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Abstract: 
Sector of foreign trade of strong Algerian fluctuations known thanks to the influence of external shocks such as 
the lack of stability of the fuel prices, and the first years of the Eighties took the policy of the foreign trade of 
Algeria little more Important in small dimension, and be gauged implications of trade policy adjustments to the 
size and direction of foreign trade, we have built a standard form for Gaza the clear foreign trade from which 
the key variables that control exports and Algerian imports, and on the basis of the results of the evaluation 
process of standard models, decision makers can draw a strategy of trade policies and predict the results could 
have occurred when the application of certain trade policies on the size and direction of trade. 
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 :مقدمة
التجارية، وذلك بدءا من فرتة الرقابة على التجارة ة عرف قطاع التجارة اخلارجية اجلزائرية عدت تعديالت يف السياس

وقد تكون السياسة التجارية إما محائية أو حتريرية، أو مزيج بني سياسة حتريرية ، الدولة هلا، وإنتهاءا بتحريرها احتكاراخلارجية مث 
تعرب عن جمموع األدوات اليت وكون أن السياسة التجارية الوقت، وهي ما تعرف بالسياسة التجارية اإلسرتاجتية، واحلمائية يف نفس 

حتقيق املصلحة الوطنية من قطاع التجارة  من أجل ، وذلكيف كل بلدوالواردات الصادرات  واجتاهمن شأ�ا التأثري على حجم 
األهداف، أهدافها من التبادل التجاري وبني السياسة اليت تريد �ا حتقيق هذه  ، ولذا جيب على الدولة أن توازن بنياخلارجية

ما  :اآلتية اإلشكاليةومن ذلك نطرح ، والتنبؤ بالنتائج املمكن نشؤها عند تطبيق سياسة جتارية معينة على قطاع التجارة اخلارجية
  ارجية الجزائرية قياسيا؟التجارة الخ اتجاهتغيرات السياسة التجارية على حجم و  انعكاساتهي 

  :الفرعية األسئلة
  هي التغريات اليت عرفتها أدوات السياسة التجارية اجلزائرية؟ ما -
  ما هو الفرق بني نتائج أساليب السياسة التجارية احلمائية وأساليب السياسة التحريرية على قطاع التجارة اخلارجية اجلزائرية؟ -

يف  ةمن خالله املتغريات األساسية املتحكم نوضح بناء منوذج لقطاع التجارة اخلارجية �دف هذه الدراسة إىل :هدف الدراسة
  . الصادرات والواردات اجتاهالتجارية على حجم و  تغريات السياسة انعكاسات الصادرات والواردات، وبناء على هذا النموذج حندد

بالسياسات التجارية أل�ا تعرب عن جمموع األدوات اليت من شأ�ا  املتزايد االهتمامترجع أمهية هذه الدراسة إىل  :أهمية الدراسة
صادرات والواردات، كما تعترب األداة األساسية املستخدمة ملواكبة التطورات احلاصلة يف التجارة اخلارجية  واجتاهتؤثر على حجم 

  .رجيللتكيف مع العامل اخلا اجلزائر استعداديف ظل برنامج صندوق النقد الدويل، ومدى 
سيرتتب على التعديالت املتتالية للسياسة التجارية اخلارجية اجلزائرية تغريات على الصادرات والواردات من حيت : فرضية الدراسة

  .تبادهلا اجلغرايف وتوسعه اجتاهالرتكيبة السلعية، و  حجم ونوع
ت التجارية األساسية اليت طبقتها اجلزائر ووصف خمتلف السياسا املنهج الوصفي التحليلي يف حتليل استخدمنا :منهج الدراسة

بعض األساليب والطرق اإلحصائية والكمية،  استخدامعلى قطاع التجارة اخلارجية خالل فرتات زمنية خمتلفة، باإلضافة إىل 
  .2014إىل غاية  1970يف اجلانب القياسي خالل الفرتة من  Eviewsوبرنامج 
  :الخطة
 ؛1990زائرية قبل وبعد أدوات السياسة التجارية اجل-أوال
  ؛اجلزائرية النمذجة القياسية ملتغريات التجارة اخلارجية-ثانيا
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  . تقدير النمذجة القياسية عملية نتائج- ثالثا
 :1990أدوات السياسة التجارية الجزائرية قبل وبعد -أوال
التدابري، وذلك بتطبيق و من اإلجراءات جمموعة  استخدامتؤثر السياسة التجارية على مؤشرات التجارة اخلارجية من خالل    

  :األساليب التالية
ويتعلق األمر بالرسوم اجلمركية بأنواعها املختلفة، ونظام الرقابة على الصرف األجنيب، فسياسة اإلغراق،  :األساليب السعرية-

  بادل الدويل؛وأخريا اإلعانات، واليت من شأ�ا تؤثر على أسعار كل من الواردات والصادرات يف عمليات الت
حيث يكون فيها التأثري على التجارة اخلارجية  ،االستريادوتتعلق بإجراءات املنع ونظام احلصص، وتراخيص : األساليب الكمية-

  ؛على أساس كمي
كل من املعاهدات التجارية، واالتفاقيات التجارية واالحتادات اجلمركية، واإلجراءات اخلاصة  وختص: األساليب التنظيمية-
  .حلماية اإلدارية، واملناطق احلرة، حيث يكون فيها التأثري على التجارة اخلارجية من خالل اختاذ إجراءات تنظيم إداريةبا

  1:التايل أهم أدوات السياسة التجارية اليت تؤثر على الصادرات و الواردات 01يوضح اجلدول رقم 
  تصنيف أدوات السياسة التجارية: 01الجدول رقم 

  األدوات التي تؤثر على الصادرات  ي تؤثر على الواردات األدوات الت
  الرسوم اجلمركية-
  نظام احلصص-
  :القيود الطوعية على الواردات-

  السلعية الدولية االتفاقيات*              
  املنتجني الولية احتادات*              
  ميكانيزم احملتوى احمللي أو قاعدة املنشأ*              

  اإلغراق-
  آليات الربط-

  الرسوم على الصادرات-
  نظام احلصص ورخص التصدير-
  دعم الصادرات-

  .154ص، 2007، السعودية، دار املريخ ،تعريب حممد إبراهيم منصور وعلي مسعود عطية، الدويل ، االقتصادموردخاي كريانيني: املصدر 

  : 1990السياسة التجارية المطبقة في الفترة قبل -1
  :جارية اجلزائرية أثناء انتهاج منط االقتصاد املخطط مبرحلتنيمرت سياسة الت

