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شك ـ ـ ــرو ع ـ ـ ـ ـ ــرفان
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات  ،أشكر هللا عز وجل و
أحمده على ت ـ ــوفيقي في إنجاز هذا العمل
أتوجه بالشكر الجزيل ألستاذي الفاضل األستاذ الدكتور مرغاد
لخضر الذي تفضل باإلشراف على هذا العمل
كما ال يفوتني أن أتوجه بأسمى عبارات الشكر و التقدير الى األساتذة
أعضاء لجنة املناقشة لتكرمهم بقبول مناقشة هذه األطروحة و
إثرائها وتقييمها
كما ال أنس ى شكر و تقدير كل الذين قدموا لي يد العون و املساعدة
من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العمل

شكــر و عرفــان

اله ـ ـ ـ ـ ــداء
إلى من كلله هللا بالهيبة و الوقار  ...إلى من علمني العطاء بدون انتظار
إلى من أحمل اسمه بكل افتخار
 والــــدي العزيز –شفاه هللا و أطال عمره

إلى معنى الحب و الحنان  ...إلى رمز التضحية و التفاني
إلى من كان دعاؤها سر نجاحي
 أمــــــي الحبيبة –أدامها هللا تاجا فوق رؤوسنا
إلى رفيقة الدرب و شريكة الحياة  ...إلى عنوان اإلسرار على النجاح
 زوجتي العزيزة –إلى من يضيئون لي طريقي  ...إلى سندي في السراء و الضراء
 اخوتي األعزاء-إلى رفقاء الدرب و طريق النجاح  ...إلى من تحلوا باإلخاء و الوفاء
 -أصدقائي األوفياء-

ملــــــخص

ملخص:
تشهد التجارة الدولية اهتماما متزايدا من مختلف الدول سواء المتقدمة منها أو حتى النامية،

وذلك نظ ار ألهميتها في خدمة التنمية االقتصادية خاصة بعد التطورات السريعة التي شهدها

االقتصاد الدولي ،والتي أدت إلى التوجه نحو تحرير التجارة ،أين شهد العقد األخير من

القرن العشرين توقيع العديد من االتفاقيات التجارية االقليمية و بروز العديد من التكتالت

االقتصادية اإلقليمية التي أخذت في االنتشار بأبعاد و توجهات مختلفة ،وهو ما تزامن في

نفس الوقت مع ظهور المنظمة العالمية للتجارة ،كأول منظمة دولية تهتم بالعالقات التجارية
الدولية و تقوم على مبدأ حرية التجارة في إطار ما يسمى النظام التجاري المتعدد األطراف،

وفي ظل هذه المعطيات إتجهت الجزائر نحو تحرير تجارتها الخارجية من خالل تفعيلها

للعديد من اإلتفاقيات التجارية باإلضافة الى سعيها المستمر نحو اإلنضمام الى المنظمة
العالمية للتجارة ،وهدفت هذه الدراسة إلى إبراز أهم التحوالت التي شهدها االقتصاد العالمي
والتي دفعت به نحو التدويل ،وكذا إبراز كل من دور التكتالت االقتصادية والمنظمة العالمية

للتجارة في تحرير التجارة الدولية ،ودراسة العالقة التفاعلية بينهما ،مع التركيز على المساعي

التي تبذلها الجزائر من أجل االندماج في إطار النظام التجاري العالمي الجديد وهو صلب
إشكالية هذه الدراسة التي تمحورت حول كيفية مساهمة كل من التجارة اإلقليمية والنظام

التجاري المتعدد األطراف في تحرير التجارة الخارجية في الجزائر .وقد تضمنت الدراسة أهم
مظاهر العولمة االقتصادية التي ساهمت في تحرير التجارة الدولية على غرار الشركات

المتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية ،إضافة إلى عرض أهم التجارب التكاملية

اإلقليمية في العالم على اختالف أبعادها ،وأهم مساعي الجزائر نحو االندماج في النظام

التجاري العالمي الجديد بشقيه اإلقليمي والمتعدد األطراف .وقد خلصت الدراسة إلى العديد

من النتائج كان أهمها أن تحرير الجزائر لتجارتها الخارجية في إطار النظام التجاري العالمي

الجديد ليس خيا ار أمثال في ظل التبعية للمحروقات على األقل في الوقت الراهن.

الكلمات المفتاحية  :العولمة ،تحرير التجارة الدولية ،التكتالت اإلقتصادية االقليمية
،النظام التجاري متعدد األطراف.
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Résumé :
Le commerce internationale prend de plus en plus d’importance que
ce soit dans les pays développés ou en voie de développement, et au
vue de l’importance de cette derniére dans le développement
économique et surtout après les évolutions rapides qu’à connue
l’économie mondiale et qui à conduit à la libéralisation du commerce
dans le sens où nous avons notée dans le siècle dernier la conclusion
de nombreux accords commerciaux régionaux. Ceci a conduit à
l’emergence de nombreux blocs régionaux économiques avec une
nouvelle dimension. Ce qui dans la même période a conduit à
l’émergence
d’une organisation appelée OMC comme étant la
première organisation mondiale qui s’intéresse aux relation
commerciales mondiales, sur la base du principe de la liberté du
commerce dans le cadre dans ce qu’ai appelée le système commercial
multilatéral. Dans le cadre de toutes ces données, l’Algérie s’est
tournée vers la libéralisation de son commerce extérieur, en procèdant
à la signature de nombreux accords commerciaux et sa démarche
constante vers son adhésion à l’OMC. Cette étude vise à mettre en
valeur les plus importants bouleversements qui à connue l’économie
mondiale, ce qui la conduite vers l’internationalisation, ainsi que le
rôle est l’émergence de nouveaux accords commerciaux et de l’OMC
dans la libéralisation du commerce international, et l’étude de la
relation interactive entre eux. D’un autre coté, on peut se poser la
question, quels effets à fournies l’Algérie pour intégrer le cadre du
nouveau système commercial mondial. Ce qui à nous conduit à
répondre à une problématique principale autour de la participation
d’une part du régionalisme et du système commercial multilatéral
dans la libéralisation du commerce extérieur en Algérie. Notre étude a
montrer les aspects les plus importants de la mondialisation
économique –qui- à contribuer dans la libéralisation du commerce
international à travers les sociétés multinationales et les organisations
financières internationales. Nous avons présenter aussi les plus
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importantes expériences de l’intégration régionale dans le monde dans
toute sa diversité. D’autre part nous avons présenté les plus
importantes étapes et avancées qui à connue l’Algérie, vers
l’intégration dans le nouveaux système commercial mondial, dans sa
double dimension régionale et multilatérale. Nous avons conclue notre
étude par une présentation de plusieurs résultats dent la plus
importante, consiste en la libéralisation du commerce international de
l’Algérie dans le cadre du nouveau système commercial mondial, qui
na pas été un choix exemplaire dans le processus de la dépendance
pétrolière en ces dernier temps.
Mots clés : Mondialisation , Liberalisation du commerce
international , Accords commerciaux régionaux, Système commercial
multilatéral
Abstract :
International trade is receiving increasing attention from countries in
the developed and developing world, in view of its importance in the
service of economic development, especially after the rapid
developments in the international economy, which led to the
liberalization of trade, The last decade of the twentieth century saw
the signing of several regional trade agreements, which led to the
emergence of many regional economic blocs, which have spread in
different dimensions and directions, which coincided with the
emergence of the World Trade Organization, as the first international
organization concerned International trade relations and based on the
principle of free trade within the framework of the so-called
multilateral trading system, in light of these facts, Algeria has tended
to liberalize its foreign trade through the activation of several trade
agreements in addition to its continuous pursuit of accession to the
World Trade Organization. This study aimed to highlight the most
important transformations witnessed by the international economy,
which led to internationalization, as well as highlighting the role of the
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regional economic blocs and the World Trade Organization in the
liberalization of international trade, by studying the interactive
relationship between them. With a focus on Algeria's efforts to
integrate into the new global trading system, the crux of this study was
how the regional and multilateral trading system can contribute to the
liberalization of foreign trade in Algeria. The study included the most
important aspects of economic globalization that contributed to the
liberalization of international trade such as multinational corporations
and international financial institutions. In addition presenting the most
important regional integration experiences in the world in their
different dimensions, and the most important efforts of Algeria to
integrate into the new global trading system: regional and multilateral.
The study concluded several results, the main of which was that the
liberalization of Algeria's foreign trade within the new global trading
system Is not the best choice under the dependency of hydrocarbons,
at least for now.
Keywords: Globalization, liberalization of international trade,
regional economic blocs, multilateral trading system.
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مقـــــــــــــدمة عامـــــــة
مقدمـة عامــة:
يعيي الععيمعاالعاعم ي لعييمااماذيناذيمييلالع ي عالععمعاييلالع مذييلالعع يي اايرالعا ييالتا
نلتالع ييتمتاملعا ييميرااي ي العا ي م لافييتا ييم لعالععييمعا،ا يييشادييي تا اييياالعا ييم تا
لعع ي اارالع م تا

فاب علالع كيلاملعديامعيل،ا يتااايمماايمايعي لابمععمعايلاملع يتا

كمرا أ ي هماملض مااعلىالععال متالع معيلاملإل ليايلافتا مذ يمالإل

م ي.ا ا

يشا أ تالع ييلالع معيلابمعع يي اايرالعا يي لتاملع ايم لتالعايايلاملعا يم علاأاينتا
يييماذ ييما ي ملاالع يييمدالإل
لعقمىالإلذ م يلامكنلا

ييم يل،افتدييبماا ابييمتال ف ي ل العا لزي ي داملعا ع ي د،امذاييمام ا يام ا

لفالعاذ متالعتميضلاعاايع اااكذمافتاظاالإل

ي يياا ي ي ااي ييرالإلذ ي ي اماافي ييتاقاي ييم ا ي ي ملاالع يي ييمدالإل
لإل

م العقاي يافقيطا

ي ييم يلاأمااي ييمايال ي ي اعلي ي ي ابمععمعاي ييلا

م يل،ا يشا دي الععال يمتافيايما ييرالعي م افيتاا يم تالع يم داملعاي امتاملإل ي ام ا

ملع كذمعم يييماماي هييماذايملاا ييم عماك يي ل،اميع ي الإل ييمداذ ييما

لي الع ييم دالع معييلااييراأهيياا

لكالع م يمت.ا ا
مفتاظااهنهالعاعايمتاأ بحاعزلاماعلىالع م اقعيم دالعذظي ااي داأاي ىافيتا م يم ييما
مايم ل يييمالإل

ييم يل،ا يييشاأ ييبحابقييممالع ي م اف ي ل ىافييتاظييااهيينهالعا ي ي لتا ي ايضييعتيما

ميكمرا بمافتا التيم،افتد ل ا دالعاذمف لاا ليمامعمعايمامكنلالعااما املعا
يدييي همالععييمعااأك ي ااييراأرا

لتالع يتا

اليييمام مل ييييمالعكيمذييمتالعقا لييلاعم ي هم،امهييمااييماأ ىاقعييىا

لزي ي العدييعام ابمع م ييلاقعييىاازل ي ااييرالع عييممراملع كمايياا يييرالع ي م اعامل يييلاهيينهالعا ي ي لتا

م عظياالعاكم ع،ام زلاذمااياانعيكاديي الععيمعاا أ ييمااذظايلاعمعاييلاعل يم دا عذيتابمعا يمياا
لعا علقييلابمع يم ييمتالع م لييلالع معيييلام عييمعاالعادييمكاالعا باييلا يييم،امأ ييب تابعي انعييكاأ ي ا
أهااأم لالإلذ اماافتالإل

م الععمعاتا عىااا ليفالعي م اايراايال الإلذضيامااقعيييماقعيىا

ضييامرااكمذ يييمافييتالعذظييماالع ييم يالع ي معتالع ييي افييتا مذب ي العا عيي ال ا ي لل،اكاييماأ تا
ل هايلالعا لزيي داعل يم دالع معييلافيتالإل

يم الععيمعاتاايراايال ا م هيمالع ذايميا يذتمالعي م ا

قعييىاأايينااذ ييىاأاي امعكييرااييراأ يياا قي ي اذتييمال هي لل،امنعييكااييرااييال اق ماييلا ك ي التا
أ
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ق

م يلاملع تادي تاقذ دم لاك ي لافتاكاااأذ ممالععمعاا يململافيتالعي م العا ق ايلاأمالعي م ا

لعذمايييلاعلييىا ي ا يملمامس لزيي اا ي ا امب ييم اما ل يياااا لتييل،ا يييشا ايييزتاهيينهالع كي التا
عذ ا ليلاظيم هما دكليمافتا م دا اعمتا ايزالع م الععضمدافيييما ذيمااايرالع كيمف افيتا
ل

م يم يماملع قيم عافيتا ملذ ييمالإل امعييلام يىالع

لفييلاق اأراعي اا قيي ااعظيااهينها

لع اعيمتاعاعظياال هي للالعا يمدااذييم،اأ ىاقعيىاظييم ا كي التاق

يم يلافيتاديكاا يي ا

ا ييميرام ملف يياا ا ل ييفاع ييرا ل ييكالع ييتا ييبق يم،ا ي ييشاأ ييب تا ا يياا يييرال ا ييم اايي ي ا
ا مذ لا ااععااهنلاأ بحامل لااراااي لز ييم،ااايماأعايىاف
أ يياا عزل ييزاف

يييماع ذي ي امااف ييتالإل

م ا يي ي ا يم ي ييلا دي ي ياالع ي ييم لتامل

يلاعلي م العذماييلاام يلاايرا

ييم العع ييمعاتاا ييراا ييال ا
ي ي ام ال

لي ي ا م ي ييمالعام ي ييلا

ذ ييتاأك ي ي ااي ييرا يم ييلالإلع اي ييم اعلي ييىا

لإل ال اا االعمل لت.ا ا
ملع لزيي اك ي هييماايرالعي م اعيياا كيراباذييأىاعييراكيااهيينهالع يي لتاف ل يتاهييتال اي ىا
عىاقعىالإلذ اماافتالإل

م الععمعاتامهماامايظي اارااال ا عييمالعا ا اع ذضياماا

قعييىالعاذظاييلالععمعايييلاعل ييم دااذيينا ييذلا1996اقعييىااميييلايماذييماهيينلاعلييىالع ي ااااييرالع ي ا
لعاا ي مواملعاييمرابمإلذعكم ييمتالع ييتا ي ا ذ ي ااعييراهيينلالإلذضييامااعلييىال

يا
ييم الع لزي ي ا

ام ييلافييتاظيياا بعي ي اعلا م ييمت،اهيينلابم ضييلتلالعييىا م ييياالع لزيي اعلع يي ااييرالإل تم يييمت،ا
ععييااأهايييما م يييااق تم يييلالعدي لكلاايياال

ييم ال م مسييتاملعيينيايع ي ادي لكما م لييماق ي ل ي يما

بمعذ ييبلاعل لزي ي ،املع ييتااييراأهيياااييما ييممافييييمابمإلضييمفلاقعييىالع عييممرالع يم ييتاملإل اييمعتا
ملع قمفتاق مالااذاقلا بم ا

املع تا التا يزالع ذتينافتا

ا ا.2005ا ا

أوالً :إشكــــــــــالية الـــــــــــــــدراسة:
ارااال ااما

اياكراق لزاقدكمعيلالع ل لافتالع م الع معت:ا ا

كيف ساهمت كل من اإلقليمية والنظام التجاري متعدد األطراف في تحريـر التجـارا الخارجيـة
في الجزائر؟
ع
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ماراأ االإل مالابكمفلاا ي لتالع ل لا

اايرااي وابعيألال

ييللالعت عييلاملع يتاذقي ايما

كامايلت:ا ا
 -1اييماه ييتاأهيياالعذظ ل ييمتالعات ي ي داعل ييم دالعام ي ييلخاما ييماهييتالإل مه ييمتالعاا لت ييلا
عل يم متالع م للالعام يلخا
م يلافتا

 -2كيفا مهاتااظمه الععمعالال

ل الع م دالع معيلخا

 -3اييماهييتالععال ييلا يييرالإل ليايييلاملعذظييماالع ييم يالعا عي ال اي للافييتاقاييم ا

لي ا

لع م دالع معيلخا
م يلافتالععمعااعلىالع م دالع معيلخا

 -4اماهتا لعيمتالع م عالع كماليلال

 -5اماهمامل االع م دالعام يلافتالع زلي خاماماهتالع م يمتالع يتال بع ييمافيتاظياا
لعذظماالع م يالععمعاتالع ي خا
ثانياً :فــــــــرضيات الــــــــــــدراسة:
قذاال مااراقدكمعيلالع ل لاماراأ اااعمع لالعامضماا اامضاالعت ضيلالع يي يلالع معيل:ا ا
مهاتاكااارالإل ليايلاملعذظماالع م ياا ع ال ا للافتا

لي الع يم دالعام ييلافيتا

لع زلي اارااال الع م ي اذ يماق مايلاق تم ييمتا م ليلاق لياييلاايرا ييلام يعييمالعي ليااايراأ ياا
لإلذضامااقعىالعاذظالالععمعايلاعل م دا
ياكرا زيلاهنهالعت ضيلالع يي يلالعىااا لاف ضيمتاف عيلاكامايلت:ا
الفرضية األولى:اهذمكالعع ي اارالعذظ لمتالإل
كاييما ذق يياالع يم ييمتالعامعيييلالع معيييلافييتا

م يلالععمعايلالعات داعل م دالعام ييل،ا

لي الع ييم دالع معيييلالعييىا يي ي ييييرااا لتييييرا يييرا

اذم ياعل للاماا ل اع يم لالع قيي .ا
الفرضـــية الثانيـــة:ا ييمهاتاكيياااييرال
لع ذ يمتاماكنلالعا

ي ام لتال

متالعامعيلالع معيلافتا
ا

ذ يييلالعابمد ي دامالعد ي كمتالعا ع ي دا

ل الع م دالع معيل.
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الفرضــية الثالثــة:ا ييي اكيياااييرالإل ليايييلاملع ع يييلافييتااذ ذييىامل ي اي ييعافييتا

لي ا

لع م دالع معيل.ا
الفرضية الرابعة:ا لععالع ك التالإل ليايلا م لاهمايمافيتالع يم دالععمعاييل،اكايمايع ي ا ك ياا
لإل م ال م مستا

سلا لي داعلىاا مىالععمعا.ا

الفرضــية الخامســة:ا يين الع لزي ي ا يييم اا ي ا دااييراأ ييااقذ ي ام يماف يتالعذظييماالع ييم يا
لععمعاتالع ي .ا
ثالثاً :أهـــــــــداف الـــــــــدراسة:
عىالع ل لالعىا قي ال ه للالع معيلا :ا
 -لع ا قالعىاأهاااظمه الععمعالال

م يلاما م همافتا

 -مضيحالعقملع امالعاعميي الع تا قمااعلييمالع ك التال

 -لع ا قاعا ل اا كملرالعذظماالع م يالعا ع ال ا لل.

ل الع م دالع معيل.
م يلال ليايل.

 -ق يااع ألاعبعألالع م عالع كماليلانلتالعا يعلالعاا لتل.

 لع ا قاعلعال لالع بم عيلا يرال ليايلامالعذظماالع م يالعا ع ال ا لل. عي ألامل يياا يم ييلالع ييم دالعام يييلافييتالع لزيي امااييمااي ىا تمعليييمافييتاظيياالعذظييماالع م يالعا ع ال ا لل.
رابعاً :أهـــــــمية الــــــــــــدراسة :ا
ذبيااأهاييلالع ل يلاايراايال اأهاييلالعذظييماالع يم يالععيمعاتالع يي ا يململاايرااييال ا
لعاذظالالععمعايلاعل م داأمالع ك التالإل
لعقا للااراأ ااامل يلالع
فييتاظيياالعذظييماالإل

يمتالع تايت ضيمالع ذمفما م ا عظياااكم يعالع يم دالع معييلا

ييم يالعي معتالع يي ،ااييرااييال العا مذييلالع يتاياذ ييمالعذظييماالع ييم يا

لععييمعاتالع يي افييتالعذتييمناقعييىال
ف

يم يلالإل لياييلاكمل ياااتي مألاأايماالإل

يم يمتا

يملق،امهييمااييما ي ايضيياراعلي م العاذ ا ييلافييتاهيينلالعذظييماا

لاأك ااراأ اا قي اأه لفيمالع ذاميلاملع تمظاعلىاا مع يم.ا ا
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خامساً :حــــــــــدود الــــــــــــــــدراسة:
ي ي عتالعم ييملاعلييىال ه ي للالعا ييمدااييراهيينهالع ل ييلاملإل مبييلاعلييىاقدييكمعي يما
لإلع يزلاا تاييم لرازاييمذتاماكييمذتاا ي ير،ا يييشا يي الإلاييم العزاييمذتاعييينهالع ل ييلااييراذيميييلا
لع عالععمعايلالع مذيلامهتاف داظيم ا مل العذظماالع يم ياا عي ال اي للاقعيىاامييلا ام ذيما
لع معت،اأامافيامايارالإلايم العاكيمذتافيياكراقضيتممالع يب لالععمعاييلاعل ل يلاكيمرالعذظيماا

لع م يالععمعاتالع ي ابديقيلالإل ليايتاملعا عي ال اي للاظيمه داا يتاكياا م الععيمعا،اهينلا
بمإلضمفلاقعىالإلام العاكمذتاع ل لالع معلافتالع زلي .ا ا
سادساً :أسبــــاب إخــــتيار المــــوضـــوع:
يعم اقا يم العامضمااقعىالعع ي اارال
 لزي ي الإل ييمهاذ ييمالع ك ي التالإللإل

بمعاأهايم:ا ا
ييم يلالإل ليايييلام لزي ي اأهاي يييماعلييىا ييعي الععال ييمتا

م يلاملع م للالع معيل.ا

 أهايلالع م العنيا لعبلالعاذظالالععمعايلاعل م دافتال يمما ملعي العذظيماالع يم يالععيمعاتالع ي .ا
 ظيم ا عيلالععال لا يرالإل ليايلاملعذظماالع م ياا ع ال ا لل.ا-

عتالع زلي العا ا ااراأ االإلذضامااقعىالعاذظالالععمعايلاعل م دااذنازارابعي .ا

 م ييلالع لزيي ي اذ ييماق ما ييلاق تم ي ييمتا م ل ييلاق لياي ييلاف ييتاقذ ظ ييم اقذض ييامايماقع ييىالعاذظا ييلالععمعايلاعل م د.ا
سابعاً :المنهج المتبع في الدارسة:
ع عاييماا ملذييعالع ل ييلاملإل مبييلاعلييىالع ييم تالعاا م ييلا ييمبقما كملا بييم العت ضيييمتاكييمرا
ي ي اا ييرالع ا يياا يييراا امع ييلاا ييرالعاذ ييمهاالعب ي ييلاعل ييىااي ي ل العا ييذياالع ييم لاتاملعا ييذياا

لعم ييتتاف ييتالع ي ي يشاع ييراظ ييمه دالع كي ي التالإل

ه

ييم يلالإل لياي ييلام ملف ييااظيم ه ييماملعذظ ييماا
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لع م يالعا ع ال ا للاما ل اا ام ه،اكايما ياال ي عام العايذياالع ليليتاايراايال ا ل يلا
لإلذعكم متالعذظماالع م يالععمعاتالع ي اعلىا

ل الع م دالععمعايل.ا ا

ثامناً :الــــــــــــدراسات الســــــــــابـــقة:
عق ا اا ذمم اا ي لتاامضيماالعذظيماالع يم يالععيمعاتالع يي افيتالعع يي اايرالعب يمشا
ملع ل ييمت،ا يململا لييكالعا علقييلابييمع ك التالإل
فييتاظيياالععمعاييلالإل

ييم يل،امعقي ا ييممتاهيينهالع ل ييمتاع يييراا ييعىالع لزيي افييتاظييااكيياا

هيينهالع ي يمتاماييمااي ىا أ ي هييماعلييىاابم
لإل

ييم يلالإل ليايييلاأمابمعاذظاييلالععمعايييلاعل ييم دا

يييمالع م لييلابعي اقذضييامايماقعييىابعييألالع كي التا

ييم يلا كمل ماييلااذييما ا بييم ا ي ااييااأعضييممالع ك ييااماييرا يييراهيينهالع ل ييمتاذيينك ااييما

يلت:ا ا

 -1ل ييلالســليمان نا ــر:ا ييتاعذ يملرا" التكــت ت اإلقت ــادية اإلقليميــة كيســتراتيجية
لمواجهة تحـديات اإلنضـمام إلـى المنظمـة العالميـة للتجـارا – دراسـة حالـة الجزائـر" مهيتا

عبم داعرااقم ااذدم افتاا للالعبم شالع م داعرا ماعلام ل افيتاعي همال م ا يذلا
،2002ا يييشا ييممتاهيينهالع ل ييلاع ب ييشافييتاا ييي الع لي لرالعذمايييلاملعتقيي دالع ييتا ييعىا
قعييىالإلذضييامااقعييىالعاذظاييلالععمعايييلاعل ييم دافييتاظيياا ذييماتاظييمه دالع كي التالإل
مهااهنهالع ك التا م داعليىالع يام املعاذمف يلاأايماالعا امعيمتالإل

ييم يل،ا

يم يلالعك ي ىافيتا

لعع ييمعا،اعي ي الرالع ل ييلاقع ييىاضي ي م دالع تكيي ي الع ي ي ياا ييرا يياالعي ي م العذماي ييلاف ييتاق ما ييلا
ك التاق

م يلام تعيااايماهيما يمياااذييماكت ي ل ي يلا قيقيلاعامل ييلا ي يمتالإلذضياماا

قعىالعاذظالالععمعايلاعل م د.ا
-2

ل لالعبدوس عبد العزيز:ا تاعذملرا"سياسـة اإلنفتـاا التجـاري ودورهـا فـي رفـع

لإل

م يلا ماعلا لا مراع يذلا،2011ا ييشا يممتاهينهالع ل يلاع ييرال ي العذيم ااعيرا

القــدرا التنافســية للــدوة دراســة حالــة الجزائــر"،امهييتاعبيم داعييراأا م ييلا ك ييم لهافييتالععلييماا
يم ييلالإلذت ييموالع ييم يالعيينيا ذ ي الع لزيي اعلييىامضييعيلا ذمف يييلالإل
ال ييتالع ل ييلاقعييىاع ي داذ ييميااأهايييماق تييماا
م

ييم العييماذت،امعقي ا

ييلالإلذت ييموالع ييم ياعل لزي ي اعلييىالععييمعاا
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لعام تاملع ام اهيكاالع م لتالع زلي ليلاعليىالعايمل العا يعييلاايرالع يمزاملعيذتطاب يم دا
ك يي د،ااييمايعذييتاأرالإل

ييم الع لزيي ياأك ي اقذت م ييماعلييىالعايمل العا يعيييلاب كييااأذي ايالييكا

ايزداذ يلاك ي د،امبمع معتاياكيرالعقيم ا

يعالعبم يشاأرالإل

يم ااذتي حا

يم الع لزيي ياق

قذت م ماا يعيم.ا
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ل لافي ـل بهلـولي:ا يتاعذيملر"االتجـارا الخارجيـة الجزائريـة بـين إتفـار الشـراكة

األورومتوسطة واإلنضمام إلى منظمة التجـارا العالميـة"،امهيتاعبيم داعيرااقيم ااذديم افيتا
ا للالعبم شالع م داعرا ماعلام للافتاع همالع م ياعد ا ذلا،2012ا يشا ممتا
هينهالع ل يلاع ب ييشافيتال ي ل ي يلالع لزيي افييتا ايماالع ييم دالعام ييلافييتاظياالإلع لزاييمتا
لع معي ييلالعا ا ل ييلاف ييتالإلذض ييامااقع ييىالعاذظا ييلالععمعاي ييلاعل ييم داا ييرا ي ييلا كمل ت ييمقالعدي ي لكلا

ل م ما م ييالاا ييرا ي ييلاأاي ي ىامل ذعكم ييمتالع ييل يلاملإلي م ي ييلاعك يياااذيا ييماعل ييىا ا ييماا
لع ييم دالعام ي ييل،اعيعا ييتالعبم ييشاف ييتال ايي ي اق ي ي لوايا ييرابع ييألالع يم ييمتالعمل ييعا
قذ يم يمااراا لالع زلي ااراأ ااامل يلا لكال م املإلذعكم مت.ا
 -4ل ييلالع لـــي مخطـــار:ابعذ يملرا"آليـــات تحريـــر التجـــارا الخارجيـــة فـــي ظـــل التحـــوالت
اإلقليميـة – حالــة الجزائــر"امهييتاعبيم داعييراأا م يلا ك ييم لهافيتالععلييماالإل
لعدييلفاع ييذلا،2014ام ي ي ا ييممتاه يينهالع ل ييلاع
لآلعيييمتالع ييتا ع ا ي همالع يم ييلالإل

يم يلا ماعييلا

مبييلاعل ييىاقدييكمعيلا يي يييلا ي م ا ييم ا

ييم يلالع زليالييلاع

ل ي ا م يييمالعام يييلاماييماا ي ىا

ذ م يييم،امعق ي اال ييتالع ل ييلاقعييىاا امعييلااييرالعذ ييميااملع م يييمتالعيماييل،ا ا لييتاأهايييما
فييتاضي م داقعييم دالعذظي افييتالعذظ لييمتالع م لييلالع معيييلاذ ي ييلاظيييم اعالييلاق كمزلييلا يي دا
أ ب تا لععا م لاهمايمافيتالع بيم تالع م ليلاقعيىا مذيعالعي م امهيمال م م،ااايمايي يا
قعىا مشاع اا ملزراب عا لم تاأ عم اهم لالععاالتافتالع مقالع معيل.ا

 -5ل لالخير الدين بلعز و خوني رابحابعذملر:ا
“The Algerian Foreign Trade between the multilateral trading
”system and the regionalism

ز
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مهتاعبم داعرااقم ااذديم افيتاا ليلا"قيكمذمايكيم"افيتاعي همالع يمذتالعابعيلالععمدي دا
لع م داعرا ماعلا لذمسييمما مامذييما يذلا،2014ام ي ا يممتاهينهالع ل يلاايراأ يااق ي لزا
لع ي يالع يينيايمل ي الع ييم دالععمعايييلاام ييلابمعذ ييبلاعلي ي م العذمايييلاذ ي ييلالإلذ دييم العك يي ي ا
ع تم يمتالع م للالإل ليايلالع تا اذحا تضيالتاعل م ال عضممااايما ي ايي

اعليىا ما ييما

ااابم تالع م ااي ال عضممافتا لكالإل تم يمت،اكاما لطالع ل لالعضمماعلىالع يعمبمتا
م الع زلي يافتاا ل اقذ ام افتالعذظماالع م يالععيمعاتالع يي ا ايململا

لع تايمل ييمال

لإل لياتاأمالعا عي ال اي للاملع يتا عيم اأ م يما
يعمذتااذ الإل

يعالعبيم يراقعيىالإلاي ال العييكليتالعينيا

م الع زلي ي.ا ا

 -6ل يلالبـوبكر

ـاية ونـاجي بـن حسـين:ا يتاعذيملرا"اإلنـدما فـي اإلقت ـاد العــالمي

بين الحتمية والتريث – إشارا إلى حالـة الجزائـر"امهيتاعبيم داعيرااقيم ااذديم ا يذلا،2014ا
معقي ي ا ييممتاه يينهالع ل ييلاعلذظي ي اف ييتااي ي ىا ايي يلالإلذي ي امااف ييتالإل

ييم العع ييمعاتاماي ي ىا

ضي م ابمعذ ييبلاعل لزيي ،اأيييراال ييتالع ل ييلاقعييىا أيااتييم هاأرالإلذي امااعيييماا لييلااييرا
ا ل اا ام الإل
ا

م الع معتامبمع يمعتافييماعييماضي م داملعي م امام يلالعذماييلااذييماعي يتا

داعلىالع ام افتا

سلالإلذ اما.ا

 -7ل لالخير الدين بلعز:ابعذيملرا"التحديات الراهنة للتجارا العالميـة وتثثيرهـا علـى الـدوة

النامية على ضوء نظام تجـاري متعـدد األطـراف مـع اإلشـارا إلـى حالـة الجزائـر"،امهيتاعبيم دا
عراأا م لا ك م لهافتالععليماالع م ليلا ماعيلاب يك داعل يذلالع ماعييلا.2015-2014امعقي ا
ممتاهنهالع ل لاع مضيحال

العنيا ايذ ااعرالع

يمتالع لهذلاعل م دالععمعايلاام يلا

لييكالعا علقييلابمع ييييلاملععال ييلا يييرالإل ليايييلاملع ع يييلامكيينلال زاييمتالإل

ييم يلاعلييىالع ي م ا

لعذماي ييل،افمعذظ ييماالع ييم يالعا عي ي ال اي ي للايمل ييلالعع يي ي اا ييرالع ي ي يمتالع ييتا ي ي ا ع ييفا
يييم هافييتاق ييمما ييم دا ي دا قييمااعلييىاا ي أالعاام ييلالععم عييلااييرااييال ال تم يييمتالعاذظاييلا
لععمعايييلاعل ييم د،اأاييمابمعذ ييبلاع

ييم الع لزيي ياأكي تالع ل ييلاأذي ايمل ي ا ي يمتاك ييادافييتا

ا ل ي اقذت م ي الع ييم ياذم اييلاأ م ييماعلييىاقع اييم هالعك ي ي اعلييىا ييم لتالعا م ييمت.اااييما
ي

عتاقعم دالعذظ افتاعال م الع م للااااد كمي .ا
و
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تاسعاً :خطة الدراسة :

ييماالعامضييمااما دييععاف مع ي ،ام

اييراأ يياا قي ي ال هي للالعا ييمدامذظي لا

ي العاييمما

لعق العكمفتاارال ه اماامالع كيزا اا ق ياالع ل لاكاميلت :ا
المقدمةا:اأيرا ااا والدكمعيلالع ل لاماع ألااا لفا ملذعالعامضما ا
الجزء النظريا:ا ذمم اأ سعلاف م اعلىالعذ مالع معتا :ا

 الف ل األوةا:ا تاعذملرا" اإلطارالنظري للتجارة الخارجية و السياسة التجارية" و لعينيا ياااييرااالعي اع ي ألاات ييااعاا لييفالع ملذييعالعذظ لييلالعا علقييلابمع ييم دالعام يييلااييرااا لييفا
لعذظ لمتالعات داعيمامال مهم يمالعاا لتل.
 -الف ــل الثـــانيا:ا ييتاعذ يملرا" مظــا رالملة ــة اادتةــاورة و وور ــا اــج رــدوي التجــارة"اماييرا

ا ييال اه يينلالعت يياا يياالع اي ي قالع ييىالعات ييمهياالععما ييلاعلعمعا ييلال
اظمه هي ييمالع ي ييتا ي ييمع تاعلي ييىا ي ي ملاالع ي ييم داعلي ييىاا ي ي ل اال
لعد كمتالعا ع دالع ذ يمتاماكنلالعا

ييم يلامالع اي ي قا ه يياا

ي ي ام ال

ذ ي ييتالعابمد ي ي اما

متالعامعيلالع معيل .ا

 -الف ــل الثالــثا:ا ييتاعذ يملرا" النظــاا التجــاري الملــال ب نـالق اادليويــة و التملدورــة"املي اااييرا

اييال اهيينلالعت يياالع ا ي قاعل كمايياال

ييم يال لياييتاكا ي اااع

ل ي الع ييم دالع معيييلاما

لع ا ييم الع ييم لاتاعلاذظا ييلالععمعاي ييلاعل ييم دامك يينلالع اي ي قاعلعال ييلا يييرال لياي ييلامالعذظ ييماا

لع م يالعا ع ال ا للافتالام ا

ل الع م دالع معيل.اا ا

 الف ــل الرابــعا:ا ييتاعذ يملرا" أ ــا التجــارت التيامليــة اــج اادتةــاو الــدو ج "اأيييرا ييااع ي ألاذاي ييمناال لياي ي ييلااا لت ي ييلاك

ي ييم يالعع س ي ييتاما

س ي ييلالع كما ي يياال

س ي ييلال

ي ييم ال م مس ي ييتا

بمإلضمفلالعىا م عاأا ىا ا
أاييماالجــزء التطبيقــيافقي ا ييممافييتاالف ــل الرابــعا ييتاعذيملرا" التةجهــاا اادليويــة و الدوليــة
للتجارة الخارجية اج الجزائـر" أيرا ااع ألاأهاالع ام لتالع تااي ا ييما ايماالع يم دالعام ييلا
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تمهيــد:
يرجع ظهور تبادل السلع بين األفراد إلى زمن بعيد نتيجة تعدد هذه األخيرة و تنوعها
و عدم تمكن كل فرد على حدى توفير كل ما يحتاجه منها بنفسه ،و لنفس هذه األسباب
و مع تطور المجتمعات البشرية اتسع نطاق هذا اتبادل ليصبح بين مواطني الدول
و المجتمعات المختلفة سعياً منها نحو تحقيق أكبر رفاهية ممكنة لمواطنيها على الرغم من

وجود الحدود السياسية و الجغرافية و اختالف العمالت و األنظمة ،و لقد نتج عن ذلك أن

تخصصت العديد من الدول في مجاالت معينة حسب ما تتمتع به من مزّايـا طبيعية و بشريـة
عن غيرها من الدول األخرى و لقد ساعد كل ذلك على تطور مفهوم التجارة الخارجية،
هاما في عملية التنمية االقتصادية نتيجة للفوائد التي تعود بها على
و التي أصبح لها ًا
دور ً
الدول من خالل عمليتي االستيراد و التصدير ،و مع تطور الفكر االقتصادي كان البد من
ظهور مجموعة من النظريات االقتصادية التي تحاول كل واحدة منها إعطاء تفسير علمي
لألسباب التي تقف وراء نمو التجارة الدولية و ازدهارها و التي شهدت خالل القرن التاسع

عشر عصرها الذهبي خاصة بعد نجاح الثورة الصناعية في أوروبـا ،حيث شهد العالم في
جدا ما أدى إلى ظهور اتجاهات مختلفة للسياسات
تلك الفترة حركية تجارية دولية كبيرة ً
التجارية الخارجية ،و التي انقسمت بين مؤيد لمواصلة هذا التحرير وبين الدعاة إلى تقييد
التجارة الخارجية و الحد من التبادالت االقتصادية الدولية و التي شملت تجارة السلع
و الخدمات و رؤوس األموال و لكل فئـة من هؤالء حججها في الرأي الذي تتبنـاه.

و يتنــاول هــذا الفصــل االطــار النظــري لتجــارة الخارجيــة و السياســة التجاريــة و ذلــك مــن

خالل المباحث الثالثة اآلتية.
 المبحث األول :ماهــية التجــارة الـدوليـة.
 المبحث الثاني :النظـريـات المفسرة للتجارة الخارجية.
 المبحث الثالث :االتجاهات المختلفة لسياسات التجارية الخارجية.
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المبحث األول :مـاهيـة التجارية الدولية
لقــد بــدأت حركــة التجــارة الدوليــة فــي شــكل بســيق قــائم أساس ـاً علــى المقاي ــة بمفهومهــا

المعــروف ،و الــذي أخــذ بعــد ذلــك بع ـ ًـدا جديـ ًـدا مختلفــا عمــا كانــت عليــه فــي الســابق ،و ذلــك
ـر فـ ــي الدق ـ ــة
طا كبيـ ـ ًا
نتيجـ ــة لتطـ ــور الحيـ ــاة االقتصـ ــادية ،حيـ ــث قطعـ ــت التجـ ــارة الدوليـ ــة شـ ــو ً
والمو وعية من حيث العالقات االقتصادية الدولة و تخصص الكثير من الدول في مجـاالت

معينــة و تعــددت النظريــات المفسـرة لقيــام التجــارة الخارجيــة بمفهومهــا الجديــد ،و بــدأت المنـاداة
بمـا يســمى بسياسـة تحريــر التجـارة و إن كــان هنـاك مــن يملـك توجهــا يختلـف مــع ذلـك تمامــا و
لكل دوافعه و أسبابه ،مما أكسب التجارة الخارجية أهمية مـن ظـل النظـام االقتصـادي العـالمي
و العالقات االقتصادية الدولية.

المطلب األول :مفهوم التجارة الخارجية و الفرق بينها و بين التجارة الداخلية
للتجارة الدولة جذور تاريخية بدأت مع ظهور التجمعات اإلنسانية المتح ـرة عـن طريـق

المقاي ة في شكلها البسيق ثم أخذت تتطـور تماشـيا مـع التغيـرات االقتصـادية الدوليـة إلـى أن
وصلت إلى مفهوم أكثر شمولية وتعقيدا.
 أوالا :مفهوم التجارة الخارجية
يخ ـ ــع المقصـ ــود باصـ ــطالح "التجـ ــارة الخارجيـ ــة" شـ ــننه مـ ــن ذلـ ــك شـ ــنن الكثيـ ــر مـ ــن
مصطلحات العلـوم االقتصـادية ،نتيجـة تبـاين كبيـر فـي الـرأي حـول نطـاق م ـمونه و للصـور
الت ــي يت ــنلف منه ــا ،و ف ــي ه ــذا الخص ــوص يمك ــن التفرق ــة ب ــين مص ــطلح " التج ــارة الخارجي ــة
بمعناها ال يق" و مصطلح " التجارة الخارجية بمعناها الواسع".
 -1المفهوم الضيق للتجارة الخارجية:

ينصــرف مفهــوم التجــارة الخارجيــة بــالمعنى ال ــيق إلــى عمليــات بيــع و ش ـراء الســلع و

تندي ــة و تلق ــي الخ ــدمات الت ــي ت ــتم ب ــين أطـ ـراف يقيم ــون ف ــي دول مختلف ــة ،سـ ـواءا كان ــت ه ــذه
األطـراف حكومــات أو هيئــات أو مؤسســات عامــة ،أو أفـراد عــاديين أو مشــروعات خاصــة ،و
يطلق علـى عمليـات بيـع السـلع أو تنديـة الخـدمات فـي هـذا المجـال " الصـادرات " ،كمـا يطلـق
على عمليات شراء السلع أو تلقي الخدمات اسم " الواردات ".
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و تشـ ــمل الصـ ــادرات و ال ـ ـواردات السـ ــلعية كافـ ــة أن ـ ـواا السـ ــلع االسـ ــتهالكية و الوسـ ــطية
و ال أرســمالية ،و مــن أبــرز الخــدمات التــي يــتم التعامــل فيهــا فــي هــذا المجــال ،خــدمات النقــل،
المالحة البحرية و الجوية ،التنمين ،السياحة ،العالج ،التعليم و غيرها.

1

-2المفهوم الواسع للتجارة الخارجية:

يغطـي اصــطالح التجـارة الخارجيــة بــالمعنى الواسـع باإل ــافة الــى كـل مــن الصــادرات و

الـواردات المنظــورة و غيــر المنظــورة –الـواردة فــي المفهــوم ال ــيق للتجــارة الخارجيــة – ليشــمل

حركة رؤوس األموال أي انتقاالت رؤوس األمـوال بـين أطـراف يقيمـون فـي دول مختلفـة و هـو
ما يطلق عليه " الحركات الدولية لرؤوس األموال"

2

و من األمثلة على ذلك ما يلي:

 االستثمارات المباشرة التي يقوم بها المقيمون في دولة ما داخل دولة أخرى. شـراء األسهم و السنـدات األجنبية. ش ـراء العقارات المبنية في الخارج.ـدير لـرأس المــال بينمـا يعتبـر
 فتح الحسابات لدى البنوك الموجـودة فـي الخـارج باعتبـاره تص ًامستوردا لرأس المـال.
الطرف اآلخر
ً
هذا و يطلق مصطلح "العالقـات االقتصـادية الدوليـة" مـن قبـل معظـم االقتصـاديين علـى

هــذا المفهــوم الواســع للتجــارة الخارجيــة ،كمــا تجــب اإلشــارة إلــى أنــه عــادة مــا يســتخدم مصــطلح
" التجـارة الدولية " كمرادف الصطالح " التجـارة الخارجية " على الرغم من وجود فرق بينهمـا،

فهــذا األخيــر يقصــد بــه النظـرة الجزئيــة للعالقــات االقتصــادية بــين دولــة أو قطــر معــين و دولـة

أخــرى أو مجموع ــة م ــن ال ــدول ،بينم ــا مص ــطلح " التجـ ــارة الدولي ــة " يش ــير إل ــى نظـ ـرة ش ــمولية
لمجمل العالقات االقتصادية التي تتم بين دول العالم مجتمعة.
و انطال ًقــا ممــا ســبق نســتطيع أن نعــرف التجــارة الدوليــة بننهــا أحــد فــروا علــم االقتصــاد

التي تختص بد ارسـة المعـامالت االقتصـادية الدوليـة ،متمثلـة فـي حركـة الصـادرات و الـواردات
المنظورة و غير المنظورة و رؤوس األمـوال بين الدول المختلفة.

 1عبد الهادي عبد القادر سويفي ،التجارة الخارجية (مصر  :دون دار النشر ،)2007 ،ص. 11 .
 2سامي عفيفي حام ،التجارة الخارجية بين التنظيرو التنظيم (مصر  :الدار املصرية اللبنانية ،)1993 ،ص.36 .

4

الفصل األول

اإلطار النظري للتجارة الخارجية والسياسة التجارية

 ثــانيا :الفـرق بين التجارة الخارجية و الداخليـة

على الرغم من تشابه عمليات التبادل للسلع و الخـدمات و المعـامالت األخـرى التـي تـتم

ب ــين األفـ ـراد المقيم ــين داخ ــل االقتص ــاد الق ــومي و ب ــين تل ــك الت ــي ت ــتم ب ــين ال ــدول و بع ــها
البعض ،و خاصة فيما يتعلق بزيادة اإلنتاج و زيادة اشباا حاجات األفـراد مـن مختلـف السـلع

ـوءا علــى المســتوى الــدولي فيمــا بــين
و الخــدمات بســبب زيــادة التخصــص و تقســيم العم ــل ،سـ ً
الــدول و بع ــها الــبعض أو حتــى بــين األفـراد داخــل الدولــة الواحــدة ،إال أنــه توجــد العديــد مــن
االعتبارات التي تميز العالقات االقتصادية الدوليـة عـن العالقـات االقتصـادية الداخليـة و لعـل
أهم هذه االعتبارات تتمثل في ما يلي:
 -1قـدرة عوامل اإلنتاج على التحـرك:
تتمتــع عوامــل اإلنتــاج خاصــة العمــل و رأس المــال بالمرونــة وقــدرة تامــة علــى التحــرك و
االنتقال من نشاط إلى آخر و من مكان إلى آخر داخل حدود الدولـة الواحـدة نتيجـة الخـتالف

العوائد فيما بين األنشـطة و المنـاطق المختلفـة ،إال أنهـا تتميـز بـالجمود النسـبي علـى المسـتوى
الخــارجي بســبب وجــود الح ـواجز و القيــود فيمــا بــين الــدول و بع ــها و التــي تحــد مــن حركيــة

عوامل اإلنتاج هذه على المستوى الخارجي ،و قد تكون هذه الحواجز أو القيـود طبيعيـة تتمثـل
فــي البعــد الجغ ارف ــي و المكــاني ،و م ــن ثــم ارتف ـاا تك ــاليف النقــل و ك ــذلك الح ـواجز و القي ــود
السياسية فيما بين الدول ،و كذلك الحواجز و القيود االقتصادية المتمثلة في الرسوم الجمركيـة
و القيود على حركة رؤوس األموال و غيرها.

1

و بالتــالي فــدن قــدرة عوامــل اإلنتــاج علــى االنتقــال و التحــرك داخــل الدولــة الواحــدة تكــون

ـر لوجـود العديـد مـن القيـود و العقبـات أو
أعلى بكثير مقارنة بها علـى المسـتوى الخـارجي ،نظ ًا
الحواجز التي تعتر ها على المستوى الخارجي تلك التي ال توجد على المستوى الداخلي.

-2اختالف النظم المـالية و النقديـة:
إن السـ ــكان المقيمـ ــين فـ ــي أقـ ــاليم مختلفـ ــة داخـ ــل حـ ــدود الدولـ ــة الواحـ ــدة يمك ـ ـنهم إج ـ ـراء
معامالت مختلفة فيما بينهم باسـتخدام عملـة واحـدة ،و ذلـك لعـدم وجـود قـوانين أو قيـود تفـرض
على انتقال العملة داخل مناطق الدولة الواحدة.

1

محمود يونس محمد ،علي عبد الوهاب نجـا ،االقتصاد الدولي و التجارة الخارجية (اإلسكندرية :دار التعليم الجامعي ،)2016 ،ص.12 .
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و لكــن بالنســبة للتجــارة الخارجيــة فــدن األمــر يختلــف حيــث يــتم التعامــل بوحــدات نقديــة
متباينة ،و بين دول لكل منها نظامها النقـدي المختلـف مـا يطـرح أمـام التجـارة الداخليـة مشـكلة
ليس لها مقابل في التجارة الداخلية متمثلـة فـي مشـكلة الصـرف األجنبـي و مـا ينجـر عنهـا مـن
عــدم اســتقرار فــي أســعار الصــرف و التــي تــزداد صــعوبة و تعقيـ ًـدا فــي حالــة عديــد مــن الــدول
النامية ذات العمالت غير المستقرة ة وغير القابلة للتحويل ،مما يؤثر مباشرة على قدرة الـدول
على عملية التصدير إلى الخارج و على مدى جاذبية االستيراد من الخارج بدال من الحصـول
على السلع من األسواق و المصادر المحلية.
هذا و في ظل تقلبـات أسـعار صـرف العمـالت المختلفـة مـن وقـت آلخـر ممـا يـؤدي إلـى
تقلبــات مماثلــة فــي األســعار المحليــة بالمقارنــة بمســتويات األســعار العالميــة ،حيــث تحــدث هــذه
التقلبات األخيرة حركات نمو و انكماش في قيم الصادرات و الواردات.

1

 -3اختالف السياسات و األنظمة االقتصادية و االجتماعية:

يمكــن لكــل دولــة أن تفــرض مــا تتبنــاه مــن الــنظم و السياســات االقتصــادية و االجتماعيــة

علــى أقاليمهــا المختلفــة و لكــن ال ســلطان لهــا علــى سياســات الــدول األخــرى ،و هكــذا تختلــف
القـوانين و التشـريعات و تتبــاين الــنظم و السياســات االقتصـادية مــن دولــة إلــى أخــرى ،و يرجــع
هــذا التبــاين بــين الــدول نتيجــة الخــتالف األهــداف القوميــة و الوطنيــة لكــل بلــد عــن آخــر فكــل
دولــة تمثــل وحــدة سياســية قائمــة بــذاتها و تتخــذ حكومــات الــدول مــن السياســات مــا يســاهم فــي
االرتف ــاا برفاهي ــة أفـ ـراد مجتمعه ــا و ل ــذا تن ــتهج حكوم ــات الدول ــة م ــن السياس ــات االقتص ــادية
– س ـواء الماليــة أو النقديــة أو التجاريــة – المالئــم منهــا لألو ــاا االقتصــادية التــي يمــر بهــا

االقتصاد القومي حتى لو كان من شننها إقامة القيود و العقبات أمام حرية التبادل التجـاري و

الحد من حرية انتقال عناصر اإلنتاج من و إلى الدولـة ،وقـد تكـون هـذه القيـود و العقبـات فـي
صــورة الرســوم الجمركيــة و القيــود الكميــة كحصــص االســتيراد و ت ـراخيص االســتيراد و كــذلك
الرقابــة علــى الصــرف األجنبــي و اإلج ـراءات اإلداريــة و الصــحية المعقــدة ،و غيــر ذلــك مــن

اإلج ـ ـراءات التـ ــي تحـ ــد مـ ــن حريـ ــة التبـ ــادل التجـ ــاري مـ ــع العـ ــالم الخـ ــارجي و ال تفـ ــرض علـ ــى
المعامالت الداخلية بين األشخاص و المناطق و األقاليم الداخلية.

2

1
2

سامي عفيفي حاتم ،التجارة الخارجية بين التنظيرو التنظيم ،مرجع سابق ،ص.52 .
عبد املنعم مبارك و محمود يونس ،اقتصاديات العقود و الصيرفة و التجارة الدولية (اإلسكندرية :الدار الجامعية ،)1996 ،ص.19 .
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و بالتالي فدن المعامالت االقتصادية الداخلية خاصة التجارية منها ال تخ ع ألي قيود

أو عقبــات ،و إن كــان هنــاك بعــض القيــود فدنهــا تكــون بصــفة اســتثنائية و تهــدف إلــى تحقيــق
مصالح اقتصادية قومية.
 -4طبيــعة األسـواق:

تتميــز األسـواق الخارجيــة أي أسـواق الــدول باالنفصــال و االســتقالل عــن بع ــها بدرجــة

أكبــر مقارنــة بهــا علــى المســتوى الــداخلي داخــل حــدود الدولــة ،و هــو مــا يــؤثر علــى طبيعــة
التبادل التجاري و يرجع ذلك إلى العديد من األسباب لعل أهمها:

1

أ -الحـواجز و القيـود الطبيعيــة:
ممـا يحــد مـن
يتمثل ذلك فـي البعـد الجغ ارفـي و المكـاني و مـن ثـم ارتفـاا تكـاليف النقـلّ ،
التبادل على المستوى الخارجي خاصة في حالـة السـلع التـي تمثـل تكلفـة النقـل بهـا نسـبة كبيـرة
مــن قيمــة الســلعة ،هــذا ف ـالً عــن عــدم ت ـوافر المعلومــات الكافيــة بســبب صــعوبة االتصــال و

الربق بين أسواق الدول كم هو الحال علـى مسـتوى األسـواق المحليـة فـي الدولـة الواحـدة ،غيـر

أنــه نتيجــة للتقــدم الكبيــر فــي وســائل المواصــالت و االتصــاالت أدى هــذا الــى التقليــل مــن هــذا
العامــل ومــن ثــم مــن درجــة االنفصــال فــي األس ـواق الخارجيــة الناتجــة عــن البعــد الجغ ارفــي و
المكاني.
ب-القيــود المصطنعـة:

قـد تكــون هـذه القيــود سياســية ناتجـة عــن المشــكالت السياسـية بــين الــدول ممـا يــؤدي إلــى
ـدوديا ،و
انفصــال و اســتقالل أسـواق الــدول عــن بع ــها حتــى لــو كانــت هــذه الــدول متجــاورة حـ ً
هذا هو حال العديد من الدول النامية.
ج -اختالف األذواق:
و يرجع ذلك إلى اختالف العـادات و التقاليـد االجتماعيـة و األديـان ،و هـذا بـدوره يـؤدي
ال ــى اس ــتقالل أسـ ـواق ال ــدول ع ــن بع ــها ،فم ــثال بع ــض ال ــدول اإلس ــالمية ال تس ــمح ب ــدخول
المشروبات الكحولية إلـى أسـواقها ،و كـذلك هنـاك مجتمعـات مسـتقلة فـي اسـتهالك سـلع معينـة

ال تتداول فـي مجتمعـات أخـرى ،فعلـى سـبيل المثـال الـزي التقليـدي الخليجـي هـو زي وطنـي ال
يلقى ترحيبـاً أو قبـوال فـي العديـد مـن الـدول األخـرى مثـل المجتمعـات األوروبيـة ،و بالتـالي فـدن

1

محمود يونس محمد ،علي عبد الوهاب نجا ،االقتصاد الدولي و التجارة الخارجية ،مرجع سابق ،ص ص.16-15 .
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اختالف األذواق فـي اسـتهالك العديـد مـن السـلع و الخـدمات مـن شـننه أن يـؤدي إلـى انفصـال

األسـواق الخارجيــة للــدول عــن بع ــها بدرجــة أكبــر مقارنــة بمــا هــو عليــه الحــال علــى مســتوى
األسواق المحلية في الدولة الواحدة.

د-اختــالف اللغــة:

هامــا فــي انفصــال و اســتقالل أس ـواق الــدول عــن بع ــها ،خاصــة
الخــتالف اللغــة دو اًر ً
فيما يتعلق بتبادل عديد من السلع و الخدمات التي تكون مرتبطـة بالشـخص المقـدم للسـلعة أو
الخدمة ،مما يحـد من التبادل على المستوى الخارجي مقارنة بما هو سائد داخل أسـواق الدولـة

الواحدة.
ه -انقســام العالم إلى وحدات سياسية:
لكــل دولــة حــدود سياســية تفصــلها عــن غيرهــا مــن الــدول و تقــوم التجــارة الداخليــة داخــل

الحدود السياسية للدولة في حين أن التجارة الدولية تقوم بين أفراد ينتمـون لدولـة مختلفـة ،و قـد
تلعب اعتبارات األمن الوطني و السياسـة الخارجيـة و األهــداف الوطنيـة دو اًر هامـاً فـي تشـكيل
سياسة الدولة في ميدان التجارة الخارجية و قد تقت ي

ـرورة الـدفاا عـن البلـد أو المحافظـة

علــى أمنــه أن تعمــد الدولــة إلــى انتــاج بعــض أنـواا الســلع التــي تســتطيع اســتيرادها مــن الخــارج
بتك ــاليف أق ــل م ــن تك ــاليف إنتاجه ــا خش ــية أن ت ــؤدي بع ــض الظ ــروف الطارئ ــة إل ــى انقط ــاا
الواردات من الخارج من هذه السلع إليها ،كما قد تستخدم التجارة الخارجية في تحقيـق مقاصـد
و أهـداف سياسية في بعض األحيان ،و يبدو ذلك وا حا فيما لو اتخذت الدولة مـن سـلطاتها
علــى التجــارة الخارجيــة أداة للتمييــز بــين الــدول علــى

ــوء توجههــا السياســي أو كــنداة لل ــغق

علــى بعــض الــدول بقصــدها دفعهــا إلــى ســلوك معــين أو لــرفض الســيطرة االقتصــادية علــى بلــد
تمهيدا لبسق النفوذ السياسي عليه.
معين
ً
هذا كما يجب التذكير أن التقدم العلمـي و التكنولـوجي خاصـة فـي مجـال المواصـالت و
1

االتصاالت أو ما يعرف بثورة المعلومـات فـي السـنوات األخيـرة ،و مـا ترتـب عنهـا مـن ت ازيـد و
سرعة العولمة و تزايد التـداخل فيمـا بـين الـدول و بع ـها ،فقـد ترتـب عـن ذلـك تقليـل الفجـوات
و الفروق ــات الت ــي تفص ــل التج ــارة الداخليـ ـة ع ــن التج ــارة الخارجي ــة ،ف ــال ع ــن ذل ــك وج ــود

المنظمــات الدوليــة التــي تعمــل علــى تــوفير البيئــة المالئمــة للحريــة االقتصــادية علــى مســتوى

1

عبد الهادي عبد القادر سويفي ،التجارة الخارجية ،مرجع سابق ،ص.21 .
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االقتصاد العالمي ،كل هذا اسـهم فـي تقـارب األسـواق الدوليـة فيمـا بينهـا ،إال أنـه رغـم كـل هـذا

ال يزال الفرق بين التجارة الداخلية و الخارجية كبيرا.

المطلب الثاني :أسبـاب قيـــام التجـارة الدولية وأهميتهـا

إن ت ازيــد الحاجــة إلــى أنمــاط متعــددة مــن الســلع و الخــدمات مــع مــرور الــزمن ،أدى إلــى

تزايد المالمح األساسية القتصاديات السوق و المعامالت التجارية الدولية.
 أوال :أسبـاب قيام التجارة الدولية

يرجع تفسير أسباب قيام التجارة بين الدول إلى جذور المشـكلة االقتصـادية أو مـا يسـميه

االقتصاديون بمشكلة الندرة النسبية ،فبغض النظـر عـن الزمـان أو المكـان هنـاك محدوديـة فـي
الموارد االقتصادية ،حيث أن الموارد وجدت بطبيعتها بكميات محدودة من ناحية مطلقـة و إن

تفــاوت ذلــك مــع الزمــان و المكــان ،و مــن ناحيــة أخــرى فــدن هــذه المـوارد تصــبح أشــد محدوديــة
إذا مــا قورنــت باالســتخدامات الالنهائيــة التــي تتنــافس عليهــا و يرجــع ذلــك الــى أن الحاجــات
البشرية بطبيعتها أي ا وجدت غير محدودة التسامها بالتكرار و التنـوا و التعـدد و التـرابق ،و
هــذه الطبيعــة الالمحــدودة للحاجــات البش ـرية تجعــل الم ـوارد االقتصــادية عــاجزة عــن انتــاج مــا
يكفي من السلع و الخدمات إلشباا جميع الحاجات اإلنسانية.
ندرة الموارد النسبية هـذه تتطلـب االقتصـاد فـي اسـتخدامها بحيـث تسـتغل اسـتغالالً مثاليـاً

ال هــدر فيــه ،و هــذا يعنــي انتــاج أقصــى مــا يمكــن انتاجــه مــن الســلع و الخــدمات بنقــل قــدر
ممكن من التكاليف ،و حيـث أن مشـكلة النـدرة النسـبية هـذه تواجـه كـل الـدول بـدرجات متفاوتـة
فــدن االقتصــاد فــي اســتخدام المـوارد فــي كــل دولــة يتطلــب تطبيــق مبــدأ التخصــص فــي اإلنتــاج
و ذل ـك ألن التخص ـص اإلنتــاجي يــؤدي إلــى زيــادة إتقــان العمــل و رفــع اإلنتاجيــة و تخفــيض
التكاليف و بالتالي انتاج كميات أكبر من الموارد المحدودة و التي يتم مبادلتهـا بمنتجـات دول
أخــرى ال تســتطيع انتاجهــا داخــل حــدودها ،أو تســتطيع انتاجهــا و لكــن بتكــاليف مرتفعــة بحيــث

يصبح عندها االستيراد من الخارج مف الً.

1

و مــن هنــا تظهــر أهميــة التخصــص الــدولي باعتبــاره األســاس الــذي تقــوم عليــه التجــارة

الدولية ،و هكذا فدن ظاهرة التخصص و تقسيم العمل بـين الـدول المختلفـة تـرتبق بشـكل وثيـق
بظــاهرة التجــارة الدوليــة ،و اذا كــان التخصــص مــا بــين األف ـراد يســاعد علــى تحقيــق مكاســب
1

طالب عوض وراد ،االقتصاد الدولي نظريات و سياسات(األردن :كلية األعمال ،الجامعة األردنية ،الطبعة الثانية ،)2013 ،ص.13 .
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معيشية و اقتصادية ترفع مـن مسـتوى رفـاهيتهم فـدن التخصـص بـين الـدول وفقـا لمفهـوم الميـزة

النســبية ســيؤدي بال ــرورة الــى زيــادة الــدخل القــومي للــدول المشــتركة فــي التبــادل التجــاري و

بالت ــالي زي ــادة دخ ــول األفـ ـراد و ارتفـ ــاا مس ــتوى رف ــاهيتهم المعيش ــية و االقتص ــادية ،و يرجـ ــع
التخصص الدولي إلى مجموعة من العوامل أهمها:
 -1اختالف الظروف الطبيعية و البيئية:

تحظــى بعــض الــدول بظــروف طبيعيــة و بيئيــة معينــة تســود فيهــا تق ــي الــى التخصــص

في انتاج بعض المواد األولية أو في النشاط الزراعي أو النشق الصناعي ،فمثال بعض الـدول
العربي ــة تحظ ــى بت ــوفر خ ــام ال ــنفق عل ــى أ ار ــيها فنج ــدها متخصص ــة ف ــي انت ــاج البت ــرول ،و
البعض اآلخر مـن دول العـالم متخصـص فـي انتـاج المعـادن كالـذهب كمـا فـي جنـوب افريقيـا،
و الفحم و الحديد كما في الواليات المتحدة و ألمانيا ،و تزداد أهمية هذه الدول باعتبارها تنـتج
هذه المواد التي تـؤدي الـى ظهـور سـلع أخـرى ،كمـا هنـاك بعـض الـدول تمتـاز بتربـة خصـبة و
بناءا عليه تتخصص فـي المنتجـات الزراعيـة كتخصـص الب ارزيـل
مناخ مالئم و مياه مناسبة و ً
في انتاج ال ـ ـ ــبن و العلــف ،و اندونيسيا في انتاج المطــاط و وفـرة األخشـاب مما جعلهـا منتجـة
للورق ،و مصر في انتاج القطـن و األرز ،فيما نجد األردن يتخصص في انتاج الفوسف ــات و
البوتــاس و هكا هي حـال الطبيعة و ما تؤديه لهذه المجتمعات البشرية من خــيرات.

1

 -2وفــرة و نــدرة عناصر اإلنتاج:

ال يتحـ ــدد التخصـ ــص و تقيـ ــيم العمـ ـ ــل علـ ــى المسـ ــتوى الـ ــدولي وفق ـ ــا للظـ ــروف الطبي ـ ــعة

فحســب ،بــل يتحـدد أي ــا وفقــا لمــدى وفـرة و نــدرة عناصــر اإلنتـاج داخــل كــل دولــة ،و خاصــة
عنصــري العمــل و رأس المــال باعتبارهمــا أهــم عنصـرين مــن عناصــر اإلنتــاج ،و حيــث يتـوافر
لدى بعض الدول النامية المكتظة بالسكان مثـل مصـر و الهنــد وفـرة نسـبية فـي عنصـر العمـل
و نــدرة نســبية فــي عنصــر رأس المــال ،و لــذا تتخصــص هــذه الــدول
الخفيفـ ــة التـ ــي ال تتطلـ ــب مهـ ــارة فنيـ ــة عاليـ ــة أو رؤوس أم ـ ـوال

فــي انتــاج الصــناعات

ـ ــخمة مثـ ــل صـ ــناعة الغـ ــزل

و النســيج و الصــناعات الغذائيــة و غيرهــا مــن الصــناعات الخفيفــة ،و علــى العكــس مــن ذلــك

يتوافر لدى بعض الدول الصناعية الكبرى مثال كالواليات المتحدة األمريكيـة و ألمانيـا واليابـان
وفرة نسبية في عنصر رأس المال و ندرة نسبية في عنصر العمل و لذا تتخصص هذه الـدول
1

شريف علي الصوص ،التجارة الدولية األسس و التطبيقات (عمان :دار أسامة للنشر و التوزيع ،)2012 ،ص.16 .
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في انتاج الصناعات الثقيلة مثل صناعة اآلالت و المعدات و السيارات التي تحتـاج إلـى قـدر
كبير من رؤوس األموال.

1

-3تكــاليـف النقـــل:

إن تكــاليف نقــل ســلعة مــا تــؤثر علــى مــدى اشــباا ســوق هــذه الســلعة ألنه ـا ت ــاف الــى

تكلفة اإلنتاج و من ثم إلى سعر السلعة ،و يتحـدد كـون سـلعة مـا قابلـة للتبـادل تجاريـا اعتمـادا
على سعرها الدولي و سعرها المحلـي و تكـاليف النقـل ،حيـث تكـون السـلعة قابلـة للتصـدير إذا
كان سعرها المحلي زائد تكاليف النقـل للخـارج أقـل مـن سـعرها الـدولي ،فـي حـين تكـون السـلعة

قابلــة لالســتيراد إذا كــان ســعرها الــدولي ازئــد تكــاليف النقــل للــداخل أقــل مــن ســعرها المحلــي،
و هــذا يعنــي أن الســلعة تعــد تجاريــة إذا كانــت قابلــة للتبــادل دولي ـاً ،و إذا لــم تتحقــق الشــروط
السابقة تصبح السلعة غير تجارية و ال يمكن تبادلها دولياً.

2

و بالت ــالي ف ــدن الدول ــة الت ــي تس ــتطيع إقام ــة بع ــض ص ــناعات ب ــالقرب م ــن السـ ـواحل و

الموانئ تتوفر لها إمكانية توسيع حجم تجارتها الدوليـة بالمقارنـة بدولـة أخـرى تتماثـل معهـا فـي
كل الظروف فيما عدا ميزة توطن الصناعة بالقرب من الموانئ و السواحل ،نظ ار ألن تكـاليف

النقــل البح ـري أقــل مــن تكــاليف النقــل الج ـوي أو البــري ،األمــر الــذي يخفــض مــن تكــاليف نقــل

السلعة و من سـعرها علـى المسـتوى الـدولي ،هـذا يعنـي أن ميـزة انخفـاض تكـاليف النقـل تحقـق
أف ـلية نســبية للدولــة فــي انتــاج و تبــادل هــذه السـلع فــي األسـواق الدوليــة ،و لــذا يتجــه المنتــوج
إلــى التخصــص فــي انتــاج الســلع التــي يســهل نقلهــا لمســافات طويلــة أو تــنخفض تكــاليف نقلهــا

إلى األسواق الدولية.

 -4التعاون و الحاجة في العالقات االقتصادية الخارجية:

يفرض منطق الحاجة و التعاون نفسه في غالبية األحوال التي تتجلى فيهـا رغبـة أي بلـد

فـي الحصـول علــى سـلع عــن طريـق اســتيرادها و مـن ثــم رغبـة أي بلــد آخـر فــي تلقـي الطلبــات
علــى ســلعة عــن طريــق تصــدير الفــائض مــن انتاجهــا ،و ذلــك نتيجــة التوزيــع غيــر المتكــافئ
لعناصر اإلنتاج بين بلـدان العـالم المختلفـة بمـا فيهـا الظـروف المناخيـة و المـوارد ال أرسـمالية و
البشرية و القدرات التكنولوجية و الكفاءات اإلداريـة و غيرهـا مـن المتغيـرات االقتصـادية التـي
 1السيد محمد أحمد السريتي و محمد عزت محمد غزالن ،التجارة الدولية و املؤسسات املالية الدولية (اإلسكندرية :دار التعليم الجامعي للطباعة و النشر و التوزيع،
 ،)2013ص.14 .
 2املرجع نفسه  ،ص .15
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تؤثر على قدرات البد اإلنتاجية ،إذ أن هـذه االختالفـات بـين البلـدان تجعـل هنـاك اخـتالف فـي
طبيعة السلع و الخدمات بمعنى أن أي بلد ال يستطيع أن يحقق االكتفاء الذاتي.

1

 -5تـوافر التكنولوجيا الحديثــة:

المقصــود بــذلك هــو أن الدولــة التــي لهــا الســبق فــي اســتحداث التكنولوجيــا الحديثــة س ـواء

عــن طريــق االخت ـراا أو االبتكــار تصــبح فــي و ــع يســمح لهــا بدنتــاج ســلع و معــدات إنتاجيــة

عاليــة الــثمن و علــى جان ـب كبيــر مــن التعقيــد اإلنتــاجي و مثــل هــذه الســلع بــالطبع ال تكــون

موج ــودة ف ــي ال ــدول األخ ــرى عل ــى األق ــل ف ــي فتـ ـرة لظهوره ــا و م ــن ثـ ـم تقب ــل عل ــى اقتنائه ــا،
فالمعدات و السلع و اآلالت الجديدة التـي تنـتج بواسـطة تكنولوجيـا حديثـة فـي كـل مـن أمريكـا،
و ألمانيا ،و بريطانيا و فرنسا و روسيا تشكل عماد تجارتها الدولية.

2

مما سبق فدن التجارة الدولية تقوم نتيجة تخصص كل دولة في انتاج السـلع و الخـدمات
التي تتمتـع فيهـا بم ازيـا نسـبية وفقـا لظروفهـا االقتصـادية و الجغرافيـة ،و لكـن ذلـك ال يعنـي أن
تظل دولة ما متخصصـة إلـى األبــد فـي نفـس السـلعة ،فعلـى سـبيل المثـال بعـض الـدول يتـوافر
لــديها بيئــة مالئمــة إلنتــاج المـواد األوليــة فتتخصــص فــي ذلــك ،و لكــن ال يعنــي ذلــك انهــا تظــل
إلى األبد متخصصة في المواد األولية و مصدرة لها ،حيث تسـتطيع بعـض الـدول تغييـر نمـق
تخصصها عن طريق التنمية االقتصادية و التخطـيق االقتصـادي الجيـد ،و هـي عمليـة ليسـت
ص ــعبة إذا م ــا ت ــوفرت ل ــذى ه ــذه ال ــدول الني ــة و الخبـ ـرة و التخط ــيق و رأس الم ــال و التنظ ــيم

الكفء و هي عوامل من الممكن أن تكتسب و ليست حك ار على دولة دون أخرى.
 ثــانيا :أهمية التجارة الدولية و وسائل قياسها

تمثــل التجــارة الدوليــة للســلع و الخــدمات و مــا ي ـرتبق بهــا مــن تــدفقات نقديــة واحــدة مــن

االرتباطات األكثر قوة بـين اقتصـاديات الـدول و بع ـها ،إذ أنـه ال يمكـن ألي دولـة أن تحقـق
االكتفاء الذاتي بصورة كاملة و لفترة زمنية طويلـة و بالتـالي ،يتطلـب األمـر أن تتخصـص كـل
دولــة فــي انتــاج المنتجــات التــي تؤهله ـا ظروفهــا الطبيعيــة و وف ـرة الم ـوارد لــديها فــي انتاجهــا و

تبادلهــا بالمنتج ــات األخــرى الت ــي تمكنه ــا ظروفهــا الطبيعي ــة إلنتاجه ــا أو تكــون تكلف ــة انتاجه ــا

1
2

رعد حسن الصرن ،أساسيات التجارة الدولية املعاصرة(دمشق :درا الرضا للنشر ،)2000 ،ص.36 .
شقيري نوري موس ى و آخرون ،التحويل الدولي و نظريات التجارة الخارجية(عمان :دار املسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة ،)2012 ،ص.17 .
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أعل ــى نس ــبيا مقارن ــة بال ــدول األخ ــرى ،كم ــا س ــوف يت ــح ذل ــك م ــن د ارس ــة النظري ــات المفسـ ـرة
للتجارة الخارجية.
 -1أهميـة التجارة الدولية عند التجاريين:

يـرى التجـاريون أن ثـراء الدولـة و قوتهـا و بالتـالي تقـدمها يقـاس بمقـدار مـا تمتلكـه الدولــة

من المعادن النفيسة (الذهب ،الف ـة مقارنـة بالـدول األخـرى ،فكلمـا زاد مقـدار كـل مـا تمتلكـه
الدولة من هذه المعادن يعني أنها أصبحت أكثر ثراءا وقوة ومن ثم أكثر تقدما ،ذلـك ألن هـذه
المعــادن النفيســة تمثــل قــوة شـرائية عالميــة تســتطيع الدولــة مــن خاللهــا الحصــول علــى الســلع و
الخدمات من الدول األخرى ،و يرون أن المصـدر األساسـي لزيـادة هـذه المعـادن النفيسـة لـيس

اإلنتـاج فقــق و إنمــا هنــاك عديــد مــن الــدول ال تمتلـك منــاجم إلنتـاج هــذه المعــادن و إنمــا يكــون
ذلك من خالل نشاط التجارة الخارجية و تحقيق فائض في الميزان التجـاري و مـا يترتـب عليـه

من تدفق للمعادن النفيسة إلى داخل الدولة ،نتيجة لهـذا يـرى التجـاريون و مـا يترتـب عليـه مـن
تدفق للمعادن النفيسة إلى داخل الدولة ،نتيجة لهـذ يـرى التجـاريون أن نشـاط التجـارة الخارجيـة

يمثل نشاطا مهما في االقتصـاد القـومي ،ذلـك ألنـه يمثـل وسـيلة أساسـية للحصـول علـى الثـروة
في الدولة و بالتالي زيادة قوة الدولـة و تقـدمها ،لـذا احتلـت التجـارة الخارجيـة مكانـا مرموقـا فـي
المجتمع ،و تماشيا مع تحقيق التقدم و الرقي بالمجتمع فقد تطلب األمر

ـرورة تـدخل الدولـة

ف ــي النش ــاط االقتص ــادي ،خاص ــة ف ــي نش ــاط التج ــارة الخارجي ــة مـ ـن خ ــالل ف ــرض قي ــود عل ــى
الـواردات للحـد منهـا ،باسـتثناء الـواردات مـن مسـتلزمات االنتـاج لمـا يترتـب عليـه مـن زيـادة فـي
العملية اإلنتاجية و مـن ثـم زيـادة الصـادرات فيمـا بعـد و بالتـالي الوصـول إلـى الهـدف األسـمى
و هــو تحقيــق فــائض فــي المي ـزان التجــاري ،هــذا ف ــال عــن دعــم و إعانــة الصــادرات بكافــة
الوسائل الممكنة و بالتالي زيادة تراكم المعادن النفيسة بالدولة و مـن ثـم زيـادة ثرائهـا و تقـدمها
الذي يقاس وفقا لهذ األساس.

1

يت ـ ــح مـ ــن ه ـ ـذا التحليـ ــل أن الفـ ــرق األساسـ ــي بـ ــين نشـ ــاط التجـ ــارة الداخليـ ــة و التجـ ــارة

الخارجيــة لــدى التجــاريين ،يتمثــل فــي أن التجــارة الداخليــة ال تســاهم فــي زيــادة ثــروة الدولــة و
وتقــدمها ألنــه ال تترتــب عليهــا زيــادة فيمــا تمتلكــه الدولــة مــن معــادن نفيســة ،فــي حــين تســاهم

1

محمدو يونس محمد ،علي عبد الوهاب نجا ،االقتصاد الدولي و التجارة الخارجية ،مرجع سابق ،ص ص.19-18 .
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التجــارة الخارجيــة فــي تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــالل زيــادة الفــائض فــي المي ـزان التجــاري ،و
بالتالي كانت سياسة الدولة توجه لتحقيق هذا الهدف.
 -2أهميـة التجارة الدولية عند الكـالسيك:

ثراء الدولـة و تقـدمها عنـد الكالسـيك ال يقـاس بمـا تملكـه مـن معـادن نفيسـة كمـا هـو عنـد

التجــاريين و إنمــا يتمثــل ف ـي حجــم النــاتج نفســه هــذا مــا يجعــل نظ ـرة الكالســيك للتجــارة س ـواء
الداخلي ــة أو الخارجي ــة تختل ــف ع ــن نظـ ـرة التج ــاريين ،حي ــث أن نش ــاط التج ــارة الخارجي ــة عن ــد
الكالســيك لــيس هدفــه الحصــول علــى المعــدن النفــيس و إنمــا تحقيــق المصــالح لطرفــي التبــادل

فيما بين الدول ،و أن المعادن النفيسة التي تكـون فـي صـورة عمـالت هـي وسـيلة للتبـادل فيمـا
بــين األف ـراد س ـواء داخليــا أو خارجيــا ،و تنبــع أهميــة التجــارة الخارجيــة بالنســبة للكالســيك فيمــا
يترتب عليها من زيادة درجة التخصص وفقا للمزايا و الظروف التي تؤهل كل دولـة فـي انتـاج

منتجــات معينــة دون أخــرى ،و بالتــالي زيــادة إنتاجيــة و كفــاءة اســتخدام الم ـوارد فــي كــل دولــة،
األمر الذي يسهم بدوره في زيـادة النـاتج فـي الـدول أطـراف التبـادل ،هـذا باإل ـافة إلـى ارتفـاا

مس ــتوى االس ــتهالك و بالت ــالي زي ــادة رفاهي ــة األفـ ـراد بك ــل ال ــدول و م ــن ث ــم تحق ــق ك ــل ال ــدول
مكاسب من وراء نشاط التجارة الخارجية بسبب سيادة التخصـص و تقسـيم العمـل و مـا يترتـب
عــن ذلــك مــن زيــادة اإلنتــاج فــي كــل دولــة بســبب ارتفــاا كفــاءة و إنتاجيــة عوامــل اإلنتــاج بهــا
كنتيجــة لتحقيــق التخصــيص األمثــل للمـوارد ،كمــا يترتــب عليهــا كــذلك زيــادة رفاهيــة األفـراد فــي
كل الدول بسبب زيادة مستويات االستهالك.

1

يت ـ ــح م ـ ــن التحلي ـ ــل الس ـ ــابق أن االخ ـ ــتالف األساس ـ ــي ب ـ ــين نش ـ ــاط التج ـ ــارة الداخلي ـ ــة
و الخارجيــة عنــد الكالســيك يرجــع اخــتالف ظــروف و طبيعــة كــل منهمــا و هــو يتمثــل فــي أن
نشــاط التجــارة الداخليــة يــتم ف ــي ظــل مرونــة تامــة لكــل م ــن المنتجــات و عوامــل اإلنتــاج به ــا
كنتيجة لتحقيق التخصص األمثل للموارد ،كما يترتب عليها كذلك زيادة رفاهية األفراد في كـل
الدول بسبب زيادة مستويات االستهالك.

2

يت ـ ــح مـ ــن التحليـ ــل السـ ــابق أن االخـ ــتالف األساسـ ــي بـ ــين نشـ ــاط التجـ ــارة الداخليـ ــة و
الخارجيــة عنــد الكالســيك يرجــع اخــتالف ظــروف و طبيعــة كــل منهمــا ،و هــو يتمثــل فــي أن
1

محمود يونس محمد ،علي عبد الوهاب نجا ،االقتصاد الدولي و التجارة الخارجية ،مرجع سابق ،ص.20 .
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نشــاط التجــارة الداخليــة يــتم فــي ظــل مرونــة تامــة لكــل مــن المنتجــات و عوامــل اإلنتــاج علــى

التحــرك و االنتقــال بحريــة فــي الســوق الــداخلي للدولــة ،بينمــا تكــون حركيــة المنتجــات و عوامــل
اإلنتاج أقل بكثيـر علـى المسـتوى الخـارجي بسـبب وجـود عديـد مـن القيـود و العوائـق التـي تحـد

اءا كان ــت ه ــذه القي ــود و العوائ ــق طبيعي ــة أو سياس ــية أو اقتص ــادية أو
م ــن ه ــذه الحركي ــة سـ ـو ً
اجتماعية.
 -3أهميـة التجارة الدولية في الفكر االقتصادي المعاصر:

تبــرز أهميــة التجــارة الدوليــة فــي الفكــر االقتصــادي المعاصــر مــن واقــع تحقيــق المصــلحة

القومي ــة للدول ــة ف ــي مواجه ــة النظ ــام االقتص ــادي الع ــالمي ،حي ــث تن ــتهج الدول ــة مجموع ــة م ــن
السياســات التــي تــؤدي الــى زيــادة حجــم النشــاط االقتصــادي بهــا ةبمــا يصــل فــي النهايــة الــى
الزيـادة فــي رفاهيـة افـراد المجتمــع ،هـذا وتكــون هـذه السياســات التــي تحكـم نشــاط المعــامالت و
التجــارة الداخليــة تحــت ســيطرة حكومــة الدولــة و تهــدف الــى تحقيــق المصــلحة القوميــة للدولــة،
كمــا أن مصــلحة االقتصــاد القــومي ال تتحقــق تلقائيــا بالعمــل الفــردي فقــد اســتدعى هــذا وجــود
عدي ــد م ــن المظ ــاهر الخارجي ــة لالقتص ــاد الق ــومي تمثل ــت ف ــي سياس ــات التج ــارة الخارجي ــة ،و
سياسات ميزان المدفوعات و يتم دمج أهداف هذه السياسات

من أهداف و خطق االقتصـاد

القــومي ككــل ،غيــر أن فكـرة القوميــة هـذه بــدأت تتغيــر إلــى حــد كبيــر خاصــة بعــد أزمــة الكســاد
العـالمي ( 1933 – 1929و كــذلك آثــار الحــرب العالميــة الثانيــة ،و ظهــر فكــر جديــد ينــادي
بمــا يســمى باالقتصــاد العــالمي الــذي أصــبح يمثــل حقيقــة واقعيــة ،و مــن ثــم ظهــرت آراء تنــادي
بتغيير و ع االقتصاد العالمي فـي العصـر الحـديث بمـا يحقـق مصـالح المجتمـع الـدولي ككـل
خاصــة فــي ظــل التقــدم التكنولــوجي المســتمر خاصــة فــي مجــال المواصــالت و االتصــاالت أو
مــا يس ــمى بث ــروة المعلوم ــات ،و مــا ترت ــب ع ــن ذل ــك زيــادة دور المنظم ــات الدولي ــة و خاص ــة
منظمــة التجــارة العالميــة التــي تعمــل جاهــدة علــى تقليــل القيــود علــى التجــارة الخارجيــة و بــدأت
فكرة القومية في التراجع بصورة كبيرة.

1

مما سبق يت ح أن أهمية التجارة الخارجية ترجع لما يترتب عليها من العديد من اآلثـار
اإليجابية في الدولة سواءا من جانب اإلنتاج أو من جانب االستهالك.

1
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 فمن جانب اإلنتـاج يترتـب علـى التجـارة الخارجيـة سـيادة التخصـص و تقسـيم العمـل دوليـا،
وفقــا لظــروف كــل دولــة و إمكاناتهــا ،ممــا يترتــب علــى ذلــك مــن تحقيــق تخصــيص أمثــل
للم ـوارد و بالتــالي زيــادة إنتاجيــة و كفــاءة عوامــل اإلنتــاج فــي كــل دولــة ،و مــن ثــم زيــادة

مســتوى النــاتج الكلــي بمــا يــدعم عمليــات النمــو و التقــدم بــالمجتمع و بالتــالي زيــادة مســتوى
الناتج العالمي و ارتفاا معدالت النمو المحقق به.
 أما من جانب االستهالك يترتب على التجارة الخارجيـة زيـادة رفاهيـة األفـراد بالدولـة بسـبب

زيــادة مســتوى االســتهالك نظ ـ ار ألنــه فــي ظــل حريــة التجــارة يمكــن لألف ـراد الحصــول علــى
العديـد مــن المنتجـات التــي لــم تكـن متاحــة فـي ظــل عــدم وجـود التجــارة الخارجيـة هــذه ،كمــا

أنه يترتـب علـى التجـارة الخارجيـة زيـادة درجـة المنافسـة فـي السـوق المحلـي ،و يسـاهم هـذا

فــي انخفــاض مســتوى األســعار ،ف ــال عــن التحســن فــي نوعيــة المنتجــات المقدمــة ألف ـراد
المجتمع ،و هنا كله يؤدي إلى الزيادة في رفاهية المستهلك.
 -4وسائل قيـاس األهمية النسبية للتجارة الخارجية:

تبين التجارة الخارجية ألي دولة الصـلة القائمة بين انتاجها و بين انتـاج العـالم الخـارجي

و لذلك تؤدي التجارة الخارجية دورها في االقتصاد القومي ،مثلما تؤدي في االقتصاد العالمي
و هنــاك وســائل عديــدة تقــاس بهــا األهميــة الخاصــة بالتجــارة الدوليــة فــي االقتصــاد القــومي ،و
من هذه الوسائل ما يلي:

1

أ) نصيـب الفـرد من التجـارة الخـارجيـة:

إن متوســق مــا يحصــل عليــه الفــرد الواحــد مــن مجمــوا تجــارة الدولــة الخارجيــة يقــاس مــن

خالل المعادلة التالية:

و أهميـة هذا المتوسق أنه يـدل علـى مـدى مسـاهمة التجـارة الخارجيـة فـي حيـاة الفـرد فـي
الدولــة مو ــوا البحــث ،و مــن هنــا يمكــن مقارنــة هــذه المتوســطات فــي الــدول المختلفــة فيتبــين
من ذلك مدى ارتباط هذه الدول بالتجارة الدولية.
1

شقيري نوري موس ى و آخرون ،التمويل الدولي و نظريات التجارة الخارجية ،مرجع سابق ،ص ص.23-22 .
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ب) متـوسـط الميـل لالستيراد:
و يبــين هــذا المتوســق مــدى اعتمــاد الدولــة علــى ال ـواردات و بالتــالي مــدى تبعيــة اإلنتــاج
القومي لإلنتاج العالمي ،و يقاس متوسق الميل لالستيراد من خالل المعادلة التالية:

و كلمــا كــان متوســق الميــل لالســتيراد كبي ـ ار دل ذلــك علــى أن هــذه الــدول تعتمــد علــى
الواردات بشكل كبير لكي تعيش إال أن ذلك ال يعني فقـر الدولة أو غناها.

فمثال دولة ما قد يكون متوسق الميل لالستيراد فيها يسـاوي  %70و هـي دولـة غني ــة

ألن قيمة الواردات مرتفعة و بنفس الوقت الدخل القومي مرتفع لدولة مثل الكويت ،و بالمقابل

قد نجد دولة أخرى كالصومال متوسق الميل لالستيراد فيها يسـاوي  %70إال أن قيمـة

ال ـواردات فيهــا منخف ــة و كــذلك قيمــة الــدخل القــومي منخف ــة بســبب فقرهــا ،إال أنــه يمكــن
القول أن هذه النسبة تدل على مدى مساهمة اإلنتاج العالمي في تكملة اإلنتاج القومي.
ج) نسبـــة التبــادل:

تبين هذه النسبة عالقة الصادرات بالواردات و على وجه التحديـد تو ـح كيـف تـتحكم

صــادرات الدولــة فــي وارداتهــا ،و كــم وحــدة مــن الســلع المســتوردة تحصــل عليهــا فــي مقابــل كــل
وحدة من السلع المصدرة و تحسين نسبة التبادل من خالل واحدة من المعادلتين التاليتين:
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تدل نسبة التبادل على مدى سيطرة صادرات الدولة على واراداتها ،كما تدل على مقـدار
القـوة الشـرائية للدولـة بالنســبة للخـارج ،فـدذا كانـت النســبة أكبـر مـن واحـد صــحيح كـان ذلـك فـي
صالح الدولة.

المطلب الثالث :الدور التنموي للتجارة الدولية

تعتبر التجارة الدولية احدى الركائز األساسية في التنمية االقتصادية ألي بـلــد مـن بلـدان

العالـم المتقدمة منها و النامية علـى حـد س ـواء ،فهـي باإل ـافة الـى قطاعـات اقتصـادية أخـرى

تســاهم بفاعليــة فــي تنميــة الــدخل القــومي و بالتــالي تســاهم فــي رفــع مســتوى المعيشــة و تقــدم
المجتمعات ،و تزداد األهمية النسبية للدور الذي تلعبه التجارة الدوليـة فـي النشـاط االقتصـادي
فــي حالــة البلــدان الناميــة بصــفة خاصــة ،فهــي فــي أشــد الحاجــة الــى التجــارة الدوليــة أي إقامــة
عالقــات اقتصــادية دوليــة بصــورة أشــمل حتــى تســتطيع أن تحقــق أهــدافا فــي التنميــة و التقــدم،
حيث تحتاج هذه الدول الى استيراد السلع و المعدات ال أرسـمالية و مسـتلزمات اإلنتـاج الالزمـة
الــى برامجهــا التنمويــة ،كمــا تحتــاج الــى تســويق و تعريــف منتجاتهــا المحليــة ،و ال يمكــن أن
تتــاح لهــا هــذه العمليــات إال عــن طريــق الــدخول فــي معــامالت تجاريــة دوليــة و هنــا يعنــي أن

التجارة الدولية ال تؤدي دو ار مهما للدول النامية و حسب بل تلعب من وجهة نظـر تلـك الـدول
الدور األساسي في التنمية.
و علــى ذلــك تعتمــد و تتحــدد قــدرة الــدول علــى النمــو إلــى حــد كبيــر علــى مــدى مقــدرتها
على االسـتيراد الخـارجي لمـا تحتاجـه مـن سـلع و خـدمات ،و مـن هنـا كـان اهتمـام هـذه الـدول

بزيــادة صــادراتها و الحيلولــة دون تــدهور معــدالت تبادلهــا حتــى تظــل قــدرتها علــى االســتيراد
مرتفعـة بمعنـى أنـه كلمـا زادت نسـبة صـادرات الـدول الناميـة كلمـا كانـت هـذه الـدول أقـدر علــى
زيــادة االســتثمار فــي مجــاالت اإلنتاجيــة و مــن ثــم زيــادة معــدل النمــو االقتصــادي القــومي ،مــن

خــالل زيــادة الــدخل القــومي و هــذا الم ــمون يعبــر عــن أن التجــارة الدوليــة ترفــع مــن طاقــة
الدولــة اإلنتاجيــة عــن طريــق اإل ــافة الــى رأس المــال الثالــث و هــذا مــا يزيــد مــن القــدرة علــى
اإلنتاج في الفترات الالحقة.
فيما يلي الفوائد التي تمكن أن تعود على الدول من كل من االستيراد والتصدير.

1

1

شريف علي الصوص ،التجارة الدولية األسس و التطبيقات ،مرجع سابق ،ص.24 .
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 أوال :فـوائد االستيـراد
فــي بدايــة مرحلــة التنميــة االقتصــادية فــي نمــو الــدخل القــومي يســاهم االســتيراد ال أرســمالي
بشكل غير مباشـر عـن طريـق تمكـين االقتصـاد القـومي مـن مواجهـة أعبـاء التنميـة ،إذ أنـه يـتم
توفير المعدات و التجهيزات و الخبـرات الالزمـة لهـذه التنميـة عـن طريـق االسـتيراد و ذلـك مـن
أجل زيادة اإلنتاج و تنويعه كما أن االستيراد يتيح الفرصة للحصول على بعض السـلع بتكلفـة
أقل من انتاجها محليا و اتاحة الفرصـة للحصـول علـى سـلع ال تنـتج بكميـات كافيـة محليـا ،أو
ال تنــتج مطلقــا ،لعوامــل مناخيــة أو نتيجــة لســوء مواقــع الم ـوارد الطبيعيــة و مثــل هــذا االســتيراد
سيؤدي حتما إلى رفع مستوى معيشة األفراد في الدولة.

 ثـانيا :الفائدة من التصدير
تعمل مختلف الدول على اتاحة الفرصة أمام الصـناعات مـن أجـل تحقيـق مكاسـب تعـود
عليه ــا ،إذ بع ــد أن تص ــل تل ــك الص ــناعات م ــن التط ــور إل ــى مرحل ــة الف ــائض ف ــي اإلنت ــاج ،و
الفــائض عــن حاجــة األسـواق المحليــة ال يصــبح أمامهــا إال الســبيل نحــو تصـريف هــذا الفــائض

ف ــي األسـ ـواق الخارجي ــة م ــن أج ــل النم ــو و التوس ــع و البق ــاء ف ــي الس ــوق ،كم ــا أن ص ــناعات
التصــدير ال تــؤدي فقــق إلــى رفــع مســتوى المعيشــة فــي الدولــة بشــكل عــام و ألفرادهــا بشــكل

خــاص فنمــو تلــك الصــناعات كنتيجــة لتوســيع أس ـواقها محليــا و دوليــا يعنــي هــذا توســيع قاعــدة
تحميــل التكــاليف الثابتــة ممــا يــؤدي الــى تحقيــق التكلفــة االجماليــة و ذلــك يتــيح الفرصــة لتحديــد
أســعار أقــل و بالتــالي تنميــة أكثــر ،و كــل هــذا يتــيح لهــذه الصــناعات دفــع أجــور عاليــة نســبيا

للعــاملين فيهــا مقارنــة مــع األجــور للعــاملين فــي قطاعــات أخــرى ،و مــع مــرور الوقــت قــد يكــون
لذلك األثر في رفع األجور في تلك القطاعات مما يؤدي إلى رفع القدرة الشرائية لهذه الشرائح
و يؤثر ذلك على استهالكها لسلع و خدمات منتجة محليا أو مستوردة.
و تحتــل الصــادرات فــي الــدول الناميــة مكانــة مهمــة و تقــوم بــدور كبيــر فــي عمليــة النمــو
االقتصادي من خالل مسـاهمتها فـي عمليـة نمـو الـدخل القـومي و ذلـك عـن طريـق االسـتغالل

األمثل لإلمكانيات و الموارد المتاحة ،كما تؤدي إلى إعادة التوازن إلـى ميـزان المـدفوعات عـن
طري ــق الحص ــول عل ــى عم ــالت ص ــعبة ،كم ــا تس ــاهم ك ــذلك ف ــي زي ــادة حرك ــة التب ــادل الفني ــة
والخب ـ ـرات و التكنولوجيـ ــة و تبـ ــادل عنصـ ــر العمـ ــل و انتقـ ــال رؤوس األم ـ ـوال ممـ ــا تحقـ ــق لهـ ــا
مكاسب و إيجابيات تعود بالنفع و الفائدة على اقتصاد و رفاه مجتمعاتها.
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المبحث الثاني :النظريات المفسرة للتجارة الخارجية

لقـد حظــي الفكــر االقتصــادي فــي مجــال االقتصــاد الــدولي خــالل القــرن العشـرين بالعديــد

من اآلراء الحديثة و المتجددة لالقتصاديين و خاصـة تلـك التـي تعنـي بالنظريـة البحتـة للتجـارة
الدوليــة ،كمــا أن ظهــور بعــض النظريــات و النمــاذج الجديــدة لتفســير التجــارة الدوليــة قــد أدى
إلى التوصل إلـى نظريـات أحـدث اعتمـدت علـى تطـوير الفـروض التـي قامـت عليهـا النظريـات
التــي ســبقتها ،كمــا أن الحصــر الكامــل و الــدقيق للبحــوث و الد ارســات التــي أجريــت فــي هــذا

المجــال خــالل ســنوات القــرن العش ـرين يعتبــر أمـ ار صــعبا جــدا ،و لــذلك ســيتم التركيــز فــي هــذه

الد ارس ــة عل ــى اس ــتعراض أه ــم التط ــورات التـ ـي م ــر به ــا الفك ــر االقتص ــادي المتعل ــق بنظري ــات
التجــارة الدوليــة انطالقــا مــن النظريــة الكالســيكية بشــقيها القــديم و الحــديث وصـوال إلــى النظريــة
التكنولوجيــة باعتبارهــا أحــدث نظريــة فــي التجــارة الخارجــة التــي حاولــت إعطــاء تفســير وقعــي
للعالقات التجارية الدولية.
المطلب األول :النظرية الكالسيكية في التجارة الخارجية

لقــد ظهــر الفكــر الكالســيكي فــي الربــع األخيــر مــن القــرن الثــامن عشــر و أوائــل القــرن

التاســع عشــر ،كــرد للفكــر التجــاري و الــذي يفســر التجــارة الدوليــة كنشــاط ال يــنتي بــالنفع علــى
كــل البلــدان المتبادلــة أي أن البلــد يعتمــد علــى تحقيــق الثــروة مــن خــالل الف ـائض فــي المي ـزان
التجاري و تتدخل الدولة في تحقيق ذلك.

 أوال :التحليل الكالسيكي للنفقات المطلقة و النسبية :وهي كالتالي:

-1التجاريون (الفكـر المركنتالي) و نظرية التجارةالخارجية:

يع ـ ــرف الفك ـ ــر التج ـ ــاري (المركنتــــــالي  Mercantalismبنن ـ ــه مجموع ـ ــة المعتق ـ ــدات

االقتصــادية الت ـي ســادت أوروبــا خــالل الفت ـرة مــن عــام 1750 – 1500م و التــي اســتهدفت
الـتحكم فــي األنشــطة االقتصـادية المحليــة و المعــامالت التجاريـة الدوليــة ،و الغــرض األساســي
من هذه السياسات و المعتقدات هو تراكم ثـروة األمـم و لعـل الظـروف التـي سـادت أوروبـا فـي
تلــك الفتـرة قــد ســاعدت علــى خلــق هــذه األفكــار و التــي ت ــمنت االستكشــافات الجغرافيــة التــي
أعطــت الفرص ـة لتــدفق المعــادن النفيســة مــن العــالم الجديــد الــى أوروبــا ،هــذا إلــى جانــب النمــو

الســكاني و ت ازيــد أهميــة طبقــة التجــاريين علــى حســاب الطبقــة االقطاعيــة ،هــذا و يــرى الفكــر
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التجاري أن ثروة األمم تقاس بما تحتفظ به من المعادن النفيسة (الذهب ،الف ـة و نظـ ار ألن

ثــروة العــالم كلــه ثابتــة فــدن المكاســب التــي تحققهــا إحــدى الــدول الب ــد أن تكــون علــى حســاب
الدول األخرى.

يرى الفكر التجاري أن النظام االقتصادي يتكون من ثالثة قطاعات رئيسية هي:

1

(القطاا اإلنتاجي ،القطاا األولي ،القطـاا الخـارجي و أن طبقـة التجـاريين هـي الطبقـة

المهمة في عملية النمو االقتصادي ،كمـا يقـوم الفكـر التجـاري علـى مجموعـة مـن االفت ار ـات

حيث يعتبر عنصر العمل هو أهم عناصر اإلنتاج في عملية النمـو ،حيـث اسـتخدم التجـاريون
نظريــة القيمــة فــي العمــل و الــذي يعنــي أن قيمــة الســلع يــتم تحديــدها بمــا يبــذل فــي انتاجهــا مــن
ساعات عمل ،كذلك ال يـؤمن الفكـر التجـاري بمبـدأ الحريـة االقتصـادية بـل يؤكـد علـى

ـرورة

التدخل الحكومي في النشاط االقتصادي و يرتبق هذا األمر بافتراض أن االقتصاد يعمل عنـد

مستوى أقل من العمالة الكاملة ،بمعنى أن االقتصاد يعـاني مـن وجـود مـوارد عاطلـة و بالتـالي
ف ــدن زي ــادة الع ــرض النق ــدي م ــن خ ــالل ت ــدفق النق ــد م ــن الخ ــارج س ــوف يحف ــز اإلنت ــاج و يزي ــد

التوظيف و ال ينعكس في ارتفاا مستوى األسعـار.

 oدور الحكومة في الفكر التجاري:

تلعب الدولة دو ار مهما في الفكـر التجـاري حيـث تقـوم برقابـة تبـادل العمـالت أو المعـادن

النفيسـة و ذلـك النظــام فـي الرقابـة عــرف بـددارة الســبائك ،حيـث ال تسـمح الدولــة لألفـراد بتقــدير
الــذهب أو الف ــة إلــى الخــارج إال فــي ظــروف محــددة و بعــد موافقــة الحكومــة ،و لــم يقتصــر
دور الحكومــة علــى مراقبــة تحركــات الــذهب النقــدي بــل قامــت بتكــوين احتكــارات

ــخمة فــي

مجــال النقــل و التجــارة و التــي كــان الغــرض مــن انشــائها هــو تحقيــق أربــاح احتكاريــة

ــخمة

تساهم فـي الرصـيد اإليجـابي للميـزان التجـاري ،و قـد نـادى التجـاريون بوجـوب ارتكـاز السياسـة
التجارية على المحورين التاليين:

2

 1شقيري نوري موس ى و آخرون ،التمويل الدولي و نظريات التجارة الخارجية ،مرجع سابق ،ص.32 .
 2سامي عفيفي حاتم ،التجارة الخارجية بين التنظيرو التنظيم ،مرجع سابق ،ص.80 .
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أ -المحور األول:
يتعلق ب رورة العمل على تنفيذ الواردات من خالل اخ اعها للقيـود الجمركيـة أو غيـر
الجمركية ،و كان منطق النظرية يوجب معاملـة السـلع المسـتوردة علـى قـدم المسـاواة مـن حيـث
اخ اعها للقيود الجمركية و غير الجمركية دون تفرقة من أنواا السلع.

ب -المحور الثاني:
و ي ـرتبق ب ــرورة تشــجيع الصــادرات مــن خــالل تقــديم صــور الــدعم الالزمــة فــي شــكل
اعانات التصدير من ناحية و تشجيع عمليات إعادة التصدير من خـالل اتبـاا نظـام الـدروباك
و الـ ــذي معنـ ــاه السـ ــماح للمصـ ــدرين باسـ ــتعادة الرسـ ــوم الجمركيـ ــة المدفوعـ ــة علـ ــى المنتجـ ــات
المستوردة بشرط أن يتم تصدير هذه المنتجات فيما بعد.
و لقد وجد مذهب التجاريين مجاالً خصبـاً داخل المملكة المتحدة خـالل القـرنين السـادس

عشــر و الســابع عشــر ،و لقــد امتــد أث ـره إلــى كــل مــن فرنســا و اســبانيا ،أمــا هولنــدا فقــد كانــت
الدولــة الوحيــدة التــي لــم تتــنثر كثي ـ ار بــالفكر التجــاري فــي الثــروة و التجــارة الخارجيــة ،غي ـر أن

مطلــع القــرن الثــامن عشــر شــهد نوعــا مــن اال ــمحالل التــدريجي لمــذهب التجــاريين ،كمــا أن

نظريــة هيــــوم فــي الت ـوازن االقتصــادي التلقــائي قــد فتحــت أمــام مفــاهيم جديــدة فــي توزي ـع

الثـروة فـي صـورة معـادن نفيسـة بـين دول العــالم المختلفـة دون حاجـة إلـى تـدخل الدولـة ،و فــي
رحاب هذه النظرية بدأت فكرة حياد السياسـات االقتصـادية تظهـر حيـز الوجـود و التـي ال تـدا

مجــاالً لتــدخل الدولــة فــي تنظــيم الحيــاة االقتصــادية إال بالقــدر الــذي تفر ــه مقت ــيات العمــل
لدولــة الم ارفــق ،و تشــكل نظيــر هي ــوم فــي التـوازن االقتصــادي التلقــائي الدعامــة األساســية التــي
بني عليها الفكر الكالسيكي مع ظهور كتاب آدم سميث ثــروة األمم.

 -2مقــومات الفكـر الكالسيكي:

يشــكل الفك ـر الكالســيكي فــي التجــارة الخارجيــة جــزًءا ال يتج ـ أز مــن الفكــر الكالســيكي و
الفروض التي يقوم عليها بصفة عامة ،من هنـا قد يكون من المفيــد عـرض األركـان األساسـية
للفكــر االقتصــادي الكالســيكي بصــفة عامــة و الفكــر الكالســيكي فــي التجــارة الخارجيــة بصــفة
خاصة ،و ذلك قبل الخوض في تحليالت قوانين النفقة المطلقـة و النفقـة النسـبية ،و المقصـود
باصــطالح النظري ــة الكالســيكية القديمــة مجموعــة األفكــار االقتصــادية التــي و ــع أصــولها
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آدم سميث في كتابة ثــروة األمـم و أسـهم فـي تطويرهـا العديـد مـن المفكـرين االقتصـاديين

أمثـال:

جـون باتيست ســاي  ،دافيـــد ريكــاردو و آخــرون غيـر أنـه ذلـك ال يعنـي أن هـؤالء

قـد جمعتهم وحدة الراي في المو وعات التي تناولوها بالدراسة و التحليل و يمكن اسـتخالص

ال ــدعائم األساس ــية الت ــي يرتك ــز عليه ــا الفك ــر االقتص ــادي الكالس ــيكي ف ــي التج ــارة الخراجي ــة
فيما يلي:1
أ -عـدم تدخل الدولة في الحياة االقتصادية:
اهــتم رواد الفكــر الكالســيكي بمو ــوعات تطبيقيــة ،ثــم اتجه ـوا بكتابــاتهم لخدمــة و بلــورة

أفكارهم الخاصة بالق ية التي يتصدون للدفاا عنها ،و في هذا الخصوص فقد انشـغل الفكـر
االقتصــادي الكالســيكي بق ــية الحريــة االقتصــادية و إق ـرار مبــدأ حريــة التجــارة الخارجيــة مــن

خالل بيان مساوئ تدخل الدولة فـي تنظـيم الحيـاة االقتصـادية و ترتيـب عناصـرها الرئيسـية ،و
ليس على الدولـة إال أن ،تفسـح المجـال أمـام هـذا النظـام الطبيعـي لكـي ينخـذ مجـراه مـن خـالل
ترك األفراد أح ار ار في مزاولة أنشطتهم االقتصادية.
ب -االنسجام التلقائي بين المصلحة الخاصة و المصلحة العامة:

و تماش ــيا م ــع الدعام ــة األول ــى و حرص ــا عل ــى تقوي ــة كيانه ــا ت ــنتي الدعام ــة الثاني ــة و

المتمثلــة فــي إقـرار فكـرة االنســجام التلقــائي بــين المصــلحة الخاصــة األفـراد و المصــلحة العامــة

للمجتمــع فماليــين األف ـراد الــذين ال يحــركهم حــافز ســور مصــلحتهم الخاصــة إنمــا يعملــون دون

وعــي أو تــدبير لتحقيــق مصــلحة المجتمــع و كــننهم مــدفوعون بفعــل الي ــد الخفي ــة ،و م ــمون
ذلــك أنــه إذا تــرك الفــرد ح ـ ار يســعى الــى تحقيــق مصــلحته الخاصــة ،و يختــار بنفســه النشــاط
االقتصادي الذي يرغب فيه ،فدن ذلك سوف يؤدي تلقائيا الى تحقيق المصلحة العامة و التـي
هي وفقا للتفكير الكالسيكي عبارة عن تجميع للمصالح الفردية معـا.
و يرجع الف ـل فـي بيـان دعامـة االنسـجام التلقـائي بـين المصـلحة الخاصـة و المصـلحة

العام ــة ال ــى آدم ســـميث ال ــذي يمك ــن م ــن اظه ــار ع ــدم التع ــارض ب ــين س ــعي األفـ ـراد وراء

مصــلحتهم الشخصــية و بــين مصــلحة الجماعــة فــي التنظيمــات االقتصــادية الكبــرى المســؤولة

عن الثروة القوميـة و كياناتهـا التـي فـي مقـدمتها تقسـيم العمـل و نظـام السـوق و النظـام النقـدي
1

سامي عفيفي حاتم ،التجارة الخارجية بين التنظيرو التنظيم ،مرجع سابق ،ص.83 .
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و التـ ـراكم ال أرس ــمالي نش ــنت بطريق ــة تلقائي ــة و دون تخط ــيق س ــابق نتيج ــة الجته ــاد األفـ ـراد و

سـعيهم نحـو تحقيـق مصـلحتهم الخاصـة و يعكـس هـذا التحليـل الثقـة الكبـرى التـي أوالهـا آدم

سميث لقوى اليد الخفية التي تدفع األفراد دون إدراك نحو تحقيق المصلحة العامة.
ج-

نظرية التوازن االقتصادي التلقائي ''دافيــد هيــوم'':

يرتكـز الفكــر االقتصــادي الكالســيكي علــى نظريـة هيــوم فــي التـوازن االقتصــادي التلقــائي

و الت ــي ت ــتلخص ف ــي جوهره ــا ف ــي توزي ــع المع ــدن النف ــيس بطريق ــة تلقائي ــة بـ ـين ال ــدول أطـ ـراف

التبــادل الــدولي دون حاجــة الــى التــدخل مــن طــرف الســلطات االقتصــادية فــي هــذه الــدول ،و

تفصــيل ذلــك أن الت ـوازن االقتصــادي الخــارجي يتحقــق حالــة اختاللــه عــن طريــق انبعــاث قــوى

تلقائيـة كفيلــة بدصـالح هــذا الخلـل ،فــدذا حـدث عجــز فـي الميـزان التجـاري فــدن ذلـك يــؤدي الــى
نقص ــان رص ــيد الدول ــة م ــن المع ــدن النف ــيس و ه ــو م ــا ي ــؤدي طبق ــا لنظري ــة كمي ــة النق ــود ال ــى

انخف ــاض المس ــتوى الع ــام لألس ــعار ،و بالت ــالي انخف ــاض أس ــعار الص ــادرات و ارتف ــاا أس ــعار
الواردات ،و يؤدي ذلك الى زيادة الطلب العالمي على الصادرات الوطنيـة و انخفـاض الطلـب

الوطني على الواردات الـى ان يتالشـى العجـز فـي الميـزان التجـاري و لقـد حـدث ذلـك كلـه مـن

خالل انبعاث مجموعة من القوى االقتصادية التلقائية دون أي تدخل من جانب الدولة.

و ف ــي واق ــع األم ــر أن ه ــذه النقط ــة تش ــكل الدعام ــة النقدي ــة لس ــالمة و منطقي ــة التحلي ــل

االقتصــادي العينــي للتجــارة الخارجيــة ،و بــدون االقتنــاا بمنطقيــة اإلنتــاج التــي توصــلت إليه ـا

نظريــة التـوازن االقتصــادي التلقــائي و هــي النظريــة المعتمــدة بــدورها علــى نظريــة كميــة النقــود،
فدن ــه يص ــعب التس ــليم بص ــحة النت ــائج الت ــي توص ــلت اليه ــا النظري ــة الكالس ــيكية ف ــي التج ــارة

الخارجيــة ،فهــذه النظريــة تفتــرض وجــود عالقـة وا ــحة و طرديــة بــين كميــة النقــود و المســتوى
العــام لألســعار ،فانخفــاض كميــة النقــود يــؤدي الــى انخفــاض المســتوى العــام لألســعار و زيــادة

كمية النقود يؤدي الى ارتفاا المستوى العام لألسعار.
د -قـانون األسواق ''جـون باتيست سـاي'':

و ينصرف هـذا القـانون الـى أن العـرض يخلـق الطلـب المسـاوي لـه عنـد كـل مسـتوى مـن

مس ــتويات التش ــغيل ،معن ــى أن المس ــاواة ب ــين الع ــرض الكل ــي و الطل ــب الكل ــي تعتب ــر مس ــاواة

ـرورية ،بحيــث يشـكالن فــي الحقيقـة شــيئاً واحـداً ،و بحيــث يكـون لهمــا منحنـى واحــد و يعنــي

هــذا أن العــرض الكلــي هــو المتغيــر األساســي المســتقل و أن الطلــب هــو المتغيــر التــابع بحيــث
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يتحــدث الطلــب الكلــي بمجــرد تحديــد العــرض الكلــي ،و تفســير ذلــك أن المنتجــات تتبــادل مــع

المنتجــات ،و هــو مــا يعنــي أن المنتجــات هــي التــي تشــتري المنتجــات ،و األف ـراد يشــترون مــا

يرغبــون فيــه يمــا ينتجــوه ،و علــى ذلــك فكلمــا زاد انتــاجهم تمكنـوا مــن شـراء منتجــات أكثــر ،أمــا
دور النقود في النظام االقتصادي فال يتعدى أن يكون عربة لنقل قيم المنتجـات مـن فريـق إلـى

فريـ ــق آخـ ــر ،أي أن النقـ ــود ال تطلـ ــب إال لتحويلهـ ــا إلـ ــى سـ ــلع ،فـ ــدخول النقـ ــود فـ ــي التحليـ ــل

االقتصادي لم يغير من نتائج هذا التحليل ،فلقد أقام سـاي تحليله لقانون األسـواق فـي ظـل
اقتصاد عيني تسـوده خصـائص نظـام المقاي ـة ،و انتهـى مـن هـذا التحليـل الـى ان المنتجـات
تتبادل مع المنتجات ،ثم ادخل بعد ذلك النقود في التحليل االقتصادي ،و انتهى مـن ذلـك الـى

أن ه ــذا التط ــور ف ــي التحل ــل ل ــم يغي ــر ف ــي النت ــائج الت ــي توص ــل اليه ــا م ــن التحلي ــل ف ــي ظ ــل

االقتصاد العيني ،حيث أن ســاي قد أخذ النقود على أنها وسيلة للتبادل ،و يكون بـذلك قـد

استبعد االكتناز.

ه -فرضية التوظيف الكامل:
و مــن الــدعامات الهامــة للفكــر االقتصــادي الكالســيكي هــو الفــرض الخــاص بــالتوظف

الكام ــل و ال ــذي يرتك ــز بص ــفة خاص ــة عل ــى وج ــود ق ــوى تلقائي ــة تتكف ــل ه ــي األخ ــرى بتحقي ــق

التوظيف الكامل و الق اء على البطالـة حالـة وقوعهـا ،فوجـود البطالـة فـي سـوق العمـل يعنـي
أن عرض العمل اكبر مـن الطلـب عليـه ،األمـر الـذي يـؤدي الـى انخفـاض مسـتويات األجـور،
و بالتـالي انخفــاض مســتويات تكلفــة اإلنتــاج و مــا يـرتبق بهــا مــن ت ازيــد فــرص تحقيــق الـربح ،و
يؤدي هذا الو ع األخير الى اقبال المنظمين سـعيا الـى تحقيـق أقصـى ربـح ممكـن الـى طلـب

عمالة جديدة باألجر السائد في السوق و يعني ذلك تناقص البطالة تدريجيا الى أن تختفي.
 -3نظريـة النفقات المطلقة '' آدم سميث'':
أ -مدخل لنظرية النفقات المطلقة:

لعل أول اقتصادي كالسيكي حاول تفسير قيام التجارة بين الدول هو االقتصادي الكبيـر

آدم ســميث فــي كتابــه الشــهير ثــروة األمــم الــذي صــدر عــام  ،1886حيــث اســتخدم ســميث

مفهـوم الفــرق المطلـق فــي التكــاليف اإلنتاجيـة بــين الـدول أو مــا أصــبح طيعـرف بــالميزة المطلقــة،
حيــث افتــرض أن كــل دول ـة يمكــن أن تنــتج ســلعة واحــدة علــى األقــل أو مجموعــة مــن الســلع
بتكلفة حقيقية أقل مما يستطيع شركاؤها التجاريين و بالتالي فدن كـل دولـة ستكسـب أكثـر فيمـا
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إذا تخصصــت بتلــك الســلعة أو مجموعــة مــن الســلع التــي تتمتــع فيهــا بمي ـزة مطلقــة ،و مــن ثــم

تقــوم بتصــدير مثــل هــذه الســلع و تســتورد الســلع األخــرى التــي تنتجهــا بكلفــة حقيقيــة أعلــى مــا

تســتطيع الــدول األخــرى ،و لقــد اعتبــر ســميث أن الكلفــة الحقيقيــة تقــاس بمقــدار ســاعات العمــل
الالزمــة إلنتــاج وحــدة واحــدة مــن الســلعة وفقــا لنظريــة القيمــة المبنيــة علــى العمــل و حســب هــذا
المفوه للقيمة فدن السلع ستبادل ببع ها وفقا لنسبة ساعات العمل المستخدمة في انتاجها.

1

ب -مبـدأ الميزة المطلقة:

انطالق ــا مم ــا س ــبق و لتو ــيح فكـ ـرة الميـ ـزة المطلق ــة نس ــتخدم المث ــال الت ــالي م ــن خ ــالل

الجدول:

 نفترض أن العالم يتكون من دولتين هما :الجزائر و مصر. أن هناك سلعتين قد يتم انتاجهما هما :البطاطا و القطن. أن تكلفة اإلنتاج تقدر بساعات العمل المبذول في انتاج السلعتين.الجـــدول رقــم ()01
نفقات االنتاج المطلقة مقدرة بساعات العمل الالزمة إلنتاج وحدة واحدة من السلعة
الــــدولــة

السلعـة

القطــــن

البطــاطــا

الجــزائر

 1سـا

وحدة

 4سـا

وحدة

مصــر

 2سـا

وحدة

 3سـا

وحدة

المصدر :من إعداد الطالب

بحســب الجــدول الســابق تحتــاج الج ازئــر الــى ســاعة عمــل واحــدة إلنتــاج وحــدة واحــدة مــن
البطاطــا ،كمــا تحتــاج كــذلك إلــى  4ســاعات إلنتــاج وحــدة واحــدة مــن القطــن ،و معنــى ذلــك أن
الوح ــدة الواح ــدة م ــن القط ــن يكل ــف انتاجه ــا  4وح ــدات م ــن البطاط ــا ،و يع ــرف ذل ــك بالسـ ـعر
النســبي بــين الســلعتين ،و فــي ظــل غيــاب النقــود فــدن أي فــرد يســتطيع أن يقــايض وحــدة واحــدة
من القطن مقابل  4وحدات من البطاطا.

1

طالب عوض داود ،االقتصاد الدولي نظريات و سياسات ،مرجع سبق ذكره ،ص .24
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و بالمقابــل فــدن مصــر تحتــاج الــى ســاعتين عمــل إلنتــاج وحــدة واحــدة مــن البطاطــا كمــا
تحتــاج الــى  3ســاعات عمــل إلنتــاج وحــدة واحــدة مــن القطــن ،و فــي ظــل غيــاب النقــود فهــذا
يعني أن الفرد بدمكانه أن يقايض وحدة واحدة من القطن بـ

وحدة من البطاطا و يت ـح مـن

الجدول السابق أن الجزائر تتمتع بميزة مطلقة في انتـاج البطاطـا حيـث أن الوحـدة الواحـدة مـن
البطاطا تحتاج الى عدد أقل من ساعات العمل مقارنة بمصر أي أن التكلفة فـي الج ازئـر أقـل
من التكلفة في مصر.

و مــن ناحيــة أخــرى فــدن مصــر تتمتــع بمي ـزة مطلقــة فــي انتــاج القطــن حيــث أن الوحــدة

الواحدة من القطن في مصر تحتـاج الـى عـدد أقـل مـن سـاعات العمـل مقارنـة بـالجزائر أي أن
التكلفة في مصر أقل من التكلفة في الجزائر.
و هكــذا فــدن هنــاك فرصــة لقيــام التج ـارة بــين الــدولتين الج ازئــر و مصــر بســبب اخــتالف
المزايا المطلقة بينهما في انتاج السلعتين محل التبادل.
و بالتــالي فوفقــا ل ـرأي ســميث فــدن كــل دولــة يجــب أن تتخصــص فــي انتــاج الســلعة التــي
تتمتع بميزة مطلقة فيها ،و معنى ذلك أن الجزائر تتخصص في انتاج و تصدير البطاطـا الـى
مصر و تتخصص مصر في انتاج و تصدير القطن الى الجزائر.
و التخصــص المقصــود فــي هــذه الحالــة هــو التخصــص الكامــل بمعنــى أن الج ازئــر تقــوم
بتوجيه كافة عناصر اإلنتاج المتاحة لديها إلنتاج البطاطا و يعتمد فـي اسـتهالكه للقطـن علـى
االسـتيراد مــن مصــر التـي بــدورها توجــه كــل المـوارد المتاحــة لـديها إلنتـاج القطــن فقــق و تعتمـد
بصورة كاملة على استيراد البطاطا من الجزائر.
ج -دور التجارة الخارجية عند '' آدم سميث '':
حســب "آدم ســـميث" تعــود التجــارة الخارجيــة بالفائــدة علــى كافــة الــدول أط ـراف التبــادل
الــدولي ،بمعنــى أن ـه مــن غيــر المتصــور أن تعــود التجــارة الخارجيــة بالفائــدة علــى طــرف مــن

أطـ ـراف التب ــادل ال ــدولي دون ب ــاقي ال ــدول األخ ــرى المش ــتركة ف ــي عملي ــات التج ــارة الخارجي ــة
فالفائدة التي تعود من اتساا نطاق السوق و زيادة تقسيم العمل تعم كافة الدولة المشـتركة فـي

التبادل الدولي كما يرى "آدم سميث" أن التجـارة الخارجيـة تسـاهم فـي زيـادة التـراكم ال أرسـمالي

و القدرة اإلنتاجية لكافة الدول المشتركة في التبادل الدولي ،و من هـذا المنطلـق يعتبـر سـميث

زيــادة كميــة أحــد مـوارد الثــروة هــو األثــر الجــوهري لقيــام التجــارة الخارجيــة هــذا فــي نفــس الوقــت
27
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الذي شكل أثر هذه التجارة على التوزيع األمثـل لعناصـر اإلنتـاج علـى االسـتخدامات المختلفـة
اث ار ثانويا.

1

و اســتنادا الــى هــذا التحليــل انتهــت نظريــة آدم ســميث فــي النفقــات المطلقــة الــى وجــوب
تـ ــرك التجـ ــارة الخارجيـ ــة ح ـ ـرة غيـ ــر خا ـ ــعة ألي قيـ ــود رغبـ ــة فـ ــي تحقيـ ــق هـ ــدف السياسـ ــات
االقتصادية و هي الزيادة من ثـروة الدولـة ،فخ ـوا التجـارة الخارجيـة ألي نـوا مـن القيـود مـن
شــننه الحــد مــن قــدرة الدولــة علــى زيــادة الثــروة و حرمانهــا مــن االســتفادة مــن م ازيــا توســيع دائـرة
الس ــوق و زي ــادة تقس ــيم العم ــل ،و ان ك ــان تص ــور آدم ســـميث منطقي ــا و مقنع ــا ف ــي نف ــس
الوقت فدنه لم يتمكن من الذهاب بعيدا تاركا المجال لغيره من االقتصاديين لطرح نماذج أكثـر
قوة.
 -4نظرية النفقات النسبية '' دافيد ريكاردو'':
في حقيقة األمر أنه ليس كل الدول لديها ميزة مطلقـة فـي اإلنتـاج ،ففـي كثيـر مـن الـدول

و خاصة النامية منها قد ال يتوفر لـديها ميـزة مطلقـة فـي أي مـن سـلعها بسـبب اسـتخدام طـرق
انتـاج مختلفــة غيـر كفــؤة عـالوة علــى عـدم تمكنهــا مـن بنــاء مشـاريع كبيـرة لالسـتفادة مــن الــوفرة
فــي التكــاليف كمــا هــو الحــال فــي الــدول المتقدمــة اقتصــاديا ،بالتنكيــد فــي هــذه الحالــة ال يمكـن
استخدام نظرية الميزة المطلقة لتفسير التجارة الدولية و بالتالي كيف تستطيع هذه الدول األقـل

كفاءة منافسة الدول الصناعية المتقدمة ،و بالتالي فدنهم يصرون على

رورة حماية صـناعة

هذه الدول النامية من المنافسة األجنبية غير العادلة.
من هنا جاء جوهر النظريـة الميـزة النسـبية لــ :دافيــد ريكـاردو فقـد أو ـح ريكـاردو فـي
كتابه الشهير مبادئ االقتصاد السياسي الذي صدر عام  1821مؤكـدا أن شـرط تـوفر ميـزة
مطلقة للدولة في احـدى السـلع لـيس

ـروريا لكـي تحقـق هـذه الدولـة مكاسـب مـن الـدخول فـي

التجــارة الدوليــة بــل يكفــي هــذه الــدول أن يتــوفر لــديها مــا أســماه ريكــاردو بــالميزة النســبية فــي
احــدى أو بعــض الســلع التــي تنتجهــا و عليــه فــدن قيــام التجــارة المربح ـة يعتمــد علــى اخــتالف
التكاليف النسبية للسلع عبر الدول و ليس التكاليف المطلقة ،و من هنا فدن الدولـة يمكنهـا أن
تحقق مكاسـب مـن التجـارة حتـى و لـو كانـت ذات تكـاليف حقيقيـة أكبـر مـن جميـع السـلع التـي
تنتجها مقارنة مع شركائها التجاريين المفتر ين.
1

سامي عفيفي حاتم ،التجارة الخارجية بين التنظيرو التنظيم ،مرجع سابق  ،ص.92 .
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أ -االفتراضات األساسية لنظرية النفقات النسبية:
افترض ريكـاردو فـي تحليلـه نفـس االفت ار ـات التـي اعتمـد عليهـا سـميث مـن قبـل و هـي
وجــود دولتــين و ســلعتين و نــوعين مــن عناصــر اإلنتــاج و حريــة التجــارة و المنافســة الكاملــة
باإل ــافة ال ــى االعتم ــاد عل ــى نظري ــة القيم ــة ف ــي العم ــل عن ــد قي ــاس تكلف ــة انت ــاج الس ــلع م ــع
افتراض باقي االفت ار ات األخرى طبقا للتحليل الكالسيكي منها:

1

 أن الموارد االقتصادية لكل دولـة تظـل كمـا هـي ثابتـة و أن كـل نـوا مـن أنـواا تلـك المـواردمتمثــل تمامــا ،بمعنــى أن عنصــر العمــل يتكــون مــن وحــدات متجانســة ال تختلــف فــي درجــة
الخصوبة أو الجودة.
 -أن عناصـ ــر اإلنتـ ــاج المختلفـ ــة (عنصـ ــر العمـ ــل ،رأس المـ ــال ،األرض و غيرهـ ــا تتحـ ــرك

بسـ ـهلة تام ــة م ــن نش ــاط ال ــى آخ ــر عل ــى المس ــتوى المحل ــي وفق ــا للعوائ ــد الجدي ــة لألنش ــطة
المختلفة و لكن ال يمكن ان تتحرك عناصر اإلنتاج من دولة الى أخرى.

 ثبات مستوى المعرفة الفنية كما هي داخل كل دولة مع إمكانية اختالف هذا المسـتوى مـندولة الى أخرى.
 ثبـات تكلفــة اإلنتــاج بمعنــى ان السـاعات الالزمــة للعمــل إلنتــاج الوحـدة الواحــدة مــن الســلعةتظل كما هي بصرف النظر عن الكمية المنتجة منها ،و هذا األمر يجعـل منحنـى عـرض
الســلعة ينخــذ الخــق األفقــي ال نهــائي المرونــة و لهــذ فــدن ثبــات التكــاليف هــو الســبب وراء
االتجاه الى التخصص الكامل بعد قيام التجارة.
 التوظف الكامل لعناصر اإلنتاج أو االتجاه التلقائي الى التوظيف الكامل.ب-

مبـدأ المـزايا النسبية:

لتو يح فكرة نظرية النفقات النسبية ننخذ المثـال التـالي و الـذي يت ـمن جـدوال لسـلعتين

بين دولتين هما إنجلت ار و البرتغال.

2

1
2

ميرندا زغلول رزق ،التجارة الدولية ،كلية التجارة(مصر :جامعة الزقازيق ،)2010 ،ص.26 .
املرجع نفسه ،ص ص.34-32 .
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الجـــدول رقــم ()02
تكلفة اإلنتاج مقدرة بساعات العمل الالزمة إلنتاج وحدة واحدة من السلعة
الــــدولــة

السلعـة

الطعــام

المنسوجات

انجلتــــــ ار

 2سـا

وحدة

 1سـا

وحدة

البرتغـــال

 3سـا

وحدة

 4سـا

وحدة

المصدر :من إعداد الطالب

نالحــظ فــي الجــدول الســابق أن البرتغــال ال تتمتــع بــني مي ـزة مطلقــة حيــث تكلفــة انتــاج
الطعام و المنتوجات أعلى من تكلفتها في إنجلترا ،و لكن بالتـدقيق فـي و ـع البرتغـال نالحـظ
أقل كفاءة في انتاج السلعتين و لكن بنسب متفاوتة.
 إن تكلفة انتاج الطعام في البرتغال مقارنة بتكلفة انتاجها فـي إنجلتـ ار يمكـن ان يـتم حسـابها
كاآلتي:
× = 100

× % 400 = 100

و هذا معناه أن تكلفة انتاج الطعام في البرتغال تمثل  % 400من تكلفتها في إنجلت ار.

 من ناحية أخرى أن تكلفـة انتـاج المنسـوجات فـي البرتغـال تمثـل فقـق  % 150مـن تكلفتهـا
في إنجلت ار و التي تحسب كالتالي:
× = 100

× % 150 = 100

مــن الوا ــح أن نقــص الكفــاءة فــي انتــاج المنســوجات أقــل مــن نقــص الكفــاءة فــي انتــاج
الطعام و هو ما يعنـي أن البرتغـال لـديها ميـزة نسـبية فـي انتـاج المنسـوجات عـن انتـاج الطعـام
على الرغم من عدم تميزها بني ميزة مطلقة في انتاج السلعتين.
و لكن لحساب التكاليف النسبية نجد إنجلتـ ار أكثـر كفـاءة نسـبية متفاوتـة ،حيـث أن تكلفـة
انتاج الطعام فيها مقارنة بتكلفة انتاجها في البرتغال يمكن حسابها كاآلتي:
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× = 100

× % 25 = 100

و ه ــذا يعن ــي أن تكلف ــة إنت ــاج الطع ــام ف ــي إنجلتـ ـ ار تمث ــل  % 25فق ــق م ــن تكلفته ــا ف ــي
البرتغال.

 مـن ناحيــة أخــرى أن تكلفــة انتـاج المنســوجات فــي إنجلتـ ار تمثـل فقــق  % 66,8مــن تكلفتهــا
في البرتغال و التي تحسب كالتالي:
× = 100

× % 66,8 = 100

هذا يعنـي أن إنجلتـ ار أي ـا اكثـر كفـاءة فـي انتـاج الطعـام عـن انتـاج المنسـوجات ،و هـو
مــا يعنــي أن إنجلتـ ار تملــك ميـزة نســبية فــي انتــاج الطعــام عــن انتــاج المنســوجات مــع الــرغم مــن
تمتعها بميزة مطلقة في انتاج السلعتين.
و عليه فدن تحليل ريكاردو قد اثبت انه من الممكن ان تقوم التجارة بـين كـل مـن إنجلتـ ار
و البرتغــال حيــث تتخصــص إنجلت ـ ار فــي انتــاج الطعــام و هــي الســلعة التــي تتمتــع فــي انتاجهــا
بميزة نسبية و تقـوم البرتغـال بالتخصـص فـي انتـاج المنسـوجات و هـي السـلعة التـي تتمتـع فـي
انتاجها بميزة نسبية.
ج-

مكاسب التجارة القائمة على التخصص وفقا لنظرية المزايا النسبية:

من أجل معرفة المكاسب التي يمكن أن تتحقق بالنسبة للدولتين بعد التجارة وفقـا لتحليـل

ريكاردو ،نجد أن ريكاردو قد افترض أن كل دولة تستهلك وحدة واحـدة فقـق مـن السـلعتين قبـل
و بعد التجـارة ،و هـذا االفتـراض يجعـل المكسـب ينحصـر فـي تخفـيض تكلفـة اإلنتـاج بعـد قيـام
التجارة بدال من زيادة الكمية المستهلكة من السـلعتين ،االفتـراض الثـاني الـذي و ـعه ريكـاردو
يتعلق بمعدل التبادل الدولي حيث أن كل دولة تقوم بمبادلة وحدة من الطعـام مقابـل وحـدة مـن
المنســوجات ،معنــى ذلــك أن تقــوم إنجلت ـ ار التخصــص فــي انتــاج الطعــام و البرتغــال فــي انتــاج
المنسوجات ،ثم يتم التبادل بينهمـا علـى أسـاس وحـدة مـن الطعـام مقابـل وحـدة مـن المنسـوجات
و لكــن يجــب التنكــد مــن أن هــذا المعــدل مقبــول بالنســبة للــدولتين و يشــترط أن المعــدل الــدولي

يجـب أن يكــون بــين المعــدلين الـداخليين للــدولتين حتــى يحقــق مكاسـب بالنســبة لهمــا ،فــدذا كــان
حساب معدل التبادل داخل الدولتين كما يلي:
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 1وحدة من الطعام =

وحدة من المنسوجات

 المعدل الدولي المقترح وفقا لريكاردو 1 :وحدة من الطعام= 1وحدة من المنسوجات
 المعدل الداخلي في البرتغال:

 1وحدة من الطعام=

=  1,33وحدة من المنسوجات

و بالتالي المعدل الدولي المقبول يجب أن يكون وحدة واحدة من الطعام مقابـل عـدد مـن
الوحدات من المنسوجات أكبر من نصف وحدة ،و لكنه أقل من  1,33وحدة و هـو مـا يحققـه
بالفعل المعدل الدولي الذي اقترحه ريكاردو.
و من أجل تو يح المكاسب بعد التجارة من وجهة نظـر ريكـاردو التـي يجـب أن تتحقـق
فــي صــورة انخفــاض فــي تكــاليف اإلنتــاج (مقاســة بســاعات العمــل  ،يجــب تقــدير تكلفــة انتــاج
وحدة واحدة من المنسوجات و الطعام قبل و بعد التجارة بالنسبة للدولتين.
-I

تكلفة اإلنتاج قبل قيام التجارة:

 تكلفة انتاج وحدة واحدة من الطعام في إنجلت ار هو ساعة عمـل واحـدة و تكلفـة انتـاج وحـدة
مــن المنســوجات هــو ســاعتين ،معنــى ذلــك أن التكلفــة الكليــة مقــدرة بســاعات العمــل هــي
ثالث ساعات عمل للدولتين.
تكلفـ ــة اإلنتـ ــاج فـ ــي إنجلت ـ ـ ار قبـ ــل التجـ ــارة = تكلفـ ــة انتـ ــاج وحـ ــدة طعـ ــام

تكلفـ ــة انتـ ــاج وحـ ــدة

منسوجات =  3ساعات عمل.
تكلفة اإلنتاج في البرتغال قبل التجـارة = تكلفـة انتـاج وحـدة طعـام

تكلفـة وحـدة منسـوجات =

 7ساعات عمل.
 -IIتكلفة اإلنتاج بعد قيام التجارة:
 إذا قامت إنجلت ار بالتخصص في انتاج الطعام (الـذي تتمتـع فـي انتاجـه بميـزة نسـبية فدنهـا
تحتــاج ال ــى انت ــاج وح ــدتين م ــن الطع ــام ،الوح ــدة األول ــى تخص ــص لالس ــتهالك المحل ــي و
الثانية الى التصدير الى البرتغـال مقابـل وحـدة واحـدة مـن المنسـوجات فـي هـذه الحالـة فـدن
تكلفة اإلنتاج تصبح ساعتين عمل أي:
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تكلفة اإلنتاج في إنجلت ار = وحدة طعام محلي لالستهالك
التجارة =  1ساعة عمل

وحدة طعام تصدر للبرتغال بعد

 1ساعة عمل =  2ساعة عمل

نالحظ أن تكلفة اإلنتاج بالنسبة إلنجلت ار قد انخف ت بمقدار ساعة عمل واحدة أي:
المكسب من التجارة = تكلفة اإلنتاج قبل التجارة – تكلفة اإلنتاج بعد التجارة
 بالنسبة للبرتغال فدنها تخصص في انتاج المنسـوجات التـي تتمتـع فـي انتاجهـا بميـزة نسـبية
و هــي تحتــاج الــى انتــاج وحــدتين مــن المنســوجات ،الوحــدة األولــى لالســتهالك المحلــي و
الوحدة الثانية للتصدير الى إنجلت ار مقابـل وحـدة واحـدة مـن الطعـام ،و فـي هـذه الحالـة فـدن
تكلفة اإلنتاج تصبح  6ساعات عمل أي:
تكلفة اإلنتاج في البرتغال = وحدة منسوجات لالستهالك المحلي
للتصدير إلنجلت ار =  3ساعات عمل

وحدة منسوجات

 3ساعات عمل =  6ساعات عمل

نالحظ ان تكلفة االنتاج بالنسـبة للبرتغـال قـد انخف ـت أي ـا بمقـدار سـاعة عمـل واحـدة
يج ــب التنكي ــد هن ــا ان المكس ــب م ــن التج ــارة ل ــيس بال ــرورة ان يظه ــر ص ــورة انخف ــاض ف ــي
التكــاليف و إنمــا يتحقــق مــن خــالل زيــادة مســتوى االســتهالك مــن احــد الســلعتين أو الســلعتين

معا ،كذلك فدن المكاسب من التجارة ليس بال روري أن تتنوا بالتسـاوي بـين أطـراف التبـادل،
المهــم فــي هــذه الحالــة أن تحقــق كــل دولــة قــد ار مــن المكاســب قــد يفــوق أو يقــل أو يســاوي مــا

يحصل عليه شركاؤها في التجارة.

" -5جــون ستيوارت ميـل" و نظرية القيـم الدوليـة:

أ -مدخل الى نظرية القيم الدولية:

لقــد عجــزت نظريــة النفقــات النســبية لريكــاردو عــن بيــان الكيفيــة التــي يتحــدد بهــا معــدل

التبادل الدولي الفعلي حيث اقتصرت على مجال تحدده قيمة تمثل الحد األدنى و أخرى تمثـل
الحــد األقصــى و أن قيمــة معــدل التبــادل يتـراوح بينهمــا ،و بالتــالي لــم تســتطيع أن تحــدد مقــدار

الكسب الذي يحصل عليه كل طرف مـن طرفـي التبـادل الـدولي ،لـذلك جـاءت نظريـة جــون

ســتيوارت ميـــل لتبــرز فكـرة الميـزة النســبية ،فبينمــا يــرى ريكــاردو أن النفقــة النســبية هــو تثبيــت

كمية اإلنتاج إلبراز الفروق في نفقات االنتاج ،يفـرق "جـون سـتيوارت مــيل" بـين حالـة التبـادل
ال ــداخلي و حال ــة التب ــادل ال ــدولي حي ــث ي ــرى أن مع ــدل التبـ ـادل ال ــداخلي يتح ــدد وفق ــا لنفق ــات
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اإلنتــاج النســبية فــي الــداخل ،و هــذا ال ينطبــق علــى التبــادل الــدولي ،لــذلك يعتمــد فــي اطــار
تحليلــه لحالــة التبــادل الــدولي تثبيــت النفقــة و التــي هــي وفــق نظريــة العمــل فــي القيمــة ليبــرز
الفــرق فــي اإلنتــاج و مــن ثــم الفــروق فــي اإلنتاجيــة حيــث يــرفض افت ـراض أن إنتاجيــة العمــل
واحدة في كل من الطرفين المتبادلين ليحل محله اختالف إنتاجية العمل من دولة الى أخرى.
و عليـه فقـد اعتمـدت نظريـة القـيم الدوليـة علـى اخـتالف الكفـاءات النسـبية للعمـل لتفســير
التجــارة الخارجيــة ،و تعتبــر أن معــدل التبــادل الــدولي و شــروطه هــو الــذي علــى أساســه يــتم
توزيع الكسب بين أطراف التجارة الدولية.
إن تحليــل نظريــة القــيم الدوليــة و قصــد صــياغتها فقــد تــم االعتمــاد علــى اشــتقاق منحنــي
الطلب المتبادل من منحنيي االنفاق الكلي ،و من ثـم تمثيلهـا بيانيـا قصـد تحديـد معـدل التبـادل
الــدولي و ال ــذي بموجب ــه يتبــين مق ــدار الكس ــب مــن التج ــارة الخارجي ــة بالنســبة لطرف ــي التب ــادل
الدولي ،و من ثم يمكن اعتبار أن نظرية القيم الدولية هي امتداد لنظرية التكاليف النسبية.
ب-

جـوهر نظرية القيـم الدولية:

طبقا لهذه النظرية فدن نسب التبادل الفعلية أو شروط التبادل الدولي تتحـدد طبقـا لقـوة و

مرونة طلب كـل دولـة علـى منتجـات الدولـة األخـرى ،أو بتعبيـر متكـافئ علـى الطلـب المتبـادل
أي عندما تكـافئ قيمـة صـادرات كـل دولـة لـدفع قيمـة واردتهـا مـن األخـرى هـذا مـا أسـماه جـون

ستيوارت ميل قانون الطلب المتبادل استكماال للمشوار الذي بـدأه جـون سـتيوارت ميـل لسـد

الثغ ـ ـرة فـ ــي تحليـ ــل ريكـ ــاردو لقـ ــانون النفقـ ــات النسـ ــبية اسـ ــتطاا االقتصـ ــاديان الكالسـ ــيكيان

مارشـ ــال و ايـ ــدجورث تقـ ــديم تحليـ ــل بيـ ــاني لقـ ــانون الطلـ ــب المتبـ ــادل و يقصـ ــد بمنحنيـ ــات
العرض و الطلب المتبادل ،أن منحنى طلب مصر على منتجات سوريا يعبر في نفس الوقـت
عــن عــرض مصــر لصــادراتها الــى ســوريا ،لــذلك يجــب عــدم الخلــق بــين هــذه المنحنيــات و
المنحنيــات العاديــة للعــرض و الطلــب التــي تقــوم بتحديــد العالقــة بــين عــرض و طلــب ســلعة

معينة و أسعارها النقدية في اطار نظرية الثمن.
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الشكل رقم ()01
تمثيل بياني لمنحنيات الطلب المتبادل
ل
د
و

كمية المنسوجات (س)

ع
جـ

كمية القمح
(ص)

هـ

ن

املصدر :سامي عفيفي حاتم ،التجارة الخارجية بين التنظيرو التنظيم ،مرجع سابق  ،ص.107 .

