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 اىَيخص:
هى  إٔضهى ؼزهح السٗاساخ االلذصادٗح الكلٗح ذركز الدّل علٔ السٗاسح الذظارٗح الخارظٗح الى       

عٗش فٖ هعزل عى الدّل ال ذسذطٗع إذتاع سٗاسح اكذفاء ذاذٖ فٖ هخذلف المطاعاخ، ّتالذالٖ اسذؼالح ال
تمٗح العالم ،ّهع ظِّر العّلهح االلذصادٗح أصتػ ذؼرٗر الذظارج هى كل المّٗد ؼذهٗح لكل الدّل ّلٗسخ 
اخذٗارا ،ضهى فضاء دّلٖ هذعدد األطراف ّذؼخ إشراف هًظهح دّلٗح ُٖ اؼد ركائز ُذٍ العّلهح 

 ُّٖ الهًظهح العالهٗح للذظارج .
الًاهٗح ذتًخ إسذراذٗظٗح الذؼرٗر ،ّعهلٗا ّلعخ علٔ اذفالٗح الشراكح هع ّالظزائر كغٗرُا هى الدّل      

االذؼاد األّرتٖ ،ُّٖ فٖ سعِٗا الؼشٗز لالًضهام للهًظهح العالهٗح للذظارج،فرغم الطفرج الهالٗح 
ّرغم الّفرج الهالٗح ذتمٔ الهخاّف ؼّل الذؼرٗر ،ّذؼمٗق ذّازًاخ كلٗح 2000الهسظلح تداٗح هى سًح 

 ّأشارٍ علٔ االلذصاد ّالهؤشراخ االلذصادٗح الكلٗح.الذام 
سعر  ،الهؤشراخ االلذصادٗح الكلٗح، ، ذؼرٗر الذظارج الخارظٗح الذظارج الخارظٗح : الكلمات المفتاحٌة

 ،التطالح. الصرف
Au milieu de l’ ensemble de politiques macroéconomiques ,des Etats se base sur la politique 

de commerce extérieur, parce que ces derniers ne peut pas réaliser   la politique 

d'autosuffisance dans les différents secteurs  et  l’impossibilité de vivre dans l'isolement du 

reste du monde, avec l'avènement de la mondialisation économique, la libéralisation du 

commerce de toutes les restrictions devienne  inévitable pour toutes les nations et non pas un 

choix, en l'espace d'un international multilatéral et sous la supervision d'une organisation 

internationale qu’ est l'un des piliers de cette mondialisation :  l'Organisation mondiale du 

commerce.uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu  

      Et l'Algérie, comme d'autres pays en développement a adopté une stratégie de libération, 

et pratiquement signé un accord de partenariat avec l'Union européenne, en plus  sa volonté de 

rejoindre l'Organisation mondiale du commerce, malgré le boom financier enregistré au début 

de l'année 2000 et parvenir à atteindre de l'équilibre macro. 

Malgré  l’abondance financière  les préoccupations financières restent sur la libéralisation 

totale et ses effets sur l'économie et les indicateurs macroéconomiques totales. 

Mots clé :commerce extérieure ,libre échange ,les indices macroéconomiques, le taux de 

change, le chômage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٌمـــرحـــالن مــــرحــــم هللا الـــســـب

 

 اإلهداء:
 

والدي الكرٌمٌن عرفانا وتقدٌرا وامتنانا انحنً لهما إلى  
 

 أطال هللا لً فً عمرهما
 
 

 سندي فً هذه الحٌاة زوجً العزٌز:طـــارق إلى
 
 
 

 وفــاء،أمٌنــة،خلـــود،أمٌــــــــر إلى إخوتً األعزاء:
 
 
 

 إلى حبٌبة قلبً وبهجة روحً :
 

 نهـــــــى
 

دائما فً عٌنً صغٌرتًستبقٌن   
 
 

 إلى صدٌقتً التً اعتبرها أختا لً:حنـــان
 
 

 إلى كل عائلتً وعائلة زوجً

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :رشكر وتقدٌ
 

 قٞو قذَٝا ألحذ اىحنَاء:ّشاك حقذس ٗححخشً أصخارك أمثش حقذٝشا ألبٞل،

 فشد ػيٌٖٞ "إُ أبٜ صبب حٞاحٜ اىفاّٞت ٗأصخارٛ صبب حٞاحٜ اىخاىذة".

ا فبؼذ هللا ػز ٗخو أحقذً بدزٝو اىشنش ٗ االٍخْاُ إىٚ أصخارٛ اىَششف اىذمخ٘س خْش٘س خَاه ػيٚ إر

 صبشٓ ٗصؼت صذسٓ ،ٍٗضاػذحٔ ٗح٘خٖٞاحٔ اىقَٞت خزٝو اىشنش.

 إىٚ خَٞغ أصاحزحٜ ٍِ اىط٘س االبخذائٜ إىٚ اىَشحيت اىداٍؼٞت دُٗ اصخثْاء.
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 مقدمة عامة:

رجٌة احد حقول النمو االقتصادي وذلك من خالل الصادرات التً تمثل منفذا تعتبر التجارة الخا       

والعمل فضال عن تحقٌق  اإلنتاجعلى حجم  التؤثٌرالخارجٌة وبالتالً  األسواقعبر  اإلنتاجلتصرٌؾ 

 الواردات التً تؽطً االحتٌاجات المحلٌة ؼٌر المشبعة . إلى باإلضافة، األجنبًمورد من الصرؾ 

 ،محددة وأسالٌبظٌم وتسٌٌر التجارة الخارجٌة تطبق سٌاسات تجارٌة هً عبارة عن قواعد ولتن      

هناك سٌاسات  أن إلىاستقراء الفكر االقتصادي المعاصر فً مجال السٌاسات التجارٌة ٌشٌر ان و

 بٌن التحرٌر و التقٌٌد تعمل بها الدول حسب مقتضٌات مصالحها وظروفها االقتصادٌة. تتؤرجح

مدرسة التجارٌٌن وفً مرحلة تالٌة سادت  أفكارفً مرحلة متقدمة سادت حماٌة التجارة بفضل ف     

ادم سمٌث ثم عادت من جدٌد لتنشط سٌاسة الحماٌة بعد الحرب  أفكارحرٌة التجارة الدولٌة بفضل 

وودز اثر مإتمر برٌتن على  سٌاسة حرٌة التجارة الخارجٌة و إلىالعالمٌة الثانٌة ومن اجل العودة 

تم االتفاق بٌن الدول للمشاركة على تنظٌم السٌاسة التجارٌة  األمرٌكٌةالمنعقد فً الوالٌات المتحدة 

الدولٌة من خالل طرح فكرة لمنظمة التجارة الدولٌة ،فؤنشبت االتفاقٌة العامة للتعرٌفة الجمركٌة الجات 

اقٌة بمثابة معاهدة دولٌة متعددة ،حٌث تعد هذه االتف 1947لتخفٌؾ القٌود واالنفتاح التجاري سنة 

 المنظمة العالمٌة للتجارة. 1995،تبلورت وتطورت لتحل محلها فً سنة  األطراؾ

والجزابر كدولة نامٌة تواجه صعوبات مختلفة لالندماج فً االقتصاد العالمً وما ٌفرضه من تؽٌٌر       

 ،اللجوء الى المإسسات الدولٌة إلىبها  أدىوضؽوطات دولٌة ،وهذا ما  اإلستراتٌجٌةللسٌاسات 

كانت وخٌمة على  أنها إالكانت مجدٌة على مستوى التوازنات الكلٌة، أنهاامالءات ،رؼم  إلىوالرضوخ 

 المستوى االجتماعً.

رت الجزابر جٌدا لهذه ضفهل ح اإلصالحاتفسٌاسة  تحرٌر التجارة الخارجٌة كانت من نتابج هذه       

 بجها وتتالفى سلبٌاتها.السٌاسة كً تستفٌد من نتا

 التالٌة: اإلشكالٌةوتداعٌات وعلٌه ٌمكن طرح  آثارتحرٌر التجارة الخارجٌة له  إن: العامة اإلشكالٌة

-0222خالل الفترة  ماهو اثر تحرٌر التجارة الخارجٌة على المؤشرات االقتصادٌة الكلٌة للجزائر

 ؟0222

 : ٌةومن هذه االشكالٌة نطرح االسئلة الفرعٌة التال

  .كٌؾ روجت نظرٌات التجارة الخارجٌة لسٌاسة تحرٌر التجارة 

 هو اثر تحرٌر التجارة الخارجٌة على بعض هذه  ماذا نقصد بالمإشرات االقتصادٌة الكلٌة،وما

 المإشرات.

 على  األثر قٌاس من خالل  هآثارهً  كٌؾ كان مسار تحرٌر التجارة الخارجٌة فً الجزابر،وما

 ٌة الكلٌة.المإشرات االقتصاد



 هذه التساؤالت المطروحة ،تندرج الفرضٌات التالٌة:عن  ولإلجابة

  التخصص وتقسٌم العمل الدولً.  مبدأ أساستقوم التجارة الخارجٌة على 

  وقدرتها على زٌادة معدالت النمو االقتصادي من  انجا عتهعالمٌا  أثبتتسٌاسة تحرٌر التجارة

 تنمٌة الصادرات. إستراتٌجٌةخالل 

 فً الجزابر بٌن تحرٌر التجارة الخارجٌة والمإشرات االقتصادٌة الكلٌة ارتباطٌهاك عالقة هن. 

 تحسن فً المإشرات االقتصادٌة الكلٌة. إلىتحرٌر التجارة الخارجٌة للجزابر  أدى 

 اختٌار الموضوع: أسباب-

 السٌاسة التجارٌة التً هً واحدة من مجموعة سٌاسات االقتصاد الكلً . أهمٌة 

 تعرؾ على سلبٌات واٌجابٌات التحرٌر بالنسبة للجزابر ٌعطً بالضرورة الحلول الكفٌلة ال

نعرض المشكلة على مكبرة كً توضح لنا الرإٌة وهذا نصؾ الحل  أننا أيبمعالجة المشكلة 

 بالنسبة لنا.

  بد من قرار انضمام الجزابر للمنظمة العالمٌة للتجارة حتمً وال رجعة فٌه بالنسبة لها،فال أنبما 

 بالسٌاسة التجارٌة وتطوٌر المزاٌا النسبٌة  الكامنة التً تملكها الجزابر. أكثرالواقعٌة واالهتمام 

 الدراسة :  أهداف-

 النظري للتجارة الخارجٌة وسٌاسة تحرٌر التجارة الخارجٌة كتوجه استراتٌجً  اإلطار إبراز

الجزابر فً مجال السٌاسة  راتٌجٌةإستودورها ضمن حزمة السٌاسات االقتصادٌة الكلٌة ،وفهم 

 .التجارٌة 

 المإشرات االقتصادٌة الكلٌة على المستوى الخارجً  بداٌة بالمٌزان التجاري والذي ٌعتبر  إبراز

الربط بٌن االقتصاد  أداةبلد ،وسعر الصرؾ الذي هو  أليمرآة عاكسة للتجارة الخارجٌة 

 أداءالمإشرات للداللة على  أهمالداخلٌة فنجد بالنسبة للمإشرات الكلٌة  أماالمحلً و الخارج،

 والتضخم والبطالة. اإلجمالًاالقتصاد الناتج المحلً 

 

 الدراسة: أهمٌة-

التجارة الخارجٌة والمكانة التً تحتلها السٌاسة التجارٌة فً اقتصادٌات  أهمٌةالدراسة من  أهمٌةتنبع 

 الدول التً تحقق معدالت نمو اٌجابٌة .

 مً نحو تحرٌر التجارة الخارجٌة،واعتبارها احد متطلبات االندماج فً االقتصاد العالمً.التوجه العال

 االقتصادي . األداءتعبر المإشرات االقتصادٌة الكلٌة عن 

 



 المنهج المتبع:-

المرتبطة بتحرٌر التجارة الخارجٌة والنظرٌات  األساسٌةالمفاهٌم  إلىالمنهج الوصفً عند التطرق -

 بالمإشرات االقتصادٌة الكلٌة من مفاهٌم ونظرٌات. قوما ٌتعلارة الخارجٌة المفسرة للتج

التجارة  إحصاءاتالجداول و  و اإلحصابٌةمن خالل استخدام العالقات لقٌاسً او المنهج التحلٌلً-

 على الواقع االقتصادي. إسقاطهاالخارجٌة والمإشرات االقتصادٌة الكلٌة ومن 

 ٌكل البحث:ه-

 ثالثة فصول: إلىقسم البحث 

النظري للتجارة الخارجٌة وسٌاسة تحرٌر التجارة ثم تنظٌم تحرٌر  لإلطارنتعرض فٌه  األولالفصل 

منظم وفق  واإلطارللسٌاسة التجارٌة  األولىالتجارة دولٌا وهذا فً اطارمإسساتً دولً ٌعتبر المرجعٌة 

 إلىتفاقٌة العامة للتعرٌفة الجمركٌة ومبادئ واتفاقٌات دولٌة والسٌاق التارٌخً لالنتقال من اال أسس

 المنظمة العالمٌة للتجارة.

التحرٌر التجاري علٌها بحٌث قسمنا  وتؤثٌرالفصل الثانً:خصصناه للمإشرات االقتصادٌة الكلٌة الكمٌة 

مإشرات داخلٌة و خارجٌة بداٌة بالمٌزان التجاري وسعر  إلىالمإشرات االقتصادٌة الكلٌة الكمٌة 

 ،التضخم،البطالة. اإلجمالًرنا المإشرات االقتصادٌة الكلٌة الداخلٌة،الناتج المحلً الصرؾ ثم ذك

بموضوع تحرٌر التجارة فً الجزابر من كل  اإلحاطة أردناالفصل الثالث وهو الفصل التطبٌقً فقد  أما

واالحتكار  بالجزابرالى تؽٌٌر التوجه من الرقابة أدتالجوانب بداٌة بالظروؾ خارجٌة و الداخلٌة التً 

التحرٌر التام ومراحل هذا التحرٌر ثم ذكرنا توجهات السٌاسة التجارٌة فً الجزابر  إلىالدولة 

 والعالمً اإلقلٌمًومحاوالت االندماج فً االقتصاد 

والمساعً الحثٌثة لالنضمام للمنظمة العالمٌة للتجارة،ثم قمنا  األوربًبدا باتفاقٌة الشراكة مع االتحاد 

على المإشرات االقتصادٌة الكلٌة المذكورة فً الفصل  األثر دالجزابر لنجانفتاح  بقٌاس درجة

 .2009-2000،خالل مرحلة الدراسة من الثانً

 

 الدراسات السابقة:-

هناك عدة دراسات تطرقت للموضوع من عدة جوانب مختلفة مكملة لبعضها البعض او تخصصت فً 

 جانب معٌن نذكر منها:

  (Balassa) بالسا دراسة،1983))(Feeder)،دراسةNURKSEنوركسً دراسة-1

 النمو محرك تعتبر الصادرات أن أوضحت :Sachs- Warner) (1995 )  ((،دراسة1221)

 الخارجٌة التجارة توجه دلٌل وكان النامٌة، الدول من عدد على جؽرافٌا دراسته طبقت حٌث االقتصادي،



 ودلت ا، الفعلٌة المتنبؤ الصادرات ٌبن االختالؾ أساس على المعرؾ التجارة توجه دلٌل هو المطبق

 .النمو فً أسرع تكون الخارجً االنفتاح سٌاسة تتبع التً الدول على النتابج

 PREBISCH: ،برٌبش  MYRDAL،مٌردال Marx دراسة كل من ماركس -0

 ظل فً النامٌة لللدو اإلنماء االقتصادي فً فاعل بدور الخارجٌة التجارة قٌام استحالة إلى أشاروا حٌث

 استؽالل من هذه الدول تمارسه وما الدولٌة االقتصادٌة العالقات على للدول الرأسمالٌة الكبٌرة السٌطرة

على  للسٌطرة الدول هذه بٌن الكبٌرة المنافسة إلى الضعٌفة،باإلضافة الفقٌرة الدول لثروات بهًو

 المال. رأس فً وتحكمها العالم فً النفوذ ومناطق األسواق

 Hoekman,B and Winters,L Alan (0222: ) دراسة-3

على وجود عالقة اٌجابٌة بٌن العمل و التحرٌر  أكدتتعد هذه الدراسة من ابرز واحدث الدراسات التً 

 إناٌجابٌة على سوق العمل ،فمن المتوقع  آثارفً المدى الطوٌل ،لما توفره من  األقلالتجاري على 

 إلى باإلضافة. أخرىانكماش لبعض القطاعات و التوسع فً قطاعات  إلىتحرٌر التجارة سوؾ ٌإدي 

 منها: الدراسات التابعة للبنك الدولً

دولة نامٌة مركزة على ضرورة  50مست هذه الدراسة أكثر من :1292دراسة للبنك الدولً عام *

ٌر التجارة تنخفض تكٌؾ هذه البلدان مع التحرٌر التجاري ،وكشفت إن نسبة البطالة االنتقالٌة بعد تحر

بمستوٌات كبٌرة فً عدد من البلدان النامٌة ،أن هً عملت على معالجة مشاكل التكٌؾ مع التجارة 

 الحرة،

تعتبر هذه الدراسة من أشهر الدراسات التً سلطت الضوء على :و 1222دراسة للبنك الدولً عام *

لتحرٌر التجاري وسٌلة لتحسٌن أوضاع العالقة بٌن التحرٌر التجاري وسوق العمل ، وترى الدراسة أن ا

العمال  فً الدول النامٌة وتطوٌرهم إلى عمال مإهلٌن ،وعلٌه ٌجب على هذه الدول تبنً سٌاسة تشجٌع 

الصادرات ،وبالتالً إحداث زٌادة فً الطلب على العمل إما سٌاسات إحالل الواردات المطبقة فً بعض 

عمالة وتتضح هذه النتابج من خالل تقرٌر البنك الدولً عن الدول النامٌة كانت على حساب األجور و ال

   .1995التنمٌة فً العالم فً عام 

 

دراسة حالة -سٌاسة االنفتاح التجاري ودورها فً رفع القدرة التنافسٌة للدول ،عبد العزٌز عبدوس-4

 .2010/2011دكتورا ؼٌر منشورة ،جامعة ابً بكر بالقاٌد تلمسان، أطروحة،-الجزابر

تمارسه سٌاسة االنفتاح التجاري فً الجزابر فً رفع او تحسٌن القدرة  يالدور الذاولت الدراسة تحلٌل تن

هذه السٌاسة على المإشرات التنافسٌة االقتصادٌة ،كما تهدؾ الى تقدٌر  أهمٌةالتنافسٌة ،وبٌان مدى 

 .درجة االنفتاح لالقتصاد الجزابري

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :ت هٍ      
 

 ها ؼالح فٖ الٌ ث٘ح كاًد األسعار إذا إٔ األسعار اخرالف ت ثة تل ٗي ت٘ي ال ارظ٘ح ذؽ ز الرعارج      

 األساسٖ للرعارج الوؽ ن ّ الوؽف  ُْ الٌ ث٘ح األسعار اخرالف فاى علَ٘ ّ ، ه رلفح الرعارج ؼ ّز لث 

 هث أ أساس علٔ الرعارٕ الرثادل ٗمْم أّسع توعٌٔ أّ ، الر ال٘  فٖ الرغ٘ اخ ٗع   ت ّرٍ ال ٕ ّ ،

 ذ ث٘ك هث أ إلٔ ذ عْ الرٖ ال ّل٘ح الرعارج ً  ٗاخ ت زخ لِ ا ّ ،  ال ّلٖ العو  ّذم ٘ن الر   

 ت٘ي ال ّل٘ح الرعارج ل٘ام ك٘ف٘ح ذف ٘  فٖ ال ثالح ُٖ الو رسح ال الس٘ ٘ح كاًد لم  ّ ، الرعارٗح الؽ ٗح

ال ّل،شن ظاءخ الو رسح الٌْ٘كالس٘ ٘ح ّتع ُا الو رسح  الر ادٗاخ علٔ االٗعات٘ح  شارُا ّ ال ّل

ال ٌٗاه٘ ٘ح الرٖ ساٗ خ الر ْراخ العالو٘ح،ّكلِا دعد الٔ الؽ ٗح الرعارٗح لرع ٘ن ال فاُ٘ح،تالومات  دعا 

أً ار الؽواٗح الرعارٗح إلٔ ؼواٗح ال ٌاعاخ الٌاش ح ّذم٘٘  الرعارج ال ارظ٘ح ،ّت٘ي ه ٗ  ّهعار  

 تر س٘  الوٌ وح العالو٘ح للرعارج لرٌ ن ال  ّى الرعارٗح ضلرؽ ٗ  الرعارج ال ارظ٘ح دار سعال كث٘  ذْ

ال ّل٘ح رافعح راٗح ذؽ ٗ  الرعارج ال ارظ٘ح هي ك  المْ٘د. 

ك  ُ ا سْف ًر  ق الَ٘ فٖ الف   االّل هي خالل شالز هثاؼس: 

الوثؽس االّل:الٌ  ٗاخ الوف  ج للرعارج ال ارظ٘ح. 

الوثؽس الصاًٖ:ال ٘اساخ الرعارٗح. 

  الوثؽس الصالس:ذٌ ٘ن ذؽ ٗ  الرعارج ال ارظ٘ح دّل٘ا.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نظرٌات التجارة الخارجٌةث األول:ــالمبح  

نظرٌات التجارة الخارجٌة تبحث فً أساس التبادل التجاري الذي ٌعود بالفابدة على طرفً المبادلة و     

الدول فً مختلؾ وجوه النشاط  من اجل هذا تتعرض النظرٌات لشروط تقسٌم العمل الدولً و تتخصص

االقتصادي كذلك تتعرض النظرٌات لكٌفٌة توزٌع الفوابد الناجمة عن تقسٌم العمل الدولً بٌن الدول 

 .  (1)المشتركة فً تقسٌم العمل الدولً فً إنتاج سلعة معٌنة

كالسٌكٌة هً وتدعو هذه النظرٌات إلى مبدأ تطبٌق حرٌة التجارة الخارجٌة ولقد كانت النظرٌة ال    

 السباقة فً تفسٌر كٌفٌة قٌام التجارة الخارجٌة وأثارها االٌجابٌة على الدول.

 المطلب االول:    النظرٌة الكالسٌكٌة فً التجارة الخارجٌة    

ظهرت النظرٌة الكالسٌكٌة فً التجارة الخارجٌة فً اواخر القرن الثامن عشر و اوابل القرن التاسع    

ب هذه النظرٌة ادم سمٌث،دٌفٌد رٌكاردو،جون ستٌوارت مل،وقد ظهرت ردا على عشر،ومن اهم اقطا

 افكار التجارٌٌن.

ولم تكن التجارٌة اوالمركنتٌلٌة نظاما فكرٌا ،وانما كانت فً المقام االول نتاج عقول رجال     

ذ حوالً القرن قرون،من3الدولةوكبار الموظفٌن ورجال المال واالعمال فً تلك االٌام وقد امتدت حوالً 

 .(2)،وٌنتهً بوضوح ببداٌة الثورة الصناعٌة58حتى منتصؾ القرن55

وٌرى التجارٌون ان اهم طرٌق لدى بلد ما لكً ٌصبح ؼنٌا وقوٌا هو ان ٌصدر اكثر مما ٌستورد و     

ة ٌسوي الفرق بٌن الصادرات و الواردات بتدفق المعادن النفٌسة الى الداخل وبالتلً على الدولة تنمٌ

 الصادرات وتقٌٌد الواردات أي التدخل فً الحٌاة االقتصادٌة.

فكانت المراسٌم والتشرٌعات المركنتٌلٌة فً واقعها العملً تتضمن فرض رسوم جمركٌة و فرض قٌود   

 .(3)اخرى مختلفةعلى الواردات

ادل التجاري بٌن وقد هاجم الكالسٌك اراء التجارٌٌن وسٌاستهم و اخذوا على عاتقهم بٌان فوابد التب   

 (4)الدول و توافرت النظرٌة الكالسٌكٌة فً التجارة الخارجٌة على ثالثة امور:

 تحدٌد ماهٌة السلع التً تدخل فً التجارة الخارجٌةاي اسباب التجارة الخارجٌة.

 تحدٌد نسب التبادل بٌن تلك السلع التً ستستقر فً التجارة الخارجٌة أي النفع العابد لكل دولة.

                                                 
 .25،ص 2222،دية و التنمية،دار ىومو للطباعةو النشر و التوزيع،اجلزائرمجاؿ الدين لعويسات ،العالقات االقتصا (5)
 .45،ص2222تاريخ الفكر االقتصادي، ترمجة أمحد فؤاد بلبع،عامل ادلعرفة، الكويت،جالربايت )ج.ؾ( ، (2)
 .54ادلرجع السابق ،ص (3)
 .46،ص5998امعية للطباعة و النشر،لبناف،زينب حسُت عوض اهلل،االقتصاد الدويل "نظرة على بعض القضايا"،الدار اجل (4)



 ٌة تحقٌق التوازن فً العالقات الدولٌة اذا ما طرا ما ٌخل به.كٌف

 ADAM SMITH:نظرٌة المٌزة المطلقة 

حتوي  الكثٌر من األفكار التً و الذي ا "ثروة األمم"،نشر ادم سمٌث كتابه الشهٌر 5776فً عام 

هو فكرة القوى  ثالثة عناصر أساسٌة حددت فً الفصل األول، العنصر األول أهمها تستدعً االهتمام، 

األساسٌة التً تحرك الحٌاة والجهود االقتصادٌة، بمعنى طبٌعة النظام االقتصادي، والثانً هو كٌؾ تحدد 

هناك السٌاسات  التً  . وأخٌرااألسعار وكٌؾ ٌتم توزٌع الدخل الناتج عنها فً شكل أجور وربح ورٌع

   (.5تدعم بموجبها الدولة وتعزز التقدم االقتصادي)

صوص التجارة الخارجٌة هاجم التجارٌٌن وسٌاستهم التقٌٌدٌة و دعا بدال منها إلى التجارة الحرة وفً خ

الحرة ٌمكن لكل دولة أن تتخصص فً  ةباعتبارها أحسن سٌاسة لدول العالم وٌرى سمٌث انه بالتجار

 .(2)ٌها مٌزة مطلقة إنتاج تلك السلع التً لها فٌها مٌزة مطلقة و ٌستورد تلك السلع التً ال تتوافر له ف

أوضح ادم سمٌث ان ثروة األمم ال تقاس بقدرتها على تراكم المعادن النفٌسة ولكن تقاس بقدرتها على 

 .(3)اإلنتاج و لذلك فان أي جهود تبذل لزٌادة ثروة األمة ٌجب ان تنصب على زٌادة قدرتها اإلنتاجٌة

ر أي الذي نربحه ٌساوي الذي ٌخسره كما ٌرى سمٌث ان التبادل لٌس لعبة المجموع ٌساوي الصف

الشرٌك،فالفابدة لكل شرٌك لٌست مشروطة بالحصول على فابض تجاري،ان التجارة الخارجٌة تسمح 

 .(4)بزٌادة وتٌرة رأس المال

إلٌضاح رأي آدم سمٌث نفترض مثال دولتٌن هما إنجلترا والبرتؽال، وأنهما ٌنتجان سلعتٌن هما و      

  : ثمن هاتٌن السلعتٌن قبل قٌام التبادل كان كالتالًالقماش والخمر، إن 

 : بٌان المٌزة المطلقة 20جدول رقم

 البرتؽال  إنكلترا  المنتوج 

 سا 3 سا 4 برمٌل خمر 

 سا  2 سا  5 وحدة قماش 

 .23،صمرجع سابقالمصدر: عبد الرحمان ٌسري احمدواخرون،

 

 فٌه مٌزة مطلقة، أي نفقة إنتاج أقل وٌصدره، كل بلد ٌتخصص فً إنتاج المنتوج الذي ٌمتلك     

إنجلترا تحتاج إلى ساعة عمل وٌستورد المنتوج الذي ال ٌمتلك فٌه هذه المٌزة، ووفقا للجدول السابق فإن 

                                                 
 77جالربايت )ج.ؾ( ، ادلرجع السابق ،ص (5)
 .52ص  5993االقتصاد الدويل،ترمجة زلمد رضا العدؿ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية،اجلزائر، دومنيك سالفاتور، (2)
 .23،ص2225،جامعة االسكندرية،عبد الرمحاف يسري امحدواخروف،االقتصاد الدويل ،قسم االقتصاد ،كلية التجارة (3)

(4) ALAIN SAMUELSON ,ECONOMIE INTERNATIONALE CONTEMPORAIRE,SERIE D’ECONOMIE EN 

PLUS ,OPU,ALGER,1993 ,P66. 



ساعات عمل إلنتاج برمٌل خمر، معناه أن برمٌل خمر ٌتبادل  4واحدة إلنتاج وحدة قماش وتحتاج إلى 

نكلترا، وبالمقابل فإن البرتؽال تحتاج إلى ساعتٌن إلنتاج وحدة قماش وحدات قماش فً أسواق إ 4مع 

وحدة قماش فً  1.5ساعات عمل إلنتاج برمٌل خمر، معنى ذلك أن برمٌل الخمر ٌتبادل مقابل  3و

ومع اعتبار ثبات تكلفة اإلنتاج، تقوم  ،حسب مبدأ التقسٌم الدولً للعمل والتخصص أسواق البرتؽال .

الذي ٌقوم  ،عناصر إنتاجها إلنتاج القماش وتعتمد كلٌا فً استهالكها للخمور على البرتؽال إنكلترا بتوجٌه

فإذا كان  .وٌعتمد كلٌا فً استهالكه للمنتوجات على إنكلترا ،بتوجٌه كافة عناصر إنتاجه لهذا الفرع

لمعدلٌن الداخلٌٌن، هذا المعدل ٌقع بٌن ا ،وحدات قماش 3برمٌل خمر مقابل  5المعدل الدولً للتبادل هو: 

وفً هذه الحالة، ٌحقق كل من إنكلترا والبرتؽال فابدة من التبادل، فإنكلترا تحصل على برمٌل خمر من 

أما  .وحدات كما هو فً المعدل الداخلً، فتوفر وحدة قماش 4وحدات قماش بدال من  3البرتؽال مقابل 

تحقق مكسب قدره و ،وحدة 5.5بدال من  وحدات قماش 3البرتؽال فتصدر برمٌل خمر إلنكلترا مقابل 

 ( .5وحدة قماش) 5.5

باتباع هذا المبدا فان توظٌؾ الموارد سوؾ ٌكون اكثر كفاءة و ستتمكن الدولتٌن من الحصول على كمٌة 

 .(2)اكبر من السلعتٌنمما ٌإدي فً النهاٌة الى تعظٌم االنتاج و تعظٌم الرفاهٌة

د المجال الحٌوي لتصرٌؾ االنتاج عن حاجة االستهالك المحلً فالتؽلب على ضٌق السوق المحلً واٌجا

نتٌجة اتساع سوق القماش أمام المنتجٌن السوؾ تكون .وبهذا التبادل (3)هو وظٌفة التجارة عند سمٌث 

وتزٌد إنتاجٌة العمل فً الدولتٌن وتخصص كل دولة اإلنجلٌز، وسوق الخمور أمام المنتجٌن البرتؽالٌٌن،

وبهذا ٌمكن لكل دولة أن تحصل على حاجتها من السلع من أكفؤ  .الناتج الكلً بهما وبالتالً ٌزداد

الدولً.ولكن ثار التساإل عما سٌكون علٌه وتحقق كسب من التبادل  المصادر اإلنتاجٌة وأرخصها،

 الحال اذا ما كان هناك دولة محرومة من كل مٌزة مطلقة فً انتاج أي سلعة اذا ماقورنت بالدول االخرى

،هل تاخذ مثل هذه الدول بسٌاسة االكتفاء الذاتً ؟الواقع ان تحلٌل سمٌث لم ٌجب على هذه التساإالت 

،ولقد تعٌن االنتظار الكثر من اربعٌن عاما حتى اتى رٌكاردو لٌجٌب عنها فً نظرٌته عن التجارة 

)الدولٌة و التً عرفت باسم"نظرٌة التكالٌؾ النسبٌة"
4

). 

 

 

 

 
                                                 

 .64عبد اخلالق، ادلرجع السابق، ص جودت مت اقتباس ىذا ادلثاؿ من : (5)
 .24عبد الرمحاف يسري واخروف ،مرجع سابق ،ص (2)
 .35،ص2225،دار صفاء للنشر و التوزيع،عماف االردف،5عيد مطرواخروف،التجارة اخلارجية،طموسى س (3)
(

4
  .25،ص2227زلمود يونس،اقتصاديات دولية،الدار اجلامعية،مصر،(



 DAVID RICARDO:لنسبٌةاتكالٌف نظرٌة ال

فً انه اذاسادت حرٌة التجارة ،فان كل دولة تتخصص فً انتاج السلع التً  فحوى هذه النظرٌة      

تستطٌع انتاجها بتكلفة منخفضة نسبٌا عن ؼٌرها من الدول االخرى وتستورد السلع التً ٌنتجها الخارج 

و مإدى ذلك ان التجارة الخارجٌة تقوم اذااختلفت  بتكلفة منخفضة نسبٌا أي ٌتمتع فً انتاجها بمٌزة نسبٌة

 (5)التكالٌؾ النسبٌة النتاج السلع بٌن الدول

 : النظرٌة ضوفر -

 (:2ٌعتمد رٌكاردو على مجموعة فرضٌات أهمها) 

  وبٌن دولتٌن.على سلعتٌن، ومالتبادل الدولً ٌق - 5

        تجارة فقط على اساس المقاٌضة. -2

 رٌة.تكالٌؾ النقل صف -3

 . العمل تام الحراك داخل القطر الواحد ومنعدم الحراك تماما دولٌا -4

 المنافسة الكاملة فً اسواق المنتجات و عوامل االنتاج. -5

 داخل البلد تتبادل السلع حسب كمٌة العمل الضرورٌة إلنتاجها . -6

 . تكالٌؾ انتاج ثابتة -7

 . ال تؽٌر تقنً  -8

 الم الخارجً على توزٌع الدخل داخل البالد.ال تإثر التجارة مع الع -9

 (3)ولتوضٌح ذلك قدم رٌكاردو مثاال عددٌا:

المنسوجات و فؤخذ بلدٌن هما إنجلترا والبرتؽال وافترض أن باستطاعة كل منهما إنتاج سلعتٌن هما      

 وفقا للجدول التالً : القمح 

 : بٌان التكلفة النسبٌة22جدول رقم: 

 المجموع  المنسوجات القمح 

 سا عمل 222 ساعة عمل 522 ساعة عمل 522 إنجلترا

 سا عمل 572 ساعة عمل    92 عمل ساعة  82  البرتؽال

 .22المصدر: دومٌنٌك سالفاتور،مرجع سابق،ص

وإنتاج وحدة واحدة من  ساعة عمل 522تكلؾ  القمح فً إنجلترا، نفقة إنتاج وحدة واحدة من        

                                                 
  الذي اورد فيو نظرية التكاليف النسبيةنشر مؤلفو الشهَت "مبادئ االقتصاد االسياسي والضرائب" 5857يف عاـ،. 
 .25دين لعويسات ،مرجع سابق،صمجاؿ ال (5)
 .22دومينيك سالفاتور،مرجع سابق،ص (2)
 .36،35،34،مرجع سابق،صواخروف مت اقتباس ىذاادلثاؿ من:زلمود يونس (3)

 



ساعة عمل،  82تتطلب  القمحاعة عمل، أما فً البرتؽال، فإن إنتاج وحدة من س 522تكلؾ المنسوجات 

أقل فً  المنسوجات والقمحساعة عمل. ومن الواضح أن تكالٌؾ إنتاج  92 منسوجاتووحدة من ال

فإنه ال ٌمكن أن ٌقوم تبادل بٌن  ،البرتؽال منه فً إنجلترا، وحسب منطق المٌزة المطلقة آلدم سمٌث

و وحدتٌن  المنسوجاتمن أجل هذا علٌها أن تنتج وحدتٌن  أن البرتؽال تحتكر إنتاج السلعتٌن،أو  البلدٌن،

وبما أن االقتصاد ٌعمل فً مستوى التشؽٌل الكامل، ٌصبح هذا ؼٌر  .ساعة عمل 342وهذا ٌكلفها  قمح

اقض ممكن حسب رٌكاردو، ألنه ٌتطلب تحول رأس المال والعمل اإلنكلٌزي إلى البرتؽال وهذا من

لهذا ٌقول رٌكاردو أن التبادل لفابدة البلدٌن بشرط وجود اختالؾ بٌن معدل التبادل . للفرضٌة الثانٌة

 الداخلً للسلع.

 ً البرتؽال :ف   

 . المنسوجاتوحدة  2.88=82/92تستبدل مقابل  القمحوحدة من  5                 

 فً إنجلترا :

 . المنسوجاتوحدة  5.2=  522/522مقابل   تستبدل من القمحوحدة  5                

ال ٌكون من مصلحة البرتؽال ان تتخصص فً انتاج المنسوجات رؼم انها تنتجها بتكلفة مطلقة اقل من 

الن التكلفة النسبٌة لهااكبر من التكلفة النسبٌة للقمح ،فالعبرة اذن بالتكلفة  فً إنجلتراتكلفة انتاجها المطلقة 

   لقة.النسبٌة و لٌست المط

ساعة عمل  82، وٌستبدل وحدة منه والتً كلفته القمحعند قٌام التبادل ٌنتج البرتؽال وحدتٌن من       

ساعات عمل، أما  52ساعة عمل، وبذلك ٌوفر البرتؽال  92التً تحتاج منه  منسوجاتمقابل وحدة 

 522التً كلفتها  اتمنسوج، وتقوم باستبدال وحدة من الالمنسوجاتإنجلترا فسوؾ تنتج وحدتٌن من 

ساعة عمل  22ساعة عمل، وبذلك تكون قد وفرت  522التً كانت ستكلفها  قمحساعة عمل مقابل وحدة 

 وهو ربحها من التجارة .

 

 :(5)حالة استثنابٌة من قانون التكالٌؾ النسبٌة

اذا كانت درجة  توجد حالة استثنابٌة من قانون التكالٌؾ النسبٌة حٌث ال ٌمكن قٌام التجارة بٌن دولتٌن

التخلؾ المطلق للدولة المتاخرة فً مجال انتاج السلعتٌن متماثل حٌث ال توجد مٌزة نسبٌة اادولة فً 

 مجال أي من السلعتٌن. 

 

 

 

                                                 
 .42عبد الرمحاف يسري و اخروف،مرجع سابق ،ص (5)



 : الحالة االستثنابٌة من قانون التكلفة النسبٌة23جدول رقم 

 

 المنسوجات القمح 

 ساعة عمل 4 ساعة عمل 6 إنجلترا

 عمل ساعة   2 ملع ساعة  3  البرتؽال

 .42المصدر: عبد الرحمان ٌسري و اخرون،مرجع سابق ،ص                

 فبحساب نسب االنتاجٌة فً مجال السلعتٌن نجد: 

 %52=6/3)المانٌا/مصر(المنسوجات=

 %52=4/2)المانٌا/مصر(القمح=

وجود مٌزة نسبٌة اللمانٌا و تساوي نسب االنتاجٌة فً مجال السلعتٌن فً المانٌا بالنسبة لمصر ٌعنً عدم 

 فً انتاج أي من السلعتٌن فال ٌمكن قٌام تجارة حرة بٌنها و بٌن الدولة االخرى.

 

 JHON STIOUART MILLنظرٌة القٌم الدولٌة:

ان عجز نظرٌة النفقات النسبٌة فً بٌان الكٌفٌة التً ٌتحدد بها معدل التبادل الدولً الفعلً،حٌث 

ة تمثل الحد االدنى واخرى تمثل الحد االقصى و ان قٌمة معدل التبادل اقتصرت على مجال تحدده قٌم

الدولً ٌتراوح بٌنهما و بالتالً لم تستطع ان تحدد مقدار الكسب الذي ٌحصل علٌه الطرفان ،لذلك جاءت 

نظرٌة جون ستٌوارت مل لتبرز فكرة المٌزة النسبٌة عوض التكالٌؾ النسبٌة ،ففً كتابه عن مبادئ 

م .كان اهتمام جون ستٌوارت مل منصبا على جانب الطلب  5848السٌاسً الذي نشر فً عام االقتصاد 

فً التجارة الخارجٌة ،وهو مااهمله تحلٌل رٌكاردو بصفة خاصة على نسبة التبادل الداخلٌتٌن وتتحدد 

 .(5)بالعرض والطلب على السلعتٌن او ما اسماه الطلب المتبادل للدولتٌن

ركز ج.س.مٌل على اختالؾ الكفاءة النسبٌة للعمل فً كل منهما كما فعل فعند عرضه للنظرٌة 

 رٌكاردو،مقٌدا باستخدام الوحدات الحقٌقٌة ؼٌر النقدٌة و االسعار النسبٌة معبرا عنها بهذه الوحدات.

ٌفترض جون ستٌوارت مل ان انجلترا و المانٌا تنتجان كال من الصوؾ و التٌل وان تكالٌؾ االنتاج قد 

 (2)ت بحٌث ان نسب التبادل فً حالة العزلة أي عدم وجود تجارة بٌن دولتٌن:تحدد

 ٌاردة من التٌل.22ٌاردات من الصوؾ=52فً المانٌا:

 ٌاردة من التٌل.55ٌاردات من الصوؾ= 52فً انجلترا:

 فً انجلترا:

                                                 
 .39،38زلمود يونس زلمد،علي عبد الوىاب جنا،مرجع سابق،ص (5)
 .35،32:زلمود يونس،مرجع سابق،ص، ادلرجعمت اقتباس ادلثاؿ من (2)



 ٌاردة من التٌل. 55ٌاردات من الصوؾ)بوحدة العمل(=تكلفة  52تكلفة 

 .5.5= 55/52ا عنه بالتٌل=ثمن الصوؾ معبر>=

 .2/3= 52/55ثمن التٌل معبرا عنه بالصوؾ=>=

 فً المانٌا:

 ٌاردة من التٌل. 22ٌاردات من الصوؾ)بوحدة العمل(=تكلفة  52تكلفة 

 .2= 22/52ثمن الصوؾ معبرا عنه بالتٌل=>=

 .5/2= 52/22ثمن التٌل معبرا عنه بالصوؾ=>=

 (،2<5.5ً انجلترا اقل منها فً المانٌا)و لما كانت التكالٌؾ النسبٌة للصوؾ ف

 (،2/3<5/2و التكالٌؾ النسبٌة للتٌل فً المانٌا اقل منها فً انجلترا )

 فستتخصص انجلترا فً انتاج الصوؾ و المانٌا فً اتناج التٌل ولكن اٌن ستتحدد نسبة التبادل الدولً ؟

 ٌفترض ج.س.مل انها من الممكن ان تتحدد على سبٌل المثال عند:

 ٌاردة من التٌل. 57ٌاردات من الصوؾ = 52

 أي بٌن نسبتً التبادل فً حالة العزلة.

 وٌكون طلب انجلترا على التٌل=عرض المانٌا من التٌل،

 و طلب المانٌا على الصوؾ =عرض انجلترا من الصوؾ.

 و نتٌجة لذلك سٌستمر هذا السعر الدولً هو السعر السابدفً السوق بٌن الدولتٌن.

 (5)تحلٌل جون ستٌوارت مل: و خالصة

عند قٌام التجارة الخارجٌة بٌن دولتٌن فً سلعتٌن فان القٌمة الكلٌة لطلب الدولة االولى على السلعة -5

التً تنتجها الدولة الثانٌة تتساوى مع القٌمة الكلٌة لطلب الدولة الثانٌة على السلعة التً تنتجها الدولة 

 االولى.

ن تقرٌر قاعدة عامة الذواق و احتٌاجات المستهلكٌن ،فانه من ؼٌر الممكن طالما انه من ؼٌر الممك-2

 القول مقدما عند أي نسبة سٌمكن تبادل السلعتٌن،اال اننا نعرؾ الحد االعلى و الحد االدنى لنسبة التبادل 

 أي نسبتً التكالٌؾ فً كل من الدولتٌن.

فً كلتا الدولتٌن ،وكذا على مرونة هذا  سٌعتمد موقع معدالت نسب التبادل على الطلب المتبادل-3

الطلب،فمن ناحٌة اذا كان اذا كان طلب احدى الدولتٌن على السلعة التً تنتجها الدولة الثانٌة)عند ثمن 

معٌن كبٌر( فً حٌن ان طلب الدولة الثانٌة على السلعة التً تنتجها الولة االولى )عند نفس الثمن(فستمٌل 

 ة الثانٌة و العكس صحٌح.شروط التجارة لصالح الدول

 ٌرى ج.س.مٌل ان البلدان الصؽٌرة مرتبطة اكثر بالتجارة الخارجٌة بسبب نقص التنوع فً مصادرها
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الحرة تعمل على تقرٌب األسعار إلى األسعار الداخلٌة فً الدولة الصؽٌرة ،فالبلد الكبٌر ٌربح  ةفالتجار

(2)نسبٌا اقل من البلد الصؽٌر
. 

 كالسٌكً:تقٌٌم التحلٌل ال

لقد تعرض التحلٌل الكالسٌكً فً تفسٌر التجارة الدولٌة للنقد الشدٌد ، من طرؾ العدٌد من المفكرٌن 

 إٌجاز هذه االنتقادات فً النقاط التالٌة: ناالقتصادٌٌن، وٌمك

تفترض إن التبادل التجاري بٌن الدول إنما ٌتم على أساس المقاٌضة ،حٌث انصبت تحلٌالت  أوال:

على حالة دولتٌن و سلعتٌن ،وتجاهلوا تكالٌؾ النقل وتمتع عناصر اإلنتاج بالسٌولة الكاملة  الكالسٌك

داخل الدولة الواحدة ،وان اإلنتاج ٌخضع لقانون النفقات الثابتة ،وان قٌمة المبادلة تتحدد على العمل 

ة السلعة بما تتطلبه عمل، وبالتالً فهً تحصر تكلف -على أساس نظرٌة القٌمة يالمبذول فً اإلنتاج ، أ

من عمل إلنتاجها، مهملة بذلك باقً عوامل اإلنتاج األخرى مثل األرض، رأس المال، التكنولوجٌا 

 والتنظٌم والتً تدخل هً بدورها وبشكل مباشر فً تحدٌد قٌمة السلعة.

مٌكً فً تفترض النظرٌة إن التخصص فً بلد ما ٌستمر مدة طوٌلة ،وال تقٌم وزنا للتطور الدٌناثانٌا:

 القدرة اإلنتاجٌة للدولة. 

كذلك فان عناصر اإلنتاج تستطٌع أن تنتقل بسهولة و ٌسر بٌن دولة و أخرى،وهً تتزاٌد وتتؽٌر ثالثا:

تبعا لتؽٌر الظروؾ االجتماعٌة و االقتصادٌة و السٌاسٌة عكس ما رمت إلٌه النظرٌة الكالسٌكٌة فً 

 التجارة الخارجٌة

جانب العرض و إهمال جانب الطلب،أي إهمال تؽٌرات األذواق وحاجٌات  رابعا:تركز النظرٌة على

 المستهلكٌن. 

وهو ما أدى إلى ظهور نظرٌة جدٌدة أكثر اقترابا من الواقع حاولت تصحٌح هذه االنحرافات التً شابت 

النظرٌة التحلٌل الكالسٌكً كم حاولت اإلجابة عن أسبلة لم تجب عنها النظرٌات الكالسٌكٌة، وتتمثل هذه 

 فً نظرٌة االقتصادٌٌن السوٌدٌٌن "إٌلً هكشر وبرتل أولٌن".
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 المطلب الثانً:   النظرٌة النٌوكالسٌكٌة

تقوم نظرٌة المزاٌا النسبٌة لدافٌد رٌكاردو على مبدأ إختالؾ النفقات النسبٌة، أو معدالت التبادل       

ولم تبٌن أسباب  لماذا تختلؾ هذه النفقات النسبٌة،لكنها لم تشرح  الداخلٌة بٌن السلع من بلد آلخر،

إختالؾ معدالت التبادل بٌن السلع داخل البلد الواحد، بحٌث إكتفت بحصر هذه األسباب فً إختالؾ كمٌة 

العمل الالزمة إلنتاج السلعة أو إختالؾ إنتاجٌة العمل فً البلدٌن. فهً وإن حددت لنا متى تقوم التجارة 

لم تفسر لماذا تقوم التجارة، وهنا تكمن أهمٌة مساهمة هٌكشر ـ أولٌن  فً نظرٌة التجارة الخارجٌة، فإنها 

 الخارجٌة.

 نظرٌة وفرة عوامل اإلنتاج ) هٌكشر* ـ أولٌن** ( : 

 (5تقوم هذه النظرٌة على مجموعة من الفرضٌات أهمها : )      

 عاملً اإلنتاج، العمل و رأس المال . بإستعمال  ص دولتٌن تنتجان سلعتٌن س،  ٌتكون العالم من ـ 5

أي أن اإلنتاج ٌتضاعؾ بنفس النسبة التً  ،ـ دوال اإلنتاج خطٌة ومتجانسة من الدرجة األولى 2

ٌتضاعؾ بها أحد العنصرٌن، أي أن اإلنتاج ٌتم فً ظل ظروؾ ثبات ؼلة الحجم. وإفتراض تماثل دوال 

 إلنتاجً ( . االنتاج فً كل البلدان )أي إستخدام نفس الفن ا

ـ أن السلعة س سلعة كثٌفة العمل، والسلعة ص كثٌفة رأس المال. بمعنى أن السلعة س تحتاج إلى قدر 3

 أكبر من عنصر العمل مقارنة بإحتٌاجها إلى عنصر رأس المال، والعكس بالنسبة للسلعة ص .    

ة فتتحرك بكل مرونة مما ٌإدي إلى ـ عدم إمكانٌة انتقال عوامل اإلنتاج بٌن الدول، أما داخل نفس الدول4

 والصناعات .  تساوي العوابد الحدٌة فً كل المناطق

 ـ اإلستخدام الكامل لعناصر اإلنتاج . 5

 ـ تسود المنافسة الحرة والكاملة كل من أسواق السلع وأسواق عوامل اإلنتاج.  6

 للبلدٌن. ـ تماثل أذواق المستهلكٌن فً الدولتٌن، بمعنى تطابق خرٌطة السواء 7

 توازن التجارة بٌن الدولتٌن حٌث تتساوىالصادرات دابما مع الواردات.-8

 

 

 

                                                 
ة الدولية على توزيع الدخل" ضمنو أفكاره حوؿ موضوع التجارة الدولية وقدـ اإلطار مقاال حتت عنواف "أثر التجار  5959 سنةإيلِت ىيكشر ، إقتصادي سويدي، نشر يف       *

 العاـ للنظرية احلديثة يف التجارة الدولية .
وألسباب إختالؼ  لدويل،قدـ من خاللو تفسَتا للتقسيم ا 5933 سنةويف ، "التجارة اإلقليمية والدولية" مؤلفو برتل أولُت ،كاف من تالمذة ىيكشرنشر إقتصادي سويدي        **

 ومنذ ذلك احلُت ظهرت نظرية  ىيكشر ػ أولُت  التكاليف النسبية معتمدا على مقاؿ مواطنو إيلي ىيكشر ومكمال لو،
 .49،ص5982،مطبعة اجلامعة،بغداد،5امُت رشيدكنونو،االقتصاد الدويل،ط  (5)



 

 و تنقسم نظرٌة هٌكشر اولٌن الى نظرٌتٌن مترابطتٌن ببعضهما البعض:

 نظرٌة هبات عناصر اإلنتاج:-1

دٌر و تص إنتاجقٌام التجارة المربحة بٌن دولتٌن ٌتطلب تخصص كل دولة فً  أنتوضح هذه النظرٌة 

 إنتاجاستخداما كثٌفا لعنصراالنتاج المتوفر فً الدولة نسبٌا ومن ثم تستطٌع  إنتاجهاالسلعة التً ٌتطلب 

السلع  دارٌتقوم الدولة باست هذه السلعة بتكلفة نسبٌة اقل حٌث ٌنخفض سعر هذا العنصر داخل الدولة،كما

ٌا حٌث ترتفع تكالٌؾ إنتاج هذه السلعة التً ٌتطلب إنتاجها استخداما كثٌفا لعنصر اإلنتاج النادر نسب

  .(1)بسبب ارتفاع سعر عنصر اإلنتاج النادر نسبٌا

 (2):نظرٌة تعادل أسعار عناصر اإلنتاج-2

اولٌن( تقرر النظرٌة تعادل أسعار عناصر اإلنتاج أن التجارة الخارجٌة سوؾ -وفقا الفتراضات )هٌكشر

 عناصر اإلنتاج المتجانسة بٌن الدول التً تقوم بٌنها التجارةتإدي إلى تعادل األسعار النسبٌة و المطلقة ل

أسعار عوامل اإلنتاج فً مختلؾ  اتجاه و ٌعنً ذلك أن التجارة الخارجٌة سوؾ تإدي فً األجل الطوٌل 

الدول نحو التعادل، ففً الدولة التً تصدر سلع كثٌفة العمل، ٌزداد الطلب على عنصر العمل بهدؾ 

 بانخفاضهذه السلع، وبالتالً ترتفع األجور، فً حٌن تنخفض فً البلد المستورد  زٌادة الصادرات من

، وبالمثل سترتفع أسعار الفابدة فً الدولة المصدرة للسلع كثٌفة رأس المال االستٌرادالطلب بسبب 

الطلب على رأس المال بعد قٌام التجارة. ومعنى ذلك هو مٌل  بانخفاضوتنخفض فً البلد المستورد 

 الفابدة واألجور فً الدولتٌن نحو التعادل . سعر

لقد أوضحت هذه النظرٌة كٌؾ ستستفٌد الدول النامٌة من التجارة الخارجٌة فً ظل سٌادة الحرٌة 

التً لها فٌها مٌزة نسبٌة ،بسبب توفر عناصر  عالتجارٌة و ذلك بتخصصها فً إنتاج و تصدٌر السل

  اإلنتاج التً تستخدم فً إنتاجها.

الواقع العملً نجد ان نظرٌة تعادل أسعار عوامل اإلنتاج لم تتحقق واقعٌا و ٌرجع ذلك فً حقٌقة و فً 

إلى إن تحلٌل هٌكشر اولٌن ٌقوم على مجموعة من االفتراضات خاصة حرٌة التجارة و المنافسة  األمر

قد تقلل من الفروق تتحقق فً الواقع،ولذلك قد نقول ان التجارة الخارجٌة  الكاملة وهذه االفتراضات ال

 .  (3)فً أسعار عوامل اإلنتاج و أسعار السلع إال أنها ال ٌمكن ان تإدي فً النهاٌة الى التساوي المطلق
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 الختبارات العملٌة لنظرٌة هٌكشر اولٌن: لغز لٌونتٌفا

اولٌن( على االقتصاد -إجراء أول اختبار عملً لنظرٌة )هٌكشر 1951حاول لٌونتٌؾ فً عام   

ذكر لٌونتٌؾ أن هناك فكرة واسعة االنتشار و تتعلق  1954ٌكً ففً مقالة له نشرت عام األمر

بطبٌعة التجارة بٌن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة و بقٌة دول العالم و مإدى هذه الفكرة أن الوالٌات 

مال ،وحسب المتحدة األمرٌكٌة تتمتع بمٌزة نسبٌة فً إنتاج السلع التً تتطلب كثافة كبٌرة فً رأس ال

نظرٌة هٌكشر اولٌن فإنها ٌجب أن تتجه إلى تصدٌر السلع كثٌفة رأس المال و تستورد السلع كثٌفة 

العمل ،إال أن النتٌجة التً توصل إلٌها لٌونتٌؾ قد أوضحت أن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تقوم 

 (1)تحلٌل على النحو التالً:بتصدٌر السلع كثٌفة العمل وتستورد السلع كثٌفة رأس المال ،ولقد سار ال

 من عوامل اإلنتاج فً كل من السلع التً تصدرها و  تحساب المدخالت و المخرجا

 تستوردها الوالٌات المتحدة.

  وإلٌجاد قٌمة محتوٌات الواردات المتنافسة و الصادرات من عوامل اإلنتاج فقد

 تساءل لٌونتٌؾ :

 ما انخفضت الصادرات بما قٌمته ملٌون دوالر؟ ماهً كمٌات رأس المال التً ٌمكن توفٌرها إذا-

 ماهً كمٌات رأس المال والعمل التً ٌمكن توفٌرها اذا انخفضت الواردات بما قٌمته ملٌون دوالر؟-

والجدول التالً ٌبٌن  1947األمرٌكً لسنة  االقتصادباستخدام جدول مدخالت ومخرجات 

والر من صادرات الوالٌات المتحدة ومن السلع ملٌون د 1من رأس المال، والعمل، لكل  االحتٌاجات

 (. 1947المنافسة للواردات ) وفق أسعار 
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ملٌون دوالر من صادرات الوالٌات المتحدة  1: االحتٌاجات من رأس المال والعمل لكل 20جدول رقم

 (. 1209األمرٌكٌة، ومن السلع المنافسة للواردات ) أسعار 

 

 

 عوامل اإلنتاج

 

 تالصادرا

 

 

 وارداتال

 ( 1948رأس المال ) بالدوالر بؤسعار 

 العمل ) بالعامل فً السنة (

2550780 

182313 

3091339 

170004 

 

 ) ألؾ دوالر (إلى العمل نسبة رأس المال 

 

14 

 ألؾ دوالر

18 

 ألؾ دوالر

 

 .48 ،، القاهرة ص1992الدولً، ، دار النهضة العربٌة  ،االقتصادجودة عبد الخالق  المصدر:

دوالر  14000و تظهر هذه األرقام أن كثافة رأس المال للعمل فً الصادرات هً تقرٌبا      

 دوالر بالنسبة للواردات المتنافسة. 17000أمرٌكً للفرد فً السنة فً حٌن أنها تبلػ حوالً 

افسة إحالل اإلنتاج المحلً محل الواردات المتن–كما ٌقول لٌونتٌؾ –ومن ثم فلن ٌكون ضرورٌا    

فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة حٌث أن مساهمة أمرٌكا فً التقسٌم الدولً للعمل إنما تقوم على أساس 

التخصص فً إنتاج السلع كثٌفة رأس المال و لذا فهً تقوم بالتجارة الخارجٌة لكً توفر رأس مالها و 

 تتصرؾ فً فابض العمل لدٌها.

البحث االستقرابً باسم لؽز لٌونتٌؾ و لقد حاول أن ٌفسر عرؾ هذا التناقض بٌن النظرٌة و  وقد    

بقوله انه ٌجب اخذ متوسط إنتاجٌة العامل األمرٌكً فً الحسبان ،فبمقارنة الكمٌات النسبٌة  اللؽز اهذ

لرأس المال و العمل فً الوالٌات األمرٌكٌة ببقٌة الدول ،ٌمكن القول ان عمل سنة للعامل األمرٌكً 

 .(1)سنوات للعامل األجنبًٌعادل عمل ثالثة 

ولكن ما اخذ على لٌونتٌؾ انه اعتبر أن عوامل اإلنتاج تتركز فً العمل و رأس المال وقد ٌكون     

أن السلع الداخلة فً نطاق اإلنتاج الزراعً و الصناعات  ذلك صحٌح بالنسبة لبعض السلع ،إال

 ها على العمل و رأس المال.جٌة تعتمد فً إنتاجها على الطبٌعة أكثر من اعتمادااالستخر

                                                 
 .76زلمود يونس،مرجع سابق،ص (5)



كما لم ٌؤخذ لٌونتٌؾ فً اعتباره رأس المال البشري و المقصود به كل ما ٌنفق من أموال داخل الدولة    

طرٌقة  PETER KENENعلى التعلٌم والتدرٌب إلعداد العمالة للقٌام بوظابفها و لقد انتقد بٌتر كٌنن 

اره فقط رأس المال المادي دون النظر إلى رأس المال لٌونتٌؾ فً حساب رأس المال ألنه اخذ فً اعتب

البشري ،    و عندما حسب كٌنن رأس المال بمفهومه الجدٌد اتضح له أن الصادرات األمرٌكٌة ٌمكن أن 

 .(5)تكون كثٌفة رأس المال و الواردات ٌمكن أن تكون كثٌفة العمل

 تقٌٌم النظرٌة النٌوكالسٌكٌة:

ٌعتبر مٌزة نسبٌة الٌوم ال  اال توضح دٌنامٌكٌة التطور، فم ًع السكونً، فهٌؽلب على النظرٌة الطاب - 

 ٌمكن أن ٌكون كذلك فً المستقبل.

اولٌن بعدم انتقال عوامل -أوال:إن رأس المال ٌتمتع بحرٌة كاملة للتنقل ،عكس ما افترضه كل من هٌكشر

 اإلنتاج على المستوى الدولً.

ه ٌفترض العقالنٌة االقتصادٌة فً كل الدول،بٌنما فً واقع ال تتوفر اولٌن لكون-ثانٌا:ٌنتقد عمل هٌكشر

 هذه العقالنٌة فً كل الدول،وحتى وان توفرت فً بعضها ال تتوافر فً كل منتجً هذا البلد.

ثالثا:تفرض النظرٌة تجانس المنتجات فً البلدٌن المشاركٌن فً التبادل الدولً،فٌصدر البلد المنتوج الذي 

د بلد ما و ٌصدر فً نفس الوقت منتج واحد  رنسبٌة،ففً هذا النموذج ال ٌمكن أن ٌستو له فٌه مٌزة

،ولكن اثبت الواقع عدم صحة هذه الفرضٌة فً كل األموال فقد ٌستورد بلد ما منتج ال ٌصنع محلٌا كما 

 قد ٌستورد منتج ٌنتجه ولكن لٌس بنفس المواصفات.

ستهلكٌن،الشًء الذي أدى بهم إلى تصؽٌر دور الطلب فً شرح رابعا:سلم النٌوكالسٌك بتماثل أذواق الم

المبادالت الدولٌة،ولكن فً الواقع ال ٌقوم أي منتج باإلنتاج إال إذا كان هناك طلب محلً على المنتوج 

،وال ٌقوم بالتصدٌر كذلك إال إذا كان هناك طلب أجنبً هام ،كما ٌقول لٌندر :"إن عملٌة التصدٌر هً 

اٌة لتوسع السوق،والتجارة الدولٌة ماهً اال امتداد لمجموع النشاط االقتصادي لبلد ما نهاٌة ولٌس بد

 .(2)خارج حدوده الوطنٌة"

أنه ال ٌمكن  وبالرؼم من كل هذه االنتقادات الموجهة للنظرٌة النٌوكالسٌكٌة أو)نظرٌة هكشر أولٌن(، إال

وتحدٌد نمط واتجاه التجارة الخارجٌة. وهً تجاهل مدى مساهمتها فً تفسٌر أسباب قٌام التبادل الدولً 

تعتبر بمثابة نقطة انطالق وقوة دفع لظهور نظرٌات حدٌثة متنوعة حاولت فً معظمها تجنب الهفوات 

فرضٌات سلٌمة وأكثر واقعٌة حتى تتمكن من تقدٌم  دوالنقابص التً بنٌت علٌها هذه النظرٌة، واعتما

التركٌز على طبٌعة السلع التً تدخل  عٌة ومحدداتها واتجاهها، متفسٌر سلٌم ألسباب قٌام التجارة الدول

إلى األخذ بعٌن االعتبار لجانب الطلب كعنصر محدد للتجارة وكذا العامل  ةفً التجارة الدولٌة، إضاف
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الدٌنامٌكً أي الزمن ومزاٌا االحتكار التكنولوجً ومالها من دور هام فً تحدٌد اتجاه التجارة الدولٌة، 

 سوؾ نتطرق إلٌه فً المبحث الموالً من خالل نظرٌة المناهج التكنولوجٌة. وهو ما

 

 المطلب الثالث:النظرٌات الدٌنامٌكٌة فً التجارة الخارجٌة:

 1776اشتهرت نظرٌة التجارة الدولٌة منذ ان فجر ادم سمٌث فً كتابه "ثروة االمم" فً العام      

على التحلٌل االقتصادي الكالسٌكً ذو الثوابت بطبٌعتها االستاتٌكٌة ،العتمادها الربٌسً 

قنبلته المشهورة التً عرفت فً األدب االقتصادي  االستاتٌكٌة،وظلت هذه النظرة حتى فجر "لٌونتٌؾ"

 .باصطالح "لؽز لٌونتٌؾ"

ومن خالل المحاوالت المتعددة لتفسٌرات لؽز لٌونتٌؾ جاء عصر زعزعة الفكر االقتصادي فً   

ة و تالشت تدرٌجٌا الطبٌعة االستاتٌكٌة للتجارة العالمٌة و االقتصاد الدولً ،وتم إدخال التجارة الخارجٌ

أولٌن االستاتٌكً،الذي لم ٌتمكن بدوره من -الجوانب الدٌنامٌكٌة للتحلٌل االقتصادي فً عالم هكشر

مابعد الحرب الصمود فً وجه التحوالت و التطورات التكلنوجٌة التً شهدها االقتصاد العالمً فً عالم 

 . (5)العالمٌة الثانٌة

 (2)ومن أهم األحداث ؼٌر المفسرة بالنظرٌة التقلٌدٌة نذكر ما ٌلً:

  الدول أخذاً بالحسبان افتراض المنافسة  ىالخارجٌة علاهتمت النظرٌة التقلٌدٌة بدراسة آثار التجارة

الدول ولذلك ٌحث على التامة،وذلك ما عالجه رٌكاردو مستخلصاً أن حرٌة التبادل تحسن وضعٌة 

إلؽاء الحواجز الجمركٌة،ووصلت نظرٌة وفرة عوامل اإلنتاج إلى نفس النتٌجة فً إطاِر تحلٌلً 

مختلؾ،لكن وبمجرد مؽادرة افتراض المنافسة التامة تظهر عدم مثالٌة حرٌة التبادل،وٌمكن أن نؤخذ 

نتجات بتخفٌضه للطلب علٌها عن والذي باستطاعته تؽٌٌر األسعار العالمٌة للم حالة البلد الكبٌر

 طرٌق فرض حماٌة جمركٌة كافٌة وهو ما ٌطلق علٌه التعرٌفة الجمركٌة المثلى. 

  تطور التجارة الدولٌة بٌن الدول األكثر تطوراً والتً ال تختلؾ فٌما بٌنها فً وفرة عوامل

 تبادل الدولً.اإلنتاج،وهذا ما ال ٌتماشى ودور اختالؾ االمتٌازات بٌن الدول فً تفسٌر ال

  ظاهرة التجارة الدولٌة بٌن الفروع أٌن نجد دولة ما تستورد وتصدر نفس السلعة بطرٌقة

 دٌنامٌكٌة،وهو ما ٌتعارض ومبدأ التخصص الدولً.

  ال تحضً الشركات متعددة الجنسٌات بؤٌة مكانة فً النظرٌة التقلٌدٌة،وفً حٌن ال تعتمد النظرٌة

ى التبادل التجاري ما بٌن الدول نجد أن ثلث التجارة الدولٌة للبضابع فً التقلٌدٌة فً تحالٌلها إال عل
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سنوات الثمانٌنات تمت بٌن الشركات متعددة الجنسٌات وبٌن فروعها المتواجدة فً دول 

 .% من حركة التجارة العالمٌة 70مختلفة،وتسٌطر حالٌاً على 

 التجارة الخارجٌة: اتاالتجاهات الحدٌثة فً نظرٌ     

أولٌن فإنه بٌن المٌزة النسبٌة على أساس اختالؾ درجة  -كما رأٌنا من خالل دراسة نموذج هكشر   

الوفرة لعوامل اإلنتاج بٌن مختلؾ الدول، وبعد االختبارات التجرٌبٌة التً أقٌمت على النظرٌة خاصة 

ها التطبٌقً بالنظر الدراسة التً جاء بها لٌونتٌؾ، تبٌن أن هناك خلل ما ٌشوب النظرٌة خاصة فً جانب

 :(1)إلى طبٌعة الفروض التً ٌنبت علٌها. وهنا ظهرت وجهتا نظر متعارضتان هما

 أولٌن فً نسب عناصر اإلنتاج ومعه بالتالً  -وجهة النظر األولى: وتهدؾ إلى هدم نموذج هكشر

جانب  كافة النظرٌات الكالسٌكٌة التً حاولت تفسٌر قٌام التجارة الدولٌة ونمطها وشروطها فً

العرض، وحاولت إقامة نموذج بدٌل ٌرتكز على فرضٌات أكثر واقعٌة وتماشٌا مع حقٌقة التبادل 

 الدولً. 

  وجهة النظر الثانٌة: وتضم مجموعة المناهج والنظرٌات التً تسعى إلى حل لؽز لٌونتٌؾ من خالل

إلى تفسٌر التجارة أولٌن ومعه بقٌة النظرٌات الكالسٌكٌة األخرى الرامٌة  -تطوٌر نموذج هكشر

أولٌن فً أن  -الخارجٌة من جانب العرض. وهو ما ٌعنً أن هذا التٌار ٌتفق مع نظرٌة هكشر

تفسٌر التجارة الخارجٌة ٌقؾ على اتخاذ جانب العرض متؽٌرا اقتصادٌا مستقال والطلب متؽٌرا 

المرتكز علٌها نموذج تابعا. إال أن هذه المناهج تعمل على إسقاط العدٌد من الفروض ؼٌر الواقعٌة 

أولٌن، واألخذ بفروض أخرى أكثر واقعٌة وانسجاما مع حقابق الواقع االقتصادي العالمً،  -هكشر

 خاصة بعد الثورة التكنولوجٌة التً ظهرت بعد الحرب العالمٌة الثانٌة.

I. نظرٌة:ستٌفن لٌندرSTEVEN LINDER  ٌرى لٌندر فً تفسٌره للتجارة الخارجٌة بٌن الدول انه

ن الخطؤ افتراض أن التجارة الخارجٌة تقوم بٌن دول متجانسة فهناك دول ٌمتاز اقتصادها بدرجة م

عالٌة من القدرة على إعادة تخصٌص الموارد، فً حالة تؽٌر هٌكل األسعار وفرص التجارة ، بٌنما 

 .(2)تكون اقتصادٌات دول أخرى ؼٌر قادرة على إعادة تخصٌص الموارد

 ،تبادل الدولً فرق لٌندر بٌن تجارة المنتجات الصناعٌة و تجارة المنتجات األولٌةوعند تفسٌره لل     

فحسب  رأٌه فان  تجارة المنتجات الصناعٌة تقوم بٌن الدول  التً ال ٌوجد بٌنها اختالفات جوهرٌة فً 

اجع إلى عوامل اإلنتاج،أما تجارة المنتجات األولٌة فتكون بٌن دولة متقدمة و أخرى  متخلفة و ذلك ر

 عوامل أخرى  بخالؾ التفاوت فً هبات الموارد .
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إن تجارة المنتجات األولٌة تعود لعوامل محددة  من نسب عناصر اإلنتاج لذا فان لٌندر افترض أن   

كثافة العناصر فً هذه المنتجات واحدة بؽض النظر عن األسعار النسبٌة التً تحدد تكلفة المنتجات 

وارد الطبٌعٌة المناسبة إلنتاج منتج أولً فان ثمنه ٌنخفض و العكس عند ندرة األولٌة،إذ عند توفر الم

 هذه الموارد. كما انه فً الحالة األولى الدولة تقوم بالتصدٌر و فً الحالة الثانٌة تقوم باالستٌراد .

ٌرى بان المٌزة النسبٌة ٌمكن أن تكون مرتبطة  عن تجارة المنتجات الصناعٌة فإن لٌندر أما

المحلً على السلع المصدرة، بحٌث تكون هناك عوامل تحدد الصادرات و الواردات  بمٌة الطلبؤه

المحتملة و عوامل أخرى تحدد الواردات و الصادرات الفعلٌة ،كما أن وجود طلب محلً على المنتجات 

 .(1)أمر ضروري لكً ٌمكن أن ٌكون لهذه السلع صادرات محتملة 

II. :نظرٌة منحنى التعلم 

ا التحلٌل بٌن ارتفاع مستوى مهارات العمل و التحسن فً الفن اإلنتاجً وبٌن إجمالً عدد ٌربط هذ

المنتجات التً ٌتم إنتاجها من نوع معٌن خالل فترة زمنٌة معٌنة ،ولٌس بٌن حجم االستثمارات على 

ل التعلٌم و البحوث ،ولقد لوحظ أن عدد الساعات التً ٌقضٌها العامل فً صناعة منتج معٌن ٌمٌ

لالنخفاض بنسبة منتظمة كلما تضاعؾ اإلنتاج،وبالتوسع فً تطبٌق ذلك التحلٌل ٌمكن القول ان نفقات 

)اإلنتاج جمٌعها تنخفض مع تراكم تجارب اإلنتاج
2

)   . 

III. كٌسنغنظرٌة نسب عوامل اإلنتاج الجدٌدة:- KESSING 

ة أو الندرة النسبٌة لعامل  العمل تعتمد هذه النظرٌة فً تحلٌلها للتجارة الدولٌة على مدى الوفر       

البشري، ولالختالفات بٌن الصناعات فً احتٌاجاتها لهذا العامل؛ وتتمثل الفرضٌة األساسٌة لهذه النظرٌة 

فً تباٌن هذا العامل، وبالتالً فهً تفرق بٌن العامل ذو مهارة والذي ٌعتبر نوعاً من االستثمارات 

والذي ٌجب إضافتها إلى عامل رأس المال، والنوع الثانً هو  المتنوعة فً مٌدان التعلٌم والتدرٌب

العامل ؼٌر الماهر؛ وبالتالً فإن هذه النظرٌة تقسم كل من السلع والدول حسب ندرة أو وفرة العمل 

البشري فً السلعة إلى دول كثٌفة األٌدي العاملة الماهرة، وسلع ودول نادرة األٌدي العاملة من جانب 

الدول ذات ندرة نسبٌة فً األٌدي العاملة الماهرة و ذات وفرة نسبٌة فً األٌدي العاملة آخر، وعلٌه فإن 

ؼٌر الماهرة تلجؤ إلى استٌراد تلك السلع كثٌفة رأسمال البشري الماهر، وبتصدٌر السلع كثٌفة العامل 

)البشري ؼٌر الماهر
3

).    
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IV. ٌةالنظرٌات التكنولوج : 

 نموذج الفجوة التكلنوجٌة:-1  

بٌن الدول  ًو مفادها أن للتفاوت التكنولوجإلى "بوسنر"؛ٌرجع تفسٌر نموذج الفجوة التكنلوجٌة       

والدول النامٌة اثر على هٌكل التجارة الحالً،حٌث تتمتع الدول المتقدمة بمجموعة من المزاٌا  المتقدمة

العدٌد من السلع المختلفة، و التً المكتسبة التً لها أثرها على تفوقها،وبالتالً وجود المٌزة النسبٌة فً 

 (1):ترجع أساسا إلى العاملٌن التالٌٌن

 المستخدم. ًوجود التفاوت النسبً فً الفن التكنولوج-

 اكتساب حقوق اإلنتاج وشراء المخترعات الجدٌدة.-

قدمة ،معتمدة بٌن الدول المتقدمة و الدول النامٌة تحاول تقلٌد إنتاج الدول الت ةفلوجود الفجوة التكنولوجٌ  

تبدأ فقدان أثرها و  ةفً األجل الطوٌل،وعندبذ فان الفجوة التكنولوجٌ ًفً ذلك على الفن التكنولوج

 .نتاجها ٌتحول اإلنتاج إلى البلدان النامٌة،مرتكزا أساسا على مدى وفرة أو ندرة عوامل ا

 :نظرٌة دور حٌاة المنتوج-2

مكملة لتحلٌل " بوسنر" بحٌث أنها تعتمد على نفس المبدأ  كنظرٌة تعتبر نظرٌة دورة حٌاة المنتوج     

المتمثل فً الفارق التكنولوجً، فهً تإكد على دور المنتوج الجدٌد و دورة حٌاته مع تطور التجارة 

 الدولٌة.  