لتا متيزت املرحلة األوىل باالكتفاء مبراقبة التجارة اخلارجية، ويف املرحلة الثانية تطورت السياسة التجارية إىل أسلوب االحتكار، ويف ك
  .احلمائية التجارية السياسة املرحلتني استعملت أدوات

الرقابة على التجارة اخلارجية  اجلزائر يف الفرتة اعتمدت :ة المطبقة في فترة الرقابة على التجارة الخارجيةالسياسة التجاري- أ
  :يف سياستها التجارية على جمموعة من األدوات احلمائية متثلت يف  1970- 1963املمتدة من 

سوم مجركية حسب تصنيف املنتجات،حيث حيث ميزت بني ر 2،يتعلق بتأسيس أول تعريفة مجركيةصدر أول أمر  1963يف سنة -
 15للمنتجات نصف املصنعة، وتعريفة من  %20إىل  5واملواد الولية، وتعريفة يف حدود  لسلع التجهيز % 10مت حتديد تعريفة 

خاصة بفرنسا حىت  فرضت تعريفة منخفضة ورسوم مجركية حسب مصدرها اجلغرايف حيث، للمنتجات تامة الصنع %20إىل 
 جتارية، وتعريفة باتفاقياتالقرض الفرنسي املمنوح آنذاك، تعريفة مجركية مشرتكة خاصة بالدول اليت ترتبط معها اجلزائر  تستفيد من

  3.عادية لبقية دول العاملمجركية 
متيزت بتعريفة مجركية تفضليه حسب املناطق اجلغرافية خضعت هلا املنتجات اليت يكون  1968أما التعريفة اجلمركية لسنة -

إعفاء شبه تام على وسائل التجهيز، ، وتعريفة مجركية حسب أصناف السلع املستوردة، منشؤها اإلحتاد األورويب مبا يف ذلك فرنسا
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املواد اخلام معفاة، املواد شبه اخلام نسب منخفضة بالنسبة للمواد األساسية، ونسب مرتفعة بالنسبة للمواد اليت ميكن احلصول 
لوطنية، كما فرض معدل منخفض على السلع الضرورية، والسلع ضرورية من الدرجة الثانية، يف حني عليها من طرف الشركات ا

  4.%150- 100ختضع السلع الكمالية ملعدل احلظر 
املتضمن لتقيد الواردات، يتم تقدير حجم الواردات  1963بتاريخ ماي  63/188مت حتديد نظام احلصص يف إطار املرسوم رقم -

من كل جمموعة من الدول اليت حتظى  استريادهاحتديد احلصص الكلية من كل جمموعة من السلع املرغوب يف  السنوية من خالل
  5.اجلزائرالتعامل التجاري مع  بامتياز

  :إجراء الرقابة على التجارة اخلارجية هو كان اهلدف منو    
  إعادة توجيه الواردات؛*
  عبة،كبح الواردات الكمالية واحلفاظ على العملة الص*
  .محاية اإلنتاج الوطين، وحتسني امليزان التجاري يف ظل احتياطات صرف قليلة*

جلأت  1989إىل غاية  1970يف الفرتة املمتدة من  :الدولة للتجارة الخارجية احتكارالسياسة التجارية المطبقة في فترة - ب
حكم يف التدفقات التجارية و إدماجها يف إطار التخطيط الدولة للتجارة اخلارجية ، و الغاية من ذلك هو الت احتكاراجلزائر إىل 

  .1973-1971املركزي، والذي فصح عنه املخطط الرباعي األول 
املؤسسات العمومية على التجارة اخلارجية كل واحدة  احتكارمت إقرار جمموعة من السياسات تنص على  1971من  ابتداء   

  .املؤسسات العمومية احتكارن الواردات حتت م %80حسب املنتج الذي تتخصص فيه، حيث كانت 
من قبل اخلواص حتت أي ظرف، وحل كل  ادري االستمت إقصاء كل اخلواص يف جمال التصدير، ومت حظر  1978ويف بداية سنة    

عريفة خضعت معدالت الت، مت حضر الوساطة يف عمليات التجارة اخلارجيةو والتصدير اخلاصة بقوة القانون،  االستريادمؤسسات 
  : 1986، وتعديل آخر سنة 1973تعديل سنة  اجلمركية إىل تعديلني

  :1973تعديالت التعريفة الجمركية لسنة -
تتمثل يف تعريفة القانون العام واليت  1973مت إلغاء تصنيف البضائع حسب املناطق اجلغرافية، لتصبح التعريفة اجلمركية لسنة  -

وتعريفة خاصة تطبق على الدول اليت هلا مع اجلزائر  ،شرط الدولة األوىل بالرعايا ئرتطبق على منتجات الدول املاحنة للجزا
  6.أفضليات جتارية متبادلة سيما دول املغرب العريب

، %70، %40كما مت تغيري معدالت الرسوم اجلمركية، حيث فرضت على السلع الكمالية معدالت مرتفعة قدرت بني بـ  -
، أما سلع التجهيز واملنتجات الصيدلية %40، ومرتفع %25، معدل العادي%10ت منخفض ، والسلع الوسيطة معدال100%

  7.%3فتتمتع باإلعفاء للبعض منها، وبرسوم مجركية جد منخفضة مبعدل
 ولضمان تغطية عجز السوق احمللي من املواد األولية مت إعفاء هذه األخرية من الرسم الوحيد اإلمجايل على اإلنتاج املطبق عند -

  8؛1975سنة  االسترياد
  : 1986تعديالت التعريفة الجمركية لسنة  -
، %100 االستريادمعدال، وأعلى النسب املفروضة عند  19أكرب عدد من املعدالت  1986تضمنت التعريفة اجلمركية لسنة  -

  9.تصاعدياتطورا ، فمعدالت التعريفة اجلمركية اجلزائرية عرفت 1963، وهذا منذ إنشاء أول تعريفة مجركية 120%
املعترب  اخنفاضاحلصول على موارد مالية غري النفطية لتغطية عجز امليزانية بعد  1986إن اهلدف من التعريفة اجلمركية لسنة  -

منها خضعت ملعدل          %31معفاة من احلقوق اجلمركية، و 1986من الواردات اإلمجالية لسنة  %28للجباية البرتولية، حيث 
  10.%45-%5من الواردات خضعت ملعدالت ما بني  %40، و3%
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عملت ، 1978وتأميم التجارة اخلارجية بداية من سنة  ،1989-1962الدولة للتجارة اخلارجية  واحتكارففي فرتة مراقبة  
  ). GPA(للشراء  جتمعات مهيمنة وإنشاء احلصص نظام فرض إىل اجلزائرية احلكومة