من الشكل البياني رقم( 1تقاس كمية السلعة (س على المحور األفقـي و كميـة السـلعة
(ص علـى المحـور ال أرسـي ،و تمثـل النقطـة (ه ـ نقطـة األصـل ،و بـافتراض ان مصـر تتمتــع

بتفرق نسبي في اإلنتاج القمح و سوريا يتفرق نسبي في انتاج المنسـوجات .لهـذا فـدن المنحنـى
(هـ ـ ل يمثــل منحنــى الطلــب المتبــادل لمصــر علــى (س و يعبــر علــى الكميــة التــي تطلبهــا
مصــر مــن المنســوجات مقابــل مــا تعر ــه مــن القمــح عنــد المســتويات المختلفــة ،و كــل نقطــة
علــى هــذا المنحنــى تمثــل نقطــة ت ـوان محتمــل فــي التجــارة الخارجيــة لهــذه الدولــة ،أمــا المنحنــى
(هـ ـ د فدنــه يمثــل منحنــى الطلــب المتبــادل لســوريا علــى القمــح ،و يعبــر هــذا المنحنــى علــى
الكميات التي تطلبها سـوريا مـن القمـح فـي مقابـل مـا تعر ـه مـن المنسـوجات عنـد المسـتويات

المختلفة و تمثـل كـل نقطـة علـى هـذا المنحنـى نقطـة تـوازن محتمـل فـي التجـارة الخارجيـة لهـذه
الدولة.
أما ميل المستقيم المتقطع (هـ و فدنه يعبر عـن معـدل التبـادل الـداخلي بـين المنسـوجات

و القمــح لســوريا قبــل قيــام التجــارة الخارجيــة ،و عنــد قيــام هــذه التجــارة تكــون ســوريا مســتعدة
لمبادلــة المنســوجات ( و هــي الســلعة التــي تتمتــع فيهــا بتفــوق نســبي بــالقمح (و الســلعة التــي
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تعـ ــاني منهـ ــا مـ ــن تخلـ ــف نسـ ــبي إال أنـ ــه كلمـ ــا زادت الكميـ ــة التـ ــي تتخلـ ــى عنهـ ــا سـ ــوريا مـ ــن
المنسوجات فدن الكمية التي تطلبهـا مـن القمـح مقابـل وحـدة واحـدة مـن المنسـوجات تـزداد ،مـن
هنــا فــدن منحنــى الطلــب المتبــادل (هـ ـ ل يزيــد ميلــه معب ـ ار عنــه بــالخق المســتقيم (هـ ـ و كلمــا

اتجهنا نحو اليمين ،و بالمثل نرى أنه في حالة مصر يمثل ميـل الخـق المسـتقيم المتقطـع (ه ـ

ا معــدل التبــادل الــداخلي بــين المنســوجات و القمــح لمصــر قبــل قيــام التجــارة الخارجيــة ،و

عندما تتخصص هذه الدولة في انتاج القمح ( و هي السلعة التي تتمتع فيهـا بتفـوق نسـبي و

تبدأ في التبادل الدولي فدنها تكون على استعداد للتبـادل طبقـا لنسـبة التبـادل الـداخلي قبـل قيـام
التجارة ،إال أنـه مـع ت ازيـد الكميـة التـي تحصـل عليهـا مـن المنسـوجات و تتنـاقص مـا لـديها مـن
القمــح فدنهــا تطلــب كميــات أكثــر مــن المنســوجات فــي مقابــل مــا تتنــازل عنــه مــن القمــح ،لهــذا
يتحــدب منحنــى الطلــب المتبــادل (هـ ـ د لمصــر إلــى أعلــى و يمثــل المنحنيــات () ـو ،هـ ـ ا
الحــدود الخارجيــة لمنطقــة ريكـاردو ،و هــي المنطقــة التــي يجــب علــى معــدل التبــادل الــدولي أن
يقع داخلها ،إذ أنه ال يمكن للتجارة الخارجية أن تقوم خارج هـذه الحـدود ،فلـيس مـن المتصـور
أن تصــدر أي مــن الــدولتين ســلعتها القوميــة فــي مقابــل جــزء مــن ال ـواردات أقــل مــن مــا كانــت
تســتطيع انتاجــه مــن نفــس الســلعة داخــل أ ار ــيها ،أمــا معــدل التبــادل الــدولي فيتحــدد بنقطــة
تقاطع منحنى الطلـب المتبـادل (ه ـ ل مـع منحنـى الطلـب المتبـادل (ه ـ د و هـي النقطـة (ج ـ
فــي الشــكل رقــم ( ، 1أمــا الخــق (هـ ـ جـ ـ فهــو تمثيــل خــق الســعر الجديــد و يقــيس ميلــه معــدل

التبادل الدولي ،و عند هذه النقطة تكون سوريا قد تنازلت عـن الكميـة (ه ـ ن مـن المنسـوجات
في مقابل الحصول على الكمية (ن جـ من القمح ،أما مصر فدنها تتنازل عن الكميـة (ن ج ـ
من القمح مقابل الحصول على الكمية (هـ ن من المنسوجات.

و بهـذه الطريقــة يكــون االقتصـاديون الكالســيك جـــون ســتيوارت مـــيل و ايــدرجوث

قد أجابوا عن السؤال الخاص بشروط التبادل و هي تعادل

في الشكل (. 01

 ثانيا  :النظرية النيوكالسيكية ''نظرية نسب عوامل اإلنتاج لهكشر و أولين''
يعود الف ـل فـي ظهـور نظريـة نسـب عومـل اإلنتـاج أو كمـا يطلـق عليهـا كـذلك النظريـة

الســويدية الــى االقتصــاديين الســويديين إلــي هكشــر فــي كتابــه الصــادر ســنة  1919بعنـوان
آثـار التجارة الخارجيـة علـى التوزيـع و بعـده الـى تلميـذه بــرتل أوليــن مـن خـالل كتابـه
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التجــارة اإلقليميــة و التجــارة الدوليــة الصــادر فـي ســنة  ،1933حيــث انتقـدا األســس التــي
قامت عليها النظرية الكالسـيكية فـي التجـارة الخارجيـة و التـي كانـت تتخـذ مـن العمـل العنصـر
الوحيــد للقيمــة مــع اعتبــار اخــتالف النفقــات النســبية إلنتــاج الســلعة كنســاس لظــاهرة التخصــص
الدولي أي قيام التجارة الدولية.
 -1فــروض النظـريـة:

يقوم نموذج هكشـر – أوليـن لنسب عوامل اإلنتـاج علـى عـدد مـن الفـروض األساسـية و

التــي تعتبــر شــرطا أساســيا لصــحة النتــائج التــي توصــل إليهــا النمــوذج مــن خــالل اعتبــار عامــل
الــوفرة أو النــدرة النســبية فــي كميــات عناصــر اإلنتــاج كمصــدر طبيعــي الخــتالف األســعار و
بالتــالي س ـببا لقيــام التجــارة الخراجيــة ،هــذا باإل ــافة الــى اعتمــاد النمــوذج علــى مجموعــة مــن
الفــروض اإلي ــاحية الهــدف منهــا التبســيق و إي ــاح التحليــل دون االخــالل بالنتــائج الرئيســية
للنموذج ،و تتمثل هذه الفروض األساسية فيما يلي:

1

الفرض األول :تماثل دوال اإلنتاج :بمعنى أن دالة انتاج السلعة الواحدة متشابهة فـي مختلـف

الدول مع تباينها بالنسـبة للسـلع المختلفـة ،بمعنـى أن الشـروط الفنيـة إلنتـاج السـلعة هـي نفسـها

فــي كافــة الــدول ممــا يســتدعي اســتبعاد دور التكنولوجيــا الــذي قــد يحــدث عنــه اكتســاب م ازيــا
تنافســية مــن طــرف احــدى الــدول خــالل فتـرة زمنيــة معــين ،و يعتبــر هــذا الفــرض مهمــا لصــحة

نمـوذج هكـــشر – أوليـــن و ذلــك مـن خــالل اســتبعاد عنصـر الــزمن و ثبـات النمــوذج األساســي
للنظرية و هو أمر

روري للبقاء على ثبات دوال اإلنتاج و كذا من خـالل التنكيـد علـى مبـدأ

االخــتالف النســبي فــي كميــات عناصــر اإلنتــاج كنســاس لتفســير قيــام التجــارة الخارجيــة عــن
طريق استبعاد دور التكنولوجيا.
الفرض الثاني :دوال اإلنتاج خطية و متجانسة :و يعنـي ذلـك أنـه فـي حالـة زيـادة المـدخالت
(عوامـل اإلنتــاج (العمــل

رأس المــال فـي انتــاج ســلعة مــا و بنسـبة معينــة ســيؤدي ذلــك إلــى

زيادة في حجم المخرجات و بنفس النسبة أي أن اإلنتاجية الحدية لكـل مـن عنصـري العمـل و

رأس المال تبقى ثابتة ،و ذلك أنها تعتمد فقـق علـى النسـبة التـي يـتم بهـا التـنليف بـين عناصـر
اإلنتاج و تستبعد اقتصاديات الحجم الكبير كنحد مصادر المزّايا النسبية المكتسبة.
1

سامي عفيفي حاتم ،التجارة الخارجية بين التنظيرو التنظيم ،مرجع سابق ،ص.121 .
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الفرض الثالث :سيادة المنافسة الكاملة :أي أن المنافسة الكاملة تسود في كافة األسـواق مـن
أس ـواق الســلع و الخــدمات و عناصــر اإلنتــاج ممــا يــؤدي الــى اســتبعاد اآلليــة االحتكاريــة التــي
تنظم أسواق اإلنتاج و االستهالك كما تستبعد كذلك ما يسـمى بتنـوا المنتجـات لـدى المسـتهلك
و اقتناعــه باســتقاللية المنتجــات بــذاتها عــن غيرهــا مــن األن ـواا التــي تنتمــي الــى نفــس طائفــة
المنتجات.

الفرض الرابع :عدم قدرة عناصر اإلنتاج على التنقل دوليا :و هـو نفـس مـا افتر ـه ريكـاردو

و بالتالي يركز النموذج اهتمامه على البحث في أسـاب قيـام التجـارة الخارجيـة علـى المنتجـات
التامة الصنع دون األخذ بعين االعتبار التجارة في السلع الوسيطة

الفرض الخامس :اختالف كثافة استخدام عناصر اإلنتاج :و يشير هـذا الفـرض الـى اسـتبعاد
ظاهرة انعكاس كثافة عناصر اإلنتـاج و التـي تعنـي اخـتالف نسـب أسـعار عناصـر اإلنتـاج ال
يؤدي بال رورة الى تغيير األو اا النسبية للسلع من حيث كثافة استخدام عناصر اإلنتاج.
الفرض السادس :غيـاب تكاليف النقل :و يؤكد هـذا الفـرض علـى عـدم وجـود نفقـات نقـل بـين

دول العــالم المختلفــة او أي عوائــق أخــرى طبيعيــة أو صــناعية أمــام التبــادل الــدولي ممــا يــؤدي
الى تطابق نسبة األسعار العالمية مع نسب األسعار الوطنية.
الفـــرض الســـابع :تماثـــل أذواق المســـتهلكين :و يش ــير ه ــذا الف ــرض ال ــى تش ــابه التف ــيالت
الخاصة بالمستهلكين فـي كافـة دول العـالم بحيـث أن التجـارة الدوليـة ال تـؤدي الـى التغييـر فـي
هذه األذواق.

أما الفروض اإلي احية لنموذج هيـكشر – أوليـن فتمثل في:

 oوجود دولتين فقـق (أ ،ب

 oوجود سلعتين فقق (س ،ص
 -2شـــــرح النظــريـة:
إن اختالف النسب التي تتوافر بها عناصر اإلنتاج يؤدي النفقات و األسعار النسبية
للسلعة الواحدة بين الدول ،و هو األمر الذي يدفع بالدولة الى التوجه نحو االستي ارد من
الخارج بقيمة أقل مما لو تمت عملية اإلنتاج داخل الدولة و هو المسعى الذي تعمل نظرية

هيـكشر – أوليـن إلثباته ،أما تحديد األسعار حسب نفس النظرية فيتم عن طريق عدة عوامل
تتحكم في كل من جانب العرض و الطلب على السلعة كما هو مبين في الجدول:
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الجـــــدول رقـم ()03

العوامل المحددة ألسعار السلع حسب نموذج "هيـكشر – أوليـن"
من جانب الطلـب

من جانب العــرض

العامل :1مدى توفر الكميات المختلفة من

العامل :3مستوى الدخل و على األقصى

عناصر اإلنتاج

هيكل توزيع هذا الدخل.

العامل :2الشروط الفنية لإلنتاج أو دالة اإلنتاج العامل :4تف يالت و أذواق المستهلكين.
المصدر :من إعداد الطالب.

و بالرجوا الى الفروض األساسية للنظرية و مقارنتها بالعوامل المذكورة في الجدول يت ح
لنا ما يلي:
 بالنسبة للعامل الثاني و المتعلق بدوال اإلنتاج فهي واحدة بالنسبة لدول العالم. بالنسبة للعامل الثالث و المتعلق بهيكل الدخل القومي فهو ثابت. -بالنسبة للعامل الرابع فدن تف يالت و أذواق المستهلكين هي بدورها متمثلة بين الدول.

و بالتالي لم يتبقى من العوامل السابقة الذكر سوى العامل األول المتعلق بمدى الوفرة

النسبية لكميات عناصر اإلنتاج كمصدر الختالق المزايا النسبية باعتباره العامل المفسر

لقيام التجارة الخارجية بين الدول ،و هو ما يعني أي ا أن نموذج هيـكثر – أوليـن في تفسير

ألسباب قيام التجارة الخارجية يعتمد على العوامل المتعلقة بجانب العرض دون الجوانب
المتعلقة بجانب الطلب.

و لتو يح كيف يحدد عامل الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر اإلنتاج نمق التبادل

الدولي يعتمد نموذج هيكشر– أوليـن لنسب عناصر اإلنتاج على الفر يتين النظريتين

التاليتين:

 oالفرضــية األولــى :و م ــمونها أن االخــتالف فــي عناصــر اإلنتــاج تــؤدي الــى اختالفــات
متماثلة في هيكل النفقات و األسـعار النقديـة للسـلع ممـا يسـهل مـن قيـام التجـارة الخارجيـة،
فكــل دولــة تقــوم بدنتــاج و تصــدير الســلع التــي تحتــاج الــى عنصــر اإلنتــاج الــذي تمتــع فيــه
بوفرة نسبية ،فمثال تلجن الدولة التي تملـك وفـرة نسـبية فـي عنصـر رأس المـال إلـى انتـاج و
تصــدير تلــك الســلع التــي تتطلــب كثافــة فــي رأس المــال كمــا تقــوم فــي نفــس الوقــت باســتيراد
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الســلع التــي يتطلــب انتاجهــا كثافــة عاليــة فــي عنصــر العمــل ،و المهــم هنــا هــو االخــتالف
النسبي و ليس المطلق لنسب عناصر اإلنتاج.
 oالفرضـــية الثانيـــة :و ت ــذهب ال ــى أن قي ــام التج ــارة الخارجي ــة ،و الت ــي ب ــدورها ت ــؤدي ال ــى
التعادل الجزئي على األقـل فـي أسـعار خـدمات عناصـر اإلنتـاج (الفائـدة فـي حالـة عنصـر

رأس المال و األجور في حالة عنصر العمل .
و فيما يلي شرح هاتين النظريتين:

1

-I

العالقــــــة بــــــين اختالفــــــات نســــــب تــــــوفر عناصــــــر اإلنتــــــاج و أســــــعار الســــــلع:
(شرح ،الفرضية األولى)

يمكن تقسيم السع حسب استخداماتها لخـدمات عناصـر اإلنتـاج حسـب النمـوذج هيــكشر

– أوليـن ،و بالتالي يمكن تقسيم السلع الى نـوعين (دون ان ننسـى أن عناصـر اإلنتـاج حسـب
النموذج هما عنصر العمل و عنصر رأس المال سـلع كثيفـة العمـل و سـلع كثيفـة رأس المـال

و لتو يح ذلك نفترض ما يلي:
لــدينا ســلعتين (س ،ص وعنص ـرين لإلنتــاج همــا (ا رم ـ از لعنصــر العمــل و (ر رم ـ از
لعنصر رأس المال:
* و يمكن القول أن السلعة (س كثيفة العمل (ا إذا توفر الشرط التالي:
>

)1( ................................

ا س= كمية العمل الالزمة إلنتاج وحدة واحدة من السلعـة

(س

ا ص= كمية العمل الالزمة إلنتاج وحدة واحدة من السلعة

(ص

ر س= كمية رأس المال الالزمة إلنتاج وحدة واحدة من السلعة (س
ر ص= كمية رأس المال الالزمة إلنتاج وحدة واحدة من السلعة (س
و م مون العالقة ( 1هو أن السلعة (س كثيفة العمل عن السلعة (ص الحتياجها
للعمل أكثر من رأس المال مقارنة بالسلعة (ص .
1

محمد سلطان أبوعلي ،التجارة الدولية نظرياتها و سياساتها(مصر :مكتبة املدينة ،)1991 ،ص ص.76-73 .
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* كما يمكن القول أن السلعة (ص كثيفة رأس المال اذا تحققت العالقة رقم (2
<

)2( ................................

و م مون العالقة ( 2هو ان السلعة (ص كثيفة رأس المال عن السلعة (س
الحتياجها لرأس المال أكثر من العمل مقارنة بالسلعة (س .
و بنفس الطريقة يمكن القول أن هناك دول كثيفة العمل و أخرى كثيفة رأس المال،

فلنفترض أن لدينا دولتين هما (أ (ب بحيث:
ا أ= كمية العمل المتوفرة في الدولة (أ
ا ب= كمية العمل المتوفرة في الدولة (ب
ر أ= كمية رأس المال المتوفرة في الدولة (أ

ر ب= كمية رأس المال المتوفرة في الدولة (ب
و لتحديد الدولة كثيفة العمل و األخرى كثيفة رأس المال نستعمل العالقتين التاليتين:
>
>

)3( ................................

)4( ................................

 تبيين العالقة رقم ( 3أن كمية العمل المتوافرة في الدولة (أ مقسومة على كمية رأسالمال المتوافرة بها أكبر من كمية العمل المتوافرة في الدولة (ب مقسومة على كمية أرس
المال المتوافرة بها ،و بالتالي فدن الدولة (أ بها وفرة نسبة في عنصر عمل مقارنة
بالدولة (ب .
 تبيين العالقة رقم ( 4أن كمية رأس المال المتوافرة في الدولة (أ مقسومة على العملالمتوافرة لديها أقل من كمية رأس المال المتوافرة على الدولة (ب على كمية العمل
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المتوافرة لديها و م مون ذلك أن الدولة (ب بها وفرة نسبية في رأس المال بالمقارنة
بالدولة (أ .
أما الخطوة الثانية في نموذج هيـكثر –أوليـن فتبين تنثير كثافة عناصر اإلنتاج على
مكافآتها و هي األجور في حالة عنصر العمل و سعر الفائدة في حالة عنصر رأس
المال ،و يمكن القول هنا أن الوفرة النسبية ألحد عناصر اإلنتاج تؤدي على انخفاض
مكافاة هذا العنصر ،و أن الندرة النسبية ألحد عناصر اإلنتاج تؤدي الى ارتفاا مكافنته
كما هو مبين ريا يا على النحو اآلتي:
>
>

)5( ................................

ر أ = كمية رأس المال المتوافرة في الدولة

(أ

ا أ = كمية العمـ ــل المتوافرة في الدولة

(أ

ر ب = كمية رأس المال المتوافرة في الدولة

(ب

ا ب = كمية رأس المال المتوافرة في الدولة

(ب

م أ = مكافنة عنصر رأس المال في الدولة

(أ

ل أ = مكافنة عنصر العمل في الدولة

(أ

م ب = مكافنة عنصر رأس المال في الدولة

(ب

ا ب = مكافنة عنصر العمل في الدولة

(ب

تبين العالقة رقم ( 5على ان الدولة (أ كثيفة العمل و الدولة (ب كثيفة رأس المال ،لذلك

تكون مكافنة عنصر العمل (األجور في الدولة (أ منخف ة عنها في الدولة (ب  ،بمعنى
مستويات األجور في الدولة (أ منخف ة مقارنة بمستويات األجور في الدولة (ب و بطريقة
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مماثلة فدن مكافنة عنصر رأس المال (سعر الفائدة في الدولة (ب منخف ة عن مكافنة
عنصر أرس المال في الدولة (أ  ،بتعبير مكافئ فدن مستويات سعر الفائدة في الدولة (ب
أقل من مستويات سعر الفائدة في الدولة (أ .

1

مما سبق يمكن أن نستنتج أن نموذج هيـكشر – أولين لنسب توفر عناصر اإلنتاج يخلص
في الفر ية األولى إلى أن اختالف النفقات و األسعار بين الدول هو سبب قيام التجارة

الخارجية بين الدول و يرجع هذا االختالف الى عامل الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر
اإلنتاج بين مختلف الدول و ينتج عن ذلك حسب هذا الجزء األول من النموذج ما يلي:

* اتجاه الدولة الى التخصص في انتاج و تصدير السلع التي تعتمد في انتاجها على
عنصر اإلنتاج األوفر نسبيا و بالتالي االعتماد عليه في انتاج سلعة ما يجعلها أرخص

نسبيا.

* اتجاه الدولة الى االعتماد على العالم الخارجي أو االستيراد لتلك السلع التي تحتاج في
انتاجها الى عنصر اإلنتاج النادر نسبيا نظ ار الرتفاا مكافنة هذا العنصر ،و بالتالي ارتفاا
نفقة اإلنتاج النسبية لتلك السلعة التي تعتمد عليه.

-II

تأثير قيام التجارة الخارجية على أسعار عناصر اإلنتاج( :شرح الفرضية الثانية)
و تــذهب الفر ــية الثانيــة مــن النمــوذج لنســب عناصــر اإلنتــاج الــى أن الحركــة الدوليــة

الحرة للسلع تنعكس على أسعار عناصر اإلنتاج ،فـدذا كانـت الدولـة (أ تنـتج بعـد قيـام التجـارة
الخارجية مزيدا من السـلع كثيفـة رأس المـال و الـذي تتمتـع فيـه بـوفرة نسـبية ،فـدن الطلـب علـى
رأس المال في هذه الدولة سوف يرتفع مما يؤدي الى ارتفاا أسعار الفائدة عن سعرها السابق
قبل قيام التجارة الخارجية و في نفس الوقت تنتج الدولة (ب بعد قيام التجـارة الخارجيـة مزيـدا
مــن الســلع كثيفــة العمــل و الــذي يتــوفر لــديها نســبيا فهــذا يــؤدي ازديــاد الطلــب علــى عنصــر
العمــل ممــا يــؤدي الــى ارتفــاا ســعره و يحــدث ممــا ســبق مــا يســمى وفــق أوليــــن االتجــاه نحــو
التعادل الجزئـي علـى األقـل بـين أسـعار عناصـر اإلنتـاج المتفاوتـة يعـد قيـام التجـارة الخارجيـة،

علــى اعتبــار أن حريــة تبــادل الســلع و الخــدمات تعــد عــامال معو ــا عــن الفــرض الكالســيكي
1

سامي عفيف حاتم ،التجارة الخارجية بين التنظيرو التنظيم ،مرجع سابق  ،ص ص.148-145 .
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القائــل بعــدم قــدرة عناصــر اإلنتــاج عــن التنقــل بــين مختلــف البلــدان ،و يعتبــر أوليـــن أن قــدرة

عناصــر اإلنتــاج علــى التنقــل بــين مختلــف الــدول يعتبــر شــرطا

ــروريا لحــدوث التعــادل التــام

بين أسعار عناصر اإلنتـاج و بمـا أن هـذا الشـرط يتعـارض مـع الفـرض ال اربـع للنمـوذج فـيمكن
القول أن النموذج ال يسلم إال بدمكانية حدوث التعادل الجزئي بين عناصر اإلنتاج.
 المطلب الثاني :لغــز '' ليـونتيف'' و االتجاهات الحديثة في التجارة الدولية
 أوال :لغز '' ليـونتيف'' و قيـم نموذج '' '' H-O
 -1الـدراسة التطبيقية لـ '' ليـونتيف'':
لقـ ــد اعتمـ ــد نمـ ــوذج  H-Oمـ ــن تفسـ ــيره للتجـ ــارة الدوليـ ــة علـ ــى مـ ــدى الـ ــوفرة النسـ ــبية
لعناصر اإلنتاج التي تمتلكها كل دولة ،إال أن النموذج مع ذلك تعرض للعديـد مـن االنتقـادات
النظريــة و التطبيقيــة خاص ــة عنــد محاول ــة تطبيــق نمــوذج  H-Oعل ــى التجــارة الخارجي ــة

للواليــات المتحــدة األمريكيــة مــع بــاقي دول العــالم مــن طــرف االقتصــادي فاســيلي ليونتيــف

ع ـ ــن طري ـ ــق د ارس ـ ــة تطبيقي ـ ــة للنم ـ ــوذج س ـ ــنة  1951مس ـ ــتخدما أس ـ ــلوبا جدي ـ ــدا ف ـ ــي التحلي ـ ــل
االقتصادي عرف باسم جداول المدخالت و المخرجات.

حيث بدأ ليونتيف

دراسة من منطلق اقتنـاا بالنتـائج و التوصـيات التـي انتهـت إليهـا

الد ارســة التحليليــة لنمــوذج  H-Oو لمــا كانــت هــذه الد ارســة التطبيقيــة تركــز علــى الواليــات
المتحدة األمريكية و التي كانت أكبر دولة في العالم وفـرة فـي عنصـر رأس المـال فلقـد توقـع

ليونتيـــف أن تقــوم الواليــات المتحــدة األمريكيــة بدنتــاج و تصــدير الســلع كثيفــة رأس المــال و
تستورد السلع كثيفة العمل.

أال أن الواق ــع ال ــذي اكتش ــفه ليونتيـــف ك ــان مغ ــاي ار ل ــذلك تمام ــا ،حي ــث أن ص ــادرات

الواليات المتحدة األمريكية تكون أساسا من سلع كثيفة العمل و أن وارداتهـا تتكـون أساسـا مـن
ســلع كثيفــة رأس المــال و هــي نتــائج تخــالف مــا جــاء بــه نمــوذج  H-Oفــي نســب عناصــر
اإلنتاج و قد عرفت هذه النتائج في األدب االقتصادي باسم لغـز ليونتيف .

و لقــد حــاول ليـــونتيف تبريــر هــذه النتــائج مــن منطلــق أنــه لــيس صــحيحا أن العنصــر

المتــوفر نســبيا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة هــو رأس المــال إذا مــا أخــذ فــي عــين االعتبــار

مستوى كفاءة العامل األمريكي التي تبلغ في الحقيقة ثالثة أ عاف غيره من العمـال األجانـب
نتيجــة اخــتالف مســتويات التعلــيم و الخبـرة و التـدريب و التنظــيم ممــا يجعلــه أكثــر إنتاجيــة مــن
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نظيره في الدول األخرى فدذا ما أخذت هذه الفروقات في النوعية و المهارة فدن أمريكـا تصـبح
وفيرة للعمل نسبيا.

1

 -2االنتقادات الموجهة لنموذج '' هيتكثر أوليـن'':

لقد حاول النموذج إعطاء تفسير أسبـاب المزايا النسـبية فـي نسـب تـوافر عناصـر اإلنتـاج

باالعتماد على أنظمة اإلنتاج الداخلي للدول دون االعتماد بالمشاكل العملية للتجارة الخارجيـة
لهذا كان هذا النموذج مسرحا للعديد من االنتقادات التي من أهمها:

2

 ركــز النمــوذج علــى الفـارق الكمــي فــي عــرض عناصــر اإلنتــاج مــن حيــث توفرهــا و نــدرتها
مع اهمال االختالف النوعي في عرض هذه العناصر.
 صعوبة تحديد كثافة عناصر اإلنتاج في السلع الداخلية في التجارة الدولية في حالة وجـود
أكثر من عاملين من عوامل اإلنتاج.

 لــم تتعــرض النظريــة إلمكانيــة تغيــر الم ازيــا النســبية ممــا يجعلهــا تتصــف بالســكون حيــث أن
الميزة النسبية قابلة للتغيير من وقت آلخر.
 تهتم النظرية بمقارنة الو ع قبل و بعد قيـام التجـارة الخارجيـة و التخصـص مـع اهمـال مـا
يحدث خالل الفترة االنتقالية من الو ع األول الى الو ع الثاني.
 تفتــرض النظريــة أن الهيكــل االقتصــادي واحــد فــي كــل الــدول مــن حيــث مرونتــه و قدرتــه
على التكيف أي أنها ال تفرق بين الدول المتقدمة و الدول المتخلفة و هو مغاير للواقع.

 ثانيا :االتجاهات الحديثة المفسرة للتجارة الخارجية

في اطار السعي نحو حـل لغـز ليونتيـف عرفـت النظريـة البحتـة فـي التجـارة الخارجيـة

تطــو ار هامــا ابتــداءا مــن ســنوات الســتينات ،هــذا اللغــز الــذي فجــر التنــاقض الكبيــر بــين منطــق

تحليــل نمــوذج هيكثـــر – أولـــين فــي نســب عناصــر اإلنتــاج فــي تفســيره لــنمق و شــروط قيــام

التجارة الخارجية و بين الواقع االقتصادي العالمي منذ الحرب العالمية الثانيـة الـى يومنـا هــذا،

و لقد اتخذت هذه المحاوالت اتجاهين رئيسين:

1
2

جودة عبد الخالق ،االقتصاد الدولي(مصر  :دار النهضة العربية ،)1992 ،ص ص.48-47 .
محمود يونس محمد و آخرون ،االقتصاد الدولي و التجارة الخارجية ،مرجع سابق ،ص.92 .
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-1نظريات االتجاه األول:

يسعى مؤيدو هذا االتجاه الى هدم نموذج هيكثـر – أولـين فـي نسـب عناصـر اإلنتـاج و

بالت ــالي ال ــى ه ــدم كاف ــة النظري ــات الكالس ــيكية و النيوكالس ــيكية الت ــي حاول ــت تفس ــير التج ــارة
الخارجية من جانب العرض ،و التي اتخـذت التشـكيك فـي الفـروض الرئيسـية التـي يقـوم عليهـا
الفكــر الكالســيكي فــي التجــارة الخارجيــة منهاجــا لهــا و يشــتمل هــذا االتجــاه علــى المنــاهج و
النظريات التاليـة:

1

أ -منهج قابلية كثافة دوال اإلنتاج لالنعكاس '' الدراسة التطبيقية لـ منحــاس'':

و جاء هذا المنهج في شـكل د ارسـات تطبيقيـة أج ارهـا االقتصـادي الهنـدي منحـــــاس

Minhas

Singh

 Bagichaإلثب ــات قابليـ ـة كثاف ــة دوال اإلنت ــاج ال ــى التب ــديل أو

االنعكاس و هو ما يعتبر تحديا خطيـ ار لنمـوذج هيكثـر – أولـين لنسـب عناصـر اإلنتـاج بـل و
لمجموع ــة النظري ــات البحت ــة ف ــي التج ــارة الخارجي ــة و الت ــي م ــمونها أن دال ــة اإلنت ــاج كثيف ــة

العمــل يمكنهــا أن تصــبح بعــد مســتوى معــين مــن األســعار النســبية لعناصــر اإلنتــاج دالــة كثيفــة
رأس الم ــال و ي ــنعكس هيك ــل الـ ـواردات بالتبعيـ ـة م ــن س ــلع كثيف ــة رأس الم ــال ال ــى س ــلع كثيف ــة
العمل.

و لكي يبرهن منحــاس على تفسـيره لحـدوث ظـاهرة تبـديل أو انعكـاس كثافـة عناصـر

اإلنتاج قام بتقدير ما أطلق عليه اسـم المرونـات الثابتـة لـدوال اإلنتـاج االحالليـة لمجموعـة مـن
الصناعات شملت احدى و عشرون صناعة من مختلف الدول من أجـل البرهـان علـى حـدوث
هذه الظاهرة ،و كانت النتائج التـي توصـل إليهـا تشـير الـى أن اخـتالف مرونـات االحـالل بـين
الصــناعات المختلفــة تــؤدي الــى حــدوث ظــاهرة انعكــاس كثافــة عناصــر اإلنتــاج عنــد مســتويات
مختلفــة لألسع ــار النســبية لهــذه العناصــر ،و مــن المؤكــد أن صــحة هــذه النتــائج التــي توصــل
اليهــا منحــــاس مــن خــالل الد ارســة التطبيقيــة اتــي قــام بهــا لنمــوذج "هيكث ـر – أولــي"ن تعنــي

عــدم قــدرة هــذا النمــوذج و غي ـره مــن النظريــات المفس ـرة للتجــارة الخارجيــة علــى تقــديم الب ـراهين
المؤشرات الختيـار الصـورة التـي يمكـن أن تكـون عليهـا دالـة اإلنتـاج ،و وفقـا لهـذه النتـائج فـدن

اختالف كثافة عناصر اإلنتاج بالنسبة للسلعة الواحدة بين مختلف دول العـالم يـؤدي الـى هـدم

الفر يات التي يرتكز عليها نموذج "هيكثر – أولين" في التجارة الخارجية.
1
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ب-هيكـل الحماية التجارية:
و يقر هذا المنهج ب رورة األخذ بعين االعتبار االثـار الممكنـة لهيكـل الحمايـة التجاريـة
التي تتخذه كل دولة عند محاولة إعطـاء أي تفسـير لقيـام التجـارة الخارجيـة بـين مختلـف الـدول

و هـو مـا حـاول االقتصـادي تريفـز

 Travisاثباتـه مـن خـالل قيامـه بد ارسـات تطبيقيـة

قائمة على فرض وجود عنصرين مـن عناصـر اإلنتـاج ،و همـا عنصـر العمـل و عنصـر رأس
المال ،مع اعتبار أن عنصر العمل هـو العنصـر النـادر نسـبيا فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة

مــع تمتعــه بالحمايــة عــن طريــق القيــود الجمركيــة و الغيــر الجمركيــة علــى وارداتــه مــن الخــارج،

أما عنصر رأس المال فيتمتع بالوفرة النسبية في نفس البلد دون أن تفـرض عليـه قيـود حمائيـة

علــى ال ـواردات األمريكيــة كثيفــة رأس المــال ،و وصــل تــــريفز فــي النهايــة الــى أن نتــائج
داســته التطبيقيــة تؤيــد الحجــة القائلــة أن الواليــات المتحــدة األمريكيــة تســتورد ســلعا كثيفــة رأس
المال بنسبة أكبر من استيرادها لسلع كثيفة العمل نتيجة لطبيعـة هيكـل الحمايـة التجاريـة الـذي

تتبعه كما تمكن االقتصادي بـالسا  Balassaمن الوصول الى نتائج متشابهة مـن خـالل

قيامه بدراسات مشابهة لتلك التي قام بها تريفز مفادها عدم قـدرة نمـوذج "هيكثـر – أولـين"
لنس ــب عناص ــر اإلنت ــاج عل ــى احتـ ـواء ظ ــاهرة الحماي ــة الجمركي ــة و اآلث ــار الت ــي تنش ــن عنه ــا،

مستدال بمثال انشاء السوق األوروبية المشتركة و ما قامت به الدول األع اء من تخفي ـات
جمركيـة و كميـة علـى التجـارة الخارجيـة بـين الــدول األع ـاء فـي التكتـل ممـا أحـدث نوعـا مــن
التوس ــع ف ــي حج ــم تجارته ــا اإلقليمي ــة نتيج ــة تمتعه ــا ب ــوفرة العم ــل النخف ــاض نفق ــات إنتاجه ــا
النسبية.
ج-نظرية '' لنـدر'' في تشابه هياكل الدخل أو التفضيل:

ترجــع هــذه الفر ــية لالقتصــادي الســويدي لينــدر  Stephane Linderو الــذي

انطلــق فــي تحليلــه علــى أســاس أن الدولــة تقــوم بتصــدير الســلع التــي تملــك لهــا أسـواقا كبيـرة و
رائج ــة مب ــر ار ذل ــك بالحاج ــة ال ــى انت ــاج وفي ــر الحج ــم و تخف ــيض تكلفته ــا و بالت ــالي تخف ــيض
أسعارها بشكل كاف لتمكينها من الحصول على حصة كبيرة في األسواق األجنبية ،كما يعتقـد

ليندر أن الدول متشابهة الدخل ستكون أي ـا متشـابهة الـذوق ،و توصـل بالتـالي أن فـرص

التصدير لكل دولة ستكون في أسواق الدول األخرى التي تشبهها من ناحية الدخل.
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و ف ــي ه ــذا االط ــار توق ــع لينــــدر أن ه ــذا الن ــوا م ــن التج ــارة سينحص ــر ف ــي السـ ــلع

المتشــابهة و التــي فــي نفــس الوقــت متمــايزة بطريقــة أو بــنخرى و بالتــالي فــدن التجــارة الخارجيــة
وفــق هــذا التحليــل ســتتركز فــي المنتجــات الصــناعية بــين الــدول المتشــابهة مــن حيــث الــدخل و
أنمــاط الطلــب ،كمــا يعتقــد

لينــدر أن هــذا األســلوب فــي تفســير التجــارة ينطبــق فقــق علــى

السلع الصناعية الخا عة للتنويع حيث يلعب كل من التف يل و وفـرات الحجـم دو ار أساسـيا،

أما فيما يخص تجارة السلع األساسية و األوليـة فهـي تتبـع نمـوذج هيكشـر – أولـين مـن حيـث

وفرة نسب عوامل اإلنتاج ،و يتنبن هذا المنهج بنن تدفقات السلع دوليـا تكـون أكبـر حجمـا كلمـا
زاد االختالف في الذوق و الوفرة ألن ذلك سيؤدي اختالفات أكبر في التكاليف و األسعـار.

1

و لقد كانـت هنـاك محـاوالت عديـدة مـن أجـل اختيـار عالقـة االرتبـاط الموجبـة بـين كثافـة
التجــارة الخارجيــة و تشــابه هياكــل الطلــب الداخليــة وفــق العالقــة التــي توصــلت إليهــا نظريــة

لينـــدر إال أن هــذه المحــاوالت لــم تــنجح ،ممــا يفقــد هــذه النظريــة قــدرتها علــى تفســير الواقــع
االقتصادي رغم تقديمها لمعطيات جديدة غير تلك التي جاءت في نظرية "هيكشر – أولين".

-2نظريات االتجاه الثاني:

و يشــتمل هــذ االتجــاه علــى مجموعــة النظريــات و المنــاهج التــي تهــدف الــى حــل لغــز

ليونتيـــف عــن طريــق تطــوير نمــوذج "هيكشـــر – أولـــين" و كــذا كافــة النظريــات الكالســيكية

األخرى المفسرة للتجارة الخارجية من ناحية العرض ،و بالتالي فدراسات هذا المـنهج تتفـق مـع

نم ــوذج "هيكشــــر – أولــــين" فـ ــي اتخ ــاذ العـ ــرض متغيـ ـ ار اقتص ــاديا مسـ ــتقال و الطل ــب متغي ـ ـ ار
اقتصاديا تابع ،كما أن هناك نوا من االخـتالف بينهمـا مـن جانـب بسـاطة التحليـل الـذي قدمـه

نمــوذج "هيكشـر – أولــين" و الــذي يمكنــه اســتيعاب الظـواهر االقتصــادية العالميــة الناتجــة عــن
مسيرة االقتصاد العالمي بعد الحرب العالمية الثانية ،و بالتالي فجـوهر هـذا االتجـاه الثـاني هـو

تطــوير نمــوذج "هيكش ـر – أولــين" عــن طريــق اســتيعاد كــل الفــروض غيــر الواقعيــة التــي يقــوم
عليها النموذج و األخذ بفروض أكثر انسجاما و واقعية تتماشى و الواقـع االقتصـادي المعـاش
و بما يتماشى مع إنجازات الثورة الصناعية الثانية أو ما يطلق عليها بثورة المعلومـات ،و هـو
مــا يتطلــب إعــادة النظــر فــي النمــاذج المبســطة التــي صــاغتها النظريــة الكالســيكية ،وي ــم هــذا
االتجاه باإل ـافة الـى النظريـة التكنولوجيـة فـي التجـارة الخارجيـة – و التـي يتسـم تفصـيلها فـي
1
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المطلــب المـوالي مــن هــذا المبحــث – كـل مــن نظريــة نســب عناصــر اإلنتــاج الجديــدة و نظريــة
اقتصاديات الحجم و ذلك كما يلي:
أ-نظرية نسب عناصر اإلنتاج الجديدة:

و يطلق عليها أي ا نظرية رأس المال البشـري ،و ال تقـر هـذه النظريـة بتجـانس عنصـر

العمــل كمــا جــاءت بــه النظريــة الكالســيكية ،و إنمــا ينقســم هــذا العنصــر وفــق هــذه النظريــة الــى
مجموعات غيـر متجانسـة تتفـاوت فيمـا بينهـا مـن حيـث درجـة المهـارة ،بحيـث تقسـم العمـل الـى
قســمين العمــل غيــر المــاهر و تعتبـره عنصـ ار انتاجيــا مســتقال ،و العمــل المــاهر أو رأس المــال
البشري و تعتبره هو كذلك عنص ار انتاجيا آخ ار مستقال بذاتـه ،و تعتبـر هـذه النظريـة ان العمـل
الماهر يعتبر نوعا من االستثمارات يجب أن ت ـاف الـى عنصـر رأس المـال و بالتـالي يمكـن

تعري ــف عنص ــر رأس الم ــال البش ــري عل ــى أن ــه نس ــبة األي ــدي العامل ــة الم ــاهرة و المدرب ــة إل ــى
اجمــالي قــوة العمــل لصــناعة مــا أو لبلــد مــا ،كمــا تــدل مســتويات األجــور المتوســطة فــي إحــدى
الصناعات على درجة التنهيل و التدريب لأليدي العاملة.
و تنقســم كــال مــن الــدول و الســلع وفقــا لهــذه النظريــة حســب مــدى الــوفرة أو النــدرة فــي

النســبة فــي العمــل البشــري إلــى ســلع و دول كثيفــة األيــدي العاملــة المــاهرة مــن جهــة و ســلع و

دول نادرة األيـدي العاملـة المـاهرة مـن جهـة أخـرى ،ممـا أعطـى تفسـي ار جديـدا لغ ــز" ليونتيـف"،
فالواليــات المتحــدة األمريكيــة تتميــز بكــون صــادراتها الصــناعية كثيفــة العمــل و يرجــع ذلــك الــى

مــا تتميــز بــه مــن وفـرة نســبية فــي عنصــر رأس المــال البشــري ،فــدذا مــا جمعنــا بــين الصــادرات
الكثيفـة رأس المـال المـادي و الصــادرات كثيفـة رأس المـال البشــري للواليـات المتحـدة األمريكيــة
لوجدنا أن الصادرات األمريكية في نهاية المطاف كثيفة رأس المـال و هـو مـا يتفـق مـع جـوهر

النموذج الساسي" لهيكشر – أولين" لنسب عناصر اإلنتاج.

1

ب-نظرية اقتصاديات الحجم:

و هي النظرية التـي تطـور و تعـدل نمـوذج هيكثـر – أولـين لنسـب عناصـر اإلنتـاج عـن

طري ــق إدخاله ــا لوف ــورات االنت ــاج الكبي ــر كمص ــدر رئيس ــي للم ازي ــا النس ــبية المكتس ــبة ،و ذل ــك
باعتبار وجود سوق داخلي

خم شرطا أساسيا لتصدير تلك السلع التي تنتج في ظـل شـروط

اقتص ــاديات الحج ــم و المتمثل ــة ف ــي زي ــادة الفائ ــدة م ــع زي ــادة اإلنت ــاج ،و بتعبي ــر متك ــافئ نش ــن
1

سامي عفيفي حاتم ،التجارة الخارجية بين التنظيرو التنظيم ،مرجع سابق ،ص.198 .

49

اإلطار النظري للتجارة الخارجية والسياسة التجارية

الفصل األول

وفــورات اإلنتــاج الكبيــر نتيجــة النخفــاض نفقــات اإلنتــاج مــع توســع العمليــات اإلنتاجيــة و تــرى
هــذه النظريــة أن الــدول الصــناعية كبي ـرة الحجــم تحصــل علــى م ازيــا نســبية مكتســبة مصــدرها
اقتصــاديات الحجــم فــي انتــاج الســلع تامــة الصــنع و الســلع االســتهالكية ،نتيجــة قــدرتها علــى

التنثير على أذواق المستهلكين في الدول األخرى ،و على العكس تـرى هـذه النظريـة أن الـدول
الصناعية الصغيرة الحجم تتجه الى الحصول علـى م ازيـا نسـبية مكتسـبة مصـدرها اقتصـاديات
الحجـ ــم فـ ــي السـ ــلع نصـ ــف المصـ ــنعة أو الوسـ ــيطة لعـ ــدم قـ ــدرتها فـ ــي التـ ــنثير علـ ــى اذواق و
تف يالت المستهلكين في الدول األخرى.
و مما سبق يمكن القـول بـنن هـذه النظريـة تسـعى الـى تفسـير نمـق التجـارة الخارجيـة بـين
ال ــدول الص ــناعية المتقدم ــة ذات األسـ ـواق الداخلي ــة الكبيـ ـرة مث ــل الوالي ــات المتح ــدة األمريكيـ ـة،

ألمانيا و فرنسا من جانب ،و بين الدول الصناعية ذات السوق الداخلي الصغير مثـل بلجيكـا،

اليونان من جانب آخر.
المطلب الثالث :النظرية التكنولوجية في التجارة الخارجية

 أوال :فـروض المناهج التكنولوجية

يتمث ـ ــل الج ـ ــوهر الع ـ ــام للنظري ـ ــة التكنولوجي ـ ــة ف ـ ــي إ ـ ــافة التكنولوجي ـ ــا و الظـ ـ ـواهر
التكنولوجيــة كعنصــر مســتقل م ــن عناصــر اإلنتــاج ،و ذلــك ال ــى جانــب العمــل و رأس الم ــال
بمختلف أنواعها ،و على هذا األسـاس يـتم تفسـير أنمـاط التخصـص و التبـادل فيمـا بـين الـدول

فــي أنــوا مــن المنتجــات تعتبــر نتيجــة مباش ـرة للتغي ـرات التكنولوجيــة التــي تكــون إمــا فــي شــكل
اختراا أو في شكل تجديـد ،بحيـث يعتبـر كالهمـا اكتسـاب الدولـة لميـزة نسـبية فـي انتـاج إحـدى

الســلع الموجهــة أساســا الــى الســوق الــداخلي ،و مــن نتيجــة ذلــك أي ــا قيــام الــدول المخترعــة
بتصــدير هــذه الســلع الــى السـواق الخارجيــة لتمتعهــا بم ازيــا نســبية ذات طبيعــة احتكاريــة و فنيـة
لفترة زمنية محددة تعرف باسم الفجوة التكنولوجية.
و تعتمــد النظريــة التكنولوجيــة علــى مجموعــة مــن الفــروض األساســية تختلــف مــن حيــث

الم ــمون و االتجــاه ع ـن الفــروض األساســية التــي قامــت عليهــا النظريــات الكالســيكية و قــد
انعكــس ه ــذا االخ ــتالف عل ــى النت ــائج المتوصــل إليه ــا ،و يمك ــن تلخ ــيص الف ــروض األساس ــية
للمناهج التكنولوجية فيما يلي:

1

1

سامي عفيفي حاتم ،التجارة الخارجية بين التنظيرو التنظيم ،مرجع سابق ،ص ص.214-206 .
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الفرض األول:
يخ ــع تــدفق المعلومــات مــن التجــارة الخارجيــة الــى العديــد مــن القيــود علــى عكــس مــا

افتر ـ ــته النظريـ ـ ــات الكالس ـ ــيكية ،و يكـ ـ ــون الحص ـ ــول عليهـ ـ ــا مقاب ـ ــل نفقـ ـ ــات يطل ـ ــق عليهـ ـ ــا
االقتصاديون اسم نفقة المعلومـات ممـا يترتـب علـى ذلـك قيـام المنتجـين فـي دولـة االختـراا

أو التجديــد توجيــه اســتثماراتهم فــي مجــال البحــث فــي اطــار مــا هــو متــاح مــن فــرص لألس ـواق
المختلفــة للمنتجــات الجديــدة ،و التــي تكــون فــي مراحلهــا األولــى غيــر جذابــة و غيــر مشــجعة

الرتفـ ــاا درجـ ــة المخـ ــاطرة نتيجـ ــة عـ ــدم تـ ــوفر المعلومـ ــات الكافيـ ــة التـ ــي يرغـ ــب المنتجـ ــين فـ ــي
الحصــول عليهــا عــن أذواق المســتهلكين بالخــارج ،ممــا يــنعكس فــي

ــعف ثقــة المنتجــين فــي

األسـ ـواق العالمي ــة للمنتج ــات الجدي ــدة مم ــا ي ــؤدي ال ــى تحم ــل الدول ــة بل ــد الختـ ـراا أو تط ــوير
المنتجات الى تحمل نفقات عالية ت عف من قدرتها التنافسية.
الفرض الثاني:
عـدم تماثـل دوال اإلنتـاج بالنسـبة للسـلعة الواحـدة بـين الـدول المختلفـة ،و يرجـع ذلـك الـى
ان التكنولوجيــة المســتخدمة فــي عمليــة اإلنتــاج ليســت شــائعة و معروفــة لــدى كافــة المنتجـين و
يصعب الحصول عليها ،فهذه األنواا من التكنولوجية تعـد احتكـا ار و امتيـا از لـبعض الـدول مـن
صــناعات معنيــة هــي صــاحبة االخت ـراا أو التجديــد فيهــا ،و علــى هــذا األســاس يــرى أنصــار

المناهج التكنولوجية أن التغير أو التطور التكنولوجي يمثل عنص ار جديدا من عناصـر اإلنتـاج

حيــث أن التفــوق التكنولــوجي إلحــدى الــدول يمكنهــا مــن الحصــول علــى م ازيــا نســبية احتكاريــة
ذات طبيعة وقتية مرتبطة بطول الفجوة التكنولوجية.
الفرض الثالث:
دوال اإلنتاج ليست خطية و ليست متجانسة كما افتر ـته النظريـة الكالسـيكية ،ذلـك أن

اإلنتاج فـي ظـل النظريـة التكنولوجيـة لخ ـع لقـانون الغلـة المت ازيـدة (النفقـة المتناقصـة بمعنـى
أن زيادة المدخالت في انتاج احدى سلع دورة المنتج بنسبة معينة يؤدي إلى زيـادة المخرجـات
بنســبة اكبــر نظ ـ ار الن اإلنتاجيــة الجديــة لعناصــر اإلنتــاج ليســت ثابتــة و إنمــا تتغيــر مــع تغي ـر
حجم اإلنتاج.
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الفرض الرابع:
قــدرة عناصــر اإلنتــاج علــى التنقــل جزئيــا بــين الــدول ,حيــث أن المــنهج التكنولــوجي يقــر
بقـ ــدرة رأس المـ ــال المـ ــادي علـ ــى التنقـ ــل بـ ــين الـ ــدول المختلفـ ــة فـ ــي صـ ــورة تجهي ـ ـزات و آالت
و مع ــدات ،و ه ــو ال ــدور ال ــذي تق ــوم ب ــه الش ــركات المتع ــددة الجنس ــيات ف ــي تنمي ــة العالق ــات
االقتصـ ــادية الدوليـ ــة حيـ ــث تتمثـ ــل فـ ــي االس ـ ـتثمارات األجنبيـ ــة المباش ـ ـرة التـ ــي تقـ ــوم بهـ ــا هـ ــذه
الشركات.
الفرض الخامس:
انقســام العــالم إلــى وحــدات سياســية و جغرافيــة مســتقلة لجعلــه مــن الصــعب أن يخ ــع
لشروط المنافسة الكاملة ،فحركة التجـارة الخارجيـة تخ ـع للعيـد مـن القيـود التجاريـة الجمركيـة
و غيـ ــر الجمركيـ ــة باإل ـ ــافة إلـ ــى تـ ــنثير نفقـ ــات النقـ ــل و دورهـ ــا فـ ــي تحديـ ــد أسـ ــعار السـ ــلع
و الخدمات الداخلية في إطار التخصص و التبادل الدولي ،فالعالم الواقعي يعرف اشـكاال مـن
تنظيمات األسواق العالمية منها االحتكار و المنافسة أالحتكارية.
الفرض السادس:
إمكاني ــة ح ــدوث ظ ــاهرة انعك ــاس أو تب ــديل كثاف ــة عناص ــر اإلنت ــاج ف ــي حال ــة اخ ــتالف
مســتويات األســعار النســبية لعناصــر االنتــاج فــي مرحلــة المنــتج الجديــد و فــي مرحلــة المنــتج
النا ــج ،حيــث يصــعب فــي هــاتين المــرحلتين تحديــدهما إذا كانــت ســلعة دورة المنتــوج ســلعة
كثيفــة العمــل أو ســلعة كثيفــة رأس المــال عــن المســتويات المختلفــة لألســعار النســبية لعناصــر
االنتاج الداخلة في إنتاجها.
الفرض السابع:
تنخــذ النظريــة التكنولوجيــة مــن التحليــل الــديناميكي منهجــا لهــا و ذلــك بددخــال عنصــر
الزمن فـي الحسـاب ،و تبحـث عـن االسـباب التـي تـؤدى الـى انتقـال و ـع التـوازن االقتصـادي
فــي الــدول محــل الد ارســة قبــل قيــام التجــارة الخارجيــة الــى و ــع الت ـوازن االقتصــادي فــي ه ـذه
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الدولــة بعــد قيــام التجــارة الخارجيــة ،وهــو مــا يســمح للمنــاهج التكنولوجيــة بتحليــل أث ـر التغي ـرات
التكنولوجية على نمق التجارة الخارجية بين الدول.
ممــا ســبق فــان كــل مــن الفــروض التــي تقــوم عليهــا النظريــة الكالســيكية و الفــروض التــي
تقوم عليها النظرية التكنولوجية في االقتصاد الدولي تختلفان اختالفا جوهريـا و الجـدول التـالي
سوف يو ح تلك االختالفات في شكل مقارنة بين فروض النظريتين.
الجدول رقم ()04
مقارنة بين الفروض األساسية لنموذج " هيكشر -أولين" لنسب عناصر اإلنتاج
و فروض المناهج التكنولوجية
المناهج التكنولوجية في التجارة الخارجية

نموذج ه.أ في نسب عناصر االنتاج
تشابه دوال االنتاج للسلعة الواحدة بين دول

اختالف دوال االنتاج للسلعة الواحدة بين

العالم المختلفة مع اسبتعاد أثر التغيرات

الدول فمع نموج سلعة دورة المنتج تزداد

التكنولوجية على التجارة الخارجية.

الكثافة الرأسمالية أو تنقص درجة الكثافة

التكنولوجية و درجة االعتماد على العنصر

البشري.
دوال االنتاج خطية و متجانسة و خ وا االنتاج دوال االنتاج ليست خطية و ليست متجانسة

لقانون القلة الثابتة (النفقة الثابتة

و خ وا االنتاج لقانون القلة المتزايدة (النفقة

استبعاد ظاهرة تبديل او انعكاس كثافة عناصر

ال تستبعد ظاهرة تبديل او انعكاس كثافة

االنتاج فالسلع يمكن تصنيفها حسب درجة

المتناقصة .

عناصر االنتاج خاصة في المرحلتين االولى

كثافة العنصر المستخدم الى سلع كثيفة العمل و والثانية لدورة المنتج فدن كثافة عناصر
سلع كثيفة راس المال.

سيادة المنافسة الكاملة و حرية التنقل و حرية

االنتاج تصبح وا حة و محددة.

انتقال المعلومات عن التجارة الخارجية
سيادة المنافسة الكاملة وحرية النقل وحرية انتقال

خ وا انتقال السلع و الخدمات لقيود

المعلومات عن التجارة الخارجية

جمركية و غير جمركية كذلك تنثير نفقات

النقل على اسعار السلع و الخدمات كما ان

انتقال المعلومات يكون مقابل نفقات تسمى
نفقات المعلومات
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تفسير التبادل في السلع االستهالكية و تجاهل

القدرة الحركية لعناصر االنتاج على االنتقال

المتعددة الجنسيات نتيجة عدم القدرة الكاملة

عن مواقع ذات نفقات انتاجية اقل مع نهاية

ممثلة في حركة رؤوس االموال التي تبحث

السلع الوسيطة و االستثمارية و دور الشركات
لعناصر االنتاج على االنتقال بين الدول.

المرحلة الثانية لدورة المنتوج و هو دور

تجانس عناصر االنتاج و عدم التفرقة في

ال يوجد فرض خاص بهده الق ية

افتراض حالة التوظيف الكامل لعناصر اال نتاج

ال يوجد فرض خاص بالتوظيف الكامل.

الشركات المتعددة الجنسيات .

الجودة داخل العنصر الواحد.

و استراتيجية التحليل الدى تعتمد عليه.

المصدر :سامي عفيفي حاتم ،التجارة الخارجية بين التنظير و التنظيم ،مرجع سابق  ،ص.214 .

 ثانيا :النماذج المفسرة للنظرية التكنولوجية
تكون النظرية التكنولوجية في التجارة الخارجية طبقا للتعريف الذي قدمه االقتصادي

الكندي هاري جونسون من ثالث نماذج نظرية رئيسية هي:
 نموذج اقتصاديات الحجم نموذج الفجوة التكنولوجية -نموذج دورة المنتج

و لقــد ســبق تقــد يــم تحليــل مختصــر لنمــوذج اقتصــاديات الحجــم فــي التجــارة الخارجيــة
باإل ـافة الــى ان كـل مــن نمــوذج الفجـوة التكنولوجيــة و نمــوذج دورة المنـتج تت ــمن العناصــر
األساسـ ــية التـ ــي تشـ ــكل منهـ ــا اقتصـ ــاديات الحجـ ــم و بالتـ ــالي سـ ــوف يقتصـ ــر تحليـ ــل النظريـ ــة

التكنولوجية على النموذجين الثاني و الثالث.
 -1نموذج الفجوة التكنولوجية

ف ــي تفس ــيره ل ــنمق التج ــارة الخارجي ــة ب ــين ال ــدول يرك ــز نم ــوذج الفج ــوة التكنولوجي ــة عل ــى
امكاني ــة ت ــوفير اح ــدى ال ــدول عل ــى ط ــرق انتاجي ــة متقدم ــة تمكنه ــا م ــن انت ــاج س ــلعة جدي ــدة او
منتجــات ذات جــودة اف ــل او منتجــات بنفقــات انتاجي ـة اقــل ممــا يؤهلهــا الــى اكتســاب م ازيــا
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نســبية مســتقلة عــن غيرهــا مــن الــدول حيــث ان اال خــتال فــات الــد وليــة فــي مســتوى التكنولوجيــا
تحقق اختالفا في المزايا النسبية المكتسبة مما يشجع على قيام التجارة الخارجية بين الدول.
فالــدول ذات التفــوق التكنولــوجي تقــوم بتصــدير الســلع التــي تتمتــع فيهــا بمي ـزة نســبية الــى
باقي دول العالم التي لم تشهد بعد تغي ار في مستوى التكنولوجيا المستخدمة بها.
ذلــك ان دخــول الــدول بمنتجــات جديــدة ذات مســتويات تكنولوجيــة متقدمــة الــى االس ـواق
الدوليــة فــي الوقــت الــذي ال تســتطيع الــدول االخــرى علــى االقــل فــي البدايــة انتاجهــا داخليــا او
تقليــدها ألنهــا ال تحــوز علــى الوســائل التكنولوجيــة الالزمــة إلنتــاج ه ـذه الســلع أو ال تســتطيع
الحصول عليها من الدول موطن االختراا.
و كنتيجـة لـذلك تتمتــع الدولـة المخترعــة بميـزة نســبية واردات طبيعـة وفنيــة مرتبطـة بطــول
الفترة الزمنية التي تحتفظ فيها الدولة المخترعـة بتفوقهـا النسـبي فـي نطـاق المعرفـة التكنولوجيـة
في جميع االسواق الدولية الى أن تستطيع الدول االخرى تحقيق نجاح في مجـال نقـل أو تقليـد
تكنولوجيات متكافئة اين سيزول هذا االحتكار المؤقت.
و يتحقق ذلك عندما تنخذ العملية االنتاجية شـكلها النمطـي و تصـبح دوال انتـاج السـلعة
مح ـل الد ارســة بــين ال ـدول متشــابهة ،و تفقــد العوامــل التكنولوجيــة دورهــا الهــام كمفســر لــنمق
التجــارة الخارجيــة بــين الــدول فــي هــدا النــوا مــن المنتج ـات ،و لقــد اطلــق عليهــا االقتصــادي
مايكــل فيفيــان بــوزنر تجــارة الفجــوة التكنولوجيــة 1،و يمكــن تحــدي الفجــوة التكنولوجيــة بيانيــا
باستخدام الرسم البياني كما يلي:

1

)Bernard Guillochon, Annie Kwaecki , Economie International : Commerce et Macro économie
Dundo , 2006,5em édition), P. 62.
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الشكل رقم ()02
اال نتاج والتصدير طبقا لنموذج الفجوة التكنولوجية
الصادرات

إنتاج و تصدير

اإلنتاج

الدول المخترعة

فجوة التقليد
الزمن

الصادرات

ت4

ت3

ت2

فجوة
الطلب

ت1

إنتاج و تصدير

الدول المقلدة

اإلنتاج

المصدر :سامي عفيفي حاتم ،التجارة الخارجية بين التنظير و التنظيم ،مرجع سابق ،ص.218 .

يو ح الشكل البياني كيفية االنتاج و التصدير وفقـا لنمـوذج الفجـوة التكنولوجيـة و الـذي
يمكن خالله تحديد الطلب و فجوة التقليد.
* يقصد بفجوة الطلب تلك الفتـرة الزمنيـة بـين ظهـور انتـاج السـلعة فـي الدولـة مـوطن االختـ ارا
(ت 1وبداية استهالك السلعة في الخارج (ت. 2
* يقصد بفجـوة التقليـد تلـك الفتـرة الزمنيـة بـين بدايـة االنتـاج فـي الدولـة مـوطن االختـراا (ت1
وبداية انتاج نفس السلعة في الخارج (ت. 3
و في

وء هذين المصطلحين يعرف بوزنر تجارة الفجوة التكنولوجية على انها دالة في

الفترة الزمنية المحصورة بين فجوة الطلب (ت-1ت 2و فجوة التقليد (ت -1ت. 3
اختيار صحة نموذج الفجوة التكنولوجية:
شهد التحليل الذي قدمه بوزنر لتجارة الفجوة التكنولوجية تطـو ار هامـا علـى يـد كـل مـن

االقتصــاديين قــاري كليــد هوفبــاور و كريســتوفار فريمــان كــل منهمــا مســتقال عــن اآلخــر
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توصال من دراستهما التطبيقية الختبار مدى صحة هـذا النمـوذج  ,و مـدى توافقـه مـع حقـائق
العالم االقتصادي الواقعي الى نتيجتين هامتين هما:
*النتيجة االولى:
اعتبار االختالفات بـين مسـتويات األجـور الدوليـة محـددا هامـا لطـول الفتـرة الزمنيـة التـي
تســتغرقها الفجــوة التكنولوجيــة ،سـواء كانــت اخت ارعــات او تحــديثات قــد تنتقــل بســرعة مــن الــدول
مــوطن االختـراا او التجديــد الــى دول أخــرى فــي حالــة وجــود مســتويات منخف ــة لألجــور بهــذه
ال ــدول تس ــمح بدنت ــاج س ــلعة دورة المن ــتج بنفق ــات انتاجي ــة اق ــل بكثي ــر م ــن انتاجه ــا ف ــي بل ــدانها
األصلية ،وهو ما يظهر في الدور الهام الذي تقوم به الشركات المتعددة الجنسـيات مـن خـالل
اســتثماراتها التــي تق ـوم بهــا فــي الــدول ذات مســتويات االأجــور المنخف ــة مــن اجــل تخفــيض
نفقات انتاجها.
* النتيجة الثانية:
دلت النتائج الخاصة بالدراسات التطبيقية التي قـام بهـا كـل مـن هوفبـاور و فريمـان

على قدرة نموذج التجارة الفجـوة التكنولوجيـة علـى تفسـير التجـارة الخارجيـة بـين الـدول فـي تلـك

المجموعــات الســلعية التــي تنتمــي الــى ســلع دورة المنــتج و لقــد كــان لهــذه النتــائج داللــة كبــرى
على صحة الفرض التي اعتمدت عليه النظريـة التكنولوجيـة الخـاص بعـدم تشـابه دوال االنتـاج
في السلعة الواحدة.
هذا كما أن نظرية الفجوة التكنولوجية لم تستطيع االجابـة عـن سـؤالين مهمـين فـي مجـال
التخصص و التبادل الدولي.

1

الســـؤال االول :لمــاذا يقتصــر ظهــور االخت ارعــات والتجديــدات علــى الــدول الصــناعية األكثــر
تقـدما مثــل :أمريكــا ،اليابــان و ألمانيــا و ال شــك ان االجابــة علــى هــذا السـؤال تتطلــب د ارســة و
تحليل العوامل المتحكمة في سياسات المنتجين االستثمارية في مجاالت البحوث و التطوير.

1

خالد السواعي ،التجارة الدولية النظرية و تطبيقاتها(األردن :عالم الكتاب الحديث ،)2010 ،ص.218 .

57

الفصل األول

اإلطار النظري للتجارة الخارجية والسياسة التجارية

الســـؤال الثـــاني :مــا ه ــو ط ــول الفتـ ـرة الزمني ــة التــي يمك ــن لل ــدول ص ــاحبة االختـ ـراا االحتف ــا
خالله ـ ــا بم ازي ـ ــا نس ـ ــبية مكتس ـ ــبة ذات طبيع ـ ــة احتكاري ـ ــة ف ـ ــي انت ـ ــاج و تص ـ ــدير الس ـ ــلع كثيف ـ ــة
التكنولوجيا.
 -2نموذج دورة حياة المنتج:
شــهد هــذا النمــوذج عــدة اســهامات مــن عــدة اقتصــاديين ابــرزهم "ريمونــد فــارنون" حيــث
يفترض ان التفوق التكنولوجي يظهر بشكل مستمر في الـدول الصـناعية االكثـر تقـدما و علـى
أرسه الواليات المتحدة االمريكية ,اليابان و ألمانيـا نتيجـة لمـا تتـوفر عليـه مـن مقومـات اساسـية
لهــذه االخت ارعــات متمثلــة فــي تــوفر الطلــب الــداخلي و المعرفــة التكنولوجيــة ،ثــم بعــد ذلــك تنتقــل
هــذه المنتجــات فــي الم ارحــل المواليــة الــى دول اخــرى صـناعية و لكــن اقــل تقــدما مثــل :فرنســا،
بريطانيــا و غيرهــا ,وبــين المــرحلتين توجــد فجــوة زمنيــة تســمح بن ــوج المنتــوج الجديــد و تصــبح
االساليب التكنولوجية المستخدمة اكث ار استق ار ار .
أمــا نهايــة الفجــوة التكنولوجيــة فتبــدا حينم ـا يصــبح المنــتج متاحــا فــي الــدول اآلخــذة فــي
طريق النمو ,فدورة المنتج للمنـتج الجديـد طبقـا للنظريـة التكنولوجيـة تمـر بـثالث م ارحـل رئيسـية
هي:
• مرحلة المنتج الجديد
• مرحلة المنتج النا ج
• مرحلة المنتج النمطي
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الشكل رقم ()03

مسار دورة المنتج
الكمية

المرحلة
الزمن

الثالثة

المرحلة
الثانية

المرحلة
األولى

أثناء مرور المنتج مـن مرحلـة االختـراا الـى مرحلـة التنمـيق فـان معـدل نمـو الطلـب علـى
المن ــتج الجدي ــد يتف ــاوت ص ــعودا او هبوط ــا ،فف ــي المرحل ــة االول ــى يك ــون مع ــدل النم ــو للطل ــب
بطيئــا ،فــي حــين يــزداد هــذا المعــدل خــالل مرحلــة ن ــوج المنــتج ,ثــم يتجــه م ـرة اخــرى نحــو
الهبوط حين يصير المنتج نمطيا.
و فيما يلي جدول يو ح المراحل المختلفة لدورة حياة المنتج و المقارنة بينها
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مقارنة بين الخصائص المختلفة لمراحل دورة المنتج
مرحلة المنتج
مرحلة المنتج
المرحلة مرحلة المنتج الجديد
النمطي
الناضج
المعيار
التكنولوجيا
المستخدمة

كثافة رأس المال
المادي

هيكل الصناعة

هيكل الطلب

العمالة الماهرة

* طول السالسل الزمنية
* سالسل انتاجية قصيرة * االنتاج والتسويق
لإلنتاج.
على نطاق واسع.
مع تغير سريع للطرق
* اختفاء دور
* تغير في الطرق
الفنية لإلنتاج.
اقتصاديات الحجم.
* تلعب اقتصاديات الحجم الفنية بصفة مستمرة
(اختالف دوال االنتاج * القرة على تحديد
دورا هاما.
الكثافة طبقا لعناصر
* عدم القدرة على تحديد خالل الزمن).
االنتاج المستخدمة و
نوعية كثافة عناصر
طرق االنتاج.
االنتاج المستخدمة.
* تعتبر كثافة راس
* تزداد كثافة راس
* انخفاض كثافة راس
المال المادي عالية
المال المادي مع
المال المادي نظرا ألن
اتساع نطاق االنتاج و نتيجة استبدال اآلالت
المشروعات االنتاجية
التسويق و تغير فنون القديمة باالت متخصصة
محصورة في مجاالت
.
البحوث و التطوير اكبر االنتاج.
من مجاالت االنتاج
*المركز السوقي و
*نمو عدد
*تحد المعرفة الفنية من
المكانيات المالية تحدد
المشروعات مع
قدرة المشروعات
قدرة المؤسسات على
افالس الكثير من
االنتاجية على الدخول
دخول السوق.
المشروعات التي
الى االسواق مع وجود
*تناقص عدد الشركات
عدد قليل من المشروعات دخلت مجال النتاج
االنتاجية و افالس العديد
االولي ولم تقو على
االنتاجية.
الصعود امام المنافسة .منها.
*تحكم سوق المشترين
*سوق البائعين هو الذي *سوق احتكارية مع
بارتفاع كبير للمرونة
المرونة السعرية و
يتحكم في قلة المرونة
السعرية للطلب.
زيادة المنافسة
السعرية للطلب.
*توفر المعلومات عن
السعرية.
*هيكل و حجم الطلب
المنتج واالسواق
*انخفاض االسعار
غير معروفين
*السعر هو االداة
واتساع نطاق
التنافسية الرئيسية.
معلومات االنتاج
والخدمات التسويقية.
*تناقص كبير للدور
*استخدام مكثف للخبراء تلعب االداة الماهرة
دورا خاص في مجال الهام الذي كانت تلعبه
والعلماء و الباحثين و
العمالة الماهرة مع تزايد
التسويق.
العمال المتخصصين.
الدور الذي تلعبه العمالة
غير المؤهلة.

المصدر :سامي عفيفي حاتم ،التجارة الخارجية بين التنظير و التنظيم ،مرجع سابق ،ص ص.233-234 .
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المبحث الثالث :االتجاهات المختلفة للسياسات التجارة الخارجية
تعــود التجــارة الخارجيــة علــى كافــة الــدول بمن ــافع عديــدة ،و علــى الــرغم مــن ذلــك ف ــان
الحكومــات بمختلــف انتماءاتهــا االقتصــادية ودرجــة نموهــا تتــدخل فــي التجــارة الخارجيــة لهــدف

تنظ ـ ــيم عالقاته ـ ــا التجاري ـ ــة بالش ـ ــكل والم ـ ــمون ال ـ ــذي يتماش ـ ــى م ـ ــع توجهاته ـ ــا ،و اص ـ ــبحت
السياســات التجاريــة الدوليــة تنخــذ طابعــا هامــا فــي العالقــات االقتصــادية و التجاريــة الدوليــة
وتنقسـم الــى قســمين رئيســين ،يتجـه القســم االول الــى سياســة الحريــة التجاريـة ولــه فــي ذلــك مــن
يؤديه و يقدم مبررات وحجـج لـذلك و يتجـه القسـم الثـاني الـى سياسـة تقييـد التجـارة الخارجيـة و
له كذلك مؤيدوه والذين يستندون في ذلك الى مجموعة من الحجج والمبررات.
المطلب اال ول :ماهية السياسة التجارية
 اوال :مفهوم السياسة التجارية
المقص ــود م ــن السياس ــة التجاري ــة ه ــي تل ــك االجـ ـراءات الت ــي تتخ ــذها الدول ــة ف ــي اط ــار
المع ـامالت التجاريــة مــع العــالم الخــارجي ،و التــي تهــدف فــي مجملهــا الــى التــنثير علــى تلــك

المعامالت سواء من ناحية الحجم او مـن ناحيـة الكـم او كالهمـا معـا ،ويكـون الهـدف مـن هـذا

التـ ــنثير تحقي ـ ـق اهـ ــداف معينـ ــة اقتصـ ــاديه ،سياسـ ــية او اجتماعيـ ــة و غالبـ ــا مـ ــا تكـ ــون اهـ ــداف
اقتص ــادية مث ــل تش ــجيع الص ــادرات او تقيي ــدها او الح ــد م ــن الـ ـواردات او اع ــادة التـ ـوازن ال ــى

ميزان المدفوعات.

1

كما يقصد بها كذلك مجموعة التشريعات واللوائح الرسمية التـي تسـتخدمها الـدول للـتحكم
والســيطرة فــي نشــاط تجارتهــا الخارجيــة س ـواء كانــت دول متقدمــة او ناميــة والتــي تعمــل علــى

تحديــد او تقييــد النشــاط التجــاري الخــارجي مــن العقبــات المختلفــة التــي تواجهــه علــى المســتوى
الدولي بين مجموعة من الدول.

2

 1عبد الهادي عبد القادر سويفي ،التجارة الخارجية ،مرجع سابق ،ص.127 .
 2السيد محمد احمد السريتي و محمد عزت محمد غزالن ،التجارة الدولية و املؤسسات امللية الدولية ،مرجع سابق ،ص.1 .
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كما تعرف كذلك السياسة التجارية على انها موقف الدول ازاء العالقات االقتصادية التي
ينشئها االشخاص من خالل صفاتهم الفردية او كمؤسسات ،المقيمين على ار ها مع
االشخاص كاف ار د او مؤسسات المقيمين بالخارج.

1

مما سبق يمكن تعريف السياسة التجارية على انها موقف الدولة سواءا كانت نامية او متقدمة
تجاه العالقات االقتصادية و التبادالت التجارية الخارجية ,متمثال في مجموعة من االجراءات

و التشريعات و االدوات يكون الغرض منها سواءا تحرير او تقييد تلك المبادالت من اجل
تحقيق ما تطمح اليه من اهداف اقتصادية او حتى غير اقتصادية في بعض االحيان.
هذا و تنقسم السياسات التجارية من حيث مجال تطبيقها الى:
 -1السياسة التجارية الوطنية (من جانب واحد):
و تتمثل في السياسات التي تتخذها الدولة بمفردها و من جانب واحد من اجل التنثير على
تجارتها الخارجية مع باقي الدول.
 -2السياسة التجارية الثنائية:
و هي اتفاق دولتين فقق ال غير على و ع سياسة تجارة مشتركة مما يخم مصالح البلدين.
 -3السياسة التجارية االقليمية:
و تقوم من خاللها مجموعة من الدول بتطوير ترتيبات التجارة االقليمية فيما بينها بحيث

تصل الدول االع اء في لتكتل الى اتفاق للحصول على مزايا متبادلة في التبادل التجاري و
غالبا ما تكون هذه الترتيبات تشمل اقامة منطقة تجارة حرة فيما بينهم

 -4السياسة التجارية متعددة االطراف:
و هــي السياســة التــي ال تتخــذ فــي اطــار محلــى أو اقليمــي و انمــا فــي اطــار منظومــة عالميــة

لتنظيم التبادل التجـاري للمجتمـع الـدولي عمومـا و هـي المنظمـة العالميـة للتجـارة و التـي تهـف
تحرير التجارة العالمية من مختلف القيود التي تعيقها على مختلف انواعها.

1

شريف علي الصوص ،التجارة الدولية االسس و التطبيقات ،مرجع سابق ،ص.129 .
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 ثانيا :العوامل المؤثرة في تحديد سياسة التجارة الخارجية
يخ ع تحديد السياسة التجارية المتبعة من طرف الدولة لعدة عوامل اهمها:

1

 -1مستوى التنمية االقتصادية:
يلعــب مســتوى التنميــة االقتصــادية الــذي تصــله دولــة مــا دو ار مهمــا فــي تحدي ـد السياســة
التجاريــة التــي تتبعهــا ،فجمــود االقتصــاد و احتاللــه م ارتــب متــنخرة فــي الســلم االقتصــادي يــدفع
الدولة نحو و ع سياسات تجارية اكثر تعقيدا للتجارة الخارجية ,وعلى عكـس ذلـك فـان الـدول
التــي بلغــت م ارحــل متقدمــة مــن النمــو االقتصــادي فهــي عــادة مــا تتبــع سياســة تجاريــة خارجيــة
تتس ــم بمرون ــة عالي ــة و ذل ــك نتيج ــة ان تك ــوين قاع ــدة ص ــناعية و اقتص ــادية قوي ــة ق ــادرة عل ــى
التنــافس فــي الســوق العالميــة ،او علــى االقــل ليســت بحاجــة كبيـرة الــى دعمهـا ومــن امثلــة ذلــك

سياســة دعــم الصــناعات الناشــئة والتــي تكــون فــي مراحلهــا االولــى بحاجــة ماســة الــى مختلــف

وسـائل الـدعم و الحمايــة و بعـد مـرور مــدة زمنيـة معينـة تقــل الحاجـة الـى ذلــك نتيجـة اكتســابها
خبرة تجعلها اقرب الى الصمود امام الصناعات االجنبية التي تنافسها.

 -2االوضاع االقتصادية السائدة:
تت ــنثر السياس ــة التجاريـ ــة الخارجي ــة للدول ــة كـ ــذلك بالو ــع االقتص ــادي للدولـ ــة و ك ــذا العـ ــالم
الخارجي المحيق بها كما يلي:

 على مستوى االقتصاد المحلي فان رقي الصناعة المحلية و ازدهارها يؤدي الى زيادة
الحاجة الى السلع الرأسمالية و الوسيطة و المواد الخام التي تدخل في عملية التصنيع
,هذا ما يحتم على الدولة خاصة في حالة الدول النامية على اتباا سياسة تجارية
خارجية تتالءم مع هذا الو ع او محاولة ايجاد بدائل محلية لها.
 إن الحالة االقتصادية العامة للدولة كالت خم او الركود او البطالة تلعب دو ار هاما

في تحديد م مون السياسة التجارية الخارجية المتبعة من طرف الدولة ،حيث انه
قد تلجا الدولة التي يعاني اقتصادها من ت خم جامح أو ارتفاا في مستويات

 1الصادق بوشناقة ،االثار املحتملة النضمام الجزائرللمنظمة العاملية للتجارة على قطاع صناعة االدوية –حالة مجمع صيدال ، -اطروحة دكتوراه في العلوم
االقتصادية(جامعة الجزائر :كلية العلوم االقتصادية،)2007/2006 ،ص ص.78-77 .
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البطالة الى اتباا سياسة االحالل محل الواردات للمحافظة على توازن االسعار و
تحقيق ارتفاا في محالت التشغيل.
 أما على المستوى الدولي فان تغيير الطلب نحو الزيادة مثال من شانه تشجيع الدولة
على اتباا سياسة من شانها زيادة حجم الصادرات من جهة و

بق استهالكها

المحلي من جهة أخرى.
المطلب الثاني :المفاضلة بين الحرية و التقييد في سياسات التجارة الخارجية
لقد انقسمت آراء االقتصاديين فيما يخص مسالة السياسة التجارية الخارجية التي تتبعها

الدولة بين مؤيد لحرية التجارة والمعبر عنها بتجارة دولية دون قيود ،و بين معارض و المعبر
عنها بتجارة دولية مقيدة لكل فريق مبرراته في اتباا هذه السياسة او تلك و نتيجة مجموعة
من االعتبارات االقتصادية و حتى غير االقتصادية ،اال انه ال توجد صورة مطلقة تتبعها
الدولة سواء تعلق االمر بالحرية او التقييد فتطبيق احدى السياستين امر نسبي.
 أوال :سياسة الحمائية التجارية (تقييد التجارة)
لقد كان لظهور النظام الرأسمالي و بروز مجموعة من الدول المتقدمة تسعى الى غزو اسواق
الدول االقل تقدما دو ار كبي ار في لجوء هذه االخيرة الى سياسة الحماية التجارية كنسلوب من
أجل حماية اقتصادها القومي من المنافسة االجنبية القوية.
-1مفهوم سياسة الحمائية التجارية:
يقصــد بسياســة الحمائيــة التجاريــة أي سياســة تقييــد التجاريــة الخارجيــة هــي تلــك الحالــة

التي تستخدم فيها الدولة سلطتها العامـة للتـنثير بطريقـة او بـنخرى علـى اتجـاه المبادلـة الدوليـة

او على حجمها او على الطريقة التي تسـوى بهـا هـذه المعـامالت او علـى كافـة هـذه العناصـر
مجتمعة و ذلك باستعمال مجموعة من االدوات و األسـاليب و القواعـد التـي مـن شـانها تحقيـق
اهداف هذه الدول.

1

1

عادل احمد حشيش ،العالقات االقتصادية الدولية (اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة ،)2000 ،ص. 194 .
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-2مبررات فرص القيود على التجارة الخارجية:
ال ينك ــر ا ص ــحاب سياس ــة الحماي ــة التجاري ــة م ــا لحري ــة التج ــارة م ــن م ازي ــا ناتج ــة ع ــن

التخصص الدولي و تقييم العمل وان التبادل التجـاري يقـوم علـى اسـاس وجـود الفـروق النسـبية

في تكاليف االنتاج ما بين الدول المختلفة إال انهم يرون ان هنـاك اهـداف اخـرى يتوجـب علـى
الدولة ان تسعى مـن اجـل تحقيقهـا حتـى لـو ادى ذلـك الـى الت ـحية بـبعض م ازيـا تقيـيم العمـل

والتخصص الدولي ،و قد تكون لهذه االهداف عدة مبـررات منهـا مـا هـو اقتصـادي و منهـا مـا
هو غير اقتصادي كما يلي:
أ -المبررات االقتصادية للحماية:
يمكن حصر المبررات االقتصادية االساسية للحماية التي تتمسك بها الدول لفرض

القيود على تجارتها الخارجية فيما يلي:

1

حماية الصناعات الوطنية الناشئة:

.I

تعـد حمايـة الصـناعات الوطنيــة الناشـئة مـن اهـم االعتبــارات لفـرض القيـود علـى التجــارة
الخارجيــة فكثي ـ ار مــا تتمتــع الدولــة بكافــة المي ـزات الطبيعيــة المالئمــة ال نشــاء صــناعة معينــة

دون ان يت ــاح له ــا ذل ــك نتيج ــة م ــا يتع ــرض ل ــه م ــن منافس ــة اجنبي ــة ,ذل ــك ال ن تك ــاليف ه ــذه

الص ــناعة تك ــون مرتفع ــة ،له ــذا فم ــن حقه ــا عل ــى الدول ــة الوق ــوف ال ــى جانبه ــا لحمايته ــا م ــن

المنافســة االجنبيــة الناتجــة عــن تحريــر التجــارة ،مــن هنــا تلجــا بعــض ال ـدول الــى التــدخل ام ـا
بفرض رسوم جمركية مرتفعة على السـلع المسـتوردة و المتشـابهة لإلنتـاج المحلـي او ممارسـة
نوا من الحماية اإلغالقية المتمثلة في منع استيراد هذا النوا من السلع.

وهناك و جهات نظر حول مدى درجة الحماية للصناعات الوطنية الناشئة منها ما يؤيدها
بشكل مطلق و منها ما يؤيدها بتحفظ على المدة الزمنية و نوعية الحماية ألي صناعة،

و بالذات تلك التي قد يكون امامها فرص نجاح ذلك ألنه توجد صعوبة كبيرة في تطبيق
هذا المبدأ عمليا من حيث اختيار الصناعات الي تتوفر على مقومات البقاء و الصمود
امام المنافسة الخارجية ،مما يؤدي الى حماية صناعات ال تملك مؤهالت االستمرار كما ان
1

عبد الهادي عبد القادر سويفي ،التجارة الخارجية،مرجع سابق ،ص ص.187-181 .

65

الفصل األول

اإلطار النظري للتجارة الخارجية والسياسة التجارية

الحماية قد تستمر حتى بعد ان يكتمل نمو الصناعة نتيجة العتبارات اخرى قد تكون
سياسية.
.II

زيادة فرص العمل و التخفيض من البطالة:

يرى انصار الحماية التجارية ان تقييد التجارة سوف يؤدي بال رورة الى زيادة فرص العمل

المتاحة في السوق الوطني وبالتالي زيادة التشغيل وتخفيض نسب البطالة ذلك الن الحماية

تؤدي الى رفع الطلب على المنتجات المحلية،و بالتالي زيادة الطلب على اليد العاملة
المحلية التي تعمل في هذه الصناعات نتيجة توسيع عملياتها االنتاجية ،غير ان هذه
الحجة ال تخلو من عدم الدقة العلمية ذلك ان الرسوم الجمركية المفرو ة على الواردات
تقلل من حجم المستوردات ليس فقق بتوسيع حجم االنتاج المحلي و انما اي ا بتقليص

حجم الطلب المحلي مما يعني ان الزيادة في حجم االنتاج المحلي سيكون بال رورة
اقل من االنخفاض في حجم المستوردات.
.III

الحد من مخاطر انحراف البنيان االنتاجي:

و في هذه الحالة يكون الغرض من فرض القيود على التجارة الخارجية بهدف الحد من
المخاطر الناتجة على المخالت في التخصص من انحراف البنيان االنتاجي لالقتصاد
القومي ،وينطبق هذا االمر بشكل خاص على الدول المنتجة والمصدرة للمواد االولية حيث
يعتمد اقتصادها الوطني بصفة اساسية على منتوج واحد للتصدير ويتوقف تصريفه بصفة
اساسية على الطلب العالمي عليه حيث انه في الفترات االزمة ينقص طلب الدول الصناعية
على هذه المادة و بالتالي تتعرض الى موجات اال طراب االقتصادي اذ يؤدي انكماش
الطلب العلمي على المواد االولية في هذه االوقات الى استتبات حلقة مفرغة من االنكماش
النقدي و تتدهور النقد القومي وهبوط االسعار في الدول المنتجة لهذه المواد.
و بالتالي وجدت هذه الدول في تنويع جهازها االنتاجي شرطا
الوطني من آثار تقلب الطلب الخارجي على منتجاتها الرئيسية.
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معالجة العجز الطارئ في ميزان المدفوعات:

.IV

في حالة حدوث عجز في ميزان المدفوعات في الدولة وعدم وجود ارصدة سائلة أو عدم
امكانية االعتماد عليها ألجل طويل ،تجد الدولة نفسها امام احد الخيارين لمواجهة هذا العجز

الطارئ على ميزان مدفوعاتها ،فدنما ان تقوم بتخفيض سعر الصرف أو ان تقوم باالستعانة

بندوات السياسية التجارية في تقييد الواردات و تنشيق الصادرات ،و يكون الخيار بين اتباا
هذه السياسة أو تلك حسب ظروف كل دولة ،إال انه ال يف ل في الغالب اتباا سياسة

تخفيض سعر الصرف في استعادة التوازن في ميزان المدفوعات و بالتالي تجد الدولة نفسها
امام الخيار الثاني وبالتالي تقوم بفرض القيود على التجارة الخارجية.
الحصول على االيرادات الحكومية:

.V

تواجه الكثير من الدول و خاصة الدول النامية والصغيرة صعوبة كبيرة في ايجاد مصادر

التمويل الالزمة ذات البعد االجتماعي مثل التعليم والرعاية الصحية وحتى النفقات األخرى
وبالتالي

فان احدى الطرق الهامة التي تلجا اليها الدولة من اجل تحصيل االيرادات

الحكومية الالزمة إلنشاء مثل هذه المشاريع يكون من خالل فرائض

رائب جمركية سواء

على االستيراد او حتى على التصدير ،حيث يرى البعض ان فرض ال رائب المحلية في

هذه الدول يكون صعبا وغير كافي نتيجة اعتماد معظم هذه الدول على النشاط الزراعي
باإل افة الى عدم توفر سجالت دقيقة حول حجم المبادالت،إال ان تحصيل االيرادات عن

طريق فرض تعريفة جمركية مرتفعة قد يؤدي الى انتشار ظاهرة التهريب عبر الحدود مما قد
يؤدي الى تخفيض االرادات الحكومية.

1

حماية االقتصاد الوطني من خطر االنحراف:

.VI

قد تقوم بعض المؤسسات االقتصادية ببيع منتجاتها فب االسواق الخارجية بسعر اقل من
سعر البيع المحلي او سعر اقل حتى من تكلفة االنتاج و هو ما يعرف بسياسة االنحراف،
في حين تعتبر معظم الدول ان هذا االسلوب خرقا لمبدا المنافسة العادلة ,و تقوم في هذه
1

طالب عوض وراد ،االقتصاد الدولي نظريات و سياسات ،مرجع سابق ،ص.295 .
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الحالة بحماية منشآتها المحلية عن طريق فرض

رائب جمركية بحجم يكفي إللغاء هذا

التمييز السعري ,كما قد تلجا في بعض الحاالت الى منع االستيراد نهائيا ،و ان كانت
سياسة االنحراف ظاهريا تؤثر ايجابيا على رفاه الدولة االجنبية التي تبيع فيها المنشآت و
ذلك ،لحصولها على السلعة بنسعار متدنية.

1

ب -المبررات غير االقتصادية للحماية:
أ حيانا قد تتعارض المصالح و االهداف االقتصادية للدولة مع المصالح و االهداف غير
االقتصادية مثل العسكرية و السياسية و األمنية ،فقد تستهدف الدولة بفرض القيود الجمركية
حماية امن الدولة في الداخل و في الخارج و مثال ذلك العمل على تنمية الصناعات
األساسية الالزمة التي قد يتعذر الحصول عليها في حاالت الحروب و انقطاا وسائل التبادل
الخارجي،فمثال اصبحت تجارة االسلحة في معظم دول العالم ال تخ ع لمعايير أنواا التجارة
األخرى فمعظم الدول أصبحت تسعى الى انتاج األسلحة محليا دون النظر الى االعتبارات

االقتصادية و بالتالي فان سعي الدولة نحو تحقيق اكتفاء ذاتي و تامين مخزون استراتيجي

في بعض المنتجات قد يتطلب تخفيض الواردات و زيادة مستوى االنتاج المحلي منها ،هذا

كما قد يكون الحفا على الشخصية القومية و الوطنية احد اهم االسباب و المبررات غير
االقتصادية وراء اتباا سياسة حمائية لتجارة الخارجية حيث يرى اصحاب هذا الراي ان
انفتاح الدولة على عالم الخارجي نتيجة التجارة و سهولة وتطور المواصالت و االتصاالت
قد يساعد على سرعة انتشار العادات و التقاليد الغريبة عن المجتمع وبتالي تسعى الدولة
عن طريق تقييد تجارتها الخارجية الى حماية العادات و تقليد الموروثة من الزوال و
االندثار.

 ثانيا :سياسة الحرية التجارية
-1مفهوم سياسة الحرية التجارية:
يرتكـز هـذا االتجـاه فــي سياسـة التجـارة الخارجيــة الـى مبـدأ حريــة انتقـال عوامـل و وســائل

اإلنتــاج مــن دولــة الــى أخــرى و إ ازلــة كافــة القيــود و العقبــات المفرو ــة علــى حركــة الســلع و
 1طالب عوض وراد ،االقتصاد الدولي نظريات و سياسات ،مرجع سابق ،ص.281 .
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الخدمات ،إذ يعتقد انصار هذا اتجاه أن التجارة الخارجية تقوم نتيجة اختالف النفقـات النسـبية
بسبب التفاوت في عناصر اإلنتاج التي توجد في كل دولة.

1

و لقــد كــان الفيزيوقراطيــون أكثــر مــن تمســل بحريــة التجــارة و دافعـوا عنهــا و حرمـوا علــى

الحكومات التدخل فـي الشـؤون االقتصـادية ،ذلـك ألن مصـالح األفـراد ال تتعـارض مـع بع ـها
الـبعض كمــا أنهـا ال تتعــارض مـع مصــالح الجماعـة .كمــا أ ـافوا الــى ذلـك أن المنافســة الحـرة
كفيلــة بتحقيــق مــا أســموه بــالثمن العــادل و هــو الــثمن الــذي يحقــق للبــائعين ربحــا معق ـوال و فــي
نفس الوقت يعتبر مقبوال من جهة نظر المستهلك.
-2مبرات مبدأ حرية التجارة الخارجية:

يســتند أنصــار سياســة الحريــة التجاريــة الــى مجموعــة مــن المبــررات و اآلثــار اإليجابيــة

التي تحدثها هذه السياسة في تنييديهم لها و لعل أهمها يتمثل فيما يلي:
أ -التخصيص األمثل للموارد االقتصادية:
تعمل سياسة الحرية التجارية في الدول التي تتبعها على تخصيص مواردهـا االقتصـادية

تخصيصا أمثال ،فقبل تحرير الدولة لتجارتها الخارجية تكـون قـد حققـت اكتفـاءا ذاتيـا ،أي أنهـا
تنتج تلك السلعة أو الخدمة التي تحتاجها بغـض النظـر عـن كفاءتهـا النسـبية فـي إنتاجهـا ،فقـد
تنــتج الدولــة ســلعة أو خدمــة بتكلفــة نســبية مرتفعــة رغــم أنهــا متاحــة فــي دول أخــرى و بتكلفــة

نســبية أقــل ،أمــا اذا اتبعــت الدولــة سياســة الحريــة الخارجيــة فدنهــا ســوف تخفــض فــي انتــاج و
تصدير السلع التي تملك فيها ميزة نسبية على أن تستورد مـن الخـارج السـلع و الخـدمات التـي
ال تتمتع فيها بني مزايا نسبية بنسعار أقل من تكلفة انتاجها محليا.
و بالتــالي فــدن سياســة الحريــة التجاريــة يمكــن كــل دولــة مــن الحصــول علــى نفــس كميــة
السلع و الخدمات التي تعودت الحصول عليها قبل قيام التجارة الخارجية و لكن بتكلفة أقـل و
هو ما يسمى مزايا التخصص و التقسيم الـدولي للعمـل و الـذي يـزداد فعاليـة كلمـا اتسـع نطـاق

السوق.

2

1
2

شريف علي الصوص ،التجارة الدولية ،األسس و التنظيمات ،مرجع سابق ،ص.130 .
السيد محمد أحمد السريتي ومحمد عزت محمد غزالن ،التجارة الدولية و املؤسسات املالية الدولية ،مرجع سابق ،ص.120 .
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انخفاض أسعار السلع الدولية:
تــؤدي سياســة تحريــر التجــارة الدوليــة الــى انخفــاض أســعار الســلع المســتوردة نتيجــة أن

الــدول المصــدرة تتمتــع بمي ـزة نســبية فــي انتــاج هــذه الســلع باإل ــافة الــى عــدم خ ــوعها ألي
رس ــوم و

ـ ـرائب جمركي ــة و تك ــون منخف ــة ج ــدا إن وج ــدت ،و ه ــذا م ــا يعط ــي للمس ــتهلك

المحلي فرصة اختيار أوسع بين درجات متفاوتة من الجودة و بنسعار منخف ـة و هـو عكـس
الحـال فــي ظــل تقيــد التجــارة و حصــر االختيـار أمــام المســتهلك المحلــي فــي اإلنتــاج الــوطني و

دون منافســة س ـواءا مــن ناحيــة الجــودة أو مــن ناحيــة الســعر ،كمــا أن تحريــر التجــارة بقــدر مــا

يفتج السوق المحلي أمام االستيراد فهو يفتح كذلك الباب للتصدير للدول األخرى.

1

ج-

الحـد من االحتكارات:
حيــث أنــه يصــعب فــي أصــل حريــة التجــارة الخارجيــة قيــام و انتشــار المنشــآت و الهيئــات

االحتكاريــة و ذلــك بــنن االحتكــار الــدولي و اإلقليمــي ال يقــوم اال فــي ظــل الحمايــة التــي تــؤدي
إلى تمتع بعض الشركات و الهيئات بصورة مـن صـور االحتكـار الناتجـة عـن انعـدام المنافسـة
الخارجية و هو ما ينعكس مباشرة على أسعار المنتجات و على جودتها.
د -تشجيع التقدم التقني و التكنولوجي:
إن تحرير التجارة الخارجية و انتشار المنافسة الدولية في انتاج السلع و الخدمات يمكن
أن تـؤثر فـي النمــو االقتصـادي بوسـائل عديــدة منهـا أن الـروابق االقتصــادية تـؤدي الـى سـهولة
انتق ــال التكنولوجي ــة مم ــا يقلـ ـل ازدواجي ــة أنش ــطة البح ــث و التط ــور ،و بم ــا أن المعرف ــة ش ــبيهة
بسلعة عامة فدن تراكمها يزيد معدل التقدم التقني و تستطيع الـدول أن تسـتفيد مـن التكنولوجيـة

األجنبية و التي يـتم اسـتيرادها بصـعوبة و بـدون عوائـق ،كمـا يمكـن للقطـاا الخـاص الحصـول
على ترخيص انتاجها في الداخل.

2

ه -تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة:

يـ ــرى االقتصـ ــاديون بالمؤسسـ ــات الدوليـ ــة كالبنـ ــك الـ ــدولي أن حجـ ــم و نوعيـ ــة االسـ ــتثمار

األجنبي المباشر و مدى استفادة الدول النامية منه يتوقف على عـدة عومـل اقتصـادية و غيـر
اقتصــادية ،مــن أهمهــا السياســة التجاريــة و االســتثمارية التــي تتبعهــا الدولــة ،فالــدول التــي تتبــع
1
2

عبد الهادي عبد القادر سويفي ،التجارة الخارجية ،مرجع سابق ،ص.191 .
محمد صفوت قابل ،تحريرالتجارة الدولية بين التأييد و املعارضة(مصر :دار الفكر العربي ،)2011 ،ص.59 .
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سياســة التحريــر و االنفتــاح التجــاري تكــون أكثــر جــذبا لالســتثمارات األجنبيــة المباش ـرة و م ــا
يصاحبها من توظيف للعمالة و نقل التكنولوجيا و المساهمة في معدالت النمو.

1

و -زيادة معدالت النمو و تحقيق األمن و السالم:

يرى الدافعون عن حرية التجارة أنها ال تساهم فقـق فـي النمـو االقتصـادي و لكنهـا تعمـل

كذلك على تحقيق السالم و األمن على مستوى العالم ،و يـتم ذلـك مـن خـالل إحـالل المنافسـة
التجارية بدال من الصراعات السياسـية و العسـكرية التـي قـد تـؤدي الـى حـروب ،و قـد توصـلت
د ارســة عــن العالقــة بــين الحريــة االقتصــادية و النمــو االقتصــادي فــي  102دولــة خــالل الفت ـرة
م ــن  1975إل ــى  1995إل ــى أن المزي ــد مـ ـن تحري ــر االقتص ــاد و ف ــتح األسـ ـواق ق ــد أدى إل ــى
المزيد من النمو االقتصادي.

2

ممــا ســبق فــدن أنصــار حريــة التجــارة ينطلقــون مــن هــذه الحجــج فــي الــدعوة الــى تحريــر

التجارة و التي بدأت أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة و ت ازيـدت خـالل فتـرة مـا بعـد الحـرب ،و ان
كانــت قــد واجهــت صــعوبات ف ــي االســتجابة لهــا ،فقــد شــهدت فتـ ـرة النصــف الثــاني مــن عق ــد
الثمانينات بدأ التحول إلـى تحريـر التجـارة بعـد توقيـع اتفاقيـة التجـارة الدوليـة عقـب االنتهـاء مـن
مفاو ات الجات في مدينة مراكش المغربية في أفريل من سنة .1994
و هذا يعني أن التحول الى تحرير التجارة أصبح مقبوال من معظم األطـراف ،ألنـه يوجـد

معار ــون للتحــول إلــى تحريــر التجــارة سـواءا مــن الــدول الناميــة أو مــن جانــب الــدول المتقدمــة

فيرى المعار ون من الدول النامية ان تحرير التجارة يـؤدي الـى و ـع دولهـم فـي سـباق غيـر
متكافئ مع الدول المتقدمة التي استطاعت ان تكون لها اطار من الم ازيـا النسـبية تكنولوجيـا و

سياســيا و اقتصــاديا يجعلهــا مؤهلــة لكســب أربــاح مــن التبــادل الــدولي ،أمــا فــي الــدول المتقدمــة

فيخشـى العمــال و المزارعــون مــن الســلع الرخيصــة التــي تتــدفق علــى بالدهــم مــن الــدول الفقيـرة
ذات األجــور المتدنيــة كمــا يخشــون مــن هج ـرة رؤوس األم ـوال الوطنيــة الــى خــارج بالدهــم ممــا

يهدد بمزيد من البطالة و

1
2

ياا فرص العمل

محمد صفوت قابل ،تحريرالتجارة الدولية بين التأييد و املعارضة(مصر :دار الفكر العربي ،)2011 ،ص.61 .
املكان نفسه.
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المطلب الثالث :األساليب المختلفة للسياسة التجارية:
حت ـى تســتطيع الدولــة تنظــيم تجارتهــا الخارجيــة فهــي تقــوم باتخــاذ العديــد مــن اإلج ـراءات
التــي تــؤثر فــي مبادالتهــا مــع العــالم الخــارجي س ـواءا فــي االســتيراد أو التصــدير معتمــدة علــى
مجموعة من األساليب و األدوات يمكن تقسيمها الى أبرا مجموعات رئيسية و هي كما يلي:
 األساليب السعرية. األساليب الكمية. األساليب التنظيمية. أساليب أخرى. أوال :األساليب السعرية للسياسة التجارية
 -1التعريفة الجمركية:

التعريفــة الجمركيــة عبــارة عــن قائمــة أو جــدول يحتــوي علــى جمي ـع أصــناف الســلع التــي

تتداول في التجارة الدولية ،مبوبة بنسلوب فني خاص بحيث تخ ع كل سلعة و مجموعة مـن
الســلع لتسلســل رقمــي خــاص يســمى البن ــد و تحــدد لــه فئــة جمركيــة مختــارة لتحســب علــى
أساســها مقــدار ال ــريبة الجمركيــة المســتحقة ألي ســلعة مــن الســلع التــي تتــداول فــي التجــارة
الخارجيــة بحيــث يــؤدي االلتــزام بمــنهج معــين عنــد البحــث فــي جــدول التعريفــة الــى التواصــل
للص ــنف مح ــل البح ــث و رق ــم البنـ ــد الجمرك ــي الخ ــاص ب ــه ،و م ــن ث ــم معرف ــة فئ ــة ال ـ ـريبة
الجمركية التي تخ ع لها.

1

أ -أنواع التعريفة الجمركية:
يمكن التمييز بين عدة أنواا من التعريفات الجمركية من أهمها ما يلي:
.I

من حيث منشـأ البضاعة:

يمكن تقسـيم التعريفـة مـن حيـث منشـن الب ـاعة أو طبيعـة دافـع ال ـريبة (مصـدر أو مسـتورد
الى قسمين:

1

جالل أبو الفتوح و آخرون ،الجمارك و التعريفة الجمركة(مصر :دون دار نشر ،)2006 ،ص.9 .
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الفصل األول
 تعريفة الصادر:

و يقصد بهـا التعريفـة التـي تفـرض علـى السـلع المصـدرة الـى الخـارج ،و علـى الـرغم مـن

أنه ال يوجد ما يحول قانون دون اخ اا الصـادرات للتعريفـة الجمركيـة إال أن الـنظم التجاريـة
الحديثة من حيث الواقع ال تلجن اليها إال استثناءا.

1

حيــث قــد تفــرض بعــض الــدول ال ـريبة علــى بعــض الــدول المصــدرة أو الخارجــة بقصــد

االحتفا بهذه السلعة للسوق الوطنيـة أو حمايـة مكونـات الصـناعة أو موادهـا األوليـة ،كمـا قـد

يكــون الهــدف مــن وراء ذلــك كــذلك خلــق م ـوارد ماليــة للدولــة حــين تشــكل المنتجــات المصــدرة

المعنيــة جانبــا هامــا مــن صــادرات الدولــة ،أو كانــت تتمتــع بمركــز احتكــاري أو شــبه احتكــاري
عالمي في التصدير ففي هذه الحالة قد تلجـن الدولـة الـى فـرض

ـريبة علـى صـادراتها تحقيقـا

لغــرض مــالي ،و هــو مــا تفعلــه مــثال كوبــا بالنســبة لتصــدير الســكر و الشــيلي بالنســبة لتصــدير
النترات و الب ارزيل بالنسبة لتصدير البـن.
كمــا قــد تفــرض الدولــة

ـرائب علــى الصــادرات بقــدر تقليلهــا كمــا فــي حالــة األخشــاب

للمحافظة عليها.
 تعريفة الوارد:
و يقصــد بهــا التعريفــة علــى الســلع ال ـواردة مــن الخــارج و يعــد هــذا النــوا مــن التعريفــات

بمثابــة العمــود الفقــري لل ـريبة الجمركيــة ،إذ تعتمــد عليهــا الدولــة بصــفة أساســية فــي تحقيــق
أهـداف سياسـتها التجاريـة و خاصـة ذات الصـيغة الماليــة أي التـي يقصـد منهـا الحصـول علــى
م ـوارد لخزينتهــا العموميــة أو الحمائيــة التــي تتجــه الــى حمايــة منتجاتهــا الوطنيــة مــن منافســة
السلع األجنبية.

2

.I

من حيث األساس القانوني:
يمكن تقسيم التعريفة الجمركية من حيث األساس القانوني الى قسمين هما:

3

 التعريفة الذاتية أو المستقلة:
التعريفــة الذاتيــة أو المســتقلة هــي التعريفــة التــي تنشــئها الدولــة بدرادتهــا المنفــردة أي عــن
طريــق التش ـريع الــداخلي ،و بالتــالي تملــك بصــددها حريــة واســعة فــي الغالــب فــي فر ــها أو
1
2
3

عبدالباسط وفاء ،النظم الجمركية دراسة في فكرالتعريفة الجمركية و مستقبلها في ظل الجات(القاهرة :دار النهضة العربية ،)2000 ،ص.41 .
عبدالباسط وفاء ،دراسة في فكرالتعريفة الجمركية و مستقبلها في ظل الجات ،مرجع سابق ،ص.175 .
إبراهيم محمد الفار ،اتفاقيات منظمة التجارة العاملية ومدى تأثيرها على اقتصاديات الدول العربية (القاهرة :دار النهضة العربية ، )1999 ،ص.11 .
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تعديلها ،ففي هذه التعريفة ال تتنازل الدولة عن سلطتها الخارجية و من ثم يحق لهـا ممارسـتها

دون الرجوا لدولة أخرى.
 التعريفة االتفاقية:

تعــد التعريفــة اتفاقيــة متــى كــان و ــعها قــد تــم فــي االتفــاق مــع دول أخــرى ،و مــن ثــم ال

تسطيع أي دولة تعديل رسومها الجمركية دون الرجوا الى الدولة األخرى المتعاقـدة معهـا ،بمـا
يقيد حريتها في حمايـة مصـالحها عنـد ال ـرورة ،و عمومـا فـدن هـذا النـوا مـن التعريفـة أصـبح
ناد ار في الوقت الحا ر ،حيث أن معظم الدول حصلت على استقاللها الجمركي.
من حيث آثار التعريفة الجمركية:

.II

تنقسم التعريفة الجمركية من حيث األثار المترتبة عليها الى قسمين هما:

1

 التعريفة االسمية:
تتعلق التعريفة االسمية ببحث أثر ال ريبة الجمركية المفرو ة على السـلع النهائيـة أي
قيــاس قيمــة التغيــر فــي ثمــن الســلعة أو الخدمــة نتيجــة فــرض
فر ــت

ـريبة علــى الـواردات منهــا ،فلــو

ـريبة علــى ال ـواردات مــن ســلعة معينــة مقــدارها  %10فــذلك يحقــق حمايــة مباش ـرة

لصناعة هذه السلعة قدرها .%10
 التعريفة الفعليـة:
ينصـ ــرف جـ ــوهر التعريفـ ــة الفعليـ ــة الـ ــى تقيـ ــيم األثـ ــر الصـ ــافي لل ـ ـرائب الجمركيـ ــة فـ ــي
مجموعهــا علــى الســلعة محــل البحــث ،ممــا يســتلزم تحليــل ال ـريبة المفرو ــة لــيس فقــق علــى
السلعة النهائية و انما كذلك على مدخالتها.
 -2إعانات التصدير:

يقــوم نظ ــام اعانــات التص ــدير بــنن تق ــدم الدولــة مس ــاعدات للمنتجــين المحل ــين مــن أج ــل

تمكيــنهم مــن تصــدير ســلعهم بنســعار تنافســية فــي األسـواق األجنبيــة ،و مــن خــالل هــذا النظــام
تمنح الدولة مساعدات نقدية أو عينية للمصدرين حتى يتمكنوا من تصـدير السـلع الوطنيـة فـي

السوق األجنبي بنسعار متوازنة ت من تصريفها و التغلب على منافسة المنتجـات األخـرى ،و

بالتالي فدعانات التصدير تحل محل الربح السوقي أو جزء منه.

1

محمود الطنطاوي الباز ،دراسات في نظرية التجارة الخارجية(القاهرة :مكتبة عين شمس ،)2007 ،ص.175 .
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حيــث أن اإلعانــات التــي تقــدم للمنــتج مــن قبــل الدولــة علــى أثــر تصــدير ســلعة مــا يعتبــر
مكمال لثمن البيـع ،أي أن الحكومـة تتحمـل جـزء مـن قيمـة السـلعة مقابـل تسـويقها فـي األسـواق
الخارجية ،هذا و قد تنخذ االعانة أحد الشكلين التاليين:

1

أ -اإلعانة المباشرة:

و التــي تكــون فــي العــادة فــي صــورة مبــالغ نقديــة تمنحهــا الدولــة للمصــدر عــن كــل كميــة

مصدرة من السلع.
ب -اإلعانات الغير المباشرة:
و تتمثــل فــي مــنح المنــتج بعــض االمتيــازات كاإلعفــاء مــن بعــض ال ـرائب أو الجمــارك
المفرو ـة علــى المـواد األوليـة التــي تــدخل فـي عمليــة تصــنيع المنتجـات المصــدرة أو تخفــيض
تكــاليف النقــل بوســائق نقــل حكوميــة أو مــنح المنتجــين قرو ــا مــن البنــوك الصــناعية بفوائــد
تشجيعية.
و تعتبر سياسة منح اعانات التصدير سياسة خطيـرة أحيانـا إذا مـا قوبلـت بـدجراء م ـاد
مــن جانــب الدولــة المســتوردة أو حتــى دولــة منافســة ،فــدذا تنــافس عــدة دول علــى كســب أسـواق
دولــة معينــة باســتعمال أســلوب اعانــات التصــدير ،فهــذا يعنــي أن الــدول المصــدرة تتنــافس فيمــا
بينهــا علــى اســتخدام جــزء مــن ال ـرائب التــي يــدفعها مواطنيهــا ،مقابــل تخفــيض األعبــاء علــى
المستهلكين في الدول المستوردة و التي ستستفيد على حساب الدولة المصدرة.
هــذا كمــا قــد تلجــن ســلطات الدولــة المســتوردة الــى أن تســتفيد هــي بــدال مــن مواطنيهــا مــن

اإلعانات التي تدفعها السلطات في الدول األخـرى فتقـوم بفـرض رسـما جمركيـا إ ـافيا يسـاوي
االعانة الممنوحة و بذلك تصل السلعة الى المستهلكين فـي الـداخل بالسـعر التـي كانـت تصـل
بــه قبــل مــنح االعانــة ،و يصــبح الو ــع فــي هــذه الحالــة هــو أن حصــيلة ال ـرائب فــي الدولــة
المنتجة تستفيد منها السلطات في الدولة المستوردة.
 -3اإلغــــــــراق:

1

شريف علي الصوص ،التجارة الدولية األسس و التطبيقات ،مرجع سابق ،ص ص.140-139 .
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أ -تعريف اإلغراق:
اهــتم العديــد مــن االقتصــاديين بتعريــف اإلغ ـراق ،حيــث اعتب ـره الكثيــر مــنهم صــورة مــن

صــور التمييــز الســعري بــين ســوقين مختلفــين ،و قــد اعتمــد الــبعض مــنهم فــي تعريــف اإلغ ـراق
على أساس السعر و البعض اآلخر على أساس التكلفة كما يلي:

1

 التعريــف علــى أســاس الســعر :يقصــد بــاإلغراق أن يقــوم منــتج مــا ببيــع منتجــات تصــديرية

بنسعار أقل من سعرها في الدول المصدرة ،أي أن السلعة تبـاا فـي السـوق األجنبـي بـثمن
أقل من ثمن البيع في السوق المحلي.

 التعريف على أساس التكلفة :يقصـد بـاإلغراق عنـدما يقـوم المصـدر يبيـع السـلعة فـي هـذه
السوق بنقل من تكلفة انتاجها ،و يعد هذا النوا مـن اإلغـراق واحـد مـن أكثـر العراقيـل امـام
التجارة الدولية.
 تعريف االتفاقية العامة للتعريفات و التجارة :وفقـا للمـادة السادسـة مـن اتفاقيـة الجـات يعـد
المنــتج مغرقــا اذا كــان س ــعر التصــدير أقــل مــن القيم ــة العاديــة للمنــتج ،و القيمــة العادي ــة

للمنـتج هــي ســعر بيــع المنــتج

ــمن كافــة المبيعــات التــي تــتم فــي ســوق الدولــة المصــدرة و

التي يطلق عليها مجرى التجارة العادي في السوق المحلية لدولة المنشـن أو التصـدير أو

تكلفــة اإلنتــاج م ــافا اليه ــا المصــروفات البيعيــة و اإلداري ــة و العموميــة و هــامش الـ ـربح
المعتاد تحقيقه أو سعر تصدير المنتج المثيل لدولة ثانية.
ب -أنواع سياسات اإلغراق:

يوجد ثالثة أنواا من اإلغراق و هي:

.I

اإلغ ـراق العرضــي :و يظهــر هــذا النــوا نتيجــة ظــروف اســتثنائية مثــل الرغبــة فــي الــتخلص

مـ ــن فـ ــائض سـ ــلعة معينـ ــة مـ ــن طـ ــرف المنتجـ ــين نتيجـ ــة تقـ ــديرهم الخـ ــاطئ لنطـ ــاق السـ ــوق
الداخلية ،في طرون الى الـتخلص مـن فـائض اإلنتـاج فـي الخـارج حتـى ال ي ـطرون الـى

خفض أسعارهم في السوق المحلية ثم العمل على رفعها الحقا.
.II

اإلغــراق المؤقــت :و يظهــر مــن أجــل تحقيــق هــدف معــين و ينتهــي بمجــرد تحقيقــه ،مثــل
الرغبة في الحصول على أسواق أجنبية أو تخفـيض األسـعار فـي سـوق معينـة للـدفاا

ـد

منــافس أجنبــي أو لمنــع إقامــة مشــروعات جديــدة ،و يتميــز هــذا النــوا مــن اإلغـراق بننــه قــد
1

نسرين محمد أحمد العيسوي ،اإلغراق و آليات مكافحته بالتطبيق على السوق املصرية( القاهرة :دون دار نشر ، )2011 ،ص.16 .
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يحمل المغرق خسارة كبيرة و لكنه يقبل تحملها حتى يتحقق هدفه ثم يعـود محـاوال تعـويض
ما لحق به من خسارة.
اإلغ ـراق الــدائم :و هــو سياســة دائمــة منهجيــة مــن قبــل المنــتج ال يمكــن بطبيعــة الحــال أن

.III

تقوم على أساس تحمل خسائر يفترض اإلغراق الدائم وجود احتكار في السوق الوطنيـة و
االحتكار يعتمد على وجود حماية من خطر المنافسة األجنبية كالحواجز الجمركية.
ج -أثــر سياسة اإلغراق:
سياسة اإلغراق أثر على كل من الدولة المصدرة و الدولة المستوردة على حــد سواء.

1

 األثر على الدولة المصدرة:
يؤدي اإلغراق فـي الـدول المصـدرة الـى زيـادة حجـم الصـادرات و زيـادة الـدخل القـومي و

بالتالي الدخول الموزعـة خاصـة فـي حالـة اإلغـراق الـدائم ،أمـا مـن حيـث مسـتوى األسـعار فـدن
هــذا يتحــدد تبعــا للنفقــات الحديــة للســلعة ،فــدذا كانــت النفقــات ثابتــة فــدن زيــادة اإلنتــاج يترت ـب
عليها ارتفاا األسعار ،أما اذا كانت متناقصة فقد يؤدي اإلغراق الى توسيع اإلنتاج و بالتـالي
تخفيض تكلفة السلعة.
 األثر على الدولة المستوردة:

ت ــع سياســة اإلغـراق أنصــار حريــة التجــارة فــي حــرج ،حيـث أنهــم يعتبــرون أن اإلغـراق

سياســة عدوانيــة يجــب مقاومتهــا ،إال أن الواقــع عكــس ذلــك تمامــا حيــث أنهــم يمارســون مختلــف
أنواا اإلغراق ،فدذا كان اإلغراق دائما فال

رر منـه ،حيـث أن الدولـة تحصـل علـى منتجـات

بنسعار منخف ة يستفيد منها المستهلك المحلـي أو حتـى المنـتج الـذي قـد يحصـل علـى المـواد

الالزم ــة لقي ــام ص ــناعات معين ــة ،و اذا م ــا ك ــان اإلغـ ـراق عار ــا ي ــرى انص ــار حري ــة التج ــارة
رورة التدخل للحد منه فهو يؤدي الى إلحاق ال رر بالصـناعة الوطنيـة المنافسـة ،إذ يعمـل

عل ــى تقلي ــل المبيع ــات م ــن الص ــناعات المحلي ــة و بالت ــالي انخف ــاض مس ــتوى ال ــدخل الق ــومي

و انخفاض مستوى التشغيل مما يرفع من نسبة البطالة في السوق المحلي.
من جهتهم يرى أنصار حماية التجـارة

ـرورة مواجهـة سياسـة اإلغـراق و ذلـك مـن اجـل

حماية الصناعات المحلية و المنتجين الوطنيين و تتنكد

1

شريف علي الصوص ،التجارة الدولية األسس و التطبيقات ،مرجع سابق ،ص ص.143-144 .
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يتبــين للدولــة المســتوردة أن هــدف اإلغـراق األجنبــي هــو الق ــاء علــى المنافســة فــي ســوقها ثــم
استغالل الموقف برفع األسعار.
أ -سيـاسة الصرف األجنبي:

تشمل سياسة الصرف األجنبـي تغييـر أسـعار صـرف العملـة الوطنيـة بـالعمالت األجنبيـة

وك ــذلك الت ــنثير ف ــي طل ــب و ع ــرض الص ــرف األجنب ــي ،حي ــث تس ــتعمل الدول ــة ه ــذه الوس ــائل
للتحكم في تجارتها الخارجية كما يلي:

1

* تخفيض سعر الصرف العملة الوطنيـة بـالعمالت األجنبيـة يترتـب عنـه انخفـاض فـي أسـعار

السلع الوطنية مقومة بالعمالت األجنبية (أي في السوق الخارجي مقابل ارتفاا أسعار السـلع

األجنبية مقومة بالعملـة الوطنيـة (أي فـي السـوق الـداخلي هـذا مـا ينـتج عنـه زيـادة فـي الطلـب
الخــارجي علــى الســلع المحليــة و بالتــالي زيــادة الصــادرات مقابــل انخفــاض فــي الطلــب المحلــي
علــى الســلع األجنبيــة و بالتــالي نقــص ال ـواردات ،إال أن ذلــك كلــه يتوقــف علــى مرونــة طلــب
و عرض السلع مو وا التجارة الخارجية.
* يمكــن للدولــة أن ت ـزاول عــن طريــق التــنثير فــي العــرض و الطلــب علــى الصــرف األجنبــي
تنثي ار على صادراتها و وارداتهـا مـن السـلع و الخـدمات ،و ذلـك عـن طريـق الزامهـا للمتعـاملين

اتبــاا إج ـراءات خاصــة للتصــرف فيمــا يتحصــلون عليــه مــن صــرف أجنبــي أو الحصــول علــى
ترخيص أو إذن من السلطات المعنية للحصول على الصرف األجنبي الموجه لالسـتيراد ،كمـا
يمك ــن للدول ــة تحدي ــد أس ــعار متع ــددة للعم ــالت األجنبي ــة تختل ــف ب ــاختالف طبيع ــة المع ــامالت
المطلوبة ألجلها.
 ثانيا :األساليب الكمية للسياسة التجارية

تعمل الدولة من خالل هذه األساليب علـى التـنثير المباشـر فـي حركـة تجارتهـا الخارجيـة

و من أهم هذه األساليب نظام الحصص و تراخيص االستيراد.

2

 -1نظـام الحصص:
و هــو مــن أقــدم صــور القيــود علــى التجــارة الخارجيــة و يــتلخص فــي تحديــد حــد أقصــى
للكميــات الممكــن اســتيرادها خــالل فتـرة معينــة ،و قــد يجتمــع هــذا النظــام مــع الرســوم الجمركيــة
1
2

عبد الهادي عبد القادر سويفي ،التجارة الخارجية ،مرجع سابق ،ص.162 .
محمود الطنطاوي الباز ،دراسات في نظرية التجارة الخارجية ،مرجع سابق ،ص .151.

78

الفصل األول

اإلطار النظري للتجارة الخارجية والسياسة التجارية

تحت ما يسمى بنظام الحصص التعريفية و من صوره فرض الرسوم الجمركية بعـد بلـوا الحـد
األقصــى للحصــة ،أو تطبيــق رســم جمركــي مخفــف علــى كميــة محــددة مــن الـواردات ثــم تطبيــق
الرسم بكامل قيمته على الكميات المستوردة الزائدة.
و يعتبــر نظــام الحصــص مــن أهــم وســائل الحمايــة و هــو يحقــق أغـراض متعــددة كحمايــة
العملة الوطنية و سعر الصرف و حماية االقتصاد القومي من غزو السلع األجنبية ،و بصـفة

عامــة فهــو يمكــن الدولــة مــن الــتحكم فــي ميزانهــا التجــاري و كــذلك مــن االش ـراف التــام علــى
الواردات و السماح باستيراد ما تراه مناسبا سواءا من ناحية الكمية أو النوا.
 -2تراخيص االستيراد:

يشــترط هــذا النظــام الحصــول علــى تــرخيص أو إذن مــن جهــة إداريــة مختصــة مــن أجــل

القيــام بعمليــة االســتيراد و تحــدد حصــة كــل مســتورد علــى أســاس وارداتــه مــن الســلعة فــي فت ـرة
زمنيــة ســابقة ،كمــا قــد تبــاا كــل هــذه الت ـراخيص فــي الم ـزاد العلنــي ،و تلجــن الدولــة الــى هــذا
األســلوب فــي الحــاالت التــي يتــنزم فيهــا مي ـزان المــدفوعات و يصــبح فــي حالــة عجــز مســتمر
نتيجة الندرة الشديدة في العمالت األجنبية.
 ثالثا :األساليب التنظيمية للسياسة التجارية
-1المعاهدات التجارية:
و هي عبارة عن اتفاق تعقده الدولة مع غيرها من الدول من خالل أجهزتها الدبلوماسـية
بغرض تنظيم العالقات التجارة فيما بينهـا تنظيمـا عامـا يشـمل المسـائل التجاريـة و االقتصـادية
كتلــك المتعلقــة بالنقــل و االزدواج ال ـريبي و تنظــيم التعريفــة الجمركيــة 1و ت ارعــي الدولــة عنــد
عقد هذه المعاهدات التجارية مبادئ محددة:

أ -مبـــدأ المســـاواة :تتعهــد بمقت ــاه كــل دولــة أن تعامــل الدولــة األخــرى سـواءا مــن حيــث
تبادل المنتجات أو حقوق الشخاص معاملة ال تقل عن ما يتمتع به مواطنوها أنفسهم.

ب -مبــــدأ المعاملـــة بالمثــــل :تلت ــزم الدول ــة األول ــى ف ــي االتفاقي ــة ب ــنن تعام ــل منتج ــات و
مـواطني الدولــة الثانيــة بمثــل مــا تعامــل بــه هــذه األخيـرة رعاياهــا و منتجاتهــا بمــا يســمح
في أن تتعادل الدولتان فيما تمنحه كل منهما لألخرى.

1

زينب حسين عوض هللا ،االقتصاد الدولي نظرة عامة على بعض القضايا(بيروت :الدار الجامعية ، )1998 ،ص.308 .
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ج -مبــــدأ الدولـــة األولـــى بالرعايــــة :و ي ــنص ه ــذا المب ــدأ عل ــى أن تم ــنح الدول ــة األول ــى

لمواطني و منتجات الدولة الثانية أي حقوق و مزايا تمنحهـا لدولـة أخـرى و عليـه تمتـع

الدولة األولى بالرعاية دائما بنف ل مستوى تعامل سائد.
 -2اتفاقيات التجارة و الدفع:

و هي عبارة عن الترتيبات التي تـتم بـين دولتـين أو أكثـر لتنظـيم التجـارة بينهمـا و تحديـد

وســائل مقبولــة لتســوية المــدفوعات التــي تنشــن عــن التعامــل التجــاري بينهمــا ،كمــا يحــدد حجــم
التبادل التجاري بين طرفي أو أطراف االتفاقية خالل مدة سريانها.

ه ــذا و تعتب ــر اتفاقي ــات التج ــارة و ال ــدفع اح ــدى الوس ــائل المباشـ ـرة للرقاب ــة عل ــى التج ــارة
الدوليــة ،حيــث تلجــن الدولــة الــى هــذا األســلوب مــن أجــل

ــمان تعــادل الحقــوق و االلت ازمــات

الناتجة عن تعامالتها التجارية مع البلدان األخرى ،كما أن هذا النوا من االتفاقيات ال ينطبـق
على المعامالت الرأسمالية بل على المعامالت الجارية فقق متمثلة في الصـادرات و الـواردات
مــن الســلع ،و تجــدر اإلشــارة أنــه فــي حالــة اعتمــاد بلــدها علــى هــذا األســلوب بدرجــة كبيـرة فــي
تعامالته ــا التجاري ــة م ــع الخ ــارج ف ــدن ذل ــك ي ــؤدي ال ــى تجزئ ــة ميـ ـزان مدفوعات ــه حي ــث يقت ــي
التعامــل بهــذا النــوا مــن االتفاقيــات موازنــة المــدفوعات فــي كــل حالــة علــى حــدى و يصــعب
الحديث عن ميزان المدفوعات.
 -3التكتالت االقتصادية:
يعتبر التكتل االقتصادي على درجة معينـة مـن درجـات التكامـل االقتصـادي ،الـذي يقـوم
فــي مفهومــه الكالســيكي بــين مجموعــة مــن الــدول المتجانســة اقتصــاديا ز جغرافيــا و تاريخيــا و
ثقافيـ ــا و اجتماعيـ ــا و تسـ ــقق كـ ــل هـ ــذه االعتبـ ــارات فـ ــي مفهومـ ــه الحـ ــديث الـ ــذي يرتكـ ــز علـ ــى
المصالح االقتصادية المشتركة بهدف تلك المصالح و زيادة تجارتها النسبية ،ثم الوصول الـى
اقصى درجة من درجات الرفاهية بين شعوب تلـك الـدول ،فالتكتـل االقتصـادي كمفهـوم يعكـس
الجانــب التطبيقــي لعمليــة التكامــل االقتصــادي حيــث أنــه يعبــر عــن درجــة مــن درجــات التكامــل
االقتصــادي بــين مجمــوا الــدول األع ــاء فيــه 1و تتفــاوت درجــات التكامــل االقتصــادي وفــق
الترتيب التسلسلي كما يلي:
 التف يل الجزئي.1

اكرام عبد الرحيم ،التحديات املستقبلية للتكتل االقتصادي العربي العوملة و التكتالت اإلقليمية البديلة(مصر :الدار العربية للطباعة و النشر ،)2002 ،ص.170 .
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 منطقة التجارة الحـرة. االتحاد الجمركي. -السوق المشتركة.

 االتحاد االقتصادي.-4اإلجــراءات اإلداريـة:

يتمثل هذا األسلوب في قيـام الدولـة بو ـع مجموعـة مـن القواعـد و اللـوائح و اإلجـراءات

التي ينجم عن تطبيقها عرقلة عملية االستي ارد من الخارج و ت ييق النطـاق علـى المسـتوردين
ع ــن طري ــق اخ ـ ــاعهم لطائف ــة م ــن اإلج ـ ـراءات أو القـ ـوانين الت ــي تعمـ ــل عل ــى زي ــادة نفقـ ــات
االســتيراد و الــدخول فــي دائ ـرة مــن الــروتين و اإلج ـراءات البيروقراطيــة المعقــدة التــي يمكــن أن
تصرفهم في أغلـب األحيـان عـن إتمـام صـفقاتهم مـع العـالم الخـارجي ممـا يترتـب عليـه ت ـييق
نطاق العالقات االقتصادية الدولية و تتخذ هذه اإلجراءات العديد من األشكال منها.

1

د -كثرة و تنوا عدد الوثائق المطلوبة الستكمال عملية االستيراد من الخارج.

ه -االفراط في إجراءات التفتيش و التي تحمل نفقاتها للمسـتورد و فـرض تكـاليف مرتفعـة
على تخزين الب ائع.

 رابعا :أساليب أخرى للسياسة التجارية

باإل ــافة ال ــى األس ــاليب الم ــذكورة س ــابقا و عل ــى اخ ــتالف اش ــكالها هن ــاك العدي ــد م ــن

األســاليب األخــرى التــي عــادة مــا تكــون مسـتترة أو خفيــة و التــي قــد تكــون فــي بعــض األحيــان
أوسع استخداما من األساليب األخـرى ،ممـا يجعـل الكشـف عنهـا كاملـة و حصـرها أمـ ار صـعبا
و من أهما ما يلي:
 -1االعتبارات البيئية:

تــرى الدولــة المتقدمــة أن العالقــة بــين التجــارة و البيئــة عالقــة مهمــة ،فقــد حرصــت علــى

طرح هذا المو وا من أجل التوصل إلى خلـق معـايير بيئيـة البـد مـن االلتـزام بهـا فـي التجـارة
الدولي ــة و لق ــد الق ــا ه ــذا االهتم ــام معار ــة ش ــديدة م ــن قب ــل ال ــدول النامي ــة لتخوفه ــا أن ه ــذه

المع ــايير و االعتبـ ــارات سـ ــتكون بمثابـ ــة حمائيـ ــة جديـ ــدة أمـ ــام ولـ ــوج منتجاتهـ ــا ألس ـ ـواق الـ ــدول

المتقدم ــة ذل ــك أنه ــا ل ــن تس ــتطيع االلتـ ـزام به ــذه المع ــايير البيئي ــة و الت ــي ع ــادة تك ــون تعجيزي ــة
1

إبراهيم محمد الفار ،اتفاقيات منظمة التجارة العاملية و صدى تأثيرها على اقتصاديات الدول العربية ،مرجع سابق ،ص.17 .
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بالنسبة لهـا ،و لقـد شـهدت هـذه اإلجـراءات ت ازيـدا كبيـ ار فـي السـنوات األخيـرة بـل لـم تبقـى حكـ ار
علــى الــدول المتقدمــة فقــق بــل ســعت بعــض الــدول الناميــة الــى تطبيــق إج ـراءات مثيلــة ذات
اعتبارات بيئية على دول نامية أخرى.
 -2التأثير في الرأي العام:

مــن بــين األســاليب التجاريــة المســتخدمة فــي العالقــات التجاريــة الدوليــة عمليــة تح ـريض

الـرأي العــام باســتخدام الدعايــة المغر ــة مــن أجــل مقاطعــة منتجــات أجنبيــة معينــة ،ممــا يجعــل

مــن المســتهلكين وســيلة مهمــة و ذات أثــر كبيــر علــى صــادرات البلــدان األخــرى باتجــاه أسـواق
الــدول التــي تتبــع هــذا األســلوب ،و كمثــال علــى هــذا األســلوب مــا قامــت بــه الصيــن مــن حملــة

خمة لمقاطعة المنتجات األمريكية فـي  2016قـاطع مـن خاللهـا الصـينيون هواتـف اآليفـون

و محالت الفاست فـود األمريكية ما أثر على حجم المبادالت التجارية بين البلدين.

1

 -3التدخالت الحكومية المباشرة:

ق ــد تك ــون الت ــدخالت الحكومي ــة عل ــى ش ــكل قـ ـ اررات مباشـ ـرة تص ــدر م ــن الدول ــة كحظ ــر

االســتيراد و التصــدير و التعامــل مــع مـواطني و مؤسســات دولــة معينــة كمــا هــو الحــال بالنســبة

لعالقة معظم الدول العربية مع الكيان الصهيوني ،كما قد تكون هـذه التـدخالت ألسـباب دينيـة

أو عقائديــة كمنــع اســتيراد بعــض المـواد المحرمــة شــرعا فــي بعــض الــدول ،كمــا قــد تمنــع الدولــة

كل تبادل تجاري بينها و بين الخارج أي أن الدولة تحاول أن تعيش في حالة اكتفاء ذاتي.

خــالصـة الفصــل:
 1مخلوفي عبد السالم ،بن عبد العزيز سفيان" ،تأثيراألساليب الحمائية الخفية على التجارة الدولية و رسالة املنظمة العاملية للتجارة"(مجلة السياسات االقتصادية
في الجزائر ،جامعة تلمسان ،)2013 ،ص.59 .
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لقــد شــهد مفهــوم التجــارة الخارجيــة تطــو ار مــن المفهــوم ال ــيق الــذي كــان يقتصــر علــى
استيراد و تصدير السلع و الخدمات الى المفهوم الذي أصبح يشـمل الحركـات الدوليـة لـرؤوس
األمـوال ،كمـا أصـبحت التجـارة الخارجيـة تقــوم علـى أسـاس ظـاهرة التخصـص الـدولي و تقســيم
العمل بين الدول المختلفة التي تسعى نحو زيادة دخلها القومي و رفع مستوى رفاهية أرفادهـا،
و لقد أكدت مختلف المدارس االقتصادية على دور التجارة الخارجيـة فـي ثـراء و قـوة الدولـة و

تقدمها و يتبـين ذلـك مـن خـالل الـدور التنمـوي للتجـارة الخارجيـة سـواءا ذلـك النـاتج عـن عمليـة
االستيراد أو عملية التصدير.
و من هنا كان من الطبيعي ظهور العديد من النظريات االقتصادية العلميـة التـي تسـعى
نح ــو إعط ــاء تفس ــير للتج ــارة الخارجي ــة ،انطالق ــا م ــن التحلي ــل الكالس ــيكي للنفق ــات المطلق ــة و
النســبية و دورهــا فــي انتشــار ظــاهرة التخصــص الــدولي و تقســيم العمــل وصـوال الــى النظريــات
الحديثــة التــي اســتخدمت أســلوبا حــديثا مــع حقــائق و وقــائع االقتصــاد العــالمي المعاصــر الــذي
تلعب فيه التكنولوجيا دو ار كبي ار في تحديد نمق التجارة الخارجية بين الدول.
و علــى الــرغم مــن المنــافع العديــدة التــي تعــود بهــا التجــارة الخارجيــة علــى مختلــف الــدول
فدن ذلك لم يمنع أن تعمـل مختلـف الحكومـات علـى تنظـيم معامالتهـا مـع العـالم الخـارجي مـن

خالل تبني سياسة تجارية معينة تتماشى و مستوى التنميـة و األو ـاا االقتصـادية السـائدة و
كــذا األهــداف المســطرة مــن قبــل الحكومــة ،و غالبــا مــا تتجــه السياســة التجاريــة المتبنــاة نحــو
التحري ــر خاص ــة م ــن ط ــرف ال ــدول المتقدم ــة كم ــا تتج ــه نح ــو التقيي ــد خاص ــة م ــن قب ــل ال ــدول
الناميــة ،و تعتمــد الدولــة فــي ذلــك علــى مجموعــة مــن األســاليب و األدوات المختلفــة و التــي
تعم ــل م ــن خالله ــا عل ــى

ــبق و تنظ ــيم مب ــادالت التجاري ــة م ــع الع ــالم الخ ــارجي سـ ـواء تل ــك

المتعلقة بعملية االستيراد أو التصدير.
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تمهيــد:

شهد المجتمع الدولي اهتماما متزايدا باالتووت

و ذلااب ب ااد سا تيااائر

وياات تشا ي

الئيسياسا التاي مياز اتدتاااد ال االمي،

وتيئتهااا رياام بوااو لياائ ميااصو لاان لتائن مبتاا
اتدتاااادسا الدولسااا مةييااا

مااا دالااع ال ندااا

مفهومهااا اييااديولوجي الييص ائلااي التااي سيي ا

رولما اتدتااد و تتجيم هذه المةييا

ال اائا ال شاائ ا

جدياادن اياات ار

سا تتاائج

ريساال و هااو مااا ياااه بش ا ع دااو و ل ااا لااي

باألياس لي اابدو الب اد الادولي و الصباب الادولي

بايضااالا الاام المبامااا ال المسااا ليتجااائن و التااي سااابو

ت تصاائ مباومااا متالاميااا مااا لاان

سيااس و دوارااد و با ا ارتماادتها ليباااا الب ااد الاادولي و لييسايااا

المالسااا و اتدتاااادسا و

التجائ ا ،تهدف ما وئايها الم ت وساا اتدتاااد ال االمي ماا لان توياسع و تياهيع الوااو
الاام األي اوا الدولسااا و بالتااالي توئ اائ التجااائن الدولسااا مااا الااا ال يااود و هااو األماائ الااذ
سا ا ت تو س اال ب ياادا رااا الت اااوا و اتبيااجا صاايا اليسايااا

الدولسا

التجائ ااا و المالسااا و الب دسااا

و لااي اااع هااذا التوجاال ال ااا لندتااااد الاادولي بوااو ال ااابع ال ااالمي و الالااوبي وجااد

اتيااترما ائ األجبصس ااا المباشا ائن مبالااا مرالس ااا سياااردها ري اام البمااو و اتبتشااائ لااااا الت ااي

ت ودهااا الشاائ ا
ويت سابو
الش اائ ا

رميسا

المت ااددن الجبيااسا

هذه الشئ ا

و التااي ياااهم

بش ا ع دااو و ل ااا لااي تاادو ع التجااائن

تو ق بيبا هاما ما األئباح لائج الدولا األ  ،و سابو

تي ااس ئ ري اام رير ااي التج ااائن ال المس ااا و بالت ااالي سا اابو

ئبط ادتاادسا

ملتي

صيداا ال ال

و لي ضوء ع هذه المتغي ائ سابو

م يوما

هذه

تمر ااع رام ااع سياي ااي ل ااي

اليسايا التجائ ا ليدو الميات يا شاابا دولساا سو

و يتباو هذا الفاع مااهئ ال ولما اتدتاادسا و دوئها لي تدو ع التجاائن و ذلاب ماا

لن المباوت الرنرا اآلتياا:

 المبحث األول :العولمة االقتصادية مفاهيم عامة.
 المبحــث النــا  :االســتنماا األب ـ المبا ــا و دوا ال ــاعاد المتعــدد الب ســياد فـ
ظل العولمة.