لمبررات التجارة الخارجٌة و أسباب انتشار ظاهرة االستثمارات األجنبٌة ا تقدم هذه النظرٌة تفسٌر    

دول النامٌة بصفة خاصة والدول المتقدمة بصفة عامة ،كما أنها تلقً الضوء على الشركات متعددة فً ال

الجنسٌات من وراء االستثمارات األجنبٌة ،وعلى أسباب انتشار االبتكارات و االختراعات الجدٌدة خارج 

 . (2)حدود الدولة األم

ٌن، ولكن تحلٌل هذه الدورة ٌنسب عادة طورت نظرٌة دورة حٌاة المنتوج من طرؾ عدة اقتصادٌ     

"؛ حٌث ٌفترض بؤن التفوق التكنولوجً ٌنطلق بشكل مستمر فً الوالٌات VERNON" فرنون إلى

المتحدة مما ٌسمح له أن ٌكون رٌادٌا فً تطوٌر المنتجات الجدٌدة وتصنٌعها، ثم تنقل هذه المنتجات فً 

ونظرا  ،المتحدة، وذلك بعد تحقٌقها النجاح والرواجالمراحل الموالٌة إلى دول أخرى خارج الوالٌات 

لتوسع الطلب األجنبً على هذه السلع، فإن  المنشآت األجنبٌة تحفز على محاولة إنتاجها لصالحها، 

                                                 
 .92،ص2229احملمدية العامة،اجلزائر ،سكينة بن محودة مدخل لعلم االقتصاد ،دار (1)
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وبحصولها على هذه التكنولوجٌا ستنطلق فً اإلنتاج و البٌع فً السوق المحلً فً المرحلة األولى، ثم 

عدا سوق الوالٌات المتحدة، مما ٌإدي إلى انخفاض صادرات هذه األخٌرة، التصدٌر إلى أسواق أخرى ما

 وباكتسابها الخبرة والمهارة فً إنتاج هذه السلع ستباشر فً التصدٌر إلى الوالٌات المتحدة.

  :راحل تطور المنتوج م

ج ومرحلة ٌمر المنتوج بثالث أو أربع مراحل و هً : مرحلة الظهور، مرحلة النمو، ومرحلة النض     

 (1):التناقص

  مرحلة اإلنتاج الجدٌد:-ا

تتمٌز هذه المرحلة بكثافة التكنولوجٌا، وبالتالً فإن  نمو المنتوج  و إنتاجه بصفة معتبرة ٌتطلب         

كثافة فً رأس المال أي االستثمار، وإنتاج هذه السلع ٌقع فً دول مصدر االبتكار ) أي الدول 

جدا، وعادة ما ٌكون اإلنتاج من طرؾ مإسسة واحدة أي نكون فً حالة  الصناعٌة(، وفً سوق محدود

االحتكار، و ٌتم استهالك هذه السلع من طرؾ البلدان المنتجة لهذه السلعة فقط نظرا لقدرتها على 

 شرابها.

 الدول الصناعٌة األخرى: ًمرحلة االنتشار ف-ب

ٌبدأ ظهور منافسٌن فً السوق، وٌبدأ فً فً هذه المرحلة ترتفع مبٌعات المنتوج بسرعة، و        

تصدٌر المنتوج إلى أسواق أخرى، وهذا نظرا للبحث من طرؾ البلد المنتج األصلً على توسٌع سوقه، 

باإلضافة إلى ذلك فإن اإلنتاج ٌبدأ فً الظهور فً عدة مناطق، وخالل هذه المرحلة فإن المٌزان التجاري 

ؤكثر فً الدولة األصلٌة، بٌنما فً الدول األخرى المتطورة ٌكون فٌه الجدٌد ٌتحسن أكثر ف للمنتجبالنسبة 

عجز؛ أما فً الدول السابرة فً طرٌق النمو ٌظهر فً منتصؾ هذه المرحلة استٌراد هذا المنتوج من 

 طرؾ جزء ضبٌل من السكان.

 مرحلة النمطٌة الشدٌدة:-جـ

ار، وهذا نظرا لكون المنتوج نمطً، وبالتالً فً هذه المرحلة فإن المنافسة تكون عن طرٌق األسع       

فإن اإلنتاج ٌتمركز فً الدول ذات األجور المنخفضة من أجل خفض تكالٌؾ اإلنتاج؛ فتصبح الدولة 

 المبتكرة مستوردة بٌنما الدول المتطورة مصدرة.
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  :مرحلة االنخفاض -د

نمو، بٌنما الدول األخرى تصبح تتمٌز هذه المرحلة باإلنتاج فً الدول السابرة فً طرٌق ال      

مستوردة؛ وهذا نظرا النخفاض اإلنتاج فً الدول المقلدة؛ وإلى كون الدول المتطورة تقوم باإلنتاج فً 

الدول السابرة فً طرٌق النمو، كون الٌد العاملة األقل مهارة رخٌصة، وبالتالً ٌتم التصدٌر من  هذه 

 األخٌرة نحو الدول المتطورة.

V. ٌات الحجم اقتصادنظرٌة:   

تشكل نظرٌة اقتصادٌات الحجم فً التجارة الخارجٌة، تطوٌرا لنموذج هكشرـ أولٌن لنسب عناصر 

اإلنتاج، بإدخالها وفورات اإلنتاج الكبٌر كؤحد المصادر الربٌسٌة للمزاٌا النسبٌة المكتسبة. وتعتبر هذه 

لتً ٌتم إنتاجها فً ظل اقتصادٌات النظرٌة أن توفر سوق داخلٌة ضخمة شرطا ضرورٌا لتصدٌر السلع ا

 الحجم، والمتمثلة فً زٌادة العابد مع زٌادة اإلنتاج ) نتٌجة انخفاض النفقات (.

وترى هذه النظرٌة أن الدول الصناعٌة الصؽٌرة الحجم تتجه إلى الحصول على مزاٌا نسبٌة مكتسبة، 

قدرتها فً التؤثٌر على أذواق  مصدرها اقتصادٌات الحجم فً السلع نصؾ المصنعة أو الوسٌطة لعدم

على العكس من ذلك فإن الدول الصناعٌة الكبٌرة الحجم ،وتفضٌالت المستهلكٌن فً الدول األخرى

تحصل على مزاٌا نسبٌة مكتسبة مصدرها اقتصادٌات الحجم فً إنتاج السلع التامة الصنع أو السلع 

 كٌن فً الدول األخرى.اإلستهالكٌة بسبب قدرتها على التؤثٌر على أذواق المستهل

وعلٌه ٌمكن القول بؤن نظرٌة اقتصادٌات الحجم تسعى إلى تفسٌر هٌكل التجارة الخارجٌة بٌن 

الدول الصناعٌة المتقدمة ذات السوق الداخلً الكبٌر مثل الوالٌات المتحدة وألمانٌا الموحدة، فرنسا، 

، فً حٌن أن الدول الصناعٌة ذات ستهالكٌةاالإنجلترا، إٌطالٌا فً إنتاج السلع التامة الصنع أو السلع 

السوق الداخلٌة الصؽٌر مثل بلجٌكا، هولندا، لكسمبورج، الٌونان، الدول اإلسكندنافٌة فً إنتاج السلع 

 .(1)نصؾ المصنعة أو السلع الوسٌطة

VI. :نظرٌة التنوع 

رجٌة،حٌث ان اعتمدت نظرٌة التنوع بصفة أساسٌة على تؤثٌرات الدخل على حجم التجارة  الخا   

ارتفاع مستوٌات الدخل ٌإدي إلى زٌادة الواردات من هذه السلع،فالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة مثال 

تستورد السٌارات الصؽٌرة التً تحقق االقتصاد فً البنزٌن إلى جانب تواجد السٌارات المحلٌة الفاخرة 
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ب نتٌجة توافر مجموعة من "ذلك بان السلع ال تطلب لذاتها و إنما تطل lancesterوقد فسر "

 .(1)الخصابص المختلفة التً ٌبحث عنها المستهلك لتحقٌق أؼراض معٌنة

 

 تقٌٌم النظرٌات الدٌنامٌكٌة فً التجارة الخارجٌة:   

لنا أن هذه النظرٌة تولً  نمن خالل التحلٌل السابق للنظرٌات الدٌنامٌكٌة فً التجارة الخارجٌة، ٌتبٌ    

ر الذي ٌلعبه اإلنفاق على البحث والتطوٌر باعتباره عامال هاما فً تحدٌد نمط واتجاه اهتماما أكبر للدو

التجارة الخارجٌة بٌن الدول المتطورة فً سلع دورة المنتج.وعلى أساس هذا تمكنت النظرٌة من تقدٌم 

عالٌة من  تفسٌر جدٌد لحل لؽز لٌونتٌؾ استنادا إلى أن صادرات الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بها نسبة

فبة العلماء والخبراء والفنٌٌن والعمال  ًا كان رأس المال البشري ممثال فمسلع دورة المنتج، ول

المتخصصون والمهندسون أمرا ال ؼنى عنه إلنتاج هذا النوع من السلع. فإن ذلك ٌعد داللة واضحة على 

مإهل، وهو ما ٌتفق مع ما أن الصادرات السلعٌة األمرٌكٌة تعتبر مكثفة بعنصر رأسمال البشري ال

 توصلت إلٌه نظرٌة كٌسنػ.

كما عالجت النظرٌة القصور الموجود فً التحلٌل الكالسٌكً من خالل عدم واقعٌة الفروض التً قام    

علٌها ومنه محدودٌة النتابج المتوصل إلٌها، حٌث اعتبرت نظرٌة المناهج التكنولوجٌة أن كل من 

ضافة إلى اإلنفاق على البحوث والتطوٌر مصادر أساسٌة الختالؾ اقتصادٌات الحجم ورأس المال إ

 المزاٌا النسبٌة المكتسبة وقٌام التجارة الخارجٌة بٌن الدول.

كما استطاعت النظرٌة أن تبٌن وتكشؾ حقٌقة االستثمارات األجنبٌة المباشرة والشركات المتعددة 

ى أنها قد راعت الفروق القابمة بٌن الدول الجنسٌات وتحدٌد عالقتها بالتجارة الخارجٌة، إضافة إل

 الصناعٌة األكثر تقدما والدول الصناعٌة األخرى.
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 سٌاسات التجارة الخارجٌة فً  بٌن الحرٌة والتقٌٌد المفاضلةالمبحث الثانً:  

تعتبر التجارة الخارجٌة الشرٌان االساسً فً أي اقتصاد ،فلقد اصبح العالم كله الٌوم      

ٌش فً سوق عالمٌة واحدة خاضعة لمبدا التنافس الحر،وقد قبلت اؼلبٌة الدول االندماج ٌع

فً هذه المنظومة العالمٌة بانضمامها الى اتفاقٌة منظمة التجارة العالمٌة واحدث هذا 

 التحرٌر التجاري تحدٌات كبٌرة تتطلب احداث تؽٌٌرات و اصالحات فً مختلؾ السٌاسات.

 سة التجارٌة بٌن الحرٌة و التقٌٌدلمطلب االول: السٌاا

تإثر التجارة الخارجٌة وتتاثر بالمتؽٌرات االقتصادٌة الداخلٌة والخارجٌة ،فتقوم الدولة      

 بوضع السٌاسات التجارٌة لمواجهة هذه التحدٌات سواء كانت تقٌٌدٌة او تحرٌرٌة.

 مفهوم السٌاسة التجارٌة الخارجٌة:

و االسالٌب و االدوات و االجراءات و التدابٌر التً تقوم بها "هً مجموعة من القواعد      

الدولة فً مجال التجارة الخارجٌة،لتعظٌم العابد من التعامل مع باقً دول العالم و فً سبٌل 

تحقٌق التوازن الخارجً ،ضمن منظومة تحقٌق االهداؾ االقتصادٌة االخرىخالل فترة 

زمنٌة معٌنة"
(5)

. 

ٌاسات التجارة الخارجٌة على" مجموعة االجراءات التً تتخذها كما ٌطلق اسم س      

الدولة فً نطاق عالقتها التجارٌة مع الدول االخرى بقصد تحقٌق اهداؾ معٌنة"
(2)

. 

و من الضروري االشارة الى ان النموذج الواقعً للسٌاسة التجارٌة الخارجٌة التً      

ج بٌن نوعٌن من سٌاسات التجارة الخارجٌة تطبق فً أي دولة فً عالم الٌوم هو عملٌة المز

و بالتالً فان سٌاسة التجارة الخارجٌة السابدة التً ٌمكن ان تسود فً القتصادات المعاصرة 

،تتضمن مزٌجا من عناصر الحرٌة و الحماٌة التجارٌة ،فال تكاد تكون صورة مطلقة 

زن وصور اكبرلسٌاسة لسٌاسة الحرٌة او سٌاسة مطلقة لسٌاسة الحماٌة،ولكن اعطاء الو

معٌنة مقارنة باالخرى
(3)

. 

 السٌاسة التجارٌة الخارجٌة بٌن الحرٌة و التقٌٌد:
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كشؾ تان متابعة السٌاسات التجارٌة الخارجٌة منذ بداٌة عصر النهضة االوربٌة وحتى االن 

عن تناوب تارٌخً لسٌاسات الحماٌة و الحرٌة،ففً القرنٌن السادس عشر والسابع عشر 

الحماٌة اٌضا تعزٌز الصناعات الناشبة و خلق فرص  تلثورة التجارٌة ،كما استهدفسادت ا

وقد برزت دعوات للحرٌة التجارٌة من ،جدٌدة للعمل وزٌادة الفوابض فً المٌزان التجاري

ومن ثم انتشرت افكار الفٌزٌوقراط او  PETTYقبل الماركنتٌلٌٌن االواخر وكان فً مقدمتهم 

بو بالؽاء كافة القٌودالطبٌعٌٌن الذٌن طال
(4)

. 

و قد طورت االفكار السابقة من قبل االقتصادٌٌن الكالسٌك و ذلك ابتداء بنشر كتاب ادم 

ومما اسهم فً دعم هذه االفكار مادٌا الثورة الصناعٌة التً امتدت  5776سمٌث فً عام 

الوالٌات  من نتابج الثورة الصناعٌة دعاة الحماٌة ففً،وكان (5852-5752خالل الفترة )

المتحدة االمرٌكٌة حٌث دعا الكسندر هاملتون فً مإلفه السٌاسة االقتصادٌة ،فً عهدة 

جورج واشنطن و الذي شؽل منصب امٌن الخزانة ثم وزٌر الخزانة الى ضرورة دعم 

الحكومة للتصنٌع من خالل االعانات و التعرٌفات الجمركٌة على الواردات
(5)

. 

رٌدرٌك لٌست و حولها الى االقتصاد االلمانً ،فكل من هاملتون وقد احٌا هذه النظرٌة ف   

و لٌست اراد حماٌة الصناعة الناشبة
(2)

. 

كمااجاز الحماٌة التجارٌة االقتصادي جون ستٌوارت مل الجل حماٌة الصناعات الناشبة   

وان تكون فً فترة محددة
(3)

 بٌنما تزاٌدت تاكٌدات االقتصادٌٌن النٌوكالسٌك على سٌاسة،

الحرٌة التجارٌة التً ساعد على استقرارها نظام قاعدة الذهب
*

واستمرت هذه السٌاسة حتى ،

بداٌة العقد الثانً من القرن العشرٌن وخالل الفترة مابٌن الحربٌن العالمٌتٌن االولى و الثانٌة 

سادت سٌاسة الحماٌة التجارٌة وازدادت القٌود على التبادالت التجارٌة،ومما كرس هذه 

ٌاسات تعدد االقطاب و مراكز السٌطرة فً القتصاد الدولً و عدم وجود قاعدة نقدٌة الس

 مستقرة،و استمرار االزمة العالمٌة.

وتجاوزا لمشكالت الحماٌة و تجنبا للسٌاسات السابقة فٌما بٌن الحربٌن حدث تحول كبٌر 

                                                 
(

4
 .375،ص2226،دار جرير للنشر و التوزيع،5ىوشيار معروؼ،حتليل االقتصاد الدويل،ط (

(5) h
ttp//www.nber.org/reports/ summer06/irwin.html. 

(2) ROGER DEHEM ,idem,p106. 
(3) idem,p107. 
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 باتجاه سٌاسة الحرٌة التجارٌة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة.

،والذي نتج عنها باالضافة الى 5944ا التحول مع اتفاقٌة برٌتن وودز فً عام وقد تم هذ

 5947صندوق النقد الدولً و البنك الدولً مسٌرة المفاوضات متعددة االطراؾ منذ عام 

  . 5995وذلك بنشوء الجات والتً توجت بتاسٌس المنظمة العالمٌة للتجارة سنة

ضع التجارة الخارجٌة للتخطٌط و حاولت الدول اما فٌما ٌخص النظام االشتراكً فقد اخ

االشتراكٌة ان تنشا فٌما بٌنها السوق االشتراكٌة الدولٌة والتً ٌتم فٌها تبادل المنتجات وفقا 

لخطة موضوعة مسبقا
(

4
)

. 

 

 

 

 

 الحمابٌةأسالٌب السٌاسـة التجارٌة  :الثانً لمطلبا

لقدم ،فقبل ظهور نظرٌات التجارة لقد كانت السٌاسة التجارٌة الحمابٌة متبعة منذ ا   

الخارجٌة كانت تؽلب النزعة الحمابٌة على التجارة ،وحتى بعد بٌان فوابد تحرٌر التجارة 

الخارجٌة بقٌت الدول تتمسك بهذه السٌاسة بهدؾ حماٌة الصناعة الوطنٌة الناشبة وتقٌٌد 

ٌصه بما ٌخدم االقتصاد االستهالك الخارجً واعادة توفٌر النقد االجنبً الالزم العادة تخص

 وتنمٌته.

 تعرٌؾ السٌاسة التجارٌة الحمابٌة:

تعرؾ بانها:"تبنً الدولة لمجموعة القوانٌن و التشرٌعات و اتخاذ االجراءات المنفذة لها 

بقصد حماٌة سلعها او سوقها المحلٌة ضد المنافسة االجنبٌة"
(5)

. 

 حجج مإٌدي السٌاسة التجارٌة الحمابٌة:

وتؤثٌرا لفرض قٌود على التجارة  رواجاالحجج األكثر  منوهً  األمن: حجة الدفاع و

 .الخارجٌة

تحرٌر التجارة الخارجٌة  ٌإدي التبعٌة: حجة المحافظة على الطابع الوطنً وتجنب
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وإذا لم ٌكن  ،الوطنٌة باألسواق األجنبٌة السوق ارتباطالمفرط على الخارج إلى  االنفتاحو

فً تنظٌم  استقاللٌتهااستؽاللها تفقد الدولة  تحسنزات نسبٌة للدولة قدرات إنتاجٌة ومٌ

       .الوطنٌةوتحقٌق أهدافها  اقتصادها

فً كثٌر من البلدان قطاعا هاما وٌمثل  الزراعًالقطاع  ٌمثلحماٌة القطاع الزراعً: حجة

ى ٌقضً عل قد القطاع الزراعً للمنافسة األجنبٌة تركو .مهمة اجتماعٌةالمزارعون طبقة 

فحماٌة القطاع الزراعً تمثل حماٌة لهذه  المزارعٌن،الزراعة الوطنٌة مما ٌضر بطبقة 

 االجتماعً داخل الدولة. االستقرارالطبقة االجتماعٌة للحفاظ على 

المجتمع  ألخالقٌاتتكون تجارة بعض السلع والخدمات منافٌة  فقدالحجة الدٌنٌة واألخالقٌة:

 اإلسالمٌة. البلدانة، كتجارة الخمور والمخدرات فً وعقٌدته، فتمنع مثل هذه التجار

هذه السٌاسة فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة، ففً  طبقت:  حماٌة الصناعات الناشبة حجة

 واشنطن جورج وزٌر ALEXANDRE HAMILTON هاملتن  ألكسندر دشن ،5792سنة 

هو تطوٌر المعامل  المعلنسٌاسة حمابٌة فً الوالٌات المتحدة، وكان الهدؾ  ،للخزٌنة

عودته إلى ألمانٌا  عند  F .LISTهذه الفكرة أعاد طرحها فرٌدرٌك لٌست والمصانع فً البالد،

 .من الوالٌات المتحدة

كانت الدولة فً حاجة إلى رإوس األموال  إذا  حجة جذب رإوس األموال األجنبٌة:

أن تتبع سٌاسة حمابٌة  لها .أو لتموٌل تنمٌتها مدفوعاتها،األجنبٌة لتخفٌؾ عجز مٌزان 

فً الداخل لتتجنب عبء  االستثمارالشركات األجنبٌة إلى  تدفعلسوقها الداخلً، حتى 

الجمركٌة تإدي إلى رفع أسعار منتجات هذه الصناعة فً  فالحماٌةالرسوم الجمركٌة. 

وٌترتب على ذلك  الربح المتوقع لالستثمار فً هذه الصناعة، معدلوبالتالً رفع  الداخل،

فً هذا الفرع من اإلنتاج الوطنً لكً  لالستثمار استجابتهو األجنبًإؼراء رأس المال 

من دخول رإوس أموال أجنبٌة إلنعاش  الدولةوتستفٌد  المرتفع. الربحٌستفٌد من معدل 

 اقتصادها وتخفٌؾ اختالل مٌزان المدفوعات .

على الذات فً محاولة تعنً االنطواء  حمابٌة،إتباع سٌاسة  إن  حجة معالجة البطالة:

محلٌا. مما ٌعنً زٌادة فً الطلب على  الوطنٌة االحتٌاجاتالذاتً، وتوفٌر كل  لالكتفاء

، مما ٌدفع بالصناعات االستٌرادنقص  لتعوٌضالمنتوجات الوطنٌة، وعلى منتوجات أخرى 



القصوى، وبالتالً زٌادة فً التشؽٌل،  طاقاتهاالوطنٌة إلى اإلنتاج أكثر واستعمال 

 أعداد هابلة من البطالٌن . امتصاصو

فً  الوطنًبعض أنصار الحماٌة أن عدم تخصص االقتصاد  ٌرى  حجة تنوٌع اإلنتاج:

 االقتصادٌةٌمثل ضمانا ضد مخاطر الهزات  اإلنتاجإنتاج بعض السلع، وتنوٌع نواحً 

سلع فقط، ال بعض إنتاجالدولة على  فاقتصارالعنٌفة التً قد تزعزع مركز الدولة المالً، 

أسواق هذه السلع،  كسادالتً تتمتع فً إنتاجها بمٌزة قد ٌعرضها إلى نكسات كبٌرة فً حالة 

 األسواقخاضعة لحالة  ٌجعلهافً باقً السلع والخدمات،  االستٌرادعلى  اعتمادهاوبٌنما 

 العالمٌة وتقلباتها .

 

 ادوات السٌاسة التجارٌة الحمابٌة:

تحكم فً قطاعها الخارجً ، تتخذ مجموعة إجراءات تإثر بها حتى تستطٌع الدولة  ال      

فً عالقاتها التجارٌة مع الدول االخرى.  لذا فهً تختار مجموعة متناسقة من الوسابل  

 القادرة على التؤثٌر فً تجارتها الخارجٌة. 

 الوسابل السعرٌة:-

 :الرسوم الجمركٌة-5

 ودخولهالحدود الوطنٌة عبورها ل ندعضرٌبة تفرضها الدولة "الجمركً هو الرسم      

"أو خروجها منه فً شكل صادرات إقلٌمها الجمركً فً شكل واردات،
(5)

وٌستثنى من  ،

 الدولًالسلع العابرة للحدود الوطنٌة تحت األنظمة الجمركٌة الخاصة كنظام العبور  ذلك

 لرسوم.ٌكون مإقتا، والسلع تخضع ل االستثناءللبضابع، أما العبور الوطنً فإن 

، "التعرٌفة الجمركٌة"المطبقة فً الدولة، خالل فترة زمنٌة معٌنة  الرسوممجموع  و      

أو قابمة توضح لدى كل دولة، الرسوم الجمركٌة بؤنواعها المختلفة  جدولوهً عبارة عن 

  .السلع الداخلة فً التجارة الدولٌة للبلد مختلؾالتً تفرض على 

التً تطبقها إدارة الجمارك فً  اإلجراءاتفهو مجموع القواعد والنظام الجمركً،  أما      

مع العالم الخارجً، مستندة فً ذلك إلى  التجارٌةالدولة على كل ما ٌتصل بالمبادالت 
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المعاهدات واالتفاقٌات الدولٌة. وعلى ذلك ٌنصرؾ النظام  إلىالقوانٌن واللوابح الداخلٌة، أو 

وما قد ٌنص علٌه من منع بعض السلع  جباٌتها،ٌقة الجمركٌة وطر الرسوم الجمركً إلى

.الصحٌة المتعلقة بمرور السلع اإلجراءاتمن الدخول إلى إقلٌم الدولة، وكذا 
 (1)

  

 : الجمركٌةأنواع الرسوم  -

 فطبقا طبقا ألسس مختلفة . الجمركٌةالتفرقة بٌن أنواع كثٌرة من الرسوم  تجرى      

، نفرق بٌن ثالثة أنواعالرسوم الجمركٌة احتسابألساس 
(

2
)

: 

من قٌمة السلع الخاضعة  مبوٌةوهً الرسوم التً تفرض وتقتطع كنسبة  :الرسوم القٌمٌة

 .للرسم

كل نوع من أنواع السلع  علىوهً التً تفرض وتصدر بمبلػ معٌن كمبلػ  :الرسوم النوعٌة

 أو الوزن. بالعدد على أساس الوحدة من السلعة

والقٌمٌة،حٌث تتضمن رسما نوعٌا ٌضاؾ  النوعٌةٌط من الرسوم خل وهً :الرسوم المركبة

 إلٌه رسم قٌمً.

 :اآلثار االقتصادٌة للرسوم الجمركٌة - 

آثار عدٌدة على الظواهر االقتصادٌة ومن أجل تعمٌق هذا  الجمركٌةللرسوم  إن      

وأن  ارٌة،استثمالسلع موضوع المبادلة هً سلع تامة، استهالكٌة أو  أنتفترض  التحلٌل،

فٌها، وأن له  التؤثٌرالدولة موضوع الدراسة بلد صؽٌر ٌخضع لألسعار الدولٌة، وال ٌمكنه 

االفتراضات ٌمكن أن  هذهإمكانٌات إنتاج هذه السلع محلٌا بنفقات متزاٌدة. وبناءا على 

 .ندرس اآلثار المترتبة على فرض الرسوم الجمركٌة

                     

 ٌر:التصد اعانات -2

و الؽرض منها تدعٌم قدرات المنتجٌن الوطنٌٌن على التنافس فً االسواق الدولٌة و    

 زٌادة نصٌبهم 

منها،وذلك بتمكٌنهم من خفض االثمان التً ٌبٌعون على اساسها
(

3
)

. 
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واالعانة تكون مباشرةحٌث تتمثل فً دفع مبلػ معٌن من النقود ٌحدد اما على اساس قٌمً 

او ؼٌر مباشرة وتتمثل فً منح المشروع بعض االمتٌازات لتدعٌم او على اساس نوعً ،

مركزه المالً.مثل االعفاء الضرٌبً ،التسهٌالت االتمانٌة،اتاحة بعض الخدمات بنفقات 

رمزٌة
(4)

 . 

 الدعمكثٌر من الدول تقوم الحكومة بتقدٌم  فً اإلعانات على المستهلكٌن و المنتجٌن: أثر-

وٌعد هذا الدعم بمثابة رسوم جمركٌة سالبة على  ة بها،لتشجٌع الصناعات التصدٌرٌ

 فإن. بالنسبة القتصاد صؽٌر ال ٌستطٌع التؤثٌر على أسعار صادراته أو وارداته الصادرات

 تتسبب،وهذا الدعم ٌإدي إلى ارتفاع السعر الذي ٌحصل علٌه المصدرٌن المحلٌٌن 

سعر المحلً ، مما ٌإدي إلى لدعم الصناعات التصدٌرٌة فً رفع ال الموجهةاإلعانات 

على السلعة، وٌتم استهالك كمٌات أقل منها محلٌا، مما ٌإدي إلى  المحلًانخفاض الطلب 

وٌتم تحوٌل هذا الفابض من المستهلك إلى المنتج الذي ٌتحصل على  المستهلكنقص رفاهٌة 

نتٌجة ارتفاع الكمٌات المصدرة من السلعة  إضافٌةأرباح 
(

1
)

. 

 : اإلؼراق- 3

للتمٌٌز بٌن األسعار فً  االحتكارٌةالتً تتبعها الدولة أو المشروعات  الوسابلهو أحد "و

وتلك السابدة فً الخارج، حٌث تكون األخٌرة منخفضة عن السعر الداخلً للسلعة  الداخل

إلى  الوطنٌةإلٌه نفقات النقل و ؼٌرها من النفقات المرتبطة بانتقال السلعة من السوق  مضافا

"األجنبٌة األسواق
(

2
)

. 

بٌع السلعة  األقلمحاولة بٌع السلعة فً األسواق الدولٌة بؤقل من تكلفتها، أو على "هو و

"دولٌا بسعر ٌقل عن السعر المحلً
(

3
)

 . 

به نفس  تباعبٌع السلعة فً األسواق األجنبٌة بثمن ٌقل عن الثمن الذي  كما ٌعرؾ بانه

التشرٌعات  وضعمٌة هذا التعرٌؾ ٌظهر عند السلعة وبنفس الشروط فً السوق الداخلٌة. أه

السلعة   نفسفٌجب على المشرع أن ٌتؤكد من أنه ٌقارن  الخاصة بفرض ضرابب اإلؼراق،

واحد، فمن  وقتكذلك البد أن ٌكون مقارنة األثمان فً  ،تنقسم إلى أصناؾ مختلفةالنها 
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ٌجب أن نتؤكد من  كذلكا، الجابز أن تتؽٌر األثمان فً الفترة المنقضٌة بٌن السلعة ووصوله

ما ٌتساوى السعر  فكثٌراأن سعر البٌع فً السوق المحلً والعالمً ٌتضمن نفس الشروط 

وباألجل فً السوق  السوقٌن،إال أن الشروط تختلؾ كؤن ٌكون البٌع بالنقد فً ألحد 

اآلخر
(

4
)

 . 

اإلؼراق أنواع -
(

5
)

 : 

المنتج باحتكار قوي، نتٌجة حصوله من  أن ٌتمتعالدابم  إلؼراقٌفترض ا:  دابمال اإلؼراق

امتٌاز إلنتاج السلعة، أو أنه ٌحتكر تكنولوجٌة جدٌدة، وكذا تمتع  علىالسلطات العمومٌة 

وتناقص التكلفة أي أن زٌادة اإلنتاج تإدي إلى تخفٌض  العلةالمشروع تزاٌد 

مٌٌز سعر سلعته من اإلؼراق من خالل قٌام المنتج المحتكر بت النوعالتكالٌؾ.وٌتحقق هذا 

حسب درجة مرونة الطلب علٌها بحٌث ٌقوم ببٌعها بؤسعار منخفضة  الدولٌةفً األسواق 

 محلٌا . مرتفعةوٌفرض أسعار 

المنتجٌن بٌع سلعهم بؤسعار أقل من التكلفة، و ذلك بفرض  ٌعنً:  قصٌر االجلاإلؼراق 

من  التؤكدمن المنافسة، وبعد على السوق، واستبعاد المنافسٌن المحلٌٌن أو األجانب  السٌطرة

 اكتساب السوق ٌتجه إلى رفع أسعار منتجاته لتعوٌض ما تحمله من خسابر.

عندما ٌتم بٌع السلعة دولٌا بسعر منخفض عن  ٌحدثاإلؼراق الذي  وهو: العارض اإلؼراق

من موسم معٌن وهو عادة ٌحدث مع السلع  فابضةبؽرض التخلص من سلع  السعر المحلً،

تتفادى انخفاض األسعار المحلٌة  ىمعتبر حت إنتاجفً المواسم التً تسجل فابض  الزراعٌة

 . للمزارعٌنوبالتالً المحافظة على دخل مناسب 

 االقتصادٌة لإلؼراق : اآلثار -

اآلثار الناتجة عن هذه السٌاسة فً كل من الدولة المطبق لإلؼراق و  بٌنأن نمٌز  نستطٌع  

البلد المطبق لإلؼراق، فإنه ٌستفٌد من زٌادة حجم الصادرات،  فؤما فً،فٌه المؽرقالدولة 

زٌادة مستوى الدخل الوطنً، كما ٌستفٌد المنتجون المحلٌون من إتساع السوق،  وبالتالً

اإلؼراق من استؽالل الطاقات المتاحة بالكامل، وال تبقى طاقات معطلة أما  وٌمكنهم

 لنا بقٌة األسعار ثابتة، بالرؼم من أنهم المحلٌون فإنهم لن ٌتضرروا طالم المستهلكون
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عن األثر فً الدولة المؽرق فٌها، فإذا  أما،ٌستفٌدوا من زٌادة اإلنتاج وانخفاض التكالٌؾ 

ٌضر بمصالح المنتجٌن المحلٌٌن و ٌحملهم خسابر كبٌرة، قد تإدي  فإنهكان اإلؼراق مإقتا 

تهلكٌن، ألنه سرعان ما ترتفع المحلٌة، كما انه ٌضر بالمس الصناعةإلى القضاء على 

األجانب على السوق المحلٌة، أما إذ كان اإلؼراق مستمرا  المنتجوناألسعار بعد سٌطرة 

الحصول على المنتجات بؤسعار منخفضة تفٌد المستهلك الوطنً، بل و  منفإنه ٌمكن الدولة 

قٌام صناعة تحتاج الوطنٌٌن أٌضا إذا كانت المنتجات المؽرقة تساعد على  المنتجٌنقد تفٌد 

هذه الواردات مثلإلى 
(5)

 

 تخفٌض سعر الصرؾ:-4

وهو كل انخفاض تقوم به الدولة عمدا فً قٌمة الوحدة النقدٌة الوطنٌة مقومة بالوحدات 

النقدٌة االجنبٌة سواء اتخذ ذلك مظهرا قانونٌا او فعلٌا فً نسبة الوحدة الى الذهب او لم 

ٌتخذ
(2)

نخفاض ثمن الصادرات المحلٌة و ارتفاع قٌمة الواردات ،وٌنتج عن هذا التخفٌض ا 

 االجنبٌة.

 II-:الوسابل الكمٌة 

 نظام الحصص: -5   

ٌقصد بنظام الحصص "ذلك النظام الذي تحدد الدولة بمقتضاه كمٌة او قٌمة الواردات      

 التً ٌجوز استٌرادها من سلع معٌنة خالل فترة معٌنة من الزمن"،ولقد كان اول تطبٌق

ثم تبعها العدٌد من الدولالنه تبٌن لها ان  5935و بلجٌكا عام  نظام الحصص بفرنسال

الحماٌة عن طرٌق نظام الحصص اسهل و اٌسر منها عن طرٌق الرسوم الجمركٌة
(

1
)
. 

الحصص اشكال نظام -
(

2
)

: 

اإلجمالٌة : ٌقوم هذا النظام على تحدٌد حد اقصى لما ٌمكن استٌراده من الخارج الحصص 

 ل فترة معٌنة دون تخصٌص دولة معٌنة.خال

هذا النظام تقوم الدولة المستوردة بتحدٌد الحجم الكلً  بموجب :على الدول  الموزعة الحصة

المسموح إسترادها من الخارج، وتقوم بتوزٌع هذه الحصة بٌن مختلؾ  اإلجمالٌةأو القٌمة 
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 .269ادلرجع ،ص نفس 

 .325زينب حسُت عوض اهلل،مرجع سابق،ص (2)
(

1
 .534زلمود يونس مرجع سابق،ص (

(
2
 .556امُت رشيد كنونو،مرجع سابق،ص (



عالقات الدولة  كل من طبٌعةوٌراعى فً هذا التوزٌع ، المصدرة للسلعة المناطقالدول أو 

أما عن توزٌع الحصص بٌن  حجم التبادل التجاري.ل ةحددالمدولٌة ال هااتفاقاتومع الخارج 

بدون الحصول على رخصة  االستٌرادفانه ال ٌستطٌع أي منهم  المستوردٌن الوطنٌن،

 .السابقة الفترةوٌحدد نصٌب كل مستورد على أساس نصٌبه فً  مسبقة،

III- التنظٌمٌة:الوسابل 

و تتعلق بتنظٌم الهٌكل الذي تحقق فً داخله المبادالت الدولٌة و منها المعهدات،االتفاقات 

 التجارٌة،اتفاق الدفع،التكتالت االقتصادٌة ،الحماٌة االدارٌة.

:"هً عبارة عن اتفاق تعقده الدولة مع ؼٌرها من الدول من خالل المعاهدات التجارٌة-5

ؽرض تنظٌم العالقات التجارٌة فٌما بٌنها تنظٌما عاما ٌشمل المسابل اجهزتها الدبلوماسٌة،ب

التجارٌة واالقتصادٌة"
(

3
)

. 

:ٌنشر اسلوب اتفاقات الدفع بٌن الدول االخذة بنظام الرقابة على الصرؾ و اتفاقات الدفع-2

تقٌٌد تحوٌل عمالتها االجنبٌة و هو"اتفاق بٌن دولتٌن ٌنظم قواعد تسوٌة المدفوعات 

ارٌة وؼٌرها،وفقا لالسس واالحكام التً ٌوافق علٌها الطرفان ،كما ٌنظم كٌفٌة اداء التج

الحقوق و الدٌون الناجمة عن العالقات التجارٌة و المالٌة بٌن دولتٌن"
(

4
)

. 

 التكتالت القتصادٌة:-3

ة من التكتل االقتصادي كمفهوم ٌعكس الجانب التطبٌقً لعملٌة التكامل االقتصادي فهو ٌعبر عن درج

درجات التكامل االقتصادي فٌما بٌن الدول االعضاء ،وٌعبر مفهوم التكتل عن مستوى معٌن من 

اٌضا صورة من صور هذا التكامل وهذه الصور على النحو  مستوٌات التكامل االقتصادي و هو ٌمثل

)التالً: 
5

) 

رٌة على حركة السلع والخدمات، : و فٌها ٌتم إلؽاء كافة القٌود الجمركٌة واإلدامنطقة التجارة الحرة-3/5

فٌما بٌن الدول األعضاء فً المنطقة، مع احتفاظ كل دولة عضو بتعرٌفاتها الجمركٌة مع باقً دول 

 العالم.
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: وهو صورة من صور التكامل، تصبح حركة السلع فٌما بٌن الدول األعضاء فً اإلتحاد الجمركً -3/2

ٌة، وتقوم هذه الدول بتطبٌق تعرٌفه جمركٌة موحدة تجاه اإلتحاد متحررة من أٌة قٌود جمركٌة أو إدار

 باقً دول العالم، وهو ما ٌعرؾ بالجدار الجمركً.

: وهً درجة أعلى فً سلم التكامل مقارنة مع منطقة التجارة الحرة أو اإلتحاد السوق المشتركة-3/3

جمركً ٌتم إلؽاء القٌود على الجمركً، حٌث باإلضافة إلى حرٌة تنقل السلع والخدمات، وإنشاء الجدار ال

انتقال عناصر اإلنتاج، كالعمل ورأس المال والتكنولوجٌا بٌن الدول األعضاء فً السوق. وعلى ذلك 

تشكل الدول األعضاء سوقا موحدة ٌتم فً إطارها انتقال السلع واألشخاص ورإوس األموال فً حرٌة 

 تامة، ومن أمثلة ذلك "السوق األوروبٌة المشتركة".

: وهذه المرحلة هً مرحلة الحقه على المرحلة السابقة، أي أنها تعلو مرحلة اإلتحاد االقتصادي-3/4

السوق المشتركة، وٌضاؾ فٌها زٌادة على حرٌة حركة السلع والخدمات، وحٌة انتقال عناصر اإلنتاج، 

ق السٌاسات والتعرٌفة الجمركٌة الموحدة، فإن هذه المرحلة تشمل أٌضا اإلجراءات المتعلقة بتنسٌ

االقتصادٌة والمالٌة والنقدٌة، وكذلك السٌاسات االجتماعٌة والضرٌبٌة وإعانات البطالة والفقر وما إلى 

 ذلك.

: وهذه هً المرحلة األخٌرة التً ٌمكن أن ٌصل إلٌها أي مشروع للتكامل االندماج االقتصادي-3/5

حل األربع السابقة. توحٌد السٌاسات االقتصادي، إذ تتضمن، باإلضافة إلى ما سبق ذكره ضمن المرا

االقتصادٌة كافة، وإٌجاد سلطة إقلٌمٌة علٌا، وعملة موحدة تجري فً التداول عبر بلدان المنطقة 

المتكاملة، وجهاز إداري موحد لتنفٌذ هذه السٌاسات. وتقلٌص نفوذ السلطة التنفٌذٌة لكل دولة وخضوعها 

 لعلٌا.فً كثٌر من المجاالت للسلطة اإلقلٌمٌة ا

)الصحٌة ، التقنٌة ، البٌئٌة و اإلجراءات اإلدارٌة المعاٌٌر -4
5

) : 

أن تحافظ على صحة وسالمة مواطنٌها، ونظرا  العامة،واجب الدولة بصفتها القابمة على المصالح  من

ة عن المنتجات العدٌدة والمختلفة، فإن الدولة تشترط توفر عد المستهلكٌنلنقص المعلومات المتوفرة لدى 

فً التجارة الخارجٌة، وتكون كذلك  التدخلتتخذ بعض الدول هذه المعاٌٌر كؤداة من اجل  أنٌمكن   لكن،

فقط. فٌمكن إلجراءات مراقبة موافقة المنتوجات لمعاٌٌر  المستوردةإذا طبقت هذه المعاٌٌر على السلع 

مطبقة على بعض المواد القابلة من تدفق الواردات، إذ ٌمكن لعملٌات المراقبة ال تحدالصحة و األمن أن 

 أن تدوم من الوقت ما ٌكفً لجعل هذه المواد فاسدة وؼٌر قابلة لالستهالك . للتلؾ،

تتعلق أساسا بالكٌؾ أو خصابص السلعة أو مواصفاتها، فلكل  الرقابةبالنسبة للمعاٌٌر التقنٌة، فهذه  أما

لتحقٌق  لداخلٌة،الصناعة المماثلة االخاصة بها، والتً تتفق مع ظروؾ  المواصفاتدولة أن تضع 

   .المتكافبة أو التً تشبع االحتٌاجات على أعلى مستوى المنافسة

                                                 
(
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 المطلب الثالث :اسالٌب السٌاسة التجارٌة التحرٌرٌة:

ٌشكل تحرٌر التجارة الخارجٌة مبدا اساسٌا من مبادئ العولمة االقتصادٌة والتً تقوم     

ارة ،حٌث تعمل على محاربة مختلؾ اشكال القٌود الكمٌة و علٌها المنظمة العالمٌة للتج

تحوٌلها فً مرحلة اولى الى قٌود تعرٌفٌة وتعمل فً مرحلة ثانٌة الى االتجاه بها 

 لالنخفاض.

 سٌاسة التحرٌر التجاري:

التحرٌر التجاري و االنفتاح التجاري ٌقصد بهما انتهاج سٌاسة الحرٌة التجارٌة وهً احد 

 ت التً تتبعها الدولة فً تسٌٌر تبادالتها الخارجٌة وهً:االستراتٌجٌا

" عبارة عن مجموعة من القواعد و التدابٌر التً تعمل على ازالة او تخفٌض القٌود 

المباشرة او ؼٌر المباشرة ،الكمٌة وؼٌر الكمٌة،التعرٌفٌة وؼٌر التعرٌفٌة،لتعمل على تدفق 

هداؾ اقتصادٌة معٌنة"التجارة الخارجٌة عبر حدود الدولة لتحقٌق ا
(5)

. 

كما تعرؾ بانها" جملة من االجراءات و التدابٌر الهادفة الى تحوٌل نظام التجارة الخارجٌة 

تجاه الحٌاد ،بمعنى عدم تدخل الدولة التفضٌلً اتجاه الواردات او الصادرات ،وهً عملٌة 

تستؽرق وقتا طوٌال"
(2)

. 

 كما تعرؾ اٌضا:

الى التخلً عن السٌاسات المنحازة ،واتباع سٌاسات حٌادٌة بٌن  انها تلك السٌاسة التً تإدي

التصدٌر واالستٌراد ،والتخفٌض من قٌمة التعرٌفة التعرٌفة الجمركٌة المرتفعة ،باالضافة 

الى تحوٌل القٌود الكمٌة الى تعرٌفة جمركٌة و االتجاه نحو نظام موحد للتعرٌفة الجمركٌة 

رٌر التجارة شامال للعدٌد من االجراءات فٌما ٌتعلق ،وبالتالً ٌكون مضمون برنامج تح

بسٌاسات االستٌراد ،وسٌاسات تشجٌع الصادرات ،وسٌاسات سعر الصرؾ ،وسٌاسات 

ادارة االقتصاد الكلً،والسٌاست التنظٌمٌة و السٌاسات التجارٌة اتجاه الشركاء التجارٌٌن
(3)

 . 

ر النسبٌة مما ٌنتج عنه اثار على وٌإدي تحرٌر التجارة الخارجٌة الى تؽٌٌر االسعا   
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القطاعات تبعا التجاهات االسعار فٌها و هذا من شانه التاثٌر على االنتاج و الطلب والشؽل 

ومنه فً النهاٌة اعادة توزٌع المداخٌل و ٌشكل تحرٌر التجارة الخارجٌة مبدا اساسٌا من 

ل على محاربة مختلؾ اشكال المبادئ التً تقوم علٌها المنظمة العالمٌة للتجارة ،حٌث تعم

القٌود الكمٌة و تحوٌلها فً مرحلة اولى الى قٌود تعرٌفٌة و تعمل فً مرحلة ثانٌة الى 

 االتجاه بها الى نحو االنخفاض. 

 

وٌسوق الإٌدون لسٌاسة الحرٌة التجارٌة العدٌد من الحجج اهمها  
(

5
)

: 

ً انتاج السلعة التً ترى تسمح لكل دولة بان تتخصص فمنافع التخصص و تقسٌم العمل :

كانت  إذافٌها مٌزةنسبٌة بسبب ظروفها الطبٌعٌة و نتٌجة وفرة عوامل االنتاج المناسبة و

فً التبادل فإن السوق تصبح واسعة وشاملة ألسواق عدد كبٌر من الدول،  حرٌةهناك 

من سوق صؽٌر إلى سوق كبٌر، متسع، و متعدد ومتنوع، ومن الممكن فً  السوقوٌتحول 

 لدول العالم. الرفاهٌةٌكون تقسٌم العمل على نطاق دولً، ، وبالتالً تتحقق  أنهذه الحالة 

الذي تحققه حرٌة التجارة، ٌإدي منافع جمة على  المنافسةمناخ  إنمنافع المنافسة :

تعمل على االرتفاع بمستوى اإلنتاجٌة، نتٌجة تنافس  فالمنافسةالمستهلكٌن والمنتجٌن معا، 

اإلنتاج األكثر تطورا وفعالٌة، فٌستفٌدون من مزاٌا اإلنتاج  وسابلً استخدام المنتجٌن ف

هذا بالفابدة على المستهلكٌن الذٌن تتوفر لهم أجود أصناؾ  النفقات،فٌعودالكبٌر وتنخفض 

معقولة فتعظم بذلك منفعتهم، وتتٌح لهم االختٌار بٌن السلع والبدابل  بؤسعارالمنتجات 

 المتاحة.

ٌعمل على زٌادة  بدورهتتنافس الدول فً إنتاج السلع، وهذا  حٌثع التقدم الفنً :الحرٌة تشج

الصناعة حٌث  لكفاءةحركة و تنقل عوامل اإلنتاج بٌن فروع اإلنتاج، وهذا مهم جدا 

والفعالة، مما ٌشجع  الحدٌثةتستطٌع األخٌرة أن تختار ظروؾ اإلنتاج المالبمة، والتقنٌات 

و التكنولوجٌة. وبذلك ٌضمن  الفنٌةسابل اإلنتاج بإدخال التجدٌدات التقدم الفنً وتحسٌن و

التكنولوجٌة دون عوابق، وتسعى كل  إنتقالالعالم أجود المنتجات بؤرخس األثمان. وٌتاح 

فٌرتقً الهٌكل الصناعً بها،كما تستطٌع كل  الجدٌدة،دولة إلى تطبٌق التؽٌرات التكنولوجٌة 
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 فً الدول األخرى . المحققفنً دولة أن تستفٌد من التقدم ال

 االحتكارات،والمنافسة تإدي إلى الحد من قٌام  فالحرٌةمن قٌام اإلحتكارات : تحد الحرٌة

من  االحتكاروالممارسات الهادفة للسٌطرة على األسواق المحلٌة، وبهذا نتجنب مساوئ 

 فرصر تواف وعدمتحدٌد الكمٌات، وفرض المحتكرللسعر، وكذا فرض نوعٌة المنتوج 

 قٌاماإلختٌار أمام المستهلك. إن عزل السوق الوطنً على السوق العالمً، تساعد على 

مشروعات وصناعات ؼٌر كفؤة، ال تستطٌع خفض التكالٌؾ إلى حدها األقصى، وبسبب 

 االستثماراتباألمان من المنافسة،فإنها ال تكلؾ نفسها عناء إدخال التجدٌدات و  شعورها

المحلٌة على إضعاؾ اإلقتصاد  اإلحتكاراتكمٌة المنتجة، وهكذا تعمل  لتحسٌن النوعٌة وال

 الوطنً .

وٌإدي تحرٌر التجارة الى ارتفاع معدالت النمو االقتصادي و ارتفاع مستوٌات الدخل     

 ،مما ٌساعد على خلق احتٌاجات جدٌدة و زٌادة الطلب على السلع و الخدمات.

 :ادوات سٌاسة حرٌة التجارة الخارجٌة

العالم الٌوم ٌتحول الى سٌاسات الحرٌة التجارٌة،خاصة ان الدول تنفذ برامج االصالح 

االقتصادي التً تمثل فٌه سٌاسة تحرٌر التجارة الخارجٌة احد السٌاسات المحورٌة التً 

نادت بها الجات سابقا و تشرؾ علٌها حالٌا المنظمة العالمٌة للتجارة و سوؾ نتطرق لهما 

 الحقا.

 ر التعامل فً الصرؾ االجنبً و تعوٌم العملة:تحرٌ-5

تحول العالم من نظام اسعار الصرؾ الثابتة الى اسعار الصرؾ العابمة واصبح النظام 

السابد هو نظام التعوٌم الحر الذي ٌعنً ترك العملة الوطنٌة تتحدد فً السوق من خالل 

ركزي،او التحول الى التفاعل الحر بٌن عرض الصرؾ االجنبً دون تدخل من البنك الم

التعوٌم المدار و الذي ٌعنً ترك العملة الوطنٌة لتتحد قٌمتها فً السوق ،ؼٌر ان البنك 

المركزي ٌقوم بالتدخل من حٌن الخر بشراء او بٌع العمالت االجنبٌة اذا انخفض او ارتفع 

سعر الصرؾ عن هامش معٌن ،للمحافظة على استقرار سعر الصرؾ و قٌمة العملة 

 نٌة.الوط

 التخفٌض التدرٌجً للرسوم الجمركٌة و تخفٌض الحواجز و القٌود التعرٌفٌة:-2



،كان االتجاه  5995حتى اعالن قٌام منظمة التجارة العالمٌة عام 5947منذ نشات الجات عام

العام هو تخفٌض معدالت التعرٌفة الجمركٌة المرتفعة بمعدالت تنخفض تدرٌجٌا فٌما ٌطلق 

 ة من القٌود التعرٌفٌة.علٌه تحرٌر التجار

 ازالة القٌود الفنٌة المباشرة:-3

حٌث ٌإدي التحول الى سٌاسة حرٌة التجارة الخارجٌة الى الؽاء نظام الحص و حظر 

االستٌراد و ؼٌرها من القٌود الكمٌة المباشرة،وهذا ما نالحظه على برامج تحرٌر التجارة 

لك اتفاقٌة الجات و منظمة التجارة الخارجٌة التً تطبق مع صندوق النقد الدولً وكذ

 العالمٌة،بحٌث تصبح الرسوم الجمركٌة أي القٌود التعرٌفٌة فقط هً المستعملة.

 حوافز التصدٌر:-4

و تحل حوافز التصدٌر محل اعانات التصدٌر التً لم تعد مرؼوبة فٌها وتعمل حوافز 

ن تنطوي ٌة و ٌمكن االتصدٌر على تشجٌع الصادرات فٌظل سٌاسة تحرٌر التجارة الخارج

 على مجموعة من االعفاءا

الضرٌبٌة المإقتة ،تحرٌرواستقرار اسعار الصرؾ،اٌجاد نظام كؾء لتامٌن الصادرات
(5)

. 

 

 اقامة مناطق حرة:-5

تعتبر اقامة المناطق الحرة احدى االدوات الهامة لسٌاسة حرٌة التجارة الخارجٌة وهً" 

ها السٌاسٌة،ولكنها تعتبر اجنبٌة فً نظر القانون جزء من اراضً الدولة الداخلة فً حدود

الجمركً فال ٌسري علٌها،و هذه االراضً ال تخضع للقٌود الجمركٌة،و االستٌرادٌة و 

التصدٌرٌة و النقدٌة فٌما ٌتعلق باعمالها التجارٌة و الصناعٌة و المالٌة مع الخارج"
(5)

. 

روعات ،تقوم على ادارتها هٌبة عامة وقد تكون المناطق الحرة ،مناطق حرة عامة لكل المش

 او خاصة 

و ٌذهب معهد تموٌل التنمٌة للمؽرب العربً الى القول بوجود ثالثة انواع من المناطق 

الحرة هً:
(2)

 

                                                 
 .552عبد ادلطلب عبد احلميد،السياسات االقتصادية على مستوى االقتصاد القومي"حتليل كلي"،مرجع سابق،ص (5)
 .32،ص2222ية يف االقتصاد الدويل"النظرية العامة للمناطق احلرة"،دار الكتاب احلديث،بدوف ذكر بلد النشر،مراد زلمودي ،التطورات العادل (5)
 .45ادلرجع السابق ،ص (2)



 .ZONES FRANCHES COMMERCIALESمناطق حرة تجارٌة-

 .ZONES FRANCHES INDUSTRIELLESمناطق حرة صناعٌة -

 ZONES FRANCHES TERTIAIRES .      مناطق حرة للخدمات-

اهداؾ المناطق الحرة:-
(3)

 

حفز القطاع الخاص للمساهمة فً تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة عن طرٌق -

 اجتذاب رإوس االموال المحلٌة و االجنبٌة.

 ادخال التكلنوجٌا الحدٌثة و اكتساب العاملٌن المهارة الفنٌة الالزمة لتطوٌرانتاجهم.-

 عمل جدٌدة للحد من مشكلة البطالة. خلق فرص-

 توفٌر المناطق الحرة نافذة عرض لقدرات و منتجات الشركات و القوى العاملة الوطنٌة.-

 تساعد المناطق الحرة على تطوٌر الموانا.-

 تشجٌع الصادرات و تنمٌة التجارة الخارجٌة.-

(4):إلى أراضٌها فً الحرة المناطق إنشاء من المضٌفة الدول دؾهركما 
 

 . األجنبٌة العمالت من الدولة حصٌلة زٌادة -

 من لكل الواردات من بدال المحلً احتٌاجات االستهالك سد على تعمل التً اإلنتاجٌة المشروعات قٌام -

 . اإلنتاجٌة و السلعاالستهالكٌة

 أجل من ٌانسب المتخلفة الجهات لبعض النموالحضري زٌادة أو األقالٌم و الجهات بعض تنمٌة و تعمٌر -

 . األقالٌم األخرى بٌن و بٌنها االقتصادي و االجتماعً منالتوازن نوع إٌجاد

 و االدخار بٌن الفجوة وسد الصافً التكوٌناالرأسمالً وزٌادة توزٌعه وإعادة الوطنً الدخل زٌادة -

 . االستثمار

 .الخارجٌة سوقبال االلتحاق التً تحاول المحلٌة للصناعة نموذج تكون منتجة صناعة إٌجاد -

 الوطنٌة المإسسات مهارة فً تنصهر جدٌدة معارؾ إٌجاد -

 تعظٌم دور القطاع الخاص فً مجال التجارة الخارجٌة:-6

حٌث ٌعتمد التحول نحو سٌاسة حرٌة التجارة الخارجٌة على تعظٌم دور القطاع الخاص فً 

تجارة الخارجٌة و مجال التجارة الخارجٌة لٌكون ادات هامة من ادوات سٌاسة حرٌة ال

                                                 
نية و التكامل االقتصادي،اجلامعة البيعلي اشتياف ادلدادحة،ادلناطق احلرة ادلشًتكة ودورىا يف تعزيز التكامل االقتصادي العريب،ورقة عمل مقدمة ضمن مؤدتر التجارة العربية  (3)
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تحرٌرها،وفً هذا المجال ٌمكن ان تحل االدات الخاصة بنمو القطاع الخاص بشكل كبٌر و 

 فعال محل االدات الخاصة باتجار الدولة .

II. :ٛقٞاس اىخحشٝش اىخداس 

 االقتصادي:  فتاحمؤشر االن 

)االستٌراد  تبرز أهمٌة هذا المإشر فً أنه ٌدلنا على مدى مساهمة التجارة الخارجٌة بشقٌها

والتصدٌر( فً تكوٌن الناتج المحلً اإلجمالً للدول ، وبتعبٌر آخر فإنه ٌوضح مدى اعتماد النشاط 

 . (5)االقتصادي ألٌة دولة على الظروؾ السابدة فً أسواق التصدٌر واالستٌراد لهذا الدولة

لى العالم الخارجً، مما وعلٌه فإذا كان هذا المإشر مرتفعا دل ذلك على اعتماد الدولة وبشكل كبٌر ع

  ٌجعل اقتصادها أكثر تعرضا للتقلبات االقتصادٌة العالمٌة وٌجعلها فً حالة تبعٌة  للعالم الخارجً.

 مصادرات: ل مؤشر التركيز السمعي 

ٌعتبر من المظاهر التً ربطت تارٌخٌا اقتصادٌات الدول النامٌة باقتصادٌات الدول المتقدمة اعتماد 

المنتجات األولٌة فً تولٌد الجزء األكبر من دخلها القومً،حتى أصبحت تلك الدول  الدول األولى على

 . (2)المصدر الربٌسً لتلك المنتجات للدول المتقدمة

  :الميل المتوسط لالستيراد 

 وهو نسبة الواردات إلى الناتج المحلً اإلجمالً وهو ما ٌعرؾ بالمٌل المتوسط لالستٌراد. 

حة فً أنه ٌدلنا على مدى اعتماد الدولة على دول العالم الخارجً فً وأهمٌة هذا المإشر واض

استٌراد احتٌاجاتها السلعٌة، بمعنى أنه ٌعكس مدى تبعٌة اإلنتاج القومً لإلنتاج العالمً، حٌث إنه كلما 

 .(5)زادت نسبة هذا المإشر دلَّ علً اعتماد الدولة علً العالم الخارجً والعكس صحٌح 

 

III. مٌة الصادرات:إستراتٌجٌة تن 

لتصدٌر قد أصبح اآلن وٌمكن تسمٌتها أٌضا بإستراتٌجٌة توجٌه التنمٌة الصناعٌة إلى الخارج فا

على التصدٌر ألسواق العالم ة قدرال قضٌة حٌاة أو موت ألن استمرار جهود التنمٌة رهن بزٌادة

التً تحقق معدالت نمو الخارجً، كما أن السوق المحلٌة ال تستوعب كل اإلنتاج الوطنً فً البلدان 
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وبدون نجاح التصدٌر تنحسر آفاق التنمٌة وتقل فرص العمالة، وتضعؾ اآلمال فً إحداث  ،مرتفعة

 .الدول خاصة النامٌة منهاتحسٌن جاد فً مستوٌات حٌاة األفراد، وتلك هً أخطر التحدٌات التً تواجه 

ح العجز فً مٌزان وتتضح أهمٌة التصدٌر فً قدرته علً خلق فرص عمل جدٌدة، وإصال

  :ٌلًالمدفوعات، وجذب االستثمار الخاص المحلى واألجنبً ومن ثم تحقٌق معدالت نمو مطردة، كما 

تجلت قدرة القطاع الخاص المنتج وبخاصة الموجه للتصدٌر علً خلق فرص عمل خلق فرص عمل :

دراتها وزادت فً االقتصاد ، حٌث تزاٌدت فرص العمل فً القطاعات التً شهدت زٌادة فً صا

كفاءتها اإلنتاجٌة وقدرتها التنافسٌة كما ارتفعت أجور العمالة فٌها مع ارتقاء نوعٌة وكفاءة 

 ٌإكد الدور الهام الذي ٌمكن أن تلعبه الصادرات فً توفٌر فرص العمل.وهذاالعمالة

المٌزان تلعب الصادرات دوراً مباشراً فً معالجة الخلل فً  :إصالح العجز فً مٌزان المدفوعات

التجاري وبالتالً مٌزان المدفوعات باعتبارها أحد الموارد الربٌسٌة للنقد األجنبً مما ٌإثر بصورة 

 مباشرة علً التوازن المالً واالستقرار النقدي للعملة المحلٌة وأسعار الصرؾ.

ستثمار التصدٌر أهمٌة دور اال ًٌتضح من تجارب الدول الناجحة ف :جذب االستثمار المحلى واألجنبً

كمحرك أساسً لنجاح عملٌة التصدٌر، حٌث ترجع أهمٌة االستثمارات المحلٌة واألجنبٌة إلً أن هناك 

بالتكنولوجٌا الحدٌثة والخبرة فً اإلدارة  ٌؤتً األجنبًفاالستثمار  ،عالقة تبادلٌة بٌنها وبٌن التصدٌر

المال وتوافره بالتوسع فً اإلنتاج حٌث ٌسمح تواجد رأس ،باإلضافة إلً االرتباط باألسواق العالمٌة 

وتنوع المنتج وتحسٌن جودته كما تساهم التكنولوجٌا الحدٌثة فً تطوٌر المنتج وخفض تكلفة اإلنتاج 

ومن ثم ٌمكن القول أن االستثمار ٌسهم فً زٌادة اإلنتاجٌة وفً إنشاء صناعات جدٌدة وتحسٌن القدرة 

كما أن وجود قطاع تصدٌري  ،المحلٌٌن باألسواق الدولٌة التنافسٌة للصناعات القابمة وربط المنتجٌن

قوي ٌعمل علً جذب مزٌد من التدفقات االستثمارٌة التً تترجم فً شكل زٌادة فً الصادرات الخدمٌة 

 والسلعٌة وتقوم بدورها فً جذب استثمارات جدٌدة.

ٌواجه  إن االهتمام بالصادرات ٌنبع من وجود تحد ربٌسً :تحقٌق معدالت نمو مطردة

وهو تحقٌق معدالت نمو اقتصادي مطردة قادرة علً خلق فرص عمل جدٌدة للحد  ةالمحلٌٌات االقتصاد

هناك أسالٌب عدٌدة لتنوٌع مصادر العمالت ،ومن البطالة وتوفٌر مصادر بدٌلة للعمالت األجنبٌة

 .خلق فرص عمل  ىمصدر واحد وهو التصدٌر قادرعل ىاألجنبٌة،ولكن ال ٌوجد سو

العالقة بٌن التوجه التصدٌري للسٌاسة االقتصادٌة وجذب استثمارات محلٌة وأجنبٌة جدٌدة ال  ان  

تتحقق إال بعد فترة زمنٌة طوٌلة ٌتؤكد المستثمر األجنبً أو المحلً خاللها من استمرار التوجه 



هت بال وعندما تستقر قناعة المستثمر بؤن السٌاسة االقتصادٌة توجاألخرى،التصدٌري من سنة بعد 

رجعة للتصدٌر، وقتها فقط سوؾ تإتً السٌاسة االقتصادٌة التصدٌرٌة ثمارها فً دعم التصدٌر وجذب 

االستثمارات المحلٌة واألجنبٌة وٌكون هذا بمثابة خلق حلقة مفرؼة حمٌدة بٌن االستثمارات والصادرات 

 صادٌة. تؤتً بالمزٌد من الصادرات مما ٌقوي من التوجه التصدٌري للسٌاسة االقت

ومما تقدم ٌتبٌن مدى أهمٌة خلق المناخ المناسب لتقدم ونمو قطاع التصدٌر لما له من مردود    

على خلق فرص عمل جدٌدة وجذب االستثمارات المحلٌة واألجنبٌة، وإصالح عجز المٌزان  إٌجابً

 ومٌزان المدفوعات لتحقٌق معدالت نمو متزاٌدة. التجاري

 :(5)تصدٌر وتارٌخ تبنٌها إستراتٌجٌة اإلنتاج للتصدٌر فإنها على النحو التالًأما البلدان الهامة فً ال

  الدانمرك والنروٌج ،فقد تبنت إستراتٌجٌة اإلنتاج للتصدٌر فً السنوات التالٌة مباشرة بعد الحرب

 العالمٌة الثانٌة.

 .أما دول جنوب أوربا والٌابان فقد بدأت فً منتصؾ الخمسٌنات 

 بٌة وتاٌوان وهونػ كونػ وسنؽافورة فقد تبنت استٌراتٌجٌة اإلنتاج للتصدٌر منذ اما كورٌا الجنوو

 أوابل الستٌنات.

نحو االنفتاح ا وتعتبر تجربة بلدان شرق آسٌا من األسباب التً تدفع البلدان النامٌة حالٌ      

الم على ما فقد برهنت تجربة شرق آسٌا بدرجة ربما تفوق تجربة أي منطقة أخري فً الع التجاري،

ٌحدث من تحسن سرٌع فً درجة الرخاء البشري عندما تعتمد البلدان النامٌة إستراتٌجٌة تنمٌة تتسم 

فقد ارتفع متوسط نصٌب الفرد فً منطقة شرق آسٌا باألسعار الحقٌقٌة بنسبة   باالنفتاح علً العالم،

لمعدالت التً حققتها تجارب وهذا ٌفوق كثٌراً من ا  % سنوٌاً منذ الستٌنات،6% إلً 4تراوحت من 

آسٌوٌة  تحققت أعلً ثمانٌة اقتصادٌا 5992إلً  5962ففً المدة من   ،التنمٌة فً سابر مناطق العالم

  أمرٌكا الالتٌنٌة وجنوب آسٌا، تمعدالت نمو كانت أسرع ثالث مرات من معدالت نمو اقتصادٌا

الصحراء،ولٌس من الصعب فهم أبعاد أفرٌقٌا جنوبً  توأسرع خمس مرات من معدالت نمو اقتصادٌا

اعتماد سٌاسات مشجعة  المعجزة االقتصادٌة فً شرق آسٌا،فنجاحها اعتمد علً عاملٌن أساسٌٌن هما:

على درجة عالٌة من الكفاءة و  ةللصادرات والنفاذ إلً األسواق الخارجٌة،وإتباع سٌاسة ماكرو اقتصادٌ

انتهجت سٌاسة اإلحالل محل الواردات  ىفً مناطق أخر الوضوح وعلً العكس من ذلك نجد بلدانا نامٌة

تلك البلدان عن العالم الخارجً من خالل تقٌٌد الواردات  توهً سٌاسة استتبعت إؼالق اقتصادٌا

والمبالؽة فً تحدٌد سعر صرؾ العملة الوطنٌة والعزوؾ عن استقبال رإوس أموال االستثمار األجنبً 
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 امخالف اً األسواق المحلٌة،لكن بلدان شرق آسٌا انتهجت مسلك ودعم الصناعات الرامٌة إلً خدمة

فقد كان  اختلؾ من بلد إلً آخر فً شرق آسٌا، ا،وعلً الرؼم من أن مزٌج السٌاسات المتبعة فعلٌاتمام

القاسم المشترك بٌنها هو التركٌز علً تحقٌق النمو من خالل التنافس فً األسواق العالمٌة،كذلك اتجهت 

سٌا إلً التخصص فً صناعات حقق انخفاض األجور فٌها مٌزة نسبٌة لتلك البلدان، بلدان شرق أ

وزاوجت ذلك باالنفتاح أمام رأس المال األجنبً والتكنولوجٌا والمكونات الالزمة إلنتاج صادرات 

 تاالقتصادٌا تقادرات علً المنافسة لبٌعها للعمالء فً أسواق أجنبٌة، وقد مكنت تلك االستراتٌجٌا

سٌوٌة من تحقٌق معدالت نمو أسرع مما كان سٌتحقق لو كانت نظرتها قد ظلت مقتصرة علً تلبٌة اآل

 الطلب المحلً.

والمالحظ أن األزمة المالٌة التً شهدتها آسٌا فً تسعٌنات القرن الماضً لم تإد إلً أي تراجع فً 

أن الحفاظ علً الرخاء سٌاسة التحرٌر التجاري،بل علً العكس نجد أن الحكومات اآلسٌوٌة أدركت 

 .(5)بلدانها أمام التجارة العالمٌة واالستثمار األجنبً تٌستلزم مواصلة فتح اقتصادٌا

 :(2)اوقد طبقت هذه الدول السٌاسات التالٌة لتشجٌع صناعات التصدٌر فٌه

 .حرٌة التجارة الخارجٌة أي ال توجد قٌود على التصدٌر و االستٌراد مهما كانت 

  التصدٌرٌة فً اختٌار عناصر اإلنتاج أو المدخالت أما من الداخل أو حرٌة الصناعات

 الخارج.

  إعفاءات التصدٌر من الضرابب ؼٌر المباشرة على اإلنتاج الذي تقوم بتصدٌره وكذلك

 إعفاءات المدخالت التً تستخدمها فً الصناعة من هذه الضرابب.

 دها صناعات التصدٌر عدم فرض ضرابب جمركٌة على المواد المختلفة التً تستور

 ،وتطبق نفس االمتٌازات على المنتجٌن المحلٌٌن للمواد التً تدخل فً صناعات التصدٌر. 

متطابقة  تكن لم النامٌة الدول على أجرٌت التً التطبٌقٌة الدراسات نتابج لكن المالحظ أن اؼلب    

 عملٌة فً إٌجابً له تؤثٌر دراتالصا فً النمو أن إلى تشٌر التً للفرضٌة مإٌدة عام بشكل ظهرت ولكن

 التكوٌن ثم ومن المدخرات الطلب وتشجٌع تحفٌز خالل من األثر هذا وٌتضح االقتصادي النمو

 على المقدرة لزٌادة نتٌجة االقتصاد فً العرض زٌادة حجم إلى تإدي الصادرات الن وذلك الرأسمالً،

 النمو على الصادرات تؤثٌر فرضٌة تؤٌد لىإ الدراسات هذه نتابج اؼلب اتجاه من وبالرؼم االستٌراد

                                                 
 .347، 346سامي عفيفي حامت،االجتاىات احلديثة يف االقتصاد الدويل والتجارة الدولية،مرجع سابق،ص (5)
(

2
 .524، 523سابق، ص عسيد عابد، مرج دزلمد زلروس إمساعيل، زلم (



 .(5)الباحثون تبناها التً الدالٌة واألشكال النماذج فً تباٌن هناك أن إال االقتصادي

النه ٌصعب على الدول النامٌة ان تقٌم صناعات تصدٌرٌة بسب شدة المنافسة من جانب الدول     

 الصناعٌة ذات التارٌخ العرٌق فً مٌدان التصنٌع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث: تنظيم تحرير التجارة الخارجية دوليا
بعد اىتٍاء الحرب العالهٓة الثاىٓة هباشرة هقترحات الِ  األهٓركٓةقدهت بٓرطاىٓا و الوالٓات الهتحدة      

ي الهجمس االقتصادي و االجتهاعْ التابع لالهـ الهتحدة،تؤكد ٌذي الهقترحات عمِ تحٓرر التبادؿ التجار 
ر ٌذي العهمٓة باسـ هىظهة التجارة الدولٓة إدارةلمسمع و الخدهات وعمِ قٓاـ جٍاز دولْ ٓتولِ   و تطٓو

International Trade Organisation (ITO). 

 GATT و التجارة المطلب األول:ظهور االتفاقٌة العامة للتعرٌفات

ارك فٌه خمسون بلدا كلفت خالله لجنة المتحدة للتجارة و التشؽٌل و ش األمممإتمر  5946نظم فً العام 

قد شهد فً مإتمر جنٌؾ التوقٌع على االتفاقٌة العامة  5947( ؼٌر ان العام ITOمشروع ) إلعدادمإقتة 

(GATT( ًمن قبل ممثل )دولة،و كانت المفاوضات جارٌة بشان 23 )تؤسٌس (ITO و قد جاءت،)

تخفٌضات على التعرٌفة الجمركٌة و من قواعد من حزمة من ال إلٌهنتٌجة لما تم التوصل GATTتسمٌة 

 .(5)للمنظمة المقترحة

                                                 
(

5
)

 جامعة اإلسالمي، لالقتصاد كامل عبد اهلل صاحل مركز رللة قياسية، حتليلية، دراسة :سالميةاإل الدوؿ يف االقتصادي النمو على الصادرات اثر تقدير العبديل، عابد بن عابد 

  www.drabid.net/paper2.pdf ،على ادلوقع: 9، ص2225، 27عدد التاسعة، السنة ر،ٕاألز
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قد تؽٌرت فٌما بعد حٌث اعتبرت الوثٌقة المعدة لها ؼامضة لما كانت تحمله  (ITO)و لكن األمور بشان 

من أمور تجاوزت ضوابط التجارة العالمٌة حٌث كانت تشمل قواعد خاصة بمعالجة مشكالت التشؽٌل و 

 ٌة و باالستثمارات األجنبٌة و الخدمات،وبعد أن عرضت الوثٌقة المعنٌة على   باتفاقٌات سلع

و تمت الموافقة علٌها  5948فً هافانا فً شهر مارس من العام  المتحدة للتجارة و التشؽٌل األمممإتمر 

بشكل أولً ،رفضت السلطات التشرٌعٌة لبعض الدول المصادقة علٌها و جاء الرفض القاطع من 

إلى اإلعالن رسمٌا عن إهمال  5952رس األمرٌكً مما دفع الحكومة األمرٌكٌة فً العام الكونؽ

 (ولٌدة مٌتة.ITOالموضوع فؤصبحت )

( بمثابة معاهدة دولٌة متعددة األطراؾ تنشا حقوقا و التزامات  GATTالجات  ) اتفاقٌةتعد 

و أصبحت سارٌة المفعول منذ  1974أكتوبر  30هذه المعاهدة فً  أبرمتعلى الدول األعضاء فٌها، لقد 

مقرها الربٌسً جنٌؾ )سوٌسرا(، تهدؾ إلى تحرٌر التجارة  دولة فقط، 23بعضوٌة  1948جانفً  1

الدولٌة. بإزالة العوابق الجمركٌة و ؼٌر الجمركٌة التً تحد من انسٌاب السلع بٌن الدول و تعٌق حركة 

 التجارة الدولٌة. 