وزيادة عبء املديونية اخلارجية، وكذا ضغط  1986بعد صدمة البرتول لسنة : 1990السياسة التجارية المطبقة منذ -2
ميز هذا اإلصالح أنه كان مرحلي، فاملرحلة األوىل   املنظمات الدولية، عمدت اجلزائر إىل إصالح قطاع التجارة اخلارجية، وأهم ما

  .امن ذلك مع التوقيع على برنامج التعديل اهليكليجيي، واملرحلة الثانية حترير خايل من القيود، وتز ر تد حتريركانت عبارة 
 مرحلة حترير تدرجيي، 1994-1990تعترب الفرتة  :السياسة التجارية المطبقة في فترة التحرير التدريجي للتجارة الخارجية- أ

 التمويل مبخطط عويضهاوت بالعملة الصعبة، للميزانيات الرمسية واحلصص اخلارجية للتجارة العام الربنامج استبدال مت 1990 ففي
من خالل  السوق لقواعد وفقا واخلاص العام القطاعني من املصدرين واملستوردين مع تتعامل واليت البنوك، إشراف حتت اخلارجي

وأعترب قانون املالية ، 1991الدولة للتجارة اخلارجية يف  احتكارليتم إلغاء  احتكاردون تأشرية  باالستريادالسماح للخواص 
  .إىل التحرير اجلزئي لعمليات التجارة اخلارجية 41و 40النواة احلقيقية هلذا التغيري إذ أشار يف مادتيه  1990لي لسنة التكمي

  :كما قامت اجلزائر بإجراء تعديالت يف أدوات السياسة التجارية بشكل تدرجيي، على النحو التايل
 1992التثبيت، فقد جاء قانون املالية لسنة  تفاقايف  نص عليه إجراء تغريات على مستوى معدالت الرسوم اجلمركية، وهذا ما-

 وهو ما أدى إىل التهرب اجلمركي % 120قد وصلت إىل  1986بتخفيض جوهري للرسوم اجلمركية، فبعدما كانت يف قانون 
  11؛%60والعزوف عن نشاطات التجارة اخلارجية، حيث مت ختفيضها إىل 

على  %25و  %15على الواردات من املواد األولية، ومعدالت متوسطة ترتاوح بني  % 7إىل  %0من  ضعيفة معدالت فرض-
  12الصنع؛ تامة على املنتجات % 60و %40املنتجات النصف مصنعة، وأخريا تعريفة مجركية ترتاوح بني 

  1992.13من سنة  إبتداءا تغري السياسة اجلمركية  مبا يالءم سياسة التحرير، وذلك هذه الفرتة  ركزت-
 كما مت إحداث تعديالت على نظام سعر الصرف، حيث عرفت العملة الوطنية ختفيضا صرحيا أمام الدوالر األمريكي قدر-
دينار  17.776إىل  4.963سعر الصرف الدوالر األمريكي من  أنتقل، مث 1994سنة % 40.14، مث 1991سنة  %22بـ

  .الوطين لالقتصادالتوازن اخلارجي، ومن مث حتقيق تنافسية أكثر  دةاستعاإن اهلدف الرئيسي لعملية ختفيض الدينار هو ، جزائري
  :كان اهلدف من هذه التعديالت خالل هذه املرحلة هو    
  للمؤسسات اخلاصة؛ االعتبارإعادة -
  العمل على توطيد العالقات التجارية مع دول املغرب العريب؛-
  األجنيب؛ االستثمارتشجيع -
 االقتصادي، على أن تعمل املؤسسات العمومية واخلاصة على ترقية النمو االقتصاديالنشاط  تراجع الدولة عن التدخل يف-

  بالرتكيز خاصة تنويع الصادرات خارج احملروقات؛ 
  .يف حترير التجارة اخلارجية مع العمل على حتقيق قابلية حتويل الدينار االستمرار-
 ،1998-1994املعمقة  االقتصاديةظل اإلصالحات يف  :الخارجيةالسياسة التجارية المطبقة في فترة تحرير للتجارة - ب

على السياسات التجارية  باالعتماداجلهوي حدث حترير كلي للتجارة اخلارجية، وذلك  واالندماج التجاري االنفتاحويف إطار 
  : التالية

هلذه  ، وجع2006 إىل1994ة املمتدة يف الفرت  عرفت املنظومة اجلمركية تعديال من خالل ختفيف أسلوب احلماية اجلمركية   
  : الدولية، و ذلك حسب قوانني املالية التالية للمعايري اجلمركية وفقا املنظومة تعمل



  التجارة اخلارجية اجلزائرية اجتاهالسياسة التجارية على حجم و  النعكاساتالنمذجة القياسية 
  نوري منري. د.أ+  بونوة مسية. د .ط                            

 136 -123، ص  2018)  19( العدد /  14ا�لد                 ISSN  6132-1112        جملة اقتصاديات مشال إفريقيا             
127 

، وقد %45مت ختفيضه إىل  1997، ويف أول جانفي 1996سنة  %50إىل  %60مت ختفيض احلد األقصى للرسوم اجلمركية من -
، ويف ظل قانون املالية لسنة 1995و اليت مت إلغاؤها يف منتصف 14،فقطيف ثالثة مواد  رياداالستمت حصر قائمة املواد املمنوعة من 

. 1997حسب قانون املالية لسنة  ، وأصبحت ستة معدالت1995مت تعويض نسب الرسوم اجلمركية بنسب أقل من سنة  1996
  15.%3عن معدل  باالستغناء 1998فقد جاء قانون املالية لسنة  1999أما بالنسبة للضريبة اجلمركية لسنة 

فرضت على  %15، حيث الضريبة اجلمركية 1997نفس املعدالت لسنة  أستخدمجنده  2000املالحظ لقانون املالية لسنة   
على املنتوج الصناعي غري  % 5يف منتجات التجهيزات الصناعية واليت تستورد بغرض تركيبها داخل الوطن، و االستثماراتتدعيم 

، كما تضمن هذا %40إىل  %45، مت ختفيض التعريفة اجلمركية من 2001ويف ظل قانون املالية التكميلي لسنة ، الصنع تامة
مع  12%القانون تطبيق احلماية على جمموعة من املنتجات حيث مت ختفيض معدالت الضريبة بشكل تدرجيي إىل أن وصل 

دوق دعم الصادرات، حيث خصصت موارده لتقدمي صن 1996كما تأسس مبوجب قانون املالية لسنة  ،200616حلول سنة 
  . الدعم املايل للمصدرين يف نشاطات ترقية وتسويق منتجا�م يف األسواق اخلارجية

، 1998دوالر سنة  60إىل  1993دوالر سنة  23.3سعر صرف الدينار من  أنتقليف ظل تنفيذ برنامج التصحيح اهليكلي    
  1997.17سنة  %5.4، 1996سنة % 15، 1995سنة  %36، 1994سنة  % 50.6فقد مت ختفيضه مبقدار 