 المبحث النالث :تطوا االطاا المؤسسات للعالقاد المالية الدولية.
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المبحث األول :العولمة االقتصادية مفاهيم عامة
شااهد ال ااال لااي الياابوا

األليائن ال ديااد مااا التوااوت

الميمويااا التااي تااات لااي ا ااائ

اللاائوج مااا يسايااا ال زلااا و توجاال الاادو و الش ا وت بوااو المز ااد مااا اتئتبااا و اترتماااد
المتباد ريم ال ال اللائجي ،و ل اد ت ازز اتتجااه بواو هاذا اللساائ و الاذ ساابع لسماا ب اد

ضئوئن وتمسا و واد ا تصد ما الت ااس

لي الا المجاات

م ال بتيجاا ليت او ائ الم ئلساا و التالبولوجساا الهايياا

لاااا لاي وياايع اتتااات

و الب اع ،مماا ديا

سااابع رب اائن رااا دئ ااا اااغيئن ممااا سراائ ياائ ا رياام ملتي ا

ماا وجا ال اال الاذ

جواباات الوسااان اتدتاااادسا و

اتجتمارسا و الر السا و اليسايسا و ليئها و هو ما س يق ريسل بال ولما
المطلب األول :مفهوم العولمة

 أوال :تعايف العولمة
ل تتفق الالتابا

مت دد الدتت

ال يمسا الملتيفا ريم ت ئ

موود لااهئن ال ولما ذلب ألبل ماا يع

و سوتو ريم ال ديد ما الجوابت ،لال ولما تلتي

ويت مباوئ الباوات و

صس ا التاااال ،ماا لا يجتماع الالتاات ال ائت ريام ايا واواد لياااهئن و ذلاب تلتنلاا

ردياادن لااي التئجمااا ليما ا يع ايبجييااز

 GLOBALIZATIONلماابه مااا س يااق رييهااا

اي الالو با و مبه ما س يق رييها اي الالوبسا وس يق رييها لالصيته اي ال ولما

و اا سو ما تئج ما يع  GLOBALIZATIONبم بم ال ولما هاو الاد توئ

يميئ سميا و هو الما يع األدائت الام الفها ال مياق لدتلاا الماا يع ،و داد وادد سبتاوبي

جي ا اادبز

Giddens

 Anthonyل ا ااي تاب ا اال ال ئ ا ااق الرال ا اات – تجدي ا ااد الدسم ائ س ا ااا

اتجتمارسااا و الااذ ااادئ ياابا  1998تااائ ا الما ا يع ب شاائ ياابوا

ياااب ا رياام تاباال

لويبل ل تيت مع الاليما لاي األرماا األالادسمساا سو الااوالا الشا صسا ات مباذ رشائ يابوا
ل ط ،و توول

بايشائن لها

1

1

الاليما التي ل س ا لها وجود الم يما ريم اع ليااا لان س تماع ل اات ات

عثمان أبو حرب ،االقتصاد الدولي(عمان :دار أسامة للنشر و التوزيع ، )2008 ،ص.69 .
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* و س ئف رال اتجتماا الصئ اابي ابتاوبي جيادبز  Anthony Giddensال ولماا ماا

لن وئدتل البورسا الم بوبا صا روادت الودارا بابهاا تالريا

اتجتمارساا لاي الاا

ال نداا

سبواء ال ال  ،بويت سم ا سا تابع ب ض األودات التي دد ت ع لي مباا ق بايساا رباائن راا
ئدن ل ااع ألواادات سلاائى ود ا

رياام ب ااد سمي ااا

ري ائن لااي الجاباات اآللاائ مااا الم مااوئن و

ال ااس اااوسع مشااي ائ هبااا الاام رندااا التااارئ الالصياائ صاايا المجتم ااا
الميالا صيبها و هو بالبيبا لل المفهو األالرئ ت صي ائ و دتلا لي ولما

1

الملتيفااا مهمااا صاائ

* و س اائف المف اائ الصئ ااابي ئوبالااد ئوبئتيااوا  RONALD ROBERTSONال ولمااا
بابها اتجاه تائ لي بواو دماا ال اال و ز اادن وراي األلائاد و المجتم اا

ت ئلها إليزاصيت يبغ  ELIZABETH KINGسبهاا جمساع ايجائاءا
ما لنلها سا تذوت ملتي

* و دد جاء لي ت ئ ا

صهاذا اتب ماا  ،ماا

وال ميساا

التاي سم اا

ش وت ال ال لي مجتمع واود يواء ب اد سو دوا داد

2

اليجباا الميات يا التاي شا يتها األما المتوادن لد ائياا و ا الالو ات

لي ت ئ ئها الاادئ يبا  1995ب بواا مجاوئتبا الالو صسا سا ال ولما هي التادالع الواضاع

ألما ااوئ اتدتاا اااد و اتجتما ااا و اليسايا ااا و الر الا ااا و اليا اايوب دوا ارتا ااداء يا ااذ ئ بالوا اادود
اليا ااسادن سو ابتما اااء الا اام و ا ااا موا اادد سو دولا ااا م يبا ااا و دوا واجا ااا

اليسايا ااسا ليا اادو ذا

يج ا ائاءا

المااهئ:

و ومسا ااا  ،3و ما ااا الت ا ااائ

 والا ما ابدماج ال ندا
 ائتفا

اليا اااب ا سم ا ااا إجما ااا ال ولما ااا لا ااي مجمورا ااا ما ااا

اتجتمارسا صيا ملتي

ش وت ال ال

صيئ لي دئجا التارئ و التفارع دوا ارتبائ الميالا

 شمولسا الااهئن لالالا مجات

و الودود

الوسان اتجتمارسا و اتدتاادسا و ليئها

 التوو ما المويسا الم ال المسا و ما مفهو الدولا ال ومسا الم والاا الر الاا ال المساا و
سواادت لااي ب ااض األوساااا سا س ااع ليااط صاايا ما ا يع ال ولمااا و ب ااض الما ا يوا

األلئى و مبها:

4

GIDDNES ANTHONY, The Consequences of Modernity) Cambridge: Polity press(, p .64.
SANDU CUTERELA, Globalization Definition Processes and Concepts) Romanian Statical Review
Supplement: National defense University, 2012(, P. 138.
 3إسماعيل صبري عبد هللا "،الكوكبة الرأسمالية في مرحلة ما بعد اإلمبريالية"(مجلة امللتقى ،العدد  ،)2005 ،13ص.120 .
 4عبد القادر محمد عبد القادر عطية و آخرون ،قضايا اقتصادية معاصرة(اإلسكندرية  :دون دار نشر ،)2005 ،ص.6.
1
2

87

مظاهر العولمة االقتصادية و دورها في تدويل التجارة

الفصل الثاني

• التا اادو ع  Internationalizationو الا ااذ سشا اايئ الا اام ز ا ااادن م ا ااد بما ااو التجا ااائن
اللائجسا صيا ملتي

الدو و ز ادن دئجا اترتماد المتباد صيبها

• الالوبس ااا  Universalizationو س ا ااد صه ااا تووي ااد ال ااس و اللصا ا ائ ص اايا شا ا وت
ال ااال و ذلااب بااالتئاض وجااود تجااابس ر ااالي و يسايااي و ادتااااد مااع وجااوت توويااد

المبادئ و ال س

• المويسا ال المساا  Glocalizationو هاي اااهئن تيايط الضاوء ريام دضااسا مويساا
بالدئجا األولم إت سبها االتيص

افا الااهئن ال المسا

• التوئ اائ  Liberalizationو الم ا ااود ب اال إ ازل ااا ال ااا ال ي ااود و الوا اواجز ،و س اائ
بمصدس ابيسات الا رباائ ايبتاج و تدل ها صيا دو ال ال الملتيفا

 نا يا :األبعاد المختلفة للعولمة

إا ل ب ع يها ،مما يج اع

إا اللااسا الشمولسا لي ولما ج يها تمس م ا المجات

رميسا وائ األب اد الملتيفا لي ولما ا با بورا ما و بالتالي يبذ ئ سه هذه األب اد:
 -1البعد االقتصادي للعولمة:

إا االراائ مااا يتبااادئ الاام الااذها ربااد الوااديت رااا ال ولمااا هااو اتدتااااد با ا ائ ليت ائابط

الالصيئ صيبهما و بالتالي ييت الت ئ لهذا الب د لي جزيسا لااا

-2البعد االبتماع و النقاف للعولمة:
ل د ابتشئ لي اليابوا

األليائن اااهئن الماةتم ائ الدولساا و الميت ساا

تت اائ ال اام ال ض اااسا ايبي ااابسا ال المس ااا ،و سش ااائب ل ااي ه ااذه الف الس ااا

الو ومسااا الئياامسا مجمورااا
م يبااا ،وياات ياامو

لها لسااا

مااا األل ائاد يبامااوا لااي هييااا

و مبامااا

ال المساا و التاي

الا ام جاب اات الهيي ااا

تاادالع رااا دضاااسا

ال ولمااا الجدياادن سا يااةرئوا لااي ااابارا ال ائائ رياام ميااتوى

ال ااال لااي ب ااض هااذه ال ضاااسا ،و بايضااالا الاام ذلااب لاااا اهااوئ ويااايع اتتاااا و ويااايع

التوااع اتجتماري لي رائ ال ولما سابع يتسع لمجمورا ما البااس ،إم ابساا تالاو ا سئ
را راالمي واو ب اض ال ضااسا التاي يئوبهاا مهماا ،مماا داد يجصائ الادو و الو وماا

ريام

اتلاذ ب ض ال ائ ائ ولق ما تئاه هاذه المجموراا  ،ماا سدى ابتشاائ الوئ اا الر الساا ال المساا

و التوجل بوو اتتفا وو ردد ما المااهئ الوساتسا الم تشابل األذوا لي األالع و اليباس
و المويس م و ابشاء وضائن رالمسا موودن ت ودها الفضاايسا
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اليو ربائن راا دئ اا ااغيئن ب اع ماا تتمياز بال ال ئ اا ماا رنداا

ال ائباا و الجاوائ و ااغئ

المياوا ،ل ع ما سودت ريام س ب اا ماا ب اا األئض يبتشائ لصائه لاي بفاس اليوااا التاي
سواادت ليهااا ،و ااع مااا سواادت لااي س جاازء مااا سج ازاء ال ااال ساهاائ تااارئه لااي ب سااا األج ازاء
صيئن

صدئجا

1

-3البعد السياس للعولمة:

يتجااا الب ااد اليسايااي لي ولمااا لااي سا الدولااا ت تالااوا هااي الفارااع الوويااد رياام المياااوا

اليسايسا ال المسا ،و لالا توجد إلم جابصها ال ديد ما الهييا
دولسا و التباسماا

و جمارا

ال المساا

ايديسمسا و المباماا

الفارياا التاي تيا م الام تو ياق المز اد ماا التائابط و التادالع

و الت اوا و اتبدماج الادولي ،بم بام ت ائجاع مفهاو الياسادن الو بساا و ادتااائه ريام الجابات

ال ابوبي ،لما الباوسا ال ميسا دد تابع الدولا مض ئن ليتفااوض ماع جمساع الف الساا
ممااا يبااتا رباال بااو مااا ال يااود لااي وئ ااا التااائف و ت يااس
الدول ااا ال اام ت اادس ب ااض التب ااازت

ايبياااا ،وياات سااابو

تياامع صهااام

الدولساا

لااي الف السااا ،2وياات اض ا ئ

لا ااالع ر ال ااا ال ولم ااا مر ااع الدسم ائ س ااا و اوتا ا ائ و ااو

ب ااض الاادو الت اي و م ا

بندهااا ر ااود و يااا مااا الو ا الم يااق

مااا الدسم ائ سااا و اتبفتاااح اليسايااي ،وياات سا اوت ا ائ الو ومااا

لهااذه ال ااس

سابع لي الالريئ ما األوساا بمرابا شئو اائما ما سجع اتبضما الم ب ض المباماا

الدولسا سو الواو ريم ب ض اتمتسا از اتدتاادسا و المياردا

الدولسا ،و هو ما س تصئ

تبادضااا لااي رااائ ال ولمااا ،لااالمجتمع الاادولي الااذ صام اباال سا سفاائض رياام ب ااض ال ادو

اتلت ا از بالدسم ائ سااا وبو ااو اتبياااا ،هااو لااي الو س ااا يتالااوا مااا الاادو ال اماام تت اادمها

الوتس ااا

سا اابو

المتو اادن األمئ س ااا و الت ااي سا اابو

تت اازر ال ااال ب ااد تف ااب اتتو اااد الي ااولساتي و

تبا اات بفي ااها ش اائ ي ال ااال بايا ا ال ولم ااا وي اات م ااا و ه ااا سا تت اادلع و ت اد اات

األباما ااا اليسايا ااسا و التا ااي ت سوتا اائ و ا ااو اتبيا اااا سو و ا ااو األديسا ااا

اليسايسا

1
2

عثمان أبو حرب ،االقتصاد الدولي ،مرجع سابق ،ص ص.86-85 .
أحمد مصطفى عمر ،اعالم العوملة و تأثيره على املستهلك(مصر :سلسلة كتب املستقبل العربي ، )2007 ،ص.162 .
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و مااع التشااابب صاايا اليسايااا و اتدتااااد لااي رااائ ال ولمااا سااابع صام اااا الوتسااا

المتواادن األمئ سااا بارتبائهااا ال ااون ال اماام الووياادن لااي ال ااال ت يااع ابضااما دولااا ماارن الاام
المباما ال المسا ليتجائن بيصت تجاوزاتها لي مجا الدسم ائ سا و و و ايبياا ول ا لما تائاه

سمئ ا ،ماا ااابع ادئاج ايا دولاا م يباا ضاما دايماا الادو التاي تئراا ايئهاات ياةرئ ريام
لئ

تيب الدو لي تو يق التبمسا اتدتاادسا و توليئ الئلاهسا لش وبها ،هذا بايضاالا الام

صاائوز ااااهئن التاادلن

ال ي ا ئ ا المباش ائن رياام سدااالس ب ااض الاادو ب سااادن الوتسااا

صدروى ال ضاء ريم األباما الجايئن و الدس تاتوئ ا مرع ما واع لي ال ائ

المتواادن

1

المطلب النا  :البعـد االقتصادي للعولمة

 أوال :مفهوم العولمة االقتصادية

س اائف اتدتااااد ''بوزيــف ســتي زليتز

 Joseph Stiglitzال ولمااا اتدتاااادسا

ل ااي تاب اال ليب ااا األم ااع الالصيا ائن بابه ااا اب اادماج سالص اائ ص اايا دو و شا ا وت ال ااال ب اااتا ر ااا
اتبلفاض لي تالالي

ابت ا الييع و اللدما

الب ع و اتتاات

ما جها ،و را تف ساب الواواجز التاي تواو دوا

و ئةوس األموا و بافا سدع األشلا

هذا و تشيئ ال ولما لي ب دها اتدتااد الم ابتشائ المصس اا

ما جها سلئى
و المبشا

2

و رميساا

التااابسع رياام ميااتوى ال ااال  ،ممااا يااةد الاام إرااادن توز ااع و ت يااس ال مااع دولسااا ،ل صاائ وجا

هذه األبش ا و مدى ابتشائها سدى إلم تدالع الماالع اتدتاادسا ال المساا و لياق باو ماا

اتباادماج و التالامااع و التاادالع لااي بفااس الود ا

لااي مجااات

التجااائن و اتيااترمائ و ابت ااا

ئةوس األموا  ،ل د سابع يئى الب ض سا األيوا ال المسا يها يتابع يو واودن تاذوت

ليها األياوا الو بساا و المويساا و تشامع الياو هباا ياو اليايع و اللادما

الما

و يو التالبولوجسا و صدئجا سدع يو ال مع

3

و ياو ئسس

 1عثمان أبو حرب ،االقتصاد الدولي ،مرجع سابق  ،ص ص.88-87 .
2
JEAN-YVES HUWART et LOIC VERDIER, La Mondialisation Économique Origine Et Conséquences
)éditions OCDE, 2012(, P. 14.
 3محمد توفيق عبد املجيد ،العوملة و التكتالت االقتصادية إشكالية للتناقض أم للتظافرفي القرن الحادي و العشرين(اإلسكندرية :دار الفكر الجامعي ،)2013 ،ص
ص.75-74 .
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هذا و سم ا ايشائن الم ال ديد ما ال باائ التي تتضمبها ال ولما اتدتاادسا

 -1إا ودوت التدل ا

صيا الدو س تصئ اودى اه ربااائ ال ولماا اتدتااادسا و التاي

يجت سا تتولئ ليها مجمورا ما اللااي

أ -سا تت هذه التدل ا
لدما

و تدل ا

وتم ت تصئ وجل ما سوجل ال ولما

ريم ب ا وايع بويت تالوا شاميا لالالا المجات

ما ييع و

لي ئةوس األموا و ب ع التالبولوجسا و هجئن ال مالا و ليئها ما

يجت سا تالوا شاميا لالالا الدو ريم التنف ابتمايها اتدتااد

اليسايي

ب -سا تالوا م رفا بم بم سا تت التدل ا

ب مسا

الباتا المويي ايجمالي ال المي

ج-

1

و الجغئالي و

صيئن و سا تمرع بيبا م يبا ما

سا تالوا يئ ا و ذلب لي اع الت وئ الالصيئ الوااع لي مجا الب ع و ت بسا

اتتاا و تالبولوجسا الم يوما

د -سا تالوا مةرئن لي ادتاادسا

الصيداا التي تودت ليها

 -2الااتنف سرااائ ال ولمااا مااا دولااا الاام سلاائى ،وياات سا اتلااتنف لااي وجا التاادل ا

التااي تاات صاايا الاادو الملتيفااا يااوف تااةد الاام التبااايا لااي وج ا رائهااا رياام هااذه
األجبصسااا التااي تتميااز رااادن بايا ائها المبلفضاا و

الاادو  ،ل ااد يااةد دلااو المبتجااا

جودتها ال السا الم الوا ليايئ بالمبتجيا المويييا و لو ريام المادى ال اايئ ،لاي

ويا ربدما تالوا هاذه التادل ا

لاي شا ع اياترما ائ سجبصساا لااا الدولاا المضاسفا لاي

هذه الوالا دد تيتفيد ما باوسا تلفسض ميتوسا

و ب ااع المهااا ائ و بالتااالي دااد تياااه هااذه التاادل ا

تجاادئ ايشااائن هبااا الاام سا مس ابيزمااا
ل د تمائس الدو المت دما و الشئ ا

الب الاا و ب اع التالبولوجساا الوديراا

لااي تبمسااا اتدتااااد المويااي ،و

ال ولمااا دااد تياايئ لااي اتجاااهيا ملتيفاايا تمامااا

المت ددن الجبيسا

ضغ ا ريام الادو البامساا

ماا سجاع تو ياق مااالوها و تواتفه لو هاا لااي اجائاء تغييا ائ ماا جابات واواد رياام
الميتوى الدولي تلد سهدالها

 1عبد القادر محمد عبد القادر عطية و آخرون ،قضايا اقتصادية معاصرة ،مرجع سابق ،ص ص.6-3 .
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-3س ااوا ت ازيااد الفاائ صاايا م اادت

اتيااترمائ المويااي و م اادت

اتدلااائ ال ااومي لااي

ب ض الدو لااا البامساا مبهاا وائدا جادا لاي ااع ال ولماا اتدتااادسا ،ذلاب بتيجاا
يم ابسا تمو ع اتيترمائ الموياي صائةوس األماوا سجبصساا ياواء لاي شا ع اياترما ائ

سجبصسا مباشئن سو وتام لاي شا ع دائوض سو إراباا  ،و بالتاالي لااا تباادض اتئتباا

صاايا م ااد اتيااترمائ المويااي و م ااد اتدلااائ ال ااومي سم ااا ارتبااائه مةشاائ رياام
دئجا تزايد ال ولما اتدتاادسا

-4تم ا ال ولما اتدتاادسا الدو ما لئاا التلا

ول ا ليميزن البياصسا ،مماا ياةد

الاام ت ازيااد اتلااتنف صاايا سبمااا ايبتاااج لااي األياوا الملتيفااا ممااا يتئتاات رباال ز ااادن
التالامع لسما صيبها ،ويت سفتئض سا تمد ع يو األلئى بالضع ما لديها

 نا يا :مؤ ا قياس العولمة االقتصادية

ت تصئ ااهئن ال ولما مرع بادي الااواهئ ال اصياا لي سااس و ذلاب ماا لان رادن مةشا ائ

و مااا سهمهااا مااا س ااو باال مئ ااز البوااوت الدوئ ااا  )KOFالتاب ااا ليمدئيااا الفيدئالسااا المت ااددن
الت بسا

صزوئ ا اليوسيئ ا و الذ س تصئ ما سدد م ائالاز البوات ،و بشا ع دوئ و مباذ يابا

 1970صارااداد مةشاائ يااي لي ولمااا باب ادهااا الرنرااا اتدتاااادسا  ،)%34اتجتمارسااا )%38
و اليسايسا  ،)%28و يولئ المئ ز صسابا

هذه المةش ائ لم ا دو ال اال بماا ليهاا ال دياد

ما الدو ال ئبسا و ما صيبها الجزايئ ،و سغ اي مةشائ ال ولماا اتدتااادسا اجماالي التادل ا

الف يسا بوو الدولا مما ليها المبادت

لي األو ائ المالسا و ذا الم ودا

التجائ ا و اتياترما ائ األجبصساا المباشائن و اتياترمائ

التي دد توو دوا تدلق الييع و األبش ا اتدتاادسا

1

و س صاا اائ هاا ااذا المةشاا اائ ريا ا اام ال ولم ا ااا اتدتا ا ااادسا بايا ا ااتلدا ال ا ااس الااا ااوسوا ما ا ااا

 0إلم  )100بويت تمرع ال سما  )00اب دا ال ولما صيبما ت صئ  )100راا سريام دئجاا

ال ولمااا اتدتاااادسا و لسمااا ييااي جاادو يوضااع دااس مةشاائ ال ولمااا اتدتاااادسا لياادو ال ئبسااا

التي تتولئ ربها صسابا

لي يبوا

ملتائن صيا )2013–1980

 1أحمد إبراهيم مالوي ،التحوالت االقتصادية في عصرالعوملة(لبنان  :املؤتمر العالمي الدولي عوملة اإلدارة في عصر املعرفة ،جامعة الجنان17-15 ،ديسمبر ،)2012
ص.7 .

92

مظاهر العولمة االقتصادية و دورها في تدويل التجارة

الفصل الثاني

البدول اقم ()06

تطوا مؤ ا العولمة االقتصادية لبعض الدول العابية خالل الفتا 2013-1980
الدولة

1980

1990

2000

2013

البزائا

41 16

31 26

42 01

42 06

تو س

46 47

49 23

50 82

55 87

المزاب

32 33

37 17

35 03

57 61

مصا

31 08

35 61

39 75

45 69

السودان

12 9

10 92

30 02

34 39

األادن

46 12

53 12

61 90

67 32

الكويد

61 14

69 06

62 98

60 43

اإلماااد العابية المتحد

75 64

71 53

74 30

88 3

موايتا يا

45 29

46 74

43 18

63 25

المعــدل

43.57

57.22 48.88 44.56

المادئ :ما إرداد ال الت ارتمادا ريم مودع المئ ز اليوسيئ ليبووت الدوئ ا )KOF
www.kof.ethz.ch consulté le 16/08/2016 à 11:00

يصاايا الجاادو سراانه دااس مةشاائ ال ولمااا اتدتاااادسا لمجمورااا مااا الاادو ال ئبسااا تتااولئ

ربها ااا الصسابا ااا

و ذلا ااب لفت ا ا ائ زمبسا ااا ملتيفا ااا  ،)2013 ،2000 ،1990 ،1980بويا اات

سنوه ائتفا ميتمئ لي دس المةشئ لمجمع الدو الملتائن لن يبوا

الدئايا ،ل د ائتفاع

المةشا اائ ما ااا  43 57يا اابا  )1980إلا اام  44 96يا اابا  )1990رما ااا الا اام  48 88يا اابا
 )2000لساع إلم  57 22يبا )2013
مااا يااجي

اليااوداا سدباام دااس ليمةشاائ لاان

الااا ياابوا

الد ائيااا وياات صيغ ا

دسمااا

المةشائ يابا  ،34 39 )2013و ماا جهاا سلاائى تاادئ اتماا ائ ال ئبساا المتوادن دايمااا

الا اادو الما ااذ وئن لا ااي جمسا ااع اليا اابوا
)2013

ويا اات يا ااجي
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 نـالنا :المااحل التاايخية للعولمة االقتصادية

ت تصئ ااهئن ال ولماا اتدتااادسا اااهئن ددسماا داد الوضاا ائ و المباادت

التجائ اا و

المالسا صيا األم و سم ا ت يس المئاوع التي مئ صها ال ولما إلم سئب ا م ائواع ريام البواو

التالي:

 -1الماحلة األولى :ماحلة اال طالق ()1914-1870
و دد امتد

هذه المئوياا ت ئ باا ريام اماع الباا

الراابي لي ائا التاياع رشائ و صداساا

ال اائا ال شاائ ا وتاام الواائت ال المسااا األولاام ،وياات تميااز بالت ااد التالبولااوجي الالصياائ لااي

مجا ااا الب ا ااع ي ا اواء البوا اائ بتيجا ااا ايا ااتلدا اليا اافا الصلائ ا ااا و ا ااذلب الب ا ااع الصا اائ بتيجا ااا

اتيتلدا الوايع ليي ب الوديدساا ،ماا ازداد رادد المهااجئ ا لاي هاذه المئوياا ماا سوئوباا و
بادي الدو بوو سمئ ا ويات دادئ رادد المهااجئ ا صايا  )1850-1913بواوالي  50ميياوا

مه اااجئ م ااا صي اابه  41ميي ااوا سوئوب ااي ،و د ااد سدى ااع ذل ااب بم ااو وجا ا المب ااادت

التجائ ااا

ال المسا صيا رامي  )1850-1880صبيبا  ،%270ر بيبا  %170صيا راامي -1880

 ،)1913و د ااد ابا ا

سوئوب ااا و لاا ااا إبجيتا ا ائ ه ااي الص ااةئن المئ ز ااا لت ااوئ وئ ااا التج ااائن

ال المسا لي تيب الفتئن ويت واي

وج الااد ائ ال المسا ،ما ادتئب

الااد ائ األوئوبسا لي تيب الفتئن الم ووالي  %60ما
هذه المئويا ذلب صز ادن تدل ا

ئةوس األموا الدولسا

ما الدو الاابارسا باافا راماا بواو الميات م ائ التاب اا لهاا ماا سجاع ابتااج الماواد األولساا

النزما لابارتها

1

-2الماحلة النا ية :ماحلة التاابع ()1944-1914
شااهد

هااذه المئويااا ت ائجااع صياائ لااي ال ولمااا اتدتاااادسا مبااذ صداسااا الواائت ال المسااا

األولاام ماائو ائ بازمااا الالياااد ال اااس  )1929را اباادت الواائت ال المسااا الرابسااا و دااد تميااز
هذه المئويا بما ييي:

 oابلفاض وج التجائن الدولسا صدئجا صيئن
 oتئاجع التدل ا

المالسا اللائجسا

 oابلفاض م د البمو لي الباتا ريم الميتوى ال المي

1

عبد القادر محمد عبد القادر عطية و آخرون ،قضايا اقتصادية معاصرة ،مرجع سابق ،ص.7 .
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 oت ائجااع صياائ لااي وئ ااا الهجائن لااااا ب ااد سا ارتمااد

الوتسااا

المتواادن األمئ سااا داوابيا
و دو

جدياادن تواادد راادد المهاااجئ ا إليهااا را تب تهااا لااي ذلااب ااع مااا باادا و ايااتئالسا
سمئ ا النتيبسا ر الدو األوئوبسا

-3الماحلة النالنة :ماحلة إعاد اال طالق ()1980-1944

صاادس هااذه المئويااا ب ااد بهاسااا الواائت ال المسااا الرابسااا مااع اب اااد مااةتمئ ــاوتن-وود ــز

و ا ن م اهدا

ال ا بـــاد يابا  1944و ابشااء هييتاي اابدو الب اد الادولي الاذ

ااا

يهدف الم إدائن الباا الب د الدولي و تو يق اتيت ئائ لي سي ائ الائف و ت دس دائوض

لياادو األرضاااء لمواجهااا ال جااز المةد ا

لااي م اواز ا ماادلوراتها ،و الصب اب الاادولي لشبشاااء و

الت مياائ صهاادف ادائاض الاادو المتضاائئن مااا الواائت ،وياات شااهد

هااذه الفتائن بمااو لااي وجا

التجااائن ال المسااا داادئ صا ا  %7 4ياابوسا صاايا رااامي  ،)1950-1972لالااا المبااادت
ال المسااا لااي هااذه المئويااا ب ي ا

لااا ما الصبب الدولي

1

ض ا سفا و ادتااائ رياام المياااردا

الب دسااا

و الااديوا الميااووبا

-4الماحلة الاابعة( :ماحلة العولمة االقتصادية المعاصا ( 1980إلى اآلن)

ل ااد اهاائ هااذه المئويااا مااا ال ولمااا اتدتاااادسا و التااي سم ااا سا س يااق رييهااا مئويااا

ال ولم ااا اتدتا ااادسا الم ااا ائن ل ااي صداس ااا الرمابيب ااا

م ااا ال اائا ال ش اائ ا ل ااي ا ااع الت اادلق

الميتمئ لنيترما ائ األجبصسا المباشائن التاي ت ودهاا الشائ ا

المت اددن الجبياسا  ،و اتتجااه

بوااو توئ اائ وئ ااا ئةوس األم اوا التااي اتب تهااا الاادو الااابارسا سوت ر ا الاادو األياايوسا بمااا
ليها الاياا و تيتها دو الم ي ئ اتشتئاالي ب د ابهسائ مباومتها و تتمياز هاذه المئوياا بماا

ييي:

 oاتتجاه بوو توئ ئ األيوا المالسا لي ال ديد ما الادو الاابارسا الالصائى و اللاوف ماا
تبااامي الومايسااا األمئ سااا والتودسااع رياام اتفادسااا

ـــالزا صاايا ااع مااا الوتسااا

المتواادن

األمئ سااا و لئبيااا و سلمابسااا الغئبسااا لااي ذلااب الود ا ) و الساباااا و المميالااا المتواادن لااي
يااصتمصئ  1985ممااا بااتا ربال ابلفاااض صياائ لااي دسمااا الاادوتئ األمئ ااي و اتتفااا رياام
وضع باا ي ئ ائف يتي بالمئوبا و سو ق ايت ئائ لي من  ،هذا ما باتا ربال ز اادن

1

ماهر العجـ ـي ،مراحل العوملة االقتصادية و مستقبلها ،متوفر على الرابط :
http://syria-news.com/readnews.php?sy_seq=47817 Consulté le 18/08/2016 a 11h30
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وجا ا المب ااادت
المبتجا

المتو اادن األمئ س ااا و ش اائ ايها التج ااائ يا وي اات سا اابو

ص اايا الوتس ااا

األمئ سا سالرئ ددئن ريم المباليا لي يو الااد ائ ال المسا

 oما يمع إ ازلاا الالريائ ماا الم وداا
الم ااامن

ملتي ا

و ال ئادياع و التلفيا

ماا ايجائاءا

التجائ ااا لااي هااذه المئويااا مااا الز ااادن لااي رميسااا

الجمئ ساا لاي

التجااائن الدولسااا و

الي ااماح بابي ااساصسا سالر اائ تبت ااا ئةوس األما اوا و الي ااد ال الم ااا ،ذل ااب سا م اا ا ال اادو
المت دما و وتم البامسا سابو

دوت سرضاء لي المباما ال المسا ليتجائن

 oاليساي ااا اتدتا ااادسا األوئوبس ااا و الت ااي ته اادف إل اام ابش اااء ي ااو موو اادن بايض ااالا ال اام
اليسايااا اللائجسااا األمئ سااا التااي وراا

الشاائ ا

اتيترمائ لي اليو األمئ سا صدت ما التاديئ

 oز ااادن الوئ ااا لااي الهجا ائ ال مالسااا بتيجااا تلفيا

األجبصسااا لااااا السابابسااا مبهااا ري اام

ال يااود رييهااا ،إبهااا ت ازلا

ادااع م ائبااا

بالمئويااا األولاام لي ولمااا ،وياات ل ا تتجاااوز الهج ائن ال مالسااا لااي هااذه المئويااا  %2مااا
ي اا ال ال م ائبا بووالي  %8لي المئويا األولم لي ولما

بتيجا لأليابات الماذ وئن ،ل اد و اق اتياترمائ األجبصاي المباشائ لاي الباا

مااا الرمابيبااا

الراابي

بم اوا ممارااع سئب ااا سض ا اف م ااد بمااو الباااتا ال ااالمي ،و رنرااا سض ا اف

م ااد بمااو التجااائن الدولسااا صيبمااا يااس ئ المةييااا

مت ااددن الجبيااسا

و التااي مو بهااا

األا اايي ام ااا ل ااي سمئ ااا سو الساب اااا سو اتتو اااد األوئوب ااي ري اام  %80م ااا اجما االي ه ااذه
اتيترما ائ  ،ويت صيغ وج اتياترما ائ المميو اا لهاذه الشائ ا

لاي بهاساا ال اد واوالي

 2تئ ييوا دوتئ و هو ما س اد دئابا لميا سض اف دسمتها لي را 1979
و تجدئ ايشائن الم اا البمو لاي اتياترمائ داد و اق م ادت

رسف ااا التالبولوجس ااا ل ااي دو المري اات الوتس ااا

السابااا) و ذلااب م ائبااا بال ارااا
الشئ ا

الرمابيبا

بالتئتيب ااا

التئ يز ريم الدو ذا
توالفا

المتو اادن األمئ س ااا ،اتتو اااد األوئوب ااي و

األلاائى األداع ارتمااادا رياام التالبولوجسااا ،وياات لضااي

ال د ائ البورسا ال ادسا ويت رزز اتياترمائ لاي صداساا

ايتئاتيجسا صيا المةيياا

الدولس ااا ليش اائ ا

سيائ لاي ال اراا

الالصائى و ذلاب راا ئ اق إداماا ماا سيامم

و ذل ااب صه اادف ض ااماا ت اادلق التالبولوجس ااا و توز ااع البف ااا

المتزايدن ليبوت و الت ائ األيوا ب فاءن سالصئ
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والا ما التئاجع ال ائئ

و دد شهد اتيترمائ األجبصي المباشئ لي صداسا التي يبا

بتيجا تبهسائ الم ي ئ الشئدي و اهوئ ال صسا األوادساا ،را سلاذ لاي الز اادن مائن سلائى
لااي رااا  1993ب ااد اياات ئائ األوضااا و اتضاااح توجهااا
سابو

األمئ سا

دو الم ي ا ئ الش ائدي وياات

الاياا لي هذه الفتئن رابي سالصئ دولا ميت صيا لنيترما ائ ب د الوتسا
سالصئ ز ادن لي التادل ا

و ما جابصها التجائن الدولسا لي د و

المت دمااا داادئ صا ا  %80صاايا دو مجمورااا اليااب ا ،مااا سد

المتوادن

التجائ اا صايا الادو

المفاااهس الجدياادن لي ولمااا

إلم التغييئ ما صس ا هذه التجائن لااا صيا هذه الدو  ،ويت ابت ي

التجائن ماا اليايع

الماااب ا الم تماادن رياام رالااا اليااد ال اميااا إلاام اترتماااد رياام التالبولوجسااا لات س المز ااد
ما التلا

ليشئ ا

المطلب النالث :العوامل المساعد على ا ت اا ظاها العولمة االقتصادية
ل ااد شااهد ال ااال مبااذ بهاسااا ال اائا ال شاائ ا ال ديااد مااا المتغيا ائ

ابتشائ ااهئن ال ولما اتدتاادسا

اااا لهااا دوئ صياائ لااي

 أوال :زوال القط ية الن ائية و ا هياا ال ظام ال يوع

س تصئ ابهسائ اتتواد اليولساتي دتلا دوسا ريم ي و الباا الشايوري و ت ائجاع م ابتال

لااي الياااوا الدولسااا مبااذ صداسااا التي ا يبا

ادتااد رالمي جديد ،ب ادما ابا

و صاائوز الباااا ال سئياامالي الااذ سااابع س ااود باااا

ال صساا الربايساا هاي الياايدن مباذ الوائت ال المساا الرابساا

سابع هبااب باو ماا اتبفائاد بال ماا ال صساا اتدتااادسا الواوادن س ياسادن بماوذج ادتاااد و
الياو بابتااائ الم يا ئ ال سئيامالي ب ساادن الوتساا

المتوادن األمئ ساا ،إت سا ذلاب ت

لسا

بوااو بااو مااا ت ددسااا األد ااات وياات الاام جاباات الوتسااا

المتواادن األمئ سااا تاهاائ ااع مااا

س بي رد وجود ا ائ صيا الدو ال سئيامالسا المت دماا لسماا صيبهاا ،ماع اوتماا سا يتجاا ال اال

سوئوبااا و الساباااا اد ااات مباليااا ،و بالتااالي لاااا الباااا اتدتااااد ال ااالمي الجديااد سالااذ
الش ع الهئمي لسما يت يق صتئتيت مئاالز ال وى اتدتاادسا الرنراا ،مماا سيامع لهاا بااا تتوواد
لسما صيبها ،بويت سغيت ريم رنداتها التجابس و اترتماد المتباد لسما صيبها ،مع دصو مصدس
الا ائ لسما صيبها و لااا ما الباوسا اتدتاادسا و التجائ ا و الوااو ريام سالصائ وااا

لي سيوا دو ال ال الرالت ،و تتئتت هذه المجمورا بويت ت
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مبفاائدن رياام دمااا الهاائ لتاااتي ب ااد ذلااب سوئوبااا را الساباااا مااع اوتمااا تغياائ هااذا التئتياات ول ااا
لي ديد ما ال وامع الميت صيسا التي تتود

ريم مووا

ع ماا اتتوااد األوئوباي و السابااا

لي الواو إلم دما الهئ و إدائن ودسادن الباا اتدتااد ال المي الجديد

1

 نا يا :النوا التك ولوبية و العلمية:

و هااي مي ازن بااائزن لي ااائ ال ائاها ،ل ااد ج ااع الت ااد ال يمااي و التالبولااوجي ال ااال سالراائ

اباادماجا ،وياات يااهع مااا وئ ااا ئةوس األم اوا و الياايع و اللاادما

األلئاد و يتضما هذا المووئ ال ديد ما المواوئ الفئرسا ما ييي:

2

و إلاام وااد مااا وئ ااا

 -1تطوا تك ولوبيا المعلوماد:

و الم اااود صااذلب الت ااد الااذ شااهده ال ااال لااي مجااا م الجااا الم يومااا

و تلز بهااا و

ايتئجارها و ايتلدامها ريم ب ا وايع ،ويت ودت ت وئ ها لاي هاذا المجاا س ماا لاي

إم ابسااا توو ااع الورااايق والميااتبدا

و الالتاات و ملتي ا

الم ااائف و المويااورا

مااا ش ا يها

الااوئدي الام شا ع لاائ داصااع ليتلااز ا الالتئوبسااا و اتيااتئجا و الت ااديع و إرااادن التلااز ا لااي
زما دسايي ت يتجاوز بضع رواا ،و لي ويز م ابي دد س اد سدع ما واود لي الميياوا ماا

المياااوا التلز بسااا ليورااايق الوئدسااا ال ادسااا ،هااذا بايضااالا الاام يااهولا و ياائرا ب ااع و تااداو
و الم يوما

الصسابا

ب ع الم يوما

شب ا

صايا رادن سمااالا داد تب اد راا ب ضاها تف الاليياومت ائ و ذلاب بفضاع

 -2تطوا الحاساباد اآلليـة:

و الم اااود صااذلب ايااتودات سجسااا مت دمااا مااا الوواياايت اآللسااا و م وباتهااا األيايااسا

ما سد ائ

مدمجا مت ددن الويايط و شئايع التلاز ا ،ويات ساابو

رياام دااد ائ لاي ااا لااي الت امااع مااع الال ا الهايااع مااا الم يومااا

هاذه الووايايت توتاو

و الصسابااا

و تجاائ ت و ئهااا

با اافا مي ااتمئن و ي اائ ا تال اااد تال ااوا ش ااهئ ا و ه ااو م ااا س ب ااي ر ااوئن و س س ااا ل ااي مج ااا إدائن

األرما

 1حشماوي محمد ،االتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العوملة االقتصادية ،أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية(جامعة الجزائر2006 :كلية العلوم
االقتصادية) ،ص-ص.78-77 ،
 2عادل املهدي ،عوملة النظام االقتصادي العالمي و منظمة التجارة العاملية(القاهرة :الدار العربية اللبنانية ،الطبعة الثانية ،)2004 ،ص.30 .
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 -3تطوا االتصاالد و الفضائياد:

و س با ااي ذلا ااب مواالبا ااا ها ااذا ال ا ااا الها ااا ليت ااو ائ التا ااي وا اادر

الم يومااا

و ايااتودات صائاما لاي ااا الددااا و الياائرا لااي الت امااع مااع هااذه الم يومااا  ،لضاان

رااا ت ااوئ الويااايط المادسااا الميااتلدما لااي الت امااع مااع الم يومااا

ب يدن المدى واوت إلم شب ا ب ع الم يوما
الت ااو ائ الهاييااا التااي واادر
الت ااي سد

الوضا ائ

ذا

لااي مجااا الفضااايسا

ال اام ال ااتن الر ال ااا

صداسااا مااا شااب ا الهااات

األلساف البائ ا و الشب ا الئدمسا و ل اع
و األدمااائ الااابارسا ت ااد سه ا األياابات

المت ااددن ص اايا شا ا وت ال ااال و اه ااوئ م ااا س اائف بوا اوائ

 -4تطوا المباالد المتعلقة باله دسة الواانية:

الم اااود هبااا بالهبديااا الوئارسااا إم ابسااا تو ا ال يم ااء لااي الجيبااا

األيايااسا لوسااان ملتي ا

الالايبااا

ممااا يج ااع الااتو

لااي الااافا

ت دييها و توييبها ام ائ يهن ،يواء ت ياق األمائ بالالايباا

سو البباتس ااا و ال م ااع ري اام توايا ا
المبتجا ااا
المبتجا

لا ااي مجا ااا م الجا ااا

التااي تمرااع المااادن

الوئارسااا ليالايبااا

الوسااا و

الوساا الددس اا سو اللنساا الويوابساا

ه ااذه الهبدي ااا ل ااي ت ااوليئ الي اايع و الل اادما

الت ااي تش اامع

الزئارسا ااا و الويوابسا ااا و تاا اابسع األلذسا ااا و الميتوض ا ا ائ ال صسا ااا و ليئها ااا ما ااا

التي ل تالا متاوا ماا دصاع مراع اياتودات يانت

اي ااتودات مئ ب ااا

جديادن لاي مجاات

دوايس ااا جدي اادن و توي اايا مئدودس ااا ب ااض مج ااات

الز ائراا و

ايبت اااج الويا اوابي و

الياام ي مااا اليوااو و األباااا ،و س تصاائ الت ااوئ لااي مجااا الهبديااا الوئارسااا و الد ائيااا
البووت المت ي ا صها اود سه م وبا

الروئن ال يمسا الوديرا
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عل اقم ( )04محاوا النوا التك ولوبية و العلمية
تطـوا الحــاس ــاد
اآلليــــــة

تطـوا تك ـولوبيــة
المعلومــاد

تطـوا االتصاالد

النـوا التك ولوبية

و الفضائيــاد

و العلمية

تطـوا المباالد المتعلقـة
باله دسة الواانية

المادئ :ما إرداد ال الت
و ل د سابع لهذه الروئن التالبولوجسا و ال يمسا دو ائ مهما لي ت ميق ال ولما اتدتاادسا

و تش يع الباا اتدتااد ال المي الجديد ويت تئتت ربها ال ديد ما البتايا ما سهما:

1

 -1إودات روئن لي ايبتاج ما لن إر اء سولوسا ليجابت الم ئلي و الم يوماتي لي
رميسا

ايبتاج ،ما سد

هذه الروئن التالبولوجسا و ال يمسا الم اهوئ ما سيمم صت يس

ال مع دالع المبتا الواود و هو بمط جديد لت يس ال مع سيمع صتوز ع ابتاج سجزاء

ملتيفا ليي ا واودن لي ردن دو ملتيفا ول ا ترتبا ائ الالفاءن اتدتاادسا

 -2إودات روئن لي رال التيو ق و تئو ا المبتجا

بتيجا الت وئ اليئ ع و الهايع لي

رال اتتاا و الفضايسا  ،ويت سابع التيو ق سم ائ وتمسا لضماا م ابا لي اليو

لي اع المباليا الالصيئن لسما صيا المبتجا
 1حشماوي محمد ،االتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العوملة االقتصادية ،مرجع سابق ،ص.80 .
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 -3المياردن لي توليئ ال باائ و ال د ائ التي ما لنلها ت مع ملتي
جمع الصسابا

و الم يوما

ذلب باترتماد ريم الوايبا

األ ئاف ريم

ر تويييها ما سجع اتلاذ ال ائ ائ اتيتئاتيجسا و المهما و
اآللسا و التي ت و ب مع دد يصدو ميتوسن بالبيبا لي ع

البشئ بيئرا لاي ا و صددا متباهسا

1

 نالنا :تحايا التباا الدولية

و يتضما ذلب اتجاه الدو األوئوبسا بوو إرادن صباء باامها اتدتااد و التجائ و

الب د ب د بهاسا الوئت ال المسا الرابسا ،ويت ت ابشاء اتتفادسا ال اما ليت ئ فا

و التجائن

الا جاا

صتلفسض

الا جاا

لي يبا  1947لهدف توئ ئ المبادت

تلفسض الوواجز و ال يود التي ت ئف المبادت
الئيو الجمئ سا ريم ردن لت ائ

المبادت

التجائ ا صيا الدو األرضاء ما لن

الدولسا ،ويت دام

متتالسا ما لن ردن جوت  ،هذا مما يمع صز ادن وج

التجائ ا الدولسا و يهولا ابت ا الييع صيا الدو الملتيفا مما يارد ريم ابتشائ

ااهئن ال ولما اتدتاادسا لااا ب د توو الا جاا

إلم مباما التجائن ال المسا التي

تي م الم الغاء الا الوواجز الجمئ سا و الغيئ الجمئ سا التي سم ا سا تود ما ابت ا

الييع و اللدما

و ئةوس األموا صيا دو ال ال

2

 اابعا :اال دماباد و الكيا اد الك اى
ويا اات ساا اابو
يا اامو

ال ارا ااا

اتبا اادماجا

و اتيا ااتوواذا

اا اااهئن ادتاا ااادسا اا ااوسا لا ااي ملتي ا ا

صتا ااوليئ سئضا ااسا مبايا اابا تبتشا ااائ اا اااهئن ال ولما ااا و ريا اام را اادن موا اااوئ

ما ييي:

3

 -1اال دماباد الك اى ين ال اعاد و ال وك و اعاد التأمين:
و الم اااود صااذلب واادوت ال ديااد مااا اتباادماجا

رصاائ دو ال ااال  ،و ت شااب سا رميسااا

صاايا ال ديااد مااا الشاائ ا

اتباادماج و اتيااتوواذ هااذه دااد تيااائر

و المبشا

لااي بهاسااا

ال ئا ال شئ ا بتيجا لتغيئ هس ع اليو  ،و اتتجاه بوو تف يع المبالياا الادولي ياصت ابفتااح
 1بوبكر بعداش ،مظاهرالعوملة من خالل نشاط الشركات العالية متعددة الجنسيات حالة قطاع البترول ،أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية(جامعة الجزائر:3
كلية العلوم االقتصادية ،)2010 ،ص.41 .
 2فرحات غول ،مؤشرات تنافسية املؤسسات االقتصادية في ظل العوملة االقتصادية حالة املؤسسات الجزائرية ،أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية( جامعة
الجزائر :كلية العلوم االقتصادية ،)2006 ،ص.10 .
 3عادل املهدي ،عوملة النظام االقتصادي العالمي و منظمة التجارة العاملية ،مرجع سابق ،ص ص. 35-34 .
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األي اوا ال المسااا ،وياات تيااائر
شئ ا

ملتي ا

صئى ،سو ما لن شئاء الشئ ا

ذلب ما سجع مواجها س مباليا موتميا

 -2ا دماج أسواق المال الدولية:

و ذلب ما لن الت وئ الذ

اليسايسا ليدو

الم امن
الشئ ا

الشاائ ا

الاام الاادلو الاام التالااتن

لااي اااوئ

األاغئ وجماا التاي ت ماع لاي بفاس المجاا

اع

شهدتل سيوا الما الدولسا ما لن تجاوز الودود

و اتتجاه بوو تلفي

ال يود التشئ سا و التباسمسا و الئداصسا ريم

المالسا باأليوا المالسا ال المسا ،ويت سابع لغيئ الم سميا الوق لي تميب سيه

المويسا لضن را إم ابسا تيجيع سيه الشئ ا

المويسا ،هذا بايضالا الم رد الضا
ل وارد ال مع باليسايا

المالسا التي تت بال من

األجبصسا

المالسا و الب دسا الو بسا ،و إلغاء الي وف المت ي ا باي ائ الفايدن،

و دد يارد لي ذلب اصتالائ سدوا
تومع افا

الم امن

األجبصسا لي اليوا

المالسا

مالسا جديدن ياهم

لي ت ييع الملا ئ ،لااا تيب التي

الديا و و و الميالسا لي بفس الود  ،و دد سدى الت وئ التالبولوجي لي

مجا م الجا الم يوما
الدولسا باوئن ج ي

و شب ا

الدولسا إلم تويسع دايئن الم امن

الم يوما

ما اليوا الدولسا الملتيفا ما لو اب

باتبدماج المالي الدولي

المالسا

يودا واودن ،سو ما س ئف

 -3توحيد المعاييا و المقاييس الدولية لعديد من الم تباد:
و ذلب ما لن ايتلدا مواافا

و م ايسس لااا موودن لي ديد ما المبتجا

بويت يت اترتماد رييها لي اص ائ ال ود الدولسا ربد ر د الاف ا  ،و دد ياه ذلب و
صدئجا صيئن لي بمو ما سيمم بااهئن المبتجا
ميتيزما

ويس ا سو مواد لا

الالوبسا يواء اب

مبتجا

بهايسا سو

المطلب الاابع :إيبا ياد و سل ياد ظاها العولمة االقتصادية

يتئتاات رااا ال ولمااا اتدتاااادسا الالرياائ مااا اآلرااائ المتبايبااا الياايصسا مبهااا و اييجاصسااا،

ويت سا الدو الئسيمالسا التي ت ود هذه الااهئن ت مع ريام اتياتفادن ماا الجوابات اييجاصساا

لي ولمااا و ايااترمائها لاااالوها بش ا ع تااا و ال مااع الميااتمئ رياام التاائو ا لهااا ،وياات ياائى

الييصيئاليوا سا ال ولماا اتدتااادسا تادر رميساا
اتدتاادسا

التبمساا بتيجاا لز اادن اترتمااد المتبااد صايا

الملتيفا و ز ادن المباليا و يد لجوتي الموائد و الم ئلا الفبسا إلم ليائ ذلاب،
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لي ويا يئى المش وا ر س ذلب ألبل يتئتت رييها ز ادن الت اوا لي توز ع الادلع و الف ائ

صهذه الدو و ز ادن الفجاون الداليساا صيبهاا و صايا الادو المت دماا المياتفيدن ماا ال ولماا لضان
را تالئائ األزما

و هئوت ئةوس األموا و ليئها ،و بالتالي تصد ماا التودا

رباد اآلراائ

الباجما را ابتشاائ هاذه الاااهئن ياواء اييجاصساا سو اليايصسا و التاي ت صائ راا وجهتاي الباائ

الياب تيا

 أوال :البوا ب اإليبا ية للعولمة االقتصادية

ياائى ال ديااد مااا اتدتاااادييا باباال يتئتاات رااا ااااهئن ال ولمااا ال ديااد مااا اييجاصسااا

تاهائ ريام ال دياد ماا المتغيا ائ اتدتااادسا الاليساا ياواء بااوئن مباشائن سو ليائ مباشائن ،و
تتمرع سه هذه اييجاصسا
 -1اال فتاح التبااي:

لسما ييي:

1

و سوا اادت ذلا ااب بتيجا ااا اتيا ااتفادن ما ااا م ازسا ااا التلا ا ا

و ايا ااتغن الم ازسا ااا البيا ااصسا،

بايضااالا الاام إ ازلااا ال يااود و الو اواجز التااي توااو دوا وئ ااا التجااائن اللائجسااا ،لضاان رااا

اياات ما التالبولوجسااا المت ااوئن باااوئن ميااتمئن ممااا سياااه لااي ئلااع فاااءن و إبتاجسااا روامااع

ايبتاج و تدبي التاليفا و بالتالي لفض سي ائ الييع مع الموالاا ريم تو يق سئباح مبايبا

ليمبتجيا

 -2تدفقاد االستنماا األب

المبا ا:

ذلب سا ال ولما تياه لاي ياد اع ماا لجاون الماوائد المويساا و الفجاون التالبولوجساا مماا

يااةد الاام توفيااز اتيااترما ائ المويسااا و ز ااادن اتيااترما ائ األجبصسااا و ب ااع الاابا ايدائ ااا

المت ااوئن ل ااي ااع المج ااات
الالفاءا

مم ااا سي اامع صتوي اايا صيي ااا األرم ااا بال اادو البامس ااا و توي اايا

ايبتاجسا لهذه الدو و بالتالي ز ادن إبتاجسا اتدتااد الو بي صها ،لااا لي والا

تولئ ددئ الي ما ئسس الما البشئ و اتيت ئائ اليسايي

 -3اال فتاح المال :

و الااذ س مااع رياام تااوليئ التمو ااع الاانز ل ميسااا

اتيااترمائ مااا لاان اتلتائاض مااا

الل ااائج و تلف ااسض تاليف ااا اتي ااترمائ و ت ااو ئ األيا اوا المالس ااا و تبوس ااع مو اااله اتي ااترمائ
بايضااالا إلاام توياايا اللدمااا الماائلسا و ز ااادن فاااءن الجهاااز الماائلي
1
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رياام ز ااادن م اادت

اتدلااائ و اتيااترمائ و تت اااا هااذه اآلرااائ اييجاصسااا لااااا بالبياابا

ليدو التي تمتيب سيوا مالسا و مةييا

 -4هبا اليـد العاملة:

مت وئن و التي تتولئ ريم اتيت ئائ و الشفالسا

ذلب ماا لان سهميتهاا الالصيائن لاي تو ياق دلاع إلام الادو البامساا ماا لان تواوسن

ال ااامييا الاام صياادابه األااايسا و بالتااالي ز اادن مااداليع الدولااا مااا ال ميااا الا ا با بايضااالا
الم المياهما لي ب اع الالفااءا

و اللصا ائ الفبساا و ايدائ اا لاي والاا ايات دا الادو البامساا

ليلصئاء و األجابت ،إت سا هجئن الياد ال اميا ت ت از ت ابي ما ال ديد ما ال ياود مماا يج يهاا

لسي

ريم بفس ميتوى التدل ا

 -5اال تقال السايع للتك ولوبيا:

األلئى

الت ااوئ الياائ ع لااي شااب ا الم يومااا

و اتتاااات

سياااه لااي ياائرا ابت ااا ت صس ااا

التالبولوجسا الوديرا مما يتاسع الفئااا سماا باا الادو لنياتفادن ماا هاذه الت او ائ و بااوئن
اميااا لااااا بالبياابا لتيااب الاادو التااي تمتيااب ئسس المااا و تتااولئ رياام ال ادااا

المةهيا ما سجع اتيت ما األمرع لهذه التالبولوجسا
و وياات ال ديااد مااا األبوااات و الد ائيااا

اتبفتاح التجائ و ع التدل ا

ذلب الم سودات تغييئ لي م دت

مما دد يةد الم سودات تغييئ لي هس ع اتدتااد

اللائجي ،و هو الواا بالبيابا لاب ض اتدتااادسا

دو جب ااوت ش اائ ي ااسا سي ااا ش ااهد د ااا الل اادما
األلئى

اتيااترمائ األجبصااي المباشاائ و

الف يسا الباتجا را ال ولما تياه لاي ائتفاا م ادت

اتدتااد و ز ادن الباتا المويي ،ما تةد

صيا ال ارا

لاااا تاادل ا

البشاائ ا

هذا و يئجع التنف م دت

البماو

البمو لسما

ع و ذلب ويت ال يات

الباشايا مراع يابغالوئن ،ماليز اا و ب اض
بي اابا بما او مئتف ااا م ائب ااا بال ار ااا

البمو صيا الدو الملتيفا ويت دئجا ال ولما الام دئجاا

اتبفتاح و الز ادن لي ميتوى ال ولماا ،ويات ياجي

الادو األالرائ ابفتاواا م ادت

و سيئ م ائبا بالدو األدع ابفتاوا ريم ال ال اللئاجي

بماو ا يم

 نا يا :البوا ب السل ية للعولمة االقتصادية

ي ااذهت الا ا سئ الم ااائض لا اااهئن ال ولم ااا سبه ااا تمر ااع ا ااوئن الييصيئالس ااا الجدي اادن ت وده ااا

مجمور ااا م ااا الااادو المت دم ااا ري اام سئياااها الوتس ااا
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الدولسااا مااا سجااع توجساال ال ولمااا بمااا تلااد ماااالوها ،ممااا سواادت بااو مااا رااد

التالااالة صاايا س ائاف الياااوا الدولسااا ،لااال ئف األو يتمرااع لااي الاادو المت دمااا و الشاائ ا
مت ااددن الجبيااسا

ال ا اائف الض ا ا ي

و هااو ال اائف ال ااو  ،سمااا ال اائف الرااابي ليتمرااع لااي الاادو البامسااا و هااو

و يبا ااتا را ااا را ااد التالا ااالة هبا ااا مجمورا ااا ما ااا البتا ااايا اليا اايصسا لي ولما ااا
الدو البامسا و تتمرع سهمها لسما ييي:

اتدتاادسا لااا ريم ادتاادسا

1

 -1عدم االستقااا المال و األزماد المالية:

يااةد اتبفتاااح المااالي لااي ا ااائ ال ولمااا اتدتاااادسا و مااا سااااوبل مااا تاادل ا

لئةوس األموا الام وادوت األزماا

المالسا ت ماع لاذاتها لاي ااع راد

مالسااا

المالساا و الب دساا باافا متالائئن ،و ذلاب ألا تائب الابا

فاءتهاا بياصت راد

و ياس ئن

ماا األياوا و الم يوماا

المضااائبا و هااو مااا واادت لااي األزمااا المالسااا األياايوسا  )1998/1997و سزمااا دو سمئ ااا
النتيبسا لي التيا يبا  ،و األزماا المالساا ال المساا سو ماا سيامم بازماا الئهااا ال اائ 2008

التي اهئ لي الوتسا

المتودن األمئ سا را ابتشائ ب اد ذلاب لاي الاا دو ال اال  ،هاذا و

تاازداد واادن و ل ااوئن هااذه األزمااا

سليصها ما ض

المالسااا و رااد اتياات ئائ لااي الاادو البامسااا التااي ت ااابي

البا المالسا و المةيياتسا

 -2ااتفاع معدالد البطالة:

سدى اتبفتاااح التجااائ الاام ال ضاااء رياام ب ااض الااابارا

التي اب

ذا

المباليااا الض ا سفا و

دايما لي اع باا الوماسا مما يةد الم تيئ ع ال ما و ائتفاا بيات الب الاا،

لض اان ر ااا ت اادل ا

اتي ااترمائ األجبص ااي المباش اائ الت ااي ت اات ل ااي شا ا ع رميس ااا

اتيتوواذ و شئاء مشئورا

اتب اادماج و

دايماا و لاسس اداماا اياترما ائ جديادن و لاااا لاي ااع صائاما

اللالاا لي الدو اليامسا
-3المخاطا:

يتئتت را ابتشائ ااهئن ال ولما اتدتاادسا ال ديد ما الملا ئ ل ع سهمها:

أ -المخاطا الماتبطة تحاي أسواق اأس المال:

يئتبط توئ ئ سياوا ئسس الماا ائتبا اا ورس اا باألزماا

ربها ما تهديد تيت ئائ اتدتاادسا
1

المالساا و الب دساا و ماا داد يابج

الو بسا ،ذلب سبها ت تاتي لي ش ع ايترما ائ و س ساا

محمود يونس محمد و علي عبد الوهاب ،االقتصاد الدولي و التجارة الخارجية ،مرجع سابق ،ص ص.190-184 .
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ت مع ريم ليق وااي

جديدن صع تجيت م ها الالريئ ما الملا ئ ،ما سا تدل ا

المالسا يتئتت رييها ائتفا لي دسما ال ميا الو بسا دوا سا س اصيها ايترما ائ و س سا

ت -المخاطا الماتبطة تقلباد سعا الصاف:
و ذلب ما لن تاريئ التغي ائ

سو اللاادما

سو وتاام راياادا

لي ي ئ الائف ريم ميتوسا

ج-

ائف صيئن ما ال من

المخاطا الماتبطة تحايا التباا :

ويت تابع ادتاادسا

المويساا لشلانس و اتبهساائ ،ماا سا الادو التاي
األجبصسا تتارئ صدئجا صيئن صهذه التغي ائ

الدو األالرئ ابفتاوا لي التجائن هي األالرائ رئضاا لياادما

اللائجسا ما شدن الت يت لي م دت

التباد التجائ و الت يبا

مااا دااد يبااتا رااا هااذا التوئ اائ ليااايئ صي ائن بالبياابا ليشاائ ا

المتالاليا مع مبتجا

الشئ ا

األي ائ يواءا ليييع

الااااد ائ مااا ال ميااا الاا با و هااو مااا يااةرئ رياام ميااتوسا

ايبتاج و ال ئض مما دد س ئض الشائ ا

تمتيب اوتسا ا

المواله

األجبصسا

لي سي ائ الييع األياياسا،

المويسااا بتيجااا المباليااا لياائ

 -4سهولة تهايب اؤوس األموال:

ئل ا سا الهاادف مااا التوئ اائ المااالي لااي إ ااائ ال ولمااا اتدتاااادسا هااو جااذت تاادل ا

ئةوس األموا  ،إت سا هذه اليسايا دد ت مع ر س ذلب ويت سبل سم ا تيجيع تدلق االي
ي ااالت ل ااي ئةوس األما اوا مريم ااا و اادت ل ااي ب ااض ال اادو الت ااي ت ب ااي م ااا و وم ااا

دسم ائ سا و يبتشئ ليها الفياد ب ض الدو لي الئ سا و الشئ األويط

لي اائ

-5عدم فاعلية و استقاللية السياساد ال قدية:
التو

لااي اااع التوئ اائ المااالي سو مااا س اائف بال ولمااا المالسااا سااابع مااا الاا ت رياام الاادو
و اليس ئن لي اليسايا

الب دسا و ذلب يسايا ي ئ الائف و ذلاب بتيجاا التادل ا

الب دسا و المالسا التي تت لي جا دايئن ،األمئ الذ سا ت را مواجها األزما

المالسا

و ريم ال مو و مما يصق سم ا ال او سا ال ولماا اتدتااادسا اااهئن وبساا ت سم اا

اوتوايهااا سو ااادها ،صااع يجاات مواجهتهااا مااا لاان مواولااا ت اااس اتيااتفادن مااا إيجاصساتهااا و

تجباات اب اياااتها الياايصسا لااااا بالبياابا لياادو البامسااا مااا لاان تهييااا صييتهااا اليسايااسا و

اتدتاادسا ما لن ايتلدا ويايع ال ولماا ذاتهاا و لساتهاا ماا سجاع لياق سوضاا مبايابا

ليتلفي

ما اآلرائ الييصسا لي ولما
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المبا ا و تعاظم دوا ال اعاد متعدد

المبحث النا  :االستنماا ألب
الب سياد ف ظل العولمة

س تصاائ اتيااترمائ األجبصااي المباشاائ مااا سه ا المةش ا ائ التااي تااد رياام ماادى دااون الدولااا

اتدتاااادسا ،وياات تيا م جمسااع الاادو البامسااا و المت دمااا رياام وااد يااوى بوااو تااوليئ المبااا

المباياات الااذ س مااع رياام جااذت و اياات ات هاتاال اتيااترما ائ األجبصسااا المباش ائن و التااي
تتمرااع بياابا صيائن مبهااا لااي شا ع شاائ ا
األيايا ااسا التا ااي سد

مااا سها ال وامااع

مت ااددن الجبيااسا  ،و التااي ابا

الا اام اها ااوئ و يا اائرا ابتشا ااائ ال ولما ااا اتدتاا ااادسا و تا اادو ع البشا ااا

اتدتااااد  ،و سا اابو

ه ااذه الش اائ ا

بمراب ااا د ااون ادتا ااادسا لاريااا تمتي ااب ال اادو المت دم ااا

م امها ااا و سالصئها ااا و ذلا ااب ما ااا لا اان ارتبائها ااا الموا اائب األيايا ااي لنيا ااترما ائ األجبصسا ااا

المباشئن

المطلب األول :االستنماا األب

 أوال :مفهوم االستنماا األب

المبا ا

المبا ا و خصائصه

ل د شهد مفهو اتيترمائ األجبصي المباشئ و مع مئوئ الزما ردن تغي ائ  ،ويت ابت ع

هذا المفهو ما ت ئ

إلم لئ ،ويت اا س ئف ريام سبال ابت اا ئةوس األماوا ماا دولاا

الاام سلاائى مااع الفااا ذ اائ اتياات ما البهااايي لهااذه األم اوا  ،لي ا يوضااع اا اب ا

ل ميسا اتيترمائ سو تيتلداما

سلئى اتيتهنب ،لتاهئ ب د ذلب ردن ت اائ

و دتلا وتم س اد سا ت اتلاذ ت ئ
 -1تعايف االستنماا األب
يلتي

موود لنيترمائ األجبصي المباشئ

موجهااا

سالرائ دداا

المبا ا:

اتيترمائ األجبصي الغيئ مباشئ سو ماا س ائف اذلب باتياترمائ الموفااي راا

اتيااترمائ األجبصااي المباشاائ ،لااي سا األو هااو ايااترمائ لااي األو ائ المالسااا رااا ئ ااق شائاء

اليبدا

اللااا أليه الوا

سو يبدا

الديا سو يبدا

الدولا ما اليوا المالساا دوا

ممائي ااا س ب ااو م ااا الئداب ااا سو المش ااائ ا ل ااي إدائن و تبا ااس المش اائو  ،و س تص اائ اتي ااترمائ

األجبصي ليئ المباشئ ايترما ائ دايئ األجع اتيترمائ األجبصي المباشئ
سما اتيترمائ األجبصي المباشئ ليل ردن ت ائ

1

1

مبها:

عبد السالم أبو قحف ،نظريات التدويل و جدوى االستثمارات األجنبية املباشرة(اإلسكندرية :مؤسسة شباب الجامعة ، )2001 ،ص.13 .
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 oس ا ااد باتي ااترمائ األجبص ااي المباش اائ ال ااا المش اائورا

الت ااي س ااو صابش ااايها المي ااترمئوا

األجابت و سمتيالوبها سو سشائ وا الميترمئ الاو بي ليهاا ،سو سياس ئوا ليهاا ريام ايدائن

و تتميااز اتيااترما ائ األجبصسااا المباش ائن و التااي ت تصاائ ايااترما ائ
صيئ و هي لالبا ما تت را ئ ق شئ ا

و يااا األجااع باياات ئائ

رالمسا تياه لي ب اع التالبولوجساا الوديراا و

اللصائن و ت ااو ئ ايدائن و لااتع سياوا جديادن لمبتجااا

هااذه اتيااترما ائ ياواء مااا لاان

ابشا اااء ماا ااابع وديرا ااا سو دسامها ااا بش ا ائاء ماا ااابع بغا اائض التوا ااديت و الت ا ااو ئ و ئلا ااع

ايبتاجسا

1

 oم ااا س اائف اتي ااترمائ األجبص ااي المباش اائ باب اال دس ااا ش اائ ا سو مبش ااان م ااا باتي ااترمائ ل ااي
مشاائورا

رميسااا

ت ااع لااائج واادود الااو ا األ  ،و ذلااب صهاادف ممائيااا داادئ مااا التاااريئ رياام

تيااب المشاائورا  ،و سم ااا سا يتل اذ اتيااترمائ األجبصااي المباشاائ سش ا ات ردياادن

ابشاء مشئو جدياد بالالاماع سو تمياب سااو مبشاان دايماا سو ماا لان رميساا الادما و

التميب

2

 oو دد يلتي
الت ااائ

ت ئا

اتياترمائ األجبصاي المباشائ ماا دولاا الام سلائى ،و لالاا ت تصائ تياب

الاااادئن رااا المةييااا

الدولسااا مرااع ااابدو الب ااد الاادولي و مبامااا الت اااوا

اتدتااد و التبمسا و ليئها هي األالرئ ارتمادا

3

 oو س اائف ا اابدو الب ااد ال اادولي اتي ااترمائ األجبص ااي المباش اائ باب اال ذل ااب الب ااو م ااا سبا اوا
اتيااترمائ الاادولي الااذ س ااس هاادف واااو

ساااا م ااس لااي ادتااااد مااا رياام مااايوا

دايمااا لااي مةييااا م سمااا لااي ادتااااد لاائ ،و تب ااو هااذه المااايوا رياام وجااود رندااا
و يا األجع صايا المياترمئ المباشائ و المةيياا ،بايضاالا إلام تمتاع المياترمئ المباشائ

صدئجا صيئن ما البفوذ لي إدائن المةييا

 oت ئف مباما الت اوا اتدتااد و التبمسا اتيترمائ األجبصي المباشئ بابال يب او ريام

تميب الميترمئ األجبصي لواا ت ت ع را  %10ما اجمالي ئسس الماا ريام سا تائتبط

هذه الميالسا بالتاريئ لي إدائن المشئو

 1زغدار أحمد "،االستثماراألجنبي املباشركشكل من أشكال دعم التحالفات االستراتيجية ملواجهة املنافسة"(مجلة الباحث ،العدد ،3الجزائر ،)2004 ،ص.159 .
 2االستثماراألجنبي املباشرتعاريف و قضايا(سلسلة دورية تعني بقضايا التنمية في األقطار العربية ،العدد ، )2004 ،3ص.3 .
3
KACI CHAOUCH TITEM, Les facteurs d’attractivité des investissments DE en Algérie, mémoire en vue
de l’obtention du diplôme de magister en science économique) université mouloud maameri, tizi-ouzou, Algerie,
2012(, p. 11.
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و بشا ا ع ر ااا سم ااا ال ااو ب اااا اتي ااترمائ األجبص ااي المباش اائ يتمر ااع ل ااي دس ااا جه ااا سجبصس ااا

باتيااترمائ لااي دولااا سلاائى ياواء مااا لاان تايااسس شاائ ا
مااع شاائ ا

سو إدامااا مشااائ ا

سو اتباادماج

و بسااا دايمااا رياام سا س ااوا لهااذا الميااترمئ دوئ ل ااا لااي إدائن هااذه الموجااودا

صهدف تو يق األئباح و ت اس المبالع المو ا

-1خصائص االستنماا األب

المبا ا:

يتميز اتيترمائ األجبصي المباشئ ب ديد ما اللااي

سهمها:

1

 oس تصئ اتيترمائ األجبصي المباشائ ب صس تال اياترما ائ مبتجاا ،لهاو بالضائوئن اياتغن سمراع

لما يت ايت مالل ما موائد ويت ت س د الميترمئ األجبصي ريم ايترمائ سموالال و لص ائتال
ل ااي ال اادو المض ااسفا إت ب ااد سا س ااو صار ااداد د ائي ااا

ليمشئو الذ يسيترمئ لسل و الا صداييل المتاوا

 oسياااه اتيااترمائ األجبصااي المباشا ائ ل ااي رميسااا

م م ااا ري اام الج اادوى اتدتا ااادسا

التبمس ااا اتدتاااادسا و ذلااب مااا لاان

الولو ائ اتدتاادسا و اآلرائ اللائجسا و المبالع اتجتمارسا التي تتو ق بتيجا لتواجده

 oس تصئ اتيترمائ األجبصي المباشئ ويييا لليق مباات الشغع و ذا تويسع ب ا اليو

المويسااا ،مااا سياااه لااي ب ااع اللصا ائ و التالبولوجسااا ليصااداا المضااسفا ،بايضااالا الاام سباال

يااادر مبا ااادت

التجا ااائن اللائجسا ااا ،ما ااا لا اان توجها اال بو ااو اتيا ااترمائ لا ااي الاا اابارا

التاديئ ا لااا تيب التي تمتع ليها الصيد المضي

 oيتا ا

بميزن بيصسا م ائبا بالدو األلئى

اتيااترمائ األجبصااي المباشاائ بااالتغيئ وياات يتميااز بوئ تاال بوااو تو يااق ال ائبع و

الفاياادن و ذلااب لهااو يبت ااع بوااو األماااالا التااي تتااولئ رياام سرياام األئباااح و سيااا توجااد اليااد

ال اميا الئلساا و التيهسن

و ايرفاءا

 oيتميز اتيترمائ األجبات المباشائ راا اع ماا ال ائوض التجائ اا و الميااردا

ايبمايساا

الئيمسا و التي تتميز بشئو مجوفاا ،لاي سا توو اع األئبااح المتئتباا ريسال يائتبط بمادى

البجاح الذ تو ل المشئورا

الموولا را ئ ق هذا اتيترمائ

 1كمال محمد املصري ،مساق تمويل التنمية االقتصادية ،متوفر على الرابط :
http://site.iugaza.edu.ps/kmasri/ consulté le 08/11/2018 a 14h32.
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 oيتجل اتيترمائ األجبصي المباشئ إلم الدولاا المضاسفا التاي سو اق ليهاا سالصائ راياد ااالي
ب د ئح و لا التالالي

اتيترمائ المني

و الملا ئ ،و صذلب لهو يتجال ب رائن بواو الادو ذا

 نا يا :أ عال االستنماا األب

المباا

المبا ا

سم ا ت يس اتيترمائ األجبصاي المباشائ الام رادن سشا ا  ،و ذلاب ويات الم ااييئ التاي

تم ا ارتمادها لي ذلب

1

 -1أ عال االستنماا األب
و ل ااد ت اادد

التااابسفا

المبا ا من وبهة ظا الدول المصدا و المستق لة له:

ألش ا ا اتيااترمائ األجبصااي المباشاائ ي اواء مااا وجهااا بااائ

الميترمئ ا سو ما وجها بائ الدو الميت صيا لنيترمائ
أ -من وبهة ظا الدول المصدا لالستنماا األب

سبوا

المبا ا (المستنماون):

ويت وجها بائ الدو المادئن لنيترمائ األجبصي المباشئ لاسم ا ت ياسمل الام رنراا

• االســـتنماا األفقـــ  :و يهاادف هااذا البااو مااا اتيااترمائ الاام التويااع اتيااترمائ لااي
الدو المتي سا بغئض ابتاج الييع بفيها سو ييع مشاصها ليييع المبتجا مويسا

• االســتنماا العمــودي :و هاو اتيااترمائ الااذ يهاادف الاام ايااتغن الماواد األولسااا التااي
تتولئ رييها الدو الميت صيا و س يق رييها اتيترمائ ال مود الليفي ،ما دد يهدف

هااذا البااو مااا اتيااترمائ الاام اتدت ائات األالراائ مااا الميااتهياليا مااا لاان التميااب سو

دبوا

التوز ع و هو ما س يق ريسل اتيترمائ ال مود األمامي

• االســــتنماا المخــــتل  :و ه ااو اتي ااترمائ ال ااذ سش اامع ااع م ااا اتي ااترمائ األل ااي و
اتيترمائ ال مود صبورسل

ب -من وبهة ظا الدول المستق لة لالستنماا األب

المبا ا:

سمااا مااا وجهااا بااائ الاادو الميتضااسفا لنيااترمائ األجبصااي المباشاائ لااسم ا ت يااس هااذا

األليئ إلم رنرا سش ا ئيسيسا بويت الهدف سو الغئض مبل
• اتيترما ائ الهادلا الم إون موع الوائدا

 1بالل لوعيل ،تطور االستثمارات األجنبية املباشرة العربية البيئية(مجلة بحوث اقتصادية عربية ،العدد املزدوج  ،70-69صادرة عن الجمعية العربية للبحوث
االقتصادية بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية ، )2015 ،ص.128 .
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• اتيترما ائ الهادلا الم ز ادن الااد ائ

• اتيترما ائ األجبصسا المباشئن بمبادئن و ومسا

-2أ عال االستنماا األب

المبا ا حسب الوبهة:

يت التمييز هبا صيا بوريا ئيسييا ما اتيترما ائ األجبصسا المباشئن ما ييي:

أ -االستنماااد األب ية المبا ا الداخلة (الوافد ):

اتيترمائ دلو الئسيما األجبصي و ايترمائه لي موائد مويساا
ا
و س بي هذا البو ما

و ت و الدو صتوفيز هذا البو ما اتياترمائ راا ئ اق لفاض الضائايت و يساياا

الادر

و تلف ااسض سيا ا ائ الفاي اادن و إ ازل ااا ال واي ااق ايدائ ااا و ال ابوبس ااا ،م ااا سا هب اااب ال دي ااد م ااا

الم ودااا

التااي دااد توااد مااا تاادلق اتيااترما ائ و تااةرئ رييهااا ياايبا ي اواء مااا باوسااا الالمسااا

و البورسا مرع ودود و دوابيا الميالسا و التمايز المفئوض ريم سداء الشئ ا

ب-

االستنماااد الب ية المبا ا الخاابة:

و هااي ئةوس األم اوا المويسااا الميااترمئن لااائج الصيااد ،و ت ااو الو ومااا

صتشااجسع هااذا

البو ما اتيترمائ را ئ ق توليئ التاميا ليميترمئ ا ريام الملاا ئ ،و ماا األماوئ التاي
دد تود ما هذا البو ما اتيترما ائ الضئايت الموفزن و ليئ الموفزن ريام سئبااح الشائ ا

اتي تيترمئ لائج صيدها ،و الدر الم د الم الابارا

و التجائن الداليسا و المويسا

-3أ عال االستنماااد األب ية المبا ا بحسب الملكية:
أ -االســتنماا الم ــتاك :و هااو ربااائن رااا اتفااا

و ااع األجااع صاايا ائليا سواادهما و بااي

واأللئ سجبصي ،لممائيا بشا ابتاجي دالع دولا ال ائف المضاي  ،و س اوا لالاع ائف
الوق لي المشائ ا لي إدائن المشئو  ،و تالوا المشاائ ا إماا راا ئ اق ت ادس وااا لاي

سئي ااما المش اائو سو ال سئي ااما

ي اال ،و إم ااا صت اادس التالبولوجس ااا سو اللصا ائن سو الم ئل ااا سو

ال مااع ،و دااد تالااوا المشااائ ا مااا لاان دسااا سوااد الميااترمئ ا األجاباات بشائاء واااا لااي
شئ ا و بسا دايما األمئ الذ يةد الم توو ع هذه الشئ ا الم شئ ا اياترمائ مشاتئب

و يئى تيابست اا سا هذا الباو ماا اتياترمائ يب او ريام رميساا

إبتاجساا سو تياوس سا

تت لي دولا سجبصسا و تالوا سود س ئف اتيترمائ ليها شئ ا دولسا تماائس و اا الساا لاي
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إدائن المشئو سو ال ميسا ايبتاجسا ما دوا اليس ئن الالاميا ريسل ،و يتميز هاذا الباو ماا

اتيترمائ بمجمورا ما اللااي

و هي:

1

 oياات اتتفااا ص ايا ميااترمئ ا و بااي و سجبصااي س ااوا و ااع األجااع مااا سجااع ال سااا صبشااا
ابتاجي دالع الصيد المضي

 oدد يبتمي الميترمئ الو بي إلم س ما ال اريا اللا

سو ال ا

 oلااي والااا ش ائاء ميااترمئ سجبصااي جاازء مااا شاائ ا و بسااا موجااودن يااةد الاام توو اع هااذه
الشئ ا ما شئ ا و بسا الم شئ ا ايترمائ سجبصي

 oت سشا اتئ ل ااي ه ااذا الب ااو م ااا اتي ااترمائ ال اادلو بوا ااا ل ااي سئي ااما الش اائ ا م ااا دص ااع
الميترمئ الو بي سو األجبصي ،دد تالوا المشائ ا ريم ش ع ت دس الم ئلا سو التالبولوجساا
سو اللصئن لي مجا بشا الشئ ا ما دد تالاوا المشاائ ا راا ئ اق ت ادس

سو اتي ا التجااائ  ،و لااي جمسااع هااذه الوااات

ائ تياوس سا

سشااتئ سا س ااوا لالااع اائف مااا س ائاف

اتيترمائ المشتئب يواءا ال ئف الموياي سو ال ائف األجبصاي الواق لاي إدائن المشائو و

هذا الشئ

شئ ضئوئ

* مزايا الستنماا الم تاك:

و لهذا البو ما اتيترمائ مزاسا و ريوت بذ ئ مبها:

 oسياااه اتيااترمائ المشااتئب لااي ز ااادن تاادل ا
سيا اااه

المدلورا

ئةوس األماوا األجبصسااا و التالبولوجسااا ،مااا

ا ااذلب لا ااي ليا ااق مبااا اات رما ااع جديا اادن بايضا ااالا الا اام تويا اايا وض ا ا سا مي ا ازاا
را ئ ق الود ما اتيتيئاد و ز ادن لئض التاديئ

 oس تصاائ هااذا البااو مااا اتيااترمائ مااا سالر اائ سب اوا اتيااترمائ دصااوت لااااا بالبياابا لياادو

البامسااا بتيجااا راادن سياابات سهمهااا تلفااسض دئجااا تو ا األ ائاف األجبصسااا لااي اتدتااااد
الااو بي مااا سياااه لااي تبمسااا الميالسااا الو بسااا و ليااق ب ااا جدياادن مااا ئجااا األرمااا

الو بييا التي تضما ماالع الدولا الميتضسفا

 oز ادن روايد الدو المضسفا لنيترما ائ األجبصسا و هذا بتيجا لدئايا

الجدوى التي س او

صها الميترمئ األجبصاي دصاع ال ساا باا اياترمائ ،بايضاالا الام تو ياق جاو مانء لتو ياق

هذه األئباح ما تالبولوجسا و إدائن ل السا
 1مصطفى باكر ،تطويراالستثماراألجنبي املباشر(برنامج أعده املعهد العربي للتخطيط بالكويت مع مركز املعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء بمصر 28-24 ،يناير
 ،)2004ص ص.19-18 .
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* عيوب االستنماا الم تاك:

 oتو ي ااق المب ااالع المبتاا ائن يتودا ا
ايدائ ا و المالسا

ري اام م اادى ت ااولئ الدول ااا المض ااسفا ري اام ال اادئن الفبس ااا و

 oلي والا مودودسا الميترمئ الاو بي المالساا داد ياةد هاذا الام ااغئ وجا المشائو مماا
دد سود ما ايهاما

هذا المشئو لي تو يق سهداف الدولا ،فئ

التالبولوجي و اشبا واجا

التواي

و التوديت

اليو المويي

 oاوتما الاتنف المااالع الو بساا و سهاداف المياترمئ األجبصاي ،و هاذا لاااا لاي والاا
إائائ ال ئف الو بي لي ت دس بيبا م يبا ما ئسس الما لي المشائو ماا داد يت اائض

مع سهداف الميترمئ األجبصي

ب-

االستنماااد المملوعة بالكامل للمستنما األب

:

سمراع هااذا البااو مااا اتياترمائ سالراائ سباوا اتيااترما ائ األجبصساا تفضااسن لاادى الشاائ ا

المت ددن الجبيسا  ،هذا و دد سابو
الفئاا ليشائ ا

مت اددن الجبياسا

الدو البامسا لي اآلوباا األليائن داد اتجها

صتمياب لئورهاا تميالاا اامن ،ماا سجاع ال ماع ريام جاذت

المز ااد م ااا اتي ااترما ائ األجبصس ااا المباشا ائن ل ااي المج ااات
الشئ ا

بواو مابع

األجبصسا هذا الباو ماا اتياترمائ اوا الشائ ا

الملتيف ااا ،و تفض ااع الالري اائ م ااا

األجبصساا األ ت او صابشااء شائ ا

لئرسا تميالها يسا ،و لهذا البو ما اتيترمائ مزاسا و ريوت بذ ئ مبها:

* مزايا االستنماااد الملوعة عليا للمستنما األب

1

:

 oز ادن التدلق ما ئةوس األموا األجبصسا بوو الدو المضسا
 oالمي اااهما ل ااي المش اائورا

ذا

الوجا ا الالصي اائ مم ااا ي ااةد ال اام اتي ااا سالر اائ لواج ااا

المجتمع المويي ،مما دد سياه لي توييا وض سا ميزاا المدلورا

الوائدا

و ز ادن الااد ائ

 oتشغيع ردد سالصئ ما اليد ال اميا بتيجا صئ وج المشئورا

 oصئ وجا األئبااح المتود اا ماا دصاع المياترمئ بتيجاا ابلفااض تالاالي
المضسفا

ماا لان تلفاسض

ايبتااج لاي الادو

 1محمد عبد العزيز عبد هللا ،االستثماراألجنبي املباشرفي الدول اإلسالمية في ضوء االقتصاد اإلسالمي(األردن :دار النفائس ، )2005 ،ص ص.44-43 .

113

مظاهر العولمة االقتصادية و دورها في تدويل التجارة

الفصل الثاني

 oالميالسا ااا الالاميا ااا ليميا ااترمئ األجبصا ااي ت سا اال الوئ ا ااا لا ااي ايدائن و الا ااتو
ايبتاجي

* عيوب االستنماااد المملوعة عليا للمستنما األب

لا ااي البشا ااا

:

 oلي والا ت ائض ماالع الميترمئ األجبصي مع الماالع الو بسا لاا الدو المضاسفا داد
تواجل ملا ئ اتوتالائ و التب سا اتدتاادسا و هو الهاجس الذ يلوف هذه الدو

 oبالبيبا ليمياترمئ األجبصاي لهاو يتوماع ضالاما ئةوس األماوا وواده و التاي تشامع الاا
تالالي

المشئو

 oائتفااا بياابا الملااا ئ لياائ التجائ ااا بالبياابا ليميااترمئ األجبصااي التااي دااد تبااتا رااا والااا
رد اتيت ئائ اليسايي و التي دد تاةد الام تاامس تاافسا سو مااادئن المشائو ماا دصاع
يي ا

ج-

سو لا

الدو المضسفا

م اوعاد أو عملياد التبميع:

تالوا هاذه المشائورا

ريام شا ع اتفادساا صايا ال ائف الاو بي و ال ائف األجبصاي راا

 ،ويت س او هاذا األليائ صتزو اد ال ائف األو بم وباا

تااابع مبتوجااا بهايسااا تااا الااابع ،و لااي ب ااض الوااات

مبتاوج م ايا لتجمس هاا اي

و لااااا لااي الاادو البامسااا س ااو

ال اائف األجبصااي صت يااس اللص ائن سو الم ئلااا النزمااا و المت ي ااا بالتااامس الااداليي ليمااابع و

ا اائ التلا ااز ا و الاا ااسابا و التجهي ا ا از ال سئيا اامالسا لا ااي م اصا ااع رايا ااد ما اااد يتفا ااق ريسا اال و
التجمسااع دااد تالااذ ش ا ع اتيااترمائ المشااتئب سو ش ا ع التميااب الالامااع

مشاائورا

سو رميسااا

لمشئورا

اتيترمائ ل ئف سجبصي

د -االستنماااد األب ية ف الم اطق الحا :

يهاادف هااذا البااو مااا اتيااترما ائ الاام تشااجسع إدامااا مبااا ق ااابارا

التاديئ يدئ سئباوا بال من

تاااديئ ا ،ألا

األجبصسا و يلفض ما الوائدا  ،األمئ الاذ ياةد إلام ز اادن

ميمويااا لااي الاادالع ،بايضااالا الاام ليااق لاائ

رمااع مويسااا و ب ااع التالبولوجسااا الوديرااا ،و

ت ااو ئ اي ااا ائ ايدائ ااا و الفبسااا المويسااا ،و س تمااد بجاااح هااذه المشاائورا

رياام الشاائو

التااي توااسط بالمشاائو  ،لاوسابااا هباااب اا وبا ريائن تت يااق صتوديااد هوسااا المبااتا وياات تائلض
رياائ مااا الاادو ايااتيئاد بضااايع ليهااا بياابا رالسااا مااا م اواد سولسااا سو ويااس ا ميااتوئدن األماائ

الذ يةد إلم لشع هذه المشئورا
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عل اقم ()05

أ عال االستنماا األب
أ عال االستنماا األب

المبا ا

حسب الملكيـة

حسب الـوبهة

من وبهة ظا الدول
المصدا و المستق لة

المبا ا

االستنماااد األب ية

االستنماا

االستنماااد األب ية

االستنماا المملوك

الداخلة (الوافد )

من وبهة ظا
الدول المصدا

من وبهة ظا
الدول المستق لة

الخاابة

الم تاك

بالكامل لمستنما
األب

االستنماا العمودي

هدف إحالل الوااداد

االستنماا األفق

هدف زياد الصادااد

االستنماا المختل

مبادا حعومية

م اوعاد أو
عملياد التبميع
الم اطق
الحا

المادئ :ما إرداد ال الت باترتماد ريم سش ا اتيترمائ األجبصي المباشئ

 نالنـا :محدداد االستنماا األب
تااد ملتي ا

المبا ا

األئدااا و اتواااايسا

الم ص ائن رااا اتيااترمائ األجبصااي المباشاائ إلاام سا

هباااب تبااايا صياائ صاايا الاادو لااي وجا هااذه اتيااترما ائ  ،و ل ااد واولا

إر اء تفييئ أليبات هذا التباا – مواددا

ال ديااد مااا الد ائيااا

اتياترمائ األجبصاي المباشائ – و ذلاب ماا سجاع

مواولااا التئ يااز رياام هااذه ال وامااع لااي ادتاااادسا

المباشئ
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و ئ ز ب ض هذه الدئايا

ريم متغيئ م يا لي ويا تباو ب ضها اآللئ مجمورا

مااا المتغيا ائ لتفياايئ يااصت الااتنف اتيااترمائ األجبصااي المباشاائ صاايا الاادو  ،و دااد لياا
هااذه الد ائيااا

الاام سهمسااا اتياات ئائ اليسايااي و اتدتااااد و الالفاااءن المةيي اسا و التباااس

الجيااد لااي توديااد وجا اتيااترما ائ األجبصسااا المباشائن ،وياات سم ااا سا تي اات الو ومااا
مهما لي تشجسع اتيترمائ األجبصي المباشئ و ذلب راا ئ اق ت صياق اليساياا

دو ائ

التاي توفاز

اتيت ئائ اتدتااد  ،و بع الفيااد و ت او ئ األ ائ التشائ سا و ال ابوبساا و الواد ماا راد

اتيت ئائ اليسايي

مااا تشاايئ ملتيا

الد ائيااا

الاام سهمسااا و سراائ يسايااا

التواائئ و ايبتاااج اتدتااااد

ريم تادلق اتياترما ائ األجبصاي المباشائن ،و ذلاب بتيجاا وجاود ائتباا إيجااصي ماا اتياترمائ

األجبصي المباشئ و دئجاا اتبفتااح اتدتاااد  ،و هاذا اتئتباا ليائ مشائو باامتنب الدولاا

الوااد األدباام مااا ئسس المااا  ،هااذا بايضااالا الاام روامااع سلاائى مرااع الاادلع ال ااومي و بمااوه و
ش ا اائو التج ا ااائن و سيا ا ا ائ الا ا اائف المويس ا ااا و الت ا ااي ت تص ا اائ ذا

اتيترما ائ األجبصسا

1

و بالت ااالي يتص اايا مم ااا ي ااصق سا ا اافا

األجبصااي المباشاائ ،مااا وياات هس ااع التالااالي

سهمس ا ااا بالغ ا ااا ل ا ااي ج ا ااذت

الدول ااا المض ااسفا م ااا سها ا مو ااددا

اتي ااترمائ

و الااتنف ال وايااد و بمااو اليااو و اللااااي

المةييااسا و ااذا و ااو الميالسااا الف ئ ااا و الميااتوى الت يسمااي ،و هااذا ياال يااةرئ رياام د ائائ

الميترمئ

و وي ا اات ت ئ ا اائ األما ا ا المتو ا اادن ليتج ا ااائن و التبمس ا ااا سوب ت ا اااد  )2003ل ا اااا مو ا ااددا

اتيترمائ األجبصي المباشئ المت ي ا بالدولا المضسفا تتضما ما ييي:
 -1السياساد الخاصة باالستنماا األب

المبا ا:

• اتيت ئائ اتدتااد و اليسايي و اتجتماري
• م اييئ م اميا المةييا
• هس ع اليو

األجبصسا

• يسايا اللالاا
 1زياد محمد عرفات أبو ليلي ،أثراالستثماراألجنبي املباشرو املستوردات على النمو االقتصادي دراسة تطبيقية على األردن للفترة ، 2013-1976أطروحة دكتوراه في
العلوم االقتصادية ( جامعة اليرموك باألردن ،كلية االقتصاد ،)2005،ص ص. 13-12 .
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• اليسايا التجائ ا و رندتها باتيترمائ األجبصي المباشئ
• اليسايا الضئ صسا

 -2محدداد اقتصادية:

• البحث عن األسواق :و تتارئ بوج اليو و متويط دلع الفئد و بمو اليو و
يهولا الواو إلم األيوا

ئلبا

الميتهياليا و تواجده

بايضالا الم

ايديسمسا و ال المسا ،و تئ يبا اليو

• البحث عن المصادا :و تتضما الماادئ المواد األولسا و اليد ال اميا الئلساا و اليد
المةهيا و التالبولوجسا و ال نما

التجائ ا و الصبم التوتسا

• البحث عن الكفاء  :و تتضما يفا الماادئ و األاو المدئجا لي الب ا الياب ا و
تالالي

المدلن

األلئى مرع تاليفا الب ع و اتتاا و تاليفا المبتجا

بايضالا إلم اتفادسا

التالامع ايديسمي

الوي م

 -3أموا تتعلق تسهيل األعمال و تتضمن:

• التئو ا لنيترمائ و الووالز الم دما لل
• تالالي

اتزراج تت يق بالفياد و الالفاءن ايدائ ا)

• لدما

ما ب د اتيترمائ

• ويايع الئاوا اتجتمارسا

المطلب النا  :مفهوم و خصائص ال اعاد المتعدد الب سياد

ل ا ااد شا ااهد ال ا ااال ب ا ااد الوا اائت ال المسا ااا الرابسا ااا مجمورا ااا ما ااا المتغي ا ا ائ لا ااي الجابا اات

اتدتااااد ل ااع سهمهااا توئ اائ التجااائن و اتيااترمائ ،ممااا شاجع رياام دسااا الشاائ ا
الجبيسا

و ابتشائها و بموها بيئرا و التي تمئ ز بشا ها لي امع سئجاء الم ماوئن ،ويات

امتد بشا ها لسشمع ايبتاج ،اللدما  ،التمو ع ،التيو ق و ليئها ،و سابو

ما سالرئ األبما ت صي ائ را ال ولما اتدتاادسا
 أوال :مفهوم ال اعاد المتعدد الب سياد:

ريم الائل ماا اتبتشاائ الواياع لماا يع الشائ ا

الش اائ ا

المت ااددن

المت اددن الجبياسا  ،و لائوج هاذه

م ااا دايا ائن الت اادو ع ال اام دايا ائن ال المس ااا ،إت سب اال ت يوج ااد ت ئ ا ا

الااهئن ل د ت دد

ت ائ فها صت دد الباوريا و المباما
117
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لي ت ئ فل ليشئ ا

و ضاالاما الشاائ ا

المت ددن الجبيسا

بايضااالا الاام صس ااا الميالسااا و الااتو

ليودوف ريم سه الت ائ
لي ااد ت اادد

الجبي ااسا
الشاائ ا

ريم ميالسا الشئ ا و يئ ز الب ض األلئ ريم وجا

التياامسا

مرا ااع الشا اائ ا

لااي د ائئاتهااا و لسمااا ييااي مواولااا

التااي ت يااق رياام هااذه الااااهئن رياام ل ائائ الشاائ ا

ال ا اااصئن لي ا ااا ائ  ،الشا اائ ا

المت ااددن
الدولسا ااا،

ال ااااصئن لي ومساااا  ،الشا اائ ا

ال المسااا و ليئهااا و لالااع سياابابل و وجماال لااي اياات ما اواادى التياامسا  ،إت سا

ما ا يع الشاائ ا

المت ااددن الجبيااسا

الباوريا و الدئايييا لهذه الااهئن
• ت ئف الشئ ا
تازاو

1

المت ددن الجبياسا

يب اام األالراائ ئواجااا و األويااع اياات مات ربااد ملتي ا
بابهاا مجموراا ماا الشائ ا

الوليادن سو التاب اا التاي

ااع مبهااا بشااا ا ابتاجسااا لااي دو ملتيفااا تتمتااع ااع مبهااا صجبيااسا ملتيفااا و التااي

تلضااع ليااس ئن شاائ ا واواادن و هااي الشاائ ا األ التااي ت ااو صااادائن هااذه الشاائ ا
يها لي ا ائ ايتئاتيجسا رالمسا موودن

•

2

ما ت ئف ذلب ريم سبها بو ما الشئ ا

ال مندا ريم ميتوى ال ال س وا لها دولاا

م يبا مو ا سايي س يق رييها الدولا األ و لها لي بفس الود

اتي لي دولا م يبا دد تيمم الشئ ا
جبيسا الدولا الالايبا ليها

•

3

شئ ا

التاب ا و ع شئ ا ماا الشائ ا

توماع بفاس

التاب اا تالاذ

ما رئلتها اليجبا الو ومسا الم يفا صاراداد مياودن ميراا يايوب دولاي ليشائ ا

الجبيااسا

الولياادن

لااي ا ااائ مبامااا األما المتواادن صوضااع ت ئ ا

مت اددن

لهااا رياام سبهااا تيااب الشاائ ا

التي تشتمع ريم ساباا

ت ماع لاي دولتايا سو سالرائ باائف الباائ راا شا يها ال اابوبي

سياامع صاتبااا يسايااا

متجابيااا و ايااتئاتيجسا مشااتئ ا مااا لاان مئ ااز سو سالراائ مااا

و مجااا البشااا الااذ ت مااع لساال ،و سا ت مااع هااذه الالسابااا
مئاالز اتلاذ ال ئائ و سا تئتبط هذه الالسابا

لااي اااع باااا تتلاااذ دائائ

لسما صيبها را ئ ق الميالساا سو ليئهاا ماا

 1عبد السالم أبو قحف ،اقتصاديات األعمال ،املكتب العربي الحديث(اإلسكندرية  :دون دار نشر ، )1993 ،ص.246 .
 2حسام عيس ى ،الشركات متعددة القوميات دراسة في األوجه القانونية و االقتصادية للتركزالرأسمالي املعاصر(بيروت  :املؤسسة العربية للدراسات و النشر،
 ،)1990ص.36 .
 3حمدي عبد العظيم ،اقتصاديات التجارة الدولية(مصر  :مكتبة زهراء الشرق ،)1996،ص.41 .
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الاائوابط األلاائى وياات سم ااا لواواادن سو سالراائ ممائيااا تاااريئ ل ااا رياام سبشا ا الالسابااا
مع اآللئ ا

األلئى ،و بافا لااا المياهما لي الم ئلا و الموائد و الميةولسا

 نا يا :خصائص ال اعاد المتعدد الب سياد
المت ااددن الجبيااسا

تميااب الشاائ ا

ال ديد ما اللااي

1

و التااي ت ااد م اا سه ا مااااهئ ال ولمااا اتدتاااادسا

التاي تميزهاا و توادد دوئهاا و تاريئهاا لاي البااا اتدتاااد ال االمي
:

و ما سه هذه اللااي
 -1ضخامة الحبم:

ت تصئ هذه اللااا ما سه ممي از هذه الشئ ا

التاي تمراع ساباا

ادتااادسا ضالما

و ليدتلا ريم ذلب تيت مع ردن مةش ائ ريام لائائ وجا ئسس الماا و وجا اياترمائاتها و

تبااو ابتاجهااا و سئدااا المصس ااا

و ال سمااا المضااالا التااي ت اادمها و ااذا الشااب ا

و ايي ائادا

التيوس سا التي تمتيالها و ردد موافيها و وج ابفادها ريم البوت و الت و ئ
 -2ازدياد دابة ت وع األ طة:
تتميااز الشاائ ا

المت ااددن الجبيااسا

بااالتبو الالصياائ لااي سبش ا تها ،وياات ت ااو يسايااتها

ايبتاجسااا رياام سياااس مبتجااا

مت ااددن و متبورااا ،و ذلااب ئلبااا مبهااا لااي ت ييااع اوتمااات

مااا سبش ا ا سلاائى ،و دااد دام ا

صاااون ولااو ائ مجااا البشااا موااع ولااو ائ

الليائن ،ذلب سبهاا لاي والاا ماا ليائ لاي بشاا م ايا لهاي سم اا سا ت اوض تياب اللياائن
هااذه الشاائ ا

الوج و بتيجا لذلب تتش ت األبش ا التي ت و صها هاذه الشائ ا
بالتالي يةد الم تو يق التالامع األل ي و الئسيي

 -3اال ت اا البزااف فك ا مساحة أسواقها):
ما سه اللااي

التي تتميز صها الشئ ا

مت ددن الجبيسا

د ارساا و جغئالساا ،و هاذا

هي صائ ميااوا الياو

التا ااي تغ يها ااا و امتا اادادها الجغ ائلا ااي لا ااائج الدولا ااا األ  ،و ذلا ااب بتيجا ااا إم اباتها ااا التيا ااوس سا
الض االما و ابتش ااائ لئوره ااا و سئج اااء ال ااال بايض ااالا ال اام امتناله ااا ليتالبولوجس ااا المت ااوئن

لااا لي مجاا الم يوماا

و اتتااا  ،و اهاوئ ماا سيامم بايبتااج راا ب اد ،ويات توجاد

 1أحمد عبد العزيز و آخرون "،الشركات متعددة الجنسيات و آثارها على الدول النامية"(مجلة اإلدارة و االقتصاد ،العدد  ،85الجامعة املستنصرية ،بغداد،
،)2010ص.117 .
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ايدائن ال يس ااا و سدي ااا البو اات و الت ااو ئ و إدائن التي ااو ق ل ااي صي ااد م اايا و تا اادئ سوام اائ
بايبتاج لي صيداا سلئى

 -4القدا على تحويل اإل تاج و االستنماا على مستوى العالم:
و هذه اللااسا باتجا را وا هذه الشئ ا

ال ا بايضالا الم وبها سابا

بشا ايترمائ وايع يجوت سبوااء

ذا

التالاالة

ادتاادسا رمندا متبورا األبش ا سيودها رميساا

الئيي ،باهسب را ي يها الام تالصيائ ميااوا سياوادها و ز اادن امتادادها الجغ ائلاي و
األل ي و س
لهي تميب ددئن صيئن

ريم الئل ما ضلاما اتيترما ائ الدولسا التي ت و صها هذه الشئ ا

ريم توو ع ايبتاج و ذلب اتيترمائ ما دولا الم سلئى ريم ميتوى ال ال  ،و لااا ماع

ايااتهدالها لمااا سياامم ب ولمااا ايبتاااج سو تاادو ع ايبتاااج ،و بالتااالي لاااا ال اادئن رياام توو ااع
ايبتاااج مااا دولااا الاام سلاائى رصاائ الواادود سم ااا ارتبااائه جاازءا سيايااسا لااي ايااتئاتيجسا هااذه

الش اائ ا

التااي تل ااد سه اادالها الملتيف ااا ،و تبب ااع د اادئن هااذه الش اائ ا

ري اام توو ااع ايبت اااج و

اتيترمائ ماا دولاا الام سلائى ماا مفهاو ال ادئن ريام ب اع الماوائد ماا المهاا ائ التباسمساا و
ايدائ ا و المزاسا التالبولوجسا الم جابت ئسس الما
 -5إقامة التحالفاد االستااتيبية:

ت تصاائ هااذه اللااااسا مااا سه ا يااما

1

الشاائ ا

المت ااددن الجبيااسا  ،وياات لااي ا ااائ

ي يها ما سجع تو يق ماالوها المشتئ ا و ت ز ز دادئاتها التبالياسا و التياوس سا تيا م هاذه
اي ااتئاتيجسا لسم ااا صبه ااا ،وي اات ت اات ه ااذه التوالف ااا

الش اائ ا

دوم ااا بو ااو إدام ااا توالف ااا

الشئ ا

التي ت و صبشا متشابل صدئجا صيئن ،و دد سااع هاذا اتبادماج لاي ب اض األوسااا

الم دئجا اتبدماج ،و دد يتوو هذا التوال
 -6المـزايا االحتكااية:

الم شئ ا

تاب ا ليشئ ا

مت ددن الجبيسا

و تئجااع هااذه اللااااسا بتيجااا ل صس ااا اليااو الااذ ت مااع لساال هااذه الشاائ ا

س تصاائ رياام ال مااو يااو اوتالااائ ديااا بتيجااا مااا تتمتااع باال مجمااو الشاائ ا
اوتال ا ا ااائ التالبولوجس ا ا ااا الودير ا ا ااا و المه ا ا ااا ائ الفبس ا ا ااا و ايدائ ا ا ااا ذا

ص اايا

و الااذ

الم وبااا لاال مااا

الالفا ا ا اااءا

ال الس ا ا ااا و

المتلااا مما سيمع لها صز ادن ددئاتها التباليسا و ما ر ت اس سئباوها و إيئاداتها

 1بن منصور ليليا ،الشراكة األورومتوسطة و دورها في استقطاب االستثماراألجنبي املباشرفي املغرب العربي ،رسالة دكتوراه في العلوم االقتصادية(جامعة منتوري ،
كلية العلوم االقتصادية و علوم التسييير ،)2012،ص.32 .
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و تتودد المازاسا اتوتالائ ا ليشئ ا

أ -المزايا االحتكااية ف مبال التمويل:

المت ددن الجبيسا

لي سئب ا مجات

و تبتا المزاسا التمو يسا ما توالئ موائد رالسا صيائن لادى الشائ ا

ما ييي:

المت اددن الجبياسا

و تم بهااا مااا اتدتائاض بالضااع الشاائو مااا األياوا المالسااا ال المسااا باا ائ لوجااود ربااائ

الر ا لي ينما و دون مئ زها المالي

ب -المزايا االحتكااية ف مبال اإلداا :

و يتمرع ذلب لي وجود الهس ع التباسمي الذ س وا ريم سريم ميتوى ما الالفاءن ،و

سياامع صتاادلق الم يومااا

الود ا

و ياائرا اتتاااات  ،ممااا سياااه لااي اتلاااذ ال ا ائ ائ الياايسما لااي

المباياات ممااا يتااسع لهااذه الشاائ ا
متلااا ودادئن لي مجات

وودا

التميااز و التفااو لااذلب لهااي تواائ

رياام ابشاااء

التدئ ت و اتيتشا ائ و البووت ايدائ ا

ج -المزايا االحتكااية ف مبال التك ولوبيا:
و تواع الشئ ا

مت ددن الجبيسا

الميااتمئ ماا اجااع اتيااتجابا لمت يبااا

ريم هذه المزاسا ما لان الت او ئ التالبولاوجي

اليااو و الوااد مااا دلااو مبالياايا جاادد مااا لاان

وئاها ريم التجديد و اتصتالائ و توييا ايبتاجسا و ت وئ ها و تو يق ميتوى راالي ماا

الجودن

د -المزايا االحتكااية ف مبال التسويق:

تاااتي الم ازسااا اتوتالائ ااا لااي مجااا التيااو ق ليشاائ ا

المت ااددن الجبيااسا

مااا لاان

امتااداد شااب اتها التوز سااا و التيااوس سا رصاائ ال ااال و التااي ت مااع رياام تااوليئ مبتجاتهااا بوالااا

جياادن لااي الود ا

المباياات ،مااا سبهااا تهاات بابوااات اليااو و التئ يااز رياام سياااليت التاائو ا

و الدراسا و ايرنا لمبتجاتها لضماا يت متزايد و ميتمئ رييها
 -7تع ئـة المدخااد العالمية:
تبائ الشئ ا

مت ددن الجبياسا

الام ال اال

ياو واوادن ،و بالتاالي تيا م الام ت صياا

م اديئ متزايدن ما المدل ائ ما تيب األيوا ما لن ايت مالها ليويايع التالسا:
•

ئح سيهمها ريم األيوا المالسا ال المسا ريم التنف وجمها و سهميتها

121

مظاهر العولمة االقتصادية و دورها في تدويل التجارة

الفصل الثاني
• تيت ت الشئ ا

الجزء األرا ما تدل ا

مت ددن الجبيسا

اتيترمائ األجبصي

المباشئ و توجهل سيايا الم سيوا الدو الابارسا التي تمرع رنرا سئبا اليو
ال المسا

ع شئ ا تاب ا باا تولئ مويسا سدام ما سم ا

• اتبا يسايا مالسا ت و ريم ال از

ليتمو ع النز لها ،ما لن ويايع ملتيفا مرع المشئورا
اللااا صتيب الشئ ا

لي األيوا

المائلي المويي و ليئها

 -8تع ئـة الكفاءاد:

المت ااددن الجبيااسا

ت تمااد الشاائ ا

المشتئ ا

ئح األيه

المالسا ال المسا ،و ذا اتلتئاض ما الجهاز

لااي يساياااتها التواسفسااا رياام رااد ت ياادها صتفضاايع

ماوا بي دولاا م يباا رباد التساائ ال اامييا صهاا وتام اريام المياتوسا  ،لالم ساائ الغالات الاذ
تالااذ باال هااو م سااائ الالفاااءن ،و الاابمط الم مااو باال لااي التسااائ ال مالااا لااي هااذه الشاائ ا

هااو

اتيتفادن ما الالادئ المويي لالع شئ ا تاب ا ب اد اجتسااز يييايا ماا اتلتساا ائ و المشاائ ا

لي الدو ائ التدئ صسا

 -9التخطي االستااتيب و اإلداا االستااتيبية:
ت تمد الشئ ا

لاي ادائتهاا ريام ماا سيامم باالتل سط اتياتئاتيجي،

المت ددن الجبياسا

و هو المبها المنيا الاذ سضاما و ياةد الام تو ياق سهادالها الميا ئن لاي الميات صع ،لهاي
تيا م مااا لاان ذلااب الاام ادتبااا

اتيتئاتيجسا لي م ا الشئ ا

الفاائ

و ت اااس الفوايااد و األئباااح ،و ياات إرااداد الل ااط

المت ددن الجبيسا

 نالنا :استااتيبياد ال اعاد متعدد الب سياد

لي الشئ ا األ

اتيااتئاتيجسا هااي ربااائ رااا ل ااا رمااع شاااميا رياام ميااتوى الشاائ ا الدولسااا و الفاائو

التاب ا لها و هي توضع صواي ا الشئ ا األ لتمرع م اييئ تيتئشد صها الفئو التاب ا لها ما
الدو المضسفا ،و توادد ريام سياياها توجهاتهاا و د ائئاتهاا ماا سجاع صياوه األهاداف الميا ئن،
و تصبي الشائ ا
و الض

صها ،و ما هو متاح لديها ما موائد و لصا ائ  ،هاذا و تواا

تبتهجهااا الش اائ ا
مل

المت اددن الجبياسا

اياتئاتيجيتها ريام سيااس ادئاب الشائ ا األ لب اا ال اون

ااا

المت ااددن الجبي ااسا

اتياتئاتيجسا التاي

بابه ااا ش اااميا ،وياات س ا ااد صهااا رميس ااا وضااع ادم اااج

شاااميا ب ياادن الماادى ،و تبفيااذها و مئادصتهااا دا اد تم اايا الشاائ ا مااا لاان األداء
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الياايس ألي اوادها الداليسااا و اتيااتجابا الياائ ا لملتي ا
تباليي دو سم بها ما تو يق سهدالها

التغي ا ائ الصييسااا مااا اوااتن مئ ااز

1

و تالما سه اتيتئاتيجسا

 -1استااتيبية الهيم ة:

التي تتب ها هذه الشئ ا

لسما ييي:

2

جمساع الفائو ايبتاجساا

و تبصرق ايتئاتيجسا الهسمبا ما المئادبا المئ ازن ريام بشاا ا

وياات تاات رميسااا الئدابااا مااا دصااع المئ ااز األيايااي لااي الصيااد الا  ،مااا ت ااو باتلاااذ ال ا ائ ائ

الهاما ااا التا ااي تالا ااوا لا ااي الغالا اات يا اائ ا و المت ي ا ااا ب الا ااا األبش ا ا ا المت ي ا ااا با ااالتل سط و
اتيتئاتيجسا

و البوت و اتيترمائ ،لي ويا تب م اليسايا
الفئو

اليو ما التاا

 -2استااتيبية تحويل الم تباد و أسعااها:
المت ددن الجبيسا

يولد باا الشئ ا

ال ديد ما تواوسن

و ال ا ائ ائ اللاااا بمسااديا

المبتاوج لاي البااا بفيال،

ل بدما س ئئ مييئو الشائ ا األ إبتااج اليايع لاي الياو الو بساا ،را شائاء الماواد األياياسا

مااا الصيااد الااذ يوجااد باال لاائو الشاائ ا ،سو ياات تمااو ا الشاائ ا لفاائ موجااود لااي صيااد لاائ ،و
ربا اادما تتبا ااع الشا اائ ا

المت ا ااددا

الجبيا ااسا

ايا ااتئاتيجسا الت اما ااع ما ااع الشا اائ ا

األجبصسا ااا

األلاائى لاااا د ائئاتهااا تو ااق بورااا مااا التالامااع لااي التيااو ق سو ايبتاااج سو لالييهمااا ،سمااا باااا

توو ع األي ائ لس ااد بال رماا الياي ا المباراا ماا ديا الام ديا سو ماا لائ الام لائ لاي
الشئ ا

مت ددن الجبيسا

 -3استااتيبية البحث و التبديد التك ولوب :
تولي الشئ ا

المت ددن الجبيسا

اهتماماا صيا ائ بالبوات ال يماي و التالبولاوجي و ذلاب

ي ا سا مبهااا بوااو تبمسااا داادئاتها ايبتاجسااا و التباليااسا لااي األي اوا الدولسااا و مواولااا ت اادس

سلضع المبتجا

المصتالئن التي تضما ما لنلها الهسمبا ريام األياوا و األذوا ال المساا،

و دااد ياااردها رياام ذلااب مااا تتمتااع باال هااذه الشاائ ا
مةهيا توجل بوو البووت و الت و ئ

مااا إم ابسااا

مادسااا و م اوائد بشاائ ا

 1سالم الريفي ،النفوذ العالمي للشركات املتعددة الجنسيات(لبنان  :دار املنهل اللبناني ،دون سنة نشر) ،ص.48 .
 2بن منصور ليليا ،الشراكة األورومتوسطية و دورها في استقطاب االستثماراألجنبي املباشرفي املغرب العربي ،مرجع سابق ،ص.33 .
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المطلب النالث :ال اعاد المتعدد الب سياد عـأدا ائيسـية لتبسـيد االسـتنماا األب ـ

المبا ا

ت ااد الشاائ ا

مت ااددن الجبيااسا

بمااا تميالاال مااا دااون مالسااا و تالبولوجسااا وديرااا و ابتشااائ

وايااع رصاائ ال ااال سه ا ال ااايميا ب ميسااا اتيااترمائ رياام الميااتوى ال ااالمي ،و هااذا مااا سالدتاال

البتااايا التااي لاائج صهااا المااةتمئ ال ااالمي الااذ در ا
ليوتس ااا

الاام اب اااده مبامااا اتتواااد األ ييااي

المتو اادن األمئ س ااا ي اابا  ،1961و ال ااذ ضا ا مجمور ااا م ااا اتدتا ااادييا و ب ااائ

ئجا األرما ما الوتسا

المتودن األمئ سا و بدا و سوئوبا الغئبساا و السابااا ،و التاي ت ائ

باااا اتيااترما ائ األجبصسااا المباشائن سااابو
سا الشاائ ا

التي ج ي

المت ااددن الجبيااسا

ال سااادن الئيسيااسا لي ندااا

اتدتاااادسا الدولسااا و

هااي سااان األدان التااي تيااتلد لتو يااق هااذه اتيااترما ائ و

مبها ال ون الئيسيسا لي اتدتااد ال المي

 أوال :العالقة ين االستنماا األب

1

المبا ا و ال اعاد متعدد الب سياد

ل د ائتبط ع ما اتيترما ائ األجبصسا المباشئن و الشئ ا

المت دن الجبيسا

بالاسغا

الدولسااا و ابت ااا البشااا ايبتاااجي و ئةوس األماوا مااا الاادو األااايسا الاام الاادو المضااسفا
سو مااا س يااق ريساال تـــدويل اإل تـــاج و اأس المـــال و الااذ دااد س ااوا امااا لااي ش ا ع تالتااع
ادتااد دولي و اما لي ش ع ايترما ائ سجبصسا مباشائن ب ساادن الشائ ا
و هو ما سدى الم التوالق صيا ااهئن اتبتشائ الواياع ليشائ ا

المت اددن الجبياسا

المت اددن الجبياسا

ماا جهاا

و البمااو الالصياائ و المت ازيااد لنيااترما ائ األجبصسااا المباش ائن مااا جهااا سلاائى و ذلااب مبااذ بهاس اا

الوئت ال المسا الرابسا

هااذا و دااد ائتب ا

سجبصي مباشئ بالشائ ا

التاادل ا

ال سئياامالسا التااي تتواائب رصاائ ال ااال لااي مشاااالع ايااترمائ

مت ادن الجبياسا  ،و داد باتا راا هاذا اتئتباا مبالاا متبايباا باالبائ

إلاام سهمسااا و لاياادن اتيااترما ائ األجبصسااا المباش ائن لياادو المضااسفا لهااذه اتيااترما ائ  ،هااذا و

ت تص ا اائ الش ا اائ ا
اتيااتئاتيجسا

المت ا ااددن الجبي ا ااسا

ه ا ااي المو ا اائب الئيسي ا ااي له ا ااذه الت ا اادل ا

الشاااميا التااي تتب هااا هااذه الشاائ ا

م ا ااا ل ا اان

ليتمو ااع و اتيااترمائ و ايبتاااج و التيااو ق

ريم الميتوى ال االمي ،و الواداع سا الشا ع المنيا لنياترما ائ المباشائن ابماا س تماد الام واد
 1ميرونوف ،ترجمة على محمد تقي عبد الحسين القزويني ،األطروحات الخاصة بتطويرالشركات املتعددة الجنسيات(الجزائر  :ديوان املطبوعات الجامعية، )1986 ،
ص.91 .
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صيئ ريم صس ا ال ندا صيا هذه الشئ ا

و الادو المضاسفا لنياترما ائ و ذلاب ماا ويات

األهداف المبشودن و ال ون التياومسا لالع ئف ما ا ئاف ال ندا يالفا الذ ئ
ب ااض الد ائيااا

و ل ااد سالااد

المت ددن الجبيسا

التبمسا سا الشئ ا

األجبصي المباشئ و التي ج ي

التااي جاااء

1

لااي ت ئ اائ مااةتمئ األم ا المتواادن ليتجااائن و

ت تصئ األدان الئيسياسا التاي تياتلد لتو ياق اتياترمائ

مبال ال اا ئن الئيسياسا التاي ت اود اتدتاااد ال االمي ،و هاو ماا

ي ااسودد ميااات صع ها ااذا اتدتاا اااد لا ااي اا ااع اا اائوف منيم ااا ريااام ل ا ائائ ئلا ااع الوا اواجز سماااا
الم امن

الدولسا بايضالا الم المااهئ الملتيفا لي ولما اتدتاادسا و التوئئ اتدتاااد

و اتصتالااائ التالبولااوجي ،ممااا سالياات هااذه الشاائ ا

دااون ادتاااادسا و بفااوذا واي ا ا لااي م ا ا

سبواااء ال ااال  ،و ية ااد ال ديااد مااا اللصائاء سا هباااب سياابات ملتيفااا سد
ما لن تزايد تدل ا

المت ددن الجبيسا

الاام ابتشااائ الشاائ ا

اتيترما ائ األجبصسا المباشئن و اذلب التوياع لاي

ايبتاااج الاادولي و مااا ر ا تالاائ س سالراائ ل ولمااا ايبتاااج و ال سئيااما  ،و هااذه األياابات سم ااا

إجمالها لسما ييي:

2

 -1ف ل سياسة االقتااض:
ل ااد سرصا ا

الواد ااع بم ااا ت ي ااد مج ااات ليش ااب لش ااع تجا اائت التبمس ااا الت ااي ارتم ااد

ري اام

اتدت ائاض الل اائجي لاان لت ائن الواائت ال المسااا الرابسااا لااي م ا ا الاادو البامسااا و وتاام لااي
ب ض الدو األالرئ ت دما ،و يئجع هذا الفشع لي و س ا األمئ الام صس اا هاذه ال ائوض ماا

باوس ااا و سفس ااا اي ااتلدامها م ااا جاب اات ال اادو المتي س ااا له ااا م ااا باوس ااا سل اائى بايض ااالا ال اام
األرباء المتئتبا رييها ،و ما هذا المب يق ل د با

ما الضئوئ البوت راا الصاديع المنيا

لتمو ااع ص ائاما التبمسااا و ت ااو ئ الهس ااع الاااباري لااي هااذه الاادو
الشئ ا

المت ددن الجبيسا

3

و اتيااتفادن ممااا تميالاال

ما تالبولوجسا مت وئن و ئةوس سموا ضلما

-2التقدم التك ولوب الك يا:

إا التغيياائ التالبولااوجي الياائ ع و الهايااع الااذ ياااه بشا ع صياائ لااي تغيياائ صس ااا ااع

ما ايبتاج و الئسس الما و بالتالي ئلع ال د ائ ايبتاجسا و ليق ابارا

تيب المت ي ا ب ا اتتاات

و شب ا

ئايدن جديدن مرع

الالومصيوتئ و ليئها الم جابت ذلب دلع بالشائ ا

 1عادل املهدي ،عوملة النظام االقتصادي العالمي و منظمة التجارة العاملية ،مرجع سابق ،ص ص.50-49 .
 2بن منصور ليليا ،الشراكة األورومتوسطية و دورها في استقطاب االستثماراألجنبي املباشرفي املغرب العربي ،مرجع سابق ،ص.35 .
 3عادل املهدي ،عوملة النظام االقتصادي العالمي و منظمة التجارة العاملية ،مرجع سابق ،ص.47 .
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ال اام ض اائوئن التا ا ائ األيا اوا ال المس ااا م ااا سج ااع اتي ااتفادن مبه ااا د اادئ المي اات ا و ت ايا ا
التالااالي

و الملااا ئ ،و مباال ادتئب ا

الز ااادن الياائ ا لااي اتيااترمائ األجبصااي المباشاائ رياام

امتداد ال اال باالتغييئ الباائز لاي التوجهاا

ال ااالمي لااي د ااا اتتاااات

لهااذه الشاائ ا

ال ارساا لهاذا األليائ إذ سا الت اد التالبولاوجي و
الي ا يدن التاب ااا

ماابع داادئن صي ائن لتو يااق إدائن ل الااا ليوواادا

و المبتش ائن لااي ائجاااء ال ااال الملتيفااا ،و ل ااد ياامع هااذا اتبتشااائ لنيااترمائ

األجبصااي المباشاائ صي اات الاادوئ ايبتاااجي المبااو باال و لئوجاال مااا مجااا ايااتلئاج الراائوا
األجبصسا ما اا ياب ا ،ويت سابع دوئه الجديد س ما لي اداما اابارا

إدامااا و واادا

إبتاجسااا ذا

توو يساا امياا و

ميااتوى مااا التالبولوجسااا سالراائ ت اادما و مااا را التجمااع لااي موادااع

ملتائن لي ال ال  ،و إلم جابت ذلب دد سضوم د ا اللدما

ريم مدى ال د اليااصق سالرائ

سهمسا لي ايبتاج الدولي و س ود ذلب لتوئ ئ هذا األليئ اما اتيترمائ األجبصي المباشئ
-3تحايا السياساد العامة:
إا ايج ائاءا

و التااداصيئ التااي تهاادف إلاام سالراائ توئ ئ ااا و منيمااا اجتااذات اتيااترمائ

األجبصي المباشئ ما لن ي ي الالريائ ماا الادو الام تالريا

الجهاود ألجاع تويايا المباا

اتيترمائ ليها و ج يل مبا و ميت ئا ،لالوا هذا األليئ لل سرئ صيئ ريام ال اد ائ المت ي اا
بالتس ااائ مواد ااع اتي ااترمائ إل اام جاب اات ل ااتع اليا اوا المالس ااا و إر اااء وئ ااا صيا ائن ليش اائ ا

األجبصسا صتجييد ملتي

سش ا اتيترمائ األجبصي المباشئ و لاتع ملتيا

البشاا ا

امامهاا

مااا سجااع اتيااترمائ ليهااا ،و لااي هااذا الشاااا هباااب الاادو التااي تمتاااز ادتاااادساتها صولااو ائ

الوج ا و التااي تلي ا
إج ائاءا

و ل اوا

رااا اتبغاان البيااصي يدتاااادساتها ،و مااا ر ا يااائر

بوااو ت صيااق

اتبفتاااح اتدتااااد مااا لاان تشااجسع اتيااترمائ األجبصااي المباشاائ و

تهييااا الااائوف المنيماا لااذلب رصاائ تصبااي باااو

تشاائ سا واضااوا و شاافالا تااب

اائاوا

رياام الم اميااا ال ادلااا و وئ ااا اتيااترمائ و اااانح الباااا الصب ااي و ليئهااا ،ااع هااذا ياااه

ال اام و ااد م ااا ل ااي ي ااهولا ابتش ااائ الش اائ ا

المت ااددن الجبي ااسا

و بالت ااالي ل ااتع المج ااا ام ااا

اتيااترمائ األجبصااي المباشاائ مااا اائف هااذه اتدتاااادسا  ،و هااو الااذ يااارد رياام التويااع

الجغ ائلااي و ال اااري ليشاائ ا

مت ااددن الجبيااسا

و ذلااب رصاائ تجياايد المز ااد مااا اتيااترمائ

المباشئ لااا را ئ ق ابشاء لئو جديدن لاي تياب الادو و هاو ماا ياد ريام سا اع ماا

الااهئتيا ائتب تا ل ن بالتدو ع
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-4تزايد الم افسة ف األسواق العالمية:

إا اوت اادا المبالي ااا ل ااي األيا اوا ال المس ااا س ااد بمراب ااا د ااون دال ااا ليش اائ ا

الجبيااسا

الموادع ذا

المت ااددن

لااي البواات رااا يااصع جدياادن ألجااع الز ااادن لااي فاءتهااا رااا ئ ااق البواات رااا
ال دئن التباليسا و توو ع ب ض األبش ا ايبتاجسا ما سجع تلفسض التالالي

مت ااددن الجبيااسا

و مااا سجااع ايااتالما م ااال الاااوئن اتااي ت ااس و س ااا سا الشاائ ا

ت تصا اائ األدان الئيسيا ااسا لتو يا ااق اتيا ااترمائ األجبصا ااي المباشا اائ ،لابا اال سم ا ااا إضا ااالا ابا اال ما ااا
الشئ ا

لااي

مت ددن الجبيسا

األولاائ مااا الغمااوض ،لالشاائ ا
ايترمائاتها ريم اتيا ال ال
دااد رمي ا

ب دها ال المي و يصدو سا هذه اليما داد وايا

ال مندااا دااد الااذ

يل و وتم الشئ ا

رياام مااد

المتويا ا و الااغيئن لاي الادو المت دماا

رياام ب ااع جاازء مااا موائدهااا لياابند األجبصسااا و ر ائن التيااهسن

ال ااال الملتيفااا بوياات ل ا ت ااد هباااب شاائ ا ذا

ال ال

تليااع ئدايهااا ال ااومي و دسص ا

بال ادئ

ايبتاجسااا مبااا ق

وزا لااي الاابند ال سئياامالسا المت دمااا ت تضااع

يل بات ريبيها و هي تل ط يبتاجها و ايترمائاتها و مصس اتها

 نا يا :واقع االستنماا األب

المبا ا ف ظل العولمة

لااي ايي ا ائ ب ميسااا

س ااد اتيااترمائ األجبصااي المباشاائ مااا سه ا ال وامااع التااي سيااهم

ال ولما ريم التنف سش الها و مااهئهاا ،ماا رولماا ايبتااج و رولماا اتياتهنب و ليئهاا

و الااذ سدى صاادوئه الاام ز ااادن اترتماااد اتدتااااد المتباااد صاايا الاادو

مااا سيااهم

ال ولمااا

لي اوادات تغييائ لاي هس اع اتياترمائ األجبصاي المباشائ و ت ازياد سهميتال ريام اليااوا الدولساا
لي اليابوا

األليائن ،ويات ساابع ماا سها مااادئ التمو اع لاي الادو البامساا ،ويات ساابع

ص اادسن لي اائوض األجبصس ااا و سوا اام باهمس ااا صيا ائن ل ااي ا ااائ يساي ااا

لسااا

اتدتااااد لااي هااذه الاادو  ،و التااي تئمااي لااي األياااس الاام إواان

التبمس ااا و ايا اانح
اليااو و المباليااا

موع اتدتااد الموجل ،و تتجيد لي ش ع توئ ئ التجاائن و اتياترمائ و سيا ائ الاائف ،و

تيائ صئاما اللالاا و ز ادن مشائ ا ال ا اللا
دوئ الدولا ما لن ب ع ميالسا المشئورا

إااانوا

لي البشا اتدتااد و الود ماا

المميو ا ليدولا الم ال ا اللا

ت تصاائ مااا ال وامااع األيايااسا لجااذت اتيااترما ائ األجبصسااا ،وياات تيجااا الشاائ ا

الدولسا إلم ايتلدامها ادان يئ ا لدلو سيوا الدو المضسفا
1

و هي يهاا

1

زغدار أحمد ،االستثماراألجنبي املباشركشكل من أشكال التحالفات االستراتيجية ملواجهة املنافسة(مجلة الباحث ،العدد ،3الجزائر ،)2005 ،ص ص.161-159 .
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و بالتالي مما يصق ل د دام

الدو البامسا صتصبي يسايا

جديدن تئماي الام لياق مباا

ايااترمائ منيا دابوبسااا ،ادتاااادسا ،يسايااسا و اجتمارسااا بارتبااائ اا هااذه ال وامااع رياام دئجاا

صيائن ماا التاادالع و إاانوها سيامع صجياات اتياترمائ األجبصاي المباشاائ و تات رميساا تااوليئ

هذا المبا اتيترمائ ما لن اادائ دوابيا تل

م دت

الائف ،مزاسا المودع ،تاليفا

ال مالا و ليئها لي ااع وجاود مبالياا دولساا لاي هاذا المجاا و هاذا ب اد سا ااابع اترت ااد
يااايد باااا التاادل ا

المالسااا المئتب ااا باتيااترما ائ المباش ائن هااي المواائب الضاائوئ ليت جيااع

بييئ البمو اتدتااد لي اع ال ولما اتدتاادسا
ل ااد رئل ا

تاادل ا

اتيااترمائ األجبصااي المباشاائ رصاائ ال ااال ال اوائدن و الاااادئن ائتفارااا

ميااتم ائ مبااذ ياابا  1990ممااا يااةد الاام ازدساااد األهمسااا البيااصسا لنيااترمائ األجبصااي المباشاائ
ما هو مصيا لي الجدو التالي:

البدول اقم ()07
المبا ا ف العالم باألسعاا البااية

تطوا مؤ ااد االستنماا األب

خالل الفتا 2014-1990
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الفتــا

1990

ال يـــان

متوس

2012

2013

2014

2007-2005

تدل ا

اتيترما ائ األجبصسا الوائدن

205

1 397

1 403

1467

1 228

تدل ا

اتيترما ائ األجبصسا المباشئن الاادئن

244

1 423

1 284

1 306

1 354

سئادن اتيترما ائ األجبصسا المباشئن الوائدن

2198

13 894

26 039 26 035 22 073

سئادن اتيترما ائ األجبصسا المباشئن الوائدن

2254

14 883

25 875 25 975 22 527

الدلع ما اتيترمائ األجبصي المباشئن الوائد

82

1 024

1 467

1 517

1 575

م د ال ايد ريم اتيترمائ األجبصي المباشئ الوائد

%4 4

%7 6

%7 0

%6 1

%6 4

الدلع ما اتيترمائ األجبصي المباشئ الاادئ

128

1 105

1 445

1 453

1 486

م د ال ايد ريم اتيترمائ األجبصي المباشئ الاادئ

%5 9

%7 6

%6 6

%5 8

%5 9

98

729

328

313

399

اف ا

التميب و اتبدماج رصئ الودود

المادئ :ما إرداد ال الت باترتماد ريم:

Unated Nation Conference on Trade and Development , UNCTAD WORLD

INVESTMENT REPORT 2015, reforming international investment gouvernanace.

سنوه ما الجدو ابلفاض اتيترمائ األجبصي المباشئ ريم ميتوى ال ال لي يبا

 )2014م ائبا باليبا الياب ا  )2013و ذلب بم د  ،%16ويت صيغ دسما تدل ا

اتيترما ائ

األجبصسا المباشئن الوائدن ووالي  1 23تئليوا دوتئ لي يبا  )2014م اصع

 1 47تئليوا دوتئ يبا  ،)2013و تئجع سيبات هذا اتبلفاض ويت ت ئ ئ اتيترمائ

ال المي ليبا  2015الاادئ را األوب تاد الم هشاشا اتدتااد ال المي لي تيب الفتئن و

تلوف الميترمئ ا الباتا را ازدساد الملا ئ الجيويسايسا التي تهدد ال ال  ،هذا بايضالا
الم تافسا ب ض اتيترما ائ

الالصيئن و س ش

الت ئ ئ سا الايا سابو

اتيترمائ األجبصي المباشئ يبا  )2014تييها هوبغ وبغ و الوتسا

هذا و تصيا ايواايسا

االصئ ميتفيد ما

المتودن األمئ سا،

ت وئ بايت الدو البامسا ما اجمالي تدل ا

األجبصسا المباشئن ما هو مصيا لي الجدو التالي:

اتيترما ائ

البدول اقم ()08
تطوا تدفقاد االستنماااد األب ية المبا ا الوااد لم اطق العالم
خالل الفتا 2014-2005
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2013

2014

متوس ( )2005-207متوس ()2011-2009
القيمة

%

القيمة

%

القيمة

%

القيمة

%

الدو المت دما

917

65

718

52

697

47

499

40

الدو البامسا

421

30

561

41

671

45

681

55

60

05

81

07

100

08

48

05

1 398

100

1 360

100

1 468

100

1228

100

ال يـــــان

اتدتاادا

المتوولا

اجمالي ال ال

المادئ :ما ارداد ال الت ارتمادا ريم:

Unated Nation Conference on Trade and Development , UNCTAD WORLD

INVESTMENT REPORT 2015, reforming international investment gouvernanace.

