
 
 2102 أكتوبر 22 - و أ ج :  ملصدرا

 2102التجارة الخارجية : خالل ألاشهر التاسعة ألاولى من 
  

ىل نلجزائر امخجاري امؼجز حراجع  ,,11, ـب جعز ملابل 71,2 من ال وىل أ شهر امدسؼة خالل دوالر مليار 41,8 ا 

 ، ملائةاب 121,8 بـ حراجع ميثل ما دوالر مليار 81,2 بـ كدر ابخنفاض أ ي 71,2 من امفرتة هفس خالل دوالر مليار

 ادلارك. مصاحل دلى )واج( ػلمت حس امب

 هفس خالل دوالر مليار 7,147 ملابل دوالر مليار ,7712 بلغت حير حمسوسا ارثفاػا صادراتام وغرفت ’’

 اموطين املركز مؼطيات حسب دوالر مليار 11,2 بـ كميهتا ارثفؼت حير ،املائة( يف 417,)+ 71,2 من امفرتة

ػالم  نلجامرك. امخابع والاحصائيات مال 

 ,71-) دوالر مليار 181,1 ملابل دوالر مليار 111,7 دغن مدس خلر طفيف بشلك امواردات حراجؼت كام

 املصدر. هفس حسب دوالر مليار ,11, بـ كدر ابخنفاض ملائة(اب

 من امفرتة هفس خالل املائة يف 27 ملابل املائة يف 22 اىل اهخللت فلد ابمصادرات امواردات ثغطية ملؼدل وابمنس بة

 امسابلة. امس نة

 من ملائةاب 8122,) اخلارج  حنو نلجزائر  ال ساس ية املبيؼات متثل حزال ما احملروكات  فان ادلارك بياانت حسب و

 من امفرتة هفس خالل دوالر مليار 71177 ملابل دوالر مليار ,7818 غند مدس خلر نلصادرات( املكي احلجم

 ملائة.ا يف ,, حبوايل زايدة ميثل ما دوالر مليار ,114 بـ كدرت بزايدة أ ي ، 71,2

 7122 حوايل بزايدة أ ي دوالر مليار 114, ـب – ضؼيفة دامئا ثبلى اميت - احملروكات خارج امصادرات كمية وثلدر ’’

 .71,2 من امفرتة بنفس ملارهة ملائةاب

 مليون 47, )ملابل دوالر  مليون 21, بلمية املصنؼة هصف املنخجات من احملروكات خارج امصادرات وثخكون

 بلمية امصناغية وامخجهزيات ، دوالر( مليون 714)ملابل  دوالر مليون 722 بلمية امغذائية خجاتاملن  و ، دوالر(

 ،دوالر( مليون ,2 )ملابل دوالر مليون ,7 بلمية اخلام واملنخجات دوالر( مليون ,1 )ملابل دوالر مليون ,2

 ـب امفاليح وامؼخاد وامخجهزيات دوالر( ونملي 7, )ملابل دوالر مليون 7, بلمية امغذائية غري الاس هتالكية وامسلع

 دوالر(. مليون 1117ملابل) دوالر مليون 11,2
 



 مليار 1187, كميهتا جسلت اميت ةـــامصناغي زاتـــامخجهي فئة يف حراجؼات ػدة موحظت تابمواردا ًخؼلق وفامي

 مليار 4121 ملابل دوالر مليار 21,2 ـب املصنؼة هصف عــامسل ابملائة( ,17,-) دوالر مليار 178,, ملابل دوالر

 ابملائة(. 112,-) دوالر مليار 1,4, ملابل دوالر مليار 112, ـب اخلام واملنخجات  ابملائة( 212-) دوالر

 دوالر مليار ,21 ملابل دوالر مليار 217 بلغت حير امغذائية نلمنخجات ابمنس بة امواردات كمية ارثفؼت وابمللابل

وت اكةامط منخجات وكذا ابملائة( 218)+  ابملائة( 72127) دوالر مليون 18, ملابل دوالر مليار 1,7, ـب وامًز

 وامسلع ابملائة( 17111)+ دوالر مليون ,17 ملابل دوالر مليون 828 ـب مفاليحا امؼخاد و وامخجهزيات

 ابملائة(. 12,)+ دوالر مليار 217 ملابل دوالر مليار 211 ـب امغذائية غري الاس هتالكية

 يف دوالر مليار 111,7 ـب امللدرة امواردات فاثورة ا جاميل من أ هه ادلارك أ ركام ثظهر امواردات متوًل منط وخبصوص

هه 71,2 ـم ال وىل ةـــامدسؼ رــال شه مج نـــم ةـــابملائ 211,7 أ ي داــهل دوالر ارـــملي 71124 كميخه ما عــدف مت فا   ايلـــا 

 ملابل ة(ـــابملائ  17187) دوالر ارــملي ,711, روضـــامل ًقطر  نــغ املموةل امواردات ةــكمي تـبلغ بيامن امواردات

ىل انلجوء خالل من مومت دوالر مالًني 2  ابملائة(. 1117) امصؼبة ابمؼمةل احلساابت ا 

ل ومت جاميل من ابملائة 112) ندلفع  أ خرى وسائل بواسطة دوالر مليار 17, أ ي امواردات فاثورة من ثبلى ما متًو  ا 

 امواردات(.

 * لصين تحافظان على صدارة أهم الشركاء التجاريينإيطاليا وا *

ىل ادلارك بياانت جشري هجة من ًطاميا ثصدر ا   ـب 71,2 ـم ال وىل امدسؼة ال شهر  خالل اجلزائر زابئن أ مه ملامئة ا 

جاميل من ابملائة 218,) دوالر مليار 8177 ة( امصادرات  ا   ,711,) دوالر مليار 11,2 ـب  بفروسا مذبوػة اجلزائًر

س باهيا  مث ئة(ابملا  ابملائة( ,1,) دوالر  مليار 7118 ـب املخحدة اموالايت مث ابملائة( ,114,) دوالر مليار ,712 ـب ا 

ل  دوالر(. مليار 2177) دوالر مليار 12, ـب وامرباًز

جاميل من ابملائة 18,,) دوالر مليار 2172 ـب امصني فذخصدرها اجلزائر مموين أ مه كامئة أ ما ة( امواردات ا   ثلهيا اجلزائًر

ًطاميا  ابملائة( 112,) دوالر مليار 1112 ـب فروسا  مليار ,717 ـب وأ ملاهيا ابملائة( 2127) دوالر مليار 7174 ـب وا 

س باهيا مث ابملائة(  2128) دوالر  .(ابملائة ,212) دوالر مليار 7174 ـب ا 