املستوردة  االستهالكيةوذلك على مراحل، ويتعلق األمر بتمويل املواد  1994يف أفريل  باالستريادكما مت إلغاء كل القيود املتعلقة    
املفروضة على آجال سداد إئتمانات  املعدات الصناعية، وكذلك إزالة احلدود باستريادبالعملة الصعبة، وكذلك القيود املتعلقة 

  .كل السلع عدا احملظورة منها  السترياداملستوردين  ومنه السماح 
يف اجلزائر مت إلغاء نظام الرتاخيص واحلظر، حيث مت إلغاء السلع احملظورة  االقتصاديومنذ بداية العمل بربنامج اإلصالح    

مادة مت إلغاؤها،  20ائمة املواد املمنوعة من التصدير واليت كانت تضم أما يف جانب الصادرات فإن ق 18تدرجييا؛ استريادها
  19.الكميةأصبح نظام التجارة اخلارجية للجزائر خاليا من القيود  1996فبحلول جوان 

  :الجزائريةالنمذجة القياسية لمتغيرات التجارة الخارجية  - ثانيا
  .السالسل الزمنية ملتغريات التجارة اخلارجية واختباراسية لدراسة، وحتليل سنقوم يف هذه اخلطوة بتحديد متغريات والنماذج القي   
  :تحديد متغيرات ونماذج القياسية -1
، والنماذج القياسية اليت نوضح من خالهلا يوضح مجيع املتغريات التابعة واملتغريات املفسرة للنماذج 02 فيما يلي جدول   

  .ارجيةاملتغريات املتحكمة يف قطاع التجارة اخل
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  متغيرات ونماذج الدراسة: 02الجدول 
  الصيغة القياسية للنماذج  التسمية  املتغريات املفسرة  التسمية  املتغري التابع  

  IM  الواردات حسب التوزيع اجلغرايف  1

 IMue  اإلحتاد األورويب

  

  IMan  أمريكا الشمالية

  IMas  أمريكا اجلنوبية

  IMpa  الدول العربية

  IMpm  الدول املغاربية

  IMpaf  الدول اإلفريقية

  IMap  دول أخرى

  IM  الصادرات حسب التوزيع اجلغرايف  2

 EXue  اإلحتاد األورويب

  

  EXan  أمريكا الشمالية

  EXas  أمريكا اجلنوبية

  EXpa  الدول العربية

  EXpm  الدول املغاربية

  EXpaf  الدول اإلفريقية

  EXap  دول أخرى

  IM  الواردات حسب الرتكيبة السلعية  3

 IMbe  سلع التجهيز

  

  IMsp  املنتجات النصف املصنعة

  IMpa  السلع الغذائية

  IMpc  االستهالكيةالسلع 

  IMen  الطاقة

  EX  الصادرات حسب الرتكيبة السلعية  4

 EXbe  سلع التجهيز

  

  EXsp  صنعةاملنتجات النصف امل

  EXpa  السلع الغذائية

  EXpc  السلع اإلستهالكية

  EXen  الطاقة

  .نيمن إعداد الباحث: المصدر    
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  : الجزائرية إستقرارية السالسل الزمنية لمتغيرات التجارة الخارجية اختبارتحليل و -2
 .إستقرارية السالسل الزمنية ملتغريات الدراسة راختباسوف نقوم بتحليل الوصفي ملسار مركبات التجارة اخلارجية، و 

  : الجزائرية التحليل الوصفي لمسار مركبات التجارة الخارجية- أ
  : كما يلي البيانية لتطورات الصادرات والواردات، وتطورات مركبة االنفتاح التجاري نوضح يف الشكل املوايل الرسومات

  التجارة الخارجية الرسومات البيانية لتطورات مركبات: 01الشكل 
  مسار تطور مركبات الصادرات والواردات، وامليزان التجاري          التجاري االنفتاحمسار تطور مركبة 

  
  
  
  
  
  

  .Eviews 8 على برنامج باالعتمادمن إعداد الباحثة  : المصدر           
، نالحظ أن 2014إىل غاية  1970لفرتة الذي نستعرض فيه مسار مركبات التجارة اخلارجية خالل ا 01 من الشكل رقم

، مما يعين عدم وجود تنوع  يف الصادرات 1990من سنة  ابتداءتطورات كل من الصادرات والواردات كانت جد متذبذبة 
 الدولة للتجارة اخلارجية إىل سياسة التحرير التجاري، واليت بدأت من احتكاروالواردات رغم تغيري السياسة التجارية من سياسة 

  .1994وظهرت نتائجها إبتداءا من سنة  1990
ج،   .مليون د 1227934 ،%24,97والصادرات والواردات الكلية، وامليزان التجاري  االنفتاحكل من معدل  20متوسط بلغ

 بارتفاعالتجاري املدعومة دائما  االنفتاحج على الرتتيب، واملالحظ أن درجة .مليون د 467101,8ج، .مليون د760832,2
، وخاصة املواد الغذائية والتكنولوجيا  االستريادالعوائد النفطية يف عملية  استخدامصادرات النفطية والواردات الناجتة عن إعادة ال

القيم عن وسطها احلسايب  21احنرافاتواألسلحة، وبالنسبة لدرجة تشتت كل من الصادرات والواردات، وفقد بلغت قيمة  ،املتطورة
  .مليون على الرتتيب 1129506ج، .مليون د 1783996

  :تحليل مركبات السالسل الزمنية لمتغيرات الدارسة - ب
القيم املتطرفة، أي إبعاد تأثريات تغري  استبعادبداية نقوم بإدخال اللوغاريتم على السالسل الزمنية ملتغريات الدراسة من أجل 

  .عن مركبات السلسلة الزمنيةطريقه نكتشف مبدئيا  التباين، مث نقوم بالرسم البياين لسالسل متغريات الدراسة، و عن 
  الرسومات البيانية لسالسل متغيرات الدراسة:  02الشكل 

  السالسل الزمنية لنموذج الصادرات حسب التوزيع اجلغرايف  الواردات حسب التوزيع اجلغرايف السالسل الزمنية لنموذج
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

    
  السالسل الزمنية لنموذج الصادرات حسب الرتكيبة السلعية       الرتكيبة السلعية السالسل الزمنية لنموذج الواردات حسب
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  .Eviews 8 على برنامج باالعتماد نيمن إعداد الباحث : المصدر                
، العام االجتاهى مركبة من الرسومات البيانية لسالسل الزمنية ملتغريات النمذجة القياسية نالحظ أن جل السالسل الزمنية حتتوي عل