 

برنامجا طموًحا تجاوزت أهدافه تخفٌؾ القٌود على التجارة ، بل كان ٌرمً  بالرؼم من كون مٌثاق هافانا

مكانتهم من التقسٌم  وإلى تنظٌم العالقات التجارٌة على أسس جدٌدة، حٌث أنها اهتمت بالبلدان المتخلفة 

 الدولً العمل. 

و قامت بؤعماله  دخلت حٌز التنفٌذ دون تنظٌم مإسسGATTًاالتفاقٌة هذا و ٌجب اإلشارة إلى أن هذه 

 . (5)سكرتارٌة لجنة تابعة لألمم المتحدة التً ظلت تهتم بشإون النظام التجاري الدولً

I.:اإلطار العام التفاقٌة الجات 

تقوم االتفاقٌة العامة للتعرٌفات و التجارة ،و التً تتضمن نظاما شامال للقواعد العامة التً تحكم العالقات 

ثالث مواد لتلبٌة مطالب  5965مادة أضٌفت لها فً عام  35تقع فً التجارٌة بٌن األطراؾ و التً 

الدول النامٌة،على ثالث مبادئ ربٌسٌة هً :تحرٌر التجارة ،عدم التمٌٌز بٌن األطراؾ المتعاقدة و 

 .(2)االعتماد على الوسابل السعرٌة دون الكمٌة فً تقٌٌد الواردات

 تحرٌر التجارة الدولٌة:-أوال

ٌفٌة و الؽٌر تعرٌفٌة ،حٌث تلتزم الدول األطراؾ بالعمل على إزالة القٌود التعرٌفٌة و من القٌود التعر

ؼٌر تعرٌفٌة او على األقل تخفٌضها،وٌتم ذلك فً إطار مفاوضات متعددة األطراؾ تضم كل البالد 

                                                 
 ا، بلجيكا، اذلند، لبناف، لوكسمبورغ، ىولندا، نيوزيالندا، النرويج، باكستاف، بورما، روديسيا اجلنوبية، سوريا ، جنوب أسًتاليا، كندا، سيالف، شيلي، كوبا، تشكوسلوفاكيا، فرنس

 ،الصُت،لبناف.إفريقيا، الواليات ادلتحدة األمريكية، بريطانيا
 .27،28، ص1996،ة،القاىرةىافانا إىل مراكش،الدار ادلصرية اللبناني من العربية ومصروالبلداف اجلات،أسامة رلذوب (5)

،رللة اقتصاديات مشاؿ افر 2)  .52،ص2يقيا،عدد( عياش قويدر،ابراىيمي عبد اهلل،اثار انضماـ اجلزائر اىل ادلنظمة العادلية للتجارة بُت التفاؤؿ و التشاـؤ



 األعضاء وتقوم على أساس مبدأ التبادلٌة،ومتى ٌتم االتفاق فً إطار المفاوضات على مستوى معٌن

للتعرٌفة الجمركٌة أصبحت الدول ملتزمة به،وال ٌجوز بعد ذلك زٌادة التعرٌفة اال من خالل مفاوضات 

) أخرى او إجراءات محددة. 
3

) 

 : التجارٌة تالمعامالعدم التمٌٌز بٌن الدول المختلفة فً -ثانٌا 

تمٌٌز بٌن الدول األعضاء المبدأ عدم الوهذا هو المبدأ المعروؾ بشرط الدولة األولى بالرعاٌة ٌعنً هذا 

 فً الجات،بتحقٌق المساواة فً المزاٌا الممنوحة بؽض النظر عن حجم الدولة و قدرتها االقتصادٌة. 

و نظرا لكون التنازالت الجمركٌة التً تقدمها الدول فً إطار مفاوضات الجات تتم عن طرٌق 

لعضو بمنح نفس المعاملة التً ٌتم الوصول المفاوضات الثنابٌة بٌن كّل من الدولتٌن، فهذا ٌعنً التزام ا

كافة الدول األخرى التً لم تشارك معها فً و لإلٌها فً إطار هذه المفاوضات الثنابٌة مع عضوا ما 

)التفاوض الثنابً
4

). 

 

 

 

 الحماٌة من خالل التعرٌفة الجمركٌة:-ثالثا

ركٌة وعدم االلتجاء الى الحواجز حٌث نصت االتفاقٌة كقاعدة أساسٌة على االعتماد على التعرٌفة الجم

ؼٌر التعرٌفٌة ،كالقٌود الكمٌة او نظام الحصص او حظر االستٌراد اال فً حاالت استثنابٌة نصت علٌها 

االتفاقٌة صراحة ،وذلك بالنسبة للزراعة وفً حالة عجز خطٌر فً مٌزان المدفوعات او فً حالة الزٌادة 

)المفاجبة للواردات من سلعة معٌنة
1

). 

مادة مقسمة على ثالثة  35من  5947وقد تؤلفت االتفاقٌة العامة للتعرٌفات والتجارة عند إنشابها فً عام  

فصول، لتنظٌم عملٌات تحرٌر التجارة وإزالة الحواجز أمام تبادل السلع الصناعٌة بٌن الدول األعضاء، 

مٌة ومنح تسهٌالت للدول حول تحرٌر تجارة السلع الزراعٌة والتن 5965وتمت إضافة فصل رابع سنة 

 38النامٌة، وٌتكون الفصل الرابع من ثالث مواد طوٌلة، ومن ثم أصبحت اتفاقٌة الجات تشتمل على 

 مادة ومجموعة من المالحق وجداول التعرٌفات الجمركٌة.

وٌتؤلؾ الفصل األول من مادتٌن، تنص األولى على أحكام تطبٌق المبدأ األساسً للجات وهو 

 األكثر رعاٌة، أما الثانٌة فتنص على أحكام تطبٌق مبدأ عدم التمٌٌز. مبدأ الدولة

                                                 
(

3
 .324زينب حسُت عوض اهلل،مرجع سابق،ص (

(
4
 .324،325ادلرجع السابق،ص (
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أما الفصل الثانً ٌتضمن إحدى وعشرٌن مادة تتعلق بالسٌاسات الوطنٌة للضرابب والرسوم 

والتعلٌمات والقوانٌن التً تنظم عملٌات التبادل التجاري من شراء وبٌع ونقل وتوزٌع، والضوابط التً 

هذه القوانٌن كإجراءات حمابٌة للمنتجات المحلٌة. كما تنص مواد هذا الفصل على أن  تحكم عدم استخدام

المنتجات المستوردة ألراضً دولة عضو فً الجات ٌجب أال تكون عرضة بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر 

لضرابب أو رسوم داخلٌة تفوق تلك المفروضة على المنتجات المحلٌة المماثلة وٌشتمل أٌضا هذا الفصل 

على إجراءات ضد ممارسة سٌاسة اإلؼراق وأحكام فرض الرسوم التعوٌضٌة إللؽاء أثر اإلؼراق، 

وقواعد عالمات المنشؤ والشفافٌة فً نشر التعلٌمات والقوانٌن الجمركٌة واالتفاقات التً تمت بٌن الدول 

ان المدفوعات وٌتضمن الفصل كذلك أحكام التسهٌالت الممنوحة للدول النامٌة فٌما ٌخص حماٌة مٌز

واالستثناءات لهذه األحكام، كما ٌنص على أحكام حماٌة الصحة العامة لإلنسان، والحٌوان والنبات 

 وحماٌة البٌبة وأحكام تسوٌة المنازعات.

(، تنص على إمكانٌة عدم منح األفضلٌة 35-24مادة ) 52الفصل الثالث من الجات ٌتؤلؾ من 

لجمركٌة والتكتالت االقتصادٌة التجارٌة للدول األعضاء خارج ذلك المتبادلة بٌن الدول فً االتحادات ا

االتحاد أو التكتل، وهذا لتشجٌع الدول على التكتل لحماٌة اقتصادٌاتها من سلبٌات تحرٌر التجارة، 

 وبهدؾ تسهٌل وتطوٌر عملٌات التبادل بشكل أوسع بٌن الدول المنتمٌة للتكتل، كما ٌشتمل هذا الفصل 

ل الجات وشروط إعفاء بعض الدول من بعض أحكام االتفاقٌة، وأحكام االنضمام على آلٌة عم

 إلى االتفاقٌة واالنسحاب منها.

( تم إضافته إلى 38، 37، 36الفصل الرابع ٌسمى الجزء الزراعً ٌتؤلؾ من ثالث مواد )

ا الفصل مبادئ وأهداؾ إضافة هذ 36بعد مفاوضات طوٌلة، تتضمن المادة  5965االتفاقٌة فً عام 

الرابع إلى االتفاقٌة، وتنص على ضرورة مساعدة الدول النامٌة على تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة وتحسٌن 

فقد نصت على تعهدات والتزامات الدول المتقدمة لصالح الدول  37ظروؾ المعٌشة لشعوبها، أما المادة 

جل تحقٌق األهداؾ المنصوص لشرح أحكام العمل المشترك بٌن الدول أل 38النامٌة، وخصصت المادة 

36علٌها فً المادة 
(5). 

 

II.: (0)أهداف الجات  

 على والعمل المتعاقدة، الدول فً مستوٌات المعٌشة رفع إلى ٌفضً حرة دولٌة لتجارة نظام إقامة 5 -

 .هاب الكامل مستوٌات التوظٌؾ تحقٌق

                                                 
 .29-23،ص2222فضل علي مثٌت،اآلثار احملتملة دلنظمة التجارة العادلية على التجارة اخلارجية والدوؿ النامية،القاىرة،مكتبة مدبويل، (5)
 .54،ص5999عاطف السيد،اجلات و العامل الثالث،مطبعة رمضاف واوالده،اإلسكندرية، (2)



 .الدخل القومً حجم فً ثابتة تصاعدٌة زٌادة تحقٌق إلى السعً 2 -

 .على تطوٌرها والعمل العالمٌة االقتصادٌة للموارد الكامل االستؽالل 3 -

 .والخدمات السلعٌة الدولٌة التجارٌة والمبادالت اإلنتاج وتوسٌع تنمٌة 4 -

 .العالمٌة االستثمارات زٌادة ا منهب ٌرتبط وما األموال لرإوس الدولٌة الحركات تشجٌع 5 -

 .األولٌة المواد درومصا األسواق إلى الوصول سهولة 6 -

 .طرٌقها تعترض والحواجز التً القٌود إزالة خالل من الدولٌة التجارة تشجٌع 7 -

 األطراؾ بٌن النزاعات وحل ، الدولٌة المتعلقة بالتجارة المشكالت لحل كوسٌلة المفاوضات انتهاج 8 -

 .المتعاقدة

 

 

 

 

 

 

III.4199 – 1947: خ٘الث اىداث 25 اىدذٗه سقٌ اىداث: خ٘الث 

رقم 

 الجولة
 اسم الجولة

 سنة و مكان

 انعقاد الجولة

عدد الدول 

األعضاء 

 المشاركة

 االولى

 
 1947جنٌؾ بسوٌسرا : سنة   Genèveجنٌؾ 

23 

 

 الثانٌة

 
 13 1949أنٌسً بفرنسا : سنة  Annecyأنسً 

 38 1951توركاي بإنجلترا :سنة  Torquayتوركاي  الثالثة

 26 1961 -1960سرا : سنة  جنٌؾ سوٌ Genèveجنٌؾ  الرابعة

 26 1961-1960  جنٌؾ سوٌسرا : سنة Dillonدٌلون  الخامسة



 .088ر:هوشٌار معروف،مرجع سابق،صالمصد

 

،والتً بلؽت  الجمركٌة على إجراء تخفٌضات فً التعرٌفاتللجات  األولى الجوالت الخمسة لقد ركزت

الؾ تعرٌفة ،أثرت على تجارة العالم بما 45،وقد شملت الجولة األولى على مفاوضات بشان  % 63

ثة توسع نطاق السلع المشمولة باتفاقٌة تخفٌض التعرٌفات ملٌارات دوالر،و فً الجولة الثال 52مقداره 

 ملٌار دوالر،وفً  2.5سلعة، و فً الجولة الرابعة بلؽت قٌمة التعرٌفات المخفضة  8722 افصار عدده

 4422ملٌار دوالر و تناولت التخفٌضات الجمركٌة 4.9الجولة الخامسة ازدادت القٌمة األخٌرة الى

 .(5)سلعة

IV.1967 -1964: يتقٌٌم جولة كٌند 

مما الشك فٌه أنه مع بداٌة الستٌنات ظهرت متؽٌرات عدٌدة على الساحة االقتصادٌة الدولٌة، فقد ظهرت 

المجموعة األوربٌة ككتلة اقتصادٌة واحدة ، ولهذا واجهت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تحدٌات جدٌدة، 

بم على مبدأ المعاملة بالمثل لٌحل محله قانون مما دفع اإلدارة األمرٌكٌة إلى تعدٌل قانون التجارة القا

، والذي منح الربٌس األمرٌكً آنذاك كٌندي صالحٌات أوسع فً مجال مفاوضات تحرٌر توسٌع التجارة

التجارة الدولٌة لتتماشى مع المتؽٌرات االقتصادٌة الدولٌة الجدٌدة،وفً هذا السٌاق عقد االجتماع 

، وكان من أهم المواضٌع التً 5963قدة فً االتفاقٌة العامة فً مايالوزاري التمهٌدي لألطراؾ المتعا

 %52على أساس تحقٌق تخفٌض جمركً عام بنسبة5964تم االتفاق بشؤنها هو بدء المفاوضات فً عام 

على المعدالت الجمركٌة السابدة حتى تارٌخ بدء المفاوضات. وبعد انطالق جولة المفاوضات تم إقرار 

على السلع المصنعة، وقد ؼطت هذه التخفٌضات  %35م الجمركٌة وصل إلىتخفٌض جوهري للرسو
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، وعلى النقٌض من ذلك فإنه لم  (2)، منها السلع المصنعة التً تصدرها الدول المتقدمة%64أكثر من 

ٌتحقق أي تخفٌض ٌذكر فً القٌود التجارٌة على الصادرات من المنتجات الزراعٌة التً تصدرها فً 

لنامٌة، بل نشبت خالفات بٌن الوالٌات المتحدة والمجموعة األوربٌة فً مجال السلع الؽالب الدول ا

الزراعٌة، كما أن الجولة لم تتعرض إلى القٌود ؼٌر التعرٌفٌة مثل نظام الحصص، ووصل حجم التجارة 

 %35ي ملٌار دوالر أمرٌكً أو ما ٌعادلها، أ 42التً تؤثرت بالتنازالت فً الرسوم الجمركٌة إلى حوالً

من واردات الوالٌات المتحدة،   %45من التجارة الدولٌة، هذا وقد شملت هذه التخفٌضات حوالً 

)من السلع التً ٌتعامل فٌها بٌن الدول المصنعة  %42وحوالً
3

). 

ومن الضروري التؤكٌد أن جولة كٌندي قد انصبت أعمالها على المنتجات من الدول الصناعٌة، فً وقت 

طاقات تصدٌرٌة صناعٌة بدرجة كبٌرة فً الدول النامٌة، وعلٌه نجد أن مزاٌا جولة تمٌز بعدم وجود 

كٌندي رؼم أنها كانت بادٌة نحو تحرٌر التجارة الدولٌة إال أن الدول النامٌة لم تجنً من ثمارها إال 

 القلٌل.

 

 

V.:0979-0973تقٌٌم جولة طوكٌو 

ة الجات، حٌث دامت قرابة السبع سنوات، تعتبر هذه الجولة من أهم الجوالت التفاوضٌة فً مسٌر

بالعاصمة الٌابانٌة"طوكٌو". وكان الموضوع 5973دولة، وانطلقت فً شهر سبتمبر  522وحضرتها

األساسً لهذه الجولة هو القٌود ؼٌر التعرٌفٌة، حٌث لوحظ أنه على الرؼم من نجاح الجات فً تخفٌض 

ال أن القٌود ؼٌر التعرٌفٌة بدأت فً التزاٌد، مما حجم الرسوم الجمركٌة خاصة على السلع المصنعة، إ

 تسبب فً إلؽاء بعض المزاٌا التً تحققت فً السابق.

 فقد نجحت الجولة فً تحقٌق جملة من المكاسب تتمثل فٌما ٌلً:

 8تخفٌض التعرٌفة الجمركٌة على اآلالؾ من السلع الزراعٌة والصناعٌة بمعدالت سنوٌة لمدة  -5

الجمركٌة على  ا، وعلٌه فإن الدول الصناعٌة تلزم بتخفٌض تعرٌفاته5982جانفًسنوات ابتداء من 

%34الواردات بمعدل 
 (

5
). 

المعاملة التفضٌلٌة للدول النامٌة التً تصدر السلع المصنعة، على أن ال تلتزم الدول النامٌة بالمعاملة  -2

ة الدول النامٌة بصورة تمٌٌزٌة نظرا بالمثل للدول المتقدمة، وٌعتبر هذا اعترافا واضحا بضرورة معامل

النخفاض متوسط دخل الفرد فٌها مقارنة بالدول المتقدمة. لكن لألسؾ تم إقصاء من هذا االتفاق مجموعة 
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من السلع األساسٌة فً صادرات الدول النامٌة وهً: المنسوجات، األحذٌة، الصناعات اإللكترونٌة 

)فاقوؼٌرها.األمر الذي قلل من أهمٌة هذا االت
2

) . 

لم ٌتم االتفاق على إجراء تخفٌضات على القٌود المفروضة على الصادرات الزراعٌة التً تهم الدول  -3

 النامٌة.

)هذا وقد ناقشت الجولة جملة من االتفاقات المتعلقة بالتجارة والمتمثلة فٌما ٌلً
3

): 

 اتفاقٌة الدعم وإجراءات الرد على دعم الصادرات: -     

حٌث تلتزم الدول األعضاء  ،راءات لمكافحة الدعم عن طرٌق فرض رسوم تعوٌضٌة و تتضمن اإلج

الدول األخرى األعضاء، كما تحدد االتفاقٌة  الضرر بتجارةبضمان أال ٌتسبب تقدٌم الدعم فً إلحاق 

 الحاالت التً ٌحق للدولة المتعاقدة فرض الرسوم التعوٌضٌة على الوردات و الشروط المتضمنة لها. 

     

 

 

 اتفاقٌة القٌود الفنٌة على التجارة: -    

ٌقصد بالقٌود الفنٌة على التجارة كافة اإلجراءات التً تتخذها الدول ألؼراض أمنٌة،  صحٌة أو بٌبٌة، 

حٌث تلزم الدول األعضاء بضمان أالّ تإدي مثل هذه اإلجراءات إلى وضع عراقٌل ؼٌر ضرورٌة أمام 

 ها. تجارة الدول األخرى إلى أسواق

 االستٌراد: صإجراءات تراخٌ -

تضع االتفاقٌة الضوابط الكفٌلة بضمان عدم استخدام تراخٌص االستٌراد كوسٌلة الحد من الواردات، و 

 ذلك بتبسٌط إصدار تراخٌص االستٌراد على أن ٌتم ذلك بصورة طبٌعٌة و عادلة. 

 اتفاق المشترٌات الحكومٌة:  -

هدؾ تطبٌق قواعد المنافسة الدولٌة، للفوز ب 5985شهر فٌفري من  و التً بدا تنفٌذها فً االول من

 (عضوا.28و قد وقع على هذا االتفاق )بتعاقدات المشترٌات الحكومٌة،

  احتساب قٌمة الجمارك: -

تضع هذه االتفاقٌة نظاما متجانسا بٌن الدول األعضاء لتقدٌر قٌمة السلع المستوردة بهدؾ تقدٌر قٌمة 

المستحقة عنها، كما تحضر االلتجاء إلى أسلوب التقدٌر الجزافً لقٌمة السلعة  الرسوم الجمركٌة

المستوردة،و إنما ٌقتصر التقدٌر على أساس القٌمة الواردة فً بولٌصة أو وثٌقة الشحن أو فاتورة السداد، 
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بتنفٌذ  ولقد منح االتفاق للدول المتخلفة المنضمة إلٌه فترة سماح تصل إلى خمس سنوات قبل االلتزام

 أحكامه.

 األلبان: و اتفاق اللحوم والثروة الحٌوانٌة-     

بتطوٌر  و األلبان تهدؾ هذه االتفاقٌة إلى تحرٌر و توسٌع نطاق تجارٌة اللحوم و الثروة الحٌوانٌة 

 .التعاون الدولً فً هذا المجال 

 اتفاقٌة التجارة فً الطائرات المدنٌة:  -   

ٌة على إلؽاء كافة الرسوم و التعرٌفات المفروضة على كافة أنواع اتفقت مجموعة الدول الصناع

( عضوا فقط و تعلقت هذه االتفاقٌة بإلؽاء 32ووقع علٌها ) م1980جانفً  1الطابرات المدنٌة ابتداء من 

 . رسوم استٌراد كافة الطابرات ؼٌر العسكرٌة و مكوناتها و األجهزة و المكونات األرضٌة التً تخدمها

 اق مكافحة اإلغراق:اتف-  

ره و تفسٌر أحكامه بصورة تفصٌلٌة فً جولة ٌبعد التوصل إلى هذا االتفاق فً جولة كٌندي، تم تطو 

 طوكٌو. 

أسفرت جولة طوكٌو عن نتابج هامة و مختلفة عن تلك التً تم التوصل إلٌها فً  فقدعلى ضوء ما سبق 

كٌة فقط، و إنما تعدتها لتشمل بعض الجوانب الجوالت السابقة، حٌث لم تقتصر على التنازالت الجمر

المإسسٌة و اإلجراءات ذات الصلّة بالتجارة الدولٌة، إالّ أنها لم تتعرض للمشاكل الربٌسٌة التً تعانً 

ومع ذلك فشلت جولة طوكٌو فً معالجة مشكالت أساسٌة كانت تإثر فً التجارة الدولٌة مثل  ،منها

لم تتمكن هذه الجولة من تقدٌم اتفاقٌة نهابٌة حول إجراءات الوقاٌة تجارة المحاصٌل الزراعٌة .كما و 

بشان تؤثٌر االستٌراد على اإلنتاج المحلً ،وفٌما ٌخص االتفاقٌات الخاصة بإزالة القٌود ؼٌر التعرٌفات 

 الجمركٌة فان عددا قلٌال نسبٌا من الدول تعهد بالتزام بها.

ماضٌة فهً حصول تخفٌضات أساسٌة فً التعرٌفات أما النتٌجة النهابٌة للجوالت السبع ال

فً 47%تقرٌبا و ذلك من حوالً  %92الجمركٌة خاصة بالنسبة  للدول الصناعٌة المتقدمة و التً بلؽت 

فً بداٌة الثمانٌنات و قامت جولة االورجواي لتالفً المشكالت المعلقة  %4.7إلى حوالً  5947العام 

وعات جدٌدة و ذلك من خالل مفاوضات طوٌلة نسبٌا دامت أكثر من فً الجوالت السابقة ومعالجة موض

 سبع سنوات.

 و تطوراتها الالحقة 0994للعام   GATTالمطلب الثانً:اتفاقٌة   

عقب انتهاء جولة طوكٌو، شهد االقتصاد العالمً ارتفاع معدالت التضخم وكذا معدالت البطالة خاصة 

ومما زاد  ،إلى انخفاض معدالت نمو الناتج المحلً اإلجمالً( مما أدى 5983-5985فً الفترة ما بٌن )

لى إتباع إ، مما أدى 5982من تفاقم الوضع االقتصادي انفجار أزمة المدٌونٌة للدول النامٌة فً سنة 



والتً نجم عنها  ،( O.C.D.Eسٌاسات انكماشٌة فً بعض دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة )

5982سنة % 2,3و   5985سنة  % 5,3لمحلً اإلجمالً ، والتً بلؽت انخفاض معدالت الناتج ا
 (5) . 

فً ظل هذا المناخ ظهر توافق دولً عام للبدء فً جولة جدٌدة من المفاوضات، وعقد اجتماع لألطراؾ 

 22و  55المتعاقدة على المستوى الوزاري فً مدٌنة ٌونتادلٌستا باألورؼواي فً الفترة الممتدة بٌن 

دولة، و صدر عن االجتماع إعالن وزاري ٌنص على بدء جولة  92، و شارك فً أعماله 5986سبتمبر 

 جدٌدة من المفاوضات التجارٌة متعددة األطراؾ سمٌت " جولة أورؼواي ".

I.  :5) واهدافها 0994-1986جولة أورغواي
): 

جمٌع الدول السٌما  تحقٌق المزٌد من التحرٌر و التوسٌع و التنمٌة فً مجال التجارة الدولٌة لصالح-

 الدول النامٌة واألقل نموا. 

دعم و تقوٌة دور الجات و تحسٌن النظام التجاري متعدد األطراؾ، و توسٌع نطاق التجارة الخاضعة  -

ألحكام اتفاقٌة الجات، و تطوٌر نظام تسوٌة المنازعات الخاص بها بما ٌتالءم مع البٌبة االقتصادٌة 

 العالمٌة المتطورة.

ة فاعلٌة الجات و قدرتها على مواكبة المناخ االقتصادي الدولً المتطور والمتؽٌر من خالل خطط زٌاد -

 اإلصالح الهٌكلً.

التعاون بهدؾ تقوٌة العالقة بٌن السٌاسات التجارٌة و السٌاسات االقتصادٌة التً تإثر فً النمو  -

لً و ضمان استمرار التدفقات المالٌة و والتنمٌة االقتصادٌة، و السعً لتحسٌن أداء النظام النقدي الدو

 االستثمارات الحقٌقة للدول النامٌة.

التوسع فً مفهوم التجارة الدولٌة لٌشمل التجارة الدولٌة فً الخدمات، إضافة إلى الجوانب التجارٌة  -

لحقوق الملكٌة الفكرٌة و إجراءات االستثمار المرتبطة بالتجارة الدولٌة،وضوابط مكافحة الدعم 

 اإلؼراق وضوابط وإجراءات الوقاٌة.و

أهمها التجارة الدولٌة الزراعٌة، وإلى تلك التً وتوجٌه االهتمام إلى قطاعات مهملة فً التجارة الدولٌة -

تحكمها ترتٌبات استثنابٌة كالتجارة الدولٌة فً المنسوجات والمالبس الجاهزة، وتحقٌقا لتلك األهداؾ تم 

ة أورؼواي كان أهمها دخول السوق و المجاالت الجدٌدة مثل مجال مناقشة موضوعات محددة فً جول

التجارة الخارجٌة فً الخدمات التً تم إخضاعها ألسس التجارة متعددة األطراؾ، والقواعد التً تنظم 

التجارة الدولٌة بٌن األعضاء. وتعتبر هذه الجولة أكبر و أهم جوالت التفاوض فً إطار الجات حٌث 

دولة نامٌة، و قد أعادت هذه الجولة النظر فً مواد الجات من أجل  87دولة منها  522شاركت فٌها 
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تعدٌلها أو تفسٌرها مع مراجعة عدد من اتفاقات جولة طوكٌو، كما تناولت موضوعات جدٌدة لم ٌتم 

 التطرق إلٌها فً الجوالت التفاوضٌة السابقة. 

 

II. :نتائج جولة االورغواي 

 التجارة العالمٌة: اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة-5

تم بموجب هذا االتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمٌة لتكون اإلطار المإسسً المشترك لتنظٌم العالقات 

التجارٌة بٌن الدول األعضاء و اإلشراؾ على تنفٌذ االتفاقٌات التً أسفرت عنها جولة االورؼواي 

ً ،و جهاز ها اإلداري و عالقتها مع المنظمات وتضمنت االتفاقٌة تحدٌد مهام المنظمة ،و هٌكلها التنظٌم

 األخرى و نظام اتخاذ القرار فٌها و تحدٌد األعضاء أسلوب االنضمام إلٌها و االنسحاب منها.

  االتفاقٌات المتعلقة بالتجارة فً السلع:-2

 (5)االتفاق العام للتعرٌفات الجمركٌة و التجارة:أوال: 

و أحكام عدد من األدوات  5947وص اتفاقٌة جات نص االتفاق على أن أحكامه تشمل نص

،فضال عن عدد من وثابق التفاهم المتعلقة  5947القانونٌة التً دخلت حٌز التنفٌذ بموجب اتفاقٌة جات 

 بتفسٌر عدد من مواد االتفاقٌة العامة للتعرٌفات و التجارة. 

 

 القواعد العامة:-5

طراؾ للتجارة فً السلع تقوم على مبادئ كان هدؾ اتفاقٌة الجات وضع قواعد متعددة األ

وسٌاسات تجارٌة متحررة ،و إن كانت فً الوقت ذاته تقر بحق الدولة فً حماٌة إنتاجها المحلً فً 

 مواجهة المنافسة األجنبٌة ،وهً تطالب الدول باإلبقاء على الحماٌة فً أدنى صورها. 

 :استخدام التعرٌفة الجمركٌة فً حماٌة اإلنتاج الوطنً-2

 *العمل على خفض التعرٌفات الجمركٌة إلى أقصى حد ممكن عن طرٌق التفاوض.

 *االلتزام بتطبٌق مبدأ عدم التمٌٌز)شرط الدولة األولى بالرعاٌة(.

 *سرٌان شرط المعاملة الوطنٌة.

 (1)اتفاق بشان الزراعة:ثانٌا:

 حدد االتفاق الدعم المقدم للسلع الزراعٌة بنوعٌن::الدعم المحلً-5

                                                 
(

5
 .2عادؿ زلمد خليل،منظمة التجارة العادلية أىم االتفاقيات،رللة جسر التنمية،ادلعهد العريب للتخطيط، الكويت،ص (

(
1
إلسًتاتيجية التصرؼ،سياسات منظمة التجارة العادلية لتحرير التجارة الدولية يف السلع و اثارىا على االقتصاد ادلصري،ادلركز األكادميي للدراسات اعبد الستار سلمي ب (

 .24،23،ص 2225،القاىرة،



ٌسمح باستخدامه و ال تطبق علٌه تعهدات الخفض ،أما الثانً  لدعم األخضر والدعم األصفر، األوال

 لقد تم االتفاق على أن تلتزم األطراؾ المتعاقدة  فٌشمل الدعم الذي ٌطبق علٌه تعهدات الخفض . 

 

اشرا بنسبة          كان الدعم مباشرا أو ؼٌر مب سواء بتخفٌض الدعم المحلً للزراعة بمقٌاس الدعم الكلً

خالل ستة سنوات للدول المتقدمة  – 5988إلى  5986 -عن القٌمة المتوسطة فً فترة األساس  % 22

  النامٌة.خالل عشر سنوات للدول  % 53,3و  5995بدًءا من 

 36الزراعٌة بنسبة  هاصادراتأن تخفض  الدول المتقدمة نفقات دعم  : ٌنص االتفاق علىدعم التصدٌر-2

من كمٌة الصادرات الخاضعة للدعم فً فترة   % 25من الدعم اإلجمالً للصادرات و بنسبة  %  

من الكمٌة خالل عشرة   % 54من القٌمة و   % 24خالل ستة سنوات ، و بنسبة   5992-5996

 ،  النامٌةسنوات فً حالة الدول 

 (2)اتفاق بشان تدابٌر الصحة و الصحة النباتٌة:ثالثا:

اٌة حٌاة و صحة اإلنسان و الحٌوان والنبات من أخطار انتشار األوببة و و ذلك بهدؾ حم

 األمراض و المٌكروبات أو من أخطار استخدام المواد المضافة أو الملوثات.

و ال ٌشترط االتفاق تطبٌق هذه المعاٌٌر على أساس شرط الدولة األولى األكثر رعاٌة بل ٌسمح 

 شكل التمٌٌز تعسفا أو ٌكون ؼٌر مبرر. تطبٌقها على أساس تمٌٌزي بشرط أال ٌ

     

 ATC: اتفاق بشان منسوجات و المالبسرابعا: 

من تجارة المنسوجات و المالبس تخضع االتفاقٌة الدولٌة   % 52حتى وقت قرٌب كانت 

والتً تنص على أحقٌة الدول الصناعٌة المنتجة للمنسوجات و  5947لأللٌاؾ المتعددة المنعقدة سنة 

. التً  (Quotas)بفرض القٌود حمابٌة  على وارداتها من هذه المنتجات فً شكل حصص المالبس

تعتبر هتكا صرٌحا لمبادئ اتفاقٌة الجات و لتقارٌر جوالت المفاوضات حول تحرٌر التجارة الدولٌة 

الدولٌة  بإزالة كافة القٌود ؼٌر التعرٌفٌة لصالح القٌود التعرٌفٌة أمام تدفق السلع و الخدمات فً السوق

تطبٌق نظام الحصص سلبا على أوضاع الدول المتخلفة  مسببا  انعكسهذا من جهة، و من جهة أخرى 

لها أضرارا فادحة هذا لتمتعها بمٌزة نسبٌة فً تجارة المنسوجات و المالبس حٌث تشكل هذه األخٌرة 

 من صادراتها الصناعٌة.   % 42من  أكثر
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تحرٌر تجارة المنسوجات و المالبس فً جدول مفاوضات  موضوع جبإدرالهذا طالبت هذه الدول 

و بعد طول النقاش و التفاوض فً جولة ،األورؼواي لتتوصل إلى إلؽاء اتفاقٌة األلٌاؾ المتعددة القابمة 

 األورؼواي توصل المفاوضون إلى وضع اتفاقٌة مإقتة و خاصة بالمنسوجات و المالبس تنص على 

على أربعة مراحل خالل عشر سنوات بدًءا بدخول اتفاقٌة  5994الجات دمج هذه األخٌرة فً اتفاقٌة 

 . (5) 2225و تنتهً فً أول جانفً ، 5995الجات حٌز التنفٌذ فً سنة 

 TBTاتفاق بشان العوابق الفنٌة على التجارة:خامسا:

ٌعمل االتفاق على تحقٌق التوازن بٌن حقوق و التزامات الدول فً فرض المواصفات القٌاسٌة 

الالزمة لحماٌة اإلنتاج المحلً أو لحماٌة صحة و سالمة المواطنٌن ،بحٌث ال تشكل هذه المواصفات 

عابقا أمام التجارة الدولٌة،وٌقر هذا االتفاق بحق الدول فً تطبٌق اللوابح التً تحدد معاٌٌر اإلنتاج 

 زامٌة.لاإل

 :(2)وٌشترط االتفاق الستخدام دولة ما لمعٌار إلزامً أو ؼٌر إلزامً

 أن ٌتم التطبٌق على جمٌع المصادر على أساس مبدأ شرط الدولة األكثر رعاٌة.-

 أال تعامل المنتجات المستوردة معاملة اقل من معاملة المنتجات الوطنٌة.-

 أال ٌإدي صٌاؼة المعٌار و تطبٌقه إلى نشوء عوابق ؼٌر ضرورٌة أمام التجارة.-

 TRIMSلمتصلة بالتجارة:اتفاق بشان إجراءات االستثمار اسادسا: 
(3) 

استخدام الدولة لقواعد المنظمة لالستثمار بحٌث ال تشكل عابقا أمام التجارة الخارجٌة ،ومن هذه 

القواعد شرط المكون المحلً،شرط األداء التصدٌري،شرط السماح باالستٌراد فً حدود عابدات 

إلجراءات المحظورة و هً سنتٌن بالنسبة التصدٌر وؼٌرها و قد حدد االتفاق مددا انتقالٌة للتخلص من ا

للدول المتقدمة و خمس سنوات بالنسبة للدول النامٌة وسبع سنوات للدول التً تمر بمرحلة التحول من 

 .  52/52/5995تارٌخ بدء نفاذ االتفاق فً 

 (1)اتفاق بشان مكافحة اإلؼراق:سابعا:

جوالت مفاوضات سابقة، ؼٌر أن  لقد تم بحث موضوع اإلؼراق و اإلجراءات المضادة له فً 

ذلك وخاص لمنع سٌاسة اإلؼراق بتحدٌد المعنى الدقٌق لإلؼراق،  اتفاقفً جولة األورؼواي وضعت 

بوضع قواعد واضحة لحساب هامش اإلؼراق بهدؾ تحدٌد قٌمة الرسم المضاد لإلؼراق الذي سٌفرض 

لالزمة للتحقٌق فً صحة وقوع على الدولة التً تمارسه كتعوٌض للمتضررٌن ووضع اإلجراءات ا

                                                 
(
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"االتفاق  اسممكافحة اإلؼراق الذي جاء فً مإتمر مراكش تحت  اتفاقاإلؼراق و آلٌة تنفٌذ نصوص 

 "5994لتعرٌفات و التجارة الجات بشؤن تطبٌق المادة السادسة من االتفاقٌة العامة ل

ى تطبٌقها تكون عضوٌتها مفتوحة هذا و قد نصت االتفاقٌة على إنشاء لجنة خاصة معٌنة باإلشراؾ عل   

أمام جمٌع األعضاء، و تنتخب ربٌسا لها، تجتمع مرتٌن فً السنة على األقل أو بناءا على طلب أي 

عضو فٌها، كما تتٌح الفرصة للتشاور بٌن األعضاء حول جمٌع المشاكل المتعلقة باالتفاقٌة و تعزٌز 

المٌة لتجارة كؤمانة عامة للجنة، كما تنص االتفاقٌة على أهدافها. هذا و تعمل األمانة العامة للمنظمة الع

وجوب إنشاء آلٌة لتسوٌة المنازعات، المفاوضات و التحكٌم و من أهم التحسٌنات التً أدخلتها هذه 

االتفاقٌة على المادة السادسة من اتفاقٌة الجات الدولٌة حول مكافحة اإلؼراق توقٌؾ تطبٌق اإلجراءات 

عد مرور خمس سنوات البدء فً تطبٌقها، و ذلك إذا لم تعترض السلطات المعنٌة و المضادة لإلؼراق ب

تثبت بؤن إزالة هذه اإلجراءات سوؾ ٌسبب ضررا فادًحا لها، كما ٌنص اإلتفاق على الوقؾ الفوري ألي 

من سعر تصدٌر المنتج، أو إذا كانت   % 2تحقٌق فً حاالت اإلؼراق إذا كان هامش اإلؼراق اقل من 

من إجمالً الواردات هذا المنتج،  %  3كمٌة المستوردة من الدولة معٌنة متهمة باإلؼراق بؤقل من ال

 حتى ٌمكن اعتبار أن هناك حالة إؼراق. 

 (2)اتفاق بشان التقٌٌم الجمركً:ثامنا:

 أساسٌنص هذا االتفاق على ان تتقٌد السلطات الجمركٌة بتحدٌد قٌمة البضابع الواردة على 

تقدٌم المستورد  إلمكانٌاتفعلٌة المدفوعة فٌها او المستحقة الدفع من جانب المستورد و تحسب القٌمة ال

لفواتٌر ؼٌر حقٌقٌة عن قٌمة الشحنة و قد حدد االتفاق خمسة معاٌٌر لتحدٌد قٌمة الصفقة و بالترتٌب 

ا تبٌن لها عدم إمكانٌة الوارد فً االتفاق لهذه المعاٌٌر بحٌث ال تنتقل الستخدام المعٌار الثانً إال إذ

 استخدام المعٌار األول وهكذا:

 *قٌمة السلع المطابقة الواردة فً صفقات أخرى فً نفس الوقت تقرٌبا.

 *قٌمة السلع المماثلة و الواردة فً صفقات أخرى فً نفس الوقت.

السلع *القٌمة المستنتجة:ٌتم تحدٌدها على أساس سعر الوحدة من المبٌعات فً السوق المحلً من 

 المستوردة التً ٌتم تقٌٌمها او من السلع المطابقة.

*القٌمة المحسوبة:حٌث ٌتم تحدٌد القٌمة عن طرٌق إضافة مبلػ ٌؽطً أرباح المنتج و البابع فً 

 بلد اإلنتاج إلى تكلفة السلعة الخاضعة للتقٌٌم.
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سابقة ،فانه ٌمكن *الطرٌقة االحتٌاطٌة:فً حالة عدم إمكان استخدام أي من الطرق األربعة ال

للجمارك استخدام أي من الطرق السابقة بطرٌقة مرنة على أساس المعلومات المتوافرة فً البلد 

 المستورد .

PSIاتفاق بشان المعاٌنة قبل الشحن:تاسعا:
(

1
) 

ٌنص االتفاق على الضوابط المسموح بها و حقوق الدول للقٌام بفحص السلع المستوردة قبل 

 اء من حٌث الكمٌة أو القٌمة أو الجودة.دخولها ألراضٌها سو

)اتفاق بشان قواعد المنشؤ:عاشرا:
2

) 

ٌؽطً االتفاق القواعد التً تضعها الدول لتحدٌد منشؤ السلع الواردة إلٌها بما فً ذلك التبوٌب و 

التصنٌؾ الجمركً و تحدٌد نسب المنشؤ فً الصناعات التجمٌعٌة،بشرط أال تإدي هذه القواعد إلى وضع 

 اقٌل أمام التجارة الدولٌة.عر

 اتفاق بشان إجراءات تراخٌص االستٌراد:الحادي عشر:

ٌنضم هذا االتفاق حق الدول فً استخدام تراخٌص االستٌراد و أن ٌتم منح التراخٌص بشكل 

تلقابً،أو تحدٌد منح التراخٌص بشكل ؼٌر تلقابً بصورة واضحة و بما ال ٌإدي إلى عرقلة التجارة 

د تم وضع القواعد الخاصة بالتراخٌص التلقابٌة و ؼٌر التلقابٌة و تهدؾ إلى أن ٌشكل هذا الدولٌة،و ق

)اإلجراء عببا ؼٌر ضروري على المستورد.
3

) 

 اتفاق بشان الدعم و الرسوم التعوٌضٌة:الثانً عشر:

تم البحث فً هذا الموضوع خالل جولة طوكٌو، و نظرا ألهمٌة هذا الموضوع و عدم وضوح 

تفاقٌة من جهة، و الؽموض الذي دار حول مفهوم الدعم و تحدٌد مقدار الرسوم التعوٌضٌة نصوص اال

التً فرضتها من قبل الدولة المتضررة من جراء ممارسات سٌاسات الدعم بجمٌع أشكالها من جهة 

ؼواي، رأخرى، لهذا طالبت الدولة المتعاقدة إعادة طرح هذا الموضوع على طاولة مفاوضات جولة األو

و بعد طول المداوالت ومناقشات توصل المفاوضون إلى اتفاق سمً باتفاقٌة الدعم  و اإلجراءات 

 جزء و سبعة مالحق.  55مادة موزعة على  32التعوٌضٌة، التً تتؤلؾ من 

هذا و الجدٌد الذي أضافته هذه االتفاقٌة أنها ال تنطبق مع اتفاقٌة الدعم الزراعً ألنها خاضعة ألحكام 

الزراعة هذا من جهة، و من جهة أخرى حددت هذه االتفاقٌة التعرٌؾ الدقٌق للدعم من خالل اتفاقٌة 

من وجهة نظر المنظمة  المادة األولى من نص االتفاقٌة بؤنواعه و ذلك حسب درجة مشروعٌة تطبٌقه

و و عن اإلجراءات التعوٌضٌة فتتمثل فً مجموعة من اإلجراءات التً ٌمكن للعض،العالمٌة للتجارة
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المتضرر اللجوء إلٌها من جراء ممارسة عضو آخر للدعم المحظور إلٌه، و تتمثل هذه اإلجراءات فً 

 المحلٌٌن المتضررٌن أو تقدٌم تعوٌض نقدي، هذا و ال ٌسمح باستخدام  للمنتجٌنفرض رسوم تعوٌضٌة 

ضرار من قبل هذه اإلجراءات قبل البدء بالتحقٌق، التشاور، المفاوضات و صدور قرار بتحدٌد األ

)السلطات فً الدولة العضو بناءا على نتابج التحقٌق.
1

)  

 اتفاق بشان اجرات الوقاٌة:الثالث عشر:

للدول األعضاء المتضررة ضررا جسٌما، فعلٌا أو  5947من اتفاقٌة الجات لسنة  59لقد أجازت المادة 

معٌن أن ٌقوم بتعلٌق أو تعدٌل  محتمال اتخاذ إجراءات وقابٌة عند تدفق سٌل هامر من واردات المنتوج

التعرٌفٌة كلٌا أو جزبٌا من هذا المنتوج بؽض النظر عن مصدره على أن ٌطبق هذا اإلجراء  ألتزمته

 بصفة ؼٌر تمٌٌزٌة و ال ٌوجه مباشرة إلى الدول المصدرة لهذا المنتوج. 

الوقابٌة مع إلؽاء كافة التدابٌر أما االتفاق الجدٌد فقد احتفظ بالصفة ؼٌر التمٌٌزٌة فً تطبٌق اإلجراءات 

أعاله، مضٌفا إلٌها عددا من ضوابط التً تحول  59و اإلجراءات الوقابٌة السابقة المعمول بها فً المادة 

دون إساءة استخدامها ألؼراض حمابٌة، كما سمحت للبلد العضو الذي ٌعانً من ظروؾ حرجة باتخاذ 

دلٌل واضح على أن الزٌادة الكبٌرة فً واردات منتوج ما قد تدابٌر وقابٌة مإقتة إثر قرار أولً بوجود 

ٌوما ٌتم خاللها  222ألحق فعال ضربا خطًٌرا أو أنه ٌهدد بحدوثه على أن ال تتجاوز مدة التدبٌر المإقت 

البدء فً إجراء تحقٌق بذلك، و بعد المفاوضات و المشاورات مع األطراؾ المعنٌة ٌتم التوصل فً إطار 

ة إلى اتخاذ الوسابل المناسبة لتعوٌض التجاري عن اآلثار السلبٌة التً خلفها هذا التدبٌر لجنة الوقاٌ

و فً أي من الحاالت ٌجب التخلص من أٌة إجراءات وقابٌة قابمة خالل خمسة سنوات من قٌام ،الوقابً

ما ٌالحظ فً  هذا و،المنظمة العالمٌة للتجارة، أو خالل ثمانً سنوات من بدء تطبٌق اإلجراء كحد أقصى

األخٌر أن اتفاق اإلجراءات الوقابٌة ال ٌنطبق على بعض الصادرات المهمة للدول النامٌة كالمنسوجات و 

المالبس التً تخضع إلجراء وقابً خاص ٌطبق بطرٌقة تمٌٌزٌة أي ضد الدول بعٌنها ، و كذا المنتجات 

 .(2)ة لنظام تعدد اإلجراءات الوقابٌةسنوات( خاضع 52الزراعٌة التً ستظل لفترة طوٌلة نسبٌا )لمدة 

  

  GATSاالتفاقٌة العامة للتجارة فً الخدمات : -3

الطلب المقدم ،لقد كان وراء إدخال الخدمات ضمن المجاالت التً تم التفاوض علٌها بجولة االورؼواي 

لعامة للتعرٌفات و من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بتنظٌم قواعد خاصة بتجارة الخدمات تلحق باالتفاقٌة ا

التجارة ،وعلى الرؼم من التحفظات التً أٌدتها الدول النامٌة لعدم قدرتها على المنافسة فً هذا القطاع 

 مقارنة بالدول المتقدمة ،ولم ٌكن بمقدرة الدول النامٌة رفض هذا الطلب أو معارضته ،الن 

                                                 
 .52ادلرجع ،ص نفس(1)
 .52ادلرجع ،ص نفس(2)



حدة األمرٌكٌة توصلت إلى إن التقدم الدافع وراء هذا الطلب كان قوٌا وٌتمثل فً ان الوالٌات المت

الذي عرفته الدول الصناعٌة الكبرى خاصة فً مجال تقدٌم المعلومات واالتصاالت ،أدى  ًالتكنولوج

إلى زٌادة حصٌلة تصدٌر الخدمات خارج حدودها ،مما جعلها تصر على إدخالها مثل تجارة السلع ضمن 

الحواجز التً تعوق تصدٌرها،والمتمثلة فً مجموعة من نطاق التحرٌر العالمً ،وإزالة كافة العوابق و 

 .      (5)القوانٌن و اإلجراءات اإلدارٌة الداخلٌة بكل دولة والتً تعد عقبة أمام التجارة الدولٌة فً الخدمات

  

 قطاعا خدمٌا: رتسري أحكام االتفاقٌة على اثنا عش

 المحاسبٌة خدمات األعمال التجارٌة و ٌدخل فٌها الخدمات المهنٌة و-

 خدمات االتصاالت.-

 خدمات التشٌٌد و البناء.-

 خدمات التوزٌع.-

 الخدمات التعلٌمٌة.-

 الخدمات البٌبٌة.-

 الخدمات المالٌة)التامٌن،الخدمات المصرفٌة،أسواق المال(.-

 الخدمات الصحٌة.-

 خدمات السٌاحة و السفر.-

 الخدمات الترفٌهٌة،والثقافٌة و الرٌاضٌة.-

 قلخدمات الن-

 الخدمات األخرى ؼٌر الواردة تحت أي تقسٌم سابق.-

 هٌكل االتفاق:

مادة تؽطً كل قطاعات الخدمات وااللتزامات العامة للدول األعضاء بشؤنها وفقا  26تتضمن االتفاقٌة 

 للمبادئ التالٌة:

 . GATS*كافة قطاعات الخدمات تخضع التفاقٌة 

 *تطبٌق شرط الدولة األولى بالرعاٌة.

 شرط المعاملة الوطنٌة. *تطبٌق

 *الشفافٌة فً القواعد المطبقة للوابح.

 *أن تتسم اإلجراءات التنظٌمٌة التً تتبعها الدول بالموضوعٌة و العقالنٌة.

 *رفع القٌود على المدفوعات الدولٌة.

                                                 
(

5
 .99،ص2228،دار الفكر اجلامعي،اإلسكندرية،5،طGATS)اؿ اخلدمات )رانيا زلمود عبد العزيز عمارة ،حترير التجارة الدولية وفقا التفاقية اجلات يف رل (



 ٌسمح بالتراجع عنها. *ان تتفاوض الدول بشان التزاماتها مع ربط هذه االلتزامات بما ال

 التدرٌجً و المستمر لتجارة الخدمات عن طرٌق دورات مفاوضات متتالٌة.  *التحرٌر

 مالحق االتفاق:

نظرا للشعور الذي ساد أثناء جولة أورجواي بعدم إمكانٌة استكمال المفوضات المتعلقة بتحرٌر التجارة 

القواعد فً بعض قطاعات الخدمات ،فقد الحق باالتفاق وكجزء ال ٌتجزأ منه عدد من المالحق تحدد 

اإلضافٌة الخاصة بمواصفات القطاعات محل التفاوض و تقدم خطوات إرشادٌة من اجل استمرار 

المفوضات الخاصة بتحرٌر التجارة فً هذه القطاعات وتؽطً هذه المالحق قطاعات الخدمات 

 المالٌة،انتقال األشخاص الطبٌعٌٌن،االتصاالت والنقل البحري و النقل الجوي.

 TRIPSٌة الملكٌة الفكرٌة اتفاقٌة حما-4 

الصناعٌة،  الملكٌة بحقوق الخاصة 5967 عام بارٌس إلى اتفاقٌة الفكرٌة الحقوق هذه حماٌة جذور تعود 

 وهً متخصصة عالمٌة مإسسة توجد واتفاقٌة كما BERNE التؤلٌؾ، حقوق تتناول التً 5975 لعام

 وتضم االتفاقٌتٌن هاتٌن مهمتها تطبٌق ، 5967 معا أنشؤت التً الفكرٌة الملكٌة العالمٌة لحماٌة المنظمة

 الدول معارضة ؼالبٌة ورؼم األوروبً، واالتحاد األمرٌكٌة المتحدة ضؽط الوالٌات وتحت. دولة 557

األطراؾ  متعدد االتفاق فظهر األرؼواي جولة إلى بعض التعدٌالت مع االتفاقٌتٌن أحكام انتقلت النامٌة،

 O.M.Cإطار  فً او     GATTإطار فً أنه والواقع. بالتجارة العالقة ذات الفردٌة الملكٌة حقوق حول

 نتابج حماٌة أجل ، من الصناعٌة الدول قبل من محاولة تكون نتعدو أ ال الفكرٌة الملكٌة مناقشة

 أمام وضع العقبات ومحاولة ممكنة، مدة ألطول باستؽاللها العلمٌة، واالنفراد مهتواختراعا مهتابتكارا

الدول  تضعها بشروط إال االختراع وبراءات تلك التكنولوجٌا استخدام دون للحٌلولة النامٌة الدول

 .المتقدمة

 تفرضها التً للقٌود نظرا الكبٌرة التحدٌات النامٌة من الدول فً الدواء صناعة تعد السٌاق، هذا وفً

 لها السماح المتقدمة، ن الدولم والبرازٌل الهند بقٌادة النامٌة، الدول صاحبة االختراع وطالبت الدول

 األمراض بؽرض مواجهة وذلك العامة، للصحة سٌاستها إطار فً براءات االختراع، خارج أدوٌة بإنتاج

  .(5)والمالرٌا والسل اإلٌدز مثل واألوببة

 

ة مادة موزعة على سبعة أقسام، حٌث تتناول  األربعون ماد 73و تتؤلؾ اتفاقٌة حماٌة الملكٌة الفكرٌة من 

( شروط االلتزام باالتفاقٌة، فترة و إطار و استعمال حقوق الملكٌة الفكرٌة، فً حٌن تتناول  5-42)

كٌفٌة و ( اإلجراءات الالزمة لحماٌة امتالك الحقوق الفكرٌة،  االختراعات73-45الثالثون مادة الباقٌة )

                                                 
 .22،ص25/2222زلمد قويدري،انعكاسات حترير التجارة العادلية على اقتصاديات البلداف النامية،رللة الباحث،العدد  (5)



. كما تضع قواعد لمكافحة الؽش الترتٌبات المرحلٌة للتطبٌق االمحافظة علٌها و تسوٌة المنازعات و كذ

الصناعً و عملٌات سرقة التكنولوجٌا و التقلٌد و كذا تحدٌد المقاٌٌس و المواصفات الدقٌقة لحماٌة 

 الحقوق و آلٌات تطبٌق و تسوٌة المنازعات و العقوبات. 

 حقوق الملكٌة الفكرٌة:-4-5

ن استؽالل اختراعاتهم و تصامٌمهم هً حق المإلؾ و المفكر والمخترع و المبتكر،فً منع اآلخرٌن م

 وأفكارهم وما أبدعته عقولهم.

 أحكام نفاذ االتفاق:-4-2

تعتمد االتفاقٌة على الدول األعضاء فً تنفٌذ أحكامها عن طرٌق سن تشرٌعات وإقامة المإسسات 

ح الوضع الالزمة لتنفٌذ أحكام االتفاق،وٌنص االتفاق على تمكٌن مالكً حقوق الملكٌة الفكرٌة من تصحٌ

بما فً ذلك تطبٌق إجراءات وقتٌة وفقا للقانون المدنً المطبق ،وتخوٌل المحاكم الوطنٌة بان تؤخذ 

إجراءات تحفظٌة فورٌة وفعالة للحفاظ على األدلة المتعلقة بادعاء االعتداء على حقوق الملكٌة الفكرٌة 

سواق التجارٌة الواقعة فً نطاق ،ومنع حدوث التعدي بما فً ذلك منع دخول السلع المستوردة إلى األ

اختصاصها ،وحق هذه المحاكم فً حالة ثبوت وقوع التعدي فً الحكم بالتعوٌض الكافً ولها أٌضا 

 الحكم بإعدام شحنة السلع المتعدٌة.

 الفترات االنتقالٌة:-4-3

نت االتفاقٌة إلتاحة الفرصة للدول لتعدٌل تشرٌعاتها الوطنٌة لتتواءم مع أحكام اتفاقٌة تربس فقد تضم

 حسب مستوى نموها: لإتاحة فترات انتقالٌة للدو

،لتوفٌق أوضاعها ومنحت الدول النامٌة و 5996فمنحت الدول المتقدمة عاما واحدا ٌنتهً فً أول جانفً 

وأعطٌت الدول األقل نموا إحدى عشر  25/25/2222الدول فً مرحلة التحول خمس سنوات تنتهً فً 

 .25/25/2226سنة تنتهً فً 

 

 

  (5) : انواع حقوق الملكٌة الفكرٌة وحدود االتفاقٌة-4-4

 حقوق المإلؾ و الحقوق المرتبطة بها:-4-4-0

 عاما. 52عاما من تارٌخ الترخٌص بالنشر او مدة حٌاة المإلؾ مضافا إلٌها 52*التؤلٌؾ:

 

خ انجاز العمل إذا لم عاما بعد تار52ٌعاما بعد تارٌخ إتاحة العمل للجمهور أو 52*التصوٌر السٌنمابً:

 تتم إتاحته للجمهور.

                                                 
(

5
) http://www.mci.gov.sa/Agencies/TechnicalAffairs/Departments/Sharq/Pages/1-4-2.aspx 



 عاما بعد انجاز العمل. 25:ً*التصوٌر الفوتوؼراف

 عاما من نهاٌة السنة المٌالدٌة التً تم فٌها األداء52*األداء العلنً:

 عاما من نهاٌة السنة المٌالدٌة التً تم فٌها تسجٌل االسطوانة ألول مرة.52*إنتاج االسطوانات :

 عاما من نهاٌة السنة المٌالدٌة التً حدث فٌها البث.  22ً:*البث اإلذاع

 العالمات التجارٌة :-4-4-0

من اتفاقٌة التربس إلى أن العالمة التجارٌة هً العالمة التً تقدمها مإسسة ما عن سلع  55تشٌر المادة 

تربس لمالك و خدمات للمإسسات االخرى و ٌشترط لتسجٌل العالمة ان تكون ممٌزة،و تعطً اتفاقٌة ال

سنوات من تارٌخ التسجٌل قابل للتجدٌد لعدد  7العالمة المسجلة حق استؽاللها متمتعا بالحماٌة لمدة 

ؼٌر محدد من المرات ،ونظرا الن الحماٌة الممنوحة لمالك العالمة التجارٌة المسجلة تفترض قٌامه 

بالؽاء الحماٌة المقررة للعالمة اذا لم من االتفاقٌة تسمح  59باستؽالل العالمة التجارٌة لذا فان المادة 

  سنوات متصلة. 3ٌستؽل مالكها لمدة 

 المإشرات الجؽرافٌة: -4-4-3

من اتفاقٌة التربس فان هدؾ المإشرات الجؽرافٌة هو إحاطة المستهلك بان سلعة ما  22وفقا للمادة 

قٌة تسجٌل أو استخدام تسمٌة تتمٌز بشهرة أو بخصابص تعزى أساسا إلى منشؤها الجؽرافً ،وتمنع االتفا

 جؽرافٌة تعطً انطباعا مضلال لدى مستهلك السلعة.

 : النماذج الصناعٌة-4-4-4

من اتفاقٌة التربس توفٌر الحماٌة للنماذج الصناعٌة بشرط إن تكون جدٌدة و أصلٌة  25اشترطت المادة 

ً إطار قوانٌن النماذج ،ومن أمثلة هذه النماذج صناعة تصمٌم المنسوجات والتً ٌمكن حماٌتها ف

  سنوات.52تربس  ةالصناعٌة وتمتد مدة الحماٌة وفقا التفاقٌ

 براءات االختراع: -4-4-5

ان ٌكون االختراع جدٌدا  ةتشترط االتفاقٌة لكً ٌتم تسجٌل احد االختراعات و منحه البراءة الالزم

ح براءة االختراع عن منتج او ،وٌتضمن خطوة ابتكارٌه وان ٌكون قابال لالستؽالل التجاري وٌمكن من

عن طرٌقة إنتاج وٌحق للدول منح استؽالل اختراع فً أراضٌها ٌتعارض مع النظام العام او األخالق 

 أو حماٌة حٌاة أو صحة اإلنسان أو الحٌوان أو النبات أو ٌسًء للبٌبة.

لحكومة فً حالة حالة خاصة بالترخٌص اإلجباري تجٌز ل 35وقد أوردت اتفاقٌة التربس فً مادتها 

عدم توافر منتج معٌن أو توافره بؤسعار باهظة،ورفض مالك البراءة الخاصة بهذا المنتج السماح 

باستؽالل براءة اختراعه او وضعه شروطا ؼٌر معقولة لهذا االستؽالل ان تسمح الحكومة ألحد 

ها الحكومة لمالك المعنٌٌن المهتمٌن بهذا االختراع استخدام البراءة ودفع إتاوة مناسبة تحدد



البراءة،وٌشترط فً حالة منح الترخٌص اإلجباري أن ٌكون التورٌد للسوق المحلً بصورة 

 ربٌسٌة،وإلؽاء الترخٌص اإلجباري إذا لم تعد الظروؾ التً أدت إلى منحه قابمة. 

  مخططات تصمٌم الدوابر المتكاملة: -4-4-6

شنطن بشان الملكٌة الفكرٌة الخاصة بالدوابر المتكاملة تشٌر اتفاقٌة التربس الى تطبٌق احكام معاهدة وا

( وتنص هذه االتفاقٌة على ان استٌراد او بٌع مواد تشتمل على دوابر متكاملة مجمعة دون اذن 5989)

من صاحبها ٌعتبر عمال ؼٌر مشروع ،اال فً حاالت االستؽالل فً اؼراض عامة ؼٌر تجارٌة او 

رر قضابٌا او ادارٌا انها ؼٌر تنافسٌة،وتمتد هذه الحماٌة المقررة لتصحٌح اثار الممارسات التً ٌتق

 سنوات اعتبارا من تارٌخ التسجٌل . 52الى  ةلمخططات تصمٌم الدوابر المتكامل

 المعلومات السرٌة:-4-5-7

( فً هذا الخصوص 5967من اتفاقٌة تربص إلى سرٌان أحكام معاهدة بارٌس) 39أشارت المادة 

ه المادة على حماٌة المعلومات السرٌة و األسرار التجارٌة و المعرفة التقنٌة بشرط ان ،وتنطبق أحكام هذ

تكون خضعت إلجراءات مناسبة للمحافظة على سرٌتها كما نصت المادة على حماٌة الحكومات لبٌانات 

الفحص السرٌة او البٌانات األخرى التً تشترط الحكومات تقدٌمها بؽٌة اعتماد تسوٌق المنتجات 

مشروع لهذه  رالصٌدالنٌة و الزراعٌة و الكٌمٌابٌة وذلك للحٌلولة دون أي استؽالل تجاري ؼٌ

 المعلومات.  

 المنظمة العالمٌة للتجارة تأسٌسالثالث : المطلب  

أطول جولة من  انتهاءعن  5994افرٌل  55أعلن المإتمر الوزاري المنعقد بمدٌنة مراكش المؽربٌة فً 

عرفتها العالقات التجارٌة الدولٌة فً إطار الجات و التً  –جولة األورؼواي – المفاوضات التجارٌة

خلق كٌان دولً جدٌد ٌكون له القدرة على التكٌؾ أكثر مع المتؽٌرات الدولٌة بسنوات  7دامت أكثر من 

تالً دول العالم من جهة أخرى، و بالبٌن اقتصادٌات  اندماجالجدٌدة من جهة، و السعً إلى تحقٌق أقوى 

، وقد كافة الخالفات و التقلٌل من فرص نشوب حروب تجارٌة بٌن هذه الدول مستقبال تذوٌبالعمل على 

 .5995-25-25فً تؤسست المنظمة العالمٌة للتجارة 

 

I.  : مهام المنظمة 

تبرز أهمٌة المنظمة العالمٌة للتجارة من خالل المهام التً أوكلت إلٌها و التً نحصرها فٌما 

 : (5)ٌلً

                                                 
 .6امحد الكواز،النظاـ اجلديد للتجارة العادلية،رللة جسر التنمية،ادلعهد العريب للتخطيط،ص (5)



 االتفاقات المنظمة للعالقات التجارٌة بٌن الدول األعضاء بما فً  سهٌل إدارة وتطبٌقت

 ذلك االتفاقات الجمعٌة المتعددة األطراؾ. 

 لمفاوضات الدولٌة بٌن األعضاء حول المسابل العالقة و من أجل تحقٌق توفٌر منتدى ل

 المزٌد من تحرٌر التجارة بصفة عامة.

 لمنازعات الدولٌة التً قد تنشؤ بٌن الدول األعضاء حول العمل على فض و تسوٌة ا

تطبٌق نصوص االتفاقٌات التجارٌة وفقا لألسس و المبادئ التً نصت علٌها االتفاقٌات 

 الخاصة بذلك. 

 فً الدول األعضاءلسٌاسات التجارٌة ل المراجعة الدورٌة . 

 لملحقة به من أجل تحقٌق التعاون مع صندوق النقد الدولً و البنك العالمً و الوكاالت ا

 العالمٌة.قدر اكبر من التناسق فً وضع السٌاسات االقتصادٌة 

 : (2) الهٌكل التنظٌمً للمنظمة العالمٌة للتجارة -2

ثم العالمٌة للتجارة،  فً المنظمة االتفاقٌة ٌعتبر المإتمر الوزاري أعلى هٌبة وفقا للمادة الرابعة من

 لجان و سكرتارٌة، كما ٌوضحه المخطط أدناه.عام،  مجالس متخصصة، المجلس ال

 المؤتمر الوزاري : -0-0 

و ٌضم فً عضوٌته ممثلً كافة الدول  األعضاء بمستوى وزٌر،  ٌجتمع مرة كل سنتٌن على األقل و 

ٌعتبر السلطة العلٌا المشرفة على التنفٌذ مهام المنظمة، اتخاذ القرارات و اإلجراءات الالزمة فً جمٌع 

 التً  تتعلق  بؤي من اتفاقٌات التجارة المتعددة األطراؾ بناءا على  طلب الدول  األعضاء. المسابل

 المجلس العام :   -2-0

ٌعد مثابة مجلس إدارة المنظمة ٌضم فً عضوٌته أٌضا كافة الدول األعضاء و ٌجتمع كلما دعت الحاجة 

 ات التً تفصل بٌن اجتماعاته، إلى ذلك، ٌتولى المجلس العام مهام المإتمر الوزاري فً الفتر

فضال عن تولٌه مهام هٌبة تسوٌة النزاعات و مهام هٌبة مراجعة السٌاسة التجارٌة للدول األعضاء. 

 وٌمكن تصنٌؾ اختصاصات المجلس العام حسب طبٌعتها إلى ثالثة اختصاصات:

 ة السنوٌة.اختصاص إداري:ٌتمثل فً اعتماد المجلس لألنظمة المالٌة وتقدٌرات المٌزانٌ -

اختصاص رقابً:حٌث له صالحٌة القٌام بمسإولٌات جهاز مراجعة السٌاسة التجارٌة حسبما ٌكون ذلك  -

 مناسبا.

                                                 
(

2
 .9،8،7عادؿ زلمد خليل،منظمة التجارة العادلية،انشاؤىا،والية عملها،رللة جسر التنمية،ادلعهد العريب للتخطيط الكويت،ص(



اختصاص قضابً:حٌث ٌمكن للمجلس أٌضا القٌام بمسإولٌات جهاز تسوٌة المنازعات حسبما ٌكون  -

 ذلك مناسبا.

لس التجارة فً السلع، مجلس التجارة فً ٌقوم المجلس باإلشراؾ العام على المجالس النوعٌة كمج

الخدمات ومجلس حقوق الملكٌة، واإلطالع على أنشطة األجهزة المشار إلٌها فً االتفاقات التجارٌة 

متعددة األطراؾ، كما ٌنفرد المجلس بصالحٌة إقامة التعاون مع كل المنظمات الدولٌة ألجل تحقٌق 

 ٌة.التناسق فً وضع السٌاسة االقتصادٌة العالم

  المجالس المتخصصة : -2-3

 ٌعد أحد األجهزة الربٌسٌة للمنظمة العالمٌة للتجارة، و ٌشمل والٌته كافة المجالس التالٌة :

 .مجلس الشإون التجارة فً السلع -

 .مجلس الشإون التجارة فً الخدمات-

 .مجلس الشإون حماٌة الملكٌة الفكرٌة-

 اللجان الفرعٌة : -0-4 

الوزاري لجنة للتجارة و التنمٌة،  لجنة لقٌود مٌزان المدفوعات و لجنة للمٌزانٌة و ٌنشا المإتمر  

المالٌة و اإلدارة. كما ٌمكن  المإتمر إنشاء لجان أخـرى  كلما دعت الحـاجة إلى ذلـك و المهام 

من مهام  الموكلة إلٌها تكون بموجب االتفاقٌات المتعددة األطراؾ، و كذا بما ٌعهد إلٌها المجلس العام

إضافٌة كما تضطلع لجنة التجارة و التنمٌة كجزء من مهامها بدراسة دورٌة لتطبٌق أحكام المإقتة 

الواردة فً اتفاقٌة التجارة المتعددة األطراؾ لصالح الدول النامٌة، لترفع  تقرٌرها إلى المدٌر العام 

مفتوحة لجمٌع األعضاء الراؼبٌن التخاذ اإلجراءات المناسبة بشؤنها، هذا و عضوٌة اللجان الفرعٌة 

 فً ذلك.  

 

 

 

 :  السكرتارٌة -2-5

كما تحتوي هٌكلة المنظمة أٌضا سكرتارٌة ٌرأسها مدٌر عام ٌقوم بتعٌنه المإتمر الوزاري الذي 

ٌعٌن  بدوره طاقم عمل السكرتارٌة كما ٌحدد  واجبات و شروط عمل كل فرد منهم بما ٌتماشى مع 

المإتمر الوزاري، و تجدر اإلشارة أن مسإولٌات مدٌر العام و طاقمه ذات طبٌعة القوانٌن المتبناة فً 



ة بمعنى أن ال ٌقبل تعلٌمات من أي حكومة أو سلطة أو جهة أخرى ؼٌر تلك الموجودة فً تدولٌة بح

 المنظمة التجارة العالمٌة.

 فً المنظمة العالمٌة للتجارة :  ةالعضوٌ-3

العالمٌة للتجارة، هم األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌات الجات  األعضاء األصلٌون فً المنظمة 

 .تارٌخ نفاذ االتفاقٌات الحالٌة و ذلك اعتبارا من 5947

 و تجدر اإلشارة هنا إلى أن الدول النامٌة و الدول األقل نمًوا المعترؾ بها من طرؾ األمم

ت إال فً الحدود التً تتفق مع مرحلة المتحدة، ال ٌطلب منها عند االنضمام أن تقدم تعهدات أو تنازال

 اإلدارٌة أو المإسسٌة.  إمكانٌاتهاتنمٌة كل منها، و احتٌاجاتها المالٌة، التجارٌة و كذا 

 

 :  (5)االنضمام إلى المنظمة العالمٌة للتجارة -4

 على البلد الراؼب فً االنضمام تقدٌم ما ٌلً :   

 ادٌة و التجارٌة الوطنٌة. طلب مرفق بدراسة وافٌة عن األوضاع االقتص 

 .تقدٌم تعهد بااللتزام بؤحكام اتفاقٌات الجات جمٌعها 

            االلتزام بإجراء تعدٌالت هٌكلٌة على أوضاع الدولة االقتصادٌة و مطابقة لوابحها

 و قوانٌنها مع االلتزامات المنصوص علٌها فً اتفاقٌات الجات. 

  الجمركٌة لجمٌع السلع و الخدمات التً تتعامل بها إرفاق الجداول المتعلقة بالتعرٌفات

 الدول و كذا الجهات التً تتعامل معها. 

ثم ٌنظر المدٌر العام فً الطلب و ٌإلؾ  فرٌق عمل مكون من الدول المعنٌة للتفاوض مع الدولة الطالبة 

 للعضوٌة حول مستوٌات التعرٌفة و إجراءات و شروط التبادل التجاري فٌما بٌنها.

ٌرفع فرٌق العمل تقرٌره عن نتابج الدراسة للمدٌر العام الذي ٌعرضه بدوره على المإتمر الوزاري،  ثم

 . 52ومدى مطابقة ذلك للمادة  التخاذ قرار االنضمام و ذلك بموافقة بؤؼلبٌة الثلثٌن أعضاء المنظمة

  المنازعات:طرٌقة تسوٌة  -5

ة المشاورات لضمان التوصل إلى حلول لمنازعات إذ على أهمٌ قواعد المنظمة العالمٌة للتجارة إكدت

ٌوما من طلب عضو آخر، ذلك و إذ لم ٌتم التوصل  32ٌطلب من العضو أن ٌدخل فً مشاورات خالل 

ٌوما من طلب التشاور، فمن حق صاحب الدعوى أن ٌطلب تشكٌل لجنة تحكٌم  62إلى تسوٌة خالل 

 ا على إتباع أسالٌب بدٌلة لتسوٌةتفق فٌما بٌنهالمشاورات كذلك ٌمكن لألطراؾ المتنازعة أن ت

                                                 
 .7امحد الكواز،مرجع سابق،ص (5)



و فً حالة عدم التوصل إلى التسوٌة بطرٌقة ودٌة من خالل ،المنازعات بما فً ذلك جهود الوساطة

المشاورات تتم تسوٌة النزاع من خالل لجنة تحكٌم تشكل بناء على طلب ٌعرض على اجتماع تعقده 

رة باإلجماع عدم الحاجة لتشكٌل هذه اللجنة  و فً حالة عدم تسوٌة المنازعات إال إذا قررت هذه األخٌ

ٌوما، ٌمكن للمدٌر العام اتخاذ هٌبة  22اتفاق األطراؾ على األعضاء الذٌن ٌكونون لجنة التحكٌم خالل 

ٌوما  22قرار فً هذا الشؤن، و تعرض تقارٌر لجان التحكٌم على هٌبة تسوٌة المنازعات القرارها بعد 

فً حالة الموافقة على تقرٌر لجنة التحكٌم أو تقرٌر هٌبة االستبناؾ فعلى الطرؾ المعنً و ،من إصدارها

أن ٌعلن عزمه على تنفٌذ التوصٌات، و إذا اعترضت هذه التوصٌات صعوبات عملٌة فً التطبٌق، تتاح 

 .مهلة مناسبة تتفق علٌها  األطراؾ المعنٌة و توافق علٌها هٌبة تسوٌة المنازعات

ٌوم من تارٌخ تقدٌم طلب االستبناؾ للبث  62دول المتنازعة أن تقوم باإلجراء االستبناؾ خالل و ٌمكن لل

ٌوم كحد أقصى. و تجدر  62فً الموضوع. و قد تمتد الفترة أكثر عند طلب جهاز االستبناؾ لمدة 

ازعات و اإلشارة أن قرار االستبناؾ ٌعتبر قطعٌا و واجب التطبٌق بعد اعتماده من جهاز تسوٌة المن

ٌمكن للعضو المتضرر طلب تعوٌض أو توقٌع عقوبات تجارٌة على العضو المدان فً حالة عدم تطبٌقه 

للحكم الصادر عن المجلس العام، و توقع عقوبة ضد أي طرؾ مدان بعدم تطبٌق القرارات المبرمة 

ن التزامات ٌكون مفوض للطرؾ المتضرر و هً أساسا سحب أو تعلٌق ما سبق أن قدمه هذا العضو م

لصالح الطرؾ المدان، أي اتخاذ إجراء وقابً باالمتناع عن تعمٌم مبدأ معاملة الدول أكثر رعاٌة و من 

الممكن أن تكون العقوبة لٌست من نفس جنس العمل فمثال عند االمتناع من تطبٌق التزام متعلق بالتجارة 

 أو الحقوق  الملكٌة الفكرٌة. فً السلع ٌمكن أن ٌواجه بعقوبة تتعلق بالتجارة فً الخدمات 

أقر أحكام خاصة بالدول األقل نموا حٌث حث الدول  24رؼم أن اتفاق جهاز تسوٌة المنازعات فً مادته 

األخرى بعدم التسارع للجوء إلى اإلجراءات التعوٌضٌة تجاه الدول األقل نموا فً حالة إلؽاء أو تعطٌل 

النظر فً األوضاع االقتصادٌة المتردٌة لهذه البلدان، حٌث   التزاماتها بموجب االتفاقٌة،  إذ ال بد من

ٌرجع سبب عدم وفاءها بالتزاماتها لعدم قدرتها على تنفٌذها إال أننا نجد أن أسلوب فرض العقوبة على 

الطرؾ الذي ٌمتنع لسبب أو ألخر عن طرٌق القرارات المبرمة لجهاز تسوٌة المنازعات دون تمٌٌز ال 

ة و المساواة عندما تختلؾ مستوٌات التنمٌة بٌن الدول المتنازعة مثال إذا كانت دولة ٌحقق روح العدال

متقدمة ال ٌحقق من العدالة شًء بل ٌكرس ترجٌح مصالح الدول المتقدمة على حساب الدول النامٌة و 

مٌة مع هذا فقد تم االتفاق فً اجتماع مراكش بإخضاع قواعد اتفاق إجراءات تسوٌة المنازعات العال

 . (5)للتجارة لمراجعة شاملة فً ؼضون أربع سنوات بعد إنشاء المنظمة

 : للمنظمة العالمٌة للتجارة  الوزارٌة المؤتمرات-6
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 مجموعات تكوٌن وتم مراكش، اتفاق بدء تقٌٌم إلى سعى (5996دٌسمبر  53-29سنؽافورة:) مإتمر-5

 (2):التالٌة ببحث المسابل تقوم عمل

 للممارسة البٌبة موضع استخدام خطر البٌبة، وتدهور المنافسة والبٌبة الدولٌة رةالتجا بٌن العالقة .

