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 مقارهة ارثفاؿا  7102 س ية من ال ول امثاليث خالل الاس خرياد ؾيد املذائية امليخجات أ سـار جسلت - اجلزائر

 امليخجات أ سـار جسلت اجامال امخجارة. وزارة دلى )وأ ج( ؿلمت حس امب 7102 س ية من امفرتة بيفس

 .ابملائة 722و ابملائة 1620 بني ما يرتاوح ارثفاؿا الاس خرياد دلى امزراؾية - املذائية نلعياؿات  املوهجة

 امفرتة بيفس مقارهة ( ابملائة 02600+) نلعن دوالر 7.8.7  ىلا   الاس خرياد ؾيد احلليب مسحوق سـر ارثفؽ وقد

 قفزت بيامن  ( ابملائة 7,60+)  نلعن دوالر 7.7 ىلا   الاس خرياد ؾيد امبين امسكر سـر زاد لام .7102 س ية من

 %(. 7768+) نلعن  دوالر 7.217 ىلا   نلحليب ادلمسة امليخجات سـارأ  

 و ابملائة 260 بني ما يرتاوح اـــارثفاؾ اـــبدورُ جسلت فقد امــاخل وتـــنلزي الاس خرياد دلى ارــال سـ وخبعوص

 أ سـار جسلت رةــملاي وثرية يف و  .ابملائة 7610 ـب  ؽـــحراج اذلي امضمس ؾباد زيت رـــسـ ابس خثٌاء  ابملائة 722

ىل بـــامعل امقمح نــم دـــامواح امعن رــسـ اخنفغ حيث اــملحوػ اــحراجـ الاس خرياد ؾيد وبـاحلب  077 ا 

 نلعن دوالرا 717 ىلا   انلني امقمح سـر اخنفغ  لام 7102 س ية من امفرتة  بيفس مقارهة ( ابملائة 1682-) دوالر

 ابملائة(. 00670+) نلعن دوالر  710 ىلا   اذلرى سـر  ارثفؽ بيامن ( ابملائة ,16-)

 07.818 اىل اخنفغ اذلي احملمط امنب سـر ابس خثٌاء ارثفاؿا مجملِا يف جسلت فقد مبقاةلا مليخجات ابمًس بة و

 و نلعن( دوالر 88.)  ابملائة 0,677 ـب اخنفاضا جسل اذلي امـادي امعامظم مرلز و ( ابملائة 0867-) نلعن دوالر

 نلعن(. دوالر .7,.0 ) ابملائة 267 ـب املذائية امـجائن

ىل  ارثفؽ فقد حملمطا كري امنب سـر أ ما  8,2 ىلا   الابيغ امسكر و  ( ابملائة +70610+) نلعن دوالر 77,.7 ا 

 7.080 ىلا   امضاي و ابملائة( ,26+) نلعن دوالر  2.777 ىلا   ال ظفال حليب و ( ابملائة 20)+ نلعن دوالر

 لذكل موحغ اجلافة نلبقول بةابمًس   و .ابملائة( 07)+ نلعن دوالر  .2, ىلا   ال رز و ( ابملائة 00)+ نلعن دوالر

 دوالر 0.000 ىلا   مهنا امواحد امعن سـر قفز حيث اجلافة امفاظومياء مثل  الاس خرياد ؾيد ال سـار يف  ارثفاع

ىل اجلافة وامزبالء (ابملائة 7,627+) نلعن  ابملائة(. 77)+ نلعن دوالر 220 ا 

 



 0.070 ىلا   امـدس سـر قفز بيامن  ابملائة(  00)+ نلعن دوالر 0.7.7 ىلا   الاس خرياد ؾيد امحلط سـر ارثفؽ لام

 .ابملائة( 2060+) دوالر 0.222 ىلا   الاس خرياد ؾيد امعن ارثفؽ فقد امثوم  سـر أ ما ( ابملائة 262+) نلعن دوالر

 ابملائة. 21 من لرثأ  ب ابرثفاع  أ ي نلعن دوالر 7.2,0 بسـر اس خريادُا مت فقد امثوم ملادة ابمًس بة أ ما

ىل املربدة ال بقار حلوم أ سـار ارثفـت فقد ل سامكا و انلحوم وخبعوص  أ سـار و (ابملائة 2)+ نلعن دوالر  0.228ا 

ىل اجملمدة ال بقار حلوم  اس خريادٍ مت فقد اجملمد امسمك سـر أ ما (ابملائة ,68.+) نلعن دوالر 0.0,2 ا 

 .0.77 ىلا   حراجـت فقد اجملمدة ال قيام حلوم أ سـار خيط فامي أ ما (.ابملائة 762+) نلعن دوالر 0.0,7  بسـر

 اال مسيت سـر جسل فقد املذائية امليخجات كري ال خرى امليخجات خيط فامي أ ما . (ابملائة 8670-) نلعن دوالر

 اخنفاض ميثل ما 7102 س ية من امفرتة هفس خالل دوالر 20 مقابل نلعن دوالرا ., ىلا   الاس خرياد ؾيد حراجـا

 من امفرتة بيفس  مقارهة (ابملائة 08)+ ـب ارثفاؿا جسل اذلي بورثالهد هوع من مسيتاال   ابس خثٌاء  (ابملائة 060-) ـب

