
 
 7102 مارش 20 - و أ ج :  ملصدرا

 7102ين ألاولين لضنة شهر خالل الاحصائيات التجارة الخارجية 
  

 مليار 2627 ـب جعز مقابل 7192 من شيرين أ ول خالل دوالر مليار 96,1 للجزائر التجاري الؼجز بلؽ - اجلزائر

 يف املائة يف 55  ـب تراجؼا ًؼادل ما دوالر مليار 7612 قدره ابخنفاض أ ي ، ,719 من الفرتة هفس خالل دوالر

 امجلارك. مصاحل ىدل االثنني اليوم وأ ج ػلمتو حس امب املقارهة، فرتيت بني الؼجز

ىل الصادرات وارثفؼت ة الس نة من فرباير وهناًة ًناير بني دوالر مليار 615, ا   دوالر مليار  2611 مقابل اجلاًر

 ًوحض دوالر، مليار ,761 ـب زايدة ًؼادل ما أ ي املائة يف 596,2 بلغت بزايدة أ ي ,719 من الفرتة هفس خالل

ػالم الوطين املركز  للجٌلرك. التابع واال حصائيات لال 

 خالل دوالر مليار 2629 مقابل وفرباير ًناير شيري دوالر مليار 2625 غند هجهتا من الواردات تواس تقر 

 املائة. يف 1659 بلغت طفيفة بزايدة أ ي املاضية، الس نة من الفرتة هفس

 املائة. يف 57 مقابل املائة يف 27 حدود يف الواردات ثغطية الصادرات ومضنت

 وسبتو ما احملروقات صادرات مثلت ، فرباير - ًناير يف دوالر 55 ال جتاوزت اليت البرتول اسؼار حتسن وبفضل

 الفرتة هفس خالل دوالر مليار ,262 مقابل دوالر مليار  ,56 بلغت واليت ، الصادرات اجٌليل من املائة يف 1765

 . املائة( يف 57672 )+ دوالر مليار 9675 بزايدة ، ,719 من

 دوالر مليون 5,1 اىل فارثفؼت الصادرات(، قمية اجٌليل من املائة يف ,26) قاتاحملرو خارج للصادرات وابلنس بة

  املائة(. يف ,1,6 )+ دوالر مليون 725 مقابل

 دوالر( مليون 925 )مقابل دوالر مليون 215 ـب املصنؼة هصف املنتجات يف احملروقات خارج الصادرات وتمتثل

 7 )مقابل دوالر مليون 92 ـب اخلام املنتجات ، دوالر( يونمل  52 )مقابل دوالر مليون 57 ـب الغذائية والسلع

 غري الاس هتالكية والسلع دوالر( مليون , )مقابل دوالر مليون 7 ـب الصناغية التجيزيات سلع ، دوالر( مليون

 دوالر(. مليون 2 )مقابل دوالر مليون 7 ـب الغذائية

 ٍلوػات : اخنفاضا مهنا ٍلوػات 2 جسلت ردةاملس تو  املنتجات من ٍلوػات 2 بني مفن للواردات، وابلنس بة

 املصنؼة. هصف واملنتجات الغذائية غري الاس هتالكية والسلع التشحمي ومواد الطاقة

 



 

ىل الغذائية املنتجات واردات وارثفؼت  التجيزيات وسلع (، دوالر مليار 9675 )مقابل دوالر مليار 9659 ا 

ىل الصناغية  دوالر مليون ,91 اىل الفالحية التجيزيات و ،دوالر( ارملي 76,2 )مقابل دوالر مليار 2 ا 

ىل اخلام واملنتجات دوالر( مليون 21  )مقابل  دوالر(. مليون 771 )مقابل دوالر مليون 711 ا 

 775 )مقابل دوالر مليون 959 اىل التشحمي ومواد ابلطاقة اخلاصة اجملموػات يف الواردات تراجؼت وابملقابل

 ويف دوالر( مليار 9617 )مقابل دوالر مليار 96,9 اىل املصنؼة للنصف بةوابلنس   دوالر(، مليون

 . دوالر( مليار 9671 )مقابل دوالر مليار ,961 اىل الغذائية غري الاس هتالكية  املواد

 دوالر مليار 56,2 ـب درتـق ؽـــمبال عــدف مت ةل،ــاملسج الواردات ةــقمي نـم دوالر ارــملي 2625 ـال نــمض نـوم

 الفرتة بنفس مقارهة هقدا التسدًد من املائة يف 2 بلغت بزايدة أ ي ، (الواردات من ائةامل يف 5162) هقدا