ديكي  اختبار( اإلستقرارية باختبارات نستعنيالعام  االجتاهو للتأكيد من أن سالسل الزمنية ملتغريات الدراسة حتتوي على مركبة 
  .يكون لدينا تقدير زائف يف نفس الوقت، وذلك حىت ال استبعادهاالعام و  االجتاه، حيث يتم  الكشف عن مركبة 22)فوالر

إستقرارية السالسل الزمنية ملتغريات الدراسة نستعني  ختبارللقيام با :إستقرارية سالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة راختبا- ج
، "سشوارتز"و "أكاييك"معيار  بني املفاضلةوذلك ب هي حتديد درجة تأخري االختبار، وأول خطوة يف هذا "ديكي فولر" باختبار

  :فكانت النتائج كما يلي 
  درجات تأخير السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة :03الجدول 

درجة   السلسلة  
  التأخیر

درجة   السلسلة  
  التأخیر

01   3 14    1  
02    0 15    3  
03   1 16    0  
04    0  17    0  
05    0  18    0  
06    0  19   0  
07    0  20    0  
08    0  21    0  
09    0  22    0  
10    0  23    0  
11    0  24    0  
12    0  25    0  
13    0  26    0  

  .Eviews 8 على برنامج باالعتماد نيمن إعداد الباحث : المصدر                                     
  :يف اجلدول املوايل  االختبارنتائج و اإلستقرارية لديكي فولر املتطور،  باختباربعد حتديد درجة تأخري السالسل نقوم      

  اإلستقرارية لديكي فولر المتطور لسالسل متغيرات الدراسة اختبار نتائج: 04الجدول 
  القرار  السلسلة    القرار  السلسلة  

 DSغیر مستقرة من النوع     DS 14غیر مستقرة من النوع    01
  DSغیر مستقرة من النوع     DS  15غیر مستقرة من النوع     02
 DSالنوع غیر مستقرة من     DS 16غیر مستقرة من النوع    03
  DSغیر مستقرة من النوع     DS  17غیر مستقرة من النوع     04
  DSغیر مستقرة من النوع     DS  18غیر مستقرة من النوع     05
  DSغیر مستقرة من النوع    DS  19غیر مستقرة من النوع     06
  DSغیر مستقرة من النوع     DS  20غیر مستقرة من النوع     07
  DSغیر مستقرة من النوع     DS  21النوع  غیر مستقرة من    08
  DSغیر مستقرة من النوع     DS  22غیر مستقرة من النوع     09
 DSغیر مستقرة من النوع     DS 23غیر مستقرة من النوع     10
  DSغیر مستقرة من النوع     DS  24غیر مستقرة من النوع     11
  DSالنوع  غیر مستقرة من    DS  25غیر مستقرة من النوع     12
 DSغیر مستقرة من النوع     DS 26غیر مستقرة من النوع     13
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  .Eviews 8 على برنامج باالعتمادني من إعداد الباحث : المصدر                  
، وجلعلها تستقر جنري للسالسل الفروقات من الدرجة DSمن اجلدول السابق ظهرت كل السالسل غري مستقرة ومن النوع    

ظهرت  باالختبارلديكي فولر املتطور للسالسل بالفروقات من الدرجة األوىل، وعند القيام  االستقرار باختباراألوىل، وبعدها نقوم 
  :ة اجلديدة كما يلي بعد إجراء الفروقات من الدرجة األوىل، والرسومات البيانية للسالسل الزمني استقرتأن السالسل 

  الرسومات البيانية للسالسل الزمنية المستقرة بالفروقات من الدرجة األولى:  03الشكل 
  السالسل الزمنية لنموذج الصادرات حسب التوزيع اجلغرايف  السالسل الزمنية لنموذج الواردات حسب التوزيع اجلغرايف

  
  
  
  
  
  
  

  

  السالسل الزمنية لنموذج الصادرات حسب الرتكيبة السلعية       رتكيبة السلعيةالسالسل الزمنية لنموذج الواردات حسب ال
    
  
  
  
  
  
  

 

  .Eviews 8 على برنامج باالعتماد نيمن إعداد الباحث : المصدر           
ي على مركبة االجتاه ال حتتو أ�ا مستقرة عرب الزمن، و  نالحظ من الرسومات البيانية للسالسل الزمنية بالفروقات من الدرجة األوىل

  .العام
  : تقدير النمذجة القياسية عملية  نتائج - ثالثا
عند مستوى  44بعد أن درسنا إستقرارية سالسل الزمنية ملتغريات الدراسة، قمنا بتقدير مناذج الدراسة ذات عينة حجمها    
  :كما يلي  وكانت خمرجاته Eviews 8بالربنامج اإلحصائي  باالستعانة ،5%
  :ج الواردات حسب التوزيع الجغرافي نموذ -

LogIM0d1=1.64358864291*LogIMan0d1+0.002255972693*LogIMap0d1+0.984475591707*LogIMas0d1-  
                                                 (0.0480)*                                         (0.0379)                                      (0.0119) 
0.05979664087*LogIMpa0d1+0.012164042605*LogIMpaf0d1+0.11761973446*LogIMpm0d1+  
                              (0.0405)                                      (0.0416)                                       (0.0010) 
1.84909036976*LogIMue0d1 +0.100271696715 
                             (0.0254)                 (0.0208) 

 
 
  :نموذج الصادرات حسب التوزيع الجغرافي -

LogEX0d1=1.18526952802*LogEXan0d1+0.0144987137953*LogEXap0d1+0.893051066729*LogEXas0d1+  
                                                  (0.0025)                                          (0.0440)                                         (0.0114) 
0.0204905122225*LogEXpa0d1+0.0015188163065*LogEXpaf0d1+0.02267674446195*LogEXpm0d1+  
                                  (0.0140)                                          (0.0007)                                             (0.0465)    
1.563840558895*LogEXue0d1+0.00978998718494 
                                (0.0011)            (0.0435) 

 
  :نموذج الواردات حسب التركيبة السلعية -

LogIM0d1=0.531833656071*LogIMbe0d1+0.275243120143*LogIMen0d1+2.60326199324*LogIMpa0d1+  
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                                                   (0.0098)                                        (0.7513)                                       (0.0044)          
2.9388762121*LogIMpc0d1+0.869953071418*LogIMsp0d1+0.0644274896204 
                           (0.0269)                                        (0.0325)           (0.0461) 