 .7102 س ية

 الحليب و القمح  الدواوين العموميت للضبط حسيطز دائما على وارداث مسحوق 
 

 اموظين ادليوان و نلحليب  اموظين ادليوان مثل نلضبط امـمومية ادلواوين أ ن امخجارة وزارة حعيةل حكضف و

 امخوايل. ؿىل امقمح و احلليب مسحوق من امبالد تواردا ؿىل يس يعران يزالان ما نلحبوب املِين

 07 قام بيامن احلليب مسحوق واردات اجاميل من ابملائة 70 مقداٍر ما نلحليب اموظين ادليوان اس خورد وقد

 .املس خوردة املكية اممكيات  من ابملائة ., ابس خرياد اخلاص امقعاع من متـامال

 يه و املموهني قامئة ثخعدر  بدلان (,) مخسة مضهنا من بدلا 02 ىدل احلليب مسحوق مبادة اجلزائر وثزتود

 %( 760) بوموهيا و %( 2612) ال رجٌخني و %( 07677) فروسا و اال جاممية( امواردات من % 2162) هيوزيليدا

 كلبيةال   ابس خرياد نلحبوب املِين اموظين ادليوان قام انلني و امعلب نلقمح ابمًس بة و .(% 060)  بلجياك و

 الاجاممية.  امواردات من % 2262 بًس بة اس خأ ثر حيث املادثني من امساحقة

 س خوردي  مل بيامن امواردات اجاميل من % 2860 بًس بة اخلاص امقعاع من رشاكت . ابرشهتا فقد اذلرى واردات أ ما

 مت فقد اخلام املذائية امزيوت خبعوص و . % 602, سوى هـامال   ةــكذيأ   واردات طــمضب امـمويم ادليوان

 يف ثبقى اميت و اخلاص امقعاع من ةـــرشل بيهنم من رئيس يني متـاملني 2 قبل نم ممكياتا كامبية اس خرياد

جاميل من % 7672, ـب  امرايدة  املس خوردة. اممكيات ا 

 من % 8267 ـب امواردات  جمال يف مكخعدر ماكىهتا ؿىل امرشلة هفس حافؼت امبين امسكر مادة وخبعوص

جاميل  .املس خوردة ياتاممك  ا 

 ـيقارب ما ؿىل اس خحوذت رشلة  مضهنا من اس خرياد رشاكت 7 وجود لـــجس فقد ال بيغ رــامسك ملادة وابمًس بة

 الاجاممية. امواردات من ابملائة ,2

جاميل  من % 71 ابس خرياد أ ساس يني موردين 2 قام فقد احملمط كري امنب مادة أ ما  حاز بيامن املس خوردة اممكيات ا 

 خواص متـاملني 7 قام فقد الامسيت واردات أ ما .امواردات من ابملائة  7, ؿىل احملمط نلنب وردينمس خ 7 ؿىل

 يـادل ما ابس خرياد قام واحد متـامل مضهنم من نلواردات الاجاميل احلجم من ابملائة 21 اىل يعل ما ابس خرياد

 امواردات. اجاميل من ابملائة  77

 



 وس و الثو في فاجورة وارداث امل  انخفاض كبير
 

 بـد 7102 س ية من ال ول  امثاليث خالل اس خرياد معلية اية جسجل مل اجلافة( و امعازجة ) امفوالَ وخبعوص

 امخيفيذ. حزي امحلضيات و امعازج امـيب و امخفاح اس خرياد مٌؽ ثـلمية دخول

 امثالث ال صِر اللخ  ظن 0.701 ىلا   ثقلعت حيث املس خوردة اممكيات يف مبري حراجؽ جسل فقد املوز أ ما

 اىل يعل ابخنفاض أ ي 7102 س ية من  امفرتة هفس خالل جسلت ظن 22.271 مقابل 7102 س ية من ال وىل

قرار ثبـا ذكل و ابملائة ,.  امليخوج. ُذا الس خرياد امرخط هؼام ال 

 .7102 س ية من امفرتة  هفس خالل دوالر مليون 168, مقابل دوالر مليون 7670 املوز واردات قمية وبللت

 مقابل 7102 س ية من الاول امثاليث خالل دوالر 277.111 ىلا   اخنفاضا امثوم اس خرياد ورةــفاث ؾرفت لام

 حراجـت فقد املس خوردة اممكيات حيث من أ ما 7102 س ية من امفرتة هفس خالل دوالر مليون 00602

 . ابملائة 267. بلف ابخنفاض أ ي ظن 2.270 مقابل ظن 777 ىلا   بدورُا

 (ظن .08 مقابل ظن 2.1)  اجملفف املضمش خعوظا اجلافة امفوالَ من املس خوردة اممكيات ارثفـت ملقابلاب

 من امفرتة بيفس مقارهة (ابملائة 008+) ـب ارثفاع ميثل  ما دوالر 710.,27 مقابل دوالر مليون 7607 ثقدر بفاثورة

 .7102 س ية

 فاثورة بللت حني يف ابملائة(  778)+  ظن 722 مقابل ظن 22,.0 اجملفف امربقوق اس خرياد مكيات بللت بيامن

 اممكيات بللت فقد )امزبيب( اجلاف امـيب أ ما .دوالر(  مليون 0607 )مقابل دوالر مليون 7610 اس خريادٍ

 ماليني , مقابل دوالر مليون 267 ـب قدر جاميلا   مببلف   ابملائة( 28)+ ظن  7.001 مقابل ظن ,7,.0 املس خوردة

 .7102 س ية من امفرتة هفس خالل  دوالر