لي ااد اجت ااذص

ال اادو البامس ااا مجتم ااا ي اابا  )2014اي ااترما ائ سجبصس ااا مباشا ائن م اادئن

صا  681ميسائ دوتئ و هو ما س اد  %55ماا اجماالي تادل ا
ويت سابو

باا

اتياترما ائ األجبصساا الاوائدن

الدو البامسا المب اا ال ائيادن ماا ويات جاذت اتياترما ائ األجبصساا ،و تشا ع

راادد الميااتفيديا ال شاائ األوايااع مااا اتيااترمائ األجبصااي المباشاائ لااي ال ااال الااايا،

هوبااغ وبااغ ،الصئاز ااع ،ياابغالوئن ،الهبااد) ،و سواادت هااذا بااالموازان مااع تويااع شاائ ا
الجبيااسا

مت ااددن

مااا الصيااداا البامسااا لااي اللااائج لصيااغ هااذا التويااع سرياام ميااتوساتل رياام اي اان إذ

تال اااد تصي ااغ دسم ااا باا ا
ال شاائ ا ذا

تئلي ااوا دوتئ ،و ل ااي ي اابا  2014مري اات الصي ااداا البامس ااا تيا ا ا م ااا

اتيااترما ائ األالصاائ مااا اتدتا اادا

البامسااا سو التااي تماائ بالمئويااا ابت السااا و

هااي هوبااغ وبااغ "الااايا" ،الااايا ،اتتواااد الئويااي ،ياابغالوئن ،جمهوئ ااا وئ ااا ،ماليز ااا،
الالو  ،الشييي ،تايواا إديس الايا) ،ويت سا شئ ا

لي اللائج سالرئ ما س شئ ا

ما صيداا يسا البامساا تياترمئ والساا

ما مب ا سلئى ،ويت تمرع اتواايسا

البامسا تياه صبيبا دسايسا تصياغ  %35ماا اجماالي تادل ا

الل ا ااائج ،ب ا ااد سا ابا ا ا

د ا ااد ي ا ااجي

سا اتدتااادسا

اتياترمائ األجبصاي المباشائ الام

 %13ي ا اابا  ،2007و م ا ااا لاا ا ااسا

توي ا ااع ها ا ااذه

اتي ااترما ائ ري اام الاا ا يد ال ااالمي ه ااو اي ااترمائاتها ل ااي صي ااداا بامس ااا سل اائى ل ااائتفع ئا اايد
بامسااا الاام ادتاااادسا

اتيااترمائ األجبصااي المباشاائ مااا ادتاااادسا

بامسااا سلاائى اتيااترمائ

األجبص ااي المباش اائ ص اايا صي ااداا الجب ااوت) بم ااد الرير اايا ل ااائتفع م ااا  1 7تئلي ااوا دوتئ ي اابا

 2009الم  2 9تئليوا دوتئ را 2013

1

1

ONCTAD, WORLD INVESTMENT REPORT 2015, REFORMING INTERNATIONAL INVESTMENT
GOVERNANCE)New York : UNITED NATIONS, 2015), P. 07.
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اتيااترمائ األجبصااي الوالااد

سمااا بالبياابا لياادو المت دمااا ل ااد يااجع ابلفاضااا لااي تاادل ا

صبياابا  %28لااي ياابا  2014و هااو مااا س اااد  499ميسااائ دوتئ ،وياات سا هااذا ال ائد تااارئ
الم واد ب يد صتافسا سود اتيترما ائ الالصئى و هي التافسا التي بفاذتها شائ ا لودالاوا لاي

المميالا المتودن لشئ تها ليئايزوا لنتاات

النييالسا لي الوتسا

المتودن

هذا و سيتشئف الت ئ ئ ال المي لنيترمائ ليبا  2015الاادئ راا األوب تااد لماا ب اد

يبا  2014سا هباب دتيع ريم سا اتيترمائ األجبصاي المباشائ داد يت االم ،ويات يتوداع سا
بم ااو ت اادل ا

اتي ااترمائ األجبص ااي المباش اائ ري اام الاا ا يد ال ااالمي صبي اابا  %11لتصي ااغ 1 4

تئلي ااوا دوتئ ي اابا  ،2015و يتود ااع الت ئ ا اائ سسض ااا ائتفار ااا

سلا اائى وي اات ي ااتصيغ ت اادل ا

اتيااترمائ األجبص ااي المباش اائ  1 5تئلي ااوا دوتئ لااي ر ااا  2016و  1 7تئلي ااوا دوتئ ي اابا

 2017ما هو موضع لي الجدو التالي:

البدول اقم ()09

تطوا تدفقاد االستنماااد األب ية المبا ا الوااد لم اطق العالم
خالل الفتا 2017-2015

الوحد  :ميسائ دوتئ
توقعاد 2015

توقعاد 2016

توقعاد 2017

الدو المت دما

634

722

843

الدو البامسا

707

734

850

45

47

53

1 386

1 503

1 746

ال يـــــان

اتدتاادا

المتوولا

اجمالي ال ال
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و مااا المتودااع سا تشااهد الصيااداا المت دمااا ائتفارااا صي ا ائ لااي التاادل ا

صبيبا داد تجااوز  %20مماا س صائ راا بشاا ادتاااد داو  ،سماا تادل ا

لااي رااا 2015

اتياترمائ األجبصاي

المباشئ الوالدن الم الصيداا البامسا ليتاع رالسا ويت يتئتفع بم اد  %3ريام مادى يابيتي
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 ،2016-2015و م ااع ذل ااب ل اااا بم ااو اتي ااترمائ األجبص ااي المباش اائ د ااد يت ائج ااع بي ااصت ر اادن
ياايبائ وها

لااي مب ااا اليااوئو و التاادارسا

ادتاااادسا و يسايااسا مبهااا ايااتمئائ اتضا ئابا

لااي اتدتاااادسا

الموتميااا ليتااوت ائ الجيويسايااسا و ايااتمئائ وجااود م اوا ا ض ا

ريم لئائ المب ا ال ئبسا
 نالنا:

اط ال اعاد المتعد الب سياد
المت ددن الجبيسا

ل د صيغ ردد الشئ ا

اليتيبا

لي يبوا

الباشاايا

ووالي  7000شئ ا جاء

م امها لي الدو الغبسا ،ويت ما صيا  100شئ ا األولم ت ئاد  61سوئوبسا،

 18سمئ سا 9 ،سابابسا و  3ايبسا ،و ل د وضف
س ائت  21مييوا مبات رمع،ويجي
المصس ا

الرمابيبا

التي تو ها الشئ ا

هذه الشئ ا

المت ددن الجبيسا

ميجيا ئد سرما ددئ ص

هذه الشئ ا

 2014ويت ازداد

مصس ا

 2 5تئليوا دوتئ يبا  1982و اب

المت ددن الجبيسا

و ساو الشئ ا

ما تيب التي يجيتها بايئتها المويساا ،لولاد

و بايضااالا الاام ذلااب لي ااد واف ا
شال

لااي المجمااو  ،و سبشااا

ب د ذلب بموا صيئا ،ويت تجاوز

وج التجائن ال المسا صداسا مبتا

لي الباتا ال المي لن يبا  2010ما س ائت %25
ما سا ابتاج الشئ ا

لي يبا  1990ما

واتها

1

ريم الاا يد ال االمي داد ياجع ائتفاراا يابا
المت ددن الجبياسا

لاي اللاائج صاوتيئن سيائ

صاذلب دسماا إضاالسا ت ادئ ص ا  7 9تئلياوا دوتئ

الفاائو األجبصسااا ليشاائ ا

مت ااددن الجبيااسا

 75مييااوا

 4منياايا لئاااا رمااع جدياادن رياام الاا يد ال ااالمي لاان

يبا  2014لوودها ما هو مصيا لي الجدو التالي:

مؤ ااد

البدول اقم ()10

اط ال اعاد متعدد الب سياد ف العالم باألسعاا البااية
1

https://sesmassena.sharepoint.com/Documents/Dissertation%20Firmes%20transnationales%20et%20mondialisa
tion%20(2009-2010).pdf ,Consulté le 05/01/2015 à 22 :25.
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خالل الفتا 2014-1990
الفتــا

1990

ال يـــان
مصس ا

متوس

الوحد  :ميسائ دوتئ
2012

2013

2014

2007-2005
مت ددن الجبيسا

لئو الشئ ا

ال سما المضالا ما لئو الشئ ا

مت ددن

4723

21469

31687

33775

36356

881

4878

7105

7562

7882

الجبيسا
إجمالي ساو لئو الشئ ا
ااد ائ لئو الشئ ا
التواي

الجبيسا

مت ددن الجبيسا

مت ددن الجبيسا

را ئ ق لئو الشئ ا

مت ددن

3893

42179

88536

95230

102040

1444

4976

7469

7688

7803

20 625

53 306

71 297 69 359

75 075
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سما لسما يلا

د ا اللدما

ريم اللدما

التوز اع ال ااري لهاذه الشائ ا

ل اد اياتهدل

اتياترما ائ االرائ لااالرئ

بيصت توئئ هذا ال اا و بتيجاا اذلب لوجاود اتجاهاا

ما جمسع اتدتاادسا  ،ويت سبل لي يبا  2012شا ي

و ياا المادى تئ از

اللادما

ماا س ااد

 %63م ااا اجم ااالي ئا اايد اتي ااترما ائ األجبصس ااا المباشا ائن ري اام اا ا يد ال ااا س سالر اائ م ااا
واا التابسع و التي ددئ صا  ،%26صيبما ش ع ال ا األولي  %7ما المجماو ،

ض

سما البيبا المتب سا و الم دئن صا  %4لهي ربائن را د ارا
و تشاايئ اتتجاهااا

بمااو بشااا الشاائ ا
مت ددن الجبيسا

التااي تشااهدها رميسااا

المت ااددن الجبيااسا

ليئ موددن

الاادما و التميااب رصاائ الواادود الاام ايااتيباف

لاان ياابا  ،2015ل ااد ائتف ا

واااا الشاائ ا

التي ت تز ز ادن ائتفارها ريم اتيترمائ األجبصي المباشئ ريم مدى الفتئن

ما صيا  2015و  2017ما  %24إلم  %32و ت س تز لفض ذلب اتبفاا إت رادد ديياع

مبها

المبحث النالث :تطوا االطاا المؤسسات للعالقاد المالية الدولية
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اتدتاااادسا الدولسااا مةييااتيا تماارنا ال سااادن المئ ز ااا

ل ااد تش ا ع مااا دالااع ال ندااا

ليباا الب د و المالي ال المي الجديد ،و هما اع ماا اابدو الب اد الادولي و الصباب الادولي

اليذاا س مانا ريام ضابط اس اا المباوماا المالساا الدولساا ماا لان اليا ي لتو ياق و تاالياد

رالمسااا اتدتااااد رااا ئ ااق الوااااي
إليها و ال ماع ريام ضابط اليساياا

ت د لوودن ال ال لي ملتي

المجات

و الاادوئ المو ااع لهااا و المفاااهس األيايااسا التااي تيااتبد

الب دساا و المالساا التاي تاالاد سهمساا ال ولماا و تئيالها و

المطلب األول :ص دوق ال قد الدول

 أوال :تعايف الص دوق

ابدو الب د الادولي هاو و الاا متلاااا ماا و اات

مباوماا األما المتوادن ،سبشا

بموجت م اهدن دولسا يبا  1945بموجت اتفادساا اوتن و ودز لي ماع ريام ت ز از يانما

اتدتا اااد ال ااالمي ،و س ااع م اائ الا اابدو ل ااي واش ااب ا ال اا ااما ،و ي ااديئه سرض اااةه ال ااذيا
سشميوا جمسع دو ال ال ت ئ با و يصيغ ردده  189دولا يابا  ، 2016و سشائف الاابدو

ري اام البا ااا الب ااد ال اادولي لض ااماا ف اااءن رمي اال و سض ااع ض ااما سهدال اال الئيسي ااسا تش ااجسع

اياات ئائ سيا ائ الااائف و تيااهيع التويااع و البمااو المت اوازا لااي التجااائن الدولسااا  ،مااا س مااع
الااابدو رياام ت ز ااز الت اااوا الب ااد ال ااالمي و ضااماا اتياات ئائ المااالي و تسياايئ وئ ااا
التجائن الدولسا و تشاجسع ز اادن لائ

الف ئ لي جمسع سبواء ال ال
 نا يا:

اتيم

1

ال ماع و البماو اتدتاااد ال اصاع لنياتمئائ والوااد ماا

أ الص دوق

مئويا ما ب اد الوائبيا ال االميتيا األولام و الرابساا بابتشاائ الوائوت التجائ اا و

ادتاائ التباد التجائ ريم الم امن

الربايسا صيا دولتايا) و لجاوء ال دياد ماا الادو إلام

لاائض ال يااود الالمسااا و الت ئ فسااا رياام التجااائن اللائجسااا ،مااا سباال ل ا س ااا هباااب باااا دولااي

متفق ريسل لت ديع سي ائ الائف لااا ب د رجز الدو را الئجو الم دارادن الاذهت ب اد
سزمااا الالياااد ال اااس ياابا  ،1929وياات اتجها
ال ميااا لهاادف اب ااا

ال ديااد مااا الاادو الاام يسايااا تلفااسض دسمااا

تجائتهااا اللائجسااا و ياات مي ازن تباليااسا رياام ويااات الاادو األلاائى

www.imf.org/external/arabic/Pubs/ft/about/about IMFa.paf, consulté le 26/12/2016 à 11h30.
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1

صيبما لئض

دو سلئى ديودا م دن ريام وئ اا وساازن الماوا بيا لي مان

األجبصسااا ات سا هااذه الويااو سدد

إلاام بتااايا ر يااسا و ل ا يااتم ا س صيااد مااا الوفااا رياام

ميزتاال التباليااسا لفت ائن و يااا و دااد سد

لتبادا ا

صيداا ريئن

يسايااا إل ااائ الجااائ) إلاام تاادميئ اتدتااااد الاادولي،

التجااائن ال المسااا تبادا اا صي ا ائ و ااذلب تواي ا

و مااع ابتهاااء الواائت ال المسااا الرابسااا صاادس

ملتيفااا يرااادن الباااا الاام ال ندااا

ال مالااا و ميااتوسا

الم سشااا لااي

صيااداا الويفاااء الئيسيااسا البا اائ لااي ل ااط

الب دسااا الدولسااا ،و ولااد ااابدو الب ااد الاادولي لااي مااةتمئ

اوتن وودز ويا وضع ممريو الصيداا المشائ ا الميرا سو اتفادسا التايسس لمةيياا دولساا

تشاائف رياام الباااا الب ااد الاادولي و ت مااع رياام الغاااء ديااود الااائف المئتب ااا بالتجااائن لااي

الييع و اللدما

وتو يق ايت ئائ سيا ائ الاائف ،ولاي دسيامصئ  1945جااء اابدو الب اد

الاادولي الاام ويااز الوجااود ربااد تودسااع  29صياادا رياام اتفادسااا تايسياال ،و مبااذ ذلااب الواايا شااهد
ال ااال بماوا لااي الاادلو الو س سااا لا سيااصق لهااا مريااع ،و مااع سا مبااالع البمااو لا تتو ااق لجمسااع
الدو ريم دد المياوان لاا م ا الصيداا شهد

ماا صاايا الوائبيا ال ااالميتيا رياام وجال اللاااو

تويبا لاي األواوا الياايدن م ائباا ماع لتائن

و مااا سيابات ذلااب مااا سدلاع مااا تويايبا

رياام تيااييئ اليسايااا اتدتاااادسا ،بمااا ليهااا اليسايااا
يارد

ريم تلفي

التااي ايااتودر

ودن ت يت الدوئن اتدتاادسا صيا ابت ا

و ياد

بمااو التجااائن الدولسااا و
2

و مبااذ ابتهاااء الواائت ال المسااا الرابسااا لضاان رااا ت ازيااد التويااا لااي األواوا اتدتاااادسا

ائ
الدولسااا اليااايدن مائ اتدتااااد ال ااالمي و الباااا الب ااد صتغيا ائ سلاائى صيائن ،و هااي تغيا ا
سصئز سهمسا األلئاض التي يلدمها ابدو الب د الدولي و سرصت
ت يصا

مااا الااابدو سسضااا سا يتاليا

مااع الميااتجدا

لاااا الت ااد الياائ ع لااي مجااا التالبولوجسااا و اتتاااات
الدولي صيا األيوا و توريق الئوابط صيا اتدتاادسا

ضئوئتها ،و إا ابا

و سشاائ لااي جهااود ايااانح ،ااذلب
د ااد سيااه صاادوئه لااي ز ااادن التالام ااع

الو بسا

 نالنا :أهداف و وظائف الص دوق
 1لطرش ذهبية ،دور صندوق النقد الدولي في مواجهة األزمة املالية و االقتصادية العاملية(الجزائر :امللتقى العلمي الدولي حول األزمة املالية و االقتصادية الدولية و
الحركة العاملية،جامعة سطيف 21-20 ،أكتوبر  ،)2009ص.02 .
 2السيد محمد أحمد السريتي  ،محمد عزت محمد غزالن ،التجارة الدولية و املؤسسات املالية الدولية ،مرجع سابق ،ص ص.206-205 .
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الفصل الثاني
 -1أهداف الص دوق:

رئف ابدو الب د الدولي مبذ بشاتل ت و ائ رديادن لئضاها وجا ال ميساا

صه ااا و ااذا صس ااا ايا اانوا

اوتساجااا

الت ااي م ااا لنله ااا ابي ااج و تاليا ا

الاادو األرضاااء ،و لااي بفااس الود ا

األياس بجد سا الفائ

الااذ يي باال لااي الود ا

التاي س او

بش ااا ل ش ااييا لش ااييا م ااع

مااع وئ سااا اتدتااااد ال ااالمي و رياام هااذا

صيئ صيا الدوئ الممبوح ليابدو لي مةتمئ اوتن و ودز و ذلاب

الوااالي ،و بشااا ل يتضااما تو يااق جمي اا مااا األهااداف التااي ت ااوئ

ب ض ااها م ااع الممائي ااا و الت ااي ه ااي مي ااتمدن م ااا الم ااادن األول اام الف ا ائن الئاب ااا م ااا اتتفادس ااا

التايسيااسا ،و مااا سجااع التااليااد رييهااا سياات يا الااابدو بالمااادن الياااب ا التااي تواات الاادو
األرضاااء رياام لاائوض ديااود مااا شااابها التمييااز مااا ال ماان

الم يوما

و ااذا تزو ااد الااابدو ب ال اا

المالسا و اتدتاادسا التي تيارده ريم تو يق سهدالل و المتمريا لي:

1

أ -ال مع ريم ايت ئائ سي ائ الائف بويت س مد الابدو لي اع سي ائ الاائف الرابساا

إلم ضاماا اوتا ائ الادو األرضااء لبيابا رميهاا م اصاع الاذهت سو الادوتئ األمئ اي و ت

سم ا تجاوزها ائتفاراا سو ابلفاضاا ات ماا سجاع تياوسا ال جاز الهس ياي لميازاا المادلورا

و بشاائو سمااا لااي اااع سيا ائ الااائف المئبااا لاياات ئائ سيا ائ الضاائف يتاااتم مااا لاان
واسفااا الئدابااا الممائيااا مااا اائف الااابدو رياام يسايااا

الدو األرضاء ،لااا ما لن اتفادسا

الااائف المتب ااا مااا اائف

التااليد التي تصئ مع الدو البامسا

ب -ال مع ريم تو ياق الت ااوا الادولي لاي المياايع الب دساا الدولساا ،دااد الئلاع ماا وتيائن
بمااو اتدتااااد ال االمي و تو يااق اتياات ئائ لااي المبااادت

التي دد تبجئ بتيجا األزما

ج-

إم ابسا ت دس تيهسن

اتلاذ يسايا

الدولسا الب دسا

الدولسااا و مباال تفاااد الفوضاام

مالسا ما موائد الابدو لي ش ع دئوض تهادف الام تياهيع

إبفتاوسا و بالتالي اتاواا مااادئ توو اع تم اا ياي ا

التاري ائ الموتميا لهذه اليسايا

ريم ميزاا المدلورا

الصياد ماا ت اوسض

د -لااتع سي اوا الصيااداا البامسااا سمااا ااااد ائ و ايااترما ائ الصيااداا الماااب ا و توجيههااا إلاام
باااا ادتااااد الي او  ،مااا لاان اليجااوء الاام ج ااع ال ماان
وئ ا و توئ ئ التجائن اللائجسا و تيهيع توئ ا

1

ئةوس األموا الدولسا

عبد املجيد قدي ،البعد الدولي للنظام النقدي برعاية صندوق النقد الدولي(الجزائر  :دار بلقيس ،)2016 ،ص.50 .
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ه -ت دس المياردن الفبسا و التدئ ت لي ميداا تامس و تبفيذ اليسايا

المالساا و الب دساا

و ل ااي مي ااداا صب اااء المةيي ااا  ،ت ااو ئ الصب ااوب المئ ز ااا و و از ائ المالس ااا و ايدا ائ

الضاائ صسا و الجمئ سااا و ااذلب لااي ميااداا جمااع الصسابااا

اسالا التشئ ا

المالسا و مئاج تها

و تب سوهااا و سلي ا ائ لااي مجااا

إا األهااداف ال امااا ليااابدو تي ا م الاام در ا الت اااوا الب ااد رياام ا ا يد اليسايااا

الب دسا و ج ع البمو المتوازا لي التجائن ال المسا سالرئ يهولا و سي ائ و اتيارا ما ويات
در ا اياات ئائ ي ا ئ الااائف و رباتاال و إيجاااد مبااا مباياات ليماادلورا

و وئ ااا التباااد

اتدتااااد التجااائ  ،و إئياااء دوارااد الر ااا صاايا األرضاااء ليموالاااا رياام مياايئن الئلاااء

الو بي ما لن م الجا اتلتنت
التي ت م لهذه الوات

 -2وظائف الص دوق:

دوا اليجوء الم ايجئاءا

س و ابدو الب د الدولي ب دن وااي
أ -ت دس المياردا

لي مواز ا المدلورا

الب دسا

رصائ ال ائوض داايئن األماد

ما سهمها:

1

الفبسا را ئ ائيا ب ض ما موافسل المتلاايا ل ديد ما

الدو لفت ائ م يبا دد تتئاوح صيا بض ا سياصسع او سالرئ ما يبا ما اجع ت دس الباايع
الفبسا لي ال ديد ما المش ن

و المياهما لي وضع وتبفيذ اليسايا

و ارداد تشئ ع ليصبب المئ ز و ت و ئ ايوااءا
المت ي ا بالتيهسن

المالسا و المياردن لي تبفيذ الصئاما

التي والق رييها الابدو ليدو الم يبا

ب -ال مع ريم توليئ الييولا الدولسا النزما لتيوسا المدلورا
اتوتسا ا

الب دسا و المالسا

الدولسا ما لن ز ادن

الدولسا ودد اصتد لي ذلب ما سيمم بو و اليوت اللااا و التي سبشي

ما اجع وع مش يا الييولا

1

محسن أحمد الخضيري ،العوملة اإلجتياحية ،مجموعة النيل العربية للطباعة و النشرو التوزيع(القاهرة  :دون دار نشر ، )2001 ،ص ص.103-102 .
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المياهما لي ادتئاح اليسايا

التاوسوسا التي يجوز ليدولا ال ضون اتبارها و

ت صس ها لتو يق التوازا اللائجي والمئتبط صتو يق التوازا الداليي ما لن ز ادن
اتدتاادسا الييسما

ددئتها ريم ئي اليسايا

د -المياردن لي وضع سباما مائلسا ل الا و مئادبا ال وارد الدولسا لي الصيداا ذا
األيوا الباشيا و الصيداا البامسا و الصيداا التي لي ئ ها ليتوو الم صيداا ابارسا
ه -مئادبا الباا الب د الدولي ما لن ئي اليسايا
و يسايا

المالسا ال اما و اليسايا الب دسا

سي ائ الائف

و -التبييق الف ا ما صيا بشا الابدو و بشا الصبب الدولي بما يلد اتدتااد ال المي،
سما الدوئ اتشئالي ليابدو لهو سشهد تزايدا ميتمئا ،ويت سابو
الهس يي تش ع مووئ اهتما لا
التيهسن

التي س دمها الم الدو األرضاء ،ما شهد

تغي ائ ميوواا ل د ابت ي

وااي

و تبور

الابدو رصئ الزما

ما اتشئاف ريم ويا ييئ الباا الب د ال المي و ربا

سي ائ الائف الم مئاج ا الصسابا
التيهسن

ما جابت الابدو  ،ما ت دد

صئاما الت ديع

ما مباوئ اتوتساجا

الب دسا و المالسا ليدو ال ضون ،و ذا اتيتفادن ما
التوو يسا ليدو التي ت ابي ما مشاالع و التنت

هس يسا لي مواز ا مدلوراتها ،ات سا الواو ريم التيهسن

سمئ مه لهذه الدو لسس

ما سجع التوو ع ل ط و لالا لشرنا را صداسا صئاما ايانح اتدتااد تو
اشئاف الابدو و تاييده

1

 اابعا :أبهـز الص دوق
س تصئ ابدو الب د الدولي بمرابا الصبب المئ ز ليصبوب المئ ز ا لالالا الدو األرضاء لسل،
و الذ س مع ريم ت دس المياردا
1

لها ما سجع مواجها ع الا وبا

عادل املهدي ،عوملة النظام االقتصادي العالمي و منظمة التجارة العاملية(القاهرة  :الدار املصرية اللبنانية ،)2003 ،ص.84 .
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تاادلها و بالتالي لهو ربائن را مةييا دولسا ذا

ساا دابوبي ميت ع ،و ل د ودد

اتتفادسا التايسيسا الهس ع التباسمي ليابدو لي المادن  12و التي تب
صادائن الابدو سئب ا سجهزن تتمرع لي:
 مجيس الموالايا مجيس المديئ ا التبفيذييا مديئ الابدو هييا موافي الابدوو هو ما سم ا توضسول ما لن المل ط التالي:
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ال عل اقم ( )06الهيعل الت ظيم لص دوق ال قد الدول
اللجنة الدولية للشؤون
النقدية و المالية

مجلس المحافظين

لجنة التنمية المشتركة لمجلسي
محافظي البنك و الصندوق

المجلس التنفيذي

مكتب التقييم المستقل

المدير العام و نائبي المدير

مكتب االستثمار
نظام تقاعد
اإلدارات
اإلقليمية
االفريقية

مكتب الميزانية
و التخطيط

اإلدارات الوظيفية و إدارات الخدمات الخاصة

إدارة مالية

إدارة شؤون
القانونية

مكتب التدفيق
و التفتيش

مكتب إدارة
المساعدة الفنية

معلومات و اتصال

خدمات مساعدة

إدارة العالقات
الخارجية

إدارة
الموارد
البشرية

اإلدارة االفريقية
إدارة آسيا و
المحيط الهادي
()Iاإلدارة
األوروبية
()IIاإلدارة
األوروبية
إدارة الشرق
األوسط
إدارة نصف
الكرة الغربي

إدارة شؤون
المالية العامة

إدارة النقد
و النظم

مكاتب صندوق
انقد الدولي في
أوروبا

معهد صندوق
النقد الدولي

إدارة
البحوث

المكتب
اإلقليمي
لمنطقة آسيا و
المحيط الهادي

معهد فيينا
المشترك
معهد سنغافورة
للتدريب
معهد افريقية
المشترك

إدارة
اإلحصاءات
إدارة تطوير
و مراجعة
السياسات

إدارة
سكرتارية
الصندوق

إدارة
التكنولوجيا
و الخدمات

مكتب
الصندوق
لدى األمم
المتحدة

إدارة سوق رأس
المال الدولي

Source : www.imf.org consulté le 12/09/2016 a 20h20
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 خامسا :تسهيالد الص دوق

ت تما ااد لييا اافا الاا اابدو ريا اام تا ااوليئ المالسا ااا النزما ااا لتمو ا ااع ال جا ااز المةد ا ا
المادلورا

و ذلاب وتام ت تيجاا تياب الاادو إلام إجائاءا

لا ااي م ا اواز ا

مااا شاابها التااريئ ياايصسا ريام بااادي

الاادو األرضاااء ،مرااع الئدابااا رياام الااائف األجبصااي سو ت ييااد التجااائن الدولسااا و ل ااد تغياائ
ميااةولسا الااابدو مااا مجاائد اتش ائاف رياام باااا الماادلورا
ال جز المةد

لي مواز ا المادلورا

و سي ا ائ الااائف و مواجهااا

الام ميااردن الادو األرضااء لاي التغيات ريام مشااالع

ايانح الهس يي ،و لسما ييي التيهسن

التي س دمها الابدو

1

 )1التسهيالد الممتد :
و دااد تا ابشاااء هااذه التيااهسن

ياابا  1974و تياامع لألرضاااء باااتدتئاض سو اليااوت وتاام
و ذلب ما سجع مواجها اتلتن الهس يي

 %140ما واته ريم مدائ  4-3يبوا
 )2تسهيالد التعديل الهيعل :

و التااي ت ا ابشاااةها رااا  1986لت اادس الاادر ول ااا لشاائو مسي ائن لياادو البامسااا ذا
المبلفضااا و التااي تت اائض ألزمااا ماادلورا

الاادلو

دولسااا و ذلااب مااا سجااع مياااردتها لااي األجااع

المتويط ما لن صئاما اانح هس يي
 )3تسهيالد التعديل الهيعل المحس ة:
و التي سبشا

لي را  1988ما سجع ميابدن سو تالميا تيهسن

الت ديع الهس يي

 )4تسهيالد التمويل التعويض و الطواائ:
و لااد ت ا إبشاااء هااذه التيااهسن

لااي الصداسااا لااي رااا  1963و ذلااب بغاائض ميااابدن الاادو

األرضاااء رياام التغياات رياام ال جااز لااي مي ازاا الماادلورا

الباااتا رااا الااب

 1محمد سيد عابد ،التجارة الدولية ( اإلسكندرية  :مكتبة و مطبعة االشعاع الفنية للطباعة و النشر و التوزيع  ، )2001 ،ص ص.426-424 .
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واااييا الااااد ائ مااا الماواد األولسااا سو الز ااادن المفاجيااا لااي ماادلورا
بتيجا أل ائوف تلئج را و

الاوائدا

مااا الغااذاء

الدو األرضاء

 )1تسهيالد تمويل المخزون السلع :
ت ابشاء هذه التيهسن

را  1969و التي تيمع لألرضاء باتدتئاض ماا الاابدو وتام

 %50مااا وجا الواااا ليمياااردن لااي تمو ااع تالااو ا اتوتسااا ي الاادولي مااا الياايع و ل ااد تا
التود

را ايت ما هذه التيهسن

ت ئ با يبا 1984

تسهيالد ال تاول:
و ل ااد ت ا إبشاااء هااذه التيااهسن

لااي ياابا  1974و سم ااا لألرضاااء الواااو رياام داائوض

ما الدو الماادئن ليصتائو رباد سيا ائ لايادن مبلفضاا بياصسا ،و ل اد سبشاي

هاذه التياهسن

ر ا اات اتئتفا ااا الوا اااد لا ااي سي ا ا ائ الصتا اائو لا ااي صداسا ااا اليا ااب يبا  ،و ل ا ااد ايا ااتلدم
التيهسن
اتجه

 6,6ميسائ دوتئ لي بهاسا  ،1991ويت ت التود

لها ااذه

ربها لي بفس ال ا  ،ب اد سا

سي ائ الصتئو الو س سا لي اتبلفاض

 )1تسهيالد التحول االقتصادي:
و ل ا ااد سبشا ااا ها ااذا البا ااو لا ااي يا اابا  1993ما ااا سجا ااع ت ا اادس الا اادر الما ااالي لئويا ااسا و ب ا ااض
الجمهوئ ا

الئوياسا اليااب ا و دو سوئوباا الشائدسا و التاي رابا

مدلوراتها بتيجا ليتغيئ المفاج و ال ب

ماا اا وبا

لي ع ما هس ع المادلورا

لاي ماواز ا

و التجاائن الماااوت

ل ميسا التوو اتدتااد الم الباا الئسيمالي
و ل د لووه سبل لن ال شئ ا يبا األولم ما وسان الابدو ايتول
االراائ مااا  %50مااا م اوائد الااابدو و سا ال اائوض التااي واااي
ريم اا وبا

ميازاا المادلورا

داايئن األجاع ،و مباذ الرمابيباا
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س دماال الاابدو الاام الاادو البامسااا و ذلااب لمواجهااا مت يبااا

ايااانح الهس يااي رياام الماادى

المتويط و ال و ع
المطلب النا  :ال ك الدول
 أوال :تعايف ال ك الدول و

أته

س تصئ الصبب الدولي لشبشاء و الت ميئ رابي مةييا ب دساا تا ابشااةها بموجات اتفادساا " ـاوتن
وودز"بغئض إرادن صبااء ادتااادسا

الادو التاي تا تادميئها لان الوائت ال المساا الرابساا ،و

ل ااد اااا سو داائض ددماال الصبااب لااي بهاسااا ر ااد األئب يبااا

مااا ال اائا ال شاائ ا الماضااي مااا

سجااع إرااادن إرمااائ الاادو األوئوبسااا و ب ااد سا تم ب ا

تيااب الاادو مااا الودااوف رياام سداادامها

توو الصبب الم ميابدن الدو البامسا و التي واي

ما ال ئا ال شائ ا

مبذ ر د األئب يبا

الماضي ريم سالرئ ماا  330ميساائ دوتئ ،و ه اذا ساابع ليصباب الادولي هادف سياياي جدياد
هو تشجسع البمو اتدتاااد و اتجتمااري لاي الادو البامساا ماا لان ميااردتها لاي ز اادن
إبتاجيتها و ئلع ميتوسا

م سشتها

1

 نا يا :أهداف ال ك الدول و وظائفه
ريم الئل ما سا الهدف األايي الذ سبشا ماا سجيال الصباب الادولي هاو إراادن إرماائ سوئوباا
ب د الدمائ الذ سااصها ما جئاء الوئت ليئ سا لاتع رضاوسا الصباب سماا جمساع دو ال اال
المت د و البامي ريم ود يواء ،اا بمرابا إضالا سهداف سلئى إلم الهدف األاايي ليصباب،
و ما صيا سه هذه األهداف هو مياردن الدو البامسا ريم تو يق م دت

م ولا ما البمو

و ئلع ميتوى الم سشا و موائبا الف ئ لضن را تدرس بشا اتيترمائ اللا
و ت هد الصبب الدولي صتوييا لدماتل التاي س ادمها ليادو األرضااء و ذلاب تشاجس ا لو وماا
الاادو األرضاااء و وتاام يااتم ا مااا تيصسااا ال يبااا

األالراائ ت ااو ائ و ت اادما باااوئن مت ازياادن مااا

جابت الصيداا المتوي ا الدلع ،ويت س و الصبب الدولي لشبشاء و الت ميئ لي الود
1

شقيري نوري موس ى و آخرون ،التمويل الدولي و نظريات التجارة الخارجية ،دار املسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة ،عمان ،2012 ،ص.230
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صاااجئاء اااانح شااامع لااألدوا

المالسااا ،و تويااسع ب ااا اللاادما

الم ئلسااا المياات يا و ز ااادن

يهولا ت امع ال منء مع الصباب ،و راادن ماا يباائ الام الصباب الادولي ريام سبال مةيياا دولساا
ت ااد ال اائوض لأللا ائاض ايبتاجس ااا ل ااي ال اادو األرض اااء ليه ااا لي اائ سا مه ااا الصب ااب ال اادولي
تتش ا ت لتتجاااوز مجاائد ت اادس ال اائوض ،1لي ااد با ا
سهداف ما سهمها

اتتفادسااا لااي مادتهااا األولاام رياام راادن

2

 -1التعميا و ال اء:
وياات يهاادف الصبااب الاادولي إلاام المياااردن لااي إرمااائ و تبمسااا س ائضااي الاادو األرضاااء لساال
صتيااييئ ايااترمائ ئةوس األم اوا ألل ائاض إبتاجسااا ،بمااا لااي ذلااب إوساااء اتدتاااادسا
دمئتهااا الواائت سو تيااصص

التااي

لااي اض ا ئاصها و إرااادن توو ااع م ائلااق ايبتاااج ليولاااء باوتساجااا

اليي و تشجسع تبمسا المئالق و المواد ايبتاجسا لي الدو األدع ت دما
 -2ت بيع االستنماا األب

الخاص:

س م ااع الصب ااب ري اام تش ااجسع اي ااترما ائ ال ااا الل ااا
المي اااهما
الل ااا

األجبصس ااا ر ااا ئ ااق الض اامابا

سو

ل ااي ال اائوض و اتي ااترما ائ األل اائى الت ااي س ااو صه ااا مي ااترمئوا م ااا ال ااا

 ،و رب اادما ت تت ااولئ ئةوس األما اوا م ااا ال ااا الل ااا

ايااترما ائ ال ااا اللااا

بش اائو م ول ااا ،تالمي ااع

رااا ئ ااق ت اادس التمو ااع بالشاائو المباياابا ألل ائاض إبتاجسااا

وذلب ما ئسس مالل الذاتي و ما الموائد المالسا التي س و صت صيتها و ما موائده األلئى
 -3ت بيع مو التباا الدولية:
س مع الصبب ريم تشجسع بمو التجائن الدولساا بماوا متواز اا و اع األماد و الوفاا ريام التاوازا
لي ميزاا المدلورا

را ئ ق تشجسع اتيترما ائ الدولسا ماا سجاع تبمساا الماوائد ايبتاجساا

 1السيد محمد أحمد السريتي  ،محمد عزت محمد غزالن ،التجارة الدولية و املؤسسات املالية الدولية ،مرجع سابق ،ص.291 .
2
http://www.albankaldawli.org/ar/what-we-do, consulté le 31/12/2016 à 11 h15.
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لي الدو األرضاء مما سيارد ريم ز ادن ايبتاجسا و ئلع ميتوى الم سشا و تويايا شائو
ال مع لي سئاضيها
 -4تقديم العاوض:
ويت س و الصبب صت دس ال ئوض ما ئسس مالل اللا

ما س و ب د تئتيبا

سلئى بما سضما

س دمها سو سضمبها لسما يت يق بال ئوض الدولسا ما لن دبوا
الت امع مع المشئورا

ال ئوض التي

األجدى و سالرئ الواوا لي الم ا األو الاغيئ و الالصيئ مبها ريم

اليواء
-5تقديم المساعداد الف ية:
و ذلااب مااا لاان ت اادس لاادما

لااي إرااداد و تبفيااذ ص ائاما ال اائوض و اتض ا ن ب ميساتاال

بم ائرااان اراائ اتيااترما ائ الدولسااا لااي سوضااا سبشا ا األرمااا لااي س ائضااي الاادو األرضاااء و
المي اااردن ل ااي الي اابوا

الت ااي تي ااي مباشا ائن ابته اااء الو اائوت ل ااي تو ي ااق ي اانما اتبت ااا م ااا

ادتااد الوئت الم ادتااد اليي
-6تسوية الم ازعاد ين حعوماد الدول األعضاء:
لي د ل ت الصبب دو ائ ئيسيسا لي تيوسا المبازرا

الدو األرضاء لسل سو هييا

صيا و وما

تاب ا لها صيا ب ضها ب ضا سو صيبها و صيا ميترمئ ا سجابت
 نالنا :الهيعل الت ظيم و الهيئاد التابعة لل ك
 -1الهيعل الت ظيم لل ك :يتالوا الهس ع الهئمي ليصبب ما:

1

أ -مبلــس المحــافظين :الصبااب الاادولي سشاابل مةييااا ت اوبسااا ت تصاائ الصيااداا األرضاااء ليهااا و
رااددها  189مياااهميا ليهااا ،و سمرااع المياااهموا مااا لاان مجيااس الموااالايا و هااو بااائ
http://www.albankaldawli.org/ar/about/leadership ,consulté le 31/12/2016 à 15h00.
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لااي الصبااب الاادولي و بااافا رامااا س ااوا الموااالاوا مااا وزئاء المالسااا و

وزئاء التبمسااا لااي الصيااداا األرضاااء ،و تيااتمئ ماادن لدمااا ااع مااا الموااالايا و الموااالايا
المباوبيا لمياا يابوا

و سم اا إراادن ت يايا اع مابه  ،ماا سمراع المواالايا و المواالايا

المباااوبيا سسضااا صياادابه لااي المجيااس ايدائ ليمئ ااز الاادولي لتيااوسا مبازرااا
ول ااا تتفادسااا إبشاااء الصبااب الاادولي تلااو جمسااع ااانوسا

اتيااترمائ ،و

الصبااب لمجيااس الموااالايا و ت تصاائ

الهييا ال يسا تتلاذ ال ئائ لي الصبب إت سا مجاالس المواالايا تفاوض جمساع اانوساتها الام
الم ااديئ ا التبفي ااذييا ر اادا م ااا اوتفاا ا

ب اال اتفادس ااا إبش اااء الصب ااب ال اادولي ل اال و تتض ااما ه ااذه

الانوسا :
 oالموال ا ريم دلو سرضاء جدد سو إس اف رضو ته
 oز ادن سو تلفسض ئسس ما الصبب المائح بل
 oتوديد تئتيبا

شاميا ئيمسا ليت اوا مع مباما

 oإس اف رميسا

الصبب بهايسا و ز ادن ردد المديئ ا التبفيذييا المبتلصيا

 oالموال ا ريم ت دسن

اتفادسا

دولسا سلئى

اتبشاء

ب -مبالس المدياين الت فيذين:
تت ااال

مج ااالس الم ااديئ ا التبفي ااذييا م ااا ئي ااسس مجمور ااا الصب ااب ال اادولي و  25م اادي ائ تبفي ااذسا

س ميوا وودن واودن ،و يئسس الئيسس مجالس المديئ ا التبفيذييا ،و الذ ت سميب الوق لي
التا ااو

إت ل ااي وال ااا ت اااد األاا اوا  ،م ااا س ااو ميتش ااائوا سواي ااع بمي اااردن الم ااديئ ا

التبفيذييا لي مباشئن سرماله  ،ما سم به وضوئ اجتمارا
التمتع بوق التاو
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ج -الائيس:

يلتائ مجيس التبفياذييا الائيسس ريام ت س اوا ماا المواالايا سو الماديئ ا التبفياذييا و لاسس
ما بواصه و ت سوق ليئيسس التاو

إت لي والا تياو التاو

س ااوا ال ائيسس ميااةوت رااا مااوافي الصبااب و سشاائف رياام رميسااا

ما يصق ايشائن لل ،و
الصبااب و لالااا يب اام تو ا

إشئاف المدئاء التبفيذيا ،و س وا الئيسس ميةوت را تباس و ت ييا الموافيا و لايه
د -المبلس االست ااي:
يتال ااوا المجي ااس اتيتش ااائ ليصب ااب م ااا ر اادد ت س ااع ري اام ي ااب ا سرض اااء يلت ااائه مجي ااس
الموا ااالايا إضا ااالا الا اام ممريا اايا را ااا الصبا ااوب التجائ ا ااا و التجا ااائ الاا اابارييا و ال ما ااا و
الما ازائريا و ممري اايا ر ااا المبام ااا

الدولس ااا الملتا ااا و ممري اايا ر ااا المج ااالس الدولس ااا ،و

س مع هذا المجيس ريم ت دس الباع ليصبب لي ال ضاسا ذا

ال ابع ال ا  ،و يجتمع المجياس

ي اابوسا سو يم ااا ي اات الصب ااب ذل ااب و م اادن لدمت اال ي اابتاا ،و ئبم ااا س اااد ت ييب اال و ي اادلع الصب ااب
ألرضايل تالالي

مائولاته

هـ -لب ـة القـاوض:
ت يا هذه اليجبا ماا دصاع الصباب و يات التساائ اللصائاء ليهاا ماا دصاع مجياس المواالايا و ها
سمريااوا الاادو التااي ت ااا رياام س ائضاايها المشااائ ع وس ومااوا باااداء رميها ت صس ااا ليمااادن الرالرااا
ما اتتفادسا
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 -2مؤسساد مبموعة ال ك الدوال :
تتال

مجمورا الصبب الدولي و هي سواد سالصائ مااادئ التمو اع و الم ئلاا ليصياداا البامساا ماا

لمااس مةييااا

يجم هااا الت ا از مشااتئب بالوااد مااا الف اائ و ز ااادن الئلاااء المشااتئب صاايا ليااا

المجتمع و تشجسع التبمسا الميتداما و تتمرع هذه الهييا

لي:

1

أ -ال ك الدول لإل اء و التعميا:
و هااو سو مةييااا مااا المةييااا

التاب ااا لمجمورااا الصبااب الاادولي ،و هااو صبااب ت سيااتهدف

ت اااس الائبع ،مااا س مااع رياام ادائاض و ومااا

الصيااداا متويا ا الاادلع و الصيااداا مبلفضااا

الدلع المتمت ا باألهيسا اتبتمايسا و يئتبط التيوسط لسل بمياهما

الدو األرضاء

ب -المؤسسة الدولية للت مية:
سبشا

المةييا الدولسا ليتبمساا راا  1960صائسس ماا دادئه  750ميياوا دوتئ و ت ماع هاذه

المةييااا لااي مجااا ت اادس المياااردا

ليصيااداا األالراائ ل ا ائ لااي ال ااال  ،و تااولئ دئوضااا و يااا

األج ااع و الت ااي تتا ائاوح ج ااا اي ااتو ادها ص اايا  35و  40رام ااا م ااع لتا ائن ي ااماح ت اادئ ب ش اائ
ياابوا  ،و ت ااد المةييااا دئوضااها بشاائو مسي ائن وياات ت تت اضاام ربهااا س لاياادن و لالبهااا
تت اضاام ئيااما ياابوسا ساااع إلاام  %0,75ياابوسا ،و تتالااوا م اوائد هااذه المةييااا مااا االتتااات
األرضا اااء ل ا اي سئيا اامالها و ما ااا تيا ااب الميا اااهما
ايجئاءا

التا ااي تا اادل ها الا اادو الغبسا ااا ،إضا ااالا الا اام

الموولا ما الصبب الدولي لهذه المةييا يبوسا

ج -مؤسسة التمويل الدولية:
ت تصاائ مةيي اا التمو ااع الدولسااا اواادى المةيي اا

التاب ااا ليبااب الاادولي و دااد ت ا ابشاااةها ياابا

 1956صهدف تشجسع البمو اتدتااد لي الدو البامسا را ئ اق ال اا اللاا
 ، 1البنك الدولي ،التقرير السنوي للبنك الدولي  ، 2015ص.06
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ما ت د مةييا التمو ع دئوضها ليمشئورا
و ت ت ياات س ضاامابا

اللااا لفت ائ زمبسا تتئاوح صيا  5و  15يبا

و ومسااا لهااذا ال اائض ،هااذا و ت ااد المةييااا ااذلب المشااوئن الفبسااا

لياادو األرضاااء لااي شااةوا اتيااترمائ اللااا

و سياوا ئسس المااا و اتيااترما ائ األجبصسااا

المباشئن ،و ت تصئ ئبوسا المشئو هي األياس الم مو ريسل لي مبع دئوض هذه المةييا،
و لسما ييي سه اللدما

التي تولئها المةييا:

 oالمياردن لي تمو ع و تايسس و توييا و تويسع المشئورا

اتبتاجسا اللااا و ذلب

بالت اوا مع الميترمئ ا لي ال ا اللا
 oت دس المياردن الفبسا ليجمسع صيا ع ما لئ

اتيترمائ و ئسس الما المويي و

األجبصي و اللصئن الفبسا
يواء اا

 oال مع ريم تهييا المبا اتيترمائ المني لجذت تدلق ئسس الما اللا

مويسا سو سجبصسا بوو تيب اتيترما ائ ايبتاجسا المم با لي الدو األرضاء لي
المةييا
 oت د المةييا دئوضا باي ائ لايدن ت س تيب األي ائ اليايدن لي سيوا الما الدولسا
سلذا لي ريا اترتبائ الملا ئ التي يتضمبها المشئو الممو  ،هذا و وت د المةييا
مجمورا ما اللدما

و اتيتشا ائ الفبسا بفضع ما تتمتع بل ما لص ائ لي مجات

اتيترمائ الملتيفا و ما هذه اللدما

رميسا إرادن الهس يا و اسالا ل ط البشا و

و توييع الشئ اء و دئايا سوضا الت بسا

دئايا

األيوا و المبتجا

مجات

التوو ع المتاوا ،ما ت د المةييا ايتشائاتها ليو وما

الميتلدما و

الملتيفا بشاا

توييا المبا اتيترمائ و توييا صييا األيوا المويسا لي الصيداا البامسا
د -الوعالة الدولية لضمان االستنماا:
ت ابشاء الو يا الدولسا لضماا اتيترمائ يبا  1985بغئض ت دس تاميا ضد الملا ئ
اليسايسا ،و ت دس ضمابا

لتوئ ئ اتيتماا ليميترمئ ا و الم ئضيا بغسا تيهيع اتيترمائ
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األجبصي المباشئ لي صيداا اتدتاادسا
ليمشئورا

الااردن ،ما ت د الو الا لدما التيو ق الدولي

اتيترمائ ا ليدولا البامسا ،و ت د الو الا لدما

ايترمائ ا ليدو األرضاء

لمياردتها ريم تهييا مبا سالرئ منيما لألجابت صهدف تشجسع تدلق ئةوس األموا ليدو
البامسا
ه -الماعز الدول لتسوية م ازعاد االستنماا:
تايااس المئ ااز الاادولي لتيااوسا مبازرااا

اتيااترمائ ياابا  1966و الااذ س مااع رياام تشااجسع

اتيااترمائ الاادولي مااا لاان التوالااق و التو ااس لااي المبازرااا

اتيااترمائ ا التااي تبشااا صاايا

الميترمئ ا األجابت و الصيداا المضسفا
 اابعا :مصادا أموال ال ك الدول و استخداماتها
سواع الصبب الدولي ريم موائده ما ردن ماادئ سهمها:

1

 -1اأس مال الص دوق:
يب يا ا ئسس م ااا الا اابدو ال اام سي ااه تو اادد وا ااا ااع دول ااا ليه ااا ري اام سي اااس دئ اات م ااا
وا ا

ااابدو الب ااد الاادولي ،و ييتااز األرضاااء صاادلع  %20دااط مااا هااذه الواااا و التااي

تتال ااوا سياي ااا م ااا  %2ذه اات سو دوت ائ و  %18تب اام توا ا

ي اات الصب ااب ،و يج اات ري اام

الصبب سلذ موال ا الدولا ااوبا ال ميا لي والا إدائاض رميتهاا ،سماا الجازء المتب اي الم ادئ ص ا
 %80لن س يت دل ل ات ربدما سوتاج إلسل الصبب لمواجها التزاماتل المت ي ا بموائد ادت ائضاها
المايوا اودى الدو سو را ئ ق دئوض ضمبها ،و ربد يبال س اوا بالاذهت سو بالادوتئ
سو بال ميا التي سوتاجها الصبب لمواجها التزاماتل

1

شقيري فوزي موس ى و آخرون ،التمويل الدولي و نظريات التجارة الخارجية ،مرجع سابق ،ص.232 .

150

مظاهر العولمة االقتصادية و دورها في تدويل التجارة

الفصل الثاني
 -2االقتـااض:

س تص اائ اتدتا ائاض م ااا سها ا الما ااادئ الت ااي سوا ااع مبه ااا الصب ااب ري اام ما اوائده ،لول ااا ليبا ااا
األياياي ليصبااب لاال سا ييجااا إلاام اتدتائاض باساا ويااييا ،و بااافا لااااا اتلتجاااء إلاام سياوا
الاادو األرضاااء شاائ ا الواااو رياام موال ااا الدولااا ال ضااو التااي ت تاائض مااا يااودها و
الدول ااا ال ض ااو الت ااي س ااد ال اائض ب ميته ااا و ل ااي الو ااالتيا تتض ااما الموال ااا داصيس ااا ال اائض
ليتوو ع الم س رميا سلئى ما رمن

الدو األرضاء

 -3مـوااد أخاى:
و يتجمع لدى الصبب بتيجا لما سواع ريسل ما رموت
ذلب المبالغ التي تيدد ليصبب و تابع متاوا ليتواي
الصبب م اصع توو ع و ودل الم مةييا

و لوايد سو روايد سموالل سضاف إلم
ما جديد ،و ذلب ما سواع ريسل

مالسا سلئى مرع صسع سديا الديوا

و لالي سو ق الصبب سلئاضل لابل س و صتواي

موائده لي دئوض س دمها إما لو وما

األرضاء و لما ألوادى لئورهاا و إماا لهيياا

سلائى و ازئن المالساا سو الصباب المئ از سو س

هييااا سلاائى مماريااا) بضااماا الدولااا ال ضااو التااي تتب هااا هااذه الهييااا

الادو

و س اائض الصبااب الاادولي

األرضاء باي ائ لايدن تجائ ا ولفتئن زمبسا و يا تمتد إلام رشائ ا راماا ت ئ باا ،و الواداع سا
سي ائ لايادن اتدائاض ريام ال مان
الدولسا ،و تب

الملتيفاا ت اس بف اا

ادتائاض الصباب ماا سياوا الماا

اتفادسا إبشاء الصبب الدولي ريم رد مبع دائوض الام الدولاا ال ضاو إت إذا

ت ذئ الواو ريم هذه ال ائوض ماا المااادئ األلائى و سياتهدف ماا ذلاب راد المبالياا
مع ماادئ ايدئاض اللااا

1

هذا و تتمرع سبوا ال ئوض التي سمبوها الصبب لسما ييي:

2

 1عادل املهدي ،عوملة النظام االقتصادي العالمي و منظمة التجارة العاملية ،مرجع سابق  ،ص.127 .
 2عبيدات يسين  ،بيوض محمد العيد ،تقييم دور مجموعة البنك الدولي في اإلقالل من الفقرفي البلدان منخفضة الدخل ،دراسة تحليلية تقييمية ملنطقة إفريقيا
جنوب الصحراء(الجزائر :ملتقى دولي حول تقييم سياسات اإلقالل من الفقر في الدول العربية في ظل العوملة ،جامعة الجزائر 9-8-3 ،ديسمبر  ،)2014ص ص-208 .
.209
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 -1قاوض الم اوعاد:

تمبع هذه ال ئوض بغئض تمو ع مشئو م يا مرع مشئو صباء ياد سو ابشاء ئ ق يسائ
سو توليد الالهئباء سو ما شابل ذلب ،و سمرع هذا البو ما ال ئوض بيبا صيئن ما البشا
ايدئاضي الذ س و بل الصبب ،و يلضع هذا البو ما ايدئاض الم شئو مئتب ا
بالمشئو الذ سيت تمو يل مرع مدن ايبجاز و بوريتل و ويا ائادتل
 -2قاوض ال اامج:
ت د هذه ال ئوض لي والا واجا الدولا الم تئضا الم تمو ع صئباما إبمايي م يا سو إودى
ال ارا

اتدتاادسا لسشمع ردن مشائ ع سو ما سجع تمو ع الوائدا

ما الييع الئسيمالسا

و المواد األولسا لابارا م يبا ،و ت تصئ هذه ال ئوض ايتربايسا س سبها ت تمبع لي
الائوف ال ادسا صع لي والا ودوت سزما

ادتاادسا سو وائت صس سا

 -3القاوض القطاعية:
ت تائ هذه ال ئوض ريم اليسايا

المت ي ا ب ا م يا مرع الزئارا سو الابارا سو

ال ادا ،إلم ابها تب و ريم دئجا رالسا ما المشئو سا و إا اا ب ادها مودودا بال ا
الذ تمبع ما سجيل
 -4قاوض التصحيحاد الهيعلية:
و دد ايتودت هذا البو ما ال ئوض لي سوايع يبا  1980و ودد
هذه ال ئوض سو لها ضئوئن وجود ليع ل يئ لي ميزاا المدلورا

شئ يا تزميا لت دس
ليدولا و س وا ما

الا ت اوتوايل يئ ا ،و الشئ الرابي يتمرع لي وجود ئلبا ما جابت الو وما و
ايت دادها لتبفيذ صئاما التاليي

الهس يي لن لتئن زمبسا م يبا
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المطلب النالث :عولمة ال ظام ال قدي و المال العالم
ت و المباما

المالسا الدولسا صدوئ ئيسيي لي تااليد سهمسا ال ولما و تئييلها و ايرداد

لوودن ال ال لي ملتي

المجات

تتجيم هذه المياهما باللاو

و ذلب رصئ لسا

رميها و ال وارد الزامل التي تبشيها ،و

ما لن الوااي

و الدوئ المو ع لالع مبها و المفاهس

األيايسا التي تيتبد إليها ،ذلب سبها تتئج مفهوما ايديولوجسا ئسيمالسا لي مجا اتدتااد
هذا المجا لي تجييد ال ولما و توئ ئ المبادت

الدولي و تتجيم مياهمتها صلاو
التجائ ا الدولسا

 أوال :التعاون ين ال ك و الص دوق
ل ااد راب ا
الرمابيبا

الاادو البامسااا التااي ت ئض ا
ما ا وبا

تزمااا المديوبسااا اللائجسااا لاان اليااب يبا

صيئن لي مواولتها التوليق صيا مت يبا

و صداسااا

ع ما الصبب و الاابدو ،

لفااي ب ااض األوساااا اااا اتتفااا مااع الااابدو يرااادن جدولااا المديوبسااا اللائجسااا ليواااو
رياام الاادر المااالي لمواجهااا الااتن مي ازاا الماادلورا

يت ياات اتبااا يسايااا

ب دسااا و مالسااا

اب ماشااسا الغاائض مبهااا تلفااسض ال ياات الاليااي لالااي يااتنء مااع ال اائض الاليااي ،و مرااع هااذه
ايجئاءا

دد يت يت تلفسض اتبفا الو ومي بملتيا

سشا الل ياواءا ااا ابفاا اياتهنالي

سو ايااترمائ  ،و هااو األماائ الااذ يااةرئ رياام تمو ااع الو ومااا ليمشاائورا
بشااابها مااع الصبااب تيااب المشاائورا

التااي ت ا اتتفااا

ياات تمو يهااا بالمشااائ ا صاايا الصبااب الاادولي الااذ يااولئ الب ااد

األجبصااي الاانز لهااا و الو ومااا التااي تت هااد صتااوليئ الب ااد المويااي الاانز  ،لمااا لياائ المفيااد سا
س و الصبب الدولي مرن صتمو ع مشئو

و ع األجع يت و ئ با الئ لي سود الدو و ذلب

لمياردتها لي زئارا و تاديئ ال ا إذا اا ميزاا مدلوراتها س اابي ماا التادهوئ بويات ت
سشجع سود ريم الت امع م ها ،و ما باوسا سلئى لابل ماا ريائ المفياد بالبيابا لياابدو سا
سواو إداما بااما ألي ائ الائف الميت ئن لي هذه الدولا إذا اا وجا ايبتااج ماا ال اا
لا سيتجيت ليتغي ائ لي ي ئ الائف لن األجع المتويط سو ال و ع
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و ب د سا سدئب الصبب اتئتبا الوريق صيا البمو و ع األجع و اتيت ئائ المالي ،و لي بفس
الود ا

تاالااد الااابدو مااا سا رااد ل السااا اليسايااا

اتدتاااادسا إبمااا يئجااع إلاام رااد

فاااءن

ايااتلدا الماوائد رياام الماادى ال و ااع ،اااا مااا الضاائوئ إدامااا جياائ مااا الت اااوا لسمااا صاايا
المةييااتيا رياام الاائل مااا اياات نلهما و ل ااد يااارد رياام ذلااب ب ااض الااائوف و األواادات
اتدتاادسا التي شهدها ال ال لي لت ائ ملتيفا و التي بذ ئ مبها
* ل ااد يااارد

ااائوف الئ ااود ال ااالمي لااي الرمابيبااا

1

رياام الت ااائت و الت اااوا صاايا الصبااب و

الااابدو وياات دااا الصبااب بالتويااع لااي ت اادس ال اائوض التااي ت تت يااق بمشاائو مواادد و إبمااا
صهاادف إرااادن هس يااا اتدتااااد سو ايااانح اتد اااري ،و الغاائض مااا اتدت ائاض لشااانح
الهس يي ليدو البامسا لاااا لاي سمئ اا النتيبساا و جباوت الااوئاء لاي الئ ساا و هاي سالرائ
الدو م ابان ما سزما المديوبسا
* ما باوسا سلئى ج يا
لااي الرمابيبااا
المةد
يبوا

سزماا الصتائو التاي شاهدها ال اال لاي الياب يبا

و الئ اود ال االمي

الااابدو س يااد التف ياائ لااي ت اادس ال اائوض دااايئن األجااع لمواجهااا اتلااتن

لي ميزاا المدلورا  ،ويت دا الابدو صت دس تياهسن
و ما سه هذه التيهسن  ،تيهسن

صت اادس وئد ااا رم ااع ر ااا اليساي ااا

سمتاد جاا يادادها رمابساا

التااوسع الهس ياي التاي تشاتئ سا س او ال ضاو

الت ااي يب ااو تبفي ااذها ،و ي اات ار ااداد ه ااذه الوئد ااا م ااا ل اان

الت اااوا صاايا الدولااا ال ضااو و لصائاء مااا ااع مااا الصبااب و الااابدو  ،و هااو صااذلب دااد ارتاائف
ضاامبسا باااا الااتن مياازاا الماادلورا

ت ي ائتبط ل ااط بااائوف األجااع ال ااايئ و ابمااا يئجااع

سسضا الم سيبات هس يسا
و ه ذا لاا لصئاء الصبب الدولي س دموا لصئته لسما يل

رميسا التبمسا و ياا األجاع صيبماا

س ااد لصائاء الااابدو لصائته لااي اتياات ئائ المااالي لااي األجااع ال ااايئ و سياااليت ز ااادن داادئن

 1محمد سيد عابد ،التجارة الدولية ،مرجع سابق ،ص ص.316-315 .
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اتدتاااد رياام الولاااء باتلت ازماا

اللائجسااا لضاان راا مياااردن الاادو البامساا رياام اتباادماج

مع اتدتااد ال المي
و ما ها سابو

الدو البامسا لي وضع سوتاج مبها اربا

ولايها صت اهاداتها ماع الاابدو

و الصبااب لااي ا واوااد لسمااا س اائف باتشاات ائ سا المزدوجااا ،وياات س ياات الااابدو مااا الاادو
الت اي ت ياات مياااردتل سا تتفااق لااي الصداسااا مااع الصبااب و بالمرااع س ياات الصبااب سا ت ااو الاادو
باتتفااا مااع الااابدو  ،ااذلب لاااا الهييااا
البامسا ات إذا ارصت

التمو يسااا اللااااا ت تا ااد رياام مياااردن الاادو

هذه األليئ بجاوها لي الولاء بالتزاماتها لي مواجها المةييتيا م ا

 نا يا :ـاوط الحصـول علـى القـاوض مـن ال ـك و الصـ دوق و تأنياهـا علـى العالقـاد
االقتصادية الدولية
سد

ع ما الصباب الادولي و اابدو الب اد الادولي صائاما لشاانح اتدتاااد تتمراع سياياا

لي صئباما الت ديع الهس يي و صئباما الت ديع ال اري و وتام توااع الدولاا ريام ال ائوض
النزما لشانح يت يا رييها سا تصدس لي إجئاء صئباما لمدن رنت يبوا

يتزاما مع اائف

ال ئوض ريام سدياا بالتادئ ا ،و ريام الدولاا سا تبفاذ وزماا شائو وتام توااع ريام هاذه
ال ئوض وتمرع لسما ييي:

1

 -1اوط االستقااا االقتصادي:
تشاامع اتدتااااد بشا سل اللااائجي والااداليي و يتمرااع اتياات ئائ اللااائجي لااي اواادات تلفااسض
جوهئ لي رجز ميزاا المدلورا

لي ويا سشيئ اتيت ئائ الداليي الم التو

لي التضل

و تلفسضل و سشاتئب الصباب الادولي ماع اابدو الب اد الادولي لاي تصباي هاذه الشائو و تتمراع
لي:

 1عبد القادر محمد عبد القادر عطية و آخرون ،قضايا اقتصادية معاصرة ،مرجع سابق ،ص ص.27-25 .
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أ -اتبــاع سياســة ماليــة إ عما ــية :و تتضااما هااذه اليسايااا تلفااسض اتبفااا الو ااومي ماا
لن ايتب اد سوجل اتبفاا الو اومي ليائ الضائوئ ا و التلياي راا الادر و تجمياد األجاوئ
و ال مالااا لااي ال ااا الو ااومي و تلفااسض ليااايئ شاائ ا
با

ال ااا ال ااا و مااا سااااوبل مااا

لااي لدمااا الااديا ال ااا  ،و ز ااادن الض ائايت لتوياايا واااييا ائادا

الو ومااا ،و تااةد

هااذه ال باااائ جمس هااا ال ام تلفااسض ال جااز لااي الموازبااا ال امااا ،و ت ييااع ال ياات الو ااومي
صتشا ا ع ر ااا

وياااييا لتلف ااسض التض اال  ،و ااذلب تلف ااسض الا اوائدا

الو ومسا ااا و م ااا ر ا ا

تلفسض ال جز لي ميزاا المدلورا
ب -اتبــاع سياســة قديــة ا عما ــية :و توتااو هااذه اليسايااا رياام تلفااسض مسااا ايااادائ
الب ااد و تلف ااسض اتيتم اااا الممب ااوح مويس ااا ،و ئل ااع يا ا ئ الفاي اادن الو س ااي وي ااييا تش ااجسع
اتدلااائ و ت ييااع اتدتائاض ،و تيااارد هااذه اليسايااا
لااي التضاال و تشااجسع تاادل ا

رياام تلفااسض ال ياات الاليااي و الااتو

ئةوس األماوا األجبصسااا دااايئن األجااع لياادالع لنيااتفادن مااا

ي ئ الفايدن المئتفع و ما ر تلفي

ال جز لي ميزاا المدلورا

ج -تخفـــيض قيمـــة العملـــة المحليـــة :وه ااو م ااا سفت اائض لس اال سا سش ااجع الا اااد ائ و س ي ااع
الوائدا

و يلف

ال جز لي ميزاا المدلورا

 -2اوط التعديل الهيعل :
و س بااي الت ااديع الهس يااي ول ااا لمفهااو الصبااب الاادولي تاااوسع األيا ائ لااي األياوا و تترمااع
هذه الشئو لي:
أ -إزالة القيود الحعومية :و هي تتضما توئ ئ التجائن اللائجسا ما لن تلفاسض الئياو
الجمئ س ااا و إو اان سي اايوت الئي ااو الجمئ س ااا مو ااع با ااا الواا ا

وي اات سا األو سالر اائ

مئوباا ،و توئ ائ ياو ال مااع و الغااء الياوايع الو ومسااا المباماا لال ،مااع إلغااء الادر الم ااد
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لي مالا و توئ ئ سيوا المبتجا

الزئارسا و تئ هاا تتوادد بال يات و ال ائض و

و المدلن

إلغاء س در و ومي لها
ال ا ال اا را صس هاا لي اا اللاا

ب -الخصخصة :و هي تتضما اانح شئ ا

إماا

يسا سو جزيسا و لالااا د اا الت ياس و د اا ال اداا و د اا الااوا و د اا اتيتمااا
و الصبوب
ج -تطويا أسواق اأس المال و الخدماد المالية
د -التطويا اإلدااي :و دد دام
ريم الو وما

ب ض الدئايا

صاوااء الشئو التي لئضها الصبب الدولي

لي ردد  183دئض مااوت لصئبااما الت اديع الهس ياي و اتضاع اا راددها

دااد واااع الاام  7723صوادااع  42شاائ لااي المتويااط لي اائض ،لسمااا صيااغ متويااط راادد الشاائو
لي ئوض الم دما ما ابدو الب د الدولي إلم  8شئو
و ل ااد سوضااو
التو

ب ااض الد ائيااا

سا صئباااما الت ااديع الهس يااي يااارد رديااد مااا الاادو رياام

لي التضل و توييا ميزاا مدلوراتها و لالا لسس باليئرا الم يوبا ويت تالذ لتائن

تتئاوح صيا يابتيا الام رانت يابوا  ،و صوجال راا تشاجع هاذه الصائاما ريام تو ياق مز اد ماا
وئ ا التجائن الدولسا و ز ادن اتيترمائ األجبصي المباشئ لي الدو البامسا ،لاااا ماا لان
شائاء شاائ ا

ال ااا ال ااا ضااما صائاما اللالاااا ،و هااو مااا يصاائز دوئ ااع مااا ااابدو

الب د الدولي و الصبب الدولي لي ال ندا

اتدتاادسا الدولسا

 نالنا :دوا المؤسساد المالية ف إداا العولمة المالية
تشا ع ال ولمااا المالسااا سالراائ البشااا ا
ال المسااا ،لي ااد ابا

اتدتاااادسا رولمااا و ذلااب ب ااد صاائوز األياوا المالسااا

األياوا المالسااا دايمااا رالمسااا ال ااابع ،و دااد اهتما

الوئت ال المسا الرابسا صوضع دوارد و مةييا
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لالا ئل ال ابع ال المي لأليوا المالسا دصع التي يبا  ،إت سبها ل تالا م ولماا ويات ايا
لي ال مو و وتم صداسا ر د التي يبا
ليمةييا

تدائ ما دصع الدو إدائن و بسا و بايشئاف المباشئ

المائلسا المويسا

مااا ايااتجد لاان ر ااد التيا يبا

هااو دسااا سياوا مالسااا راااصئن ليواادود ،و لائجااا رااا ات ااائ

الئيمي و سغيت ربهاا س تو ا ماا دصاع الادو  ،لالادو ت ائدات راا ب اد و ئبماا ما ازلا
دادئن ريم التدلع صيد سبهاا وتماا لا ت اد داادئن ريام سا تاتو

ليائ

سو تات ا وئ اا األياوا المالساا

ال المسا
ل ااد سااابع ااع م اا ااابدو الب ااد الاادولي و الصبااب ال ااالمي مبامااا

رالمسااا بمااا لياليمااا مااا

م باام مااا سا بفوذهمااا زاد تويا ا بتيجااا لتئياايا مبااادئ صائاما التالييا

الهس يااي ،و ئلااع راادد

اتيتش ااا ائ الي اابوسا م ااع األرض اااء ،م ااا سا ائتف ااا وجا ا المديوبس ااا سر اام لا اابدو الب ااد
الدولي انوسا
ويت سابو

تلتئ الودود الو بسا و ت ي
مل

ا

بالتااليد ما يسادن الدو األرضاء

1

ايات ئائ اتدتاااد الالياي و صائاما إراادن الهس ياا التاي سشائف رييهاا

ابدو الب د الدولي تمرع سدان دوسا و لارياا يراادن تشا يع الوساان اليساياسا و اتدتااادسا و
اتجتمارسااا ليمنياايا مااا البشاائ رصاائ ال ااال  ،ذلااب سبهااا سد

لااي سلياات الوااات

الاام ت يااس

المداليع الو س سا و تدرس باا التاديئ ال اي ريم اليد ال اميا الئلساا
لي ااد اااا ليسايااا ااابدو الب ااد الاادولي المتمريااا لااي ل ااط الت شا
رميسا
لد

المااالي و لااتع الواادود و

اللوااا لي ما يز د را يب يا دولا مديباا لاي ال اال الرالات و شائ سوئوباا ،سا
هذه الدو صت صس ها لهاذه ايجائاءا

الياسادن اتدتااادسا و ياي ا الئداباا ريام اليساياا

الجبايسا و المالسا ،و سجصائ ريام تبااس المااائف المئ ز اا و التلياي راا مةيياا
و بم بم لائ ل اد وجاد
1

بفياها توا

راماا

واااسا ادتااادسا و يساياسا لاي شا ع و وماا مواز اا

محمد بوبوش ،دور املنظمات الدولية االقتصادية في ترسيخ العوملة(الرباط  :ورقة بحثية ،جامعة محمد الخامس  ، )2005 ،ص.1 .
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م وبا ما المةييا

المالسا الدولسا و موافيها و هاو تجيايد تاا لمفهاو ال ولماا المالساا لاي

سوضع اوئها
ال المس ااا ،ل ااال ائ ائ تتل ااذ م ااا دص ااع

لي ااي ا ال ولم ااا المالس ااا يجي اادها واد ااع ه ااذه المةيي ااا

اوتن وودز  ،ويت سا الش وت ل ت اد ت ائدات س شايء لالصباب الادولي ت سوادد

مةييا

ل ط اتلتساا ائ المااالئو إدتااادسا و لالبال سفائض الت ازماا

و شائو سلائى مئتباا توا

ا يا

ويا التيييئ و ايدائن
ل ااد تبااامم دوئ ااابدو الب ااد الاادولي و ااانوساتل مبااذ إبشااايل و ااوئ مصاادس المشاائو سا لااي
مجا و و اليوت ،لسفئض ئداصتل ريم ادتاادسا

الدو األرضاء لي وا ال جز الالصيئ

ل ااي ميا ازاا الم اادلورا  ،م ااا ااوئ الصب ااب ال اادولي ااذلب ه ااذا اتتج اااه ل ااي مج ااا ال اائوض و
المياااردا  ،و واادت الت ااوئ األه ا لااي رمااع هاااتيا المةييااتيا رياام إراائ ااادوئ م اائ ائ
مجيا ااس ايدائن ال ا ااا يا اابا  1973و التا ااي سالا ااد

ريا اام مصا اادس المشا اائو سا و ت صيا ااق مفها ااو

التا ااوسع الهس ي ااي و توي ااسع الت اااوا لسم ااا ص اايا الا اابدو و الصب ااب ل ااي مج ااا الئداب ااا ري اام
اليسايااا
الترصي

اتدتاااادسا و التا از الاادو المديبااا صهااا و التاادلع لااي إراادادها ضااما ا ااائ صئباااما
و التاليي

إا مةييااا

الهس يي
ــاوتن وودز تمتبااع رااا ت اادس ال اائوض و المياااردا

المالسااا لياادو التااي

تلاائج رااا ميااائ الباااا اتدتااااد ال ااالمي و ت ااو مااا لاان إر ايهااا هااذه ال اائوض بااال از
الاادو بابتهاااج يسايااا ادتاااادسا و مالسااا و ب دسااا تااات لااي البهاسااا لااي ا ااائ وئ ااا ادتااااد
اليو و التاح األيوا و ال ولما المالسا

1

 1محمد بوبوش ،دور املنظمات الدولية االقتصادية في ترسيخ العوملة ،مرجع سابق ،ص.1 .
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ال ولم ااا بمفهومه ااا ال ااا سب اده ااا م ااا ل اان ت اااا دوئ الر ااوئن الت بسا ااا و

التالبولوجسااا و ت ااوئ ويااايع اتراان و تاريئهااا رياام صس ااا البشاائ و ت ي اااته و ياايو ه  ،و
سراائ ذلااب رياام الااتن الوضااا ائ و الر الااا
ذلب بم ا مجات

و هااو مااا ساليااصها لااااسا الشاامولسا لااتمس ب ااد

الوسان و تشمع اب ادها الملتيفا

ه ااذا و تاه اائ سها ا منم ااع ال ولم ااا اتدتا ااادسا و الت ااي ي ااارد

المتباااد صاايا ادتاااادسا
تجيااد

الاادو و لااي ت ميااق المبااادت

لااي بشااا الشاائ ا

المت ااددن الجبيااسا

ري اام ت ازي ااد اترتم اااد

التجائ ااا مااا لاان راادن مااااهئ

و ت ازيااد سئباوهااا واتيااا سي اوادها و ت اااا

بفوذهااا لااي التجااائن الدولسااا و لااي اتيااترما ائ األجبصسااا ،بايضااالا الاام ت ازيااد دوئ المةيياا

المالسا الدولسا ريم لئائ الصباب الادولي و اابدو الب اد الادولي ماا لان لئضاها تتجاهاا

م يب ااا و بجاوه ااا ل ااي تا اامس صا ائاما ايا اانح اتدتا اااد و يساي ااا

الترصيا ا

و التاليا ا

الهس يااي لااااا لااي الاادو البامسااا و التوااو الاام ادتااااد اليااو و توئ اائ و اااانح باااا
ي ئ الائف و الود ما ايرابا
لي د ياهم

هذه الماااهئ مجتم اا و بااوئن سياياسا لاي إ ازلاا ال ياود و الوادود و ئلاع

الوواجز صيا الادو و ب ضاها و هاو ماا يجياد ال ولماا لاي اب ادها اتدتاااد و لاااا لسماا
يت يق صتدو ع التجائن
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تمهيــد:
يشه االقتصادههلاالقيههامياالقياتلده القاالدههلالاا قم ههاقالبتههمالاههلاليرهها اللات ه القيااههل المالقياههاال
اتبههاال اههوالقيم ههماال اههل الت ل ه الاخههلاوالقيرههألوالمالقيوههاال المال م الق ا همقو الماليمههاالااأل ه ال ي ه ال
لمضمحالانالوالوال كل الافلمضل الاال ه الر ا هلالقيتهلي المالدهاالافلمضهل القيهججاه ههل ججالمالقياهاال
قراا

التمقياالرهخت الرهبمق المالقياهاالقبا ه اللامصيهوال117الاميه الرأله القافلصهل القيااهل القيتليايه ال

مال يه الاههاالا ه قك الرههب ال1994المالصيههل الابةا ه القيااههل القيتلياي ه المالقياههاال وه

الرأل ه الرلام ههلال

للالالال اتألقالخليريلرل القياال القيتلياي الااالاواأله القيمالرهل الاهاالقاهل الاهلاليرها الخليبةهل ال
قياا ه ه ه ه ه ه ه ههل القياات ه ه ه ه ه ه ه ههااالق اه ه ه ه ه ه ه ه ه ق ال مالا ه ه ه ه ه ه ه ههلالياأل ه ه ه ه ه ه ه ههقالرأليه ه ه ه ه ه ه ه ه القواد ه ه ه ه ه ه ه ههل قالخلياتاايه ه ه ه ه ه ه ه ه ججال
'' LEMULTILATERALISMEالمالقي ه اليمههم الرأل ه الالهها الت ه القيااههل القياميي ه الخاتب ه ال
الرمقئههق المالصههاال
قبرههيل القبامههلوالقيرههألوالمالقيوههاال المال م الق ا همقوالله نالاواأل ه القيههاموالمالامن ال
امقانالاهوالده االقياتهمت القيرهلخم المله قالله ممالاهلاليرها الخةهلد القيتمياه الشه م القيتا هاالاهنالاموال
قيتلي الااالقياوموالضانالاكاال القصادلاي الإصألياي الااالقال الالاليت
قي ال ا ال رلرلالقي الات

الخلياكلالالقتصادهلا المال

المالار لالقياخلات القياال الل نالقياموال رضلءالقياكاهلالمالدهمالاهلال

قاألههقالرأليه اللههالججالقةصأليايه الججالججالLE REGIONALISMEالججالت ههتالارههت القيههاموالقياباميه ال
ات الد قالقياكالالقي القياوموالااالاكلالالقصادلا الانالقاهلالاتره نال اقءالقصادهلاقا لالمالاتةهي ال
الدي الشتمب لالمالدمالالال ا الل ي القي الم لا التا القياخلات القياال القياميي  .ال
مالمامههلاليألااههم ق القيرههلخم الاا هنالقيمقضههأال نالقيبةههل القيااههل القيتههليااالرههل الاههاالقااههلد نال
اامقم ن ال ااثلالق موالااالقياماه القيهامياالمالقيه الاالبهلاالقيابةاه القيتليايه اليألااهل القيههججالا ههل الججال
رههلخملالمالقيه اليتاههلالرأله الاشههايوالقيات ه القيااههل الالضههانالبةههل الااتههااالق اه ق
قيثلباالمالدمالاما الإصأليااالاالال بام الرألي الانالات

ال اههلالقياماه ال

اليألاال الل نالقياموالق رضهلءالاهاالقياكاهلال

قةصأليااالاتر  .ال
مال ابههلموالد ه قالقيفدههلالقيبةههل القيااههل القيتههليااالل ه نالقةصألياي ه المالقياتااي ه الاههنالوههالوالقياخلتههتال
قيثالث القآلاي  :ال
ال
ال
ال
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المبحث األول :التكامل االقتصادي اإلقليمي كمدخل لتحرير التجارة
الدولية
إنالقيااغ ق القيتا ا القياهااليتيشه لالقيتهلي الاماه الرأله القيهاموالإرهلا القيبةه الاه ال وه الال

ااالاما لا ل الاماماالقياموالا قا الااالةلالد االقيااغ ق الصااليلمنالي الرمقص المويا ال يه ال
ب لالرامقا الاوهلا التاليالهنالاهاالقيغليه ال نالااتاأل هلالاه قا المالدهمالاهلالاات هلالقيه القياماه ال
بتههمالاكههم نالاكههاال الإصألياي ه الر همقءالاههاالقاههل الثبههلئاال مالشههخ الإصأليا هاال مالإصألياهها المالدههمالاههلال
يته

الختاأليه القياكلاههلالقتصادههلا الماليه اليماده الده قالقياماه القياا قم ههاالبتههمالقةصأليايه الرأله ال

قياموالقيااماا الت تاللهلناليألهاموالقيبلايه الله ي البده اللل ه الاهاالإصلاه الده االقياكهاال القياهاال
دخت الاش االقباشل قالمقرتلالتا القااا القي الللاه القيهاموالمالقيمهل ق الختضه لالصاهوال شهمقالال

انالقيبالحالل بالالتال مقوالقيختضالقآلو اليتلمالااتث قالااهنالقياليتهاال نالتاليلهمنالتة هلالاهنال
قيبالحالمالقياأث الرأل الارام المقتا .ال
المالب األول :مفهوي التكامل االقتصادي اإلقليمي و دوا عه
يمههاال ا القتباشههل القي لئههلاليةههلد القياكلاههلالقةصألياههاالمالقيااا ههاالقيارههاا الاههاالبالص ههلال
قي الة م الافلدي الااتاا الي االقيةلد التر القواال القيا قد القتصادهلاي المالقيريلرهي ال
ال باههلال او ه القياكلاههلالقتصادههلا الاههاالقيفل ه القي رههالياالاف ههم الإ قمي ه القيم ههماالمالقيت همقامالل ه نال
قيمته ههاق القتصاده ههلاي اليلأله ههاقنالاواألف ه ه المال اه ههوالا ا ه ه القيابر ه ه قالمالقيامقاه ههق القاو ه ه القياكلاه ههلال
قةصأليااالااالقيفل القتشا قكاالاف م الإرلا الابةي القي يلكلالمالقيمالرهل الاهنالوهالوالراأليهل ال
قيابر قالمالقياوايطالقياشا المالام ي القيتالالايالالل نالقياموال ا ق القياكلال .1ال
 أوال :تعريف التكامل االقتصادي اإلقليمي

قواأله ه ه القتصاد ه ههلا منالا ه ههاالقر ه ههاتالوالقياد ه ههاألتل القياقيه ه ه الرأله ه ه الاف ه ههم القياكلا ه ههلال

قتصادلا الااب الانالقرهاتالالادهاألأالقياكاهلالمالاهب الاهنالقرهاتالالادهاألأالقياتهلمنالمال
خليالياالااداألأالقياكلالالي اليتة الخلافلقالله نالاواأله القتصادهلا ناللاهلالدهمالتهلوالقيتا هاال
انالقياداألتل القتصادلاي الق و  .ال
ال
1

محمود الطنطاوي الباز ،دراسات في نظرية التجارة الخارجية(مصر  :مكتبة عين شمس ، ) 2007،ص.196 .
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يتبههاالادههاألأالججالقياكلاههلالججالاههاالقيرههيلقالقيتههل الصيههل الااامر ه الاههنالقياف ه اق الخههلياااوال

اههااللي ههلنالمقتهها المالا ههلاليتب بههلالدب ههلالد همالقيتليه ه القياههاالاك ههمنالا ههلالقيافه ه اق القيامد ههما الامتال
ارامأل الارت القي الإصلا الرالصل المثيم الاياهلالل ب هل المالااده

الاهاالختهضالقيارهلئلاللاهلاليهمال

للب الليلبلالمقتاق 1.ال
اههلالاههاالقيرههيلقالقتصادههلا الاألمههاالاتههاا القياتههل

القيولد ه الخ ه المالاة ه ال دا ههلالاههاال

قيااموالقياليا :ال
جـــدول رقي ()11
التعاريف المختلفة للتكامل االقتصادي اإلقليمي
خصائص التعريف

كتاب و اقتصادييق

-الرخل الرنالقيتاألي القتااالري المالقتصادلاي القيااالامقوالخامال لالاايوال

قيتمقامالل نالقيمتاق القياواألف الاالال ا القي الاتم قالاكلا الإصألياا .ال
غـونــار ميـردال

-اليتال ال ا قالاثلييلال ا ال نالارت القيي القياموالقيبلاي  .ال

- GUNNER MYRDALالمام القيابر قالمالقياالب الااالقيريلرل القتصادلاي الل نالقياموالقيبلاي ال
ياتم قالقياكلالالقتصادلا  .ال

-الرأل القياموالقيااماا ال نالافاأال رمقص لالمالاهم لالقيتمقامالمالقيم ماالرأل ال

دلا ق القياموالقيبلاي المالاتااالي لالقيتقالااالتالي الدبلرلا لالقيمي ا .الالال ال
اليالنالاتم قالقياكلالالقتصادلا الخر مي ال كث الااالةلالقياكلالالقياميا .الاليراختاالانالات ف اليألاكلالالقتصادلا القياكلالالقتااالراالمالقي اليشالالقيارلمق الااالاللاأ الربلد القةبالج .ال
نيـال نــالســا

-القياكلالالقتصادلا اللتاألي اليشالالللا القةا قءق القيكف أل اللإمقي ال رخل ال

 BELA BALASSAال قياا مالل نالقيمتاق ال مالقيابشآ القتصادلاي القيالخت الياموالقيااامر  .ال

-القياكلالاللمب الاقاتل الاإب اليتباال نالتال خم ال الاا مالل نالقصادلايل ال

قياموالقيالخت اليألااامر  .ال
ال

جــاق تيننرجق

JAN TINBERGEN

ال افقالاوالججاللههالرهلججالااالقيتا االانالقيامقب الانالل ناللمنالقياكلالالقتصادلا الراألي  .ال

 1محمد محمود االمام ،التكامل االقتصادي اإلقليمي بين النظرية و التطبيق(القاهرة  :معهد البحوث و الدراسات العربية ،) 2000،ص.1 .
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-الرخل الرنالإ الاال ترنالقيرللالمالق ا اليألتالصل القتصادلاي القياميي المال

ن .ال
قيرتاالةمقي الللا القيتمخل ال ال الد قنالقياتلم ال
ريــتز ماخلوب

FRITZ MACHLUP

-القياتي القيفتألي الياف م القياكلالالقتصادلا الا الااالبالقال الابام ال

اكلاألي ال ا الا لالقراواق الرمقالالقةبالجالمالقيرألو اللالال ا الاخلاي لالخليا ا ال

ق مي الرأل الترل ال رل القيكفلء القتصادلاي الامنالاا ماليألاللنال
قياغ قااالقي البشأ الاي الد االقيرألو .ال
الخــالصــة (تعريف شامل)

انالوالوالقيافلدي القيرلخم الاإب الانالقيدتمخ اللالالللنالقيمدموالقي الات

الاتاااليألاكلالالقتصادلا المال

قيمدموالقي الاف م الشامياالي الالياكلالالقتصادلا الالالدمالقتالرالالق قا الانالالب ال
يكناليالنال ال

اميا نال مال كث اليمم الرأل الإمقي الللا القيتمقامالمالقيم ماالقياف مض الرأل القياتلاال القياال المالقباملت ال
رمقالالقةبالجالايالالل ب ل اللالال ب ال اضانالابر قالقيريلرل القتصادلاي المالإ الاالبم الانالامري القيتالال
ل نالقياموالق رضلءالل ا الم لا الاتات القيبامالمالق افل الاراميل القياتيش الاوالماماالا صالااكلائ ال
يكلالامي الرضم .ال

قيادا :الانالقراقاالقيالي الخلتراالاالرأل  :ال
-الا قاال لمالرا

الالتكتالت االقتصادية ي عصر العولمة(اد ال:الامنالاق البش ال )2007الص.ال .7ال

-El agraa Ali.M,Regional Integration Experience Theory and measurment, Rowman and
littlefield publishers, 1999,p206.

 ثانيا :مفهوي اإلقليمية مق الجانب االقتصادي
يماالخلء الاتلمت القتصادهلا نالاهاالمضهوالات ه الامتهااليإلصأليايه الاهاالاف هم القياكهاال ال
قتصادلاي القياميي الخليفشلالمالابمر الآ قئ الااال ي القي ال نال رلر ن 1.ال
• ال ـرأي األول:الماليتد ه ال دههتل الد ه قالقياف ههم القةصألههي الاههاالقتاههل القياغ قاههاالقيااا هلم ال مال
قياامههل

اليههاميا نال مال كث ه المالقي ه الامتههااالااامر ه الاههنالقيادههليأالقياشهها ل ال مالقياااقوأل ه ال

ال نالقياتيل القياغ قااالاتيل ال رلراالااالد قالقياف م .
• الرأي الثاني:المال

ال دتل الد قالقي

ال نالقةصألي الدهماللهلالاااهوالاكهمنالرضهم ا الافامته ال

يههختضالقيههاموالرأل ه ال رههل القياغ قاي ه ال مالقياههل وال مالقيألغ ه ال مالقيتضههل ال مالقيهها نال مالتا ه ال
قيوض ههم القتر ههاتال الالر ههلخملالمالخليا ههلياالاأد ههتل الده ه قالقيه ه

التاليتاا ههامنالرأله ه القياتي ههل ال

قياغ قاااللاتيل ال رلراالااالاتا االاف م القةصألياي .
1

إكرام عبدالرحيم ،التحديات املستقبلية للتكتل االقتصادي العربي ،العوملة و التكتالت االقليمية البديلة(مصر  :الدار العربية للطباعة و النشر ،)2000 ،ص.43 .
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ااههلالرههلقاليالههنالقيمههموال نالقةصألياي ه الماههقالقياف ههم القتصادههلا الدههاالااامر ه الاههنالقيههاموال
ابااههاالقيه ه البفه ه القةصألههي الره همقءقالل ههلنالده ه قالقةصألههي ال باا ههاالقيه ه الصههل المقت هها ال مالص ههل ا نال مال كثه ه ال
ااات الالااامر الانالقيادليأالقتصادلاي القياشا ل  .ال
 ثـالثا :مفهوي التكتل االقتصادي اإلقليمي
يش الاف م القياكاال القتصادلاي القةصألياي القي الاااوالص مضالقياموالقيااالابااهاالقيه الإصألهي ال

اغ قاههاالمقتههاال مالابام ه الاغ قاي ه المالاكههمنالي ههلالبف ه القي مي ه القتصادههلاي المالقتااالري ه المال
قيثملاي ه المال ي ه الل هها الإ قمي ه القيم ههماالقياا لي ه المال ه القياا لي ه الل ه نالقي هاموالق رضههلءالمال
ا ضالريلرل الامتا الرأل القيتلي القيول اا 1.ال
لاههلاليالههنالات ه القياكههاال القةصألياي ه الرأل ه ال ب ههلالراألي ه القصادههلاي الا ه ا القي ه التههامتالباههمال
ر والااالقيااامل القتصادلاي الله نالقيهاموالق رضهلءالامل به الخليهاموال ه الق رضهلءالمال يه ال
با ا القلال الريلر القيات
ااالته ناليته

الل نالقياموالق رضلءالمالقياا مالاالاالقياموال

الق رضلء 2.ال

الجج وينتـر  '' Winterقياكهاال القةصأليايه الرأله ال ب هلال الريلره الا ها القيه ال

قيغههلءالقيت همقامال مالقيم ههماالقياف مض ه الرأله الاههاامل القيااههل الله نالااامر ه الاههنالقيههاموالر همقءقال
للب الد االقياموالااالم الاتالال مالص خ الانالختض ل 3.ال
 رابعـا :التمييز نيق التكامل االقتصادي و الصور المقاربة له

ام ههاال و ههاألطالاف ههم القياكا ههلالقتصاد ههلا الا ههوالخت ههضالد ههم القيتالص ههل القتصاد ههلاي القيامييه ه ال
ق وهه

المالصه ههااليا ه ه حالد ه ه قالقيوأله ههطالقشه ههللتالياااخته ههاالقيا قره ههل القتصاده ههلاي القياه ههاالاتب ه ه ال

خليتالصههل القتصادههلاي القياميي ه الولد ه الربههاالقيات ه

يههختضالقيات فههل القياتههاا الياف ههم ال

قياكلالالقيامياالقي اليراوا الرباالاا م القتصادلا ناليألاتي الرأل الاف م القياكاهلالقيهاميا ال
ااههنالقيض ه م القيات ه ضاليألاا ههمالل ه نالختههضالدههم القيتالصههل القتصادههلاي القياميي ه المال ي ه ال
رأل القيبتمالقياليا 4:ال

 -1التمييز نيق التكتل و التعاوق االقتصادي الدولي:
 1أماني فاخر" ،دور اإلقليمية في االقتصاد العالمي في ظل العوملة"( مجلة مصر املعاصرة  ،العدد  ،،481مصر ،)1997 ،ص.326 .
MANSFIELD EDWARD and HELEN MILNER, The new wave of regionalism) International Organization,
vol 53, N°31999(, pp. 590-591.
3
WINTER ALAN, Regionalism versvs Multilateralism) the World Bank, Policy Research Working Paper,
1996(, pp. 2-3.
 4محمود مصطفى سيد عبد الرحمن ،التكتالت االقتصادية مع التطبيق على الدول العربية ،رسالة دكتوراه في العلوم االقتصادية( جامعة الزقازيق ،مصر،كلية
العلوم االقتصادية ،دون سنة نشر) ،ص ص.42-39 .
2
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إنالقيفههل قالله نالقياكاههلالمالقياتههلمنال لههامالاههااللههلالاههنالقيك ه المالقيكه الاتههل ال يه ال نالقي هها ال

اه ههنالقياته ههلمنالقتصاده ههلا الده ههمالاا ه ه االقياوف ه ه الاه ههنال ث ه ه القياشه ههلال المالقيتمخه ههل القيملئا ه ه الاه ههاال
قيتالصههل القتصادههلاي القياميي ه ال الار ه لالراأليههل القياخههلاوالقيههاميا ال اههلالقياكلاههلالقتصادههلا ال
اإب ال ا القي القراختلاالللا الد االقيتمخل

المالارهمي الاأله القياشهلال الخدهم الاه ا القيه الامث هقال

مالالرألي القيتالصل القتصادهلاي الله نالقيهاموال اه ق القياكاهل المالاهنالدبهلالاهإنالقتافلصيهل القياال ه ال

قياميي القيااالا ا القي الابشيطالقياخلاوالقياال القيهامياالامهوالاهاالاقئه القياتهلمنالقتصادهلا ال اهلال
إمقي القيتمقامالقيملئاه الاهاالماه القيااهل القيهامياالله نالقيهاموالق رضهلءالاإب هلالاهاولالضهانالاف هم ال
قياكالالقتصادلا القةصألياا.الالالال
 -2التمييز نيق التكتل و التبعية االقتصادية:
ل مالختضالقتصادهلا نالقياهلخوالقت قا اليألاكاهلالاهنالوهالوالمدهف الخأبه الراهلالق قا الاهنال
صل ههلالامياه ه نال مال كثه ه اليم ههم الرأله ه الإ قميه ه الللاه ه القيته همقامالمالقيم ههماالرأله ه القيات ههلاال القياال ه ه المال
قبامههلت الرمقاههلالقةباههلجالاياههلالل ب ههل اللاههلال ب ه ال اضههانالابر ه قالقيريلرههل القتصادههلاي المالإ اههلاال
بم الانالامري القيتالالل نالقياموالق رضلءالل ا الم لا القةبالاي الخدف الرلا الاهوالما الهماالاه صال
ااكلائ اليكلالامي الرضم .ال
مالد قالقياف م ال ا القي القياف ص الل نالقياكاهلالقتصادهلا الاهنالا ه المالقياختيه القتصادهلاي ال
انالا ال وه

الال باهلال اكهمالقياكاهلالقتصادهلا الرأله القيتاهلالقت قا القيته الاهنالالبه القيهاموال

ق رضههلءالاههاالقياكاههلالاههإنالقياختي ه القتصادههلاي الااتمههقالرأل ه ال ه الإ قا ال تههاالق ا ه ق اليدههليأال
قيا ه

القآلو ه ال ال ب ههلالتالاماههاالرأل ه الق رههل القة قا القيت ه ال تههاالق ا ه ق الاههاالقيتالصههل ال

قتصادههلاي المالده قاللملرهها الرلاه المالصههااليتههاتال يضههلالاههاال تيههلنال وه الختله الارهام القيابايه الال
مالرهها القيا همقم المالرأل ه الق وههصالل ه نالقيههاموالقيدههبلري القيااماا ه المالقيههاموالقيااوألف ه القصادههلايلال
قيااالاتاااالاالالالرأل القيامقاالق ميي الياوموال رمققالقياموالقيااماا  .ال
 خامسا :األبعاد المختلفة للتكامل اإلقليمي
واأل القياكلالالقةصأليااالانالت تال ختلاااللالال ألا:

1

• صههااليماد ه القيبشههلاالقي ه اليشههاأل القياكلاههلالرأل ه القياخههلاوالقيااههل الامههط الخت ههتالابامههلال
قير ههألوالاقو ههلالاموالقةصأل ههي الامنالرمقئ ههقال مالاا ههمالض ههانالابامه ه الاا ههل الته ه الل با ههلال

1

محمد محمود االمام ،التكامل االقتصادي اإلقليمي بين النظرية و التطبيق ،مرجع سابق ،ص.1 .
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اتههافكاللههلالاميه الخرههيلاا لالرأله القصادههلادلالقيههاقوألا المالصههاال اه القتافههلقالله نالاموال
قةصألههي الرأل ه الاال ههقالات ف ه الاا لي ه الامتهها الإمقءالقيتههلي القيوههلالااالمالدههمالاههلاليتبههاال
إصلا القاتلاالاا لا.
• لاههلالصههااليماد ه القياكلاههلالرأل ه الصاههل الات ه نال مالرههااالاههنالقيمالرههل

ال مالصههااليشههالال

اايوالقيمالرل الااالمص المقتاالمالرلا ال بد الد قالرأل البمقتاالقةباهلج الاهإ قالقااهاال
قي ه الاايههوالقيمالرههل المالشههالالاواأل ه ال ما ه القيبشههلاالا ههلالخاههلالاههاال ي ه القةباههلجالمال
قياخههلاوالمالقيامم هوالرأل ه البتههمالاههلالدههمالتههلاتالاههاالقصادههلاالصا ه الات ه نالاإب ه ال اتههموال
قي المتا القصادلاي الشلاأل .
• ل ي الصاال بد القياكلالالقةصأليااالرأل الختضالقيامقب القيريلرهي المدهمتالقيه الإصلاه ال
متهها الريلرههي الله نالاموالقةصألههي المالدههمالاههلاليتبههاالاتمي ههلالقيه الاميه المقتهها المالاههاالده اال
قيتلي اليغااالقياكلالالاواأله ال ماه القيتيهل القةبرهلبي المالاهنالثه الاكهمنالخدهااالاكلاهلال

ال .
 السادسا :دوا ع التكامل االقتصادي
قنالقياكلالالقتصادلا الايالالل نالااامر الانالقيهامواليهي الدهاالالاهاالتهاال قاه اللهلالدهمال
مر أل الياتم قالقيتا االانالق دهاق اليألمدهمواليألكث ه الاهنالقيغليهل

المال دهاق القياكلاهلالييره ال

قصادلاي الاتض الللالداالااقولالل نال داق القصادلاي المالداالقيغليخ المال داق ال و ال ه ال
قصادلاي  .ال
مالراماههلاليلاههنالقل ه قمالقيههامقاوالقياههاالاههااوالخااامر ه الاههلالاههنالقيههاموالاألاههأالقيه القياكلاههلال
قتصادلا اللالال ألا :ال
 -1الدوا ع االقتصادية:
أ-التمتع نو رات اإلنتاج الكنير:

امقا ه القيههاموالقيبلاي ه الربههاالصيلا ههلاللإباههلمالواههطالقياباي ه القتصادههلاي الرمخ ه الض ه قال

قيرههمق الماليمدههاالله ي الراههمالقيرههمقالقياتألههاالرههنالقرههايتل اللههلالابااههل القياشه مرل ال
قيا ههاالابش ههأالرب ههاالقيتاه ه الق اث ههلاليإلبا ههلجالمال ا ههوال يه ه التبوف ههلضالقيم هها القيشه ه قئي الا ههاال
قير ههمق القيب ههلا الر ههنالقبوف ههلضالاامر ههطالبده ه القيفه ه االر ههنالقي ههاولالقيم ههمااال مالبا اه ه ال
تبوفلضالقيكثلا القيرللبي المال ا ا الرأل الالالرلقال نالقيامي الاكمنال ال الويل ن :ال
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• قبشههلءالاش ه مرل الدههغ الااههلاليفههم الا د ه القتبافههل الخا قميههلالقةباههلجالقيكل ه الت ههتال
ابوفضالبفم القةبالجاللألالالقاروالبالقالقياش م .

• قيميههل الخاشههل واللله الامنالقرههاغالوالللاه الالصا ههلالقةبالايه المالاههنالثه الا افههوالاكألفه ال
قيمتا القياباا .

مال ا القياكلاهلالقتصادهلا القيه الامرهيوالتاه القيرهمقالبا اه اليميهل الرهمقالقاالييه ال

لل ه هها لال ره ه همققالقي ه ههاموالقيابفه ه ه ا الالار ه ههل التاه ه ه القير ه ههمقال ه ه ه ا القيه ه ه الإاللبيه ه ه الااا ه ههوال
قياش مرل القيابشأ الااالبالقالقياكلالاللما ق القةبالجالقيكل المالقيااالابمر القي 1:ال ال
 .Iالو ورات الداخلية:
مالداالقيمام ق القيبلاا الرهناللله التاه القياشه م الت هتال ا اه الرأله ال يه الامي هاالا قميهلال
ا ه ا القي ه الم ههلا القيكفههلء القةبالاي ه الي ه المالاوفههضالاههاالقياكههلي
تا القياشه م اللألاهلالقبوفضه الاكهلي

المال ي ه البا ا ه اللألاههلاللل ه ال

القيمتها القيابااه اللاهلال ه ا القيه الاوفهيضالقيتاهلوالمال

اهنالثه الق افههل القةبالايه اللاههلالدبههل الا ههم ال وه اليكله التاه القياشه م الاااثههلالاههاال نالقيم ههلا ال
اههاالقياكألفه ال صههلالاههنال نالاكههمنالاابلرههخ الاههوالم ههلا القةباههلجالمالخلياههلياالم ههلا القيماههم ق القيبلااه ال
رنالراأليل القيبملالمالقيشتنالمال ختلتالقياام المال

دل.

 .IIالو ورات الخارجية:
مالدههاالقيماههم ق القياههاالااميههاالرههنالرمقاههلال و ه الوههل جالباههلقالقياش ه م المالاثههلوال ي ه ال
قرافلا القياش م الاهنالقترااهلاالقيااخهلاوالاياهلالله نالقيدهبلرل

الت هتالاكهمنالوليمه المالااألميه ال

يألمام ق القيول اي المالانال اثأل ال ي الالالياألقالرألي المام ق القيا ل مالاتبهاالالااا لهمالختهضال
قياش ه مرل القي ه الا همق الختض ه لالاههاالابام ه الات ب ه الاإب ههلالاايتههلالارههاف االاههنال ي ه القيا همق ال
نالامقدهال الده االقيابامه الاأوه الاهاالقياترهن اللاهلال نالده االقيابامه الادهخأالامدهاقال
ت هتال ال
يألكث الانالقيتاليه القياهلد اللاهلال نالا لهمالرهااقالاهنالقياشه مرل الاهاالابامه الاهلال ه ا القيه ال
امقااال رمققالقيامقاالقيول الرأل الام ب الاب ل .ال
ب -التحسيق ي معدل التبادل الدولي:

1

بيال بالسا ،نظرية التكامل االقتصادي ،ترجمة راشد البراوي(مصر  :دار النهضة العربية ،دون سنة نشر) ،ص.151 .
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يتاماالختضالقتصادلا نال نالقياكلاهلالقتصادهلا ال م هاالاهنالممنالقيهاموالق رضهلءال
لااامره الربههاالاتلاأل ههلالاههوالخههلصاالقبتههلءالقيتههلي الااههلاليرههلراالرأله الاتره نالاتههاوالقياخههلاوال
ي االقيامو 1.ال
مالااضههأال داي ه ال ي ه الاههنالت ههتالإاللبي ه التدههموالقيههاموالقيابااا ه الرأل ه الش ه ماال
اض ههلالايا ههلال اتأل ههقالخأثا ههلنالقيد ههلا ق المالقيه همق اق

الالي ههاموالقياباااه ه الامقاه ه القير ههمقال

قيتههلياااللاشهها المقتههاال مالخههلئوالمقتهها الااههلال م ههاالقيمهها الرأل ه القيارههلما الولد ه المال نال
قياموالقيااماا ال و

الايالالل ب لالخأرخل القياكالالمالقتباالج2.ال ال

ج-المنا سـة:

ااههلالتالش ه الاي ه ال نالض ه قالباههلقالقيرههمقالاههااللث ه الاههنالقيههاموالا ه قا الدههمال تههاال

قيتمقاههلالقياههاالارههلراالرأله القباشههل الةههلد القتتاكههل المالاههلالصههاال ا اه الرأله الاههنالق افههل ال
ق ثاههلنالمالقبوفههلضالارههام القيكفههلء القتبالاي ه المالاههنالدبههلال ه ا القياكلاههلالقي ه القارههل ال

باههلقالقيرههمقالمالاههنالثه القيامأل ههلالاههنالةههلد القتتاكههل الالله التاه القيرههمقاليرههلراالرأله ال
صيههل الرههااال كل ه الاههنالقيمتههاق القةبالاي ه الال ق القيكفههلء الرأله القي ه

الاههنال نالقيتههااالقيكألههاال

يألمتاق القيتلاأل الرمقال ابلصصالخرل الو مجالقياش مرل القيتاي الانالاقئه القةباهلج الإتال
نالقيابلار الرم الاشااالل نالقياش مرل القيخلصي ال ق القيا ا القيتلي ي الانالقيكفلء  3.ال

د-خلق مناخ مالئي للتنمية االقتصادية:
إنالقيمي ههل الختاألي ههل القيابايه ه القتصاد ههلاي اليماض ههاالما ههماالاب ههل الار ههام الا ههنالت ههتال
قتاالدههل القيريلرههي المالاههنالت ههتالقيريلرههل القتصادههلاي الماليأو ه القياكلاههلالقتصادههلا ال
رأله الرلامه الا ئه القياههمالقياالئه اليألابايه الا ههماليضههانالصهها قالاههنالقيابره قالاههاالقيريلرههل ال
قتصادلاي الت تاليالنالقترافلا الانالإاللبيل الابام القياكلالاللللالت هتال ها الاهما نال
قياش ه مرل الاههاالقالكب ههلالقتصادههلاي الالياش ه مرل القياههاالامههل الاههاالابام ه الاتههلباالاههنال
بمصالقيكمقا القيفبي المالقةاق اليالنال نالاتدهلالرأله الاااألخلا هلالاهنالقيمهم القيتلاأله الاهنال
ابام القي ال و الااي اليماماالالئضالا ل .ال
1
2
3

طه عبد العليم طه ،إشكاليات التكامل االقتصادي العربي(مصر  :معهد البحوث و الدراسات العربية ، )1993 ،ص.17 .
عبد املطلب عبد الحميد ،اقتصاديات املشاركة الدولية من التكتالت االقتصادية حتى الكويز(مصر  :الدار الجامعية ،)2006 ،ص.48 .
محمود حسن حسني ،مدخل الى اقتصاديات التجارة الخارجية  -موضوعات مختارة – (مصر  :دار نشر و توزيع الكتاب الجامعي ، )2004 ،ص.330 .
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لاههلال نالاا ه االقارههل التا ه القيرههمقالبا ا ه القياكلاههلالقتصادههلا ال ه ا القي ه الختههتال
قيثمه الاههاال اههلوالق راههلوالاههنالت ههتالقتاائبههلنالرأله الامم ههوالابااههلا المالده قال ه ا القيه ال
م هلا التاه القترههاثال المالاههنالثه الق افههل الارهام القيههاوموالمالخلياههلياالم ههلا القياأله القيفتههلوال
رأل ه ه القيابااه ههل

اللاه ههلال نالقره ههام ق الق مضه ههل القتصاده ههلاي الاه ههاالابام ه ه القياكلاه ههلالله ههااوال

قياراثا نالق الب القيا اا نالخأرمققالقياااتهل القتصادهلاي القيه القتااهلاالخلرهاثال قا ال
قي الاأل القيابلاق .ال
 -2الدوا ع غير االقتصادية:
دبههل الرهها الامقاههوال ه القصادههلاي الاههنالاب ههلالقيريلر ه المالقيترههل القياههاالصههاالاههااوال
قياموالقي القل ق القافلصيل القياكاال القتصادلاي المالاب ل 1:ال

 oناليلمنالقي ها الاهنالاكهم نالقياكاهلالاهاالقيلاقيه ال ناليلهمنالاكهاالالقصادهلايلالاا هاقال
يالاتلاالقيريلرا.
 oاااثلالق داق القيريلري ال يضلالااالقي خ الااالاابه الواه القيده ق القيريلرهاالمال
قيترههل الل ب ههل الت ههتال نالاشههلخ القيادههليأالقتصادههلاي الصههاال اغأل ه الرأل ه الاأله ه ال
قيد قرل .
 oقيتا ههلالرأله ه الاتم ههقالقر ههام ق القي ههبة القيريلره ه الا ههنالو ههالوالاتم ههقالقياللره ه المال
قيابلاوالقتصادلاي .

 oصااليلمنالقي ا الانالقياكالالقي خ الاهاالاكهم نالمتها الررهل الت هتال نال الاميه ال
ابف ا الصاالتالاراايوالامقا الوا القترااقءالقيول ااالرأل لالاليكث الانالقيهاموال
قيكل ه ال مالقيدههغ الرأل ه التههاالر همقءالقيتلما ه الرأل ه القتبضههال الياااههوالقصادههلا ال
اضوالااالقداالالا لالقيامقاوالقيترل الانال الالتالي المتاا لالقيما .
ال
المالب الثاني :درجات التكامل االقتصادي و خلفياته النظرية
 أوال :درجات التكامل االقتصادي اإلقليمي

1

سحر جمال زهران ،الجوانب القانونية للتكتالت االقتصادية في اطاراتفاقيات تحريرالتجارة العاملية(مصر  :مكتبة الشروق الدولية ، )2011 ،ص ص.36-35 .
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اوه القياكلاههلالقتصادههلا القيتا ههاالاههنالقيدههم الاههاالشههللالاكههاال الادههبف الاههاالا اههل ال

اافلما ه الاواأل ه الخههلواال الق دههاق القيا اههم الاب ههلالمالقياههاالمضههوالي ههلالقتصادههلا منالقاههل ال
بة اليفر دلالماقالقيا ا القيارألرألااللالال ألا :ال
 -1التفضيل الجزئي :Partial Préférences
يمداالخ الللا القةاال قءق القيااالااو دلالاموالات ب الا اخطالاتلالخدال الات ب اللل ام ال
م القيال و القياشا

الااافق الايال الل ب ل الرأل الاتم ق الماأ القيم ما القياا الات ق القباملو القيرألو المال

م الق امقو ال مالداالقتافلصل القيااالاتمادل الاموالات ب اليألتدموالرأل الامقيلالاا لي ال مال
الانالبةل القيتدصالقي

الاا لي المال اتمقال ي الخلياوف

اليالقالرأل القيرألوالقيااخلاي ال

ل ب لالمال ناليتااالختض لاليألو القاايل قم الاا لي الااخلاي الاااثلالااالاوفيضل المالإرفلءق ال
اا لي ال م القترفلء الان الختض القيم ما الم القتشا قال ال م الان الدم القياا م الق و

القيااال

اف ض الرأل الخلصا القيامو اللال الا قرا القيامو القياشل ل الرأل الاال ق الات ف الافض ألي الاماد ال

رأل لالامنال ناليتقالياموال و ال

ال رضلءالااالابام القيافض لالقيامئاالقيااليخ الل ل 1.ال

 -2مناقة التجارة الحرة :Free Trade Area
مالا لالاتماالقياموالق ا ق القافلصي ال ا الخامال لال يغلءالقيتمقامالقياا لي الايالالل ب هلالرأله ال
قيابااههل ال ق القيابشههأالقياتألههاال القياههاال هها القبالا ههلالاههاالامي ه ال مالقكث ه الاقوههلالقيابام ه المالد ه قال
اضههانالإيغههلءالقيات فههل القياا ليه المالقيم ههماالقيكايه القياههاالاتههمقالقبرههيل القيابااههل الاههوالقتافههل ال

لههلالامي ه اللات فا ههلالقياا لي ه الااههلاالقيههاموالق و ه ال ه القياشههل ل الاههاالقيابام ه الااههلاليرههاأال
خلواال القي رم المالقيتمقامالقياا لي القيااخم الاهنالالبه الاموالق اه ق الاهنال اهلالقياخهلاوالاهوال
خهلصاالاموالقيتهلي المالختههاالإصلاه القيابامه الاةههلالقيهاموالق رضههلءالااألمه القي هاالاههاالاتا هاالريلرهها لال
قياا لي القيول اي الماملاليادليت ل2.ال
 -3االتحـاد الجمركي :Costoms Union

يمههم القتاتههلاالقياا لههاالت ه نال ا همقا الش ه الن ال مي اههلالقيغههلءالقيم ههماالقياا لي ه القيات في ه المال

قيكاي الايالالل نالقياموالق رضلءاللاهلالدهمالاتاهموالخه الاهاالابهلاقالقيااهل القيته الده قالخلةضهلا ال

1
2

رمضان رمضان صديق ،اقتصاديات النقود و البنوك والتجارة الخارجية(القاهرة  :دار النهضة العربية ،)2006 ،ص.327 .
محمد حمود االمام ،التكامل االقتصادي اإلقليمي بين النظرية و التطبيق ،مرجع سابق ،ص.40 .
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قيه الامت هاالقيات فه القياا ليه اليألهاموالإمقءالقيهمق اق الاهنالوهل جالقيهخالاالده ق القيشه االقيثهلباال اتههلال
قتاتلاالقياا لاالدم الانالقتباالجالقةصأليااال كث اللالتالانالابلاقالقياال القيت .

1

 -4السوق المشتركة :Common Market

ااأل ه الصيههل القيرههمقالقياشهها ل القيغههلءالللا ه القيم ههماالقيالبت ه ال مالقيام هها التبامههلوالقيرههألوالل ه نال

قياموالق رضلء الاوالا ضالات فه الامتها الإمقءالقيتهلي القيوهل اا اللالبه القوافهلءالللاه القيتهمقامال
قيالبت ه ال مالقيام هها اليات لههل الربلد ه القةباههلجالاههنالراههلالمال

القياههلو المالا ه ا الت ه القبامههلوال

رمقا ههلالقةبا ههلجالقيه ه الم ههلا اللف ههلء القر ههاواق الده ه االقيتمقا ههلالرله ه القي ههاموالق رض ههلءالا ههاالقير ههمقال
قياشا ل الماليتالال يه الرأله الاته ال رهتل الرمقاهلالقةباهلجالاهاالقااهلاالقيامهل

الله نالده االقيهاموال

امنال نال ه ا ال يه الإيه الاتم ههقالقيارههلمق القيكلاأله الاههاالاتههات ال رههتل الرمقاههلالقتباههلجالله نالده اال
قيههاموالبا ا ه الره بها ال ر ههل الاههناللب ههلالاخ ههل نالاتههات الق اههم المالقو ههاال ال رههتل القيفلئهها البا اه ه ال
قواال القيريلرل القيبماي المالقياليي 2.ال

 -5االتحاد االقتصادي :Economic Union
يرههت البةههل القتاتههلاالقتصادههلا القي ه القيغههلءالقيم ههماالرأل ه القيااههل القيل بي ه اليألههاموال رضههلءال
قياكا ههلالمالامت ههادلالاا ههلاالقيت ههلي القيو ههل اا الا ههوالقا ههالقالت ه ه القبام ههلوالربلده ه القةبا ههلجالل ب ههل ال
خلةضههلا القي ه الابر ه قالريلرههلا لالقتصادههلاي المال ي ه اللإ قمي ه اللههلالاههلالاههنالشههأب ال ناليفرههأالااههلتال
يألاضل

ال مال بشئالا د التكارل الامقيلالولده الاتدهلالرأل هلالاميه الرأله الترهل القيخهلص نالمال

ير ههت القيابره ه قالقيه ه ال اه ه ن ال مي ا ههلالاتم ههقالق د ههاق القياش هها ل المالقيث ههلباالا قر ههل الق مض ههل ال
قيولد ه الخلههلالامي ه الخت ههتالاكههمنالقيريلرههل ال اضههلالاههلاليالههنالقوايههل االاههنال اههلالقتصا ه ق الاههنال

ق داق القياشا ل 3.الال
 -6الوحدة االقتصادية :Economic Unity
ياتم ههقالقياكلا ههلالمالقتب ههاالجالقيكلا ههلالمالاه ه م القتصاد ههلايل القةصأليايه ه الاتألي ههلالمالخليا ههلياال
وألقالااااوالمقتاالمالاالر القصادلاي ال ات نالقي الالب الاتم قالشه ماالقتااهلاالقتصادهلا ال نال
امي الاتا االريلرل القيابام الرألا الرأليلالامقالقياموالاكهمنالص ق قا هلالاألماه اليألهاموالق رضهلءالمال

1
2
3

محمود الطنطاوي الباز ،دراسات نظرية في التجارة الخارجية ،مرجع سابق ،ص.193 .
عبيد علي الحجازي ،محاضرات في التكتالت االقتصادية بين النظرية و التطبيق(مصر :ديوان املنشورات الجامعية ،)1997 ،ص.78 .
محمد حمود االمام ،التكامل االقتصادي اإلقليمي بين النظرية و التطبيق ،مرجع سابق ،ص.41 .
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اكمنالد االقيا تأل الانالا قتلالقتباالجالقتصادلا القةصأليااال رأل الا ال القتباالجالمالقياهاالتال
يف ص ههلالرههم القيمتهها القيريلرههي الت ه نالا ه م القيههاموالصلبمبيههلالمالريلرههيلالاههاالليههلنالريلرههاالمقتههاال
اشا 1.ال ال
الجدول رقي ()12
مراحل التكامل االقتصادي بالتدريج
اخه ه ههلاوالقيا قميه ه ههلال ات ه القيااههل ال امت ههاالقي ر ههم ال ت ه ه ه ه القبام ه ه ههلوال ابره ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه قال امت ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههاال

ديغالقياكلال ال

قياا لي ه ه ه ه ه ه ه المال قيله ه ب هي ال

قيول اي ال

القياا لي ال

ربلد ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ال قيريلره ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههل ال قيريلر ه ه ه ه ه ههل ال

قتبالج ال

قتصادلاي ال

قيافد لالقيامئا ال

*

ابام القياال القيت ال

*

*

قاتلاالاا لاال ال

رمقالاشا ل ال

*

*

*

*

*

*

*

قاتلاالقصادلا ال

*

*

*

*

*

متا القصادلاي ال

*

*

*

*

*

قتصادلاي ال

*

قيادا :الانالقراقاالقيالي القراالاالرأل القياتايل القيرلخم  .ال
 ثانيا :نظريات التكامل االقتصادي
اب ههلموالقتا القتصاد ههلا الامض ههم القياكلا ههلالا ههاالش ههللالبةه ه ا نالدا ههلالبة ه ه القتات ههلاق ال
قياا لي المالبة الق رمققالقياشا ل المال ي الرأل القيبتمالقياليا :ال
 -1نظرية االتحادات الجمركية:

قيامييه الالالالالالال
اتاله البة ههل القتاتههلاق القيااالليه القااههاقاقالاليتيههلاليألبة ه القيامأل ايه اليألااههل ال ال

مالاتال ال الل القتصادلا ال"جاكوب اينر "Jacob Vinerالدهاال رهل البة ه القتاتهلاق ال
قياا لي المالقيااالالء الااالشللالآثل الرلكب المالآثل الت لي اليالاتلاق القياا لي  .ال
أ -االثار الساكنة لالتحاد الجمركي (اإلستاتيكية)
إنالإبا ههلجالقير ههألوالمالقيو ههاال الرأله ه القيار ههام القيت ههليااالمالا ههاالة ههلالال ههاقالقيت ه ه ال
قياال ه الرههم ال ااه البتههمالقيا لههمالاههاالق صههليي القياههاالااااههوالخا ههم البرههلي الاههاالقباههلجالد ه اال

1

محمود الطنطاوي الباز ،دراسات نظرية في التجارة الخارجية ،مرجع سابق ،ص.201 .

175

النظام التجاري العالمي بين اإلقليمية والتعدديـة

الفصل الثالث

قيرألوالمالقيواال المالدمالالال ا القي التهامتالبهم الاهنالقياودهصالمام هي القيتاهلالامييهل ال
مالانالث الامم والقيامق االقتصادلاي الرأل القيارام القيتليااالامم تلال اثالال .ال
اههلالاههاالةههلالالههاقالتالي ه القيااههل الاههإنالصههم القياودههصالمالام ههي القيتاههلالقيههامياالتال
ااههاالرههل أل لالبتههمالقياال ههقالقيتاألهها الت ههتالباههاالقيكث ه الاههنالقيههاموالامههم اللإباههلجالرههألوالقمال
وههاال التالااااههوالال ههلالخههل الا ههم البرههلي المالات هليجالقتبوفههلضالاههاالقيكفههلء الرههنالا ههقال
إصلا القيتمقامالقياا لي  .1ال
ماليرهأل القتاتههلاالقياا لههاالواههلالمرههالالاههلالله نالت ه القيااههل المتال ا ههلالت ههتالقبه ال
ا القي الات

القياال الايالالل نالقياموالق رضلءالميكب الاهاالقيمصه البفره ال وألهقالاا ه قمال

ل نالقيرألوالقيابااه الاهاالقيهخالاالق رضهلءالمالقيرهألوالقياهاال باا هلال ه الق رضهلءالمال اتهااال
قثه القتاتههلاالقياا لههاالرأله الامم ههوالقياهمق االقتصادههلاي الاههاالقيتههلي الرأله ال رههل القيامقمبه ال
ل ه نالقثههل الات ه القيااههلال الاياههلالل ه نالقيههاموالق رضههلءالمالقثههل الام ههاالقيااههل الل ه نالقتاتههلاال
قياا لاالمالقيتلي القيول ااالمالاااثلالد االقتثل الايالال ألا:
-I

األثر االنشائي واألثر التحويلي:

الالالتر ال"ال ينر "Vinerالا ا البشأ القتاتلاالقياا لاالقي القياأث الرأل القةبالجالانالالبل ن.2ال ال
• خلق التجارة (األثر اإليجاني) الم ال ي الرباال ال ا الصيل القتاتلا القياا لا القي البملال
ا لمالإبالجال قيرل الانالقيلألاال

القيبفم الق رأل القي القيلألاال

القيبفم الق صلالالب ال ا ال

قي الوألقالقياال .
• تحويل التجارة (األثر االنتاجي السلني) الم ال ي الرباال ال ا الصيل القتاتلا القياا لاال
قي البملالامقانالقبالجالقيرألوالانالقيلألاال القيبفم الق صلالقي القيلألاال القيبفم الق رأل الالب ال
ا القي الاتم لالقياال المالقتلاتلاالرنالقيمضوالق صلاليإلبالجالااالةلالت القياال .
مالااا القةشل الدبلالقي القاللبي التامتالقتث نالاتلالمالبف القيمص  .ال
-II

األثر على االستهالك و الر اهية

ماليلمنالقث القتاتلاالقياا لاالرأل القترا ال المالقي الدي الرأل الشللالقث القرا الكاال
اما المقث القرا الكاالرلي .ال ال
1
2

رمضان صديق ،اقتصاديات النقود و التجارة الخارجية ،مرجع سابق ،ص.322 .
محمود حسن حسني ،مدخل إلى اقتصاديات التجارة الخارجية موضوعات مختارة ،مرجع سابق ،ص.334 .
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• األثر االستهالكي الموجب الت تاليراف االقيارا ألك نالانالقيكفلء القياا قم ا الياوديصال
قيامق االبا ا الوألقالقياال الل نالاموالقتاتلاالت تالقنالقيارا أل اليمم اللإتالو القيرألوال
ق كث الابفت الاملللالقيرألوالق صلالابفت المالخليالياالم لا القي الدي القتصادلاي .
• األثر االستهالكي السالب الم اليتات ال ي البا ا الاتمو القياال الل ن القيلألاقن ال رضلءال

قتاتلا الم القيتلي القيول اا ال ي ال ن الم لا القرا ال الرألو القيامو الق رضلء الايال الل ب لال
ا القي البمصالقيكاي القيارا ألك الانالقيتلي القيول ااالتا اليمالللب الابفتا لالقيتاي ال

ا افت المالدمالالال ا القي البمصالقي الدي القتصادلاي .
االالرلق ال اض أالدتمخ القيمدموالقي البا ا الاتاا الخشأنالإ قالال الللن الصيل القتاتلاال
قياا لا ال ا القي الق افل الارام القي الدي ال م ال ا القي القبوفلض ل الإت ال ب الامااال
ختض القيبملا اليالن ال ن الاألما الام اق الان القيضمء الرأل الآثل القتاتلا القياا لا الرأل ال
قي الدي القتصادلاي المالاااثلالايالال ألا :ال
• لألالالق افت القيات ف الق دألي اللألالالمقا القياللر القيبلاا الرنالوألقالقياال .
• لألالالق افت القيات ف القيااالاف ض لالقياموالق رضلءالخليامل ب الخليات ف القياف المض الرأل ال
قياموال

الق رضلءاللألالالللب القياللر الااالقي الدي ال كل .

• لألالالللب الدبل الإاللبي الإتالوال كل الل نالرألوالقياموالق رضلءالمالصأل الد االقةاللبي ال
ل نالرألوالقياموال

الق رضلءاللألالالمقا القياللر الااالقي الدي .

• لألالالقاروالتا القتاتلااللألالالمقا الإاللبل القياللر الااالقي الدي .
ب -اآلثار الحركية لالتحاد الجمركي (الديناميكية)

إنالقبشلءالقاتلاالاا لاالصاال ا القي الاغ ق ال رلري الااالقي يللالقتصادلا اليألامي ال
قيتضمالمالقيااالارا الخلآلثل القيا بلايلي الةصلا القتاتلاالقياا لاالمالاااثلال دا لالاا 1:ال
 و ــورات الناــاق الواســعةالمالقياااثأله الاهاالاوفههيضالاتههلاال القيههاولالقياههاالابههاجالرههنال
قيم ههلا الاههاالتاه القيرههمق المالاااثههلالاأله القيماههم ق الاههاالقياتره بل القياكبميمايه القياههاال

ااولالختاالتامتالقارل القيرمق.

 المنا سة المتزايدة الت ت ال ا القارل التا القيرمق القي الاشايو القيابلار الاإمقي ال
قيتمقامالل نالقياموال رضلءالااالقتاتلاالخليتالالرأل الم لا التا القيابلار الل ب الاالال
1

محمد محمود اإلمام ،التكامل االقتصادي اإلقليمي بين النظرية و التطبيق ،مرجع سابق ،ص ص.95-89 .
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يتفمالقيابات نالرأل الاتر نالقيكفلء المالم لا الارام القبالا الق ا القي

ال م االانال

ا بلايلي القصادلايل الق رضلء.ال
 تشجيع االستثمار (جذب االستثمار) اليتال القتاتا القياا لا الرأل الق الا الاالوال
ا ا اليالراثال القياتألا اليالرافلا الان القارل القيرمق اللال ال افو الاتاو القتراثال ال
با ا الق افل القيبلاجالمالخليالياالاتات القتاول الاوالقصاق القيااو ق القياتألي الرأل ال
قترافلا الانالقيف صالقتراثال القيااالااما الخرل القتاتلا.
 زيادة التشابك االقتصادي البا ا الاتم قالقيمام ق القياقوألي المالقيول اي القيااالاالنال
انالقياودصالااالا قتلالإبالاي المريا الاتاااالرأل الاغ ي الدبلرل ال و الرأل ال
بالقالقتاتلاالماليتباالد قالقنالا افوالقياال القيل بي الانالوالوالقيامروالااالقياال ال
ل نالقيابشآ المالداالقيةلد القياااللا الاامروالرليايلالااالةلالاام لالقةبالج.
 ر ع كفاءة الصناعات التصديريةالماليتااالختضالقتصادلا نالد قالقتراخل ال داي ال
ولد الم اللبمق الرأل ل القرابالال الخأن الراألي الاتم ل القياال الصا الاكمن الا صا الت تال
ااتموالختاالمص القي ال ألقاليألاال الخفتلالرمقالالقياغ القيا بلايلاالقيااالا ا القي ال
اواللفلء القيدبلرل القيادا

الماليكن اليشا االي ي ال نالت ال اخوالقتاتلاالاب الال

تالئيلاليشاوالرأل القراا ق القيدبلر الرأل اللفلءا لالقيابوفض المالاا قم اال داي الد قال
قتراخل الااالةلالقياما القيرلئاالتلييلالااالقيتلي اليألا ل مالرأل الق بشا القيادا

.

 -2نظرية األسواق المشتركة:

اتال القيرمق القياشا ل الا ا ال رأل الان القتاتلا القياا لا الرأل الرأل القياكلالال

قتصادلا الت تال ب لالتالا ا الامطالقي الإمقي الللا القيات فل المالقيم ماالقياف مض الرأل ال
قباملت القيرألوالايالالل نالقياموالق رضلء الللالا ا الل ي القي الإمقي الللا القيتمقئقالقيااال

اتمو الامن القباملو الرمقال القةبالج الم القياا الاااثل الاا القيتال ال

القيالو الم القيما ق ال

قيابةياي  .ال
الألاقن القيتلي الاواأل الايال الل ب ل الان الت ت الاملا الرمقال القةبالج الم ال ا ا الرأل ال
ي القواال الا ال القيما القيبرلي ال مالقيبا القيبرلي اليتمقالالقةبالج المالايالال ألاالا قر ال

قصادلايل القباملوالللالرلالالانالرمقالالقةبالجالاقولالبالقالقيرمقالقياشا ل  1.ال
1

محمود حسن حسني ،مدخل الى اقتصاديات التجارة الخارجية  -موضوعات مختارة  ، -مرجع سابق ،ص ص.352-350 .
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أ -انتقال القوى العاملة:

اااالقيمم القيتلاأل القيتلامالرأل القتباملو الاناللالنالقي الآو الإ قالللنالقيف ق الااالق ام ال
ل ن القياللن القي

الا لا الإيي الم القياللن القي

الا لا الاب ال كل الان الااام الاكلي

ال

قتباملوالقياخلش الاإ ق الاا القي ا الخا م الترب الرمقءقالااالدم الا اي ال مالاالري ال
اإن ال ي اليفاأ القيخل

ال ال القبريل

القيات ا القيفبي الم الاااق القياتألمال

القيولد ال

خلتوا قرل الاناللألاالرأل الآو المالد االقيمام ق الارلراالرأل القةر ق الااالاتات القيبامال
قتصادلا .
ب -انتقال رأس المال:

رتيلالاب الم قءال رتل الالئا ال رأل ال مالاتات ال بأال كل ال باملال

آو الماليم الامنالصا ال
ضيل ال
قيد

القيالوالرأل القيات القيتا االانالقيتمخل المالقياولا الاب لال

القيالوالبا ا اليتا الصا القيامي القياابي الرأل القيااواللالال نالقياغ ق الااالرت ال
الصاال ا الإي الضيل القيفمقئاال مالق بلحالقيااتدلالرأل ل المالرباالا قر ال ث ال

صيل القيرمق القياشا ل الثل القن القباملو ال
رلئاال

القيالوالانالاللنالإي ال

القيالوالانالقيلألاال

القيما القيبرلي الت تال نال

القيالوالااالقيلألاالق موالابوفضالامل ب الختلئااالااالقيلألاالقيثلباالمالانالق اضلال

إبشلء الرمق الااكلاأل الي

القيالو الاقول القيرمق القياشا ل اليار ل القباملو الق امقو الل نال

قيلألاقنالق رضلء المال

القيالوالصاال اا ال يضلالخت اقالرنالقراخل ق القيكفلء الخاتب ال ب ال

صاال باملالانالقيلألاالقي ال يتلباالانالما الاي المال اوال ي القي القنالقيلألاالقي اليتلباالانال
قيبا الااال

القيالواليتلباالانالارام البامالابوفضالمالاادم الااالقيبرخ الق رلري المال

يي الانالقياتاالال نال ات ال
ماليمالللنالقيتلئاالانال

القيالوالانالقصادلاالابت القي القصادلاالابلا

التقال

القيالوالاي الالرأل .ال ال

ال
الالالالالال
ج -انتقال القدرات التنظيمية:
يمم القيابة اللااايو الربلد القةبالج القياواألف الةبالج الرألت ال م الواا الات ب الابام ال
ص ق قا القيولد الخل رتل المالقيكايل الرأل الرا الاأكا الت تالاراباالرأل ال ي الاراملألي ال
مال تلل القيما ال مالقيبا القيبرلي القياا الابالقالرأل الربد القيتالالمال
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بفر لالقيااالاتل القيما ق القيابةياي المالرأل ال ي الاليابلاقالقيااوألف الاتلباالانالقيبا ال
قيشا ا الااالقيكفلء القيابةياي المالد قال ل القباملوالد االقيكفلءق الانالقيابلاقالقيااماا ال
قي القيابلاقالقيااوألف المالانالقياليتاال نالامقا الراأل القباملوالقيما ق القيابةياي الختضال
قيادلر ال دا لالرلالالقياا مالضاالقيابةا نالق الب المالصيل القيرمق القياشا ل ال م لال

قيتمقئق ال ال القباملو الق شولص الان الإصألي الإي الآو الاقول البالق القيرمق الال اليالن الانال
إيغلء القياا م الضا القيابةا ن الم الان الث الم لا القي الدي الرن الا ق القباملو القيامق اال
قيابةياي الااالاقولالقيرمقالقياشا ل  .ال

المالب الثالث :اإلقليمية الجديدة
 أوال :ماهية اإلقليمية الجديدة

يم ههاال رمله ه القياماه ه الق ميه ه الا ههنالقيا ا خ ههل القياكلاأليه ه القةصأليايه ه القيا ههاالشه ه اا ل

قيرهها بل

الا تأل ه الاا هها الاههأث

ااه ه ال

الخاههلالرههلاالوههالوالقيرههخت بل الاههنالامألخههل القصادههلاي الضههوا ال

شه ادلالقيتههلي المالاههلالاا ههمالخه الرمههاالقيثالب بههل الاههنال به القيتمههاالقيضههلئواليألابايه الولده الخفتههلال
ا قك القياا مبي القياهاالاهلالمقواليتهلباالاب هلالقيتهلي القيثليهتالقيه ال مابهلالده قالمالدهمالاهلالااهوالقيهاموال
هام ال
قيبلاي القي الإرلا القيبة الااالاب جالقتتالوالاتلالقيمق اق القي القباملالااليم الانالقيار ال
قيما ه الالإي ه القيارههام القةصألياههاالبا ا ه التلاا ههلالقياا قم هها الإي ه الاتم ههمالدههلا قا لالإي ه القيتههلي ال
قيااما اليارايوالراقاالالالقراتقالرأل لالانالا من .ال

الما ههاالبف ه ه القيمصه ه القاا ه ه الاموالقيت ههلي البته ههمالامأل ههيصالقياته ههات القيتالئيه ه المالبة ه ه قال
يدتمخ البفل الرألوالقياموالقيبلاي ال رمققالقياموالقيااماا الياأ الد االقياموالقي اللا لالامث هقال
مالاتم مالقيتالصل الاوالقياموالقياالم القيااالللب الال ويلالقيش
قياال ه الاضههالالرههنالق افههل الا ا ه القيامههل

الق كل الي لالااالقياخهلات ال

القيثمههلااالبا ا ه القيامههل

القياغ قاههاالمالقيالضههاال

قتراتال الااالختضالق تيلن 1.ال
ااامره الاهنالقيهاموالقيبلايه ال
مالبشأ الل ي الا ا خهل الإصأليايه الاهنالبهم الاا هاالاألاه الا هلال ال
تموالامي ال مالااامر الانالقياموالقيااماا الاامي الصيلا القيااااو .ال
 -1مفهوي اإلقليمية الجديدة و شروط قياسها:

1
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افقالاتة القتصادلا منالاهاالاته ف الياف هم القةصأليايه القياا ها الخأب هلالريلره الادها ال
ياوف ههيضالاتمص ههل القياا ههل الله ه نالخت ههضالقي ههاموالض ههانالااا ههوالقصاد ههلا الاته ه ن الخغ ههضال
قيبةه ه الر ههنالا ههلالإ قالللبه ه الده ه االقي ههاموالااا ههلم ال مالتاه ه الص خه ه ال مالخت هها الر ههنالختضه ه لال
قيختضالرمقءالانالقيالب القياغ قااال مالانالقيالب القتصادلا  1.ال
مالدبل الانالياألقالرأل القةصألياي القياا ا القداالحالقةصألياي القيافامته المالقيه ال ث ه ال
و ههالوالافلمض ههل القبش ههلءالاكا ههلالججال ل ه ه ججالمالد ههاالاتب ههاالاأله ه القيا ا خ ههل القةصأليايه ه القيا ههاال
ارها ا الاوفهيضالقيم هماالرأله المق اق القيهاموال ه الق رضهلءالمالقياهاالاات هاالا هلالقيههاموال
ق رضهلءاللات ه القيااههل الله نالاموالقياكاههل اللاهلال نالا اه القيات ه الرأله المق اق القيههاموال
الق رضلءاليير الخليض م ال نالاكمنالا افت الاثهلالارهامقدلالله نالقيهاموالق رضهلءالمال

ال دتل القةصألياي القيافامت الض م الامقا الرا الش ماالمالدا2:ال ال

• نالاك ههمنالافامته ه القيتض ههمي :الخاتبه ه ال اليت ههقال

الاميه ه ال ه ه الرض ههمال نالا ه ه الا ههاال

قيتضمي ال نالابة القي القياكالالخش اال نال اما الا لالش ماالقيتضمي .
• شه ه االر هها القياب ههو:ال ال نالقافلصيه ه القياا ههل القةصأليايه ه الار ههاأالمالخش ههللالاألم ههلئاال

الاميه ه ال

رضه ههمالخلياكاه ههلاللات ه ه الاال ا ه ههلالياااه ههاالاللر ه ه القياكاه ههلالقةصألياه ههاالقي ه ه القيه ههاموال ه ه ال
ق رضلء.
• قيات ه القتبامههلئاالمالقياللر ه القيافامت ه :المالدههاالقياههاالارههاايوالقيههاموالق رضههلءالقيميههل ال
لات ه الاال ا ههلالمامههلاليالهها القيامي ه الق كث ه ال رلي ه الخليبرههخ اليألمالرههل القياههاالااااههوالا هلال
خا ههم البر ههلي الخليبر ههخ اليخ ههلصاالاموالقيت ههلي الماليه ه ي الا ههاالتالاتا ههلجالقيه ه القافلصيه ه الاال ه ه ال
افض ألي الااالامقا القياموال

الق رضلءالخليبرخ الياأل القيمالرل  .ال

لالالياألقالختضالقتصادلا نالرأل القةصأليايه القياا ها الادهاألأالاكهاال القيااهل القيمل ه ال
مالداالاأل القيا ا خل القيااالاار اللثالتالرال  :ال
• نال أل الاموالقيتلي الاباااالقي ال تاالقياكاال القةصألياي الرأل الق صل.
• نال أل القياكاال القةصألياي ال ا الخشللالر والمالاامقانالااالاواأل القبتلءالقيتلي .
• نالق أل القياكاال القةصألياي الاا الل نالاموالقيامق .ال ال
1
2

عالوي محمد لحسن ،اإلقليمية الجديدة  -املنهج املعاصرللتكامل االقتصادي اإلقليمي( مجلة الباحث ،العدد  ،)2010/2009 ،07ص.109 .
املكان نفسه.
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 -2خصائص اإلقليمية الجديدة:

ااا مالقةصألياي القياا ا الخااامر الانالقيودلئصالب ل الاب ل 1:ال
• تالارا ا القياااتهل القةصأليايه القياا ها الاتم هقالمتها الله نال رضهلئ ل البةه قال ب هلالاا همال
قياا ههل مالا ههاالقيامقبه ه القتااالريه ه المالقيثملايه ه الل با ههلالق اه ه ق القياامااه ه الييره ه الرأله ه ال
قراتاقاالياتالال رخلءالاتم قالاالب القااالراالاوالق ا ق الق صلالباهمقالمالخلياهلياالاإب هلال
اضوالتامااليتاأليل القباملوالقيخش الولد الاوالاخلراالاتات القيخالي الا ل.
• ل بالالللنالقي لا القيريلراالقي الرلاالااالقيالضاالدمالاما القيرال المالق انالمالإب هلءال
قيت ه م القياههاال ب ل ه القيتههلي ال(خليبرههخ اليألههاموالقيااماا ه )ال مالاههأا نال رضههلءالقياااههوالاههنال
اختههل القترههاتال المالاتم ههقالقياباي ه القيااكلائ ه ال(خليبرههخ اليألههاموالقيبلاي ه ) الاأو ه القيههامقاوال
قيريلرههي الاههاالقياااتههل القياا هها القياههاالاف ضه لالقيههاموالق رضههلءالقياامااه الشههللالقيتاههلال
رأل ه الار ه القرههام ق دلالقيريلرههاالخليمههل القي ا ه الإي ههلالاههنالقيههاموالق صههلالامههاالالمالقيمضههلءال
رأل الاهلالصهاالااته ضاليه الده االق و ه الاهنالرمقاهلالاه ا الصهاالااتهموالإيه الت لهل ال دهميي ال
اغ الاشلر القيك االاالاالقياموالق

ب المالشتمب ل.

• لالال دخت القيهاموالقياامااه الااليه الخا قميهلالاهنالقيهاموالقيبلايه الت هتال دهخت القيملرها ال
دههاالاالثههلالقيا قماههل الاايههوالق ا ه ق الخغههضالقيبض ه الرههنالافههلم الارههام القيباههم الت ههتال
دخأالقياتلاهلال ها الله نالشه للءالخملرها القيتاهلءالامللهلالق وه الاهوالاتهميضالقيهاموالق صهلال
با همقالربههاالقتصاض هلءالخاههلاليرههلرادلالرأل ه الااههلممالقيورههلئ المالقكارههل القيمهها الرأل ه الابههاال
قيابلاو.
• ااو القةصألياي القياا ا الديغ القياااوالاهاالشهللالابامه الااهل الته الاواأله الآاهلوالاها جال
االيم ههلاليكههلالرضههمالمامههلاليافههلم الةه م القيباههم المالبةه قالةا ق ال نالده االقيا ا خههل اليههنال
اهاالنالاههنالاتم ههقالامههل

الاهاالقي يلكههلالقتصادههلاي الوههالوالااه الاتمميه الاإب ههلالتالااضههانال

ات له ههلالبته ههمالقاته ههلاالاا له هها اللاه ههلال ه ه الخته ههضالقتصاده ههلا نال نالقيا ا خه ههل القةصألياي ه ه ال
قياا هها الاباههم الالرأل ه الاكلاههلال راههقال ااههلممالاا ه االإصلا ه الابام ه الااههل الت ه الاههنالوههالوال
قيااوالخليهاموالق صهلالامهاالالبتهمالقت اخهلااللهباطالاهنالقيريلرهل القتصادهلاي الخفهاأال رهمقص لال

1
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ال القيااامل القياال المالقي رهاليي الماليلفهلاليابشهآا لالقتصادهلاي ال نالاتاهلاللهامنالص هماال
خالال افقالمالاااألخل القياام لالقياا قم االيتاأليل القةبالج.الال
 ثانيا :أهدا
-1أهدا

اإلقليمية الجديدة و الفرق ننيها و نيق المنهج التقليدي للتكامل

الدول المتقدمة

يماالا ت القياموالقياامااه الده االقيدهيغ القياا ها اليألاكلاهلالاهوالقيهاموالق صهلالامهاالالاهنال

الالاكفلالي لالاتم قالااامر الانالق داق ال دا ل 1:ال
• ضالنالام االقيهاموالقيبلايه القياشهل ل الخاره القةدهالحالقتصادهلا الرهنالا هقالقياألهميأال
لامههاي الارههلراق الياتاههلال رخههلءالقياك ه

المالار ه القياما ه البتههمالام ههاالاههنالقترااههلاالرأل ه ال

قيمال القيولص.
• قي ههاوألصالا ههنال ر ههألم القياتمب ههل القيه ه الاليه ه الخه ه القياااا ههوالقي ههامياالا ههاالقير هها بل المال
قتارههلءالخأبه الصههاالآنالق مقناليألاتههموالاههنالقياتمبههل الخاههلالاتبيه الاههنالراههلءالامنال وه الإي ه ال
رههألم القياتلاههلالقتصادههلا القيااخههلاو المالدههمالاههلال األههقالرألي ه الق و ه الخالهها القياشههل ل ال
قيه ه اليفاه ه ضال نالااي ههوالق اه ه ق الامه ه الرأله ه الص هها القيار ههلمق المالد ههمالقااه ه قضال ا ههلااال
قيمقصو الماليكب الش اال ات نالرأل القيهاموالقيبلايه الصلميه التاه الاتدهلالرأله الاهلالاتامهااالاهنال
امقيلالامللأل .
• إ اهلاالاه صالتباشههل البشهلاالقيشه لل القيتلاأله الاهاالقيههاموالقياامااه الرله القيتههاما الاأك ههاقال
يألاما القيتليااالقيرلئاالبتمالامريوالبشلااليش لل الااتاا القيابريل .
• قيتاههلالرأل ه الا ه ضالقي ه

القيريلرههي اليألههاموالقيااماا ه الرأل ه القيههاموالقيبلاي ه الخاههلالاههاال ي ه ال

قتصااقءاللبةا لاللارم الض م الاتم قالقيايام قاي اللهأا ال هاالم الاهوالقيمه ق القتصادهلا ال

ماللفلي التممقالقتبرلناللالالافر دلالقيهاموالقياامااه المالدهمالاهلاليتبهاالي هلال ته اليألاهاولال
ااالقيش منالقياقوألي الااالقياموالقيبلاي المالااالار التلماا ل.

-2أهدا

1

الدول النامية:
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ا هها القيههاموالقيبلايه الاههنالم قءالقبههاالا لالاههاالقياكههاال القتصادههلاي القةصأليايه الاههاالشههلأل لالقياا ههاال
قي الااامر الانالق داق ال دا ل 1:ال
• اتف ههمالاتههات القيباههمالقتصادههلا الرههنالا ههقالقترههاثال الق ابلههاالقياخلش ه المالإدههالحال
قيا رره ههل المالقتره ههافلا الاه ههنالقيول ه ه ق المالقيخته ههمت المالل ه ه قالا صي ه ه الده ههبلرل اليده ههت ال

ابا ا ههلالامنالماههماالرههمقالإصألياههاالاتاههااليتاههاالي ههلالقيمص ه القيكههلاااليألباههمالمالقكار ههل ال
قيما القيابلاري .
•

خ ه ه الد ه ه االقيه ههاموالاه ههاالضه ههالنالقيمده ههمواليألر ه همققالقيكل ه ه الصده ههاالاف ه ههقالاباالا ه ههلالمال
قترافلا الانالقياكبميماي المالقتراثال ق الق ابلي المالد قالااالةلالا قم االاما القيتميا .