 
  :نموذج الصادرات حسب التركيبة السلعية -

LogEX0d1=0.000844659830314*LogEXbe0d1+0.876452120041*LogEXen01+0.0510020526435*LogEXpa0d
1  
                                                         (0.0157)                                        (0.0098)                                        (0.0405) 
+0.00667607664108*LogEXpc0d1+0.0419989530923*LogEXsp0d1+0.0045992442013 
                                    (0.0022)                                          (0.0333)            (0.0149)          

 
  
  :المعايرة اإلحصائية لنتائج النماذج المقدرة ومعالجة المشاكل -1

نقوم باملعايرة  ولة إحصائيا،بمقأ�ا إحصائية، و حىت نتأكد من أن نتائج عملية التقدير لنماذج الدراسة ال تعاين من مشاكل 
  :  اإلحصائية التالية 

مجيع املعلمات معنوية إال معلمة متغرية الطاقة فهي غري معنوية إحصائيا بناءا على  :نموذج الواردات حسب التركيبة السلعية-
، وعليه فإن النموذج غري مقبول %5 عنويةاملقابل إلحصائية الستودنت أكرب من مستوى امل االحتمالإحصائية ستيودنت، ألن 

  .إحصائيا
إحصائية ستيودنت  احتمالإن كل املعلمات معنوية إحصائيا، وذلك ألن  :نموذج الصادرات حسب التركيبة السلعية -

، %5أصغر من  0.0001إحصائية فيشر احتمال، والنموذج ككل معنوي، وهذا حسب %5للمعلمة أصغر من املستوى 
، والقدرة التفسريية 2من  يبةذايت من الدرجة األوىل للبواقي غري موجودة حسب إحصائية داربني واتسون لكو�ا قر ال االرتباط

بالرتكيبة  %79.80، وهذا يدل أن الصادرات الكلية حسب الرتكيبة السلعية مفسرة %79.80للنموذج جيدة حيث بلغت 
  .لألخطاءراجع % 20.2، أي السلعية املدجمة يف النموذج والباقي

إحصائية ستيودنت  احتمالإن كل املعلمات معنوية على حدى، وذلك ألن  :التوزيع الجغرافيحسب نموذج الواردات  -
، وال %5أصغر من   0.0031 إحصائية فيشر احتمال، والنموذج ككل معنوي، وهذا حسب %5للمعلمة أصغر من املستوى 

  ؛إحصائيا وهي مقبولة% 56.59، والقدرة التفسريية للنموذج بلغت 2ه يساوي من الدرجة األوىل بني البواقي ألن ارتباطيوجد 
وهذا راجع لصغر  ،كل معلمات املتغريات املفسرة للنموذج معنوية إحصائيا :نموذج الصادرات حسب التوزيع الجغرافي -

 احتمالوهذا راجع إىل صغر ، والنموذج ككل معنوي إحصائيا %5املقابل إلحصائية ستودنت عند مستوى معنوية  االحتمال
ذايت من الدرجة األوىل للبواقي ألن إحصائية داربني واتسون قريبة  ارتباط، وال يوجد %5مقارنة مبستوى املعنوية  إحصائية فيشر

من الصادرات الكلية حسب  %70.49، وهذا يدل على أن %70.49، وقدرة النموذج التفسريية جيدة حيث بلغت 2من 
  راجع إىل األخطاء؛ 29.51و مفسرة بشكل جيد بالبلدان املدجمة يف النموذج ، التوزيع اجلغرايف

بعد معايرة نتائج النماذج املقدرة إحصائيا وجدنا أن كل النماذج مقبول إحصائيا ماعدا منوذج الواردات حسب الرتكيبة السلعية 
، وبعد تقدير هذا IMenإحصائيا حنذف املتغرية ، وملعاجلة هذا املشكل IMenيعاين من مشكلة عدم معنوية معلمة املتغرية 

  :النموذج املصحح كانت النتيجة كالتايل
  :نتائج تقدير نموذج الواردات حسب التركيبة السلعية المصحح -

LogIM0d1=0.55109530509*LogIMbe0d1+2.89639727377*LogIMpa0d1+3.28438174137*LogIMpc0d1  
                                                   (0.0264)                                        (0.0123)                                       (0.0022)          
+0.8901833838*LogIMsp0d1+0.060660265013 
                                    (0.0053)      (0.0256)             

 
، والنموذج ككل %5إحصائية ستيودنت للمعلمة أصغر من املستوى  احتمالات معنوية على حدى، وذلك ألن إن كل املعلم

، 2من الدرجة األوىل بني البواقي ألنه يساوي  ارتباط، وال يوجد %5إحصائية فيشر أصغر من  احتمالمعنوي، وهذا حسب 
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عين أن الواردات الكلية حسب الرتكيبة السلعية مفسرة بشكل ، وهذا ي%81.26بـ ت والقدرة التفسريية للنموذج جيدة حيث قدر 
  .راجع لألخطاء، ومنه النموذج املقدر مقبول إحصائيا %18.74جيد بالرتكيبة السلعية املدجمة يف النموذج، و 

ا نقوم بالتحليل بعد املعايرة اإلحصائية للنماذج املقدرة وقبوهلم إحصائي :لنتائج تقدير نماذج الدراسة االقتصاديالتحليل -2
 : التجارة اخلارجية كما يلي واجتاهالتجارية املطبقة على حجم  ةالسياستعديالت  انعكاساتملعرفة  االقتصادي

إن حتليل بنية السلعية للمبادالت التجارية اخلارجية للجزائر مع العامل اخلارجي  :نماذج التركيبة السلعية للصادرات والواردات- أ
تصديرها ، بيكون للجزائر ميزة تفوق نسيب تقوم ،و اليت حتديد طبيعة املنتجات يف شكل جمموعات سلعية من شأ�ا العمل على

  .املسيطر فيها االقتصادي، ومنه ميكن الوقوف عند طبيعة النشاط استريادهاوتلك اليت يكون هلا ندرة نسبية فيها فتعمل على 
هنالك عالقة طردية بني الواردات وتركيبا�ا السلعية ،كما  نسلعية أالتظهر خمرجات تقدير منوذج الواردات حسب الرتكيبة 

وحدة، مث تليها  2.9ـ تتأثر بالدرجة األوىل بالسلع الغذائية حيث إذا زادت هذه األخرية بوحدة واحدة فحجم الواردات يزداد ب
ا يعين أنه هناك زيادة يف حجم الرتكيبة وحدة، هذ 0.55سلع التجهيز حيث إذا زادت بوحدة واحدة فإن حجم الواردات يزداد بـ 

السلعية للواردات خاصة الغذائية وسلع التجهيز، وهذا عكس ما كانت تطمح له السياسة التجارية املتعبة من طرف السلطات 
وزيادة عبئ الديون وضغط املنظمات ،1986 التجارة إىل سياسة حتريرها بسبب أزمة احتكارمن سياسة  لالنتقالالعمومية 