 .والتجارة المباشر األجنبً االستثمار الحمابٌة،

 .التجارٌة والسٌاسة المنافسة بٌن العالقة .

 المعلومات. تكنولوجٌة تجارة تحرٌر حول اتفاق عقد إلى إضافة

 المفاوضات،تكرٌس من الموالٌة الجولة تحضٌر لىإ سعى (8599ماي  22-58) جنٌؾ مإتمر-2

 .للتجارة العالمٌة المنظمة مإتمر الحكومٌة فً ؼٌر .المنظمات مشاركة الشفافٌة،

 .مواصلة تحرٌر التجارة و اٌجاد مناخ استثماري مالبم و تحقٌق اهداؾ المنظمة.

فً تحقٌق التنمٌة و العابد االقتصادي و .التؤكٌد على أهمٌة التجارة االلكترونٌة و حاجة الدول النامٌة لها 

 .(3)المالً

 إشارة إطالق حاول 1999) دٌسمبر 23نوفمبر و32) سٌاتل: الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة مإتمر-3

 وقضاٌا الزراعٌة السلع فً الدولٌة خاصة التجارة لتحرٌر المفاوضات من جدٌدة جولة لبدء الموافقة

 جهة، من الملؾ الزراعً حول األوروبً واالتحاد األمرٌكٌة المتحدة اتالوالٌ بٌن الخالؾ لكن العمالة،

فشل  إلى أدى األعمال جدول فً العمل شروط معاٌٌر إدراج حول النامٌة والدول المتقدمة الدول وبٌن

 .المإتمر

 :الختامً مشروعه فً ورد ما أهم من) 2225نوفمبر 54-29الدوحة: قطر) مإتمر-4

اعتراضات وطالبت الدول النامٌة برفع الدعم عن المزروعات المعدة للتصدٌر  شهد المإتمر خالفات و

 المنتجة فً الصناعٌة و فتح أسواقها لزراعات الدول النامٌة.

و رؼم ما خلفه المإتمر من خٌبة أمل للدول النامٌة التً لم ترى االزدهار و النمو الموعود اال ان  

لسلع و الخدمات و حقوق الملكٌة الفكرٌة و تحدٌد مدة الحماٌة ببٌان حول اتفاقٌات تخص ا جالمإتمر خر

 و سٌاسة اإلؼراق .

 االجتماعً. الجانب حول معمق حوار إلجراء المناسبة الهٌبة هً الدولٌة العمل منظمة أن .

 .والمنسوجات المالبس على الكمٌة القٌود إلزالة الفعلً التسرٌع ضرورة .

 .األوببة لمواجهة االختراع براءات خارج األدوٌة جإنتا النامٌة للبلدان السماح .

 .(5)األسواق إلى النفاذ لتحسٌن شاملة مفاوضات بإجراء التعهد .
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 (2223سبتمبر 54-52مإتمر كانكون: المكسٌك)-5

ٌعتبر هذا المإتمر ثانً مإتمر ٌنهار بعد مإتمر سٌاتل بسبب عدم اتفاق البلدان األعضاء على البٌان 

مر و الذي ٌعكس بدوره عدم االتفاق على بعض القضاٌا الخاضعة للنقاش و تمثلت هذه الختامً للمإت

القضاٌا فٌما ٌعرؾ بموضوع سنؽافورة و هً االستثمارات المنافسة و المشترٌات الحكومٌة ،و شفافٌة 

 التسهٌالت التجارٌة.

الكارٌٌبٌه اإلفرٌقٌة و التحاد و كان موقؾ الدول النامٌة ممثال باألساس فً مجموعة الدول الباسٌفٌكٌة و 

اإلفرٌقً،و مجموعة الدول اقل نموا،والبلدان االسٌاوٌة مثل الهند ،مالٌزٌا ،هو اتخاذ قرارات من قبل 

البلدان المتقدمة بشان هذه الموضوعات و لٌس التفاوض بشؤنها كما هو مطلب البلدان المتقدمة و التحاد 

 .(2)األوربً

المإتمر هو الصٌؽة ؼٌر الدٌمقراطٌة التً تمت بها صٌاؼة مقترح البٌان  و من األسباب األخرى لفشل

الختامً ،االولً و المعدل و حٌث جاءت المنظمة بالصٌؽة المعدة سلفا و التً تشٌر إلى بدء المفاوضات 

بلدا نامً قد تقدم بآراء مكتوبة ترفض مناقشة هذه  82حول موضوعات سنؽافورة ،علما بان هناك 

 .الموضوعات

 : 2225دٌسمبر  58-53مإتمر هونػ كونػ: -6

وقد تم فً هذا المإتمر تبنً حزمة إجراءات التنمٌة الموجهة للدول األقل نموا ،واالتفاق من حٌث المبدأ 

ضافة إلى اتفاق حول تحرٌر الخدمات (،باإل2253على إلؽاء اإلعانات المخصصة للصادرات الزراعٌة)

(
1

). 

 : 2229دٌسمبر  22-نوفمبر 32جنٌؾ  مإتمر-7

 منظمة ،كذلك مساهمة الدوحة عمل برنامج ذلك فً بما للتجارة العالمٌة المنظمة أنشطة استعراض-

 منبرا ،بل تفاوض جلسة ٌكن لم المإتمر والمالحظ أن هذا التنمٌة و النمو دفع فً العالمٌة التجارة

 المنظمة. عمل سٌر الستعراض

 

 : خاتمة الفصل األول

 

ببقٌة  االخارجٌة هً تلك التجارة التً تمارس خارج الحدود الجؽرافٌة وترتبط ارتباطا وثٌق إن التجارة   

قطاعات االقتصاد القومً فتقوم بتصرٌؾ فابض اإلنتاج المحلً إلى الخارج كما تقوم بسد عجز 

                                                 
(

2
 .55نفس ادلرجع ،ص (

)
1

( Mehdi ABBAS ,Du GATT à L’OMC,un bilan du soixante ans de libéralisation des échanges de L’OMC ,note 

de travail de LEP II,N°35/2007 ,p8. 



ؾ القطاعات المحلٌة عن طرٌق الوفاء باحتٌاجاتها من العالم الخارجً،وأساس هذا التبادل هو اختال

األسعار النسبٌة و الذي ٌعكس التؽٌر فً التكالٌؾ ،وهذا ما أوضحته نظرٌات التجارة الخارجٌة و التً 

دعت إلى حرٌة التجارة لتعظٌم الفابدة من التبادل الدولً و القضاء على االحتكارات و زٌادة حجم 

 .الصادرات وما ٌنتج عنها من زٌادة فً الدخل القومً

استراتٌجً للدول العظمى للهٌمنة على االقتصاد عالمٌة الثانٌة بانت رإى مخطط و بنهاٌة الحرب ال   

،فتؤسست الجات وكانت بدٌال مإقتا للمنظمة  فرضت العولمة االقتصادٌة مبادئ اقتصاد السوقالعالمً ف

العالمٌة ركزت على تحرٌر التجارة فً السلع والخدمات  التجارة منظمة وبمٌالد، العالمٌة للتجارة

رإوس األموال بٌن الدول األعضاء وبذلك فان دورها ٌكمل دور كل من صندوق النقد الدولً الذي و

 سنوات بعد ٌنظم عمل النظام النقدي و دور البنك الدولً الذي ٌهتم بقضاٌا االعمار و التنمٌة ،وهذا

بتشابك  و التخفٌضات الجمركٌة المتتالٌة، فً ظل جو عالمً تمٌز الشاقة المفاوضات من عدٌدة

 الكبرى والشركات المتقدمة بالدول النامٌة الدول من العدٌد مصالح وارتباط اقتصادٌات الدول فٌما بٌنها ،

 فٌه، والتحكم النامٌة للدول التنمٌة مسار رسم فً الدولٌة المإسسات دور وتنامً متعددة الجنسٌات،

 شركاتها عبر العالمً االقتصاد من وفراأل النصٌب على الؽنٌة للسٌطرة الشمال دول سعً إلى باإلضافة

 اإلنتاج عملٌات من ومتزاٌد كبٌر جزء فً تتحكم أصبحت والتً العالم، أنحاء فً المنتشرة وفروعها

 على حساب ولو واالجتماعٌة االقتصادٌة مشاكلها لحل الدول تلك سعً وكذلك العالمً، الدخل وتوزٌع

ة تشكل أكثرٌة أعضاء المنظمة، إال أن السٌطرة على الدول النامٌ على الرؼم من أن الجنوب، دول

 العالمٌة. المنظمة هً للدول الؽنٌة التً تهٌمن على ما ٌزٌد على ثلثً التجارة قرارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تم  ي  :

       تص   له ش     القتصا ٓة  لَ قع  القتصا ّ َتق ن  ْ شكؿ هع ال  هتَس ة هو كتمة 
 جهالٓة ،كال خؿ  لسىَّ لم    ، َ  ْ صَ   ىس  هختم ة هو  لىات   لهحمْ   جهالْ كهع ال  

 الستٓ    َ  لتص ٓ  َ  ل َٓو كها ٓعب  عىٍا بىس  هقا ىة كخ هة  ل ٓو بالقٓا   لِ قٓهة  لَ      َ 
 لصا     ،َعمِ  لهستَُ  لج  ْ تقَن  لش كا  َ له سسا   لصىاعٓة بتقٓٓن ق   تٍا  لتىا سٓة َ 

 َ اعٍا  لهالٓة بىا   عمِ تحمٓؿ َ هتابعة  له ش     القتصا ٓة  لتْ تعمو عىٍا  لجٍا  
 هقٓا  كهْ  َ ىَعْ َ ٓعتب       لمقٓا    َ ٓة و،َعهَها  او  له ش  ٓعب   (1) لهختصة

لصٓا ة  لسٓاسا  َ لخ   َتح ٓ   ٌ     لسٓاسة  القتصا ٓة َ  الجتهاعٓة  َ تقٓٓن ىتا جٍا ،َتعك  
 له ش     القتصا ٓة  لكمٓة       القتصا   لكمْ َ  لت َ     لتْ تتصؿ بهستَٓا   ألسعا  َ  ل خَؿ 
َ   ىتا  َ لتىب  بالت َ     لهستقبمٓة ،َٓعتب   لىات   لهحمْ   جهالْ هو  ٌن  له ش     القتصا ٓة 

 لكمٓة  لكهٓة  ألىً ٓقٓ   أل     القتصا ّ  لكمْ خالؿ  ت    هىٓة هح    َ ٓعك  ه ُ  ست الؿ 
عىاص    ىتا  َ   جة  لىهَ  ْ  القتصا   لقَهْ ،ٌََ ه ش  شا ع  الستخ  ن ،َٓ خؿ  ْ حسابً 
 ىتا  كا ة  لق اعا   القتصا ٓة َ هو  له ش     القتصا ٓة  ٓ ا هع ؿ  لت خن ،هع ؿ  لب الة َ 

تعتب  هو  له ش     القتصا ٓة  لكمٓة  ل  خمٓة ، ها  له ش     القتصا ٓة  لكمٓة  لخا جٓة  لكهٓة،  ىج  
سع   لص   َ  لهٓ  و  لتجا ّ،َسَ  ى ك   ْ  ل   سة عمِ ٌ ي  له ش   . 

 لتح ٓ  حجن  لهشكمة َ قٓاسٍا قٓاسا ؿ القتصا ٓة  لكمٓة ل   ٓو  ساسٓو،  ألَ َتستخ ن  له ش   
 قٓقا لمَقَ  عمِ  لَ ع  ل  ٌو لٍا. 

 هو قبؿ  ْ قٓا  حجن  لهشكمة  ْ هتابعة  لخ ة  لهَ َعة َتقٓٓن نَ لثاىْ الستخ  ن  له ش   لهستخ 
 أل     َؿ ب َؿ َ  لَقَ  عمِ  لتق ن ىحَ تحقٓ   ألٌ    سَ   كاى  قصٓ    َ  َٓمة. 

   حصا     ٍْ      ٓستخ ن  له ش  لقٓا   اٌ   هعٓىة  َ      هح   خالؿ  ت    هىٓة هعٓىة،  ن
 ع   لَ قع  اٌ   هعٓىة  ْ َق  هح   َ ْ شكؿ  قهْ.

َعمِ ٌ   ٓختم   له ش  عو   حصا     ْ  و  ألَؿ ال ٓكت ْ بع    لَ قع  ق  بؿ ٓهت  لت سٓ ي 
َتحمٓمً ، ْ حٓو  و  لثاىْ ٓع    لَ قع  ق ،َتعتب    حصا     ألسا   ل ّ ٓقَن عمًٓ  له ش ، 
َٓكَو  له ش  هقٓاسا هباش   كاهال لعاهؿ َ ح   َ  كث  لً ت ثٓ  عمِ  القتصا   لكمْ َ  ل َ ٌ  

 القتصا ٓة. 
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 ارجٌةالمبحث األول:المؤشرات االقتصادٌة الكلٌة الخ  

 
المعامالت االقتصادٌة بٌن دول العالم ٌترتب علٌها استحقاقات مالٌة متبادلة ٌتعٌن تسوٌتها  إن       

وؼالبا ما ٌظهر   مٌزان المدفوعات  ٌسمى هذا البٌان، والتزاماتهاتعد بٌانا تسجل فٌه حقوقها  ولذلك فهً

أهمٌته كمإشر اقتصادي خارجً خاصة فً  وتبرزالدولة  العالقات االقتصادٌة بٌن اختاللهذا المٌزان 

الفابض فٌه ٌعنً أن المتحصالت من النقد ف، اقتصادٌات الدول المتبنٌة لسٌاسة تحرٌر التجارة الخارجٌة

كما أن المتحصالت المتزاٌدة من النقد األجنبً تعنً  تزٌد على المدفوعات والعكس صحٌح، األجنبً

تزاٌد المعروض  وكلما ولدى البنوك المحلٌة وشركات الصرافةمن النقد األجنبً لدى المواطنٌن  وفرة

فإن ذلك ٌإدي إلى انخفاض سعر الصرؾ وبالتالً فإن زٌادة عرض النقد األجنبً على  من النقد األجنبً

وٌحدث تإدي إلى انخفاض سعر صرؾ العملة الوطنٌة ،  التجاري المٌزان البنوك نتٌجة هذا الفابض فً

 جز فً المٌزان التجاري.العكس فً حال حدوث ع

 المٌزان التجاري : المطمب األول

المٌزان التجاري هو احد مكونات مٌزان المدفوعات،وٌعرؾ مٌزان المدفوعات بؤنه "بٌان موجز       

بكل المعامالت االقتصادٌة التً تجري بٌن القطاع العابلً والمنشات الحكومٌة فً احد البلدان و بقٌة 

منٌة معٌنة،وتتضمن المعامالت،الصادرات و الواردات و التدفقات المختلفة لرأس العالم خالل فترة ز

وتنقسم المعامالت إلى مجموعتٌن:احدهما تإدي إلى زٌادة المتحصالت و األخرى ناتجة من ، (1)المال"

 المدفوعات الخارجة.

 

I. التجاري المٌزان تعرٌف: 

 رة الخارجٌة داخل وخارج الدولة.ٌعتبر المٌزان التجاري المعٌار األساسً لوضع التجا 

فالتؽٌرات التً تحدث على مستوى الصادرات و الواردات باإلضافة إلى الفارق بٌنهما ٌسمى بمٌزان 

 التجارة.

 السلع من المبٌعات و المشترٌات أي التجارٌة، العملٌات رصٌد التجاري بالمٌزان ٌقصد"و      

 .(2)" حالٌا استخدامه المؤلوؾ التجاري انللمٌز الواسع المعنى هو هذا و. " والخدمات
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 معٌنة خالل فترة الخدمات و السلع من الواردات قٌم و الصادرات قٌم بٌن الفرق هو التجاري والمٌزان

 العالقة تقٌم وهكذا ما لدولة المدفوعات مٌزان فً جزء أهم التجاري المٌزان ٌشكل و ،(أشهر 3 عادة)

 :عنها كما ٌلً برٌع و البلد واردات و صادرات بٌن

  البلد واردات إجمالً -البلد  صادرات إجمالً= التجاري المٌزان رصٌد

     

II. التجاري المٌزان أقسام: 

 .الخدمً التجاري المٌزان و السلعً التجاري الحساب أو المٌزان إلى ٌنقسم

 :السلعً التجاري المٌزان.1

 شكال مادٌا تتخذ التً الخدمات و السلع ةكاف ٌضم و المنظورة، التجارة مٌزان أٌضا علٌه وٌطلق  

بما فً ذلك الذهب ؼٌر ،(الجمركٌة الحدود عبر تتم التً المادٌة السلع من الواردات الصادرات،)ملموسا

 النقدي الذي ٌتم تبادله بٌن المقٌمٌن وؼٌر المقٌمٌن .

 :الخدمً التجاري المٌزان.2

 النقل،)الدول بٌن المتبادلة الخدمات كافة تظم و المنظورة، ؼٌر التجارة مٌزان أٌضا علٌه وٌطلق  

 (.المال رأس عوابد العمل، دخول التؤمٌن، السٌاحة،

" أي قٌمة السلعة حتى شحنها على السفٌنة ،فان  F.O.Bو تكون الصادرات مقومة بالقٌمة فوب "

النقد الدولً "أي قٌمة السلعة فً مٌناء الوصول،وٌوصً صندوق  C.I.Fالواردات تقوم بالقٌمة سٌؾ"

" وذلك حتى ٌمكن  F.O.Bفً هذا الشؤن أن تكون كل من الصادرات و الواردات مقومة بالقٌمة   "

 .(1)تمٌٌز قٌمة السلعة ذاتها عن قٌمة الخدمات المتعلقة بها نقال وتؤمٌنا
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 سعر الصرف  المطلب الثانً:

تصادي بٓف الدوؿ،  ىجدٌا تشكؿ دورا ٌاها ٓعتبر سعر الصرؼ هف أٌـ دعا ـ عهمٓات التبادؿ االق     
ا هف الهؤشرات   ْ ر ع القدرة التىا سٓة لمدولة والتْ تترجـ  ْ هٓزاف الهد وعات وهعدالت الت خـ و ٌٓر

إلِ:تعٓرؼ سعر الصرؼ  هطمباالقتصادٓة الهٍهة األخرى، ولتو ٓح كؿ ٌذا سوؼ ىتطرؽ  ْ ٌذا ال
   لصرؼ و ْ األخٓر سوؼ ىتطرؽ إلِ أىظهة سعر الصرؼ.وأٌهٓتً وأىواعً ىمْ ذلؾ بوظا ؼ سعر ا

 
I.  (1)تعرٌف سعر الصرف  : 

ٓعبر سعر الصرؼ عف عدد الوحدات الىقدٓة التْ تبدؿ بً وحدة هف العهمة الهحمٓة إلِ أخرى 
و بٍذا ٓجسد أداة الربط بٓف االقتصاد الهحمْ وباقْ االقتصادٓات ،  أجىبٓة ) بٓف عهمتٓف هختم تٓف ( ، ٌو

ا  ْ السوؽ العالهٓة ،  السعر العالهْ والسعر ٌو و ٓربط بٓف أسعار السمع  ْ االقتصاد الهحمْ وأسعاٌر
  .الهحمْ لمسمعة هرتبطاف هف خالؿ سعر الصرؼ 

ٕٗ٘ ػذد اى٘ؽذاد ٍِ اىؼَيخ األعْجٞخ اىزٜ رذفغ ٍقبثو اىؾظ٘ه ػيٚ ٗؽذح ٗاؽذح ٍِ اىؼَيخ اى٘ؽْٞخ   

ْقذ اى٘ؽْٜ اىزٛ ٝزغٞش ؽغت ىجٞخ ٍضو ثقٞخ اىغيغ ٝؾذد صَْٖب ثؼذد ٍِ ٗؽذاد األّٔ ٝؼزجش أُ اىؼَالد األعْ

ظشٗف اىؼشع ٗاىطيت
(2)

. 

 .(3)وتعد إحدى العهمتٓف سمعة  ْ حٓف تعتبر األخرى السعر الىقدي لٍا  
 

II.(4)أهمٌة سعر الصرف: 

العالـ،  ٍو ٓهثؿ  ٓشتؽ سعر الصرؼ أٌهٓتً هف كوىً أداة ربط بٓف اقتصاد ه توح وباقْ االقتصادٓات 
حمقة تربط بٓف أسعار البٓع والتكم ة بٓف الشركاء التجآرٓف عمِ الهستوى الدولْ،  بواسطتً تتـ ترجهة 
األسعار  ٓها بٓف الدوؿ " و ْ الوقت ى سً ٓمعب دورا بارزا  ْ قدرة االقتصاد التىا سٓة وبالتالْ  ْ 

 حقٓقْ".و ع هٓزاف الهد وعات و ْ هعدالت الت خـ والىهو ال
إف أٌهٓة ٌذا السعر ال تكهف  قط  ْ أسواؽ السمع بؿ  ْ أسواؽ رأس الهاؿ وعواهؿ ا ىتاج وها     

ٓرتبط بذلؾ هف آثار ارتدادٓة أو اىعكاسٓة عمِ جؿ الهت ٓرات االقتصادٓة، ولذلؾ ٓهكف اعتباري هف أٌـ 
ا  ْ الوقت ذاتً،  ٍو أٌـ األسعار كوىً إذا استخدـ ك داة لمسٓاسة االقتصادٓة بشكؿ  األسعار وأخطٌر

هرض و عاؿ ٓهكف هف تحسٓف القدرة التىا سٓة لمدولة وها ٓترتب عف ذلؾ هف تحقٓؽ ىتا   توسعٓة  ْ 
هجاؿ ا ىتاج، العهالة و الىهو بشكؿ عاـ، وهف أخطر األسعار كوىً إذا استخدـ بشكؿ سٓئ و ٓر 
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 .563،576ص  ،5996عبد احلميد مبارؾ، زلمود يونس: اقتصاديات النقود والتجارة الدولية ،كلية التجارة جامعة االسكندرية ، (2)
 .97،ص2226،دار الفجر للنشر والتوزيع،القاىرة،5زلمد العريب ساكر،زلاضرات يف االقتصاد الكلي،ط (3)
(

4
)

 .52، ص 3، رللة العلـو االنسانية، جامعة منتوري قسنطينة، العددثر تغَت سعر الصرؼ على االسعار احملليةأ، عبد احلق بو عًتوس  



ة وها ٓرتبط بذلؾ هف اىعكاسات اىكهاشٓة عمِ هرض ٓؤدي إلِ ازدٓاد تدٌور القدرة التىا سٓة لمدول
 االقتصاد  ْ كاهؿ جواىبً.

 

III.(1)أنظمة الصرف : 

لقد عرؾ نظام الصرؾ عدة محطات فً تطوره بدأت من قاعدة الذهب وانتهت الٌوم إلً النظام 

ذلك الدوالر األمرٌكً المرتبط بدوره بالذهب ، و أساسالعابم ،ولقد كان نظام برٌتون وودز ٌقوم على 

دوالر، وكانت  35أن الوالٌات المتحدة كانت تقبل بتحوٌل الدوالر لؽٌر المقٌمٌن بسعر ثابت أوقٌة = 

 الدول تربط عمالته بسعر ثابت مع الدوالر .

منع تحوٌل الدوالر  1971إال أن األمر سرعان ما تجاوزه بإعالن الربٌس األمرٌكً نٌكسون فً أوت 

ك الفترة لم ٌكن له أي دور فً تنظٌم اإلصدار النقدي أو فً تحقٌق إلى ذهب ، ؼٌر أن النظام فً تل

التوازن الداخلً الذي كان متروكا العتبارات السٌاسة االقتصادٌة والنقدٌة الداخلٌة فً كل دولة ، ولقد 

مثل هذا اإلعالن فً نظر الكثٌرٌن انهٌارا لنظام برٌتون وودز ، ومنذ ذلك الوقت عرؾ نظام الصرؾ 

 ساسٌٌن .نمطٌن أ

 :نظام سعر الصرف الثابت -0  
 و  ْ ظؿ ٌذي األىظهة ٓتـ تثبٓت سعر صرؼ العهمة إلِ:

 إها عهمة واحدة:-     
تتهٓز بهواص ات هعٓىة كالقوة واالستقرار،و ْ ٌذا ا طار تعهؿ االقتصادٓات عمِ تثبٓت عهالتٍا     

حاؿ ال رىؾ ال رىسْ ،و كها ٌو حاؿ  ٌو إلِ تمؾ العهمة دوف إحداث ت ٓٓر،إال  ْ بعض الحاالت ،كها
 الدٓىار األردىْ هع الدوالر األهٓركْ.

 : تإها سمة عهال-     
وعادة هآتـ اختٓار العهالت اىطالقا هف عهالت الشركاء التجآرٓف األساسٓٓف،أو هف العهالت     

 الهكوىة لوحدة حقوؽ سحب خاصة.

  هف ٌواهش هحددة: -    

ىا ٓتـ تحدٓد هجاؿ التقمب الهسهوح بً.سواء تعمؽ التثبٓ     ت بعهمة واحدة او سمة عهالت،ٌو
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 :مرنالصرف ال نظام -0  
ؿ الدوالر لقابمٓة بعد ا ل اء التاـ 5973أىشئ ٌذا الىظاـ  ْ       ذا هباشرة بعد إلِ  تحٓو ذٌب، ٌو

 ٓة ثـ ترؾ سعري ٓتحدد بحٓرة. ات هتتالٓخ توودز، حٓث تعرض الدوالر إلِ  فىظاـ بٓرتو  اىٍٓار
ت ٓر      ىها ٓتحدد ٓو  ْ ٌذا الىظاـ سعر الصرؼ ٓتهتع بهروىة كبٓرة، وال ٓعتهد عمِ أي أساس، وا 

بحٓرة ىتٓجة ت اعؿ حركات العرض والطمب هف العهالت األجىبٓة  ْ سوؽ الصرؼ األجىبْ، بدوف 
 .ع ْ سوؽ السم تدخؿ السمطات الىقدٓة، أي أىً ٓتحدد ك ي سعر

لكف ر ـ ٌذا،  إف الدوؿ قد ال تقتىع بٍذي الحٓرة الهطمقة لسعر الصرؼ الىات  عف قواىٓف العرض    
، وعمًٓ ٓهكف ٍالمتدخؿ  ْ أسعار الصرؼ العا هة، والت ثٓر عمٓ والطمب، لٍذا وجدت لى سٍا هجاالً 

ـ الهدار، اله ـ  ٓر الىظٓؼ )التعٓو ـ الىظٓؼ والتعٓو  . جً(و الت رقة بٓف التعٓو
IV. أشكال التعويم 
ـعويم المدارتال .5 هف أجؿ ت ٓٓر اتجاي  سمطات الىقدٓةٓتهٓز بإهكاىٓة تدخؿ ال ًلكى ،: ٌو تعٓو

، إذا ها الحظت أف سعر صرؼ عهمتٍا تتجً  ْ  ٓر عمِ العهالت األجىبٓة العرض والطمب
ىحو االرت اع  عهمتٍا تتجً هثال أف    إذا الحظت، وذلؾ بشراء أو بٓع العهالت .االتجاي الهر وب

  باتجاي عهمة أجىبٓة ها تقـو بشراء كهٓات هف العهمة األجىبٓة

ـ باله ٍوـ السابؽ؛ أي ال وجود ألي تدخؿ هف طرؼ السمطات الىقدٓة، التعويم الحر  .2 : ٌو التعٓو
 ٓكوف العرض والطمب عمِ العهالت ٌْ العاهؿ الهتحكـ.و 

V. (0)أشكال سعر الصرف:  
 دة أىواع هف سعر الصرؼ:عادة ها ٓتـ التهٓٓز بٓف ع

ٌو هقٓاس لقٓهة عهمة إحدى البمداف التْ ٓهكف تبادلٍا بقٓهة عهمة بمد  سعر الصرف االسمي:-0
تـ تحدٓد سعر الصرؼ  آخر، ٓتـ تبادؿ العهالت حسب أسعار ٌذي العهالت بٓف بع ٍا البعض، ٓو

 ارت اع سعر عهمة ها  االسهْ ها تبعا لمطمب والعرض عمٍٓا  ْ سوؽ الصرؼ  ْ لحظة زهىٓة ها،
 ٓؤشر عمِ االهتٓاز بالىسبة لمعهالت األخرى.

ىقسـ سعر الصرؼ االسهْ إلِ:  ٓو
 :  أي الهعهوؿ بً  ٓها ٓخص الهبادالت الجآرة الرسهٓة.سعر صرؼ رسهْ -
و الهعهوؿ بً  ْ األسواؽ الهوآزة.سعر صرؼ هوازي -  : ٌو

ذا ها ٓعىْ إهكاىٓة وجود أكثر هف سعر الص    رؼ االسهْ  ْ ى س الوقت لى س العهمة  ْ ى س ٌو
 البمد.
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 :سعر الصرف الحقيقي-0
وعمًٓ  اف سعر الصرؼ الحقٓقْ لمدٓىار الجزا ري هقابؿ الدوالر ٓعكس ال رؽ بٓف القوة الشرا ٓة  ْ     

 ة لمجزا ر.أهٓركا والقوة الشرا ٓة  ْ الجزا ر. وكمها ارت ع سعر الصرؼ الحقٓقْ كمها زادت القوة التىا سٓ
 :(5)لو أخذىا بمدٓف ك لهاىٓا و الوالٓات الهتحدة األهٓركٓة،ٓكوف سعر الصرؼ كاألتْ

eP*/P                           ْسعر الصرؼ الحقٓق= 

 حٓث:
e:.سعر الصرؼ االسهْ بٓف الدوالر و الٓورو 

P*.هتوسط سعر السمع  ْ هىطقة الٓورو: 
Pهتوسط سعر السمع  ْ هىطقة أهٓركا:. 

وتستعهؿ عدة هقآٓس إحصا ٓة لحساب سعر الصرؼ الحقٓقْ كالحساب الشا ع الهعتهد عمِ هؤشرات 
الهقٓاس الثاىْ  ٍو السعر الىسبْ لمسمع القابمة لالتجار و السمع ال ٓر قابمة  اأسعار االستٍالؾ، أه

 لالتجار،و ٌىاؾ هقٓاس ثالث ٌو قٓهة األجور الىسبٓة.  
بر سعر الصرؼ ال عمْ عف الهؤشر الذي ٓقٓس هتوسط الت ٓر  ْ سعر ٓع الصرف الفعمي: سعر-3

الصرؼ عهمة ها بالىسبة لعدة عهالت أخرى  ْ  ترة زهىٓة ها وبالتالْ هؤشر سعر الصرؼ ال عمْ 
و ٓدؿ عمِ هدى تطور عهمة بمد ها بالىسبة لهجهوعة   ٓساوي هتوسط عدة أسعار صرؼ ثىا ٓة. ٌو

 هف العهالت األخرى.

 :لصرف الفعمي الحقيقيسعر ا-4
هف اجؿ أف ٓكوف هؤشر سعر الصرؼ ال عمْ الحقٓقْ ذا داللة هال هة عمِ تىا سٓة البمد اتجاي الخارج   

  ،البد أف ٓخ ع سعر الصرؼ الحقٓقْ إلِ التصحٓح بإزالة اثر ت ٓرات األسعار الىسبٓة.
VI.وظائف سعر الصرف: 
)هف بٓىٍا الوطىْ ْ االقتصاد  عدة وظا ؼ  إف سعر الصرؼ ٓهارس  

2
): 

 الوظيفة القياسية: 
، وعف حٓث ٓهثؿ ٌىا حمقة الوصؿ بٓف األسعار العالهٓة هف جٍة واألسعار الهحمٓة هف جٍة أخرى   

ا الىقدي طٓرؽ سعر الصرؼ ى ا تجسٓد لمقٓهة الدولٓة لمب ا ع تعبٌٓر جد األسعار الهحمٓة باعتباٌر
 بعهالت وطىٓة.
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 الوظيفة التطويرية : 
ذ   ر صادرات هعٓىة إلِ هىاطؽ هعٓىة، بٍدؼ تشجٓع ٌذي الصادرات كها ٌو ي الوظٓ ة تتمخص  ْ تطٓو

ا عف طٓرؽ االستٓراد بسعر أقؿ هف الداخؿ حٓث تتـ  أىً هف الههكف تعطٓؿ  روع صىاعٓة ٓهكف تو ٌٓر
 الهقارىة ٌىا عف طٓرؽ أسعار الصرؼ

 

 الوظيفة التوزيعية: 

 ة توٓزعٓة عمِ هستوى االقتصاد الدولْ، وذلؾ ب عؿ ارتباطً أي أف سعر الصرؼ ٓهارس وظٓ     
بالتجارة الخارجٓة، حٓث تقوـ ٌذي األخٓرة بإعادة توٓزع الدخؿ القوهْ العالهْ والثروات الوطىٓة بٓف 

تستورد الحبوب  فاىخ اض سعر الصرؼ الدوالر إزاء الٓف الٓاباىْ، وبا تراض أف الٓابا بمداف العالـ، عىد
ادة  ْ الدوالرات عمِ استٓرادٌا توازف ىسبة هف الوال ٓات الهتحدة األهٓركٓة  ست طر الٓاباف هف د ع ٓز

االرت اع  ْ قٓهة الدوالر إزاء الٓف الٓاباىْ، هها سٓؤثر ذلؾ عمِ احتٓاطات الٓاباف هف الدوالرات 
ىطبؽ ذلؾ أٓ ا   ْ حالة اىخ اض األهٓركٓة،  ْ حٓف سترت ع احتٓاطات األهٓركٓة هف الدوالرات، ٓو

ادة القٓهة الخارجٓة لمعهمة أي ْإزاء الٓف الٓاباى ْقٓهة الدوالر األهٓرك ، إذف  إف عهمٓة تخ ٓض أو ٓز
الت ٓر  ْ سعر صر ٍا، ستؤثر  ْ حجـ االحتٓاطْ الهوجود بٍٓ ة رصٓد البىوؾ الهركٓزة  ْ البمداف 

 األخرى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ة الكلٌة الداخلٌةالمبحث الثانً:المؤشرات االقتصادٌ

ٌعتبر الناتج المحلً من أهم المإشرات االقتصادٌة الكلٌة ،والتً تعطً نظرة فاحصة للنشاط االقتصادي 

داخل البالد،والناتج هو الكمٌات النهابٌة التً ٌعرضها االقتصاد من السلع والخدمات ،فالناتج القومً 

التضخم أٌضا من أهم  روٌعتبر مإش الخدماتٌشٌر إلى الكمٌات التً ٌعرضها االقتصاد من السلع و 

المإشرات االقتصادٌة الكلٌة الكمٌة، فكلمة التضخم من المصطلحات االقتصادٌة التً قد تثٌر التساإل لما 

وفٌما ٌخص البطالة،  ٌكتنفها من الؽموض و اإلبهام نتٌجة الستخدامه فً وصؾ ظواهر عدٌدة مختلفة

 ألهمٌتها نظرا االقتصادٌة، بالتنمٌة مهتم كل أمام الضرورٌة موراأل منعلى مإشر البطالة  ؾفالتعر

 فً السلبٌة وانعكاساتها لنتابجهاا نظر التنمٌة برامج فً وزن من لها ولما الدول اقتصادٌات فً الكبٌرة

 .والسٌاسٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة الحٌاة جوانب

 (G.D.P)المطلب األول:الناتج المحلً اإلجمالً

اسة حسابات الدخل الوطنً من أهم المإشرات االقتصادٌة التً تعطً صورة للنشاط تعتبر در

االقتصادي فً مجتمع ما بشكل ٌظهر هٌكل التدفقات و المعامالت االقتصادٌة التً تتم بٌن الوحدات 

 االقتصادٌة و متخذي قرارات اإلنتاج و االستثمار و االستهالك  و االدخار فً المجتمع ،أي أنها تهتم

بقٌاس و تحلٌل عناصر الدخل الوطنً و أوجه استخداماته فً اإلنفاق على السلع والخدمات النهابٌة التً 

 تكون سنة .    أنتجت فً االقتصاد الوطنً للبلد خالل فترة محددة من الزمن عادة ما

I. مفاهيم الناتج القومي والدخل القومي 
أف الدخؿ  فحٓ، ْ القتصاد هف السمع والخدهاتأف الىات  القوهْ ٓشٓر إلِ الكهٓات التْ ٓعر ٍا ا

 .(1)القوهْ ٓشٓر إلِ الكهٓات الىقدٓة او الهبالغ التْ ٓحصؿ عمٍٓا األ راد هف الىظاـ االقتصادي
 :الناتج القومي اإلجمالي  -1

تـ   ٓعرؼ ا ىتاج ب ىً خمؽ او إ ا ة هى عة عف طٓرؽ تىظٓـ عهمٓة االستخداـ لمهوارد الهتاحة ٓو
ؿ الهادة هف شكؿ إلِ أخر وهف هكاف الِ أخر او هف  ترة زهىٓة  الحصوؿ عمِ الهى عة عف طٓرؽ تحٓو

إلِ أخرى با  ا ة الِ الهى عة الهشتقة هف الخدهات التْ تقدهٍا الطاقات البشٓرة هثؿ التعمـ والىقؿ 
ا. ٓختمؼ ا ىتاج هف دولة إلِ أخرى باختالؼ الهوارد الهتاحة وك اءة استخداهٍ تبآف هف سىة و ٌٓر ا ٓو

 .(2)إلِ أخرى عمِ هستوى الدولة الواحدة
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 تعريف الناتج القومي اإلجمالي:
عبارة عف تٓار ٓ ـ جهٓع السمع والخدهات الىٍا ٓة الىاتجة  ْ الهجتهع او الدولة خالؿ ال ترة " 

 .(1)"الزهىٓة الهعٓىة )سىة(
 ويمكن تعريف مجمل الناتج القومي:

جهٓع السمع والخدهات الىٍا ٓة الهىت   ْ اقتصاد دولة ها خالؿ  ترة زهىٓة ٌو القٓهة السوقٓة ل" 
 .(2)"هعٓىة)سىة(

 تعريف مجمل الناتج القومي المتوقع:
  

ولها كاف ٌذا التٓار ٓقاس بقوة شرا ٓة أي باألسعار السا د بالسوؽ،  إىً ٓهكف تعٓرؼ الىات  القوهْ 
 والخدهات الهىت   ْ الدولة خالؿ  ترة زهىٓة هعٓىة)سىة(. ا جهالْ: ب ىً القٓـ السوقٓة لجهٓع السمع
 خصائص الناتج القومي اإلجمالي :

 :(3)هف خالؿ تعٓرؼ الىات  القوهْ ٓهكىىا استخالص الهزآا التالْ لمىات  القوهْ ا جهالْ 
ىع( وعمًٓ  إىً . اف الىات  القوهْ ا جهالْ ٓهثؿ الكهٓة الكمٓة هف السمع والخدهات الىٍا ٓة) تاهة الص1

ال ٓتـ حساب قٓهة السمع الوسٓطة، او ىصؼ الهصىع او الهواد الخاـ األخرى، تجىبا الزدواج حساب قٓهة 
 تمؾ السمع هرتٓف.

. اف ٌذا الىات  ٓقوـ بسعر السوؽ السا د لتمؾ الهىتجات، أي ها د عً الهستٍمؾ الىٍا ْ لٍا ولٓس عمِ 2
 أساس تكمؼ إىتاجٍا.

ة الىات  القوهْ خالؿ  ترة زهىٓة هحددة ) البا ها تكوف سىة( وعمًٓ  إف قٓهة سمعة ٓتـ حساب قٓه. 3
ب ض الىظر عف السىة التْ بٓعت او  لمسىة التْ بٍا تمؾ السمعة، هعٓىة سٓتـ حسابٍا  ْ الىات  القوهْ
ٓزف ( تحسب  هف الىات  القوهْ لذلؾ العاـ حتِ لو تـ تخ2000استٍمؾ بٍا،  السمع الهىتجة عاـ )

(، إال إذا جرى تعدٓؿ أو إ ا ة عمِ ٌذي السمع  ٓر سىة الصىع، 2002( أو )2001السمع وبٓعٍا عاـ)
عىدٌا ٓتـ حساب قٓهة السمع األصمٓة بدوف إ ا ة عمِ ٌذي السمع  ْ  ٓر سىة الصىع، عىدٌا ٓتـ 

تـ حساب قٓهة حساب قٓهة السمع األصمٓة بدوف إ ا ة  هف الىات  القوهْ لسىة صىع تمؾ السمع، ٓو
 ا  ا ة او التعدٓؿ  هف الىات  القوهْ لمسىة التْ بٓعت  ًٓ.

. إف الىات  القوهْ ا جهالْ ٓهثؿ قٓهة ا ىتاج التْ قاهت بً الهوارد الوطىْ لمدولة، حتِ ولو 4
 .استخدهت ٌذي الهوارد خارج ىطاؽ تمؾ الدولة
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قاس عمٍٓا  . ال ٓت هف الىات  القوهْ عهمٓة شراء األسٍـ والسىدات5 ؿ همكٓة  قط، ٓو ألىٍا ت ٓر تحٓو
الت وا عاىات الحكوهٓة.  أٓ ا التحٓو

. الىات  ٓهثؿ تٓار بقٓهة السمع والخدهات ولٓس حساب عىد لحظة هعٓىة حٓث ٓتـ حساب الىات  خالؿ 6
  ترة زهىٓة هحددة.

 (N.N.Pالناتج القومي الصافي: )
اج ال عمْ الذي حدث،  ٍىاؾ جزء هف الىات  القوهْ إف قٓهة الىات  القوهْ ال تهثؿ قٓهة ا ىت 

ض عف اىدثار رأس الهاؿ)اٌتالؾ(.  ٓخصص لمتعٓو
 ."الىقص  ْ قٓهة رأس الهاؿ ىتٓجة الستخداهً  ْ العهمٓة ا ىتاجٓة"ٓعرؼ االٌتالؾ ب ىً 

ض عف أالت التالؼ وقطع ال ٓار  ىاؾ ٓتـ حجز جزء هف قٓـ الىات  لمتعٓو وعمًٓ  إف ،(1)ٌو
 ا ْ الىات  القوهْ ٓساوي:ص

 
 اٌتالؾ رأس الهاؿ –= الىات  القوهْ ا جهالْ الناتج القومي الصافي

عبارة عف قٓهة هجهوع السمع والخدهات الهىتجة داخؿ حدود الدولة، باعتبار سعر السوؽ السا د 
ـ قٓهة الىات  الهحمْ ا جهالْ بالسعر الدار  ج  ْ السوؽ، أي أساسا لتحدٓد تمؾ القٓهة، ٓعىْ ٌىا تقٓو

 السعر الذي د عً الهستٍمؾ الىٍا ْ ثهىا لتمؾ السمع والخدهات الهىتجة.
 
 (:G.D.Pالناتج المحمي اإلجمالي ) -1-1

: القٓهة السوقْ لجهٓع السمع والخدهات الهىتجة داخؿ (2)ٓعرؼ الىات  الهحمْ ا جهالْ ب ىً 
لهستخدهة  ْ ا ىتاج سواء وطىٓة او أجىبٓة حدود الدولة، ب ض الىظر عف عىاصر ا ىتاج والهوارد ا

ستخدـ ٌذا الهعٓار لحصر هستوى ىشاط االقتصاد الوطىْ وتحٓٓد هساٌهة عىاصر ا ىتاج الوطىٓة  ٓو
تـ حساب الىات  الهحمْ ا جهالْ عف طٓرؽ جهع قٓـ ا ىتاج الهحمْ داخؿ  الهوجودة  ْ الخارج، ٓو

و ٓساوي:  حدود الدولة ٌو
 عوا د عىاصر ا ىتاج الوطىٓة الهوجودة  ْ -= ] الىات  القوهْ ا جهالْإلجماليالناتج المحمي ا

 الخارج + عوا د عىاصر ا ىتاج األجىبٓة الهوجودة داخؿ حدود الدولة[
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 الناتج المحمي اإلجمالي بسعر السوق :-1-2
لسعر ا xالهىتجة هف السمع والخدهات  الكهٓة [=الناتج المحمي اإلجمالي  بسعر السوق 
 ]السا د  ْ السوؽ لتمؾ السمع والخدهات

حسب الىات  عمِ أساسً ٌو السعر الىٍا ْ السا د  ْ السوؽ  ْ تمؾ السىة،  والسعر الذي ٓقدـ ٓو
ٌىا ٓتـ حساب سعر السمعة بشكمٍا الىٍا ْ دوف االلت ات الِ أسعار الهواد الخاـ واألولٓة التْ تكوف هىٍا 

زدواجٓة  ْ حساب قٓهة بعض هرتٓف، هرة عمِ أساس أىٍا سمعة وسٓطة ٌذي السمعة، وذلؾ تحسبا هف اال
ْ سمع ىٍا ٓة،  ٍىا ال ٓتـ حساب قٓهة السمع الوسٓطة  .(1)وهرة ٌو

 الناتج المحمي اإلجمالي بسعر التكمفة -1-3
عبارة عف قٓهة السمع والخدهات الهىتجة داخؿ حدود الدولة، باعتبار سعر التكم ة لعىاصر ا ىتاج  

ف تمؾ السمع والخدهات.ا  لداخؿ  ْ تكٓو
تـ ٌىا حساب قٓهة الىات  الهحمْ باعتبار تكم ة الهى ؽ عمِ عىاصر ا ىتاج التْ أدت إلِ   ٓو

إٓجاد الىات  الهحمْ حٓث ٓتـ استخداـ هجهوعة هف عىاصر ا ىتاج بكهٓات هختم ة وب سعار هعٓىة 
هحددة، كمؼ استخداـ عىاصر ا ىتاج الهش مة   ىتاج هجهوعة هف السمع والخدهات خالؿ  ترة زهىٓة

 ىتاج تمؾ السمع والخدهات تعبر عف قٓهة الىات  الهحمْ ولكف بسعر تكم ة تمؾ العىاصر ولٓس لسعر 
 .(2)بٓعٍا

كم ة استخداـ  x] الكهٓة الهىتجة هف السمع والخدهات=الناتج المحمي اإلجمالي بسعر التكمفة
 إىتاج السمع والخدهات[عىاصر ا ىتاج التْ ساٌهت  ْ 

 :وىقصد ٌىا بكم ة استخداـ عىاصر ا ىتاج ٌْ الهبالغ الهد وعة عمِ عىاصر ا ىتاج 
 ها ٓد ع جراء استخداـ األرض التْ تقاـ بٍا الهشآرع ٓسهِ ٓرع. .1
 ها ٓد ع جراء تش ٓؿ العهاؿ لمحصوؿ عمِ إىتاج ٓسهِ أجر. .2
 اصر ا ىتاج ٓسهِ  ا دة.ها ٓد ع جراء تش ٓؿ رأس الهاؿ لتحٓرؾ بقٓة عى .3
ها ٓد عً جراء استخداـ الهىظـ  دارة األعهاؿ والسٓطرة عمٍٓا ٓسهِ ربح با  ا ة إلِ  .4

أسعار الهواد الخاـ والهواد األولٓة الداخمة  ْ إىتاج تمؾ السمع والخدهات هع أي هصرو ات 
 تتعمؽ بعهمٓة ا ىتاج.
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جهٓع السمع والخدهات الهىتجة  ْ دولة  ٌو قٓهة(: N-G.D.Pالناتج المحمي االسمي ) -1-4
تساوى حاصؿ  رب كهٓة ا ىتاج هف السمع والخدهات  ها، هقاسة ب سعار السوؽ الجآرة او الحالٓة، ٓو

ا  .(1)ب سعاٌر
األسعار الجآرة لتمؾ  xخالؿ  ترة ها االهىتجة  ْ دولة ه كهٓة السمع والخدهات[ =الناتج المحمي االسمي
 ] ترةالسمع خالؿ ى س ال 

ختمؼ هف سىة ألخرى ىظرا الختالؼ األسعار السا دة  ْ كؿ  طمؽ عمًٓ الىات  الهحمْ بسعر السوؽ ٓو ٓو
 سىة واختالؼ كهٓة ا ىتاج.

ٌو قٓهة السمع والخدهات الهىتجة  ْ دولة ها،  ( :R-G.D.Pالناتج المحمي الحقيقي)  -1-5
 .(2)وتدعِ سىة األساس هقاسة ب سعار قٓاسٓة ىسبة إلِ سىة أخرى  ٓر ٌذي السىة

إف قٓهة الىات  الهحمْ تختمؼ هف سىة إلِ أخرى كوىٍا هقاسة باألسعار الجآرة والسا دة لتمؾ 
السىة وىظرا لوجود هشكمة الت خـ، أي ارت اع األسعار، وبالتالْ  قد تعطِ حسابات الىات  الهحمْ 

 االسهْ اىطباعات  ٓر دقٓقة عف الو ع االقتصادي الدولة.
 
 =اتج المحمي الحقيقيالن

 أسعار سىة األساس  xالىات  الهحمْ االسهْ لسىة األساس
 أسعار سىة القٓاس                                     

 
 (G.N.Iالدخل القومي اإلجمالي) -2

ٓعتبر الدخؿ القوهْ هف أٌـ الهقآٓس التْ تبرز اىجازات الهجتهع حٓث أف الدخؿ ٓعكس هقدار  
لكمْ لمهجتهع، حٓث ٓتـ الحصوؿ عمِ الىات  القوهْ عف طٓرؽ ها ٓى ؽ هف الدخؿ الهتحقؽ ا ا ىتاج 

ـ بإى اؽ دخولٍـ لشراء السمع والخدهات، وبالتالْ  إف قٓهة تمؾ السمع  لأل راد، الذٓف ٓقوهوف بدوٌر
 والخدهات تشكؿ الىات  الهحمْ ا جهالْ.

 يعرف الدخل القومي اإلجمالي:
 د الهتحصمة ىتٓجة تش ٓؿ عىاصر ا ىتاج التْ ٓهمكٍا الهواطىوف سواء أكاىت ب ىً هجهوع العوا 

داخؿ الدولة أو خارجٍا، والىات  القوهْ والدخؿ القوهْ ٌها تعبٓراف لى س القٓهة الىقدٓة ولكف ٌذي الىتٓجة 
ف جراء بٓع الىقدٓة هتحركة باستهرار بٓف األ راد كهستٍمكٓف وبٓف الهىتجٓف، حٓث أف ها ٓقب ً الهىتجو 
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السمع والخدهات األ راد ٓسهِ ىاتجا، وها ٓقب ً األ راد جراء تش ٓؿ عىاصر ا ىتاج عىد الهىتجٓف  ىتاج 
  .(1)السمع والخدهات ٓسهِ دخال، سواء كاف هقبو ا داخؿ الدولة أو خارجٍا

 
 (:G.D.Iالدخل المحمي اإلجمالي ) 2-1

هكتسبة هحمٓا أي التْ ٓحصؿ عمٍٓا األ راد جراء هجهوع العوا د ال "ٓعرؼ الدخؿ الهحمْ ب ىً: 
تش ٓؿ عىاصر ا ىتاج  ْ العهمٓة ا ىتاجٓة،  ىتاج السمع والخدهات داخؿ الدولة سواء كاىوا هواطىٓف او 

 .(2)"أجاىب
وبالتالْ ىجد أف ال رؽ بٓف الدخؿ القوهْ ا جهالْ الذي ٍٓتـ بحساب عىاصر ا ىتاج الهش مة  

هواطىوف  قط سواء كاىت عىاصر ا ىتاج هش مة داخؿ الدولة او خارجٍا او ٍٓهؿ عىاصر والتْ ٓهمكٍا ال
 ا ىتاج الهش مة والتْ ٓهمكٍا األجاىب حتِ ولو كاىت داخؿ الدولة.

 ْ حٓث اف الدخؿ ا جهالْ ٍٓتـ بحساب عىاصر ا ىتاج داخؿ الدولة  قط سواء كاىت ههموكة  
ٍه ؿ عىاصر ا ىتاج الهش مة خارج الدولة حتِ لو كاىت ههموكة هف قبؿ هف قبؿ الهواطىٓف او أجاىب، ٓو

 هواطىٓف هف الدولة.
 :وعمًٓ ٓكوف 

الهقٓهٓف  ْ  ة] الدخؿ القوهْ ا جهالْ+ )عوا د عىاصر ا ىتاج األجىبٓ=الدخل المحمي اإلجمالي
 عوا د عىاصر ا ىتاج الوطىٓة الهوجودة بالخارج([ -الدولة

 
ص ر  إف الدخؿ القوهْ ا جهالْ  -ؽ بٓف العوا د األجىبٓة هع العوا د الوطىٓة إذا كاف ال ر      

ٓساوي الدخؿ الهحمْ ا جهالْ، أها إذا زادت العوا د الوطىٓة  إف الدخؿ القوهْ ا جهالْ ٓكوف أكبر 
وهْ هف الدخؿ الهحمْ ا جهالْ، ولكف إذا ىقصت العوا د األجىبٓة هف العوا د الوطىٓة  إف الدخؿ الق

 ا جهالْ ٓكوف أقؿ هف الدخؿ الهحمْ ا جهالْ.
 (:P.Iالدخل الشخصي ) -2-2

ذا ال   ؿ الذي ٍٓتـ بً دخالدخؿ الشخصْ ٌو هجهؿ الدخؿ لم رد أي الذي ٓحصؿ عمًٓ  عال، ٌو
األ راد ٓهثؿ بالىسبة لٍـ الهبالغ التْ ٓقب وىٍا بشكؿ  ردي، وسهْ دخال شخصٓا أي اىً ٓقٓس 

ة بشكؿ شخصْ، وال ٓقٓس الدخؿ عمِ أساس جهٓع الهبالغ الهت تٓة لأل راد كها ٌو الهبالغ الهحصم
الحاؿ  ْ الدخؿ القوهْ او الدخؿ الهحمْ،  كؿ شخص لً  عمْ ٓسهِ دخال، وهجهوع الهبالغ ٓشكؿ 
الدخؿ الشخصْ ولكف الدخؿ الشخصْ ال ٓساوي تهاها الدخؿ القوهْ،  ٍىاؾ جزء هف الدخؿ القوهْ 
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ىا ٓجب أف ى رؽ بٓف ٓتـ حجزي ه ف قبؿ الشركات عمِ شكؿ اقتطاعات أو لمتقاعد أو  را ب، ٌو
 الدخؿ الهستسمـ والدخؿ الهكتسب قبؿ تعٓرؼ الدخؿ الشخصْ.

: ٌو الدخؿ الذي ٓحصؿ عمًٓ األشخاص ىتٓجة اشتراكٍـ أو اهتالكٍـ ألحد الدخل المكتسب -
 عىاصر ا ىتاج هف اجؿ هساٌهة  ْ العهمٓة ا ىتاجٓة.

: ٌو الدخؿ الذي ٓحصؿ عمًٓ األشخاص سواء اشتركوا أـ ال  ْ العهمٓة ا ىتاجٓة الدخل المستمم -
 سواء كاف الدخؿ هكتسبا أـ ال.

شهؿ الدخؿ الهستمـ ها ٓحصؿ عمًٓ األشخاص عمِ شكؿ ٌبات أو ٌدآا أو إعاىات حكوهٓة بدوف  ٓو
الت الهد وعة( أو )الهد وعات ال و ها ٓسهِ )التحٓو ا كها هقابؿ ٌو مٓة( كتعٓو ات البطالة و ٌٓر تحٓو

إف الدخؿ الهستمـ قد ال ٓساوي الدخؿ الهكتسب كوىً عادة ٓتـ حجز جزء هف الدخؿ الهكتسب ك رباح 
 .(1) ٓر هوزعة أو خصهٓات  را ب أو اقتطاعات عمِ شكؿ ت هٓىات أو تقاعد 

 :تعريف الدخل الشخصي 
ىظر كاىت هكتسبة أـ ال با  ا ة إلِ الجزء  ٓر عبارة عف هجهوع العوا د التْ ٓستمهٍا ب ض ال

ا  .(2)الهستمـ هف الدخؿ الهكتب كاألرباح الهوزعة والت هٓىات الخصوهة واالقتطاعات التقاعدٓة و ٌٓر
 ْىا ٓتـ حساب الدخؿ الشخصْ عمِ الىحو التال  :ٌو
 

مهة الدخوؿ الهكتسبة و ٓر الهستمهة+ الدخوؿ الهست -=] الدخؿ القوهْالدخل الشخصي
 و ٓر الهكتسبة[
مٓة. -=الدخؿ القوهْ الدخل الشخصي  أو + الهد وعات التحٓو

 (P.D.Iالدخل الفردي أو الدخل المعد لمتصرف به )المتاح( ) -2-3
ٌو الدخؿ الذي ٓستطٓع ال رد إى اقً والتصرؼ بً أل را ً الهتعددة سواء كاف لالستٍالؾ كشراء  

ستثهآرة أو ل آات الحٓطة  والحذر هف الهستقبؿ، ٓستخرج الدخؿ السمع والخدهات، أو لالدخار ل آات ا
تبع هع ال رد الدخؿ ال عمْ الذي ٓستطٓع  الهتاح بطرح جهٓع ال را ب الشخصٓة هف الدخؿ الشخصْ، ٓو

ى اقً  شباع حاجاتً  :(3)التصرؼ بً وا 
ِ األ راد هثؿ  ٓربة الدخؿ عم -ال را ب الشخصٓة) -الدخؿ الشخصْ= الدخل المعد لمتصرف

ا(.  و ٓربة التركة وىقؿ الهمكٓة و ٌٓر
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 = االستٍالؾ+ االدخار+  وا د االستٍالؾ.الدخل المعد لمتصرف به

 
و وا د االستٍالؾ ٌْ الهبالغ ا  ا ٓة التْ ٓد عٍا الهستٍمؾ ٓزادة عف ثهف السمعة األصمْ ىتٓجة شراء 

 لألجؿ.

II. طرق احتساب الناتج المحمي اإلجمالي 

 هف طٓرقة لحساب قٓهة الىات  الهحمْ ا جهالْ ى خذ هىٍا الطرؽ التالٓة:ٌىاؾ أكثر  
 طٓرقة الهىت  الىٍا ْ. . أ
 طٓرقة القٓهة اله ا ة. . ب

 ج.طٓرقة عوا د عىاصر ا ىتاج.
 د. طٓرقة ا ى اؽ.

 :المنتج الن ائي .1
ثـ تحدٓد ر إلِ جهٓع السمع والخدهات بصورتٍا الىٍا ٓة، وهف ىظوهف خالؿ ٌذي الطٓرقة ٓتـ ال 

ثهف تمؾ السمع عمِ شكؿ هىتجات تاهة الصىع او ىٍا ٓة حٓث ال ٓتـ األخذ بعٓف االعتبار كٓؼ وصمت 
ف تمؾ  ٌذي السمعة إلِ صورتٍا الىٍا ٓة او ها ٌْ أثهاف الهواد األولٓة والهواد الوسٓطة الداخمة  ْ تكٓو

ـ عف طٓرؽ جهع قٓـ السمع والخدهات السمعة، وهف ٌىا ٓكوف قٓاس الىات  الهحمْ ا جهالْ لسىة ها ٓت
تـ حساب تمؾ القٓهة ب ر الكهٓات الهىتجة ب سعار بٓعٍا  .(1)الهىتجة خالؿ تمؾ السىة، ٓو

أسعار تمؾ السمع والخدهات  x] كهٓة السمع والخدهات الهىتجة ب سعار بٓعٍا =الناتج المحمي اإلجمالي
 لى س ال ترة[

 :القيمة المضافة .2
طٓرقة ٓهكف حساب الىات  الهحمْ ا جهالْ هعر ة ها ٓ اؼ الِ كؿ سمعة  ْ وهف خالؿ ٌذي ال 

هراحؿ إىتاجٍا وصولٍا الِ صورتٍا الىٍا ٓة، وكها ىعمـ  إف الىات  الهحمْ ا جهالْ ٓهثؿ قٓهة السمع 
تالْ الىٍا ٓة، ولكف  ْ ى س الوقت  إف ٌذي السمع الىٍا ٓة قد تكوف أٓ ا داخمة  ْ إىتاج سمعة أخرى وبال

إذا حسبت ٌذي السمعة هرة لوحدٌا وهرة أخرى هع السمعة التْ دخمت  ْ إىتاجٍا  إف ٌذا ٓؤدي إلِ 
 .(2)ظٍور هشكمة االزدواجٓة  ْ حساب بعض السمع هها ٓؤدي الِ ت خـ قٓهة الىات  الهحمْ ا جهالْ
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ة  ْ دولة ها ب ىٍا قٓهة ا ىتاج الىٍا ْ لمسمع والخدهات الهىتج" : تعرف القيمة المضافة 
هطروحا هىٍا قٓهة هستمزهات ٌذا ا ىتاج هف السمع الوسٓطة والهواد الخاـ التْ اشتٓرت هف هؤسسات 

 .(1)"أخرى
  

قٓهة السمع الوسٓطة والهواد الخاـ وعىاصر ا ىتاج التْ  -] القٓهة الىٍا ٓة لمسمعة=القيمة المضافة
 سسات أخرى[استخدهت  ْ العهمٓة ا ىتاجٓة وتـ شر ا ٍا هف هؤ 

 
كوف حساب القٓهة اله ا ة الىٍا ٓة عف طٓرؽ جهع القٓهة اله ا ة لكؿ هرحمة إىتاجٓة  ْ كؿ  ٓو
قطاع حٓث تحصؿ عمِ القٓهة الحقٓقٓة لكؿ هىت ، ولمحصوؿ عمِ قٓهة الىات  الهحمْ ا جهالْ ٓتـ 

 .(2)جهع ٌذي القٓـ اله ا ة
 

 لجهٓع الهىتجات ولهختمؼ القطاعاتهجهوع القٓـ اله ا ة =الناتج المحمي اإلجمالي
 
 

وحسب ٌذي الطٓرقة ٓتـ تجز ْ الهىت  إلِ عىاصري األولٓة  هادة الخشب هثال تحسب عمِ اىٍا هف خاـ 
عف طٓرؽ  صؿ قٓهة كهٓات األخشاب الهستعهمة  ْ جهٓع الهىتجات، هعر ة كهٓات األخشاب 

 هادة وبالىٍآة تجهٓع كؿ تمؾ القٓـ اله ا ة.الهستخدهة بشكؿ كاهؿ واستخراج قٓهتٍا، وهف ثـ قٓهة كؿ 
 :عوائد عناصر اإلنتاج .3

وتسهِ ٌذي الطٓرقة: بطٓرقة الدخؿ لحساب الىات  الهحمْ ا جهالْ، وحسب ٌذي الطٓرقة ٓجب  
ا ىتاج ٌو خمؽ أو إ ا ة  جهع كؿ الدخوؿ الهىتجة عف عهمٓة ظٍور ا ىتاج الكمْ إلِ حٓز الوجود، 

تتـ عهمٓة ا ىتاج عف طٓرؽ هزج عىاصر ا ىتاج الهختم ة التْ تشترؾ هعا حتِ ظٍور هى عة جدٓدة، و 
السمعة بشكمٍا الىٍا ْ، وتتكوف عىاصر ا ىتاج هف أربعة عىاصر ٌْ األرض وها تحوًٓ هف هواد خاـ 
ذي جهٓعٍا تؤدي إلِ وصوؿ السمعة إلِ شكمٍا الىٍا ْ وهىٍا ىستط ٓع والعهؿ ورأس الهاؿ والتىظٓـ، ٌو

ْ الهبالغ  تحدٓد قٓهة تمؾ السمعة الىٍا ٓة، وذلؾ الف قٓهة السمعة تساوي الهبالغ الهى قة عمٍٓا، ٌو
 .(3)الهد وعة لعىاصر ا ىتاج
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هجهوع العوا د الهد وعة عمِ عىاصر ا ىتاج =) حسب ه ٍـو الدخؿ(الناتج المحمي اإلجمالي
ف السمعة  الهختم ة التْ ساٌهت  ْ تكٓو

 :(1)دفوعة عمى عناصر اإلنتاجالعوائد الم -
 :وتشهؿاألجور:  )1
 األجور والهعاشات والهرتبات التْ ٓحصؿ عمٍٓا األ راد ىظٓر واجر قٓاهٍـ بعهؿ ها. -
 دخوؿ قطاع األعهاؿ الحرة كدخوؿ الهحاهٓف واألطباء وأصحاب الحرؼ الهختم ة. -
تـ حساب كؿ ذلؾ  -  قبؿ خصـ ال را ب واالقتطاعات.الهكا  ات والعهوالت وأٓة إٓرادات أخرى، ٓو
ْ التْ تقدهٍا الدولة بدوف هقابؿ. - مٓة ٌو  ال ٓتـ حساب الهد وعات التحٓو
شهؿ: الريع: )2  ٓو
تـ حساب الهستعهؿ هىٍا  - ا ٓو ٓرع األرض والثروات الهوجودة  ٍٓا سواء كاىت زراعٓة وتعدٓىٓة و ٌٓر

 لالستٍالؾ الشخصْ أٓ ا.
ٓجار العقارات واله - تـ أٓ ا حساب األجزاء الشخصٓة هىٍآرع وا   .ىازؿ، ٓو
: وتشهؿ جهٓع ها ٓد ع هف اجؿ خدهة القروض الهخصصة لالستثهار، الفائدة عمى رأس المال )3

وتشهؿ ال ا دة عمِ الهد وعات الىقدٓة والتْ تؤدٍٓا هؤسسات األعهاؿ الخاصة الِ أصحاب رأس الهاؿ 
 الىقدي.

وا د وأرباح الهؤسسات والقطاع ا ىتاجْ بها  ٍٓا الهدراء وتشهؿ ع: )لممنظمين( األرباح  )4
تـ حساب ذلؾ قبؿ توٓزع أرباح األسٍـ وقبؿ خصـ ال را ب كذلؾ قبؿ خصـ الجزء الهعاد  والهىظهٓف، ٓو
ها: األوؿ دخؿ الهالكٓف، والثاىْ  استثهاري وتقسـ   ة  األرباح إلِ جز ٓة  ْ حسابات الدخؿ القوهْ ٌو

ت لؼ دخؿ الهالكٓف هف الدخؿ الصا ْ لقطاع األعهاؿ، الذي لٓس ٌو عمِ أرباح الشركات ا لهساٌهة، ٓو
شكؿ شركات هساٌهة، ٓهكف القوؿ ب ىً ٓتكوف هف الدخؿ الصا ْ لمهؤسسات ال ردٓة والت اهىٓة وكذلؾ 

 التعاوىٓة .
بىود ولحساب قٓهة الىات  الهحمْ ا جهالْ حسب طٓرقة الدخؿ او عىاصر ا ىتاج ٓتـ جهع ال

 األربعة السال ة الذكر:
 الٓرع+ األجور+  ا دة رأس الهاؿ + األرباح  =)عوا د عىاصر ا ىتاج(  الناتج المحمي

 :اإلنفاق .4
وحسب ٌذي الطٓرقة ٓتـ قٓاس الىات  الهحمْ ا جهالْ لسىة ها عف طٓرؽ جهع قٓـ السمع 

سب ٌذي الطٓرقة بهقدار الهى ؽ' عمٍٓا والخدهات الهىتجة خاللٍا، وهف ٌىا ىجد اف قٓهة السمع تحدد ح
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هف قبؿ قطاعات الهجتهع، و ْ ٌذي الطٓرقة ىقوـ بجهع كؿ أوجً ا ى اؽ عمِ السمع والخدهات الىٍا ٓة 
هكىىا  صؿ ٌذي القطاعات الِ أربعة ر ٓسٓة ٌْ  :(1)هف اجؿ تحدٓد الىات  الهحمْ ا جهالْ ٓو

 [C]قطاع ا ى اؽ االستٍالكْ )القطاع الهىزلْ( -
 [.Iقطاع ا ى اؽ االستثهار)القطاع ا ىتاجْ( ]-
 [.Gقطاع ا ى اؽ الحكوهْ، ]-
 [.X-Mالواردات(، ] -)الصادرات =صا ْ الصادرات -

 وبالتالْ ٓكوف الىات  الهحمْ ا جهالْ:
 I+G+C ( +X-M.) =(G.D.Pالىات  الهحمْ ا جهالْ)

 :(2)و ٓها ٓمْ تو ٓح هوجز ٌذي القطاعات
وٓهثؿ ٌذا الجزء الى قات الخاصة هف قبؿ (: نفاق االست الكي )القطاع المنزليقطاع اإل  )1

األشخاص واألسر التْ ٓى قوىٍا عمِ االستٍالؾ لمسمع والخدهات، سواء السمع الهعهرة هثؿ السٓارة 
وبعض األدوات الكٍربا ٓة، وسواء السمع  ٓر الهعهرة هثؿ الطعاـ والمباس والشراب، وتهثؿ أٓ ا بعض 

شكؿ ا ى اؽ االستٍالكْ األسري الىسبة األكبر هف إجهالْ أوجً ا ى اؽ ا لهد وعات لمعالج أو التعمٓـ، ٓو
 .الهختم ة 

وٓهثؿ ٌذا الجزء عمِ السمع الرأسهالٓة ا ىتاجٓة : قطاع اإلنفاق االستثماري)القطاع اإلنتاجي( )2
شهؿ االستثهار ا جهالْ، كؿ التْ تش ؿ لبىاء االستثهارات وبىاء الهصاىع والهباىْ التاب عة لٍا، ٓو

ا  .االستثهارات التْ تقـو بً الهؤسسات الخاصة سواء كاىت صىاعٓة أو تجآرة و ٌٓر
هثؿ ٌذا الجزء ها تقـو الدولة با ى اؽ بً عمِ هتطمبات الدولة لتقدٓـ قطاع اإلنفاق الحكومي: )3 ٓو

قٓاهٍا بوظا  ٍا لتحقٓؽ أٌدا ٍا االجتهاعٓة الخدهة الهجتهع هف السمع والخدهات الهختم ة، هف اجؿ 
كالهشآرع الحكوهٓة والهباىْ واألثاث لتحقٓؽ العدالة االجتهاعٓة واألهف والتعمٓـ والصحة والد اع...الخ، 
هكف تقسٓـ ا ى اؽ  ذي الى قات ال ت ـ الهد وعات التحوٓمٓة، ألىً ال ٓقصد هف إى اقٍا ا ىتاج. ٓو ٌو

ا: ا ى اؽ الجار لمحكوهة هثؿ د ع األجور والرواتب لمهوظ ٓف والهصرو ات الحكوهْ إلِ قسهٓف ٌه
ا  التابعة لٍا، والقسـ الثاىْ ا ى اؽ الحكوهْ عمِ األصوؿ الرأسهالٓة هثؿ بىاء او شراء الهباىْ وتجٌٍٓز
و اف كاف إى اقا عمِ السمع والخدهات أل راض االستٍالؾ ٓسهِ  بالهعدات وأالت واألدوات، ٌو

 تٍالؾ حكوهْ، واف كاف ا ى اؽ أل راض االستثهار كالبىاء ٓسهِ استثهار حكوهْ:اس
 ا ى اؽ الجاري+ االستٍالؾ الحكوهْ+ االستثهار الحكوهْ.=اإلنفاق الحكومي

 صافي الصادرات:)4
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هكف الحصوؿ عمِ صا ْ الصادرات هف خالؿ طرح الصادرات هف والواردات .  ٓو
 :الصادرات -

ىها ٓصدر الِ الخارج، ٌْ ذلؾ الصادرات  الجزء هف الىات  القوهْ الذي ال ٓتـ استعهالً داخؿ البمد وا 
هثؿ تد ؽ السمع والخدهات حدود الدولة، حٓث ٓتـ بٓع ٌذي السمع الِ األجاىب بالدوؿ األخرى، وتصب  ٓو

ىٍا الهبالغ قٓهة ٌذي السمع  ْ هصمحة الدولة الهحمٓة الهىتجة لٍذي السمع، وهف جٍة أخرى ٓهكف القوؿ ب 
التْ تى قٍا الدوؿ األخرى عمِ شراء السمع والخدهات الهحمٓة التْ تىتجٍا ٌذي الدولة الهصىعة لتمؾ السمع 

 والخدهات.
 الواردات:  -
ذلؾ الجزء هف الىات  القوهْ لمدوؿ األخرى الذي ٓتـ استعهالً داخؿ حدود ٌذي الدولة  ٍْ الواردات  اها

والخدهات هف خارج حدود ٌذي الدوؿ األجىبٓة لٍذي السمع، وهف جٍة أخرى  عف طٓرؽ تد ؽ استٓراد السمع
ٓهكف القوؿ باىٍا الهبالغ التْ تى قٍا الدولة الهحمٓة عمِ شراء السمع والخدهات األجىبٓة خارج حدود الدولة 

 الهحمٓة.
ي ها وهف ٌىا ىرى اف االقتصاد الهحمْ ٓكسب بهقدار قٓهة ها ٓصدر هف السمع والخدهات ، أ 

خسر االقتصاد الهحمْ بهقدار قٓهة ها ٓستورد هف السمع  ٓى قً األجاىب عمِ شراء السمع الهحمٓة، ٓو
 والخدهات، أي ها ٓى قً الهواطىوف عمِ شراء السمع األجىبٓة.