 .,719 من

 أ ن حني يف ، املائة( يف 167 ـب )اخنفاض دوالر مليار ,767 بقمية املائة يف 22 بنس بة الواردات القروض ومتول

 اس ترياد. معلية أ ي متول مل اذلاثية الصؼبة الؼمةل حساابت

ىل ودةــالؼ خالل من تـمفول وارداتـال ابيق اـأ م  )ابخنفاض  دوالر مليون 7,9 دودــح يف عــلدلف رىــأ خ طرق ا 

 (. املائة يف 7565 ـب

 

 

 ايطاليا والصين ثحافظان على مكاهتهما كأول الشركاء

 

 من دوالر مليار 9612 ـب اًطاليا يف ، 7192 فرباير - ًناير خالل للجزائر ال وائل الزابئن ويمتثل

س باهيا ةــمتبوغ ، ة(ــاجلزائًر ةــالؼام الصادرات من املائة يف 92622) ةــاجلزائًر  ادراتـالص  دوالر مليون 192 ـب اب 

 دوالر مليون 5,7 ب املتحدة الوالايتو  ، املائة( يف 97ر2,دوالر) مليون 2,5 ب وفروسا املائة( يف 95695 )

 املائة(. يف 2ر95دوالر) مليون 522 ب وتركيا املائة(  يف 2ر2,)

 دوالر مليار ,965 ـب القامئة رأ س ػىل ثبقى اليت الصني جند ، رـــللجزائ الرئيس يني للمموهني ةــوابلنسب

ة الواردات  من ة الواردات من املائة يف 71679) اجلزائًر  دوالر  مليون 22, ـب بفروسا متبوػة لية(،اال جٌل اجلزائًر

 (املائة يف 62,) دوالر مليون 591 ـب واملاهيا املائة( يف 61,) دوالر مليون 522 ـب  واًطاليا (املائة يف 7692)

 املائة(. يف 567) دوالر مليون 555 ـب واس باهيا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  7102هم الدول املموهة للجسائر خالل الشهرين ألاولين من صنة 

 

 . 7192فرباير و ًناير خالل للجزائر املموهة ادلول بأ مه قامئة ًًل فامي - راجلزائ

ػالم الوطين املركز : املصدر ة للجٌلرك التابع اال حصائيات و الآيل لال   .اجلزائًر

  

   (,719 س نة خالل الفرتة بنفس مقارهة التطور)           دوالر( مليون ) القمية          ادلول

  

 +%1ر22                                           9.5,2                 الصني

 % -77ر72                                            22,                  فروسا

      -%72ر5                                              522                 اًطاليا

  +%95ر,                                             591                   أ ملاهيا

 %-92ر57                                            555                 اس باهيا

 -                                                557          اجلنوبية كوراي

 %-,ر2                                              295                   تركيا

ل  +%52ر1                                             299                الرباًز

 +%22ر9                                             721              ال رجنتني

 -                                                ,,7                 روس يا

  %-21ر75                                            7,2       املتحدة الوالايت

الهدا  -                                                9,7        اجلدًدة ًز

 +%51ر7                                             952                   كندا

  +%5ر5                                              952                   اليند

     +%21ر5                                             912                  الياابن

 9,2.,       الفرغي اجملموع

 2.257              اجملموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7102  هم الدول زبائن الجسائر خالل الشهرين ألاولين من العام

  . 7192 فرباير  هناًة و ًناير بني ما للجزائر ال ساس يني الزابئن ادلول قامئة ًًل فامي - اجلزائر

ػالم الوطين املركز : املصدر  .للجٌلرك التابع الاحصائيات و الآيل لال 

 

 (,719س نة خالل الفرتة بنفس مقارهة ) التطور           دوالر( )مليون القمية                   ادلول

  

 %-2ر,9                                              9.125                                اًطاليا

       % +55ر7                                                 192                               اس باهيا

 +%72ر2                                                2,5                                 فروسا

 % +57                                                 5,7                     املتحدة الوالايت

 +%22ر,5                                                522                                  تركيا

                                                             511                               ىوالهدا

ل     +%27ر5                                                291                              الرباًز

 +%71ر75                                                 752                                 كندا

 -                                                     915                                  كواب

 +%21ر2                                                927                               بلجياك

 %-71ر9                                                925                              الربثغال

طاهيا     +%59ر95                                                 922                     الؼظمى بًر

 -                                                    972                               اليوانن

 -                                                     917                                 اليند

                                                      72                            اهدوهيس يا

 +%12ر22

  5.5,5                 الفرغي اجملموع 

  ,15.,                          اجملموع

 

 


