
 
 7102 مارس 20 - و أ ج :  ملصدرا

 7102 من شنة : تراجع كبير في العجز التجاري للصداس ي ألاول  تجارة خارجية
  

ىل نوجزائر امخجاري امؼجز حراجع - جلزائرا  01802ب جعز ملابل 7102 الأول امسدايس يف دوالر  مويار 48,4 اؤ

 ػومخه حس امب ، % 04800 بنس بة أأي دوالر مويار 082 كميخه ابخنفاض  7102  من امفرتة هفس يف دوالر مويار

 .كادلار  مصاحل  دلى وأأج

 

ػلم اموطين املركز مبياانت ووفلا ن ادلارك واحصائيات لآيلا ملؤ ىل ارثفؼت امصادرات فاؤ  دوالر مويار 0,8040 اؤ

 %( 1287)+ 7102 من امسدايس هفس يف دوالر مويار 018171 ملابل اجلاري امؼام من الأول امنصف يف

 دوالر.  مويار 48,7 كميهتا بزايدة

 أأي %(,18-) دوالر مويار ,,718 بلملا دوالر مويار 2,,778 مخصل طفيفا حراجؼا جسوت فلد امواردات أأما

 املصدر. هفس حسب دوالر، مويون 14, جحمه ابخنفاض

 املايض. امؼام من امفرتة هفس يف % 02 ملابل % ,2 بنس بة امواردات كمية امصادرات وغطت

 ات(نوصادر  الاجاميل احلجم من % 4820,) اخلارج يف اجلزائر مبيؼات من الأسد حصة دامئا احملروكات وجشلك

 % 1,817 وسبهتا بزايدة أأي دوالر مويار 07841 ملابل  7102 الأول امسدايس يف دوالر مويار ,0280 بلمية

 دوالر. مويار 4822 كمية متثل

جاميل من % 2870 حبصة أأي دوالر مويون 07, بوغت حير هامش ية احملروكات خارج امصادرات وثبلى  اؤ

 دوالر. مويون 2,, ملابل امصادرات

 مويون 2,2 )ملابل  دوالر مويون 2,0 بلمية مصنؼة هصف منخجات من احملروكات خارج امصادرات وثدشلك

 دوالر مويون 14 ـب خام منخجات و دوالر(  مويون ,07 )ملابل دوالر مويون ,,0 ـب غذائية ومنخجات دوالر(

 كمية اس خلرت بيامن (دوالر مويون 72 )ملابل دوالر مويون ,7 ـب  صناغية وجتهزيات دوالر( مويون 10 )ملابل

 دوالر. مويون , غند امغذائية غري  امسوع من امصادرات

  



 ـب كميهتا زادت اميت امغذائية  املنخجات ابس خثناء املس خوردة امسوع فئات مؼظم حراجؼت فلد  امواردات، وخبصوص

 142 فاثورهتا بوغت اميت امفلحية امخجهزيات وكذا دوالر مويار 4810 ملابل دوالر مويار 48412 مخصل % 820,

  %(. 4182)+  دوالر مويون  740 ملابل دوالر مويون

ىل املس خوردة امصناغية امخجهزيات فاثورة حراجؼت ذكل، ملابل ويف  %( 2807-) دوالر مويار 28170 اؤ

ىل املصنؼة هصف واملنخجات ىل امغذائية غري الاس هتلكية  وامسوع %( ,008-) دوالر مويار 081 اؤ  مويار 48010 اؤ

ىل اخلام واملنخجات %( 1801-) دوالر ىل وامزيوت امطاكة ومنخجات %( 287-) دوالر مويون 2,7 اؤ  202 اؤ

 %(. 287-) دوالر مويون

هه امواردات متويل بمنط يخؼوق وفامي  018,4 جحمها امواردات من حلصة ابمنس بة هلدا امفواثري كمية دفع مت كد فاؤ

جاميل من % 2187) مويار  غن اهمتويل مت بيامن  7102 من امفرتة بنفس ملارهة % 1801 ـب  اجعبرت  امواردات( اؤ

جاميل من % 12817 ميثل ما أأي دوالر مويار 810, جحمها واردات حلصة ابمنس بة بنكية روضك طريق  امواردات اؤ

 بل)ملا دوالر مويون 2 ـب امواردات  امصؼبة ابمؼمةل اخلاصة امبنكية احلساابت مومت حني يف %( 2800 ـب )حراجع

 دوالر(. مويون 00

ىل انوجوء خلل من امواردات بلية متويل ومت  من % 1840) دوالر مويون 2,7 بلمية أأخرى دفع وسائل اؤ

جاميل  %. ,0,8 وسبذه ابخنفاض امواردات(  اؤ