• اممي القيا لمالقيافلمضاالي ه االقيهاموالاهاالقاهل القيافلمضهل القياال ه القيااتهاا الق اه ق ال
االاليلرل لالصم الرأل القيارلما .
• قياضه ههاالاه ههاالريلر ه ه القةده ههالتل القتصاده ههلاي الت ه ههتالخته ههضالد ه ه االقيه ههاموالاه ههاالد ه ه اال
قتافلصههل الاههنال اههلالابف ه الاما ههل الدههبامقالقيبمههاالقيههامياالمالقيلب ه القيههامياالاههاالقاههل ال

قةدالتل القتصادلاي الت تالاثل الب ا لالااالقبا لجالريلر الي ل قيي الات

.

• صضههي القيكاأله القيت اه الإنالقيتههلي القآلنال دههخأاليتههي الاههاالرده القيكيلبههل القيكل ه المال نال
قياكاههلالقةصألياههاالدههمالقيرههل لالق اهها الاههاالامقا ه القيتميا ه اليههي الللهها لالي ههلاللههلاليكمب ههلال
ق بر ه الياتم ههقالقيمهها الرأل ه القياتههلمنالقيههامياالاههاالةأل ههل الامأل ههلالاههنالقيههاموالارههاايوال نال

اتمههقالابف ه ا القيمهها الرأل ه الاتم ههقالش ه االقارههل القيرههمق الاههنالوههالوالاههما اللاأل ه الت ا ه ال
ا اههوالاههنالراههلالقيابشههآ القتصادههلاي اللاال ب ههلالاههنالقترههافلا الاههنالماههم ق القيباههلقالمال
قيمهها الرأل ه الاتم ههقالتا ه اللل ه الاههنالقياليتههل المالاههاالقبشههلءالاش ه مرل الاشهها ل الرل ه ال
قيتههاماالقيما ه الاههاالاواأل ه القيااههلت

المال او ه اللههلالاههنالرههااالقيرههللنالمالتا ه القيبههلاجال

قيمماااللاتيل اليكاأل القيابيلالقيالماه الافهاالا قره ال ا ا هلالابةاه القياتهلمنالقتصادهلا المال
قياباي ه الخلر ه الججقترااههلاالقيااخههلاوججالرههنالقيباههمالتا ه الرههب ال2020القاو ه

الاتيههل قالياتمههقال

اتهات الباههمال كله الرهااالرههللنال150الاأل ههمنالبرها المالبههلاجالاتألههاال150الاأليههل الامت المال
قبالههقالد ه قالقيش ه االاههاالرههب ال1995الرأل ه الوار ه الاموالدهها:القيد ه ن القي ب هها ال مرههيل ال

1

محمد محمود االمام ،التكامل االقتصادي اإلقليمي بين النظرية و التطبيق ،مرجع سابق ،ص ص. 46-44 .
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إبامبيريل القيل قم ل.المالاشه البفه القيا قره الإيه ال نالده االقيهاموالاكهمنالصهلا الرأله الاتم هقال
اتههاوالباههمال ر ه الاههنالخههلصاالابههلاقالقيتههلي المالاههاالبف ه القيمصه ال اضههلر البد ه ل لالاههنال
قيااههل القيتليايه المالخلياههلياالاههإنالقيههاموالقياههاالتالارههاايوالاههما القيكاأل ه القيت اه الخاف ادههلال
ات نالرأل لال نالابة الإي الاكاال الإصألياي الااما الا لالد االقيش ما.
-3مقارنة نيق المنهج التقليليدي للتكامل و االقليمية الجديدة :
الجدول رقي ()13

الفرق نيق المنهج التقليدي للتكامل و االقليمية الجديدة
وجه المقارنة

المنهج التقليلدي للتكامل

االقليمية الجديدة

النااق الجغ ار ي

قصألي اليض الامتالااالم ال

إصألي ال مال كث الااالم ن ال

ة

ترة الظهور
الخصائص االجتماعية والثقا ية
الخصائص االقليمية

الااالريلقالقيت

ال

قيخل ا مااالةلالرلي ال اكمنالانال

ة

الااالةلالبةل الرليااال
ااتااالق ا ق

ال

صال ن ال
الياتم قالقيمتا ال

اهأك االقيامل

ل ا الب لئا ال
قياالب المامل

القياراميل ال

قيرالحالخليودمديل ال
قياخل ن ال رضلءالااماامنال اميمنال

قتصادلاي ال

قيميلا ال

ابأالاتلاأل الافض ألي اليألاموالق صلال

اال قالصمقراالاارلمي الرأل الللال

المعاملة التفضيلية

بامق ال

قياموالاوالقيرالحالخفا ق المابي ال

الدوا ع السياسية

اتم قالق انالمقيرال المقيمل ال

ار القةرام ق القيريلراال ال

قيت م ال
إافلصيل الافض ألي الالا الخابام ال

تحرير التجارة

نااق التجارة

راس المال

يألاأصأل ال ال

اال الت الث  /مالإاتلاالاا لا ال

ابلاقالاال الت الاافلم الا لال
قياا القيااالاراكالالا لالقياموال
قياواألف الاممالا لال ال

رلرلاليألاباال القيدبلري ال

قيرألوالمقيواال الاوالقيا ل مالرأل ال

ل ا الإتالوالاتلالقيمق اق الرأل ال

اتم مالقيادا ال

قيارام القةصألياا ال
ات االاا ايلالاوالاما القيش ماال

يف ضالاب القيلاقي الت ل الانال

ق شااليألاكلالالقيبما ال

ق رضلءالق كث الاماالالإي ال
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ق رضلءالق صلالاماال ال
العمل

الاالحاليامقاباالقياموال

الالإي الا تأل المريا الاراكالال

ق رضلءالق صلالاماال ال

رباالقةاتلا ال

إرالءالممنال كل الياالي ال

اا ااالاوالامريوالدالتيل ال

تنسيق السياسات

رألا الامقالمابي اليشل الا لال

قيش لل الااتاا القيابريل ال

المرحلة النهائية

متا الإصادلاي الرأل ال الال نال

رلرلالا تأل المت ا الاماد الرأل ال

االا ار

الفاعلة

للالقترضلءالخليارلم ال ال

ادلالإي المتا الريلري ال
قياموال ق القيريلا (القياموال
قيمماي ) ال

ات

القياال المت ل ال

القيالو ال

قياموال ق القيريلا الم ألت الا لال
قيفلرأل نال

القيامي نالام قالا ال ال

قيادا :الانالقراقاالقيالي الخلتراالاالرأل  :ال
محمد محمود االمام ،التكامل االقتصادي اإلقليمي بين النظرية و التطبيق ،مرجع سبق ذكره ،ص-ص.52-51 ،-LAMA MAHENDRA, Saarc Dynamics of Emerging new Regionalism,
center of south central, south east and south west pacific studies school of
international studies, jawaharlal nehru university, delhi,India,pp,4-5.
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إنالا قم ه هاالت له ه القير ههألوالمالقيو ههاال المال م الق اه همقوالمالق ي ههلا القيتلاأله ه الرله ه القيت ههاماال
قياميي الاتال الانالقد الاا قم القتصادلاالقيتليااالااالقيمص القيتليا الد قالق و القي الشه اال

را الاام ق الاهاالقيمه نالقيتشه نال دا هلالقبتمهلاالاه اا الججله مانالممامججالرهب ال1944المالقيه ال
رههف الرههنالرهها الباههلئجالاههنالل ب ههلالقبشههلءالقافلصيه القيههججال ججالمالقياههااللههلنالقيغه ضالاب ههلالمضههوال
صمقرههاالرلاه اليات ه القيااههل القياميي ه المالإ قميه القيممقرههاالقياههاالاتههاالاههنالت لا ههل الماليمههاالش ه ا ال
ده االقتافلصيه الااههم قالاههنالاأله القيفاه المالقيه ال ليه الرههب ال1994ال ههنالاه القةرههالنالرههنالقبشههلءال
قيابةا القيتلياي اليألاال المالقيااال دخت الختاال ي الاتل الرهنال صهم القيا ررهل القياهاالاها ال
قيبةل القتصادلا القيتلياا .ال
المالب األول :مبادئ تحرير التجارة الدولية ي ظل الـ ''جات''
 الالالأوال :نشأة الـ''جات'' التاريخية

قيه هجججـــاتججالدههاالقافلصي ه الامييه ه الااتههاا الق ا ه ق الاتب ه اللابة ههي القياخههلات القياال ه الله ه نال

ق اه ه ق القيااتلص هها الرله ه الآيي ههل الات به ه الاتله ه الرالص ههل الده ه االق اه ه ق المالااض ههانالتممص ههلالالالالالالالالالالال
مالقيا قماه ههل الااخلاي ه ه الاياه ههلالل ب ه ههل المالاه ههنالاباأله ههقال نالقيااه ههل القياميي ه ه الده ههاالات ه ه القيباه ههمال
قتصادههلا ال بشههأ القي ههججال ججاليألر ه الرأل ه الات ه القيااههل القياميي ه الاههنالقيم ههماالقيات في ه المال
القيات في التاه الارهاأالي هلالخليارهلدا الاهاالراأليه القيابايه المالاهنالت هتالقيادهاألأالا همال

قواد ههل اليألار ههاي القيكلاأله ه الججاالتفاقيــــة العامــــة للتعريفــــات و التجــــارةججالخليألغه ه القةباأل م ه ه الالالالالالالالالالالال
ججGeneral Agreement on Tariffs and Tradeجج .ال
يمههاالو اه الاموالقيتههلي الختههاالقيته

القيتليايه الق ميه الرهمقءقالقياباده الاب ههلال مالقياب ماه ال

خلصاده ههلايل الاب ال ه ه البا ا ه ه الاه ههاا القيالصه ههل القةبالاي ه ه المالقباشه ههل القيخالي ه ه المالقياا مبي ه ه الالالالالالالالال
مالقياضهو المالقيتا ههاالاههنالقيةهمقد القتصادهلاي الق وه القيغ ه الدههتي المالدهمالاههلالاتههلالده اال
قياموالااالتلا الالر الإي الإرهلا اللبهلءالديلكأل هلالقتصادهلاي المالدهمالاهلال ااأله الالبهاالريلره ال
تالئيه ه الا ههنال ا ههلالاره ه القيد ههبلرل القياتأليه ه المالاش ههغ لال كله ه الر ههاالاال ههنالا ههنالقي ههاالقيتلاأله ه الالالالالالالالالالال
مالامأليصالقيتامالااالاهمقم نالقياهاامرل

الخلةضهلا القيه الاتم هقالإاه قءق الا اه الاهنالرمقئهاال

هاالاماه القيه الاغايه القيتلاه القياا قم ها الاههاالقتافههلقالقيتهل الماليمههاالبهاجال
قي رهم القياا ليه المالقيا ال
رههنال ي ه الام ههاقاليت ه القيااههل المالقبوفلضههلالاألتمةههلالاههاالتا ه القياخههلات القياال ه القياميي ه الالالالالالالالالالال
مالدمالالالللنال د الق رخل القيااال ا القي الة م ال ما القيكرلاالقيكل الرب ال .1929ال
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مالختاالب ليه القيته

القيتليايه القيثلبيه المالإيالبهلالاب هلالخهأنالقتره ق الاهاالاه ضالقيم هماالرأله ال

قياال الر ا القي الصيل الت م الاال ه المالتاه الررهل المالدهمالصهاالاهلال ه ا الختهاال يه الإيه ال
قب يل القيبةل القياال القياميا الراأل الاموالقياتم الرأله الوألهقالبةهل القصادهلا اليتاهلالرأله ال
م لا الت لي القياخلات القياال القياميي الرنالا قالإيغلءالقيم ماالقياال القيملئا  .ال
مالااالقاهل الده االقيتلاه اللها القيافلمضهل القياال ه القيامييه القي لااه القيه الاتاهي القيم هماال
قياال ه القيملئاه اللبهلءقالرأله الامدهي الاهنالقيااأله القتصادههلا المالقتاااهلرااليألاه القيااتهها ال
يتم ههاالاه ه اا الججالقياا ههل المالقيامةه ه ججالا ههااليب ههانالر ههل ال 1946الثه ه الا ههاالاب ه ه الر ههل ال1947ال
الد ه ه االقيافلمضه ههل القياه ههاالقافه ههقالرأل ه ه الاره هها ا لال

يابا ه ههاالاه ههاالدلالبه ههلالره ههل ال1948المال ره ههف

لإد ههاالحالججا ث ههلقالدلالب ههلججال مالججا ث ههلقالقياا ههل القيامييه ه ججالقيو ههلصالللأل ههم الججقافلصيه ه القياا ههل ال
قياميي ه ججالاههاالالبه ه المالقةرههالنالرههنالقبش ههلءالججابةا ه القيااههل القيامييه ه ججالججITDججالاههاالالبه ه ال
آو  1.ال
مالدمالالال اضها القيمتيهل القيااتها الق ا ليه الختهاال يه الاهنالوهالوالرهت لاليامقاما هلالرأله ال
الق ا ل ههاالوما ههلالا ههنالقبام ههلصالقير ههيلا القيمابيه ه ال

قيا ث ههلقالمالر هها الر ضه ه الرأله ه القيك ههمبا

ق ا ليه الرأله الابةههي الاال ا ههلالقيول ايه الاههوالخههلصاالاموالقيتههلي المالاتلشههيلاليكههلال يه الاره ال
إي الرمهاالاه اا الاهاالاب ه ال1947الل ها القيافهلمضالرأله القافلصيه الااتهاا الق اه ق اليابةهي ال
قيريلر القياال القياميي المالقي التضه ا ال23الاميه الماللألأله القيافلمضهل اللامصيهوالقتافلصيه ال
قيتلاه اليألات فههل القياا ليه المالقياال ه المالقياههاال دههخت الرههل القيافتههمواللاقيه الاههنالاههلبفاال
 .1948ال
مال ال الاتث الإاه قءق القيادهلاص الرأله الا ثهلقالقيااهل القيامييه القيه الاه القيامدهلالإييه الاهاال
ش الال

الرب ال1947المالقيااالقبا

الل اضالقةاق الق ا لي القيادهلاص الرأليه الاهاالشه ال

ايرههال ال 1950ال دههخأالقيخههل الافامتههلال اههل القيه هججال ججاليألباههمالقياا ه االإي ه ال نال قمي ه الرب ههلال
قيدف القيا صاه القياهاالا ما هلالربهااللاقيه الة م دهل اللهلال نالده االقتافلصيه الصهاالااهم المال وه
اممال القيابةا القياميي الااالقيرخت بل  .ال
 1سامي عفيفي حاتم ،التجارة الخارجية بين التنظيرو التنظيم ،مرجع سابق ،ص.249 .
 الدول املؤسسة لـلـ''جات'' :أمريكا ،بريطانيا ،استراليا ،نيوزلندا ،كندا ،فرنسا ،بلجيكا ،هولندا ،لكسمبورغ ،النرويج ،سوريا ،لبنان ،تشيكوسلوفاكيا ،البرازيل ،شيلي،
كوبا ،جنوب افريقيا ،الصين ،بورما.
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الاههنال نالقيهججاه ههل ججالصههاالقاو ه

الب اههلالمقضههتلال اكههمالرأل ه الات ه القيااههل ال

قياميي القيرألتي الانالقيم ماالقيااالاتمقالت لا لالإتال ب لالخلي

الانال ي الصهاالقواهل

الااامره ال

انالق داق الااألوصالايالال ألا 1:ال
• قيتاههلالرأل ه ال اههوالارههام الاتيش ه القيههاموالقيااتلصهها المالقيرههتاالبتههمالاتم ههقالارههاميل ال
قيامة القيكلالالل ل.
• قي اههوالاههنالارههاميل القيههاولالقيمههمااالقيتميمههاالمالابشههيطالقياأله القيفتههلوالله نالق اه ق ال
قيااتلصا .
• قترههاغالوالقيكلاههلاليألاهمق االقتصادههلاي القيتليايه المالقيامرههوالاههاالقةباههلجالمالقياخههلات ال
قياال القياميي القيرألتي .
• اش ههايوالقيت له ه القيامييه ه اليه ه م الق اه همقوالمالاه هلال ه ه اخطالل ههلالا ههنالم ههلا القتر ههاثال ق ال
قيتلياي .
• ر مي القيمدموالإي الق رمققالمالادلا القيامقاالق ميي .
• قبا لجالقيافلمضل اللمر أل اليتلالقياشلال القيااتألم الخلياال القياميي القيرألتي .
• ضالنالم لا التا القياال القياميي المالإمقي القيم ماالقياتأليه الاهنالوهالوالاوفهيضالقيم هماال
قيكاي المالقياا لي  .ال
 ثـانيا :مبادئ الـ''جـات'' و وظائفها
ام ههم القيهججاه ههل ججالرأله ه الااامره ه الا ههنالقيممقر ههاالمالقيضه همقخطاليابة ههي القياا ههل القيامييه ه الله ه نال
ق ا ق القيااتلصا الاااثلالااالاخلائالرلا المالمةلئ الاألام الد االق ا ق الخليام االل ل .ال
 .1مبادئ الـ''جـات'':
يضههالنالاتم ههقال دههاقا لالاضههاب القتافلصيه القيتلاه اليألات فههل القياا ليه الرهها الاخههلائال رلرههي ال
ااثلالايالال ألا 2:ال
أ -مندأ الدولة األولى بالرعاية:

يتاالد قالقيالا الانالقياخلائالق رلري القيااالامم الرأل لالاألرف الت القياال القيامييه الاهاالإاهل ال

قيهججاههل ججالمالقيامدههماالل ه قالقيالهها الدههمالاههبأاللههلالاه
1
2

الاههنالق ا ه ق القيااتلصهها البف ه القياتلاأل ه ال

سامي عفيفي حاتم ،التجارة الدولية بين التنظيرو التنظيم ،مرجع سابق ،ص.254 .
ميراندا زغلول رزق ،التجارة الدولية ،كلية التجارة بنها ،جامعة الزقازيق(مصر  :دون دار نشر ،)2010 ،ص ص.212-210 .
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قياابمت ه الاههنالا قميههلالمالإرفههلءق ال اااههوالل ههلال الا ه

الاههاالرههمقالقيامي ه الا المنالص ههاال مالش ه االمال

اا مالماليراثب الانال ي القيا ا خل القةصأليايه المالقياهاالااهبأالقياميه القيابةاه الإي هلالاوفيضهل ال مال
ار يال  .ال
هاموال
لاههلاليرههاثب ال يضههلالقياخههلاوالقيااههل الله نالقيههاموالقيبلايه الل هها الاشههايوالقيااههل القيل بيه اليأله ال

قيبلاي ه الت ههتاليتههقالي ههلالقل ه ق القافلصيههل الاياههلالل ب ههلاليألااههل القيافضههألي الامنالقتيا ه قم الخاههبأالد ه اال
قياتلاال الياموال و التالادب اللاموالبلاي الدبهل الا ا خهل القيتاليه الاهاالقيهاموالقيبلايه القياهاال
ااو دلالقياموالقيبلاي اليتالي القيدبلرل القيبلشهئ الت هتالاتفه الاهنالشه االقياميه الق ميه الخلي رليه ال
قيه ه القنالاد ههلالد ههبلرا لالقيمي هها القيه ه القيم هها القيابلار ههي الا ههاالق ره همققالقيتليايه ه الله ه ي القيا قمي ههلال
قياابمت ه اليألههاموالقيبلاي ه الاههنالصلههلالقيههاموالقيدههبلري القيااماا ه المقياههاالياألههقالرأل ههلالقر ه القيبةههل ال
قياتا ه اليألاضههأليل القياال ه الت ههتالاتدههلالقيههاموالقيبلاي ه الخاماخ ه الرأل ه الش ه ماالاال ه الاير ه ال
يار لالمدموالدلا قا لالقي ال رمققالقياموالقيدبلري القيااماا  .ال
مالرأل الد قالاإنالللالاميه الرضهمالاهنالقيهججاههل ججالاتدهلالرأله الللاه القيا قميهلالقياهاال ها القتافهلقال
رأل ههلالله ه نالخ ههلصاالق رض ههلءالرأله ه القيار ههام القيثب ههلئا الالر ههاقالقيا قمي ههلالقيا ههاالاابت ههلال الامياه ه نال
يختض الالقيختضالااالقاهل ال الشهللالاهنال شهللوالقياكلاهلالقتصادهلا الاثهلالقتاتهلاالقياا لها ال
مالااالاثلالد االقيتلي الامطالتالاباملالد االقيامقيلالقي الخلصاال رضلءالقيهججاهل ججالالالالالالالالالالالال
ب-

مندأ تخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة:
إنالقي ا القيب لئااليألبةل القياال القيامياالااتااالق ا ق الااالةلالقيهججاهل ججالدمالات ه ال

قيااههل المال ي ه الخليههاوموالاههاالافلمضههل اليألامدههلالإي ه الإا ه قءالاوفيضههل الاا لي ه الااخلاي ه ال
رأل ه ه المق اق القيه ههاموالق رضه ههلء الاه ههوالقتيا ه ه قم الخته هها القيألاه ههمءالقي ه ه القيم ه ههماالقيكاي ه ه ال مالبةه ههل ال
قيتدههصال مال المرههلئلال وه الاههنالشههأب لالإرلصه الت له القيااههل القيامييه المالاههاال يه الاههبصال
قيالا القيتلاي الرش الرأل ال ب التال اممالا ضال الص هماال ه الات فيه الاثهلالبضهل القيتدهصال
مالا قويصالقترا قاال مال الص ماال و الرأل القيرألوالقيارام ا ال مالقيادها الإيه ال الاه

ال

آو ه ه الاه ههاالقتافلصي ه ه الم ه هها الره ههلا الاره هها لالقتيا قماه ههل الاه ههاالاه ههاقموالقياوفيضه ههل القيولد ه ه ال
خههل ا ق القيااتلصهها الت ههتالادههخأالد ه االقياههاقموالمامههلاليتلههل القياههلا القيثلبي ه الرش ه الاههمءقالتال
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ااهمالاهنالقيا قماهل القياميه الاههاالةهلالقيهججاههل ججالماليالتهكال نال تلههل الده االقيفمه التالاره الاههاال
ختضالقيتلت القياليا 1:ال
• ص ههمااللايه ه اليد ههلا ق الر ههألت ال قئيه ه ال مالض ه م الات ضه ه اليت ههامتالبم ههصالوا ه ه الا ههاال
لايلا ل.
• تههلت الاال ههقالاتههل القيادههب

المالقيا ا ه القيههاميااليألرههألوالقياقوأل ه الاههاالباههلقالقيااههل ال

قياميا.
• اممالقيألامءالإي الاالضالتدصاللاي الااالتلي القياباال القيم قري المالقيرالي .
• اممالقيألامءالإي الا ضال الص ماال

الات في الل ها التاليه الختهضالقيدهبلرل القيبلشهئ ال

مالتالي الصال الات نال مال تاالربلد القةبالجالانالقيض القي اليالنال ناليتهاتالربهاال
را الا ضالص مااللاي الرأل القيمق اق .
• اممالا ضالص مااللاي الااالتلي الاته ضالا همقالاهاامرل القياميه اليتاهمالارها اال مالتهامتال
بمصالوا الااالقتتايلال القيبماي القياميي المالات ضالده االقيم هماالخدهف الا صاه الاات هاال
قيامي اللإمقيا لالرباالممقوالرل الا ض ل.
• قتيا ه ه قم الخليا ا ه ه القيه ههامياالااته ههاالق ا ه ه ق الاثه ههلالا ا ه ه القياباماه ههل الت ه ههتال ه هها الاتا ه ههاال
تدصالقرا قااليتالي الدبلر القيابامال  .ال
مال بخغههاالرأله الق اه ق القيااتلصهها القياههاالاألاههأالقيه القيم ههماال ه القيات فيه ال نالتالااوه ال ال
إا ه قءق الاههنالشههأب لالقياا ههمالل ه نالق ا ه ق القيااتلصهها الق و ه الاههاالقتافلصي ه المال ي ه المامههلال
يبصالقيالا القيثليث الرشه الاهنالقافهلقالقيهججاههل ججالمالاأوه القياوفيضهل القياا ليه القياهاالاتهاتال
ااالقال الد قالقيالا الدم ا ن :ال
• الصــورة األولــى:الرخههل الرههنالقياوفيضههل ال ه القياخلشه الله نال الامياه نالمالقياههاالله نالقيههاموال
قيااالارا الخل ا ق القيااتلصا .
• الصـــورة الثانيـــة:الرخههل الرههنالقياوفيضههل ال ه القياخلش ه الل ه نال الاميا ه نالمالقياههاالابال ههقال
األملئيلالرأل الاموال و البا ا الاال قالش االقيامي الق مي الخلي رلي .
ج-

1

مندأ الشفا ية:

عادل املهدي ،عوملة النظام االقتصادي العالمي و منظمة التجارة العاملية ،مرجع سابق ،ص ص.154-152 .
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اا ه الده ه قالقيال هها الإيه ه الات ههاالقي ههاموالق رضههلءاللبشه ه الللاه ه القياتألما ههل الت ههموالقيأله همقئأالمقيمه همقب نال
قيمابيه المالللاه القياال رههل القيشههلئت القياههاالاههنالشههأب لالر صأله الااههل القيوههاال المالقيرههألواللههليام ي ال
قياا لها الاتههاوالقي رههم المالله قالقيم هماالقيااتألمه الخلترهها قاالمالقيادهها

اللاهلال اه الرأله القيهاموال

قيااتلصا البش الللالقيااقل المالقةا قءق القيااتألم الخلياال الصللالاومي لالت مالقيابف  .ال
د -المندأ المفاوضات التجارية:
يتاله الده قالقيالهها القيألاههمءالقيه القيافلمضههل القياال ه الضه م التاايه المال يه الخلراخل دههلالمره أل ال
ي ههار القيبة ههل القياا ههل القيت ههليااالمام ههلاليملر هها الججات ههااالق اه ه ق القيااتلص هها ججالمالقيا ههاالا ههبصالرأله ه ال
امرهيوالاقئه الده االقيافلمضهل المالقياغأله الرأله الدهف القيثبلئيه الاههاالقيتالصهل القياال ه القيامييه المال
ا اوال داي الق و الل قالقيبصالاهاال نالقافلصيه القيهججاههل ججالتالااأله القيدهالتيل القياهاالاالب هلالاهنال
قاخههل الق ا ه ق القيااتلصهها الرأله ه الرهها القةوههالوالخأتل ههل الد ه االقياتلدهها المالد ههمالاههلال اتههلالا ههنال
قتال القيافلمضاالض م الانالقالالاال نال اه ق القياتلصهاالاهنالقتافهلقالتهموالقيكيفيه القياهاال ها ال
ا ههلالابف ه الد ه االق تلههل ال مالاههاالتلي ه البشههمءالب ه قم الااههل الل ه نالاميا ه نال مال كث ه الاههنالق ا ه ق ال
قيااتلصهها المالاههاالده قالقيودههمصالاإب ه اليالههنالقيبة ه الإيه الابةا ه القيهججا ههل ججالرأله ال ب ههلالقتاههل ال
قيافلمضاالقيابلر اليابف ال تلل القياتلدا ال ماليارمي القيابلمرل القياال القياميي 1.الالالالالالال ال
ه -منـدأ المعاملة التفضيلية للدول النامية:
صاالا القراتاقتالد قالقيالا الااالرل ال 1966الولد الختاال نالقافمه الق اه ق القيااتلصها الرأله ال
ات هها لال تل ههل القيهججاه ههل ججالا ههاالقا ههل الاميه ه الل ب هها المالقيه ه الاض ههانالقراه ه ق الااي ههوالق اه ه ق ال
قيااتلصا الخأداي القياال القياميي اليألاموالقيبلاي المالضه م الا قرهل المضهت لالمال لا هلالاهاالاتم هقال
اتهات الباهمالا افته المال اهوالارهام القياتيشه الل هلالولده المال نالده االق دهاق التالااتهل ضالاههوال
ق دههاق القياماههما الاههنالإبشههلءالقيهججاههل ججالمالرأليه الامههاالاه القتافههلقالرأله الضه م الارههلرا القيههاموال
قيبلاي ه الاههاالم ههلا التد ه أل الدههلا قا لالمالابميههوالديل ههلالد ه االقيدههلا ق الاههوالقيرههالحالي ههلالخا قمي ههلال
إضههلاي الار ههلرادلالرأله ه المي ههمجال ره همققالقي ههاموالقياامااه ه المال يه ه الامنالااليلا ههلاللام ههاي الاب ههلمت ال

املللال ي 2.ال ال
 ثـالثا :دور الـ''جـات'' ي تحرير التجارة مق خالل المفاوضات التجارية متعددة األا ار
1
2

إبراهيم محمد الفار ،السياسة التجارية الخارجية(مصر  :دار النهضة ،)1987 ،ص.130 .
جمعة محمد عامر ،والدة منظمة التجارة العاملية و أهم انعكاسات ذلك على االقتصاديات العربية (الرياض  :مجلس الغرف التجارية الصناعية ، )1995 ،ص.37 .
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يماالراأل القيهججاهل ججالانالوالوالقيافلمضل القياال الرأل الات

القياال القيتلياي الانالوهالوال

إصلا البةل الاال الرليااالا ر الرأل الالا الاتااالقيا ق القيااتلصا الا ه االقيافلمضهل الراأله ال
رأله الاشهل لالقتاهل القيابلره اليوألهقالدهيغ الرليايه اليات ه القيتالصهل القيااهل القيامييه الي هلالصههم ال
قتيه قم الرأل ه القيههاموالقيااتلصهها المالاههاالد ه قالقتاههل القبةا ه القيهججاههل ججالاب ه الإبشههلئ لالرههب ال1947ال
ثالباالامت الافلمضي  .ال
 .1الجوالت الخمسة األولى:
وههالوالقيفا ه الاههلالل ه نال1962-1947الا ه الرمههاالوا ه الاههمت اليألافلمضههل

الا ه القيا ل ههمالا ههلال

رأل ه الات ه القيااههل القيتلياي ه الاههنالقيم ههماالقياا لي ه الماليمههاالبات ه الخليفتههلالد ه االقياههمت الاههاال
اتم هقالامهاالاللل ه قالرأله الا هقالإ قميه القيم هماالقياا ليه الاههنالما ه القياهاامل القيرههألتي المالاياهلال ألههاال
د الالالا مالقيامت القيوار الق مي اليافلمضل القيهججاهل جج ال
جدول رقي ()14
الخمس جوالت األولى لمفاوضات الـ''جـات''
عدد الدول

المفاوضات

أهي ما جاء ي المفاوضات

ترة االنعقــاد

المشاركة
 23ال

افلمضل الاب ه ال

ال

-الرهميره قال -ال

 1947ال

اللألغالرااالقياوفيضل ال(48000الاوفيض)اللبرخ ال .%15ال-الات ه الاههلاليم ههل

ال

ال%20الاههنالتا ه القياا ههل القيتلياي ه المالدههمالاههلال

يتلاوال10الاأليل الامت .ال ال

 13ال

افلمضل الآرها ال

 1949ال

-اللألغالرااالقياوفيضل ال(500الاوفيض)البرخ ال .%25ال

 38ال

افلمضل ال

-1950

-اللألغالرااالقياوفيضل ال(7800الاوفيض).ال ال

-الا ه برههلال -ال

-الصلموال10الاموالاا ا  .ال

 1961ال

ام لمق ال

القباألاه قال -ال 26ال
 26ال

افلمضل الاب ه ال

-1955

-الرهميره قال -ال

 1956ال

افلمضل الاب

-الرهميره قال -ال

ال

(امي الا ألمن) ال

-1959

 1962ال

-الصلموال4الاموالاا ا  .ال

-الات

الالاليتلاوال3الاأليل الامت الانالتا القياال القيتلياي  .ال

-اللألغالبرخ القياوفيضالااالقيات ف ال .%7ال

قيادا :الانالقراقاالقيالي ال
 .2الجوالت مق  1963إلى :1993
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مالشه ا الده االقيفاه الثههالتالاههمت القتاأله الاللبههلالدلاههلالياا مدهلالرههنال
اههموالقيفاه القيمابيه القياههاالقرههاغ صا لالقيافلمضههل

دههلالاهنالقياههمت الاههاال

المالخلياههلياالاههاالاههلالمقا اه الاهنالدههتمخل الاههنال

بلتيه ه المالا ههاال دايه ه البالئا ه ههلالمالقيامض ههمرل القيا ههاالابلميا ههلالاه ههنالا ه ه ال وه ه المالاااث ههلالد ه ه اال
قيامت الاا 1:ال
أ .جولة كينيدي (:)1963-1967
خت ه ههاالامقامه ه ه القيك ه ههمبا

التلميه ه ه القيمتي ه ههل القياات ه هها الق ا ليه ه ه الصي ه ههلا الاميه ه ه الاا ه هها الا ه ههنال

قيافلمضل المالقيااالقراا

الوالوالقيفا ال()1967-1963المالضا الاأل القيام ال63الاميه ال

ااثهلالبتهمال%75الاههنالتاه القيااههل القيتليايه المالللبه ال ده القيامضهمرل القياههاالابلميا هلالدههاال
إا قءالاوفيضل الااالقي رم القياا لي المالإص ق الإا قءق الاللات القة قق .ال
مالصهاالاه القيامدههلالاهاالده االقياميه الإيه الاتم هقالاوفيضهل الاا ليه ال ها الابف ه دلالرأله الواه ال
ا قتههلالرههبمي الاارههلمي ال لألههغالبرههخ اللههلالاب ههلال%20المال يه القلاههاقءقالاههنالاههلبفاال1967الإيه ال
ليه الاههلبفاال 1972اللاهلالاه القيامدههلالقيه الرمههاالقافلصيه الياللاته القة ه ققالرأله ال رههل ال به ال
وههلالخممقرههاالقيابلار ه القياال ه القياش ه مر الل ه نالقيههامو المالخههلي

الاههنال نالقيافلمضههل الصههاال

امدأل اليختضالقيامقيلالخليبرخ اليختضالقياباال ال ق الق داي اليألهاموالقيبلايه الإتال نالقيهاموال
قيبلاي الي الارافاالانالقيبالئجالقيااالامدأل القي لالام الل ب ا اليألافلمضل الرأله القيبتهمالقيه ال
للبه الاأاههلالايه اللههلال نالختهضالقيههاموالقيبلايه القياههاالللبه الااااهوال دههالالخا قميههلالافضه ألي الاههنال
قياموالقيدبلري القيااماا الاماالبمصالتاالقيافض لالخليبرخ الي لالخرل القياوفيضالااالقي رهم ال
قياا ليه القيه التدههأل الرأليه الختههضالقيههاموالقيبلايه القياههااليه الاكههنالااااههوالخههأ الافضه لالاياههلال
رلق 2.ال
مالرأله القيه

الاههنالقيا قرههل القياههاال رههاا لالرههل ال الده قالقياه اا المالقيامدههيل الإتال ب ههلاليه ال

اأو ه ه الشه ههللالقتي ه ه قم اليأله ههاموالق رضه ههلء اللاه ههلالقاو ه ه

الرأل ه ه ال ره ههل الاله هها القياما ه ههقالماليه ههي ال

قيادههم ال(وماههلالاههنال نالادههخأالقيههاموالقيااماا ه ال صألي ه )الااههلال ضههت الاههنالا ههماالقيا ه اا ال
خلةضههلا القيه ال نالقيههاموالقيغبيه الا ااه الختهها المرمره الابةاه القيهججاههل ججالاههاالاره مي ا لالرههنال
امياالا ل الابةي القياخلاوالقياال .الالال
1
2

ميراندا زغلول رزق ،التجارة الدولية ،مرجع سابق ،ص.214 .
إبراهيم محمد الفار ،اتفاقيات منظمة التجارة العاملية و مدى تأثيرها على اقتصاديات الدول العربية(مصر  :دار النهضة العربية ،)1999 ،ص.60 .
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ب .جولة اوكيو (:)1973-1979

مالابلمي ه الد ه االقيامي ه القيم ههماال ه القيات في ه الإضههلا القي ه القيات فههل القياا لي ه الماللألههغالرههااال
قيههاموالقياشههل ل ال102الاميه المالدههمالاههلاليتبههاالق افههل المقضههأالاههاالرههااالقيههاموالقياشههل ل المال اههوال
ي ه القي ه الالبههاالقيهججا ههل ججالاههاالقياههمءالقي قخههوالاههنالقتافلصي ه الياشههلكلالقياباي ه القتصادههلاي اليأل هاموال
قيبلايه ه المالإرالئ ههلالا قمي ههلالافضه ه ألي اللب ههلءقالرأله ه الامد ههيل المالاما ت ههل الاه ه اا الق اه ه القياات هها ال
يألااههل المالقياباي ه المالاههنال د ه القيامضههمرل القياههاالا ه القيامدههلالإي ههلالدههمالقيههاوألصالاههنالختههضال
قيم ههماال ه القيات في ه المال ي ه الاههاالقاههل القافلصي ه القيم ههماالقيفبي ه الخلةضههلا القي ه الابةههي الإا ه قءق ال
اللاته القة ه ققالمالقيهار المالاه ضالقي رهم القياتميضهي الرأله القيهمق اق الاهاالتليه التهامتالضه ال
يألدههبلرل القياتبي ه الاههاالقيههاموالاههاالقيههاموالقيارههام ا ال ض ه الإي ه ال ي ه ال نالامي ه الامل ههمالصههاال
و اه ه الخااامره ه الا ههنالقتافلصي ههل القيااتألمه ه الخ ههليام ي القياا ل ههاالمالقاف ههلقالقياا ههل الا ههاالقيألت ههم المال
ق يخههلنالمالقياههلئ ق القياابي ه الاههوالاالتة ه ال نالد ه االقتافلصيههل الي ه الاأو ه الشههللالااتههااالق ا ه ق ال
بة قالي اضالختضالقياموالقيامقام الرأل ل الإتال ب لالللب البمق اليااليم لالااالقيامي القيثلاب  .ال
ماللبههلءقالرأل ه ال ي ه الاههإنالامي ه الامل ههمالاتال ه القياتلمي ه الق مي ه الرأل ه الا ههقالقدههالحالقيبةههل ال
قيااههل القيههامياالااتههااالق ا ه ق

الت ههتالا ه الوفههضالاامرههطالاتههات القيض ه خ القياا لي ه الاههاال

قياموالقيدهبلري القياامااه الخاهلال م هاالرهنال%20الاهنالصياا هلالاهاالرهل ال1973الق اه القيه الا اه ال
رألي ه القبوفههلضالاامرههطالاتههات القيض ه لي القياا لي ه الاههاالقيههاموالقيدههبلري الرأل ه المق اا ههلالاههنال
قياباال القيادبت الإي ال .1%4,7ال
ج.الجولة أورغواي (:)1993 - 1986
لا القياموالقيبلاي ال لا لالااالرماالامي الاا ا اليألافلمضل القياال ه الااتهاا الق اه ق الاهنال

الالاتم قالقيامقمنالااالقيتالصل القياال الل نالقياموالقيبلايه المالقياامااه المالقيااه قالقيه الختهضال
قيمضليلالقيا ا اليألاموالقيبلاي الااضانالااهل القيابرهمال المالقياالخه المالقيااهل الاهاالقياتلده لال
قيم قري المالإمقي القيم ماالقيكاي المالاللات القيار المالقة ققالمالض م القيبة الااالقدالحالقيبةل ال

قيبما المالقيالياالخشللالاامقمنالاوالإا قءق الإدالحالقيبةل القياال اللالال اض القياموالقيبلاي ال
إا قجالقيوههاال الاههاالقيافلمض ههل المالبة ه قال داي ه الده ه االقيامي ه القيثلاب ه المالق و ه ه الاههنالا ههمت ال
قيهججاهل ججالاالنالامريا لالإي الاميا ناللالال ألا :ال
 1عادل املهدي ،عوملة النظام االقتصادي العالمي و منظمة التجارة العاملية ،مرجع سابق ،ص.163 .
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• امي الق م مق الق مي ال1986ال-ال:1990
مالدههااللاقيه القياميه الق و ه الاههاالافلمضههل القيهججاههل ججالمالقياههاالضهها ال123الاميه الاههنال اههلال
اتم قالق داق الق رلري القياليي  1:ال
• اوفيضالقيم ماال
• اشايوالات

القياا لي .

الاال القيواال الخلةضلا القي القياال القيرألتي .

• اوفيضالقيم ماالرأل القيمق اق الانالقياباال القيم قري  .ال
لالالا الااالد االقيا تأل القياته ضاليامضهمرل الااهل القيوهاال المالقيم قره المالقياألكيه القيفل ه ال
يابلصشه ههل المالوالاه ههل الته ههلا الل ه ه نالق رضه ههلء ال ي ه ه ال نالاوفه ههيضالقيم ه ههماالرأل ه ه القي ه همق اق الاه ههاال
قيابااه ههل القيم قري ه ه الله ههلنالاه ههاال لي ه ه القيده ههتمخ ال نال أل ه ه الاموالقيته ههلي الاره ههاوا القيتا ه ههاالاه ههنال
قيريلرههل اليارههلرا المالار ه القيماههل القيم قرههاالل ههلالر همقءقاللههلنال ي ه الاههاالدههم الار ه الرههت ال مال
ار اليألادها ال مالاه ضالتدهصالللاأله الرأله القيهمق اق الماليمهااللهلنالقتاتهلاالق م مبهاالاهنال شهاال
قيات ض ه نال

الإيغ ههلءاليألم ههماالرأله ه القيه همق اق الا ههنالقياباا ههل القيم قريه ه ال مالقيغ ههلءالقي ههار القيام هها ال

يألاباا نالقيم قر ن.الال
• امي الق م مق القيثلبي ال1991ال-ال:1993
له هها القيافلمضه ههل الا ه ه ال و ه ه الخغ ه ه ضالقيمده ههموالقي ه ه الته ههلالمره ههطالل ه ه نالقيمتيه ههل القيااته هها ال
ق ا ليه ه الا ههنالبلتيه ه المالقتات ههلاالق م مب ههاالا ههنالبلتيه ه ال وه ه الالت ههموالامض ههم الاره ه القياباا ههل ال
قيم قريه الت ههتالللبه القيمتيههل القيااتهها الصههاالدههاا الخفه ضال رههم الاا ليه الصهها دلال%200الرأله ال
ق قاقا لالانالقتاتلاالق م مباالااالتاماالالالصياا ال200الاأل منالامت الماليمهاالرهلراالده قالقيا ا هاال

رأل القرائبل القيافلمضل الا ال و الااالاالوالقيم قر الت تالا القتافلقالتهموالبماه القيوهال ال
قيرلخم الت تالات االقتاتلاالق م مبااللاوفيضالقيار اليألل م القيم قري اللبرخ ال%36الاهنالقيمياه ال
مال%21الانالقيكاي المال ي الوالوال6الربمق  2.ال
مالااالرل ال1993الرماالمم قءالقياال اليكلالانالقتاتهلاالق م مبهاالماللبهاقالمالقييلخهلنالمال ا لهلال
قاااههل الا ه الاي ه القتافههلقالرأل ه الا قر ه القياشههلكلالقيااتألمه الاههاالامي ه الق م همق الق مي ه الماليمههاالا ه ال
اتالالتلالد االقياشلال اللها الامصيهوالقتافهلقالقيب هلئاالاهاالاه قك الخهلياغ
1
2

أسامة املحدوب ،الجات و مصرو البلدان العربية(مصر  :الدار املصرية اللبنانية ، )1996 ،ص.54 .
ميراندا زغلول رزق ،التجارة الدولية ،مرجع سابق ،ص ص.221-218 .
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قي الشل ل الااال رالي ال125الامي الرضم الخليهججاهل جج الماليماالقراااالقيا اا الرخوالمثهلئقالااثهلال
تد أل الرخوالربمق الانالقيافلمضل ال دا لالقبشهلءالابةاه القيااهل القيتليايه المالقياهاالااثهلالاتهمتال
امد لالااالاليت القيبةل القياال القياميا.الالالالالال
المالب الثاني :عموميات حول المنظمة العالمية للتجارة
 أوال :نشأة المنظمة العالمية للتجارة
يمه ههاالة ه ه

الال ه ه القبشه ههلءالابةا ه ه القيااه ههل القيتلياي ه ه ال موالا ه ه الاه ههنالصله ههلالقيمتيه ههل القيااته هها ال

ق ا ليه ه الصل ههلالل هها الرا ههلالقيهججاه ههل جج الت ههتال ر هها القيتلماه ه الق ا ليه ه الر ههب ال1946الاشه ه مرلال

ةبشلءالابةا الاميي اليألاال الرأل ال ق القبشلءالدبامقالقيبماالقيهامياالمالقيلبه القيهامياالمالده قالاهلال
اض ه القيكههمبغ

الختههاال ي ه الاههنالوههالوالقبرههتلل لالاههنالا ثههلقالدهلاهلب ههل المالاههوالا ه م القيمص ه المال

اشت الراأليل القياال القياميي المالاام دلالولد الااالرهبمق القيثالب بهل البهلا الختهضالق اه ق ال
قياميي الا ال و الخض م الإبشلءالابةا الاميي الاتاالخش منالقياال القيتلياي المالختاالافلمضهل ال

ااتههاا الق ا ه ق الاقا ه الرهها الرههبمق الماا ه الاههاالقاههل القتافلصي ه القيتلا ه اليألات فههل القياا لي ه ال
قيهججاهل ججالمصوالااثألهمال117الامييه الاهاال15ال ا هلال1994القافلصهلالرليايهلاليألااهل المال دهخأاليته

ال

خلافلقالا قك الا الايه القرااهلاالقافلصيه القبشهلءالابةاه القيااهل القيتليايه المالاألتملا هلالاهنالقتافلصيهل الالالالالالالالالال
مالقيم ق ق المالخليالياالصلا الابةا القياال القيتلياي الختاالتمقياالرخت المال بت نالرلالالاهنالاهل وال
قيافل الااالإبشلئ لال موالاه اليااهمي الامايه القيريلرهل القياال ه ال رضهلئ ل الق اه القيه اليتبهاال
راأليههلالدههيل القيريلر ه القياال ه القياميي ه اللل هلالمالقياههااللهها ال رالي ههلالاههاالرههب ال1995الياتههلال
اتلالإافلصي القيهججاهل جج .ال
 ثانيا :تعريف المنظمة العالمية للتجارة و مزايا قيامها

اتاالابةا القياال القيتلياي القةال القيا رراالقيامياالقيمت االقيه اليضهوالمالياهم الماليشه

ال

رأل ه الاال ههقالقيممقرههاالقياههاالاتل ه الت ل ه القيااههل القياميي ه الل ه نالاموالقيتههلي القياواألف ه المالمةيفا ههلال
ق رلرههي الاباههم الرأل ه الضههالنالقبرههيل القيااههل الخههأكل الصهها الاههنالقيرالر ه الالقيير ه المالقيت ه المال
يه ه اليض ههالنالقتا ههاقاالقيار ههاا اليألار هها أل المالقياب ههاجالخلير ههألوالمالا ههنالا ههما القواي ههل ال مر ههوالا ههنال
قياباال الالا القيدبوالالمالالمبلا لالمالامقادلالقيول المالل ي اللوهاال القبالا هل المالله ي اليضهانال
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للالانالقياباا نالمالقيادا نال نالق رمققالقيول اي الراةلالافامته الاقئاهلالي ه الااهلال ه ا الإيه ال
إصلا الرلي القصادلا اليرمااالقي ولءالمالقيرال المالقيبامالقتصادلا  1.ال
اللالالاتال القيابةا القيتلياي اليألاال الق رل القيملبمباالمالقيا ررهااليألبةهل القيااهل الالقيااتهااال
ق اهه ق

اللاه ههلالاتاه ههلالرأل ه ه الاه ههما القتيا قماه ههل القياتلصاي ه ه الق رلره ههي القياه ههاالاته ههااالل ه ه الامه ههم ال

قيتلما ههل الخده هيل المالاال ههقالصه همقب نالمالاتأليا ههل القياا ههل القيامييه ه المالله ه ي الا ههما القيابةاه ه ال
قياباا القي الانالوالي الاااهم القيتالصهل القياال ه الله نالقيهاموالاهنالوهالوالقيتهمق المالقيافهلمض ال
مال لألههغالرههااالقيههاموالق رضههلءالاههاالقيابةا ه ال164الامي ه الختههاالقبضههال الامي ه ال اغلبرههالنالاههاال29ال
ام ألي ال2016الخلةضلا القي ال21الاميه الا قصخه الاهنالل ب هلالقيا قمئه

2

اللاهلالااها القةشهل الإيه القنال

قيابةاه الاضه الاههاالرضههم ا لالقيشههقالق رةه الاههنالقيههاموالق رضههلءالاههاالق اه القيااتهها المالاغاههاال
د ه االقيههاموال كث ه الاههنال%90الاههنالتا ه القيااههل القياميي ه المالااههلالرههلقاليالههنالق اههلمالاههلاليتبي ه ال
قيبالحالااالإبشلءالابةا القياال القيتلياي الااالرا البملاال دا ل 3:ال

 .1قراكالوال للنالقيابةي القتصادلا القياميااللإبشلءالابةا الرلياي اليألاال الاتالالخلياتهلمنال
اوالا ررااالل مانالمالمامالييلاالالل ي الاف م القةاق القياميي اليالصادلاالقيتلياا.

 .2إ رههلءالبةههل الااكلاههلالمال كث ه الد ه قا المالقبدههلالاليارههمي القيابلمرههل القياال ه الل ه نالقيههاموال
ق رضلء اليمم اللإداق الص ق ق الاتلي الاألما الانال الالارمي القيابلمرل القياال .

 .3قرههاكالوال ما ه القيههبمصالمالقيمدههم الاههاالرامي ه القيضهمقخطالمالقيممقرههاالقياره مي الرههنالات ه ال
قياال المالقيامدلالإي البةل ال كث القبضخلالالمالالرألي اليأل صلخ الرأل الابف الد االقتافلصيهل المال

ااامر القيممقراالمالقياخلائالقيابةا الياال القياميي اللما الرل .
 .4امميه القيبة هل القيمههلبمبااليألهججاه ههل ججاللما ه الرههل المالولد ه القةا ه قءق القيولد ه الخلي صلخ ه الا هنال
قيه همق اق المالاللاته ه القي ههار المالقة ه ه ققالمالقيا ههاالللبه ه الض ههانالقيااليه ه القي ئير ههي اليأل ههاموال

قيبلاي الياتا لالانالقيفمق قالقي لئأل الااالقةاللبيهل القتصادهلاي المالقيمها القيابلارهي الل ب هلالمال
ل نالقياموالقيااماا .

1

3

عادل املهدي ،عوملة النظام االقتصادي العالمي و منظمة التجارة العاملية ،مرجع سابق ،ص.174 .
http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/org6_f.htm#membermap consulté le 11/06/2017 à 16h00
أسامة املحدوب ،العوملة اإلقليمية مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية(مصر  ،الدار املصرية اللبنانية ،الطبعة الثانية ،)2006 ،ص ص.157-155 .
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 .5قرههااالق الاااههوالقيههاموالقيبلاي ه الخلياتلاأل ه القيافض ه ألي الولد ه القيههاموالق صههلالبا همقالاياههلال اتألههقال
لبالقالقتيا قماهل المالقيفاه ق القيمابيه القتباملييه القياابمته الي هلالترهاكالوالقيامقالا هلالخاماه ال

قتافلصيل .
مالخليالياالاهإنالقبشهلءالابةاه القيااهل القيتليايه الياثهلالاتهمتالاا هلالاهاالاليته القيبةهل القيااهل الال
قيههاميا الت ههتالااااههوالللا ه القيههاموالق رضههلءالخااامر ه الااالبر ه الاههنالقيتمههمقالمالقتيا قماههل ال
قيااكلائ الااالقال الد االقيابةا  .ال
 ثالثا :الهيكل التنظيمي للمنظمة
ا ههلءالا ههاالقيا ههلا القي قخته ه الا ههنالقافلصيه ه الإبش ههلءالابةاه ه القياا ههل القيتليايه ه ال نالقي يل ههلالقيابةيا ههاال
يألابةاه ال باههم الرأله الااامره الاههنالق ا ههم المالقآلييههل القياههاالاالههنالقيابةاه الاههنالإاق ال رالي ههلال
رأل البتماليضانالاره القيبةهل القيااهل القيهامياالخدهم الاتمهقالق دهاق القيه ال بشهئ القيابةاه ال
انال األ ل.1اللالالدمالامضأالااالقيشللال ص ال()المالقي البالتكالانالوالي  .ال

 .1المؤتمر الوزاري:المالقي اليتال ال رأل الرألا الااالقيابةا الت هتال اهمي الده قالقياه اا الرهألا ال
قاوههل القيمه ق ق القيااتألمه اللاايههوالقيامضههمرل المالقيمضههليلالقيابدههمصالرأل ههلالاههاالقتافلصيههل ال

ااتههاا الق اه ق المال اكههمنالده قالقياه اا الاههنالااثههلالاايههوالقيههاموالق رضههلءالاههاالقيابةاه المال
اااوالا المقتا الرأل الق صلالللالربا ن.
 .2المجلـــس العـــاي:المال ا ههمي الاالخته ه الا ههل القياه ه اا القي ههم قم الا ههاالقيفاه ه ق القيا ههاالافد ههلالله ه نال
قااالرلاه الاضههالالرههنالصيلاه اللابف ه الللاه القيا ههل القياملأله الآييه الخاماه القافلصيههل القيابةاه المال
اااه ههوالله ههلالاه ههلالار ه ه القيض ه ه م الي ه ه ي اللاه ههلال بتمه ههااليألميه ههل الخار ه ه مييل المالا ه ههل الالاره ههمي ال
قيابلمرل المالا لمالا قات القيريلر القياال .
 .3المجالس الفرعية:ال اخوالقيااأل القيتل الااالقي يللالقيابةيااالثالتالاالي الا ري :
الالالالالالال*الااأل الش منالقياال الااالقيرألو .ال

الالالالالالال*الااأل الش منالقياال الااالقيواال  .ال

الالالالالالال*الااأل الش منالقيامقب القياادأل الخلياال الااالتممقالقياألكي القيفل  .ال

1
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اخههواللههلالااأل ه الاههنالقيااههلي القيثالث ه القيرههلخم ال ا ههم المالياههلنالا ري ه اليألميههل الخليا ههل القياههاال
ملأل لالإي لالقيااأل الللالااالاالوالقوادلد المال ي التر القيتلا اللالال اخوالقيااأل القيتهل ال
ل ي الرا اليالنال .ال
 رابعا :العضوية ي منظمة التجارة العالمية
اشهها االقيابةا ه القيتلياي ه اليألااههل الرأل ه القيههاموالمالق صههليي القياا لي ه القيارههامأل المالقياههاالااأل ه ال
ت ه ال قايه المالللاأله الاههاالإاق الرالصلا ههلالقياال ه القيول ايه المالقي ق خه الاههاالقتبضههال الإي ههلالرهها ال
ش مااللالالاما الرأل لالقاخل الااامر الانالقةا قءق الانال الالإاال الإا قءق القتبضال  .ال
 -1شروط االنضماي:المالدااللالال ألا:1

هاموال
 تقــديي تنــازالت للتعريفــات الجمركيــة:الت ههتالاشهها االابةا ه القيااههل القيتلياي ه الرأل ه القيه القي ق خه الاههاالقتبضههال الإي ههلالامههاي الاههاقمواليألابههلمت الاتاههم الرأله الات فههل الاا ليه الاشههللال
قيامقال التاليالنال ات لالانالت تالقيالا الإتالااالتلت الولد .
 تقــديي التزامــات ــي الخــدمات:الامهها القياميه الاههامتالخلتيا قماههل القياههاالرههااخت لالاههاالصاهل القيوههاال اليشههاالالرأله الصلئاه الخههليتمقامالمالقيشه ماالقياههاالااته ضاليمالرههل المالقيبشههلال ال
قيا بي القيوااي المالمضوالااموالماباالةمقيا ل.
ج -االلتـــزاي باتفاقيـــات منظمـــة التجـــارة العالميـــة:الاات ههاالقيامي ه القي ق خ ه الاههاالقتبضههال الإي ه ال
ابةاه القيااههل القيتليايه الخههليامصيوالرأله الل ماملههموالقبضههال اليشههالالقيامقامه الرأله الاال ههقالمال
قيا ه قم اللاايههوالقافلصيههل الابةا ه القيااههل القيتلياي ه ال(الرههاقالقافلصي ه القيابلصدههل القيتلماي ه المال
قافلصي القيالئ ق القياابي الا االقافلصيل القوايل )ال الرأل لال نالامقاقالرأله القافلصيهل الاميه ال
م مق ال ال ب التالرل لال ال القياميه اليالوايهل الله نالقتافلصيهل الختله الاهلاللهلنالرهلئاقال يهل ال
قيهججا ههل ججالمالولده الختههاالاميه الامل ههمالت ههتاليه الامصههوالاتةه القيههاموالقيبلايه الرأله البالئا ههلال
قيااالااثأل الخلافلصيل الولد .
مال امماليألا اا القيم قم الااالة م القراثبلئي ال ناليمه القةرفهلءالاهنالقياه قم الافه مضالرأله ال

تههاالق رضههلءالخاما ه ال الاههنالقافلصيههل القيااههل الااتههاا الق ا ه ق الش ه اال ناليلههمنالاثههلالد ه قال
قيم ق الصاال او الخأ أللي الثالث ال بل الق رضلء المال مضهأالقيمه ق القيدهلا الاهنالقياه اا القيهم قم ال
خاههبأالق رضههلءالاأل ه القية ه م المالقيتههاماالمالقيش ه ماالقياههاالاتل ه الااليم ههلالمالاههل والقبا لئ ههل الالالالالالالالال
1
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ماليت ههاالقيا ه اا القيههم قم القيبة ه الاههاال القرفههلءالاابههمحال كث ه الاههنالرههل الرههبميلالإي ه ال نال با ههاال
قةرفلء ال
 -2كيفية االنضماي:
ا الصلموالامي الالالااالرضمي القيابةا الانالوالوالرا الاالقتلاللالال ألا :1ال
 ا تأله الامههاي الاأله القتبضههال القيه القيرههل ال الماليتمخ ه القيبةه الاههاالد ه قالقياأله الاههنالصلههلالقيااأله القيتههل المالاههاالتليه الصلههموالقياأله الامههم القيرههل ال اللات ه ناليابه الراههلاليألافههلمضال
ا ههوالقياميه ه المالات ه ه نال ئير ههلالي ه ه االقيااامره ه الاوا ههل االا ههنال ت ههاالقير ههف قءالقياتاا هها نالي هها ال
قيابةا .
 ا تأله القةرهاقااليألافلمضههل الاهنالصلهلالقياميه الاليخه القيتضهمي الماليشههالالامهاي الاه ل الرههنالقتصادههلاالقيههماباالمالبةههل القيااههل القيول اي ه المال هها الامم ت ههلالرأل ه القيههاموالق رضههلءالاههاال
قيابةا ه الاههنالقاههلالقتاههال الرأل ههلالمالا قرهها لالمالاماي ه ال رههئأل الإي ه القيههاموالقياههاالااأل ه ال
قيتضمي .

ج-المالدهاالقيا تأله القياهااليلههمنالصهاالاه الا هلالقافههلقالب هلئاالتههموالقيابهلمت القياا ليه المالاثل ه ال
رمما لالمالاتا االقيامقال الصالرل القيواال القيااالر ا الات ه القيااهل الا هلالربهاالالامهم ال
ااامر القيتالاللإراقاالام دلالقيب هلئاالمالص ق دهلالخملهموالقبارهل القياميه اليألتضهمي المالاتهاال
ار ههما الاشه ه م الل مامل ههموالقتبض ههال الا ههوالاألتملاه ه الا ههنالا ههاقموالقيات فه ه القياا ليه ه المال
ا ههاقموالقيو ههاال القيا ههاالاه ه القتاف ههلقالرأل ههلالر ههلخمل المالا ا ههواليألااأله ه القيت ههل المالقيااأله ه ال
قي ههم قم اليألامقام ه ه الرأل ه ههل المالاا ه ه الاا ه ه القيامقامه ه الرأل ه ههلال لأله ههغالقيتضه ههمالل ه ه ي الماليده ههخأال
ال

قتبضال البلا القيافتموالختاال30ال مالالانالامصيوالقيل املمو.

لاههلالااهها القةشههل الإي ه ال نالاخههلائالمالقافلصيههل الابةا ه القيااههل القيتلياي ه التالاشهها االقياالي هوال
قيااههل الل ه نال رضههلءالقيابةا ه المال ي ه القر ههابلاقالقي ه القترههاثبلءالقيا ه لم الاههاالقياههلا ال13الا ههنال
قافلصي الا قك الياأري الابةا القياال القيتلياي ال(قيالا ال33الانالقافلصيه القيهججا ههل ججالرهلخمل)المقياهاال
ارههاأال

الاميه الختهها الاال ههقالقتافلصيه الااههلاالاميه ال وه الش ه االإخال ههلالرههنال ي ه الصلههلالامقام ه ال

قيااأل القيتل ال(قيا اا القيم قم )الرأل القتبضال  .ال
1
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 خامسا :آلية حل النزاعات التجارية نيق الدول األعضاء
يماالالءالضانالاخلائالابةا القياال القيتلياي الالاليرا الخلافلصي القيممقراالمالقةا قءق القياهاال
اتل ه الارههمي القيابلمرههل

الت ههتال هها الارههمي القيب القمرههل الماههقالد ه االقتافلصي ه الخااليخ ه القيامي ه القياههاال

وأله الخليامقالا ههلاللاتهها لالإا قءقا ههلالمالقتااثههلواليممقرههاالابةاه القيااههل القيتليايه المالصههاالاه الإبشههلءال
ااأل اليارمي القيبمقرل الربهاالتهامتالوهال الله نال رضهلءالقيابةاه الخت هتال ها الاتلياه القيوهال ال
لالال ألا :1ال
 -1إا ه قءالاشههلم ق الل ه نالقيههاميا ناليألامدههلالإي ه الت هلالراألههااليألوههال

المالرأل ه ال الرضههمال

قتراالخ الوالوالاا التالااالممالرش ال يل الياأل الإا قءالقياشلم المال لها القياشهلم الوهالوال

اا ال صدلدلالثالثهمنال ماهلالاهنالاهل والاأله الإاه قءالقياشهلم المالامهم القياميه القيامااه الياأله ال
قياشههلم اللإ ر ههلوالبر ههو الا ههنالقياأله ه الإيه ه الااأله ه الاتلياه ه القيوالا ههل القياش ههللالا ههنالصل ههلال
ابةا القياال القيتلياي الاوالامضيأالق رخل المالقيامقاوالانالاأل القياشلم .
 -2يم ههم الااأله ه الاتلياه ه القيوالا ههل اللاك ههم ناليابه ه الااكمبه ه الا ههنالوله ه قءالمالاواده ه نالاااث ههلال
ا اا ههلالاههاالقيبة ه الاههاالقيوههال الاههاالتلي ه الرهها القرههاالخ القيامي ه القياتبي ه الياأل ه الإا ه قءال
قياشلم الوهالوالقياها القيالماه القياتهاا الختشه ال يهل ال مالاهاالتليه الاشهلالراأليه القياشهلم الاهاال

قيمدموالإي التلالامقاماال ضاالا ااالقيب قم الااالاا ال صدلدلالرامنال مال.

مالاتههااالي ه االقيألاب ه الا اتي ه الات ب ه اليألبة ه الاههاالقيوههال المالامههم الخلترههاال الإي ه التاههجال
قيا ه ا نالقيااضههلاب نالمالام يا ههلالماههقالامدههي الخاتليا ه القيوههال الماههقالاخههلائالقيابةا ه ال
قيتلياي اليألاال .ال ال
المالب الثالث :المؤتمرات الوزارية للمنظمة واتفاقياتها
 أوال :المؤتمرات الوزارية للمنظمة العالمية للتجارة
بتماالقيا اا القيم قم اليألابةا القيتلياي اليألاال الا الللالرهبا نالرأله الق صهلالمال يه الاهنال اهلال
قيلههتالاههااللههلالقيارههاااق القياههاالاوههصالقيااههل القيتليايه المالاالخت ه الره القتافلصي ه القيابلثمه الرههنال
امي ال م م مق اللالال ايأالقيا اا الإاللبيه الإرهلا القيافهلمضالتهموالختهضالقيمضهليلالقيا اه القياهاال
رههلقالقتافههلقالرأله الاأا ههلالقيبةه الا ههلالوههالوالقياههمت القيالييه اليألابةاه المالصههاالرمهها القيابةاه ال
تا الب لي الرل ال2015الرش الا اا ق الم قم المالايالال لال د الالالالءالااالد االقيا اا ق  .ال
 1محمد إبراهيم عبد الرحيم ،العوملة و التجارة الدولية ،مرجع سابق ،ص.157 .
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ال
ال
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جدول رقي ()15

المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية
المــؤتمــر

المدينة المضيفة

التــاريــخ
ربغههلاههم ال

ق مو ال

05ال-ال13الايرال ال 1996ال

قيثلبا ال

18ال-ال20الال ال 1998ال

اب ه

قيثليت ال

30البماال ال-ال3الايرال ال 1999ال

ر ههلاهلال-القيمتيل القيااتا الق ا لي ال -ال

قي قخو ال

9ال-ال14البماال ال 2001ال

قيههامت ال-الصاه  -ال

ال-الر همير ه قال-ال ال

قيولا

ال

10ال-ال14الرلاال ال 2003ال

لهلبلههمنال-القيالري  -ال

قيرلا

ال

13ال-ال18الايرال ال 2005ال

دمبغاللمبغال-القيد ههنال -ال

قيرلخو ال

30البماال ال-ال2الايرال ال 2009ال

اب ه

ال-الرههمير ه قال-ال

قيثلان ال

15ال-ال17الرلاال ال 2011ال

اب ه

ال-الرههمير ه قال-ال

قيالرو ال

3ال-ال6الايرال ال 2013ال

لههليهاال-القبامبير هلال -ال

ب ه مبهاال-الل ب ههلال-ال ال
15ال-ال18الايرال ال 2015ال
قيتلش ال
Source : https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/minist_f.htmالالالال
Consulté le 08/07/2017 à 11h07

 -1مؤتمر سنغا و ار :1996
رمههاالقياه اا القيههم قم الق مواليابةاه القيااههل القيتليايه الاههاالرههبغلام الاههاالقيفاه الاههنال10الإيه ال
13الايرههال الخاشههل ل المم قءالقيااههل المالقيول اي ه المالقياليي ه المالقيم قر ه ال كث ه الاههنال120الامي ه ال
رض همقالاههاالقيابةا ه المالبههلص القيا ه اا القيامضههمرل القيااتألم ه اللاههاموال راههلوالقيابةا ه الوههالوال
قير ههبا نالق مي اه ه نالا ههنالبش ههلاالمالابف ه ه القافلصي ههل الاميه ه ال م م ه همق .المالله ه قالضه ه م القر ههائبل ال
قيافلمضهل الخشههأنالقيم قره المالقيوههاال الاهاال ضههمنالواره الرههبمق .1المالاياهلال ألههاال ده الاههلالاههلءال
ااالقيليلنالقيوالاااليألا اا  :ال
أ -ايالال وصالحرية التجارةال كاالق رضلءالرأل القيامقا اللاال هقالبةهل الااهل الره ا الخهليات

ال

قيادهلرا المالإ قميه القيم هماالقيات فيه المال ه القيات فيه الرأله القيااهل الاههاالقيرهألوالمال اههضاللههلال
شللوالقيتالئي المالإمقي القياتلاأل القياا م الرهنالقيتالصهل القياال ه القيامييه المالاتم همالاكلاهلال
قياموالقيبلاي المالق صلالبامق المالختاالد قالاأك اقاليالالا القتافلقالرألي الااالا اا الا قك .

J.NIELSON et D.TAGLION, L’observateur OCDE, N° 238, juillet 2003, P24.
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اياههلال وههصالمعــايير العمــلالاه الااا ههاالقتياه قم اللإاخههل الاتههل القيتاههلالق رلرههي القياتاه

ال

ل لالامييلالاهوالاأك هاالابةاه القيتاهلالقيامييه الدهاالقي ئه اللمضهوالاثهلالده االقياتهل المالقياتلاهلال
ات ههلالمالاأك ههاالاأ ههاالق رضههلءاليههام القيابةا ه الاههاالد ه قالقيااههلو اللاههلالا ه ال اههضالقرههاواق ال
اتههل القيتاههلال

هاموال
ه قضالتالئي ه المالقتافههلقالرأل ه ال نالالقيا ههم القيبرههلي اليألههاموالولد ه القيه ال

قيبلاي الابوفض الق ام ال بخغاال نالتالامضوالاتلالارلئأل .

ج .اههلالخليبرههخ اللتهمــيا الــدول الناميــةالامههاال كههاالاشههل لمنالالرأل ه القتيا ه قم اللابههلموالقياشههلال ال
قيبلاا الرنالا اي القياموالق صلالبامقالمالقياولا القيااالا ااالختضالقيهاموالقيبلايه المالقيتاهلال

رأله الاتم ههقالاالره الاههاالدههيل القيريلرههل القتصادههلاي القيامييه المالام ههاقالاههنالقيابره قالله نال
قيابةا المالقيابةال الق و الااالاماي القيارلراق القيفبي .
د .لاههلالتتههكالق رضههلءال نالالتكــتالت اإلقليميــةالصههاال دههخت الاه ث الرأله التاه القياخههلات الاههاال
قيااههل القياميي ه المالدههمالاههلال ه ا الإي ه الام ههاقالاههنالقيات ه المالصههااليرههلراالقيههاموالق صههلالبا همق الالالالال
ماليكههنالد ه قالقيامر هواليرههاما الام ههاقالاههنالقيامضههيأالمالقياأك ههاالرأل ه ال ميمي ه القيبةههل القيااتههااال
ق اه ق

اللاههلالا ه القيا ت ه اللإبشههلءالقيألاب ه القياا هها القياتبي ه الخليا ا خههل القةصألياي ه المالارههلبا ال

رالي ل.
ه .لاههلال كههاالق رضههلءالخليبرههخ اللتســوية المنازعــاتالرأله الضه م الاهمقا القيشههفلاي المالقيتيههلاالاههاال
رالالقيا لماليضالنالتلالقيبمقرل القياال المالاتم مالابف المالاال قالقافلصيل القيابةا .
و .الالخليبرخ اللإلخاـارات و التشـريعاتالامهاالتتهكالق رضهلءال نالقتياه قم الخاااألخهل القتواهل ال
ي ه ال ه قالتا ه القآلنالقي ه القيارههام القيااألههم المالبة ه قال نالبةههل الراههلالقيابةا ه اليتااههاالرأل ه ال

قي صلخه ه القيااخلايه ه اليض ههالنالقيابف ه ه اليد ههخأالا ههنالقيضه ه م الالرأله ه الق رض ههلءالقيه ه ناليه ه ال مقاه همقال
قيابةا ه الخلةواههل ق القيااألمخ ه ال مالدههم ال ه الللاأل ه اللههاوالقيام ههاالاههنالقيا ههااليابف ه الد ه قال
قتيا قم .
ز .مالاياهلال وههصالالــدول الناميــة األقــل نمـواالامهاالقياأك ههاالرأله ال دايه الاكلاهلالقيههاموالقيبلايه الاههاال
قيبةههل القياههل الااتههااالق ا ه ق الر همقءقالقياباي ه القصادههلايل الد ه االقيههاموال مالامرههيوالقيااههل ال

قيتلياي اللالالا اللالاا القااالرل الخاشل ل القيا ررل القياليي القياميي المالقياموالق صهلالباهمقال
يمضوالااولالااكلالاليارلرا الد االقياموالااالقيب مضاللاال ا ل.
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ح .لاههلال شههل الق رضههلءالإي ه الماههماالدههتمخ الاههاالاتم ههقالق دههاق القياافههقالرأل ههلالاههاالا ه قك ال
ياتر نالقيمدمواليألرمققالايالال وهصالتجـارة الخـدماتالمالقيباهلئجالللبه ال صهلالاهنالقيامصتهل ال

مالخلياههلياالقةد ه ق الرأل ه الاتم ههقالقيام ههاالاههنالقيات ه اليألوههاال الاههوالقيا مب ه القيكلاي ه اليألههاموال
قيبلاي الابف ا .
-2مؤتمر جنيــف :1998

اه الرمههاالقيا ه اا الاههاالاب ه ه الوههالوالقيفا ه ال()18-20الاههنالش ه الاههل المالصههاالدهها القةرههالنال
قيوالاااليألا اا الااضابلالقيامضمرل القياليي  :1ال
أ -إرههلا الاأك ههاال داي ه القتيا ه قم الخممقرههاالقيبة ههل القيااههل القيههاميا المالقيتاههلالرأل ه الافت ههلال تل ههل ال
قتافلصيه ههل القيابلثم ه ه الره ههنالامي ه ه ال م م ه همق المالاه ههلالاه ههلءالاه ههاالقيا ه ه اا القيه ههم قم الق موالاه ههاال
ربغلام .
ب-

با اه القيدههتمخل القياههاالمقا ه القيههاموالق رضههلءالاههاالاههلال اتألههقالباألسـواق الماليـة الامههاال
كههاالقيا ه اا الااههااقالرأل ه ال داي ه الات ه المالاههاأالق ر همقق المالاههاالد ه قالقيدههااالامههاال ا ههضال

قيا اا القراواق ال الإاه قءق الام ايه الاهوالضه م القيتاهلالاهاالقيابةاه اللاهلالدهمالقيتهلوالاهاال

دههبامقالقيبمههاالقيههامياالمالقيلبه القيههامياالرأله الاتره نالقيريلرههل القتصادههلاي القيكأليه اليإلره ق ال
خليبامالقياراا اليكلالقيامو.
ج .اأك االض م القيتالالقياراا الانالقالالاتر نالمالاتا قالالشـفا يةالاهاالراأليهل القيابةاه المال
قراا ق الار القيا ماالبتمالاتم قال داق القيبامالقتصادلا المالقياباي القيارااقا .
د .ت القيا اا الخل رالوالقيال الاااللجنة التجارة و التنميةالخليابةاه المالقيااتألمه الخا قاته ال
اال ههقالختههضالق تلههل القيولده الاههاالقافلصيههل القيااههل الااتههاا الق اه ق المالقيمه ق ق القيم قم ه ال
ق القيدأل الخلياموالقيبلاي المالقياموالق صلالبامق الاوالاأك االض م الافت لالد االق تلل .
ه .قراا ق القتداال الخمضي المخاار تهمـيا الـدول األقـل نمـواالولده الاياهلال اتألهقالخلياشهلكلال
قياههاالاما ههلالاثههلالاشههلأل القياا مبي ه القيول اي ه المالاههاالد ه قالقيدههااال ت ه القيا ه اا الخلياتههلمنال
ياتلمب الد االقياموالرأل التلالاشلكأل لالاوالااأالق رمققال ال الدلا قا ل.

و .اكأل ه ه القيااأله ه القيت ههل اليألابةاه ه اللابف ه ه الل ب ههلاجالرا ههلاليإلر ههاقااليالااا ههل القي ههم قم القيثلي ههتالالالالالالالالالالالال

ماليشههالالده قالقيل بههلاجالا قاته الابف ه القتافلصيههل المالإرههاقاالقيامدههيل القيااتألمه الخليافلمضههل الالالالالالالالالالالال
1
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مالقا قجالبالئا ه ههلالض ه ههانالا ه ههاقموالقتيا قما ه ههل

الإض ه ههلا الإيه ه ه الإر ه ههاقاالقيامد ه ههيل القيااتألمه ه ه ال

خااامرل القيتالالقيابلثم الرنالقيا اا القيم قم الق مواليألابةا .
-3مؤتمر سياتل :1999

رمه ههاالا ه ه اا الره ههيلالالاه ههاالقيمتيه ههل القيااته هها الق ا لي ه ه الوه ههالوالقيفا ه ه الاه ههلالل ه ه نال30البه ههماال الالالالالالالالالالالال
مال3الاير ههال الل هها الامر ههيوالقيافلمض ههل الياش ههالالامض ههمرل الاا هها الرأل ههالال ه ه ق القيابلاره ه ال
قتراثال القيشفلاي الااالقيدفمل القيتاماي القيل ئ المالقياتل القتااالري  .ال

مالصههاالقار ه الا ه اا الرههيلالالاههاالر ههمنالقياشههل ل نالخليفشههلالمالقي ه ال اههوال رلرههلالإي ه الابههلااال

قتاالدل القياتل ضه اليألتمياه الاهنالالبه القيابةاهل ال ه القيتلمايه الرهمقءقالللبه الالخته اليألهاموال
قيبلاي ال مالقياموالقيااماا الماليالنالافر الاشلالد قالقيا اا الخل رخل القياليي  1:ال
أ -قتوههاال الل ه نالقيمتيههل القيااتهها المالقتاتههلاالق م مبههاالاههنالا ه القيههاموالقيااماا ه المالقيههاموال
قيبلاي الق و الانالا ال و

البا اه الاتهل ضالادهليأاللهلالااامره المالقياهاالمدهأل الإيه ال

تههاالقصا ه قحالإا ههالقالامي ه الاا هها الاههنالقيافلمض ههل الاههوالقياتلاة ه الا ههوالاههلالا ههلءالاههاالقاف ههلقال
ا قك المالدمالالالمااالاتل ض الشا ا الانالقياموالقيبلاي .
ب-

موالا ه ال قا القيههاموالقيبلاي ه القرههال الدههما لالاههاالقيابةا ه المالدههمالاههلاللههلنالضههاالإ قا ال

قتاته ههلاالق م مبه ههاالمالقيمتيه ههل القيااته هها الق اال لي ه ه الاياه ههلال وه ههصالإا قجالقياته ههل القيل ئي ه ه المال
قتااالريه الضههانالااههلوالقوادههلصالقيابةاه القيتليايه اليألااههل الده االقياتههل القياههاالاتاله ال
خاثلخ التالئي ال

الاخلش اليأللألاقنالقيبلاي الولد المال نالده االقيلألهاقناليه الارهاف االاهنالاتال ه ال

قياال .
ج .اه ههاولالقيااااه ههوالقياه ههاباالقيه ههامياالاه ههنالوه ههالوالاه ههاأالابلصشه ههل الللب ه ه التل ه ه قالرأل ه ه القيفب ه ه نال
قيااودد ه نالاههاالقيااههل القياميي ه المالاضههوي الد ه االقيابلصشههل الاههنالصلههلالمرههلئلالقترههال المال

قياههاالللب ه الاههام التههموالقتراخههل ق ال ه القياال ه المالمضههوالصمقرههاالمالاتههل اليألااههل الت ههتال
قيا ه التههموالد ه االقياتلئ ه القيتا ههاالاههنالقيابةاههل ال ه القيتلماي ه المالقيااتيههل القيااقات ه الرههنال
قيل ئه المالااتيههل القيارهها ألك نالمالقيبملخههل القيتليايه الاههاالاايههوال بتههلءالقيتههلي المالدههمالاههلال ثه ال
رأل ه الر ه القيا ه اا القي ه القبفههضالامنال ناليدههلالإي ه الص ه ق ق الاتههاا المالخههل الاههنالقيمقضههأال

GUSTAVE MASSIAH, Les ONG et la mondialisation, quelles perspectives après Seattle ? )AITEC, Mars,
2000(, P. 3.
1
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ض م القيادا الياشلكلالادا القيبةل القيااهل القيهامياالخرهل الده االقيوالاهل القيتهلا الله نال
قياموالقيااماا المالاالدلالادليأالقياموالقيبلاي الق رضلءالااالقيابةا .ال
-4مؤتمر الــدوحة :2001
رماالقيا اا القيم قم القي قخواليابةا القياال القيتلياي الام ا القي قخت الااالقيامته الاهاالقيفاه الاهنال
9الرأله ال14البههماال الاههاالةه م الامييه ال صهلالاههلاليمههلوالرب ههلال ب ههلالاتمها المال يه الاههاالةههلالاخههلا ال
اتههاوالقيباههمالقيتههلياا المالرههيا ال تههاقتال11الرههلاال الرأله القياشه االقيتههلياا المالصههاالاه القيااه قال

وههالوالده قالقياه اا القيه الرهها الصضههليلالاههنالل ب ههلالقرههاا ق الات ه القيااههل الاههاالقيابااههل القيم قريه الالالالالالالالالالالال

مالقيدههبلري المالات ه الااههل القيوههاال المالقيمضههليلالقيااتألم ه الخليههاموالقيبلاي ه المالتمههمقالقياألكي ه ال
قيفل المالتالي القيدت القيتلا المالق امي المالقيها منالقيول ايه المال ده القيباهلئجالقياهاالاهلء الاهاال

قترالنالقيم قم القيدلا الرنالا اا القيامت 1.ال ال
-

لاالقيا اا الرأل ال داي القدالحالمالات

القيريلرل القياال اليضالنالقرهاتلا القيبشهلاال

مالقرههاا ق الراألي ه القيباههمالمالقياباي ه القيارههااقا المالقياأك ههاالرأل ه الض ه م القيتاههلالخأتلههل المال
صمقراالقافلصيل الا قك .
 اأك ههاالمضههوالتلاههل المالادههليأالقيههاموالقيبلايه الاههاالصأله الله قاجالقيابةاه الاههوالله والا ههماالإضلاي الانال الالتدمي لالرأل البده الرهلاوالاهاالقيااهل القيامييه الاهوالقتياه قم الخارهلرا ال
د االقياموالااالامقا الا ايش لالمالاشل لا لالخفلرألي الااالقيبةل القياال القياميا.
ج -اأك ههاالقتيا قما ههل القير ههلخم الخش ههأنالافت ههلالافلمض ههل الات ه ه القياا ههل الا ههاالقا ههل القيابا هها ال
قيمت االيمضوالصمقراالات

القياال القيامييه الاهوالق وه الاهاالقيترهل ال نالإافلصيهل القيااهلال ال

قةصألياي اليالنال نالاألت الام قالا الالااالامريوالبالقالقيات

.

ا -ض م القيابر قالمالقياتلمنالل نالقيابةا المالقيابةال القيامييه الق وه الاهاالااهلوالابره قال
قيريلرل القتصادلاي القيكألي المالقي ال دخأال ا قالتالاف الاب الللالمالضه م الترهاتلا ال
ارام القيبشلاالقتصادلا الرأل القيبالقالقيتلياا.
ه -مقا ههقالقياه ه اا الرأله ه القر ههاكالوالقيده ه نالمالا ههل مقنالةاه ه قءق القبض ههالا لالإيه ه الرض ههمي ال
قيابةا ه الخلةضههلا الإي ه ال رضههلءالآو هال نالمالدههمالاههلال مرههوالاههنالباههلقالرلياي ه القيابةا ه المال
يمم القيبةل القياال الااتاالق ا ق .
1
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م -مـــا بعـــد الدوحـــة:الدهها الرههنالا ه اا القيامت ه القرههالنالابفدههلالخشههأنالقيدههت القيتلا ه المال
تالي التم المقالقياألكيه القيفل ه الإتال نالده االقيارهأي الصهاالا له الافامته الماليه اليتره القيبمهل ال
خشأب لالمالبة قال داي الد االقيارأي الاماالصل ال رضلءالقيابةا الصللالقبتملاالا اا القيالرهي ال
2003اللارم ا ل الت هتالقافمهمقالرأله القدهاق الصه ق اليرهاأاللالبهاالااامره الاهنالقةاه قءق ال
هام اال
قيملبمبي الاراأاليألاموالق كث الامه قالمال ه القيمهلا الرأله الادهبيوالقيهامقءالاتأليهلالخهأنالار ال
ق اميه ه ال ويده ه القي ههثانالا ههاالة ههلالما ههماالقياه ه قويصالقةاخل ه ه الا ههاالبا ههلقال تل ههل القاف ههلقال
قي ههججاالب ججالمالقي ه ال ههبصالرأل ه ال نالقةباههلجالاههاالةههلالماههماالقيا ه قويصالقتاخل ه اليتاههاال

ق ميمي اليت ضالقياباجالااالقيرهمقالقياتألها المالدهمالاهلاليمألهلالاهناللايه القيهامقءالقياهااليالهنال
يألههاموالقياههاالاااأل ه التههقالادههبيت الاتأليههلال نالادهها ا اللاههلالرههيتمقالاههنالصهها القيههاموال ه ال

قيملا الرأل الادبيت الاتأليلالرأل القترا قا الت تالراااالدتمخ الااالإ الاالاموالارهاايوال
نالااادلالخلتايلالا لالانالقيامقءالااالةلالد االقيا قويصالقتاخل .
مالصاال رألب الختضالقياموالاولما لالانال نال ا الد قالقيم ق القي القبا ل الله قءق القتواه ق ال
إي ال نالقياا القيتل اليألابةا ال كاالرأل ال نالد قالقيم ق الرم اليراوا الخا م الرلاي اليتلال
اشلال القيدت القيتلا القيااالا ااالقياموالق صلالبامقالماليي الياتم قالقداق القصادلاي  .ال

 -5مؤتمر كـانكوق :2003

تض الإي الد قالقيا اا المم قءالاال ال146الامي الرضمالاهاالقيابةاه المالدهمالاهلالياثهلال%93ال
اههنالقيااههل القيتلياي ه الماليتههاالوار ه ال يههل الاههنالقيافلمضههل القرههاا

الاههنال10الإي ه ال14الرههلاال ال

اشلالقيا اا القيم قم القيولا اليابةا القياال القيتليايه الاهاالقيامدهلالإيه التهلالمرهيطاليالهنال نال
ه ا الرأل ه الات ه القياخههلات القياال ه المالولد ه الاههاالقيابااههل القيم قري ه المال اههوال ي ه القي ه ال
قره ههاا ق القيوالاه ههل القيامد ه ه الل ه ه نالقيه ههاموالقيغبي ه ه المالقيه ههاموالقيفم ه ه المب ه ه نالقيمتيه ههل القيااته هها ال
ق ا لي المالقتاتلاالق م مبا 1الت تالللب القتواالال القيامد الاااثلالااالرا الاراميل  .ال
ال

1

J.M.PAUGAM, Pour une relance de cycle de développement : refonder le consensus multilatéral après
Cancun) IFRI, octobre 2003(, P. 7.
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أ -رأل القيارام الق موال اض القياموالقيغبي القيغلءالللال شللوالقيار القي الاماا اليألاه قم ر نال
مالقيارههلراق القياخلشه الإيه
يات

المالدههمالشه االقيههاموالقيبلايه الاههنال اههلالقيامدههلالإيه القافههلقال

الللالاليألاخلاوالقيم قرا.

ب -مالرأله القيارههام القيثههلباالاليله القيههاموالقيمتيههل القيااتهها الخفههاأالق رهمققالخليتههاالق صده ال
ل بالال اض ال م مخلالقيامقام الرأل ال ي ال ب لالا االات قالامئيل.

ياه حالده قالقيفشههلالاده الابةاه القيااههل القيتليايه الخلراخههل ق الاأله القيم قره المالقيه الدههمال
اتلالقواال اليشللاللمقخ ال ئيري اليالافلقالرأل الخلصاالقياألفل القياا مت الرأل القيبمل  .ال
-6مؤتمر هونغ كونغ :2005
اا ال 13الايرال ال 2005القاااو المم قء القياال الم القياليي الم القيول اي اليتمقيا ال 150الامي ال
رضمالااالقيابةا الت تالامدلالق رضلءالقي القافلقالدم لالمالقي

الالءالختاالاا القبامليي المال

قيغلء القيتا ا الان القافلصيل الججاهل ال1947ججللافلصي الق ييل القيااتاا الم الال الا ا الرب ل الانال
بمقرل الماليالنالقبالمال د الالالالءالااالد قالقيا اا الااالقيبملاالقياليي  1:ال

أ .اه القتافههلقالرأله ال نالب ليه ال2013الرههاكمنالآوه القاههلاليألمضههلءالرأله الإعالنــات التصــدير
للمنتجات الزراعيةالرأل القي

الانالاأل القياموالقيبلاي ال نالاكمنالصللال ي .

ب .ر امص الدعي صادرات القاقالقراخل قالانالرب ال2006المالقرال الد قالقيات اللأميمي الاهنال
الالقيتاالانالقيار القياتألا.
ج .اات ه ههاالقيه ههاموالقيااماا ه ه الخلره هها قاال%97ال(صله ههموالخته ههضالقتره ههاثبلءق الاثه ههلالقيابره ههمال ال
خليبرهخ اليألمتيهل القيااتهها الق ا ليه المالق مالخليبرههخ اليأليلخهلن)الاهنالقيابااههل الاهنالقيهاموال

قيبلاي الاتفل الانالقي رم القياا لي المالبةل القيتدصالقلااقءقال.2008
د .مقاههقالق رضههلءالرأل ه الاتهها لالقتافههلقالخشههأنالقياألكي ه القيفل ه المال ي ه اللإراههلءالص ه ق الاقئ ه ال
يله ه قءق القتواه ه ق المالقيد ههت الير ههب ال2003مالقيه ه الير ههاأاليأل ههاموالقيفم ه ه ال ه ه القيابااه ه ال
يألامي المالقيااالاتلباالانال ا قضالاماب الاثلالقير اقالمالقياال لالخلرا قاال امي الابري .
-7مؤتمر جنيـف :2009
رماالقيا اا القيم قم القيرلا اليألابةاه القيتليايه اليألااهل الاهاالقيفاه الاهنال30البهماال الإيه ال02ال
اير ههال ال2009الاموالامض ههم الر ههل الد ههمالابةاه ه القياا ههل القيتليايه ه المالقيبة ههل القياا ههل الاات ههااال
https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min05_f/min05_f.htm , Consulté le 05/07/2017 à 22h30.
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ق ا ه ق المالقيل ئي ه القتصادههلاي القيتلياي ه القي قدب ه الماليههأااالد ه قالقيا ه اا الختههاال بت ه الرههبمق الا هنال
آو القبتملاالاهاالدمبهغاللمبهغالمال يه الرأله القيه

الاهنال ناليهمقئأالقيابةاه الاهبصالرأله القبتمهلاااللهلال

رلا ن الماليكهنالاتثه القيافلمضهل القيولده اللاميه القيامته القياال ه الللبه الم قءالقياأا هل الماليمهاال
تض القيا اا الالاليمل

ال3000الابام الياثألمنالال153الامي الرضمالمال56الرضهمقالا قصخهلالت هتال

القيمقرههت الق دايه القياههاال مي ههلالق رضههلءاليألابةاه القيتليايه اليألااههل الاههاالاأله ال
اههاوالده االقياشههل ل ال
قية ه م القيد ههتخ الت ههتالاه همقانالقياه ه اا الاههوالق ماه ه القتصاد ههلاي المالقياليي ه المالل ه ه الرار ههلراال
قيابةا الرأل القيو مجالانالق ما الماليالنالقل قمال د الص ق ق القيا اا الااالقيبملاالقياليي 1:ال ال
 قياأك االرأله ال دايه الام القيابةاه القيتليايه اليألااهل الاهاالقةبتهل القتصادهلا اليألوه مجالاهنالق ماه المالقيتهاالاهنالقيفمه الاههاالقيلألهاقنالقيبلايه المالضه م القةخمههلءالرأله القيختهاالقةباهلئاالاههاال
قيافلمضل المالإرالءال داي الولد اليألمضليلالقيااالا القياموالقيبلاي .
 قيابمي الإي الا قم االقتافلصيل القياال القيثبلئي المالقةصأليايه المالدهمالاهلالصهااليشهللالرلئمهلال اهل القيبةل القياال القيااتااالق ا ق

المالقياأك االرأل الض م القيتالالاهنالقاهلال ناليتاهلاللهالال

قياب ا نالااالقاالاالقتبفالحالقياال .
ج -قياأك ههاالرأله ال دايه الامرههيوالراأليه القتبضههال الإيه القيابةاه المالضه م الامههاي القيارههلراق ال
قيفبي القيالما الااالاايوالا قتلالقتبضال .

ا -ا ه القياا ه قالإي ه الختههضالقيمضههليلالقي قدب ه المالقيارههاملألي المالقياههاال ات ه نالاتلياا ههلالاههنالصلههلال
قيابةا الاثلالصضي الاغ القيابل المالق انالقيغ قئاالمالق انالقيالصم .
ه -قياأك االرأل ال دايه القيابةاه الاهاالامقا ه القياتهايل القيارهاملألي المال دايه الاتم همالرالصلا هلال
اوالقيابةال القياميي الق و ال ق القيدأل .
 -8مؤتمر جنيـف :2011
رماالقيااأل القيتل اليابةا القياال القيتلياي الاألر القيا اا القيم قم الالقيثهلانالاهاالاب ه الوهالوال
قيفا ه الاههنال3الإي ه ال15الايرههال ال 2011المالقي ه الش ه االقيامقام ه الرأل ه القبضههال اللههلالاههنال مرههيل ال
قياللالق رما القيرلامق الماليماالا القياا قالإي الثالتالاتلم ال ئيري  2.ال
 .أهمية النظاي التجاري متعدد األا ار

و منظمة التجارة العالمية:

https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min09_f/min09_closing_f.htm, Consulté le 10/07/2017 à 11h50.
https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min11_f/official_doc_f.htm , Consulté le 10/07/2017 à 20h00.
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ت ههتال كههاالق رضههلءالرأله ال دايه القيبةههل القيااههل الااتههااالق اه ق المالقيتاههلالرأله الامم اه الالالالالالالالالال
مالاتأل ه القكث ه القرههاالخ التتايلاههل القيههاموالق رضههلءالمالولد ه الاههاالةههلالقيل ئ ه القتصادههلاي ال
قيتليايه ه القيد ههتخ القي قدبه ه المال يه ه الا ههنال ا ههلالاتف ههمالقيبا ههمالقتصاد ههلا القيت ههليااالماليتاليه ه الالالالالالال
مالقيابايه اللاههلالشههااالق رضههلءالرأله ال دايه الإخمههلءالق رهمققالافامته المالاللاته الاايههوال شههللوال
قيتالئي القيااالا ا القي الاخلا القتصادهلاالقيتهلياا الخلةضهلا القيه القياأك هاالرأله ال دايه الراهلال
ق ا ههم القياقئاه ه اليابةاه ه القياا ههل القيتليايه ه الخا ههلالا ههاال يه ه الام د ههلالا ههاالاا ههلوالاالخته ه الابف ه ه ال
قتافلصيل القيملئا اليااب القيبمقرل المالات

القيشفلاي  .ال

 .الالالتجارة و التنمية:
كههاالقيههمم قءالرأل ه ال نالقياباي ه الدههاالربد ه ال رلرههاالاههنالراههلالابةا ه القيااههل القيتلياي ه المال
رأل الق اخلا لالقيمث هقالخليااهل الااهليل ناللااره اال دهاق اليابه القيااهل المالقيابايه اللاهلال كهامقال
رأل ه ال نالقتلههل القياتلاأل ه القيولد ه المالقيافض ه ألي الدههاالاههمءالتال ااههمالاههنالقافلصيههل القيابةا ه ال
قيتلياي ه اليألااههل الادههاا نالرأل ه الابف ه الاههلالاههلءالاههاالا ه اا القيامت ه اللاههلالا ه القياشهها االرأل ه ال
ضه م القيتاههلالرأله الاتا ههقالقياتههلمنالله نالقيابةاه المالقيابةاههل الق وه القياتبيه الخليابايه المال

ترهيالالا لههمالقيااههل القيتهليااالمالقيه ال ألته الام قالا اهلالاهاالااههلوالاره الريلرههل القيااههل المال
م ههلا القيمهها القيادهها

اليألش ه لل الخلةضههلا الإي ه الض ه م الاشههايوالمالار ه القيلألههاقنالقيبلاي ه المال

ارلراا لالااالقياتلالالاوالقيمضليلالقيااتألم الخليل ئ .ال
ج -جولة الدوحة للتنمية:
ت تال ر

القيمم قءالرنال رف المالقرا اهمقاللماهماالما هل البةه الاواألفه الإيه التهااللل ه المال

اههنالثه الااههنال ه القياتااههلالقتبا ههلءالاههنالاايههوالربلده الاميه القيامته اليألابايه الاههاالقيارههامللال
قيم ه المالخلياههلياالتلههاالاههنالقتياه قم الاههنال اههلالقيتاههلالخا م ه الشههفلا المالشههلاأل البتههمالقيمدههموال
إيه ه الولااه ه البلاته ه الاات ههاا الق اه ه ق اليا ههاموال را ههلوالقيامته ه المام ههلاليل بلاا ههل اللا ههلال ره ه

ال

قيهمم قءالرهنالماهماال خه الاهاالاره لالقيافلمضههل اليألمدهموالإيه الامها ال ره المال يه الاهنال اههلال
قترا ق الخليتلا الإي الام االانالقراكشل الب جالافلمضاالاواأل الاالالالرالالدهمالرهلئاالقآلنال
اوالقتا ق الاخلائالقيشفلاي المالقيشاميي .
ال
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-9مؤتمر نـالــي :2013

رما ال شغلوالقيا اا القيم قم القيالرواليألابةا القيتلياي اليألاال الاهاالإبامبيرهيلالرأله الاهاق ال5ال
ي ههل الا ههنال3الإيه ه ال7الاير ههال المالا ههنال ده ه الا ههلالا ههلءالا ههاالده ه قالقياه ه اا الد ههمالقا ههالقالا ههلاليته ه

الالالالالالالالالالال

ل هه:الحــزمـــــة نـالـــــيالمالدههاالرخههل الرههنالاخههلا الاا هها الاههاالابةا ه القيااههل القيتلياي ه الاههام التههموال
ارههلرا القيههاموالقيبلاي ه المالقيههاموالق صههلالبا همقالاههاالشههللالقافلصي ه الار ه لالقيااههل القياا هها الت ههتال
ااته الده االقتافلصيه ال اههلقالاا هها اليااهم القيههاموالقيبلايه الاهنالوههالوالامههاي القيارهلرا اليكههلالقيههاموال
قياهاالااألل هل الماليمهااللهلنالدبهل الااهلم اللل ه الاهوالده االقياخهلا الاهنالصلهلالقيا هل

قيالبته

الالالالالالالالالالالال

م رم الاكالالقيابشآ القياا ا القيا ماالقيااالال ي لالقيابةا المالاااثلالمةلئف لالاا 1:ال
أ -اره ه القي ههاموالق ص ههلالباه همقالمالقي ههاموالقيبلايه ه اليام ههي القتايلالا ههلالقيولده ه المالاتا ههاالشه ه للءال
قياباي القياتااأل ناليارلراا الرأل الاأللي الاأل القتتايلال .

ب -ضالنال اضلالقية م القياالب الياهااقالقياتألماهل الله نالقياهلبت نالمالقيااألمه نالاهنالوهالوال
وألقالابد الاخلاوالقياتألمال اليألت ضالمالقياأل الرأل القيارلرا القيامبيه القيااتألمه اللاره لال
قياال .
ج -اماي الابأالةراقاالاشهل والاهاالقيةه م القياهااليتهااالا هلالقيتضهمالاال رهلالاتهااالالماليكهنال
تال ههاالنالاههنالااههم الاش ه م ال مال داي ه اليألاال ه المال ه الصههلا الرأل ه الإ اههلاالاام ههلالاههنال
ادلا ال و اليار الإراقاالاما حالاش م .

الده قالماليتاله القياالتةههمنال نالده قالقتافههلقاليتاله الال ويههلالمالق موالاههنالمره الابه الاأرههي ال

قيابةا المالقي الانالقياباة ال ناليتممالقتصادهلاالقيتهلياااللا ي همنالامت الا همالواهم الا اه ال
رأله الا ههقالقباههلمالقيل بههلاجالقيمقرههواليات ه القياخههلات القياال ه القيه ال األههقالرأله ال2001المال
ي اليالق اللالالراراأالد االقتافلصي اللإ الاالاال نالقيمةلئ الرل القيتلي الخلةضهلا الإيه ال نال

قتافلقالريرلراالقياموالقيبلاي الرأل الاهما الاهلاليفهمقال400الاأليهل الامت الرهبميلاللارهلرا الاهنال
قتصادلاق القيكل اليألتاالانالاكلي
-10

القياال  .ال

مؤتمر نيـروبي :2015

OMC. Accord sur la facilitation des échanges(Bali :Conférence ministérielle Interview, session
3-6 décembre 2013).
1

212

الفصل الثالث

النظام التجاري العالمي بين اإلقليمية والتعدديـة

الالالقبتماالقيا اا القيتلش الااالل بيلالاهنالقيفاه ال15الإيه ال18الايرهال المالقيه القبتمهاال موالاه ال
ا ههاالاميه ه القا ميه ه المالخت ههاالافلمض ههل الش ههلص الااألله ه الا ههاالقياه ه اا ال ما ههلالإض ههلايل الشه ه االقياه ه اا ال
قبضه ههال الاميا ه ه نالاا ه ههاا ناليألابةا ه ه المال اتأله ههقالق ا ه ه الخله ههلالاه ههنال اغلبره ههالنالمالي ل ه ههل الماليمه ههاال
قضهها

القيابةا ه الإي ه الاههاأالخههل القيافلمضههل المالقياههاالبههاجالرب ههلالاههلاليرهها :الحـــزمة نيروبـــيالالالالال

مالقياههاالا لههم الرأله القياأله القيم قرههاالمالخدههف الولده 1الابلارههي القيدههلا ق المالقيماههنالمالقيههاموال
ق صلالبامقالمالآيي القياوم نالقيتلمااالخغالضالاتم قالق انالقيغه قئا الت هتالاه القياأك هاالرأله التهقال

قي ههاموالقيبلايه ه المالق ص ههلالباه همقالا ههاالاره ه القياو ههم نالقيتل ههماااليألتف ههل الرأله ه القاب ههلالقيغه ه قئاالامنال
قيات ضاليمضليلالارمي القيابلمرل ال مالصضليلالإاه قءق الاتميضهي الت هتالضهانالقيمه ق القرهاا ق ال
قياف ههلمضاليألامد ههلالإيه ه الت ههلالاقئه ه الياش ههلأل الاره ه القياو ههم نالقيتل ههمااالختأل ههموالقياه ه اا القي ههم قم ال
قيملا  .ال
لا ههلالا ههلءالا ههاالقةر ههالنالقي ههم قم القيد ههلا الر ههنالقياه ه اا ال نال امصه ه القي ههار القيم قر ههاالي ههاموال
قياامااه ه الا ههم قالا ههوالا ههبأالقي ههاموالقيبلايه ه القيار ههام ا القيد ههلاي اليألغه ه قءالقيت ههقالا ههاالاره ه الد ههلا قا لال
قيم قري ال(ار القيارم قال-الار القيبملالقيهاقوألاالمالقيوهل اا)التاه الرهل ال2030الخفاه الام هاالخرهخوال
رههبمق الرههنالقيفا ه القياالت ه اليألههاموالقيبلاي ه المالقياتههاا الل ههال2023اللاههلالاضههانالقةرههالنالقيههم قم ال
يضلالقرهاا ق القيافهلمضالاهاالقيابةاه التهموالآييه القيمصليه القيولده اليألهاموالقيبلايه المالقياهاالا ها ال

إي التالي القيرمقالقياتألاالي االقياموالانالقيم لا القيكل الااالتا القيمق اق الانالقيرألوالقيمالقريه ال
مالقتبوف ههلضالقيكل ه ه الا ههاالق ر ههتل المال يه ه ال ه ه الااليخه ه القي ههاموالقياامااه ه اللاأا ههلالقياف ههلمضال
خشأب لاليت نالقيافلمضالتموالاتم القيبفل اليألرمققالايالال اتألقالخليرألوالقيم قري  .ال
لاههلالقشههااأل القيتما ه الرأل ه الااامر ه الاههنالقيم ه ق ق اليدههليأالقيههاموالق صههلالبا همق الاياههلال وههصال
صمقراالقيابشأالقيافض ألي المالقياتلاأل القيافض ألي الياماااالقيواال الانالد االقيهامو الخلةضهلا القيه ال
ااامر ه الاههنالقيم ه ق ق الاههنالشههأب لالار ه لالراألي ه القيادهها الاههاالقيههاموالق صههلالبا همقالقي ه القيههاموال
قيااماا الااالقال القافلصيل القياال القيافض ألي الانالالب المقتا .ال
مالرأل القي

الانالإرالنالبالحالقيا اا الإتال نالدبهل الرهااقالاهنالقيامضهمرل القيوالايه القياهاال

يه ه ال ههاالنالقياه ه اا القي ههم قم الا ههنالقياغأله ه الرأل ههلالمالقيا ههاالللبه ه الات ههلالا ههاوالا ههنالصل ههلالقي ههاموال
1

https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/mc10_f/nairobipackage_f.htm , Consulté le 15/07/2017 à
08h00

213

النظام التجاري العالمي بين اإلقليمية والتعدديـة

الفصل الثالث

ق رضههلءالخليابةا ه الر همقءقالاههاالاا ه القيافلمضههل الاههاالب مبههاال مالصلأل ههل المالرأل ه ال ر ه لالامص ه ال
قي ههاموالق رض ههلءالا ههنالقر ههاا ق ال مالقب ههلءالقيافلمض ههل القيولده ه اللاميه ه القيامته ه اليألابايه ه المالله ه قال
اب اي القيافلمضالمالإضلا الامضمرل الاا ا ال ابا القيافلمضل  .ال
 ثـانيا :اتفاقيات منظمة التجارة العالمية
يمههاالللبه القتافلصيه القيتلاه اليألات فههل المالقيااههل الججاههل 1947ججالدههاالقافلصيه القيااههل القيتليايه ال
قيمت هها المال يه ه الإيه ه ال ليه ه القةر ههالنالر ههنالاأر ههي الابةاه ه القياا ههل القيتليايه ه الماليم ههاالقش ههااأل ال
قيهججا ههل ججالخلةض ههلا الإيه ه البد ههمصالقتافلصيه ه البفره ه لالإت هها الرشه ه المثيمه ه الصلبمبيه ه المالل مامل ههموال
افلد الا الإبالمدهلالاهاالقيفاه الاهلالله نال( )1994-1974المالقياهاال دهخت الختهاال يه الاتاله الاهمءقال
انالقيهججاههل ال1994ججالقي الالب القافلصي القيهججاههل ال1947ججالبفره ل المال يه الخااه االقيامصيهوالرأله ال
قيمثيم القيوالاي اليامي الق م مق الالااال15ال ا لال1994الااالا قك القياغ بي  .ال
مالصههاالاضههاب القيمثيم ه القيوالاي ه اليامي ه الق م همق الللا ه القيا ا خههل القيولد ه اليملههموالقافلصي ه ال
قبشلءالابةا القياال القيتلياي المالقتافلصيل المالقياالقاهقالقياألتمه الل هل المالصهاالاهلء القافلصيه القبشهلءال
قيابةا ه الالمب ه الاههنال16الاههلا المالمصت ه الرأل ههلالقيههاموالقياشههل ل الاههاالواههل الامي ه الق م همق 1الالالالال

مال يتقالل لالمقتاالمالرش منالقافلصلالمالمثيم الافلد الاممر الرأل ال بت الاالتق .ال

 الملحق األول:المال اكمنالانالثالث ال امقء

ال* الملحق ( :)1أ) ماليض الثالث الرش القافلصي الخشأنالات

القياال الااالقيرألوالججاههل ججالمالاهنال

ض ههاب لالقتاف ههلقالقيو ههلصالله هإا قءق القتر ههاثال الا ههاالقياا ههل الججاه ه ل ججالخلةض ههلا الإيه ه الالبه ه ال
قافلصيل القيم قر المالقيابرمال المال

دل .ال

*الالملحـــق ( )2ب)الماليض ه القتافلصي ه القيتلا ه اليألات فههل المالقيااههل الاههاالقيوههاال الججاههلا ججالمال
قيه اللههام االيضه الااامره الاهنالقياالتههقالتهموالقيوههاال القيالييه المالقتادههلت المال

دهلاليكب ههلال

اايتلالاتال الامءقالانالقافلصي القيواال البفر ل .ال
*الالملحق ( )1ج)المال اضانالقافلصي القيامقب القياادأل الخلياال الااالقياألكي القيفل الججا ب جج ال
 الملحــق الثــاني:المال اضههانالمثيم ه القيافههلد الخشههأنالقيممقرههاالمالقةا ه قءق القياههاالاتل ه الارههمي ال
قيابلمرل .

1

لإلطالع على املزيد فيما يخص محتوى اتفاقيات املنظمة العاملية للتجارة أنظر املوقع الرسمي للمنظمة على الرابط:
http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/argm1_f.htm
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 الملحــق الثالــث:المال اتألههقالخآييههل الا قاته القيريلره القياال ه المالاايههوالقتافلصيههل القياامااه ال
هلالماللمتها ال
ال
داالقيااالااثلالقافلصيل القياال القياميي الااتاا الق ا ق المالقياهاالاألاهم الل هلالاايت
مقتا ال ي الامي الادخأالرضمقالااالقيابةا .

 الملحــق الرابــع:المال اضههانالد ه قالقياألتههقالاههلاليرهها الخلتافلصيههل القياال ه الااتههاا الق ا ه ق الالالالالالالالالالالال
مالدههاال بههوالقافلصيههل الااتألههقالخلياههلئ ق القياابيه المالقياشهها ل القيتلمايه المالابااههل الق يخههلنالالالالال

ماليتم القيخم المالد االقتافلصيل التال ألام الل لالرم القيتضمالقيابض الإي لالامط.
مالد قالمالالألغالقتافلصيل القياال القيامييه الاهنالت هتالامضهمرلا لالإيه ال بته القافلصهل ال ئيرهي ال
اتالالاب لالق داي القيكل المالدا :ال
 oاتفاقية التجارة ي السلع

''جــات'' ال
ال

 oاتفاقية التجارة ي الخدمات

'' الجاتس'' ال

 oاتفاقية الملكية الفكرية

''التربس'' ال

مالقي قخت ه المالقياههاالتالاتة ه الل ه ق القيمهها الاههنالق داي ه ال ه ال دا ا ههلالقيخليغ ه الراأليههلالمالصلبمبيههلال
الماااثههلالاههاالقافلصي ه الاههضالقيابلمرههل

اللاههلاليالههنالإضههلا القافلصي ه القترههاثال الججا ه ا ججالإي ه الد ه قال

قيام ههي الخلراخههل الامضههم القترههاثال اليتةه الخمهها اللل ه الاههنالق دايه الإيه الالبه الابةههي القيرههألوالمال
قيواال المالقياألكي القيفل المالقيابلمرل  .ال
ال
ال

ال
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المبحـــث الثالـــث :العالقـــة نـــيق اإلقليميـــة و النظـــاي التجـــاري متعـــدد األاـــ ار
ي ااار تحرير التجارة

اتاالقتافلصيل القياال القةصألياي الامءقالتال ااهمالاهنالقيااهل القيامييه المالقياهاالااثهلالاهاالقيمقصهوال
اه ههلاليمه ههل

الاه ههنالبد ه ه التا ه ه القياخه ههلات القياال ه ه القيتلياي ه ه المالاه ههنالق اه ههأال نالاأو ه ه الد ه ه اال

قتافلصي ههل ال دايه ه ال كله ه الا ههاالقير ههبمق القياملأله ه المال اه ه الاال ههقالده ه االقتافلصي ههل الخ ههليامقم الا ههوال
قيبةل القياال القيااتهااالق اه ق المالقيه الامهمااالقيابةاه القيتليايه اليألااهل المالدهمالاهلاليالهنال نال
يرههلد الخشههللاللل ه الاههاالاتم ههمالات ه القيااههل اللاههلالصههاالات ههقالد ه االقتافلصيههل القةصألياي ه الت ل ه ال
قياال الاوالقيلألهاقنالوهل جالقياكاهل الده قالمالاكاهنالقيمضهي الق رلرهي القيااتألمه الخليا ا خهل القةصأليايه ال
اههاالقاههل الابةا ه القيااههل القيتلياي ه الاههاالاهها الاالئا ه القيملرههاالقيملئا ه الضههانال تلههل المالقافلصيههل ال
قيابةا ه ه الت ه ههتالاكفه ههلالضه ههالنالاتم ه ههقالقيامقاه ههقالمالقياكلاه ههلالل ه ه نالقةاه ههل نالياده ههخأالقيا ا خه ههل ال
قةصألياي الخاثلخ الصم الااوالياتم مالات

القياال القيتلياي الااالقةال القيااتااالق ا ق  .ال

المالب األول :منظمة التجارة العالمية و تحرير التجارة
اتاالابةا القياال القيتلياي القتال القيا رراالقيامياالقيمت االقيه اليضهوالمالياهم الماليشه

ال

رأل ه الاال ههقالقيممقرههاالقياههاالاتل ه الت ل ه القيااههل القياميي ه الل ه نالاموالقيتههلي القياواألف ه المالمةيفا ههلال
ق رلرههي الاباههم الرأله الضههالنالقبرههيل القيااههل الخههأكل الصهها الاههنالقيرالره المالقيره المالقيت ه المال
ي ه ه اليضه ههالنالقتاه ههاقاالقياره ههاا اليألاره هها أل المالقيابه ههاجالخليره ههألوالاه ههوالاه ههما القوايه ههل ال مره ههوالاه ههنال
قيوهاال الالاه القيدههبوالمالالمبلا هلالمالامقادهلالقيوههل المالله ي اللوهاال القبالا ههل المالله ي اليضههانال
لههلالقياباا ه نالمالقيادهها نال نالق ر همققالقيول اي ه الرههاةلالافامت ه الاقئاههلالي ه الااههلال ه ا الإي ه ال
إصلا الرلي القصادلا اليرمااالقي ولءالمالقيرال المالقيبامالقتصادلا 1.الال

 أوال :األبعاد التي تحكي النظاي التجاري متعدد األا ار

اأث الرالالقيبةل القياال القيامياالختا ال ختلاالاواألف الاااثلال رلرلالاا 2:ال

 -1بعد القانوق الدولي:

إنالالباالاألرف القياتااي الاتاالقيفل الق رلري المالقياباقالقيملبمباالم قءالقيامقدلالتافلصيهل ال

رلياي الاثلالقافلصي القيهججاههل ججالمالصيهل الا ررهل الامييه الاثهلالابةاه القيااهل القيتليايه المالقياهاال
 1عادل املهدي ،عوملة النظام االقتصادي العالمي و منظمة التجارة العاملية ،مرجع سبق ذكره ،ص.184 ،
 2أسامة املجدوب ،العوملة و اإلقليمية تستقبل العالم العربي في التجارة الدولية ،مرجع سبق ذكره ،ص-ص.194-190 ،
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اةه القيغليليه القيتةاه الاههنالادههلا القيااههل الاههاالقيتههلي المالاهها الده االقيابةاه الرهها القافلصيههل ال
دا ههلالتا ه القآلنالدههاالقافلصي ه القيهججاه ههل ججالقياههاالااثههلالق رههل القيامضههمرااليكلا ه القتافلصيههل ال
قيا ههاال ر ههف

الرب ههلالا ههمت القيافلمض ههل القيا ههاال ا ه ه الا ههاالقال د ههلالمالام ههم القتافلصيه ه الا ههاال

ق رل الرأل الرا الاخلائالصلبمبي ال دا ل :ال
الالا القيامي الق مي الخلي رلي المالدمالقيالا القي ال ا الرأل ال رلر الاخلاوالااأالقياتلاأل ال الالالقياال القيافض ألي الل نالقياموالق رضلء .ال
-الال هها القياتلاأله ه القيمابيه ه القيه ه اليتب ههاالا ههبأالقيا ههم االق ابل ههاالبفه ه الاتلاأله ه القياه همقاب نال

خليبرخ اليتممقالقياال المالقتراثال .الالالالال ال
ال

مالياثههلالد ه قنالقيالههاآنالقيملرهها المالق رههل القيمههلبمبااليات ه القيااههل القيتلياي ه الي ه قالاههإنال

دبههل القرامههلاقالرههلئاقالخأب ه الإ قالا ه الااليم اههلالخد ه قا المالقيا ه قم اللههلاأل ن الارههمقالاات ه القيااههل ال
قيتليايه ه الا هها ايلالا ههنالصخضه ه القيأله همقئأالمالقيم ههماالقياواألفه ه الماليك ههنال ر ههخل الااتأل ههقالخ ههلياال قال

قيتاألههااليه الاكههنالقافلصيه القيهججا ههل ججالدههل ا الاههاالقتياه قم الله هابف الاخلائ ههل اللاههلال بخغههاال نالاكههمنال
ده االاههنالقيبلتيه القيبة ه الولده الاههاالةههلالماههماالقرههاثبلءق الرا هها الاضههابا لالقتافلصيه الاثههلال
قتر ههاثبلءق القيه همق ا الا ههاالقيا ههلا ال7القيا ههاالالي ههوالاه ه ضالقةاه ه قءق القيمصلئيه ه المالقيتالئيه ه الر ههنال
ا قالا ضال رم الاللات القة ققالمالقي رم القيات في .الالالال ال
-2البعد االقتصادي:
يتههاالادههاألأالججقيااههل القيت ه ججالخاثلخ ه القيختههاالقتصادههلا اليألهججاه ههل ججالمالاههنالد ه قالقياباألههقال
يتاماال بدل القياال القيت ال نالقيامق االقياالت الرليايلالر ا الادهايا لالخشهللال كثه اللفهلء الإ قال

اههلالاا ه الإاق ا ههلالخفتههلالصهالهم الالقيرههمقالامههط المالدههمالاههلال ااأل ه الابلار ه الاثليي ه القمالرأل ه الق صههلال
صللألي اليألاال قالمالالرأل المالدمالالاليتاالش الالض م لاليت القيااهل المال ااأله الااليم هلالاهما ال
للالالقياتألمال الرنالة م القيت ضالمالقياأل

المالدمال ا ال

الااهلحالاقئاهل الرهمقءقالبا اه ال

قيرمقالقياتمها ال مالبا اه الاهاولالقيتلماهل اليتاه الده قالقيبهم الاهنالقيابلاره الياتم هقالال دهاق ال
مالادهليأالات به ال اهلالقيابلاره القيفلرأله القيمللأله اليألاال هقالااتبههاالاأله القياههاالاأوه الاهاالقراخل دههلال
نالقيرههمقالاثأله الاثههلالقيااااههو الدههمالرخههل الرههنالبةههل الشهها االقياتم ههاالمالقياههاقولاللا اه الااتههلال

اههنالقيدههت القياههأث الاي ه الخشههللالإ اههللاالرههنالا ههقالقيأل همقئأ المالخلياههلياالاتلمي ه القياتل ه ال مال
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الا لالده قالقيبةهل القياتمهاالرهنالا هقالااامره الاهنالقيممقرهاالقيامضهمر اليتهاال اه قال ه الاتهلو ال

ت ههتال نالاغ ه ه ال ت ههاالقيتبلده ه الر ههيتباالامنالشه ه الاغ ه ه الربلده ه ال وه ه الخلياختيه ه اليه ه الاك ههنال
خليضه م الارها اا الخههلياغ

المالخلياهلياال لههامالاهنالق اضههلالاال هقال رههألم القيابلاره القيفلرأله ال

خلراخل دلال كث القصا قخلالية م القيرمقالمالاااألخلا المال كث الااليملال تلل القيت ضالمالقياأله ال
امنالااولالرمقءقالتلمااال مالانالصللالااامرل القيادليأالقياواألفه القياهاالاتااهاالإيه الاشهمي ال

قيابلار  .ال
مالاههاالقيمقصههوالاههإناللههالالاههنالقياف ههما نالاههاالق رههل ال ار ه الخلياههلخوالقيبة ه الق ص ه

الإي ه ال

قياثليي ه ه المالقيمقصه ههوالاواأل ه ه الاالاه ههلالره ههنالقيبة ه ه المال خم ه ه القيله هها لالقيثليه ههتالمالده ههمال نالاامقاه ههقال
قيادههليأالقيف ايه اليألههاموالخدههم الااتههلالاههنالات ه القيااههل الخاثلخه القيويههل الق اثههلالاههنالقيبلته ال
قيتاأل  .ال
مالاشه ه الصض ههي الت ه ه القياا ههل الار ههأي القياا ههل القيتلايه ه المالقيا ههاالتصه ه ال مقا ههلاللل ه ه قالله ه نال
قتصادههلا نالللههاواليألااههل القيت ه اليابلمي ههلالخشههللال كل ه الاالي ه المالتلاههل القيههاموالقيبلاي ه المال
يمدههااللههججقياال القيتلايه ججالقيااههل القياههاالااههيأالصهها قال كله الاههنالاكههلا القيته ضالمالقياشههلالل الاههاال
قياللر المالقياولا الماملاليما الاملموالمالاافقالرألي الانالقيابةي القةا قئا 1.ال

 -3البعد المتعلق بالقانوق المحلي:

هاموال
مامههلال تلههل القافلصيه الاميه ال م همق المالاليتا ههلالقياألماه اليألاه ق القيااتلصهها القيتههقاليأله ال
اتا ههاالليفي ه الاال ههقال تلههل الد ه االقتافلصي ه المامههلالياههلاليمضههاالخ ه الارههام دلالقيههماباالماليكههنالتال
يت ههقالي ههلالقواي ههل القياال ههقالا ههنالرااه ه الل ههارم القيار ههام الخاتبه ه الاتا ههاالبا ههلقالقياال ههقال مال
ق تلل القيااال ا الااليم ل ال مالقياهاالااااهوالخلياتلاأله القيافضه ألي الامنال

دهل المالدهمالاهلالياألهقال

رأل هلالراأليه الامقءاه القياشه تل القيمابيه الت هتالاألهم القتافلصيه القيهاموالق رضهلءالاهاالابةاه ال
قياال القيتلياي اللاتا لالاشه تلا لالقيمابيه المامهلال اه المابيه الاتهاا الياامقاهقالاهاالقيب ليه الاهوال
تلههل الده ه االقتافلصيه ه الا ههالال ا ههممالياميه ه ال نالاابدههلالا ههنالقيامقالا ههلالل ههارم الاال ههقالقيم ههلبمنال

قياتألا .ال
 ثانيا :إنجازات منظمة التجارة العالمية

 -1المزايا التي تحققت مق قياي النظاي التجاري متعدد األا ار
BERNARD HOCKMAN, Free and deep integration(Washington :world bank and CEPR,) PP . 4-6.
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إناليألبةل القياال القيتليااالقياا االمالقياااثلالاهاالقبشهلءالقيابةاه القيتليايه اليألااهل القيتا هاال
انالقيامقيلالااألوصال دا لالاا 1:ال
أ -يرههلد القيبةههل القيااههل الااتههااالق ا ه ق ال ي ه ال نالاههااقالقيااههل الخر ه مي المالير ه الل ه نال
قي ههاموال ما ههاالاد ههليأالاش هها ل الل ب ههل المال ههما المر ههلئلاللب ههلء المالرلايه ه اليألاتلا ههلالا ههوال
قيبمقرل القياال .
ب-

إنالقيبةهل القيااههل الااتهااالق اه ق الخلراخهل االصلئاههلالرأله القيممقرههاال كثه الابه الرأله ال
ال اتهلالقيتيهل ال يره اليألاايهوالا همال هما اليألهاموالقيدهغ التممصهلال اضهلالمال

ا ضالقيه

ههما الرأله القيههاموالقيكله القيههاوموالاههاالافلمضههل الاههوال اه ق الرا هها اللههلالرأله التهها ال
لا ههلال ا ههيأال ر ههألم الابلصشه ه القيامض ههمرل المالقيمه ه ق ق الا ههاالقيابةاه ه اليأل ههاموالقيد ههغ ال
ا د الارلما ال كل الرباالالاتالالخشللالاالرااللوال التلي لالرباالالاافهلمضالاه قا ال
اوالاموال كل الرأل التا .
ج -لألالالمقاالات

القياال اللألالالقبوفض الاكألف القياتيش اليا القيشتم الالياايوالارها أل ال

مالاهلالبااته الاياههلالبرها ألك ال اهأث الخريلرههل المالت ه القيااهل المالقيتاليه الرلييه القياكألفه ال
مالات

القياال الانالشأب الإمقي القيتمقئقالقياا لي المال

القياا ليه المالخلياهلياالتفهضال

اكألف القيرألو.
ا -إنالات ه القيااههل اليتاههاالقيارهها أل الا د ه ال مرههوالل ه نالا اههل الاافلما ه الاههنالقياههما ال
ختل ه القيتههلوالاههاالةههلالام ههاالقيااههل المالتد ه القتوايههل ال اههل القيارهها أل الاههاالقةباههلجال
قياتألههاالامنالابلاره المالات ه القيااههل الخمهها الاههلاليفههاأالقيرههمقالقياتألههاالترهها قاالقيرههألوال

ا ماليفاأالقيخل اليألادا ال يضلالإي القياموالق و الااالقيامللل.
ه-

إنالقيااههل الا اههوالارههاميل القيههاومواليهها القيشههتم المالامهها الابةا ه القيااههل ال نال

م لا القياوموالقيتليااالقيبلشئالرنالقل ق القافلصيل ال م مق اليما الخاهلالااه قمحالصيااه الله نال
510-109الاأليههل الامت البا ا ه اليات ه القيااههل القيتلياي ه المالإ قاللههلنالات ه القيااههل ال
ريف االدهبلرل الماليضه الخهأو الاهإنالقيهاولالقةضهلااالقيبلشهئاليالهنالقيتلماهل الاهنال
إرلا الامم والقيابلاو.

1

عبد الهادي عبد القادر سويفي ،التجارة الخارجية ،مرجع سابق ،ص ص.267-263 .
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م -يتاههلالقيبةههل الرأل ه التالي ه القيتلماههل الاههنالقيادههليأالقيضههيم الإ اليرههلرادلالاههاالالبههاال

ريلره ههل الاال ه ه ال كث ه ه الامقم ه ههلالاه ههاالامقا ه ه الضه ههغماالقيبة ه ه القياته ههاما الخاده ههليت لالالالالالالالالالالالال
مالااتلالص ق ق القيتلما الااالادألت القياايو.
-2إنجازات منظمة التجارة العالمية بعد عشريق سنة مق التحدي
إنالقبش ههلءالقيابةاه ه القيتليايه ه اليألاا ههل الصل ههلال كثه ه الا ههنالرشه ه نالرلا ههلالياث ههلال كثه ه الا ههنالااه ه اال
إدههالحالتافلصيه القيهججا ههل جج الامههااللههلنالده قالقتبشههلءالخاثلخه المضههوالتاه القيمقميه اليألاأرههي اليبةهل ال

قصاد ههلا الامي ههاالاا ههاالالب ههاالرأله ه القتبفا ههلحالمالقيات ههلمنالمالقيه ه الاش ههلأل الاالاته ه الخت ههاالب ليه ه ال
قيت

القيخل ا الت تالاما

الختضالقيهاموالقياهاالةهلالقصادهلادلالابغألمهلالياهلاليمهل

البده الصه نال

هاموال
يفههاأال رهمقص لالمالقبههاالا لالقصادههلايلاللاههلالقاا ه القيتا ههاالاههنالقيههاموالقيه الاتلميه القيألتههلقالخليه ال

قيد ه ه ههبلري الت ه ه ههتالر ه ه ههلدا القياكبميماي ه ه ههل القياا ه ه هها الا ه ه ههاالاا ه ه ههلت القيبم ه ه ههلالمالقتاد ه ه ههلت الالالالالالالالالالالال
مالقياتألمال الااالوألقالرالصل المثيم الل نالاواأل القتصادلاق  .ال
مالتر الام

ال راا القيابةا الااالرب ال2015الاهنال اهلالمضهوالتده أل الةباهل قم القيابةاه ال

خت ههاالرشه ه منالر ههب الا ههنالقيات هها الاألم ههاالللبه ه القيابةاه ه المالتره ه البفه ه القيام ه ه الرب ههاالار ههام ال
قيامصتههل

الاابه الرههب ال1995القبةه القيه القيابةاه ال33الرضههمالاا ههاقالخاههلالاههاال يه الاموالراالصه ال

رأل ال ق القيد نالمال مريل المالدمالالال اوالرأل ال نالاتة القصادلايل القيتلي الابااهاالقيه البةهل ال
ااههل الامتهها المال دههخت القيتالصههل القياال ه الار ه المامههلاليممقرههاالرلياي ه الخت هها الرههنالقيمههم المال
قيد ه قرل

المال دههخت القيب قمرههل التالارههم الالرههنالا ههقالت ه م الاال ه اللههلالرههنالا ههقالا ههلمال

ا ههضالقيب قمر ههل القيا ههلخواليألابةاه ه المال د ههخت القيته همقامالقياال ه ه الاار ههلصطالقيمقت ههاالاأل ههم القآلوه ه ال
يا اه ال نال كثه الاههنالبده القيااههل القيتليايه القآلنالوههلياالاههنالقي رههم القياا ليه الماليالههنالق اههلمال
القبالم القيابةا الاب القبشلئ لالااالقيبملاالقياليي 1:ال ال
الق
د
*ال ل ا الابةا القياال القيتلياي الرا القافلصل الاا ا الااالرا الاالت الاثلالقدالحالال ال
الالالقياال

الاكبميمايلالقياتألمال

القياشاال ل القيتلماي القيواال القياليي المالقتادلو الالالال ال

الالالمالدمالالالااأالآالقالاا ا الااالاالت الرا ا الخا م الالاك  .ال
*الاش القياما ق الإي ال نالقافلقالابةا القياال القيتلياي الخشأنالار لالقياال القي الامدأل ال ال
1

Organisation mondiale du commerce, l’OMC à 20 ans défis et réalisation, septembre 2015, P4. Disponible
sur le site : https://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/wto_at_twenty_f.pdf
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الالإيي القيابةا الااالرب ال2013المتاااليالنال ناليرلد الااالاوفيضالاكلي

القياال المالل ي ال ال

الالقيمضلءالرأل الخلصاالقيات فل القيااخمي الااالاايوال بتلءالقيتلي  .ال

*اللالال نالقافلصي الام ألي ال2015قيولد اللاكبألمايلالقياتألمال اليالب لالقيغلءالقيتممقال ال
قياا لي الرأل القياباال ال ق القياكبميمايلالقيتلياي المالقيااالااثلالالالصياا ال%7الانالتا ال
قياال القيتلياي ال ال كث الانالقياالخ المالقيابرمال المالاباال القيدأل الاااات  .ال
*الاات الابةا القياال القيتلياي الاب الصيلا لالقيا قاليفا ال

الارلمص الانالقيبامالمالقياباي ال

ااالاايوال بتلءالقيتلي الاألماالق افت التد القيلألاقنالقيبلاي الانالقياال القيرألتي الان ال
%27الإي ال كث الانال %50المالق افت التدا لالانالقيبلاجالقياتألاالقةاالياالقيتليااالان ال
%41الإي ال كث الانال%53المال دخت الختضالقتصادلاق القيبلشئ الاثلالقيد نالمالقي بها ال
مالقيل قم لالات لل التاليالنالقتراغبلءالرب لالااالقتصادلاالقيتلياا المال اوالقصال ال
قيلألاقنالقيبلاي القي الرا الرمقالالا ا الماليكنالق كث ال داي الدمالقباالا لالااالقتصادلا ال
قيتلياا الاالالرلد الااالإرلا الامم والب القيارلدا الااالقياال القيتلياي اليألرألوالل نالقيامو ال
قيبلاي المالقياموالقيااماا الخدم الاألفا المالدمالالال ل ب القيشللالقياليا.
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الشكل رقي ()07
تاور الصادرات السلعية للدول النامية خالل الفترة 2015 - 1995

%1
%3

%1
%3
%27
الدول المت دمة
الدول النامية

%69

الدول المت دمة

1995

%55
2005

الدول النامية

دول ال ومنولث

دول ال ومنولث

دول ير مصنفة

دول ير مصنفة

%3 %2

الدول المت دمة

%43

الدول النامية

2015

دول ال ومنولث

%52

دول ير مصنفة

Source : world trade organization , world trade statistical review, 2016 , p13
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*ال الالااال وصالقيتمقامالقيااالاتمقالقياال القياميي الاماالاالب القيابةا الوالوالرش نالرب ال
الالالانالاوفيضالاامرطالبرخ القيات ف القياا لي الرأل القيمق اق اليادلالإي ال%8الااالرب ال ال
الال 2015الاملللال%15الااالرب ال1995المالبتمال%40الختاالقيت

القيتلياي الماليماالللنال ال

الال قتبوفلضالا ال الااق الااالختضالقيامو الافاالقي بهاالا الاوفيضالاامرطالقيات ف القياا لي ال
ان ال ال %38,6الإي ال %13,5الوالو الرما ن الان القيمان الم الاا القياغ

الا الاوفيض الانال

 %33,5الإي ال %12,5المالااالإبامبيريلالانال %25,6الإي ال %7,1ماليماال دخأالالاليمل

ال

 %60الان القياال القيتلياي الت ال وضو اليأل رم القياا لي الم التمقيا ال %20ال وضو الي رم ال
اا لي ال صلالانال .%5ال
*المالو الاي لالرأل البالحالقيابةا التر القيملئا نالرأل لالدمالاضلر التا القياخلاوالقياال ال ال
الالإي التمقياالا ا نالمالبد الاب القبشلءالقيابةا ال بة القيابتب القيليلباال ص ال()09الاألمااللألغال ال
الالااا ههم الد ههلا ق اللأل ههاقنالقيابةاه ه الا ههنالقير ههألوالر ههب ال2016الا ههلاليم ههل
املللال5,8الا ي منالامت الااالرب ال .1995ال

ال16,2الا ي ههمنالامت ال

الاللا ههلالشه ه ا الااي ههواللأل ههاقنالقيت ههلي الام خ ههلالباه همقاللل ه ه قالا ههاالتاه ه الاال ا ههلالرأله ه الا هها القيتم هها نال
قيالض ن الاتأل الرل لالقياثلوالاتال القيد نالتلييلال د الامي الادها الاهاالقيتهلي الاهاالته نالللبه ال
صلههلال20الرلاههلالامههطالاتاههلالقيا اخ ه القيتلاي ه الرش ه الرليايههل اللاههلالش ه االقيتههلي الوههالوالبف ه القيفا ه ال

ة ههم الراليمه ه الا ههااالا ههاالقيااه هل القيامييه ه الرأله ه ال ه ه ق الإبامبير ههيل القيشه ه ألاالمد ههمتالإيه ه الصاه ه الالالالالالالالالالالال
ماللالمايل .ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
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المنحنى رقي ()08

نمو حجي المبادالت السلعية لدول منظمة التجارة العالمية ()2016-1955

الالقيادا :الانالإراقاالقيالي القراالاقالرأل

 :ال

World Trade Organization, world trade statistical review, 2016

 ثالثا :االنتقادات الموجهة لمنظمة التجارة العالمية

اماه ه اليألابةاه ه القيتليايه ه اليألاا ههل الر هها القبام ههلاق الرأله ه ال ر ههل ال ب ههلالاتاله ه القياا ههل القياته ه ال

ق رلرههااليألباههمالمال ي ه الرأل ه الترههل القياباي ه الخلةضههلا الإي ه القبامههلاق ال و ه الااتألههقاللات ه ال
قتراثال ق المالقيرألوالمالقيواال المالقياألكي القيفل المالايالال ألاال د الد االقتباملاق  .1ال
 -1االهتماي بالمصالح التجارية على حساب التنمية:
مال ااأله ه ال يه ه الا ههنالو ههالوالقدا ههلوالابةاه ه القياا ههل القيتليايه ه اليألابايه ه ال مالقياغ ه ه القي يلأل ههاال
يالصاد ههلاالاملل ههلالقياد ههليأالقياال ه ه المالاتا ههاالقيه ه الر هها القياا ههمالله ه نال ثه ه الات ه ه القياا ههل ال
قياميي المالقتراثال ق الق ابليه الرأله ال اهوالاتهاوالقيباهمالاهنالا ه المال ث دهلالرأله الاغ ه الديلهلال

قيبلاجالقيممااالانالا ال و ال الي قالانالقياالهنالاهاقال ناليلهمنال ثه الده قالقيات ه الإ الليهلالاياهلال
اتألقالخاتاوالقيبامالمالرألليلالايالال اتألقالخاتاوالقياباي الا اوالقيتالي القياال الصهاال ه ا الإيه ال
قبوف ههلضالات ههاوالقياد ههبيوالماليته ه ضالقيد ههبلرل القيبلش ههئ القيه ه الابلاره ه الش ره ه الا ههنالاه ه
قيش لل القيااتاا القيابريل .ال
1

محمد أحمد السريتي  ،محمد عزت غزالن ،التجارة الدولية و املؤسسات املالية الدولية ،مرجع سابق ،ص ص.240-238 .
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 -2المناداة بالتبادل الحر مهما كاق الثمق:
مالية ه ه ال يه ه الا ههنالو ههالوالقبتللر ههل الات ه ه الاا ههل القير ههألوالمالقيو ههاال
ات

الاتأله ه الار ههام ال

القيرألوالا القيغلءالقيار القي الللب الاابته الختهضالقيهاموالقياامااه اليألرهألوالقيم قريه الااهلال

قبتله ه الا ههاالت ههامتالرمقصه ه الموياه ه اليأل ههاموالقيا ههاالاتاله ه القير ههألوالقيم قريه ه الا اه ه الا ههاالصلئاه ه ال
مقالقاقا لاللالالا ا الرأل الات

الاخلاوالقيرألوالقبوفلضاللل الااالتد أل القي رهم القياا ليه المال

ودمدههلالخليبرههخ اليألههاموالقيبلايه القياههاالاشههللالده االقي رههم البرههخ اللل ه الاههنالاااههم الق قاقا ههل ال
اههنالا ه ال وه ال ا الات ه القيرههألوالإيه الاته ضالقيدههبلرل القيبلشههئ الاههاالقيههاموالقيبلايه الإيه ال
ابلار الش ر  .ال

اههلالرأل ه الارههام القيوههاال الاأله الا ه ق القيابةا ه القيتلياي ه اليألااههل القبتههاق القيا همقمنالل ه نالتا ه ال

صالرههل القيوههاال الاههاالقيههاموالقيغبيه المالتااه الاههاالقيههاموالقيفم ه الماليه الاه ق القيابةاه ال يضههلال
ق اخههلاالختههضالصالرههل القيوههاال الاههاالقيههاموالقيبلايه الخادههليت لالقترهها قا اي الااههلالباه الرههنال
ي الااامر الانالقياولم .ال
 -3المناداة نتحرير االستثمار لصالح شركات الدول على حساب مصالح الدول الوانية:
مال ااث ههلالده ه قالقتبام ههلاالا ههاالوأل ههمالقافلصيه ه الات ه ه القتر ههاثال الا ههنالا ههبأالقيشه ه لل القيامييه ه ال
قياوموالااالقافلقالات

القتراثال الانالابأالقيشه لل القيامييه القيهاوموالاهاالقافهلقالاياهلالل ب هلال

تبمرههل الق ر همققال ماليت ه ضال رههتل القتاكل ه ال ماليابت ههلالاههنالقياالر ه الخأرههتل الاههلالارههام ااال
اههنالا مر ههلالاههاالقيوههل ج الالد ه قالمالاتاله ه القيههامقوالقيبلايهه ال نالات ه القترههاثال ق المالرمياه ه ال
ق رمققالقياليي الا قام الاولا الاا الاااثلالايالال ألا1:ال ال
• قياولا القيبلاا الرنالقيامألخل القيفالئي الي

القيالو.

• اولا الات ضالقيلبم اليألمال .
• اولا القيات ضالي اال القياضل ب القيااا .
• اولا الد م الق امقوالقيمابي اليألول ج.
• قضتل القيريلا القيمابي الااالاالوالقيريلر القيبماي المالقياليي .
قو)المدهاالاوهلا الاهاولالرله الآييهل الات ه ال
• اولا الاوموالق امقوالقيمه ال( ره لالق اهم ال
القيالوالقياتألاالمالقياميا.
1

السيد محمد أحمد السريتي  ،محمد عزت محمد غزالن ،التجارة الدولية و املؤسسات املالية الدولية ،مرجع سابق ،ص.34 .
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المالب الثاني :التكتالت اإلقليمية و دورها ي تحرير التجارة
 أوال :أهمية التجارة اإلقليمية و اتجاهاتها العامة

اكاره ه القياا ههل القةصأليايه ه ال دايه ه الاا قم هها الخليبر ههخ اليألاشه ه االقتصاد ههلا القيت ههلياا الاألم ههاال ا ال

قياتثه الاههاالقيافلمضههل القيااتههاا الق اه ق المالاشههتل لالمالاتم ههاقا لالإيه الاتم ههمالقيااههل القةصأليايه ال
كث الاأكث المالاما الد االقتافلصيل القيتا االانالقيامقيلال رضلئ لالاهنالوهالوالاالتا هلالقياواألفه ال
هلالام ههاالاههنالالرألي ه الاشههل ل الاموالقيابام ه الاههاال
مالار ه الاههاالاباي ه الابام ه القتافلصي ه الخأكاأل ههل اللاه ال
قيبةههل القيااههل القيتههليااالمالاتاله الاههمءقال رلرههيلالاههنالقيواههطالقياباميه ال

أله القيلألههاقنالقيبلايه المال

قيااماا المال ه القيوهم الاهنالق ثه القيرهأللاالقياامصهواليالافلصيهل القةصأليايه الرأله القيبةهل القيااهل ال
ااتههااالق ا ه ق الاههإنالرههااالد ه االقتافلصيههل الاههاالا قم ههاالارههاا المالاارههل المالتالرههيالالاب ه الرههل ال
 2000المالصه ههاالمقاالد ه ه قالقتااه ههلاالاه ههوالاوه ههمواللاه ههلالقصاده ههلاي الرةا ه ه المالاموالبلاي ه ه ال ق الثمه ههلال
قصاد ههلا الإيه ه الر ههلت القياب ههلا الله هاقاوالقي خه ه الا ههاالقيتد ههموالرأله ه الإاللبي ههل ال كله ه اليألبف ههل الإيه ه ال
ق رمقق .ال
ده ه قالمالاتاله ه القتافلصي ههل القياال ه ه القةصأليايه ه الة ههلد ال ئير ههي ال ق القاا ههلاالمقت ههاال( ه ه الصللأله ه ال
يألا قاههو)المالوههالوالقيرههبمق الق و ه الللب ه ال رههاقاالقتافلصيههل القيافض ه ألي المالل ه ي البرههخ القيااههل ال
قيافض ألي الانالقاالياالقياال القيتلياي الااالقمايلاالاراا الاتأله الرهل لالقياثهلوالاهاالرهب ال2004ال
اه القخهالمالابةاه القيااهل الرهنال43القافلصيه الإصأليايه الاا ها الااهلال اتهلالاب هلالرهب الال ويه الخليبرهخ ال
ي ه االقتافلصيهل

المال اتلاههلال رضهلءالقيابةاه الاههوالقتافلصيهل القةصأليايه اللههأاق الريلرهي الاال ه ال مال

لااا اليريلر القيامي الق مي الخلي رلي المالإضلا الإي القتراخل ق القتصادلاي الا بل الماهماال وه ال
ترهها قا اي القتافلصيههل القةصأليايه القيااتمهها الللتراخههل ق القيريلرههي المال

دههل المالياثههلالقيا قم ههاالاههاال

رااالقتافلصيل الاتايلالمالا د الااالآنالمقتااليابةا القيااهل القيتليايه المالقيبةهل القيااهل الااتهااال
ق اه ه ق

المالاكا ههنالقتاالد ههل القيتلاه ه القيااتألمه ه الخلتافلصي ههل القةصأليايه ه الا ههاالقياشه ه االقيت ههليااال

قياال الااالقيبملاالقياليي  1:ال
 )1دبههل القااههلاالاا قم ههاالل ه نالقيههاموالقياههاالللب ه الاقئاههلالاتااههاالرأل ه القيات ه القيااههل الااتههااال
ق ا ق الياتلالقتافلصيل القةصألياي ال رل الريلرا لالقياال الااالقيا تأل القيملاا .