هثؿ صا ْ الصادرات الهبمغ الصا ْ الذي ٓست ٓد هىً الىات  الهحمْ جراء خصـ قٓهة الواردات  ٓو
 الواردات. -الصادرات = ْ الصادراتهف الصادرات : صا

III.  اإلجمالي:صعوبات حساب الناتج المحمي 
هع أف قٓاس الىات  الهحمْ ا جهالْ وا ح هف حٓث العىاصر الهكوىة لً إال اف ٌىاؾ هشاكؿ  

تتعمؽ بتحدٓد تمؾ العىاصر، واف الحصوؿ عمِ قٓهة حقٓقٓة وههثمة لمىات  الهحمْ ا جهالْ أهر  ْ  آة 
 ألىً ٓتـ هف خاللً الحكـ عمِ هستوى األداء القوهْ والىشاط االقتصادي. األٌهٓة،
وتعتبر عهمٓة الحصوؿ عمِ حسابات دقٓقة لمىات  الهحمْ عهمٓة صعبة جدا لوجود العدٓد هف  

حاوؿ االقتصادٓٓف بشكؿ هستهر الحد  الهحددات والعقبات التْ تحوؿ دوف الحصوؿ عمِ تمؾ القٓـ، ٓو
ٓجاد الحموؿ لٍا لموصوؿ الِ قٓهة ههثمة لمىات  وتالٓا عرض ألٌـ الصعوبات التْ هف ٌذي الصعوبات  وا 

 تواجٍىا عىد حساب الىات  القوهْ.
 
 
 



 :(1)و هف بٓف ٌذي الصعوبات
ىقص وعدـ تو ر الهعموهات ا حصا ٓة الدقٓقة لجهٓع القطاعات االقتصادٓة حٓث اف ا حصا ٓات  -1

ٓع الهىتجات حٓث ال تستطٓع التعرؼ عمٍٓا او الوصوؿ إلٍٓا  ت  ؿ عف الرسهٓة قد ال تتهكف هف ذكر جه
مة حتِ ٓتـ إٓجاد أرقاـ هىقحة تهثؿ الىات  الهحمْ. ا،  األهر ٓحتاج الِ هعر ة دقٓقة وخبرات طٓو  ذكٌر

هشكمة االزدواجٓة  ْ حساب بعض الهىتجات، وتظٍر عىدها ٓتـ حساب قٓهة السمعة أكثر هف هرة  -2
 الوسٓطة، هها ٓؤدي الِ ت خـ الىات  الهحمْ. خاصة السمع

ا، حٓث ال تهر ٌذي السمع  ْ السوؽ  -3 صعوبة قٓاس قٓهة الهىتجات والخدهات التْ ٓستٍمكٍا هالكٌو
حٓث اىً  البا ها ٓتـ استثىاء وا   اؿ ٌذي السمع والخدهات لذا تصبح قٓهة الىات  اقؿ هف القٓهة الحقٓقٓة، 

لسمع، وهف أهثمتٍا االستٍالؾ الشخصْ لمهزارعٓف لجزء هف الىات  الذي وذلؾ بسبب استبعاد ٌذي ا
ة البٓتٓة.  ٓزرعوىً، كذلؾ الصىاعات الهىزلٓة كالتخمٓؿ واالجباف والهىتجات الٓدٓو

ا، لذلؾ ٓجب تقدٓر قٓهة ٌذي ا ٓجارات والٓروع  -4 صعوبة تقدٓر ٓرع الهىازؿ التْ ٓقطىٍا هالكٌو
كوف ذلؾ بحساب وا  ا تٍا إلِ حسابات الىا ت  الهحمْ ا جهالْ، حتِ تكوف الىتا    عمٓة وحقٓقٓة، ٓو

 أجرة البىاء كها لو كاف هؤجرا، أي تحسب أجرة بىاء هشابً لً وكذلؾ بقٓة العقارات واألرا ْ.
مٓة )وٓقصد بٍا جهٓع الهبالغ التْ ٓحصؿ األ راد دوف هقابؿ هثؿ  -5 هشكمة حساب الهد وعات التحٓو

ذي الهد وعات ٓجب استثىاءٌا وعدـ إدراجٍا  هف حسابات الىات  القوهْ ا عاىات وا لٍبات والٍدآا( ٌو
 ا جهالْ، كوف ٌذي الهبالغ د عت دوف هقابؿ أي دوف إىتاج.

صعوبة حساب قٓهة السمع القدٓهة والهستعهمة: إذ ٓجب أف ال تدخؿ  هف حسابات الىات  الهحمْ  -6
ر ٌىاؾ سمعا ٓتـ إىتاجٍا  ْ سىوات سابقة وتستعهؿ لعدة سىوات، هثؿ ا جهالْ لمسىة الجآرة، باعتبا

ؿ لمهمكٓة ولٓس إىتاج جدٓد،  الهباىْ وأالت واألجٍزة الهعهرة، واستخداهٍا لسىوات عدة ها ٌو إال تحٓو
ولكف ٓجب أف ال ىىسِ أىً إذا تـ إجراء إ ا ة او إصالحات لٍا،  إف ٌذي ا  ا ات تحسب  ْ قٓهة 

 الهحمْ ا جهالْ لمسىة الجآرة التْ تهت  ٍٓا ا  ا ات.الىات  
و الجزء الهتهثؿ  -7 إ  اؿ جزء كبٓر هف قوة العهؿ وعدـ احتسابً  هف الىات  الهحمْ ا جهالْ ٌو

بربات البٓوت المواتْ ال ٓعتبرف عاهالت وال ٓتقا ٓف أي أجر، والسبب  ْ أف ٌذا العهؿ ٓجب أف ٓذكر 
وهْ، أف ربة البٓت لو عهمت كخادهة او هدبرة او هربٓة ب جر  ْ الهىازؿ لحصمت  ْ حسابات الىات  الق

در دخال، لكىً هٍهؿ  ْ حسابات الىات   عمِ عا د هقابؿ عهمٍا، أي أف ٌذا الىوع هف العهؿ إىتاجْ ٓو
 الهحمْ.

جدٓدا لذا  عهمٓة بٓع وشراء السىدات واألسٍـ ال تهثؿ سوى ىقؿ همكٓتٍا، حٓث أىٍا ال تهثؿ إىتاجا -8
 الواجب استثىاء ٌذا الىشاط هف حسابات الىات  الهحمْ، اها الخدهات التْ تؤدي إلِ اىتقالٍا هف شخص 
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ألخر هثؿ العهوالت والسهسرة،  إىٍا تدخؿ  هف حسابات الىات  الهحمْ ا جهالْ ألىٍا تهثؿ خدهات 
 جدٓدة.

ذا بدوري ٓ -9 ؤدي الِ تبآف الىات  الهحمْ اختالؼ تذبذب وتقمب هستوى األسعار هف سىة ألخرى ٌو
هكف الت مب عمِ ٌذي الهشكمة  هعدالتً وأحٓاىا ٓعطْ أرقاها ال تهثؿ حقٓقة الىات  الهحمْ ا جهالْ، ٓو

 بحساب الىات  الهحمْ الحقٓقْ لكؿ سىة بدال هف حساب الىات  الهحمْ االسهْ.
هف حساب الىات  الهحمْ االسهْ  عدـ القدرة بحساب الىات  الهحمْ الحقٓقْ لكؿ سىة بدال -10

 الصا ْ.
   م  خ ض التالمطمب الثاني:

قد عر تٍا البشٓرة هىذ أقدـ العصور،وسببٍا ٌو ت ثٓر  ظاٌرة ارت اع األسعار أو ها ٓعرؼ بالت خـ    
قٓهة العهمة هف الهعدف الثهٓف بكهٓة الذٌب الهتو رة، تتعرض كهٓة الىقود إلِ االىخ اض ىتٓجة اكتشاؼ 

ادة كهٓتً،وقد واجً العالـ أسوا حاالت هى اجـ ذٌب جدٓدة أو ىتٓجة تطور طرؽ تعدٓف الذٌب و ٓز
الت خـ بعد اكتشاؼ أهٓركا حٓث اىخ  ت قٓهة العهمة هف الهعدف الثهٓف اىخ ا ا كبٓرا ،وأخذت ظاٌرة 

ٓات الهتحدة الت خـ تبرز عىدها ساد استعهاؿ الىقود الورقٓة  ْ ىٍآة القرف السابع عشر  ْ الوال
األهٓركٓة و رىسا و ْ القرف العشٓرف واجً العالـ أسوا حاالت الت خـ خالؿ سىوات الحرب العالهٓة 

 األولِ والثاىٓة و السىوات التْ تمتٍا هباشرة .
I. تعريف التضخم: 

أف كمهة الت خـ هف الهصطمحات االقتصادٓة التْ قد تثٓر التساؤؿ لها ٓكتى ٍا هف ال هوض و 
 (5)تٓجة الستخداهً  ْ وصؼ ظواٌر عدٓدة هختم ة هىٍا:ا بٍاـ ى

 الت خـ  ْ األسعار بهعىِ أف األسعار قد ارت عت ارت اعا  ٓر عادي و ال طبٓعْ.-

الت خـ  ْ الدخؿ أو  ْ الجزء هف الدخؿ القوهْ، كالت خـ  ْ األجور أو األرباح هها ٓعىْ أف -
 عمِ حساب دخوؿ عواهؿ ا ىتاج األخرى. األجور و األرباح قد ارت عت ارت اعا  ٓر طبٓعْ

ادة كبٓرة  ْ الهعروض هف الىقود.-  الت خـ  ْ الرصٓد الىقدي: و الذي ٓعىْ ٓز

 الت خـ  ْ التكالٓؼ: أي أف أثهاف عواهؿ ا ىتاج قد ارت عت ارت اعا هحسوسا و  جا ٓا.-

 :ٓوجد ٌىاؾ تعٓر ات عدٓدة لمت خـ ، ٓر اف اكثر التعٓر ات شٓوعاولٍذا 

عبارة عف االرت اع الهستهر و الهمهوس  ْ الهستوى العاـ لالسعار لكؿ السمع و الخدهات هها اىً 
 .(2)ٓصاحبً ارت اع  ْ تكالٓؼ الهعٓشة
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 تعريف القوة الشرائية لموحدة النقدية:
 .(1)عبارة عف هجهوع السمع و الخدهات التْ ٓهكف الحصوؿ عمٍٓا هقابؿ وحدة ىقدٓة واحدة

 :ن المستوى العام لألسعار و القوة الشرائية لموحدة النقديةالعالقة بي
ٌىاؾ عالقة عكسٓة بٓف القوة الشرا ٓة وهستوى األسعار،حٓث تقؿ القوة الشرا ٓة لموحدة الىقدٓة كمها زاد 

 الهستوى العاـ لألسعار ،وكمها اىخ ض الهستوى العاـ لألسعار تٓزد القوة الشرا ٓة لموحدة الىقدٓة .
 و مؤشرات التضخم:دالالت 

 ٓجب اف ٓكوف ارت اع االسعار همهوسا.-5
ٓجب أف ٓكوف االرت اع هستهرا، مو ارت عت األسعار ل ترة هحددة ثـ عادت إلِ ها كاىت عمًٓ -2

 سابقا، إىىا ال ىسهْ ٌذي الحالة ت خها.
الحصوؿ  ٓستطٓع ٓجب أف ٓرا ؽ االرت اع العاـ لألسعار اىخ اض لمدخؿ الحقٓقْ لم رد،أي أف ال رد ال-3

 عمِ ى س الكهٓة هف السمع والخدهات التْ كاف ٓحصؿ عمٍٓا قبؿ ارت اع األسعار.
ذا -4 ٓجب أف ٓرا ؽ ارت اع األسعار تآكؿ السمع و الخدهات التْ كاف  ٓست ٓد هىٍا ال رد قبؿ الت خـ،ٌو

  ٓعىْ اف تمؾ السمع و الخدهات أصبحت بعد الت خـ خارج قدرة ال رد الشرا ٓة.
II. : مؤشرات ومقاييس التضخم 

  هف اٌهٍا:
  األرقام القياسية لألسعار : -0 

ب ىً الوزف الترجٓحْ لإلى اؽ عمِ كؿ سمعة هها تستقطعً هف دخوؿ األ راد  الرقـ القٓاسْٓعرؼ        
)لسىة القٓاس ىسبة إلِ األوزاف الترجٓحٓة لتمؾ السمعة لسىة األساس

2
). 

 
) ( :CPIست الك )مؤشر أسعار اال -0

3
) 

و تقدٓر  ستخداها  ْ قٓاس هعدؿ الت خـ بالىسبة لهشتٓرات أسرة ىهوذجٓةالوسا ؿ ا رأكثٌو        ، ٌو
التْ تشتٓرٍا أسر الطبقة هتوسطة الدخؿ هقارىة  ، لتكالٓؼ شراء هجهوعة ىهوذجٓة هف السمع و الخدهات

  . بى س التكالٓؼ  ْ السىة السابقة
كها ٓعكس الرقـ  ، مة  ْ تركٓب ٌذا الهؤشر هف دولة إلِ أخرىستٍالؾ الداخوتختمؼ سمة اال 

تعمؽ األهر ٌىا بذلؾ الهقٓاس أو  ،الت ٓرات التْ تطرأ عمِ القوة الشرا ٓة  االستٍالؾ القٓاسْ ألسعار ٓو
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 ىً ال ٓقٓس تكم ة الهعٓشة أو ت ٓراتٍا أوأ إال ، الهؤشر الذي ٓقٓـ هتوسط الت ٓر الذي ٓحدث  ْ األسعار
 ستٍالؾ األسرة.اىٓة اهٓز 

 : CPIكيفية حساب معدل التضخم إنطالقا من  
ؾ بٓف ستٍالاال هعدؿ الت خـ السىوي لسمع وخدهات الهستٍمؾ ٌو هعدؿ الت ٓر  ْ هؤشر أسعار     

حسب كها ٓمْ: ،  ترتٓف  ٓو
                 حٓث أف :          10011   tttt CPICPICPIINF   

 

 INFt   السىة الثاىٓة .  ْ ـ: هعدؿ الت خ     
 CPIt      ستٍالؾ  ْ السىة الثاىٓة.اال : هؤشر أسعار 
 CPIt-1     ستٍالؾ  ْ السىة األولِاال : هؤشر أسعار . 

 المعايير التي تستخدم ا المؤسسات الدولية : -3
العالهٓة  الهىظهاتعمٍٓا الهؤسسات العمهٓة و  دتعته التْ ٌىاؾ بعض الهقآٓس أو الهعآٓر  

 :      ٌذي الهعآٓر ىذكر بٓف وهفىدوؽ الىقد الدولْ والبىؾ العالهْ ، كص
 ستقرار النقدي :معيار اال1-– 3
ادة كهٓة الىقود التْ ال تقابمٍا التْ ت لمىقود ،الىظٓرة الكهٓة  هفٌذا الهعٓار ٓىطمؽ       رى اف ٓز

ادة  ْ الىات  الهحمْ الخاـ الحقٓقْ تكوف هىاخا هساعدا لظٍور ا  .(1)لت خـٓز
 : ستقرار الىقدي ٓتحقؽ عهوها هف خالؿ الهعادلة التالٓةاال و طبقا لٍذي الىظٓرة  إف 









 

 . : هعاهؿ االستقرار الىقدي         B :  حٓث أف
               

M

M
 . : هعدؿ الت ٓر  ْ الكتمة الىقدٓة 
               

Y

Y   الهحمْ الخاـ : هعدؿ الت ٓر  ْ الىات. 

 : وىىاقش ثالث حاالت
الىات  ٓدؿ عمِ تعادؿ هعدؿ الت ٓر  ْ كهٓة الىقود هع هعدؿ الت ٓر  ْ ٓساوي ص را  B عىدها 

ذا كاىت أي أف  الهحمْ الخاـ، عمِ وجود ىهو  ْ كهٓة  ؿٓدص ر ال فاكبر ه Bاألسعار هستقرة،وا 
ذا ٓعىْ أف ٌىاؾ   وطا ت خهٓة،و إذا ستهرار هعدؿ ت ٓر الىات  ٓ وؽ باالىقود  الهحمْ الخاـ ٌو
 ٓعىْ إف األسعار تتجً ىحو االىخ اض. ااقؿ هف الص ر  ٍذBكاىت 
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)معيار فائض الطمب  -0 –3
0
): 

ادة  ْ الطمب ال عمذلؾ  ،الىظٓرة الكٓىٓزة  ْ الطمب ال عاؿ  هفٌذا الهعٓار و ٓىطمؽ  ْ إذا لـ أف الٓز
هها ٓقود ،   ا ض الطمب ٓىصب أثري بالكاهؿ عمِ ر ع هستوى األسعار،  إف تقابؿ بٓزادة  ْ ا ىتاج 

  . حقٓقْ إلِ حالة ت خـ
  : ىطالقا هف الهعادلة التالٓةوقٓاس  ا ض الطمب ٓتـ ا

YSICCD gpx  )( 
 : حٓث أف

 Dx            ا ض الطمب الخاـ  : .            
 Cp             ستٍالؾ الخاص باألسعار الجآرة: اال   . 

 Cg           ستٍالؾ العاـ باألسعار الجآرة: اال         .    
  I             ستثهار  ْ األصوؿ الثابتة باألسعار الجآرة: اال. 
   : ΔS         ستثهار  ْ الهخزوف السمعْ باألسعار الجآرةاال . 

 Y             الىات  الهحمْ الخاـ باألسعار الجآرة : . 
صادرات الىرى أىٍا تٍهؿ أثر الهعاهالت الخارجٓة هف ، إجهالْ  ا ض الطمب صٓ ة وبالت هؿ  ْ     
)ثالث حاالت ٌىا واردات عمِ كؿ هف الطمب ال عاؿ والهتاح هف السمع والخدهات وتظٍرالو 

2
) : 

 . ٌىا ال ٓت ثر حجـ  ا ض الطمب، و  ٓعادؿ الص ررصٓد الهعاهالت الجآرة  : حالة التوازن

 وٓحقؽ هٓزاف الهعاهالت التجآرة , قٓهة الواردات  عف ٌىا ت وؽ قٓهة الصادرات : حالة الفائض

صبح ٌىا البد أف ٓ اؼ ٌذا ال ، و  "S ا ض وىرهز لً بالحرؼ "  :             ا ض إلِ إجهالْ  ا ض الطمب ٓو
+S  Dx= Dxn 

ْ  أخذة  ْ الىهوهد وعات هعظـ البمداف الهتخم ة و  ٌْ تصؼ هراكز هوآزفو : حالة العجز حدوث ، ٌو
 والذي ٓجب أف ٓطرح ،"  Fوىرهز لً بالحرؼ" تجآرة عجز  ْ هوآزف هعاهالتٍا ال

صبح      F  _Dx  =Dxn:     هف إجهالْ  ا ض الطمب ٓو
)معيار اإلفراط النقدي  3–3   

3
) : 

ا ض  ْ الكتمة الىقدٓة عف الهستوى الهال ـ ، إذا استطعىا هعر ة هتوسط ىصٓب و الهعبر عف ال      
الوحدة هف الىات  الهحمْ الخاـ الحقٓقْ هف كهٓة الىقود ، اف ذلؾ ٓهكىىا عىد هستوى هعٓف او هر وب 

 هف األسعار بتحدٓد حجـ ا  راط الىقدي الهولد لمت خـ.
كوف ىصٓب الوحدة الهىتجة كها ٓم        ْ :      ٓو
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 حٓث أف :
 λ  هتوسط ىصٓب الوحدة هف الىات  الوطىْ ا جهالْ الحقٓقْ هف كهٓة الىقود الهتداولة السا دة  ْ سىة :

 .األساس عىد هستوى هعٓف هف األسعار
 M سىةالبال عؿ  ْ  ة: كهٓة الىقود الهتداول. 
 Y    الهحمْ الخاـ.             : الىات                                                                                                                                                                                                                                                                                

تـ حساب حجـ ا  راط الىقدي كها ٓمْ tt : ٓو MYM  ' 
 حٓث أف:    

  'M : حجـ ا  راط الىقدي . 
λ    :  سىة  الىقود الهتداولة السا دة  ْ كهٓةهف  الهحمْ الحقٓقْ هتوسط ىصٓب الوحدة هف الىات

 .   هف األسعاراألساس عىد هستوى هعٓف 
 Yt       باألسعار الثابتة  ْ السىة الهحمْ الحقٓقْحجـ الىات . 
  tM كهٓة الىقود الهتداولة بال عؿ  ْ السىة : .  

III. أنواع التضخم : 
ي الظاٌرة، تعٓرؼ هحدد لمت خـ  قد ظٍرت عدة تقسٓهات لٍذ و عقتصادٓٓف  ْ اال ختالؼىظرا ال 

 : اوحسب عدة هعآٓر أٌهٍ
  حدة التضخم : من حيث-0
 :  اٌىاؾ عدة أىواع حسب ٌذا الهعٓار أٌهٍ 
 : التضخم الزاحف )التدريجي( -0 -0
ادة الهستهرة  ْ األسعار   طمؽ عمًٓ البعض الت خـ الهتدرج ،و ٓتهثؿ ٌذا الىوع هف الت خـ  ْ الٓز ٓو

ادة   .(5) ْ الطمببصورة بطٓ ة،حتِ ولـ تحدث ٓز
 التضخم الجامح )المفرط( : -0 -0

تهٓز بارت اع ٌا ؿ  ْ األسعار واىخ اض قٓهة الوحدة الىقدٓة الِ درجة  ٓعتبر اخطر أىواع الت خـ ،ٓو
ٓدة جدا  .(2)تصبح ٌز

 من حيث التأثير و الظ ور:-0
 : التضخم المكبوت )الكامن( -0 -0

هاتٍا  ْ الحٓاة االقتصادٓة ،وتعهؿ عمِ تثبٓت ٓحدث ٌذا الت خـ  ْ األقطار التْ تتدخؿ حكو 
األسعار،وخاصة األسعار ال روٓرة وتهىعٍا هف االرت اع أو تسهح لٍا باالرت اع  ْ حدود  ٓقة خالؿ 
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 ترة هف الزهف ،بالر ـ هف وجود اتجاي وا ح الرت اعٍا لو تركت لقوى السوؽ الحر،او تقوـ الدولة بتقدٓـ 
هف الهحا ظة عمِ أسعار  اتخ ٓض ال را ب الهقررة عمٍٓـ،وذلؾ حتِ ٓتهكىو  إعاىات هالٓة لمهىتجٓف،أو

)هىتجاتٍـ ثابتة
1
). 

 :  التضخم المكشوف )المفتوح(-0-2
ٌو عبارة عف تمؾ الحالة التْ ٓسهح  ٍٓا لمقوى الت خهٓة بالتعبٓر عف ى سٍا  ْ شكؿ ارت اع  عمْ  ْ  

)ف ت ثٓري وا حٓكوف ظاٌرا و همهوسا أي أ ثهستوى األسعار، حٓ
2
). 

IV. :النظريات المفسرة لمتضخم 
 نظرية تضخم جانب الطمب:-5

أوؿ هف وجً األىظار  ْ العصر الحدٓث إلِ دور الطمب الكمْ  ْ الت خـ ٌو االقتصادي الهعروؼ 
)كٓىز وتعرؼ ىظٓرتً  ْ ٌذا الخصوص باسـ ىظٓرة جذب الطمب

3
). 

لهستوى العاـ لألسعار ىتٓجة وجود  ا ض  ْ الطمب تعرؼ ٌذي الىظٓرة الت خـ عمِ اىً االرت اع  ْ ا
ادة  ْ العرض.  الكمْ ،ال ٓقابمً ٓز

 االرت اع  ْ األسعار ٌو ىتٓجة إ راط الطمب عمِ السمع و الخدهات،سواء كاف الطمب استٍالكٓا أو 
ادة  ْ الطمب  .استثهآرا،ب كثر هها تستطٓع الطاقة ا ىتاجٓة لالقتصاد القوهْ،هقابمة ٌذي الٓز

ىخ ض الطمب  و ٓهكف حدوث ٌذا الىوع هف الت خـ عىدها ترت ع أسعار ال ا دة إلِ هستوى هعٓف ،ٓو
كوف الطمب عمِ الىقود بدا ع الهعاهالت  ٓر هرف ، اىً ٓهكف تهٓؿ ٌذا  عمِ الىقود بدا ع اله اربة ،ٓو

)ال ا ض عف طٓرؽ ٓزادة تداوؿ الىقود أل راض الهبادالت
4
) . 

ة لالختبار بالىسبة لعدد هف حاالت البمداف ال ربٓة الهتقدهة و ذلؾ هىذ أواخر ولقد تعر ت الىظٓر
الخهسٓىٓات و أوا ؿ الستٓىٓات،حٓىها بدأت هستوٓات األسعار تظٍر ارت اعا هطردا  ْ ى س الوقت الذي 
ة كاف ٓبدو  ًٓ وا حا أف ظروؼ التوظؼ الكاهؿ قد حققت عمِ وجً التقٓرب واف الدخوؿ الىقدٓة هستهر 

 ْ التزآد ،ولقد أعطت البحوث االختبآرة التْ أجٓرت لمىظٓرة الكٓىٓزة لمت خـ ت ٓٓدا لٍا  ْ العدٓد هف 
الحاالت ،ولكف بالر ـ هف ذلؾ لٓس ٌىاؾ شؾ  ْ أف ٌذي البحوث قد قابمت العدٓد هف الهشاكؿ 

سبب  ْ الظاٌرة الت خهٓة التطبٓقٓة،واحد األسباب الٍاهة لٍذي الهشاكؿ تشابؾ العواهؿ التْ ٓهكف أف ت
  ْ الواقع العهمْ.

 هثال ىجد أف اختبار الىظٓرة اتسـ بالصعوبة عمِ وجً الخصوص  ْ بعض البمداف التْ ٓت ثر  ٍٓا 
)هستوى األسعار كثٓرا ب سعار السمع و الهواد الخاـ الهستوردة

5
). 
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 تضخم دفع التكاليف : -0
ىش  الت خـ ٌىا بسبب ارت اع تٍتـ ٌذي الىظٓرة بت سٓر الت خـ هف جاىب ال عرض و لٓس الطمب ،ٓو

 التكالٓؼ .
وقد تبمورت الىظٓرة  ْ ظروؼ الهىاقشات التْ دارت  ْ أوربا هىذ ىٍآة الحرب العالهٓة الثاىٓة ثـ  ْ 
الوالٓات الهتحدة األهٓركٓة خصوصا خالؿ الخهسٓىٓات و الستٓىٓات حوؿ ارت اع هعدالت األجور بشكؿ 

 ا ىتاج و الطمب الكمْ واثر ذلؾ  ْ ر ع ى قة ا ىتاج وهف ثـ اىد اع هستوٓات أسعار هستقؿ عف ظروؼ
)الهىتجات الىٍا ٓة إلِ أعمِ

1
)     . 

 و بالىظر إلِ ت خـ د ع التكالٓؼ ٓهكف لىا أف ىصى ً إلِ ثالثة أىواع ٌْ:

  دفع األجور : تضخم-0-0
ادة  ْ العهاؿ بىسبة أ ارت اع أجوررت اع  ْ األسعار الىاشئ عف االحٓث ٓشٓر إلِ ذلؾ   كبر هف الٓز

2) إىتاجٓة العهؿ
). 

كذا  اىً طبقا لمىظٓرة ٓحدث الت خـ بسبب   وط الىقابات العهالٓة لٓزادة األجور الىقدٓة بسرعة اكبر  ٌو
ادة التْ تحدث  ْ األحواؿ العادٓة )هف الٓز

3
). 

 دفع األرباح :  تضخم-0-0
ت  عف القرارات التْ تتخذٌا الهىشات االحتكآرة الكبرى بر ع أسعار ذلؾ االرت اع  ْ األسعار الىا

)هىتجاتٍا ،وذلؾ لتحقٓؽ أرباح احتكآرة
4
)  . 

 دفع المنتجات :تضخم  -0-3
تعتهد بعض الدوؿ اعتهادا كبٓرا عمِ الواردات و الهواد األولٓة و الوسٓطة و تدخؿ ٌذي الواردات  ْ 

ادة ى قات إىتاج السمع و الخدهات و  عٓة ،وارت اشكؿ هواد وسٓطة لصىع هىتجات ىٍا  ا ٓؤدي لٓز أسعاٌر
ا ادة أسعاٌر )ٓؤدي ٌذا إلِ ٓز

5
). 

 نظرية التضخم ال يكمي : -3
و         . قتصادٌاوتىهٓة ات سٓر لمت خـ خاصة  ْ البمداف الىاهٓة التْ تسعِ إلِ تحدٓث  ثأحدٌو
قتصاد الطمب الكمْ والعرض الكمْ  ْ اال تركٓب ٓذٌب إلِ أف الت خـ ٓىجـ عف ت ٓرات داخمٓة  ْ ٍو 

ركز ٌذا الت سٓر أٓ ا  ه رطا ولو لـ ٓكف الطمب الكمْ حتِ، قتصادٓة تكوف  ٍٓا األجور عمِ و عٓة آو
6) ىخ ا اهرىة ارت اعا و ٓر هرىة ا واألسعار

).  
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ٓتولد  احبٍا ت خها ىقدٓاال بد وأف ٓص ،  الدوؿ الهتخم ة عىدها ت ع الخطط التىهوٓة وتبدأ  ْ تى ٓذٌا 
ادة الدخوؿ الىقدٓة والدخوؿ الجدٓدة الىاجهة عف توظٓؼ عواهؿ ا ىتاج ادة  عف ٓز ، بهعدؿ ٓ وؽ هعدؿ ٓز

ة و ت خـ تقت ْ بً العهمٓة التىهٓو تهٓز الت خـ الذي ٓسود الدوؿ الهتخم ة أىً  ا ىتاج الوطىْ ٌو ٓو
عهمٓة الختىاقات هادٓة  ْ ا ىتاج خالؿ ، ٓىت  عف اواقع ت خـ ٌٓكمْ ت خـ جذب الطمب إال أىً  ْ ال

تهٓز الت خـ الذي ٓسود الدوؿ الهتخم ة اىً ت خـ جذب طمب إال اىً  ْ الواقع ت خـ ٓة و التىه ،ٓو
)ٌٓكمْ،ٓىت  عف اختىاقات هادٓة  ْ ا ىتاج خالؿ عهمٓة التىهٓة االقتصادٓة 

1
). 

 التضخم المستورد : -4
)ٌْالت خـ و  ستٓراداهسار قدهت لت سٓر  ىظر وجٍات ٌىاؾ ثالثة      

2
) : 

 : ف التكالي رتفاعاطرح  -0 -4 
 ستٍالؾاالسمع التجٍٓز أو سمع  ، ىصؼ الهصىعةالسمع  ، عىدها ٓٓزد سعر الهواد األولٓة    

ادة  ْ تكالٓؼ ا ىتاج تعكسٍا بصورة آلٓة  ْ أسعار البٓع ، الهستوردة   . والداخمٓةتسجؿ الهشروعات ٓز
 ْ  %20بىسبة رت اع ( أف اOCDE) والتىهٓة ألوروبا قتصادياالإلِ حسابات هىظهة التعاوف  ستىادباال

%عمِ 2,5إلِ  0,5هف  آلْبت ثٓر  ىعكس،ا 1973 سىة إلِ 1972 سىة سعر الهىتجات األساسٓة هف
 . أسعار البمداف الصىاعٓة الر ٓسٓة

 طرح السيولة :  -4-0
هف  بهقٓاس ها ٓثبت أف تد قا لمعهمة األجىبٓة ٓٓزد،ىظٓرة الكهٓة لمىقود ٓرتبط ٌذا الطرح بال      

حدث ت ٓرات بى س ، قتصادلالالسٓولة  ذا التد ؽ، ْ هستوى األسعار تجاياالٓو ٌو  ا ض هٓزاف  هصدٌر
 ْ هعدؿ ال ا دة بٓف األسواؽ  تقا رو الىاجهة عف  الهد وعات الجآرة أو الحركات الذاتٓة لرؤوس األهواؿ

 . ٓـ العهمة الوطىٓةٓالهالٓة وتوقعات إعادة تق
 طرح الدخل :  -4-3
 ٓٓزد    ا  ا جاريتال ًت هد وعاهٓزاف  حقؽٓ، ها ٓزادة  ْ الطمب الخارجْ قتصاداعىدها ٓسجؿ     
ٌذا ال ا ض  ْ الطمب ٌو  الكاهؿ ستخداـاال ْ هرحمة ، الطمب الكمْ الداخمْهف ثهة لدخؿ الوطىْ و ا

 . ت خهْ
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V. آثار التضخم 
 ٓىت  عف ظاٌرة الت خـ آثار كثٓرة هىٍا:

 (5):األثر عمى عدم العدالة في توزيع الدخل-5-0
ذا االرت اع ٓخدـ   ات هعٓىة هف الهجتهع  ٓعىْ الت خـ االرت اع الهستهر و الهمهوس  ْ األسعار ٌو

الهدٓىٓف ٓست ٓدوف هف  أخرى، بعض التجار و الهىتجٓف و اله اربٓف  ْ األسواؽ وكذلؾ تٓو ر ب  ا
 رؽ األسعار وبالتالْ تزداد أهوالٍـ عها كاىت عمًٓ ،وال  ات األخرى الهت ررة هف االرت اع ٌْ 
ادة قٓهة  الهوظ ٓف و أصحاب الدخؿ الهحدود و الهدخٓرف  ْ البىوؾ ،وهف ٌىا تىشا عدـ العدالة  ْ ٓز

 عمًٓ قبؿ الت خـ. فـ أكثر هها كاأهواؿ أصوؿ الثروات عمِ حساب ال  ة ال قٓرة لٓزداد  قٌر
ا هف الت خـ:-  أىواع ال  ات حسب ت ثٌر

 أوال:ال  ات الهست ٓدة هف الت خـ:
ادة األرباح.-5 ادة األسعار وبالتالْ ٓز  ٓست ٓد هستمهْ األرباح ىتٓجة لمت خـ ،بسبب ٓز
ادة  ْ األجور.-2  ٓست ٓد العهاؿ اله جوٓرف إذا را ؽ الت خـ ٓز
ٓف الذٓف تتحدد دٓوىٍـ  ْ صورة ىقدٓة،ىظرا الىخ اض العبء الحقٓقْ لمدٓف ىتٓجة ٓست ٓد الهدٓى-3

 لمت خـ.
ٓست ٓد أصحاب الثروة الذٓف ٓحت ظوف ب هوالٍـ عمِ صورة عقارات أو استثهارات ىظرا الرت اع أسعار -4

 ٌذي األصوؿ.
 ثاىٓا:ال  ات الهت ررة هف الت خـ:

ادة  ْ األجور.ٓت رر هكتسبْ األجور إذا لـ ٓرا ؽ -5  الت خـ ٓز
 ٓت رر الهوظ ٓف و أصحاب الهعاشات ،الف االرت اع  ْ األسعار ال ٓتىاسب هع االرت اع  ْ الراتب.-2
مة.-3  ٓت رر هستمهْ الٓرع وال ا دة بشكؿ خطٓر ،ألىٍا تتحدد بىاءا عمِ عقود ل ترات زهىٓة طٓو
 ىقود سا مة .ٓت رر أصحاب الثروة الذٓف ٓحت ظوف ب هوالٍـ عمِ شكؿ -4
 ٓت رر الدا ىوف الذٓف تتحدد دٓوىٍـ  ْ صورة ىقدٓة.-5
)ثر التضخم عمى اإلنتاجأ -5-0

2
): 

ادة  ْ األسعار واألجور  ْ القطاعات ا ىتاجٓة سوؼ ٓجذب إلٍٓا  ، إف ها ٓترتب عمِ الت خـ هف ٓز
ذا ، رؤوس األهواؿ عمِ حساب الصىاعات األساسٓة الثقٓمة والتْ سوؼ تتجهد لها تتحهمً هف عبء  ٌو

، و ْ ى س الوقت  ٍْ ال تجد رؤوس  رت اع األجور داخؿ القطاع لهواجٍة ى قات العهاؿ الهتزآدةا
 األهواؿ الكا ٓة لتوسٓع طاقتٍا ا ىتاجٓة .

                                                 
 .543،542ىيثم الزعيب وحسن ابو الزيت،مرجع سابق،ص (5)
(
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إلِ تخ ٓض ٓهكف أف ٓؤدي ،قتصادي لىشاط االوقد ٓىتشر ىتٓجة لذلؾ ىوع هف التشاؤـ حوؿ هستقبؿ ا
وكؿ ٌذا  ، وٓزادة عرض السمع ىتٓجة طرح الكهٓات الهخزىة هىٍا هاراتٍـ بشكؿ عاـستثال رجاؿ األعهاؿ

قتصاد ، وتىتشر حتِ تشهؿ االقطاعات هعٓىة  فىكهاش تبدأ هقد ٓؤدي باالقتصاد إلِ الوقوع  ْ أزهة ا
  . بهجهوعً

 األثر عمى التجارة الخارجية :-5-3
)و ٓرجع ذلؾ إلِة هٓزاف التجارة الخارجٓ  ْٓؤدي الت خـ إلِ عجز  

1
): 

تالْ الا وبرت اع أسعاٌرسة الخارجٓة بسبب االسمع الهحمٓة ت قد قدرتٍا عمِ الهىا عىدها ترت ع أسعار  -
 .  ىخ اض حجـ الصادرات،هها ٓؤدي إلِ االدوؿ تحجـ عف استٓراد تمؾ السمع   إف

 إف   ، لة ولكف ب سعار أقؿعىدها ترت ع أسعار السمع الهحمٓة هع وجود سمع هستوردة  ْ ى س الدو  -
تجً ىحو السمع الهستوردة وبالتالْ   الهجتهع الهحمْ سوؼ ٓترؾ السمع الهحمٓة ذات األسعار الهرت عة ٓو

 ٓٓزد . سوؼ  إف حجـ الواردات

 . الهٓزاف التجاري ْ عجز  واردات عف حجـ الصادرات ٓؤدي إلِٓزادة حجـ ال -

 

 المطمب الثالث: الب ط ال  ة
 خاصة العالم، دول اقتصادٌات جمٌع منها تعانً التً االقتصادٌة المشاكل أهم بٌن من البطالة دتع      

 أزمة من تعانً األخرى هً المتقدمة الدول أصبحت حٌث  2008سنة ةالمالٌة العالمٌ األزمة حدوث بعد

 نسب تتمٌز و،6.7%)  األوروبً االتحاد دول ،  5.8%برٌطانٌا ، 6.5 %المتحدة البطالة )الوالٌات

 للظروؾ ةاخطر نتٌج ٌجعلها مما المتقدمة، الدول فً النسب تلك عن بارتفاعها النامٌة الدول فً البطالة

 مستوى على وخٌمة اجتماعٌة آثار من لها لما المجتمعات، تلك أفراد ٌعٌشها التً واالقتصادٌة االجتماعٌة

 تعتبر أٌن العمل، سوق فً والطلب العرض قوى بٌن التوازن اختالل عند البطالة تظهر.والمجتمع الفرد

 حدود فً بالمابة ست و ثالث بٌن النسبة تعتبر كما ذلك السوق، ومقاٌٌس مإشرات أهم البطالة نسب

 االقتصادي األداء تدهور تاحد مإشرا ٌعتبر العمل سوق اختالل وبدوره .للبطالة الطبٌعٌة المستوٌات

 ومنظري االقتصاد علماء طرؾ من القدم منذ كبٌر تمامباه حظً العمل سوق فإن ولهذا .الكلً

 .(2)السوق هذا فً التوازن إٌجاد لمحاولة واألبحاث الدراسات تعمقت كما االقتصادي، الفكر

    

الرؼم من سهولة إدراك الناس  البطالة تحدٌداً شامالً ودقٌقاً أمر لٌس سهالً، فعلىمفهوم تحدٌد إن  

ن جمة ومللعاطلٌن عن العمل، إال أن محاولة التحدٌد العلمً والعملً لهذا المفهوم تواجه صعوبات 

ٌُسجلون عاطلٌن ربما ٌعملون فً أنماط عدٌدة من  صعوبات التحدٌد الدقٌق للبطالة أن بعض الناس الذٌن 
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بعض الوقت، أو ٌعملون فً وظابؾ على فترات األنشطة، كما أن عدداً من الناس ٌعملون بؤجر ل

 متقطعة. وأخٌراً، هل ٌدخل المتقاعد عن العمل فً نطاق البطالة.

I. :تعرٌف البطالة  

تعرؾ البطالة على أنها :  الحالة التً ٌكون فٌها الفرد قادراً على العمل و راؼبا فٌه وٌبحث عنه        

ل علٌه، ومن ثم فالزاهد فً العمل ال ٌعد عاطالً و ال وٌقبله عند مستوى األجر السابد ولكن ال ٌحص

ٌواجه بالتالً مشكلة اقتصادٌة، ومن أمثلة الزاهدٌن فً العمل ربة البٌت، فهً تتفرغ كلٌة ألعمال 

المنزل، وال تبحث عن عمل ، أما إذا كانت قادرة على العمل و تبحث عنه فهً عاطلة ، ومن أمثلة 

ذٌن لدٌهم عقارات أو أسهم أو سندات ، وال ٌعملون و تدر علٌهم دخال ال الزاهدٌن فً العمل هإالء ال

ٌعرضهم لمشاكل الفقر و تبعاته، وهم ٌؤنفون من العمل ألن الثروة تساعدهم على التبلد و التقاعد، ولو أن 

)هناك من ٌعملون على األقل كؤصحاب أعمال، و ٌبحثون عن العمل رؼبة فً شؽل أوقات فراؼهم
1

). 

 عمل عن ٌبحثون أنهم بالرؼم ٌعملون وال العمل على القادرٌن األشخاص عدد"أنها  على البطالة تعرؾو
)ي"جد بشكل

2
)

.  
 ٌرتبط مفهوم البطالة أساسا بالقدرة، الرؼبة والبحث عن العمل، وٌمس الفبة النشٌطة أو القوى العاملة.  

 ٌتمكن جزء من القوة العاملة من وتعرؾ البطالة بؤنها ظاهرة اختالل توازن سوق العمل، بحٌث ال

 الحصول على عمل. 

حول  1982له سنة  18و طبقا للتعرٌؾ الذي اعتمده المكتب الدولً للعمل فً الملتقى الدولً 

إحصاءات العمل ،والذي اعتبر الشخص الذي فً سن العمل بطاال كل من توفرت فٌه ثالث معاٌٌر او 

)شروط أساسٌة و هً
3

): 

دون عمل و ٌعنً انعدام تام للعمل أثناء فترة االستبٌان فٌعتبر الشخص بدون عمل إذا لم المعٌار األول:ب

ٌعمل على اإلطالق خالل تلك الفترة ،هذا المعٌار ٌضمن الفصل بٌن حالة العمالة و البطالة ،حٌث ٌمكن 

 .تصنٌؾ الشخص الذي ٌقوم بعمل عارض فً نفس الوقت الذي ٌكون ٌبحث فٌه عن عمل بؤنه بطال

المعٌار الثانً:متاح للعمل لكً ٌصنؾ الشخص بؤنه بطال ٌجب أن ٌكون متاحا للعمل ٌعنً ٌكون قادرا 

أو مستعدا للعمل إذا توافرت من خالل فرصة البحث وٌستبعد كل األفراد الذٌن ٌبحثون عن العمل 

 لمباشرته فً فترة الحقة.

اتخذوا خطوات محددة للحصول على العمل  المعٌار الثالث:ٌبحث عن العمل:ٌنطبق على األفراد الذٌن

،نشر إعالنات لمن خالل فترة معٌنة وهذه الداللة على جدٌة البحث مثل التسجٌل فً مكاتب التشؽٌ

 البحث عن العمل.
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سنة ممن ٌعملون  60و15وتعرؾ القوة العاملة على أنها"  مجموع األفراد الذٌن هم فً سن العمل بٌن 

ي ، باستثناء كبار السن والمتقاعدٌن والعاجزٌن وربات البٌوت ؼٌر أو ٌبحثون عن عمل بشكل جد

)الراؼبات فً العمل والطالب بؤنواعهم
1

) ". 

II.  قٌاس البطالة: 
ٌعد قٌاس البطالة أو عدد العاطلٌن عن العمل فً أي دولة مإشرا هاما و ذلك لتسهٌل المقارنة عبر  

 الزمن أو فٌما بٌن الدول ٌتم حساب معدل البطالة. 

وحجم البطالة ٌقاس بالمطلق كؤن ٌقول أن حجم البطالة فً الجزابر مثال ثالثمابة ألؾ عاطل عن العمل، 

)% مثال 15ولكن األؼلب هو قٌاس البطالة نسبٌا كان ٌقال تبلػ البطالة 
2

). 

العاملة وٌعرؾ معدل البطالة كنسبة بٌن عدد العمال العاطلٌن إلى العدد الكلً للعمال المشاركٌن فً القوة 

)فً فترة زمنٌة معٌنة، أي أن
3

) : 

    100× معدل البطالة =   عدد العاطلٌن عن العمل   

 القوة العاملة                      

وٌشٌر مصطلح قوة العمل هنا إلى جمٌع األفراد العاملٌن و العاطلٌن الذٌن ٌرؼبون فً العمل فً ظل 

 األجور السابدة.

 العمالة + حجم البطالة. أي أن قوة العمل = حجم 

 فً المجتمع ماٌلً:  لوبالتالً تتضمن مكونات القوة العم

العاملون : وٌتضمن هذا المكون كل الذٌن ٌعملون لدى ؼٌرهم أو ٌقومون بؤي أعمال خاصة لكل الوقت 

 أو لبعضه، سواء أكانت عمالة مإقتة أم عمالة دابمة، وسواء أكان ذلك فً مجاالت مدنٌة أم مجاالت

 عسكرٌة.

المتعطلون: وٌتضمن هذا المكون كل األفراد القادرٌن على العمل والراؼبٌن فٌه والباحثٌن عنه، وال 

 ٌجدون فرص عمل متاحة لهم فً ظل األجور السابدة. 

 توجد بعض الصعوبات عند تحدٌد معدل البطالة نظرا لعدة أسباب من بٌنها: 

 ة العاملة.اختالؾ فبة العمر التً تدخل فً قٌاس القو-

 اختالؾ الفترة الزمنٌة المحددة للبحث عن العمل.-

كما تختلؾ طرٌقة قٌاسه من الدول النامٌة إلى الدول المتقدمة نظرا اعدم دقة اإلحصابٌات المستخدمة 

 لقٌاس معدل البطالة.
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)ومن األهمٌة بمكان أن نشٌر إلى المالحظات اآلتٌة
1

): 

 ن دولة إلى أخرى وتتمثل أهم أوجه االختالؾ فٌما ٌلً :تختلؾ طرٌقة قٌاس معدل البطالة م-1

الفبة العمرٌة المحددة فً التعرٌؾ وذلك لوجود تباٌن فً السن المحددة لقٌاس السكان الناشطٌن -    

 اقتصادٌا .

الفترة الزمنٌة المحددة للبحث عن عمل .وذلك أن بعض الدول تحددها بؤربعة أسابٌع كما فً -     

 متحدة األمرٌكٌة مثال ، بٌنما تحدد بؤسبوع واحد فً الٌابان حتى ٌحسب الفرد متعطال.الوالٌات ال

كٌفٌة التعامل إحصابٌا مع الخرٌجٌن الجدد، وكذلك مع األفراد الذٌن ال ٌعملون بصفة منتظمة، أو -     

 ما ٌعرؾ بالعمالة الموسمٌة أو المإقتة.

ٌاس معدل البطالة ،حٌث تعتمد بعض الدول على تعداد تباٌن مصادر البٌانات المستخدمة فً ق-      

السكان فٌها، بٌنما ٌعتمد بعضها اآلخر على مسوح العمل كعٌنات ،ودول أخرى ، تلجؤ إلى إحصابٌات 

 مكاتب العمل من خالل إعانات البطالة المقدمة  للعاطلٌن.

الدول المتقدمة وذلك لألسباب إن قٌاس معدل البطالة ٌكون أكثر صعوبة فً الدول النامٌة مقارنة ب-2

)التالٌة
2

): 

عدم توفر بٌانات سلٌمة لدى الجهات الرسمٌة التً ٌستدل منها على حجم البطالة، وذلك بسبب عدم  - 

وجود إعانات بطالة تحفز األفراد المتعطلٌن على تسجٌل أنفسهم هذا من ناحٌة.أو لعدم توافر وسابل 

بتكوٌن قواعد بٌانات ٌمكن االعتماد علٌها بدرجة ثقة معقولة من  مالبمة لجمع المعلومات على نحو ٌسمح

 ناحٌة أخرى.

الوزن النسبً لما ٌسمى باالقتصاد الخفً فً الدول النامٌة مقارنة بالدول المتقدمة.وال تدخل أنشطة هذا -

امٌة تكون أقل االقتصاد فً اإلحصاءات الرسمٌة ، ومن ثم فإن البٌانات المتعلقة.بهذا القطاع فً الدول الن

 من حقٌقتها .

عدم وجود إحصاءات وبٌانات دقٌقة عن االقتصاد عٌر الرسمً فً الدول النامٌة ، وهو عادة قطاع -

حضري ٌضم المشروعات الصؽٌرة والحرفٌن العاملٌن لحسابهم الخاص و المحالت والمقاهً ،ما شبه 

 ة .ذلك ،رؼم زٌادة الوزن النسبً لهذا القطاع فً الدول النامٌ

 السكان تعداد على الدول بعض تعتمد حٌث البطالة، معدل قٌاس فً المستخدمة البٌانات مصادر تبٌان

 من العمل مكاتب إحصابٌات إلى تلجؤ أخرى ودول كالعٌنات، العمل مسوح على اآلخر ٌعتمد بٌنما فٌها،

 .للعاطلٌن المقدمة البطالة إعانات خالل
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III. أنواع البطالة: 

 ٌة:البطالة اإلجبار 

تعرؾ البطالة اإلجبارٌة أو كما ٌطلق علٌها أحٌانا البطالة السافرة على أنها وجود أفراد قادرٌن على 

العمل و ٌبحثون عن العمل بشكل جاد عند األجور السابدة ولكنهم ال ٌحجون عمال وبالتالً ال ٌوجد لهم 

)بطالة الدورٌة وظابؾ فً أي مكان داخل االقتصاد القومً وٌندرج تحت هذا النوع من ال
1

هذه ، (

األخٌرة تتمثل فً التقلبات الدورٌة التً تطرأ على مجموع النشاط التجاري واالقتصادي فً الدولة وتمثل 

السبب الربٌسً لبطالة الواسعة فً التحول من االزدهار والرواج إلى حالة الركود والكساد، وتحدث 

مرونة األجور الحقٌقٌة فً االتجاه النزولً  عندما ٌنخفض الطلب الكلً على العمل فً مواجهة عدم

)وبالتالً ٌنضم مجموعة من العاملٌن العاطلٌن أصال
2

). 

  : البطالة االحتكاكٌة 

هً البطالة التً تحدث بسبب التنقالت المستمرة للعاملٌن بٌن المناطق والمهن المختلفة، و تنشؤ بسبب 

األعمال الذٌن تتوفر لدٌهم فرص العمل .و  نقص المعلومات لدى الباحثٌن عن العمل، ولدى أصحاب

ٌعتقد عدد من االقتصادٌٌن أن البطالة االحتكاكٌة وإن كانت تنشؤ بسبب تنقالت األفراد بٌن المهن 

)والمناطق المختلفة فإن السبب الربٌسً لظهورها هو نقص المعلومات
3

). 

 :البطالة الهٌكلٌة 

ل ٌصٌب جانبا من قوة العمل بسبب تؽٌرات هٌكلٌة تحدث ٌقصد بالبطالة الهٌكلٌة ذلك النوع من التعط 

فً االقتصاد الوطنً وتإدي إلى إٌجاد حالة عدم التوافق بٌن فرص التوظٌؾ المتاحة ومإهالت 

وخبرات العمال المتعطلٌن الراؼبٌن فً العمل و الباحثٌن عنه . أما عن طبٌعة هذه التؽٌرات الهٌكلٌة، 

دوث تؽٌر فً هٌكل الطلب على المنتجات، أو راجعة إلى تؽٌر أساسً فهً إما أن تكون راجعة إلى ح

فً الفن التكنولوجً المستخدم، أو إلى تؽٌرات هٌكلٌة فً سوق العمل نفسه، أو بسبب انتقال الصناعات 

 بعد الصناعات انتقال نتٌجة تنشؤ البطالة من النوع لهذا حاالت أًٌضا هناكو، إلى أماكن توطن  جدٌدة

 هٌكلٌة تؽٌرات من أًٌضا ذلك ٌرافق وما مدنٌة صناعات إلى عسكرٌة صناعات من لكبرىا الحروب

 المدنٌة العاملة بالقوة والتحاقهم العسكرٌة الخدمة من كبٌرة أعداد لتسرٌح نتٌجة العمل سوق فً كبٌرة

 PFإلى رٌؾال من العمال لهجرة نتٌجة النامٌة الدول فً العمل سوق فً هٌكلٌة تؽٌرات من ٌشابهها وما

)الحضري المناطق فً البطالة معدالت وارتفاع المدن
4

). 
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 :البطالة المقنعة 

بها تلك الحالة التً ٌتكدس فٌها عدد من العمال بشكل ٌفوق الحاجة الفعلٌة للعمل، بحٌث إذا وٌقصد 

ٌة سحبت تلك العاملة الزابدة من أماكن عملها فان حجم اإلنتاج لن ٌنخفض وتوصؾ اإلنتاجٌة  الحد

لهإالء العمال بؤنها تعادل صفرا ، وقد تكون سالبة إذا زاد اإلنتاج بعد خروجهم ، وٌعتبر ذلك بان 

)وجودهم فً الوحدة اإلنتاجٌة كان ٌعرقل جهود اآلخرٌن
1

). 

 :بطالة االختٌارٌة 

فٌه  هً حالة ٌتعطل فٌها العامل بمحض إرادته واختٌاره،حٌنما ٌقدم استقالته عن العمل الذي كان ٌعمل

إما بعزوفه عن العمل أو تفضٌله لوقت الفراغ ، أو ألنه ٌبحث عن عمل أفضل ٌوفر له أجرا أعلى 

)وظروؾ عمل أحسن .فقرار العمل هنا اختٌاري لم ٌجبره علٌه صاحب العمل
2

) . 

  البطالة الطبٌعٌة: حصة من البطالة ؼٌر قابلة للتخفٌض  بواسطة إجراءات السٌاسة

)ل فً سوق الشؽلاالقتصادٌة سببها خل
3

). 

  الموسمٌةالبطالة : 

هً حالة التً ٌتعطل فٌها جزء من القوة العاملة نتٌجة انكماش الطلب على سلعة معٌنة خالل فترات 

معٌنة ؼٌر مواسم ازدهارها ونمابها ومثال على ذلك موسم معاصر الزٌتون أو موسم المنتجات الصٌفٌة 

نتجات ٌزداد الطلب علٌها وٌزدهر األمر الذي ٌزٌد من حجم أو الشتوٌة ففً الموسم المخصص لهذه الم

الطلب على القوة العاملة المستخدمة بٌد أن هذا الطلب ٌنحصر أو ٌختفً أحٌان عند انتهاء موسم اإلنتاج 

)وهنا تظهر ما ٌسمى بالبطالة الموسمٌة
4

). 

 :البطالة الوافدة 

م بعض العاطلٌن عن العمل عن االنخراط وهو نوع من البطالة ساد االعتقاد برواجه نتٌجة إحجا

بوظابؾ دنٌا  خوفا من نظرة المجتمع . وبذلك تركت العدٌد من المهن التً صنفت ضمن الوظابؾ الدنٌا 

كالعمل فً تنظٌؾ الشوارع  وجمع القمامة  للوافدٌن من الدول أخرى وبذلك بقاء بعض شباب هذه الدول 

)دون عمل
5

). 
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 : البطالة السلوكٌة 

ظهر فً الدول التً ٌؤتونها العدٌد من أبناء الدول المجاورة لها هربا من البطالة فً بالدهم للعمل وت

فً أي وظٌفة فً هته الدولة مما ٌجعلهم ٌزاحمون أبناء هته الدولة على الوظابؾ المتاحة خاصة 

)وأنهم ٌقبلون أجورا تقل بكثٌر عما ٌمكن أن ٌقبله العمال المحلٌون
1

). 

IV.  الةلبطاآثار:        

 وسلبٌة على الحالة االقتصادٌة للمتعطلٌن عن العمل ، حٌث ٌنخفض دخلهم  للبطالة آثار مباشرة

أو ٌصل إلى الصفر ، وال تقتصر اآلثار االقتصادٌة على المتعطلٌن عن العمل فقط بل وتشمل أٌضا 

راء ٌنخفض معدل اقتصاد الدولة ككل ، ففً حالة وجود بطالة وركود حركة اإلنتاج والبٌع والش

 االستثمار الذي ٌعتبر بمثابة المحرك األساسً للنشاط .

 ٌعتبر المصدر البشري المخزون الحقٌقً لثروة أي مجتمع ي:االستعمال الضعٌؾ للمورد البشر

أنه من المفروض أن كل أفراد المجتمع مطالبون بالمساهمة فً العمل لخٌر هذا  أساس ىوهذا عل

رٌق منهم فً القٌام بواجبه اإلنتاجً الموجه للمجموعة التً ٌعٌش معها المجتمع المجتمع فإذا لم ٌوفق ف

لحقتها خسارة مادٌة جراء تعطلهم، ولعدم استثمارها لتلك الموارد البشرٌة الثمٌنة فً أعمال أخرى للدفع 

مدّمر  بعجلة التقدم، وبالتالً ٌقع العبء على السلطات العمومٌة وتنقلب اآلٌة من مصدر للثروة إلى

  .(2)لها

 من المعروؾ أن اإلنسان معرض للنسٌان ، بالتالً فهو معرض  :المكتسبة تضٌٌع المواهب

هذا التضٌٌع ٌصٌب مواهب اإلنسان العقلٌة،الفكرٌة والفنٌة،حٌث أثبتت معظم الدراسات  ،للخطؤ

خصابص  السٌكولوجٌة أن اإلنسان العادي إذا لم ٌطبق ما تعلّمه خالل مدة معٌنة تختلؾ حسب

األشخاص، فإّنه ٌفقد ما تعلّمه، وبالتالً تصبح خسارة مزدوجة: من جهة تضٌع سنوات من التعلم 

والتكوٌن، ومن جهة أخرى تضٌع األموال العامة التً أنفقت على المدارس ومراكز التكوٌن المهنً 

 همردود ٌتن والجامعات ، حتى وإن حدث و اشتؽل هذا الشخص بعد فترة زمنٌة نوعا ما طوٌلة تكو

 ضعٌفة وتلزمه نفقات أخرى إلعادة تكوٌنه.

 األساسٌةعلى االحتٌاجات  لإلنفاقصٌص جانب من موارد الدولة خٌترتب على ت 

وسٌاسٌة خطٌرة كلما وجد متعطلون فقدوا  ةلمشكلة اجتماعٌفالحكومات تجد نفسها مواجهة ،للمتعطلٌن

الضرورٌة عن  اإلعاناتوهنا البد من توفٌر  أساسٌةمصادر دخلهم ولهم هم وعابالتهم احتٌاجات 

تذهب لبناء  أنكان من الممكن فً ؼٌر ظروؾ البطالة  اإلعاناتطرٌق المٌزانٌة العامة ومبالػ هذه 

                                                 
(

1
 .275ادلرجع السابق،ص (
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 .54،ص 2229/2252والتسيَت،جامعة فرحات عباس،سطيف،



و  إنسانٌاتلتزم  أنالحكومات البد  أنعرفا سابدا على مستوى العالم  أصبحمستشفٌات وقد  أومدارس 

 .(1)لهم فرصا للعملالمتعطلٌن حتى تتوافر  بإعانةسٌاسٌا 

  تعنً البطالة حالة عدم التشؽٌل الكامل، والذي ٌإثر بدوره على عدم الوصول الى حالة التوازن

 .(2)تعتبر البطالة هدر للطاقات االقتصادٌة والتفرٌط بمورد نادر وهو عنصر العمل ،بحٌثفً االقتصاد

  اآلثارهذه  أناالقتصادٌة بل  ثاراآلخطورة عن  أواجتماعٌة وسٌاسٌة ال تقل سوءا  آثارللبطالة 

الذٌن كانوا ٌشؽلون  فاألشخاصاقتصادٌة خطٌرة، آثاراالجتماعٌة و السٌاسٌة تنعكس بعد ذلك فً شكل 

المعٌشٌة ثم تتدهور  أحوالهممتعطلٌن ٌتعرضون وعابالتهم لتدهور  وأصبحواوظابؾ ثم فقدوها 

 وأصدقابهم أقاربهملى طلب  المعونة من ا ٌضطروناالجتماعٌة وظروفهم النفسٌة حٌنما  أوضاعهم

 أوضاعهمحقٌقة  إخفاءوقد ٌقع هإالء فً مشكالت معقدة نتٌجة االستدانة والرؼبة فً  وجٌرانهم

مرة فحٌنما تطول  ألولمتعطلٌن  أنهمبالرؼم من  أسواالبابسة،ومشكالت المتعطلٌن من الشباب قد تكون 

 .(3)اب وٌتزاٌد الشعور بعدم االرتٌاح و القلقتنتاب الشب الٌؤسمشاعر  تبدأفترة البطالة 
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 اثر تحرٌر التجارة الخارجٌة على االقتصاد  المبحث الثالث:

 الدول سواء كانت متقدمة أم دوال نامٌة وتشترك هابلة ، تحدٌات الٌوم االقتصادٌات أؼلبٌة تواجه     

 وذلك راقٌة، معٌشة ومستوٌات أكبر اقتصادي نمو وتحقٌق التنمٌة االقتصادٌة، أهداؾ فً سواء حد على

 والنظرٌة الفعلٌة التجارب أثبتت فقد ،يالتحرٌر التجار سٌاسة تطبٌق فً بالسرعة إال لن ٌتحقق

 الجمركٌة وؼٌر الجمركٌة الحواجز بإزالة الخارجٌة ةوتحرٌرا لتجار المفتوحة األسواق أن االقتصادٌة

 حرٌة على المنفتحة النمو، فالدول وتحقٌق الثروة خلق فً نجاحها أثبتت رٌقةط ٌشكالن للتجارة المقٌدة

 فعلى التجارٌة القٌود أما لالستثمار، أكثر وفرًصا أكبر نمو ومعدالت أكبر ثروة عادة تملك التجارة

 ٌةالنهاب نتٌجتها أن إال المنافسة، من السكان من صؽٌرة شرٌحة مصالح تحمً قد أنها إذ ذلك، العكس من

 األبطؤ، والنمو جنٌها فاته التً األرباح حٌث من فٌها كان التً من الحالة أسوأ حالة فً البلد وضع هً

 .االجتماعٌة الضاؼطة االحتٌاجات لمواجهة الالزمة الموارد فً شًحا ٌعنً مما

 اثر التجارة الخارجٌة على الناتج المحلً االجمالً المطلب االول:       

 ما أو االقتصادٌة، المشكلة جذور إلى الدول بٌن الخارجٌة التجارة قٌام إلى الداعٌة األسباب تعود   

 بلؽت مهما العالم فً دولة أي بها،أن المسلم الحقابق فمن النسبٌة، بمشكلة الندرة االقتصادٌون ٌسمٌه

 إن و الزمن، من طوٌلة لفترة و كاملة الذاتً بصورة االكتفاء سٌاسة إتباع تستطٌع ال التقدم مستوٌات

 ذلك، تمكنها من ال والجؽرافٌة االقتصادٌة ظروفها فان اآلخرٌن عن االستؽناء تستطٌع دولة وجدت

 الدول عن عزلة فً تعٌش أن تستطٌع ال فإنها االكتفابٌة هذه تحقٌق إلى دولة أي مٌل ٌكن ومهما

 العمل وتقسٌم التخصص إلى تإدي التً تحرٌر التجارة الخارجٌة سٌاسة تبدو أهمٌة هنا من و األخرى،

 .(1)بالتجارة الخارجٌة قٌام إلى المإدٌة باألسباب وثٌقا ارتباطا الدولٌٌن

I. :ًمضاعف التجارة الخارجٌة كتعبٌر لتأثٌر التجارة الخارجٌة على الدخل القوم 

هضاعف الذظارج الخارظٗح عتارج عى ًظرٗح ذعكس تشكل هعاهل عددٕ اشر العاللح تٗى زٗادج صادراخ 

لتلد هى ظِح ّزٗادج الدخل المّهٖ للتلد هى ظِح أخرٓ ،تؼٗز إى زٗادج الصادراخ تّؼدج ّاؼدج ذؤدٕ ا

 إلٔ زٗادج اكتر فٖ الدخل المّهٖ.

ّذمّم ًظرٗح الهضاعف فٖ الذظارج الخارظٗح علٔ أساس ًظرٗح هضاعف االسذشهار لكًٗز،أال اًَ فٖ 

غلما ،فاًَ فٖ ؼالح االلذصاد الهفذّغ التد هى األخذ الّلخ الذٕ ٗهشل فَٗ هضاعف االسذشهار الذصادا ه

تًظر االعذتار الهٗل الؼدٕ لالسذٗراد ،ّالهٗل الؼدٕ لالسذٗراد ُّ الًستح الذٖ ٗخصصِا األفراد فٖ 

هظهّعِم لإلًفاق علٔ االسذٗراد هى الزٗادج الذٖ ذطرأ علٔ دخّلِم،ّأساس الفكرج فٖ ؼمٗمح أى الًاس 

                                                 
 .552ص ، 28/2252رللة الباحث عبد العزيز عبدوس،سياسة االنفتاح التجاري بُت زلاربة الفقر ومحاية البيئة:الوجو اآلخر،  (5)



الخدهاخ الّطًٗح فؼسب ّلكى ًٗفمّى ظاًتا هى الزٗادج الذٖ ذطرأ علٔ دخّلِم فٖ ال ٗسذِلكّى السلع ّ 

 .  (1)شراء السلع ّ الخدهاخ األظًتٗح

 :الخارجٌة التجارة مضاعف أثر تحلٌل  -1 

 ذغٗٗر ًذٗظح ها دّلح فٖ المّهٖ الدخل ُا ٗزداد الذٖ الهراخ عدد ت ًَ الخارظٗح الذظارج هضاعف ٗعرف

 .للدّلح الخارظٖ الذعاهل صافٖ إٔ الخارظٗح، رجالذظا فٖ هعٗى

 . ) الّارداخ – )الصادراخ = الخارظٖ الذعاهل صافٖ :    أى ؼٗز

 هع ّاالسذشهار الصادراخ فٖ ذذهشل الذٖ اإلضافاخ ذسإّ ُّ الهفذّغ االلذصاد فٖ الذّازًٖ شرط ىا

 :(2) إٔ راخ،الهدخ ّ الّارداخ فٖ ذذهشل الذٖ المّهٖ الدخل ذٗار هى الذسرتاخ

S+M = Y + I+ X 

 : ذذغٗر الهدخراخ ّ الّارداخ فإى Δ I االسذشهار  فٖ أّ ، Δ X الصادراخ ّتافذرا  ؼدّز ذغٗر فٖ

Δ I + Δ X  =Δ S + Δ M 

  ذغٗٗراخ إٔ ؼدّز ؼالح فٖ الذّازى شرط ُّ ُذا ّ

  : ؼٗز الخارظٗح، الذظارج هضاعف لٗهح علٔ ًذّلف أى ًسذطٗع ًُا هى ّ

 الخارظٗح. الذظارج ؼظم فٖ المّهٖ/ الذغٗٗر الدخل فٖ الذغٗٗر = الخارظٗح الذظارج هضاعف

 الخارظٖ. الذعاهل صافٖ فٖ المّهٖ /الذغٗٗر الدخل فٖ الذغٗٗر =

 لالسذٗراد(. الؼدٕ الهٗل ) +(لالسذِالن الؼدٕ الهٗل ( 1-/=1

 لالسذِالن. الؼدٕ الهٗل + لالدخار الؼدٕ /الهٗل1=

=1/ MPM+ MPS 

:MPS لالدخار. الؼدٕ الهٗل 

:MPM لالسذِالن. الؼدٕ الهٗل 

ألى  لالدخار، الؼدٕ ّالهٗل لالسذٗراد الؼدٕ الهٗل علٔ ٗذّلف الدخل، فٖ الذغٗٗر همدار أى الخالصح ّ

 أصتػ كلها الدخل، هى الذسرب همدار صغر فكلها الدخل، ذٗار هى لذسرب الكلٖ الهمدار هًعا ٗؼدداى ها

 .تالعكس العكس ّ كتًٗرا الصادراخ أّ االسذشهار فٖ هعٗى ذغٗر علٔ الهذرذب دخلفٖ ال الذغٗٗر

 ّلكى الهالؼظ أى  لٗح الهضاعف ذكّى غٗر فعالح فٖ الدّل الًاهٗح كها ُّ الؼال فٖ الدّل الهذمدهح.
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II. االقتصادي للنمو محرك تحرٌر التجارة الخارجٌة سٌاسة: 

تٗى كهٗح الًاذط الهؼلٖ اإلظهالٖ للسًذٗى علٔ الذّالٖ ،فاذا  ُّ الفرق ٕإى الًهّ االلذصاد         

 ∆   Y=Yt -Yt-1 فسٗكّى) ∆Y (رهزًا للًهّ االلذصادٕ

الًاذط الهؼلٖ اإلظهالٖ ّ إذا لسهًا الًهّ  ّٖهًَ هعدل الًهّ االلذصادٕ هاُّ إال هعدل الًهّ ف    

ًؼصل علٔ هؤشر ًسهَٗ هعدل الًهّ Yt-1 علٔ كهٗح الًاذط الهؼلٖ اإلظهالٖ لسًح(∆Y (االلذصادٕ

 . Ytااللذصادٕ لسًح 

 Yt-Yt = G-1  فاى  G  ّ إذا رهزًا لهعدل الًهّ االلذصادٕ   

                                                Yt-1                                                

 الؼمٗمٖ :ّ ًُا ٗظب اى ًفرق تٗى الًهّ االسهٖ ّ الًهّ    

o :ًالًهّ فٖ المٗهح،إٔ الًهّ تاألسعار الظارٗح.النمو االسم ُّ 

o :ًالًهّ فٖ الؼظم،إٔ الًهّ تاألسعار الشاتذح.النمو الحقٌق ُّ 

 .(1)الًهّ االلذصادٕ ٗماس تهعدل ًهّ الًاذط الهؼلٖ الؼمٗمٖ إٔ الهمٗم تاألسعار الشاتذحإذن 

 : (2)ورداتال من خالل النمو تأثٌر سٌاسة التحرٌر التجاري على-1 

 الواردات فتحرٌر وإٌجابً، أكٌد تؤثٌر، هو االقتصادي النمو على الخارجٌة التجارة تحرٌر تؤثٌر أن    

 األمر الضرورٌة اإلنتاج وسابل توفٌر طرٌق عن وتحدٌثها وتطوٌرها اإلنتاجٌة القاعدة توسٌع إلى ٌإدي

 بدفع وذلك الوطنً، اإلنتاج تحفٌز إلى ٌإدي رداتالوا تحرٌر أن كما األسعار، خفض إلى ٌإدي الذي

 السوق فً سواء لمنتجاتهم، المنافسة األجنبٌة المنتجات تمثله الذي قبول التحدي إلى المحلٌٌن المنتجٌن

 من المحلٌٌن للمنتجٌن بد ال المطلوبة مستوى المنافسة إلى وللوصول الخارجٌة، األسواق فً أو المحلٌة

 هذه كافة المعلوم أن ومن جودته، وتحسٌن اإلنتاج مستوى ورفع النفقات وتخفٌض استثماراتهم ترشٌد

 شرًطا أصبح نوعٌته وتحسٌن اإلنتاج مستوى رفع أن إذ النامً، أو المتقدم لالقتصاد حٌوٌة هً الشروط

 .الخارجٌة إلى األسواق للولوج الزًما

كٌة من خالل استٌراد كنتٌجة للنمو الحاصل ٌسهم تحرٌر التجارة الخارجٌة فً توفٌر السلع االستهال    

فً حجم اإلنتاج و الدخل و الذي ٌتمخض عن زٌادة فً فرص العمل ،خاصة وان الطاقة اإلنتاجٌة فً 

   الدول النامٌة ؼٌر قادرة على توفٌر هذه المتطلبات االستهالكٌة.
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 الصادرات:  النمو من خالل تاثٌر سٌاسة التحرٌر التجاري على-0

 فً تبحث التً دراسات عدة الحالً القرن مطلع وحتى الماضً القرن من األخٌرة العقود لقد شهدت    

 المتقدمة والدول النامٌة الدول من كل فً االقتصادي والنمو الوطنٌة نمو الصادرات بٌن القابمة العالقة

 وأشهرها: سواء، حد على

 عن فضال االقتصادي والنتشار النم ةأدا الخارجٌة التجارة أن وٌرى:NURKSE ًدراسة نور كس

 لعبته التجارة الذي بالدور ذلك على مثاال وضرب كفاء، توزٌعا أكثر الموارد لتوزٌع وسٌلة اهًكو

 ضرورة على أكد كما واألرجنتٌن، إفرٌقٌا واسترالٌا وجنوب كندا مثل الحدٌثة البلدان فً الخارجٌة

 التصدٌر مواد على الخارجً ظروؾ الطلب تكون عندما ةخاص النامٌة الدول فً الجانب ذاهتاالهتمام 

للدول  إنمابً الخارجٌة بدور التجارة قٌام بإمكانٌة ٌتعلق بما تشاإمه بٌن وإزاء ذلك مواتٌة، ؼٌر وسلعة

اللجإ  ٌجعل ما هدا عدٌدة، عقبات من المتقدمة الدول إلى أسواق اهذصادرا تواجه ما نتٌجة وذلك النامٌة،

 .(1)ضرورة من أكثر صادراتال تنمٌة الى

 خالل من الكلً الناتج زٌادة فً تسهم الصادرات تنمٌة أن أكدت لتًا1983) :) (Feeder)دراسة

 ؼٌر األخرى للقطاعات بالنسبة اٌجابٌة خارجٌة آثارا ٌولد الصادراتقطاع أن األولى : وسٌلتٌن

 اٌجابٌة آثار حدوث إلى صدٌر ستإديالت قطاع لصالح اإلنتاج فً فروقا فهناك الثانٌة أما المصدرة،

 .اإلنتاج لعناصر الكلٌة اإلنتاجٌة زٌادة خالل من الناتج على صافٌة

 حٌث االقتصادي، النمو محرك تعتبر الصادرات أن أوضحتBalassa (1221:) بالسا دراسة

 دلٌل هو بقالمط الخارجٌة التجارة توجه دلٌل وكان النامٌة، الدول من عدد على جؽرافٌا دراسته طبقت

 الدول على النتابج ودلت ا، الفعلٌة المتنبؤ الصادرات ٌبن االختالؾ أساس على المعرؾ التجارة توجه

 .النمو فً أسرع تكون الخارجً االنفتاح سٌاسة تتبع التً

 ( 1995) Sachs- Warner وأقربها العصرٌة الدراسات أشهر من تعد التً دراسح 

 أدلة فكانت المتقدمة، والدول النامٌة الدول من خلٌط على حدود الدراسة دارت حٌث الواقعً، للتحلٌل

 دل ما، دولة على انطبقت إذا خمسة معاٌٌر فً متمثلة التجاري االنفتاح سٌاسة تبنً نحو الدول توجه

 :هً المعاٌٌر وهذه ، نفسها على الدولة تلك انؽالق على ذلك على

 :40 من علًأ معدل التعرٌفة متوسط كان إذا األول %. 

