البينية العربية   AFTAالتجارة العربية الكربى  ا 

 .تبقى ضعيفة ودون املس توى

 فريقيا ل : ابيق دول العامل تس تقبل الصادرات وتبقى ابيق ال قالمي وا 

 .اجلزائرية ا ل بنسب ضعيفة جدا

والشلك املوايل يوحض تطور الصادرات اجلزائرية حنو مناطق العامل خالل  

 .7302 -7300الفرتة 

 7302-7300تطور الصادرات اجلزائرية حسب املناطق الاقتصادية خالل الفرتة (:37)الشلك رمق 

عداد الباحثني اعامت :املصدر        (0)دا عىل معطيات اجلدول رمق من ا 

 :ابلنس بة للواردات. ب

جند أ ن الواردات اجلزائرية ختطوا نفس خطوات ( 0)وفقا للجدول رمق 

 :الصادرات، حيث تتوزع جغرافيا عىل النحو التايل

 دول الاحتاد ال وريب: 

س نة  %03.01)و ي الرشيك التجاري رمق واحد ابلنس بة للواردات بنس بة 

، حيث انتقلت 7300مقارنة بس نة %7.15ارتفاع بنس بة مسجةل ( 7302

ىل  75.27من  مليار دولر أ مرييك  79.29مليار دولر خالل هذه الس نة ا 

موزعة عىل النحو التايل 7302س نة 
9

: 

يطاليا بنس بة  –.        %03.52فرنسا بنس بة  - .    %35.02ا 

س بانيا بنس بة  –  . %1.22أ ملانيا  - %35.02ا 

 آس يا  :دول أ

مجموعة ادلول الآس يوية يف املرتبة الثانية مكورد للجزائر، حيث بلغت  وتأ يت

، وارتفعت ا ىل (مليار دولر 03.17مبلغ  7300س نة )قمية الواردات مهنا 

، وجند عىل رأ س هذه ادلول الصني7302مليار دولر س نة  07.02
10

مببلغ 

السلع مليار دولر، حيث تعترب الصني ممون للجزائر خاصة يف جمال  5.092

 .ال لكرتونية وال لبسة وال حذية وبعض التجهزيات الصناعية

  دول منظمة التعاون والتمنية الاقتصادية(O.C.D.E:) 
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تأ يت هذه اجملموعة يف املرتبة الثالثة مكمون للجزائر، وقد عرفت واردات 

مليار دولر  1.91اجلزائر من هذه ادلول حتس نا ملحوظا حيث ارتفعت من 

ىل  7300أ مرييك س نة  مسجةل  7302مليار دولر أ مرييك س نة  5.22ا 

، كام نالحظ أ ن واردات اجلزائر من هذه املنطقة  %70.77ارتفاعا بنس بة 

 .عىل التوايل  %0.12و  %2.9أ  وتركيا بنس بة .م.تأ يت من الو

 :ابيق دول العامل

 عرفت واردات اجلزائر من هذه ادلول : ابيق ادلول ال وربية

مليار 0.70، حيث انتقلت من  %71.91ة تدهورا كبريا بنس ب

ىل  7300دولر أ مرييك س نة   .7302مليار دولر س نة  3.55ا 

 عرفت واردات اجلزائر من هذه ادلول : دول أ مرياك الالتينية

 7300مليار دولر س نة  0.21حتس نا طفيفا حيث انتقلت من 

ىل   .7302مليار دولر س نة  0.29ا 

 ت اجلزائر من ادلول املغاربية تعرف ل تزال واردا: ادلول املغاربية

مليار دولر س نة  0.30تراجعا مس مترا حيث انتقلت من 

ىل  7300 ، مسجةل نس بة 7302مليار دولر س نة  3.20ا 

نتاجية يف  %05.59اخنفاض بـ ىل تشابه البنية ال  وهذا راجع ا 

 .هذه ادلول

 عرفت  ي ال خرى تراجعا ملحوظا بنس بة : ادلول العربية

 7300مليار دولر س نة  7.20ث انتقلت من حي 05.59%

ىل  وللتوضيح أ كرث نورد . 7302مليار دولر س نة  0.91ا 

 : الشلكني التاليني

 7302-7300تطور الواردات اجلزائرية حسب املناطق الاقتصادية خالل الفرتة (: 30)الشلك رمق

