
 
 7102 أوت 21 - و أ ج :  ملصدرا

 7102التجارة الخارجية : خالل ألاشهر السبعة ألاولى من 
  

ىل 7102 من الأوىل الس بعة الأشير خالل للجزائر الخجاري العجز حراجع  - جلزائرا  مقابل دوالر مليار 7102 اؤ

 بلغ حراجعا ميثل ما دوالر مليار 4144 قدره ابخنفاض يأأ  7107 من الفرتة هفس خالل دوالر مليار 01170 ـب جعز

 ادلارك. دلى جأأ و  علمت حس امب ابملئة، 47

 07111 مقابل 7102 من الأوىل الس بعة الأشير خالل دوالر مليار 71120 لخبلغ كبري بشلك الطادرات ارثفعت و

عالم الوطين املركز معطيات حسب ابملئة( 71117+) 7107 من الفرتة هفس خالل دوالر مليار  و الآيل لالؤ

 .للجامرك الخابع االؤحطائيات

ذ طفيفا حراجعا فعرفت الواردات أأما  خالل ابملئة( 0116-) دوالر مليار 72102 مقابل دوالر مليار 77162 لؽتب اؤ

ىل ابلطادرات الواردات ثؽطية معدل ارثفع هبذا و املطدر. هفس حسب الفرتة، هفس  ابملئة. 70 مقابل ابملئة 22 اؤ

ىل اجلزائر مبيعات اؼلب كعادهتا احملروقات جشلكت و  مببلغ للطادرات( االؤجاميل احلجم من ابملئة 14120) اخلارج اؤ

 ابملئة. 77171 وسبذو ابرثفاع أأي 7107 من الفرتة هفس خالل دوالر مليار 01111 مقابل دوالر مليار 01170

 0111 ًخعد مل مببلغ للطادرات( االؤجاميل احلجم من ابملئة 1171) ىامش ية احملروقات خارج الطادرات حطة ثبقى و

 . 7107 من الفرتة بنفس مقارهة ئةابمل  7111 ـب ارثفاعيا من ابلرمغ دوالر مليار

 و دوالر( مليون 267 )مقابل دوالر مليون 267 ـب املطنعة هطف املواد من أأساسا الطادرات ىذه ثدشلك و

 مليون 41 )مقابل دوالر مليون 41 ـب اخلام املواد و دوالر( مليون 011) دوالر مليون 701 ـب الؽذائية املواد

 ؼري الاس هتالكية املواد و دوالر( مليون 71 )مقابل دوالر مليون 41 ـب الطناعي الخجيزي منخجات و دوالر(

 دوالر(. مالًني 01 )مقابل دوالر مليون 00 ـب الؽذائية

ىل ابملئة( 1177-) املطنعة هطف  املنخجات مثل حراجعا املواد من الفئات بعظ عرفت فقد الواردات أأما  7177 اؤ

ىل ابملئة( 1101-) الطناعي الخجيزي تمنخجا و دوالر مليار 7161 مقابل دوالر مليار  مقابل دوالر مليار 6140 اؤ

ىل ابملئة( 1161-) اخلام املواد و دوالر مليار 6167  دوالر. مليون 114 مقابل دوالر مليون 616 اؤ



ىل ابملئة( 11112)+ الفاليح الخجيزي مواد ػرار عىل ارثفاعا الواردات من أأخرى مجموعات جسلت أأخرى، هجة من  اؤ

ة املواد و دوالر مليون 721 مقابل دوالر ليونم  166 ىل ابملئة( 71127)+ الدشحمي ومواد الطاقًو  مليون 116 اؤ

 دوالر. مليون 222 مقابل دوالر

ىل ابملئة 01101 ـب الؽذائية املواد واردات ارثفعت كام  ارثفعت حني يف دوالر مليار 412 مقابل دوالر مليار 1102 اؤ

ىل ابملئة 0122 ـب الؽذائية ؼري الاس هتالكية السلع واردات  خالل دوالر مليار 4121 مقابل دوالر مليار 4164 اؤ

 املقارهة. فرتة هفس

جاميل لكفة لخؽطية و  مت دوالر مليار 77162 بلؽت اليت و 7102 من الأوىل الس بعة الأشير خالل الواردات اؤ

جاميل من ابملئة 7112) هقدا دوالر مليار 07110 ختليص  من الفرتة بنفس مقارهة ابملئة 1171 اعابرثف الواردات( اؤ

 من ابملئة 11111 ميثل ما أأي ابملئة( 7117-) دوالر مليار 1171 مبلغ القرض خطوط ػطت بيامن 7107 س نة

جاميل  الواردات. اؤ

 مقابل دوالر مالًني 7 مببلغ الواردات من فقط ابملئة 1117 ثؽطية يف الطعبة ابلعمةل اخلاضة احلساابت سامهت و

 دوالر. نيمالً 7

جاميل من ابملئة 1117) دوالر مليون 114 مببلغ الواردات من ثبقى ما قمية جسدًد مت و  دفع "وسائل ـب الواردات( اؤ

 .7107 س نة من الفرتة بنفس مقارهة ابملئة 02112 برتاجع أأي أأخرى"