 :ً40 من أكثر على تفرض التعرٌفٌة ؼٌر الحواجز كانت إذا الثان %. 

 :اقتصادي بالدولة. اجتماعً نظام وجود الثالث  

 :الكبار. المصدرٌن من قلة ٌد فً السوق احتكار الرابع  
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 :20 الحقٌقٌة بحوالً القٌمة ٌفوق الصرؾ لسعر سوداء سوق وجود هو الخامس %. 

 نقطة 2-2.5: ب: المؽلقة االقتصادٌات من أسرع تنمو المفتوحة االقتصادٌات أن على نتابجال وقد دلت    

 أعلى، استثمار بمعدالت تتمتع بؤنها المؽلقة االقتصادٌات تفوق المفتوحة االقتصادٌات أن كما مبوٌة،

 تدرس حدٌثة دراسات وهناك للتنمٌة، كمحرك الخاص للقطاع أكبر ودور أفضل اقتصاد كلً وتوازن

 .االقتصادي والنمو الصادرات بٌن العالقة

 تحلٌال تضمنت دراسة النامٌة، الدول من عدد على الدراسة هذه أجرٌت : 1987  الدولً البنك دراسة

 التحرٌر نماذج من التجارة توجه حسب مجموعات، أربعة إلى صنفت وقد ، نموذجا  36 لتصمٌم

 الحماٌة معدل هً وكٌفٌة كمٌة لمعاٌٌر وفقا خارجٌةال1986/1946 عامً  بٌن بلدا 19 فً التجاري

 ودرجة الصادرات واستخدام حوافز االستٌراد وتراخٌص الحصص خالل من المباشرة والرقابة الفعلٌة

 : هً قٌمته من بؤعلى الصرؾ سعر تقٌٌم

 .الخارج نحو التوجه شدٌدة اقتصادٌات -

 .الخارج نحو التوجه ضعٌفة اقتصادٌات -

 .الداخل نحو التوجه ةضعٌف اقتصادٌات -

 .الداخل نحو التوجه شدٌدة اقتصادٌات -

 فٌها اتسم التً النماذج فً الحقٌقً المحلً الناتج وإجمالً الصادرات نمو تسارع إلى الدراسة وخلصت

 بالقوة واالستمرارٌة: التجاري االنفتاح

 وكورٌا كونج وهونج وتاٌوان سنؽافورة األربعة التنٌنات فٌها بما آسٌا شرق جنوب بلدان مجموعة

 جنوب مجموعة وعن المابة، فً 200 على تزٌد العالم فً االنفتاح معدالت أعلى حققت فقد (الجنوبٌة

 ٪ 27 و السبعٌنات العقد مدى على  ٪16بلؽت حٌث االنفتاح، معدالت أدنى حققت فقد آسٌا

 (1)1990  -2000.للفترة

للعالقات واالتصاالت الحكومٌة،  األمرٌكٌةثلٌة التجارٌة ر. سفٌال( ناببة المم اكرٌستٌنوفً مقال لـ)    

 الداعٌة للعمل على تحرٌر التجارة العالمٌة، قالت فٌه: األسبابفً نشرة واشنطن، تناولت فٌه 

سٌذهب حوالً نصؾ مجمل الفوابد العالمٌة التً ستنجم عن التجارة األكثر تحرراً إلى مواطنً الدول 

ٌخلق الثروات للمجتمعات  يالتحرٌر التجارإن  ،الدلٌل واضح جلً،اكهة األنؽولٌةالنامٌة، أمثال تجارة الف

مما ٌمكنها من تلبٌة احتٌاجاتها وٌعزز تطورها االقتصادي، أما إقامة الحواجز فً وجه التجارة فٌجعل 

فً  وضع الناس والمجتمعات أسوأ إجماالً مما كان علٌه. وتملك الوالٌات المتحدة الٌوم أضخم اقتصاد

وأضخم مستورد فً العالم. وقد ساعدت التجارة األكثر تحرراً، منذ  العالم كما أنها أضخم مصّدر
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، 47 %حوالً من القرن الماضً، على زٌادة إنتاج االقتصاد القومً األمٌركً بنسبة  التسعٌنات

صنوعة الصادرات الم وأتاحت خلق تسعة عشر ملٌون فرصة عمل جدٌدة فً نفس تلك الفترة. وتإمن

ملٌون  5.2 بحوالًالمتحدة األمٌركٌة، أي ما ٌقدر  الٌوم أكثر من ُسدس الوظابؾ الصناعٌة فً الوالٌات

فرصة عمل أخرى ٌإمنها قطاع الصادرات الزراعٌة. وتعود الوظابؾ  وظٌفة، ٌضاؾ إلٌها ملٌون

 هذا،القومً جورمعدل األ %على18و %13بالتصدٌر على العاملٌن فٌها بؤجور تزٌد مابٌن المرتبطة

من بٌن شتى  ااختٌار مشترٌاته وتستفٌد األسر فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة أٌضا من حرٌة واسعة فً

  (1).السلع الواردة إلٌها من مختلؾ أنحاء العالم

 . 2009 -2000:   هعدل ًهّ الًاذط الهؼلٖ الؼمٗمٖ ّ الذظارج فٖ العالم  06ظدّل

 الدول
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1.1 

سٌاسة االنفتاح التجاري ودورها فً رفع القدرة التنافسٌة للدول دراسة  الهصدر:عتد العزٗز عتدّس،

 .160ص، مرجع سابقحالة الجزابر،

فً االقتصادٌات  %6.9ٌتضح من خالل الجدول أن معدل النمو االقتصادي نما بمعدل متوسط قدره 

،و خاصة دول جنوب أسٌا،و بمعدل نمو صادرات  2008 -2000ذات األداء المرتفع خالل السنوات 

خالل نفس الفترة وعموما ٌتضح من خالل الجدول أن معدالت النمو االقتصادي تصاحبها  7.7%

ت مرتفعة فً التصدٌر فً كل المناطق الجؽرافٌة،وٌالحظ من خالل الجدول أن األزمة المالٌة معدال
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العالمٌة األخٌرة قد أثرت على االقتصادٌات المتطورة مثل أوربا ،إذ أن معدل النمو االقتصادي انخفض 

 (1) .%1.1-،و فً أمرٌكا الالتٌنٌة إلى مستوى  2009سنة  %4.1-إلى مستوى 

o (2)رٌر التجارة الخارجٌة تعمق الفوارق و التخلفسٌاسة تح 

     :العادلة غٌر التنمٌة و تحرٌر التجارة الخارجٌة -1

 ترثه الذي األبعاد أخطر من كواحد العادلة ؼٌر االقتصادٌة التنمٌة فً المتمثل االقتصادي البعد ٌؤتً

 كستار السٌاسة هذه تستخدم أن هو عدالب هذا فً الخطورة مبعث و ، هذا االنفتاح جراء من النامٌة الدول

 من ذلك ؼٌر أو االقتصادي اإلصالح أو التنمٌة االقتصادٌة باسم و الخارجٌة التدخالت كافة وراءه مخفً

 ٌتؽنى الذي الجدٌد إن األسلوب .  النامٌة الدول أبناء جانب من المقاومة احتماالت تمتص براقة مسمٌات

 فً المعٌشة مستوٌات بٌن الفجوة على للقضاء الدعوة ثوب فً جاء تحرٌر التجارة الخارجٌة دعاة به

 أن ٌقول من هناك فان ذلك من الرؼم على و ، النامٌة أو المتخلفة البالد فً ومستوٌاتها البالد المتقدمة

 االنفتاح عملٌة تنشدها التً الكبٌرة المؽالطات من الفجوة هذه للقضاء على النامٌة الدول أهداؾ تحدٌد

 الكثٌر الوقت ٌتطلب المتقدمة بالدول و اللحاق واحد طرٌق االقتصادٌة للتنمٌة أن ٌفترضون إذ ، جاريالت

 فً طرق مختلفة للتنمٌة ٌكون أن الممكن من أنه أثبتت البحوث و الدراسات من كثٌر أن حٌن فً ،

 المتقدمة. الدول سلكتها التً تلك عن النامٌة الدول

 :العالم فً الفقر معدالت وازدٌاد ةتحرٌر التجارة الخارجٌ  -0

 أن وحٌث مجتمع، أي ًالفقر ف ظاهرة من للتخلص الربٌسٌة الوسٌلة االقتصادي النمو تسرٌع ٌعد  

 تساعد أن ٌفترض بالتالً فهً كفاءة، أكثر بشكل الخارجٌة الحرة تعمل على تخصٌص الموارد التجارة

 لكن الفقر، ظاهرة من الحد على تساعد أن كذلك ترضٌف وبالتالً االقتصادي، النمو معدالت فً زٌادة

 مختلؾ، فاألمر القصٌر المدى فً أما الطوٌل أو المتوسط المدى فً التحلٌل صحٌح هذا أن فً المشكلة

 بنفس والفقراء األؼنٌاء على تإثر وهً أنها لها االنتباه من بد ال التجارة لتحرٌر توزٌعٌة آثار فهناك

 فترات إعادة تحمل من ٌمكنهم ما والموارد الثروة من ٌمتلكون األؼنٌاء كون وبسبب أنه إال الوقت،

 فهم الكافً، والمادي البشري المال رأس الفقراء ٌمتلك ال بٌنما التجارة، تحرٌر عن الناتج الدخل توزٌع

 االقتصادٌة،من خالل: تللتؤثر بالتقلبا عرضة أكثر

 التً المستوردة االستهالكٌة السلع أسعار تخفٌض نع ٌنتج حٌث بها، المتاجر السلع أسعار تؽٌٌر -

 قبل من المصدرة السلع أسعار ترتفع أن ٌمكن كما لهم، الدخل الحقٌقً فً زٌادة الفقراء ٌستهلكها

          .األسواق الدولٌة إلى النفاذ فً منتجاتهم فرص تزداد أن وٌمكن الفقراء
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 فً المستخدمة (المال رأس مع الماهرة وؼٌر الماهرة ةاإلنتاج ،العمال لعوامل النسبٌة األسعار تؽٌر -

 .لهم المتاحة العمل وفرص الفقراء على دخل ٌإثر مما بها المتاجر السلع إنتاج

 الحكومة قدرة من ٌقلل مما المستوردات على الجمركٌة الضرابب من الحكومٌة اإلٌرادات تراجع -

 .الفقراء دعم وتؤهٌل برامج على اإلنفاق على

 المال رأس تكوٌن على التؤثٌر فٌها بما االقتصادي النمو على والتؤثٌر واإلبداع االستثمار وافزح تؽٌر -

 .الفقر ومحاربة النمو زٌادة األساسً فً العنصر وهو البشري

 إلى -المال رأس-اإلنتاج  عناصر حركة تحرٌر رافقها إذا ما خاصة الحرة الخارجٌة التجارة تإدي -

 آثار ٌنقل مما العالمً االقتصاد بتقلبات للتؤثر عرضة الصؽٌرة أكثر دوللل المحلً االقتصاد جعل

 .أسرع بشكل الفقراء إلى الصدمات هذه

 : النامٌة الدول فً الدخول فً المساواة عدم وتزاٌد تحرٌر التجارة الخارجٌة -3

 الدول، بٌن الدخول فً التباٌن زٌادة هً تحرٌر التجارة الخارجٌة لسٌاسة أٌضا السلبٌة النتابج بٌن من

 تساهم أن نظرٌا المفروض ومن الفقٌرة، و المتوسطة من بكثٌر أكثر المجموعات الؽنٌة منها تستفٌد أي

 عملٌا به ٌنجح لم ما وهذا عنهم، الدٌون الفقراء وتخفٌؾ أوضاع تحسٌن و النمو زٌادة فً التحرٌر عملٌة

 بعض فً ضبٌال أنه كان بٌد الثمانٌنات، مطلع منذ الدخول فً التفاوت زاد حٌث ، العالم أنحاء كافة فً

 زٌادة مع األجور، فً المساواة عدم حدة فتزاٌدت المتقدمة، الدول بعض ؼرار على األوروبٌة الدول

 المساواة عدم نمو فً الزٌادة هذه ساهمت ، مهارة األقل والعمال الشبان فبة فً خاصة .البطالة، 

 المتقدمة الدول مصلحة فً تكون االنفتاح فً الزٌادة فان أخرى جهة ومن واالقتصادٌة االجتماعٌة

 وفرة على تعتمد التً الؽنٌة البلدان فً عدم المساواة تقلٌل إلى ٌإدي االنفتاح أن حٌث األولى، بالدرجة

 على تعتمد الؽنٌة التً البلدان فً المساواة عدم تزٌد أنه حٌن فً المادي، المال رأس وفً الماهرة العمالة

 .(1)الماهرة الؽٌر العمالة

 

 تحرٌر التجارة الخارجٌة و المنافسة األجنبٌة الغٌر المتكافئة:-0

إن المنافسة األجنبٌة ستإثر سلبا على اإلنتاج المحلً فً بعض الفروع،خاصة عندما تكون التكلفة 

ً،وتزداد اآلثار السلبٌة الحقٌقٌة لإلنتاج فً الداخل اكبر منها فً الخارج كما هو الحال فً اإلنتاج الزراع

للمنافسة األجنبٌة خاصة على الصناعات الناشبة فً الدول النامٌة عندما تبدأ فً إنتاج سلعة ما بتكلفة 

مرتفعة ناتجة عن مستوى اإلنتاج األولً صؽٌر الحجم ،أو عن نقص التكلنوجٌا المستخدمة وقلة العمال 
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عوامل أخرى تجعلها ؼٌر قادرة على منافسة  المدربٌن ،كل هذه العوامل مجتمعة باإلضافة إلى

 الصناعات األجنبٌة التً تنتج سلعا مماثلة .

 وهناك العدٌد من االقتصادٌٌن الذٌن هاجموا تحرٌر التجارة الخارجٌة من بٌنهم:

 Marx :ماركس  -

 ظل فً ٌةالنام للدول اإلنماء االقتصادي فً فاعل بدور الخارجٌة التجارة قٌام استحالة إلى أشار حٌث

 استؽالل من هذه الدول تمارسه وما الدولٌة االقتصادٌة العالقات على للدول الرأسمالٌة الكبٌرة السٌطرة

على  للسٌطرة الدول هذه بٌن الكبٌرة المنافسة إلى الضعٌفة،باإلضافة الفقٌرة الدول لثروات بنهو

 . (1)المال رأس فً وتحكمها العالم فً النفوذ ومناطق األسواق

 MYRDAL (2):مٌردال -

أولٌن عند تطبٌقها فً العالم الواقعً بان أسعار عوامل اإلنتاج  -،نظرٌة هٌكشر MYRDAL ٌهاجم

تمٌل للتساوي ،إن ماتقول به هذه النظرٌات إنما ٌرجع فً المقام األول إلى االفتراضات التً تقوم علٌها 

 مثل:

 ٌة إن االختالفات بٌن الدول فً التوازن المستقر،والذي ٌعنً فً مجال التجارة الخارج

اسعارعوامل اإلنتاج و الدخول تولد قوى تلقابٌة من خالل التبادل تإدي إلى تالشً هذه 

 االختالفات.

 .انسجام المصالح و مضمونه عدم وجود تناقض بٌن طرفً المبادلة 

 ة بمفرده.المنافسة الكاملة،والتً تعنً انه لٌس فً مقدور أي من طرفً التبادل تحدٌد النتٌج 

 على هذه االفتراضات كما ٌلً: MYRDALو ٌرد         

  العملٌة االقتصادٌة هً عملٌة تراكمٌة ،أي لٌس هناك توازن مستقر ،وذلك ٌعنً ان االختالفات

فً أسعار عوامل اإلنتاج و الدخول ٌإدي فً ظل تقسٌم العمل الدولً الراهن الى مزٌد من 

 االختالفات.

 و إلى تعبٌر عن وجهة نظر من ٌستفٌد من النمط الحالً لتقسٌم العمل انسجام المصالح ماه

 الدولً،ولٌس هو حال الدول المتخلفة.

 .المنافسة الكاملة ال وجود لها واقعٌا فً إطار العالقات بٌن الدول المتقدمة و الدول المتخلفة 

 ذا سلمنا بعدم وجود بناءا على ذلك ٌخلص مٌردال انه إذا كانت العملٌة االقتصادٌة تراكمٌة وإ

 منافسة كاملة،فان النتٌجة المنطقٌة هً ازدٌاد الالمساوات بٌن الدول المتقدمة و المتخلفة.

  PREBISCH: برٌبش  - 
                                                 

(
1
 .8وصاؼ سعيدي،مرجع سابق،ص (

(
2
 .96زلمود يونس،مرجع سابق،ص (



أن معدالت التبادل بٌن السلع الصناعٌة التً تنتجها الدول المتقدمة و المنتجات  PREBISCHأوضح 

ً الفترة الطوٌلة إلى ؼٌر صالح الدول المتخلفة وذلك الن األولٌة التً تنتجها الدول المتخلفة تمٌل ف

الزٌادة فً دخول أصحاب المشروعات وأصحاب عناصر اإلنتاج ٌفوق دابما الزٌادة فً إنتاجٌة الهٌكل 

االقتصادي،وهو ما ٌحول دون انخفاض أسعار السلع الصناعٌة بل و ٌعمل على زٌادتها ،و ٌحدث 

 .(1)العكس فً الدول المتخلفة

 :المطلب الثانً :اثر تحرٌر التجارة الخارجٌة على التضخم

 THE SPILLOVER،بالنسبة للتحرٌر التجاري و التضخم هناك وجهتً ربً متعرضتٌن االولى تسمى

HYPOTHESIES  إلى خفض التضخم،بٌنما الثانٌة تسمى يتشٌر أن التحرٌر ٌإد:THE COST 

POCH HYPOTHESIES  ي إلى تسرٌع التضخم ،وقد قاموتشٌر إلى أن التحرٌر ٌإد 

COLE .ISMAIL.M لفحص  1985 -1959 بدراسة ثمانٌة وأربعون دولة متقدمة ونامٌة للسنوات

العالقة السببٌة بٌن التحرٌر التجاري و التضخم،حٌث ربط المعادلة المقدرة مابٌن التؽٌر السنوي فً 

وهو التؽٌر السنوي لنسبة الصادرات إلى مإشر األسعار القٌاسٌة للمستهلك وما بٌن التحرٌر التجاري 

الناتج المحلً اإلجمالً أو التؽٌر السنوي للواردات إلى الناتج المحلً اإلجمالً،ولقد دلت النتابج على انه 

إذا كان معٌار التحرٌر التجاري هو نسبة الصادرات إلى الناتج المحلً اإلجمالً ،فان العالقة بٌن 

 SPILLOVER تسعة عشرة دولة،خمسة منها قد دعمت وجهة نظر التحرٌر و التضخم قد ظهرت فً

 .COST POCH قد دعمت وجهة نظر ة،بٌنما أربعة عشر دول

باستخدام معٌار التحرٌر الثانً وهو نسبة التؽٌر فً الواردات الى الناتج المحلً اإلجمالً ،فقد تبٌن أها 

 ثمانٌة عشر دولة قد دعمت وجهة نظرأن العالقة السببٌة تؤتً من التحرٌر إلى التضخم ،حٌث ان 

COST POCH ّٓالتالٖ ّظِح الًظر األخر(
2
). 

 عتدهورا ألوضاتإدي إلى  م بسٌاسات تحرٌر التجارة من خالل العدٌد من االتجاهات التًخٌتؤثر التض

وهذا حسب وجهة النظر التً تشٌر إلى أن  والسٌما عندما تصل معدالت التضُخم إلى مستوٌات مرتفعة

ألفراد المجتمع  ,فتسارع هذه الظاهرة ٌإدي إلى تدنً القوة الشرابٌةحرٌر ٌإدي إلى تسرٌع التضخمالت

ٌُقلل من مقدرتهم فً الحصول على القدر المناسب من السلع  والسٌما فبات الدخل المنخفض مما 

 .مالتضخ تقر فً اإلقتصادات التً تتزاٌد فٌها معدالمعدالت الفُ وٌترتب على ذلك ارتفاع ،الَضرورٌة

 مخفان التض بل على العكس متحرٌر التجارة لم تنجح فً القضاء على مشكلة التضخ لذلك فسٌاسات

الحاصل فً التضخم  و الذي ٌعرؾ بانه ذلكلتضخم المستورد الناشا عن تحرٌر التجارة الخارجٌة هو ا
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إذ أن الدولة فً وارداتها  ما ، ناجم عن ارتفاع األسعار فً األسواق الخارجٌة التً تعتمد علٌها دولة

 تزٌد مشكلة التضخم المستورد خطورة فً الدولة التً تعانً من درجة منشؤه هً األسواق العالمٌة و

 انكشاؾ اقتصادي كبٌرة .

 

مما ٌعنً ،سٌتها فً أسواقها الخارجٌة فتنا إلى ارتفاع أسعار السلع المنتجة محلٌاً وانخفاض وٌإدي  

 انخفاض أسعار السلع المستوردة نسبة إلى نظٌراتها المحلٌة التً يدٌإا كم ،تراجع حجم الصادرات

الخارج واختالل بالمٌزان  مما ٌعنً زٌادة االعتماد على،ارتفعت أسعارها إلى زٌادة حجم االستٌراد

االستٌراد واإلحجام عن السلع المحلٌة وتراجع حجم اإلنتاج  وأصبحت محصلة ذلك النزوع نحو،التجاري

كبٌر،وارتفاع كبٌر من الطاقة اإلنتاجٌة وقوة العمل فً البالد وظهور البِطالة بشكل  وتعطٌل جزءالمحلً 

 تكالٌؾ المعٌشة إضافة إلى ارتفاع المدٌونٌة الخارجٌة و المزٌد من التبعٌة للخارج.

 العوامل التالٌة: إلى داخل الدولةالمستورد التضخم وٌزٌد من انتقال    

 :وسط لالستٌرادالمٌل المتارتفاع -1

أى ارذفاع ُذا الهٗل ّٗؼٖ تالذتعٗح  ،اذإٔ أى ًستح الّارداخ إلٔ إظهالٖ الًاذط الهؼلٖ تاألسعار الظارٗح 

ى ارذفاع أسعار ُذٍ السلعح ًٗعكس اهٗى هخذلف السلع ، لذلن فاااللذصادٗح، ّ االعذهاد علٔ الخارض فٖ ذ

 تشكل كتٗر علٔ االلذصاد المّهٖ .

 :كٌب الهٌكلً للواردات طبٌعة التر -2

أي أن نوعٌة الواردات تإثر فً موضوع التضخم فمثال الدول التً تستورد مختلؾ السلع الؽذابٌة و 

والسلع الوسٌطة كل هذا ٌجعلها عرضة أكثر من ؼٌرها للتضخم  تالتجهٌز واآلالاالستهالكٌة وسلع 

 ؽناء عنها .المستورد الن البحة وارداتها كبٌرة و مهمة و ال ٌمكن االست

 :النمو المفرط فً الواردات  - 3

 الدّلح الهسذّردج دخل إلٔ ذإٔ زٗادج كهٗح ّ لٗهح الّارداخ ، فهع ارذفاع األسعار العالهٗح للّارداخ ، 

 شكل تدّرٍ ذضخها هسذّردا .ٗسلعا هرذفعح الشهى ، األهر الذٕ 

 انحٌاز التعامل فً االستٌراد مع الدول الصناعٌة : - 4

الٌابان ( هً أهم الدول فً العالم فً  ،الؽربٌة  اأوروب ، األمرٌكٌة دول الصناعٌة ) الوالٌات المتحدةان ال

 إنتاج السلع الكمالٌة و سلع التجهٌز و المعدات و التقنٌات .

هذه الدول هً أٌضا من أكثر دول العالم فً التضخم و ارتفاع األسعار فإذا اقتصرت معاملة دولة ما فً 

مع هذه الدول ، فانه كلما ارتفعت األسعار فً هذه الدول سترتفع األسعار فً الدولة المستوردة  تعاملها

  منها ، و بالتالً سٌنتقل التضخم من هذه الدول الصناعٌة إلى الدولة المستوردة .



 :مدى االرتفاع فً أسعار الواردات - 5

المواد فً العالم ، األمر الذي أدى إلى  ، ارتفعت تكالٌؾ إنتاج 5974-5973بعد الصدمة النفطٌة ف   

وسٌطة( ، الن النفط ٌدخل فً  –استهالكٌة  –ارتفاع األسعار المفاجا فً المواد المختلفة )ؼذابٌة 

جعل الدول المستوردة تدفع ثمن زٌادة تكالٌؾ إنتاج المواد التً  ماهذا و تكالٌؾ إنتاج جمٌع السلع

 إلٌها .تستوردها ، و بالتالً انتقل التضخم 

 

 تحرٌر التجارة الخارجٌة و البطالة:المطلب الثالث :

قلق ٌالعامل  فهذا،تعد الِبطالة من أهم العقبات التً تإثر على برامج تحرٌر التجارة

االستقرار السٌاسً  باعتبارها أكثر المواضٌع التً قد تإدي إلى عدم الحكومات

 .واالجتماعً

ً أهم مضامٌنها عدم تدخل الدولة واضمحالل ر وتحرٌر التجارة تعنً فحال إن السوق

لألؼراض  تقلٌص اإلنفاق العام للدولة سواء الموجه مومن ثَ ،االقتصادي واالجتماعً دورها

العام وعدم التوسع فً  وهذا ٌعنً انسحاب الدولة من االستثمار،ستهالكٌةوااالستثمارٌة أ

ساهم مساهمة كبٌرة فً ٌ ثممن و مشارٌع جدٌدة وهذا ٌإدي إلى تقلٌص الطلب على العمالة

 توفٌر وضمان العمالة التزاماتها باتجاه شكلة الِبطالة وكذلك انسحاب الحكومة منمتعمٌق 

خر ال،وفً االتجاه ا الِبطالة اهم كذلك فً زٌادةسالتوظٌؾ والسٌما للخرٌجٌن وهذا ٌ أي

ر من أهم العوامل ٌبشر دعاة تحرٌر التجارة الخارجٌة بان التخصص و االتجاه نحو التصدٌ

 .لالمتصاص الٌد العاملة و القضاء على البطالة

ظاتخ علٔ العاللح الستتٗح تٗى سٗاسح ذؼرٗر الذظارج ّ العهالح اّهى الًاؼٗح الًظرٗح ًُان دراساخ للٗلح 

 : (5)هى أترزُا 

 

 دراسة Hoekman,B and Winters,L Alan (2005: ) 

ات التً اكدت على وجود عالقة اٌجابٌة بٌن العمل و التحرٌر تعد هذه الدراسة من ابرز واحدث الدراس

التجاري على االقل فً المدى الطوٌل ،لما توفره من اثار اٌجابٌة على سوق العمل ،فمن المتوقع ان 

 تحرٌر التجارة سوؾ ٌإدي الى انكماش لبعض القطاعات و التوسع فً قطاعات اخرى .
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 دراسة Feliciano,Zadia M   (2001) : 

أجرٌت هذه الدراسة على عدد كبٌر من الدول المتقدمة ،و توصلت أن تحرٌر التجارة ٌإدي إلى الحد من 

البطالة و ارتفاع األجور الحقٌقٌة فً البلدان المتقدمة ،وتستدل هذه الدراسة المتقدمة و تستدل هذه 

 البلدان النامٌة. الدراسة بحجة إن الدول المتقدمة تتمٌز بوجود تخصص قوي فً اإلنتاج على عكس

 :ًالدراسات التابعة للبنك الدول 

تعتبر الدراسات التابعة للبنك الدولً من انجح الدراسات فً كل المجاالت ،نظرا لكونها دراسة ؼٌر 

 متحٌزة،ومن بٌن هذه الدراسات نجد:

دولة نامٌة مركزة على ضرورة  50مست هذه الدراسة أكثر من :1292دراسة للبنك الدولً عام -

تكٌؾ هذه البلدان مع التحرٌر التجاري ،وكشفت إن نسبة البطالة االنتقالٌة بعد تحرٌر التجارة تنخفض 

بمستوٌات كبٌرة فً عدد من البلدان النامٌة ،أن هً عملت على معالجة مشاكل التكٌؾ مع التجارة 

األولى مباشرة بعد الحرة،ومن جهة أخرى أكدت الدراسة أن العمالة فً قطاع التصنٌع ترتفع فً السنة 

تنفٌذ برنامج التكٌؾ مع تحرٌر التجارة الخارجٌة،كما تإكد الدراسة على انه ٌوجد سبب ربٌسً واحد 

ٌمكن أن ٌإدي إلى ارتفاع تكالٌؾ التكٌؾ فً البلدان النامٌة بالمقارنة مع الدول المتقدمة هو عدم مرونة 

 . أسواق العمل

هذه الدراسة من أشهر الدراسات التً سلطت الضوء على  تعتبر: 1222دراسة للبنك الدولً عام -

وسوق العمل ،وتنطلق هذه الدراسة أو التقرٌر من اإلجابة على التساإالت  يالعالقة بٌن التحرٌر التجار

التالٌة :كٌؾ ٌمكن للبلدان التً واجهت مراحل مختلفة من التطوٌر الذي تم التوصل إلٌه من حل لمشاكل 

ظروؾ العمل ؟ و ما هً العالقة بٌن محددات النمو و السٌاسات التً تإثر على العمل ؟ األجور و 

سوق العمل ؟و ما هً اآلثار المترتبة على التؽٌرات التً تحدث فً سلوك ادخار العمال ؟وأخٌرا ما 

دور الدولة الذي ٌمكن أن تضطلع به فً أداء سوق العمل؟و أظهرت هذه الدراسة دور النمو االقتصادي 

فع األجور و تشجٌع العمال على السعً لتحسٌن وظابفهم ،وترى الدراسة أن التحرٌر التجاري فً ر

وسٌلة لتحسٌن أوضاع العمال  فً الدول النامٌة وتطوٌرهم إلى عمال مإهلٌن ،وعلٌه ٌجب على هذه 

حالل الدول تبنً سٌاسة تشجٌع الصادرات ،وبالتالً إحداث زٌادة فً الطلب على العمل إما سٌاسات إ

الواردات المطبقة فً بعض الدول النامٌة كانت على حساب األجور و العمالة وتتضح هذه النتابج من 

 .1995خالل تقرٌر البنك الدولً عن التنمٌة فً العالم فً عام 

 

       

 

 



 

 

 

 

  :اىثاّٜ اىفصو خاحَت 

 

الستثمارات األجنبٌة،ولكن تبقى تسعى الدول النامٌة إلى تحرٌر تجارتها الخارجٌة والى جذب المزٌد من ا

دابما عاجزة عن تحقٌق أهداؾ التنمٌة االقتصادٌة وهذا الن معظم هذه الدول تتمٌز بعدم تنوع صادراتها 

وتكاد تكون جلها من المواد األولٌة ،إضافة إلى الضعؾ االقتصادي العام و تدخل السٌاسٌة فً سٌرورة 

وق النقد الدولً و البنك الدولً فتم اإلسراع بتحرٌر أنها خضعت المالءات صند اهذا التحرٌر كم

التجارة الخارجٌة دون تهٌبة أساس صحٌح لالنطالق،فلم ٌإدي بالنتٌجة إال لزٌادة الواردات ولم تستفد من 

فتح أسواقها لزٌادة الصادرات و هذا ما أدى إلى تزاٌد العجز فً مٌزانها التجاري نتٌجة اتساع الفجوة 

 جاهلتلالواردات،ونتابج سلبٌة للمإشرات االقتصادٌة الكلٌة و تعمٌق التبعٌة االقتصادٌة،بٌن الصادرات و
التطور االقتصادي بٌن الدول الصناعٌة  تلك الفجوة الواسعة والعمٌقة بٌن مستوٌات ةاالنفتاحٌ هذه الفلسفة

 رٌة التجارة واللٌبرالٌةوهذه الفلسفة فً تبرٌرها وتروٌجها لمبدأ ح المتقدمة والدول النامٌة المتخلفة،
التارٌخٌة لتطور األمم  االقتصادٌة الجدٌدة، إنما تستهدؾ تعمٌق وتوسٌع تلك الفجوة، ذلك أن الحقابق

دولٌة مفتوحة، بل إنها تتطلب درجة عالٌة من  تشٌر إلى أن التنمٌة ال ٌمكن أن تتحقق فً ظل بٌبة

 ٌاسات اقتصادٌة وطنٌة، كما تشٌر إلى أن النموالوطنً وللصادرات وإلى س الحماٌة والرعاٌة لإلنتاج
التجارة هو الذي قاد إلى  االقتصادي السرٌع هو الذي قاد إلى التوسع فً التجارة، ولم ٌكن التوسع فً

الذي أدى إلى زٌادة التجارة بٌن الدول، وهو الذي دفع  النمو، فالنمو فً اإلنتاج وارتفاع اإلنتاجٌة هو

لفتحها  الوصول إلى اإلنتاجٌة العالٌة، والؽزارة فً اإلنتاج أي البحث عن األسواق البلدان التً استطاعت

 .أمام إنتاجها الوفٌر

 تحدٌد خاللها من تناولنا حٌث الكلٌة االقتصادٌة المإشرات عن مفاهٌم عدة إلى الفصل هذا فً تطرقنا لقد

 . سة حالة الجزابرات االقتصادٌة الكلٌة التً سنعتمدها فً الفصل الثالث لدرامإشرال

من  المإشرات الكلٌة االقتصادٌة سوؾ ٌختلؾ كل التجارة الخارجٌة على تحرٌر تؤثٌر أن إلى توصلنا و

 .ٌة وفق استراتٌجٌات واضحة ومحكمةبلد إلى أخر فاآلثار تكون اٌجابٌة إذا ما كٌفت الدول سٌاساتها الكل

االقتصادٌات و اختالفاتها بمعنى مدى استعداد أهداؾ تحرٌر التجارة الخارجٌة تظل مرهونة بواقع  نإ

 هذه الدول للتحرٌر.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 تمهٌد :

 الخارجٓة لمهدٓوىٓة هرت ع وهستوى عهٓقة اختالالت الثالث العالـ دوؿ عر ت السبعٓىات أواخر هىذ      
ا لٍا كاف ذا العهوهٓة، الهٓزاىٓةو  هد وعاتٍا هوآزف عمِ السمبْ ت ثٌٓر  سٓاسات و ع إلِ قادٌا ها ٌو

 أساس عمِ الدولٓة الهىظهات قبؿ هف هحددة السٓاسات ٌذي كاىت البمداف ٌذي هعظـ و ْ تصحٓحٓة،
 .الٍٓكمْ التعدٓؿ سٓاسات لصالح التىهٓة استراتٓجٓات عف متخمْلها أدى  لٓبرالٓة، اقتصادٓة رؤى
المسار بعد ما أرؼمتها أحداث نهاٌة الثمانٌنات وانهٌار أسعار النفط  فً نفس  الجزابروقد سارت       

 بعدما انتهجت استراتٌجٌاتو B I R Dوالبنك الدولً   F M I إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولً
 االقتصادي وبرنامج التثبٌت برنامج لصالح التخطٌط عن تدرٌجٌا التخلً على أرؼمت الموجهة، التنمٌة

 اقتصاد إلىوفً إطار التحول  تصحٌح االقتصاد وتحقٌق تنمٌة شاملة ودابمة ، ة حاوللهٌكلً مالتعدٌل ا
 البقاء وعدم العالمً االقتصاد فً االندماج إلى الجزابر تسعى الخارجٌة، التجارة قطاع تحرٌر و السوق
 االتحاد مع ةاكشر التفاق توقٌعها خالل من ذلك وٌبرز العالمٌة، االقتصادٌة التطورات عن بمعزل

 التساإالت من جملة ٌطرح ما وهو للتجارة، العالمٌة المنظمة إلى النضماممساعٌها ل ذاكو األوروبً
 التجاري على مإشراتها االقتصادٌة الكلٌة الكمٌة الداخلٌة والخارجٌة. االنفتاح هذا انعكاسات حول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 تجارة الخارجية في الجزائرالمبحث األول:أسباب ومراحل تحرير ال
شٍدت البٓ ة الدولٓة ت ٓٓرا  ْ الهسار بالىسبة لمدوؿ التْ اتبعت الهىٍ  االشتراكْ بعد زواؿ الثىا ٓة      

القطبٓة وتزعـ الوالٓات الهتحدة األهٓركٓة الساحة الدولٓة، وبالتالْ  ال هىاص لٍذي الدوؿ هف االهالءات 
 ؿ هف صىدوؽ الىقد الدولْ والبىؾ الدولْ والهىظهة العالهٓة لمتجارة .  ك األهٓركٓة والتْ كاىت ت ر ٍا

 الظروف الدولية لمطمب األول : ضغوطات ا
بحٓث لمجوء الِ وص ات صىدوؽ الىقد الدولْ والبىؾ الدولْ  السبب الر ٓسْتعد أزهة الدٓوف الخارجٓة 

همٓار دوالر  71.9إلِ أكثر هف  1970همٓار دوالر عاـ  68.6ق زت دٓوف الدوؿ الىاهٓة الخارجٓة هف 
همٓار دوالر عاـ  127إلِ  1980همٓار دوالر عاـ  9.3وىٍا هف ٓ،كها ارت عت خدهة د 1989عاـ 

ادة  ْ الدٓوف الخارجٓة لمدوؿ الىاهٓة ،وقد 1986همٓار دوالر عاـ  182.7و هف ثـ إلِ  1981 أدت الٓز
جهالْ،وهف الهؤكد إف ارت اع ٌذي الىسبة ٓعبر عف هدى إلِ ارت اع ىسبة الدٓوف إلِ الىات  الهحمْ ا 

ؿ الخارجْ  ْ عالج هشاكمٍا االقتصادٓة هف جاىب و ٓمزهٍا  تزآد اعتهاد الدوؿ الىاهٓة عمِ التهٓو
ؿ أجزاء كبٓرة هف ىاتجٍا القوهْ لمدوؿ الدا ىة ،و ذلؾ لمو اء بالتزاهاتٍا الخارجٓة و ٌذا  بال رورة تحٓو

حصٓمتٍا هف الىقد األجىبْ هها أدى إلِ إلحاؽ ال رر بشكؿ ر ٓسْ ببراه  ٌذي الدوؿ أدى إلِ استىزاؼ 
 .(1)التىهوٓة

ف أزهة الدٓوف الخارجٓة لمدوؿ الىاهٓة أو االتجاي الذي ٓهثمً صىدوؽ الىقد الدولْ و البىؾ الدولْ ٓرى 
هثؿ ٌذي  ْخارجٓة  ٍور اختالالت داخمٓة و ظىاتجة عف سٓاسات اقتصادٓة داخمٓة خاط ة أدت إلِ 

 وقد و عت حزهة هف ا صالحات و ؽ سٓاسة التثبٓت والتكٓٓؼ)التصحٓح( الٍٓكمْ. ، (2)وؿدال
 :(3)التعريف بسياسات التثبيت و التكييف ال يكمي

ٌْ تمؾ الحزهة هف القواعد و األدوات و ا جراءات و التدابٓر التْ تتبعٍا الحكوهة  ْ دولة هعٓىة    
ؿ التوازف الداخمْ و الخارجْ،و بالتحدٓد تعاىْ هف عجز كبٓر  ْ الهوازىة العاهة و تعاىْ هف اختال

عجز  ْ هٓزاف الهد وعات وت خـ كبٓر  ْ الهدٓوىٓة الخارجٓة،و هىبع ٌذي الحزهة هف السٓاسات ٌو 

                                                 
 .55،ص5998يوف اخلارجية بالتطبيق على بعض البلداف العربية،دار اجلامعة اجلديدة للنشر،اإلسكندرية،رلدي زلمود شهاب ،االجتاىات الدولية دلواجهة ازمة الد (5)
 .27نفس الرجع ،ص (2)

(3)
 .255عبد ادلطلب عبد احلميد،السياسات االقتصادية على مستوى االقتصاد القومي)حتليل كلي(،مرجع سابق،ص 



د ،والجٍود التْ بذلت هف قبؿ صىدوؽ الىقحدث  ْ الىظٓرة االقتصادٓة الكمٓةالتوسع و التطور الذي 
 الدولْ و البىؾ الدولْ.

 
 

كها تعرؼ أىٍا" تمؾ الحزهة هف القواعد و األدوات و ا جراءات و التدابٓر التْ تتبعٍا الحكوهة  ْ دولة 
تثبٓت  هعٓىة تعاىْ هف اختالالت ،وتكوف هٍهة ٌذي الحزهة هف السٓاسات أف تعهؿ  ْ هجهوعٍا عمِ

عة هف األٌداؼ االقتصادٓة التْ تصب  ْ إعادة االقتصاد و إحداث تصحٓحات ٌٓكمٓة،لتحقٓؽ هجهو 
 التوازف الداخمْ و الخارجْ خالؿ  ترة زهىٓة هعٓىة".

 التعدٓؿ  سٓاسات وسٓاسات التثبٓت سٓاسات بٓف التهٓٓز ٓتطمب البراه  ٌذي له ٍـو الدقٓؽ والتحدٓد  
 سمٓهة إدارة طٓرؽ عف عاتالهد و  هٓزاف اختالؿ عمِ الق اء إلِ تٍدؼو ، رالقصٓ بالهدى ترتبط التثبٓت
 أها الهحمٓة، العهمة قٓهة وتخ ٓض الىقدٓة السٓاسة وصراهة العاـ، ا ى اؽ بترشٓد الهحمْ، لمطمب

ؿ الهدى  ْ االقتصادٓة وال عالٓة األداء استهرآرة  هاف  ٍد ٍا التعدٓؿ سٓاسات  عف والىاتجة الطٓو
ادة بٍدؼ والتراكـ، االدخار هعدالت ٓادةالهوارد،وز  تخصٓص ك اءة ر ع خالؿ هف التثبٓت براه   ٓز

قرار األسعار، تحٓرر خالؿ هف العرض جاىب عمِ تركز  ٍْ وبذلؾ ا ىتاج،  وتحٓرر الخصخصة، وا 
ادة ىحو ًالخارجٓة والتوج التجارة  .التصدٓر ٓز

 (1)هف الهبادئ التالٓة: حزهة ٌذي السٓاسات تت لؼو 
 *االى باط الهالْ.
 عمِ السمع العاهة التْ تشهؿ التعمٓـ، الصحة و البىٓة التحتٓة. *تركٓز ا ى اؽ العاـ

 *ا صالح ال ٓربْ ىحو توسٓع القاعدة ال ٓربٓة هع تعدٓؿ هعدالت ال را ب.
 *هعدالت ال ا دة هوجبة و تتحدد  ْ السوؽ. 

 *هعدالت صرؼ تىا سٓة.
 *تحٓرر التجارة الخارجٓة.

 . *االى تاح عمِ االستثهار األجىبْ الهباشر
 *خوصصة هؤسسات الدولة.

                                                 
(1

) CHERIET Athmane, Mondialisation  de l’économie algérienne  :du BIG-PUSH a l’ajustement structurel ,

Revue sciences humaines, n°31 ,Juin 2229  ,Vol B, economie ,P25. 



 *إل اء القٓود التْ تعٓؽ الهىا سة باستثىاء تمؾ الهتعمقة بالصحة ،البٓ ة و حهآة الهستٍمؾ.
 *الحهآة القاىوىٓة لحقوؽ الهمكٓة ال كٓرة.

 
 

 الجزائر في االقتصادية المطمب الثاني :اإلصالحات
دٓوىٍا  تطورت  قد الجزا ر،  ْ الهدٓوىٓة زهةأ بت اقـ الثهاىٓىات عقد هف األخٓرة السىوات تهٓزت    

أصبحت  التْ الدٓف خدهة لهعدالت الخطٓر التزآد استهر كها دوالر، همٓار 34 هف أكثر  بم ت ةالخارجٓ
  دوالر همٓار 0.3 هف الدٓوف خدهة وتطورت الصادرات، حصٓمة هف  80% هف أكثر تمتٍـ
 هالٓٓر 9 هف أكثر إلِ 1989 سىة دوالر الٓٓره 7 إلِ 1987 سىة دوالر همٓار 5 إلِ 1970سىة
، سبب لجوء الجزا ر إلِ جدولة دٓوىٍا  (5) 1993 سىة دوالر همٓار 9.05 هف وأكثر  1992 سىة دوالر
ا ٌو   كشرط الدولْ الىقد صىدوؽ هع ات اؽ إلِ  رورة التوصؿ الدا ىوف تسدٓدٌا ، اشترط  ْ تعثٌر
 عمِ الق اء بٍدؼ االقتصادي تخص ا صالح براه  ةعد عمِ التوقٓع تـ وت اوض، ألي هسبؽ

عادة والخارجٓة الداخمٓة االقتصادٓة االختالالت  االقتصاد ك اءة لر ع االقتصادٓة تخصٓص الهوارد وا 
  (2)االقتصادٓة. الحٓاة  ْ ةدور الدول هف والحد السوؽ آلٓات عمِ باالعتهاد وتحٓرري الجزا ري

كذا بدا دور صىدوؽ الىقد    الدولْ ٓتعاظـ  ْ توجًٓ االقتصاد الوطىْ  ْ ىٍآة الثهاىٓىات خاصة  ٌو
بعد خطاب الىوآا الذي أرسمً وٓزر الهالٓة الجزا ري لمهدٓر التى ٓذي لصىدوؽ الىقد الدولْ  ْ شٍر هارس 

و الذي تعٍدت  ًٓ الحكوهة الجزا ٓرة عمِ االلتزاـ باالىخراط  ْ اقتصاد السوؽ ،  كدت عمِ  1989
 (3) ْ  ْ عهمٓة الالهركٓزة االقتصادٓة تدٓرجٓا.اله
I. االئتماني: االستعداد اتفاقيات 

 :1989 ماي 30 اتفاق-1
 الىقد صىدوؽ هع الهبرهة االت اقٓات  ْ واالستقرار التكٓٓؼ برىاه  بتى ٓذ الجزا ٓرة الحكوهة تعٍدت   

وعمِ  السىة ى س هف سبتهبر  ْ ولْالد البىؾ هع الهبرهة واالت اقٓات ، 1989 هاي  ْ هرة ألوؿ الدولْ
التجارة  تحٓرر خطوات أولِ  كاىت الجزا ري االقتصاد تكٓٓؼ إعادة  ْ الصىدوؽ طرح تدعـ ذلؾ  وء

                                                 
 .123 ص ، 1999 األوؿ، العدد اقتصادية، دراسات ؟ الدويل النقد صندوؽ عن تعرؼ ماذا صاحلي، صاحل (5)

(2)
 .131ص ، 2009 عماف، احلامد، دار ،1ط ،ةاجلزائري التجربة التشغيل، ياسةوس االقتصادي اإلصالح شهرة، بن مدين 

(3)
 .582،585علي بطاىر ،سياسات التحرير و اإلصالح االقتصادي يف اجلزائر،رللة اقتصاديات مشاؿ إفريقيا،العدد األوؿ ،ص 



ىٍاء األجىبْ، لمىقد الهركزي التخصٓص بإل اء والهد وعات الخارجٓة الخارجٓة  لمتجارة الدولة احتكار وا 
 .وتـ الصرؼ، وأسعار ال ا دة أسعار تحدٓد  ْ والطمب العرض آلٓات عمِ االعتهاد خطوات بدأت كها

ا الدولة تحدد التْ السمع تشكٓمة تقمٓص بىوؾ  لخهس القاىوىٓة هىحاالستقاللٓة إجراءات بدأت كها أسعاٌر
  .(1)دوالر همٓوف 886 قٓهتً قرض هف االت اؽ ٌذا إبراـ بعد الجزا ر است ادت تجاري،وقد

 :1991 جوان 03 اتفاق-2

 تطبٓؽ لٓستكهؿ وجاء 1991 جواف  ْ كاف الدولْ والبىؾ الدولْ الىقد صىدوؽ هع ات اؽ ثاىْ اأه    
 ا دآرة القرارات اتخاذ  ْ لمهؤسسات الكاهمة االستقاللٓة إعطاء هثؿ الهجاالت هعظـ  ْ براه  التعدٓؿ
 دور وتقمٓص سعاراأل تحدٓد وحٓرة والهالٓة االقتصادٓة الربحٓة وهؤشرات السوؽ أساس ِوالهالٓة عم
ىة الدولة ؿ  ْ خٓز سٓاسة  وت ٓٓر األجور ىظاـ  صالح إجراءات اتخذت كها الهؤسسات، تمؾ عجز تهٓو

ل اء الدعـ وىظـ تا عاىا كها  ال ا دة وأسعار بالقروض ٓتعمؽ  ٓها والخاص العاـ القطاع بٓف التهٓٓز وا 
ؿ عف الدولة توق ت  التجارة  ْ الهشاركة هف الخاص القطاع وهكىت السكىْ لمبىاء الهباشر التهٓو

 .(3)دوالر همٓوف 403 قٓهتً قرض عمِ الجزا ر تحصؿ أف عمِ االت اؽ ٌذا أقر ،وقد (2)الخارجٓة
زاءو       خاصة األزهات، أخطر الهدٓوىٓة أزهة هثمت والتْ واالجتهاعٓة، االقتصادٓة الهؤشرات تدٌور ا 

 شاهمة جدولة إعادة إال سبٓال الجزا ٓرة السمطات تجد لـ ا،سدادٌ وقت قرب التْ األجؿ القصٓرة القروض
 : كاف الدولْ، الىقد صىدوؽ وص ة ؽإلِ تطبٓ العودة هجددا استمـز هها لدٓوىٍا،

 :  1994سنة  الثالث االئتماني االستعداد اتفاق .1
 الههتد التثبٓت ات اؽ إطار  ْ دوالر همٓوف 1037 ػب الدولْ الىقد لصىدوؽ الهالٓة الهساىدة قدرت     
 .1995 يها 21إلِ 1994 يها 22 هف

II. الهٌكلً: التعدٌل اتفاق 

 نمو تحقٌق إلى 1998 ماي 21 إلى 1995 ماي 22 من ٌمتد الذي الهٌكلً التعدٌل برنامج ٌهدؾ
 إلى المٌزانٌة عجز تخفٌض ،  10.3% إلى التضخم تخفٌض المحروقات، خارج  5% متواصل بقٌمة

1.3  

                                                 
(5) Mustapha MEKIDECHE, l`Algérie entre l`économie de rente et économie émergente, édition dahlab, Alger, P 
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(3) Ahmed BENBITOUR, L'Algérie au troisième millénaire, édition Marinour, Alger, 1998, P 78. 



 استكماال، (4) للخوصصة تشرٌعً إطار وضع الخارجٌة للتجارة التدرٌجً رٌرالتح ، 1995مقابل
 إٌجابٌا مإشرا أعطى مما دوالر، ملٌون 1169 قٌمته قرض على الجزابر حصلت السابق لالتفاق  

 إلى 1995 سبتمبر 1من الممتدة الفترة خالل دوالر ملٌار 16 جدولة إعادة إلى أدى الجزابر، ًلدابن
 .  (1)لندن ونادي بارٌس نادي مع تمت التً المفاوضات بعد 1998 أوت 31

 المطمب الثالث :مراحل تحرير التجارة الخارجية
 تكٓرس هىذ ألوؿ هرة 1990(2) أوت 07  ْ الهؤرخ و 1990 لسىة التكهٓمْ الهالٓة قاىوف أقر لقد     

ا، هبدأ ، الخارجٓة التجارة عمِ االحتكار  هع بٓعٍا  عادة لب ا ع الىٍا ٓةا استٓراد أصبح إذ تحٓرٌر
 الذٓف التجآرٓف لمهتعاهمٓف هسهوح بً أهر الصرؼ، و الخارجٓة التجارة هراقبة إجراءات هف إع اءٌا
 .بالجزا ر هقٓهٓف هعتهدٓف وكالء أو بالجهمة البٓع أىشطة ٓهارسوف

 

 .اىخاسخٞت ىيخداسة اىَقٞذ اىخحشٝش ٍشحيت :األٗىٚ اىَشحيت

 خروج و حٓرة دخوؿ عمِ ٓىص الذي ، 1990(3)أ ٓرؿ 14  ْ صدر الذي القرض و قدالى قاىوف ب  ؿ
 الهعزز القاىوف أحكاـ تعىْ إل اء ا جراءات ٌذي كؿ ،الوطف خارج إلِ و هف الحدود عبر األهواؿ رؤوس
 بالعهمة اتالهٓزاىٓ برىاه  و العاـ لالستٓراد البرىاه  إل اء بالتالْ و الخارجٓة، لمتجارة الدولة الحتكار
ؿ بهخطط استبدالٍا و الصعبة،  .البىوؾ تحت إشراؼ الخارجْ التهٓو

 لسىة التكهٓمْ الهالٓة قاىوف هف 41 و 40 الهادتٓف و ؽ رسهْ إجراء الخارجٓة التجارة تحٓرر أصبح  
 (4): هىٍا أسباب لعدة ذلؾ و جز ْ و تقٓٓدي طابع لً كاف االى تاح ٌذا 1990
 بالجهمة  البا عٓف أو بالهمتزهٓف ٓعر وف االقتصادٓٓف الهتعاهمٓف هف ٓىةهع   ة تخص كاىت ألىٍا

 رصٓد وجود ٓستوجب الب ا ع ثهف تسدٓد ألف ذلؾ األهواؿ، رؤوس اىتقاؿ ٓتطمب كاف ًألى
 .الصعبة بالعهمة

 هقٓدة قا هة تح ٓر تـ كها الب ا ع، كؿ ٓخص االستٓراد ٓكف لـ.  
                                                 

(4)
 .2227،جانفي 32سنة الرابعة ،العدد حاكمي بوحفص،مسَتة االقتصاد اجلزائري و أثرىا على النمو االقتصادي،رللة العلـو اإلنسانية ،ال 

دولة من أغٌت بلداف العامل اليت تقدـ اخلدمات ادلالية مثل اعادة جدولة الديوف وختفيف عبء الديوف و الغاء الديوف على  59ىو رلموعة غَت رمسية من ادلمولُت من  نادي باريس 

 الدوؿ بعد اف تكوف حلوؿ بديلة قد فشلت. البلداف ادلدينة و يقـو صندوؽ النقد الدويل بتحديد امساء تلك 


 ىو أيضا مؤسسة غَت رمسية تقـو باعادة جدولة الديوف. نادي لندن 
(

1
 .523،ص5998االستقرار االقتصادي و التحوؿ اىل اقتصاد السوؽ،صندوؽ النقد الدويل،واشنطن، قكرمي النشاشيب وآخروف،اجلزائر حتقي (

(
2
 .5522،ص5992اوت  55،الصادر يف 24وادلتضمن قانوف ادلالية التكميلي،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،العدد  27/28/5992ادلؤرخ يف 92/56القانوف  (
(3)

 .522،ص58/24/5992،الصادر يف 56و ادلتعلق بالنقد و القرض،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،العدد  54/24/5992ادلؤرخ يف  92/52القانوف  
(

4
ادية وعلـو التسيَت جامعة يوسف بن زايد،دور اجلمارؾ يف ظل اقتصاد السوؽ حالة اجلزائر ،أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتورا دولة يف العلـو االقتصادية ،كلية العلـو االقتص مراد (

 .566، 565،ص  2226-2225خدة اجلزائر،



 التجآرة ا دارة ال الجزا ري البىؾ هوا قة ٓستوجب لجهمةبا البا عٓف أو الهمتزهٓف ىشاط كاف. 
   
 و الثروات إىتاج هجاؿ  ْ بعد  ٓها باالستثهار االلتزاـ تستمـز كاىت سال ا الهذكورة الهوا قة إف  

 .الخدهات
ٓتعمؽ بشروط التدخؿ  ْ هجاؿ  (1) 1991/  02/  13بتآرخ الهؤرخ  37/  91هرسوـ رقـ ال ثـ
م ْ احتكار الدولة لمتجارة الخارجٓة، كها ٓم ْ أٓ ا ىظاـ تراخٓص االستٓراد التجارة الخ ارجٓة، ٓو
 .والتصدٓر
 (2) :كاىت تىص عمِ 1991أ ٓرؿ  21 ْ كها قاـ بىؾ الجزا ر بإصدار تعمٓهة  
 الهٓزاىٓة بالعهمة الصعبة لمهؤسسات العهوهٓة. إل اء 
 شٍرا. 18بٓة ألجؿ ٓ وؽ بار الهستوردٓف عمِ الحصوؿ عمِ وسا ؿ د ع أجىجإ 
  إٓداع هقابؿ هبمغ الواردات بالدٓىار، األهر الذي شجع الهؤسسات إلِ التوجً ىحو الربح

السٍؿ هف خالؿ عهمٓات اله اربة، عمِ حساب الهؤسسات العهوهٓة ال ارقة  ْ دٓوىٍا، 
 وعمِ حساب عهمٓات ا ىتاج.

  طىٓة لمسمع الهستوردة هف قبؿ أصحاب إل ػاء الد ػع بالعهمػة الصعبػة عمِ هستو السوؽ الو
ة بالدٓىار، وقد تـ ذلؾ  1990تطبٓقا لقاىوف الهالٓة التكهٓمْ لػ )االهتٓاز  ( وتعٓو ً بالتسٓو

  ْ  ٓاب أي آلٓة لحهآة الهتعاهمٓف االقتصادٓٓف  د هخاطر الصرؼ.
 ف تكوف إعاقة الهتعاهمٓف االقتصادٓٓف الذٓف ٓقوهوف باستٓراد بدوف د ع  ْ الحاؿ، أ

 أرصدتٍـ، واعتهاد هبادالتٍـ لدى بىوؾ تجآرة هحمٓة.
ري بتخ ٓض 1992 لسىة الهالٓة قاىوف جاء  قد التثبٓت، ات اؽ  ْ عمًٓ االت اؽ تـ هاكو  الهقابؿ و ْ  جٌو

و  120% إلِ وصمت قد 1986 قاىوف  ْ اىتك  بعدها ٓة،كالجهر  لمرسوـ  التٍرب إلِ أدى ها ٌو
 .(3)أقصِ حدك  60% إلِ تخ ٓ ٍا تـ الخارجٓة،حٓث التجارة شاطاتى عف والعزوؼ ْكالجهر 
 على رصٌد الدولة من العملة الصعبة فً هذه المرحلةلإلستٌراد لقد اثر المٌل الكبٌر       

-ADنشؤت لجنة متابعة عملٌات التجارة الخارجٌة فاالمدٌونٌة،  ء، وزاد من عببالسلب

                                                 
(1)

 22،الصادريف 52روط تدخل الدولة يف رلاؿ التجارة اخلارجية،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،العدد ،ادلتعلق بش53/22/5995ادلؤرخ يف  95/37ادلرسـو التنفيذي رقم  
 .4582،ص5995مارس 
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 .439،438عبد الرشيد بن ديب،مرجع سابق ،ص (

(
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)
 .  553،ص 2252، 55العادلية،رللة الباحث عدد  جارةالت منظمة إىل واالنضماـ األورومتوسطية اتفاؽ الشراكة بُت اجلزائرية اخلارجية فيصل هبلويل،التجارة 



HOC   حدٌد المعاٌٌر تالمالٌة وبؤن تقوم هذه اللجنة بمن أجل ترشٌد استعمال الموارد

 واألولوٌات للحصول على العملة الصعبة 

 

التسٌٌر المحكم لوسابل الدفع المتعلقة بالتجارة الخارجٌة وو تقلٌل التعامل بها إلى أدنى حد 

 تشجٌع التعامالت التجارٌة التً ال تجرو  حماٌة اإلنتاج الوطنً من المنافسة األجنبٌةكذلك 

 .معها تكالٌؾ اخرى تزٌد فً حجم المدٌونٌة 

وأرجعت مباشرة للحكومة من  بنك الجزابروهكذا سحبت صالحٌات التموٌل من       

أوت  58المإرخة بـ  625خالل هذه اللجنة، كما أصدرت الحكومة فً هذه الفترة التعلٌمة 

حٌث أعادت صٌاؼة قوابم المنتجات الممكن استٌرادها 5992
(

5
)

. 

 رحمة التحرير التام:م   
  

 مست عمٌقة اقتصادٌة إصالحات فً الشروع فً الجزابر،ب 1992 بداٌة مع هٌكلٌةال ختالالتادت اال  

 القٌود لك إلؽاء تم فقد الخارجٌة، التجارة ٌخض الخارجٌة فٌما التجارة قطاع ذلك فً بما القطاعات جمٌع

 ٌةكاالستهال المواد بتموٌل األمرحل ،وٌتعلق و ذلك على مرا 5994ً افرٌل ف باالستٌراد المتعلقة

 الحدودة إزال ذاكو الصناعٌة المعدات باستٌراد المتعلقة القٌود ذلككو الصعبة بالعملة المستوردة

 منها، المحظورة عدا السلع لك الستٌراد السماح ومنه المستوردٌن إبتمانات سداد آجال على المفروضة

 الحد تخفٌض تم حٌث ٌةكالجمر الحماٌة تخفٌؾ تم الجهوي الندماجوا االقتصادي حإطار االنفتا وفً

 إلى تخفٌضه تم 1997 جانفً أول وفً ، 1996 سنة  50% إلى 60% من  ًكالجمر للرسوم األقصى

 منتصؾ فً إلؽاإها تم والتً  فقط مواد ثالث فً االستٌرادمن  ةالممنوع م حصر الموادت وقد ، %45

 فبحلول إلؽابها، تم مادة 20 تضم انتك والتً التصدٌرة مواد قابم فإن راتالصاد جانب فً أما ، 1995

)الكمٌة القٌود نم خالٌا للجزابر الخارجٌة التجارة نظام أصبح 1996 جوان
2

). 

 ذات الهواد تمؾ باستثىاء لمتصدٓر، قابمة الهىتجات كؿ أصبحت  قد الصادرات، تحٓرر إطار و ْ   
 والشركة الصادرات، بترقٓة الخاص كالصىدوؽ الٍٓ ات بعض إىشاء تـ كها واألثٓرة، التآرخٓة القٓهة

 الدٓىار قٓهة تخ ٓض لسٓاسة استكهاال الصادرات لتشجٓع الصادرات، و هاف لمت هٓف الجزا ٓرة
  .(3)الجزا ري

                                                 
(

5
 .439عبد الرشيد بن ديب،مرجع سابق ،ص (

(
2
 .553ادلرجع السابق ،ص  (

(
3
) Hocine BENSSAID,l’Algérie de la planification socialiste à l’économie de marché (1962-2004),ENAG 

èdition Alger,2004,P194. 



 
 
 
 
 
 
 

 اىَبحث اىثاّٜ:اىخ٘خٖاث اإلقيَٞٞت ٗاىذٗىٞت ىيضٞاصاث اىخداسٝت ىيدزائش

 البحر ودول األوروبً بٌن اإلتحاد التعاون عالقة فً تتمثل والتً متوسطٌة، األورو الشراكة نإ      

 نتٌجة متوسطٌة  األورو تمسار العالقا فً جدٌدة تحول كنقطة جاءت وإنما الٌوم ولٌدة لٌست المتوسط

 عالمٌة ةكقو األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات وبروز الشرقً المعسكر انهٌارب مٌزتت التًو الدولٌة الظروؾ

 شراكة إلى بها واالرتقاء العالقة هذه تطوٌر األوروبً إلى باإلتحاد دفع ما وهذا المٌادٌن، مختلؾ فً

،كما المتوسط البحر منطقة فً األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات لمنافسة المجال له ٌفتحان فعال وتعاون حقٌقٌة

 بالنسبة  للجزابر وكل الدول الؽٌر منضمة.أن االنضمام للمنظمة العالمٌة للتجارة أصبح ضرورة حتمٌة 

 

 اىضٞاصت اىخداسٝت اىدزائشٝت ٍغ االححاد األٗسبٜ: األٗهاىَطيب 

 20مدى ، على1976/07/01فً كان األوروبً اإلتحاد مع الجزابر أبرمته تعاون اتفاق أول إن         

 سنوات خمس كل تتجدد مالٌة تببروتوكوال مدعما كان والذي التجاري بالطابع التعاون هذا وتمٌز سنة،

 :ٌلً فٌما االتفاق هذا أهداؾ وتمحورت لالستثمار، األوروبً البنك ٌمنحها بقروض ومقرونة

 األوروبٌة والسوق الجزابر بٌن المبادالت ترقٌة . 

 التجارٌة المبادالت فً حقٌقً توازن ضمان. 

 كةالمشتر األوروبٌة السوق إلى الجزابرٌة السلع دخول شروط تحسٌن. 

 تفصٌلٌة بشروط خاصة وقروض ، لتسدٌد قابلة وهٌبات مالً دعم شكل على المبالػ هذه تتوزع و      

 مخاطرة أموال ورإوس ، سنة 40 إلى تصل طوٌلة تسدٌد ومدة 1 % حدود فً مٌسرة فابدة بمعدالت

 .والمتوسطة الصؽٌرة الصناعات مجال فً الخواص للمتعاملٌن مقدمة

 شراكة اتفاقٌات إبرام عارضة العربً المؽرب دول تجاه أوروبا دول 1993 سنة ًف تحركت قدو      

 وشرعت .أوسطً الشرق مشروع آنذاك طرحت التً األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات أمام الطرٌق قطع بهدؾ

 .1994 سنة األولى قمته فعالٌات البٌضاء الدار احتضنت حٌث  فً المفاوضات، والمؽرب تونس من كل

 لالنظر حو وجهات لتبادل بالجزابر األوروبً اإلتحاد وفد مع لقاء أول ت الجزابر عقد 1994 ةسن وفً

 إلى أدى الذي األمر وهو،ذلك فً إتباعها الواجب والمنهجٌة المفاوضات لمستقبل األساسٌة المحاور



 لتعاوناالقتصادي،ا الزراعة،الصناعة،الخدمات،التعاون:التالٌة القضاٌا تعالج ورشات ست تكوٌن

 .والثقافً المالً،التعاون االجتماعً

 

 الملفات معالجة كٌفٌة فً النظر وجهات اختالؾ نتٌجة 1997 سنة الورشات هذه عمل تجمٌد تم قدو   

 .الوقت ذلك فً الجزابر عرفتها التً األمنٌة األوضاع عن فضال والسٌاسٌة االقتصادٌة

 :فً تتمثل الورشات هذه فً الجزابر مطالب كانت ولقد

 الجزابري االقتصاد لخصوصٌة نظرا التدرٌجً االقتصادي االنفتاح . 

 التجاري المجال على اقتصارها وعدم األوروبً الطرؾ مع التعاون مجاالت توسٌع. 

 واحدة مرة الصناعٌة الحماٌة مبدأ إلؽاء الجزابر رفض. 

 الدورٌة  مراجعةال مبدأ واقترحت الجمركٌة، للحوافز المستمر اإللؽاء مبدأ الجزابر رفض

 .الصناعً القطاع وتؤهٌل حماٌة قصد سنوات 5 أو 3 كل للتعرٌفة

 دٌسمبر 59فً  الشراكة اتفاقٌة على األولٌة بالمصادقة لتنتهً 2001 سنة فً إال المفاوضات تستؤنؾ ولم

 فً ابًالنه االتفاق إلى الوصول لٌتم، الطرفٌن بٌن المفاوضات من 17 الجولة اختتام بعد ببروكسل 2001

 أداة اإلطار هذا فً األوروبً اإلتحاد وضع ولقد2005 سبتمبر1 فً التطبٌق حٌز لٌدخل 2002 ،منتصؾ

 التدرٌجً التحول مع والتؤقلم األوروبٌة ؼٌر المتوسطٌة االقتصادٌات تؤهٌل منها الهدؾ ، جدٌدة مالٌة

_MEDA 1  . MEDA 2برنامج  هً األداة وهذه الشراكة متطلبات لتنفٌذ
(5) 

I. :الشراكة االوروجزائرٌة 

 مفهوم الشراكة االورومتوسطٌة:-0

تعتبر الشراكة الجزابرٌة األوربٌة جزء من الشراكة االورومتوسطٌة التً تربط دول االتحاد األوربً مع 

 دول الضفة الجنوبٌة للمتوسط. 

 تعانً لللدو الدعم األوروبً توسٌع أنها :"للشراكة االورومتوسطٌة  أوروبٌة نظر وجهة منف 

 التقدم ومواكبة الرأسمالً العالمً، النظام فً للدخول دعوتهم خالل من وذلك عدٌدة، مشاكل من

 االقتصادي االنفتاح لمنطق وفقا العالمً االقتصاد فً واالندماج المٌادٌن، شتى فً والسرٌع الهابل

)وم"الٌ عالم فً السابد والتجاري
2

). 

 

 

                                                 
ؤسسات الصغَتة و نادية سجار ،زلتوى الشراكة االوروجزائرية،ادللتقى الدويل حوؿ آثار و انعكاسات اتفاؽ الشراكة على االقتصاد اجلزائري وعلى منظومة ادلرزيقة غراب و  (5)

 .  8، 7،ص  2226نوفمرب 53،54ادلتوسطة،أياـ 
(
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 .5رزيقة غراب و نادية سجار ،مرجع سابق،ص (



 

 

 وسٌلة أنها :"المتوسط البحر جنوب الواقعة الدول نظر وجهة نم متوسطٌة األورو الشراكة مفهوم 

 االقتصادٌة بناٌاتها فً جذرٌة تؽٌرات ٌتطلب مما المنطقة فً الجدٌدة التحوالت لمواكبة أساسٌة

5)"المشتركة المصالح مبدأ على الطرفٌن بٌن الشراكة تقوم أن وٌفترض واالجتماعٌة،
). 

II. ئرٌة:االوروجزا الشراكة أهداف اتفاقٌة 

 االقتصادٌة األهداؾ على سنركز ولكن جزابرٌة-االورو الشراكة اتفاق ٌشملها أهداؾ عدة هناك

 االتفاقٌة مستوى على تؤثٌرا األهداؾ أكثر ألنها والسٌاسٌة
(

2
)

: 

 إفرٌقً وحلٌؾ دولٌة سٌاسٌة قوة كسب عن ٌبحثون األوروبٌٌن أن فً ٌكمن :السٌاسً الهدف .5

 للظفر األوروبٌة المجموعة ومحاولة األمرٌكٌة للهٌمنة كاسحةال المواجهة ظل فً خصوصا

 .حر تبادل منطقة شكل فً تكتل أو شراكة بعقد إفرٌقٌا شمال بمنطقة

 المصنعة السلع تسوٌق لتامٌن ودابمة جدٌدة أسواق عن البحث فً فٌكمن :االقتصادي الهدف .2

 .التجارٌة المنافسة بضعؾ وتعرؾ مستهلكة أسواق اتجاه

 حٌة األوروبً)منطقة االتحاد و الجزابر بٌن الحر التبادل منطقة إنشاء هو االتفاق لهذا البعٌد هدؾال أما

 عوابق(. ال و ضرابب ال و رسوم دون والسلع األشخاص، النتقال

 -Midalتؤهٌل برامج لتموٌل مالٌة مساعدات على الحصول من الشراكة هذه فتمكنها للجزابر بالنسبة أما

Mida 2  

III. جزائرٌة-األورو الشراكة وعراقٌل دوافع: 

 بٌن ومفاوضات حوارات عدة سبقتها ألنه الصدفة، ولٌدة تكن لم الشراكة هذه أن المحللٌن من الكثٌر ٌرى

 فً التقهقر ٌعتبر بحٌث جانب، لكل دوافع هناك كانت ولذلك االتفاق إلى الوصول من للتمكن الطرفٌن

فً سنوات تسعٌنات  األمنٌة والظروؾ الهٌكلً التعدٌل بعملٌات مرتبطة اجتماعٌة ومشاكل التنمٌة مستوى

 من القرن الماضً إضافة إلى المدٌونٌة التً أثقلت كاهل الدولة وانعدام مصادر التموٌل خالل تلك الفترة

 المتوسط األبٌض للبحر الشمالٌة الضفة معلعقد اتفاقٌات الشراكة  ًاألسباب التً أدت بالجزابر للسع بٌن

)الشراكة ههذ لتجسٌد خاللها من المفاوضات رتتمحوو
3

)
: 

                                                 
(

5
 .5ادلرجع السابق،صنفس  (

(
2
ادللتقى الدويل حوؿ آثار و انعكاسات اتفاؽ الشراكة على االقتصاد اجلزائري وعلى منظومة ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة،أياـ  ليلى قطاؼ ،اتفاقية الشراكة االوروجزائرية، (

 .3،ص 2226نوفمرب 53،54
(

3
 .52رزيقة غراب و نادية سجار ،مرجع سابق،ص (



 تسمح ألوربا مربحة جدٌدة سوق الجزابر فان صناعٌة كبٌرة دوال ٌضم األوروبً االتحاد أن بما 

 .األوروبٌة المنتجات على الطلب قوة بدفع

 الذي السٌاق كان إذا ٌتم فهذا الجدٌدة التكنولوجٌا على الحصول فً الجزابر تفٌد الشراكة هذه إن 

 .فٌه استعمل الذي هو التكنولوجٌا فٌه اخترعت

 آخر  دافع ذلك إلى وٌضاؾ االستثمارات حجم وزٌادة مكثؾ اقتصادي تعاون خلق إلى إضافة

 .المعلومات وتبادل األمن اجل من التعاون هو يقو

 

  :ٌلً ما فً تلك الفترة جزابرٌة-االورو الشراكة عوابق لنا تجمل التً النقاط بٌن من و

 الشراكة منظور ضمن الوطنٌة اآلفاق توسٌع أهداؾ ٌعٌق القاعدٌة الهٌاكل وضعؾ انعدام 

 .األموال ورإوس والخدمات السلع مجال فً األخرى والدول الجزابر تبادالت وتقلص االقتصادٌة

 عندما خاصة االقتصادي أو السٌاسً االستقرار لعدم نتٌجة هً نبًاألج استثمار تدهور إمكانٌة 

 .المستثمرٌن حقوق حماٌة الحكومات عتستطٌ

وسوؾ نركز على تحرٌر التجارة الخارجٌة بٌن الجزابر واالتحاد األوربً والتً تمثل محور أساسً من 

 محاور اتفاقٌة الشراكة االوروجزابرٌة.