عداد الباحثني اعامتدا عىل معطيات اجل :املصدر               (0)دول رمقمن ا 

من خالل البياانت ال حصائية السابقة وال شاكل البيانية اجملسدة 

لها يتضح لنا أ ن اجلزائر اتبعة ش به كيا لالحتاد ال وريب سواء يف جمال 

الصادرات أ و الواردات، ورمبا يرجع السبب يف ذكل ا ىل العالقات التارخيية 

وكذا لقرب املسافة، حيث املوجودة بني ضفيت املتوسط الشاملية واجلنوبية، 

تعترب مصاريف النقل حمدد رئييس لجتاه املبادلت التجارية ادلولية، وكذكل 

آخر وهو التوقيع عىل اتفاق الرشاكة ال ورو جزائرية، واذلي  يف نظران لعامل أ

 .7330سبمترب  30مت فعال ودخل حزي التنفيذ يف 

 

 يل ابجلزائر دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التشغ : اثلثا

لقد برزت يف اجلزائر مالمح الاهامتم اجلدي ابملؤسسة الصغرية 

، ملا 0995-0992واملتوسطة مع تطبيق برانمج ال صالح الاقتصادي للفرتة 

آاثر سلبية عىل مس توى التشغيل ولكون هذه الآاثر متس  لهذا الربانمج من أ

وادلاخلني اجلدد  ابخلصوص الفئة الشابة واملشلكة لغالبية الطالبني للعمل

ىل اس تحداث برامج خاصة لتشغيل  لسوق العمل، ال مر اذلي دفع ا 

طار 0990-0993الش باب خالل الفرتة املمتدة من  " ، مث برانجما خاصا يف ا 

عن  0990بدءا من العام " مؤسسة -امليكرو"أ و " املؤسسات املصغرة

من ادلمع املايل، ال عفاء ) طريق تقدمي العديد من التحفزيات 

 (.اخل...الرضائب،

ن خمتلف أ شاكل ادلمع و الامتيازات اليت حتصل علهيا   ا 

نشاء هذه  ىل تشجيع وترقية ا  املؤسسات الصغرية واملتوسطة، هتدف أ ساسا ا 

نتاج السلع وتقدمي اخلدمات  املؤسسات، يف حماوةل لفتح جمالت جديدة ل 

ق مداخيل من واليت بدورها متكن من املسامهة يف التوظيف من هجة وحتقي

 .هجة أ خرى

تسهم املؤسسات الصغرية و املتوسطة ابجلزائر يف خلق مناصب  

الشغل خاصة يف ظل الزتايد املس متر يف عددها من س نة ا ىل أ خرى كام هو 

 :موحض يف اجلدول املوايل
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 .حسب الفئات( 7302-7333)تطور مناصب الشغل املرصح هبا للمؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل الفرتة (: 7)جدول رمق 

 معدل المنو اجملموع الصناعات التقليدية مؤسسات لمومية مؤسسات خاصة 

 أ رابب لمل أ جراء

7333 / / / / 634375 / 

7330 / / / / 737062 16.18 

7337 / / / / 731082 -0.81 

7330 / / / / 907929 72.52 

7332 592758 / 71826 173920 0310900 01.02 

7330 642987 245842 76283 192744 1157856 5.57 

7331 708136 269806 61661 213044 1252647 7.72 

7332 771037 293946 57146 233270 1355399 7.94 

7335 841060 392013 52786 254350 1540209 14.59 

7339 908046 051930 51635 / 1546584 3.20 

7303 958515 618515 48656 / 1625686 0.00 

7300 0302022 105202 25351 / 0272092 1.31 

7307 0359212 200720 22020 / 0525002 2.09 

7300 0021022 222709 25701 / 7330597 5.07 

7302 0702250 573205 22350  7357032 - 

+ نرشايت وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة أ عداد خمتلفة :املصدر  

 . حساابت خشصية

 .املعطيات ختص السدايس ال ول فقط 7302ابلنس بة لس نة : ظةمالح

واملالحظ من اجلدول أ عاله أ ن عدد مناصب الشغل   

-7333اليت تتيحها املؤسسات الصغرية واملتوسطة عرف منوا مس مترا طيةل الفرتة 

ن اكن مبعدلت منو متذبذبة، حيث انتقل من 7302 منصب س نة  102020، وا 

ىل  7333 مبعدل  7302ب يف هناية السدايس ال ول من س نة منص 7357032ا 

، وجتدر ال شارة بأ ن الفاعل ال كرب يف هذه الزايدة %775.72زايدة يقدر بـــــ

هو املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة، كام نالحظ أ يضا أ ن معدل منو عدد 