1

محمود بيبلي ،االتفاقيات التجارية اإلقليمية ،املركزالوطني للسياسات الزراعية(مصر  :وزارة الزراعة و اإلصالح الزراعي ،)2008 ،ص1 .
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 )2دخت القتافلصيل القياال القةصألياي الاتمها المالاهااللث ه الاهنالقيتهلت الاهإنالقياشه تل ال
قياا ا الاالمم المالرخم الالالا القتافلقالرألي الااالابةا القياال القيتلياي .

 )3يتل ه ه الا قم ه ههاالقافلصيه ههل القيافضه ههيال القيااخلاي ه ه الل ه ه نالقيه ههاموالقيااماا ه ه المالقيه ههاموالقيبلاي ه ه ال
قبوفلضالقراالاالختضالقياموالقيبلاي الرأل البةل القيافضيال ال

القيااخلاي .

 )4اما الا بلايلي القتافلصيهل القياال ه القةصأليايه الياثهلالبام اهلالرلاهلالاهنالقيامرهوالمالقياالره ال
ااههنالا ه البالتههكالا قم ههاالقتافلصيههل القياال ه القيتههلل اليألابههلاقالمالدههاالااثههلالتد ه اللل ه ال

ا ههنالا قم ههاالقتافلصي ههل القياال ه ه القةصأليايه ه المالا ههنالا ه ه ال وه ه الا ههإنالقياك ههاال القياال ه ه ال
قةصألياي ه ه الرأل ه ه ال ره ههل الصه ههل الده ههاال يضه ههلالاه ههاالتلي ه ه البشه ههلاالمالت مي ه ه الامل ب ه ه الخه ههليتمماال
قيالضي .ال
 ثانيا :مجال االتفاقيات اإلقليمية
قتافلصيههل القياال ه القةصأليايه الدههاالاخههلا ق القصادههلاي الا هها الإيه الاال ره القيااههل القيته المال
واأل ه الاهها الراههقالقتافلصيههل القةصألياي ه الاههنالقافلصي ه الإي ه ال و ه

الت ههتاليغاههاالختض ه لالااههلتال

اتههاماقالاههنالقيافضههيال القياا لي ه اليههختضالقيرههألوالل باههلالاشههالالق و ه الااههلتال مرههوالمال شههالال
خلث ه المالااضهانالايفهلالمقرهتلالاهنال بةاه القياشه تل القيااهل الت هتاليه الاتهاالقتافلصيهل القيال اه ال
ت هها ثلالاماده ه الرأله ه الاوف ههيضالقيات فه ه القياا ليه ه الام ههطالل ههلالاش ههالالامقض ههيوال كثه ه الاتم ههاقالاث ههلال
قياتل القيدتي المالقيامل ي القيفبي المالقيتمقئقال

القياا لي المالقيل ئ المالقياتمبل القياال  .ال

الالخليبرخ التيامقال القيلألاقنالقياشهل ل الااواأله الخهلواال البهم القتافلصيه الافهاالتليه القافلصيهل ال
قيابههلاقالقياال ه القيته ال هها الإ قميه ال مالوفههضالقيتهمقامالقياا ليه الله نالقيلألههاقنالق رضههلءالماليكههنال
اخم ه الريلرهها لالقياال ه الاههوالقيههاموال ه الق رضههلءالابفدههأل المالارههامأل المالد ه قالاههلاليرههاأاليلألههاال
رضمال ناليتااالإتا الصالرلاه القيترلره الماليكبه ال يضهلالصهااليرهل اليه الاشهللالإ قالصلاه الاميه ال
ثليث اللإاولوالاباالا لالانال ي القيمال القيترهل الإيه اللألهاالآوه الرضهمالثه القرهافلا الاهنالقتافلصيه ال
إرلا الإاولي الإيه القيلألهاالقيتضهمالقيتهلاااليألماهل ال اهلالقتاتهلاالقياا لهاالا همالتاليتهلباالاهنالاثهلال
د االقياشلأل ال ب اليمم اليي الرأل الإيغلءال مالاوفيضالقيتمقئقالقياال الل نالقياموالق رضهلءالامهطال
لههلالمال يضههلالامت ههاالقيريلر ه القيول اي ه القياال ه الماليكههنالاههاالد ه االقيتلي ه اليدههخأالاههنالقيدههت ال
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رأل القتا القياموالق رضهلءالاهاالقتافلصيه ال نالاتاهاال تهاالصالرلا هلال نال يه اليرهاألم القيافهلمضال
اوالللا القياموالق رضلءالق و اليألامقاقالرأل الات ف الا افت الامتا اليألاايو 1.ال
 ثالثا :دوا ع التوجه المتزايد نحو اإلقليمية
ااما ه القتصادههلايل القيما ه الخشههللالاا قم ههاالبتههمالويههل القياكههاال القةصألياي ه اللههاتالاههنالقيبةههل ال
قيااههل الااتههااالق ا ه ق اللويههل القرهها قا ااالاههاالقاههل الات ه الاال ا ههلالقيول اي ه الر همقءقالاياههلال
وههصالقيرههألوال مالقيوههاال المالاههاالقاههل الاواأل ه الا اههل القياكلاههلالقتصادههلا الاألمههااللألههغالرههااال
قتافلصيههل القياال ه القةصأليايه القيافتأله الرله القيتههلي الإيه ال ليه الرههل ال2017الإيه الاههلاليمههل

ال279ال

قافلصي الافتأل الااالاواأل القيا ال اللالالدمالال نالااالقيابتب القيليلباال ص ال()10ال .ال
منحنى رقي ()09

تاور عدد االتفاقيات التجارية اإلقليمية المفعلة ي العالي ()1948-2017
معت
()279

قيادا :الانالإراقاالقيالي الخلتراالاالرأل  :ال

ال

http://wto.org/french/tratop_f/region-f/regfac-f.htm

اههلالرههنالقيههامقاوالقياههاالام ه الم قءالد ه قالقياما ه القياا قم ههاالبتههمالقياكههاال القتصادههلاي القةصألياي ه ال
ايالنالإ المدلالااالقيبملاالقياليي  2:ال
1

محمود بيبلي ،االتفاقيات التجارية اإلقليمية،مرجع سابق ،ص.3 .
SIROËN IM, la régionalisation de l’économie mondiale) Paris: la découverte, 2ème édition, , 2004(, P. 17.
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• افل القتاتلاالقيرمايلااالمال خ القياموالقيابفدأل الرب الااالقيتفل الرأل الرالصل الاال ه ال
ا با لاللخلصاالاموالقيتلي .
• خ القياموالقياا قم ا الااالقياوموالاهاالقافلصيهل الإصأليايه الابخهلالإيه الابه المالخلةضهلا الإيه ال
قبضههالا لالإي ه الابةا ه القيااههل القيتلياي ه الت ههتال نالدبههل القيتا ههاالاههنالقتافلصيههل الدههاال
اتلالافلمضالرأل ال ق القتافلصيل القيافتأل .
• ا قاوالقيتا االانالقياموالرنالامقصف لالااهلاالقةصأليايه الت هتالبالتهكال نالقيتا هاالاهنالقيهاموال
قيااالللب الاا اا الااالمص الرللقال دهخت القآلنالاشهل المالخمهم اللل ه الاهاالقتافلصيهل ال
قيافض ألي الاثلالقييلخلنالمالربغلام المال ي اليتا ال رخل الاب ل:

1

*القيت ه صالرأل ه الرهها القيخمههلءالوههل جالد ه االقيشههخل القيمقرههت الاههنالقتافلصيههل القيافض ه ألي ال
ترام ههلاالتلما ههل الده ه االقي ههاموال ب ههلالص ههلا الرأله ه القيتد ههموالرأله ه البا ههلئجال ره ه الرأله ه ال
قيارام القةصأليااالرل القيافلمضل الااتاا الق ا ق  .ال
*القيتا ههلالا ههنالصل ههلالقير ههألال القيتامايه ه الا ههاالقر ههاغالوالقتافلصي ههل القيثبلئيه ه الا ههنال ا ههلال
اتم قال داق الريلري المالقرا قا اي ال رلري  .ال

*اللاههلالصههااليلههمناليههختضالقيههاموال ه قضال و ه الاههنالد ه االقتافلصيههل الخلةضههلا الإي ه ال
االوالقياال الاثلالاتهل القيتاهلالق رلرهي ال مالتاليه القيل ئه الت هتاليتامهاالقيهختضالاهنال
قتصادلا نال نالختضالقياموالقيبلايه الارهت اليالرهافلا الاهنالره مي القيمدهمواليألرهمققال
ااالت نالارت القياموالقيااماا الإي الام االانالقياكلال .ال
لالالدبل الامقاوال و الخلةضلا الإي الالالرلقال ل االاااثلالاا2:ال ال
• ألت الرلالالقيامق الام قالا الالااالاما القياموالبتمالاتم مالقيتالصهل القتصادهلاي الخدهف ال
رلاه المالقياخههلات القياال ه الخدههف الولده المال يه البا اه التبوفههلضالاكههلي
اكههلي

القيبمههلالمال

القياتههلاال المالدههمالاههلاليتههممالم ههلا القياتههلمنالل ه نالاموالقيا همق المالاات ه الإي ه ال

إضههفلءالقياههلخوالقي رههااالرأل ه الد ه قالقيبههم الاههنالقيااههل القيل ئي ه الاههنالوههالوالإصلا ه الاكاههلال
قصادلا .
1

)La régionalisation et le système commercial multilatéral, le rôle des accords commerciaux régionaux
OCDE, décembre 2003(, P. 2.
2
CHRISTIAN DEBLOCK, Régionalisme-multilatéralisme et nouvel ordre internationale la ZLEA comme
modèle institutionnel(, Montréal :centre études internationales et mondialisation, 2003(, PP. 13-16.
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• دههتمخ القيتاههلالقيا ررههلااالاههاالقاههل القيبةههل القيااههل القيااتههااالق اه ق المالقيه الاالبههلاال
قيابةاه ه ه القيتليايه ه ه اليألاا ه ههل المالقيه ه ه ال ل ه هها الخفله ه ه اال نالقيافلمض ه ههل القياال ه ه ه الاات ه ههاا ال
ق اه ق الخا ئه المالدههتخ الولده الماههماالرههاااللل ه الاههنالقيفههلرأل نالمالاههاقولالقيادههليأال
رأل ه الرل ه القتافلصيههل القياال ه القيثبلئي ه ال مالقةصألياي ه المالقياههااليالب ههلال نالام ه

الل ه نال

قداالال القيش للءالقياال نالمالقي نالياألكمنالقداالال الاشها ل المالدهمالاهلاليتهممالاهنال

امقئاالقياال القيت .
• ا ههنال ده ه القي ههامقاوالقيا ههاال اه ه ال ل د ههلالد ههمالا ههلالياأل ههقالرأليه ه الجج ثه ه القي ههاما بمججاليالصاد ههلا ال
ججخليام نججالمالقي ال ه ال نالقيهاموالييره الا اهلالاهاالقتافلصيهل القةصأليايه المالقياهااليالهنال
ناليملوالرأل لالا اش المالات ما ال يه ال نالقتافلصيه الاتهماالخهليبفوالرأله القيهاموالقيامصته ال

اههنالوههالوالقيا قميههلالقياههاالاابت ههلالرأل ه ال ه ق القيمدههموالقي ه الرههمقال مرههوالرههااأث الل ه قال
قيمض ههوالمالقيه ه الريد ههخأالته ههلامقالي ههلالار ههت الا ههنالوالي ه ه الإيه ه القتبض ههال الإيه ه الد ه ه اال
قتافلصيل .
 رابعا :التأثيرات االقتصادية للترتيبات اإلقليمية
خاليت القيتلوالاإناللهلالقيااهم ق القياهاالاتهاتالاهاالقيتهلي الاهاالااهلوالات ه القيااهل التاليالهنال
نالا اههوالامههطاليألبةههل القيااههل القيااتههااالق اه ق
رلدا الخشللالاألتم الااالات

الالتافلصيههل القياال ه القيثبلئيه المالقةصأليايه الصههاال

القياال المال دخت الد االقتافلصيل التالاملال دايه الاهاالقياشه اال

قتصاد ههلا القيت ههليااالر ههنالقيابةاه ه القيتليايه ه اليألاا ههل الاألم ههاال د ههخت الده ه االقتافلصي ههل الة ههلد ال
رلياي الاباش الرل الللالالقياتام الياشالالللا الق صليي اللالالدمالال نالااالقيااموال( .)16ال
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جدول رقي ()16
اتفاقيات التجارة اإلقليمية حسب األقاليي

(االتفاقيات المنلغ عنها إلى غاية نهاية ديسمنر )2014
النسبة المئوية

المناقــــــــــة

 %21ال

م مخل ال

ش قالآريل ال

 %15ال

اموالقيكمابميت ال

 %12ال

ا للالقيابمبي ال

 %11ال

ا للالقيشاليي ال

 %08ال

ا للالقيمرا ال

 %08ال

قا م هل ال

 %07ال

قيش قالق مرط ال

 %06ال

الآر هل ال

 %05ال

مصيلبمريل ال

 %05ال

 %02ال
ابام القيخت القيكل لا ال
Source: World Trade Organization, Regional Trade Agreements and the Multilateral
Trading System, discussion paper for the G20, 2015, P07.
ال

الرابلاق الإي الراا القتوال ق القيتلا الإي القيابةا القيتلياي اليألاال الاألما الش ا ال مالمخلال
 %21الانالقافلصيل القياال القةصألياي المالقيااالاشالالقافلصيل الإصألياي الاوالاموال م مخلالقيش صي ال

مالاموالتمضالقيخت الق ليضالقياامرطالاأل لالابام الش قالآريلاللهال%15الث الاموالقيكمابميتاللهال
 %12المالتالامقوالدبل القافلصيل ال و الص االقيافلمضل الخللالد االقيابلاق .ال
اتال القتافلصيل القياال القةصألياي القتا القراثبلءق الاخلائالابةا القياال القيتلياي المالدمال
الا الججقيامي الق كث ال رلي جج الاليامو الق رضلءالااالقيا ا خل القةصألياي الااولالاوالختض لالااال
ابلار الخلراواق القيات فل القيافض ألي المالش ماالقيبفل الإي الق رمققالمال ي الخدم ال كل الانال
األ القيااالاالقالرأل القياموالق و الق رضلءالااالابةا القياال القيتلياي المالدمالالال ا ال
إي الاماقنالاأل الق رمققالانالصللالقياموالقيغ ال رضلءالااالقياكالالتا الماليمالللب الرضمالااال
قيابةا ال ال ن الم لا الراا القتافلصيل القةصألياي الاوألق الااامر الاواألف الان القيممقرا الاتل ال
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قيال الايالالل نالقياموالمالدمالالال م االانالقتاالت القيابلمت القياا لي القيااخلاي الرأل القيارام ال
قيثبلئاالمالقةصألياا1.ال ال

المالب الثالث :التفاعل نيق اإلقليمية و النظاي التجاري متعدد األا ار

 أوال :قواعد النظاي التجاري متعدد األا ار

التي تحكي االتفاقات التجارية اإلقليمية

ق رههل الا ههاالقيبة ههل القياا ههل الاات ههااالق اه ه ق

المالقيامد ههماالخلياميه ه الق ميه ه الخلي رليه ه ال نال يه ه ال

يتههاالالهها القيامي ه الق مي ه الخلي رلي ه القي ه ال ه االاههاالقياههلا الق مي ه الاههنالقافلصي ه القيهججاه ههل ججالتا ه ال

ا ه قم اليتا ههلالرضههمالاههاالقيابةا ه الادههخأالتمههلالالارههخلاليخههلصاالق رضههلءالامنال نالياأللمدههلال مال
تا اليفلمضمقالرأل لالماليمم الده قالقيالها الرأله الرها القياا همالاهاالقياتلاأله المالقياتلاأله الخلياثهلالاهوال
قيههاموالق رضههلء الإتال نالقيبةههل القيااههل القيههامياالااتههااالق ا ه ق الرههاأاللههختضالقترههاثبلءق ال
هاموال
ت تال ا الاوليف الالا الرا القياا مالاهاالقياتلاأله البا اه القةرفهلءق المالقيا ه قم القياهاالااهبأاليأل ال
ق رضلءالااالقال القتافلصل القياكلاألي المالات الاب لالقياموال ه الق رضهلء الماليمهاالاهلء الده اال
قتراثبلءق الااالشللال تلل اللالال ألا :ال

 -1أحكاي المادة الرابعة و العشروق مق اتفاقية الـ''جــات'' :1994

اتهاالقياههلا القي قخته المالقيتشه منال ده الا اههوالاهاالقافلصيه القيهججاه هل ججالا ههاالامها القيغاههلءالقيمههلبمباال

رض ههلءالابةاه ه القياا ههل القيتليايه ه الا ههنال ا ههلالاش ههل لال مالقتبض ههال الإيه ه القات ههلاق الاا ليه ه ال مال
ابههلاقالااههل الت ه المالبة ه قال نالقتافلصيههل القياال ه القةصألياي ه الاتههاالاتههايلاليالهها القيامي ه الق كث ه ال
رلي الاإنالقيالا الاف ضالرها الشه ماال اه القرهافل دلالاهنالالبه القيهاموالق رضهلءالتراخهل الده اال
قياااتههل القةصألياي ه الابرههاا الاههوالاخههلائالات ه القيااههل الماههقالاخههلائالقيبةههل القيااههل الااتههااال
ق ا ق  .ال
مالاااتههم الده االقيشه ماالتههموالتميمه المقتهها الدههاال نالقياااتههل القةصأليايه الخدههم دلالقياواألفه ال
ييره الرههم ال مقخههطالافضه ألي ال هها الابت ههلالرأله الرههل لالقياخههلاوالاياههلال ههنالقيههاموالق رضههلء المالخاههلال
نالق اضههأليل الاتةههم الإص ق دههلالاتل ه القياههلا الق مي ه الاههنالقيهججاه ههل ججالمالقياههاالام ه الخالهها القيامي ه ال
ق كثه ال رليه الاههإنالقرههاثبلءالقتاتههلاق القياا ليه المالابههلاقالقيااههل القيته الاههنالتله الده قالقيالهها ال
ا ه ال ناليلههمنالاههاالقاههل الاتم ههقالادههليأال رلرههي اليألامي ه الاههاالااامر ههل المالقباالصههلالاههنال ي ه ال

1

عالوي محمد لحسن ،اإلقليمية الجديدة املنهج املعاصرللتكامل االقتصادي اإلقليمي( مجلة الباحث ،العدد  ،07جامعة ورقلة ،)2010-2009 ،ص.115 .
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اههلءالمضههوالااامر ه الاههنالقتيا قماههل القياههاالامههوالرأل ه الرههلاقالقيههاموال ا ه ق القياااههوالقةصألياههاال
ختض لالااالقال القيبةل القياقوألااليألاااوالمالقيختضالقآلو الااالقتال القيول ااالي  .ال
 الشروط المتعلقة بالنظاي الداخلي للتجمع:مالااضانالبمر نالانالقتيامقال اللالال ألا :ال
• النـــوأل األول :االلتـــزاي بشـــمول التجمـــع للمبـــادالت التجاريـــة األساســـية نـــيق الـــدول
األعضاء (المادة )8/24

هها القياااههوالقةصألياههاالإيه الت ه القيااههل الاياههلالله نالقيههاموالق رضههلء الايماضههاال يه ال نال

يلمنالإيغلءالقي رم القياا لي المالالالااالتلا لالانالص ماالاال

الاغايلالقياخهلات الق رلرهي ال

ايا ههلالله ه نالقي ههاموالق رض ههلء الاغ ه ه ال يه ه الاتب ههلاالقكار ههل القيااا ههوالقةصأليا ههاالا ههلخوالقيامئيه ه الالالالالالالالالالال
مالقيغه ه ضالا ههنالده ه قالقيشه ه االاب ههوالقر ههاثبلءالقياباا ههل القيا ههاالافه ه ضالرأل ههلالات فه ه الاا ليه ه ال

ا افته ه الم يه ه ال نالاث ههلالده ه قالقتر ههاثبلءاليت ههمقالقآلث ههل القيابلار ههي القيا ههاالاا اه ه الرأله ه القبش ههلءال
قياااهو المال اه ال نال اضهانالقتافههلقالإيغهلءالقي رههم القياا ليه الخليبرههخ اليكهلالقيااهل الام خههلالإ ال
نالااه ه االقياوف ههيضالتاليلف ههاال نالقي ههبصالده ه أالا ههاالقةيغ ههلء اللا ههلال نالقيغه ه ضالا ههنالده ه قال

قيش االدمالاتلمي الاتلالقياموالق رضلءال ه دلمنالاهاالا هماالقيات ه الإيه الب ليه القيا هق المال
دههمال يضههلالادهها اليابههوالقيامي ه القياشههل ل الاههاالقبا ههل القيامقالا ههلالخالهها القيامي ه الق كث ه ال رلي ه ال
خشههللالقبامههلئاالماللما ه الرههل الااههنالقياتامههاال نالقتاتههلاق القياا لي ه المالابههلاقالقيااههل القيت ه ال
اتممالقيادألت الل بالالقيا ا خل القياال القيافض ألي القيااالتال ات الا هلالرهم الرهااالصأل هلالاهنال
قيمالرل الاتال اللما الرل التالئي الماليير الااالدليأالقيمال القياال الااتااالق ا ق .1الالال
• النوأل الثاني :االلتزاي نتقديي نرنامج لتعزيز التكتل (المادة )5/24
قشهها ا القياههلا ال24الاههاالقيلبههاال5الاههنالقيهججاه ههل ججالض ه م الامههاي ال رضههلءالقياكاههلالقةصألياههاال
ر ه همقءالله ههلنالقاته ههلاقالاا ليه ههلال مالابام ه ه الااه ههل الت ه ه الل بلااه ههلال اضه ههانالوا ه ه الاشه ههاالالرأل ه ه ال
ربد ن :ال
 العنصر األول:الوامق القياأري القيااا جاليألاكالالقةصألياهاالاهاالقاهل الاتهاماالماللهل ال
يألات

الرأل الاضامنالااقل القبشلءالقتاتلاالقياا لاال مالابام القياال القيت .

 1عادل أحمد مرس ي ابراهيم ،اإلتجاهات الحديثة نحو التكتالت االقليمية في ظل العوملة وأثارها على النظام التجاري متعدد األطراف مع اشارة خاصة ملصر ،رسالة
دكتوراه في اقتصاديات التجارة الخارجية( جامعة حلوان  ،)2006 ،ص.233 .
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 العنصــر الثــاني:الاتا ههاالاا ه الابلرههخ الياهها القياههاالر ه ا الختألههموالب ل ا ههلالقباههلمالقياكاههلال
قةصألياههاالقياتبهها المالد ه قاليتبههاال ب ه ال ا ه ال نالااضههانال القافلصي ه الب لئي ه اليالاتههلاق ال
قياا ليه ه المالاب ههلاقالقياا ههل القيته ه الواه ه الا ههلا المالا ههامواليألابف ه ه الو ههالوالااه ه المابيه ه ال
اتممي
ب -الشروط المتعلقة بالنظاي الخارجي للتكتل:

مالااضانالقتيامقال القياليي  :ال

• االلت ـزاي األول :عــدي التــأثير ســلبا علــى مســار تــد قات المبــادالت التجاريــة الدوليــة
(المادة )4/24
ماليشالالقتيا قم الللالانالقتاتلاالقياا لاالمالابلاقالقياال القيت الاهإ قاللهلنالقي ها الاهنال

قبشلءال تاالقتال نالدمالار لالقياال الل نالقياموالق ا ق الاإب ال ا ال ناليلمنال ي الاما بهلال
خت هها القياره ههل اللااه ههل القي ههاموالق و ه ه

الاه ههلياكاال القةصأليايه ه ال ا ه ه ال نالتالات ه ههقالقياه ههاامل ال

قياال القيامأل ايه القيملئاه الاهوالقيهاموالق وه الخاتبه الآوه الاهإنالده االقياااتهل ال مالقياكهاال ال
اه ال ناليلهمنالاأث دهلالاهاالب ليه القيااهل القيتاهلالرأله الوألههقالقيااهل الماليهي الإيه الاتم ههلال مال

قبته ه ق القياخ ههلات القياال ه ه الااأر ههي القات ههلاالاا ل ههاالقمالابامه ه الاا ههل الته ه التال بخغ ههاال نال

يلهمنالرأله الترهل الارههل القيااهل القيامييه القيه اليماضهاالابايه القياخهلات القياال ه المالاههاام لال
رل ه القيههامو الاغ ه ال ي ه الاتبههلاال نالادههخأالقياكههاال القةصألياي ه القتهها القيت همقامالقياههاالات ههقال
قياخلات القياال ه القيامييه المالده قالاهلال ابهلا اللأليه الاهوالقي ها الاهنالقيهججا ههل ججالمالقيه ال اكهمال
رأل الات

القياال المالإيغلءالللالقيم ماالقيااالات صلالانالقياخلات القياال القياميي 1.الالال

• االلتزاي الثاني :عدي زيادة العوائق تجاه الدول األخرى

مالمامههلالي ه قالقتيا ه قم ال ا ه ال نالتالاكههمنالقيات فههل القياا لي ه القياف مض ه المالي همقئأالقيااههل ال

قيام الخليبرخ اليألاال الاوالقياموالقياااليير الا الالااالقياكالال رأل ال مال شاالص ماقالانالره ءال
قيات ف ههل ال مالقيأله همقئأالقير ههل الا ههاالق ص ههليي القيالمبه ه اليالات ههلاال مالابامه ه القياا ههل القيته ه الصل ههلال
اكم ب لالمالقيغ ضالانالد قالقيش االدمالافلا الللالاا همال ا اه الرأله الإبشهلءالقافلصيهل الإصأليايه ال
مال ي الخغ ضال رم ال مالص ماالرأله القيهاموالق وه الام هاالرأله الاهلاللهلنالرهل لالاب هلالمصه الرمهاال
قتافلصههل
1

الإ ال نالقيمههموالخغ ه ال ي ه ال ه ا القي ه الاتم ههلالاا ه القيااههل المالقرههاواق القيات ف ه ال

إكرام عبد الرحيم ،التحديات املستقبلية للتكتل االقتصادي العربي(مصر :مكتبة مدبولي ،)2002 ،ص.176 .
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قيول اي ه اللههأاق اليألارههلما المالرأل ه ال ي ه اليالههنال نال اتمههقالقيغ ه ضالقي ه الرههلقالقةشههل القيي ه ال
رأل الاال الق رضلءالقآلو نالاوالخمي الق ا ق المال اتمقالقتيا قم القيا لم الانالوالو1:ال ال

 نالاكههمنالقيضه قئ القياا ليه المالقيابةياههل القياال ه القياشهها ل اليكههلالاميه الاههنالقيههاموال
ق رضلءالاتلاي ال مالاالثأل الااالامد دل.
 نال ه هها المضه ههوالات ف ه ه الاا لي ه ه الاشه هها ل اليالاته ههلاالاه ههنالوه ههالوالقره ههاوالصالاامره ههطال
قيات فه ههل القيملئاه ه ه الاه ههنال ا ه ههلالاابه ه ه ال القواالاه ههل المالد ه ههتمخل الاه ههاالام ه ه ه الده ه ه اال
قيض قئ .

 -2المادة الخامسة مق االتفاقية العامة للتجارة ي الخدمات:
اتال القيالا القيولار الانالقتافلصي القيتلا الياال الااالقيواال الججاهلا ججالدهاالقياهلا القيامللأله ال

يألاههلا القي قخت ه المالقيتش ه منالاههنالقيهججاه ههل ججال 94/47الاملههلاللاقي ه الر ه لنالقافلصي ه الابةا ه القيااههل ال
قيتلياي اليه الاكهنالقياكهاال القياال ه القةصأليايه الابةه الاهاالااهل القيوهاال

الت هتال نالقياهلا ال24ال

اغاههاالامههطالقيااههل الاههاالقيرههألوالمالإمقءالا قم ههاالتد ه القيوههاال الاههاالقيااههل القيتليايه القرال ه ال ي ه ال
صدههم قالوا ه قالاههاالبةههل القيهججاه ههل ججالرأل ه القراخههل ال ب ه اليلههلااليتاههاال ا ه ق ال الاكاههلالااههل ال
إصأليااالقيرالحاللإاخل الريلرل الاا م الااالاالوالقيواال  .ال
قافلصي ه القيهججاه ههل ججالتالارههاوا الرخههل ااالججقاتههلاق الاا لي ه ججال مالججابههلاقالقيااههل القيت هال ججاللههلال
ار ههاوا الل ههاتالاب ههلالاتل ه ه القياكلا ههلالقتصاد ههلا الخا ههلال مض ههأال ب ههلالاغا ههاالل ههلالقيد ههيغالق بته ه ال
يامد لالقيواا المالدهمالاهلالاهلءالاهاالقيلبهاالقي قخهوالاهاالقياهلا القيولاره المالقياهاالاهبصالرأله الججال نال
القافههلقاليألاكلاههلالقتصادههلا ال بخغههاال ناليدهها الخت ههتالير ه لالقياخههلاوالقيااههل الل ه نالقا ه ق ال
قتاف ههلقالمال بخغ ههاال نالتال الا ههوالده ه قالقتاف ههلقالقيار ههام القيكأل ههااليألتمقئ ههقالقياال ه ه الا ههاالقيو ههاال ال
خليبرخ ال

الرضمالول جالقتافلقالضانالقيمالرل القيف ري الامضم القيم به الإيه القيارهام القيه ال

لههلنالصلئاههلالصلههلالقتافههلقجج المالدله قالاإبه الاههنالما ه البةه الابةاه القيااههل القيتليايه الاههإنالقافلصيهل ال
قياكلاهلالقتصادههلا القياههاال ههاولالا ههلالق رضههلءالاملميه الاههنالت ههتالقيالهها الإ قالللبه البيه القاه ق ال
قتافلقالداالاتم قالقيات القيااهل اللواهمق ال ره الااهلاللهلنالره ا الاهاالرهيلقالاتهااالق اه ق
ماليي اللمر أل التاخل الريلرل الاا م  .ال
 1عادل أحمد موس ى إبراهيم ،االتجاهات الحديثة نحو التكتالت اإلقليمية في ظل العوملة و آثارها على النظام التجاري العالمي متعدد األطراف مع إشارة خاصة
ملصر ،مرجع سابق ،ص.235 .
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مالرأله ال ه ق القياههلا القي قخته المالقيتشه نالاههبصالقياههلا القيولاره الاههنالقتافلصيه القيتلاه اليألااههل ال

ااالقيوهاال الرأله الاتهميضالق رضهلءال ه القياشهل ل نالإ قالقبرهت القياشهل لمنالاهنال الاكلاهلال
قصادههلا ال مالرههايمقالقيا قماههل الاتههاا الااتألههقالخليمدههموالقيه الق رهمققال مالقياتلاأله القيمابيه ال اههلال
ايالال اتألقالخليش ماالق و القيااالااألل لالقيالا القيولار الا االلالال ألا1:ال ال
 -التغاية القااعية الكنيرة:

الءالااالقيلباال /1الاهنالقياهلا القيولاره الشه اال ناليلهمنالاهاالقافلصيهل القياكلاهلالقتصادهلا ال

اغاي القصادلاي اللل

الاألهناليلهمنالقتافهلقالاارهملالاهوال تلهل القياهلا القيولاره الإ قاللهلنال هبصال

رأله القترههاختلاالقيارههلقال تههاالقيمالرههل

المالقيرههل الاههاالده قالقيتله الدههمالابههوالق رضههلءالاههنال

التالاكمنالرلا الاتمم اليألادألت الاهنالما ه البةه القيبةهل ال
ال
قياوموالااالقافلصيل الاا م الاتاما

قياال الااتااالق ا ق .
 االتفاقيات المؤقتة المتعلقة نإنشاء اتفاقات التكامل االقتصادي:ألاههم ال ا ه ق القتافلصههل القيا صا ه الخاما ه القياههلا القيولار ه اللبههاال /7اللامههاي الامههل

الام ه ال

إي ه الااأل ه القيااههل الاههاالقيوههاال الرههنالابف ه د المالتال ماههاال الش ه االخههأنال اههقالق ا ه ق ال
وا المالاامتال مالقال قالماباالامضيتا المال ي الرأل الوال القيالا الي قخت المالقيتش ن .ال
ج -شرط االخاار اإلجرائي:

اشا االقيفم ال /7الانالقيالا القيولار ال ناليتة ال ا ق ال القافلصل اليألاكلاهلالقتصادهلا ال

ااأل القياال الااالقيواال

المالامنالقخالءالل االقتافلصهل المالخهأ الامرهيوالي هلال مال الاتها لال

ماليي الاهنالقيمقضهأالاهلالإ قالللبه القياهلا الااأله الاهنالق رضهلءالقواهل القيااأله الخلتافهلقال مال
خلياغ ق الصللالقيابف  .ال
ال
ال
ال
ال
ال
1

HOCKMAN BERNARD.M, Trade Laws and institutions, good practices and the world trade
organization) Washington :World Bank discussion papers, the World Bank(, P. 54.
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 -3تقييي قواعد النظاي التجاري المتعدد األا ار

ذات الصلة بالتكتالت اإلقليمية:

ا القيفل القيامياالااهلاالقةصأليايه القيه الاشهايوالقياكهاال القةصأليايه الاهنال اهلالوألهقالقيااهل الالالمال
اابه الاتههموالقيااههل المال ي ه الاههنال اههلالاتم ههقالادههألت ال رضههلءالقياكاههلالمالامأل ههلالق ض ه ق الإي ه ال
تادلالقياب الخليبرخ اليألاموال

الق رضلءالمالية ال ي الانالوالوالرا الضمقخط :ال

 اتأل القيارام القي رااالاتال القةصألياي الاالم الماليكنالخش ماالاتاا المال ي القراثبلءقالانالصمقراالق يهججاههل ججالقيااالابصالرأل الرا القياا مالت تالاف ضالقيهججاههل ججالش مالالرأل الإصلا ال
قياكاال اللال الا الامضيت الرلخمل الإت القن الاأل القيش ما الاتا ال

الللاي الم الت الااأل ال

قيهججاههل ججالقيمم القيكلاي اليابف المالا قصخ الاأل القيش مااليألاأكاالانال نالقةصألياي الاف ا القصادلايلال
يكلالانالقياموالق رضلءالمالتالا ث الرألخلالرأل القياموال

الق رضلء المالانالد قالقياباألقال

القيامو القياتبي المالقيااالتال
ال
اإنالار ميي القيبالئجالقيا ا اليإلصألياي الامو الرأل الرلاقالتلمال
اراايوالقتاتلاالايالالل ب ل الخشلل اليراأالي لالقيمضلءالرأل ال ض ق القياكاال القةصألياي المال
ااالقال القيابةا القيتلياي اليألاال  .ال
 للنال ام القافلصي القيهججاههل ججالدمالامب نالمالارا لالرألرأل الانالاوفيضالقيات فل القياااللي المال
قيتال الرأل الإضفلء القيش ري القياميي الرأل الاأل القياوفيضل

الم الت د الاا الد ق القيدااال

رأل الرا الاشايوالقياموالقياتبي الرأل البمصال مالقيغلءالقرامالرل القيات ف القيااالاا الااال
امتا لالقياواألف  .ال
ابةا ه ه القيااه ههل القيتلياي ه ه القياه ههاال صيا ه ه الره ههل ال1995اليا ه ه تالقيهججاه ه ههل ججالمالقيتا ه ههاالاه ههنال

-

قتافلصيل الالللب ال كث الام اقالخليملبمن الماليكب هلالةأله ال يضهلالاده القداالا هلالرأله القةاه قءق ال
قيتاألي ه ه الالقيااخلاي ه ه المالقياملمي ه ه الاه ههنالقيه ههاموالق رضه ههلءاليته ههلالقياشه ههلكلالامه ههاالقداا ه ه الله ههلالاه ههنال
قيهججا ه ههل ججالمالالابةاه ه القياا ههل القيتليايه ه الل ههإاق الراأليه ه المض ههوالقيممقر ههاالقيالماه ه اليابة ههي الر ههألم ال
رضلئ لال كث الالانالقداالا لالخليبالئجالقياا اخه الرأله المضهوالاأله القيممقرها الا اهلال ااهلنالخامللأله ال

قتيامقال المالالالقيتممقال كث الانالقيبالئجالقتصادلاي الااالتاال قا ل .ال
-

قيام القيامأل ا اليألهججاههل ججالي اليلناليراأالي لالخليااولالااالقيريلر القياتألي الا االتالااأل ال ال

قيمهها الةاخههل القيههاموالق رضههلءالرأل ه الات ه الاال ا ههلالمال رهالهمقص لالإ قالي ه الاكههنالااأل ه القي خ ه الاههاال
ي ال الالابةا القياال القيتلياي الاماالتمم الواهمق ال مرهوالاهاالإاق القيبةهل القيااهل الالقيتهليااال
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انالوالوالقتافلصيل القيتاي القياهاالاشه

الرأله الابف ه دلالمالقياهاال اه الرأله القيهاموالق رضهلءال نال

املأل لاللأل لاللتما المقتا المال ي ال كث الانالقداالالا لاللختتالمالاتليا القةضلال القياتااأل  .ال
 الالثانيا :انيعة العالقة نيق اإلقليمية و االاار متعدد األا ار

اف ههقالقيخ ههلتثمنالرأله ه ال نالقةصأليايه ه الد ههاالتليه ه المر ههيا الله ه نالقياتأليه ه القيا ههاالا ههااوالخ ههل ا قاالمال

قياالرههل المالقيا ررههل الياضه ه قالباههلقالقداالالا ههلالر همقءقالقيريلر ههي ال مالقتصادههلاي اليتاليه ه ال
دههبلرا ل المالله نالقيتمياه القياههاالارهها ا الاتاههي القيتههاماالقياغ قايه المالقياا ليه المالاره لالبمههلال
قي راليي الرل القيتلي اللأل اللرمقاللمبا الماليكنالدلالقةصألياي الل قالقيشللالااتل ضالاوالقتاهل ال

ااتااالق ا ق المالودمدلال نالامي ال م مق الخآثل دلالقيااشخت المالقافلصيلا لالقيااالاثأل الدهفم ال
ااكلاأل ال
ق اق

الارلمص الرأل الدت االات

القياال القيامييه الصهاال راه الااته الصميه اليالاهل الااتهااال

المالللنالقيافا ضالانالما ه البةه القيهختضال نال ه ا ال يه الإيه القتبامهلصالاهنالال ليه ال

قتال القةصألياا الإتال ب الرأل القيتل الانالد قالقيابل الامهاالمقا القياكهاال القتصادهلاي القةصأليايه ال
خشههللاللل ه المالصههاال ا الد ه قالقياههاولالاههاالاليت ه القتيا قماههل المالقيا قميههلالل ه نالقتاههل نالقةصألياههاالالالالالالالالالال
مالااتههااالق اه ق القي ه القثههل القيارههل ت التههموالاهها القيامقاههقالمالقياضههلاالله نالاما ههل القياكههاال ال
قةصأليايه ه المالا ههلالص ههاالار ههف الربه ه الا ههنالريلر ههل التالئيه ه الاا هها الا ههاالقا ههل القياكا ههلالض ههاالا ههنالده ه ال
ول ا المالل نالاما هل الابةاه القيااهل القيتليايه القيملئاه الرأله الإ قميه القيتمقئهقال اهل الاهااقالقيااهل ال
مالاتاي المالاخلاوالقيابلمت  .ال
مالصههاال ثههل القيختههتالاههاالقيتالصه الل ه نالقةصأليايه المالقياتااي ه القيتا ههاالاههنالقآل قءالله نالاليت ه الد ه اال
قيتالص المالاراملأل لالمالدبل ال يلنالتموالاليت الد االقيتالص الدال :ال
• الرأي األول:القةصألياي الرلئقال ال القيبةل القياال الااتااالق ا ق .
• الرأي الثاني:القةصألياي الا تأل اليتلياي القيبةل القياال الااتااالق ا ق .

 الرأي األول :اإلقليمية تعوق التعددية
د ال دهتل الده قالقيه

الاهنالقتصادهلا نالقيه القنالقياكهاال القةصأليايه الااثهلالواه قال هااال

قيبةههل القيااههل القيتههليااالقيااتههااالق اه ق المال يه الاههنالوههالوالا قره القيتمقاههلالقياههاالاههااوالقيه ال
اكههم نالاكههاال الإصألياي ه الاا هها الاههنالبلتي ه المالقياههاالا ه ث الرأل ه الا مبه القبفاههلحالقياكههاال القيملئا ه ال
خليفتلالانالبلتي ال و اللالال ألا :ال
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بالنسبة إلقامة تكتالت جديدة :لاالقتصادلا منال نالاالرل القيادليأالقياواألفه الاقوهلال
لههلالامي ه الااههل

القيضههغماالرأل ه القيتلماههل المالا ه ث الرأل ههلالاههاال ر ه القيريلر ه القياال ه ال

ت ههتاليلههمنالبفههم الابااههاالقيرههألوالقيابلار ه اليأل همق اق ال صههم الاههنالبفههم القيادهها ن الماليتال ه ال
قياكالالقةصأليااالويل قالاغ هلالخليبرهخ اليألابااه نالامل به اللات ه القيااهل الااتهاا الق اهالق المال
ألم الصلمتاليتا ال رخل :

1

 )1قتيا ه قم اللات ه القيااههل الإصأليايههلاليمههم الرأل ه الالهها القياتلاأل ه الخلياثههل الماليماد ه الرأل ه ال
قياموالق رضلءالااالقياكالالل بالالااااالقي قماهل الات ه القيااهل الااتهاا الق اه ق القيه ال

اايوالقياموالق رضلءالااالابةا القياال القيتلياي .
 )2اه ههاالةه ههلالقيات ه ه الاه ههنالوه ههالوالقياكاه ههلالقةصألياه ههاالاات ه ه ضالقيده ههبلر القيمابي ه ه القي ه ه ال
قيابلار ه الاههنالصلههلالقيش ه للءالاههاالقياكاههلالامههط الماليكب ههلالاةههلالاتاي ه الاههنالقيابلار ه ال
قياميي ه الاههنالصلههلالقيش ه للءالق رضههلء اللاههلاليتدههلالقيابااههمنالقيماب ههمنالرأل ه البفههل ال

افضه ألاالإيه ال رهمققالقيشه للءالاههاالقياكاههل المالااهها القةشههل القيه القنالقياللره القياههاال
اتههماالرأل ه القياباا ه نالقيههماب نالخفضههلالقيبفههل القي ه ال ر همققالقيش ه للءالصههاالااتههلاوالاههوال
قيور ههلئ القيا ههاال اكل ههامب لالا ههنالاه ه قءالقيافض ههيال القياابمته ه اليألشه ه للءالا ههاالق ره همققال
قيمابي ال اهلالق قالباهأالقيشه للءالاهاالقياكاهلالقةصألياهاالاهاالقترهاتمق الماليهمالرأله الاهمءال
بد القياموال

الق رضلءالااال رمققالقياكالالقةصأليااال( التاتالاتم لاليألااهل )ال

مالل ههامنال نال وره ه مقالبده ه ل الا ههنال ره همققالقي ههاموال ه ه الق رض ههلء الار ههم اليتم ههقال
قيش للءالااالقياكالالالئا الدلاي الاماخ .
مالخلياههلياالااههلالرههلقالاإبه اللألاههلاللههلنالقياكاههلالقةصألياههاالصلئاههلالرأله الاتم ههلالقيااههل المال
اراباقالإي التالي الاال الا افت الضاالخلصاالاموالقيتلي ال

الق رضهلءالايه التةه ال

خليار المالقياأ االقيريلراالانالصلهلالقيهاموالق رضهلءالايه ال الملهلنالصهلخالاليالرهاا ق المال
اههاالد ه قالقيبههم الاههنالقياكاههلالقةصألياههااليفمههاالقيههاموالق رضههلءالتالر ه الرأل ه القيات ه ال
قياال الااتااالق ا ق .

 1زروق جمال الدين ،واقع السياسات التجارية و آفاقها في ظل منظمة التجارة العاملية ،مجلة التنمية و السياسات االقتصادية(الكويت :املعهد العربي للتخطيط،
 ،)1998ص.17 .
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 )3قنالبالحالقياكالالقةصأليااالااالاتر نالاتات القياخلاوالقياميااليألهاموالق رضهلءالايه ال
القياال الااتاا الق ا ق .

يفماد القي خ الااالقيات البتمالات

 )4قنالقياكاههلالقةصألياههااليشههاوالقيماههل القيوههلصالاههااللههلالاميه الاههنالقيههاموالق رضههلءالايه ال
رأل ه القيميههل اللبمري ه الاههنالقترههاثال ق الااتههلاللههلالامي ه الرضههمال كث ه الاوددههلالااههلاال
خلصاالقيهاموالق رضهلءالمال صهلالاما هلالبتهمالاموالقيتهلي ال ه الق رضهلء الااهلاليتهاالاهنال
لا لالااالقيات البتمالات


القياال الااتااالق ا ق .الال

بالنسبة لمرونة انفتاح التكتالت اإلقليمية القائمة بالفعل:ال ث الارل والله نالقتصادهلا نال
تموالالالإ قالللنالانالقياالنالياكالالإصأليااال ناليراا الااالقيامرهوالتاه اليشهالالاهاالقيب ليه ال
للالاموالقيتلي الاتمملالل ي الات

القياال القيتلياي الااتهاا الق اه ق الامهاال كهاالججالكروغمـاق

''Krugmanال نالاتةي القي الدي القيتلياي ال اتمقالااالقتا القيتليا ن:

 الحالة األولى:الرباالال مااالاكاهلالمت هااليشهالاللهلالاموالقيتهلي ال(مالدهمالاهلاليتهلاوالات ه ال
قياال القيتلياي الااتااالق ا ق ).

 الحالة الثانية:الربهاالاليلهمنالرهااالقياكهاال الاهاالقيتهلي اللل ه الاهاق الخت هتاليلهمنالبده ال
لههلالاكاههلالاههنالقرهها ال الخههلصاالقياكههاال الدههغ قالاههاق المالاههنالثه الادههلالصماه القيرههمصي المال
خلياههلياالت همقاماالقياا لي ه القي ه التههادلالق اب ه ال اههلالإ قالقبمر ه القيتههلي القي ه الرههااالصأل ههلالاههنال
قياكاال الاإناليكلالاكالالرمقال اااوالخمم الرمصي ال كل الاالبه الاهنال اهوالتهمقاماالقياا ليه ال

مالاتلمي الاتر نالاتات القياخلاوالقيامياالي .

خلةضههلا القيه الاههلالرههلقال لههاالختههضالقتصادههلا نالرأله ال ه ق جج بالــدويق Baldwinججال نال
قي ههاموال ه ه الق رض ههلءالا ههاالاكا ههلالإصأليا ههاالص ههاالار ههت القيه ه القتبض ههال الإييه ه الوما ههلالا ههنال نال
بد ه ه

الرب ه ههلالقتره ههاثال الق ابله ههاالقياخلش ه ه المال اا ه ه البته ههمالق ر ه همققالقيمقره ههت اليألاكاه ههلال

قةصألياا الالياموال
تههامتالت ه

الق رضلءالااالاكالالإصأليااالصاالاوش الانالات ض لاليألتمي الااالتليه ال

الاال ه الاليامي ه القيتضههمالاههاالاكاههلالإصألياههاالاضههانالقي ه ال ب ههلالرههاةلالاااات ه ال

خت القياال الاوالش للئ لالااالقياكال .ال
 الرأي الثاني :اإلقليمية حا ز للتعددية:ال
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يتامههاالختههضالقتصادههلا نال نالصهها القةصألياي ه الرأل ه القيههااوالبتههمالات ه القيااههل القيتلياي ه الااتههااال
ق اق

الاامص الرأل الثالتالرمقالال رلري المالدااللالال ألا:

1

 .1اشتراك الدولة ي عدة تكتالت إقليمية ي آق واحد:

ا ه ههلءالا ه ههاالا قره ه ه القصاد ه ههلاي ال ر ه ههاا لالقيخلتثه ه ه الا ه ههاالقيشه ه ه منالقتصاد ه ههلاي القيامييه ه ه الالالالالالالالالالالال

ججالكـاروليق رونـد Freund L.Carolineجج2المالقياهاالاختهتالاهاالقآلثهل القتصادهلاي ال
قياا اخه الرأله القبضههال الاميه الات به القيه الرهها الاكههاال الإصأليايه الاههاالآنالمقتههاالاههنالوههالوال

باه ههم جاليألابلار ه ه ال ه ه القيكلاأل ه ه المالإاللبي ه ه ال نالا ه ه ا الد ه ه االقيشه ههخل الاه ههنالقتافلصيه ههل ال
قيافض ألي المالقيااالياألهقالرأل هلال()Spaghetti Bowlال مالمرهلءالقياتل مبه الإيه الات ه ال
قياال الااتاا الق اه ق

المالصهاالوألده القيا قره الإيه ال ناللهلالقافهلقالاا هاالاتمهااالقياميه ال

يات ه ه ه القياا ه ههل الخد ه ههم الافضه ه ه ألي الا ه ههوالاميه ه ه ال وه ه ه الر ه ههم اليتر ه ههنالا ه ههنال مض ه ههلر لال
قتصادلاي المالياثهلالواهم البتهمالات ه القيااهل الااتهاا الق اه ق

اههوالاههلالاههلءالاههنالصلههلالا قر ه الججالروبـــر الورنـــس Lawrence

المالاافهقالآ قءالقيخلتثه ال
Robertجج3الاههنال نال

قيمضوالق اثلاليامي البلاي الدهغ ال اتمهقالربهاالالااااهوالده االقياميه الخليمها الرأله القيبفهل ال

قيافضه ه ألااليااي ههوالق ره همققالا ههنالل ههلالاموالقيت ههلي الا ههوالصيا ههلالا ههاالبفه ه القيمصه ه اللإيغ ههلءال
تمقامدلالقياا لي  .ال

مالاتاماالججال روندال Freundججال ب الرأل القي

الانال نالقةصأليايه الادهألأاللا هقالبتهمال

قياتااي ه اليكههنالتال بخغههاالافر ه ال ي ه الرأل ه ال نالقتافلصيههل القةصألياي ه ال اضههلالاههنالات ه ال
قياال الااتهاا الق اه ق

الاهليمقصوال نالماهماالقيتا هاالاهنالقتافلصيهل القةصأليايه الوهالوالااه ال

قتباملوالااالقيات ه القيااخهلاواليألااهل التال وألهمالاهنالاكألفه الالياميه الارهابف الاهمق االإاق ه ال
مالالاي ه اللل ه الاههاالراألي ه القيافههلمضالرأل ه القتبضههال الإي ه الاكههاال الااتههاا اللههلنالاههنال
ق اها ال نالا لمدهلالرأله الات ه القيااههل الااتهاا الق اه ق اللاهلال نال ليليه القيهاموالاالههقال
صمقرههاالابشههأالااتههاا الاواأل ه الخههلواال الابههلاقالقيااههل القيت ه القياههاالاشهها الا ههلاللاههلال
هموالقيممقرههاالقيابشهأالإيه ال اق ال
ال
اواأله الاهنالابههاجالآلوه المالصههاالمقا القياوهلم الاههنال نالاات
 1أمينة أمين حلمي" ،اإلقليمية مقابل التعددية في العالقات االقتصادية الدولية"( أوراق اقتصادية ،العدد  ،21مركز البحوث و الدراسات االقتصادية و املالية،
فيفري  ،)2003ص.43 .
 2مستشارة رفيعه املستوى في معهد بيترسون لالقتصاد الدولي بواشنطن منذ  ،2013و كبيرة االقتصاديين في الشرق األوسط و شمال افريقيا لدى البك الدولي سابقا.
 3عالم اقتصادي من مواليد  ،1945أستاذ التجارة الدولية و االستثمار في جامعة هارفارد ،عضو مجلس االستشاريين االقتصاديين للرئيس األمريكي
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تالئي ه الاا ههضالقيااههل اللههاتالاههنال نالاشههات لالل ه نالقيههاموالق رضههلءالاههاالاكاههلالإصألياههاال
ات ن.الال
 .2إمكانية تانيق مفهوي اإلقليمية المنفتحة:
يتاماالقيكث الانالقيخلتث نالااالد قالقيشأنال ب الإ قالللنالقياكالالقةصأليااالابفاتهلالخاتبه ال نال
قياموالق رضلءالاي الااا البتمالاوفيضالقيااهل القياهاالاف ضه لالضهاالخهلصاالاموالقيتهلي الاهاال
بف القيمص القي الاألغ الاي القياال الل نالختض لالقيختض الاإنالد قالقياكالالقةصأليااالرهم ال
ههار القيا ههماالقي قايه القيه الات ه القيااههل القيتليايه الااتههاا الق اه ق المال هها الده قالقياههب جال
قي الضالنالرا الاأث الخلصاالاموالقيتلي ال

الق رضلءالااالقياكالالخميلاه المال يه الخاتلميه ال

قياتلاةه ه الرأله ه التاه ه القيه همق اق الا ههنالده ه االقي ههاموالرب ههاالار ههامقدلالق د ههألاال(اابه ه الاتم ههلال
قيااههل )المالاههاالبف ه القيمص ه القيامرههوالاههاالقيااههل الل ه نالقيههاموالق رضههلءالمالختض ه لالقيههختضال
(اشايوالوألقالقياال )الخالاليتمقاللر الدلااالااالقي الده القتصادهلاي اليألهاموالق رضهلءالمال
الق رضلءالااالقياكال .ال
.3درجة التكامل االقتصادي نيق الدول األعضاء ي التكتل اإلقليمي:
خليبرههخ اليا ا ه القياكلاههلالقتصادههلا الل ه نالق رضههلءالاههاالقياكاههلالمالاأث دههلالرأل ه الات ه ال

قياال الااتاا الق ا ق الاإنالقيش م الااالإصلا الابام الاال الت الرم اليتمقالقياتااي الاهاال
قيلاقي المالدمالالال األقالرأل لالقيا تأله القتباملييه الماليكبه الاتفهمالرأله الات ه القيااهل الااتهاا ال
ق ا ق الااالق دلالقيام لالمقيتل الدتيأالااالتليه القتااهلاالقيه الاكهم نالقاتهلاالاا لهاال
لالال ألا 1:ال
 oيما يتعلق بمنااق التجارة الحـرة:الااهوالقااه قضال نالقيتالصهل القياال ه الله نالامياه نال
اا اللثالتالا قتل:

 ــي المرحلــة األولــى:الاتههاااللههلالاميه الاب ههلالارههام القيااههل القيه الاضههانالي ههلالاتةهي ال الد ا هلالقتصادهلاي المالقياههااليتله الرب هلالخاااهم الاههلئضاللهلالاهنالقيارهها أل ال
مالقياباجالمالقة قاالقياا لا.ال
 ــــي المرحلــــة الثانيــــة:المالد ههاالججقيا تأله ه القتباملييه ه ججالال هها الل ههلالاميه ه الاب ههلالا ههاالقيافههلمضالاههوال اه ق ال وه الالإصلاه الابامه الااههل الته الاههاالقيارههاملل المال ه ا ال يه القيه ال
1

أمينة أمين حلمي ،اإلقليمية مقابل التعددية في العالقات االقتصادية الدولية ،مرجع سابق ،ص.46 .

242

النظام التجاري العالمي بين اإلقليمية والتعدديـة

الفصل الثالث

صا الانالقياما الااالقيتالصل القياال الل ب الالااالقيارامللالمالي ي الامم الللالاميه الاب اهلال
اوالاال ل لالااتاا الق ا ق .
-

ي المرحلة الثالثة :الاو القياال ق القيكلال اليالافلصيل القيولد الخابلاق القياال ال

قيت الامم الللالامي اللإرلا الاتا االارام القياال

القي

الااخم الرباالارام ال صلالالال

للنالرألي الااالقيا تأل القتبامليي القيرلخم المال اوال ي الامئيلالقي القتبوفلضالقيفتألاالااال
تا القياخلاو القياال

الل ن القياميا ن البة ق اليتامت الصا الان الاتم ل القياال اليدليأال

قيش للء القيااا الاا القافلصيل القياال القيت الم الان الث الاإن الابلاق القياال القيت الاار ال
قيات البتمالات

القياال الااتاا الق ا ق الااالق الالقيام ل.

 oيما يتعلق باالتحادات الجمركية:

 -ي المرحلة األولى:ال بمر القيتلي الإي الاباما نالمالااكمنال الللالابام الاب الالإي ال

را القاتلاق الاا لي .
 ي المرحلة الثانية :الارت القتاتلاق القياا لي الااالللالابام القي القتباالجالاتلالاالال ث القياولم الانالق افل الاكألف الت

الاال الاتااأل الااالقيارامللالمالانال

ث الاش االقياال الااتاا الق ا ق الصا الانالقتبوفلضالااالد االقيا تأل القتبامليي .
 ي المرحلة الثالثة :يدخأ اليا بل القاتلا الاا لا المقتا الاا اللل الان القياباما نالاااوالخما اللل الانالقيريا الرأل الق رمققالمالصلا الرأل ال اوالاال ل القيول اي ال
رالالللب الرألي الااالقيا تأل الق مي المالخليالياالاتر ال دتل الد قالقياتأل لالاإنال

قتاتلاق القياا لي الاتمقالقيات البتمالقياتااي الااالق الالقيام ل.
انالوالو الالالرلقالاإب اليدت الإ الاالإ الخ الصاتي الايالال اتألق الخليااو القي

ال ل التموال

قيتالص الل نالقياكاال القةصألياي المالقيبةل القياال الااتااالق ا ق الت تالقبمر القتصادلا منالال
ااالد قالقيشأن ال إي الااامرا ن الا د القيااامر الق مي الإي ال نالات
قةصألياا الاشلل الوا ق ال اا الصيل القيبةل القياال

القياال الااالقتال ال

القيتلياا القيااتاا الق ا ق الل بال الا د ال

قيااامر القيثلبي القنالقةصألياي المالااالةلالش ماالاتاا اليالنال نالاد الااالادليأالاشايوال
قياال القيتلياي  .ال
األماال كاال بدل القيااامر الق مي الرأل ال نالقياكاال القةصألياي الاألم الارالالريلريلالخليامل ب ال
او الات

القياال الااتاا الق ا ق الم القن القيامو الق رضلء الاا القياكال الاتم الرن القيات
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قيااتاااللألالالللنالقياكالالصلئالالرأل الاتم لالقياال الماللألالالللب القتراثال ق الاقولالقياكالال
كث الاوددلالاالاالختض لالقيختض المال صلالاما لالبتمالخلصاالقياموال

الق رضلء اللالال ب ال

تاليالنالقيارألي الخأنال الاكالاليالنال ناليراا الااالقيامروالإي ال ناليشالالاايوالاموالقيتلي ال
ييدلالإي الات

القياال القيااتاا الق ا ق

الإتال ببلالب ال نالقياما القياا قم االبتم القتصألياي ال

مالاتا قالقياتلمنالل نالقياموال رضلءالقياكالاليالنال نالير لالقياتلالالاوالختضالقيمضليلالقيااال

اتال الدتخ الاا القتال القيااتاا الق ا ق الاثل ال او ال م الاوفيض القيتالي الخأبمقر ل الرأل ال
ختضالقيمالرل الاثلالقيم قر المالقيابرمال المالقيواال  .ال
انالا ال و ال ال

القبدل القيااامر القيثلبي القي نال من ال نالقياما القياا قم االبتمالقةصألياي ال

يتالاليدليأالات

القياال القيتلياي الااتاا الق ا ق المال ي الانالوالوالقبضال الامي الات ب ال

قي الرا الاكاال الإصألياي الااالبف القيمص المالقاالاالقياموالق رضلء الااالقياكالالبتمالاوفيضال
قيات ف القياا الاف ض ل الاالا الخلصا القيامو ال

اليلمن القياكال الاافاتل الخلةضلا القي ال
ال
الخاتب

قيغلءالقياال الايالالل ب لالمالاكم نالابلاقالاال الت اللاتالانالقاتلاق الاا لي الرم اليلمنال

خاثلخ الار الصم اليألات البتمالات

القياال الااتاا الق ا ق

قيبةلا ن .ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
خـالصـة الفصل:
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يما الامقاب القيا ما القياميي البتم الات

القياال القيول اي القيااتا الق ا ق الخدم ال

ال

اا م الماملاليالا القيامي الق مي الخلي رلي الاوالقباشل الةلد القياكاال القتصادلاي القةصألياي المال

دمالالالقراار القياا ق القي القيااوالقياقئ الانالقتصادلا نالتموالالالق قالللب القةصألياي الرمقال

اضوالصم الاتمقال مالاااوالقياما البتمالات

القياال القيتلياي الااتاا الق ا ق  .ال

يما القواأل القتصادلا المن الاا الإرالء الاف م المقتا الم الشلال اليألاكلال القتصادلا اللل الم الصاال

ااقولالاف م القياكالالقتصادلا الاوالختضالدم القيتالصل القتصادلاي القياميي الق و المالدمال
الالا الامضيت الااالد قالقيفدلالانالقيا قر اللالالاواأل القيامقاوالم قء الد قالقياب جالانالامقاوال
قصادلاي المال و ال

القصادلاي الد قالمال او القياكلالالقتصادلا الا ال الاواألف الادبف ال

لالقيامئاال
ال
ااالا ال الاافلما الاواأل الخلواال الق داق القيا ام الانالقياكلالالمالالا الخليافض
م الادل القي القيمتا القتصادلاي الم اليما الابلمو الق ا القتصادلا الامضم القياكلال الااال
بة ا نالدالالبة القتاتلاق القياا لي المالبة الق رمققالقياشا ل الماليماالقراار الة الم ال
اما الاا ا الانالقيا ا خل القياكلاألي القةصألياي ال مالالاليت

الخلةصألياي القياا ا القي ال المضوالاف الم ال

اا االي االق و المالاتا اال داقا لالمالمضوالامل ب الل ب لالمالل نالقياب جالقيابف

اليألاكلال .ال

لالالق نالقافلصي القيهججاهل ججالمالقيااالاتمي الايالالختاالإي الابةا القياال القيتلياي الامم الرأل ال
را الاخلائالاتال التا الق رل القي

اليمم الرألي القيبةل القياال الااتااالق ا ق

المال دا لال

الا القيامي الق مي الخلي رلي الم الاا الد ق القتال البةا القيهججاههل جج الاب القبشلئ ل الثالبا الامت ال
افلمضي المالدم الالال او الرأل التميم التا القيمم القيافلمضي اليألا ق القيااتلصا المالقياا الاما ال
لإبشلء القيابةا القيتلياي اليألاال الم القياا المقدأل الرأل البف
قيا اا ق القيم قم

القياب ج الختا ال ي الان الوالوال

القياا الاتمادل اللل الا اللل الربا ن الرأل الق صل الان ال ال القياا ق اليكلال

قياراااق القيااالا القياال القياميي  .ال

مالااالق و الللنالتلاالانالقياا ق اليألتالص القيافلرألي الل نالقةصألياي المالقياتااي الانالوالوال

قل قمالام الللالانالقيابةا القيتلياي اليألاال المالقياكاال القتصادلاي الااالات

القياميي ال
القياالال ال

القراار الختا ال ي القةالخ الرأل القير قو القياتم

الدل القياكاال ال

لل الرأل التا

الم القي

قةصألياي الاشاوالرأل القياما الااالقاالاالوألقالاال الت الرلياي ال ال ب لالاضوالرمخل الااالا م لال
مالدمالالالصر القتصادلا نالإي الااامرا نالاتالالللالااامر الالالا قاالانالتاج.ال ال
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تمهيــد:
لقددهدتددعهقدتلاالقدددقدتاقدودددهي دتلهولي د دةددودتلاقددوهدتظوا د دد ددو تقد ا د دود دوت د
عهاه دلالدمندأ ز دد دد دداددمودديسديلدتلدتددالقدتاقدوددهي د داهدتل دد دتلددودة ضدقد
وجوه ددعلىدتلسدح دتلهولي دةدود دلدتلاهادهدمدندتلمدتاد تقدتلادلميد دتلجهاده دودتلددودأود حقد
س ددم دم ددندس ددمدقدتلداميد د دتاقدو دددهي دودتاجدمدعيد د دودلق ددهدت ددملقد دداهدتلازعد د داح ددودتاتد ددءد
تلدتدددالقدتاقدودددهي دجميددودهولدتلادددل دةل د ددتددهددولددودما ق د دأوديقلددي دمددندوضددودد دا دددقد
ودو دللدتدملدتاقدودهيدةيمدد ااعد دودتلدودأو حقد هةددتسد تداجيددةود لدتلاولم دودمددد
ادد دعاعدددمدندموددلقدتقدوددهي دمتدد

دادم ددندةاعدددللتيداددقدتلودتا دود دودمدددأهلديلددىد

عو ددتدالقدتقدودهي دضوم دأو قدلعددأث د

دعلىدتاقدودهدتلادلمو .د

ودأو حقد اهدتلدتدالقددت لدأ دةدعليدقدتلاالقدقدتاقدودهي دتلهولي دودد زد داهد
تظ ميد دمددندودداللدضددودم دحجد دم دهادعددددتلدجد هد دود دداتدتلعددهمدتلحقيقددودو تءدتاضددمدمعدد
تلىدتحدهلدوديادتلدتدمدلدتيقليمدودودمدددقدهداادد دعاد دمدندسثدد دسدوتءدةيمددد داند داهدتلدهولدأود
ااعددود اندتلهولدتظو لدود جدتلدتدلدأودحدىدعلىدمجملدتلدجد دتلادلمي  .د

ودساد دتلد قددةود اتدتلفولدتلىدت د د داهدتلدتددالقدتاقدوددهي دتيقليميد دودالد دمدند

واللدثالثدم دحثد مددالو :د
 المبحث األول :نماذج إقليمية مختلفة.

 المبحث الثاني :التكامل االقتصادي العربي.
 المبحث الثالث :التجربة األوروبية للتكامل االقليمي.
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المبحث األول:دنماذج إقليمية مختلفة
ددددددلقددهدتددعهقدتلسدددح دتاقدودددهي دتلهولي د دةددودتلسدداوتقدتظوا د دتتدسدددحددمددندتادفدقيدددقد
تلدجد ه د دتيقليمي د دود ددودمدددداجاددلدتلد د قدتلددىد دة د د دداهدتادفدقيدددقدأم د تدمسدددحيالدوديحددد د

علااددددتوديددد د اددادتلامددداجدتلدددوددتدسددودأ مي د دعلددىدمسدددولدتاقدودددهدتلادددلمودعلددىد د ت د
ما ق دتلح دظم ه دددتلتدمدلي دود ت د دهولدجادوشدتد قدسسديدد ديضددة دتلدىد ادادتلدجدد شد

تلدتدمليد د دتلد ددوديم ددندتعد د دددددج ددد شدحهاثد د دةيم ددددس دداد ددوو ددي

دم ح ددثد دم ددلدلالدح دددهد

تظو وبودودتلايدياد دتلامواجدتل تئهدللدتدمل .د
المطلب األول :منطقة التجارة الحرة ألمريكا الشمالية ''''NAFTA
 أوال :نشـأة االتفاقية
دددددقدضودتدفدقي دتلدجد دتلح دظم ه ددتلتمدلي دودتلما وة د دسد د''''NAFTAديقدمد دما قد د

دجددد دحد د دداند دلدمددندتلوايدددقدتلمدحدده دتظم ه يد د اددهتدودتلم سددي دودق ددلدال د د داددقدقددهد
ددهأقدمفدوض دددقدح ددولدما قد د ددج ددد دحد د دأم ه يد د د اهيد د دودتلد ددودهولد دقدحا ددزدتلدافا ددادس ددا د
 1989دأ دتلم سي دةقهد هأقدتيوالحدتاقدوددهيدمادادددد هندتاضدمدمعددتلدىدتلد''ج دددق''دةدود
عددد د 1986دتظم د دتلددايدمعددهدتلس د الدأمددد د دداهدتلددهولدتلثالث د دللددهوولدةددودمفدوضدددقدحددولد
ما ق د دتلدجددد دتلح د دظم ه ددددتلتددمدلي دحاددثدأعلاددقد دداهدتلددهولدةددود1992/08/12دأاعددددقددهد
دوولقدتلىدتدفدقدحولددفدوالدتادفدقي 1.د د
وداد د

دتلمتد د وألدتظولدعل ددىدول ددجدما قد د ددج ددد دحد د دو دداللد15دس ددا د ددهءتدم ددندج دددافود

1994دودتحددهتثددح هد د اد دةددودتلوددهمدقدوددازهددزدحمديد دتلملتيد دتلف هد دودتةسدددحدةد

د

تاسدثمد دتلهولود اندتلهولدتلثالث دودد ددوقيودتادفدقي دمند ؤسددءدتلده دولدتلثالثد دةدودأوتود د

1992دود اددهدجددهلد ا د دتسددد دألدتل د ئيلد''د لاادددوند''دتقادددألدتلتددواج لد دلدوددوهقدلودددلقد
تادفدقي  .د
ودد د ةاد لدشد ددندقدهددقده د د د ئديلدوز تءد ادهتدمدندأجدلديعدده دتلدفددوادحدولد اداد
اددوهدتادفدقيد دأمددددتلح ومد دتلم سددي ي دودماعدددد جدددلدتظعمدددلد ددداوتدقددهدأاددهوتدتادفدقيد د تد لد
ا د دود دوددهاجدتلتددواج لدتظم ه ددودعلددىدتادفدقي د دأو د حقدس ددد ه دتلمفاددولدت دددهتءتدم ددند
1

أسامة املجدوب ،العوملة و اإلقليمية ،مرجع سابق ،ص.73 .
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جدددافود 1994دود د دتندتادفدقي د ددددا
ح

دعلددىديقدم د دما ق د ددجددد دح د دتادتاعددددددضددممند

ددح ه د ؤولدتظموتل د مددتدملقدتادفدقيد دق دد دتلز تعد دودتدفقدقدتلدهولدتلدثالثدعلدىد

أنددادمددلدت د دقدتلوددهمدقدمادمل د دتلت د دقدتلو اي د دوددتفددلدتلدمدددود قدعدده دتلهول د دتظولددىد
دل عديد د دة ددودتلو ددهمدق دود موج ع ددددتدفق ددقد ا ددهتدودتلواي دددقدتلمدح دده دتظم ه يد د دعل ددىددح هد د د
تلدجد دمودتلم سي د(ود ودثدلثدأت دت ه ددجد يدلعد)دواللد15دسا دللمادجدقدتلز تعيد د

ودعت دساوتقدأودأس ألدللق دعدقدتلوادعي دمثلدودادع دتلسديد تق دودي دونددالد دمودحو دد
إةسدددحدتلمجدددلدتمددد دتلمسدددثم هندمددندهولدتلتددمدلدلادم ا دوتدمددندممد س د دتلاتددد دتاقدودددهيد
هتوددلدتلم سددي دود ديقدددمدتلعج د دماعدددد ددهعولدأندتاسدددثمد دتظجا ددودتلم دت د داددوة دة ودددد
للاملدهتولدتلهول دودتلايدياملدعلىدجا د ددود

دتظيددهيدتلادملد دودتلد ددهلدتلدجدد يدتلحد د

تلددايداددديقدللمسدددثم هندتظجداددشددوددها دمسدددلزمدقدتياددددجدللدوددايودود ا ددددمددندتلسددلو دود
تسد دددا تهدتلمادجد دددقدتلدد ددوداج د د يددود دداياعددةاع د دددد دتلف د د دأ و د د

دممد دددديضد ددا دتلد ددىد ةد يد د د د

تلمسدعلتاندود ودمدديمثلدةدودتلوتقدوددحدولدتلم سدي دتلدىدسددح دودادعي دهوندتقدودد دعلدىد

تلماد جدتلحهوهي 1.دددددددددد د

 ثانيا :محتوى االتفاقية

دساىدتدفدقي دتلادةدددلمج هديقدمد دما قد ددجدد دحد دودلديلديقدمد دوحده دتقدوددهي دوداد
ادوقودةدقدتلحهوهدودسدقو دتلحدوتجزد داندأعضددئعد د مدددأاعدددددضدمندتحديد ددقدوقدئيد ددمداقد
أيدمندتلهولدتظعضدءدةاعددتلحجدةوديعده دة اددا هفدقدجم ي دةودحدل ددا ادأيدمدند
تلوادعدقدتلو ايد دلمتددتلدو اد دودةيمددداود
علىدتلتدءدتلقاوهدتيهت ه دمثلد ود

دتلقادوهد اد دتلجم يد دةدإندتادفدقيد دددا

د

دتلدوت هتقدودتلددوددامدلد سدق دأعلدىدللدوت هتقدمدودعده د

تدو دددادتلموتو ددفدقدتلفايد د د اق د د دللدج ددد د دداند دداهدتل ددهولدوددت ددجيودعم ددلدتللج دددندتلمت ددد

د

للووولدتلىدموتوفدقدموحه د ال دأند اد دتفدةي د دمل دةيمددادالدجدةدودقضدديددتلماتديدود
تلدوددماوديعده دتلدوها دعاهدتهودلد اادعادو دتلدوايودتلمحلودتلعدمتدو دودمدندتل ادوهد
تلعدم دةودتادفدقي ددل دتلودو ددوضدقدسليد دلفدادتلمادزعددقدود دلداتقدةدودقضدديددتلماتديدود
تي تقدودتلمسدئلدتل ائي 2.د د
 1محمد محمود االمام ،التكامل االقتصادي اإلقليمي بين النظرية و التطبيق ،مرجع سابق ،ص.417 .
 2محمد توفيق عبد املجيد ،العوملة و التكتالت االقتصادية(اإلسكندرية  :دار الفكر الجامعي ،)2013،ص.260 .
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اتدودأثد قدتادفدقي دتلجهلد ت لد اد دودود دمدندتلمد تق اندودتلمحلاداندتظم ه ددندود

نددووةدوتدمددندةقددهتند اد دللو دددئ دوددحددولدتظعمدددلدودتادقدددلدعمليدددقدتياددددجدتلددىد
ةدلمادقدهو د
تلم سي د حثددعندعمدل دأ ود

دود دودتلموقد دتلدايدد ادد دتلاقد ددقدتلامدليد دةدودأم ه دد دود

مددندجعدددع دعددد ادتلم تز عددونددتلم سددي دقيددد دتادفدقي د دتلددااندوت دوتددح ه د دأس دوتقدتلمادجدددقد
تلز تعي دأمد دتظم ه اان .د
أمددددوجع د دتلا د دتلمؤهدده دلالدفدقي د دةا د لدأوددحد عددأندتلما ق د دسددومددددؤهيدتلددىدزهددده د
تل ةد ي دتاقدودهي دلس دندتلما ق دودالد دمدندوداللدددوةا د ضددئودأ ود

د مدددأاعدددداد د د

اق دتا القداحوددح ه دتلدجد دود ودمددساؤهيدتلىددحقاجدتلامودتاقدودهي.ددددددد د
 ثـالثا :تقييم التجربة

أاتي دتلادةدددأت دما ق دللدجدد دتلحد دةدودتلاددل دودتلددودا لدادعدههدسد داعدد450دملادوند

اسددم دود ددودقددو دتقدودددهي ددقدده د ددد20,08دد لاددونددهوا دمقدسد د دياددددجدتلمحلددودتيجمدددلو ددددددد
ودال د دأاعددددد د باد دداندتقدودددهيدقدثددالثد لددهتنداتقدأ مي د د ا د دتلوايدددقدتلمدحدده د(18,5د
د لا ددوندهوا ) د ا ددهتد(1.67دد لا ددوندهوا )دودتلم س ددي (2,3دد لا ددوندهوا ) دودداد د د د دداهد
تلما ق دتلدجد ه دأت دمندتلادد دتاقدودهيدلل لهتند28دلالدحدهدتظو وبودمجدما 1.د د
ودلقهداد دعنديقدم دتلادةدددسثد دتقدودهي دعهاه دعلىدمودل دتلمجداق.د
 -1مـزايا و فــوائد االتفاقيــة:

أ -تعزيز المبادالت التجارية:
أهلدقيد دتلما ق دتلىدزهده د ا دةودحج دتلم دهاقدتلدجد ه د اندتلدهولدتظعضددءدحادثد

دض دددعفقدتلدجد ددد دتل ااي د د دهتو ددلدتلمجموع د د دأ با د د دأضد ددادمدو دداللدتلفد د د دمد دددد د دداند1993دددددددددددد

ود2015دودالد د دم ددند297دملي ددد دهوا ديل ددىد1,14دد لا ددوندهوا دود ددودم ددددع ددززدتلام ددود
تاقدودهيدودتظ بدحدودة

دتلامدلدلل لدهتندتلثالثد دةلقدهدزتهقدتلوايددقدتلمدحده دتظم ه يد د

وددده تدعددمددندتل ضدددئودمددند142دمليددد دهوا ديلددىد517دمليددد دهوا دود ددودمدددديمثددلدثلددثد
تجمد دددلودود ددده تدعددمقسد ددم دتلد ددىد280دمليد ددد دهوا داحد ددود اد ددهتدود236دمليد ددد دهوا داحد ددود
تلم سددي دودتللددااندأو د قدأت د دسددوقاندللوددده تقدتظم ه ي د دةددودسددا د 2015د مددددسددجلقد
دقدوت هتقدأم ه دددود ادهت.د295,2دمليدد د
وت هدعدد ال دت دفدعددد اد تدمدندتلدهولدان دحادثد لت د
 1املرجع نفسه ،ص.260 .
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هوا دود294,7دمليد ددد دهوا دمد ددندتلم سد ددي دأيد مجم د دوألد590دمليد ددد دهوا دودال د د دسد ددا د
2015دودال د د دمقد د ددلد151دمليد ددد دهوا دسد ددا د 11993دودمد ددندود دداللدتظ قد ددد ديالح د د دأند
تلادةدددعززقدتلدجد دتل ااي دمندواللديلتدءدجميودتل سو دتلجم يد د داندتلدهولدتلدثالث د مددد
قدمقد إاتددءدتدفدقيددقد تديندحقدوقددتلدهولدتلمسددثم هن دود دودمددديقلدلدمدنددتلفد دتلدجدد د د د
أا ديحفزدمندتلامودودتاسدثمد دودو د دلاس دللمؤسسدقدتلوتا  .د
ش -انخفاض األسعار:

لقددهدأهلددوفدديادتلدا هفدددقدتلجم ي د د دداندتلددهولدتلثالث د ديلددىدتاوفدددادأسدداد دتل دوت هتقدددددددددددد

ود ددودمددددأهلديلددىدتلحددهدمددندتلدضددو دود ددودمددددتد لدأ ميد د اد دودود د دلاسد دظسدداد د
تلافادحادثدداد د دأت د دوت هتقدتلوايددقدتلمدحده دع دد دعدندتلدافا دحادثدأهقدتادفدقيد ديلدىد

دوفيادتاعدمدهدتظم ه ودعلىدوت هتقدتلافادمندتلت قدتظوسادودةازويالدوددوجععددداحدود
تاعدمدددهدعلددىد اددهتدودتلم سددي دودتلدددودداد ددددهولدوددهيق دعلددىدع ددلدتلددهولدتظو د لدود
ودمددعززدتلموق دتظم ه ودسيدسديد د مدددأهلدقيدد دما قد دتلدجدد دتلحد دظم ه دددتلتدمدلي د
يلىدتاوفددادأسداد دتلمدوتهدتلتاتئيد دمدندتلوضد وتقدتل دزجد دودتلفوتتد دةلقدهد لتدقدوت هتقد
تلواي دددقدتلمدح دده دم ددندتلمد دوتهدتلتاتئيد د دم ددند ددلدم ددند ا ددهتدودتلم س ددي دس ددا د2013دم ددددق دده هد
40مليد دهوا دسا د2013دمقد لد29دمليد دسا د.22009
ج -زيادة النمو االقتصادي:

لقددهدعددززدقيددد دتلادةدددددتلامددودتاقدودددهيدللددهولدتلددثالثد اسد د%0,5دسدداويددودود د دلاسد د
لق دألدتلز تع دتلوهمدقدودوادع دتلسيد تق دةلقهدت دفاقدتلوده تقدتلز تعيد دتظم ه يد ديلدىد
لدمند اهتدودتلم سي د اس د%15,6د اامددقه داس دتا دفدألد ددد%65د دلاسد دل ددقودهولد
تلادل دةلقهد داقدتلوده تقدتلز تعي دتلىد اهتدودتلم سي دأت دمندتلوده تقدتلىدأت دسدد د
أسوتقدمجدما دودا جود اتدتا دفدألدةودحج دتلوده تقدتلز تعي د داندهولدتلمجموعد داداجد د
تلتدءدتلدا هفدقدتلجم ي دتلم دفا دودو ددل دتلدود داقددف ضدعددتلم سدي دعلدىدلحدو دتل قد د
تظم ه ي  .د

1

https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/highlights/top/top1112yr.html ,consulté le 05/08/2017 à 23h00
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/north-american-free-trade-agreement-nafta ,consulté le
08/08/2017 à 17:00 .
2
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مددتعهقدوادع دتلسيد تقدمندجعدعددزهده دةودتلدودايودمقد دلددوفديادةدودتلدتددلا دود
ودمددسدمقد زهدده دتلقده دتلدادةسدي دلدهولدتادفدقيد دةدود داتدتلادوألدمدندتلودادعدقدودسدد دةدود
د تجدودتلدوت هتقدتليد دايد دة حلددولد2020دسدودداودتلم سدي دحدوتلود%25دمددندجميددودسدديد تقد
أم ه ددتلتمدلي  .د
مددعززقدتلادةدددددجدد دتلودهمدقدةلقدهدت دفادقدقيمد دودده تقدتلودهمدقدمدندتلوايددقداحدود
اددهتدودتلم سددي دمددند25دمليددد دهوا دةددودعددد د1993ديلددىدا و د لتددقد106,8دمليددد دهوا د
ةودعد د.12007ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد د
د -خــلق الـوظائــف:

سددد مقدما ق د دتلدجددد دتلح د دظم ه ددددتلتددمدلي دةددوددوفدديادماددهاقدتل دل د دةددودتلددهولد
دودتلوايدددقد
تلثالثد دةالدىدسد الدتلمثددلدسدد مقدتلادةددددةددودولدجدومسد دمالاداندو يفد دجهاده دة د
تلمدحدده دتظم ه ي د دةلقددهدسددد دتلموددااوندتظم د ه ااندةددوددو ا د دح دوتلود800.000دعدمددلد
اندسا د1993دود1997دتملقدجميودتلق دعدق د مددسد مقدتلوت هتقدتظم ه ي دمدندهولد
تلادةدددمندجعدعددةودولجدمادوشدتلاملدودال دظندمددديقدد شدمدند%40دمدند داهدتلدوت هتقد
اتدديقد دلتد تت دمددودتلتد دقدتظم ه يد دودتلدددوددامددلدودود دةددودمجدددلدتلدوددمي دودتا دتددد د
اامدددسدااندةودم حل دتياددجدودتلدوايودعلىدتلاهدتلادمل دتلم سي ي .

2

ه -زيادة االستثمار األجنبي المباشر:

مادادتاتدددئعددسددد مقدتلادةددددةددودت دفدددألدمادهاقدتاسدددثمد دتظجا ددودتلم دتد دلتددلدمددند اددهتدددد
ودتلم سي دةودتلوايدقدتلمدحه دتظم ه ي دةلقهدقده دحجد د داهدتاسددثمد تقد ددد240,2دمليدد د
هوا دتم ه ددودسددا د2015دمقد ددلد219دمليددد دهوا دأم ه ددودعددد د 2007دحاددثدد د ددسددجالد
ت دفدألدةودتسدثمد تقدت دقدتلدوايودودتلديماندودتلسلو دتظم ه ي  .د
مددددتزهتهدحج د دتاسدددثمد تقدتظجا ي د دتظم ه ي د دةددود ددلدمددند اددهتدودتلم سددي دظتث د دمددند
ثددالثدأضددادم دحاددثدقدده د ددد452دمليددد دهوا د حلددولدعددد د2012دود ددودمددددعددززدأ بدددحد
تلت دقدتظم ه ي دودماحعددتلمزههدمندة

دتلد وه دود سشدأسوتقدجهاه  .د

1

Robert E.Scott, NAFTA 20 years later, public policy, 2014.
NAFTA, triomphe, assessing two decades of gains in trade grouth and jobs, disponible sur le site
https://www.uschamber.com/
2
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م ددددس دددعهقدتدفدقيد د دحمديد د دحق ددوقدتلملتيد د دتلف هيد د دة ددودت ددد دتلادةد ددددة ددودزه ددده دتلق و ددا دددددددددددد
ودتلدوفدديادمددندتلموددد

دتلدددودقددهددوتج د د دداهدتلت د دقدودال د د اددهدأندأو د قدلددهاع دافددلد

تلحقوقدتلقداواي دتلدودادمدود عددتلمسدثم هندتلمحلااندحسشدمددجدءدةودتادفدقي .
و -تخفيض االنفاق الحكومي:

دددلقد ددهدسد ددمحقدتدفدقي د د دما ق د د دتلدجد ددد دتلح د د دظم ه د ددددتلتد ددمدلي دلت د د دقدتلد ددهولدتظعض د ددءد
دلمتددد

دوتلدقددهي دعلددىد دة د دمادقودددقدتلاقددوهدتلح ومي د دوقددهدولددجدال د دمجدددالدمدتدةئدددد

لجميودتلت دقدضدمندحدهوهودتادفددق دو دودمدددسدد دةدودوفدادعجدزدتلمازتايددقدتلح وميد د
عند هجدولجدجوديسمقد دلمادةس دةودتلحوولدعلىدعقوهد اهدتلمادقودق .د
-2عيوب االتفاقية:
مددندجع د دأو د لددا ضددقدتلادةدددددللاهاددهدمددندتاادقدددهتق دودودو د د دلاس د دللو دددئ دةددود
تلوايدقدتلمدحه دةلقهد دندلالدفدقي دديثا دسل ودعلىد لدمندتلادملدتظم ه دودودتلم سدي ودود
حدددىدعلددىدتل ائد دودمددند دداندمادقددهيدتادفدددقدتلد ئيلدتظم ه ددود''هوادلددهدد تمددش''دودتلددايدوعددهد
إعده دتلدفدوادأودتااسحدشدمندتادفدقي  .د
أ .فقدان الوظائف في الواليات المتحدة:
مددددأندتلاددهدتلادمل د دةددودتلم سددي دداد د دأ و د

دماعددددةددودتلوايدددقدتلمدحدده دتظم ه ي د دةقددهد

تدجعقدتلاهاهدمندتلت دقدودو ددل دتلدودداملدةودتلوادعدقدتلدحوهليد دتلدىدسدحشدجدزءتد
مندتاددجعددمندتلوايدقدتلمدحه دمدجع داحدودتلم سدي دةوداللدتلفدد دمددد داند2010-1994د
د

تادقل ددقدحد دوتلود682900دو يفد د داح ددودتلم س ددي د%80دماع ددددة ددودمج دددلدو ددادع دتلس دديد تقدددددددددددد
ودتلمادوجدقدودتلحوتساشدودتظجعز دتلتع بدئي 1.د
ب .تسريح المزارعين المكسيك:

ةقهقدتلم سي دحوتلود1,3دملاوندو يف دةودق دألدتلز تع د اهدقيد دتلادةدددداداجد دتلمادةسد د

تلقوي دةودتلوايدقدتلمدحه دتظم ه ي دودتلددودددهع دق ددألدتلدا هفددقدتلجم يد دعلدىدتلمادجددقد
تلز تعيد دود دلددددلودلد دادددم ندتلمد تز عاندتلم سددي دمددندتلمادةسد دودةددودافددلدتلوقددقدوفضددقد

1

)Robert.E.Scott, US-Mexico.trade and job displacement after NAFTA( Economic, Policy institute, 2011
disponible sur le site www.epi.org
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تلم سي دمندتيعدادقدتلموجع دتلىدق دألدتلز تع دمند%32دسا د1990دتلدىد%13,2دسدا د
2001دمندمجموألدتلهولدتلز تعو دوددا شدما د اهدتيعدادقدتلىدتلم تز عاندتلت د  1.د
ج .اآلثار السلبية على البيئة في المكسيك:

سددايددما د داحددوددحقاددجددادةسددي دةددودت ددد دتلادةدددددتدعمددقدتلت د دقدتلم سددي ي دودو د ددل د د

تلدددوددامددلدةددودمجدددلدتلز تعد داحددودتسدددوهت دتظسددمه دودتلمدوتهدتلتيمدئيد دتظو د لددود ددودولددجد
أض ت تدجسيم د دل ائ ددقه د حوتلود36دمليد دهوا دودساويد د مدددأهلدتلدوسديودةدودتظ تضدود
تلز تعي دتلىديزتل دتلتد دقد ماهلد430دأل د دد دساويد 2.د
ود ديضدددة دتلددىدمددددس د جدةإا د ديادددشدعلددىدتادفدقي د دعدده ددا ضددعددلاق د دتلسددمدحدلدة د تهد
دلداقلدهتولدمجدلدتل لهتندتلثالثد د ح هد د دملد دةلقدهدأقدمدقد دلد د دتلوايددقدتلمدحده دود ادهتد
ودماد ددد جدود ددادعي د د دددلق شدمد ددندتلحد ددهوهدتلم سد ددي ي دتظم ه ي د د دود د ددودمد دددديا د د مد اد دددم د
''مدددتيالهو ت''ددامددلدةاعددددتلاددهدتلادمل د دتلم سددي ي دوددودده دتلمادجدددقدتلددىدتظس دوتقدتظم ه ي د دددددددد
ودتلتاهي دودال د ت ادتلحهدمندتلعج د ا دتلت عي دودل دي دندللامددلدتلداانديتددتلوندةدود
اهدتلماد جدحقوقدعمدلي دأودحمدي دوحي دوددمدهدسدعدقدتلاملد12دسدع دأودأتث .ددد د
المطلب الثاني :رابطة دول جنوب شرق آسيا ""ASEAN

 أوال :نشــأة الرابطة
ديسلد ت

دهولدجادوشدتد قدسسديددةدود8دأوقد1967دةدود ددا و د دديالادهد دوقيدود

ومسد دهولدداد د دتلددهولدتلمؤسسد دلل ت د دعلدىدتعددالند ددا و دود ددودياهوايسديد دمدلازهددد د
تلفلا ددان دسدداتدةو دوددديالاددهدث د دتا مددقد اددهدال د دتلددىدتلمجموع د د واددديدهت دتلس د دةددود
1984دودةاداددد دةددود1995دودجمعو ه د دتلددالولدتلهيمق ت ي د دتلتددا ي د دوميدامددد دةددودسددا د
1997دودأواد د تد م وهي ددددس ددا د1995دود ددوددتد د لدتلا ددو دتل ددهولدتلاتد د دتظعض دددءدة ددود
تل ت د دودد لددادمسدددحدعددمجدما د دح دوتلود4,5دملاددوند د 2دوديق اعددددحدليددددح دوتلود628د

ملاددونداسددم دودددماددزد دداهدتلددهولد ددوة دةددودتل دوتهدتل ياي د دودو د دتلتد دددقدودتلمادددهندود
حدده دتلدفدددوقدةيمدددد ااعددددسدوتءتدةددودتلمسدددح دأودعددههدتلسد دندأودحجد دم دهادعددددتلدجد هد د
مدد ودم اندةودتلجهولدأهاده دأودداههدتظوولدتلا قي  .د
John.J.Audrey, NAFTA’s Promise and reality, Carnegie endowment, 2004, P7.
Loc. cit.
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الجدول رقم ()17
بعض المؤشرات الخاصة برابطة اآلسيان لسنة 2015
الدولة

حجم التجارة الدولية من السلع

سنة

المساحة

عدد السكان

االنضمام

(كم)2

(ألف نسمة)

(مليون

صادرات

واردات

دوالر)

دوالر)

المجموع

(مليون

(مليون

بروناي دار السالم

1984

5769

417,2

6350

3042

9392

كمبوديا

1999

181035

15405,2

8839

10838

19676

جمهورية الالوس

1997

236800

1967

إندونيسيا

دوالر)

1913579

255461,7

150282

142695

292977

330290

30485,3

199869

175961

375830

ميانمار

1997

676577

52476,0

11432

16844

28275

سنغافورة

1967

719

55305,0

366344

296765

663109

فيتنام

165730

327744

1087930

2269859

1967

ماليزيا

الفلبين

101562,3

58648

1967

513120

68979,0

214396

1995

330951

91713,3

162014

4488839

628937,3

1181889

1087970

تايلند

اآلسيان

300000

6902,4

3714

1967

تلموه :دمنديعهتهدتل دلشد داعدمدهدعلى http://dta.ascanstats.org

دد
 ثانيا :أهداف الرابطة و مبادؤها

3049

70295

202571

د

6763

128944
417143

تسدددعهمدمؤسسددودتل ت د دأندددحددولدما ق د دجاددوشدت د قدسسدديدد يتملعدددديلددىدما ق د دسددال دددددددددد

ودتسدددق ت دود ودددء د د دتلوالةدددقدتظاهاولوجيد دودتلحد وشدتلدددود داددقدسدددئه دودع د دتعددالند
دا و دعندأ هتمدتل ت

د دآلدو 1:د

-1ددس هودتلامودتاقدودهيدودتلدقه دتاجدمدعودودتلدامي دتلثقدةيد دةدودتلما قد دمدندوداللد
مسدددعودمتددد

د د وحدمددندتلمسدددوت دودتلتد تت دمددندتجددلد ةددودتظسدددلدلمجدمددودمزه د دددد

ودسلمودلهولدجاوشدت قدسسيد.

-2ددازه ددزدتلس ددل دودتاس دددق ت دة ددودتلما قد د دم ددندو دداللدتالدد د تز د دددحد ت دتلاهتلد د دودس دديده د
تلقداوندةودتلاالق د اند لهتندتلما ق دودتلدقاهد م دهئدماثدقدتظم دتلمدحه .

1

محمد محمود االمام ،التكامل االقتصادي بين النظرية و التطبيق ،مرجع سابق ،ص.337 .
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-3ددتجيودتلدادوندتلفادلدودتلمسدعه دتلمد دهل د تيندتلمسدئلداتقدتا دمد دتلمتد دةدود
تلميدهاندتاقدودهي دودتاجدمدعي دودتلثقدةي دودتلدقاي دودتلالمي دودتلالمي دودتيهت ه .

-4ددقددهي دتلمسدددعه دل اضددعددتل د اادةددودت د لدم تةددجدللددده هشدودتل حددثدةددودتلمجددداقد
تلداليمي دودتلمعاي دودتلدقاي دودتيهت ه .

-5دتلدادددوندعلددىداحددودأتث د دةادلي د دمددندتجددلدزهددده دتسدددتاللدتلز تع د دودتلوددادعدقدةاعددددددددددد

وددوسدديودا دددقددجد دعدددد مددددةددودال د ده تس د دمتدددتلدتلدجددد دتلهولي د دللسددلودتظسدسددي دددددددددددد
وددحساندم تةجدتلاقلدودتادوداقدود ةودمسدولدمايت دتاوبعد.

-6ددازهددزدتله تسدددقدتلودود د ددهولدجاددوشدتد قدسسدديددودتلحفدددعدعلددىديقدمد ددادددوندوثاددجدددددددد

ودمفاددهدمددودتلما مدددقدتلهولي د دودتيقليمي د دتلقدئم د داتقدتظ ددهتمدودتلمقدوددهدتلممدثل د دددددددددد
ودتلاملدعلىدياجدهدس الددادوندأوثجدةيمدد ااعد.

مددددتعدمددهقدتلددهولدتظعضدددءدةددود ت د دهولدجاددوشدتد قدسسدديددةددودعالقددعددددمددود اضددعدد

ند
تلد اادتلم دددهئدتظسدسددي دتلددليد دودال د دعلددىدتلامددودتل دوت هدةددودماد دده دتلودهتق دودتلدادددو د
لسا د.1976د د
 تاحدد د د ت دتلمد د دددهلداس د دددقاللدجمي د ددودتظمد د د دودس د دديدهدعددودمس د دددوتدعددودس د ددالمدعدد
تيقليمي دود وهدعددتلو اي .
 حجد لدهول دةودتنددقوهدوجوه ددتلو اود ااهتدعندتلدهولدتلود جو.
 دسوي دتلوالةدقدودتلازتعدقد دل قدتلسلمي .

 تلدولودعندتلدعهاهد دسدامدلدتلقو دوددتجيودتلدادوندتلفادلدةيمدد ااعد.
 ثالثا :الهيكل التنظيمي للرابطة
جدءدضمندمدديسمىديعالند'' ددا و ''دتلوده دةدودأوقد1967دتاتددءدتلاهادهدمدندتلعائددقد
ودتلما مدددقدودتللجدددندودتلدددودت د لقدةددودمجملعددددعادو د دتلعي ددلدتلدا يمددودلل ت د دود ددود
مددالو 1:د

 -1اجتمــاع القمـــة:دود ددودتلسددل دتظعلدىدةددودتل ت د دحاددثدددتدوندمددند ؤسدددءدتلح ومدددقد
ةددودتلددهولدتظعضدددء دوديادداندتلحدض د وندةددودتجدمدددألدتلقم د دتظمدداندتلاددد دلفد د دومددلد

سدداوتقد ا د دقد ل د دللدجهاددهدوداودددد دتظمدداندتلاددد د دلدادددوشد دداندتلددهولدتظعضدددءدع د د
1

عماد جاد ،اإلنتاج اإلقليمي في آسيا (تجربة اآلسيان)( القاهرة  :مركز الدراسات السياسية و االستراتيجية األهرام ،)2006 ،ص ص.195-194 .
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تحددت دتلد داشدتظ جهي دوديت مدتظماندتلاد دعلىدعه ديهت تقدم لف د دلدهع دودتلدقادي د
ودتلدو د دديادودتلداسد دداجدتاسد ددد تداجودوديحد ددجدل د د دأنديقد د د حدوداوود ددودوداافد ددادأات د د د
تل ت

.

 -2المـــؤتمرات الوزاريـــة:داجدم ددودوز تءدود جيد د دتل ددهولدتظعض دددءدس دداويدد تد د لدهو يد م دددد
اجدمدودوز تءدتاقدوددهدأيضدددسداويدديهت دتدؤوندتلداددوندتاقدوددهيد مددداجدمدودوز تءد
سو وند لمددهعقدتلض و ديلىدال .

 -3اللجنــة الدائمــة:دودددتددوندمددندوزه د دود جي د دتل لددهدتلمضددا دودسددف تءدتلددهولدتظعضدددءد
دجدمود ت لدهو يدم د لدتع هن

 -4اللجـــان:داددد دتلدادددوند دداندهولدتل ت د دمددندودداللدوز تءدتلتددؤوندتاقدودددهي دع د دلمددلد
لجدند ودلجا دتلتاتءدودتلز تعد دودتلتد ددقدودلجاد دتلدموهدلدودتل ادو دودلجاد دتلودادع د
دتلداهاندودتل دق دودتلاقلدودتلموتوالقدودلجا دتلدجد دودتلسيدح .
 رابعا :تقييم تجربة رابطة اآلسيان
دتا دتلدحليالقدتاقدودهي دل ت

دهولدجاوشدت قدسسيددأندتاتددءدما قد ددجدد دحد دةدود

تلما ق د"تظةدد"أهلديلىددحقاجدم دسشدللهولدتظعضدءدودالد داداجد دولدجدتلدجدد د دلما قد د
م ددددأندداع ددهتقدتل ددهولدتظعض دددءدما قد د دتآلس دديدندة ددودجعوه دددداح ددودتلدتدم ددلدتاقدو دددهيد
تيقليمودجوتاشدعهاه دماعددتلدجد دودتاسدثمد دودتلوهمدقدودتلاقلدودتادوداقدودتلزدتعد د
ودتلمؤسسدقدتلوتا دودتلمدوس دوديم ندت تزد اادياجدزتقدما قد دتلدجدد دتلحد دل ت د د
هولدجاوشدت قدسسيددعلىدتلاحودتلددلو :د
 التجارة البينية:

أهلديقدمد دما قد ددجددد دحد دللددهولدتظعضدددءدةددودما قد دتظسدديدند اددهد10دسدداوتقديلددىد

زهددده داس د دتلد دددهلدتلدجددد يد دداندهولدتظسدديدند مددددمقددهت هد%250دعددد د2003دحاددثد لدداد
حج دتلدجد دتل ااي دمدديسدويد82,5دمليد دهوا دأم ه ودسدا د1993دودتلددودت دفادقدتلدىد
206دمليددد دهوا دأم ه ددودعددد د 2003دلد دفددود اددهدالد دحدددىددوددلدتلددىدمددددمقددهت هد608د
مليد دهوا دأيدثالث دأضادمدسا د 2013ديادأندسا د2016دتعهقدتاوفدضددقلديالدةدود
حجد د دتلدج ددد دتل اايد د دليو ددلديل ددىد515دملي ددد دهوا دأيداسد د دتاوف دددادمقد اد د د د ددد2013د
قه قد دد %16دتا

دتلجهولد ق د( )16د
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ةديدودمدلازهددد
د
أمدد دلاس دلمسد م دتلهولدتظعضدءدةودحج دتلدجد دتل ااي دلسا د2016د
ة ددودتلد دا ددشدتظولد مق ددهت د117,83دملي ددد دهوا دأم ه ددودثد د دس دداتدةو د م ل دداد107,19د
ملي ددد دهوا دثد د ددديالا ددهد م ددددمق ددهت هد90,46دملي ددد دهوا د اس ددشدمس ددد م دعل ددىدتلد دا ددشد
 %22,71د %20,81د %17,56د%0,49د مدد ودموضقدةودتلجهولد ق د( )17د
الجدول رقم ()18

بيانات تجارة السلع لدول رابطة األسيان لسنوات مختارة ما بين 2016-1993

دددتلوحه :دمليد دهوا

السنوات
صادرات
واردات

1993

د

ص/و

تجارة خارج

الرابطة ص/و

الرابطة ص/و
المجموع

 116د

82,5
د

د

د

 91د

 295د

206

د

المجموع
اجمالي تجارة

2003

2016

وده تق د وت هتق د وده تق د وت هتق د وده تق د وت هتق د وده تق د وت هتق د وده تق د وت هتق د

تجارة بينية
المجموع

2010

2013

د

 337د

547
 281د

 752د

618
د

د

 454د

 252د

 330د

 278د

608
 697د

1449

 940د

 27د

 239د

515
 962د

1902

 874د

 846د

1720

 372د  1048د  950د  1271د  1240د  1150د  1085د
1998

826

2511

2235

تلموه :دمنديعهتهدتل دلشد داعدمدهدعلىدhttp://data.aseanstats.org/trade.phpدد د
د
د
د
د
د
د
د

ودعلىدوااهدت دد زدحجد دتلدجدد دتل اايد دماسدو ددتلدىدحجد دتلدجدد دتلتليد دللدهولدتظعضددءد
ت

دتظسيدندةودعدد د 2016دةعدوددمثدلد%23دمدندحجد دتلدجدد دتلتليد دلل ت د دود دودمددد

يقه د دد515دمليد دهوا  .د
د
د
الجدول رقم ()19
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مساهمة الدول األعضاء في رابطة األسيان في التجارة البينية لسنة 2016
الوحدة:مليار دوالر

الـدولـة

المساهمة بالتجارة البينية

نسبة مئوية

مدلازهد د

 117,83د

 %22,71د

ساتدةو د

 107,19د

 %20,81د

دديالاه د

 90,64د

 %17,56د

ياهوايسيد د

 81,19د

 %15,76د

ةاداد د

 50,58د

 %09,82د

ةال ان د

 34,65د

 %06,73د

م وهيد د

 13,26د

 %02,57د

ميدامد د

 11,38د

 %02,20د

جمعو ه داول د

 06,80د

 %01,32د

 02,55د

 %00,49د

 515د

 %100د

وادي د
تظسيدن د

تلموه :دمنديعهتهدتل دلشد داعدمدهدعلىدhttp://data.aseanstats.org/trade.phpدد د

 التجارة الكلية:

سجلقدتلدجد دتلتليد دلل ت د دامدوتد اد تدودود د ادهدتاتددءد"تظةددد"دة لتدقد2235دمليدد د

هوا دأم ه ددودسددا د2016دلدو د قد ت ددودمجموع د ددجددد د اددهدتلوايدددقدتلمدحدده دودتادحدددهد
تظو وبودودتليد دندحاثداوضقدتلجهولد ق د()دأندحجد دتلودده تقدللدهولدتظعضددءد تدقد
150دمليد دهوا دأم ه ود اامددحج دتجمدلودتلدجد دتلتلي دسا د2003د دنديقده د ددد826د
مليددد دهوا دولقددهد ددلدحج د دتلم دددهاقدتلدجد ه د دةددودتلسددلود دداندهولدتل ت د دوهولدتادحدددهد
تظو وبددودسددا د26دمددددمقددهت هد260دمليددد دهوا د فدددئادلودددلقدهولدتل ت د د ددودقدده قد
تلوددده تقدمددندتل ت د دتلده دولدتدحدددهدتظو وبددود ددد130,4دمليددد دهوا دأمددددوت هتقدةقددهد
لتقد103دمليد دهوا  .د
د
 مستقبل الرابطة:
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جدءقدتظزم دتلمدلي دةود1997دلدا دتل ت

ديلىدحدجدعددل ؤي دمدياي دظوضدععددو دود

هةودتد ا دتل سمي دتلمااقه دةودأوتو د1997ديلىديق ت د ؤي دحولدأسيدند2020د د دأعدهد

ادمج ددددل ددهءددافاد دا ددوددض ددما د دداهدتل ؤيد د دد ل ددودتل ت د د ديل ددىدأنددت ددوندما قد د دس ددال دددددددددد

ودح ه ددزولدةاعددأس دشدتلو تألدودأندددحولديلىدمتدد

دةدودتلداميد دتلهاادمي يد ددا دويد

عل ددىددتدم ددلدأوث ددجدهتو ددلدتيقل ددي دوددحقا ددجدتا ددهمدجدأم دددندوددتدم ددلدتقدو دددهيديام ددلدعل ددىد
دضددااجدتلفجددو د دداندمسدددويدقدتلداميد دللددهولدتظعضدددء دمددودتلديتاددهدعلددىد قدددءدا ددد ددجددد يد
عدهلدودمافدقدود لوغددادةسي دعدلمي دودداعهقد دلقيد د دلو وتقدتلددلي  1:د
 دحقا ددجدتاس دددق ت دتاقدو دددهيدتلتل ددودودتلم دددلود دلدت دددو دتلوثا ددجدح ددولدتلسيدس دددقد
تاقدودهي دودتلمدلي  .د

 دازهزدتلدتدملدودتلدادوندتاقدودهااند دد دألدتاسد تداجيدقدتلددلي :دتسددتمدلديقدمد د
ما ق د دتلدجددد دتلح د دوددس د هوددح ه د ددجددد دتلوددهمدقدوددح ه د ددددهةجد ألدتلمدددلد
لحلددولد 2020ددتثاد دوددوسدديودا دددقدتلدادددوندتلجددزءديقليمددودةددودتظقدددلي دتلجزئيد د
تلحدلي د د دودةد ددودأقد دددلي دأو د د لدوتعد دده د د دددلامو ددجميد ددودوددوسد دديودتل د د وت ادتيقليمي د د د
تلود جيد د دوددازه ددزدا د د دتلدج ددد دمدا ددهه دتظ د د تمدوددازه ددزدهو دق دددألدتظعم دددلد
مح دللدامي .
 دتجيودقيد دق دألدماتآقدوتا دودمدوس ديسد دةودتلدامي دتلوادعي .

 دت ددجيوددح هد د دتلق دددألدتلم دددلودوددوثا ددجدتلدا دددوند دداندأسد دوتقدتلاق ددهدود تلدتلم دددلدددددددد
ودتؤوندتلض تئشدودتلديماندودتلجمد .

 دس هودقيم ددتاولوجيددتلمالومددقد إاتددءدمالومددقديقليميد دودم تتدزدلاتد دودتددحد د
تل يدادقدودتلمالومدق.
د
د
 يقدم دد ت ادةودمجدلدتل دق دودم تةجدتلتع بددءدودتلتددزدتل يادودودتلميددهدودداميد د
موده دجهاه دودمدجهه دلل دق .
 1محمد محمود االمام ،التكامل االقتصادي اإلقليمي بين النظرية و التطبيق ،مرجع سابق ،ص ص.355،357 .
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 ةد ددوده ج د د دتظمد ددندتلتد دداتئودودتلدادةسد ددي دتلادلمي د د دةد ددودتلتد دداتءدودمادجد دددقدتلز تع د د ددددددددددد
ودتلتد دقدلدو قدتل ت

دمادجددأسدسيددةاعد.

 تلاعواد دل اي دتظسدسي دودت

دتلاقلدودتل قدتلس ها .

 د وه دتلموت هدتل ت ه دةودجميودق دعدقدتاقدودهدمدندوداللددالدي دمدمادزدود ةدود
تلمعد تقدودتلده هش.

 داس دداجدا د د دتلموتو ددفدقدلدس ددعالدتلد دددهلدتلدج ددد يدم ددودم تع ددد دمد ل دددقدتلو ددح دددددددددددد
ودتظمندودتل ائ .
 تلاعواد ديج تءتقدتلجم ي .
ودمندتلوتضقدأند اهدتلدوجعدقدادددضمندد وه دتلدتدملدتيقليموديلدىدم تحدلدأتثد د

دقددهمددوةقددددللا ه د دتلدقلاهي د د ددلدد ددزدعلددىدأهوتقدتلدادددوندتيقليمددودمددودتلديتاددهدعل دىد
أ مي ددح ه دتلدجد دةودتا د دتلداههدتظ تم.دددد د
المطلب الثالث :تجارة تكاملية ناشئة

 أوال :مجموعة '' البريكــس'' التكتل االقتصادي الناشئ
 .1نشـأة المجموعة:
ةود هتي دتظم د ع قددسمي د'' ه د ''دةدودادوةم د2001ددودتلددود دادقدقدهدضدمقد
تزه ددل د وس دديد دتلعاد ددهدودتلواد ددن دودة ددودع ددد د
أ باد د دتقدو دددهتقد ئيس ددي دادت ددئ دود ددودتل د
2010د ددهأقدجاددوشدتة هقيددددا ددالدجعددوهدلالاضددمد دتلددىدمجموع د د''تل د هد د ''دحاددثد ددهأقد
عملي دتلق ولدتل سدمودلمادداودأوقدمدندالد دتلادد دودأود حقدجادوشدتة هقيددد سدميددهولد د
عضدودةدود24دهيسدم د2010د ادهدأندهعادقد سدميددمدندق دلدهولدتل هد دلالاضدمد دتلدىد
تلمجموعد دحاددثدأعاددهقددسددمي دتلمجموعد د اددهدالد دلدود قد''دد ه ددل''دلدددا لدتلاضددوي د
تلموسددا دللمجموع د دةددودأة هددلد2011دودداد د د لددهتند''تل د ه ل''د لددهتندادتددئ دأود لددهتند
وادعي دجهاه دودددمازد دقدوددهتدعددتلت اد دودتلددوددامدود سد ع دودددؤث ددديثا تد اد تدعلدىد
تلت ددؤوندتيقليميد د د ديض دددة دتل ددىدأندهولدتلمجموعد د دتلومسد د د د د دأعض دددءدة ددودمجموعد د د

تلات هن .د
ودتعد دد تدمدندسدا د2015ددمثدلدهولد''تل د ه ل''دتلومسد دحدوتلود%40دمدندتجمددلود
سد دندتلادددل دود ددودمدددديقدده د ددد3,6دمليددد داسددم ددسد ندةددود بددودمسدددح دتظ ادوددمل د د
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تلهولد د دتلومسد د دمجدماد د دا دددد دمحل ددودتجم دددلودا ل دداد16,6دد لا ددوندهوا دأم ه ددو دأيدم دددد
يادددهلداحددود%22دمددندتلادددد دتلادددلمودتيجمدددلودمحقق د دسددا د2015دماددهلدامددودمقدده د ددد
 %39دودادوقودتل ا دتلهولودأندا دفودماهلدامودتل ه لديلىد%5,3دسا د1.2017ددددد د
 .2خصائص تكتل البريكس:

مجموع د د'' د ه ل''ددودل د د ت د لد ا د دعددند قي د دأت د دلدتلدجمادددقدودتلدحدلفدددقددددددددد

ودتلدتدددالقدتاقدودددهي دتلدددودتددعهدعددتلسدددح دتاقدودددهي دتلهوليد دودتلدددوددماز ددددعدده د
وودئ

دأ معد2:د د

أ .تكتل عابر للقارات و الحضارات:
مجموع د''تل ه ل''ددودل د ت لد ا دعدند قيد دتلدتددالقدتاقدوددهي دتلددودتدعهدعدد
تلسدددح دتلهولي د دمددندق ددل دحاددثداداوجددهد ت ددادمادداندمتددد د دداندتلددهولدتلومددلدس دوتءتد
تقدودهيدأودسيدسودأودتقدودهيدأودثقدةودأود ا ه د مددأاعددادا ب عدددا ددقدجت تةدود
أوديقليمددود ددلدددديدودمددندأ بددودقددد تقدمودلف د د مددددأند اددد دد دااددددوتضددحددةددوده جدددقد
امو ددتاقدوددهيدودمسددويددعددتياددجيد دودحددىدتلموتقد دتلسيدسدي د ااعدددمد دااد د تد لد
اسد ودةعددودمجموع د دمحدادده ددمدمدددد دلاس د دللدوتزادددقدتلسيدسددي دتلادلمي د دظاعددددد د دهواد
مودلفد ديلددىدحددهد اد دةددودتلدوجعدددقدتلسيدسددي دودتظا مد دتاقدودددهي دوددمثددلددوجعدددقد
عدلمي دمودلف د مدددأندت دمدد دتلمجموعد داد دزدةدودتظسددلدعلدىدتلادوتحودتاقدوددهي د
ودتلمدلي د د دتلادلمي د د دودادادا د د ادظي د د دقضد ددديددسيدسد ددي ديادياتد داد ددقدم د د د د دلتد دديند
تاقدودهيدتلادلمو دلتندمندتلمؤ هدأندتل ت ادتلسيدسودتلدايداد باد داهدتلدهولدتلومدلد
ودتلددايدعلددىدأسدس د دتدديند دداهدتلمجموع د د ددود ةددادتلعيما د دتلت بي د دعلددىدتاقدودددهدددددددددد
ودتلسيدس د دتلادلمي د د دداهدتلعيما د دتلدددود داددقدتلس د شدةددودت د تقدتاقدودددهدتلادددلمودةددود
أزمدقدياداودتلتثا دمندأجلدتلو وجدماعد.ددد د

ب .التكامل االقتصادي بدل التنافس:
د دد ددداندمسدددويدقدوديم دادددقدهولد'' د ه ل''دتلومددلدةددإندلتددلدماعددددمدددديا ض د د
علدىدتآلود دة وسديددتلددودداد د دتظقددلدةدودتلامدودتاقدوددهيدمقد اد د دظ باد دتآلود هن د
1

2

A world bank group,Global economic prospects -Divergences and risks-(Washington : a world bank group
flag ship report, June 2016), P. 98.
محمد بوبوش ،مجموعة البريكس القوة االقتصادية الناشئة ،مرصد أمريكا الالتينية ،2017 ،متوفر على املوقع
http://www.marsadamericalatina.com/index.php/etudes/744-2014-70-9-10-42-23
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اجه دد ودتظقولدسيدسيددودعس هددودافواتدةودتلادل دوديم ندتلقدولدأندأاهوايسديدد دود
ألد د دداهدتلمجموع د د دودتلود دداندجسد دده ددودتل د دددقودأ تةعد ددد دود د د دتلمت د د القدتلدد ددود
ادا د د ادلعد ددددتلدتدد ددلدمد ددندت د د تقدسد ددوقدتل تزهد ددلد دظحاي د د دتلود ددااي دودجاد ددوشدتة هقيد دددد
دددلمال لدتلوددااي دودة د ادتلعاددهد سددومددعلددىد اددادتلسددلودتلوددااي دودوجددوهدوددالمد
لدداندموسد ودود ي دداندحددولددسدداا دتلددافادتل وسددودةددإند اددد ددفدددؤادحددولددوسددودتلدجددد د
دداند دداهدتل ددهول دةلقددهدتس دددحواقد''تل د ه ل''دعل ددىد%23دمددندتاقدو دددهدتلادددلمودس ددا د
2016دودمددددمقددهت هد%16دمددنددددهةقدقدتاسدددثمد دود%12دمددندحجد دتلدجددد دةددودافددلد
تلومس د دودةددودتلوقددقدافس د ددامقددقدتلاالقدددقدتاقدودددهي دهتوددلدتل د ه لدأيضددددتلقم د د
تظول ددىدللدتد ددلدة ددود 2009دوددت ددا دو تز دتلدج ددد دتلو ددااي دتل ددىدأندتلفدد د د دداندع دددمود
2007دود2014دةددإندحج د دتلد دددهلدتلدجددد يد دداندهولد''تل د ه ل''دتددعهقدماددهلدامددود
ساويدقه هد%17دود ودمسدولدأعلىد ثا دمندتلحج دتلادلمودواللدافلدتلفد .دد
ج .رفض التبعية االقتصادية:
دعددهمدهولد''تل د ه ل''دتلددىدوضددودا ددد د ددهالدلموتجع د دتلقاددوهدتلدددوديضدداعددتلعي ددلد
تلحدلودللا د دتلمدلودودتلاقهيدتلهولودودلقهدتعهقدسلي دتلداددوند داند داهدتلدهولددحسد دد
مسد دددم تدةد ددودتظع د دوت دتلقلال د د دتلمدضد ددي دوددت د د لقد ت د د لدأولد ددودةد ددودمجد ددداقدتلدامي د د د
تاقدودهي دودتلدادوندتلالمو دودد و قد اهدتلعي ل دحدليددحدىدأو حقدماود دمعمد د
لدسد دوتقدتلادت ددئ دة ددودأجد دوتءدتلد دددهاقدودتلحد دوت دة ددودمج ددداقدتاقدو دددهدودتلمدليد د دود
تلداميد د د دود د ددال دو د ددد قدهولدتل د د د ه لدق د ددو دحاويد د د دة د ددوددحقا د ددجدتاس د دددق ت دودتلام د ددود
تاقدودهيدوددازهزدتلازع دتيقليمي  .د

 -3صعوبات و تحديات ''البريكس'':
علىدتلد دممددداد بادتلدهولدتلومدلدةدود د ه لدمدندوداوبدددوددحدهيدقدمتدد ديلدىدأاعددد
ااداود تا ددمندتلهولدمتدتلدمداهه ددؤث دعلىدمسا دعددتاقدودهي دودامو ددتلمدوقو 1.د
ةدظزم د دتاقدودددهي دأث د قد ت د لد ا د دودملحددوعدعلددىدمسدددويدقدامو دددد مددددأاعدددداددمل د د

لت د دمتددد

دوتحدده ددسددعلدتلدود ددشدودتلدادمددلدتلدجددد يدةددودمدددد ااعددددأوادودمددود دددقودهولد

تلادل دودأسوتق دثدايد .د

1

حسن مصدق ،البريكس ناش ئ يسعى إلى عادة توزيع القوة في العالم ،متوفر على:
/manifest.htmlفي العمقwww.alarab.co.ok/article/53097/
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لال دداداود اادتلهولدتلحمس دمتدتلدأماي دهتولي داددج دعندتلداههيد دتظثايد دودتلهاايد د
ةودمجدماددعددود دودمدددادد دعاد دتضد ت دقدم دوسدمي دددؤث دعلدىدتلامدودودتاقدوددهدود ا ددد
مندتلاوتملدتلض و ه دةودعمليدقدتلد و دودت دفدألدتلهولدتلقومو .د
ودعلددىدتلد

دمددند ددلدالد دأع بددقدعدده دهولدعلددىد د ت دأةتداسددددندتظ جادددان دياهوايسدديد د

تلم سي دودد يددعندت دمدمعددتلتهاه دتلاضوي دتلتدمل دةوددتدل''تل ه ل'' .د
دداتدوديا دهددتدددلدتل د ه لدتلاددو دامددواجدلفع د ددجميددودتقدودددهيدللددهولدتلادمي د د ع د دوسدداد
دتدددالقدتقدودددهي د د لدوددجمادددقديقليميد د ددد ز دةعددوداددهتةودعددنددوددو دودأقد شدلالاسددجد د

ة ددودما مد د دتلدج ددد دتلادلميد د دتلهوليد د دةض ددالدع ددندأاد د دادمد ددود ق ددو دعل ددىدتعدد د تمدهول ددودأت د د دددددددددددد
ودداويددودتلفدعلي د دتلهولي د دةضددالدعددندأا د دادمدددود قددو دتقدودددهي د ا د دد تددح دأنداد لددودقددهمدد

يلددىدلاددشدهو دمعد دعلددىدتلسدددح دتلهوليد دةدلودداندادا دديد عددددتلمحللددوند ياعددددسدددحدلدةددودعدددل دددد

2050دم دا دأت دتقدودهدةودتلادل دياتدمددحدة قدعلىدمؤت تقدامو دددتاقدوددهيدتلحدليد د
مددأندتلعادهدمؤ ل دةودللحدقد مسدولدتلوايدقدتلمدحه دتظم ه ي دةودعد د2050د اتدةضدالد
عندد

دتاقدودهدتل تزهلو .د
-4البريكس من تكتل اقتصادي إلى مستثمر دولي:

د دتيعالندسا د2016دمندق لدهولد''تل ه ل''دعندتاتدءد'' اد دتسددثمد يدللداميد ''د د ألد
مدددلدقدده هد100دمليددد دهوا دمقسددم د دداندتلددهولدتظعضدددء د دداتديم ددندللددهولدتظعضدددءدمددند
ودداللد دداتدتلودداهوقددو ا د دتظم دوتلدةددودمت د وعدقدود دداتددتددوهندتحديد دددقدمتددد

دمددند

تلامددالقدتلوددا دلموتجعد دتلدقل دددقدةددودتلسددوقدتلمدليد دتلادلميد د مدددديضددودتل اد دتسددد تداجي د

تسدثمد ه ددم ا دمندت تءدحود

دةدود د لدتلتد دقدتلادلميد دود دال ددموهدلدتلمتد وعدقد

تلدتاولوجي د دتلم بح د دودو د دةددودهولدتلجاددوش دودلقددهدجدددءد دداتدتلمت د وألد اددهديعددالندموس د ود
2015دودتلايدأتهقدةي دهولد'' ه ل''دأاعدددساىديلىديعده د ي ل داضدد د'' د ودندووهز''دود
تلددايدحسددشدتيعددالندوددم دلفدد د دمااا د د ةي د ددزتماددقدم ددودتادعدددءدتلح د شدتلادلمي د دتلثدايد د د
وتلادل دتآلندةودحدج ديلىدا د دعدلمودمدلودجهاهدييوادماداندتاعد دد دتلدتاد تقدتاقدوددهي د
تلجا ه د دةددودعو د دتلاولم د دودةددود دداتدتلوددههدجدددءدةددوددق ه د دوددده دعددندو تز دتاقدودددهد
تل وسي دسدا د2016دأندتل اد ديادمدهدعلدىدسيدسد دتسددثمد ه دمد دو ددعدهمديلدىدجادلدتل اد د
و دداهوقددس دديدهيددلالسد دددثمد دة ددودهولدتلجاد ددوشدودة ددودق دعد دددقدوتع دده دعلد ددىد د د ت دتل دقد دددقد
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تلمدجهه دودتظق ددشدتلدتاولوجيد دودتل ادىدتظسدسدي د تد دقدتل د قدودتيودالحدتلز تعدو دود
ةددود يدددندلددو تز دتاقدودددهدتلوددااي دودحاددثدتلودداند دسدضدددة دتل ا د دعلددىدأ تضدداعددودتلدددود

داد دأت دمسد دةودتلواهوقد قيم دقه دد41دمليد دهوا د مددأعلاقدأاعدددسددعهمدتلدهولد
تاة هقي دودأم ه ددتلجاوبي دلالسدثمد دةاعد .د
ود دلددلودودعلىد اتدتلامودةإندهولد''تل د ه ل''دددجد داحدودتادعددجدسيدسد دتاسددثمد د
تلددهولود ديضدددة دتلددىد واعدددددتدددلدتقدودددهي دةلقددهدأود قد دداتدتلدتدددلداعددد د دلددهولدتلدددود
دجددهدودداو دةددودتلدادمددلدمددودتلمؤسسدددقدتلمدلي د دتلهولي د دود ددال دةددإند ا د دتلدامي د دود
تاس دددثمد ديس دداىدتل ددىدتل ددهوولدتل ددىدتظسد دوتقدتلوتع دده د دددلامودودتاس دددثمد دةاع دددداع ددهمد
دحقاددجدأ بدددحدودح د

دسددوقي د ا د دودا ددهدأندتاتدددءد ا د دتلدامي د دودتاسدددثمد دتلجهاددهد

سيت د لد ف د داوعي د دةددوددوجعدددقدمجموع د دتل د ه لدودسددي دلدسددي دعددتاقدودددهي د
تلدودمندتلمحدملدأنددسد د اس د%50دمندتجمدلودتلامودتاقدوددهيدتلاددلمود حلدولد
2030دحسشددق ه دوده دعندتل ا دتلهولو 1.د
 ثانيا :اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي
 .1نشأة االتفاقية:

لقدهدمد قدتدفدقيد دتلتد تت د داندتلمحديادتلعددهي'' ''Partenaria Trans - Pacifiqueد
وتلما وة د دتودوددد تدشدTPPدوتلدددوددعددهمدتلددىديقدم د دما م د ددجددد دح د د دداندهولدسسدديددددددددد
ودتلمحيادتلعدهيدودأم ه دد اه دم تحلداددزتلدمسدم دتلىداومادد اتدوددأ معد2:د د
 oالمرحلـــة األولـــى :اتفـــاق الشـــراكة االقتصـــادية االســـتراتيجية عبـــر المحـــيط الهـــادي
):(2006-2002

ود ودتدفدقدتولودت لجدعليد دتسد د''تدفددقدتلتد تت دتاقدوددهي دتاسدد تداجي ''دحادثددد د
والل دتلدفدواد ت لد ا د سمودعلىد ددم دلقددءد ؤسددءدهولدتا دو د دسدا د2002د
ةددودتلم سددي د.حاددثد ددهأقدثالثد دهولد دلمفدوضدددقدو ددودتلتددالو دسدداتدةو دااوزهلاددهتد
ثد د دتاض ددمقدتلاع دددد ا ددهدالد د د وا ددديدة ددودتة ه ددلد2005دلا ددد دتلدوقي ددودم ددندق ددلدتل ددهولد
1

يونس بلفالح ،ماهي البريكس وماذا تريد ،متوفر على املوقع.
Omandaily.com/ ?p=472174
2
The Ministry of Foreign Affairs Trade ,Trans-pacific strategic economique partenership Agreement) new
Zealand : 2016(, PP. 07-13.
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تظ با دعلىد ودو ولدتدفددقدةدودجدوتن2005دوتلدايدهودلدحادزدتلدافادادةدود28دمدديد
2006دو د دددندتادف د دددقداعد ددهمدتل د ددىدي تزلد د د د90دمد ددندتلحد د دوتجزدتلجم ي د د د د دداندتل د ددهولد
تظعضدءدت دهتءتدمند01دجدافود2007دلدولدتلدىدودف د دلمئد د حلدولدسدا د2015د
وديت ودتادفدقدجميودتلم دهاقدتلسدلاي د.وضدودتليد دلحدلدتلا تزعددق دددهت ا دتلودح د
تلا ددي ددجد دتلوهمدقدحقوقدتلملتي دتلف ه دودتلمتد هدقدتلح ومي د.د د

 oالمرحلة الثانية :الشراكة عبر المحيط الهادي ()2016- 2008

ددهأقدتلمفدوضدددقددحددقدمسدداىدتلت د تت دع د دتلمحدديادتلعدددهيدسددا د2008د اددهدتند
دةودتلدهوولدةدودمفدوضددقدمدودتلدهولدتظ باد د

أ هقدتلوايدقدتلمدحه دتام ه ي دتل

تظعضدءدةودتدفدقدتلت تت دتاقدودهي دتاسد تداجي دع دتلمحديادتلعددهيدودالد دمدند
تجدلدتلدووددلدتلددىدتدفدددقدجهادده دود اددهدتلاهاددهدمددندتلمفدوضدددقددد ددوقيددودتدفدددقدم ددهئود
ةددود05دأتدددوب د2015د مهااد دأدالاد ددددتظم ه يد دودةددود04دةيفد يد2016ددد دتلدوقيددود
س ددميددعل ددىدتدفدقيد د دتلتد د تت دع د د دتلمح دديادتلع دددهي دودلت ددوددود د قدتادفدقيد د دس ددد ه د

تلمفاددولدادادداندعلددىدتل لمدادددقدةددودتلددهولدتظعضدددءدأنددودددهقدعلاعددددةددود ضددوند
عدماندود و:دتلوايدقدتلمدحه دتظم ه ي د اهت دتلم سدي دتلدتدالو دتل اد و دتليد ددن د
مدلازهد دةاداد دساتدةو د وادي دأسد تليد دااوزلاهت .د

ود ددودمدددديم ددندتعد ددد هدأت د دما ق د دد دددهلدح د دةددودتلادددل ددض د د800دملاددونداسددم د
%40دمددندتلادددد دتلمحلددودتيجمدددلودتلادددلمودود%26دتجمدددلودتلدجددد دتلادلميد د قيمد د

دزههدعند11دد هلاوندهوا دأم ه و .د

 oالمرحلة الثالثة :خروج الواليات المتحدة 2017

واللدحمل دتاادود دقدتل ئدسي دللوايدقدتلمدحده دتظم ه يد دلادد د2016د ددند''هوادلدهد

د تمددش''دقددهددحددهثدعددندتادفدقي د دو ووددفعدد ياعددددع ددد دعددند''دت دودددش''دةددودحددجد
تلوايدددقدتلمدحدده دودةددوداددوةم د2016دود اددهدتادود د د ئيسددددظم ه ددددود حدأاد دا هددهد
ة دتا د د دودود وجد لدههدمدندتادفدقيد دودالد دلوددلقدتادفدقيددقدتلثادئيد دود دودمددد
قهداؤث دعلدىدسدا دتادفدقيد دحسدشدتلمالح داندودقدهدادهةود د اادتلدهولدتظود لدتلدىد
تااسدحدشدمدندتادفدقيد داداجد دت د دد دموددلحعدد قددءدتلوايددقدتلمدحده دةدودتادفدقيد د
ودةددود23دجدددافود 2017دود اددهدوقددقدقوددا دمددنددولي د دتل ئدس د دوقددودد تمددشدعلددىد
266

الفصل الرابع

أهم التجارب التكاملية االقليمية في االقتصاد الدولي

وثيق د د دتااسد ددحدشدمد ددندتادفدقي د د دودقد دددلدد تمد ددشدود د ددوداوقد ددودق د د ت دتااسد ددحدشدمد ددند
تادفدقيد د 1د''م ددددةالا دددهدتلا ددو د ددودت ددوءدع ددي دللادم ددلدتظم ه ددو'' دود فض ددلدتلجع ددوهد
تلها لومدسددي دلد اادتلددهولدتظعضدددءدودود دتليد دددندودااوزلاددهتد قددودتادفدددقدعلددىدمدددد
ددودعلي د دمددود قدددءدتلددهولدتيحددهلدعت د دةددودتلمق د ديج د تءدمفدوضدددقدجهادده دللددهولد
تظعضدءدةوداوةم د2017دودجدافود .2018د

 .2مضمون االتفاقية:

د دتلتت دعدندمضدموندتادفدقيد دةدود05دادوةم د 2015دودادضدمندثالثداندةودلد

حددولددوفدديادتل سددو دتلجم ي د دود ددودجددو دتادفدقي د د ديضدددة دتلددىدحقددوقدتلملتي د د
تلف ه دودتتد ت دقدتل ائ دقداوندتلاملدتدفدقي دحمدي دتاسدثمد تقدود ا دددودااد د د

أندالق ددودتادف دددقدم دددديق ددد شد18000ددا هفد د دجم يد د د م ددددة ددودالد د د ا ددادتلمادج دددقد
تلز تعي دو ودمدديمثلد%98دمندتلحقوقدتلجم ي د اندتل لهتندتلموقا  2.د

 .3التحديات التي تواجه االتفاقية:
دادتلفوتئد ددهدتاقدود دددهي دتلموقا د د دمد ددندتادفد دددقدمد دددد د دداندود ددف دود485دمليد ددد دهوا د
د لد د د
أم ه و دودأ لشدتلدوقادقددقد شد285دمليد دهوا د حلولد 2025د مددأندتلودانداد
دسددد اهدة د دتااضددمد دتلددىدتادفدقيد دودود د اددهدتاسددحدشدتلوايدددقدتلمدحدده دتظم ه يد د
ودو د دددودأندتلاهاددهدمددندتلمحللدداند ددداوتدقددهدأق د وتد دديندتلمقوددوهدمددندتدفدقي د دتلت د تت د
ع د دتلمحدديادةددودتلمقددد دتظولد ددودموتجعد دتلعيماد دتاقدودددهي دللودداندةددودسسدديددودلقددهد
أ ددهقدهولدأو د لدت دمدمعدددد دااضددمد دتلددىدتادفدقي د دود ددود ددلدمددند و هددددتلجاوبيد د د
دديالاددهدودتلفالا دداندودلقددهدأ د زقدتلمفدوضدددقد مدددد ددودتلحدددلد دلاس د دلتا ددهتدودتليد دددند
ودود د دةيم ددددادال ددجد دلس ددلودتلز تعيد د دتلد ددوددوتجد د دمادةسد د دت ددهاه دم ددندق ددلدأس ددد تليددود
ااوزلاهت 3.د
 .4االنتقادات الموجهة لالتفاقية:
LE MONDE , Libre Echange, Trump signe l’acte de retrait des états unis du partenariat Trans pacifique,
le 23 janvier 2017.
2
LES ECHO, Richard Hiant et Yann Rousseau, les détails de partenariat Trans pacifique enfin dévoilés, le
05 novembre 2015.
3
LE MONDE , Marie de Verges, on est ce que le traité Trans pacifique que tump veut abandonner, 23
novembre 2011.
1
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دوتج د دتادفدقي د دعددههتدمددندتاادقدددهتقدعلددىدمودل د دتظودداه دةتددياعددةددودالدد دتدديند
تادفدقدقدتلدجد ه دتلح دتظو ل دحادثدأند ادد دموددومدمدنددديثا د داهدتلتد تت دعلدىد

مادجدددقدودوددهمدقدودوددهمدقد اااعددددمددندتلددهولدتظعضدددء دةلقددهدأ ددهقدتليد دددندمودددومد
مندديثا دتادفدقي دعلىدق دألدتلز تع دلهاعد .د
يادأندتلجددزءدتظت د دمددندتادفدقيدددقد دددندموج د داحددوديج د تءدتلمفدوضدددقد س د ه د ا د د
حاددثدأندتلوجددوهدتلممثل د داددفوددقدعددندأيددفدوددالدللقض دديددتلدددوداددد دمادقتدددعددةددود
تلمفدوض دددقديل ددىدأاد د دياد د د دم ددندتلس ددد جدي تزلد د ديو ددهت دأيددا د دؤتقدودهو دددد دتد ددلد
تقدودهي.د

د

المبحث الثاني :التكامل االقتصادي العربي

دوتج د دتلددهولدتلا بي د ددحددهيدقد ا د دددمثددلدأسدسددددةددود ددد دتلاولم د دلتددلدمدددددحمل د دمددند
وت دمنددح ه دتلدجد دتلهولي ددهوهلدتيادددجدودتادتدد دودتزهيددهدقدو دتلدتددالقدتاقدوددهي د
تلامالق دودلقهدسد مقد داهدتلد دو تقدةدودتلدف اد دتلجددهدودزهدده دحد
268

دتلدهولدتلا بيد دعلدىد

أهم التجارب التكاملية االقليمية في االقتصاد الدولي

الفصل الرابع

تلمضودةودمداع دتلدتدمدلدتاقدوددهيدتلا بدوددسدد يودمدندواللد دتلدادمدلدمدوددلد دتلد دو تقد
د ديضددة دتلدىدتاادفددألدمدندتلم تزيدددودتلاوتئدهد

وو دياجد ي دودتاسدفده دممدداديحد دمدندةد

تلدوديم ندأنداديحعددتلدتدملدتاقدودهي دودلقهدد اقدتلهولدتلا بي د اتدتلمساىدماادديسديلد
جدما د دتلددهولدتلا بي د دسددا د1945دودال د دمددندودداللدتدودددادتلاهاددهدمددندتلق د ت تقدتاقدودددهي دددددددد
ودتاتدءدتلاهاهدمندتادحدهتقدودتلمؤسسدقدتاقدودهي دتلا بي دتلمتد

.د

المطلب األول :مقومات التكامل االقتصادي العربي و مبررات قيامه

 أوال  :مقومات التكامل االقتصادي العربي

ددمدددود لددهتندتلددو ندتلا بددود ثد وتقد يايد دودمدهيد دود تد ه دضددوم دودمعمد دسدوتءتدمددند
ادحي د دحجمعددددأود ميددعددد د دداتد ديضدددة دتلددىدد د ت ادتلددهولدتلا بي د دجت تةيددددةددودوحدده دوتحدده د

مدول دمندتظ ا دودةودموقودتسد تداجود م ز ددتلمدوساد اندتلت قدودتلتد شدوداجماعددد
د ددد هندمت ددد دودلتد د دوتح دده دلد دداتدة ددإندتل ددو ندتلا ب ددود م دددديمدلت د د دم ددند ددلد دداهدتل دقد دددقدددددددددد
ودتيم دادقدتلمدهي دودتل ت ه دددوة دل د دة دتل ومدليو قدقدو دتقدوددهي د اد ددلادشدهو تد
معمددةودتاقدودهدتلهولوديم نددحهاهد اهدتلمقومدقدةيمددالو1:د د
 .1مقومات طبيعية و مالية:
دزو د اادتلهولدتلا بي د موت هد ياي د دمد دودمداوعد دةددلو ندتلا بدوددحددويدعلدىد
م دددداسد د د د%55,4دم ددندتحدي ددد ودتل ددافادتلمؤ ددهدتل ددىدتاحدي ددد ودتلا دددلمو دودم دددداسد د د د
%27,6دمد ددندتحديد ددد ودتلتد دددزدتلمؤ د ددهدتلد ددىدتاحديد ددد ودتلاد دددلمودود د ددودمد ددددياد د د دأ د د زد
تلوودئ

دتل ياي دتلدوديح ىد عددتلو ندتلا بو .د

مدددض دتلهولدتلا بي دومس دأقدلي د ائي دمودلف دود ودمدديسمقد ددوة ددادوألد اولدوجود

ت ددقي دتلا ددددودودتلحاد دوتاو د م دددددمد ددهدتل ددهولدتلادبيد د دعل ددىدمس دددح ددق دده د د ددد13,3دملا ددوند
دد د(9,6%دمندمسدح دتلادل ) دودد لدادتلمسددح دتلددودأتدتلقدةدودتلز تعد دعدد د2014د

ح دوتلود72دملاددوند دددد د مدددددمثددلدمسدددح دتلم تعددودةددودتلددهولدتلا بي د دةددودعددد د2014د
ح د د دوتلود%32دمد د ددندتلمسد د دددح دتيجمدلي د د د دللد د ددهولدتلا بي د د د دياددسد د ددد د ح د د دوتلود%35دمد د ددند
تاحديدجدددقدتلتاتئي د دللث د و دتلحاوتاي د دودد دفددود دداهدتلاس د دةددود اددادتلددهولدتلا بي د دتلدددود
 1صندوق النقد العربي ،التقريراالقتصادي لعربي املوحد (2016أبوظبي ، )2016 :ص ص.96-71 .
متوفر علىwww.amf.org.ce :
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دمدل دموت هد عوي دمثلدتلسوهتندودتلا تقدلدولديلىد %70دوددداههدمودده دتلميددهدتلددود
د ل ددادحد دوتلود370دملي ددد د 3ددس ددداملدماع ددددحدلي ددددحد دوتلود175دملي ددد د 3دةق ددا د م دددددق دده د
ند
تجمدددلودعددههدتلس د دندتلددو ندتلا بددودوةقدددديحودددئيدقدسددا د2014دح دوتلود387دملاددو د

اسم د اتدوديقه دماهلدتلامودتلس داود احود%2,6دود ودماهلدم دفدودمقد اد د دلمدوسداد
تلادلمودود ودمدديسمقد ولجدسوقدمادس دودمسدعه دلاملي دتلدتدمل .د

مددددددددوة دتلددهولدتلا بي د دودودو د دتلاف ي د دماعددددعلددىدم دوت هدمدلي د د داددقدداد د د دئل د د
ودو د دق ددلدتاوفدددادأسدداد دتلددافاد هتي د دمددندسددا د2015دةلقددهد لتددقدتا تهتقدتل د ولي د د
لل د ددهولدتلا بيد د د دمجدماد د د دس د ددا د2014د حد د دوتلود658,15دملي د ددد دهوا دود د ددودم د دددداسد د د د د
%24,1دمندتلادد دتلمحلودتيجمدلو د مددقه دحج دتاحديد دقدتل سمي دتلود جيد دللدهولد
تلا بيد دلددافلدتلاسد دمددددقدده هد1194دمليددد دهوا دوددجدده دتيتددد ديلددىدأندتلددهولدتلا بيد د
ليسقد لعدددمدل دةوتئادمدلي دةعدودد دتدزد تد لد اد دلدهلدتلدهولدتلاف يد د(هولدتلولدا دددددددددد
ودتلج تزئد دودلا يددد)دأمدددد دددقودتلددهولدةعددودداددداود اجددزدمدددلودود ددودمددددقددهديتددجودعلددىدقيددد د
دتدمددلدتقدودددهيدع بددود حاددثددسدددثم ددل د دتلف دوتئادةددودمتددد هودةددودتلددهولدتلا بي د د ددهلد
دحوهلعدديلىدتسدثمد تقدةودتلود ج .د
 .2مقومات اجتماعية:
ددمدودتلهولدتلا بي د مقومدقدتجدمدعي د إم داعددأنددزههدمندةدعلي دتلدتدملدتاقدوددهيد
ود ود مددالو 1:د

أ .اللغــة و الت ـراث الحضــاري:دجميددودأق ددد دتلددو ندتلا بددودادتلمددوندلتد دوتحدده دود ددود
تللت دتلا بي دود ودداد دتللتد دتل سدمي دتظولدىدودأهت دتلدوتودلدتاجدمددعود ااعمددد

ودلودتودلفقدودداههقدتللعجدقدتلمحلي دودتلق لي د مددتسد دألدتلا شددحقادجد ثاد د
مددندتياجدددزتقدتلالميد دودأندا ادوتدد تثددددحضددد هددع يمددددممددددجاددلدلعد د ويد دثقدةيد د
دوتحه .
مماز ددجماع ددحقد تي د
ب .الـــدين:دياد د دتلددهاندتيسددالمودمددندأت د دتلاوتمددلدتلدددوددجمددود دداندتلددهولدتلا بي د د
حاثداؤهيدددوة د داتدتلادمدلدتلدىدسدعول دقيدد دتلدتدمدلدا د تدلالتدد ت دةدودتلاقدئدهدود
 1أحمد محمد فراح قاسم ،مقومات و معوقات التكامل االقتصادي العربي و مقترحات إحيائه( مجلة آراء حول الخليج ،مركز الخليج لألبحاث ،العدد  ،87ديسمبر
 )2011ص.47 .
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أسدلدتلحيد دودادوة دتلو ندتلا بودعلدىد داتدتادحددهدتل وحدودعلدىدأوسدودا ددق د

ةي لددشدسد دندتلددهولدتلا بيد دمسددلموندود ددودمدددداجاددلدمددندتلدوتزألدتلددهااودحدددةزتداحددود
يقدم ددتدملدتقدودهي.
ج .التـــاري :دددديث قدجميددودتلددهولدتلا بي د د ددافلدتظحددهتثدتلدد هوي د دممددددجالعددددد د د اد
اضعدد اادودو دماداد عدو دتيسدال دحادثد دادقدداد د د هولد دوتحده ديادأند

تظح ددهتثدتلد ددوددوتل ددقد ا ددهدالد د دم ددندداد د ادما د د دتل ددهولدتلادبيد د دلمودلد د دأاد دوتألد
تاسدامد دجالعددددا ادلالافودلدود س دتلحهوهدةيمدد ااعد.
وددولهد اهدتلمقومدقدتاجدمدعيد دسدلو يدقدة هيد دودجمدعيد دلعددددديثا دم دتد دعلدىد
عملي دتلدتدملدتاقدودهي .د
 ثانيا :مبررات ضرورة قيام التكامل االقتصادي العربي
لقددهد ددددقدتلددهولدتلا بيد دأمددد دضد و دتلامددلدعلددىديقدمد ددتدمددلدتقدودددهيدودود دةددود ددلد
تل د ومدتاقدودددهي دتلهوليد دتل ت اد دودتلدددودأود قدتلادددل دةاعددددياد د دددلدتدالقدتاقدودددهي دود
داداودتلهولدتلا بي دمندتلد اي دللادل دتلود جو .د
 .1مبررات متعلقة باقتصاديات الدول العربية:دودددمثلدأسدسددةو:

1

 يندوجوهدة وقدقدوددفدوقد ا دةيمدد اندتلهولدتلا بي دودود دةيمدددادالدجد ددلموت هد
تلمدلي دحاثدأند ادد د ادادتلدهولددمدلد دة ددوتئادمدليد د اد دعلدىد د ت دهولدتلولدا د
ودلتند عددة

دتسدثمد ه دقلال د اامددددوجدهدهولدع بيد دأود لددمدلد دةد

دئلد د اامددددداددداودمددنداقد

دتسددثمد ه د

دةددود ؤولدتظمدوتل د مددددتندهولدداددداودمددندت دفدددألداسددشد

تل دل د د ااعددددهولدأو د لدداددداودمددنداق د

دةددودتلامدل د دةمددندتدديند دداهدتلف وقدددقد دداند

تقدودهيدقدتلهولدتلا بيد دأندددهةود عددداحدودتلدتدمدلدتاقدوددهيدمدندتجدلدتلدوفاد دمدند
دل دتلدفدوددق.
 يند ا ددادتل ددهولدتلا بيد د داح ددوددتدم ددلدتقدو دددهيدم ددندت دديا دأنديق ددويدم ددندموقفع دددد
تلدفد دوضودةودتلسوقدتلهولي دودو دمودتلدتدالقدتاقدودهي دتظو ل دةدفدوادتلهولد

تلا بي دمجدما دمودهولدتادحدهدتظو وبودةدودت دد دتلتد تت دتظو دومدوسد ي دسدي وند
 1تواتي بن علي فاطمة ،واقع و آفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ظل التحوالت االقتصادية العاملية ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير(
جامعة الشلف  ،)2007،ص ص.116-115 .
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أةضلدلدجد دعددتلود جي دسدوتءتدتسددا تهتدأوددودها تدود دودمددديم اعدددمدنددحقادجدةوتئدهد
عها دده دة ددوددجد دع ددددتل اايد د دأودتلوددجيد د د م ددددأندوج ددوهدتل ددهولدتلا بيد د دمت دددد دس ددومد
اجالعد ددددع ض د د دللمقد ددد ودتظجا ي د د دمد ددندق د ددلدتلدتد دددالقدتلقوي د د دودتلت د د دقدتلمداد ددهه د
تلجاسيدقدتلدوددساىداحودتاسدتاللدودتسدازتمدموت هدتلهولدتلضايف .