IV. :ًتحرٌر التجارة الخارجٌة بٌن الجزائر واالتحاد األورب 

 :  لسلعتجارة ا-0

 12 إلى تمتد انتقالٌة فترة وخالل تدرٌجٌا الحر للتبادل منطقة بإنشاء والجزابر األوروبٌة المجموعة تقوم

 االتفاقٌة ألحكام وطبقا االتفاقٌة لمحاور تبعا التنفٌذ حٌز االتفاق دخول تارٌخ من ،اعتبارا حد كؤقصى سنة

 تجارة حول اؾاألطر المتعددة االتفاقٌات من وؼٌرها 1994 لسنة والتجارة الجمركٌة للتعرٌفات العامة

 .للتجارة العالمٌة للمنظمة المإسس باالتفاق السلع،الملحقة

 إحدى قبل من حر تبادل منطقة أو جمركً اتحاد إقامة أو اإلبقاء أمام عابقا ٌشكل ال االتفاق هذا 

(5) الشراكة باتفاق الخاص المبادالت نظام على ذلك ٌإثر أال علً أخرى أطراؾ مع الطرفٌن
. 

 

 : المصنعة للسلع بالنسبة -1-1

 الرسوم من إعفابها ٌتم األوروبً االتحاد إلى الجزابرٌة الصناعٌة المنتجات من للصادرات بالنسبة

 االتفاقٌة دخول بمجرد أخرى قٌود أو كمٌة قٌود أٌة ودون المماثل األثر ذات أخرى رسوم وأٌة الجمركٌة

                                                 
ادللتقى الدويل حوؿ اثار و انعكاسات اتفاؽ الشراكة على االقتصاد اجلزائري وعلى األمهية،  احملتوى، الدوافع، :جزائري–األورو الشراكة اتفاؽ ،صاحل مفتاح و دالؿ بن مسينة  (5)

 .2ص ، 2226نوفمرب 53،54منظومة ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة،أياـ 



 وتحظى، حساسة األوروبً االتحاد تبرهاٌع التً السلع من قابمة هذا من ٌستثنى و التنفٌذ، مرحلة

)والمالبس النسٌجٌة السلع بٌنها من والتً 1 رقم الملحق فً والواردة خاصة بمعاملة
1

). 

 من المنتجات الجزابرٌة السوق إلى األوروبً االتحاد من الوافدة الصناعٌة المنتجات تجارة أن حٌن فً

 ذات األثرالمماثل أخرى رسوم وأٌة الجمركٌة الرسوم من تحرٌرها فسٌتم األوروبً االتحاد من الوافدة

 االنتقالٌة خالل الفترة زمنٌة مراحل أساس على أي ، تدرٌجً بشكل أخرى قٌود أو كمٌة قٌود أٌة ودون

 الدخول على مساعدة الجزابر بؽٌة وهذا الصناعٌة، السلع نوعٌة خاللها من تتحدد ربٌسٌة قوابم ووفق

)قوابم ثالث وهً الحر، التبادل منطقة إلى الجٌد
2

) : 

 

 : األولى القائمة-

 تحرٌرها بالكامل تم والتً ، محلٌا منتجة الؽٌر التجهٌز وسلع األولٌة )التشؽٌل( المواد من أساسا تتكون

 هذه القابمة أن العلم مع ، 2115 سنة سبتمبر الفاتح من ابتدأ التنفٌذ حٌز الشراكة اتفاقٌة دخول بمجرد

 على موزعة منتوج ، 2075 تحتوٌها التً المنتجات عدد ٌبلػ والتً االتفاقٌة من الثانً الملحق فً واردة

 Bien) منتوج  تجهٌز 33و  (Bien de fonctionnement) التشؽٌل منتوج 2014 :التالً النحو

d’équipement) ،24 ًلالستهالك موجه منتوج نهاب (Bien de consomation) . 

 :الثانٌة القائمة -  

 وكذا قطع المنشؤ األوروبٌة الصناعٌة األولٌة المواد و التجهٌز سلع على األولى بالدرجة تحتوي وهً

 على دخول سنتٌن مرور بعد تدرٌجٌا علٌها الحواجز جمٌع إلؽاء ٌتم حٌث محلٌا، منتجة والؽٌر الؽٌار

 مابٌن بمعدل ٌتراوح بٌق،التط حٌز االتفاقٌة دخول من سنوات بستة تقدر فترة خالل التنفٌذ حٌز االتفاقٌة

 هذه فً الواردة بالمنتجات الخاصة التجارٌة المبادالت تحرٌر ٌتم انه بمعنى سنة، لكل  20% و  %10

 ىعل موزعة صناعً منتج 1100 تضم القابمة هذه أن العلم مع،2013 سنة فً كامل بشكل القابمة

 (Bien d’équipement) تجهٌز منتوج912 ، (Bien de fonctionnement) التشؽٌل منتج 52 : التالً النحو

  (Bien de consomation).لالستهالك موجه نهابً منتج 136 ، و

 :الثالثة القائمة -

 التً ٌمكن األوروبٌة الصناعٌة المنتجات أي للجزابر بالنسبة الحساسة السلع تضم التً القابمة وهً

 12 المقدرة بـ: االنتقالٌة الفترة خالل تدرٌجٌا ةالجمركٌ الرسوم تخفٌض بشؤنها ٌتم ،حٌث محلٌا إنتاجها 

 مابٌن ٌتراوح فً سنوي وبمعدل التنفٌذ، حٌز االتفاقٌة دخول من سنتٌن مرور بعد العملٌة تبدأ و سنة،

 تضم المنتجات،التً هذه لقابمة الشامل التحرٌر ٌتم 2017 سنة بحلول بانتهاء أنه أي 10 %  إلى %5

                                                 
(

5
، ادللتقى الدويل حوؿ آثار و جزائرية-االورو الشراكة التفاقية االقتصادي للجانب حتليلية دراسة :ةبرشلون ومسار اجلزائري ، االقتصاد براؽ ومسَت ميموين زلمد (

 .10،ص 2226نوفمرب 53،54انعكاسات اتفاؽ الشراكة على االقتصاد اجلزائري وعلى منظومة ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة،اياـ 
(

2
 .55، 52ادلرجع ص نفس(



 Bien)تجهٌز منتج 292،  (Bien de fonctionnement)التشؽٌل منتج 262 :ٌلً كما موزعة منتج 1964

d’équipement)  لالستهالك موجه نهابً منتج 1410 و. (Bien de consomation) 

 إطار التعرٌفً( فً التفكٌك الصناعٌة) بالمنتجات الخاصة المبادالت تحرٌر رزنامة تلخٌص وٌمكن

 : التالً الجدول فً الثالث القوابم ووفق والجزابر األوروبً حاداالت بٌن الموقعة الشراكة اتفاقٌة

 وفقا الجزابرٌة األوروبٌة الشراكة اتفاقٌة إطار فً الجمركً التخفٌض عملٌة رزنامة: 00:رقم الجدول

 .الطرفٌن بٌن علٌها للقوابم المتفق

 

 2005 )سنة سبتمبر(1 االتفاقٌة تنفٌذ مرحلة فً الدخول سنة 

 .11محمد براق و سمير ميموني،مرجع سابق،ص :المصدر

 المرحلة سنوات
 االنتقالٌة

 الثانٌة القائمة األولى القائمة السنوات
 

 ائمة الثالثةالق
 

 
* 0 

 
2005 

%100 
 

/ / 

1 

 
2006 %0 / / 

2 

 
2007 %0 %20 % 10 

3 

 
2008 %0 %10 % 10 

4 

 
2009 %0 %10 % 10 

5 

 
2010 %0 %20 % 10 

6 
 

2011 %0 %20 % 10 

7 2012 %0 %20 % 10 

8 2013 %0 %0 % 10 

9 2014 %0 %0 % 10 

10 2015 %0 %0 % 15 

11 2016 %0 %0 % 5 

12 2017 %0 %0 % 0 

 الطرفٌن بٌن الصناعٌة بالمنتجات الخاص التجاري للتبادل كامل تحرٌر ٌتم 2017 سنة فً



 

 بؽٌة حماٌة االستثنابٌة اإلجراءات أو تدابٌرال من جملة باتخاذ للجزابر سمحت الشراكة اتفاقٌة أن كما

 كبٌرة وكذلك صعوبات تواجه أو الهٌكلة إلعادة تخضع التً القطاعات أو الناشبة، الوطنٌة الصناعات

 .التعرٌفً التفكٌك عملٌة نتٌجة خطٌرة اجتماعٌة آلثار تفادٌا

 
 : الزراعٌة السلع بالنسبة -1-2
 

 فإن التبادل الحر، منطقة إطار فً كامال الطرفٌن بٌن تحرٌرها ٌكون التً الصناعٌة المنتجات عكس

 الصٌد البحري ومنتجات المحولة والزراعٌة الزراعٌة بالمنتجات الخاصة التجارٌة المبادالت تحرٌر

 بعضها أوإلؽاء الجمركٌة التعرٌفات تخفٌض طرٌق عن وهذا لمبادالته، متبادل وتدرٌجً جزبً فسٌكون

 مع بهذه اإلجراءات، التعامل فٌه ٌتم الذي الزمنٌة أي الفترة زمنً إطار وضع اوكذ الحصص نظام وفق

 مجلس قبل دراستها من بعد بالمثل المعاملة أساس على الطرفٌن بٌن المتبادلة التنازالت توسٌع إمكانٌة

  (1).2010سنة سبتمبر من ابتدأ أي التنفٌذ حٌز االتفاقٌة دخول من سنوات خمس مرور بعد وهذا الشراكة

 من الطرؾ األخر إلى الوارد الزراعً للمنتج طرؾ كل قبل من الممنوحة التسهٌالت تبٌان وٌمكننا

 .25فً الملحق رقم: الجدول خالل

 

 : اىخذٍاث حداسة-0
 

فإن  ، العالمٌة التجارة منظمة إلى بعد تنضم لم الجزابر أن وبما الخدمات، بتجارة ٌتعلق فٌما أما      

من  االستفادة الجزابر منح األوروبً االتحاد بموجبها ٌلتزم انتقالٌة صٌؽة على ٌنص الشراكة اتفاق

 لتجارة الخدمات العام االتفاق إطار فً الخدمات تجارة بتحرٌر الخاصة األوروبً االتحاد دول التزامات

 انضمام وبعد -رعاٌة األكثر الدولة – مبدأ من االستفادة األوروبً االتحاد منح الجزابر التزام مقابل

 الخاصة توتحرٌر للمبادال اندماج اتفاق حول مجددا التفاوض ٌتم فسوؾ المنظمة، إلى الجزابر

 الثالث بابها فً تضمنت قد الشراكة اتفاقٌة أن العلم مع الجاتس اتفاقٌة وفق متبادلة بصورة بالخدمات

 بٌن الحدود عبر الخدمات ذا تزوٌدوك التؤسٌس لحقوق المنظمة األحكام من جملة الخدمات بتجارة المتعلق

 .(2) الطرفٌن

 

 

                                                 
(5)

 .52،مرجع سابق،صزلمد براؽ و مسَت ميموين 
 .53، 52ادلرجع ،صنفس  (2)



V. :تقٌٌم االتفاقٌة 
 

مما سبق ذكره نالحظ بؤن الجزابر قد منحت مهلة زمنٌة فً حدود خمسة إلى عشرة سنوات حتى       

تتخلص من الرسوم الجمركٌة المفروضة على وارداتها القادمة من االتحاد األوربً، سواء كانت سلع 

ت زراعٌة، وبالمقابل فإن االتحاد األوربً قد أعفى تقرٌبا كل وارداته القادمة من مصنعة أو منتجا

الجزابر من الرسوم الجمركٌة، وعلٌه هل ٌمكن فً هذا اإلطار أن تجد المنتجات الجزابرٌة مكانا لها فً 

 السوق األوربٌة، أم أنها لن تقوى على المنافسة حتى فً سوقها المحلً ؟

ن هذا السإال لن تكون ببساطة ومختصرة فً سطر واحد، وإنما تحتاج إلى دراسة إن اإلجابة ع     

وتحلٌل لكل العوامل المإدٌة إلى رفع القدرة التنافسٌة للمنتجات الوطنٌة، وفً كل القطاعات اإلنتاجٌة 

طنً، واحدا تلو اآلخر، كما أنه ٌجب على الجزابر ومإسساتها أن تستفٌد من برنامج تؤهٌل االقتصاد الو

(، MEDAوخاصة االستفادة من المساعدات التً ٌقدمها االتحاد األوربً فً هذا المجال كبرنامج )

 والذي ٌعتبر كدعم لجهود الجزابر من أجل توقٌع اتفاق الشراكة واالنضمام للمنظمة العالمٌة للتجارة.

(5)اكد مراجعة خطة التفكٌك  28/28/2252و فً كلمة لوزٌر التجارة بتارٌخ     
 وتٌرة فً النظر إلعادة 

   تنظٌم إعادة وكذا صعوبات، تواجهها التً الصناعٌة للفروع بالنسبة الجمركً التفكٌك مستوى و

 الزراعٌة والتجدٌد الرٌفً،وهً بالسٌاسة عالقة لها التً الزراعٌة بالمنتجات الخاصة التعرٌفٌة التنازالت

 .الشراكة اتفاقٌة أحكام علٌها نصت التً الحاالت

 الجمركٌة التعرٌفة تفكٌك لمراجعة ،عرٌضة 2252فً سنة  الجزابر، قدمت فقد ، اإلطار هذا فًو    

 التوالً على الزراعٌة والفروع بالقطاعات الصناعٌة الخاصة الزراعٌة التعرٌفٌة التنازالت مراجعة وكذا

 أمام عابقا الجمركً فكٌكالت مستوى و وتٌرة من كل فٌه ٌشكل نحوال على مالبمة حماٌة تقتضً ،والتً

 .تنمٌتها

 و 11 المادتٌن ،أي الصلة ذات ةكالشرا اتفاقٌة مواد إلى الجزابرٌون المفاوضون استند حٌث   

 الجمركٌة التعرٌفة تفكٌك جدول مراجعة بإمكانها الجزابر أن على تنص 11 المادة ،فان وبالفعل16

 لالتحاد األصلٌة الصادرات من  15%نسبة تهاصادرا تتجاوز ال والتى المواد من لمجموعة بالنسبة

 25 %.نسبة ال ٌتعدى المستعاد الجمركً الحق وان األوربً

 

 

 التسعٌرة تنازالت تنظٌم إعادة على تنص 16 المادة فان الؽذابٌة المواد و الزراعٌة بالمواد ٌتعلق فٌما أما

 .الزراعٌة السٌاسة تؽٌٌر حالة فً الزراعٌة الجمركٌة

                                                 
(
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 تقدمت ، 2010 جوان 15 ٌوم اإلتحاد األوروبً مع الشراكة لمجلس الخامسة الدورة انعقاد ثناءأ و      

 التنازالت و الصناعٌة بالمنتجات ٌتعلق ما فً الجمركً مخطط التفكٌك لمراجعة رسمً بطلب الجزابر

 .الؽذابٌة المواد و للمواد الزراعٌة التعرٌفٌة

 إلى المفاوضات من دورات8 عقد بعد التوصل ٌتم ،لكً نتٌنس من ألكثر المفاوضات هذه مسار أستمر

 :ماٌلً ٌتضمن اتفاق

 : الؽذابٌة المواد و الزراعٌة المواد ٌخص فٌما *

 .األوروبً لإلتحاد ممنوحة الزراعٌة المواد من جمركٌة تعرٌفٌة حصة 25 إلؽاء -

 .األوروبً حادلإلت ممنوحة ؼذابٌتٌن بمادتٌن الخاصة التعرٌفٌة التفضٌالت إلؽاء -

 .لإلتحاد األوروبً ممنوحة الزراعٌة المواد من تفضٌلٌة تعرٌفٌة حصص 9 فتح إعادة -

 .األوروبً لإلتحاد ممنوحة الزراعٌة للمنتجات تعرٌفٌتٌن حصتٌن تعدٌل -

 :الصناعٌة المواد ٌخص فٌما *

 رته الهٌبات المختصةاألوروبً اعتب اإلتحاد منشؤه تعرٌفً ًكجمر بند 1058 المراجعة عملٌة شملت

 .االستثمار و ،التشؽٌل اإلنتاج لقطاعات بالنسبة حساسة بنودا

    فً  0% ب مقدر جمركً تفكٌك لنسبة تخضع أن المفروض من التً و الثانٌة القابمة لمنتجات بالنسبة

 : التالٌة القرارات إلى تجدٌد المفاوضات خالل التوصل تم فقد 2012 سبتمبر 01

 و حساسة الجد تعرٌفً للمواد ًكجمر بند 82 على ٌةكالجمر للحقوق جزبً تطبٌق إعادة من االستفادة -

 .2012 نع عوضا 2016 سنة فً  0 %   نسبة إلى للوصول سنوات بؤربعة مقدرة إضافٌة مهلة من ذاك

 سنتٌن مدتها إضافٌة تعرٌفً لفترة ًكجمر بند 185 لـ: ٌةكالجمر الحقوق تطبٌق تعلٌق من االستفادة تم -

 موعد فً  0 % نسبة إلى تخفٌضها ٌتم أن قبل سنوات بؤربعة مقدرة إضافٌة مهلة من االستفادة كذا و

 .2012 نع عوضا 2016

 سبتمبر 1 فً المطبقة التفكٌك الجمركً نسب تكون أن المقرر من انك التً و الثالثة القابمة لمواد بالنسبة

 : كالتالً 2012

  . الجمركٌة الحقوق من  30% :ـل الخاضعة للمواد-  %12  

  . الجمركٌة الحقوق من  15 %ـ:ل الخاضعة للمواد-  %6 

  . الجمركٌة الحقوق من5 %  ـ: ل الخاضعة للمواد - %2 

 : ٌلً ما على الجمركً للتفكٌك الجدٌد الهٌكل ٌنص

 بنسبة الجمركٌة للحقوق جزبً تطبٌق إعادة من حساسة الجد للمواد ًكجمر تعرٌفً بند 174 استفادة -

  15 % لنسبة الخاضعة المواد من 12 % و الجمركٌة، الحقوق من  30% لنسبة الخاضعة للمواد  %23

 .2017 من بدال 2020 أي سنوات 3 ب مقدرة إضافٌة مهلة منح وكذا الجمركٌة، الحقوق من



 علٌها ٌطبق كان تًال للمواد21% بنسبة ٌةكالجمر للحقوق تعلٌق من جمركً تعرٌفً بند 617 استفادة -

 كانت التً المواد من  10.5% بنسبة الجمركٌة للحقوق تعلٌق كذا و ٌة،كالجمر الحقوق من  30% نسبة

 لـ: خاضعة كانت التً المواد من  3.5% نسبة تعلٌق و الجمركٌة، الحقوق من15% لنسبة خاضعة

 بثالث مقدرة إضافٌة ومهلة 2015 إلى   2012 من ممتدة إضافٌة لفترة هذا و الجمركٌة الحقوق من%5

 2017. من عوضا 2020 موعد فً  0 % بنسبة كلً جمركً تفكٌك إلى الوصول ٌتم أن قبل سنوات 3

 والتسٌٌر  اإلنتاج مٌادٌن فً المبذولة المجهودات بمضاعفة تتمٌز أن الجزابرٌة المإسسة على  وعلٌه

 ،أٌضا تنمٌتها اجل من ولكن السوق فً احصصه على المحافظة اجل من فقط لٌس وذلك،األعمال وإدارة

 ترقٌة بؽٌة لصالحها هذا الشراكة اتفاق خالل من المتاحة الفرص وجعل تنافسٌتها تحسٌن خالل من

 .المحروقات خارج تنااصادر

 

VI.  الجزائري لالقتصاد بالنسبة الشراكة اتفاق أهمٌة: 

 ومالٌا وفنٌا تكنولوجٌا متطور تكتل بٌن لواقعا فً ٌتم األوروبً واالتحاد الجزابر بٌن الشراكة اتفاق إن  

 عالٌة جودة وذو وفٌر وإنتاج واسع بسوق ٌتمتع مرتفع فٌها الفرد دخل مستوى صناعٌة دول من  مكون

 علً ٌعتمد متخلؾ، صؽٌر وبلد كبٌرة، بحماٌة وتتمتع مشتركة زراعٌة سٌاسة ،تطبق كبٌرة تنافسٌة وقدرة

 لالتحاد تابع عوٌصة، وهٌكلٌة اقتصادٌة مشاكل فً ٌتخبط لمحروقاتا هو وحٌد منتوج وتصدٌر إنتاج

 االتحاد تجارة من 5% إال التجارة هذه تشكل ال بٌنما الخارجٌة تجارته من  56 % بحوالً األوروبً

 االقتصادم أما الجزابري لالقتصاد السٌا الوضع تعكس ان شانها من المعطٌات هذه األوروبً،مثل

 الجزابري االقتصاد تحقٌق إمكانٌة ٌمنع ال هذا أن ،إال الطرفٌن بٌن التنافس عدم لًع وتإثر األوروبً،

(5)منها االتفاقٌة هذه وراء من المكاسب لبعض
 : 

 

 والكلً الجزبً المستوٌٌن علً والتكٌؾ اإلصالح سٌاسات وتنفٌذ الخارجً السوق اتساع إن 

 والعمالة الدخل زٌادة شانها من ،التً واألجنبٌة المحلٌة االستثمارات حجم زٌادة إلً سٌإدي

 .البطالة وطؤة من والتخفٌؾ

 العابلً االستهالك حجم زٌادة إلً الواردات علً الجمركً التخفٌض ٌإدي أن المتوقع من 

 ٌحسن الذي األمر االستهالك علً الضرابب وعاء توسٌع إلً ٌإدي أن شانه من ما وهذا

 .النفطٌة للجباٌة المٌزانٌة تاإلٌرادا تبعٌة من وٌقلص الموازي الوضع

 وتتوقؾ والواردات الصادرات من كل زٌادة إلً االتفاقٌة هذه خالل من التجارة تحرٌر ٌإدي 

 التحرٌر ٌتم حتى االقتصاد تؤهٌل علً االقتصادٌة السٌاسة قدرة علً النهابٌة المحصلة
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 سٌإدي األوروبٌة عٌةالصنا الصادرات أمام الجزابرٌة األسواق فتح أن للتجارة،إال النهابً

 علً القادرة الصناعات أما بالحماٌة تتمتع التً تلك وبالذات الصناعات بعض تقلص إلً

 .المشاركة هذه من تستفٌد سوؾ صادراتها زٌادة

 المنتجات أسعار انخفاض نتٌجة المحلٌٌن االقتصادٌٌن المتعاملٌن بٌن المنافسة زٌادة إمكانٌة 

  المحلٌة المإسسات نتابج تحسٌن على ٌعمل سوؾ ما وهو دة،المستور الؽٌار وقطع الوسٌطة

 فً االستفادة من االقتصاد ٌمكن مما الضرٌبٌة، االلتزامات تجاه أفضل وضع فً وٌجعلها 

 بدا ال اإلطار هذا وفً الجبابٌة، الموارد وكذا االستهالك اإلنتاج مستوى زٌادة من الوقت ذات

 عملٌة وتحسٌن الوضع هذا من االستفادة على قادرا ٌجعله بشكل الجبابً النظام تكٌٌؾ من

 .الضرٌبٌة اإلدارة إصالح خالل من الضرٌبة تحصٌل

 إصالح ٌشترط وهذا المقدمة، الفنٌة المساعدة لبرامج نتٌجة الوطنً الخاص القطاع تطوٌر 

 شركات وإقامة األوربٌة التجربة من االستفادة الشؤن هدا فً وٌمكن المصرفٌة المنظومة

 .األوروبً  اإلتحاد فً ومثٌلتها الجزابرٌة البنوك بٌن حالفات وؼٌرهاوت

 وزٌادة التكنولوجٌات فً التحكم من ٌمكنها بما التكنولوجً التحوٌل من الجزابر استفادة 

 من مشاكل بعدة ٌصطدم ذلك كان وإن حتى الخارجٌة األسواق مستوى على منتجاتها تنافسٌة

 :بٌنها

مكتسباتها  على تحافظ زالت ال الصناعٌة الدول أؼلب لكون ٌلالتحو أوتوماتٌكٌة عدم -

 . التكنولوجٌة

 من ٌمكنها الصناعٌة للدول العلمً التفوق عن الناتجة المرتفعة التكنولوجً التحوٌل تكلفة -

 .لتكنولوجٌتها مرتفعة أسعار فرض

 ٌحثها أن شانه من الحماٌة ورفع الشرسة األجنبٌة المنافسة أمام الجزابرٌة المإسسات انكشاؾ 

 والتسوٌق والتسٌٌر االستثمارات تموٌل مجاالت فً الشراكة من واالستفادة أدابها تحسٌن على

 . التكنولوجٌا والتحكم فً

 مجموعة من تحقٌق على ٌحرص أن بد ال المكاسب هذه تحقٌق من الجزابري االقتصاد ٌتمكن وحتى      

 : أهمها الشروط

 عوابق على األقل على التخفٌؾ أو إلؽاء إلى ٌإدي ماب األعمال مناخ تؤهٌل إعادة .5

 .التحتٌة البنٌة تؤخر كالبٌروقراطٌة:االستثمار

 ءمعاٌٌر لألدا وإدخال البشرٌة، الموارد ورسكلة تؤهٌل إعادة طرٌق عن المإسسات تؤهٌل إعادة .2

والتقلٌل  فسٌةالتنا قدرتها تحسٌن على ٌساعدها بشكل تنظٌمها وإعادة المإسسات تقٌٌم فً الدولٌة

 .تكالٌفها من



تسٌٌر  أسالٌب وإدخال وتحدٌثه المصرفً القطاع ذلك فً بما كفاءة األقل القطاعات خوصصة .3

 .عالمٌا بها المعمول المعاٌٌر مع تتفق ةجدٌد

 ،التكنولوجٌا التسٌٌر مجال مختلؾ فً الخبرات من واالستفادة األوروبٌة المإسسات مع الشراكة .4

 . التسوٌقو

 :من ناحٌة المساعدات المالٌة  ات االتفاقإٌجابٌ-

 

 :(5)وٌمكن توضٌحها فً النقاط التالٌة 

 

والذي  وهو البرنامج االستداللً الوطنً *(PINاالستفادة من المساعدات المالٌة حسب برنامج ) أوال:

 ، والذي ٌعنً بـ:2224 -2222ملٌون أورو لسنوات  552قدر بمقدار 

 وق اإلنسان.تعزٌز الحرٌات الفردٌة وحق -

 تقوٌة المإسسات االقتصادٌة فً إطار اقتصاد السوق. -

 تنمٌة المواد البشرٌة، بما فٌها دعم التعلٌم العالً. -

ملٌون أورو ،  526والذي ٌقدر الؽالؾ المالً له بـ 2225- 2226( PINأما بالنسبة للبرنامج الثانً )

 وٌشمل المجاالت التالٌة:

 رة االقتصاد.دعم اإلصالحات االقتصادٌة وإدا -

 دعم الهٌاكل والمنشآت القاعدٌة )النقل والمٌاه(. -

 تثمٌن الموارد البشرٌة. -

 .**(FEMIPدعم وتطوٌر القطاع الخاص فً إطار برنامج ) -

ملٌون  55و هذا بمتوسط  2252الى  2227ملٌون اورو للفترة من  222تلقت الجزابر مبلػ  -

 .ملٌون اورو 55اورو 

ساعدات الثنابٌة التً سٌقدمها االتحاد األوربً إلى الجزابر فً إطار اآللٌات إن إجمالً مٌزانٌة الم   

ملٌون اورو سنوٌا و ذلك  57.33ملٌون اورو أو ما ٌعادل  572األوربٌة للجوار و الشراكة سٌصل إلى 

 2253إلى  2255وفقا للمخطط اإلرشادي الذي اعتمدته المفوضٌة األوربٌة للجزابر للفترة من العام 

حٌث تم تخصٌص  2252-2227بالمقارنة بمٌزانٌة البرنامج عن الفترة  % 4.2ما ٌشكل زٌادة بنسبة ،م

 ملٌون اورو سنوٌا. 55

 

                                                 
(5)

 http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_csp_nip_algeria_fr.pdf. 
*

 Programme Indicatif National (de l'Algérie). 
**

 la Facilite Euromed d'Investissement et de Partenariat. 



ثمانٌة مجاالت ٌجوز تقدٌم  2253إلى  2227و تحدد الورقة اإلستراتٌجٌة الخاصة بالجزابر للفترة من 

 المساندة لها:

 تسهٌل التبادل التجارٌة. .5

 قوق اإلنسان .اإلصالح فً مجال ح .2

 اإلصالح فً مجاالت العدالة وتدفق الهجرة و اإلرهاب. .3

 تنوٌع االقتصاد. .4

 التنمٌة المستدامة. .5

 تنمٌة التعلٌم. .6

 تدعٌم البرامج االجتماعٌة. .7

 تطوٌر البنٌة التحتٌة.  .8

 إضافة إلى المساعدات الخاصة للجمعٌات والمنظمات ؼٌر الحكومٌة.

 

جمركٌة والمزاٌا المقدمة للصادرات الجزابرٌة خاصة السلع الصناعٌة االستفادة من اإلعفاءات ال ثانٌا:

 ومنتجات الصٌد البحري نظرا ألنها ال تتحمل أي رسم جمركً ابتداء من تارٌخ نفاذ االتفاقٌة.

 االستفادة من الخبرات والتكنولوجٌة والمعارؾ العلمٌة التً ٌمنحها اتفاق الشراكة للجزابر. ثالثا:

دة من تدفق االستثمار األوربً نحو الجزابر فً مختلؾ المجاالت خاصة صناعة النفط االستفا رابعا:

 والؽاز وما ٌرتبط بها.

وال ٌختلؾ اثنان أن الشراكة بعد توقٌعها أصبحت حتمٌة ٌجب مواجهتها قبل فوات األوان وذلك باتخاذ 

ٌات المادٌة و البشرٌة متوفرة إجراءات صارمة وجدٌة على تؽٌٌر الواقع االقتصادي للجزابر الن اإلمكان

لكن اإلرادة لتؽٌٌر حقٌقً ؼٌر متوفرة لألسؾ ،فعلٌنا التركٌز على إصالح النظام الجمركً وتكٌٌفه مع 

اتفاقٌة الشراكة والعمل على جذب المستثمر األجنبً األوروبً فً المجاالت ؼٌر المحروقات لتقلٌص 

وهً النقطة التً ٌمكن أن تعوض بها الجزابر الخسابر البطالة واالستفادة من الخبرات والتكلنوجٌا ،

 مزاٌا الجزابر فٌمها تمتلك التً بالقطاعات الفادحة من جراء اتفاقٌة ؼٌر متوازنة،باإلضافة إلى االهتمام

والسٌاحة،ووضع إستراتٌجٌة صناعٌة بعٌدة المدى،و نالحظ أن الجانب  الزارعة خصوصا تنافسٌة

حروقات فً االتفاقٌة لتسهٌل دخول الشركات األوربٌة لصحراء الجزابر األوربً ركز على قطاع الم

واالستفادة من امتٌازات ومنافسة شركات عالمٌة خاصة األمرٌكٌة ،بدون عوابق وأهمل القطاعات 

 األخرى.

 

 



 

 و المنظمة العالمٌة للتجارةالجزائر المطلب الثانً :

 

 صندوق لتوصٌات تطبٌقها سٌاق فً جاء للتجارة لعالمٌةا المنظمة إلى لالنضمام الجزابر طلب إن       

 فالقراءة الموسعة التموٌلٌة التسهٌالت اتفاق إطار ،فً 1998 ماي فً سرٌانه انتهى الذي الدولً النقد

 العالمٌة المنظمة إلى الجزابر النضمام تمهٌدٌة خطوة أنه استنتاج إلى تقودنا االتفاق هذا لبنود المتؤنٌة

 الخارجٌة التجارة تحرٌر إجراءات خالل من للتجارة
 العامة إلى االتفاقٌة االنضمام طلب ٌدل ،و(1)

 تلك فً السابد االقتصادي مع النظام القطٌعة فً رؼبة على 1987 سنة منذ التجارة و الجمركٌة للتعرٌفات

  .الفترة

 : للتجارة العالمٌة المنظمة لعضوٌة الجزائر طلب ودوافع أسباب .0

 

 فً الرؼبة ودعم تعزٌز للتجارة العالمٌة المنظمة إلى انضمامها طلب صٌاؼة خالل من الجزابر تود

 اقتصاد إلى واالنتقال االقتصادٌة اإلصالحات فً شرعت أن بعد الخارجٌة،خاصة التجارة على االنفتاح

 الخارجٌة. التجارة تحرٌر ٌتطلب السوق،الذي

 وهذا الوطنٌٌن االقتصادٌٌن للمتعاملٌن بالنسبة الباهظة تكالٌفه ،وتجنب االنضمام آثار تخفٌؾ هو الهدؾ و

 ٌخص فٌما محدد سقؾ على المرشح تجبر ال ،التً للتجارة العالمٌة المنظمة قواعد على ٌعتمد الخٌار

 فرٌق أعضاء طرؾ من المقبول التحرٌر من أدنى حد عن عبارة النتٌجة تكون ،بحٌث االقتصادٌة الحماٌة

 :االنضمام وراء من لتحقٌقها الجزابر تسعى ًالت األهداؾ،و العمل

 

  إنعاش االقتصاد الوطنً: -0

حٌث أن عملٌة تحرٌر التجارة الخارجٌة وربط التعرٌفة الجمركٌة والتخلً عن نظام الحصص من     

شؤنه أن ٌرفع من قٌمة وحجم المبادالت من وإلى الخارج، مما سٌنتج عنه زٌادة المدخالت خاصة 

والمعرفة العلمٌة المستخدمة فً اإلنتاج، مما ٌإدي إلى تحسٌن األداء والتحكم فً تكالٌؾ التكنولوجٌة 

لعالمٌة، ومن جهة ثانٌة فإن فتح السوق الوطنً ااإلنتاج واالرتقاء بمستوى المنتج الوطنً إلى مستوى 

ٌإدي إلى تنوٌع أمام المنتجات األجنبٌة سٌفتح مجال المنافسة واسعا أمام المنتجٌن الجزابرٌٌن مما س

 المنتجات وتحسٌنها ومنه الدخول إلى األسواق األجنبٌة.
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  تحفٌز وتشجٌع االستثمارات: -0

تفضٌالت هامة للمستثمرٌن األجانب، كذلك الحال بالنسبة  فً هذا المجال قامت الجزابر بمنح مزاٌا و   

 ى الخارج.للمستثمرٌن المحلٌن الجزابرٌٌن تسمح لهم بتحوٌل رإوس أموالهم إل

 وعلٌه فإن االستثمار األجنبً من شؤنه تحقٌق المزاٌا التالٌة:

 خلق مناصب شؽل جدٌدة. -

 ترقٌة وتؤهٌل الٌد العاملة الجزابرٌة الموجودة. -

حٌازة الوسابل التقنٌة والخبرات المعرفٌة الجدٌدة واستثمارها داخل الوطن فً مختلؾ قطاعات  -

 اإلنتاج.

راع وحقوق الملكٌة الفكرٌة الممنوحة فً الجزابر وفق القوانٌن االستفادة من براءات االخت -

 واالتفاقٌات الدولٌة.

هذه المزاٌا ٌمكن تحقٌقها فً الجزابر من خالل قواعد المنظمة العالمٌة للتجارة التً تمنحها 

 للدول األعضاء.

 .قرار التشرٌعللمتعاملٌن سٌما المستثمرٌن األجانب و الوطنٌٌن من خالل است قوٌة إشارة إعطاء

 :الصناعً للقطاع التنافسٌة للقدرة العام المستوى رفع-3

 فً األجنبٌة السلع تواجد عن ناتجة قوة، فؤكثر أكثر منافسة آثار لمواجهة تحضٌره هو ذلك من الؽرض و

 كؤداة استعماله ٌمكن ،فوجودها الوطنً االقتصاد إنعاش إلى المنافسة هذه تإدي قد المحلٌة، و األسواق

 .السوق فً البقاء أجل من والتسٌٌر الجودة حٌث من منتجاتهم تحسٌن على المحلٌٌن المنتجٌن تجبر ضؽط

 االستفادة ،وبالتالً باألجنبٌة المحلٌة المنتجات باحتكاك تسمح قد التجارٌة المبادالت زٌادة ثانٌة جهة من و

 وبعث إنعاش فً ٌساهم ما هو اإلنتاج،و ةعملٌ فً المستعملة المتطورة التقنٌات و الحدٌثة التكنولوجٌا من

 . الوطنً االقتصاد

 نأداء المنتجٌ فً للتقدم تبعا الجمركٌة للحماٌة التدرٌجٌة التخفٌضات تعدٌل مع السٌاسة هذه مواصلة تتم و

فً المنظمة  األعضاءالتجاري العالمً الجدٌد لن تطال فقط الدول  النظام آثار إن .المحلٌٌن الصناعٌٌن

تلك الموجودة خارجها ،وهذا الن معظم التجارة العالمٌة تمر عبر المنظمة العالمٌة،وعلٌه  إلىعداه بل تت

،فكما قال احد االقتصادٌٌن  اآلثارحتمٌة البد منها ،وعلٌه تقبل فكرة تحمل هذه  إلٌهاٌبقى انضمام الدول 

 االٌجابٌة احتمالٌة ". اآلثارالسلبٌة مإكدة الوقوع ،بٌنما ؼالبٌة  اآلثارؼالبٌة  إنالعرب "



العمل على رفع الصعوبات التً تحد من القدرة التنافسٌة  إالالجزابر  أماممن هذا المنطلق لٌس 

االقتصاد فً كافة  تؤهٌلتكلفة ممكنة عن طرٌق  بؤقلالقتصادها و محاولة االستفادة من االندماج 

  .(1)المجاالت 

  نامٌة األعضاء:االستفادة من المزاٌا الممنوحة للدول ال -4

أن هذه المزاٌا واإلعفاءات الممنوحة من طرؾ المنظمة العالمٌة للتجارة للدول األعضاء خاصة الدول    

النامٌة تعتبر بمثابة دوافع وحواجز لالنضمام إلٌها، والجزابر تحاول االستفادة من هذه المزاٌا عن طرٌق 

لة فً كل االتفاقٌات سواء القطاعٌة أو ؼٌر عضوٌة المنظمة، وهذه المزاٌا والتفصٌالت جاءت مفص

 القطاعٌة.

ومن بٌنها حق الدول النامٌة فً حماٌة منتجها الوطنً من المنافسة فً المدى القصٌر 

بإمكانٌة إبقابها على تعرٌفة جمركٌة مرتفعة نوعا ما، كذلك مدة التحرٌر والتً تعتبر بمثابة 

نظمة، حتى ال ٌتضرر اقتصادها وٌسمح له بالدخول فترة انتقالٌة للبلد للتؤقلم مع قواعد الم

  التدرٌجً فً التقسٌم الدولً للعمل وفق مبدأ المٌزة النسبٌة.

 تسوٌة النزاعات التجارٌة:-5

ان االنضمام الى المنظمة العالمٌة للتجارة ٌمنح الجزابر امكانٌة تسوٌة أي نزاع قد ٌطرا 

التالً اذا كان للجزابرٌوم خالفا مع بلد ما على مستوى العالقات التجارٌة مع بلد ما ،وب

 بخصوص اجراء قد ٌعتبر أحادي الطرؾ و ؼٌر مبرر فان بالدنا ال تتوفر على امكانٌات

امكانٌات الطعن فً المجال التجاري و لن ٌكون هناك اال موازٌن قوى و اجراء تحكٌم قد 

 ٌطول و ٌضحى جد مكلفا فً بعض األحٌان .

الخالفات، فاالنضمام الى  مة تمنح امكانٌة اللجوء الى جهاز تسوٌةفصفة العضو فً المنظ

 المنظمة العالمٌة للتجارة ٌعتبر ضمانا قانونٌا بالنسبة للمستثمرٌن.

 مساٌرة التطورات العالمٌة: -6

 

بما أن هذا النظام الجدٌد للتجارة هو حدٌث النشؤة وآثاره سوؾ تنعكس سلبا أو إٌجابا على مختلؾ      

فإن كان ضرورٌا على الجزابر كؽٌرها من الدول النامٌة أن تقدم  الل سواء كانت أعضاء فٌه أو الدو

طلب العضوٌة للمنظمة على األقل لالستفادة من المزاٌا والتفصٌالت الممنوحة للدول النامٌة فً مجال  

 تخدام وتخصٌص ممكن نقل التكنولوجٌة والتدفقات الّرأسمالٌة والمساعدات الفنٌة، وكذا تحقٌق أفضل اس

                                                 
 .245،244،ص2252،لسنة 52ري يف ظل االنضماـ اىل ادلنظمة العادلية للتجارة،رللة العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت،العددجويدة بلعة،القدرة التنافسية لالقتصاد اجلزائ (1)



 

 

للموارد المتاحة فً ظل مبدأ المزاٌا النسبٌة وهو ما ٌعنً رفع مقدرة هذه الصناعات على مواجهة 

 المنافسة، وهو ما تحتاجه الجزابر حالٌا لتحسٌن أداء اقتصادها. 

 

 23تجارة فً ال و للتعرٌفات العامة االتفاقٌة إلى تقدمت الجزابر بطلب االنضمام : االنضمام طلب تقدٌم

 ،  5987جوان  57فً  األعضاءوتم قبول طلب االنضمام من طرؾ مجلس ممثلً  5987جوان 

(5)للتجارة العالمٌة المنظمة إلى بعد فٌما تحوٌله تم الذي بالجزابر الخاص العمل وتشكل فرٌق
 . 

 عراقٌل انضمام الجزائر للمنظمة العالمٌة للتجارة:

إلى الفشل  ومن بٌن األسباب التً أدت بها 
(0)

: 

عدم وضع شروط االنضمام للمنظمة العالمٌة للتجارة حٌث ٌتم التفاوض مع اعضاءها وفق -

،التً ال تحتوي على شروط محددة ،مما فتح المجال لشروط مختلفة بخصوص  52المادة 

 عدة قطاعات لها عالقة بالتجارة الخارجٌة.

الدول النامٌة ال تمنح حتى لو  صعوبة الحصول على صفة دول نامٌة:بحٌث اصبحت صفة-

 كانت الدول نامٌة .

عدم وضوح خطة واضحة تسٌر الجزابر تسٌر الجزابر وفقها للتفاوض ،واتباعها السلوب -

 فً مفاوضاتها مع االتحاد االوربً. واحد

تضٌٌق الخناق على المفاوض الجزابري بحٌث ٌؽلب الجانب السٌاسً على الجانب -

 .االقتصادي فً مفاوضاته

هً جوهر اشكالٌة االنضمام للمنظمة العالمٌة للتجارة فمن  ان مسالة حماٌة االقتصاد الوطنً -

الضروري بدء تنفٌذ استراتٌجٌة رفع التعرٌفة واجراء افتراضات دراسٌة لهذه االخٌرة على مستوى 

متعلق الجمارك والمصلحة الوطنٌة لإلصالح ،لكن ٌوجد هناك عوابق فً المفاوضات وهو الملؾ ال

بتطبٌق التسعٌرة الموحدة على الطاقة اذن البد علٌنا من الدفاع عن مصالحنا الن االنضمام ٌتطلب 

)معالجة هذا الملؾ
3

). 

                                                 
 .227،ص 55/2252مجيلة اجلوزي،ميزاف ادلدفوعات اجلزائري يف ظل االنضماـ للمنظمة العادلية للتجارة،رللة الباحث ،عدد (5)
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(3) Benyahia Farid et Mecheri Ilhem,L’économie Algérienne Enjeux et condition à son adhésion à 

L’OMC ,Edition :Dar EL-Houda ,Ain M’lila,Algérie,p31. 



 

 

 

 

        تحلٌل التجارة الخارجٌة الجزائرٌة:المطلب الثالث :

تجاتها تزداد أهمٌة التجارة الخارجٌة للجزابر ألنه من خاللها تستطٌع تصدٌر الفابض من من  

السلعٌة المحدودة العدد والشدٌدة التركز فً سلعة واحدة واستخدام عوابدها فً تموٌل مستورداتها شدٌدة 

ؼٌر  ارتباطٌهإٌجاد عالقة  إلىذلك  أدىالتنوع الالزمة لعملٌة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة فٌها،وقد 

 .األوربًاالتحاد  أهمهمالتجارٌٌن،متكافبة مع دول العالم الخارجً وهم عدد معٌن من الشركاء 

فً الملحق رقم الجدول و 23فً الملحق رقم والجدول  22فً الملحق رقم من معطٌات الجدول 

 2229-2222كل من الصادرات والواردات بنفس الوحدة وهً ملٌار دوالر امرٌكً وخالل الفترة ، 24

 نالحظ :  

ملٌار دوالر  9.35دوالر ،اما الواردات  ملٌار 25.65نالحظ قٌمة الصادرات  2222فً سنة   

 ملٌار دوالر. 52.3بفابض مٌزان تجاري قدر ب:

ملٌار دوالر وبمعدل 22نالحظ ان الفابض التجاري الموجب تقلص بانخفاض قدره  2225فً سنة  

،فٌما تنوعت الواردات  واكبر نسبة للواردات من سلع التجهٌز % 96.64تصدٌر للمحروقات قدر ب:

 وهذا راجع الفتقار الجزابر للتكنلوجٌا. % 34.56بنسبة  الصناعً

ملٌار  53.32،وبحصٌلة قدرها  % 52:نالحظ انخفاض قٌمة الصادرات بنسبة  2222فً سنة  

 .%32ملٌار دوالر بنسبة انخفاض  6.7دوالر ،وانخفاض المٌزان التجاري الى 

  %66ر دوالر محققا فابضا بنسبة ملٌا 55.5:نالحظ ارتفاع المٌزان التجاري بمجموع  2223سنة 

،كذلك ارتفاع حصٌلة  % 32ملٌار بنسبة نمو  24.47وهذا راجع الرتفاع الصادرات التً سجلت قٌمة 

 .% 52وبنسبة نمو  53.32الواردات بمجموع 

ملٌار دوالرونفس نسبة  32.22و بحصٌلة  % 32:سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة  2224فً سنة      

وبهذا حقق المٌزان التجاري فابضا  % 57.95وبحصٌلة  % 34ٌبا كانت فً الواردات بالزٌادة تقر

 .% 28ملٌار دوالر اي بزٌادة  54.27قدره 



وهذا ناتج  % 85ملٌار دوالر بنسبة نمو  26.47:سجل المٌزان التجاري حصٌلة  2225فً سنة      

،اما الواردات فقد سجلت  % 44 ملٌار دوالر بنسبة نمو 46.33عن حصٌلة الصادرات التً حققت 

 .%52ملٌار دوالر بنسبة نمو  59.86حصٌلة 

 

،اما الواردات فقد  %58ملٌار دوالر بنمو قدره  54.74:سجلت الصادرات قٌمة  2226فً سنة       

 34.25،وهذا ما حقق مٌزانا تجارٌا اٌجابٌا بقٌمة  %52ملٌار دوالر بنسبة نمو  22.69سجلت قٌمة 

 .% 28ر بنمو قدره ملٌار دوال

،اما الواردات فقد  % 52ملٌار دوالر بنسبة نمو  62.59:سجلت الصادرات قٌمة  2227فً سنة     

 34.24ملٌار دوالر ،وبهذا حقق مٌزان تجاري اٌجابً قدره  26.35وبحصٌلة  % 27حققت نموا ب 

 .%2.5اضٌة وهذا بنسبة مقارنة بالسنوات الم  ةملٌار دوالر ،اما نسبة النمو فٌه فقد كانت ضبٌل

،اما الواردات فسجلت % 32ملٌار دوالر بنمو قدره  78.59:سجلت الصادرات قٌمة  2228فً سنة      

ملٌار دوالر  42.6،فحقق المٌزان التجاري من خاللهما قٌمة  % 44ملٌار دوالر بنمو قدره  37.99قٌمة 

 عن السنة السابقة. %58بنمو قدره 

 37.4،الواردات سجلت % 42ملٌار دوالر بانخفاض نسبته  45.58صادرات : ال 2229فً سنة     

 ملٌار دوالر. 7.78،وبقٌمة  %82،المٌزان التجاري حقق عجزا نسبته  % 5.5ملٌار دوالر بانخفاض 

وخالل هذه المرحلة نالحظ ارتفاع اسعار النفط والصادرات بصورة متناسبة داللة على ان صادرات 

 ر برمٌل النفط وفقا للجدول التالً:الجزابر مرتبطة بسع

 .2229-2222تطور سعر برمٌل البترول الجزابري خالل المرحلة  28جدول رقم :

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

سعربرمٌل 

 100 99,97 74,95 65,85 54,4 38,66 29,03 25,24 24,8 28 البترول بالدوالر

 .الوطنً لالحصابٌات و االعالم االلً المركز المصدر:

ٌقلل من قدرتها على تحمل الصدمات الخارجٌة  وهذا ما لتقلبات االسعار الصادرات  وهذا ٌعرض   

 وتبعات تحرٌر التجارة والتنافسٌة الدولٌة.

 

 

 

 



 

 

 

 ب المبوٌةالتوزٌع الجؽرافً لصادرات ووردات الجزابر بالنس :29الجدول رقم : 

 

من  2225 إحصابٌةماعدا ،2252اصدار 2229-2227نتابج  لإلحصابٌاتالمصدر:الدٌوان الوطنً 
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 السنوات

 

 االتحاد االوربً

 

 المجموع باقً دول العالم المغرب العربً اسٌا امرٌكا الشمالٌة
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0 
19,10 15,20 1,10 9,80 1,20 0,50 06 07.0 022 

0220 

 
63,80 

59,2

0 
17,80 13,00 3,00 7,90 1,50 0,70 03.9 09.0 

022 

0220 64,00 
55,3

0 
19,20 12,50 2,70 

11,0

0 
1,40 1,10 00.7 02.0 

022 

0223 59,20 
57,3

0 
25,60 7,50 2,50 

11,8

0 
1,00 0,90 00.7 00.5 

022 

0224 54,80 
53,4

0 
28,20 7,40 1,40 

14,5

0 
1,50 0,90 04.0 03.8 

022 

0225 55,60 
52,6

0 
28,00 7,80 0,90 1,10 1,30 2,10 04.0 36.4 

022 

0226 52,50 
54,4

0 
33,80 7,90 3,40 

17,6

0 
0,90 1,10 9.4 09 

022 

0227 43,60 
51,9

0 
37,80 9,50 7,10 

19,6

0 
1,30 1,00 02.0 08 

022 

0228 52,20 
52,8

0 
4,00 6,30 5,80 

21,2

0 
2,00 1,00 36 08.7 

022 

0229 51,30 
52,4

0 
28,30 6,20 7,90 00.3 1,90 1,20 02.6 07.9 

022 



نالحظ من الجدول أن االتجاه العام للصادرات والوردات لم ٌتؽٌر خالل فترة الدراسة وهو فً       

تجاهٌن لصالح االتحاد األوربً لخلفٌات تارٌخٌة أدت إلى هٌمنة هذه الدول األوربٌة على مبادالت اال

 الجزابر فً مقدمتها فرنسا،وأكدت اتفاقٌة الشراكة مع االتحاد األوربً.

 اىَبحث اىثاىث:اىذساصت اىقٞاصٞت الثش اىخحشٝش اىخداسٛ ػيٚ اىَؤششاث االقخصادٝت اىنيٞت.

ثر تحرٌر التجارة الخارجٌة على المإشرات االقتصادٌة الكلٌة نقترح نموذج االنحدار لدراسة ا      

الذي هو عبارة عن عالقة خطٌة من الدرجة االولى تمثل بمعادلة تمثل المتؽٌر المستقل  الخطً البسٌط

،ولقٌاس  تحرٌر التجارة الخارجٌة والمتؽٌر التابع الممثل فً المإشرات االقتصادٌة الكلٌة كل على حدى

كمقٌاس ألنه ٌمثل  الصادرات و الواردات  االقتصاديتحرٌر التجارة الخارجٌة كمٌا اخذنا االنفتاح 

بالنسبة للناتج المحلً االجمالً وبما انه عبارة عن نسب مبوٌة متؽٌرة خالل الفترة المدروسة من 

  .تؽٌران،فقد اخذنا المتؽٌر التابع فً شكل نسب مبوٌة كً ٌتناسب الم 2222-2229

 

 اىَطيب االٗه:اىَْٖدٞت االحصائٞت اىَضخخذٍت:

 ٍْٖح االقخصاد اىقٞاصٜ:-0

قٌاسات،  Metricsاقتصاد ،   Economyٌتكون االقتصاد القٌاسً من كلمتٌن أصلهما إؼرٌقً هما : 

وٌتبٌن من هذا التعرٌؾ أن االقتصاد القٌاسً هو مزٌج من النظرٌة االقتصادٌة واالقتصاد الرٌاضً 

اإلحصاء من اجل الحصول على قٌم عددٌة لمعلمات العالقات االقتصادٌة وٌهدؾ االقتصاد القٌاسً و

  :إلى

تحلٌل واختبار النظرٌات االقتصادٌة المختلفة وال ٌمكن أن تكون النظرٌة االقتصادٌة صحٌحة  -

المتؽٌرات ومقبولة ما لم تجتاز اختبارا كمٌا عددٌا ٌوثق قوة النموذج وٌفسر قوة العالقة بٌن 

 االقتصادٌة.

رسم السٌاسات واتخاذ القرارات عن طرٌق الحصول على قٌمة عددٌة لمعلمات العالقات  -

 االقتصادٌة بٌن المتؽٌرات لتساعد فً اتخاذ القرارات الحالٌة.

التنبإ بقٌمة المتؽٌرات االقتصادٌة فً المستقبل وهذا ٌساعد رجال األعمال والحكومات فً  -

ل توفٌر القٌمة العددٌة لمعلمات المتؽٌرات االقتصادٌة والتنبإ بما ستكون وضع سٌاسات من خال

(5) .علٌه الظاهرة االقتصادٌة مستقبال
 

                                                 
 .23،عماف، األردف،ص  5998، 5رليد علي حسُت وعفاؼ عبد اجلبار سعيد، االقتصاد القياسي،دار وائل للنشر، ط (5)



من بٌن  فموضوع االقتصاد القٌاسً هو النمذجة االقتصادٌة أي بناء النماذج الرٌاضٌة االقتصادٌة،و

االقتصادٌة لدراسة العالقة بٌن متؽٌرٌن أهم األسالٌب المستخدمة فً العلوم االجتماعٌة ومنها العلوم 

 كمٌٌن نموذج االنحدار الخطً البسٌط .

 

 

 تكوٌن النموذج القٌاسً:-2

ٌعنً تشكٌل النموذج القٌاسً تكوٌن الصٌؽة الرٌاضٌة للمشكلة المدروسة التً تربط بٌن الظاهرة 

1).المدروسة والعناصر التً تتحكم فٌها،وتحدٌد هذه الصٌؽة
) 

وهو النموذج الذي ٌتكون من متؽٌر مستقل واحد،وٌكون خطٌا اذا :"ذاس اىخطٜ اىبضٞظَّ٘رج االّح

 ". كانت العالقة بٌن المإشرٌن المدروسٌن معبر عنها فً شكل معادلة خط مستقٌم

)حقذٝش َّ٘رج االّحذاس اىخطٜ اىبضٞظ:-5
2

) 

 

 

 ٍالحظت ٕاٍت:

  ٍٜٞو اىخؾ رَضٞو مَٞخ اىَزغٞش فY اىَْبظشح ىيزغٞش ف ٜX .ثَقذاس ٗؽذح ٗاؽذح 

 .)ٜاشبسح ٍؼبٍو االّؾذاس رذه ػيٚ ّ٘ع االسرجبؽ )ؽشدٛ اٗ ػنغ 

  ٜر٘عذ ػالقخ ثِٞ ٍؼبٍو االّؾذاس ٍٗؼبٍو االسرجبؽ اىخط. 

 حقٌٞٞ َّ٘رج االّحذاس اىبضٞظ:-2

تحلٌل قبل استخدام النموذج القٌاسً المقدر ٌجب التؤكد من جودة األداء العام لهدا النموذج أي ٌجب    

معادلة التمثٌل المقترحة وتقٌٌم مدى الدقة التً تمثل فٌها هده المعادلة العالقة المفروضة بٌن مإشرٌن 

x، y. 

 ٍؼاٍو االسحباط:

 -r  <   5 >   +1رزشاٗػ قَٞزٔ ثِٞ  rٕ٘ ٍقٞبط سقَٜ ٝقٞظ ق٘ح االسرجبؽ ثِٞ ٍزغٞشِٝ ّشٍض ىٔ ة:  

 ٘ع االسرجبؽ :رذه ػيٚ ّ bاشبسح ٍؼبٍو االّؾذاس ٍالحظت:

 1+   < r  <   2 .ٛاسرجبؽ ؽشد: 

                                                 
(

1
 .55، اجلزائر،ص 2227،االقتصاد القياسي دروس ومسائل زللولة،ديواف ادلطبوعات اجلامعية، علي مكيد (

(
2
 .29نفس ادلرجع ،ص (



 2  <  r  <   5- . ٜاسرجبؽ ػنغ: 

    ُ2ارا مب  =r  .ٜىٞظ ٍؼْبٓ أّ ال ٝ٘عذ اسرجبؽ ثو ْٕبك اسرجبؽ غٞش خط 

 

 

 دساصت اىؼالقت االسحباطٞت:

)ٌتمثل فٌما ٌلx،  yًدراسة نوع ومتانة العالقة االرتباطٌة بٌن إُ 
5

): 

 مدروسة و البحث عن األسباب التً تإدي إلى حدوثها وتؽٌرها باستمرار.تحلٌل الظاهرة ال 

 . تحدٌد العالقة المتٌنة بٌن الظاهرة الناتجة والعوامل  المسببة لها بكل وسابل التحلٌل والبحث 

 .قٌاس شكل تلك العالقة والتؤكد من مكانتها 

 . البحث عن العالقة بٌن الظاهرة المدروسة و أسبابها 

  هده العالقة االرتباطٌة وقٌاس درجة متانتها باستعمال طرق مختلفة من أهمها معامل الكشؾ عن

االرتباط الخطً البسٌط  "معامل برسون ،وٌستعمل عادة معامل االرتباط الخطً البسٌط فً 

 قٌاس قوة ومتانة العالقة االرتباطٌة الخطٌة بٌن الظاهرتٌن.

 قٌاس قوة ومتانة العالقة االرتباطٌة الخطٌة بٌن ٌستعمل عادة معامل االرتباط الخطً البسٌط ف ً

 الظاهرةٌن و المدروستٌن ،وٌحسب كماٌلً:

 

 

 

 حقٌٞٞ ّخائح حقذٝش َّ٘رج االّحذاس اىَقخشذ:-3

 ::رقٌٞٞ ٍؼبدىخ االّؾذاس اىَقزشؽخاٗال

  r ² ٍؼبٍو اىزؾذٝذ اىجغٞؾ: .5

على مدى صالحٌة النموذج ، و  فً سلسلة اإلختبارات الموجهة للحكم    r²نستعمل إحصابٌة     

( , التً ٌمكن تفسٌرها Yٌشٌر معامل التحدٌد إلى النسبة المبوٌة من التؽٌر الكلً فً المتؽٌر التابع )

.بداللة المتؽٌر المستقل 
(

0
)
  

                                                 
 .44، 43نفس ادلرجع ،ص (5)
 .554، ص 2225الدار اجلامعية، اإلسكندرية ،  ،اإلقتصاد القياسي بُت النظرية والتطبيق  ،عبد القادر زلمد عبد القادرعطية  (2)



 r ²=(r xy) ² 

 

موذج الرٌاضً متٌنة وقوٌة و الن XYكلما كانت العالقة بٌن  5قرٌبة من  r ²كلما كانت قٌمة     

 المقترح واقعً و بسٌط.

   F-test اختبار أو مقٌاس فٌشر: .2

ٌستخدم هدا المقٌاس فً تقٌٌم جودة تمثٌل معادلة االنحدار المقترحة واختبار موضوعٌة معامل التحدٌد 

 ة لمعادلة النموذجلمقٌاس فٌشر حول المعنوٌة  اإلحصابٌ H0لك فً اختبار الفرضٌة الصفرٌة ذ،وٌتمثل 

 Fقترح ومدى موضوعٌة قٌمة معامل التحدٌد المحصل علٌها،من اجل دلك نقوم بمقارنة القٌمة الفعلٌة الم

 réel  والقٌمة الحرجة أو الجد ولٌة،F tab فٌشر.   المستخرجة من جدول إحصابٌة 
(

5
)

 

 تحسب كما ٌلً: F  réelقٌمة 

 

 

 

a، b:(2تقٌٌم معامالت االنحدار المقدرة ثانٌا:
) 

لستٌودنت   t ٌتم حساب مقٌاس  ٌٌم األهمٌة اإلحصابٌة لتكوٌن معامالت االنحدار المقترحةمن اجل تق

 لهده المعامالت ومجال ثقة كل واحد منهم.

حول الطبٌعة العشوابٌة او الموضوعٌة لتكوٌن  H0ٌسمح حساب  مقٌاس ستٌودنت من اختبار الفرضٌة 

    réelالقٌمة الفعلٌة أو المحسوبة  ٌتم بمقارنة  معامالت معادلة االنحدار،إن إجراء هدا االختبار 

 المستخرجة من جدول التوزٌع لستٌودنت. t tabلستٌودنت بقٌمته الجد ولٌة 

 

 

 

                                                 
(

5
 .47كيد،مرجع السابق،صعلي م(

(
2
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 اىَطيب اىثاّٜ :دساصت اثش ححشٝش اىخداسة اىخاسخٞت ػيٚ اىَؤششاث االقخصادٝت اىنيٞت

 ىخاسخٞتا

 خداسٛ:*اثش ححشٝش اىخداسة اىخاسخٞت ػيٚ اىَٞزاُ اى

 2229-2222اىَٞضاُ اىزغبسٛ ىيغضائش خاله اىفزشح : 52 اىغذٗه سقٌ

 

 0229 0228 0227 0226 0225 0224 0223 0220 0220 0222 اىضْ٘اث

اىَٞزاُ 

 اىخداسٛ
12,3 9.60 6.7 00.05 04.07 06.47 34.25 34.04 42.6 7.78 

 ثٞبّبد اىزقشٝش اىغْ٘ٛ ىجْل اىغضائش. اىَظذس:

 ّغجخ اّفزبػ االقظبد اىغضائشٛ ػيٚ اىخبسط :55عذٗه سقٌ 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 اىضْ٘اث

االّفخاذ 

 قخصادٛاال
0,58 0,52 0,55 0,67 0,60 0,65 0,64 0,64 0,68 0,60 

 

 اىَظذس:ٍِ اػذاد اىطبىجخ اػزَبدا ػيٚ ثٞبّبد اىزقشٝش اىغْ٘ٛ ىجْل اىغضائش.

 ٍؼطٞاث ٕزا اىدذٗه فٜ بقٞت اىذساصت. ٗص٘ف ّؼخَذ ػيٚ

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ٗاىَٞضاُ اىزغبسٛ . قزظبدٛ: االّفزبػ اال 25اىشنو سقٌ

 

 

 -اصش اىزؾشٝش اىزغبسٛ ػيٚ اىَٞضاُ اىزغبسٛ-ؽغبة اىَْ٘رط:00اىدذٗه سقٌ

 القخصادٛاالّفخاذ ا اىضْ٘اث

ّضبت اىَْ٘ فٜ اىَٞزاُ 

 XiYi Xi² Yi² اىخداسٛ

 Xi Yi    

2000 58 266 3364 3364 70756 

2001 52 -22 2704 2704 484 

2002 55 -30 3025 3025 900 

2003 67 66 4489 4489 4356 

2004 60 28 3600 3600 784 

2005 65 85 4225 4225 7225 

2006 64 29 4096 4096 841 

2007 68 0,5 4624 4624 0,25 



2008 64 18 4096 4096 324 

2009 60 -80 3600 3600 6400 

 92070,25 37823 37823 360,5 613 اىَغَ٘ع

 

 .إػذاد اىطبىجخ اػزَبدا ػيٚ ثٞبّبد اىزقشٝش اىغْ٘ٛ ىجْل اىغضائش اىَظذس :ٍِ

 

 

 b= 

 

b = 1.64 

 

 

=  -   64.66 

 المٌزان التجاري: ومنه معادلة االنحدار الخطً البسٌط لنسبة النمو فً

 Y= - 64.66+1.64 X. 

 X،Y دساعخ اىؼالقخ االسرجبؽٞخ ثِٞ اىَؤششِٝ-0

 ّؾغت ٍؼبٍو االسرجبؽ ثشعُ٘ X  ،Yىقٞبط دسعخ ٍزبّخ اىؼالقخ االسرجبؽٞخ ثِٞ

 

r =0.089  

ثِٞ اىَزغٞشِٝ ٍؾو اىذساعخ ثَؼْٚ اُ اىضٝبدح فٜ االّفزبػ  ؽشدٝخ ػؼٞفخٕزا ٝذه اُ ْٕبك ػالقخ خطٞخ 

،ٕٜٗ ّزٞغخ اٝغبثٞخ ىنِ اىؼالقخ ػؼٞفخ  اىَٞضاُ اىزغبسٛاىَْ٘ فٜ  ضٝبدح فٜاىرؤدٛ اىٚ  قزظبدٛاال

 اقزظبدٝب.

 رقٌٞٞ َّ٘رط االّؾذاس اىَؾظو ػيٞٔ-3

 : r²ؽغبة ٍؼبٍو اىزؾذٝذ اىجغٞؾ 

r ²=(r xy)²     

r ²=  0.008 



ؼزجش رٗ فؼبىٞخ ث٘اعطخ اىَؼبدىخ اىخطٞخ اىَقزشؽخ ال ٝ   x yرذه أُ رَضٞو اىؼالقخ ثِٞ  0.008إُ قَٞخ 

ٍِ اىزغٞشاد اىزٜ رؾذس فٜ اىَْ٘ فٜ اىَٞضاُ   0.8%ىٞظ رٗ ع٘دح ػبىٞخ ٕٗزا ٝؼْٜ أٝؼب أُ ،مجٞشح 

 ىَؤصشاد أخشٙ.  %99.2اىزغبسٛ عججٖب االّفزبػ،اٛ ىٞظ ْٕبك رأصٞش مجٞش ٗ 

٘ػ٘ػٞخ اىزٜ ٗعذّبٕب ٕٜ ٍ r ²:ؽزٚ ّزؾقق ٍِ اُ قَٞخ ٍؼبٍو اىزؾذٝذ اىجغٞؾ H0اخزجبس فشػٞخ  -

 . ّغزخذً ٍقٞبط فٞشش 

 ؽ٘ه اىطجٞؼخ اىؼش٘ائٞخ ىَؼبدىخ االّؾذاس ٍٗؼبٍو اىزؾذٝذ: H0الخزجبس فشػٞخ 

  =0.3*8=0.06 

  V1=m=1ٍِ عذٗه اىز٘صٝغ اإلؽظبئٜ ىفٞشش اىَقبثيخ ىذسعبد ؽشٝخ ػذدٕب   Ftabّغزخشط قَٞخ  

ثبىزْقو ػَ٘دٝب ػيٚ ػيٚ اىغذٗه  V2=n-m-1=8دسعبد ؽشٝخ ٍقذاسٕب ٕٗزا ثبىزْقو افقٞب ػيٚ اىغذٗه ٗ

 α=  2.25ٗ ٍغز٘ٙ ٍؼْ٘ٝخ  

Ftab=5.32 

 Ftab 

ؽ٘ه اىطجٞؼخ اىؼش٘ائٞخ ىَؼبدىخ االّؾذاس اىَقزشؽخ اُ ٕزٓ اىْزٞغخ ىَقٞبط  H0ٝغت قج٘ه فشػٞخ اىؼذً    

خ ٍؼبٍو اىزؾذٝذ اىزٜ ؽظيْب ػٖٞب ٕٜ قَٞخ غٞش فٞشش رؤمذ اُ ٍؼبدىخ اىزَضٞو ىٞغذ عٞذح ٗاُ قَٞ

رَضٞو ٍؼبدىخ االّؾذاس ىيؼالقخ اىَذسٗعخ ثِٞ  خٍ٘ػ٘ػٞخ ٗال رظيؼ العزخذاٍٖب مَقٞبط ىزقذٝش فؼبىٞ

 اىزغبسٛ.اىَٞضاُ  ٗاىزغٞش فٜ قزظبدٛاالّفزبػ اال

 حقٌٞٞ ٍؼاٍالث االّحذاس:

   a ٗ bاخزجبس ٍؼْ٘ٝخ قٌٞ  

ta  t tab 

tb  t tab 

اٛ ػذً اىَؼْ٘ٝخ االؽظبئٞخ   ال رخزيف ٍؼْ٘ٝب ػِ اىظفش a  ٗ bٍْٗٔ ّقجو فشع اىؼذً ثبُ قَٞخ     

 فٜ رنْٖ٘ٝب. Xىيَزغٞش  شٞاىؼش٘ائٜ ىزنْٖ٘ٝب ٗأّ ال رأص غىَؼبٍالد االّؾذاس ٗاىطبث

ؽشٝق ٍؼبدىخ االّؾذاس اىخطٜ  :اىؼالقخ ثِٞ االّفزبػ االقزظبدٛ ٗاىَٞضاُ اىزغبسٛ ػ22ِاىشنو سقٌ

 اىجغٞؾ.



 

ٍِٗ اىْزبئظ اىَؾظيخ ّغزْزظ اُ االّفزبػ ،05فٜ اىَيؾق سقٌ  Exelٗرطبثقذ اىْزبئظ ٍغ ّزبئظ ثشّبٍظ 

 ٝؤصش ثذسعخ طغٞشح ػيٚ اىَٞضاُ اىزغبسٛ. القزظبدٛا

 

 *اثش ححشٝش اىخداسة اىخاسخٞت ػيٚ صؼش صشف:

 2229-2222ٍقبثو اىذٗالس ىيفزشح عؼش طشف اىذْٝبس اىغضائشٛ:53عذٗه سقٌ

 

 0229 0228 0227 0226 0225 0224 0223 0220 2001 2000 ثاىضْ٘

صؼش 

اىصشف 

ٍقابو 

 اىذٗالس

75,26 77,21 79.68 77.39 70.26 73.07 70.64 69.64 64.58 70.64 

 

 اىَظذس:ثٞبّبد اىزقشٝشاىغْ٘ٛ ىجْل اىغضائش.

 

 ٘ فٜ عؼش اىظشفٗ اىَْ قزظبدٛ:االّفزبػ اال23اىشنو سقٌ



 

 

 رشنٞو َّ٘رط االّؾذاس :

ّالؽع اُ االرغبٓ اىؼبً اىزٛ َٝضو ػالقخ اىَغزقٌٞ اىخطٞخ ،ىزىل ّؼزَذ X، Yٍِ شنو اّزشبس اصٗاط اىقٌٞ 

 Y=a+bXفٜ رَضٞيٖب ػيٚ اىَؼبدىخ اىؼبٍخ ىيَغزقٌٞ 

 

 

 

 

 

 

 قخصادٛاالّفخاذ اال اىضْ٘اث

ّضبت اىَْ٘ فٜ صؼش 

 XiYi Xi² Yi² اىصشف

  Xi Yi      . 

2000  13 754 3364 169 

2001  3 156 2704 9 

2002  3 165 3025 9 

2003  -3 -201 4489 9 

2004  -7 -420 3600 49 

2005  2 130 4225 4 

2006  1 64 4096 1 

2007  -4 -272 4624 16 



 -اصش اىزؾشٝش اىزغبسٛ ػيٚ عؼش اىظشف-ؽغبة اىَْ٘رط :54 عذٗه سقٌ

 .إػذاد اىطبىجخ اػزَبدا ػيٚ ثٞبّبد اىزقشٝش اىغْ٘ٛ ىجْل اىغضائش اىَظذس :ٍِ

 

b= 

 

 

b = - 0.6 

 

 

=38.38 

 :ٍْٗٔ ٍؼبدىخ االّؾذاس اىخطٜ اىجغٞؾ ىْغجخ اىَْ٘ فٜ عؼش اىظشف

Y=38.38-0.6X 

 

 X،Y دساعخ اىؼالقخ االسرجبؽٞخ ثِٞ اىَؤششِٝ-0

 ّؾغت ٍؼبٍو االسرجبؽ ثشعُ٘ X ،Yىقٞبط دسعخ ٍزبّخ اىؼالقخ االسرجبؽٞخ ثِٞ

 

r = - 0.48 

ٕزا ٝذه اُ ْٕبك ػالقخ خطٞخ ػنغٞخ ٍز٘عطخ ثِٞ اىَزغٞشِٝ ٍؾو اىذساعخ ثَؼْٚ اُ اىضٝبدح فٜ االّفزبػ 

ع اىَْ٘ فٜ عؼش اىظشف اٛ اعزقشاس اعؼبس اىظشف،ٕٜٗ ّزٞغخ اٝغبثٞخ رؤدٛ اىٚ اّخفب قزظبدٛاال

 اقزظبدٝب.

 رقٌٞٞ َّ٘رط االّؾذاس اىَؾظو ػيٞٔ-3

 : r²ؽغبة ٍؼبٍو اىزؾذٝذ اىجغٞؾ 

r ²=r xy²=    -0.48²=0.21 

r ²=  0.21 

2008  -7 -448 4096 49 

2009  12 720 3600 144 

 459 37823 648 13 613 اىَغَ٘ع



جش رٗ فؼبىٞخ مجٞشح ث٘اعطخ اىَؼبدىخ اىخطٞخ اىَقزشؽخ ال ٝؼز   xyرذه اُ رَضٞو اىؼالقخ ثِٞ  2.25اُ قَٞخ 

ٍِ اىزغٞشاد اىزٜ رؾذس فٜ اىَْ٘ فٜ عغش اىظشف   %25ىٞظ رٗ ع٘دح ػبىٞخ ٕٗزا ٝؼْٜ اٝؼب اُ 

 ىَؤصشاد اخشٙ.  %79عججٖب االّفزبػ،اٛ ىٞظ ْٕبك ربصٞش مجٞش ٗ 

اىزٜ ٗعذّبٕب ٕٜ ٍ٘ػ٘ػٞخ  r ²:ؽزٚ ّزؾقق ٍِ اُ قَٞخ ٍؼبٍو اىزؾذٝذ اىجغٞؾ H0اخزجبس فشػٞخ  -

 . ً ٍقٞبط فٞشش ّغزخذ

 ؽ٘ه اىطجٞؼخ اىؼش٘ائٞخ ىَؼبدىخ االّؾذاس ٍٗؼبٍو اىزؾذٝذ: H0الخزجبس فشػٞخ 

=0.3*8=2.12 

  V1=m=1ٍِ عذٗه اىز٘صٝغ اإلؽظبئٜ ىفٞشش اىَقبثيخ ىذسعبد ؽشٝخ ػذدٕب   Ftabّغزخشط قَٞخ 

ثبىزْقو ػَ٘دٝب ػيٚ ػيٚ اىغذٗه  V2=n-m-1=8سٕب ٕٗزا ثبىزْقو افقٞب ػيٚ اىغذٗه ٗدسعبد ؽشٝخ ٍقذا

 α=  2.25ٗ ٍغز٘ٙ ٍؼْ٘ٝخ  

Ftab=5.32 

 Ftab 

ؽ٘ه اىطجٞؼخ اىؼش٘ائٞخ ىَؼبدىخ االّؾذاس اىَقزشؽخ اُ ٕزٓ اىْزٞغخ ىَقٞبط  H0ٝغت قج٘ه فشػٞخ اىؼذً 

زٜ ؽظيْب ػٖٞب ٕٜ قَٞخ غٞش فٞشش رؤمذ اُ ٍؼبدىخ اىزَضٞو ىٞغذ عٞذح ٗاُ قَٞخ ٍؼبٍو اىزؾذٝذ اى

فؼبىٞخ رَضٞو ٍؼبدىخ االّؾذاس ىيؼالقخ اىَذسٗعخ ثِٞ  ٍ٘ػ٘ػٞخ ٗال رظيؼ العزخذاٍٖب مَقٞبط ىزقذٝش

 االّفزبػ اىزغبسٛ ٗاىزغٞش فٜ عؼش اىظشف.