 7335و 7330املناصب اليت يوفرها هذا القطاع عرف قفزة نوعية يف سنيت 

كنس بة زايدة، وحنن يف   %02.09و %72.52: ل عىل التوايلحيث جس

املؤسسات ) تقريران هذا  نرجع ذكل ا ىل مض الصناعة التقليدية لهذا القطاع 

دماج  7337يف بداية السدايس ال ول من س نة ( الصغرية واملتوسطة  وكذكل ا 

 .7335أ حصاب املهن احلرة يف هناية السدايس الثاين من س نة 

يل القيايس ل ثر الانفتاح التجاري عىل التشغيل يف قطاع املؤسسات التحل : رابعا

 :الصغرية واملتوسطة

 المنوذج القيايس والتعريف مبتغرياته   .2-0
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 :التجاري عىل التشغيل يف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة ابجلزائر كام ييلمت صياغة منوذج احندار خطي متعدد لتقدير وتقيمي أ ثر الانفتاح  

 

 :حيث أ ن

 .احلد الثابت :

 .تعرب عن معامالت خط الاحندار: 

 .اخلطأ  العشوايئ  :

 :وتمتثل املتغريات املأ خوذة فامي ييل

 :املتغري التابع -أ  

متغرية العمل ويقصد هبا العدد ال جاميل للعامل عىل مس توى قطاع : 

 .لصغرية واملتوسطةاملؤسسات ا

 :املتغريات املس تقةل -ب

)القمية املضافة - يعرف الاقتصاديني احملدثني أ مثال ميلتون فريدمان : (

نتاج يف زايدة قمية منتج معني، و ي متثل  القمية املضافة بأ هنا مسامهة عنارص ال 

جاميل القمية املضافة لقطاع املؤسسات الصغرية وامل  توسطة، ويقاس يف المنوذج ا 

 .هذا املتغري كقمية ابملليون دولر

)درجة الانفتاح التجاري- وتعرف عىل أ هنا حترير النشاط التجاري من : (

القيود واحلواجز الاقتصادية، ويف هذه ادلراسة سيمت أ خذ قمي الصادرات 

يل والواردات لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة ونسبته ا ىل الناجت احمل

ال جاميل لهذا القطاع مكؤرش يدل عىل الانفتاح التجاري
xi
 . 

يعرف التكوين الرأ ساميل الثابت  (:)ا جاميل التكوين الرأ ساميل الثابت-

ال جاميل ملؤسسة أ و قطاع ما بقمية حيازته من أ صول جديدة أ و مس تعمةل 

ويقاس هذا املتغري كقمية  خمصومًا من تاكليف أ صول جديدة أ و مس تعمةل،

ابملليون دولر
xii

. 

)مس توى التغري التكنولويج - مؤرش للتحول التكنولويج وهو ميثل يف : (

حاةل اجلزائر قمية ال هجزة واملعدات الصناعية املس توردة س نواي واملوهجة لقطاع 

هذا  ويقاس، املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل الفرتة املأ خوذة لدلراسة

املتغري كقمية ابملليون دولر، وهذا وفق ما هو مس تعمل من قبل العديد من 

 .(ROBBINS 1996) .(PARCHIK 2003)ادلراسات التطبيقية مثل 

س تقرارية السالسل الزمنية ملتغريات المنوذج  ابس تخدام اختبار   مت التحقق من ا 

ة مس تقرة عند واذلي أ ثبت أ ن لك السالسل الزمني ADFدييك فولر املطور 

 .الفروق من ادلرجة ال وىل

 :واختبار مالءة المنوذج  الاحنداريةتقدير العالقة . 2-7

من خالل هذا املطلب س نحاول تقدير العالقة الاحندارية بني العامةل 

: ال جاملية لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملتغريات املس تقةل املمتثةل يف

نفتاح التجاري، خمزون رأ س املال الثابت، مس توى القمية املضافة، درجة الا)

لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، مث اختبار مالءة ( التغري التكنولويج

 .المنوذج من خالل اختبار جتانس التباين واختبار طبيعة البوايق

 تقدير العالقة الاحندارية.أ  

جراء لملية التقدير حصلنا عىل النتاجئ التالية بعد ا 
xiii

: 

 

 :من خالل المنوذج املقدر يتبني أ ن

حصائيا عند  C الثابت -  ؛%0معنوي ا 

حصائيا للقمية املضافة عىل مس توى العامةل  - وجود تأ ثري طردي غري معنوي ا 

لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وهذا يتوافق مع الواقع الاقتصادي 