طبقة هو رفع الدعم عن األسعار، ورفع القيود اإلدارية والكمية عن الواردات، والسماح للخواص ملا لتعديالتلدولية، ومن أهم اا
مما أدى إىل غلق  ،حيث كان حكرا على املؤسسات العامة، التجارة احتكاربعدما كان غري مسموح هلم يف فرتة  ادري باالست

سياسة جتارية حتررية عرض  بانتهاجهاسة  املفروض من طرف املستوردين، جند أن اجلزائر املناف بوحدات إنتاجية اخلاص بسب
ا أدى إىل ترجع اإلنتاج وزيادة التجاري مل يكن مهيأ هلا وفقدان جانبا هاما من أسواقه، مم االنفتاحاإلنتاج الوطين إىل صدمة 

ائرية على السلع األجنبية تضاعفت الكميات املستوردة من كل فئة األسواق اجلز  االنفتاحم الرتكيبة السلعية للواردات، أي مع جح
  .سياسة جتارية حتررية دون وجود هياكل مناسب لتأطريها انتهاج، ألنه قدم مت اخنفاضهابدال من 

سرة ما ميكن مالحظته من خالل نتائج التقدير لنموذج الصادرات حسب الرتكيبة السلعية أن الرتكيبة السلعية للصادرات املف
حتتل الصادرة يف تأثريها على ) احملروقات(أن الطاقة  لالنتباهترتبط بعالقة طردية بالرتكيبة اإلمجالية للصادرات السلعية، وامللفت 

كما  وحدة، 0.89الصادرات السلعية اإلمجالية، فزيادة احملروقات بوحدة واحدة ساهم يف زيادة إمجايل الصادرات السلعية بـ 
مبا  االستهالكيةكيبة السلعية يف زيادة إمجايل الصادرات بدراجات متفاوتة موزعة حسب الرتتيب التايل املواد السلع تساهم باقي الرت 

  .فيها السلع الغذائية، واملواد النصف مصنعة ويف األخري سلع التجهيز
روقات متثل النسبة األكرب من نظرا لعجز اجلهاز اإلنتاجي يف توفري عرض قابل للتصدير وصناعة وطنية تنافسية بقيت احمل 

السلطات العمومية يف ترقية الصادرات خارج احملروقات  اختذ�اوذلك رغم جمموع  اإلجراءات اليت  إمجايل الصادرات السلعية،
سياسات اإلصالح املطبق على الصادرات كتغيري املعدالت اجلمركية، ورفع القيود  ةعجنالكن دون جدوى، وهذا راجع إىل عدم 

  .سياسة التحرير وليس اإلنتاج الوطين يالءمدارية والكمية مبا اإل
للتجارة اخلارجية اجلزائرية قد  لرتكيبة السلعيةا اجلزائر جمموعة من السياسات التجارية  إال أن بانتهاجهذا وجتدر اإلشارة  أنه 

سياسة حترير التجارة  انتهاجردات قبل وبعد بالنسبة للصادرات أو الوا سواءبقيت تتميز بنفس اإلختالالت يف البنية السلعية 
  .اخلارجية

  :نماذج التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية- ب
يوضح مدى أمهية املناطق اجلغرافية للدول املتعامل معها جتاريا، ومن مث حتديد مدى إن مؤشر التوزيع اجلغرايف للتبادل التجاري    

ات الدول املتعامل معها، األمر الذي من شأنه أن يؤثر على القرار السياسي للدولة، كما الدولة بالنسبة �موع استقالليةتبعية أو 
  .بني الطرفني االقتصاديةقد يوضح مدى تكامل وتبادل املنافع 

بني  االجتاهأن هناك عالقة يف نفس وجدنا من خالل خمرجات تقدير لنموذج كل من الصادرات والواردات حسب التوزيع اجلغرايف 
ل املفسرة واجلزائر، كما وجدنا أن دول اإلحتاد األورويب حتتل الصدارة يف تبادهلا التجاري مع اجلزائر، حيث بلغ حجم الدو 

 عن كل وحدة واحدة 1.85، وحجم وواردات اجلزائر منها مصدرة وحدة عن كل وحدة واحدة 1.57الصادرات اجلزائر إليها 
، 1.19 مصدرة نية حيث بلغ حجم إمجايل صادرا اجلزائر إليها عن كل وحدة واحدة، وحتتل أمريكا الشمالية املرتبة الثامصدرة
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، لتحتل دول أمريكا اجلنوبية املرتبة الثالثة حيث بلغ حجم كل من مستوردة عن كل وحدة واحدة 1.64وواردات اجلزائر منها 
م حجم التبادل مع باقي الدول فهو حمدود وحدة على التوايل، أ 0.98و 0.89الصادرات والواردات اجلزائر لكل وحدة واحدة 

  .  ويكاد ينعدم
 عن كل وحدة من إمجايل الصادرات 0.20وجند أن حجم املبادالت التجارية اجلزائرية مع الدول العربية كان حمدود حيث بلغ    

جة يف الدول العربية متشا�ة، ، ويرجع ذلك إىل كون السلع املنتاجلزائر وحدة عن كل وحدة من إمجايل الواردات 0.059، واجلزائر
ويف نفس الوقت قليلة احلجم، سواء املصنعة منها أو الغذائية مما يصعب تسويقها، ووجود احلواجز اجلمركية بني الدول العربية اليت 

  .حتد من حرية املبادالت، حيث تعترب الرسوم اجلمركية من أهم أساليب السعرية احلمائية للسياسة التجارية
الدولة للتجارة اخلارجية وفرتة حتريرها إال أن هيكل املبادالت التجارية   احتكاريري السياسات التجارية اجلزائرية بني فرتة رغم تغ  

حسب التوزيع اجلغرايف بقي منحصر ومركزا بسيطرة متعاملني رئيسيني جمموعة دول اإلحتاد األورويب يف املرتبة األول ودول أمريكا 
  . الثانية الشمالية يف املرتبة

  :كل من الصادرات و الواردات الكلية التعديل الهيكلي ل اختبار-3
، و هي سنة 1994للواردات  االختبار، حيث سنة الكلية لكل من منوذج الصادرات والوارداتباختبار التعديل اهليكلي  سنقوم 

كذلك الشروع يف تنفيذ برنامج التعديل اهليكلي، إىل سياسة حتررية، و   احتكاريةظهور نتائج تغيري السياسة التجارية من سياسة 
وهي سنة ظهور نتائج حترير التجارة  1994سنة حدوث صدمة البرتول، وسنة  1986منوذج الصادرات هي سنة  اختبارأما سنيت 
  :وكانت النتائج كما يلي  ،chow  Testشو  باختباروذلك باالستعانة  اخلارجية،