 

 رقٌٞٞ ٍؼبٍالد االّؾذاس:

   aٗ bاخزجبس ٍؼْ٘ٝخ قٌٞ  

ta  t tab 

tb  t tab 

اٛ ػذً اىَؼْ٘ٝخ االؽظبئٞخ   ال رخزيف ٍؼْ٘ٝب ػِ اىظفش aٗ bّقجو فشع اىؼذً ثبُ قَٞخ  ٍْٗٔ

 .فٜ رنْٖ٘ٝب Xىيَزغٞش  شٞٗاىطبثغ اىؼش٘ائٜ ىزنْٖ٘ٝب ٗأّ ال رأص ىَؼبٍالد االّؾذاس

 

ػِ ؽشٝق ٍؼبدىخ االّؾذاس  ٗ اىَْ٘ فٜ عؼش اىظشفقزظبدٛ االّفزبػ االاىؼالقخ ثِٞ :24اىشنو سقٌ

 اىجغٞؾ. اىخطٜ



 

 

 

 .06فٜ اىَيؾق سقٌ  Exelٗرطبثقذ اىْزبئظ ٍغ ّزبئظ ثشّبٍظ 

 

 

 

 

 

اىَطيب اىثاىث:دساصت اثش ححشٝش اىخداسة اىخاسخٞت ػيٚ اىَؤششاث 

 االقخصادٝت اىنيٞت اىذاخيٞت

 دساصت اثش ححشٝش اىخداسة اىخاسخٞت ػيٚ اىْاحح اىَحيٜ اىخاً:*

 2229-2222يغضائش خاله اىفزشح اىْبرظ اىَؾيٜ االعَبىٜ ى :15 عذٗه سقٌ

 0229 0228 0227 0226 0225 0224 0223 0220 0220 0222 اىضْ٘اث

اىْاحح 

اىَحيٜ 

 االخَاىٜ

53,44 54,64 55.90 56.00 84.06 020.4 007.07 034.96 070.39 037.90 



 ٍيٞبسدٗالس

 

 بّبد اىزقشٝشاىغْ٘ٛ ىجْل اىغضائشاىَظذس:ثٞ

 

 رظ اىَؾيٜ اىخبً ٗ االّفزبػ االقزظبدٛ.:اىَْ٘ فٜ اىْب25اىشنو سقٌ

 

 

 

 

 

 اصش اىزؾشٝش اىزغبسٛ ػيٚ اىْبرظ اىَؾيٜ اىخبً-ؽغبة اىَْ٘رط:16خذٗه سقٌ

 قخصادٛاالّفخاذ اال اىضْ٘اث

ّضبت اىَْ٘ فٜ اىْاحح 

 XiYi Xi² Yi² اىَحيٜ اىخاً

  Xi Yi       

2000 58 2,1 121,8 3364 4,41 

2001 52 2,2 114,4 2704 4,84 

2002 55 2,3 126,5 3025 5,29 

2003 67 0,5 33,5 4489 0,25 

2004 60 50 3000 3600 2500 



 اىَصذس:ٍِ اػذاد اىطاىبت اػخَادا ػيٚ بٞاّاث اىخقشٝش اىضْ٘ٛ ىبْل اىدزائش

 

b = 

 

 

b = 0.84 

 

 

= - 40.11 

 

 

 :اىْاحح اىَحيٜ اىخاًٍْٗٔ ٍؼبدىخ االّؾذاس اىخطٜ اىجغٞؾ ىْغجخ اىَْ٘ 

 

Y=0.84-40.11X. 

 

 : X،Y دساصت اىؼالقت االسحباطٞت بِٞ اىَؤششِٝ-0

 ّؾغت ٍؼبٍو االسرجبؽ ثشعُ٘ X ،Yدسعخ ٍزبّخ اىؼالقخ االسرجبؽٞخ ثِٞ ىقٞبط

 

r = 0.22 

ٍز٘عطخ ثِٞ اىَزغٞشِٝ ٍؾو اىذساعخ ثَؼْٚ اُ اىضٝبدح فٜ  ؽشدٝخٕزا ٝذه اُ ْٕبك ػالقخ خطٞخ    

 ،ٕٜٗ ّزٞغخ اٝغبثٞخ اقزظبدٝب. اىضٝبدح فٜ َّ٘ اىْبرظ اىَؾيٜ اىخبًاالّفزبػ اىزغبسٛ رؤدٛ اىٚ 

2005 65 21 1365 4225 441 

2006 64 14 896 4096 196 

2007 68 15 1020 4624 225 

2008 64 26 1664 4096 676 

2009 60 -19 -1140 3600 361 

 4413,79 37823 7201,2 114,1 613 اىَغَ٘ع



 

 :حقٌٞٞ َّ٘رج االّحذاس اىَحصو ػيٞٔ-3

 : r² ؽغبة ٍؼبٍو اىزؾذٝذ اىجغٞؾ

r ²=r xy²=    

r ²=  0.05 

ث٘اعطخ اىَؼبدىخ اىخطٞخ اىَقزشؽخ ال ٝؼزجش رٗ فؼبىٞخ مجٞشح    xyرذه اُ رَضٞو اىؼالقخ ثِٞ  0.05اُ قَٞخ 

اىَْ٘ فٜ اىْبرظ اىَؾيٜ عججٖب  ٍِ اىزغٞشاد اىزٜ رؾذس فٜ  5%ىٞظ رٗ ع٘دح ػبىٞخ ٕٗزا ٝؼْٜ اٝؼب اُ 

 ىَؤصشاد اخشٙ. % 95االّفزبػ،اٛ ىٞظ ْٕبك ربصٞش مجٞش ٗ 

اىزٜ ٗعذّبٕب ٕٜ ٍ٘ػ٘ػٞخ  r ²:ؽزٚ ّزؾقق ٍِ اُ قَٞخ ٍؼبٍو اىزؾذٝذ اىجغٞؾ H0اخزجبس فشػٞخ  -

 . ّغزخذً ٍقٞبط فٞشش 

 ؾذاس ٍٗؼبٍو اىزؾذٝذ:ؽ٘ه اىطجٞؼخ اىؼش٘ائٞخ ىَؼبدىخ االّ H0الخزجبس فشػٞخ 

 

=0.3*8=0,47 

 

 

 

 

  V1=m=1ٍِ عذٗه اىز٘صٝغ اإلؽظبئٜ ىفٞشش اىَقبثيخ ىذسعبد ؽشٝخ ػذدٕب   Ftabّغزخشط قَٞخ 

ثبىزْقو ػَ٘دٝب ػيٚ ػيٚ اىغذٗه  V2=n-m-1=8ٕٗزا ثبىزْقو افقٞب ػيٚ اىغذٗه ٗدسعبد ؽشٝخ ٍقذاسٕب 

 α=  2.25ٗ ٍغز٘ٙ ٍؼْ٘ٝخ  

Ftab=5.32 

 Ftab 

 

ؽ٘ه اىطجٞؼخ اىؼش٘ائٞخ ىَؼبدىخ االّؾذاس اىَقزشؽخ اُ ٕزٓ اىْزٞغخ ىَقٞبط  H0ٝغت قج٘ه فشػٞخ اىؼذً 

فٞشش رؤمذ اُ ٍؼبدىخ اىزَضٞو ىٞغذ عٞذح ٗاُ قَٞخ ٍؼبٍو اىزؾذٝذ اىزٜ ؽظيْب ػٖٞب ٕٜ قَٞخ غٞش 

رَضٞو ٍؼبدىخ االّؾذاس ىيؼالقخ اىَذسٗعخ ثِٞ ٍ٘ػ٘ػٞخ ٗال رظيؼ العزخذاٍٖب مَقٞبط ىزقذٝشفؼبىٞخ 

 االّفزبػ اىزغبسٛ ٗاىزغٞش فٜ عؼش اىظشف.

  رقٌٞٞ ٍؼبٍالد االّؾذاس:

   aٗ bاخزجبس ٍؼْ٘ٝخ قٌٞ  



ta  t tab 

tb  t tab 

بئٞخ  ىَؼبٍالد ال رخزيف ٍؼْ٘ٝب ػِ اىظفشاٛ ػذً اىَؼْ٘ٝخ االؽظ aٗ bٍْٗٔ ّقجو فشع اىؼذً ثبُ قَٞخ 

 فٜ رنْٖ٘ٝب. Xاالّؾذاسٗاىطبثغ اىؼش٘ائٜ ىزنْٖ٘ٝب ٗأّ ال ربصجشىيَزغٞش 

ث٘اعطخ ٍؼبدىخ االّؾذاس  ٗاىَْ٘ فٜ اىْبرظ اىَؾيٜ اىخبً قزظبدٛ:اىؼالقخ ثِٞ االّفزبػ اال26اىشنو سقٌ

 اىخطٜ اىجغٞؾ.

 

 

 .07فٜ اىَيؾق سقٌ  Exelٗرطبثقذ اىْزبئظ ٍغ ّزبئظ ثشّبٍظ 

اىَْ٘ فٜ اىْبرظ اىَؾيٜ ٝؤصش ثذسعخ طغٞشح ػيٚ  القزظبدٛاىْزبئظ اىَؾظيخ ّغزْزظ اُ االّفزبػ اٍِٗ 

 .اىخبً

 

 *اثش ححشٝش اىخداسة اىخاسخٞت ػيٚ اىبطاىت:

 2229-2222ٍؼذه اىجطبىخ اىَغغيخ خاله اىفزشح : 17 عذٗه سقٌ

 2229 2228 2227 2226 2225 2224 2223 2222 2225 2222 اىغْ٘اد

طبىخاىج

% 

32.2

2 

28.4

2 

25.7

2 

23.7

2 

57.7

2 

55.3

2 

52.3

2 

55.8

2 

55.3

2 

52.2

2 

 . ONSاىَشمض اى٘ؽْٜ ىإلؽظبئٞبد ٗ االػالً االىٜ  اىَظذس:

 

 



 اىَْ٘ فٜ اىجطبىخ ٗ االّفزبػ االقزظبدٛ :27شنو سقٌ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -اصش اىزؾشٝش اىزغبسٛ ػيٚ اىجطبىخ-:ؽغبة اىَْ٘رط 08خذٗه سقٌ

 XiYi Xi² Yi² ّضبت اىَْ٘ فٜ اىبطاىت قخصادٛاالّفخاذ اال اىضْ٘اث

 Xi Yi    

2000 58 0 0 3364 0 

2001 52 -5 -260 2704 25 

2002 55 -9,5 -522,5 3025 90,25 

2003 67 -7,8 -522,6 4489 60,84 

2004 60 -25 -1500 3600 625 

2005 65 -13 -845 4225 169 



2006 64 -19 -1216 4096 361 

2007 68 -4 -272 4624 16 

2008 64 -4 -256 4096 16 

2009 60 -9,7 -582 3600 94,09 

 1457,18 37823 5976,1- 97- 613 اىَغَ٘ع

 .إػذاد اىطبىجخ اػزَبدا ػيٚ ثٞبّبد اىزقشٝش اىغْ٘ٛ ىجْل اىغضائش اىَظذس :ٍِ

b = 

 

 

 

b = -0. 12 

 

 

=-2.27 

 .Y= - 2.27- 0.12X ٍؼذه اىجطبىخ :ذاس اىخطٜ اىجغٞؾ ىْغجخ اىَْ٘ فٜ ٍْٗٔ ٍؼبدىخ االّؾ

 

 

 

 

 X،Y دساعخ اىؼالقخ االسرجبؽٞخ ثِٞ اىَؤششِٝ-0

 ّؾغت ٍؼبٍو االسرجبؽ ثشعُ٘ X ،Yىقٞبط دسعخ ٍزبّخ اىؼالقخ االسرجبؽٞخ ثِٞ

 

 

r =  -  0.084  

ثَؼْٚ اُ اىضٝبدح فٜ االّفزبػ  و اىذساعخثِٞ اىَزغٞشِٝ ٍؾ ػؼٞفخٕزا ٝذه اُ ْٕبك ػالقخ خطٞخ ػنغٞخ 

،ٕٜٗ ّزٞغخ اٝغبثٞخ ٍؼذه اىجطبىخاٛ اعزقشاس  ٍؼذه اىجطبىخٛ رؤدٛ اىٚ اّخفبع اىَْ٘ فٜ االقزظبد

 اقزظبدٝب.



 رقٌٞٞ َّ٘رط االّؾذاس اىَؾظو ػيٞٔ-3

 : r²ؽغبة ٍؼبٍو اىزؾذٝذ اىجغٞؾ 

r ²= ( r xy)²    

r ²  =  0.007 

ث٘اعطخ اىَؼبدىخ اىخطٞخ اىَقزشؽخ ال ٝؼزجش رٗ فؼبىٞخ    x yرَضٞو اىؼالقخ ثِٞ  رذه اُ 0.007اُ قَٞخ 

ٍؼذه ٍِ اىزغٞشاد اىزٜ رؾذس فٜ اىَْ٘ فٜ   0.7%مجٞشح ىٞظ رٗ ع٘دح ػبىٞخ ٕٗزا ٝؼْٜ اٝؼب اُ 

 ىَؤصشاد اخشٙ.  %99.993اىجطبىخ عججٖب االّفزبػ،اٛ ىٞظ ْٕبك رأصٞش مجٞش ٗ 

اىزٜ ٗعذّبٕب ٕٜ ٍ٘ػ٘ػٞخ  r ²ّزؾقق ٍِ اُ قَٞخ ٍؼبٍو اىزؾذٝذ اىجغٞؾ :ؽزٚ H0اخزجبس فشػٞخ  -

 . ّغزخذً ٍقٞبط فٞشش 

 ؽ٘ه اىطجٞؼخ اىؼش٘ائٞخ ىَؼبدىخ االّؾذاس ٍٗؼبٍو اىزؾذٝذ: H0الخزجبس فشػٞخ 

=0.3*8=0.06 

  V1=m=1ذسعبد ؽشٝخ ػذدٕب ٍِ عذٗه اىز٘صٝغ اإلؽظبئٜ ىفٞشش اىَقبثيخ ى  Ftabّغزخشط قَٞخ 

ثبىزْقو ػَ٘دٝب ػيٚ ػيٚ اىغذٗه  V2=n-m-1=8ٕٗزا ثبىزْقو افقٞب ػيٚ اىغذٗه ٗدسعبد ؽشٝخ ٍقذاسٕب 

 α=  2.25ٗ ٍغز٘ٙ ٍؼْ٘ٝخ  

Ftab=5.32 

 Ftab 

ىَقٞبط  ؽ٘ه اىطجٞؼخ اىؼش٘ائٞخ ىَؼبدىخ االّؾذاس اىَقزشؽخ اُ ٕزٓ اىْزٞغخ H0ٝغت قج٘ه فشػٞخ اىؼذً 

ٖٞب ٕٜ قَٞخ غٞش يفٞشش رؤمذ اُ ٍؼبدىخ اىزَضٞو ىٞغذ عٞذح ٗاُ قَٞخ ٍؼبٍو اىزؾذٝذ اىزٜ ؽظيْب ػ

فؼبىٞخ رَضٞو ٍؼبدىخ االّؾذاس ىيؼالقخ اىَذسٗعخ ثِٞ  ٍ٘ػ٘ػٞخ ٗال رظيؼ العزخذاٍٖب مَقٞبط ىزقذٝش

 .ٍؼذه اىجطبىخٗاىزغٞش فٜ  قزظبدٛ االّفزبػ اال

 

 

 ذاس:رقٌٞٞ ٍؼبٍالد االّؾ

   aٗ bاخزجبس ٍؼْ٘ٝخ قٌٞ  

ta  t tab 

tb  t tab 

اٛ ػذً اىَؼْ٘ٝخ االؽظبئٞخ   ال رخزيف ٍؼْ٘ٝب ػِ اىظفش a ٗ bٍْٗٔ ّقجو فشع اىؼذً ثبُ قَٞخ 

 فٜ رنْٖ٘ٝب. Xىيَزغٞش  شٞاىؼش٘ائٜ ىزنْٖ٘ٝب ٗأّ ال رأص غىَؼبٍالد االّؾذاس ٗاىطبث



ث٘اعطخ ٍؼبدىخ االّؾذاس  جطبىخٗاىَْ٘ فٜ ٍؼذه اى االّفزبػ االقزظبدٛؼالقخ ثِٞ اصش اى :28 شنو سقٌ

 اىخطٜ اىجغٞؾ.

 

 

 .08فٜ اىَيؾق سقٌ  Exelٗرطبثقذ اىْزبئظ ٍغ ّزبئظ ثشّبٍظ 

 .اىَْ٘ فٜ ٍؼذه اىجطبىخٛ ٝؤصش ثذسعخ طغٞشح ػيٚ القزظبدٍِٗ اىْزبئظ اىَؾظيخ ّغزْزظ اُ االّفزبػ ا

بهدؾ  2224إلى  2222رنامج اإلنعاش االقتصادي الذي حددت مدته بثالث سنوات من بوهذا راجع ل

   .ملٌار دوالر 27دعم النمو وإنعاش المحٌط االقتصادي، وسخر له ؼالؾ مالً ٌقدر بـ

تؤكد تحسن التشؽٌل وما تركه من نتابج على تراجع البطالة، حٌث ارتبط عدد  2223خالل سنة 

هذه السنة أساسا بالنفقات العامة وسٌما برنامج اإلنعاش االقتصادي والمخطط  مناصب الشؽل المنشؤة فً

منصب شؽل، وبلػ عدد  822.222الوطنً لتطوٌر الفالحة وأجهزة تشؽٌل الشباب، فتم إنشاء حوالً 

حوالً  2224المناصب التً تم إنشاإها فً إطار السٌاسات العمومٌة خالل السداسً األول من سنة 

منصب، مخطط دعم اإلنعاش  348676شؽل توزعت كاآلتً: أجهزة التشؽٌل  منصب 537932

 منصب. 92554منصب والبرنامج الوطنً للتنمٌة الرٌفٌة والفالحٌة  98722االقتصادي 

وٌتضمن محورٌن، األول  2229-2225تم بعث برنامج دعم النمو االقتصادي للفترة  2225فً سنة 

ملٌار دوالر، لتدعٌم البنٌة التحتٌة وتنشٌط القطاعات  55 ٌقوم على بعث برنامج استثماري قدره

االقتصادٌة، أما الثانً فٌقوم على التحكم فً اإلنفاق الجاري بالحفاظ على استقرار كتلة األجور وتحسٌن 

ادارة الدٌن العام. خالل هذا البرنامج تم بعث عدٌد المشارٌع مع شركاء أجانب، منها الطرٌق السٌار 

كم، انجاز ملٌون وحدة سكنٌة، هذا ما أدى إلى توفٌر عدد معتبر من  5222مسافة  شرق ؼرب على

 (5).%52.26مناصب الشؽل، وهو ما ٌفسر االتجاه التنازلً لمعدالت البطالة، والتً بلؽت فً المتوسط 

                                                 
 مداخلة متعلقة بادللتقى الدويل حوؿ ،2252-5972خالؿ الفًتة  على البطالة يف اجلزائر االستثمار العموميدراسة حتليلية قياسية ألثر  ،ركن الدين فالؾ بلقاسم رحايل و (5)

 .6، 5بدوف ذكر تاريخ ادلداخلة،ص ادلستدامة إسًتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اثش ححشٝش اىخداسة اىخاسخٞت ػيٚ اىخضخٌ:*

 0229-0222خاله اىفخشة 

 2229-2222خاله اىفزشح  ّغت اىزؼخٌ:59 عذٗه سقٌ

 0229 0228 0227 0226 0225 0224 0223 0220 2001 2000 اىضْ٘اث

اىخضخٌ 

% 
0,3 4,2 0.4 0.6 3.6 0.6 0.3 3.6 4.9 5.7 
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 دٛ.:اىَْ٘ فٜ ٍؼذه اىزؼخٌ ٗ االّفزبػ االقزظب29اىشنو سقٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 -اصش اىزؾشٝشاىزغبسٛ ػيٚ اىزؼخٌ–ؽغبة اىَْ٘رط  22عذٗه سقٌ : 

 XiYi Xi² Yi² ّضبت اىَْ٘ فٜ اىخضخٌ ٛقخصاداالّفخاذ اال اىضْ٘اث

 Xi Yi    

2000 58 -88 -5104 3364 7744 

2001 52 1300 67600 2704 1690000 

2002 55 -66 -3630 3025 4356 

2003 67 85 5695 4489 7225 

2004 60 38 2280 3600 1444 

2005 65 -55 -3575 4225 3025 

2006 64 44 2816 4096 1936 



2007 68 56 3808 4624 3136 

2008 64 36 2304 4096 1296 

2009 60 16 960 3600 256 

 1720418 37823 73154 1366 613 اىَغَ٘ع

 

 .شٝش اىغْ٘ٛ ىجْل اىغضائشإػذاد اىطبىجخ اػزَبدا ػيٚ ثٞبّبد اىزق اىَظذس :ٍِ

b= 

 

b = - 42.99 

 

 

=2772,37 

 .Y= 2772.37- 42.99X ٍْٗٔ ٍؼبدىخ االّؾذاس اىخطٜ اىجغٞؾ ىْغجخ اىَْ٘ فٜ اىزؼخٌ:

 X،Yدساعخ اىؼالقخ االسرجبؽٞخ ثِٞ اىَؤششِٝ -0

 االسرجبؽ ثشعُ٘ ّؾغت ٍؼبٍو X ،Yىقٞبط دسعخ ٍزبّخ اىؼالقخ االسرجبؽٞخ ثِٞ

 

 

 

 

r = - 0.55 

 

 

ٕزا ٝذه اُ ْٕبك ػالقخ خطٞخ ػنغٞخ ٍز٘عطخ ثِٞ اىَزغٞشِٝ ٍؾو اىذساعخ ثَؼْٚ اُ اىضٝبدح فٜ االّفزبػ 

 ،ٕٜٗ ّزٞغخ اٝغبثٞخ اقزظبدٝب.ٛاىزغبسٛ رؤدٛ اىٚ اّخفبع اىَْ٘ فٜ اىزؼخٌ اٛ االعزقشاس اىْقذ

 : حقٌٞٞ َّ٘رج االّحذاس اىَحصو ػيٞٔ-3

 : r²بة ٍؼبٍو اىزؾذٝذ اىجغٞؾ ؽغ

r ²=r xy²=     



r ²=  0.30 

ث٘اعطخ اىَؼبدىخ اىخطٞخ اىَقزشؽخ ال ٝؼزجش رٗ فؼبىٞخ مجٞشح    xyرذه اُ رَضٞو اىؼالقخ ثِٞ  2.32اُ قَٞخ 

ٍِ اىزغٞشاد اىزٜ رؾذس فٜ اىَْ٘ فٜ عغش اىظشف   %32ىٞظ رٗ ع٘دح ػبىٞخ ٕٗزا ٝؼْٜ اٝؼب اُ 

 ىَؤصشاد اخشٙ.  %72ٛ ىٞظ ْٕبك ربصٞش مجٞش ٗ عججٖب االّفزبػ،ا

اىزٜ ٗعذّبٕب ٕٜ ٍ٘ػ٘ػٞخ  r ²:ؽزٚ ّزؾقق ٍِ اُ قَٞخ ٍؼبٍو اىزؾذٝذ اىجغٞؾ H0اخزجبس فشػٞخ  -

 . ّغزخذً ٍقٞبط فٞشش 

 ؽ٘ه اىطجٞؼخ اىؼش٘ائٞخ ىَؼبدىخ االّؾذاس ٍٗؼبٍو اىزؾذٝذ: H0الخزجبس فشػٞخ 

 

=0.3*8=2.12 

  V1=m=1ٍِ عذٗه اىز٘صٝغ اإلؽظبئٜ ىفٞشش اىَقبثيخ ىذسعبد ؽشٝخ ػذدٕب   Ftabّغزخشط قَٞخ 

ثبىزْقو ػَ٘دٝب ػيٚ ػيٚ اىغذٗه  V2=n-m-1=8ٕٗزا ثبىزْقو افقٞب ػيٚ اىغذٗه ٗدسعبد ؽشٝخ ٍقذاسٕب 

 α=  2.25ٗ ٍغز٘ٙ ٍؼْ٘ٝخ  

Ftab=5.32 

 Ftab 

ؽ٘ه اىطجٞؼخ اىؼش٘ائٞخ ىَؼبدىخ االّؾذاس اىَقزشؽخ اُ ٕزٓ اىْزٞغخ ىَقٞبط  H0 ٝغت قج٘ه فشػٞخ اىؼذً

فٞشش رؤمذ اُ ٍؼبدىخ اىزَضٞو ىٞغذ عٞذح ٗاُ قَٞخ ٍؼبٍو اىزؾذٝذ اىزٜ ؽظيْب ػٖٞب ٕٜ قَٞخ غٞش 

رَضٞو ٍؼبدىخ االّؾذاس ىيؼالقخ اىَذسٗعخ ثِٞ  خٍ٘ػ٘ػٞخ ٗال رظيؼ العزخذاٍٖب مَقٞبط ىزقذٝش فؼبىٞ

 .ٗاىَْ٘ فٜ ٍؼذه اىزؼخٌالّفزبػ اىزغبسٛ ا

 

 

 رقٌٞٞ ٍؼبٍالد االّؾذاس:

   a ٗ bاخزجبس ٍؼْ٘ٝخ قٌٞ  

ta  t tab 

tb  t tab 

اٛ ػذً اىَؼْ٘ٝخ االؽظبئٞخ   ال رخزيف ٍؼْ٘ٝب ػِ اىظفش aٗ bٍْٗٔ ّقجو فشع اىؼذً ثبُ قَٞخ  

 فٜ رنْٖ٘ٝب. Xشىيَزغٞش ٜٞ ىزنْٖ٘ٝب ٗأّ ال ربصاىؼش٘ائ غىَؼبٍالد االّؾذاس ٗاىطبث

ٗاىَْ٘ فٜ ٍؼذه اىزؼخٌ ث٘اعطخ ٍؼبدىخ االّؾذاس  االّفزبػ االقزظبدٛ:اىؼالقخ ثِٞ اصش 52 اىشنو اىشقٌ

 اىخطٜ اىجغٞؾ.



 

 .09فٜ اىَيؾق سقٌ  Exelٗرطبثقذ اىْزبئظ ٍغ ّزبئظ ثشّبٍظ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  خاتمة الفصل الثالث:

األخٌر فً استؽالل الطفرة المالٌة  الشراكة مع االتحاد األوروبً نجاح نتابج اتفاق من    

بنود المنصوص علٌها فً االتفاق الذي نص على مساعدة الللجزابر بدون أن ٌلتزم بتطبٌق 

 االستثمارات األجنبٌة المباشرة، وتؤهٌل النسٌج الصناعً ومكافحة الفساد الجزابر فً تعزٌز

ها الجزابر من لتحص د االتفاق الجزابر خسابر سنوٌة كانتبذلك تماما ك من ، وعلى العكس

ؼٌاب المنافسة بٌن السلع  الرسوم الجمركٌة، وهذا بدون احتساب الخسابر الناجمة عن

وهنا ٌجب االنتباه إلى ضرورة مراجعة ،األوروبٌةالجزابرٌة مقارنة بنظٌرتها  والخدمات

وبً،وإعادة النظر فً بنوده بما ٌتناسب مع مصالح الطرفٌن االتحاد األور اتفاق الشراكة مع

،وعلى السلطات واالفراد التعاون لالسراع بتاهٌل القطاع الصناعً والفالحً والخدماتً 

الجل االنضمام للمنظمة العالمٌة للحد من احتكار االتحاد االوربً للسوق الجزابرٌة 

 . واالستفادة من المزاٌا الممنوحة للدول المنظمة

 ترتكز والتً ،الهولندي المرض ةٌنظر لمنطق ستجٌبٌ تجعله الجزابري االقتصاد على لنفطا هٌمنة إن   

 القطاع هذا نمو عند ،األجنبٌة العمالت من المداخٌل تحقٌق فً معٌن قطاع على ما اقتصاد اعتماد أن على

 القطاع هذا وتطور نمو إلى يإدٌ مما النسبٌة األسعار تؽٌٌر إلى إديٌ األجنبٌة األرصدة تدفق فإن

 .الجزابري االقتصاد فً النفطٌة ؼٌر القطاعات  للمنافسة المعرضة األخرى القطاعات وتراجع

وهذا ماٌثبت نتابج تاثٌر االنفتاح التجاري باستخدام نموذج االنحدار الخطً البسٌط فان التاثٌر ضعٌؾ    

ادي انتاجً ولتزامن الفترة المدروسة بارتفاع على المإشرات االقتصادٌة المدروسة لعدم وجود اقتص

اسعار النفط وهذا ماجعل الجزابر تحقق توازنات كلٌة واستقرار اقتصادي فلم ٌظهر االثر السلبً 

 بصورة واضحة فً هذه الفترة. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 :العامة الخاتمة 
 

ة  ْ العالـ بؿ كاف لٍذي األخٓرة إف الجزا ر لـ تكف  ْ هى  عف التحوالت االقتصادٓة الدولٓة الجآر      
وهىذ الثهاىٓىات شرعت الدولة الجزا ٓرة  ْ إجراء  .أشد األثر عمِ االقتصاد الجزا ري وسا ر الدوؿ الىاهٓة

حٓزا كبٓر هف ٌذي التجارة الخارجٓة ،واخذت القطاعات ا ستراتٓجٓة عمِقد ركزت  وإصالحات اقتصادٓة 
قاهة اقتصاد خالْ هف القٓود ا دآرة ذات توجً تىا سْ ٓحقؽ ؼ  ٍدت ٌذي األخٓرة وكاىتا صالحات 

وهف أجؿ بموغ كؿ ٌذي األٌداؼ شرعت الدولة الجزا ٓرة  هعدالت آجابٓة  ْ الهؤشرات االقتصادٓة الكمٓة
اد ة اىطالقا هف عقد التسعٓىات ولـ ٓكف لٍا الخٓار  ْ ذلؾ  ْ  ظروؼ  ْ إجراء إصالحات عهٓقة ٌو

   .مٓة صعبةخارجٓة وداخ
 ْ شكمت  هختم ة، شراكة هع االتحاد األوروبْ شهمت هحاور إستراتٓجٓة  ْ ات اقٓة  دخمت        

الهجاؿ التجاري ه تاح دخوؿ الهىتجات األوربٓة هف سمع وخدهات لمسوؽ الجزا ٓرة بكؿ حٓرة وارتٓاحٓة 
 هف الجاىب األوربْ.

لٍذي الشراكة إ ا ة إلِ ا خالؼ بالوعود هف الجاىب  عدـ التكا ؤ ٌو ها شكؿ الهٓزة األساسٓة     
 األوربْ وعدـ إعطاء ى س الهزآا الهقدهة لمدوؿ الهجاورة . 

قدهت الجزا ر همؼ االى هاـ ألوؿ هرة إلِ االت اقٓة العاهة لمتعٓر ة الجهركٓة سىة اها دولٓا  قد       
وتقدهت  ،لت دوف تحقٓؽ ٌذا االى هاـلكف الصعوبات االقتصادٓة التْ هرت بٍا الجزا ر حا 5987

ْ لحد االف تسعِ لالى هاـ وقد قاهت به او اتباالى هاـ  عدٓدة هع الدوؿ األع اء  عدة هرات ٌو
وحسىت كثٓرا هف هم ٍا عف طٓرؽ إصدار وتعدٓؿ القواىٓف الهىاسبة،لعمهٍا أف الت خر  ْ االى هاـ ٌو 

 ل ٓر صالحٍا.
      

أف ىبرز آثار ا ستراتٓجٓة الهتبىاة  ْ هجاؿ التجارة الخارجٓة عمِ االقتصاد  ٌذي البحثحاولىا  ْ وقد 
 .هف خالؿ الهؤشرات االقتصادٓة الكمٓة

 
 نتائج اختبار الفرضيات:

ْ أف التجارة الخارجٓة تقـو عمِ هبدأ التخصص وتقسٓـ العهؿ  هىذ ظٍور  بالىسبة لم ر ٓة األولِ ٌو
لهٓزة الهطمقة ألدـ سهٓث والتْ شرحٍا وأٓدٌا بحج  هىطقٓة إلِ ٓركاردو الىظٓرة الكالسٓكٓة بدآة ب كرة ا

ترى أف كؿ الدوؿ تستطٓع الهشاركة  ْ التبادؿ الدولْ عف طٓرؽ إلِ الىظٓرات الحدٓثة  والهٓزة الىسبٓة 



، كؿ دولة تتخصص  ْ إىتاج وتصدٓر السمعة التْ تهتمؾ  ٍٓا هٓزة ىسبٓة التخصص وتقسٓـ العهؿ دولٓا 
ا هف الهٓزات الىسبٓةس  . واء كاىت ٌذي الهٓزة ت وؽ تكمىوجْ او اهتالؾ ثروات باطىٓة كالى ط او  ٌٓر
 

 أدى تحٓرر التجارة الخارجٓة إلِ تحسف  ْ الهؤشرات االقتصادٓة الكمٓة.
 

ْ أف  ادة سٓاسة تحٓرر التجارة الخارجٓة أثبتت  عالٓتٍا وقدرتٍا عمِ ٓزأها  ٓها ٓخص ال ر ٓة الثاىٓة ٌو
، ىجدٌا صحٓحة الف البمداف التْ تبىت هعدالت الىهو االقتصادي هف خالؿ إستراتٓجٓة الصادرات

 إستراتٓجٓة تىهٓة الصادرات حققت هعدالت ىهو هرت عة،وأصبحت  ْ هصاؼ الدوؿ ذات الدخؿ العالْ   
ا الجىوبٓة ،هالٓٓزا،تركٓا.  ككوٓر

ْ أف  أها ال ر ٓة الثالثة ًٓ بٓف تحٓرر التجارة الخارجٓة والهؤشرات االقتصادٓة ٌىاؾ عالقة ارتباطٌو
 ٍْ أٓ ا صحٓحة هف خالؿ دراسات ىاتجة هف اخذ عٓىات كبٓرة هف الدوؿ الىاهٓة و الهتقدهة  الكمٓة

كدراسات البىؾ الدولْ ودراسة ىوركسْ ودراسة هاركس وهٓرداؿ ، قد سمط كؿ ٌؤالء ال وء عمِ ٌذي 
ا ىظرا التىهٓة، عمِ كبٓر اثرهف  الخارجٓة متجارةجابْ لها لالعالقة سواء هف جاىبٍا االٓ  حٓث هف لدوٌر

ؿ هٍهة وسٓمة اىٍكو  والتْ لٍا  ،ال ٓر هتكا  ة  الهىا سة خالؿ هف جاىبٍا السمبْ  أو والتح ٓز التىهٓة لتهٓو
 اثر تدهٓري لالقتصاد عمِ الهدى البعٓد.

ْ أف تحٓرر التجارة الخار  جٓة لمجزا ر أدى إلِ تحسف الهؤشرات االقتصادٓة الكمٓة أها ال ر ٓة الرابعة ٌو
 ٍْ خاط ة ألىً هف خالؿ الىهوذج الهستخدـ وجدىا أف العالقة االرتباطٓة بٓف االى تاح االقتصادي 
والهؤشرات االقتصادٓة الكمٓة  ْ الجزا ر ٌْ عالقة  عٓ ة جدا  ْ هجهمٍا واف ٌذا التحسف راجع إلِ 

 عواهؿ أخرى.
 
 التداخؿ تحدٓد  ْ أساسٓا دورا تمعب التْ العواهؿ بهختمؼ ا حاطة هحاولة عف عبارة كاىت راسةالد ٌذي 

 تٓجٓة استرا بٓف التكاهمٓة العالقة وتو ٓح ،تحٓرر التجارة الخارجٓة والهؤشرات االقتصادٓة الكمٓة بٓف

ا تعكس التْ التجآرة والسٓاسة التىهٓة  حصر خالؿ هف .دٓةاالقتصا التىهٓة أٌداؼ و هسعِ بدوٌر

 االٓجابْ أو السمبْ. االقتصادي الىهو عمِ تدؿ التْ الهت ٓرات
 نتائج البحث:

       
ا هف الدوؿ    إف ها تىادي بً الىظٓرات سواء الكالسٓكٓة أو الحدٓثة ٓخدـ هصالح الدوؿ الهتقدهة ال  ٌٓر

بقْ الدوؿ الهتخم ة  ْ الهؤ  كرس احتكار ٌذي الدوؿ لمتكمىوجٓا ،ٓو خرة تتقمب اقتصادٓاتٍا كها تتقمب ٓو
ا.  أسعار الهواد األولٓة التْ تصدٌر



 هؤشرات االقتصاد الكمْ الداخمٓة والخارجٓة  عمِ التجاري ها ٓهكف استىتاجً ٌو أف أثار االى تاحو   
حسب السٓاسة والتطور االقتصادي الذي تعر ً الدولة وىوعٓة الهىتوجات التْ  هف دولة إلِ أخرى ٓختمؼ
ا وتستوردٌا ٌذي البمدافتصد الىاش ة  ْ جىوب شرؽ آسٓا أو ها ٓعرؼ  توخٓر هثاؿ االقتصادٓا ٌر

 بالىهور أسٓوٓة.
ر ىسٓجٍا    ٓعد ات اؽ الشراكة هع االتحاد األوربْ ىقهة لمجزا ر،ولف تستطٓع الجزا ر تحسٓف أو تطٓو

ٍا ا ستراتٓجٓة قبؿ الدخوؿ  ْ الصىاعْ والقطاعات األخر الحساسة كال الحة ألىٍا لـ تٍٓئ قطاعات
 االت اقٓة. 

ال ىستطٓع هالهسة اثر اى تاح التجارة الخارجٓة لمجزا ر بسبب ارت اع أسعار الى ط وتهكف الجزا ر هف 
ذا ها أثبتتً الدراسة  ذا العتهادٌا الكمْ عمِ قطاع الهحروقات ،ٌو تحقٓؽ و رات هالٓة وتوازىات كمٓة ٌو

 االىحدار الخطْ البسٓط.القٓاسٓة باستعهاؿ ىهوذج 

 :التوصيات من جهمة اقتراح ٓهكف عمٍٓا الهتحصؿ الىتا   عمِ بىاء

خطة تىهٓة وا حة الهعالـ،و ؽ أسس  وتترجـ دؼتٍ  بعٓدة الهدى تجآرة سٓاسة إتباع هف البد .5
 وأ كار عمهٓة ههىٍجة .

ع الك ٓمة السبؿ عف البحث .2 هتىوع  ْ كؿ الهجاالت الصادرات  هف  ٓر الههكف أف ٓكوف بمد  لتىٓو
)تىوع التربة،تىوع الت آرس،تىوع الثروات الباطىٓة،تىوع الثقا ات(أف تكوف صادراتً هحصورة  ْ 

 الهحروقات.
ْ الى ط   .3 وعمِ الهدى القصٓر ، رورة االست ادة هف الهٓزة الىسبٓة الوحٓدة التْ تهتمكٍا الجزا ر ٌو

  ْ اكتساب صىاعات و تكمىوجٓا جد هتطورة .
اسة ىهاذج اقتصادٓات الدوؿ الىاش ة التْ سجمت هعدالت ىهو آجابٓة وتتبع هسار ٌذا الىجاح در  .4

 وهحاولة البدا،  كؿ ا هكاىٓات هتو رة  ْ الجزا ر إال عدـ وجود تسٓٓر هىظـ.
 .ههكف قدر ب كبر الهىشودة األٌداؼ تحقٓؽ ت هف بكٓ ٓة وتوجًٍٓ االستٓراد، ترشٓد  رورة .5

ت بصورة جٓدة: وذلؾ بالشروع  ْ تقدٓـ اقتراحات أولٓة ألع اء الهىظهة، دوف ا عداد لمه او ا .6
تحدٓد هستوٓات سقؼ الحقوؽ الجهركٓة لحهآة ا ىتاج الوطىْ حا را  صةاخاىتظار اقتراحاتٍـ، 

 وهستقبال.
إعادة الىظر  ْ ات اقٓة الشراكة هع االتحاد األوربْ ألىٍا هبىٓة عمِ عدـ التكا ؤ ولف تجىْ  .7

ادة الواردات وا  الؽ ال جزا ر هىٍا عمِ األهد البعٓد سوى االتكاؿ عمِ ال ٓر  ْ ا ىتاج أي ٓز
 الهؤسسات ا ىتاجٓة أي اىخ اض الصادرات وبٍذي الىتٓجة لف  ىتحدث عف تىهٓة هستقبمٓة. 

 الدقة  ْ اختٓار اله او ٓف له او ات االى هاـ لمهىظهة العالهٓة لمتجارة . .8
 آفاق البحث:



ؿ بحثىا  ْ اثر تحٓرر التجارة الخارجٓة عمِ الهؤشرات االقتصادٓة الكمٓة ىجد اف الهو وع هتسع هف خال
هكىىا اف تىاوؿ عدة هوا ٓع هف ٌذا العىواف، و هف بٓىٍا:  ٓو

 تحٓرر التجارة الخارجٓة والتىهٓة االقتصادٓة. .5
 دراسة قطاع التجارة الخارجٓة لمجزا ر خارج قطاع الهحروقات . .2
ر تحٓرر التجارة الخارجٓة لمجزا ر عمِ الهؤشرات االقتصادٓة الكمٓة خارج قطاع تحدٓد اث .3

 الهحروقات.
سقاط األثر عمًٓ بدراسة هعهقة. .4  التركٓز عمِ احد الهؤشرات االقتصادٓة الكمٓة وا 
الجزا ر وات اقٓة الشراكة هع االتحاد األوربْ ،هاٌْ االستراتٓجٓات الك ٓمة بجعؿ االت اقٓة هتكا  ة  .5
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 . 2224الكلً مع التطبٌقات،الدار الجامعٌة،اإلسكندرٌة، السعود،مقدمة فً االقتصادابو محمد فوزي

  .2227محمود ٌونس،اقتصادٌات دولٌة،الدار الجامعٌة،مصر، .46
 .5995،،مصروالنشر للطباعةٌونس،أساسٌات التجارة الدولٌة،الدار الجامعٌة الجدٌدة  محمود .47

دار حامد ،  ،5ط،-تجربة الجزابر  –شؽٌل مدنً بن شهرة ، اإلصالح االقتصادي وسٌاسة الت .48
 .2229الجزابر، 

مراد محمودي ،التطورات العالمٌة فً االقتصاد الدولً"النظرٌة العامة للمناطق الحرة"،دار الكتاب  .49
 .2222الحدٌث،بدون ذكر بلد النشر،

  .2222دار المسٌرة ، األردن، ، 5مصطفى سلمان و آخرون، مبادئ االقتصاد الكلً، ط  .52

،دار صفاء للنشر و التوزٌع،عمان 5ى سعٌد مطرواخرون،التجارة الخارجٌة،طموس .55
 .2225االردن،

 .2001نبٌل حشاد، الجات ومنظمة التجارة العالمٌة، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، القاهرة، .52
 الحامد دار ،5طوتطبٌقات، مبادئ: الكلً االقتصاد  قطؾ، سلٌمان وإبراهٌم عٌسى الدٌن سعد نزار .53

 .2227والتوزٌع، نشرلل

 .2226،،األردن،دار جرٌر للنشر و التوزٌع5هوشٌار معروؾ،تحلٌل االقتصاد الدولً،ط .54

،دار الفكر للطباعة و النشر و 5هٌثم الزعبً وحسن ابو الزٌت،أسس و مبادئ االقتصاد الكلً،ط .55
 .2222التوزٌع،االردن،

 

 

 ثانٌا:المذكرات والرسائل الجامعٌة:
ثار المحتملة النضمام الجزابر للمنظمة العالمٌة للتجارة على قطاع صناعة الصادق بوشنافة، اآل .5

دكتورا )ؼٌر منشورة( ، كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم  اطروحة–حالة مجمع صٌدال –االدوٌة 
 .2226/2227التسٌٌر ،جامعة الجزابر،

ؼٌر )ة ماجستٌر المختار رنان ،تحلٌل عالقة التجارة الدولٌة بالفقر وتوزٌع المداخٌل،مذكر .2
 .2228/2229جامعة قاصدي مرباح ورقلة،كلٌة الحقوق والعلوم االقتصادٌة ،(منشورة 

المنظمة العالمٌة للتجارة،مذكرة ماجستٌر)ؼٌرمنشورة  الى سامٌة بوطمٌن،انضمام الجزابر .3
 .  2222/2225،كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر ،جامعة الجزابر،(

دراسة -دراسة قٌاسٌة تحلٌلٌة–ر المتؽٌرات االقتصادٌة على معدل البطالة سلٌم عقون ،قٌاس اث .4
جامعة فرحات كلٌة العلوم االقتصادٌة والتسٌٌر،،(ؼٌر منشورة) حالة الجزابر،مذكرة ماجستٌر

 .2229/2252عباس،سطٌؾ،
حة دكتورا فً العلوم وصوالٌلً صدر الدٌن،النمو والتجارة الدولٌة فً الدول النامٌة،أطر .5

 .2226-2225،كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌرالقتصادٌة،ا

عبد العزٌز عبدوس، سٌاسة االنفتاح التجاري ودورها فً رفع القدرة التنافسٌة للدول دراسة  .6
كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر والعلوم دكتورا ؼٌر منشورة، اطروحةحالة الجزابر،

 .2252/2255تلمسان،جامعة ابو بكر بلقاٌد التجارٌة ،
ؼٌر أطروحة دكتورا دولة -حالة الجزابر-عبد الرشٌد بن دٌب ،تنظٌم و تطور التجارة الخارجٌة .7

 .2223-2222جامعة الجزابر،، كلٌة العلوم االقتصادٌة والتسٌٌر ،منشورة
دراسة حالة -عطاء هللا بن طٌرش،اثر تؽٌر سعر الصرؾ على تحرٌر التجارة الخارجٌة .8

االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر،جامعة  مالعلو رة ماجستٌر ؼٌر منشورة،معهد،مذك-الجزابر
 .2252/2255قاصدي مرباح،ورقلة،



مدانً لخضر،تطور سٌاسة التعرٌفة الجمركٌة فً ظل النظام التجاري متعدد االطراؾ و  .9
مع االتحاد  قً إطار منطقة التبادل الحر دراسة حالة الجزابر-االقلٌمٌة التكتالت االقتصادٌة

 ماجستٌر)ؼٌر منشورة( ،كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر،جامعة الجزابر، مذكرةاالوربً،
2225-2226. 

ؼٌر )مراد زاٌد،دور الجمارك فً ظل اقتصاد السوق حالة الجزابر ،أطروحة دكتورا دولة  .52
 .2226-2225زابر،،كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر جامعة ٌوسؾ بن خدة الج منشورة(

منى مسؽونً،عالقة سٌاسة الواردات بالنمو الداخلً لالقتصاد الوطنً فً الفترة الممتدة بٌن  .55
االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم  مالعلو معهد ،(ؼٌر منشورة )،مذكرة ماجستٌر 5972-2225

 .2224/2225جامعة قاصدي مرباح ورقلة،،التسٌٌر 
 مذكرة، 2225-5992ة لظاهرة التضخم فً الجزابرنوة بن ٌوسؾ ،دراسة اقتصادٌة قٌاسٌ .52

بسكرة  محمد خٌضر جامعة ،التسٌٌرعلوم ماجستٌر) ؼٌر منشورة( ،كلٌة العلوم االقتصادٌة و
،2226/2227. 

 

 ثالثا:المقاالت والبحوث العلمٌة:
ادٌة إبراهٌم بختً،البنٌة التحتٌة لالنترنٌت والتجارة،الملتقى الوطنً األول حول المإسسة االقتص .5

 .2223افرٌل  23،22الجزابرٌة وتحدٌات المناخ االقتصادي الجدٌد،اٌام 
 احمد الكواز،النظام الجدٌد للتجارة العالمٌة،مجلة جسر التنمٌة،المعهد العربً للتخطٌط. .0

جمٌلة الجوزي،مٌزان المدفوعات الجزابري فً ظل االنضمام للمنظمة العالمٌة للتجارة،مجلة  .3
 .55/2252الباحث ،عدد

جوٌدة بلعة،القدرة التنافسٌة لالقتصاد الجزابري فً ظل االنضمام الى المنظمة العالمٌة  .4
 .2252،لسنة 52للتجارة،مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر،العدد

حاكمً بوحفص،مسٌرة االقتصاد الجزابري و أثرها على النمو االقتصادي،مجلة العلوم اإلنسانٌة  .5
 .2227،جانفً 32،السنة الرابعة ،العدد 

 الجزابر فً البطالة لمعدالت قٌاسٌة دراسة دادن عبد الؽنً و بن طجٌن محمد عبد الرحمان، .6
 .2252/ 52،مجلة الباحث العدد  2228 -  5972الفترة  خالل 

رزٌقة ؼراب و نادٌة سجار ،محتوى الشراكة االوروجزابرٌة،الملتقى الدولً حول آثار و  .7
االقتصاد الجزابري وعلى منظومة المإسسات الصؽٌرة و  انعكاسات اتفاق الشراكة على

 .2226نوفمبر 53،54المتوسطة،أٌام 

 .1999 األول، العدد اقتصادٌة، دراسات ؟ الدولً النقد صندوق عن تعرؾ ماذا صالحً، صالح .8

األهمٌة،  المحتوى، الدوافع، :جزابري–األورو الشراكة صالح مفتاح و دالل بن سمٌنة ، اتفاق .9
الدولً حول اثار و انعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزابري وعلى منظومة  الملتقى

 .2226نوفمبر 53،54المإسسات الصؽٌرة و المتوسطة،أٌام 
 دراسة :اإلسالمٌة الدول فً االقتصادي النمو على الصادرات اثر تقدٌر العبدلً، عابد بن عابد .52

 السنة ر،ٕاألز جامعة اإلسالمً، لالقتصاد املك عبد هللا صالح مركز مجلة قٌاسٌة، تحلٌلٌة،

 www.drabid.net/paper2.pdf،على الموقع:  9، ص2225، 27عدد التاسعة،
عادل محمد خلٌل،منظمة التجارة العالمٌة،انشاإها،والٌة عملها،مجلة جسر التنمٌة،المعهد العربً  .55

 للتخطٌط الكوٌت. 
التفاقٌات،مجلة جسر التنمٌة،المعهد العربً عادل محمد خلٌل،منظمة التجارة العالمٌة أهم ا .52

 للتخطٌط، الكوٌت.

، مجلة العلوم االنسانٌة، أثر تؽٌر سعر الصرؾ على االسعار المحلٌة، عبد الحق بو عتروس .53
 .3جامعة منتوري قسنطٌنة، العدد

 عبد العزٌز عبدوس،سٌاسة االنفتاح التجاري بٌن محاربة الفقر وحماٌة البٌبة:الوجه االخر. .54



ً اشتٌان المدادحة،المناطق الحرة المشتركة ودورها فً تعزٌز التكامل االقتصادي عل .55
العربً،ورقة عمل مقدمة ضمن مإتمر التجارة العربٌة البٌنٌة و التكامل االقتصادي،الجامعة 

 .2224سبتمبر  22-22االردنٌة،عمان،

تصادٌات شمال علً بطاهر ،سٌاسات التحرٌر و اإلصالح االقتصادي فً الجزابر،مجلة اق .56
 إفرٌقٌا،العدد األول. 

عمر راشد،كٌؾ تقرا المإشرات االقتصادٌة فً مصر،مركز الدراسات السٌاسٌة و  .57
 /http://www.ahram.org.egاإلستراتٌجٌة،األهرام على الموقع

عٌاش قوٌدروابراهٌم عبد هللا،اثار انضمام الجزابر للمنظمة العالمٌة بٌن التفاإل و التشاإم،مجلة  .58
 . 2صادٌات شمال افرٌقٌا ،عدداقت

لٌلى قطاؾ ،اتفاقٌة الشراكة االوروجزابرٌة، الملتقى الدولً حول آثار و انعكاسات اتفاق  .59
الشراكة على االقتصاد الجزابري وعلى منظومة المإسسات الصؽٌرة و المتوسطة،أٌام 

 .2226نوفمبر 53،54

 للجانب تحلٌلٌة دراسة :لونةبرش ومسار الجزابري ، االقتصاد براق وسمٌر مٌمونً محمد .22

جزابرٌة، الملتقى الدولً حول آثار و انعكاسات اتفاق -االورو الشراكة التفاقٌة االقتصادي
الشراكة على االقتصاد الجزابري وعلى منظومة المإسسات الصؽٌرة و المتوسطة،اٌام 

 .2226نوفمبر 53،54
ادٌات البلدان النامٌة،مجلة محمد قوٌدري،انعكاسات تحرٌر التجارة العالمٌة على اقتص .25

 .25/2222الباحث،العدد 

منور اوسرٌر،دراسة نظرٌة عن المناطق الحرة) مشروع منطقة بالرة(،مجلة الباحث،العدد  .22
22/2223. 

ناجً تواتً،السٌاسات التنظٌمٌة لقطاع الخدمات ،مجلة جسر التنمٌة،المعهد العربً  .23
 .2225للتخطٌط،الكوٌت،

 .25/2222رات و النمو االقتصادي فً الجزابر،مجلة الباحث،عدد وصاؾ سعٌدي،تنمٌة الصاد .24

القوانٌن والمراسٌم:رابعا:  
والمتضمن قانون المالٌة التكمٌلً،الجرٌدة الرسمٌة  27/28/5992المإرخ فً 92/56القانون  .5

 .5522،ص5992اوت  55،الصادر فً 24للجمهورٌة الجزابرٌة،العدد 
و المتعلق بالنقد و القرض،الجرٌدة الرسمٌة  54/24/5992المإرخ فً  92/52القانون  .2

 .522،ص58/24/5992،الصادر فً 56للجمهورٌة الجزابرٌة،العدد 
،المتعلق بشروط تدخل الدولة فً 53/22/5995المإرخ فً  95/37المرسوم التنفٌذي رقم  .3

مارس  22،الصادرفً 52مجال التجارة الخارجٌة،الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة،العدد 
 .4582،ص5995

 الجرائد والمنشورات:خامسا:
على  ،2255سنة  55ٌومٌة المجاهد،مقال تحت عنوان :الجزابر تامل فً برمجة الجولة   

  www.elmoudjahid.comالموقع:

 .2227اٌار  32ة العالمٌة،االربعاء شبكة النبا المعلوماتٌة،ماهً االسباب الداعٌة الى تحرٌر التجار
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 LES ARTICLES ET LES RECHERCHES SCIENTIFIQUES : 

 

CHERIET Athmane, Mondialisation  de l’économie algérienne  :du 

BIG-PUSH a l’ajustement structurel ,Revue sciences humaines, n°31 ,

Juin 2229  ,Vol B, economie 
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 السلع لدخول األوروبً واالتحاد الجزابر قبل من الممنوحة التسهٌالت  : 25جدول  :20الملحق رقم 

 .الشراكة اتفاقٌة أسواقهما بموجب إلى الزراعٌة

 

 األسواق إلى الواردة األوروبٌة الزراعٌة السلع
 الجزائرٌة

 
 االتحاد إلى المصدرة الجزائرٌة الزراعٌة المنتجات

 األوروبً
 

 : البحري الصٌد منتجات -

 منتوج88 تبلػ والتً االتفاقٌة من 4 رقم البرتوكول فً دةالوار
 : فً لها تخضع التً التسهٌالت فتتمثل ،

منتوج  39 على المفروضة الجمركٌة الرسوم كلً إلؽاء *

 . أوروبً
 على المفروض الجمركً الرسم من  25 %تخفٌض *

 من بدال  22,5% قدره لرسم خاضعة تصبح حٌث منتوج،49
 . قبل من علٌها فروضام كان الذي %30

 : الزراعٌة المنتجات -

 114على تشمل والتً االتفاقٌة من 2 رقم البرتوكول فً المدونة

 االمفروضة علٌه الجمركٌة الرسوم تخفٌض ٌتم فسوؾ منتوج،
حدود  فً ولكن  100% و  20% مابٌن تتراوح بنسب

منتوج  57 أن العلم مع ، الطرفٌن بٌن علٌها المتفق الحصص
حٌن  فً  15 %لرسم خاضع منتوج 13 و 30%  لرسم خاضع

أن  كما 5% بـ والمقدر المخفض للرسم خاضع منتوج 44 أن
 المتفق الحصص حدود فً الجمركٌة للرسوم الكامل اإللؽاء

 الرسوم من % 50 ب تخفٌض و منتوج 83 علٌها سٌمس
 20 قدره تخفٌض فٌه ٌتم الذي الوقت فً منتوج 12لـ الجمركٌة

 . نتوجم19 لـ %

 : المحولة الزراعٌة المنتجات -

 فً قابمتٌن االتفاقٌة من 5 رقم البرتوكول فً المنتجات هذه ترد

 المصنعة الزراعٌة السلع األولى القابمة تحدد حٌث ، ربٌسٌتٌن
 للرسوم إلؽاء من تستفٌد فورٌة إذ لتنازالت تخضع التً

  والرسوم الجمركٌة

  100% إلى 20 %مابٌن ٌتراوح المماثل األثر ذات األخرى

 والتً
 و  30% قدره لرسم خاضع منتوج 28 منها منتوج 50 تتضمن

16 

الباقٌة  منتجات 6 أن حٌن فً  15 %قدره لرسم خاضع منتوج
الثانٌة  القابمة أما ، 5 %بـ المقدر المخفض للرسم خاضعة فهً
 لتخفٌض الخاضعة المحولة الزراعٌة السلع تتضمن فهً

 االنتقالٌة. المرحلة خالل تدرٌجً جمركً
 

 : البحري الصٌد منتجات

 من إعفاء كلً تستفٌد االتفاقٌة من 3 رقم البرتوكول فً الواردة
 .البحرٌة المحولة المنتجات بعض وكذا الجمركٌة الرسوم

 السمك دقٌق ، مصبرات
 الزراعٌة: المنتجات -

 تخفٌض ٌتم فسوؾ االتفاقٌة من 1رقم البرتوكول فً المدونة
 مابٌن تتراوح بنسب علٌها المفروضة لجمركٌةا الرسوم
 100% و  %20

 .الطرفٌن بٌن علٌها المتفق الحصص حدود فً ولكن

 : المحولة الزراعٌة المنتجات -

 : وهً قوابم ثالث إلى تقسٌمها تم فلقد

كامل  من إلؽاء ٌستفٌد منتوج 163 تتضمن : األولى القابمة -

 .كمٌة قٌود دون ومن الجمركٌة للرسوم
 ؼذابٌة متعلقة بمستحضرات منتجات 8 تتضمن: الثانٌة القابمة -

 التً تخضع(préparations alimentaires) الحلٌب ومشتقات

 فً حدود لها وهذا الخاضعة الجمركٌة الرسوم من إلعفاء
 2000ؼذابٌة  عجابن)مثل  الطرفٌن بٌن علٌها المتفق الحصص

 1500 خمرمحضرة بالحلٌب الم مواد طن، 2000 كسكسى طن،

 .(طن
 تخفٌض كلً ٌتم التً منتوج 144 تتضمن :الثالثة القابمة -

 .علٌها المفروضة الجمركٌة للرسوم أوجزبً

 

 .12، صسابق غ، ٍشعمحمد براق و سمير ميموني :المصدر
 

 



 

 

          2229-2222التوزٌع السلعً للواردات الجزابرٌة خالل  الفترة  20:جدول رقم  20الملحق رقم

         

 أمرٌكًملٌون دوالر : الوحدة       

مواد  السنوات

 غذائٌة

طاقة و 

 زٌوت

مواد  مواد خام

نصف 

 مصنعة

سلع 

التجهٌز 

 الفالحً

سلع التجهٌز 

 الصناعً

سلع 

 استهالكٌة

 المجموع

0222 

 

2415 129 428 1655 85 3068 1393 9173 

% 26,33 1,41 4,67 18,04 0,93 33,45 15,19 100 

0220 

 

2395 139 478 1872 155 3435 1466 9940 

% 24,09 1,40 4,81 18,83 1,56 34,56 14,75 100 

0220 2678 129 542 2344 148 4318 1590 11749 

% 22,79 1,10 4,61 19,95 1,26 36,75 13,53 100 

2223 2678 114 689 2857 129 4955 2112 13534 

% 19,79 0,84 5,09 21,11 0,95 36,61 15,61 100 

2224 3597 173 784 3645 173 7139 2797 18308 

% 19,65 0,94 4,28 19,91 0,94 38,99 15,28 100 

2225 3570 193 732 3981 186 8333 3049 20044 

% 17,81 0,96 3,65 19,86 0,93 41,57 15,21 100 

2226 3800 244 843 4934 96 8528 3011 21456 

% 17,71 1,14 3,93 23,00 0,45 39,75 14,03 100 

2227 4954 324 1325 7105 146 10026 3751 27631 

% 19,79 1,50 3,53 25,37 0,44 33,16 16,20 100 

2228 5810 488 1188 10248 229 15044 6096 39103 

% 19,79 1,50 3,53 25,37 0,44 33,16 16,20 100 

2229 5810 488 1188 10248 229 15044 6096 39103 

% 14,86 1,25 3,04 26,21 0,59 38,47 15,59 100 



 
   WWW.ONS.DZعلى الموقع:  ONSالمصدر:الدٌوان الوطنً لإلحصابٌات 

 

 2229-2222التوزٌع السلعً للصادرات من   :23: جدول  23 الملحق رقم

طاقة و  مواد غذائٌة السنوات

 زٌوت

مواد نصف  مواد خام

 مصنعة

سلع 

التجهٌز 

 الفالحً

سلع 

 التجهٌز

 الصناعً

سلع 

استهالكٌ

 ة

 المجموع

0222 

 

2431 1611145 3082 

 

35010 837 3566 947 1657216 

% 0,15 97,22 2.02 

 

2,11 0,05 0,21 0,06 100 

0220 

 

2170 1430668 0850 38638 1713 3384 911 1480336,10 

% 0,15 96,64 2.09 2,61 0,12 0,23 0,06 100 

0220 2770 1450000 4220 41653 1622 4017 2130 1506193 

% 0,18 96,27 2.06 2,77 0,11 0,27 0,14 100 

0223 3703 1850000 3855 

 

39419 43 2291 2743 1902054 

% 0,19 97,26 2.02 2,07 0,00 0,12 0,14 100 

0224 4749 227682 66088 44312 24 3583 10870 347625 

% 1,37 65,50 09.24 00.75 2.20 1,03 0,31 100 

0225 4942 3355000 9825 47726 34 2643 1399 3421549 

% 0,14 98,06 2.09 1,39 0,00 0,08 0,04 100 

0226 5327 3895736 04064 57385 65 3163 3162 3979002 

% 0,13 97,91 2.35 1,44 0,00 0,08 0,08 100 

0227 6413,20 4121790,

40 

82220,20 761,40 / 1894,20 1083,7

0 

4214163,10 

% 0,15 97,81 1,95 0,02 / 0,04 0,03 100 

0228 7457,90 4970025, 78125,40 1575,80 / 1889,20 35946,

40 

5095019,80 

% 0,15 97,55 1,53 0,03 / 0,04 0,71 100 

0229 8464,80 3270277,64788,50 1582,50 / 1547,60 1025,13347686 



 ملٌون دٌنار جزائري 6 02 الوحدة:

 WWW.ONS.DZعلى الموقع:  ONSالوطنً لإلحصائٌات  الدٌوان المصدر:

 

 2229-2222المٌزان التجاري للجزابر خالل الفترة  24جدول : 24 الملحق رقم

 0229 0228 0227 0226 0225 0224 0223 0220 0220 0222 السنوات

الصادرات 

 ملٌاردوالر
21,65 09.29 08.70 04.47 30.00 46.33 54.74 62.59 78.59 45.08 

الواردات 

ملٌار 

 دوالر

9,35 9.48 00.20 03.30 07.95 09.86 02.69 06.35 37.99 37.4 

المٌزان 

 التجاري
12,3 9.60 6.7 00.05 04.07 06.47 34.25 34.04 42.6 7.78 

  

 لبنك الجزابر. يالتقرٌر السنوالمصدر:بٌانات 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 0 

% 0,25 97,69 1,94 0,05 / 0,05 0,03 100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficient de 
détermination 
multiple 0,0916609 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficient de 
détermination 
R^2 0,0084017 

       Coefficient de 
détermination 
R^2 -1,25 

       
Erreur-type 99,001178 

       
Observations 1 

       

         
ANALYSE DE VARIANCE 

       

  
Degré de 

liberté 
Somme des 

carrés 
Moyenne 
des carrés F Valeur critique de F 

   
Régression 10 664,359701 66,43597013 0,06778328 #NOMBRE! 

   
Résidus 8 78409,8653 9801,233162 

     
Total 18 79074,225       

   

         

  Coefficients Erreur-type Statistique t Probabilité 

Limite inférieure pour 
seuil de confiance = 

95% 

Limite supérieure pour 
seuil de confiance = 

95% 

Limite inférieure pour 
seuil de confiance =  

95,0% 
Limite 

supérieu 

       
de confiance =  95,0% 

Constante 
      

1,872E-286 1,872E-286 

Variable X 1 
      

-1,026E-307 1,0263E-307 

Variable X 2 
      

-1,95E-306 1,9498E-306 

Variable X 3 
      

0 0 

Variable X 4 
      

-6,095E+180 6,095E+180 

Variable X 5 
      

-9,554E-302 1,0189E-301 

Variable X 6 
      

-4,43E+184 4,4303E+184 

Variable X 7 
      

27,04 27,04 

Variable X 8 
      

-2,267E-278 2,2675E-278 

Variable X 9 -64,667818 388,116888 -0,16661944 0,87180381 -959,666965 830,33133 -959,666965 830,3313296 

Variable X 10 1,6430313 6,31080199 0,260352217 0,8011679 -12,9097042 16,195767 -12,9097042 16,19576676 

         
Statistiques de la régression 

       

.:اصش االّفزبػ اىزغبسٛ ػيٚ ٍٞضاُ اىَذف٘ػبد 50اىَيحق سقٌ   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficient de 
détermination 
multiple 0,451417752 

    
 50اىَيحق سقٌ 

  Coefficient de 
détermination 
R^2 0,203777987 

    

دساعخ اصش رؾشٝش اىزغبسح اىخبسعٞخ ػيٚ 

 اىَْ٘ فٜ عؼش اىظشف
  Coefficient de 

détermination 
R^2 -1,25 

       
Erreur-type 6,633341467 

       
Observations 1 

       

         
ANALYSE DE VARIANCE 

       

  
Degré de 

liberté 
Somme des 

carrés 
Moyenne 
des carrés F Valeur critique de F 

   
Régression 10 90,0902479 9,0090248 2,0474489 #NOMBRE! 

   
Résidus 8 352,009752 44,001219 

     
Total 18 442,1       

   

         

  Coefficients Erreur-type 
Statistique 

t Probabilité 

Limite inférieure pour 
seuil de confiance = 

95% 
Limite supérieure pour seuil de 

confiance = 95% 

Limite 
inférieure pour 

seuil de 
confiance =  

95,0% 
Limite 

supérieu 

       

 de confiance =  
95,0% 

 Constante 
      

-6,09E+180 6,0948E+180 

Variable X 1 
      

-18,448033 18,44803308 

Variable X 2 
      

-4,7214257 4,721425651 

Variable X 3 
      

6,6333415 6,633341467 

Variable X 4 
      

0,203778 0,203777987 

Variable X 5 
      

-15,296513 15,29651285 

Variable X 6 
      

-0,4699129 0,46991288 

Variable X 7 
      

26,004861 26,00486082 

Variable X 8 
      

0,4228405 0,42284047 

Variable X 9 38,38886631 26,0048608 1,4762189 0,1781279 -21,57845 98,3561829 -21,57845 98,3561829 

Variable X 10 -0,6050386 0,42284047 
-

1,4308909 0,1903401 -1,5801105 0,37003327 -1,5801105 0,370033271 

 



RAPPORT DÉTAILLÉ 
    

 50اىَيحق  سقٌ 
  

       

دساعخ اصش رؾشٝش اىزغبسح 

اىخبسعٞخ ػيٚ اىَْ٘ فٜ اىْبرظ 

 اىَؾيٜ اىخبً
 

Statistiques de la régression 
       Coefficient de 

détermination 
multiple 0,236389544 

       Coefficient de 
détermination 
R^2 0,055880017 

       Coefficient de 
détermination 
R^2 -1,25 

       
Erreur-type 19,16381836 

       
Observations 1 

       

         
ANALYSE DE VARIANCE 

       

  
Degré de 

liberté 
Somme des 

carrés 
Moyenne 
des carrés F Valeur critique de F 

   
Régression 10 173,8935266 17,38935266 0,473499281 #NOMBRE! 

   
Résidus 8 2938,015473 367,2519342 

     
Total 18 3111,909       

   

         

  Coefficients Erreur-type Statistique t Probabilité 

Limite inférieure pour 
seuil de confiance = 

95% 

Limite supérieure pour 
seuil de confiance = 

95% 

Limite inférieure pour 
seuil de confiance =  

95,0% 
Limite 
supérieu 

       
 confiance =  95,0% 

 
Constante 

      
1,35E-307 1,35E-307 

Variable X 1 
      

1,39E-307 1,39E-307 

Variable X 2 
      

-2,06E-283 2,06E-283 

Variable X 3 
      

-2,18E-285 2,18E-285 

Variable X 4 
      

-8,98E-308 8,98E-308 

Variable X 5 
      

1,35E-307 1,35E-307 

Variable X 6 
      

1,35E-307 1,35E-307 

Variable X 7 
      

1,39E-307 1,39E-307 

Variable X 8 
      

1,4E-307 1,4E-307 

Variable X 9 
-

40,11836652 75,1284148 -0,53399724 0,607858148 -213,364802 133,12807 -213,3648 133,12807 

Variable X 10 0,840593255 1,221592166 0,68811284 0,510837623 -1,97640333 3,6575898 -1,9764033 3,6575898 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT DÉTAILLÉ 
  

 50ٍيحق سقٌ 
    

     

دساعخ اصش رؾشٝش اىزغبسح 
اىخبسعٞخ ػيٚ اىَْ٘ فٜ ٍؼذه 

 اىجطبىخ

   
Statistiques de la régression 

       Coefficient de 
détermination 
multiple 0,08416331 

       Coefficient de 
détermination 
R^2 0,00708346 

       Coefficient de 
détermination 
R^2 -1,25 

       
Erreur-type 8,00486532 

       
Observations 1 

       

         
ANALYSE DE VARIANCE 

       

  
Degré de 

liberté 
Somme des 

carrés 
Moyenne 
des carrés F Valeur critique de F 

   
Régression 10 3,65704998 0,365705 0,05707197 #NOMBRE! 

   
Résidus 8 512,62295 64,0778688 

     
Total 18 516,28       

   

         

  Coefficients Erreur-type 
Statistique 

t Probabilité 

Limite inférieure pour 
seuil de confiance = 

95% 

Limite supérieure pour 
seuil de confiance = 

95% 

Limite inférieure pour 
seuil de confiance =  

95,0% 
Limite 

supérieu 

       
 de confiance =  95,0% 

 
Constante 

      
0 0 

Variable X 1 
      

3,7432E-111 3,743E-111 

Variable X 2 
      

5,8333E-275 5,833E-275 

Variable X 3 
      

-2,1808E-285 2,181E-285 

Variable X 4 
      

4,0826E-286 4,083E-286 

Variable X 5 
      

0 0 

Variable X 6 
      

-6,095E+180 6,095E+180 

Variable X 7 
      

0 0 

Variable X 8 
      

0 0 

Variable X 9 
-

2,22742787 31,3816814 -0,0709786 0,94515709 -74,5937149 70,1388592 -74,59371493 70,1388592 

Variable X 10 
-

0,12190167 0,51026787 -0,2388974 0,81719135 -1,29858148 1,05477815 -1,298581483 1,05477815 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

RAPPORT DÉTAILLÉ 

  

اىَيحق 

 50سقٌ:
    

     
 دساعخ اصش رؾشٝشاىزغبسح اىخبسعٞخ ػيٚ اىَْ٘ فٜ ٍؼذه اىزؼخٌ

 Statistiques de la régression 
       Coefficient de 

détermination 
multiple 0,54464836 

       Coefficient de 
détermination 
R^2 0,29664184 

       Coefficient de 
détermination 
R^2 -1,25 

       
Erreur-type 367,223791 

       
Observations 1 

       

         
ANALYSE DE VARIANCE 

       

  
Degré de 

liberté 
Somme 

des carrés 
Moyenne 
des carrés F Valeur critique de F 

   
Régression 10 454995,9 45499,5901 3,374 #NOMBRE! 

   
Résidus 8 1078826,5 134853,312 

     
Total 18 1533822,4       

   

         

  Coefficients 
Erreur-

type 
Statistique 

t Probabilité 

Limite inférieure pour 
seuil de confiance = 

95% 

Limite supérieure 
pour seuil de 

confiance = 95% 

Limite inférieure pour 
seuil de confiance =  

95,0% 
Limite 

supérieur 

       
de confiance =  95,0% 

Constante 
      

0 0 

Variable X 1 6,167E-277 1078826,5 5,716E-283 1 -2487778,4 2487778,37 -2487778,4 2487778,37 

Variable X 2 
     

-1049222,4 1049222,43 

Variable X 3 
     

-18,448033 18,4480331 

Variable X 4 0 3,3740061 0 1 -7,7804721 7,78047206 -7,7804721 7,78047206 

Variable X 5 
     

0 0 

Variable X 6 
     

-6,86E-273 6,859E-273 

Variable X 7 
     

-846,81958 846,81958 

Variable X 8 
     

-0,6840573 0,68405731 

Variable X 9 2772,37546 1439,637 1,92574623 0,0903 -547,43333 6092,18425 -547,43333 6092,18425 

Variable X 10 -42,997968 23,408576 -1,8368468 0,1035 -96,978242 10,9823056 -96,978242 10,9823056 

         



 

 