ائرية  ي مؤسسات للجزائر، حيث أ ن معظم املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلز 

ىل ضامن وجودها وبقاهئا ول ( %93أ كرث من )فردية ذات طابع عائيل  تسعى ا 

ىل التوسع والمنو  . تطمح ا 

حصائيا دلرجة الانفتاح التجاري عىل مس توى  - وجود تأ ثري طردي معنوي ا 

، حيث %0العامةل لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة عند مس توى معنوية 

يتغري مس توى العامةل لقطاع  %0رجة الانفتاح التجاري بـــــــ ـأ نه كام تغريت د

وهذا مقبول .  يف نفس الاجتاه % 3.23املؤسسات الصغرية واملتوسطة بــــــــ

ذ أ ن الانفتاح عىل العامل اخلاريج من  اقتصاداي ويتوافق مع النظرية الاقتصادية، ا 

ىل شأ نه أ ن يوفر أ سواق ملنتجات هذا القطاع، ويف تقرير ان هذا نرجع ذكل ا 

املساعدات املالية املعتربة اليت خصصت من طرف الاحتاد ال ورويب ل عادة 

طار برانمج ميدا   (.مليون أ ورو 02حنو )تأ هيل وتطوير هذا القطاع يف ا 
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حصائيا  خملزون رأ س املال املادي عىل  - وجود تأ ثري طردي  غري معنوي ا 

واملتوسطة وهذا مقبول اقتصاداي مس توى العامةل لقطاع املؤسسات الصغرية 

وميكن تفسريه بتعرّث املشاريع الاسترامرية املموةل عن طريق أ هجزة دمع 

 .عند مرحةل التنفيذ  (ANSEJ, CNAC, ANDI, ANGEM)التشغيل

حصائيا عند مس توى معنوية  - ملس توى التغري  %0وجود تأ ثري عكيس معنوي ا 

سسات الصغرية واملتوسطة، حيث التكنولويج عىل مس توى العامةل لقطاع املؤ 

أ نه كام تغريت قمية ال هجزة والعتاد املس تورد املوجه لقطاع املؤسسات الصغرية 

تغري مس توى العامةل لقطاع املؤسسات الصغرية  %0واملتوسطة بـــــــ ـ

وهذا مقبول اقتصاداي، حيث أ ن . يف الاجتاه املعاكس % 3.72واملتوسطة بـــــ

لتجارية جيرب املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية عىل حترير التبادلت ا

حتديث عتادها الكثيف ابلتكنولوجيا واذلي ل يس تدعي يد عامةل كثيفة، مما 

 .جيربها  عىل الاس تغناء عن جزء من عاملهتا وخاصة العامةل غري املؤهةل

اختبار مالءة المنوذج. ب
xiv

 يمت التأ كد من مالءة المنوذج من خالل عّدة: 

 :اختبارات أ مهّها

 

 

 

 

 

 

املتغريات املس تقةل تؤثر يف مس توى العامةل لقطاع املؤسسات  -

و ي درجة تأ ثري كبرية، أ ما القمية الباقية %20.51الصغرية واملتوسطة بنس بة  

فتعود ا ىل عوامل أ خرى خارج المنوذج، ولعل أ مهها متغرية ال جور 72.02%

واليت مل ندرهجا يف المنوذج رمغ ( وغري مؤهةل مؤهةل ) ومتغرية نوعية العامةل 

أ مهيهتا التفسريية لعدم توفر معطيات حولها عىل مس توى وزارة املؤسسات 

 الصغرية واملتوسطة؛   

حصائية ماعدا  - معامل القمية املضافة )  مجيع معلامت المنوذج ذات معنوية ا 

 ؛(الثابت معامل خمزون رأ س املال) ، و(

من خالل اختبار فيرش تتضح املعنوية اللكية ملعلامت المنوذج نظرا ل ن احامتلها  -

 ؛( %03)وهو أ صغر من مس توى معنوية ( 3.315)يساوي 

حصائية دربني - تثبت عدم وجود ارتباط ذايت لل خطاء نظرا  واتسون -ا 

اس تقاللية ال خطاء يف جمال ( )لوقوع قميته ال حصائية 

 