  ر الهيكلي للصادرات و الوارداتالتغيياختبار نتائج :  05جدول 
  الصادرات  الواردات

  
  
  
  
  

  

  .Eviews 8 على برنامج باالعتماد نيمن إعداد الباحث : المصدر                
املقابل إلحصائية فيشر لكل من منوذج الواردات والصادرات الكلية أقل من  االحتمالنالحظ أن  05اجلدول حسب نتائج       

، هذا يعين أنه حدث تغري يف معامل النموذج خالل الفرتة الزمنية حمل الدراسة، وهذا التغيري ناتج عن ختلي %5ة مستوى املعنوي
التجارة اخلارجية وتبين أساليب سياسة  التحرير  احتكارالسلطات العمومية اجلزائرية على أساليب السياسة املستعملة يف فرتة 

  . لشروع يف تنفذ برنامج التعديل اهليكلي املفروض من املنظمات العامليةالبرتول و التجاري، باإلضافة إىل أزمة ا
  :خاتمة

التجارة اخلارجية اجلزائرية، حيث قمنا يف  واجتاهالسياسة التجارية على حجم  انعكاسات حاولنا من خالل هذا البحث معرفة   
ية املطبقة على قطاع التجارة اخلارجية بدءا من مرحلة البداية بتقدمي بشكل خمتصر ألهم التغريات يف أساليب السياسات التجار 

حاولنا إعطاء حتليل   ،يف النقطة الثانيةالدولة هلا، وإنتهاءا مبرحلة حترير التجارة اخلارجية باحتكارالرقابة على التجارة اخلارجية مرور 
ادل الدويل حسب التوزيع اجلغرايف لكل من كمي قياسي هلذه الدراسة من خالل النمذجة القياسية لكل من البنية السلعية والتب

ويف األخري قمنا بعملية تقدير النماذج  السالسل الزمنية للمتغريات الدراسة، استقرار اختبار، و الصادرات والواردات كل على حدى
، وكانت ى النماذجعل تعديل اهليكليال باختبارمقبولة، قمنا  اقتصاديةنتائج و  حصائياإلوبعد حصولنا على التوفيق  ،القياسية

  :النتائج املتوصل إليها كما يلي 
على مستوى التوزيع اجلغرايف للتبادل التجاري، وجدنا أنه كان والزال اإلحتاد األورويب الشريك األول واألساسي للجزائر سواء  -

  يف جانب الصادرات أو الواردات، أما عن التبادل التجاري اجلزائري العريب كان ضعيف جدا؛
 مستوى الرتكيبة السلعية للصادرات والواردات، وجدنا أنه مل حيدث أي تغري ملحوظ يف البنية السلعية للصادراتعلى -

املهيمن على الرتكيبة  والواردات، رغم جمموع التغريات يف أدوات السياسة التجارية اخلارجية، أي أنه ظل قطاع احملروقات هو
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خاصة الغذائية، التجهيز واملنتجات النصف مصنعة حتتل املراتب األوىل يف قائمة  استهالكيةسلع الالسلعية للصادرات، وبقيت 
  ؛الرتكيبة السلعية للواردات

ري يف السياسة التجارية اخلارجية اجلزائرية، إال أنه مل جند أي فرق بني أساليب السياسة التجارية املطبقة يف يرغم حدوث تغ -
  .التجارة اخلارجية إال يف ضخامة املبالغة املالية بني املرحلتني واجتاهحجم أو مرحلة التحرير على  االحتكارمرحلة 
يرتتب على التعديالت املتتالية للسياسة  أي أنه مل ،جاءت معاكسة لفرضية الدراسةأ�ا  النتائج املتوصل إليها  من نالحظ

تبادهلا  واجتاهوتنوعه،  حجم الرتكيبة السلعية ثالواردات من حيالتجارية اخلارجية اجلزائرية تغريات ملحوظة على الصادرات و 
  .اجلغرايف وتوسعه

  :مقترحات الدراسة
 اخلارجية، ال تتوقف على إجراءات وتدابري سعرية وتنظميه، لتجارةوحجم ا اجتاهلتحقيق سياسات جتارية تنعكس باإلجياب على -

بالكمية والنوعية املطلوبني داخليا وخارجيا، وذلك من ومعاهدات دولية، وإمنا تتوقف على سياسات تؤدي إىل زيادة اإلنتاج 
  ع الفالحي والقطاع الصناعي خارج احملروقات؛ا خالل تنمية القط

إن العامل اجلغرايف يلعب دورا كبريا يف املنافسة على األسواق اخلارجية، لذلك على الدول العربية أن تقيم سياسات مبنية على -
والعمل على حتسني مستوى التبادل بينهم، من خالل القيام بدراسة األسواق اخلارجية والتقرب التعاون التجاري قدر اإلمكان، 

  .من فرص حرية التبادل بينهم لالستفادةمنها 
اهلياكل املناسبة لتأطري ومراقبة تنفيذ السياسات التجارية، من أجل توفري منتوجات جزائر خاصة �ا بالكمية والنوعية،  �يئة-

  طلوبة يف األسواق اخلارجية؛واجلودة امل
والتجارية، وليس ما متليه عليه املنظمات العاملية  االقتصاديةظروفها  يالءمأن تقوم السلطات العمومية بوضع سياسات جتارية مبا -

  ؛اليت تبحث عن األسواق لتصريف منتجات
ملصلحة الوطنية من قطاع التجارة اخلارجية، وذلك من حيقق ا حماولة املزج بني أساليب السياسات التجارية احلمائية والتحررية مبا-

  .بالنماذج القياسية االستعانةخالل التنبؤ بالنتائج املمكن وقوعها عند تطبيق سياسة معينة من خالل 
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  .القيمة بني قوسني تعين اإلحتمال املقابل إلحصائية ستودنت *

 :المالحق
  2002-1992تطورات معدالت الرسوم الجمركية في الجزائر خالل الفترة :  01الملحق 

  عدد املعدالت  نسب التعريفة اجلمركية املطبقة  السنوات
1992  3%  7%  15%  25%  40%  60%  6%  
1996  3%  7%  15% 25% 40%  50%  6%  
1997  -  5%  15% 25% 45%  -  4%  
1998  3%  -  15% 25% 45%  -  %4  
1999  -  5%  15% 25% 45%  -  4%  
2000  -  5%  15% 25% 45%  -  4%  
2001  -  5%  15% 25% %40  -  4%  
2002  -  5%  15% 30% -  -  3%  
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