 سددياملدتلدتدمددلدتاقدودددهيدتلا بددودعلددىدولددجدسددوقدتسدددعالتي دوتسددا ديم ددندمددند
واللعددددمددندتلمادجدداندتلاد شدود مدمادجددددع دهتوددلدتلددو ندتلا بددود دتدددلا دأقددلدممدددد
يسددمقد اددهدالد د د إقدم د دمت ددد هود ا د دددمدددود م تزي ددددتياددددجدتل ددوةا داسدددجد دللس ددوقد
تلمتددد

د دداهدتلمتد وعدقدتلدددودقددهداديم ددندياجدز ددددمددند د مدهولد دع بيد د مف ه دددد

ممددقهديتجود اهدال دعلىديقدم دمتد هودمتد

.

 .2مبررات متعلقة بالبيئة االقتصادية العالمية:دودددمثلدأسدسددةو:

د1

أ .ظهـــور المنظمـــة العالميـــة للتجـــارة:دتاض ددمقدتلاها ددهدمددندتل ددهولدتلا بيد د ديل ددىدتلما مد د د
تلادلمي دللدجد دوددساىدتلهولدتظو لدتلىدتااضمد دود ودمددد ددشدعاد دوةدجدقوتعدهد
دداهدتلما مد د دتالد د تز د دلمادملد د دتلمماوحد د دللددهولدتظتثد د د عديد د دظيدهول د دعض ددودة ددود
تلما م د دود ددودمدددداددؤهيد دلددهولدتلا ب د دتلاضددو دتلددىدمدداقددفضدديالقديلددىدهولد ا د د
ع بي د دود لعددددعضددو دةددودما م د دتلدجددد دتلادلمي د دممددددقددهداددؤهيديلددىدد تجددودتلدجددد د
تلا بيد د دتل اايد د دود دلد دددلودأود د قدم ددندتلضد د و يدعل ددىدتل ل ددهتندتلا بيد د دأندد ددهولدة ددود
تدفدقيدقددجد ه ددهولدةودت د دتلدتدملدتاقدودهيدمندتجلدتلحفدعدعلىدحوددعددةدود

قدتلا بي .
تلسو د

ب .تنــامي ظــاهرة التكــتالت االقتصــادية:دةلقددهدتددعهدتلادددل دودداللدتلاود دتلثددداودمددندتلقد ند
تلاتد هندود هتيد دتلقد ندتلوتحددهدودتلاتد هنددوجعددددمد تزاددهتداحددوديقدمد دتلدتدددالقدتيقليميد د

سوتءتد داقدوتاد دأودحدىدعمالق دود ودمددأو قداعههدتاقدوددهتقدتلق هد دةفدود
ح دداند قا ددقدتل دده دولدتلا بيد د دع دددجز دع ددندتلمض ددودة ددوددتدملع ددددتاقدو دددهي دةم ددندت دديند
تلدتدددالقدتاقدودددهي دتلادجحد دأنددددؤث دعلددىدمددندعدده دجوتاددشدعلددىدتقدودددهيدقدتلددهولد
تلا بي دودو دتادحدهدتظو وبو دودال دعلىدتعد د دأا دت ه دتقدوددهيدمعد دظ ل يد د
تلددهولدتلا بي د دةمددندجع د دسددومددددؤهيدتلدتدددالقدتاقدودددهي دتلاالق د ديلددىدزهددده دحدده د
1

تواتي بن علي فاطمة ،واقع و آفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ظل التحوالت االقتصادية العاملية ،مرجع سابق ،ص ص.116-115 .
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تلمادةس دتاقدودهي دتلهوليد دودتلا تزعددقدتلحمدئيد دودسددقللدمدندةد

دودقده هدودده تقد

تلدهولدتلا بيد دللوود دولديلدىدأسدوتقدتلددهولدتلودادعي دودود دودأندتلدهولدتظعضددءدةددود
تلدتد ددلددض ددودتد د و ددودقا ددوهتدعل ددىدتلمادج دددقدتلد ددودد ددهولدأ تض دداعد د م دددددتم ددلددلد د د
تلدتدالقدعلىدجداشدتاسددثمد تقدتلود جيد دا د تدلمددددماحد دمدندم تزا د ددددود دلدددلوددحد د
تلددهولدوددد جدتلدتدددلدمددنددل د دتاسدددثمد تقد مددددةاعددددتلددهولدتلا بي د دودمددندجع د دأو د لد
سددومددامددلددل د دتلدتدددالقدعلددىدتسدددازتمدوا د تقدتلددهولدتلا بي د دود دلووددو

دتلددهولد

تلاف يد دمددندودداللددح معدددد يسدداد دتلتدددزدودتلددافادممدددداجاددلدتلددهولدتلا بيد دةددودد ايد د
تقدودهي دلدل دتلدتدالقدتلضوم دود ودمدديضاعددأمد دحدمي دتلدتدلدةيمدد ااعد.
ج .مبــررات ريــر اقتصــادية :ودي عد ديلددىدجداددشدتلم د تقدتلمددا و دسددد قددودتلدددوددوددشد
مجملع دددةددودتلجداددشدتاقدودددهي د اددادتلم د تقد ا د دتاقدودددهي دودتلدددوديم ددندأند
دتوندسيدسي دةدودحجمعدد دةوجدوهدقدو دتقدوددهي دع بيد دمسددمه دمدنددتدمدلدتقدوددهيدقد
ددلدتلددهولدتلا بي د دلموتجع د دتاقدودددهدتيس د تئالودودتلددايدأو د قديت د لدقددو د ا د دةددود
تلما ق دودةودتلادل د ل دودتلايديسدمهدجزءتد ا تدمند اهدتلقو دمدنددف د دتقدوددهيدقد
تلهولدتلا بي دل دياهدويد تديم ندتاسدتادءدعاد د دلدضد و دحدميد دا دهدماعدد د مدددأند
تلدتدمددلدتاقدودددهيدوددتددد دتلمودددلقدتلمدهيد دللددهولدتلا هد دمددندتدديا دأنديامددلدعلددىد
دوفا د دتلا تزعدددقدتلسدددئه دمدددد دداند اددادتلددهولدتلا بي د دوداددؤهيديلددىديحدداللدتلسددال دود
د دددهلدتلو د تقدتلاس د ه دود دلددددلودولددجدقددو دعس د ه ديم اعددددموتجع د دأيدو د دودقددهد
اعهه د.

المطلب الثاني :في الترتيبات التي اعتمدتها الدول العربية في إطار التكامل االقتصادي

 أوال  :االتفاقيات الجماعية السابقة التفاقية منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى

لقددهدتعدم ددهقدتلددهولدتلا بيد د دعل ددىدمددهولدتلد دددهلدتلدجددد يد يح ددهدأ د د زدتلمددهتولدم ددندتج ددلد
دحقاجدتلدتدمدلدتاقدوددهيدةيمددد ااعدد دودالد دمادادديسديلدجدماد دتلدهولدتلا بيد دسدا د1945د
ودالد دلتواعدددداد د دأولد ائد ددا يميد دقويد دةدودددد هندتلاد شدتلمادود دودقدهدددولىدتلمجلددلد
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تاقدو دددهيدتاجدم دددعوددحقا ددجدالد د دودتل ددايددد د ديات دددؤهدحويو ددددم ددندأج ددلددحقا ددجدأ ددهتمد
تلدادددوندتاقدودددهيد دداندتلددهولدتلا بيد دودتلاعددواد دقدودددهتدعد دحاددثدودددهقدتلمجلددلدعلددىد
تادفدقيد دددقدتلجمدعي د د دتلسد ددد ق دتدفدقي د د دما ق د د دتلدجد ددد دتلح د د دتلا بي د د دتلت د د دودددمثد ددلدأ معد ددددددددددد
ةيمددالو :د

 .1اتفاقية تسهيل التبادل التجاري و تنظيم تجارة الترانزيت بين الدول العربية:

حاثدد ددوقيودتادفدقي د دد هند7دس دم د1953دودتلدوددادهدأولدىدتادفدقيددقدتلجمدعيد د

تلد ددودوض دداقدأس ددلدتلمجدم ددودتلا ب ددو دأح دمد د دلدح هد د دتلدج ددد دتلا بيد د دودلق ددهددض ددماقد
تادفدقيد دجملد دمددندتيعفدددءتقدتلجم يد د عددهمدياتدددءدما قد دع بيد دللدجددد دتلحد د مددهولد
لقيد ددتدملدتقدودهيدع بو .د
.2اتفاقية تسديد المـدفوعات و المعـامالت التجاريـة و انتقـال رؤوس األمـوال بـين الـدول
العربية:
وقا ددقد دداهدتادفدقيد د دة ددود7دهيس ددم د1953دودتلد ددوددض ددماقدج دددا اندتظولدادض ددمند
دسددهاهدمددهةوعدقدتلمادددمالقدتلجد ه د دودتلجداددشدتلثددداودادضددمندتادقدددلد ؤولدتظم دوتلد دداند
تلهولدتلا بي .
 .3اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية:
ودأق د قد دداهدتادفدقي د دةددود3دج دوتند1957دودل د ددلددجدتلموتةق د دتلفو ه د ديادةددود6دج دوتند
1962دودودددهققدعلاعددددثالث د دعت د دهول د دودداددهدمددندأتث د دتلمحدددواقدتلا بي د دتلجمدعي د د
موحد دودلقهداوقدتلمده دتظولىدمند اهدتادفدقي دعلىدأنددقو د اندتلهولدتلا بي دوحده د
تقدودهي د دمل دددمحو دةيمددالود :د
 ح ه دتادقدلدتظتود

دمند ؤولدتظموتل.

 ح ه دد دهلدتل ضدئودودتلمادجدقدتلو اي دودتظجا ي .
 ح ه دتيقدم دودتلاملدودتاسدوهت دودممد س دتلاتد دتاقدودهي.
 ح ه دتلاقلدودتلد تازهقدودتسدامدلدوسدئلدتلاقلدتلمودلف دودتلموتائدودتلم د تقدتلمهاي .
 حقوقدتلدملي دودتلووي دودتي ث.

ودقهد ااقدتادفدقي دتلوسدئلدتلم لو دلدحقاجدوحه دتقدودهي دوتحه دماعد :د
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 جا ددلد اله ددددما قد د دجم يد د دوتح دده ددوض ددوديهت دموح دده دوددوحا ددهدتلدا هفد د دودتلدتد د هوددددددددددد
ودتظا م دتلجم ي دتلم ق دةود لدماعد.
 دوحاهدأا م دتلاقلدودتلموتوالق.
 دوحاهدسيدس دتاسدا تهدودتلدوها دودتظا م دتلمدالق د عد.
 عهدتادفدقيدقدتلدجد ه دودتادفدقدقدأو لدمودتل لهتندتظجا ي د وو دمتد

.

 داس د دداجدتلسيدسد د د دتلمدالقد د د د دلز تعد د د دودتلو د ددادع دتلدجد هد د د دتلهتوليد د د دوددوحا د ددهدتلدتد د د هود
تاقدودهي.
 داساجددت هادقدتلاملدودتلضمدندتاحدمدلو.

 داسد د دداجددتد د د د هادقدتلض د د د تئشدودتل س د د ددو دتل لهي د د د دودتلز تعيد د د د دودتلود د ددادعي دودتلدجد هد د د د دددددددددددد
ودتلاقد ه دوددو ا د ؤولدتظموتلد مددي فلدم هأددتدةؤدتلف

.

 دالقودتزهوتجدتلض تئشدودتل سو دعلىدتلم لفاندمند عديددتلهولدتلمدادقه .
 داسدداجدتلسيدسدددقدتلاقهيد دودتلمدليد دودتظا مد دتلمدالقد د عددددةددود لددهتندتظ د تمدتلمدادقدده د
دمعاهتدللدوحاهدتلاقهي.
 دوحاهدأسدلاشدتلدواا دودتلد وهشدتيحودئي .


تدودادأيديج تءتقدأو لددلز دلدحقاجدأ هتمدتلوحه .
لقد ددهدأحد ددهثقدتدفدقي د د دتلوحد دده دتاقدود دددهي دتلا بي د د ددا ا د د تد ا د د تدةد ددودامد ددادتلاالقد دددقد
تاقدودهي دتلا بي د إاجدهدويت دمدقهم دةودتلاملدتاقدودهيدتلا بدودتلمتدد دسدوتءتد
مددندحاددثدتلما لقدددقدودتظ ددهتمدأودمددندحاددثدودديت دتدودددادتلق د ت تقدودتدوددفقد دداهد
تادفدقي دتدمولعددلجميدودجوتادشدتلامدلدتاقدوددهيدتلا بدودتلمتدد دودلد ديقدود دعلدىد

جداشدهوندسو دمثلدتلد ددهلدتلدجدد يدأوددسدهاهدتلمدهةوعدقد مددددضدماقد داهدتادفدقيد د
عل ددىدتات دددءد ائد د دهتئمد د ددام ددلدعل ددىددافا دداد اوه ددددودأح دمع ددددود ددودمجل ددلدتلوح دده د
تاقدودهي دتلا بي دادوادق ت تد د ي ل ي دتلثلثداندودادفد ألدماد دلجددندتودودد

د دللجاد د

تلجم ي دتلمدليد دودتلاقهيد دودتللجاد دتاقدوددهي دلمادلجد دتدؤوندتلز تعد دودتلودادع دود

تلدجددد دوتلاقددلدودتلموتوددالقدودلقددهدداث د قدتادفدقي د د مج د هدتاادعدددءدمددنددوقياعددددلادده د
أسد دشد دددندأسد د عددتلوالةدددقدتلسيدسددي دودداددد ادتلددا دتاقدودددهي دودتلددهولدتلا بيد دد
275

أهم التجارب التكاملية االقليمية في االقتصاد الدولي

الفصل الرابع

ودوج د ددوهدهولداف يد د د د ايد د د دودهولدأود د د لدةقاد د د دود د ددال دتاو د دددالمدة د ددودتلسيدس د دددقد
تاقدودهي دودتلاقهي 1.دد

 .4السوق العربية المشتركة:

أو دده دتلمجل ددلدتاقدو دددهيدتلا ب ددودس ددا د1964دموتةقدد د دعل ددىدتات دددءدتلس ددوقدتلا بيد د د

تلمتدد

دتعدقددهتدماد د ددندعده ددحقادجدت ددهتمدتلدتدمدلدي مدندةدودقودو دةدودتاليد دود دددند

تلعهمدتل ئيسودمدند داتدتلقد ت د دوددح هد دتلدجدد دمدندتلدهولدتاعضددءدعدند هدجدتعفدئعددد
مددندتل سددو دتلجم ي د دددده هجيد دودال د دلعددهمدتلووددولدتلددىدما ق د دتلدجددد دتلح د دلو ددو د
تولددىداحددوددحقاددجدتلسددوقدتلمتددد

,دودد د دلفاددلدتلتدددءدجميددودتل سددو دتلجم يد دتعد ددد تدمددند

سددا د1971د دداندأ بددودهولد ددودتا هن,دسددو هد,دتلا د تق,دمو د ,دث د د اددهدال د دتلدديمندلا يدددددددددددددد
ودمو هددايددسا 1977

2

وواللددل دل ددتندتلسوقدتلا بي دتلمتد

دةودحقيقدعددوجو

سولدما ق ددجد دح دول ددد و دتلىدحهدتادحدهدتلجم دوددتودسدوقدمتدد

تل د د

ددد

دولتدندعلدىد

دم ددندالد د دتعد د د قد دداهدتادفدقيد د دم ددندت د د دتااج دددزتقدتلعدهةد د دتل ددىددحقا ددجدتلوح دده د

تاقدوددهي ددحادثدحققددقدةدودحااعددددزهدده دوتضددح دةدودحجد دتلدجدد دتل اايد دللدهولدتلموقاد د

علاعددددثد د د لددقدتلس ددوقدقدئمد د دحدددىدس ددا د1980دددحاامدددددد د ددجما ددهدعضددوي دمود د دة ددود
تلجدما دتلا بي د اهددوقيودماد ه دتلسال دمودتس تئالدةدوقفقدتلدهولدتاعضددءدتاود لدةدود

تلسددوقدعددندد اددجدتادفدقيد دتلم مد د اددهدود وجدتت د دسددوقدمددندحاددثدتلحجد دمددندتادفدقيد ددددددددددد
ودةددودعددد د1998دتودده دمجلددلدتلوحدده دتاقدودددهي دتلا بي د دق د ت تد تدددندتعدمدددهدتل ادددم د
تلدافاايداسدئادمدد اجدتدفدقدتلسوقدتلا بي دتلمتد

د ت لدده هجودعلىدثدالثدم تحدلد

اد دواللعددتلتدءد دةد دتل سد دو دتلجم يد دوتلقادوهدعلدىدتلدوت هتقد دهءتدمدندعدد د1999دولتدند
ل دداجقد اهدتلمحدول دأيضد.3د د

 .5اتفاقية تسيير و تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية:

دافادداتدلدوجاعدددقدقم د دعمدددند إعددده دتلا د دةددودتادفدقيدددقدتلجمدعي د دتلقدئم د دودد وه ددددددددد

ودتاس ددجدمعددم ددودتلم دددهئدتل ئيس ددي دتلد ددوددض ددمادعددوثيقد د دتس ددد تداجي دتلام ددلدتاقدو دددهيد
تلا بددودتلمتددد دوماثدددقدتلامددلدتاقدودددهيدودعقددهدتلدامي د دودتادفدقيد دتلموحدده دلالسدددثمد د
1
2
3

الطاهر بن عريفة ،الجامعة العربية و العمل العري املشترك(األردن  :دار زهران للنشر و التوزيع ،)2011 ،ص ص.162-159 .
مهدي ميلود ،التكامل االقتصادي العربي بين الواقع و املأمول( مجلة بحوث اقتصادية عربية  ،العدد ،)2009 ،45ص.49 .
الجوزي جميلة ،التكامل االقتصادي العربي واقع و أفاق( مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ،العدد  ،)2008 ،05ص.30 .
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تلدودتق قدةودمؤدم دقم دعمدندةود26ادوةم د1980تعدهقدتدفدقيد ددسداا دوداميد دتلد ددهلد
تلدجددد يدود د دتق ت ددددمددندق ددلدتلمجلددلدتاقدودددهيدوتاجدم ددعودةددود27توق1981حاددثد
تدسددمقد ا دعددددتلتددمولي دلد ددوه دتلد دددهلدتلدجددد يد دداندتلددهولدتلا بي د دو ب د د دلدامي د دود
تاسدجدمددمددودتلد دو تقدتلف هد دوتاقدودددهي دةدودمفعددو دتلد ددهلدممدددديااددودوجدوهددد ت ادةيمددددد
ااع ددد دلق ددهدد جم ددقدتادفدقيد د دأس ددلدتس ددد تداجي دتلام ددلدتاقدو دددهيدتلا ب ددودتلمت ددد دتلد ددود
تق دعددقم دعمدن .د
تظسلدودتلم دهئدتلدودتق دعددتادفدقي دودتلعدهة ديلىددح ه دتلد دهلدتلدجد يدتلوت ه دةدود
ا

دتلمده دتلثدما دمندتادفدقي دود و:1د د

أ .د دمددلدل د اادتلسددلودودتلمادجدددقدتلا بي د دتلمد دهل د د دداندتلددهولدتاعضدددءدمددندتل سددو ددد
ودتلقاوهدتلمف وض دعلىدتلمادجدقدتلتا دتلق ه  .د
ب .دتلددده هجودلل سددو دودتلقاددوهدتلمودلفد دتلمف وضد دعلددىد اددادتلسددلودوتلمادجدددقدتلا بيد د
تلمد دهل دتظو ل.
ج .دددوةا دحمدي د دمده ج د دللسددلودوتلمادجدددقدتلا بي د دلموتجع د دمادةس د دتلسددلود ا د دتلا بي د د
تل هال دودتلمد دهل .
ه .تاعفد دددءدتلتدمد ددلدلل سد ددو دوتلقاد ددوهدعلد ددىدتلز تعي د د دودتلحاوتاي د د دوتلم د دوتهدتلود ددد دتلماهاي د د دددددددددد
ودتلتا د د دماهاي د د دودود دداا دتلمادجد دددقدتلود ددادعي دحسد ددشدق د دوتئ ددحد ددههداحقد ددددضد ددمند
مفدوضدددقدجمدعيد دوعدده دجدوتزدقيددد دهولدع بيد د مدداقدماددز ددفااليد دلددهولد اد دع بيد د
دفددوقددل د دتلمماوح د دللددهولدتا د تمدةددودتادفدقي د دودداددهدتادفدقي د دتاولددىدةددوددددد هند
تلدتدملدتاقدودهيدتلا بودتلددودتلد ددهلدتلدجدد يدةدودت دد هدتلسدلي د اد دتاعدددلد ددحقدجد
تلاجدددحدتلم لددوشدتادوتج د ددافاددا ددتلاهاددهدمددندتلودداو دقدماعددددمددددادالددجد داث د دتلي د د
لجا د د دتلمفدوض د دددقدتلدد ددودعع د ددهدعلاعد ددددتلمدد اد د د دودتلدافاد ددادود حل د ددولدأوقد1989ددد د د د
تلدووددلديلددىددح ه د د20دمجموع د دسددلاي دةقدداد دوتعفدئعددددمددندتل س د دو دتلجم ي د دوتلقاددوهد
تاهت ه د ددتظو د لدوددوقفددقدتلمفدوضدددقدلدح ه د دتلمجموعدددقدتلسددلاي دتل دلت د دعددهه دد
 1هيفاء عبد الرحمان  ،يسين التركيتي ،الدور املستقبلي ملنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تحقيق التكامل االقتصادي العربي( مجلة تكريت للعلوم االدارية و
االقتصادية ،املجلد  ،07العدد )2011 ، 22ص ص.137-136 .
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32دمجموعد دودد اددزدتلمفدوضدددقدحددولدقدوتئ دسددلاي دمحددهه دود ددداندت تءدتلددهولدحددولد
دفس ددا دتاعف دددءد دلاسد د دللس ددلودتلز تعيد د دوتلحاوتايد د دوتلمد دوتهدتلو ددد دتلد ددوداو ددقدعلاع دددد
تادفدقي د اندتاعفدءدتلتدملدودتاعفدءدتلده هجو .د
 ثانيا :منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

 -1نشأتها:

دد د دعد د ادمتد د وألدما قد د دتلدج ددد دتلحد د دتلا بيد د دتلت د د لدة ددودت ددد دم ددهتواقدتلمجل ددلد
تاقدودهيدوتاجدمدعودحولد ةود فدء دتلدجد دتلا بي دةودس دم د1995دود اددءتدعلدىدمددد
دح د دوز تءدتاقدودددهدلتددلدمددندمو د دسددو هددوتلسدداوهي دد د دتاعدمدددهدعلددىدمت د وألد ادددم د
دافاددايدادفدقي د ددسدداا دوددامي د دتلد دددهلدتلدجددد يداددؤهيدتلددىدما ق د ددجددد دح د دع بي د د د لد
ا تعددىدماعددددتوضدددألدتلهول د دتلا بي د دودداسددج دمددودمد ل دددقدتلدجددد دتلادلمي د دو داددقدمددا د
جدما دتلهولدتلا بي دقهد حقدثالثد هتئلديقدم دما ق ددجد دح د و:

1

أ .هع دماد جدتلدجد دتلح دتلقدئم د مجلدلدتلداددوندتلولاجدودوتدحددهدتلمتد شدتلا بدودوتلدايد
ازتلد ا دةدعالدومجللدتلوحه دتاقدودهي دتلا بي .
ب .بددادود ددوه دتادفدقي دددقدتلدجد ه د دتلا بي د دتلثادئيد د دتلقدئم د د دلفاددلدوديقدمد د دما ق د ددجد دد د
ثادئي داد دواللعدددح ه دتلدجد دتلود جي د ت لد دملدوةقددلم دهئدودقوتعهدموحه دثد ددبداد
اهدتلماد جد اضعد.
ج .تلدح ه دتلفو يدللدجد د اندتاق د دتلا بي دمودماقد ادادتاسددثادءتقدوداللدةدد دسدمدحد
اد ددحهاه دد يس دشديم ندق ولعد .د
ودلقهدتعهدمجللدتلوحه دتاقدودهي دتلدد ودلجدما دتلهولدتلا بيد دتسدد تداجي دللامدلدتلموحدهد
لدامي دتلدجد دتلا بي دتل ااي ددمدهدواللدتلفد دمندتلاد د2000دودحددىد2020دودقدهددضدماقد
تاسددد تداجي د ادمجدددددافاددايدد ددي بودم تحددلد ئيسددي دأولعددددادضددمندتقدم د دما ق د دتلدجددد دتلح د د
 1سعد صالح عيس ى ،بهاء أنور حبش ،مستقبل التجارة العربية البينية في ظل منطقة التجارة الحرة العربية( مجلة تكريت للعلوم اإلدارية و االقتصادية ،املجلد ،8
العدد  ، )2012 ،25ص.67 .
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تلا بي دتلت د لدودتلددوددد دت القعددد هتيد دمدند2005دودتلثادئيد دد دهتدسدا د2008د إقدمد دتدحددهد
جم ددودع بددودودتلثدلث د دسددا د2015د إقدم د دسددوقدع بي د دمتددد

دأمددددتلم حل د دتل ت ا د دةد ددهأد

حل ددولدع ددد د2020دم ددندو دداللدتقدمد د دتادح دددهدتاقدو دددهيدتلا ب ددودأيد ا ددهدأنددت ددوندتلتد ددلد
تاقدودهي دتلت لدقهدوولقديلىدمسدولدمدقه دمندتلوحه دودتااهمدج .د
ودق ددهدد ا ددقدتل ددهولدتلا بيد د دتلمقدد د حدتلثدل ددثد م دددد دددندتلمجل ددلدتاقدو دددهيدودتاجدم دددعود
ح هوددددعلدىددتلاد دأمداد دتلجدماد دتلا بيد دمددندأجددلدديعددهتهدمتد وألديقدمد دما قد ددجددد دحد د
ع بي د لدعلىدأندي وندياتدءد اهدتلما ق دقدئمددعلىدمددالو:د د
 أندددمدتىد اهدتلما ق دمودأوضدألدودتحديدجدقدتلهولدتلا بي دودأح د دما م دتلدجد د
تلادلمي .
 أ ن داد دتقدم دما ق ددجد دح دع بي دمن دوالل ددفاال دتدفدقي ددساا دو ددامي دتلد دهلد
تلدجد يدةودمدد اندتلهولدتلا بي دودو دودأنداوو

د اهدتادفدقي ددوشدةودال .

أنديتملدتل ادم دتلدافاايدو دعملدودجهوادزمايددمحههتدياتدءد اهدتلما ق .
 -2دوافعها:
دندو تءدتلدف ا دةودتاتدءدما ق ددجد دح دع بي د لدعه دهوتةوددأ معد :1د
 علىدتل

دمنددأ مي دتلمدوتهدتلددوددضدمادعددتدفدقيد ددسداا دودداميد دتلد ددهلدتلدجدد يد دي

د

عدمد ديادأاعددددلد ددجسددهددح هد دتلدجددد د مفعومد دتلحددهاثد مددددادملددقدماد دما مد دتلدجددد د
تلادلمي دودقهدسدعهقدعه دعوتمدلدياجددهدما قد ددجدد دحد دع بيد د د لدوب اددم ددافادايد
جهاددهدماعددددعدده ددضددماندتدفدقي د ددسدداا دوددامي د دتلد دددهلدتلدجددد يد دداندتلددهولدتلا بي د دأيد
تتددد دتلددىددجددد دتلوددهمدقد ديضدددة دتلددىدعدده دتعدد تمدتدفدقي د دتلد''جدددق''د يا د دقاددوهدوددددجد
تلدا هف دتلجم ي دودعه دوجوهدقوتعهدماتيدللسلودتلز تعي دودتودالمدتلمازتقدتلاس ي .
 ودمند اندتلهوتةودتاو لدأيضددديعدده دتلدف اد دةدودأسدلوشدعمدلدلجاد دتلمفوضددقدتلدجد هد دددددددددد
وددفاالدهو ددةودعه دتلدو جدعاهد حدتلمتدتلدتلدوددوتج دد ادجدتادفدقيد د مدددد لدشد
 1محمد علي النسور ،تحليل الحواجزغيرالجمركية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى( مجلة أفاق اقتصادية ،االمارات العربية املتحدة ، ،مجلد  ،29العدد
 ،)2009 ،116ص.80
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تلدحدهد د دتلجها ددهدضد د و ددحها ددهدةدد د دزمايد د ديقدمد د دما قد د ددج ددد دحد د د حا ددثدد دددالء دم ددود
تلفدد تقدتلمحددهه دةدودتدفدقيد دما مد دتلدجدد دتلادلميد دعادهدتقدمد ددتدددلدتقدوددهيديقددو دعلددىد
تلدوفدديادتلددده هجودتلتدددملدلل سددو دتلجم يد دعلددىدتلسددلودتلوددادعي دووددوادتلددىددح ه دددد
تلتدم ددلدوتل ددىدضد د و دتتد د ت دتلق دددألدتلو ددد

د مدد اد د دتلدافا ددادلالدفدقيد د ددودود د د دق ددهي د

تلت دويدو حدتلمتدتلدتلدوددوتج دتلموه هنددودتلمسدو هاندود جدلدتظعمدل.
لاتدت لدتاعالندعندتل ادم دتلدافاايدلما قد دتلدجدد دتلحد دتلا بيد دتلت د لدم حلد دتتثد د
دقددهمددمددندتدفدقيد ددسدداا دودداميد دتلد دددهلدتلدجددد يد دداندتلددهولدتلا بيد د حاددثددجدددوزددحهادهد
تلماوقدددقدتلدددودحدلددقدهوندد اددجددلد دتادفدقيد دتلددىدوضددودتسددلوشدتتثد دعمليد دلد يقعدددد
اعد د مودلقدتلهولدتلا بي دودياززدمندتسدلوشدتلدادمدلدمدودتلمتددتلدتلدجد هد د داندتلدهولد
تلا بي دودةودتلوققداتد ديحويدتلمدتا تقدتلهولي دةودتلا د دتلدجد يدتلادلمو .د
 -3االطار القانوني لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
يقو دتوديسداهدتيدا د ددجد يدمداههدتا تمدتلىدعههدمندتلوثدئجدتلقداوايد دتلددوددح د دددددددددد
وددا دمج هدقدالد دتلا دد دود دلاسد دلما قد دتلدجدد دتلحد دتلا بيد دتلت د لدةعدوددسدداهد
تلىدعههدمندتلوثدئجد و 1:د
دتدفدقي ددساا دودامي دتلد دهلدتلدجد يد اندتلهولدتلا بي دلاد د .1981ددتل ادم دتلدافاايدلالدفدقي  .ددائح دةادتلمادزعدق .ددقوتعهدتلماتيدتلدفضالي دللسلو.دتد لدتدفدقيد ددسدداا دتلد دددهلدتلدجددد يدودامادد د دداندتلددهولدتلا بيد دتي ددد دتلقددداواودتلدئيسددود
لما ق دتلدجد دتلا بي دتلت لد(تا

دتلوفح دق لد4دوفحدق) .د

 -4البرنامج التنفيذي التفاقية التجارة العربية الكبرى:

 1رانية ثابت دروبي ،منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و آثارها على التجارة العربية البينية و الزراعية بشكل خاص( مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و
القانونية ،املجلد  ،23العدد األول ،)2007 ،ص ص.204-203 .
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د دتلددهولدتلا بي د دمددندتقدم د دما ق د ددجددد دح د دع بي د د د لدداددززدتلم دسددشد

تاقدو دددهي دتلمت ددد

دلل ددهولدتلا بيد د دوددس دددفاهدم ددندتلدتاد د تقدة ددودتلدج ددد دتلادلميد د دوتقدمد د د

تلدتدددالقدتاقدودددهي دتلهولي د دودتاقليمي د دوددافادداتدلق د ت دتلقم د دتلا بي د دتلمااقدده دةددودتلقددد د
سا د1996د دتلا دتلمجللدتاقدوددهيدتاجدمددعود ددوددادمدددالدز داحدودتاسد تألدةدودتقدمد د
ما ق دتلدجد دتلح ددتلا بي دتلت لدوةقددل اددم دعمدلدوجدهولدزمادودادد دتادفددقدعلاعدددتقد د
تلمجللدتاقدودهيدودتاجدمدعود دد هند1997/02/09د ادمجدددافاايددلما ق ددجدد دحد د
ع بي د لدوةقددظح د دتدفدقي ددساا دوددامي دتلد ددهلدتلدجدد يد داندتلدهولدتلا بيد دوددمدتدىد
اهدتلما ق دمودتح د دتلدجد دتلادلمي دوقوتعه ددتلادم دوت دمددجدءدةودتل ادم دمددالو:

1

أ .القواعد واالسس:
 ياد د د دداتدتل ا دددم دت ددد تدلدفااددلدتدفدقيد د ددس دداا دوداميد د دتلد دددهلدتلدج ددد يد دداندتل دده دولد
تلا بي ديقدم دما ق ددجد دح دع بي د ل.
 دلدددز دتلددهولدتلا بي د دتا د تمدةددودتدفدقي د ددسدداا دوددامي د دتلد دددهلدتلدجددد يد دداندتلدده دولد
تلا بيد د دسدددتمدلدتاتدددءدما قد دتلدجددد دتلحد دتلا بيد دتلت د لدودداللدعتد دسدداوتقدتعد ددددتد
مند.1997/01/01
 د ددد دم تجاد د داود د دس دداوي دلد ا ددجد دداتدتل ا دددم دم ددندق ددلدتلمجل ددلدتاقدو دددهيدود
تاجدمدعو.
 دادملدتلسلودتلا بي دتلدوددهولدتلد دهلدوةقددلعاتدتل ادم د مادمل دتلسلودتلو ايد دةدود
تلهولدتا تمدةيمدددادالدجد قوتعدهدتلماتديدودتلموتودفدقدودتلمقددايلدودتتدد ت دقدتلوقديد د
تلوحي ددودتاماي دودتل سو دودتلض تئشدتلمحلي .
 م تعد دتاح د دودتلقوتعهدتلهولي دةيمددادالجد دظسدلدتلفايد دتلمد اد دهوليدددةيمددداود
م دةح دتا تق.

 1البرنامج التنفيذي التفاقية تسيير و تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية إلقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى ،اعالن منطقة التجارة الحرة
العربية الكبرى( قرار المجلس االقتصادي و االجتماعي رقم  ،1317د.ع 59 .شارع ،1997-02-19 ،جامعة الدول العربية ،األمانة العامة ،اإلدارة
العامة للشؤون االقتصادية ،إدارة المال و التجارة و االستثمار) ،ص ص.33-12 .
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 م تع ددد دتاح ددد دودتلقوتع ددهدتلهوليد د دةيم ددددادال ددجد دظس ددلدتلفايد د ديجد د تءتقدتلوقديد د دود
موتجع دحدداقدتلدهع دوتجد تءتقدومادلجد دولدلدمادزتندتلمدهةوعدقدتلاددج دعدندد ادجد داتد
تل ادم .
 تل س ددو دتلجم يد د دوتلضد د تئشداتقدتاثد د دتلممدث ددلدتلد ددودس ددومدي ددجدعلاع ددددتاعف دددءد
تلده هجود ودتل سو دتلجم ي دوتلض تئشداتقدتاث دتلممدثلدتلسد ه دةود لدهولد د د مد
دد ددد هند1998/01/01دوددتد ددوند د دداهدتل سد ددو دقدعد دده دتاادسد دددشدللدوفيضد دددقدتلجم ي د د د
ظ تادد اجد اتدتل ادم .
 تاتدد دد اجدتل سو دتلجم ي دتودتل سدو دوتلضد تئشدتاود لداتقدتاثد دتلممدثدلد ادهد
دددد هند1998/01/1دةدددندتل سددو دتلموفض د دسددومددحددلدمحددلدتلسددو دتلماوددو

دعلاعدددد

ةودتلفق دس ا .
 موجشدتح د دتلمدهداندتلثدلث دوتلسد ا دمندتدفدقيد ددسداا دوداميد دتلد ددهلدتلدجدد يددة مددد
دداندتلددهولدتلا بي د داجددوزدظيد لددهاندع د باندأودأتث د دمددندت د تمدتادفدقي د دتادفدددقدةيمدددد
ااعددعلىدد دهلدتاعفدءتقد مدديس جدتلجهولدتلزماودلل ادم .
ب .تحرير التبادل التجاري بين الدول االطراف.
 ا ددد ددح هد د د دةد د دتلس ددلودتلا بيد د دتلمد دهلد د د دداندتل ددهولدتظ د د تمدوةق ددددلم ددهأدتلدح هد د د
تلدد دده هجودتلد ددايدي د ددجد د ددهءتدمد ددنددد ددد هند1998/01/01دودال د د د دوفد دديادتل سد ددو د
تلجم ي د دودتل سددو دودتلض د تئشداتقدتظث د دتلممدثددلد اسددشدسدداوي دمدسدددوي دعلددىدأند
اد دياجدزدتلدح ه دتلتدملدتلسلودتلا بي دموداعدي دتلفد دتلمحهه ديقدم دما قد دتلدجدد د
تلا بيد د دتلت د د لد د ددد هند2007/12/31دو م ددند ددف دددقدتل ددهولدتا د د تمدتثا دددءددافا دداد
تل ادم دوضودأيدسلوددحقدتلدح ه دتلفو يد مددداا دجدتلدح هد دتلماده جدعلدىدقدوتئ د
تلسلودتلا بي دتلددلي :د د
 .Iتلس ددلودتلا بيد د دتلز تعيد د دودتلحاوتايد د دودتلمد دوتهدتلو ددد دتلماهايد د دود اد د دتلماهايد د دوةق دددد
ظح ددد دتلفقد داند2 1دمددندتلمددده دتلسدهسد دمددندأح ددد دتدفدقيد ددسدداا دودداميد دتلد دددهلد
تلدجد يد اندتلهولدتلا بي  .د
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 .IIتلسددلودتلا بي د دتلدددودتق د دتعفدء ددددتلمجلددلدتاقدودددهيدودتاجدمدددعودق ددلددددد هندافددداد
تل ادم
 دحددههدموتسد دتااددددجد(تل زادمد دتلز تعيد )دلاددههدمددندتلسددلودتلز تعيد دتلدددودادددمدددودةاعدددد
دداهدتلس ددلود ديعف دددءتقدودتلدوفيض دددقدم ددندتل س ددو دتلجم يد د دودتل س ددو دوتلضد د تئشداتقد
تظثد د دتلممدث ددلدوهادع ددودتلام ددلد ع دداتدتلدحها ددهدة ددودموع ددهدتقو دددهدد ددد هندتاادع دددءدم ددنددافا دداد
تل ادم .
 دحددههدتلددهولدتلا بي د دتلسددلودتلز تعي د دتلدددودد ددشدةددودته تجعددددضددمندتل زادم د دتلمتددد د
تلاعددةودتلفق ()2دودد ةودللمجللدتاقدودهيدودتاجدمدعودلال الأل.
 اددس يدتح د د داتدتل اددم دعلدىدتلمدوتهدودتلمادوجددقدتلمح دو دتسددا ته ددأودددهتولعدد
تودتسدوهتمعددةودتيدمندتلهولدظسد دشدهاايد دأودودحي دأودأمايد دأود ائيد دأودلقوتعدهد
تلحجزدتلز تعودتل ي د يدوددلد ددز دتلدهولدتا د تمد دقدهي د يددند عداهدتلمادجددقدود دال د
أيدداهيالقدد تدعلاعد .د
ج .قواعد المنشأ:
يتددد داعد ددد دتلسددلا دع بي د دظ د تادد اددجد دداتدتل ادددم دتندددددوة دةاعددددقوتعددهد
تلماتدديدتلدددوديق ددددتلمجلددلدتاقدودددهيدوتاجدمدددعودودافادداتدلددال دةدددند دةد دتلسددلودتلدددود
دددهولدتلد دددهلدتلحد دأودتلدح هد دتلمددده جدودتلدددودماتددؤ ددتحددهلدتلددهولدتلا بيد دتظ د تم د
دوض ددودلقوتع ددهدمات دديددض دداعددلجاد د دقوتع ددهدتلمات دديدتلد ددودتات ددد ددتلمجل ددلدتاقدو دددهيدود
تاجدمدعو.
د .تسوية النزاعات:
دمدتدديددمددودتلمددده دتلثدلثد دعتد دمددندتدفدقيد ددسدداا دودداميد دتلد دددهلدتلجددد يد دداندتلدده دولد
تلا بي د داددد ددت د الدلجا د دلدسددوي دتلمادزعدددقدةددود دة د دتلقضددديددتلم د د د د اددجدتدفدقي د د
دسداا دودداميد دتلد ددهلدتلدجدد يد داندتلدهولدتلا بيد دود دال دتيدودالمدحدولدد ادجد داتد
تل ادم .
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 ثالثا :تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
لقهدد دتاس تألد دسددتمدلدد ادجدما قد دتلدجدد دتلحد دتلا بيد دتلت د لدسدا د2005د دهادمدند
2007دودعلىدال دتو حقد لدهولد دع بيد دعضدودةدودما قد دتلدجدد دتلحد دتلا بيد دتلت د لد
م وا د قه تدعددتلدادةسدي دةدودتلافددادتلدىدتسدوتقدتلدهولدتلا بيد دتاود لد اادهتدعدند دلدمددديتدوهد
توديحهدمند اهدتلقه تق دةماادعد د2005دتاعقدتلهولدتلا بي دتاعضددءدتلدوفديادتلجم دود
علددىدتلت د تئقدتلجم ي د دودهولددقدما ق د دتلدجددد دتلح د دتلا بي د دتلت د لدحاددزدتلد اددجد دددمال دددد
ودقهد لادعههدتلهولدتلا بي دتلما م دتلدىدتلما قد دثمدداودعتد دهولد دد دو:دتلمملتد دتظ هايد د
تامددد تق دتل ح د هن ددددوال دتلج تزئ د دتلمت د ش دتلسدداوهي دتلسددوهتن دسددو هد دتلا د تق دعمدددن د
ةلس ان دق

دتلتوهق دل ادن دلا يد دمو دودتليمن .د

ودةودتدجدهدتدمد دمد ل دقدما ق دتلدجد دتلح دتلا بي دتلادلق دد دةودقم دتل هدادتلدامويد د
تاقدودددهي دودتاجدمدعي د دودتلدددودعق ددهقدةددود2013ددحقاددجدو ددو ددقهمي د دمددندق ددلدتا ته د
تلسيدسي دتلا بي دودال د دلدوجي دعلىدتاادعدءدمند دة دمد ل دقدما ق دتلدجد دتلح دتلا بيد د
تلت لدتلادلق دودال دق لداعدي د2013دودتلمدمثل دأسدسددةو:

1

 تسدتمدلد دقودقوتعدهدتلماتديدتلا بيد دتلدفودالي دومادملد دمادجددقدتلمادد جدتلحد دعلدىد
احددوداعدددئودةددودت ددد دما ق د دتلدجددد دتلح د دتلا بي د دتلت د لدلمددددلعددااندتام د هندمددند
ت مي دةودجاشدتاسدمد تقدودازهزدتلد تت دةودتلوادعدقدللهولدتظعضدء.
 وضددودجددهتولدتالد تزمدددقدتلودود د ددفدقيد ددح هد ددجددد دتلوددهمدقد دداندتلددهولدتلا بيد د
ةددودودديتدعددتلاعدئيد دوددددوةا دتلددهع دتلمدددلودودتلفاددودتلددالز دللددهولدتلا بيد دتظقددلدامدددوتد
تاعضدءدةودما ق دتلدجد دتلح دتلا بي دتلت ل.
 وض ددودتل د د تم دتلالزم د د دلدازه ددزد اي د د دتلو ددهمدقدتلمسد ددداه دللدج ددد د مد ددددةاع ددددتلاقد ددلدود
تلموتوالق.
 وضودتلموتودفدقدتلقيدسدي دللسدلودتلادبيد د وديتدعددتلاعدئيد دود دوه دتاسدلوشدتلمد دود
ة ددودتل ددهولدتلا بيد د داعدم دددهدت ددعدهتقدتلم د قد د د دلاسد د دللو ددده تقدوتلد دوت هتقدتل اايد د د
تلا بي .
1

 ،صندوق النقد العربي ،التقريراالقتصادي العربي املوحد  (2014أبوظبي ،)2016 :ص.186 .
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 ض و ددوحاهدتلدا دودتلدتد هايدقدودتلسيدسددقدتلدجد هد د داندتلدهولدتلا بيد دتلمدالقد د
دلمادةس دوماودتاحدتد .
ودقددهددد ا ددقدتلددهولدتلا بيد د دجعوه ددددلمدد ا د دد يق دددقدتلما قد د د يسدددلدلل ددهوولدة ددود
تلم حل د دتلدتدملي د دتلثداي د دحاددثدد د دتلامددلدضددمندعدده دمسددد تقدود د دوضددودود د د هددجد
دوتةقي دمندأجلدمددالو 1:د
 تاادعدددءدمددندقوتعددهدتلماتدديدتلدفوددالي دتمددددتلقاددوهد ا د دتلجم ي د دةقددهدد د ددحهاددهد دة د د
تلماوقدددقدتلدددوددوتج د د ائ د دتلامددلدتلدج دد يدتلا بددودتل ائددودوددحددهدمددندد اددجدتح ددد د
تل ادم دتلدافاايدللما ق .
 وضددوديليد دوتضددح دللدادمددلدمددودتيجد تءتقدتلمقادده دللدجددد د مددددةددودالد دوضددودا ددد د
مدده جدللاقو دددقدتلدددوديم ددندتندد دجدعلددىدتلددهولدتلدددودددودادتجد تءتقدمداد ضد دمددود
تح د دتلما ق دودي وندللهولدتاعضدءدتلحجدةودد يقعددعاهدتللزو .
 تادفدددقدعلددىدض د و دأنددتددوندتلدتد هايدقدتلدجد ه د دودتاجد تءتقدتلمدالقد د داسدديدشد
تلم دهاقدتلدجد هد دتدفدة دووتضدح دمدودهعدو دتلق ددألدتلودد

دتلدىدمتدد

دةادلد دةدود

تلتت دعندتاج تءتقدتلمقاه دللدجد .
 مدد ا دتعدمددهدتلموتودفدقدتلهوليد دةدودحددلدعده دوجدوهدموتودف دع بيد دموحده دودافاداد
تم دتلهع دتلفاودوبادءدقه تقدتلهولدتلا بي دتاقدلدامدوتدتاعضددءدةدودما قد دتلدجدد د
تلح دتلا بي دتلت لدوتسدامدلدتل تم دتلودو د ال .
 ودمندجداشددح ه دتلوهمدقدودعلىدتل

دمدنددوقيدودتادفدقيد دتلا بيد دلدح هد ددجدد د

تلوددهمدقدعددد د2013دتادأندد ددو دتلمفدوضدددقدتلمدالق د د دادفدقي د د داددقدمدوتضددا د
للتدي دتادتا دل داد دحدىدتانددافاادتيدو وتقدملموسد د تديندتلدح هد دتلفالدودلدجددد د
تلوهمدقدتلا بي دوال د دل

دمندوجوهدعههدمندتلم ده تقدودتلددود دهةقدتلدىددسد هود

تلووولدتلىدتاجدزتقدملموس  .د
1

التقرير االقتصادي العربي املوحد  ،2014مرجع سابق ،ص.187 .
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 رابعا :واقع التجارة الخارجية العربية

 .1أداء التجارة الخارجية السلعية:

لقهدسجلقدقيم دتلوده تقدتلسلاي دتلقومي دتاجمدلي د مدد ودم اندةودتلجهولد ق د(دد
) دتاوفدضد د لتق داس د دحوتلو د %32,1دلد لا دقيمدعد د 832,5دمليد دهوا دمقد ا د دد
1225,3دمليد دهوا دمسجل دسا د 2014دتام دتلايدأث دةودوزندتلوده تقدتاجمدلي د
تلا بي دمندقيم دتلوده تقدتلادلمي دلد لاداحود%5,1دةودعد د2015دمقد لد%6,5دسا د
 2014دو دا جودال داداج دتسدم ت دد تجودتاساد دتلادلمي دللافادو دتلسلودتاسدسي دعاهد
مسدويدقدماوفض د ديضدة ديلىدد د ؤدتاقدودهدتلادلمو.
أمدد دلاس دللوت هتقدتلسلاي دتاجمدلي دتلا بي دةقهدسجلقدتاوفدضددسا د2015دلدولد
يلىداحود 8309دمليد دهوا دمقد ا د حوتلود895دمليد دهوا دسا د2014دأيد داوفداد
لا د %7,2دو د و دمد دا جو دتسدسد دتلى دتسدم ت دتلمدتا تق دتاقليمي دوتلهولي دتلمحي د
ودو دةيمددادالجد دلسيدسدقدتاقدودهي دتلمدتهه دتل ق دوتلاوتملدتلجاوسيدسي دةودعههد
مندتلهولدتلا بي دتضدة ددوتولدد تجودتساد دتلافادتلادلمي .
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الجدول رقم ()20
التجارة الخارجية العربية االجمالية للفترة 2015-2011

تلوحه :دمليد دهوا د
البنـود د

الصادرات العربية د
الواردات العربية د
الصادرات العالمية د
الواردات العربية د
وزن الصادرات العربية في
الصادرات العالمية د
وزن الواردات العربية في
الواردات العالمية د

 2011د

 1.213,7د

القيمة (مليار دوالر أمريكي) د
 2014د
 2013د
 2012د

 1.320,4د

 1.313,0د

 832,5د

 34,4د

 8,8د

 0,6-د

 6,7-د

 32,1-د

 0,3د

 16,0د
 19,9د
 19,6د
د

 7,7د
 0,6د
 0,7د
د

 5,8د
 2,1د
 1,4د
د

 4,0د
 0,8د
 0,8د
د

 7,2د 13,0د 11,9دد

 5,8د
 1,2د
 1,0د
د

 830,9د
 895,2د
 860,4د
 813,4د
 755,3د
 18.291,0د  18.404,0د  18.784,0د  18.935,0د  16.482,0د
 18.487,0د  18.608,0د  18.874,0د  19.024,0د  16.766,0د
 6,6د

 7,2د

 7,0د

 6,5د

 5,1د

 4,1د

 4,4د

 4,6د

 4,7د

 5,0د

ددددتلموه :دواهوقدتلاقهدتلا بودتلو او دالتقرير االقتصادي العربي الموحد  2016د
د

 1.225,3د

 2015د

دمعدل التغيير السنوي ()%
 2011د  2012د  2013د

دد
 2014د  2015د

دد

.د .227-226د

معدل التغيير
السنوي د
2014-2011
()%

تمدددد دلاسد دظهتءدتلدجددد دتلود جي د دللددهولدتلا بيد دةد تهلدةقددهدد تجاددقدوددده تقدما د دتلددهولد
تلا بيد د دتلاف يد د د اس ددشدددد د توحدم دددد دداند%45دود %19دأم ددددتل ددهولدتلا بيد د دتلمس دددو ه دةلق ددهد
تعهقد ودتاود لدد تجاددد اسدشدددد توحدمددد داند%30دو %7د اامدددحققدقد دلدمدندتلمتد شد
ودجا د ددودودزهد ددده دةد ددودتلود ددده تقد لتد ددقدح د دوتلود%8,5دو%4,1دعلد ددىدتلد د دوتلودود دداللدعد ددد د
 1.2015د
.2الهيكل السلعي للتجارة االجمالية العربية :د
أ .الهيكل السلعي للصادرات:
مندواللدتلت لد قد د(د)داالحد دتندةئد دتلوقدوهدوتلماددهندح ادقد دلحود دتات د دةدود
تلوددده تقدتاجمدليد دتلا بيد د دددل

د داوفدضددعددمددند%69 6دسددا د2014دتلددىد%62 2د

سددا د 2015دأمددددحود دتلمودداوعدقدةقددهدت دفاددقدلد لدداد%29 2دسددا د2015دمقد ا د د د دد
%25دسددا د 2014د مددددتاوفضددقدتظ ميد دتلاسد ي دللسددلودتلز تعيد دلد لددادحدوتلود%4 7د
سا د2015دمقد ا د دد%4,9دلسا د .2014د
ب .الهيكل السلعي للواردات :
أمدددد دلاسد دللعي ددلدتلسددلاودللدوت هتقدتاجمدليد دتلا بيد دةدداالح دمددندودداللدتلتد لد قد د
()دأندةئ د دتلمودداوعدقدحدة د دعلددىدتلم د د دتاولددىدةددودتل دوت هتقدتلا بي د دحاددثدت دفاددقد
حود د دددعددمد د ددند%60,8دسد د ددا د2014دتلد د ددىد%63,5دسد د ددا 2015دودتسد د ددديث قدتآلاقدود
ماهتقدتلاقدلد ددلم زدتاولدو دلمقد دلدتاوفضدقدحود دتلوقدوهدوتلماددهندتلدىد%15دسدا د
2015دمقد ا دشد%15 9دسا د2014د,وةيمدددادالدجد فئد دتلسدلودتلز تعيد دةقدهدتاوفضدقد
حود دددعددتلد ددىد%19دود دداللدسد ددا د2015دمقد ا د د دمد ددوداس د د د20,8دمسد ددجل دود دداللدسد ددا د
.2014د

1
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.3أداء التجارة البينية السلعية :

لقددهدتااوفدددادتلمدوتوددلدظسدداد دتلددافادتلادلمي د دعلددىدأهتءدتلدجددد دتلسددلاي دتل ااي د دودداللد
سا د2015دةدل ومدتلمحلي دتلدوددتعه ددعههدمندهولدتلما ق دوتثد ددعلدىدح د دتلدجدد د
دداندتلددهولدتلا بي د د,واداج د دلدل د دتلد ددو تقدةقددهدد تجاددقدقيم د دتلدجددد دتل ااي د دتلا بي د د اس د د
لتددقدح دوتلود%8,3دلدوددلدتلددىدح دوتلود110دمليددد دهوا دودداللدعددد د2015دمقد ددلد120د
مليد دهوا دسا د2014دودا جودال دتلىدتاوفدادتلوده تقدتل ااي د احدود%9دلد لدادحدوتلود
108,1دملي ددد دهوا دس ددا د2015دمقد ددلد118,8دملي ددد دهوا دس ددا د 2014د م ددددتاوفض ددقد
تلوت هتقدتل ااي د حوتلود%7,7دواللدعد د2015د مدد ودموضقدةودتلجهولدتلددلو:

1

الجدول رقم ()21
أداء التجارة البينية العربية خالل الفترة 2015-2011
معدل التغيير السنوي ( )%د

القيمة (مليار دوالر أمريكي) د

السنوي د

البنـود د

متوسط التجارة
البينية العربية د
الصادرات البينية
العربية د
الواردات البينية
العربية د

معدل التغيير

 2011د  2012د  2013د  2014د  2015د  2011د  2012د  2013د  2014د  2015د

-2011

 102,0د  110,6د  115,5د  120,0د  110,0د  12,6د

 8,5د

 4,4د

 4,0د

 8,3-د

 5,6د

 6,7د

 6,6د

 3,2د

 4,0د

 9,0-د

 4,6د

 100,0د  10,5د  116,7د  121,2د  111,9د  19,5د  10,4د

 5,6د

 3,9د

 7,7-د

 6,6د

 103,9د  110,7د  114,2د  118,8د  108,1د

تلموه :دتلدق ه دتاقدودهيدتلا بودتلموحهد 2016دم جودسد ج د

)%( 2014

.د.236د د

.4مساهمة التجارة البينية في التجارة السلعية االجمالية:
لقددهدد د دسددا د2015ددسددجالددحسددندةددوداس د دمسددد م دتلوددده تقدتل ااي د دمددندتجمدددلود
تلوددده تقدتلسددلاي دتلا بي د دحاددثدت دفاددقدمددندمسدددولد%9,7دسددا د2014دتلددىد%13دود
ال د داداج د دتلد تجددودتلت ا د دتل دايدتددعهد دقيم د دتلوددده تقدتلسددلاي دتاجمدلي د دتلا بي د داداج د د

1
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د تجودتاساد دتلادلمي دللافادودتلايدةدقداس دتلد تجودةودقيم دتلوده تقدتلسلاي دتل اايد د
تاجمدلي دتلا بي  .د
ودداد د لدمندتا هندودل ادندودتلسوهتندودمو دمدندأتثد دتلدهولددتددمالدمدودتلدجدد د
تل اايد دتلا بيد دةقدهددحسدداقدحود دتلودده تقدةددود دلدمددندتلسددوهتندول اددندودمود دلدوددلد
تلىداحود %57,9د %54د%43,4دعلدىدتلددوتلود اامدددسدجلقدتا هندوداللدعدد د2015د
د تج ددود فاد د دلد ل دداد%51د م ددددت ددعهقدحود د دتلو ددده تقدتل اايد د دللس دداوهي دة ددودتجم دددلود
وده تدعدددحسداددوداللدعدد د2015دلدودلديلدىداحدود%16,2دمقد اد دمدودحدوتلود%12,4د
وداللدتلاددد دتلسددد جدودتسدددم قدتلوددده تقدتل اايد دلتددلدمددندتامددد تقدوددددوالدودتلج تزئد دود
تلاد د تقدودق د د دودتلقمد د دودتلتوه ددقدودلا ي ددددودتلمتد د شدودمو هدداي ددددة ددوددحقاد دجدحود د

د

ماوفض دمندتجمدلودوده تدعد دلال دةإاعددداد دأقلددتدمالدمودتلدجد دتل ااي دتلا بي 1.د د
الجدول رقم ()22
مساهمة التجارة البينية في اجمالي التجارة العربية خالل الفترة 2015 – 2011
الوحدة  :نسبة مئوية

 2011د  2012د  2013د  2014د  2015د

تل يدادق د
اس دتلوده تقدتل ااي دتلا بي دتلىدتجمدلودتلوده تقدتلا بي د

 8,6د

اس دتلوت هتقدتل ااي دتلا بي دتلىدتجمدلودتلوت هتقدتلا بي د

 13,6د  13,6د  13,6د  13,5د  13,5د

ددددتلموه :دتلدق ه دتاقدودهيدتلا بودتلموحهد 2016دم جودسد ج د

 8,4د

 8,7د

 9,7د  13,0د

.د .237د

المطلب الثالث :معوقات التكامل االقتصادي العربي و سبل تطويره
 أوال  :معوقات التكامل االقتصادي العربي
ل د ددسددد يودتلددهولدتلا بي د ديلددىداومادددد دداتدتلووددولديلددىدوحدده دتقدودددهي دة ددلدهول د دعلددىد
ح ددهلددس دداىداح ددودتاا ددهمدجدة ددودتاقدو دددهدتلا دددلمود وح دده دمافو ددل دود ا ددد دع دده دعوتم ددلد
مجدما ددت لدحدجزتددحولدهوندقيد د اهدتلوحه دأودحدىدأهاىده جدقدتلدادوندتاقدودهي .د
 .1المعوقات االقتصادية:دودددمثلدأ معددةو:

2

 1التقرير االقتصادي العربي املوحد  ،2016مرجع سابق ،ص.277 .
 2املرجع نفسه ،ص.237 .
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 تلفجو دتلت ا د اندتقدودهيدقدتلهولدتلا بي دودو د اندلهولدتلاف ي دود ا دد دممدددعد دززد
تادجدددهديلددىدأا د داا د ديلددىدتلدتدمددلدتاقدودددهيدعلددىدأا د دأهت دللسددي

دودة د ادتلعيما د ددد

ود هق ددددس ددعالدللاف ددوادودود د دم ددندق ا ددلدتل ددهولداتقدتل ددهولدتلم دف ددودمم ددددأهلدالد د ديل ددىد
تلتاو دقه دتلثق دتل ه دتلمد دهل دحولدتظ هتمدتلمحلي دودتلاوتيددتلموفي .

 تود دددالمدتظا م د د دتاقدود دددهي دمد ددندتلد ددهولدتلا بي د د دممد دددديحد ددولدهوندداسد دداجدتلسيدسد دددقد
تاقدودهي دةداههدأساد دتلو مدمثالدودتلمود مدتلم زهد دودعده دوجدوهدسيدسد داقهيد د
مس دددقل دع ددنداف ددوادتلس ددل دقدتلمدليد د دتلو ايد د دا ددؤهيديل ددىدعقلد د ددازه ددزدتلام ددلداقدو دددهيد
تلا بودتلمتد .
 تلد ايد دتاقدودددهي دودتلمدليد دللددهولدتلمدقهمد دود دداهدتلد ايد ددجاددلدتلمودددلقدتلودود دلتدلد
هول دع بي دأتث دتلحدحدمندتلساودلدحقاجدتلمولح دتلادم دلمجمدوألدتلدهولدتلا بيد دود داتد
تلوضوداؤهيدتلىدتاقسد دتلهولدتلا بي دوداد د لدال دلوددلقدتلدهولدتلمدقهمد دتلددوددسداىد
جد دده ديل ددىديقدمد د د ددلدمح دددواقدتلدتدم ددلد دداندتل ددهولدتلا بيد د دودلو دددلقد ا ددادتلدت دددالقد
تظو لدتلدوددقوه دد اهدتلدهولدوددسداىدةاعددديلدىدضد دتلدهولدتلا بيد دةد تهلدممددديضدا د
مندقه دعددعلىدتلدفدوادوددجالعددمحلدتسدتالل.
 ضددا دت د

دتلاقددلدودتلموتوددالقد دداندتلددهولدتلا بي د دود ددودياد د دق دددألدمدول د دودمدددد

يحدولدهوندح ه دودسعول دتلد دهلدتلدجد يدعلدىد د ت دتادقددلدتظتدود

دحادثدأندتلاهادهد

مندتلاوتو دتلا بي دادددوة دعلىدو و دجوي دم دت دمودعوتو دأو لدود دال دتلحددلد
أسوأدياتدداقلاددعندتلاقلدتل ح يدأودتل يد وسدئل دتلمودلف .
 تلقاددوهدتلجم ي د دودتلدددودأث دددقدتلت دوت هدتلاهادده دأاعدددددااددجدمسددد دتلم دددهاقدتلدجد ه د د دداند
تل لددهتندتلا بي د دودددمثددلد دداهدتلقاددوهدةددودتلقاددوهدتيهت ه د دتلدددودد د د اد ددديج تءتقدتلمدالق د د
داسدددا تهدودتلدوددها دوددتلاد دتل ضدددئودةددودتلمدوتائدودتلمادةددادتلجم يد دودتل سددو دتلدددود
اددد ددحوددالعدداسدددتمدلددل د دتيج د تءتقد جداددشدتلوقددقدتلددايددسدددت ق دحدددىداددد دهوددولد
تل ضدع دتلىدتلسوقدتلمحلود ديضدة دتلىدتلقاوهدتلفاي دسدوتءتددلد دتلم د د د دلموتودفدقد
ودتعدهتقدتلم د ق دودتلجوه دودتلموتوفدقدتلوحي .

1

 1محمد يحي السعيدي ،العمل االقتصادي العربي املشترك بين تحديات الواقع و طموح املستقبل( ورقة بحثية مقدمة لورشة العمل بعنوان '' نحو تعزيز العمل
االقتصادي العربي املشترك'' ،املعهد العربي للدراسات العمالية ،دمشق 20-15 ،جويلية  ، )2006ص.11 .
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 .2المعوقات السياسية و التنظيمية:
ودداددهدتظسد دشدتلسيدسددي دودتلدا يميد دأ د دتلاوتئددجدتلدددوددحددولددقدده دتلامددلدتاقدودددهيد
تلا بودتلمتد  1.د
ةدودالمدتظا م دتلسيدسي دودأت دلدا د دتلح دةدودتل لدهتندتلا بيد دود داتدتلود تعدقد
ودتلوالةدقدتلسيدسي دتلحده دودعه دتلووولدتلىدحلولدل اادتلو تعدق دتاا لد تد لد
م دت دعلىدتلاالقدقدتاقدودهي د اندتلهولدتلا بي دودضا دتل
عد ددد دةمد ددندتلود دداشدعلاعد ددددتادفد دددقدعلد ددىدسيدس د د دمتد ددد

د دتلحقيقيد دةدودتالدد تز د

داد ددد ديه تجعد ددددضد ددمنداضد ددمعدد

تلح ومي دتلمودلف دودسيدسددعددتلو اي دتلمد دااد دودةدودحددلدوجدوهدودالمدسيدسدود ةدود

دلتود اهدتادفدقيدقدتندوجهقدودددجمهدودددا لد لدأوج دتلدادوندتلا بو .د

مددددأند اددد دعوتمددلددا يمي د دعهادده دأسددعمقدةددودةتددلدمحدددواقدتلامددلدتاقدودددهيد
تلا بودتلمتد دأ معد :د
 تةدقد داوو

دتادفدقيدقد اندتلهولدتلا بي دتلىدتلهق دةوددحهاهدتلعهمدود س دتلوسال .

 عه دهقد دتل يداددقدودتيحوددءتقدودعده ددوة دددةدود ادادتظحيددندلداتد دتاقدوددهي د
تلمودلف دةودتلهولدتلا بي .

 د د دتلمجدددلدلتددلدهول د دةددودح ه د دعاددهمدددتدددءدمددندتدفدقيدددقدمددودتلددهولدتظو د لددحدددىدلددود
داد ضقدمودمودلقدتلهولدتلا بي دأودماثدقدتلجدما دتلا بي .
 تزهوتجدتلمعد ددد دتلدد ددوددقد ددو د عد ددددتظجعد ددز دودتلما مد دددقدتلدد ددوددت د د مدعلد ددىدتلامد ددلدتلادبد ددود
تلمتد .
 ثانيا :سبل تطوير التكامل االقتصادي العربي
يندسليددقدتلامدلدتاقدوددهيدتلا بدودتلمتدد دودتندحققدقداوعدددمدندتلدقده دوداللدتلسدداوتقد
تظوا ديادأا دادازتلدااقوعددتلدوو دتلاد دودتل ت ادمندأجلددحقاجدأ هتةد دةال دهدأندددحد د
مجعوهتقددتلاملدتاقدودهيدتلمتد دةودتلم حل دتلقدهم ديلى 2:د
 -1تلدوجه نحو االتفاقيات الجماعية و تجاوز االتفاقيات الثنائية:

1
2

مهدي ميلود ،التكامل االقتصادي العربي بين الواقع و املأمول ،مرجع سابق ،ص.62 .
بلعور سليمان ،التكامل االقتصادي العربي و تحديات املنظمة العاملية للتجارة(مجلة الباحث ،جامعة ورقلة ،العدد  ،)2008 ،6ص.64 .
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ددج د دما د د دتلددهولدتلا بيد د دتلددىددوقي ددودتادفدقيدددقدتلثادئيد د دوديقدم د دتلدت دددالقدتلود دت لد
هتولدتلمجموع دودتاعدمدهدعلىد اتدتلم هأدةوددحقاجدتلدتدملداداولودمدندتلاقدد دتلسدل ي د
ودتلدددوددقد دعدئقددددأمددد ديقدمد دعمددلدتقدودددهيدمتددد

دةعدداهدتادفدقيدددقدتلثادئيد دادددادمدلد

وةددجدتسددد تداجي دتقدودددهي د ااده دتلمددهلدوددفدقد ديلددىدمادلجد د دةيد دلقضددديددمتددد

دمعمد د

مثدلدقوتعددهدتلماتدي دتلدددهت ا دتلوددحي دتلاوتئدجدتيهت هد دتي د تق دد دا ددقدتلوقديد دودسليدددقد
ةادتلمادزعدقدتلدجد ه د
 -2زيادة حجم التجارة العربية البينية:

يندزهددده دحج د دتلدجددد دتل ااي د د دداندتل ددهولدتلا بي د دودتدسدددألدحج د دتلسددوقدتلا بي د دأم ددد د

تلمادجدقدتلا بي دمندتيا ددازهدزدةد

دأت د دلقيدد دتلامدلدتاقدوددهيدتلمتدد دوددد دالد د

مندوالل 1:د
 يقدم دت

دللت مدتلدجد ه دمندواللد ب عدد اضعددتل ااد ت ادد دهلدتلمالومدق.

 تاتدددءد ائد دع بيد دللموتوددفدقدتلموحدده دددددولىدوضددود دداهدتلموتوددفدقد ددهادمددندقيددد د ددلد
هول د وضودموتوفدقدودو د عد.
 تاعدم دددهدعل ددىدقوتع ددهدمات دديددفو ددالي دموح دده د دداندتل ددهولدتلا بيد د دودتات دددءد ائد د ددح ميد د د
ودو د فادتلمادزعدقد اندتلهولدتلا بي .
 د تدداهدتلتدددءدتل سد دو دتلجم يد د دداندتلددهولدتلا بيد دوددافاددادمدددداددد دتادفدددقدعليد د تددياعددمدند
جداشدتلمادةادتلجم ي دتلا بي دودال دمندأجلددسعالدتاسيدشدتلسلو.
 ولددجدت د

ددسددويقي دةددودتلددهولدتلا بي د ددامددلدعلددىدد ددوه دت د دقدودو ددداقدتل عدي د دود

تيعددالندتلا بيد دةددودتظسدوتقدتلود جيد د دداتد ديضدددة ديلددىديقدمد دماددد ادهتئمد دلدسددوهجد
تلمادجدقدتلا بي دهتولدتلهولدتلا بي .دددد

 -3التنمية التكاملية بالموازاة مع التحرير التجاري:
ودتلمقو ددوهد ا دددد دلداميد د دل دديلدةق دداددحقا ددجدزه ددده دة ددودتلا دددد دتلمحل ددودتيجم دددلودودة ددود
او دداشدتلفد د هدماد د دودتام ددددتلمقو ددوهد ع ددددزه ددده دتل دق دددقدتياددجيد د دلالقدو دددهيدقدتلا بيد د ددددد
ودداوياعد دمسدعهة دةودال دتت دألدتلحدجدقدتظسدسي دتلمد و دلدة تهدةودتلدو ندتلا بدود
ودمسدعهة دأيضدددولي
1

دتاقدودهيدقدتلا بي دمندقاوهدتلد ايد دللودد ج دةدلداميد دتلدتدمليد د

بلعور سليمان ،التكامل االقتصادي العربي و تحديات املنظمة العاملية للتجارة ،مرجع سابق ،ص.65 .
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داملدعلىدزهده دتلد ددهلدتلدجدد يد داندتظق دد دتلا بيد دودلدال دحددىديقدو دتلمدهولدتلد ددهلود
ددهو هدتلدتدددملودا ددهدأندي ددجدمددندما ددو دتددمولود ااددهدتلمددهلدا د باد اا د دود دداندعملي د د
تلداميد د دتلدتدمليد د دود لم دددد دددندتل ددهءد ع دداهدتلداميد د دم د د تد لم ددددأهلدالد د ددوس دديودتلد دددهلد
تلدجد يدعلىداحودأس ألدودأقولدةودتلمسدق ل .د
 -4توجيه االستثمارات العربية داخل اإلقليم العربي:
يندتلامد ددلدعلد ددىددوجي د د دوددوزهد ددودتاسد دددثمد تقدةد ددودتلمت د د وعدقدتلا بي د د دودةقد ددددللماد ددز د
تلدادةسي دلتلدهول دموددقهي دضمدادقد دةي دودعوتمدلدجداشددجادلدتلمسددثم دتلا بدودأتثد د

ماواداحودتاسددثمد دةدودتلما قد دتلا بيد دمدندتديا دأندي دوندمدهوالدمعمدددلدحقادجدتلدتدمدلد
تاقدودددهيدتلا بددو دوداجاددلدتاتدددءدما ق د دتسدددثمد ه دع بي د دمددندتآلليدددقدتلمادس د دلددال د

دتددوندعضددوهدعددمددحد دلتدةد دتلددهولدتلا بيد دلدفدددقد ددهو ددلتددلدتلق دعدددقدتاقدودددهي دأمددد د
تلمسدثم هندتلا ش دوددتجودتادقدلدتلمسدثم هندودتلامدل دتلمد د اندتظق د دتلا بي .د
 -5تعزيز شبكات النقل:
ا ددهدمددنددتثا د دتا دمددد دتلا بددودتل سددمودتلمت د وألد بددادتلددهولدتلا بي د د ت د دقدس د د
حهاهيد دودتلدحد دتلجددهيدلددوز تءدتلاقددلدتلاد شد ددجدددهدتلددهةوداحددود ادددءدتد دقدداددوهد فوتئددهد
تقدودهي دودتجدمدعي دعهاه دعلىدهولدتلادل دتلا بو دودال دظ مي دهو دتلسد دتلحهاهيد د

ةددودتلامددلدتاقدودددهيدتلا د يددودتيقليمددو دةدلما م د دتلا بي د دوتحدده دمددندتلماددد جدتلقلال د د
جهتداددمل د اتدتل بادةيمدد ااعد .د
د
د
د
د
د
د
د
د
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المبحث الثالث :التجربة األوروبية للتكامل اإلقليمي
يمثلدتادحدهدتظو وبدودتت د دما قد دتقدوددهي دةدودتلاددل دوددج بد ددتدمليد دة هده دمدندحادثد
تياجدزتقدتلدودحققدعددودوضادعددعلىدمتد مدتلوحده دودتلددودتسددم قدعلدىدمدهلدأتثد دمدند

اود دقد ن دودلد ددتددند دداهدتلدج بد دولادده دتلودهة د ددلد ائددقدلعدددد دةد دتل د ومد دددلدوتزيدمددود
داس دداجدتلسيدس دددقدتاقدو دددهي دودتلمدليد د دم ددودد ددوة دتل عيد د دتلسيدس ددي دلد دددم ندعمليد د دتلدتدم ددلد
تاقدودددهيدتظو وبددودمددندتلووددولدتلددىد ددهمدتلوحدده دتاقدودددهي دودتلاقهي د دوددمثددلدتلدج ب د د
دهدزتهقد
تظو وبيد دقددهو دللددهولدتلدددودد هددهدتلددهوولدةددودتدفدقيدددقدوددتدددالقددجد هد ديقليميد دودلقد د
أ مي دتلدج بد دتظو وبيد دعلدىدتلمسددولدتلاددلمودودأود قد داتدتلدتددلدااددةلدتلوايددقدتلمدحده د
تظم ه ي د د دعلد ددىدجميد ددودتظود دداه دودالاد ددشدهو تدتقدود دددهيددودسيدسد دديددمعمد ددددعلد ددىدتلود ددااهاند
تيقليمودودتلادلمو.
المطلب األول :نشأة و تطور االتحاد األوروبي
تادحدددهدتظو وبددود ددودع ددد دعددنددتدددلدسيدسددودودتقدودددهيديضد د28دهولد دسو دددد داددقد
وتديددددتلدددودتاضددمقدةددوداولاددود 2013ددفددواد دداهدتلددهولد اددادسددل ددعددتلددىدتلمؤسسدددقد

تلدد ا دللدتدل دد لادمسدح دهولدتادحدهدمجدما د45دملاوند الومد دم بودوديق ندةاعدددأتثد د

نداسددم دودداد د د ددلدمددندألمدايددد د لجي ددد دة اسددد دلي سددم و غدود ولاددهتدتلددهولد
مددند510دملاددو د
تلمؤسس دلالدحده .د
 أوال :بداية الفكرة األوروبية ()1951 - 1945

ددجودتلم ده دتظولىدلاتي دتادحدهدتظو وبودتلىداعديد دتلحد شدتلادلميد دتلثدايد دةلقدهد دادقد
أو و ددواللددل دتلفدد ددسداىدتلدىدياجددهد هقد دمدندأجدلددو ادهدتلسدال دودددؤمندتداوبعددمدند

موتجعد د د اض ددعددتلد د اا دوددتف ددلد عد د داوع ددددم ددندتظم ددندتلدا دددوندزدة دداد17دم ددد ل1948د
وقاد ددقد د ددلدمد ددندة اسد ددددودهولدتلاوايس د د ود( لجي د ددد د ولاد ددهت دلتسد ددم و غ)دودتلمملت د د دتلمدحد دده د
''ماد دده د و سددل''دودتلدددوددددا

دعلددىدقيددد دتدحدددهدع بددودمددندودداللديقدمد ددادددوندةددودمودلد د

تلمجداق دتقدودهي دتجدمدعي دثقدةي دودتلهةدألدتلمتد دود ودمددد ددازهزهد اهدال د إاتددءد
حل دتمدلدتظ لسودودتلايديض دتلاهاهدمندتلهولدتظو وبي د ديضدة دتلىد ادهتدودتلوايددقد
تلمدحه دتظم ه يد دودةدودافدلدتلوقدقد دادقدة د دأو و دددموحده د دهأقدد د حدودود دةدود دلد
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قيده دة اسددودألمداي دتلت بي دةلقهد داقدأو و ددةوددلد دتلفدد دد حدثدعدندامدواجدللدتدمدلدمدند
تدديا دأندا اددهدعاعددددت د قدح د شدجهادده دودلقددهدد د ددجسدداهدتلف د دعددند هددجدوزه د دتلود جي د د
تلف اسددي دساددات د'' وب د دتددومدن''دودتلددايدهألدةددوددو د هقدل د دةددود9دمددديد1950ديلددىدوضددود
ق دددعودتلفحد دودتلوددلشددحددقدوودددي دسددل دمتددد

د دداندة اسددددودألمدايددددتادحدهيد دتودددد د

تددومدند دداتندتلق دددعاندتاقدو دددهااندعلددىدوجد د دتلووددو

دا د د عم دددد وددادع دتظس ددلح ددددددددد

ود ودمدداعهمديلىدضمدندتلسال .

1

 الجماعة األوروبية للفحم و الصلب:
ودةد ددود18دأة هد ددلد1951دد د د دتلدوقيد ددودعلد ددىدتلماد د دده دتلماتد ددئ دللجمدع د د دتظو وبي د د دللفح د د دددددددددد
ودتلوددلشدةددودتلادوددم دتلف اسددي د ددد هلدمددندق ددلدة اسددد دألمدايددددتلت بي د ديي دليددد د لجي ددد د
لتسم و غدود ولاهت دودال دمندأجلدهع دوادعدقدتلفح دودتلولشدتظو وبي دودتلامدلدعلدىد
دحددهاثعددودزهددده دتاددجعددددوددازهددزدتلد دددهلدةددود دداهدتلوددادعدقدمدددد دداندتلددهولدتلموقددودعلددىد
تادفدقي دود ودمندتيا دأنداهةود اجل دتلدامي دتاقدودهي دةودأو و دددةدود داهدتلفدد دوديادززد
مددندقدده دعددتياددجيد دودلقددهد داددقدتادفدقيد د مثد د دأولدتدفدددقداعددهمدتلددىددح هد دتلدقددد شد داند
تظ تمدتلمدودوم دواللدتلح شدتلادلمي دود دودمدندتديا دأنداجادلدأو و ددددقد دمودا دد
ادده ددود تد لدمسدددقلد ااددهتدعددند ددلدمدددد ددودددديثا تقدود جيد دةددوددلد دتلفدد دودودود ددل د د
تلودو د دلوايدقدتلمدحه دتظم ه ي دمندواللدمو ادمد تدددل.

2

 ثانيا :معاهدة روما ()1957
لقدهد دددندياتدددءدتلجمدعد دتظو وبيد دللفحد دوتلودلشدهو تدمعمددددةددودددد هندتادحدددهدتظو وبددود
حاددثدسددمحقدتادفدقي د دةددودياجدددهدا دوألدمددندتلثق د د دداندتلددهولدتظعضدددءدودو د د دداندتلت د هماند
ة اسددوألمدايددوقهد اتدتلاجدحدعلىدياتدءدما مدقدأو لد مددجمدع دتل دق دتلا ه دوتلجمدعد د
تاقدودهي دتظو وبي دلدت لدتلجمدعدقدتلثالث دمجدما دمدديسدمىد"دتلجمدعد دتظو وبيد "دوالد د
مددندودداللدتلدوقيددودعلددىدماد دده د ومددددةددود25دمددد لد1957دأاددندقد قدتلددهولدتلسددد دداماددجد
تلدادددوندةيمدددد ااعمددددلدداددهلديلددىدتلمجدددلدتلسيدسددودوتاجدمدددعود عددهمدتلووددولديلددىدسددوقد

 1حسن نافعة ،االتحاد األوروبي و الدروس املستفادة عربيا ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،الطبعة األولى ،2004 ،ص .36
ALTERNATIVES ECONOMIQUES, Thierry Pech, comment sauver l’industrie alternatives économiques,
hors-série n° 93, 2012, P 64.
2
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ددس ددمقد ح هد د دح د د دتظت ددود

دوتل ض دددئودودؤولدتظمد دوتلدولدحقا ددجدالد د دوض دداقد

تادفدقي دمجموع دمندتظ هتمددمثلقدةو 1:د
 يلتدءدتلقاوهدتلجم ي دوتلتمي دتلمف وض دعلىدد دهلدتلسلود اندتلهولدودتظعضدء .د
 ة اد سو دجم ي دموةه دوسيدس ددجد ه دمتد
 ح ه دتادقدلدتظتود

ددجدهدتلهولد ا دتظعضدءد د

دوتلوهمدقدو ألدتلمدلد اندتلهولدتظعضدءد د

 وضودسيدس دز تعي دمتد

د

 وضودا د ديماودتسدتاللدتلمادةس دةودتلسوقدتلمتد
 وضودسيدس دمتد

د وو دسائ د د

دللاقلد د

 يوددهت ددتد د هادقددض ددمنددادس ددجدتلسيدس د دتاقدو دددهي دلل ددهولدتظعض دددءدوتو ددالحدأيد
وللدةودمازتندتلمهةوعدق .د

 ياتدددءدودداهوقدتجدم دددعودأو وبددودلدحس دداندة د

دتلدو ا د دللام دددلدودحسدداندمس دددولد

مايتدع  .د

 دا ي دأعمدلدتلسوقدتلمتد

دعند هجدتلداساجد اندتلا دتلدت هاي د

 تاتدءد ا دتو وبودلالسدثمد دلدموهلدعمليدقدتلدوسيودتاقدودهيدةدودتلمجموعد دوولدجد
موت هدجهاه  .د
 تلامددلدعلددىدزهددده دتلد دددهلدتلدجددد يد دداندتلددهولد ا د دتاعضدددءدوهولدتلمجموع د دوال د د
لحهوثدمزههدمندتلدامي دتاجدمدعي دوتاقدودهي  .د
 ثالثا  :معاهدة ماستريخت ()1992

د ددوقيودماد ه دمدسددهوقدةود7دةيفد يد1992دوهولدقدحادزدتلدافادايد1دادوةم د1993د
مددندق ددلدتثاددودعتد دهولد ديقدمد دوحدده دأو وبيد ددحددلدمحددلدا ددد دتلجمدعد دتظو وبيد دو ددودمدددد
يمثددلدم حل د دجهادده دةددودعملي د ددوثاددجدتلاالقدددقد دداندتدداوشدأو و ددددوقددهددضددماقد اددوهد دداهد
تلماد ه دتلاهاهدمندتظ هتم 2:د
 تلدحقاجدتلده هجودلالدحدهدتاقدودهيدوتعدمدهدسيدس دود جي دموحه ديم نددحوهلعدد
يلىدهةدألدمتد  .د
1
2

فادية محمد عبد السالم ،الشراكة األوروبية واألمريكية وآثارها املتوقعة على االقتصاد املصري(مصر  :مكتبة معهد التخطيط ، )1997 ،ص.102 .
املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،تقويم أثراتفاقيات الشراكة العربية األوروبية على الزراعة العربية(جامعة الدول العربية ،أكتوبر  ،)1999ص.17 .
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 ديسدديلدموت ا د دأو وبي د دودقوي د دتااوددعد د دداندتلددهولدتلتاي د دوتلفقا د دوتلداعددهد مسدددعه د
اهدتظوا دهوندتلمسدلد دلج ع دتلو اي  .د

 دوسد دديودتلسيدسد دددقدتلعدهة د د ديلد ددىددازهد ددزدتلسد ددوقدتظو وبي د د دتلمتد ددد
تلدافاايدوتلقضدئودو اتدةودمجدلدتلت

دودازهد ددزدتلداد دددوند

د ديضدة د

 ديضدددة ديلددىديقدمد دتدحدددهدتقدودددهيدددده هجيدد داددقدأ د داق د دضددمندمحدددولدتلماد دده د
وتلدددودسدداد دتلدحضددا دلعددددةددودثددالثدم تحددلدحسددشدا د

دتلماد دده دو ددوديقدم د دتدحدددهد

اقددهيد دداندتلددهولدتظعضدددءداددهولدحاددزدتلدافاددايدةددودمدده دأهاد دددد ددوندجدددافود1997د

وأقوددد ددي ددوند1دجدددافود1999دوأنددتددوندتلاملد دتلموحدده دتلجهادده د ددودتلاددو ودولتددود
دو قدأيدهول دعضودمؤ ل دلهوولد اتدتادحدهدتلاقهيدوجادلدتلادو ودعملدعدددتل سدمي د
اجددشدعلاعددددتجديدددزد اددادتلت د و دتلدددودمددندواللعدددداددد دتلحفدددعدعلددىدث دددقدوتسدددق ت د
تلاملد د دتلجها دده دوتلتد د و ددا دده جددح ددقدتد د و دمدليد د دوتد د و دأود د لدادال ددجد مس دددولد
تظس دداد دتلفدئ دده دوس ددا دتلود د مدوتلتد د و دتلمدليد د ددض ددوداسد د دعج ددزدمازتايد د دتلهولد د د
تلاضودادعند3د%دواس دهاندعد داددداهلد% 60د دي دتد دومدندوداللدتلدوقيدود
علىدتلماد ه دهولقد لدهول دعضودةودسلي دزمايد ددادعدود دااضدمد ديلدىدتادحددهدةدود
حدل د دتجديدددزدجميددودتلت د و دوال د د اددهدموتةق د دتلمجلددلدتلددو تز يدلالدحدددهد ت د لداعدددئود
علىدتاضمد دتلهول  .د
 رابعا :معاهدة أمستردام ()1997

وقادقدهولدتادحددهدتظو وبدودعلدىدماد ده دأمسدد هت دةدود02دأتددوب د1997دوهولدقدحادزد
تلدافاد ددايدةد ددود01دمد ددديد1999دودادمد ددهد د دداهدتادفدقي د د دةد ددودم جاادعد ددددعلد ددىدتل د دددئزدتلثالث د د د
لماد دده دمدسددد ددحددقدودؤ ددهدم دددهئدتلح ه د دوتلهيمق ت ي د دوتحد د ت دحقددوقدتياسدددندوقددهدحددههقد

ماد ه دأمسد هت دأ هتةعددعلىدتلاحودتلددلو :د

-ددوسدديودقدئم د دتلحقددوقدوضددمدندتحد تمعدددددتددملدتلحقددوقدتاجدمدعي د دوتلمسدددوت د دداندتل جددلد

وتلم أ دوتلوهمدقدتلادم دوياززدحمدي دتلحقوقدتظسدسي دو ح

دتلدمااز .د

دداساجدتلسيدسدقدتلو اي دلله دولدتظعضدءدةودمجدلدتلدو ا د-ديهمدجدتلسيدسدقدتاجدمدعي دتلمدالق د

ومدتلاملدةودتلماد ه  .د

دحمدي دحقوقدومودلقدتلمسدعلتاندوتلحجدةودتلحوولدعلىدتلمالومدقدوتلتفدةي د د299
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ديات دددءدما مد د دتلح هد د دوتظم ددندوتلاهتلد د دودس ددعالدح هد د دتلح د د دودقويد د دتلدا دددوندتلقض دددئوددددددددودتل قد دعلىدتلحهوهدتلود جي دللهولدتظعضدءد دادحدهدتظو وبود د
-ددت ددجيودمتد ددد

دتل لمداد دددقدتلو ايد د دةد ددودأعمد دددلدتادحد دددهدودازه ددزدتلداد دددوندعلد ددىدمسد دددولد

تلسيدس دتلود جي دوتظمن .د
ددوسدديودوددالحيدقدتلسددل دقدتلدت د هاي دلل لمدددندتظو وبددودمددندودداللدتلدوسدديودةددودد اددجديج تءتقدتلمتد

دةودتدودادتلق ت د اندتلمجللدوتل لمدندعاهديق ت دتلاوو

دتلدت هاي  .د

 خامسا :معاهدة نيس ()2001
وقا ددقدهولدتادح دددهدتظو وب ددودعل ددىدماد دده دا دديلدة ددود26دةيفد د يد2001دودهول ددقدحا ددزد
تلدافا ددايدة ددود01دةيفد د يد2003دودلق ددهدج دددءقد دداهدتلماد دده دم ددندأج ددلديو ددالحدتلمؤسس دددقد
تظو وبي دومدجعددمسدؤوليدقدجهاده د عدهمدوضدودأسدلدتدحددهدموسدودمدندوداللدتاضدمد دهولد
أو و ددتلوس ىدحاثدد دماقدتل لمدندتظو وبودهو تدأقولدةودتلدت هود مددددضدماقدتلماد ده د
ادادتظسدلدتلقداوايد دتلودود د ددظحزتشدتلسيدسد دةدودتل لددهتندتظعضددءد مددددد ددازهدزدم ددهأد

تلدادوندتلماززدمندواللديزتل دحجدتلاقادولقهد دندللماد ه د اادتلااوشدةالىدتلد

دمدند

تعدمددهدماثددقدتلحقدوقدتظسدسدي دوداللدتلقمد دودتعدمددههدمدندق دلدجميدود ائددقدتادحددهديادتاد د
لد دي ددنديملد دأيدوددف دقداوايد ديلزتميد د عددو ددوزهددودجاددهيدلدودوتقدتلمووود دلتددلدهولد د
ةودتلمجللدوديمداقدتظةضدلي دللدهولداتقدتلتثدةد دتلسد داي دتلادليد دمثدلدتسد دايددود ولادهتدعلدىد
حسدددشد دددقودتلددهولدتظعضدددءدوةددودسددا د2002دأيدةددودتلفد د دمدددد ددانددوقيددودماد دده دادديلد
وهوولعددحازدتلدافاادد دوضودتدفدقي دمندأجلدتلدف ا دةودمسدق لدتادحددهدوجددءدةدودمضدموند

تادفدقي د ديعددده ددحهاددهدتظ ل ي د دةددودثلثددودتلددهولدتاعضدددءدتلدددوددمثددلدمدددداديقددلدعددندثددالثد
أومدددلدس د دندتادحدددهد مدددددضددماقدتادفدقي د دتلاقددد دتل ئيسددي دظعضدددءدتلمجلددلدتظو وبددود
تقدم دهسددو دأو وبودو ودمددد د ةض دةودة اسددود ولاهت .د
 سادسا :معاهدة لشبونة ()2007
ة ددود23دجد دوتند2007دة ددودلتد د وا د لد د دتلمجل ددلدتظو وب ددودا ددهو دح وميد د داعدم دددهد دداهد
تلماد دده دق ددلد2009دوأ لددجدعلددىدماد دده دلتد وا دةددودة اسددددتسد د"دماد دده دتيو د ددالح"دو ددود
افلدتاس دلمت وألدمقد حدقه دمند مدتل ئيلداي د ددوادسد ددوزيدةدودا ددفلدتللقددءديادأاد دلد د
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يادمددهدوددحدددة دماد دده دليتد وا د وددف دودود دعلددىدأسدسدديدقدتلمتد وألدتلدددودحددههدعددتدفدقيد د
مسدق لدأو و ددوجو دماد ه دلت وا د ودويد ديجد دقد تيندثالثديت دليدقد ئيسي :
دول دوو دتاجد ي دعندمت وألدتلوحه دتظدو وبي ددديعد ددده ددا د ددي دتلحيد ددد دتلسيدسد ددي دوتلمجد دددلدتلسيدسد ددودتظو وبد ددود ود ددو دددادمد ددلدمد ددودتلزهد ددده دتلمسدم دةودعههدأعضدءدتادحده .د
ددحوهلدتادحدهدتظو وبوديلىدقو دتاسددق ت دهتودلدوودد جدتلقدد دوامدواجدهيمق ت دودمادود ديقدهيد دةودتلا د دتلادلمودتلجهاه .د
ودلقهددق دمندواللدتلماد ه دمددالو 1:د
-دماقدتلدحدهدوف دتلتووي دتاعد د ه د

دماقدماثدقدتلحقوقدتظسدسي دوف دتلقو دتلملزم ددياتدءد ئدسي دمسدقد دللمجللدتظو وبودوتلدولودعندا د دتلمادو  .ددد ددوه د ي ددلدتدو دددادتلقد د ت دتلجم دددعود جا ددلدقد د ت تقدمجل ددلد ؤس دددءدتل ددهولدودتلح وم دددقدددددددددددودمجدللدتلوز تءدةودمجداقدتودودد

دتادحددهدتاقدوددهي دوتاجدمدعيد دوتلسيدسدي دقد ت تقد

أ ل ي دعلىدأسدلدقدعده دتلدوزندتلدودوهدودتلاسد ودوةقدددلادههدسد دندتلدهولدتظعضددءد دسددثادءد
قضديددتلا دتلض ه ي دودتلسيدسي دتلود جي دوتظماي دتلمتد

دتلدودداملد قدعه دتيجمدأل.د د

د-دتسدحهتثدماوشد ئيلدتادحدهداد دتادود دلفدد دعددماندواود دقد لد دللدجهادهدمد دوتحده دد
ود اتدماوشدوزه دتلود جي دتادحدهدتلمسؤولدعندتلسيدس دتلود جي دودتظماي دتلمتد
 سابعا :تطور عضوية االتحاد األوروبي

و د د دداللدس د د دداوتقدتلس د د ددداادقد دا د د ددقدسيدسد د د د دتلمجموعد د د د دةيم د د دددداود د د د

.د

دتلدوس د د ددوددس د د ددا دوة د د ددجد

تدجد دندمودلفدن 2.د
* توسيع نطاق التكامل:دأيددوسيودةودتلاضوي دممددد ددنديقضدودتلوقدومدعادهدتلحدهدتظهادىد
تلايدمثلد د ت

دتلدجد دتلح دتلوادعي دوتلثداود قيده دتلجا تلدهيتول .د

*دتعميق الجماعة:دأيدتمدهتهدوالحادعدديلىدمجداقدجهاه دو ودمدددأعددقدتاضدمد د ه دايددد
ودتل ددهولدتلمحدا دده دتلد ددودوت دداقدأنداا ددويدتادح دددهدتاقدو دددهيدعل ددىدأ ا دددهدسيدس ددي ددع ددههد
Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’union européenne et le traité instituant la communauté européenne,
journal officiel de l’union européenne, 2007/C 306/01, PP,15-38
محمد محمود االمام ،التكامل االقتصادي اإلقليمي بين النظرية و التطبيق ،مرجع سابق ،ص ص.193-192 .
1
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وجوه ددوواللدتلدسااايدقد ع قدهعو ديلىدمدديسمىدالتكامل المـرندوتلدايدييوداد مسددويدقد
مدفدودد د دم ددندتلداما ددجدة ددودا دق دددقدمودلفد د دلد دددم ندم ددندت ددمولدتلجوتا ددشدتلسيدس ددي دتلهتوليد د د

وتلود جيد د قدده دمحددهوهداديتددا ددوددومد اددادتظعضدددءده دوندتلد تجددودعددندمدددددد دتاجدددزهدمددند
عمددجدةددودتلدتدمددلدتاقدودددهيد مدددديحدددة دعلددىدتسدددم ت ددوسدديودتلا دددقدويالح د دأنداجدددحد
تلجمدع دةوددوسيودعضوهدعددمودتاسدم ت دةودداماجدتلدتدملد دنداداج  :د
▪ قه دعددعلىدث دقدجهولد اتدتلداماج.
▪ حهوثدد و تقدةود اادتلهولدأزتلقدأس دشدتعد تادتلجمدع دعلىدتاضمدمعد.
▪ زوتلدأسد دشدتعدد تاد اددادتلددهولداداجد دد ددو تقدةددودتلضد ومدتلهوليد دو دداتد ددهأقد
تلاضدوي د سددد دهولديلددىدأندوودلقديلددىدثمدايد دوعتد وندهولد دو بمدددددضد د دددقودهولد

مسدق ال.
*دةودتل هتي د داقدجمدع دتلهولدتلسد دأعضدءدجمدع دتلفح دوتلولشدو و:دألمدايد دتي دليد د
ة اسد د لجي د دلتسم و غ د ولاهت .د
*ددحولدقدةددودسددا د1973ديلدىدجمدعد دتلدسددا د ادهدمفدوضدددقددجدددوزقدعتد دسدداوتقدتادعددقد
ض د لدمند ه دايدد دتا لادهتدوتلدهتامد د ادهد ةدادتلاد وه دتااضدمد د دسددفددءدتدا ودووةددد
منددض دق دععددتلسم و .د
*دث د دتاضددمقدهولدتلجاددوشد اددهددتا د دا دمعددددتلسيدسددي داحددودتلهيمق ت ي د دةيو د حقدجمدع د د
تلاتد د د ا ددهدتاض ددمد دتلاوا دددندس ددا د1984دوجمدعد د دتثا ددودعتد د د داض ددمد د ددلدم ددندتسد د دايدددددددددد
ودتل دتدلدسا د1986دو

دمدد دندلعاتدتلدوسدودمدند لفد دتقدوددهي داداجد ددفددوقدمسددويدقد

تلدقه دةقهددق لدعددتلجمدع دح ودددعلدىددديماندحدهوه ددتلجاوبيد دمدندتاضد ت دقدتلددوددثا ددد
دسدلادتلددهي دددو هدقدتلاسد ه دوسددايددلالسدددفده دمددندتلد وت ادتلود جيد دلعدداهدتلددهولدمددودماددد جد

لع ددددت ميد د دة ددودموتجعد د ددو دددعهدأزمد د دتل دقد د دعل ددىدتظو ددلدتل وه ددلدوديل ددىدتلتد د قدتظوس دداد
دلاس دللاوادندوأم ه ددتلالدااي د دلاس ديس دايددودتل دتدل .د
*دودت دفا ددقدعض ددوي دتلجمدعد د دس ددا د1995ديل ددىدومسد د دعتد د دهولد د د ا ددهدتاض ددمد د ددلدم ددند
تلامسد دةلاهت دتلسوهه دلد ةادتلا وه دمندواللدتسدفددءدتااضمد دللم دتلثداي د دال دةضدلقد
سويس تدتل قدءدود جدتلجمدع  .د
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*دودةودسا د2004دقد دتادحدهدتظو وبدود دي دودأت د ددوسدودمادادديسيسد دليضد دعتد دهولد
مندأو و ددتلت قي دود دودق د

دتسددوايد دتلمجد دادفيدد د لادوتايدد دمدل دد د ولادهت دجمعو هد د

تلدتي دسلوةدتيد دسلوةاايددود ودمدد ل دتادحددهد40,7دمليدد دأو ودمددد داند2006-2004د
د دأند دداهدتلددهولددسدضددا داس د دقلال د دجددهتدلث د تءدتادحدددهدأيدمدددديادددهلد%5دمددندتلادددد د
تلهتولودتلود دلالدحدهد يعضدئ دتلومس دعت دلتندتادحدهدسازههدمدندمسددحد دودعدههدسد دا د

ولتددد دممددددازهددهدمددندوزندوثقددلدتادحدددهدتظو وبددودوأ مادد دةددودتلما مدددقدتلهوليد دوهجاددلدماد د
تلقو دتاقدودهي دتظولىدةودتلادل  .د
*دود حلولدسا د2007دوتولدتادحدهدتظو وبوددوسا دت قددليض د دلدمدند لتد هدددو ومدايددد
لدوددلدحددهوههديلددىدتل ح د دتظسددوهدوال د د اددهد لددشد و سددلدمددندتلددهولداندتلقيددد د إوددالحدقد
قدسي  .د
*دودأولدتادحدهدتظو وبودتلدوسود داضمد د وتديددسا د2013دليولديلىدثمداي ددددددددد
ودعت هندهول د اهدجعوهد ا ديحاللدتلهيمق ت ي  .د
*دةود23دجوتند2016دق قد دل ي دس دندتلمملت دتل ه داي دمندواللدتسدفددءدمتده د
تادحدهدتظو وبودو ودمدديت لدوهم د ا دةودأو و ددوةود29دمد لد2017دأو حقد
تلمملت دتلمدحه دأولدهول دعضودداسحشد سميددمندتادحدهدتظو وبوديت لداد جا دةي ددددد
ودعلىدتل

دمند اهدتظزم داددزتلد اد دهولدأو لددمل د

د ا دةودتااضمد ديلىد

تادحدهدعلىد ت دد يد 1.د
المطلب الثاني :مؤسسات االتحاد األوروبي

اوو دتلا د دتلمؤسسددودلالدحدهدتظو وبود يا دة ههدمدنداوعد دةدودتلاددل دوهودلد دجدا هدد
عندتلا دتلمؤسس دةودتل لهتندتظعضدءدةي دتل دلادعهه دد28دهولد دوتلددوددداددزلدعدند اداد
س ددل ددعددتلس دديدهي دلمؤسس دددقدمس دددقل ددمث ددلدمو دددلقدتادح دددهدتل ددهولودتظو وب ددود ددلدوتل ددهولد
تظعضدددءدةيد دوموت ادعدددد دداتدولتددلدمؤسسد دمددند دداهدتلمؤسسدددقددا يمعددددتلوددد
تلمحههاندوداملدوةقددل ادم دمس

دو دلدادوندمودتلمؤسسدقدتظو لدلالدحده .د

دوأعضدددئعدد

 أوال :المؤسسات ذات الطابع السياسي و اإلداري

1

Natalie Nougayrède, europe in crisis ? Despite everything its citizens have never had it so good, disponible
sur le site de Guardian https://www.theguardian.com, consulté le 09/03/2017 à 17h00.
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ودددتوندتلمؤسسدقداتقدتل د ودتلسيدسودوتيهت يدلالدحدهدتظو وبودمندتلعائدقدتلددلي  :د
 .1البرلمان األوروبي:
ياد د دتل لمدددندتظو وبددودمثدددلدة هددهدمددنداوع د دمددندحاددثدد اددجدتلهيمق ت ي د دمداددهه د

تلجاسيدقدودتللتدقدويحض دأعضدءدتل لمدندتلمادو وندتلمادقتدقدتلادمد دوهلا دوندهو تد
أسدسيددةوددت الدسيدسددقدتادحددهدتظو وبدودوهدديل دتل لمددندتظو وبدودمدند751دادئ ددد
اد دتادود ع دعند هدجدتاقدد تألدتلادد دتلم دتد دمدند28د لدهتدمدند لدهتندتادحددهدتظو وبدود
تلاوتشدعلىدأسدلدتلجاسيدقد لدعلدىدأسددلدتاادمددءدتلسيدسدود ديضددة ديلدىد دلد دمدند
تظعضدءدتظح ت دويمل دتل لمدندتظو وبود ئيسيدداد دتادود دلمه دساداندوداو  .د
ودماادسا د1957دداززقدسل دقدتل لمدندتظو وبودوتلدودددمثلدأسدسددةو 1:د
▪ دؤهيدتل لمدندهو تد ئيسيددةوديهت دتادحدهدتظو وبودمندوداللدتلمتدد

دتلم دتد د

ةودوضودتللوتئقدوتلدوجاعدقدتظو وبي دوالد د دلداددوندمدودتللجاد دومجلدلدتادحددهد

تظو وبو.
▪ يادمددهدتل لمدددندتلمازتايد دتلاعدئيد دلالدحدددهدتظو وبددودة إم داد د ةددادتلمازتايد دود ددود
مددحهثد دلفالدةودتلاهاهدمندتلمادس دق.
▪ يق دتل لمدندتظو وبود دلداساجدمودمجللدتادحدهدتظو وبودتلدتد هادقدتلددودلعددد
دد د دديثا دعلد د ددىدتلحيد د ددد دتلاومي د د د دللم د د دوت ااندتظو وباد د دداندودتد د ددملد د د دداهدتلدت د د د هايدقد
موضددوعدقدمثددلدح ه د دتلح د دوتظمددندتلتدداتئودوحمدي د دتلمسدددعل دوتل ائ د دودحدددف د
تلد ددهولدتظعضد دددءد حد ددجدتلد دداقادةد ددود اد ددادتلمجد ددداقدمثد ددلدتلض د د تئشدوتلتد ددؤوند

تلود جيد دوتلددهةدألدوديقددودمقد دتل لمدددندةددودسد تسد و غدحاددثدداقددهدجميددودتلجلسدددقد
تلادم دللمؤسس دودهو دتلمازتاي د دوداقهدتلهو تقدتيضدةي دةود و سلدةودحداندأند
أمدا دتل لمدندموجوه دةودلتسم و غ .د
 .2مجلس االتحاد األوروبي:

ياد دمجللدتادحدهدتظو وبودأ دجعدزدادودادتلقد ت تقدةدودتادحددهدوهدتدوندمجلدلد

تادح دددهدم ددندوز تءد28دهولد د دواداجدم ددودتل ددوز تءدعل ددىدأس دددلدما ددد دهو يدوتام ددددعل ددىد
Le parlement européen, la voix des citoyens dans l’union européenne, petit guide du parlement européen,
office des publications de UE, 2017, PP , 10-12.
1
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أسدددلدتل اددهدتلمدده جدةددودجددهولدتظعمدددلدمددندأجددلدتعدمدددهددتد هادقدأو وبيد دودقددو دلجا د د
مؤلفد دمددندتلممثلدداندتلددهتعاندللددهولدتظعضدددءد إعددهتهدأعمدددلدتلمجلددلدوهو تقدوتلدددودداقددهد
حولدتلقضديددتلادم دتلز تع دتاقدوددهدوتلتدؤوندتلمدليد د دتل ائد دتلموتودالقدتادودداقد

تلامددلدوتلتددؤوندتاجدمدعي د دوتلث د و دتلسددم ي دتل دق د دوتلوددادع دتلاددهلدوتلهتولي د دوتلددهةدألد
تلم ددهاودتلثقدةد د دودتلدال ددي د...ود ا ددددم ددند ئدسد د دمجل ددلدتادح دددهدتاو وب ددود و س ددلددددددد
ودددمثلدتلمعد دتل ئيسي دلمجللدتادحدهدتاو وبودةيمددالو 1:د
▪ مجللدتادحدهدتاو وبود ودتلعائد دتلدتد هاي دلمجموعد دوتسدا دمدندقضدديددتادحددهد
تاو وبودويمد لدسل د دتلدت هاي د داتد ت دمودتل لمدندتظو وبو.
▪ ااسجدتلسيدسدقدتاقدودهي دمدد اندتلهولدتظعضدء.
▪ ا د د دايد د د دع ددندتادح دددهدتاو وب ددودتادفدقي دددقدم ددودهولد د دأودمجموعد د دم ددندهولدأود
ما مدق.
▪ يتد دتلمجللدمودتل لمدندةودممد س دتلسل دتلمدلي دومازتاي دتادحده.
▪ يقو د ددودادتلق ت تقدتلد يقي دللسيدس دتلود جي دوتظماي دتلادمد دوالد دعلدىدأسددلد
تلداليمدقدتلادم دتلمدوا د دلمجللدتظو وبو.
▪ ااسددجداتددد دقدتلددهولدتظعضدددءدوهدوددادتيج د تءتقدةيمددددادالددجد دلت د

دوتلدادددوند

تلقضدئودةودتظمو دتيج تمي  .د
 .3المفوضية األوروبية:

دق ددو دتلمفوض ددي دتظو وبيد د د ام ددلد اد د دعل ددىدمس دددولدتادح دددهدتظو وب ددودحا ددثديم ددند

تعد د ددتيهت دتلم زه دللمجموع دةمندواللدمؤلفاعددتل دلادعهه دثالثاندألد دمو د د
دقو دتلمفوضد د دقدهي دمقد حددقدللقدوتااندتظو وبيد ديلدىد دلدمدندمجلدلدتادحددهدوتل لمددند
تظو وبودوال دمندأجلدتلموتةق دعلاعدد مدددلادشدهو تدأسدسديددةدوديعدهتهدودافادادتلسيدسد د
تظو وبي د دوق ددلددقددهي دأيدمقد د حددت د هاوددج د يدتلمفوض د دمادقتدددقدأولي د دمددودح ومدددقد
تلددهولدتظعضدددءدوممثلددودتلوددادعدقدواقد دددقدتلامدددلدو اددادتلو د تءدمددندأجددلدم تعددد د

www.eu-arabic.org/concil/html, consulté le 09/09/2017.
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مود دددلحع دةد ددودم ده دعد ددددو ديضد دددة ديلد ددىدمعدمعد ددددتيهت ه د د دوم ده تدعد ددددتلدت د د هاي ددقد ددو د
تلمفوض د معد دأو ل 1.د
▪ تيت تمدعلىددافاادتلمازتاي دتلساوي دلالدحده .د
▪ تلدتفلد د اجدتلماد هتقدوتلدت هودتظو وبودتلود

د عد .د

▪ دمثاددلدتادحدددهدتظو وبددودعلددىدتلسدددح دتلهوليد د دوجيد دمددندمجلددلدتادحدددهد دسدددثادءد
تلسيدس دتلود جي دوتظمندتلمتد  .د

ودددتددوندتلمفوض د دتظو وبي د دمددند28دعض دوتداددد دتوديددد

دحسددشدقدده تدع دتلادم د دددددد

ود فدءدع دي واوندعده دقهدتتلوتدمادوشدسيدسي دةود لهتاع دتظولي  .د
 ثانيا :المؤسسات ذات الطابع القضائي
دودددتوندمن :د

 .1محكمة العدل األوروبية:
ماادياتدئعددسا د1952د داقدمعم دمح م دتلاهلدةودتادحدهدتظو وبودددمثلدةود

ضمدندتحد ت دتلقداوندةوددتاا دود اجدتلماد هتقدوةودي د د اهدتلمعم دةإند
مح م دتلاهلدتلدد ا دلالدحدهدتظو وبودداملدعلى 2:د
▪ تلدحقجدمندت عي دأعمدلدمؤسسدقدتادحدهدتظو وبو د
▪ ضمدندتمدثدلدتلهولدتظعضدءدلاللدزتمدقدتلادتئ دعندتلماد هتق د

▪ دفسددا دق دوتااندتادح دددهدةددودحدل د د ل ددشدقضددد دتلددهولدتظعض دددءدومددندثدد دةمح مد د د
تلاددهلدتظو وبي د ددت د لدتلسددل دتلقضدددئي دلالدحدددهدتظو وبددودودت د مد دلدادددوندمددود

محدت دتلهولدتظعضدءدعلىدد اجدقداوندتادحدهدودفسا هدتلموحه .د

▪ وددددديل دمح مد دتلاددهلدةددودتادحدددهدتظو وبددودتلدددوداوجددهدمق ددددةددودلتسددم و غدمددند
مح مدد دداندمح م د د دتلاد ددهلدوتلمح م د د دتا دهتئي د د دو مد ددددأندلتد ددلدهول د د دعضد ددودلتدعد دددد
تلودو د د دودا دمعد ددددتلقد ددداواودةمح م د د دتلاد ددهلدمؤسس د د دمداد ددهه دتللتد دددقدودود ددد

د

مح م د دتلاددهلدتظو وبي د د ددال د دسددوي دتلمادزعدددقد دداندمودل د دمؤسسدددقدتادحدددهد
تظو وبددودوتلددهولدتظعضدددءدةي د د مددددأا د داجددوزدظيدم دوت ندأو وبددوديقدم د دهعدددولد
Les institutions de l’union européenne, disponible sur le site www.strasbourg-europe.eu, consulté le 10/09/2017
à 08h15.
2
http://curia.europa.eu/jeans/jems/t5_5119/fr/ , consulté le : 10/09/2017 à 10h30.
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أمد دمح م دتلاهلدتظو وبي دةودحدل دمدددادالدجدتظمد د دود مدقدداواودادؤث دعليد د
ت لدم دت  .د
 .2محكمة مراجعي الحسابات:
أندتلمح م دتظو وبي دلم تجاودتلحسد دقد ودتلمسؤول دعندم تق دمازتاي دتادحددهد مددد
يضمندتيهت دتلمدليد دتلسدليم دلالدحددهدتظو وبدودومدندثد دةدإندتظمد دياد دوهدلعداهدتلعائد دةدود
م تق دجميوديا تهتقدوافقدقدتلجمدع  .د
ودمدندأجددلدتلقيددد د اتددد دتل قد د ددمدلد دتلمح مد ديم دادددقد تد ه د اد دةمدددديقددد ش250د

م تقددشديقومددوند ددهو تقددفديتددي دلتدة د دمؤسسدددقدتادحدددهد ةق د دممثلدداندعلددىدهولدتادحدددهدددددددددددد
ودممثلدداندعددندتلما مدددقدتلدددوددددها دأمدوتلدتادحدددهدتظو وبددود اد دأندتلمح مد دتظو وبيد د
لم تجا ددودتلحس ددد دقدادددمد ددودس ددل دقداوايد د دةع ددوددق ددو د ددإ الغدتلعائ دددقدتلودود د د دةد د د
حداقدتلمودلفدقدودتلت  .د
ودةددود ددلدعددد داضددودتلمح م د دتظو وبي د دلم تجاددودتلحسددد دقددق ه د تدحدليدددداات د دةددود
تلج هدده دتل سددمي دلالدحدددهدتظو وبددودوياددهد دداتدتلدق ه د د مثد د دوسددال دةادل د دللضددتادعلددىد
تلمؤسسددقدوتلعائددقدتيهت هد دلضدمدنديهت دتظمدوتلد تد لدودحيقد مدددي لدشدماعدددودداللد

تلسا ددقهي دمالح دقدأودي هتءدس تئعدد تيندأيدأح د ددت هاي دجهاه دي دوندلعدددأثد دمددلود
علددىدأهتءدتلجمدعد دتلمقد دتل سددمودللمح مد داوجددهد لتسددم و غدوددتددوندمددند28دعضدوتدأيد

عضددودعددند ددلدهول د دياادداع دمجلددلدتادحدددهدلمدده دسددد دسدداوتقد اددهدتلدتدددو دمددودتل لمدددند
تظو وبودعلىدأسدلدمقد حدقدمقهم دمندتلهولدتظعضدء 1.د
 ثالثا :مؤسسات أخرى

ديضدددة ديل ددىدمؤسس دددقدتادح دددهدتظو وبددوداتقدتل ددد ودتلسيدس ددودودتاهتديددودتلقض دددئود
اد دمؤسس دأو لداا دأ معد 2.د

 .1المصرف المركزي األوروبي:
تل ا د دتلم ددزيدتظو وبددود ددودتل ا د دتلم ددزيدل لددهتندتادحدددهدتظو وبددودتلدددودتعدمددهقد
تلاددو ودمعمد د دتظسدسددي د ددودتلحفدددعدعلددىدتسدددق ت دتظسدداد دةددودما ق د دتلاددو ودو دلددددلود

2

www.eca.europa.eu/fr/pages/missioncontrole.aspx, consulté le : 10/09/2017 à 14h00.
محمد محمود االمام ،التكامل االقتصادي اإلقليمي بين النظرية و التطبيق ،مرجع سابق ،ص ص.197-196 .
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تلحفدعدعلىدتلقو دتلتد تئي دللاملد دتلموحده دوياد د دتل اد دتلم دزيدتظو وبدودمؤسسد ددد اد د
لالدحدهدتظو وبودوعمالد دلمده د127دتلفق د()02دمندماد ه ددسداا دعمدلدتادحددهدددمثدلد
تلمعد دتظسدسي دلل ا دةو :د
▪ دحهاهدوددافاادتلسيدس دتلاقهي دلما ق دتلاو و .د
▪ يهت دتحديد دقدتلاقهدتظجا ودةودتل لهتندتلمتد

.د

▪ دازهزدتظهتءدتلسللدلا د دتلهةو .د
▪ تيت تمدوتل قد دعلىدمؤسسدقدتائدمدندةودتلهولدتظعضدء .د
▪ يق ددو دتل اد د دتلم ددزيدتظو وب ددودلجم ددودتلمالوم دددقدتيحو دددئي دتلالزمد د دللمجل ددل.د
تظو وبودسوتءدتدمندتلسل دقدتلو اي دأودم دت دمندتلمدادملاندتاقدودهاان.د د
▪ اد د د ادتل اد د دتلم ددزيدتظو وب ددود االق دددقدعم ددلدم ددودتلمؤسس دددقدوتلعائ دددقدهتو ددلد
تادحدهدتظو وبودوحدىدعلىدتلمسدولدتلادلمو .د
 .2اللجنة االقتصادية واالجتماعية:

ودددت ددوندم ددندممثل ددودتلفئ دددقدتاقدو دددهي دوتاجدمدعيد د دأيدتلام دددلدوأو ددحدشدتظعم دددلد

وتلمد تز عاندوتلمعاادداندوتلو د تءدوممثلددودتلاقد دددقد عددهمدتتددد ت دتلجداددشدتلتددا ودةددودجعدددزد
تلجمدع د دويادداندتلمجلددلد ديجمدددألدأعضدددءدتللجا د دلمدده دأ با د دسدداوتقدو ددوددامددلد عائ د د
تسدت ددد ه دد ج ددودتلاع ددددتلمفوضد د دومجل ددلدتل ددوز تءدودود د د دلاسد د دللز تعد د دوح هد د دتادق دددلد
تلامدلدوتلاقلدو ال دتلدت هايدقدتلدوددوضدود موجدشدتلماد ده د مدددتندللجاد دت دهتءدتآل تءد
م ده دماعد .د
 .3لجنة األقاليم:

ودددتددوند دداهدتللجاد دمددندممثلدداندلدجعددز دتاقليميد دوتلمحليدددقدوقددهدأاتددئقدةددود1992د

موجشدماد ه دمدسد هوقدلمسدعه دتلمجللدوتلمفوض دولعددافلدتلعي لدتلدا يمودللجاد د

تاقدوددهي دوتاجدمدعيد دودامدلدمثلعددددتيد ودف دتسدتددد ه دوبودود دةددودتلتدؤوندتلمدالقد د
دددلدالي دوتلثقدةد دوتلوددح دتلادمد دوتلتد دقدتظو وبي د دوتلوددادهاجدتلعي ليد دولعددددتلحددجدة دود
ت هتءدتل أيدةيمددادالجد دلجوتاشدتيقليمي  .د
 .4بنك االستثمار األوروبي:
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ود ددودمؤسس د ددسدداىدلددهع دتلامددودتاقدودددهيدعددند هددجددموهددلدمت د وعدقددسدددعهمد
داتيادتلماد جدتظقلددقهمددوتيسعد دةوديقدم دمتد وعدقددحقادجدأ دهتةددمتدد

دللجمدعد د

وأود لددسدددعهمددحددهاثدأوددحوهددلد اددادتلماتددآقدتلقدئمد دأودولددجدماتددآقدجهادده دازمد د
لد ددوه دتلسددوقدتلمتددد

دياتدمددددةدقددقدتحديدجددعددددتلدموهلي د دقدده تقدتلددهولدتظعضدددءد مدددد

يمددولدتل ا د دمت د وعدقدةددودأقدددلي دوددد جدتادحدددهدتظو وبددودلمسددداه دسيدسدددقدتلددهع دتلدددود

دوتلدامي دمودأتث دمند120دهول دةودية هقيددود دقودأاحدءدتلادل  .د
دد اد ددتلجمدع دللدادون د
المطلب الثالث :تقييم بحرية االتحاد األوروبي
 أوال  :خصوصية التكامل األوروبي
لقهداجحقدهولدتادحدهدتظو وبودةوددتوهند ت

دقوي دومؤث دةيمدد ااعمددعلدىدتلد

دمدند

وجوهدةدوت قدعهاده دعلدىد د ت دتللتد دوتلددد هنديلدىدأندوودلوتديلدىديقدمد دعملد دأو وبيد دموحده د
حاثديتا دتادحدهدتظو وبود ودتلامدواجدتلدتددملودتظتثد ددقدهمددةدودتلاددل د ادهدمضدودحدوتلود
سدداندعدمددددمددندتلامددلدتلمتددد دتلمدوتوددلددم اددقدمددندواللد دهولدتادحدددهددجدددوزدتلاهاددهدمددند
تلو ددادشدوددما ددزد دداهد دا ددههدتلو ددو دتلد ددودتدو ددادعددم ددندمح د دددواقديقدمد د ددجما دددقدسيدس ددي د
وهةدعي دتلسلو دتلمسد دتاقدودهيد هءتد إقدم دتدحدهدجم ودثد دسدوقدمتدد

دتا القددداحدود

ادددءدتدحدددهدتقدودددهيدواقددهيديتد لدقدعدده دللدح د داحددودتلجوتاددشدتلسيدسددي دودح ددقدةددود دداتد
تلمسددد دمددنددتدمددلديقليمددودوددتا ديلددىددتدمددلديقليمددود اد د ددلدومد تزاددهدع د دتلددزمند دوددددلو

د

أ دسمدقدتلجمدع دتاقدودهي دةودتآلدو 1:د
 لقهدقدمقددج ب دتادحدهدتظو وبودعلىدد اجدا ه دتلدتدملدتاقدودهيدتلدوددادمدهدعلدىد
تلده جدةودو وتقدتلدتدملدمندم حل دما ق دتلدجد هد دتلحد ديلدىدتادحددهدتلجم دودثد ديلدىد

م حل دتلسوقدتلمتد

دةدادحدهدتاقدودهي دوتلاقهيدو ودتظمد دتلدايدد لدشدتدفدقدددسيدسديدد

مدددد دداندهولدتلما ق د دودولددود ددلد لددهدعددند اددادمددندسدديدهد دتلسيدسددي دمددندودداللدتادقدددلد
اادسل دقدتلهولدتلو اي ديلىدمؤسسدقدتادحدهدتظو وبو.


لقهدد ادقدهولدتادحددهدتظو وبدودسيدسد دمتدد

دللمادةسد دوالد دمدندتجدلددفددهيدوقدوألد

تلهولدتظعضدءدةودح شدتقدودهي دوتلدودقهدداتشداداج ددقدهي دتيعداددقدتلددودقدهددماحعددد
تلح وم دددقدللمادج دداندتلمحلا دداند دحا ددثدأندجمي ددودتل ددهولدملزمد د د د ددوة داف ددلدتلمق ددهت دم ددند
1

محمد محمود االمام ،التكامل االقتصادي اإلقليمي بين النظرية و التطبيق ،مرجع سابق ،ص ص .266-261

309

أهم التجارب التكاملية االقليمية في االقتصاد الدولي

الفصل الرابع

تيعداد دددقدوددمدد ددودتلمفوض د د دتظو وبي د د د سد ددل دة د د ادعقو د دددقدةد ددودحدل د د دث د ددوقددقد ددهي د
مسدعهتقدح ومي دادم

دلعدد مدددحههدتلتد و دتاسددثادئي دتلددوديم دندةاعدددق دولدتلدهع د

للمادج دداندتل دداانداوتجع ددوندو دداو دقد م دددددح ددههدتلما ددداا دتلودود د د ددلدتلمادج دددقد و ددف د
موحه داس يددو دلددلودجالد دة دتلمادجدقدتلمدوة دةودأسوتقدتلهولدتظعضددءدمدتدةئد دمدند
ادحي دتلماداا دممدداولجداوعددمندتلمادةس دتلمتد

.

 لقهدتدساقدهولدتادحدهدتظو وبودمددديسدمىد داقدوددهدتلحد دتلادمدلدوةدجدقدولدتلسدوقد
يسدددلدلدا يمعددددتل أسددمدلودو داددقدح هود دةددودافددلدتلوقددقدعلددىدأندادددجد دأيدماعدددد
احددودعلددىدأندادددج د دأيدماعدددداحددود أسددمدلي دتلهول د ددووةددددمددنددت د ت دتلدجددد شدتلفدتددل د
تلدددودقدددهقدتلادددل ديلددىدحد شدمددهم دومددندجعد دأود لدةدددندتلق دعدددقدتلدددودح اددقد ااديد د
ودو دمندتلهولدتظو وبي د دادقدةدودتلتدلدشد دودتلق دعددقدتلددوددلادشدةاعدددتلح ومددقد
هو تد د زتدمثلدتلز تع دوتلاقلدوتلوادعدقدتلح بي .
 ينددوة دتي د دتلقداواودوتلمؤسسودوتلايدادادسشدمود دلدم حلد دمدندم تحدلدتلدتدمدلد

وأ ددهتةعددياد د دمددندأ د دعوتمددلداجدددحدتلدج بد دتظو وبيد دحاددثدأهقدتلداددهيالقدةددودتلقدوتااند
وتد دألدتلتفدةي دةوديهت دتاقدودهدوةوديج تءتقدتلدقدضودأمد دتلمحددت دوددوةا دتلمال دومددقد
تلهقيق دعدندتقدوددهد دلدهولد ديلدىديع ددءدمودهتقي دلتدلدتلقد ت تقدتلمدودا دو داتدةضدالدعدند
تتددد ت دق دعدددقدتظعمدددلدواقد دددقدتلامدددلدوتلمجدمددودتلمددهاودةددودمددهتواقدتدودددادتلق د ت تقد
وتع دئعددددة و د دةددوددقددهي دمقد حددعددددةددود ددلدمددددد د تهدمادس د ددويوددشدةددودودددلقددازهددزد
تادحده.
 يندووولدتادحدهدتظو وبدوديلدىديقدمد دعملد دموحده دلد دمادز د اد دمدندوداللدتلقضددءد
علىدمود

دأساد دتلو مدممددياززد دلض و دتلدجد دهتولدتلما ق د مدددادؤهيدأيضددد

يلىدتودفدءدجميدودتلدتددلا دتلمدالقد د دتاد تقدتلاملد د مددداجادلدمدندتلسدعلدمقد اد دأسداد د
تلمادجدددقد دداندمودل د د لددهتندتلما ق د دو ددودمددددياددززدمددندتلمادةس د دويوددشدةددودودددلقد
تلمسدعل دودتا ددج بد دتلوحده دتلاقهيد دتلدىدأنداجدحعددداد لدشددقد بددد اد تد داندتاوضددألد
تاقدو دددهي دلل ددهولدتاعض دددءدم ددندأج ددلددض ددااجدد ددداندتلدوجع دددقدتل ددىددح د د دتلسيدس دددقد
تلمدلي دوتلاقهي .
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 لا ددلدم ددندأ د د دم دددديما ددزدتلدج بد د دتاو وبيد د دة ددودتلدتدم ددلد ددودج ددوهدسليد د دلدوزه ددودتلم دس ددشد
وتظع دددءدتلاددج د دعددندتلدتدمددلدتاقدودددهيدةددودتلمددهلدتل وهددلدمددندودداللدمسدددعه دتلددهولد
تاقلداموتدوتلدودداداودمندمتددتلدمثدلدمدددحدهثد دلاسد دلدزمد دتاقدوددهي دةدودتلاواددند
و ددودم ددددجا ددلددج بد د دتادح دددهدتظو وب ددودة ددودتلدتدم ددلدتاقدو دددهيددج بد د د تئ دده دة ددود دداتد
تلمجدل .د
 ثانيا :مكانة االتحاد االوروبي في التجارة الدولية
 .1مساهمة االتحاد األوروبي في التجارية العالمية:
داد د د ددلدمددندتادحدددهدتظو وبددود(28دهولد د)دتلوددان دتلوايدددقدتلمدحدده دتظم ه يد دمادداد
سا د2004د(و ودتلسا دتلددودتدعهدةيمدددتادحددهدتظو وبدودأت د ددوسدودلد دمادادياتددئ دمدند
واللدتاضمد دعت دهول دأو وبي دللدتدل)دتت دثالث دةدعلاندةود دتلدجد دتلهوليد دللسدلود
و حل ددولدس ددا د2015د دددنديجم دددلودتلدج ددد دة ددودتلس ددلود(دو دددهدتقد+دوت هتقد)دللتيدا دددقد
تاقدودهي دتلثالث دمدقد ب دحاثدقه دحسد دتلدجد هد دللسدلودةدودتلوايددقدتلمدحده دتظم ه يد د
3633دمليددد دأو ود مدددد لتددقد3572دمليددد دةددودتلودداندث د ديدديدودتادحدددهدتظو وبددودةددود
تلم د د دتلثدلث د دحاددثدقدده دحج د دتلدجددد دتيجمدددلودللسددلودةددودتادحدددهد3518دمليددد دأودودددد

(مددودمالح د دعدده دتحدسدددشدحجد دتلدجددد دتل ايد دللسددلودلددهولدتادحدددهدتلثمدايد دودعتد ون)د
وةيمددادالجداس دتلمسد م دةودتلوده تقدوتلوت هتقدتلسلاي دع دتلادل دةلقهدجدءدتادحددهد
تاو وبودةودتلم د دتلثداي دوال دةودسا د2015د مدد ودموضقدةودتلت لدتلددلو:
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الشكل رقم ()11

ال

ا ة

المساهمة في السوالق ل
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و م أ ري ية

باق دول العالم
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د

Source : http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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لتقدوده تقدتادحدهدتاو وبدودمدندتلسدلودسدا د2015دمدندتجمددلودتلودده تقدتلادلميد د
15,5د%دلديدودتلواندةودتلم د دتاولىددد اس د%17,8دللسدا دتلثدايد دعلدىدتلددوتلودحادثد
سددجلقدسددا د2014دمقددهت د% 16,1دأاددنددفوقددقدتلودداندعلددىدتادحدددهدتاو وبددودظولدم د د
وال د دماددادسددا د2004دلددديدودتلوايدددقدتلمدحدده دتام ه ي د دةددودتلم د د دتلثدلث د د اس د د%13,4د
%دمد وعد د د ددهولدتادح دددهد

اام ددددتحدل ددقدتلمدد د د دتظول ددىدة ددودحجد د دتلد دوت هتقد اسد د د17,4

تاو وبود اس د%14,5دث دتلواندةودتلم د دتلثدلث د اس د%12,7د .د
 .2تجارة االتحاد األوروبي في السلع مع العالم الخارجي:
لقددهدد د دتاتدددءدودوسدديودتادحدددهدتاو وبددودتلددىدزهددده ددجد ه د دتلود جي د دمددودتلددهولد ا د د
تظعض دددءدوق دده دتجم دددلودتلدج ددد دتلود جيد د دة ددودتلس ددلودلالدح دددهد(و ددده تقد+دوت هتق)دم دددد
قيمدد د3456دمليددد دأو ودسددا د2016دحاددثدسددجلقدتاوفدضدددد فيفددددمقد اد د سددا د2015د
حا ددثدق دده قد د ددد3519دملي ددد دأو ودوعل ددىدتلد د

دم ددند دداتدتااوف دددادةلق ددهد ددلدتلماد دزتند

تلدجددد يدلالدحدددهدتاو وبددوديسددجلدةدئضدددديقدده د ددد38دمليددد دأو ود اامدددد دددنديقدده دسددا د
2015دد دد59دمليد دأو ود مدد ودم اندةودتلجه دولدأهاده .د
الجدول رقم ()23

تطور التجارة الخارجية في السلع وصافي الميزان التجاري لالتحاد االوروبي
2016-2006

الوحدة  :مليار دوالر

السنة

 2009د  2012د  2013د  2014د  2015د  2016د

الصادرات

 1094د  1690د  1736د  1701د  1789د  1747د

الواردات

 1238د  1799د  1687د  1692د  1730د  1709د

إجمالي التجارة

 2332د  3489د  3423د  3393د  3519د  3456د

صافي الميزان التجاري

 144-د  109-د  49د

9د

 59د

 38د

تلموه :دمندتعهتهدتل دلشد داعدمدهدعلىدقدعه د يدادقدمددح دعلىدتل ت ا :

دhttp://ec.europa.eu/eurostat/data/databaseد د

د
د

ة ادهدأند دددنديتددعهدتادحدددهدتاو وبددودسددا د2009دتاوفدضدددحدددهتدةددودحجد دمددندتلسددلودمددود
تلادل دتلود جودد ددسجالدزهدده دمعمد دقده هد ددد%58,7دوداللدتظ بدودسداوتقدتلالحقد دلاودلد
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تلد ددىدمسد دددولدقيدسد ددودسد ددا د2013دظاد ددندقد دده دحج د د دتلود ددده تقد د ددد1736دمليد ددد دأو ودث د د د
تاوفضددقدم د دأو د لد سددا د2014دولتددند اس د دقلال د دقدده قد ددد%1,9دلداددوهداحددودتا دفدددألد
زهددده دقدده دددد ددد% 5,1دسددا د2015دلدسددجلد قد دقيدسددودجهاددهدلد لددادقيمد دتجمدليد دقدده دد
1789دمليد دأودلداوفادم دتو لدسا د2016د اس د .%2,4د
ودةيمددداود

دتلدوت هتقدةقددهدسددجلقد قمدددقيدسدديددسدا د2012دلدوددلدتلددىدتعلدىدمسدددولدلعدددد

قيمد دتجمدليد دقده قد ددد1799دمليدد دتو ودتيد اسد دت دفددألددقده د ددد% 45,5دمقد اد دسدا د
2009ددلددداوفاد اددهدال د دةددودسددا د2013د اس د د%6,2دلدسددجلدا دوألدمددندتاسدددق ت دةددود
سدا د2014د زهدده د فيفد دقده قد د%0,3دلدوتودلدتا دفددألدةدودتلسداداندتلمق لدداند اسدشد,2د

2د%دود %1,2دعلىدتلدوتلود اامدد لقدهوندتلماهلدتلمسجلدسا د.2012

ودةودسا د2015د داقد لدمندتلوايدقدتلمدحه دتام ه يد دوتلوداندأ د دتد ه انددجدد هاند
لالدحد دددهدتاو وبد ددودةلقد ددهدسد ددجلقدتلوايد دددقدتلمدحد دده دتام ه ي د د دمد ددودتادحد دددهدتاو وبد ددودحج د د د
م د دددهاقدقد دده قد د ددد619دمليد ددد دأو ودو د ددودمد دددديمثد ددلد%18دمد ددندتجمد دددلودتلدجد ددد دتادحد دددهد
تظو وبددودةددودتلسددلودلددديدودتلودداندةددودتلم د د دتلثداي د د حج د دم دددهاقدقدده قد ددد521دمليددد د
أو ودو ودمدديادهلد%15دمندتجمدلوددجد دتادحددهدتظو وبدودةدودتلسدلودوتلددود دادقددقده د
سا د2002ددد دد%7دتيدأاعدددضدعفقدواللد اهدتلفد 1.د د
دداتدوقددهدسددجلقدألمدايددددأت د داس د دمسددد م دمددند دداندتجمدددلودحج د دتلدجددد دتلود جي د دةددود
تلس ددلودل ددهولدتادح ددده دةلق ددهدتحدل ددقدتلو ددهت دم ددندحا ددثدتلو ددده تقد اسد د د%28.7و ددال د
دلاس دللوت هتقد اس د18.8د%د مدد ودموضقدةودتلت لدتلددلود د
د
د

communiqué de presse, Commerce international de bien en 2015, , Eurostat, mars 2016, P 01.
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تلموه :دمندتعهتهدتل دلشد داعدمدهدعلىدقدعه د يدادقدمددح علىدتل ت ا:

د

د
د

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

ودلق ددهدس ددد مقد ددلدم ددند ه داي دددد د د%11دوتي دلي دددد د ددد%10,5دوة اس دددد د د%10,5دوتلد ددود
تحدلقدتلثالثدم تددشدتلددليد د ادهدتلمدايدددمدندحادثدتجمددلودتلودده تقدوقده قد اسد دتلدوت هتقد
ددلدمددند ه دايدددد ددد%16,6د ولاددهتد ددد%14,2دوة اسدددد ددد9,4د%دلددديدودةددودتلم تدددشدتلثالثد د
اهدألمدايد .د
ودسددجلقدألمدايددددأت د دةدددئادةددودتلما دزتندتلدجددد يدمددند دداندتلددهولدتادحدددهدتاو وبددودقدده دددد
دد180,9دمليد دأو ودةودسا د2016د اامددسجلدأعلىدعجزدةود ولاهتد قيم دتجمدليد دقده دد
115,9دمليد دهوا  .د
 .3التجارة النسبية لدول االتحاد األوروبي:

م ددندتلمؤتد د تقدتلد ددوددس دددوه دلقي دددلدةادليد د دتلدجم ددودتلدت دددملودهو هدة ددودداميد د دتلدج ددد د

تلاس د ي دةلقددهد لددادحج د دتلم دددهاقدتلاس د ي دلددهولدتادحدددهدتظو وبددودسددا د2016دمددددقيمد د د
3110دمليددد دأو ودتيد دديتث دمددند%78د دلاس د دلحج د دوددده تقدهولدتادحدددهدتاو وبددود
تلددىدتلادددل دتلوددد جودةددودافددلدتلسددا دوتلدددودقدده هد ددد1747دمليددد دأو ود مدددد ددودم دداندةددود
تلجددهولدتلسددد جدةلقددهدسددجلقدتلدجددد دتلاس د ي دلددهولدتادحدددهدتاو وبددودتلثمداي د دودتلات د وند

زهددده دسدداوي دمسدددم دوال د دماددادسددا د2009دعلددىدتلد دوتلودحاددثدةددودسددا د2016دسددجلقد
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دأت د د داسد د دزه ددده دة ددودتلدج ددد دل ددهولدتادح دددهدق دده قد د ددد%11,2دو ومداي دددد د د7د%د

و وتديددد%5,7دةدودحداندسدجلقدمدل دددأت د داسد دتاوفدداد د7,7د%دولتسدم و غد د4,8د
%دوب ه دايدددد ددد4,3د%دوهوجددهدد ددداند اد دمددندحاددثداسد دتلمسددد م دةددودتلوددده تقدمددند
تلسلوددودل دهولدتادحددهدتاو وبدودةحسدشدتحوددئيدقدسدا د2015دقده دحجد دودده تقد
ألمدايددددللددهولدتاعضدددءد ددد505دمليددد دأو ود اامدددد لدداد1دمليددد دأو ود دلاسد دلق د
ودموضقدةودتلجهولدتلددلو :د
الجدول رقم ()24
صادرات السلع البينية لدول االتحاد األوروبي للسنوات 2015-2009-2003
الوحدة:مليار أورو

الدولة

2003

2015 2009

متوسط معدل النمو السنوي

بلجيكا

 51د

 65د

 101د

 06د

بلغاريا

 02د

 04د

 08د

 11د

جمهورية

 05د

 12د

 24د

 13د

الدانمارك

 17د

 22د

 33د

 06د

ألمانيا

 231د

 300د

 505د

 07د

استونيا

 01د

 02د

 03د

 12د

ايرلندا

 31د

 32د

 52د

 04د

اليونان

 04د

 07د

 12د

 09د

اسبانيا

 34د

 49د

 89د

 08د

فرنسا

 115د

 130د

 188د

 04د

كرواتيا

 02د

 03د

 04د

 07د

ايطاليا

 97د

 121د

 187د

 06د

قبرص

 00د

 00د

 01د

 14د

التفيا

 01د

 02د

 03د

 17د

ليتوانيا

 02د

 04د

 09د

 12د

لكسمبورغ

 01د

 02د

 02د

 06د

المجر

 06د

 12د

 17د

 09د

التشيك
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مالطا

 01د

 01د

 01د

 02د

هولندا

 51د

 80د

 125د

 08د

النمسا

 20د

 27د

 41د

 06د

بولونيا

 08د

 20د

 37د

 13د

البرتغال

 05د

 08د

 14د

 08د

رومانيا

 04د

 07د

 14د

 12د

سلوفينيا

 03د

 04د

 07د

 09د

سلوفاكيا

 03د

 06د

 10د

 12د

فيلندا

 19د

 20د

 22د

 01د

السويد

 37د

 39د

 52د

 03د

برطانيا

 110د

 114د

 230د

 06د

المجموع

 861د  1093د  1791د

د

Source : Intra.EU trade in goods-recent trends, disponible sur le site : ec.europe.eu/eurostat/
consulté le : 18/09/2017 à 11h00.