حصائية  - يساوي  Ljung-Boxالبوايق عبارة عن تشويش أ بيض ل ن احامتل ا 

وهذا  %03، %0، %0وهو أ كرب من مس توايت املعنوية الثالث  3.002

 .مؤرش واحض جدًا عىل جودة المنوذج املقدر

حصائية  - يساوي  Jarque-Beraالبوايق تتبع التوزيع الطبيعي ل ن احامتل ا 

، وهذا %03، %0، %0وهو أ كرب من مس توايت املعنوية الثالث 3.02

 .بدوره مؤرش واحض جداً عىل جودة المنوذج املقدر

يثبت عدم وجود ارتباط ذايت بني البوايق من   Breusch-Godfreyاختبار  -

وهو أ كرب من  3.7523يساوي  B.Gل ن احامتل ال حصائية  Kادلرجة 

، وهذا بدوره مؤرش واحض جدًا %03، %0، %0لثالث مس توايت املعنوية ا

 .عىل جودة المنوذج املقدر

حصائية  - وهو  3.0720يقدر بــ  ARCHتباين البوايق متجانس ل ن احامتل ا 

، وهذا بدوره مؤرش %03، %0 %0أ كرب من مس توايت املعنوية الثالث 

 .واحض جدًا عىل جودة المنوذج املقدر

حصائيا واقتصاداي بناءا عىل ما س بق نقول أ نّ   .المنوذج مقبول ا 

 :النتاجئ والتوصيات

 :نتاجئ ادلراسة: أ ول

اكن الهدف من هذه الورقة البحثية هو حماوةل تقدير أ ثر الانفتاح 

التجاري عىل التشغيل يف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل 

النتاجئ اليت  حتليل اقتصادي قيايس لهذه العالقة، حيث أ ننا توصلنا ا ىل بعض

اكنت عبارة عن اس تخالصات تصّب يف صلب ال شاكل املطروح نوجزها فامي 

 :ييل

من خالل حتليل تطور املبادلت التجارية يتضح لنا أ ن اجلزائر اتبعة  -

ش به كيا لالحتاد ال وريب سواء يف جمال الصادرات أ و الواردات، 

ىل التوقيع عىل اتفاق الرش  اكة ال ورو ورمبا يرجع السبب يف ذكل ا 

 .7330سبمترب  30جزائرية، واذلي مت فعال ودخل حزي التنفيذ يف 

يتضح من خالل تطور التشغيل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة  -

أ ن هذا ال خري عرف منوا مس مترا خالل فرتة الانفتاح، وجتدر 

 .ال شارة بأ ن املسامه ال كرب يف هذا المنو هو القطاع اخلاص

طردية بني الانفتاح التجاري لقطاع املؤسسات  هناك عالقة تأ ثري -

وهذا رمبا يعود ا ىل الصغرية واملتوسطة ومس توى عامةل هذا القطاع، 

املساعدات املالية املعتربة اليت خصصت من طرف الاحتاد 

طار اتفاقية الرشاكة ال ور  ال ورويب  لتأ هيل هذا القطاع يف ا 

 .ومتوسطية

حصائيا - ملس توى التغري التكنولويج عىل  وجود تأ ثري عكيس معنوي ا 

مس توى التشغيل بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، حيث أ ن حترير 

التبادلت التجارية جيرب املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية عىل 

حتديث عتادها الكثيف ابلتكنولوجيا واذلي ل يس تدعي يد عامةل كثيفة، 

 .عاملهتا وخاصة العامةل غري املؤهةل مما جيربها  عىل الاس تغناء عن جزء من

 التوصيات: اثنيا
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دخول املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف حتالفات مع  -

الرشاكت التنافس ية قصد حتقيق قمية مضافة ل نشطهتا وحتقيق املزيد 

ىل أ قىص درجة والاس تفادة من  من التعمل املتبادل بني الطرفني ا 

 .اخلربات ادلولية

الت اليت يس تطيع قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة حتديد اجمل -

المتزّي فهيا وتدعميها بلك الوسائل اليت جتعلها أ كرث تنافس ية يف السوق 

 .العاملي

مراقبة املنتجات الصناعية املس توردة من طرف اجلزائر من حيث  -

س ياساهتا ال غراقية وعىل وجه اخلصوص الواردات اليت لها مثيل 

صناعات الكهرابئية والصناعات الكميياوية والتنبّه حميل مثل بعض ال 

للتوقيت املناسب لتحرير تكل الواردات ومراجعة الرسوم امجلركية 

 .بصفة مس مترة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :املالحق 

 

 تقدير العالقة الاحندارية للمنوذج(: 30)امللحق رمق 

 

 

 اختبار مالءة المنوذج(: 37)امللحق رمق 
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