داالح دمندواللدتلجهولد د

قد
أندقيم ديجمدلودتلوده تقدمندتلسلوديلىدتلهولدهتولدتادحدهدتظو وبودزتهقد اس ددفدو د

%100داثاودعت دهول دعضودياتدمددقد ادد اندسا د2003دود .2015د
ودس ددجلقداس ددشدأتثد د دم ددند%100د دلاسد د د لتد ه ددد دق د د

دجمعو هد د دتلدت ددي دادفي دددد

لادوتايددد د ومدايددددوسددلوةدتيددو ددود لددهتندتاضدمقديلددىدتادحدددهدتظو وبددودسددا د2004دأود ادده دد
أمدديجمدلودوده تقدتلسلودتل اا دلهولدتادحدهدتظو وبودوتلايدقده د ددد861دمليدد دأو ودسدا د
2003دةلقد ددهدتد ددعهدت دفدعد ددددقد دده د د ددد1093دمليد ددد دأو ودوه جد ددودال د د ديلد ددىدأندتلفد د د دمد دددد د ددانددددددددد
()2008-2004دداد د دأ د دةد د دماددادديسدديلدتادحدددهدحددانددوسددودليض د دتثاددودعت د دهول د د
جهادده دو ددودمددددسددمقد إضدددة دأس دوتقدجهادده دو ددودمددددسددمقد زهددده دتلم دددهاقدتلدجد ه د دلددهولد
ولقهدوتودلد
تادحدهد اتد ديضدة ديلىد هتي دتلاملد دلامل دتظو وبي دتلموحه دماادسا د2002د د
يجمدددلودتلوددده تقدللسددلودتل اا د دلددهولدتادحدددهدتظو وبددودةددودتا دفدددألدليوددلديلددىدمددددقيمد د د
1791دمليد دأو ودسا د2015داداج دلافلدتلاوتمل .د
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ودياتدم دددددم ددقدتلمقد اد د د ددانداس ددشدتلو ددده تقدتل ااد د دوتلود جد د دل ددهولدتادح دددهدتظو وب ددود

ة دس دددثادءد ددلدم ددندمدل ددددوتلمملتد د دتلمدح دده دة ددإنداس ددشدتلدج ددد دتل ايد د ددف ددوقداس ددشدتلدج ددد د
تلود جي دو اتدمدديااودأ مي دتلسدوقدتلهتوليد دلالدحددهدتظو وبدود دلاسد دلهولد دو دودمدددي عد د
وضوحدةودتلت لدتلددلو :د

ارنة بي

ادرا ال

ال ل رقم 13
داخل و خار ا ت اد ا وروب
ل نة

قبل الدول ا

اء

ال بة

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

لوفاكيا
ليك مبور
الت ي
المجر
بول دا
لوفي يا
هول دا
ا تو يا
روما يا
البرت ال
بلجيكا
ال م ا
التيفيا
كرواتيا
ا با يا
بل اريا
دا مار
ليتوا يا
في دا
فر ا
ال ويد
ألما يا
ي اليا
اليو ا
ايرل دا
قبر
مال ا
بري ا يا
االت اد ا وروبي…

ال دول

صادرا

ال لع

و الدول ير ال

صادرا

و

ال لع

و الدول ال

و

د

Source : http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/IntraEU_trade_in_goods_-_recent_trends ,consulté le 19/09/2017 à 11h00.

مددداالحد دأند اددد دد ددداند اد داسد يدد دداندتلددهولدتظعضدددءدةددود دداهدتلماسد دحاددثددد توحد
م دددد دداند%86ددق ه ددددم ددندتجم دددلودو ددده تقدس ددلوةدتيددم ددندتلس ددلوددو دده داح ددود دددقودتل ددهولد
تاعض دددءدة ددودتادح دددهدتاو وب ددود اام دددديو ددلدتل ددىد%44دم ددندتجم دددلودو ددده تقدتلس ددلودة ددود
ه دايدددلد لداد% 63دمدندتجمددلودودده تقدتلسدلودلدهولدتادحددهدتاو وبدودتلثمدايد دوعتد وند

مجدما  .د
د
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يندتلدتددالقدتاقدودددهي دتيقليميد دأود حقدتلاددو دمدندأ د دتلوسدددئلدوتل د قدتلدددوددسددداملعدد
مودلد دتلددهولدمددندتجددلدتلووددولديلددىدمسدددويدقدمدقهم د دمددندتلداميد دتاقدودددهي دودسدداىدمددند
واللعدديلىددحقاجد ةد ي دتاوبعددأ داجدحد اهدتلدتدالقدةودتلووولديلىدتظ دهتمدتلماتدوه د
ةا قىد اا دلاه د ومدتقدودهي دو ا دتقدودهي دو ودمدديفسد ددفددوقده جددقداجددحدودقده د
تلدتدددالقدتاقدودددهي دتيقليمي د دع د دتلادددل دو ددودمددددد دداندمددندودداللدع د اد اددادتلدجددد شد
تلدتدملي دتيقليمي دةودتاقدودهدتلهولودمندواللد اتدتلفول .د
ةمدندوداللديقدمدعدددظت د دما قد ددجدد دحد دةدودأم ه دددتلتدمدلي د"ادةددد"دتسدد دعقد دلدمددند
تلوايدددقدتلمدحدده دتظم ه ي د د اددهتدوتلم سددي ددازهددزدوددده تدعددتلدجد ه د دو دلددددلوددازهددزدامو دددد
تاقدودهيدوزهده دتظ بدحدوة

دتلاملد دلاس دلل لهتندتلثالث دوال دمندوداللديلتددءدتلدسدو د

تلجم ي د د ااعمددددمددودتاحدفدددعد دددلحجدةددوديعددده دة د اددا هفدددقدجم ي د دةددودحدل د ددا د اد
تلوددادعدقدتلو ايد دلمتدددتلداددجد دعددنديلتدددءددلد دتل سددو د مددددأندهولدتلدتدددلدادد مددقديلددىد
يقدم دوحه دتقدودهي دةيمدد ااعددةودتلمسدق لد لددتدفود ما ق دتلدجد دتلح  .د
ودعلددىدتلد

دمددندمدددديماددزدهولدجاددوشدتد قدسسدديددمددنددفدددوقد اد دةيمدددد ااعمددددمددندحاددثد

تلمسدح دوعههدتلسد دندودادههدتظودولدوتاودالةددقدتياهاولوجيد دوتلحد وشدتلددود دادقدسددئه د
ةيمدد ااعمدديادأند اهدتلهولداجحقدةوديقدم ددتدلدتقدودهيدو ودمددي لجدعليد د ت د دهولد

جاوشدت قدسسيددو ودمددأهلديلىدزهده داس دتلد ددهلدتلدجدد يد ااعمددد تد لد اد دوةددقدسةددقد
جهاه دلهولدتل ت

دهةاعددللدف ا داحوديق ت د ؤي دمسددق لي دحدولد"سسديدند"2020دم ايد دعلدىد

تاهمدجدأمدندودتدملدتقدودهيدأعمجدوبلوغددادةسي دعدلمي  .د
دداتدوياد د دتلدحدددو دوتلدقددد شدتلجت تةددودسددم د ددلدمددنددتدلددود"تلادةدددد"دود"تآلسدديدن"دو ددودمددد
أولدلوققد وهلدودوي دمتد

د اندما دتلدتدالقدتاقدوددهي دتيقليميد ديلدىد ديد د عدو د

اددادتلدتدددالقدتاقدودددهي دتلادتددئ دعلددىد د ت ددتدددلد"تل د ه ل"دوتلددايداودل د د ت د لد ا د د
عددند قيد دتلدجمادددقدوتلدتدددالقدتاقدودددهي دتظود لد دعد ددد هددتدددالدعددد تدللقددد تقدوتلحضددد تقد
مندواللدم دهأدتلدتدمدلدتاقدوددهيد دهلدتلداددةلدو ةدادتلد ايد دتاقدوددهي دوعلدىدتلد

دمدند

تلواو دقدتلدودوتجعقدقيد د اتدتلدتدلديادأا ددم ندمنددحقاجدم دا دتقدودهي دمعم  .د
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ددلدوأود حقدتلاهاددهدمددندتلددهولددسدداىدتلدتااضددمد دتلتدمددلدللدتدددلدوتلددايد ددودم تددقدظند
الاددشدهو تدت د دعلددىدتلسدددح دتاقدودددهي دتلهولي د دةددودتلمسدددق لدووسددادتلاهاددهدمددندتلدتدددالقد
تاقدودددهي دتاقليمي د دعلددىدتودددالمده جددعددددد قددىدتلددهولدتلا بي د دوتلدددوددمل د د دة د دتلمقومدددقد
تلدودمندتياعددأندددؤهيدتلدىددتدمدلدتقدوددهيدع بدودو دودتلمسداىدتلدايدد ادد دتلدهولدتلا بيد د
ماددادديسدديلدجدماد دتلددهولدتلا بيد دسددا د1945داداجد دلادده د د ومدهةادعدددداحددودالد دماعددددمدددد
دوعمدالد
ودمدالجد دلهولدتلا بي دةودحهداتدعددوماعددمدد ودمدالجد دل ائ دتاقدودهي دتلادلميد د
علىددحقاجدال دتعدمدهقدتلدهولدتلا بيد دتلاهادهدمدندتلد دا ددقدوتادفدقيددقدوتلددودلد ددددم ندةدود

تلاعديد دمددنددجسدداهد دداتدتلدتدمددلددعلددىدت ادتلوتقددود دلوددو دتلدددود دددنداجددشدأندي ددوندعلاعدددد
اداج دعه دتقدودهي دوسيدسي دوددا يمي  .د
ودعلىدع لدتلهولدتلا بي داجحقدهولدتادحدهدتاو وبودوتلدودداداودمندد داند اد دةدود
تلجوتاددشدتاقدودددهي دوتاجدمدعيد دوتلثقدةيد دوتلا ةيد دةيمدددد ااعدددد ديضدددة دتلددىدأاعدددد دادقدهولد
مدادزع دةيمدد ااعددواللدتلحد شدتلادلميد دتلثدايد دوم دتد د ادهدتادعددءد داهدتاواد د دهأقدتلف د د
تظو وبي د د دةد ددودتل عد ددو دوتلسد ددا دعلد ددىدو د ددىدثد د د د دومدوتود ددل دو داد ددقدتلاداج د د دتقدم د د دتدحد دددهد

تقدو دددهيد ددود ددلدتلم تح ددلدتلالميد د دتلد ددودم ددندت ددياعددول ددجددتد ددلدتقدو دددهيدق ددويد حجمد د دددددددددددد
ود مؤسسدد دأو قدياد دتلدج ب دتل تئه دةودتلدتدالقدتاقدودهي دتاقليمي  .د
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التوجهات االقليمية والدولية للتجارة الخارجية في الجزائر

تمهيــد:
في ظل ما شهده العالم من تحوالت اقتصادية خاصة في مجال التجارة الدولية في السل ع

والخدمات سارعت الجزائر كغيرها من الدول النامية إلى محاوللة اللتحلاب املا يسلمى االنظلام

التجللارل العللالمي الجديللدد خاصللة اعللد اازمللة االقتصللادية التللي عرفتهللا الج ازئللر فللي واخللر
الثمانينات نتيجة إعتمادهلا البييلر ع لى المحروقلات وهيمنتهلا ع لى صلادراتهاد يلن كلان لجلو

الج ازئللر إلللى المتسسللات الناديللة والماليللة الدوليللة هللو المخللرة الوحيللد مللن اازمللةد إال ن ذل لك

كان مصحوااً امجموعة ملن الشلروك كانلت قلد فر لتها ت لك المتسسلات ع لى الج ازئلر تمث لت

همهللا فللي الصللإلحات القتصللادية فللي مخت للا الاباعللات امللا فيهلا قبللا التجللارة الخارجيللة
يللن عم للت الج ازئللر ع للى التحريللر التللدريجي ل تجللارة الخارجيللة مللن الايللود التللي فر للت ع يهلا

في إبار القتصاد المخبطد لتتجه اعد ذلك نحو تجسيد عم ية إندماجها في النظام التجلارل

العللالمي الجديللد مللن خللإلل دخولهللا

للمن التبللتإلت االقتصللادية الق يميللة مللن جللل السللت ادة

مللن حجللم السللوب خاصللة فللي إبللار منللاب التاللادل الحللرد وفللي هللذا البللار م للت الج ازئللر

إت للاب ش لرابة مللع االتحللاد ااورو للي سللنه  2001والللذل دخللل حيللز التن يللذ سللنة 2005د كمللا
وقعللت الج ازئللر كللذلك سللنة  2004ع للى إت اقيللة تيسللير وتنميللة التاللادل التجللارل العر للي والتللي

دخ للت حي للز التن ي للذ س للنة 2009د وذل للك م للن خ للإلل إقام للة من للاب تا للادل حل لرة ي للين الج ازئ للر
وشللركائها يهللدر تحريللر التجللارة الخارجيللة مللن كافللة الايللود التللي كانللت تحكمهللاد كمللا تواصللل
الج ازئللر منللذ سللنوات بوي للة تعزيللز إنللدماجها فللي النظللام التجللارل العللالمي الجديللد مللن خللإلل

إستمرار مسعى إن مامها إلى المنظمة العالمية ل تجارة من خلإلل م او لات وجلوالت عديلدة

واجهللة مللن خإللهللا الج ازئللر العديللد مللن الصللعواات والعراقيللل التللي حالللت دون إن للمامها إلللى

حللد ا ن ويتنللاول هللذا ال صللل التوجهللات الق يميللة والدوليللة ل تجللارة الخارجيللة فللي الج ازئللر ملن

خإلل المااحث اار عة ا تية:

 المبحث األول :تطور التجارة الخارجية في الجزائر من اإلحتكار إألى التحرير.

 المبحــث النــاتي :تحريــر التجــارة الخارجيــة الجزائريــة نــمن متطلــة التجــارة الحــرة
العربية الكبرى.
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 المبحث النالث :تحريـر التجـارة الخارجيـة الجزائريـة نـمن متطلـة التبـادل الحـر مـ
اإلتحاد األوروبي.

 المبحث الراب  :آفاق وتحديات اتنمام الجزائر إلى المتطلة العالمية للتجارة.
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 المبحـــث األول :تطـــور التجـــارة الخارجيـــة فـــي الجزائـــر مـــن اإلحتكـــار إلـــى
التحرير
من للذ الس للنوات ااول للى م للن الس للتاإلل خ للذ قب للا التج للارة الخارجي للة ف للي الج ازئ للر دو اًر

ومكانة هامة في االقتصلاد اللوبنيد ولالد شلهد هلذا النشلاك فلرن نلو ملن الرقاالة والحتبلار

ع يلله فللي مرح للة ولللى ليللتم تحري لره اعللد ذلللك اعللد تينللي المللنهت ال ي ارلللي والتحللول إلللى اقتصللاد
السوب.

المطلب األول :التجارة الخارجية في الجزائر قبل التحرير
لا للد ش للهد تنظل لليم التج للارة الخارجي للة فل للي الج ازئ للر من للذ السل للتاإلل وال للى ايل للة 1989

مرح تين هامتين هما:

 أوالً :مرحلة رقابة الدولة على التجارة الخارجية ()1970 – 1962
لاد ورثت الجزائر اعد الستاإلل نظاماً إقتصادياً كان يسيبر ع يه إقتصلاد المسلتعمر

فللي ماادالتلله التجاريللة مللع العللالم الخللارجيد وهللو مللا دفللع امتخللذل الا لرار فللي ت للك ال ت لرة إلللى
إعتماد مجموعة من الج ار ات تحاول من خإللهلا تنظليم التجلارة الخارجيلة إعتملاداً ع لى ميلد

الوقاية واالخصوص ع ى الواردات وتمث ت هذا الج ار ات فيما ي ي:
 -1إجراءات السياسة الحمائية
أ -الرقابة على الصرف

لاللد كللان إنتمللا الج ازئللر للداة االسللتاإلل إلللى منباللة ال رنللك ال رنسللي سلليااً فللي خللروة

رتوس ااموال االوة واحريلة مب الةد و ن

ييلة المالادالت الخارجيلة ل ج ازئلر كانلت تلتم داخلل

هللذه المنباللة اال للافة إلللى ناللص إحتيابللات العم للة مللن جللل السللتيرادد كللل هللذه الظللرور
دت إل للى ظه للور الرقاالللة ع للى الصل للرر ف للي الج ازئل للر وق للد ت للم ع للى هلللذا ااس للاس مراجعل للة

التشلريعات السللاااةد وفللي سللنة  1963تللم و للع حللد لحريللة التعللامإلت داخللل منباللة ال رنللكد
لتظهللر اعللدها الرقااللة ع للى الصللرر اشللك ها الجديللد يدايللة مللن بتلو ر 1963د حيللث تللدعمت
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التجللارة الخارجيللة ينظللام مراقاللة الصللرر الللذل يسللمن امراقاللة التللدفاات الناديللة والماليللة مللن

خللإلل سللعر صللرر واحللد مللن شللرنه تا يللل خللروة رتوس اامللول وهللو مللا يمكللن الدولللة مللن

التحكم في العم ة الصعاة.

هذا ولاد تركز تبيي الرقااة ع ى الصرر ع ى ثإلثة تنظيمات:
 تنظيم الصرر ما يين الجزائر والي دن خارة منباة ال رنك. -تنظيم الصرر ما يين الجزائر ومنباة ال رنك.

 التنظيم الخاص المبي ع ى مدفوعات تصدير الباقة (المحروقات)وتهللدر الرقااللة ع للى الصللرر إلللى حمايللة السللوب الوبنيللة مللن المنافسللة والمحافظللة ع للى

إستارار سعر صرر اللدينار والحلد ملن خلروة إحتيابلات العم لة الصلعاة إللى الخلارة إ لافة

إلللى إعللادة هيك للة االقتصللاد الللوبني وتوجيلله وسللائل الللدفع الخارجيللة المتاحللة إلللى النشللابات
النتاجية المتاحة ذات ااولوية.

وتعمل سياسة الرقاالة ع لى الصلرر ع لى تخ يلا التإلعل

الموجلود فلي المعلامإلت التجاريلة

ان إنخ للان قيمللة العم للة الوبنيللة يللتدل إلللى و للع إقتصللادل متللدهور وهللو مللا يللتدل إلللى

ظهور ظرور خرى تشكل خبر كيير ع ى المص حة الوبنية(.)1
ب -التعريفة الجمركية:

وفللي هللذا الخصللوص صللدر ول مللر يتع ل يترسلليس ول تعري لله جمركيللة اموج ل

المللتر ف لي  23بتللو ر 1963د ويعتمللد هللذه اامللر الت ري ل يللين المنتجللات حس ل
وتخصيصها من جهة وحس
 فحس ل ل

بييعتها ومصدرها الجغرافي ل دولة من جهة خرى(.)2

المرسللوم

بييعتهللا

بييعل للة وماصل للد الس ل ل عة نج ل لد ن هنل للاك ثإلثل للة تصل للني ات لتبيي ل ل التعري ل للة

الجمركية وهي:

 1زايد مراد ،دور الجمارك في ظل إقتصاد السوق حالة الجزائر ،أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية(جامعة يوسف بن خدة ،الجزائر ،كلية العلوم االقتصادية،
 ،)2006ص.172 .
2 BOUZIDI NACHIDA, Le monopole de l’etat sur le commerce exterieue, l’experience Algerienne -19741984-)Algerie:OPU, 1988(, P. 117.

325

الفصل الخامس

التوجهات االقليمية والدولية للتجارة الخارجية في الجزائر

 -س ع التجهيز والمواد ااولية تخ ع لتعري ة جمركية ينساة .%10

 المنتجات نصا المصنعة تخ ع لتعري ة جمركية ما يين  %5و.%20 -المنتجات تامة الصنع تخ ع لتعرفية جمركية ما يين  %15و.%20

واالتالي فاد كان توجلة الدوللة وا لن نحلو تشلجيع اسلتراد السل ع التجهيزيلة والملواد ااوليلة

من خإلل فرن تعري ة جمركية منخ

ة دعماً لتوفير إحتياجات القتصلاد اللوبني وتشلجيع

االستثمار في ت ك ال ترةد يينما ت رن تعري ة جمركية مرت عة ع ى الس ع والمنتجلات النصلا

مصنعة وتامة الصنع يهدر حماية المنتوة الوبني من جهةد والحد ملن تلدف السل ع التلي ال

تتناس

مع عم ية التنمية الشام ة.

 مللا فيمللا يخللص التصللنيا مللن حيللث بييعللة مصللدرها الجغ ارفللي ف اللد ميللزت التعري للة
الجمركية يين ر عة مناب جغرافية.

 -تعري ة جمركية خاصة ع ى الس ع ذات المنشر ال رنسي.

 -تعري ة جمركية موحدة ع ى الس ع ذات المنشر ااورو ي (ما عدا فرنسا).

 تعري للة الح ل العللام تبي ل ع للى واردات الس ل ع التللي تمللنن الج ازئللر شللرك الدولللة بثللررعاية.

 تعري ة عامة وتبي ع ى ااقي الدول ااخرى.إال ن هللذه التعري للة سللرعان مللا فاللدت هميتهللا فاعللد خمللس سللنوات مللن تبيياهللا وفللي سللنة

 1968جللا اامللر  35/68المللتر فللي  02في للرل المت للمن إصللدار تعري للة جمركيللة جديللدة

جللا ة لمراجعللة نظللام التعري للة السللاي وذلللك يهللدر توجيللة اللواردات لخدمللة إسللتراتيجية التنميللة

الوبنيللة وتشللجيع النتللاة الللوبني التحللوي ي وحمايللة الاللدرة الش لرائية ل بااللات ال للعي ةد ولاللد
جا هذا اامر لي ع تاسيماً جديداً ل تعري ة الجمركية كما ي ي(:)1
 تاسيم الواردات حس

الدول المتعامل معها إلى مجموعتين:

 -دول المجموعة االقتصادية ااورو ية والدول التي وقعت إت اقية تجارية مع الجزائر.

)1 M.E.BENISSAD, economie de developpement de l’algerie (1962-1978) (Algerie:, OPU,2eme edition, 1982
P. 177
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 -ااقي دول العالم ااخرى.

 ما فيما يخص تاييم الس ع حس
 تعري ة جمركية مخالخام.

بييعتها ف اد تم تاسيمها إلى:

ة مبااة ع لى كافلة وسلائل النتلاة ملن وسلائل التجهيلز والملواد

 -تعري ة جمركية مرت عة ( )%150 - %100مبااة ع ى الس ع البمالية.

 تعري للة جمركيللة متوسللبة ( )%50 - 30%مبااللة ع للى المنتجللات السللتهإلبية ذاتااولوية.

ج -تظام الحصص:

ولال للد تل للم تحديل للد نظل للام الحصل للص

ل للمن المرسل للوم رقل للم  188/63المل للتر فل للي مل للال 1963

والمت للمن تحديللد إبللار حصللص الس ل ع عنللد السللتيراد السلليما المللادة الخامسللة منلله والللذل
يعتير شكل من شكال الرقااة الحكومية ع ى السلتيرادد لبلن اشلكل جلد محلددد وتلم ذللك فلي

إبللار يرنللامت إسللتيراد سللنول تحللدده الحكومللة مللن خللإلل لجنللة حكوميللة مشللتركة ت للم ممث للين

عن جميع الو ازرات ويستثني هذا النظام اعلن السل ع والغيلر واردة فلي نظلام الحصلص والتلي

تبللون خا للعة لحريللة السللتيرادد ويعتمللد هللذا الج ل ار فللي تحديللد حجللم ال لواردات ساس لاً ع للى
تحديللد بييعللة وكميللة الس ل ع المسللتوردة مسللاااًد مللع تعيللين المنباللة الجغرافيللة التللي يللتم منهللا

الستيراد ويهدر هذا النظام عموماً إلى(:)1

 توجيلله جديللد فيمللا يخللص السللتيراد وهللو مللا يتج للى فللي التوزيللع الجغ ارفللي ل ماللادالتالتجارية ل تنويع مناب الستيراد كما كانت ع يه من قيل.

 حماية المنتوة الوبني والحد من إستيراد الس ع البمالية. -تحسين و عية الميزان التجارل.

 -تحديد الواردات البمالية واالقتصادية في العم ة الصعاة.

 1زايد مراد ،دور الجمارك في ظل إقتصاد السوق حالة الجزائر ،مرجع سابق ،ص.75 .
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د -الرقابة من خل ل الدواوين والتجمعات المهتية للشراء:

 -1الديوان الوطتي للتجارة الخارجية ( )O. N. A. C. Oولاد تم إنشلا اللديوان فلي 13
ديسللمير  1962ل مااش لرة اعللد االسللتاإلل وهللو عاللارة عللن هيئللة تااعللة ل دولللة تجسللد

إحتبار الدولة لعم يتي الستيراد والتصدير وتتمثل مهمته الرئيسية في:

 -لع ل

دور المللنظم ل ن الللديوان ياللوم اعم يللة السللتيراد فاللط مللن جللل تنظلليم السللوب

ومحار ة الم ارية.

 الح للاع ع للى إحتبللار الدولللة لسللتيراد اعللن المنتجللات ذات السللتهإلك الواسللع مثلللالسكرد اليند الشال والااول.

 -الايام اعم يات التصدير لاعن المنتجات الزراعية مثل الح ا د ال يند الزيتون.

 -2التجمعات المهتية للشراء ()G.P.A

اال للافة إلللى الج ل ار ات السللاااة قامللت الدولللة يءنشللا شللركات وبنيللة مهمتهللا ااساسللية

الايللام اعم يللات السللتيراد يديللة مللن وت  1964وهللي عاللارة عللن جمعيللات ل مسللتوردين تحللت
إشرار الدولة وتشمل خسمة فرو :

 منتجات االاان GAIRLAC -منتجات الخش

BOIMEX

 -منتجات االقشمة GITEXAL

 منتجات الج ود ومشتااتها GICP -منتجات خرى GADIT

 -2الميزان التجاري خلل الفترة (:)1969 – 1963

لاللد سللج ت هللذه ال ت لرة تذيللذ

الجدول التالي:

فللي المي لزان التجللارل يللين ال للائن والعجللز كمللا هللو ميللين فللي
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الجدول رقم ()25

تطور الميزان التجاري والتركيبة السلعية للصادرات والواردات في الجزائر باالسعار الجارية خلل الفترة – 1963
1969

الوحدة 610 :دة
1963

1965

1964

1967

1966

1969

1968

ص

و

ص

و

ص

و

ص

و

ص

و

ص

و

ص

و

ومشتريات أخرى

1151

766

1394

915

1138

781

931

713

579

827

643

712

929

654

الطاقة والمحروقات

2168

249

1933

35

1690

25

1819

33

2605

50

2902

62

3291

78

المتتجات الخامة

312

213

148

226

188

253

151

212

108

214

235

242

203

308

سل التجهيز

42

609

50

548

57

537

91

615

57

691

74

1245

68

1515

متتجات تصف مصتعة

54

431

51

562

52

581

73

523

192

595

202

922

70

1361

السل االستهلكية

20

1109

12

1186

20

1135

15

1057

30

807

41

841

49

1065

سل أخرى

1

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

المجموع

3748

3437

3588

3472

3145

3312

3080

3153

3571

3154

4079

4024

4610

4981

الموارد الغذائية

الميزان التجاري

311

116

73-

167-

418

73

370-

المصدر :صالن تومي و عيسى شلااا د التمذجـة اللياسـية للطـاع التجـارة الخارجيـة فـي الجزائـر خـلل الفتـرة (- 1970
 ()2002مج ة الااحثد العدد 04د ورق هد )2006د ص.38 .

اع للد ال للائن المس للجل خ للإلل س للنتي  1963و 1964عرف للت الج ازئ للر ول عج للز ف للي

ميزانهللا التجللارل سللنة  1965امللا قيمتلله  167م يللون د ةد ويعللود هللذا العجللز إلللى إنخ للان

قيمللة الصللادراتد كمللا ن بيللر عجللز فللي هللذه المرح للة سللجل سللنة  1969اايمللة تاللدر ي ل370

م يل للون د ةد ويرجل للع ذلل للك نتيجل للة الزيل للادة البيي ل لرة فل للي ال ل لواردات خاصل للة مل للن س ل ل ع التجهيل للز
والمنتوجات النصا مصنعة وذلك نتيجة ل مرح ة التي تمر يها الاإلد.

 ناتياً :مرحلة إحتكار الدولة للتجارة الخارجية ()1988 – 1971
واص ت الجزائر إتاا سياسلة الحمايلة ع لى التجلارة الخارجيلة فلي هلذه المرح لة ملن خلإلل

ال جللو إلللى إحتبللار الدولللة لعم يللات السللتيراد والتصللدير حيللث كانللت اليدايللة سللنة  1971مللن
خللإلل الخبلوات ااولللى نحللو هللذه السياسللةد لتعللزز اعللد ذلللك سللنة  1978والتللي كانللت نابللة
تحللول فللي تللاريا التجللارة الخارجيللة الجزائريللة وص لوالً إلللى نهايللة الثمانينللات وهللو تللاريا يدايللة

الصإلحات القتصادية.
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 -1بداية التوجة تحو إحتكار الدولة للتجارة الخارجية (: )1977 – 1971
أ -اعلن اإلحتكار وغياب اللواتين التي تتظمه ()1973 – 1971

ولاد تميزت هذه ال ترة الممتدة ما يين  1970و 1973اغيا

تنظيم عام يلرتي ينصلوص

تشريعية من شرنها ن تحدد الشروك العامة المتع اة االعم يات ع ى اللواردات التلي تالوم يهلا

المتسسات المست يدة من الحتبار و يرها من المتسسات ااخرى مما نتت عنه العديلد ملن

المشابل تمث ت في(:)1

 -حدوث اناباعات في التموين نتيجة يا

يرمجة محكمة ل واردات.

 ظهور مشابل يين المتسسات المحتبرة نتيجة الخ ط يين الختصاصات إذ قلد يحلدثوتستورد شركتين إحتباريتين ن س الس عة.

 إرت للا التبللاليا الناتجللة عللن عم يللة التوزيللع احيللث يمكللن لشللركة محتب لرة ن تللرخصلشركة خرى الستيراد المااشر ل س ع.

ب -إصدار آلية التراخيص اإلجمالية لإلستيراد ()1977 – 1974
عم ت الدولة في هذا ال ترة ع ى إيجاد تدايير واج ار ات من جلل اللتمكن ملن إحتبلار تلام

ع للى التج للارة الخارجي للة وذل للك م للن خ للإلل التل لراخيص الجمالي للة ل س للتيراد والت للي ت للم إنش للاتها

اموج ل

اامللر  02/74المللتر فللي في للرل  1974والللذل يللنص فللي مادتلله السادسللة ع للى ن

ت ت للزم المتسس للات المعني للة االحتب للار اس للد إحتياج للات القتص للاد ال للوبني واش للاا إحتياج للات

المسللته ك الج ازئللرل فللي إبللار سياسللة توزيللع عادلللة وتبيي ل

الحكومة.

سللعار ييللع محللددة مللن بللرر

وتعللد هللذه التلراخيص امثااللة مللنن االعم للة الصللعاةد تمللنن ل متسسللات العموميللة سللنوياً مللن

جللل تنسللي عم يللات السللتيراد امللا يتماشللى مللع الحتياجللات المح يللة وتللت خص هللذه الللرخص

في ر عة صنار حس

نو المواد المستوردة وهي كالتالي(:)2

 1زايد مراد ،دور الجمارك في ظل إقتصاد السوق حالة الجزائر ،مرجع سابق ،ص.179 .
 2املرجع نفسه ،ص.180 .
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 -الرخصة الجمالية ل ستيراد "الحتبارية".

 الرخصة الجمالية ل ستيراد الخاصة االتسيير الداخ ي ل متسسة. الرخصة الجمالية ل ستيراد االنساة لألهدار المخببة. الرخصللة الجماليللة ل سللتيرادالجزائر.

يللدون تسللديد تمللنن ل شللركات ااجنييللة التللي عمللل فللي

ج -تعزيز إحتكار الدولة للتجارة الخارجية ()1989 – 1978
ولا للد ك للان يجل ل

إنتظ للار ع للام  1978ي للن ج للا الا للانون رق للم  02/78الم للتر ف للي في للرل

 1978والمتع ل يءحتبللار الدولللة ل تجللارة الخارجيللة وهللو الاللانون الللذل جللا ليك لرس سياسللية

الحتب للار ع للى التج للارة الخارجي للة المخول للة ل دول للة فا للطد وال للذل يه للدر إل للى تحايل ل ما للاد

واجل ار ات عديللدة لتنظلليم التجللارة الخارجيللة و للمان ي للوا ااهللدار المرسللومة والتللي يللرتي فللي
ماللدمتها حمايللة وتنميللة القتصللاد الللوبني والللتحكم فللي المي لزان التجللارلد إ للافة إلللى حمايللة
البااللة الجتماعيللة ليتيللين اعللد ذلللك ن هللذا الاللانون واعللد ر للع سللنوات مللن صللدوره قللد

للر

كثي اًر االمتسسات ااخرى ير العموميلة فلي مجلال المالادالت الخارجيلة يلر نله ملع صلدور
قانون  11/82المتر في وت  1982والمتع االستثمار االقتصلادل اللوبني الخلاصد تلم
الشللرو فللي ترسلليس الشللركات المخت بللة و للذلك يللد وفللي مب للع السللنوات ااولللى ل ثمانينللات

قانون الحتبار يعرر اعلن التخ ي لاتد حيلث سلمحت و ازرة التجلارة عيلر مرسلوم يحملل رقلم
 390/84م للتر ف للي ديس للمير  1984ل متسس للات العمومي للة التعام للل م للع الش للركا ااجانل ل

واعن التجمعات في إبار الماادالت التجارية الخارجية و هلذا يكلون الالانون الجديلد قلد جلا

يتغييرات هامة وهي(:)1

 مللنن إمتيللاز و تنللازل ل متسسللات العموميللة والتجمعللات ذات المصل حة المشللتركة وهللذاالحتبار محدد في دفتر الشروك الذل يحدد كل مسئوليات وحاوب صاح

 1زايد مراد ،دور الجمارك في ظل إقتصاد السوق حالة الجزائر ،مرجع سابق ،ص ص.186-180 .
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 -مللنن رخللص السللتيراد التللي ال يتب للل يهللا صللحا

المتيللاز إلللى المتسسللات العموميللة

القتص للادية ومتسس للات خاص للة وبني للة الت للي يك للون نش للابها م للدرة

المخبط.

للمن ولوي للات

 يمنن ل شلخص يتصلا االوسلابة إللى إيلرام عالد و صل اة ل سلتيراد دون ن تبلونلديه الص ة الاانونية.

 منن رخص الستيراد ل متسسات ااجنيية التي لها عاد و ص اة ميرمة ملع المتعامللالعمومي.

 ال يمكن إيرام عاود الوكالة و التمثيل سوا اً كان فلي الج ازئلر و فلي الخلارة لسلتيرادالس ع مع متسسات جنيية إال من برر متسسات عمومية إقتصادية.

 يمكن ل متسسات العمومية القتصادية وفلي إبلار تن يلذ يرنلامت علام ل تجلارة الخارجيلةن ينظم إاى تجمع لديه ن س المص حة وهلذا لتحايل

مع الخارة.

 -3الميزان التجاري خلل الفترة (: )1989 – 1970

هلدار مشلتركة فلي المالادالت

ما عن الميزان التجارل خإلل هذه ال ترة فاد شهد كذلك تذيذااً كيي اًر يين العجز وال ائن كما

هو ميين في الجدول التالي:
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الجدول رقم ()26

تطور الميزان التجاري والتركيبة السلعية للصادرات والواردات في الجزائر باألسعار الجارية
خلل الفترة 1989 – 1970
1970
المواد الغذائية ومشتريات
أخرى

التتوين الصتاعي
الطاقة و المحروقات
أالت و سل التجهيز
معدات تلل و لواحلها
السل االستهلكية
سل أخرى
المجموع
الميزان التجاري

1977

1973

الوحدة  610:دة
1985

1980

189

1986

ص

و

ص

و

ص

و

ص

و

ص

و

ص

و

ص

و

957

680

872

1218

526

3544

431

7782

281

9728

123

7261

264

19965

427
3456
25
72
42

2422
112
1813
691
484

277
6206
42
36
41

3325
118
2377
1155
678

405
23445
2
17
15

9170
335
9442
4434
1601

476
51715
5
1
20

13680
854
11324
4172
2697

863
63299
17
92
12

18517
712
12492
5250
2714

761
34003
16
06
26

16798
619
10970
4842
2854

1711
68927
510
371
154

25197
707
15786
4075
4191

1

3

5

5

-

4

-

6

-

78

-

50

-

151

4981

6205

7497

8876

24410

29475

52648

40519

64564

49491

34935

43394

71937

70072

1397-

1224-

5065-

12129

15073

8459-

1865

المصللدر :صللالن تللوميد عيسللى شللااا د التمذجــة اللياســية للطــاع التجــارة الخاصــة فــي الجزائــر خــلل الفتــرة (– 1970

)2002د مرجع ساي د ص.38 .

لا ل للد س ل للج ت المرح ل للة م ل للا ي ل للين  1970و 1977مي ازنل ل لاً تجاريل ل لاً س ل للالااً وذل ل للك نتيج ل للة

لستراتيجية التصنيع التي اتاعتها الجزائر نذاك والتي كانت تتب

إستيراد كميات كييلرة ملن

م لواد التجهيللز و الم لواد ااوليللة نتيجللة االرت للا المت ازيللد لمعللدل السللتثمارد ثللم يعللود اعللد ذلللك
ليس للجل رص لليداً موجال لاً خ للإلل ال تل لرة م للا ي للين  1980و 1985نتيج للة إرت للا نس للاة صل لادرات

المحروقات لتصل إلى  %98سنة  1985لتصان المورد المالي ااول في الجزائر من العم ة
الصللعاةد وهللو مللا تسللي

اليترول.

اعللد ذلللك فللي العجللز المسللجل سللنه  1986نتيجللة إنخ للان سللعار

المطلب الناتي :تحرير التجارة الخارجية في الجزائر

 أوالً :أسباب وأهداف تحرير التجارة الخارجية في الجزائر
لاللد كللان لت ارجللع الج ازئللر عللن سياسللة الرقااللة والحتبللار فللي التجللارة الخارجيللة عللدة سللاا

دفعتها لعادة النظر فلي هلذا الملنهت والتوجلة نحلو التحريلر عيلر علدة م ارحلل وذللك ملن جلل

تحاي جم ة من ااهدار.
 -1أسباب التحرير:
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أ -فشل سياسة إحتكار الدولة للتجارة الخارجية
تب لت هيابللل الدولللة المخت للة فللي الج ازئللر وع للى مللدى بثللر مللن عش لرين سللنة االتجللارة

الخارجيةد وهو ما نتت عنله عجلز كييلر نتيجلة العتملاد الشلاه الب لي ع لى قبلا المحروقلات

واالتالي ال شل في تحايل ااهلدار التلي كانلت مرجلوة ملن التجلارة الخارجيلة والمتمث لة ساسلاً
في توجيه الماادالت التجارية نحو إعبا دفع قول لتبور فع ي ع ى مستوى االة النتاجية.
كما دى تبييل قلانون الحتبلار ل ائلدة متسسلات الدوللة إللى ظهلور مشلك ة توزيلع إمتيلاز

الحتب للار نتيج للة وج للود ت للار وتع للارن ي للين المتسس للات المس للت يدة م للن الحتب للارد وذل للك

نتيجة علدم التنسلي والييروقرابيلة فلي تسليير اليرنلامت العلام ل سلتيرادد هلذا ولالد دت سياسلة
إحتبار الدولة لابا التجارة الخارجية اص ة عامة إلى عدة ناائص نذكر منها(:)1
 إرت ا مستمر في حجم الواردات من الس ع الستهإلبية الغذائية. -عجز في الميزان التجارل.

 العتماد اشكل كيير ع ى الصادرات من المحروقات دون ترقية منتوجات خرى. التموين ير المنتظم ل سوب الوبنية في مخت ا المنتجات.-

يللا

التنسللي يللين مخت للا الاباعللات احيللث يتجلله كللل قبللا إلللى التمويللل الخللارجي

ليحصل ع ى مدخإلت العم ية النتاجية.

ب -المعطيات اإلقتصادية الدولية والمحلية الجديدة :
لاد دى إنخ ان سعار الن ط في السوب العالمية وكذا تراجع قيمة اللدوالر وتا لص حجلم

الاللرون الممنوحللة ل ج ازئللر ع للى المللدى المتوسللط إلللى ناللص الحتيللابي مللن العم للة الصللعاة
من جل تمويلل مخببلات التنميلةد اال لافة إللى ملنهت التسليير الدارل الييروق اربلي واللذل

دى إلللى نتللائت وخيملله وانسللداد كييللر ع للى مسللتوى كللل الاباعللاتد وهللو مللا عجللل ا للرورة

الايللام يءصللإلحات هيك يللة لإلقتصللاد الللوبنيد هللذا اال للافة إلللى الظللرور الدوليللة الجديللدة
خاصلة فيملا يتع ل الالنظرة الحديثلة لإلقتصلاد اللدولي فلي إبلار ملا يسلمى النظلام االقتصللادل
 1زايد مراد ،دور الجمارك في ظل إقتصاد السوق حالة الجزائر ،مرجع سابق ،ص ص.190-189 .

334

التوجهات االقليمية والدولية للتجارة الخارجية في الجزائر

الفصل الخامس

ال للدولي الجدي للد وظه للور المنظم للة العالمي للة ل تج للارة والت للي تعم للل ع للى تش للجيع تحديل لد التج للارة
الخارجيللة وت

للل إقتصللاد السللوبد ولهللذا ف لليس مللن الممكللن ن تااللى الج ازئللر اعيللدة عللن كلل

هذه التغيرات والتبورات التلي شلهدتها السلاحة االقتصلادية الدوليلة والتلي تاودهلا هيئلات دوليلة

و صان من الم رون ع يها تن يذ إصإلحات عمياة وتحرير تام ل تجارة الخارجية(.)1
 -2أهداف التحرير:

لاللد كللان القتصللاد الج ازئللرل فللي ت للك ال ت لرة يعللاني مللن زمللة خاناللة ممللا جعللل الدولللة فللي

إبللار سللعميها نحللو تجللاوز هللذه اازمللة تتجلله نحللو خيللار تحريللر تجارتهللا الخارجيللة كمللا كللان

القتصاد الوبني عامة وقبا التجارة الخارجية خاصة يشهد ظرفلاً إسلتثنائياً تميلز يءنحصلار
منابع النظيلر ل ايلد الخلارجي ل لاإلدد و صلان ملن ال لرورل العلداد لمرح لة ملا اعلد اليتلرول
مللن جهللة والللتحكم فللي الت للخم والتحسللين مللن نوعيللة المنتجللات مللن ناحيللة خللرى وهللي هللم
هدار تحرير التجارة الخارجية في الجزائر(.)2
أ -اإلعداد لمرحلة ما بعد البترول :

يمثللل قبللا المحروقللات فللي القتصللاد الج ازئللرل مللا نسلليته  %98مللن مجمللو الصللادرات

واالتالي فهو يحتل مرك اًز هاماً في تمويل ميزانية الدولة واالتالي في تمويلل التجلارة الخارجيلةد
واما ن المحروقات ثلروة نا لاة و سلعارها يلر مسلتارة جعلل القتصلاد اللوبني مرهلون يهلاد

ونتيج للة إنعكاس للاتها السل ل ييةد ص للان م للن ال للرورل الاح للث ع للن س لليل خ للرى خ للارة قب للا

المحروقللاتد وع للى إث لره رسللمت الدولللة عللدة يللدائل كالعمللل ع للى ن تبللون إي لرادات التصللدير

مستااإلً كافية لتغبية ال اتورة الغذائية التي تثالل كاهلل القتصلاد اللوبني والعملل ع لى تنويلع

الصادرات ل تح ير لمرح ة ما اعد اليترول.
ب -التحكم في التنخم :

 1مصراوي منيرة و يوسفي رشيد ،واقع تحديد التجارة الخارجية وتأثيرها على االقتصاد في الجزائر( مجلة دفاتر بوادكس ،صادرة عن كلية العلوم االقتصادية
والتجارية وعلوم التسير ،جامعة مستغانم ،العدد رقم  ،07مارس  ، )2017ص.140 .
 2املرجع نفسه  ،ص ص.142 -141 .
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وفي هذا البار تعمل الدولة ع ى إمتصاص فائن المعلرون النالدل يءسلتعمال وسلائل

السياسللة الناديللة والئتمانيللة االاللدر الللذل ي للاط معللدل التغييللر فللي نصللي

الوحللدة مللن كميللة

الناللود وذلللك مللن جللل المحافظللة ع للى إسللتارار مسللتويات ااسللعارد ويكللون إمتصللاص فللائن

العللرن يتوجيلله وسللائل السياسللة الماليللة نحللو تخ للين الن للاب العللام وترشلليده وزيللادة حصللي ة
ال ل لرائ

وتعيئ للة الم للدخرات م للن ج للل التخ ي للا م للن عج للز الموازن للةد ي للدال م للن التوج لله إل للى

الصللدار الناللدلد واالتللالي يكللون ع للى الج ازئللر توسلليع باقتهللا النتاجيللة وتنويعهللا لتصللحين
الختإلالت والعااات الساااة وتجاوزها عن بري إستغإلل كل الباقلات المتاحلة فلي الهيابلل

النتاجيللةد ونتيجللة لهللذه ااسللاا

خ

قامللت الج ازئللر يءنتهللاة س ل و جديللد تهللدر مللن و ارئلله إلللى

الظرور ال رورية من جل تدعيم الادرات التصديرية مع التا يل من التاعية.

ة -أهداف أخـــــرى :
كما ن لتوجه الجزائر نحو تحرير التجارة الخارجية هدار خرى تذكر منها:
 -محاولة رفع الب ا ة القتصادية ل جهاز النتاجي.

 تش للجيع الاب للا الخ للاص م للن ج للل ااخ للذ االما للادرة ف للي تب للوير النش للاك القتص للادلالوبني.

 -محاولة التخ يا من الع

المالي والذل تتسي

فيه متسسات الدولة.

 التخصص اامثل ل موارد من خإلل إنتهاة قواعد وآليات السوب الحر. الولوة إلى ااسواب العالمية من خإلل تشجيع الصادرات. ناتيا  :مراحل تحرير التجارة الخارجية في الجزائر

جا في إبار مجموعة من الصإلحات التي قاملت يهلا الدوللة فلي مخت لا الاباعلات

وذللك ملن جلل التبيللا ملع متب الات الو للع القتصلادل الجديلد والللذل يلوحي نله ال مجللال
ل نغإلر وقبع المجال مام الابا الخاص وتجاهل دورة في التجلارة الخارجيلةد وملن جلل
ذلك قامت الحكومة يءعداد التشريعات والنصوص الاانونية والاواعلد التنظيميلة واتالا سياسلة
تدريجية تسمن يتجن

الصدمات الس يية التي قد تحدث نتيجة عم يلة التحريلر ويمكلن تاسليم

هذه الج ار ات إلى عدة مراحل قد مرت يها وهي:
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 مرح ة التحرير المايد 1991 – 1989

 مرح ة التحرير الجزئي 1993 – 1992
 مرح ة التحرير التام منذ 1994

أ -مرحلة التحرير المليد : 1991 – 1989
لاللد إنتهجللت الج ازئللر منللذ واخللر سللنه  1988سياسللة إقتصللادية جديللدة تعتمللد ع للى حريللة

السوب ومحاولة الندماة في القتصلاد العلالمي وهلو ملا للم يكلن ممكلن تحاياله إال ملن خلإلل
السللعي نحللو تحريللر التجللارة الخارجيللة واسللتاإللية المتسسللات عللن الدولللة والتخ للي عللن نظللام

التيسير المركزلد ولاد تجسد ذلك في صورة ولية في اعن النصوص التي جا يها دسلتور
سللنه  1989والللذل شللار إلللى ميللد تحريللر التجللارة الخارجيللة مللن خللإلل نصلله ع للى

للرورة

تخ لي الدولللة علن إحتبارهللا لابلا التجللارة الخارجيلة يءسللتثنا الميلادين السللتراتيجيةد واالتللالي
م للن الاي للام اعم يت للي الس للتي ارد

تمك للين المتع للام ين االقتص للاديين سل لوا اً المح ي للين و ااجانل ل
والتصل للدير واخ ل للا السل للوب ليل للات العل للرن والب ل ل د واالت للالي التوج للة نح للو تينل للي الل للنظم
المعمول يها في التجارة الدولية مع وجود إستثنا ات خاصة فيما يتع

الوبنيد وكذا اامن والنظام العام والصحة و يرها.

االح اع ع ى المنتلوة

ولاد جا اعد ذللك فلي قلانون النالد والالرن رقلم  10/90الصلادر فلي فريلل  1990وكلذا

قانون المالية التبمي لي الصلادر فلي وت  1990مجموعلة ملن الالوانين تسلمن يتحريلر التجلارة

الخارجيللة اشللكل رسللمي مللن خللإلل إدخللال نظللام يتمثللل فللي شللركات المتي لاز وشللركات الييللع

االجم للةد كمللا صللان اعللد ذلللك ال شللخص بييعللي و معنللول يم للك سللجإلً تجاريلاً الحل فللي

إسللتيراد الس ل ع اغللرن الييللع وذلللك يدايللة مللن فريللل  1991و صللاحت هللذه العم يللة تللتم عللن

بريل الينللوك مللن خللإلل حصللول المسللتورد ع للى الناللد ااجنيللي االبامللل االسللعر الرسللمي وتللم

إلغللا ت ل ارخيص السللتيراد مللع االلا رقااللة إداريللة ع للى اعللن ال لواردات اسللي
الم رو ة مح ياً.
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ب -مرحلة التحرير الجزئي : 1993 – 1992
لا للد دت عم ي للة تحري للر التج للارة الخارجي للة ي للر الم لليوبة ف للي الج ازئ للر خ للإلل المرح للة

الساااة إلى توجه المتعام ين القتصاديين اشراهة نحو عم ية الستيراد من جل تحاي اللر ن
السريع واالتالي تم تسجيل تراجع كيير في الابا النتاجي .كما تعر لت الج ازئلر ملن جديلد

إلللى إخللتإلالت هيك يللة عمياللة منللذ يدايللة  1992كنتيجللة لعوامللل عديللدة ع للى لرار المديونيللة

الخارجية عجز الميزانية وارت ا معدالت الت خم اامر الذل جع ها تدخل في فترة جديد من

الص للإلحات القتص للادية العميال للة والتل للي مسل للت جمي للع الاباع للات ام للا ذللللك قب للا التجل للارة

الخارجية(.)1

حيللث جللا ت التع يميللة رقللم  625الصللادرة عللن رئاسللة الحكومللة والمترخللة فللي  18وت

 1992لتللتبر قبللا التجللارة الخارجيللة فللي الج ازئللر مللن خللإلل تللدخل الدولللة لمراقاللة و للاط

الابللا مللن خللإلل ترسلليم محللورين ساسللييند يتمثللل المحللور ااول فللي النصللوص التنظيميللة
وذلك من خإلل و ع معايير دقياة تحكم ولويات الحصلول ع لى العم لة الصلعاة ملن ناحيلة

وادارة وسللائل التمويللل الخللارجي يدقللة بيللر مللن ناحيللة خللرىد مللا المحللور الثللاني والخللاص

االمتعلام ين التجلاريين واللذل يتع ل اكي يلة تحديلد الن الات االعم لة الصلعاة إللى قلل ملا يمكلن
من شرنه تخ يا النعكاسات الس يية ع ى القتصلاد اللوبني كملا قاملت السل بات العموميلة
احرمان الواردات التي ليس لها ولوية ملن تسلهيإلت النالد ااجنيلي حيلث تلم فلي هلذا البلار

تاسلليم اللواردات إلللى ثللإلث مجموعللات حسل

ااولويللة تتمثللل المجموعللة ااولللى ذات ااولويللة

االس ل ع السللتراتيجية كللالمواد الغذائيللة ااساسلليةد اادويللةد م لواد الينللا و يرهللا مللا المجموعللة

الثانية ذات ااولوية الثانية فتتمثلل فلي السل ع ال لرورية فلي ع ميتلي النتلاة والسلتثمار .ملا
المجموعة الثالثة وذات ااولوية ااخيرة فتتمثل في الس ع الستهإلبية البمالية.

 1بهلولي فيصل ،التجارة الخارجية الجزائرية بين إتفاق الشراكة األورو متوسطة واإلنضمام إلى منظمة التجارة العاملية(محلة الباحث اإلقتصادي ،العدد ،01
ورقلة ،) 2013،ص.153 .
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ج -مرحلة التحرير التام متذ :1994
يللد ت هللذه المرح للة سللنة  1994وهللي السللنة التللي كانللت فيهللا الج ازئللر تسللتعد ل تعاقللد مللع

صندوب الناد الدولي في إبلار الت اقيلة الميرمالة يينهلا فلي إبلار إعلادة جدوللة اللديون :حيلث

كان تحرير التجلارة الخارجيلة فلي الج ازئلر ملن يلين شلروك الت اقيلة فلي إبلار جعلل القتصلاد
الوبني بثر إن تاحاً ع ى العالم الخارجي من خإلل فلتن الحلدود ملام تلدف السل ع والخلدمات

ااجنييل للة وكل للذلك مل للام رتوس اام ل لوال ااجنييل للةد هل للذا اال ل للافة إلل للى مسل للعى الج ازئل للر إلل للى
الن مام إلى المنظمة العالمية ل تجارة .وهو ما يشكل دافعاً ل م ي قدماً نحلو إ ازللة العاالات
وتسريع عم يلة الن تلاا التجلارل ملن خلإلل الايلام االعديلد ملن الصلإلحات المت لمنة تحريلر

نظام الصرر ااجنيي وتخ ين الرسوم الجمركية ع ى الواردات .اال افة إلى إنشا العديد

من المتسسات الوبنية المك ة يترقية قبا التجارة الخارجية(.)1

ولاللد تجسللد ذلللك فللي خللإلل التع يميللة  20/94المترخللة فللي  12فريللل  1994والمتع اللة

يتمويل الواردات والتي صدرها الينك المركزل والتي عمدت إللى تحديلد شلروك ملنن الالرون

المصلرفية ع للى سللاس عإلقللة جديللدة يللين الينللك والعميللل وفل ميللد ساسللي يتمثللل فللي الاللدرة

ع ى السدادد ولزيادة الن تاا وتلدعيم التباملل الق يملي تلم تخ لين الحمايلة الجمركيلة وكلذلك

الحللدود الع يللا ل تعري للة الجمركيللة ع للى اللواردات والتللي إنخ

للت سللنة  1996مللن  %60إلللى

 %50ثم  %45في جان ي 1997د واقتصر الح لر ع لى ثلإلث فئلات ملن السل ع المسلتوردة

اسللاا

دينيللة وصللحية واجتماعيللةد كمللا ن هنللاك عشللر س ل ع معظمهللا مللن الم لواد الغذائيللة

ااساسللية المدعمللة حيللث ل يللة الايللود ع يهللا نهايللة  1994حيللث لغللى الحظللر ع يهللا تمام لاً

خ للإلل منتص للا  1991ه للذا االنس للاة ل ل لوارداتد م للا االنس للاة ل ص للادرات فا للط إلغ للى الحظ للر

السللاي ع يهللا واح للول ج لوان  1996صللان نظللام التجللارة الخارجيللة فللي الج ازئللر خالي لاً مللن
الايود البمية(.)2

 1عبد الغفار غطاس وآخرون ،أثرتحريرالتجارة الخارجية على النمو اإلقتصادي في الجزائرخالل الفترة ( ()1980-2011مجلة الباحث ،العدد  ،15ورقلة، )2015 ،
ص.286 .
ي
 2مصراو منيرة و يوسفي رشيد ،واقع تحريرالتجارة الخارجية وتأترها على االقتصاد في الجزائر ،مرجع سابق ،ص.149 .
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المطلب النالث :مسار التجارة الخارجية في الجزائر بعد اإلتفتاح

 أوالً :واق التجارة الخارجية في الجزائر في ظل أزمة إتخفاض أسعار التفط
تادر حصة صادرات المحروقات إلى إجمالي الصلادرات فلي الج ازئلر احلوالي %97د ونتيجلة

لع للدة س للاا

إقتص للادية و ي للر إقتص للادية إنه للارت س للعار ال للن

اص للورة ح للادة وم اجئ للة من للذ

منتصللا سللنة  2014فللي الوقللت الللذل كانللت قللد سللج ت مسللتويات قياسللية منللذ سللنة 2011د

لتسجل دنى إنخ ان في شهر جان ي .2016

الجدول رقم ()27
تطور متوسط أسعار تفط صحاري بلتد خلل الفترة 2016 – 2012
الوحدة :دوالر /يرميل
الستة

2012

متوسط السعر

111.49

2014

2013

2015

2016

44.28
52.79
99.68
109.83
Source: Annual statistical bulltiu, OPEC, 52 édition, 2017, P98

وامللا ن الللن ط يعتيللر المصللدر ااول ل حتيابللات الرسللمية مللن العم للة الصللعاة فللي

الج ازئللر والتللي تعتمللد اشللكل كييللر ع للى مللداخيل المحروقللاتد فللءن كللل إنخ للان فللي سللعار
الللن ط يشللكل تحللدل كييللر ل قتصللاد الج ازئللرل وهللو مللا تت للن آثللاره ع للى مخت للا المتغي لرات

القتصللادية الب ي للة ولع للل مللن ي للرز الاباع للات الت للي ت للرثرت يهللذه اازم للة هللو قبللا التج للارة

الخارجي للة وذل للك م للن خ للإلل إنعك للاس اازم للة اش للكل وا للن و ج للي ع للى الميل لزان التج للارل
الجزائرل

( )1

كما هو ميين في الجدول.

 1علي حميدوش و زهير بوعكريف ،تداعيات إنهيارأسعارالنفط وحتمية التنويع اإلقتصادي في الجزائر – تنمية القطاع السياحي كأحد الخيارات اإلستراتيجية (
مجلة اإلقتصاد والتنمية البشرية ،العدد  ،16دار التل للطباعة ،جامعة البليدة  ،2الجزائر ،)2017 ،ص ص.17 -16 .
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الجدول رقم()28
تطور إجمالي الصادرات و الواردات للجزائر خلل الفترة 2017-2012
الستة

2012

2013

2014

2015

2016

2017

مجموع الصادرات

71.866

65.917

62.866

34.668

28.883

31.190

الواردات

50.376

54.852

58.580

51.702

46.727

41.895

الميزان التجاري

21.490

11.065

4.306

17.034-

17.844-

10.705-

تسبة تغطية الصادرات إلى الواردات

%142

%120

%107

%67

%61

%74

المؤشرات

المصدر :من اعداد البال

االعتماد ع ى

OPEC, Annual statistical bulltin, 52 édition, 2017, PP:19-21
centre national de l’informatique et des statistiques, Statistiques du commerce exterieur de
l’algerie, 2017, P04

-

لاللد دى إنخ للان سللعار الللن ط فللي السللوب العالميللة إلللى إنخ للان فللائن المي لزان التجللارل

الجزائرل سلنة  2014وذللك اعلد تسلجيل فلائن قلدر ي ل  88م يلار سلنة  2013ليلدخل اعلدها
في مرح ة العجز وتشكل حاد سنة  2015ليسلجل عجل اًز قلدر ي ل  17,034م يلا دوالر ونتيجلة

لهذا الو ع اتخذت الجزائر في هذه ال تلرة العديلد ملن التلدايير ع لى لرار ترشليد الن الات ملن

خللإلل تخ للين ن اللات الميزانيللة مسللت كافللة الاباعللات االسللتراتيجية لمللا فيهللا قبللا التجللارة

الخارجية.

 -1تظام رخص االستيراد : 2017 – 2016
اعللد االنخ للان المسللتمر فللي سللعار الللن

منللذ سللنة  2014والللذل جعللل البثيللر مللن

الي دان المعتمدة في إقتصادها ع ى المحروقات اشكل كيير تاحث علن ح لول لتخبلي اازملة
د وهللو مللا سللعت للله الج ازئللر خاصللة اسللي

ت للاعا حجللم الس لتهإلك وارت للا قيمللة فللاتورة

االسلتيراد والتللي ي غللت سللنة  2015مللا ي للوب  51م يللا دوالر ماايللل ت ارجللع ماللدر ي ل  %55مللن
قيمة الصادرات في ن س السنة ماارنلة اسلنة 2014د حيلث اتجهلت الج ازئلر نحلو كلان جملاا
فاتورة الواردات ا رن قيود ع ى عم ية االسلتيراد وتحديلد البميلات التلي يمكلن اسلتيرادها علن

بري تيني نظام رخص االستيراد منذ يداية 2016د ويهدر هذا النظلام االدرجلة ااوللى إللى
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للاط قائمللة الملواد ال للرورية المسللموا يءسللتيرادها واالبميللات التللي تب للي إحتياجللات السللوبد

وفي ن س الوقت يمكن الدولة من التحكم بثر في الواردات لو ع حد لظاهرة خلروة العم لة

الصللعاة اماللالم

للخمة مللام منتجللات تصللنا فللي خانللة البماليللاتد وحللددت الحكومللة هللدر

الوصللول إلللى تا لليص فللاتورة ال لواردات لمي للم  35م يللار دوالر نهايللة سللنة  2016اعللد تبيي ل

هذا النظام

()1

• تعريف تظام رخص االستيراد :
يعتير نظام تراخيص االستيراد إحدى االت اقات المنيثاة عن جولة ورجوال وقد علرر

الت اب تراخيص االستراد ارنها إجل ار ات إداريلة تشلترك تالديم ب ل

ل جهلة الداريلة المختصلة

كشرك مسي الستيراد الس ع د ولاد صدرت الحكومة الجزائرية مرسوم تن يذل يحمل رقم 15

–  306مللتر فللي  24ص ل ر عللام  1437المواف ل لل ل  6ديسللمير سللنة  2015يحللدد شللروك

وكي يللات تبيي ل

نظمللة رخللص االسللتيراد و التصللدير ل منتوجللات والا لائعد ولاللد جللا فللي

االحكللام العامللة لهللذا المرسللوم ان رخللص االسللتيراد تشللمل الللرخص الت اائيللة والللرخص يللر

الت اائية

()2

 الرخص التللائية  :وهي تراخيص يتم إصدارها اشكل ت اائي في شكل تراخيص تانيلةو /و إحص ل للائية مس ل للااة لس ل للتيراد و تص ل للدير المنتوج ل للات والا ل للائع وتسل ل ل م رخ ل للص
مرفل ل

االس للتيراد و التص للدير الت اائي للة الاباع للات الو ازري للة المعني للة ين للا ً ا ع للى ب ل ل
يوثللائ تثيللت مباااللة المنتوجللات والا للائع حس ل بييعتهللا وكللذا الو للعية الاانونيللة

ل متعام ين القتصاديين.

 الــرخص غيــر التللائيــة  :مللا ت لراخيص االتسلليراد يللر الت اائيللة فءنهللا تسللتخدم عنللدمايكون الهدر الرئيسي ل حكوملة هلو تاييلد اللواردات وقلد ت جلر الحكوملات إللى ذللك علن
بري االعإلن عن الحصص و الحدود البمية المبااة ع ى الس ع الخا عة ل ايودد

 1بوشليط هاجر أميرة ،إشكالية االنفاق العمومي في الجزائروأزمة تراجع أسعارالنفظ سنة  ( 2016املجلة الجزائرية للعوملة والسياسات االقتصادية ،العدد  7مجلة
علمية دورية محكمة تصدر عن مخبر العوملة والسياسات االقتصادية بجامعة الجزائر ،(2016 ،3ص.178 .
 2الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  :العدد  ، 66الصادر في  27صفر عام  1437املوافق لـ  6ديسمبر سنة  ، 2015ص. 8
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ويك للون الت للرخيص خا للعاً لختي للار السل ل بات وتا للديرها ولا للد ش للرعت الج ازئ للر رس للمياً

العمللل يهللذا النظللام يدايللة مللن  8حللاي ن  2016إلللة ايللة  31ديسللمير  2017حيللث
اع ن وزير التجارة الجزائرل محمد ين مدارل فلي منتصلا شلهر ديسلمير  2017علن

إلغا نظام رخلص السلتيراد إعتالا اًر ملن سلنة  2018حيلث بلد اللوزير ن هلذا النظلام
ثيت محدوديته من خإلل ظهور عدة مشابل كانلت قلد إنعكسلت ع لى ااسلعارد وهلو

ما كان قلد حلذر منله العديلد ملن الخيل ار ملن قيلل حيلث تسلي

النظلام فلي مشلابل فلي

التموين يلاعن الملواد والمنتجلات ااساسلية د كملا ن قيملة اللواردات فلي سلنة 2016
ل اعد تبيي هذا النظام لم تتراجع سوى احوالي  5م يار دوالر ماارنة اسنة 2015

واالتللالي إسللتمرار العجللز المسللجل ع للى مسللتوى الميلزان التجللارل د واالتللالي فاللد ثيللت

لهر مللن
هللذا النظللام فشل ه وعجلزه عللن تحايل ااهللدار المرجللوة منلله خللإلل فتلرة  24شل ًا

تبيياه د وهو ما و ع الحكومة مام حتمية التخ ي عنه وو لع تلدايير جديلدة تهلدر

دائم لاً إلللى تخ للين فللاتورة ال لواردات وذلللك فللي ظللل إص لرار سللعار الللن اط ع للى عللدم

تخبي عتاة  60دوالر.

-2التدابير الجديدة للتجارة الخارجية بداية من ستة : 2018
تشير االحصائيات إلى ن قيمة واردات الجزائر خإلل الستة ااشلهر ااوللى ملن سلنة

 2017ي غت قرااة  19.7م يار دوالر وهو ما ياار كثي اًر حجم الواردات في ن س ال ترة ملن

سل للنة  2016والتل للي ي غل للت حل للدود  19.9م يل للار دوالر وهل للو مل للا بل للرا العديل للد مل للن عإلمل للات
السللت هام حللول جللدوى التللدايير المتخللذه مللن بللرر الدولللة مللن جللل الحللد مللن تحويللل الناللد

ااجنيللي إلللى الخللارةد وفللي ظللل عللدم تمكللن جهللود الحكومللة لحللد اان مللن إيجللاد يللديل لعوائللد
الن ط وكذا التراجع المسلتمر فلي إحتيابلات الصلرر والتلي قلدرت فلي  98م يلار دوالر خلإلل

شللهر نللوفمير  2017د والتللي كانللت تاللدر ي ل  195م يللا دوالر فللي مللارس  2014د فيءسللتثنا

منتجات الخ ر وال وابه التي تحا فيها الجزائر إبت ا ً ا ذاتياً وقاملت يتصلدير ال لائن منهلا
والماللدر ينحللو ثإلثللة آالر بللن فللءن الج ازئللر تعتمللد اشللكل ك للي ع للى ااسلواب الدوليللة لتغبيللة

حاجات السوب المح ية في معظم الس ع.
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و مللام هللذا الو للع قللررت الحكومللة الجزائريللة إصللدار تللدايير جديللدة فللي سللنة 2018

اغرن تلربير التجلارة الخارجيلةد وهلذا ملن جلل حمايلة المنتلوة اللوبني وت لادل إرت لا جديلد

ل للاتورة ال لواردات د والللى ايللة كتااللة هللذه ااسللبر ( 19ديسللمير  )2017لللم يللتم إصللدار ل
تشريعات و قوانين رسلمية لهلذه التلدايير يءسلتثنا تصلريحات للوزير التجلارة محملد يلن ملرادل

لوسللائل العللإلم ع للى هللامه إجتماعلله االبللارات المركزيللة والجهويللة لابللا التجللارة د حيللث
صللرا الللوزير ن الحكومللة تعتللزم إتخللاذ مجموعللة جديللدة مللن التللدايير مللن جللل تنظلليم قبللا

التجارة الخارجية و مسعى اعادة التوازن ل ميزان التجارل وهي كما ي يى:

أ -إلغــاء تظــام تـراخيص االســتيراد  :قللررت الحكومللة إلغللا العمللل ينظللام تلراخيص السللتيراد

إعتاللا اًر مللن سللنة  2018يءسللتثنا إسللتيراد السلليارات د و نلله ال يمكللن ال جللو مجللدداً إلللى نظ لام
تراخيص االستيراد إال في حالة ال رورة.

ب -حظر مؤقت لعملية استيراد بعض السل :
كمللا قللررت الحكومللة فللي هللذا الشللرن منللع إسللتيراد مللا ياللار  900منتللوة اصل ة متقتللة

مللع إحتمللال توسلليع الاائمللة فللي حالللة ب ل

إحللدى الللو ازرات لللذلك وذلللك دائملاً يهللدر التخ يللا

مللن فللاتورة ال لواردات وكللذا إحللإلل المنتجللات المح يللة محللل المسللتوردة وذلللك مللن خللإلل تللوفير

الحماية ل صناعة الوبنية .وذلك دون التبرب ل مدة الزمنية التي يستمر خإللها هذا الحظر.

وتشللمل هللذه المنتجللات ساس لاً الم لواد الغذائيللة مللن جاللان د فوابلله مج للة وال وابلله البازجللة
يءسللتثنا المللوز والخ للروات البازج للة يءسللتثنا الث للوم وال حللوم يءسللتثنا لح للوم الاا للر والتونل لة
والع بة والح ويات والشيكوالته والمعكرونة والمعجنات والمياه المعدنية و يرها.

ج -تدابير جبائية جديدة :
كمللا قللرت الحكومللة تللدايير جاائيللة جديللدة ل للاط ال لواردات وحمايللة المنتللوة المح للي

وذلل للك مل للن خل للإلل رفل للع الرسل للوم الجمركيل للة ينسل للاة تصل للل إلل للى  % 60ع ل للى  32عائ ل للة مل للن
المنتجات النهائية كما سيتم توسيع قائملة السل ع الخا لعة ل
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ينسللاة  % 30وذلللك ع للى  10عللائإلت مللن المنتجللات النهائيللة وهللو مللا قللد يسللاهم فللي تعزيللز
اليرادات المالية المحص ة من إستيراد اعن المنتجات البمالية.

 ناتياً  :تطور التجارة الخارجية في الجزائر خلل الفترة ()2017 – 2007
نإلح المتتالع لحصلي ة التجلارة الخارجيلة ل ج ازئلر خلإلل العشلر سلنوات ااخيلرة ت ازيلداً
مسللتم اًر فللي إجمللالي الماللادالت و ن المي لزان التجللارل الج ازئللرل يسللجل رصلليداً موصللااً ع للى

بل للول هل للذه ال ت ل لرة يءسل للتثنا الل للثإلث سل للنوات ااخي ل لرة ( )2015-2017وذلل للك نتيجل للة زمل للة
انخ ان سعار الن ط وذلك منتصا  2014وهو ما يتكد هشاشة االقتصاد الج ازئلرل واللذل

يوصا ارنه إقتصاد ريعي ويعتمد اص ة شاه ك ية ع ى قبا المحرومات.
 -1تطور الواردات خلل الفترة (: )2017 – 2007

لاللد شللهدت العشللر سللنوات ااخيلرة ت ازيللداً مسللتم اًر فللي حجللم اللواردات مللن سللنة الللى خللرى كمللا

هو ميين في الجدول التالي :
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الجدول رقم ()29
تطور الواردات الجزائرية حسب مجموعة المتتجات خلل الفترة 2017-2007

الوحدة  :م يون دوالر

الستة

2016

*2017

4954

7813

8224

6505

8700

14333 15970 23622 17536 17423 13632 12462 11914 12002

10192

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

مجموعة المواد

السل الغذائية
السل الموجهة
لإلتتاج

5863

5058

9850

9022

9580

11005

9316

سل التجهيز
الصتاعي

8680

15895 17740 19619 16702 13934 16437 16111 15372 13267

10923

والزراعي
سل استهلكية
غذائية
مجموع الواردات

8275

6306

5243

6397

46727 51702 58580 55028 50376 47247 40473 39294 39479 27631

33926
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6145

5863

7328

9997

10334 11210

8676

ااالعتماد ع ى

-Direction géneale des douane_centre nationale de l’informatique et des statistiques sur le site
https://cnis.douane.gov.dz
-ministere des finances , la dérection génerale de la prévision et des politiques sur le site http://www.dgppmf.gov.dz/index.php/donnees-statistique consulté le 25-11-2017 a 22h00

*إحصائيات خاصة االتسعة شهر ااولى من السنة

نإلحل مللن الجللدول إرت اعلاً مسللتم اًر فللي إجمللالي حجللم اللواردات والللذل قللار ال للعا إذا مللا
قارنا مجمو الواردات خإلل سنة  2007وحجم اللواردات سلنة  2015وهلي فتلرة زمنيلة مالدرة
يل ل  9سللنوات د إال ان مللا ييللرر هللذا االرت للا هللو االسللتارار العللام فللي سللعار الللن وتحاي ل
الجزائر اليرادات كييرة او ما يعرر االاحيوحة الماليلة وتوجله الج ازئلر نتيجلة للذلك نحلو يلرامت
إقتصللادية كيي لرة يهللدر تللدوير عج للة التنميللةد وهللو مللا اسللتدعى إسللتيراد س ل ع التجهيللز س لوا اً
الصناعية منها و الزراعية كما ن إرت ا المستوى المعيشي ل جزائريين خإلل ت ك ال تلرة دى
إلى زيادة كييرة في إستهإلك الملواد الغذائيلة المسلتوردة ومخت لا السل ع السلتهإلبية والبماليلة
ااخللرى هللذا اال للافة إلللى زيللادة عللدد السللكاند إال ن حجللم ال لواردات سللجل إنخ ا لاً قللدره
 %9.62سل للنة  2016ماارنل للة سل للنة 2015د مل للا التوزيل للع حس ل ل مجمل للو المنتجل للات خل للإلل
 2016فيظهللر مللن خللإلل الجللدول إنخ ا لاً فللي ن للس ال ت لرة االنسللاة ل س ل ع الغذائيللة ينسللاة
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 %11.72وانخ ا ل لاً ما للدر ي ل ل %10.25االنس للاة ل سل ل ع الموجه للة ل نت للاة و %4.62فا للط
االنساة ل س ع الستهإلبية ير الغذائية.
 -2تطور الصادرات خلل الفترة (:)2017 – 2007
ع للى لرار ل الللدول الناميللة الن بيللة والتللي ل لم تللتمكن مللن التحللرر مللن التاعيللة مللن إنتللاة
المحروقات.فللءن حصللي ة الصللادرات الجزائريللة مرهونللة ارسللعار الللن ط فللي السللوب العالميللة كمللا
هو ميين في الجدول التالي:

الستوات
مجموعة المواد
مواد غذائية

الجدول رقم ()30
تطور الصادرات الجزائرية حسب مجموعة المتتجات خلل الفترة 2017 – 2007
الوحدة :م يون دوالر
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

*2017

88

119

113

315

355

315

402

323

235

327

277

الطاقة والتشحيم

58831

77361

44128

55527

71427

69804

62960

60304

32699

27102

24410

مواد تصف
مصتعة

993

1384

692

1056

1496

1727

1458

2121

1693

1597

973

1

1

-

1

-

1

-

2

1

-

0.2

المواد الخام

معدات فلحية
معدات صتاعية
سل إستهلكية
مجموع الصادرات

169

334

170

94

161

168

109

109

106

84

53

46

67

42

30

35

32

28

16

19

53

61

60163

79298

45134

57053

73489

71866

64974

62886

34668

28883

25787

35

32
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30

االعتماد ع ى:

15

19

17

11

11

18

-Direction géneale des douane_centre nationale de l’informatique et des statistiques sur le site
https://cnis.douane.gov.dz
-ministere des finances , la dérection génerale de la prévision et des politiques sur le site
http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/donnees-statistique consulté le 25-11-2017 a 22h00

15

-

*إحصائيات خاصة االتسعة شهر ااولى من السنة

نإلحل مللن الجللدول ن صللادرات الج ازئللر إلللى الخللارة سللنة  2016هللي عاللارة عللن محروقللات

ينسللاة %93.84د مللا فيمللا يخللص الصللادرات خللارة المحروقللات والتللي ال تلزال هامشللية فهللي

تمثللل مللا نسلليته  %6.16فاللط مللن إجمللالي حجللم الصللادرات ل مللا قيمتلله  1.78م يللار دوالر
مريكي مع تسجيل إنخ ان في هذه ااخيرة ينساة  %9.55ماارنة اسنة 2015د فالمنتجات

نصللا المصللنعة تمثللل م لا نسلليته  %4.5مللن الحجللم الجمللالي ل صللادرات ل مللا قيمتلله 1.3

م يللار دوالر مريكلليد مللا السل ع الغذائيللة فهللي تمثللل  %1.13مللن إجمللالي الصللادارات ل مللا

قيمتلله  327م يللون دوالر مريكللي ثللم تللرتي الم لواد الخللام احصللة قللدرها  %0.29اايمللة مب اللة
347

التوجهات االقليمية والدولية للتجارة الخارجية في الجزائر

الفصل الخامس

تادر يل 48م يلون دوالر مريكلي لتلرتي اعلد ذللك سل ع المعلدات الصلناعية والسل ع السلتهإلبية

ير الغذائية احصص ع ى التوالي مالدره ي ل %0.18و %0.06وكلل المعبيلات السلاااة تلدل

ع للى هشاشللة القتصللاد الج ازئللرل وتاعيتلله الشللاه مب اللة لابللا المحروقللات وهللو مللا إنعكللس

ع ى الميزان التجارل كما هو ميين في الشكل التالي:

الشكل رقم ()14
تطور التجارة الخارجية في الجزائر خلل الفترة 2017 – 2007
م يار دوالر

100

80

60

40

20

السنة

0
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

الصادرات

-20

الواردات
الميزان التجاري
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إعتماداً ع ى الجداول الساااة

 نالناً :التوزي الجغرافي للمبادالت التجارية الجزائرية خلل الفترة( ) 2016-2015
يتميللز التللوز الجغ ارفللي ل ماللادالت التجاريللة الجزائريللة مللع العللالم الخللارجي ارنهللا مسللتاباة ملن

برر شركا تا يدين يحوزون ع لى نسلاة كييلرة ملن هلذه المالادالت سلوا اً االنسلاة ل صلادرات
و الواردات كما هو ميين في الجدول التالي:
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الجدول رقم ()31
التوزي الجغرافي للمبادالت التجارية الجزائرية خلل الفترة 2016 – 2015

الوحدة :م يون دوالر

الواردات

المتاطق اإلقتصادية

الصادرات
الستة

الستة
2015

%

2016

%

التطور%

2015

%

2016

%

التطور%

25485

49

17922

38

29.67-

22976

66

1673
9

57

27.15-

7363

14

6295

13

14.50-

5288

15

6251

22

18.21

1225

02

909

01

25.79-

37

0.001

80

0.00
2

116.22

دول أمريكا الجتوبية

2822

05

2857

06

01.24

1683

0.04

1678

0.05

0.30-

آسيا

11850

22

11618

24

01.95-

2409

0.06

2331

0.08

3.24-

أوفياتوسيا

-

-

-

-

-

71

0.002

-

-

-

الدول العربية

1918

03

الدول المغاربية

680

01

الدول االفريلية

359

0.04

دول اإلتحاد األوروبي
دول متظمة التعاون
والتتمية اإلقتصادية
الدول األوروبية
األخرى

المجموع
51705
disponible sur le site
consulté le 16-01-2018 à

32.69-

0.01
385
0.01
572
00.83
04
1934
00.0
11.741368 0.04
1550
02.50
01
697
4
0.00
37.8051
0.002
82
33.700.05
238
1
16.6928883
34668
09.6246727
Source: Agence nationale de developpement de l’ivestissement
http://www.andi.dz/index.php/fr/statistique/bilan-du-commerce-exterieur
17h00

349

الفصل الخامس

التوجهات االقليمية والدولية للتجارة الخارجية في الجزائر

تاا للى دول التح للاد ااورو للي الشل لريك الرئيس للي ل ج ازئ للر ينسل ل

ع للى التل لوالي %38

واردات و %51.9ص للادرات االنس للاة لس للنة 2016د واالماارنللة م للع سللنة  2015ف ا للد سللج ت
ال لوارادت الاادمللة مللن دول التحللاد ااورو للي إنخ ا لاً ينسللاة %9د حيللث إنخ للن إجمللالي

الواردات من  25.48م يار دوالر مريكي سنة  2015إللى  17.92م يلار دوالر مريكلي علام
2016د وفللي الماايللل تراجعللت صللادرات الج ازئللر إلللى هللذه الي للدان اايمللة  6.24م يللار دوالر
مريكللي فللي عللام  2016ل ينسللاة قللدرة يل ل %27.15ماارنللة اسللنة  2015يللن قللدر إجمللالي

الصادرات الجزائرية لي دان التحاد ااورو لي ي ل 22.97م يلار دوالر وهلو ملا يرجلع ساسلاً إللى
إستمرار إنخ ان سعر الن ط في ااسواب العالمية.

مللا االنسللاة لللدول منظمللة التعللاون القتصللادل (خللارة التحللاد ااورو للي) ف اللد ي غللت

واردات الجزائر من هذه الي لدان ملا نسليته  %13ملن إجملالي اللواردات وملا نسليته  %21ملن

إجمللالي الصللادرات وذلللك سللنة 2016د واالماارنللة مللع عللام  2015فءنلله يناغللي الشللارة إلللى
الزيادة في قيمة الصادرات الموجهة لهلذه اللدول (خلارة التحلاد ااورو لي)د حيلث إنتا لت ملن

 5.29م يللار دوالر مريكللي سللنة  2015إل لى  6.25م يللار دوالر مريكللي سللنة  2016ل مللا

يعادل  %18.21في حين سج ت واردات الجزائر من هذه اللدول إنخ ا لاً خلإلل ن لس ال تلرة
قدر يل.%14.5

كمللا يشللهد الحجللم الجمللالي ل ماللادالت التجاريللة مللع الي للدان ااورو يللة ااخللرى (خللارة

التح للاد ااورو للي ومنظم للة التع للاون والتنمي للة القتص للادية) تراجعل لاً وذل للك ف للي حصص للها م للن
السللوب التجاريللة امللا ياللار  %25.6ماارنللة اسللنة 2015د يللن قللدرت يل ل 1.22م يللار دوالر
مريكي سنة  2015و 9.09م يار دوالر مريكي سنة .2016

مللا فيمللا يخللص الماللادالت يللين الج ازئللر ودول مريكللا الجنو يللة ف اللد شللهدت نوع لاً مللن

الستارار سوا اً من جان

الصادرات والتي تي لم حلوالي  1.6م يلار دوالر و جانل

اللواردات

والتللي تي للم ح لوالي  2.8م يللار دوالر وهللو مللا ياللدر اح لوالي  5إلللى  %6مللن إجمللالي واردات

الج ازئللرد وهللو الثاللات الللذل ميللز كللذلك الماللادالت التجاريللة مللع الللدول ااسلليوية حيللث ي غللت
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واردات الجزائر إلى هذه الدول ق ي لة جلداً ماارنلة املا تسلتورده مهلا وهلو ملا يالدر احلوالي 2.3

م يار دوالر.

ولاللد سللج ت الماللادالت التجاريللة (صلادرات وواردات) مللع الللدول العر يللة (خللارة إتحللاد

المغر الغر ي) في سنة  2016إنخ ا اً ب ي اً ماارنة اسلنة  2015حيلث ي لم حجلم التالادل
التجللارل مللع هللذه الللدول  2.49م يللار دوالر مريكللي ليصللل إلللى  2.31م يللار دوالر مريكللي

وذلل للك يءنخ ل للان قل للدره  %6.87وهل للو ن ل للس النخ ل للان الل للذل شل للهدته المال للادالت التجاريل للة
الجزائريللة مللع دول المغللر العر للي حيللث إنخ
 %7.4ماارنة سنة .2015

للت هللذه الماللادالت سللنة  2016امللا ياللار

م للا ع للن الما للادالت التجاري للة الجزائري للة م للع ال للدول اافرياي للة فه للي متوا للعة ج للداً ال

تتجاوز نصا م يار دوالر.

351

الفصل الخامس

التوجهات االقليمية والدولية للتجارة الخارجية في الجزائر

المبحــث النــاتي :تحريــر التجــارة الخارجيــة الجزائريــة نــمن متطلــة التجــارة

الحرة العربية الكبرى

سللعت الللدول العر يللة ومللن يينهللا الج ازئللر جاهللدة نحللو التبامللل القتصللادل فللي شللكاله

المخت للةد وذلللك مللن جللل تشللجيع التاللادل التجللارل فيمللا يينهللا والسللت ادة مللن حجللم السللوب
للمن المنباللة العر يللة كام للةد وفللي هللذا البللار وقعللت العديللد مللن إت اقيللات التعللاون والتللي

خ اللت فللي تحايل ااهللدار التللي نشللرت مللن ج هللا خاصللة فللي مجللال التجللارة اليينيللةد ولبللن

التبللورات الس لريعة التللي يشللهدها القتصللاد العللالمي جعللل الللدول العر يللة ت كللر مللن جديللد فللي
إقامة تبتل إقتصادل عر ي ُيمكنها من مسايرة ت ك التبورات وهلو ملا نلتت عنله إنشلا منبالة
التجارة الحرة العر ية البيرى.
المطلب األول :تحديات اال تنمام الى متطلة التجارة الحرة العربية الكبرى

 أوالً :أهداف متطلة التجارة الحرة العربية الكبرى

ته للدر إت اقي للة منبا للة التج للارة الحل لرة العر ي للة البي للرى إل للى تحري للر التج للارة ي للين ال للدول

العر ية ااع ا م تزمة يتحاي ااهدار ا تية (:)1

 زيادة حجم التاادل التجارل يين الدول ااع ا ع ى الر م من ن اعن هذه الي لدانلللديها منتجللات مماث للة واالتللالي فهللي منافسللة فيمللا يينهللاد ولبللن يمكللن ن تبللون مكم للة

لاع ها في سواب التصدير.

 الهتم ل للام امال للاييس الجل للودة والنوعي ل للة لتحايل ل ل المنافسل للة الس ل للعرية وزيل للادة الحص ل للصالتسوياية.

 خ ل ل س للوب بي للر و بث للر تجانسل لاً واالت للالي ج للذالمااشرة (االق يميةد ااورو ية والدولية).

المزي للد م للن االس للتثمارات ااجنيي للة

 تبوير السياسات النادية والمصرفية لتمويل ال عاليات التجارية. 1رانية ثابت الدروبي ،منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  GAFTAوآثارها في التجارة العربية البينية والزراعية بشكل خاص (آثار GAFTAفي التبادل التجاري
السوري مع دول املنطقة)( مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية  ،املجلة ، 23العدد األول ،) 2007،ص.207 .
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 و للع ااسللس لايللام مسللتويات بثللر تبللو اًر لتبتللل إقتصللادل عر للي (إتحللاد جمركلليدإتحاد إقتصادل ونادل)

 تعزيل للز الال للدرة الت او ل للية ل ل للدول ااع ل للا فل للي التعامل للل مل للع التبل للتإلت القتصل للاديةالق يميللة الاويللة وحتللى فللي إبللار النظللام التجللارل متعللدد اابلرار مللع منظمللة التجللارة

العالمية.

 زيادة وتعمي التلرااط القتصلادل يلين اللدول العر يلة وهلو ملا ملن شلرنه ن يسلاهم فليإستارار و من المنباة.

 ناتياً :الملومات األساسية إلتجاح متطلة التجارة الحرة العربية الكبرى
ر م ن محاوالت إقامة تبتل إقتصادل عر ي مشترك تعود إلى الخمسلينات ملن الالرن

الما للي إلللى ن ت للك المحللاوالت حااللت نتللائت مخياللة ل مللال فللي مجم هللاد ولبللي ال يكللون
مصللير منباللة التجللارة الح لرة العر يللة البيللرى ن للس مصللير المحللاوالت السللاااة اليللد مللن تللوفر

مجموعللة مللن الماومللات والشللروك يمكللن السللتناد ع يهللا مللن جللل النج لاا فللي إقامللة التبتللل
القتصادل وتعمل ع ى ت عيل الجهود التبام ية وت من لها الستمرار ا اع ية.
وتتمثل هم هذه الماومات فيما ي ي(:)1
 -1تللوفر الرادة السياسللية وهللو مللا يتج للى مللن خللإلل ن إنشللا منباللة التجللارة الح لرة
العر ية البيرى قد صدر ع ى مسلتوى م لوك ورتسلا اللدول العر يلة وهلو ملا يمكلن

إعتال للاره متش ل ل اًر إيجايي ل لاً ع ل للى تل للوفر الرادة السياسل للية والتل للي يعتيل للر وجودهل للا م ل ل اًر
للرورياً لايللام هللذه المنباللة ع للى إعتاللار ن هللذه العم يللة التبام يللة عم يللة سياسللية

واقتصادية في ن س الوقت.

 -2السللند الاللانوني لمنباللة التجللارة الح لرة العر يللة البيللرى وهللو شللرك متللوفر فللي هللذه
المنباة والتي تستند إلى إت اقية تيسلير وتنميلة التالادل التجلارل يلين اللدول العر يلة

( )1981والتللي تعتيللر البللار الاللانوني لمنباللة التجللارة العر يللة والتللي اليللد ع للى

 1معراج هواري ،منطقة التجارة الحرة العربية(العراق :الندوة العلمية السادسة والعشرين ملركز الدراسات اإلقليمية لجامعة املوصل ،)2007 ،ص ص10-9 .

353

التوجهات االقليمية والدولية للتجارة الخارجية في الجزائر

الفصل الخامس

الللدول ال ار اللة فللي الن للمام إلللى المنباللة ن توقللع ع يهللا والً كنللو مللن اللت لزام

والسند الاانوني.

 -3اليرنامت الزمني لقامة منباة التجارة الحرة وهو يعتير م اًر

رورياً ل عت ارر يها

خاصللة مللن بللرر المنظمللة العالميللة ل تجللارةد ولللذلك و للع المج للس القتصللادل
والجتمللاعي لجامعللة الللدول العر يللة يرنامجلاً تن يللذياً لهللذه المنباللة يمتللد خللإلل فتلرة
زمنيللة قللدرها عشلرة سللنوات كللان مللن الماللرر ن تنتهللي فللي عللام  2007وذلللك مللن
جل التماشي مع قواعد و حكام المنظمة العالمية ل تجارة.

 -4الم ي نحلو تبييل يلرامت إصلإلحات إقتصلادية فلي اللدول ااع لا قائملة ع لى
إقتص للاد الس للوب وتحري للر التج للارة الخارجي للة وه للو اام للر ال للذل ي للتدل إل للى تا للار

السياسات القتصادية في العديد من الدول العر ية.

 -5إنشا متسسات العمل العر ي المشترك التي من شرنها ن تساهم اشكل فعلال فلي
تشكيل منا

بثر إيجاييلة لتنميلة المالادالت القتصلادية العر يلة وتلوفير بيلر قلدر

ممكن من التنسي وتوفير المع ومات التجارية عن ااسواب العر ية.

 -6تاللار مسللتويات التبللور القتصللادل مللن الللدول العر يللة وهللو مللا مللن شللرنه تسللهيل
عم يللة التخصلليص النتللاجي واعللادة توزيللع الم لوارد يللين ت للك الللدول داخللل منباللة
التجارة الحرة العر ية البيرى.

 -7التوج لله نح للو عا للد إت اقي للات ثنائي للة لتحري للر التج للارة الييني للة والت للي تعتي للر م للن ه للم
الخبوات التي قد تتدل إلى الس ار في إقامة واسلتبمال منبالة التجلارة الحلرة ملن

خإلل المرور ع ى تحرير التجارة الثنائية.

 -8حري للة إس للتخدام المل لوانح وتحري للر خ للدمات النا للل والترانزي للت وه للو ح للد الماوم للات
ااساسللية والتللي مللن ال للرورل ع للى دول المنباللة اللت لزام يهللا مللن خللإلل تللوفير

التسهيإلت الإلزملة التلي تعملل ع لى تسلهيل حركلة النالل والترانزيلت داخلل ار لي

ك للل دول للة م للن ال للدول ااع للا وذل للك اغ للرن خ ل ل إنس لليا

ف للي حرك للة السل ل ع

المتداولللة داخللل المنباللة واالتللالي يللتدل إلللى زيللادة حجللم التجللارة اليينيللة وهللو مللا
يتدل إلى نجاا واستمرار منباة التجارة الحرة العر ية البيرى.
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 -9كما ن توفر إنتاة سل عي قايلل ل تلداول والتجلارة اليينيلة يعلد ملن هلم عواملل نجلاا

المنبا للة وال للذل يعن للي ن تمت للك ال للدول العر ي للة ااع ل لا قواع للد إنتاجي للة سل لوا اً
صناعية و زراعية تنتت كميات من السل ع ت لوب حاجلات الب ل الح لي لبلل دوللة
ذات جودة و سعار تنافسية.

 نالناً :العلبات التي تواجه متطلة التجارة الحرة العربية الكبرى
ع للى الللر م مللن إن للمام

ل

الللدول العر يللة إلللى المنباللة إال ن تحريللر التجللارة فيمللا

يين الدول العر ية هدر زيارة حجمها ال يتحا فالط ملن خلإلل إ ازللة الرسلوم الجمركيلة .وانملا

يتب ل

كللذلك إتخللاذ العديللد مللن الج ل ار ات ل ازلللة العااللات التللي تعتللرن سلليل تحاي ل ذلللك

الهدر وتتمثل هم ت ك العااات فيما ي ي(:)1

 -1تلص المعلومات وغياب الشفافية:
عم يللة تحريللر التجللارة ال تتمثللل فاللط فللي إ ازلللة الرسللوم الجمركيللة والرسللوم وال لرائ

ااخللرى والايللود يللر الجمركيللةد يللل هللي تلرتاط كللذلك االسياسللات االقتصللادية الب يللة والجزئيللة

فللي مجمللل الاباعللاتد وهللو مللا يجعللل مللن الش ل افية وتللوفر المع ومللات عللن كللل مللا يخللص

الج ل ار ات الداريللة والسياسللات القتصللادية والتجاريللة ذات هميللة االغللة فللي تن يللذ المنباللةد
فءتخاذ ل إج ار ات و سياسلات تجاريلة

لرييية و حمائيلة ملن شلرنها ن تلتدل إللى خسلائر

هامة خاصة في حالة عدم اعإلم الدول ااع ا في المنباة يهذه الج ار ات.

كمللا ن عللدم تللوفر المع ومللات حللول ااس لواب العر يللة وااسللعار التاادليللة والمكانللات

النتاجية والستيرادية والتصديرية لمخت ا الس ع ومواسم الذرة االنساة ل منتجات الز ارعيلة ملن
ش للرنه ن ي للنعكس سل ل ااً ع للى التا للادل التج للارل ي للين ال للدول ااع للا  .فع للدم ت للوفر ك للل ه للذه
المع ومللات و يرهللا قللد يكللون عائا لاً مللام الابللا الخللاص ويحللول دون السللت ادة مللن ال للرص

التسوياية وهو ما يعتير جان

1

مهم جداً اليد ع ى الدول ااع ا الهتمام اه.

صندوب الناد العر يد التارير االقتصادل العر ي الموحدد 2011د ص ص.325-323 .
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 -2التمييز النريبي:
إن فللرن

لرياة ع للى الس ل ع المسللتوردة تخت للا نسلليتها عللن ت للك الم رو للة ع للى

المنللتت المح للي قللد يللتدل إلللى حللدوث معام للة تميزيللة .كمللا ن فللرن رسللوم مخت للة خاصللة
االمنتجللات المسللتوردةد مثللل رسللوم مباااللة المواصل ات و رسللوم كشللا مخيللرل و يرهللاد كمللا

يللتم فللي اعللن الحللاالت التعسللا فللي تبييل الجل ار ات ممللا يللتدل إلللى زيللادة التبللاليا ع للى

المنللتت المسللتورد و حتللى منللع دخوللله احجللة عللدم المباااللةد كللل هللذه الج ل ار ات تا للل مللن
فرص المنافسة العادلة وتعتير امثااة نو من الحمائية ير الجمركية.
 -3الليود غير الجمركية:
تعتير الايود ير الجمركية العائ اابير مام تحرير التجارة العر ية اليينية فلي إبلار

منباللة التجللارة الحلرة العر يللة البيللرىد فللءلتزام الللدول العر يللة فللي إبللار تحريللر التجللارة لللم يكللن

فاط يءزالة التعري ة الجمركية وانما كذلك يءزالة كافة الايود الداريلة والناديلة والبميلة اال لافة

إلللى تحريللر السل ع العر يللة مللن الرسللوم وال لرائ

ذات ااثلر المماثلللد وهللو مللا يتب ل

تعللاون

كافة اابرار من حكوملات وقبلا خلاص ولجلان فنيلة تلم إنشلاتها خصيصلاً لهلذا الغلرن.
والايلود يلر الجمركيلة هلي كافلة الايلود علدا الرسلوم اال لرائ ذات ااثلر المماثللد وال يكلون

لها إرتااك اسعر الس عة وينتت عن تبيياها الحد ملن كميلات اللواردات علن و لعها فلي حاللة

التجللارة العاديللة .وهنللاك عللدد مللن الايللود يللر الجمركيللة مبااللة فللي عللدد مللن الللدول العر يللة

تتمثل همها في:

أ -الليود الفتية:
لاد نلص اليرنلامت التن يلذل ل منبالة ع لى

لرورة تبييل ميلد المعام لة الوبنيلة ع لى

الس ع المستوردة من الدول ع ا المنبالة وذللك فيملا يتع ل االمواصل ات والمالاييسد ااملر

الذل معمول اه في الت اقيات الدولية في إنتظار الت اب ع لى مواصل ات عر يلة موحلدة .ملع

التربي للد ع للى ع للدم التعس للا ف للي التبييل ل

المباااة.

و الماالغ للة ف للي تب للاليا الحص للول ع لللى ش للهادة
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ب -الليود الكمية واإلدارية:
ويتمثل هذا النو من الايود إما في إشتراك إستخراة رخصة إسلتيراد اغلرن الحلد ملن

البمي للة المس للتوردة م للن السل ل ع ا ل لران حمائي للةد و من للع إس للتيراد السل ل ع اصل ل ة ك ي للة ل للن س

الغرن.

ج -الليود التلدية:
ت جر اعن الدول العر ية الع وة في المنباة نتيجلة لظلرور إقتصلادية معينلة إللى إتخلاذ

إج ار ت ملن شلرنها ن تحلول دون حريلة التحلويإلت الناديلة وهلو ملا يتب ل

معالجلة المشلابل

النادية المرتابة االمعامإلت التجارية في إبار منباة التجارة الحرة العر ية البيرى.

المطلب الناتي  :العلقـات التجـارة الخارجيـة للجزائـر مـ دول متطلـة التجـارة الحـرة

العربية الكبرى قبل االتنمام الى المتطلة

 أوال :التجارة الجزائرية م دول المتطلة قبل االتنمام
إن تللاريا الماللادالت التجاريللة الجزائريللة مللع الللدول العر يللة يعللود إلللى مللا قيللل إن للمام

الج ازئللر إلللى منباللة التجللارة الح لرة العر يللة البيللرى د وان كانللت الج ازئللر قللد تللرخرت فللي هللذا
الن للمام د واذا تللم االبللإل ع للى هللذه الماللادالت ل تلرة خمسللة سللنوات قيللل الن للمام تظهللر

كما هي ع يه في الجدول التالي :
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الجدول رقم ()32
حجم التجارة الخارجية الجزائرية للسل م دول متطلة التجارة الحرة العربية الكبرى
خلل الفترة 2008 – 2004
الوحدة  :م يار دوالر
الستــــوات

البتـــــود

الصادرات

2004

2005

2006

2007

2008

اجمالي الصادرات الس عية الجزائرية إلى دول العالم

31.28

46.04

54.54

59.17

79.27

صادرات الجزائر إلى دول المنباة

0.99

01.03

01.10

01.01

02.40

03.18

02.23

02.01

01.70

03.02

اجمالي الواردات الس عية الجزائرية من دول العالم

18.17

19.85

21.37

27.31

39.36

واردات الجزائر من دول المنباة

0.556

0.543

0.636

0.604

0.948

03.05

02.73

02.97

02.21

02.40

اجمالي التجارة الخارجية الجزائرية مع دول المنباة

1.546

1.573

1.736

1.614

3.348

و عية الميزان التجارل

0.424+

0.487+

0.464+

0.406+

1.452+

نساة صادرات الجزائر نحو دول المنباة إلى اجمالي
الصادرات ()%

الواردات

نساة واردات الجزائر من دول المنباة إلى اجمالي
الواردات ()%

الميزان التجاري

المصدر  :من اعداد البال

 20015د ص-صد 99-97

اعتملاداً ع لى نشلرة االحصلا ات االقتصلادية ل لدول العر يلة د صلندوب النالد العر لي د

يت ن من خإلل الجدول ن الميلزان التجلارل ل ج ازئلر ملع الي لدان العر يلة وخلإلل فتلرة

خمسللة سللنوات التللي تسللي ان للمام الج ازئللر إلللى منباللة التجللارة الح لرة العر يللة البيللرى يسللجل

فائ لاً د خاصللة فللي سللنة  2008يللن ارت للع هللذا ال للائن ليي للم  1.45م يللار دوالر يينمللا لللم
يتعللدى نصللا م يللار دوالر خللإلل ال ت لرة مللن  2004إلللى  2007د والللذل يرجللع ساس لاً إلللى

إرت للا كييللر فللي صللادرات الج ازئللر إلللى دول المنباللة والتللي شللك ت رقمللا جديللداً قللار 2.4

م يار دوالر خإلل سنة  2008ديينما كانت تتراوا يين ما قيمته حوالي م يار دوالر في ال تلرة
 2007 – 2004د مع زيادة احوالي  300م يون دوالر في واردات الجزائر من دول المنباة

والتللي ي غللت حلوالي  948م يللون دوالر سللنة  2008د يينمللا لللم تتعللدى  600م يللون دوالر فللي
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السنوات الساااة د واالتالي ف اد شهدت سنة  2008إرت اعاً محسوساً في حجم الماادالت يين
الج ازئللر ودول منباللة التجللارة الحلرة العر يللة البيللرى قيللل إن للمامها ال ع للي د ف اللد ي للم إجمللالي
التجارة الخارجية ل جزائر مع المنباة ما قيمته  3.34م يلار دوالر ل يزيلادة قلدرة ي ل % 200

ماارنللة اسللنة  2007وهللو مللا قللد يعتيللر هللم ااسللاا

التللي عج للت فللي ان للمام الج ازئللر إلللى

منباللة التجللارة الح لرة العر يللة البيللرى  :ويرجللع هللذا االرت للا

ساس لاً إلللى الزيللادة فللي سللعار

متوسط الن ط الخام في السوب العالمية والذل ي م  133دوالر ل يرميل.

مللا فيمللا يخللص نسللاة صللادرات وواردات الجللازئر مللن والللى دول منباللة التجللارة الحلرة

العر يللة البيللرى االنسللاة إلللى اجمللالي صللادرات وواردات الج ازئللر مللع دول العللالم فهللي نس ل

للعي ة جللداً حيللث سللج ت سللنة  2004ع للى نسللاة لهللذه الصللادرات والتللي قللدرة يل ل % 3.18

وكذلك ع ى نساة فيما يخص الواردات والتي ي غت .% 3.05

 ناتيا :تركيبة الصادرات والواردات الجزائرية م دول المتطلة قبل اإلتنمام
ال تخت للا خصللائص صللادرات الج ازئللر إلللى دول منباللة التجللارة الحلرة العر يللة البيللرى

عللن خصللائص صللادرات الج ازئللر إلللى شللركائها التجللاريين مللن مللا اللاقي الللدول ااخللرى والتللي
يغ

ع يها المحوقات من ن بط و از بييعي ما ما في المنتجات المصدرة فتمثل في

( )1

:

أ -متتجـــات صـــتاعية  :وتتمثللل المنتجللات الصللناعية فللي الزنللك وخإلئبلله مشللتاات

الهيدروكار ونات د االسمنت د ن ايات الحديد والص

اإلستيكية و يرها.

د قبا

يار د مواد زجاجية د اكرات

ب -متتجات فلحية وغذائية  :وتتمثلل اااسلاً فلي البملرة الز اديلة البسكسلي ومخت لا

العجائن د الخ روات وال وابه د التمر و يرها.

ج -متتجات الصيد البحري  :وتتمثل اساساً في ااسماك المجمدة والبازجة

 1بورحلة ميلود ،إشكالية إنضمام الجزائرإلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التقييم واآلفاق ،مذكرة ماجستير( جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ،كلية العلوم
االقتصادية) 2011 ،ص ص.174 -173 .
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ما فيما يخص بييعة الواردات فتتمثل ساساً في :
أ -المتتجـات الصــتاعية  :وتتبلون عموملاً ملن جل از المنشل ت البلااإلت البهر ائيللة د
ومواسلير مجموعلات توليلد البهر لا د

مابورات ومابورات تص ية لمخت ا العر ات د نايي

اسمنت د المسبحات الحديدية و يرها.

ب -المتتجــات الفلحيــة والفلحيــة المحولــة  :تتمثللل ساس لاً فللي السللكر د الحسللا د

الحيللو الجافللة كللالحمص والعللدس وال للول د مركللز البمللابم د تح لليرات المستخ صللات د
الزيللوت والللدهون النااتيللة د الاسللكويت د التوايللل د العصللائر د والشلليكوالته د الخمي لرة د مركللز

نشا الذرة د الشال والمشرواات الغازية.

 نالنا :أهم الشركاء التجاريين للجزائر من دول المتطلة قبل االتنمام (ستة )2008
واالبإل ع ى التوزيع الجغرافي لبل من صادرات وواردات الجزائر إللى دول منبالة

التج للارة الحل لرة العر ي للة البي للرى قي للل الن للمام واذا خل لذنا س للنة  2008كعين للة نتحص للل ع للى
الجدول التالي :

الجدول رقم ()33
أهم الشركاء التجاريين للجزائر من دول متطلة التجارة الحرة العربية الكبرى لستة 2008

الوحدة :م يون دوالر
الدول المستوردة

الايمة
855.7

النساة %
35.63

المغل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للر

710.9

29.60

مصل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للر

مص ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للر

606.6

25.26

الس ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للعودية

141.2

االمل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للارات

88.9

03.70

ااردن

129.8

13.68

ا للاقي دول المنبا للة

139.1

05.79

ال ل للاقي دول المنبال ل للة

87.8

09.25

المجم ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للو

2401.2

100

المجمل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للو

948.6

100

تل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للونس

المصللدر  :الجللدول مللن اعللداد البالل

الدول المصدرة
ت ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للونس

الايمة %
394.2

النساة %
41.55

195.6

20.61
14.88

ااالعتمللاد ع للى نشلرة االحصللا ات االقتصللادية ل للدول العر يللة لسللنة 2015د

مرجع سي ذكره د ص-صد .99-97
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م للن خ للإلل الس للاي يتي للين ن العام للل الا للر الجغ ارف للي ي عل ل دو اًر كييل ل اًر ف للي التوزي للع
الجغ ارف للي ل ش للركا التج للاريين ل ج ازئ للر م للن دول منبا للة التج للارة الحل لرة العر ي للة البي للرى وذل للك

خاصللة فيمللا يتع ل االللدول المسللتوردة مللن الج ازئللر حيللث تحتللل تللونس المرتاللة ااولللى اايمللة
إجمالي ت وب  855م يون دوالر مريكي كلواردات ملن الج ازئلر وهلو ملا يمثلل  % 35.63ملن

اجمللالي صللادرات الج ازئللر إلطللدول المنباللة لتللرتي الجللارة الغر يللة ل ج ازئللر وهللي المغللر فللي
المرتاة الثانية واايمة إجمالية تادر يل  710.9م يون دوالر مريكي ينسلاة تالدر ي ل % 29.60

لتلرتي مصلر فللي المرتالة الثالثللة اايملة ت لوب  606م يللون دوالر مريكلي ل نسللاة % 25.26

من جمال الصادرات لترتي كل من الليمن والسلودان فلي الملتخرة امالالم مالدره ي ل  0.4و 0.3

م يون دوالر ع ى التوالي

اما فيما يخص الواردات الجزائرية من دول منباة التجلارة الحلرة العر يلة البيلرى والتلي

ي غت في مجم ها نساة  2008ملا قيمتله  948.6م يلون دوالر مريكلي د ف الد حافظلت تلونس

ع ى المرتاة ااولى قيمة تادر يل  394.2م يون دوالر نسلاة مالدرة ي ل  % 41.55ملن اجملالي
الواردات لترتي مصر في المرتاة الثاني احجم واردات قدرة قيمته يل  195.6م يون دوالر وهو

م للا يع للادل  % 20.6م للن اجم للالي واردات الج ازئ للر م للن دول المنبا للة د ام للا المرتا للة الثالث للة
والرااع للة فت للرتي ك للل م للن الس للعودية والم للارات احج للم واردات متا للار ما للدر ي ل ل  % 14.88و

 % 13.68ع ى التوالي  .ما ااقي الدول مجتمعة فتادر واردات الجزائر منها يل  878م يون

دوالر في متخرتها السودان يل  0.2م يون دوالر واليمن يل  0.1م يون دوالر.

المطلــب النالــث  :التجــارة الخارجيــة الجزائريــة فــي إطــار متطلــة التجــارة الحــرة العربيــة

الكبرى

 أوال  :إتنمام الجزائر إلى متطلة التجارة الحرة العربية الكبرى
وقعت الجزائر يتاريا  2004/08/03ع ى ات اقية تنمية وتيسير التاادل التجارل العر ي ليتم

اعدها العإلن الرسمي عن الن مام ل منباة سنة  2007ملن قيلل رئليس الجمهوريلة وذللك

فللي الامللة االقتصللادية واالجتماعيللة االريللان قيللل ن تللدخل حيللز التن يللذ فللي اللان ي 2009

تشللجيعاً ل تبامللل االقتصللادل العر للي و كخبللوة نحللو الوحللدة االقتصللادية العر يللة ولللو ن هللذا
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الن مام يمكن ن يعتير مترخ اًر نوعاً ما د ما عن هدار ان لمام الج ازئلر إللى هلذا التبتلل

االقتصللادل فهللي عديللدة فهللذا الت للاب سلليمكن الج ازئللر مللن تنويللع شللركائها ع للى إعتاللار ن

المنبالة العر يللة تمثللل سللوقاً مهمللة ل منتجللات الجزائريللة خللارة قبللا المحروقللات وهللو مللا مللن
شللرنه التخ يللا مللن حللدة التاعيللة االقتصللادية لهللذا الابللا  .كمللا ن ان للمام الج ازئللر إلللى
منباللة التجللارة الح لرة العر يللة البيللرى مللن شللرنه كللذلك ن يشللجع ع للى االسللتثمارات العر يللة
اليينية وتح يز الشرابة

من المنباة العر ية اال افة إلى تدعيم التنافسية يلين المتسسلات

الجزائريل للة وخل للدمات إسل للتارار ااسل للعار و ل للمان وف ل لرة المنتوجل للات وكل للذلك تجن ل ل
ال رييي ل تخ يا من ااعاا المالية وتشجيع التاادل الييني

( )1

الزدواة

 ناتيــا :إتعكاســات إتنــمام الجزائــر إلــى المتطلــة علــى مبادالتهــا التجاريــة مـ الـدول
العنوة

ت م منباة التجارة الحرة العر ية البيرى تسعة عشر دولة اما فيها الج ازئلر ل جميلع
الدول العر ية ما علدا الصلومال د جييلوتي وجلزر الاملر وع لى اللر م ملن ن ان لمام الج ازئلر

إلللى المنباللة ودخولهللا حيللز التن يللذ سللنة  2009اعللد متللرخ اًر نوع لاً مللا ماارنللة مللع اللاقي الللدول
واالبإل ع ى حجم التجارة يين الجزائر ودول المنباة اعد ذلك التلاريا فهلي كملا هلو ميلين

في الجدول التالي :

 1زيرمي نعمية ،التجارة الخارجية الجزائرية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (الواقع  :املعوقات  ،اآلفاق) ( املجلة الجزائرية لالقتصاد واالدارة ،العدد ،08
جامعة املدية ،أفريل  ،)2016ص.201 .
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الجدول رقم ()34

حجم التجارة الخارجية الجزائرية للسل م دول متطلة التجارة الحرة العربية الكبرى بعد
االتنمام خلل الفترة 2015 – 2009
الستــــوات
البتـــــود
اجمالي الصادرات الس عية الجزائرية إلى

الصادرات

دول العالم
صادرات الجزائر إلى دول المنباة
نساة صادرات الجزائر نحو دول المنباة
إلى اجمالي الصادرات ()%
اجمالي الواردات الس عية الجزائرية من

الواردات

دول العالم

واردات الجزائر من دول المنباة
نساة واردات الجزائر من دول المنباة
إلى اجمالي الواردات ()%

الميزان التجاري

اجمالي التجارة الخارجية الجزائرية مع
دول المنباة
و عية الميزان التجارل
المصدر  :من اعداد البال

الوحدة  :م يار دوالر

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

45.19

57.05

73.48

71.68

64.97

62.88

34.66

01.45

01.95

02.38

03.02

03.61

03.5

02.2

03.12

03.41

03.23

04.25

05.55

05.56

06.05

39.29

40.47

47.24

50.37

55.02

58.58

51.70

01.43

01.66

02.29

02.19

03.26

02.6

02.5

03.63

04.10

04.84

04.34

05.92

04.43

4.83

2.84

03.61

04.67

05.21

16.87

06.1

04.6

0.02-

0.29

0.09

0.83

0.35

0.9

0.4 -

اعتمادا ع ى نشرة الحصا ات االقتصادية ل دول العر ية د مرجع سي ذكره
ً

يت ن من خإلل الجدول وفلي السلنة ااوللى ( )2009الن لمام الج ازئلر إللى منبالة

التجللارة الح لرة العر يللة البيللرىد تسللجيل عجللز فللي المي لزان التجللارل ل ج ازئللر مللع دول المنباللة
وهللو اامللر الللذل يحللدث اول م لرة ماارنللة االسللنوات الما للية د حيللث إنخ

للت ص للادرات

الج ازئللر مللن  2.4م يللار دوالر سللنة  2008إلللى  1.41م يللا دوالر سللنة  2009د ويرجللع ذلللك
إلللى عللدم إسللت ادة صللادرات الج ازئللر خللارة المحروقللات مللن م ازي لا االت للاب الموقللع بي للة فت لرة
اار ع شهر ااولى من السنة وذلك نتيجة عدم إستبمال الج ازئلر لإلجل ار ات التانيلة الخاصلة

اعم يلة اان للمامد هللذا اال للافة إلللى ت ارجللع صللادرات الج ازئللر اصل ة عامللة نتيجللة النكمللاه
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ف للي الس للوب الع للالمي ف للي ت للك ال تل لرة وانخ للان الب ل ل

الع للالمي ع للى المحروق للاتد واالت للالي

إنخ للان ب ل الللدول العر يللة ع للى المحروقللات الجزائريللة والتللي تمثللل نسللاة كيي لرة جل ًلدا مللن
إجمللالي صللادرات الج ازئللر إلللى دول المنباللة هللذا مللن جهللة ومللن جهللة خللرى شللهدت واردات

الج ازئ للر إرت اعل لاً ق للدرة  % 48ل اايم للة ق للدرها  1.41م ي للار دوالر س للنة  2009مااي للل 948
م يللون دوالر س لنة  2008نتيجللة عللدم إخ للا العديللد مللن المنتجللات إلللى الحاللوب الجمركيللة
وتمتعها امزايا الع ا في إبار المنباة

( )1

لي للرتي رد الحكوم للة الجزائري للة سل لريعاً يءعإلنه للا ع للن قائم للة خاص للة سل ل يية امنتج للات

سللتوردها مللن المنباللة د فر للت اموجيهللا تعري للات جمركيللة يدايللة مللن شللهر حللان ي  2010د

وقللد و للعت الاائمللة مللن بللرر الغرفللة الوبنيللة ل تجللارة والصللناعة االتشللاور مللع المتعللام ين

القتصللاديين لتشللمل  1141منتللوة يللدخل
ذات ااولوية التي يج

للمن مللا تعتيلره الحكومللة الجزائريللة مللن المنتجللات

حمايتها من  3إلى  4سنوات  :من يينها منتجات الصلناعة الغذائيلة

والزراعة والنسيت والورب واادوات البهرومنزليلة د ليلتم اعلدها فلي شلهر ملارس  2010إ لافة

قائمللة جديللدة ل اائمللة السللاااة ت للم  370منللتت ليرت للع عللدد المنتجللات العر يللة التللي يتسللتمدها
المزايا الجمركية  1511منتت ( نظر الم ح رقم ) ويج

النتااه إلى ان إعداد قائملة سل يية

ال يعني منع إستيراد المواد المعنية يل إقصاتها من المزايا الجمركيلة التلي يلنص ع يهلا ات لاب

منباة التجارة الحرة العر ية البيرى

( )2

ليعود الميزان التجارل الجزائرل مع دول المنباة ليحا فائ اً خإلل ال ترة -2010

 2014وذلللك راجعلاً اساسلاً إلللى تعللافي سللعار اليتللرول وتحاياهللا رقاملاً قياسللية قيللل ان تعللاود

النخ للان يدايللة مللن الثإلثللي ااخيللر لسللنة  2014وخللإلل سللنة  2015كام للة د يللن سللجل

المي لزان التجللارل عج ل اًز قللدره  400م يللون دوالر نتيجللة االنخ للان الحللاد فللي اسللعار اليتللرول
واالتالي إنخ ان قيمة الصادرات إلى  2.1م يار دوالر ماايل  3.4م يار دوالر سنة .2014

 1بورحلة ميلود ،إشكالية إنضمام الجزائرإلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التقييم واآلفاق ،مرجع سابق ،ص.200 .
 2املوقع الرسمي لوزارة التجارة الجزائرية .
https://www.commerce.gov.org/media/bibliotherque/sovreel/tarif-douane-10chif/annexe01ar.pdf
cousultele10/01/10018a11:00

364

التوجهات االقليمية والدولية للتجارة الخارجية في الجزائر

الفصل الخامس

ف اللد تراجعللت صللادرات الج ازئللر تجللاه ي للدان المنباللة اللابثر مللن  %40االنسللاة لسللنة
ت صادرات الجزائر من المحروقات إلى حوالي  2.1م يار دوالر ماايلل

 2014د ف اد إنخ

 3.5م ي للار دوالر ف للي  2014د م للا الص للادرات خ للارة المحروق للات فا للد س للج ت ه للي ااخ للرى

انخ ا اً قدر يل  %52لتي م قيمة إجمالية قدرها  121م يون دوالر كما هو ميين في الجدول
الجدول رقم ()35

تركيبة الصادرات والواردات الجزائرية م دول متطلة التجارة الحرة العربية الكبرى لستة 2015

الوحدة  :م يون دوالر

الصادرات
صادرات المحروقات
صادرات خارج المحروقات

الليمة
2100
121

 تمور
 كمر

 مياه معدنية و ازية
 عجائن ذائية
 ز ادل

متتجات صتاعية :



سل صتاعية
مواد فلحية وغذائية
الصيد البحري

متتجات فلحية وغذائية :

 سكر

الواردات

الليمة
2300
274
9.8

71.5
05
04.2
03.5
02.1
02.1
18.8
31

مونياك

 منتجات خرى
إجمالي الصادرات
المصدر  :من إعداد البال

2221

إجمالي الواردات

2583

ااالعتماد ع ى تارير الوكالة الوبنية لترقة التجارة الخارجة متوفر ع ى الرااط :

http://www.algex.dz/index.php/blog-export consulté le 25-01-2018 à 19h00

تمثل للل المنتجل للات ال إلحيل للة والغذائيل للة ح ل لوالي  %60مل للن اجمل للالي الصل للادرات خل للارة

المحروقات إلى دول المنباة منها  %67ملن السلكر فيملا يتمثلل الالاقي فلي اعلن المنتجلات

مثللل التمللور والبمللر د الميللاه المعدنيللة والغازيللة د العجللائن والز للادل د مللا المنتجللات الصللناعية

فهللي تمثللل  %40مللن الصللادرات خللارة المحروقللات نحللو المنباللة منهللا  18.8م ي لون دوالر
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صللادرات مللادة اامونيللاكد مللا االنسللاة ل لواردات الج ازئللر مللن المنباللة والتللي لمسللت إنخ ا لاً

ب ي لا فلي سللنة  2015ماارنلة االسللنة السلاااة لتصللل إللى  2.5م يللار دوالر ماايلل  2.6م يللار
دوالر د ل ارنخ للان قللدر يل ل  %4.2حيللث تراجعللت واردات الس ل ع الصللناعية مللن المنباللة
والمادرة يل  2.3م يار دوالر ينساة  % 4والمتمث لة اساسلاً الاإلسلتيكية والمحلوالت البهر ائيلة د
كمللا إنخ للت واردات الم لواد ال إلحيللة والغذائيللة إلللى  274م يللون دوالر ماايللل  291م يللون

دوالر في سنة  2014وتع ي اامر ساساً االخ لر الجافلة التليت د عصلير ال وابله د حيلو
التوايل د ح ويلات  :خ لر صلع اة وفوابله جافلة  :يينملا إرت علت واردات الصليد الاحلرل ي ل 2
 %والتي قدره يل  9.8م يون دوالر سنة 2015

 نالنـــا  :أهـــم الشـــركاء التجـــاريين للجزائـــر مـــن دول المتطلـــة بعـــد األتنـــمام (ســـتة
)2015

ااالبإل ع ى التوزيع الجغ ارفلي لبلل ملن صلادرات وواردات الج ازئلر إللى دول منبالة

التج للارة الحل لرة العر ي للة البي للرى اع للد اان للمام واذا خ للذنا س للنة  2015كعين للة فنحص للل ع للى

الجدول التالي

الجدول رقم ()36

أهم الشركاء التجاريين للجزائر من دول متطلة التجارة الحرة العربية الكبرى لستة 2015

الوحدة  :م يون دوالر

الدول المستوردة خارة المحروقات

الايمة

السنة

الدول المصدرة

الايمة

السنة

تونس

39

32

السعودين

619

24

المغر

21

18.3

مصر

490

19

لينان

13.3

11

تونس

439

17

سوريا

12

10

االمارات

335

13

السعودية

6.7

5.6

المغر

214

8.3

ااقي دول المنباة

2.9

23.1

ااقي دول المنباة

483

18.7

المجمو

121

100

المجمو

2583

100

المصدر  :من إعداد البال ااالعتماد ع ى تارير الوكالة الوبنية لترقة التجارة الخارجة متوفر ع ى الرااط :
http://www.algex.dz/index.php/blog-export consulté le 25-01-2018 à 19h00
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يتي للين م للن خ للإلل الج للدول الس للاي ان ت للونس تع للد الز للون ااول ل ج ازئ للر حي للث ق للدره

ص للادرات الج ازئ للر إل للى ت للونس ي ل ل  %32م للن حج للم جم للالي ص للادرات الج ازئ للر العام للة خ للارة

المحروق للات نح للو المنبا للة اايم للة اجمالي للة ق للدرها  39م ي للون دوالر منه للا  % 27م للن الس للكر
 %20زجاة مسلبن  %8االنسلاة ل ميلاه المعدنيلة والغازيلة و  %5ملن عصلير ال وابله د هلذا

ويعد المغر السلوب الثلاني احلوالي  %18.3ملن الصلادرات خلارة المحروقلات نحلو المنبالة

والتللي ت للم اامونيللاك يل ل  %81د التمللور  %9والزجللاة يل ل  %6د كمللا إسللتاي ت لينللان %11

مللن صللادرات الج ازئللر خللارة المحروقللاتد مللا هللم الللدول المصللدرة ل ج ازئللر فللي المنباللة سللنة
 2015كانللت العر يللة السللعودية  %24د مصللر  %19د تللونس  17ل ن التوزيللع الجغ ارفللي

ل شك ار التجاريين ل جزائر مع دول المنباة اعد اان مام للم يتغيلر كثيل اًر عنله قيلل االن لمام

والذل ساهم فيه الار الجغرافي يدرجة كييرة خاصة فيما يخص الصادرات.
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المبحث النالـث  :تحريـر التجـارة الخارجيـة الجزائريـة نـمن متطلـة التبـادل الحـر
م اإلتحاد األوروبي
لاد شهدت سياسلة االتحلاد ااورو لي تجلاه دول جنلو المتوسلط تبلو اًر نوعيلاً كييل اًر د
حيلث إنتا للت ملن سل و التعللاون إللى سل و المشللاركة واللذل يعتيللر نمبلاً حلديثاً مللن نمللاك

التبتإلت الق يمية ع ى إعتاار قيامه يين حد ابير التبتإلت االقتصادية الموجلودة فلي العلالم
ودول جنو المتوسط والتي يصنا

يهلا كلدول ناميلةد هلذا وتبلورت العإلقلات االقتصلادية

يللين الج ازئللر واالتحللاد ااورو للي والللذل يعتيللر هللم شلريك تجللارل لهللا تاعلاً لللن س السياسللة مللن

خللإلل توقيللع إت للاب ش لرابة والللذل سللتاام اموجالله منباللة ل تاللادل الحللر يللين الب لرفين فللي آفللاب
سنة 2020

المطلــب األول  :العلقــات االقتصــادية بــين الجزائــر واالتحــاد األوروبــي مــن التعــاون إلــى

الشراكة

 أوالً  :العلقات االقتصادية األوروجزائرية قبل مؤتمر برشلوتة
وقع للت ك للل م للن المغ للر وت للونس س للنة  1969ع للى ات اقي للة الشل لرابة م للع المجموع للة

ااورو ية وهو ما لم يحدث مع الجزائر د فالعإلقات يلين الج ازئلر والمجموعلة ااورو يلة كانلت

تبتسي بااعاً خاصاً في ت ك ال ترة جع تها ال تحتاة إلى إم ا مثل هذه الت اقيلات د حيلث
إس للتباعت ن تل لرفن اع للن مبالل ل

المجموع للة ااورو ي للة واس للتمرت ف للي الحص للول ع للى

ف ل يات جمركيللة لصللادراتها نحللو الج ازئللرد اال للافة إلللى اعللن االمتيللازات التللي تحص ل ت

ع يها الجزائر في ات اقيات اي يان في  19مارس  1962والمتع اة يءستاإلل الجزائر مع اتالا
نظام ت

ي ي مع فرنسا يسمن ل منتجات الجزائرية اللدخول إللى السلوب ال رنسلية اكلل حريلة د

ولبللن ومللع نهاي للة السللتينات ق للررت اعللن دول المجموع للة ااورو يللة ع للى لرار إيباليللا ن
تعتللرن ع للى مواص ل ة مللنن ف ل يات لصللادرات المنتجللات الجزائريللة نحللو دول المجموعللة د

وهو ملا دى إللى انبلإلب م او لات ثنائيلة يلين دول المجموعلة ااورو يلة ملن جهلة والج ازئلر
مللع جهللة خللرى وذلللك سللنة  1972مللن جللل الوصللول إلللى توقيللع إت للاب فللي إبللار مللا يسللمى
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السياسة المتوسبية الشلام ة د وهلو ملا تلوة الحالاً يتوقيلع الج ازئلر فلي  26فريلل  1976ع لى
ل لرار ا للاقي ال للدول المتوس للبية ع للى إت اقي للة تع للاون دخ للل حي للز التن ي للذ رس للمياً ف للي ن للوفمير
.)1(1978

وق للد ت للمنت ه للذه االت اقي للة مجموع للة م للن االت اقي للات الخاص للة االتا للادالت التجاري للة

التعللاون االقتصللادل د التانللي والمللالي ف للي الجانل
ومن جان

التجللارل نصللت دول المجموعللة ااورو يللة

واحد إع ا الصادرات الجزائر من الس ع الصناعية واعن الم ازيلا لصلادراتها ملن

الس ع الزراعية وذلك دون تبيي ميد المعام ة االمثل د يينما في المجال االقتصادل والملالي
د فاد تحص ت الجزائر ع ى إعانات مالية من دول المجموعة ااورو يلة وذللك اغلرن تمويلل

مخت للا اليل لرامت االقتص للادية واالجتماعي للة الت للي ت للمنتها الت اقي للة وذل للك م للن خ للإلل ر ع للة
يروتللوكإلت ماليللة إمتللدت مللن سللنة  1978إلللى ايللة  1996تحص ل ت الج ازئللر خإللهللا ع للى

إعانللات ماليللة إجماليللة قللدرت يل ل  949م يللون ايكللو منهللا  309م يللون ايكللو فللي شللكل اعانللات

ماليللة مادمللة مللن بللرر دول المجموعللة و  640م يللون إيكللو فللي شللكل قللرون ممنوحللة مللن
بلرر الينلك ااورو لي لإلسلتثمار د واعلد ان لمام دول جديلدة إللى المجموعلة ااورو يلة ع للى
رار إساانيا د اليرتغال د اليونان د والتي تتشااه صادراتها ملع تركيالة الصلادرات الجزائريلة د

وكللذا ظهللور المنظمللة العالميللة ل تجللارة والتللي ال تايللل سللوى االمعام للة المتاادلللة يللين مخت للا
برار التالادل وان لمام دول المجموعلة إليهلا د دفلع االتحلاد ااورو لي إللى مراجعلة سياسلته

االقتصادية الخارجية مع ي دان المتوسط وهو ما حصل فعإلً خإلل متتمر يرش ونة(.)2

 1براق محمد و ميموني سمير ،االقتصاد الجزائري ومساربرشلونة دراسة تحليلية للجانب االقتصادي التفاقية الشراكة االوروجزائرية( امللتقى الدولي آثار
وإنعكاسات إتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائري ،جامعة سطيف  ،نوفمبر ،)2006ص.8 .
 2محمد لحسن عالوي و كريمة بوروشة ،تفعيل الشراكة االوروجزائرية كآلية لإلندماج في االقتصاد العالمي( املجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية ،العدد 04
،جامعة ورقلة ،حوان  ، )2014ص ص36-35 .
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 ناتياً  :اتفاق الشراكة بين الجزائر واالتحاد األوروبي
يللدت الج ازئللر موافاتهللا ع للى اقامللة شلرابة ورومتوسللبية سللنة  1993لتللدخل فيمللا اعللد

فل للي س س ل ل ة مل للن الم او ل للات مل للع دول االتحل للاد ااورو ل للي د حيل للث مل للرت هل للذه الم او ل للات

امرح تين ساسين

( )1

 -1مرحلة المفاونات االستطلعية 1996 – 1993
حيث يد ت هذه الم او ات في حلوان  1994وانتهلت فلي ني لرل  1996يلن سلمحت

هذه الجوالت يتاادل المع ومات ودراسة آفاب تبوير العإلقات يين الج ازئلر واالتحلاد ااورو لي

ف للي إب للار الشل لرابة ااورومتوس للبيةد وق للد تخ للت ه للذه الم او للات المص للادقة ع للى اع للإلن
دور هاملاً فلي المناقشلات التح ليرية ل ملتتمر
يرش ونة فلي نلوفمير  1995يلن لعيلت الج ازئلر اً

ع ى الر م من العزلة السياسية التي كانت تعاني منها اسي

المشابل اامنية الداخ ية.

 -2مرحلة المفاونات الحليلية 2001 – 1997
لاللد كانللت الم او للات السللتبإلعية امثااللة تمهيللد ل للدخول ف للي مناقشللة معما للة يللين

الج ازئللر والتحللاد ااورو لي د وهللم مللا تميللزت الله هللذه ال تلرة هللو إخللتإلر وجهللات النظللر فيمللا
يتع ل اعللدة مسللائل كللان همهللا كي يللة م ارعللاة خصوصللية االقتصللاد الج ازئللرل وتشللديد البللرر

ااورو للي ع للى عللدم تخصلليص إت للاب من للرد اللالجزائر د حيللث انب اللت الجولللة ااولللى مللن
الم او للات الجزائريللة ااورو يللة رسللمياً يللومي 4و 5مللارس  1997امدينللة يروكسللل يي جيللا د
لتعاد اعدها الجولة الثانية يومي  21و  22فريل ثم الجولة الثالثة يومي  27و  28مال ملن

ن للس السللنة د حيللث ح للر هللذه الج لوالت وفللدين مللن الخي ل ار عللن الب لرفين تللم تاسلليمها إلللى

لجل للان مخت ل للة د ولبل للن لل للم تس ل ل ر هل للذه الم او ل للات ع ل للى نتل للائت وا ل للحة لتتوقل للا اعل للدها
الم او ات لمدة ثإلث سنوات لألساا

المذكورة سال اً.

 1ياسين جبار ،الشراكة األورومتوسطية واقع وآفاق إشارة لحالة الجزائر(الجزائر :دار املعرفة ،)2012 ،ص.29 .
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و ت للاريا  17فري للل  2000س للترن ت الم او للات ف للي جول للة رااع للة وذل للك اع للد إقل لرار

االتحاد ااورو ي لخصوصية االقتصاد الجزائرل اعد زيارة قام يها وفد ورو ي إلى الج ازئلر د
يللن و للع الوفللد الج ازئللرل فللي هللذه الجولللة ميللد ين ساسللين كمنب ل ل م او للاتد همللا ن ال

تنب ل عم يللة الت كيللك الجمركللي إال اعللد سللنة  2002وكللذا ااخللذ اعللين العتاللار خصوصللية
الاب للا الز ارع للي د لي للتم اع للدها عا للد الجول للة الخامس للة ف للي ش للهر حوي ي للة  2000ث للم الجول للة
السادسة في شهر ديسمير من ن س السنة االعاصمة الي جيكية يروكسل د ين بالل

الجانل

ااورو ي ا رورة إلغا نظام الايمة الجمركية الدارية د وكذا ت كيك الايود الجمركية وهلو ملا

شكل تحدياً كيي اًر ل منتجات الجزائريلة اسلي

ملا قلد ينلتت علن إ لعار مسلتوى حمايلة النتلاة

الوبني وهمية الخسارة الجاائية الناجمة عن الت كيك التعري ي.

ما الجولة السااعة المنعادة يومي  12و  13في رل  2001فاد تركلزت حلول الجوانل

اامنية والا ائية وحرية تنال ااشلخاص د كملا قلدم فيهلا البلرفين تنلازالت يخصلوص ترهيلل

المتسسات الجزائرية وتعوين الخسائر الناجمة عن الغا الايود الجمركية د وانعالدت الجوللة

الثامنلة يلومي  15و  16مللارس  2001والتلي تناولللت مو لو حركللة رتوس ااملوال والجولللة

التاس للعة ي للومي  3و  5م للارس والت للي تناول للت م للا الز ارع للة وم للا الخ للدمات د م للا الجول للة

العاش ل لرة فال للد انعال للدت فل للي  5و  6ح ل لوان  2001ييروكسل للل والتل للي تناولل للت موا ل لليع العدالل للة
والشتون الداخ ية وهذا ف اد وص ت الم او ات الثنائية مرح تها ااخيرة.

واعد جوالت ملن الم او لات العسليرة توصلل البرفلان ااورو لي والج ازئلرل اللى ات لاب

ين اع لن وزيلر الخارجيلة الج ازئلرل فلي  7ديسلمير  2001علن قلرار توقيلع ات لاب الشلرابة ملع

االتحاد ااورو يد واعلد زيلارة رئليس الجمهوريلة الجزائريلة إللى يروكسلل تلم التوقيلع والااحرر
ااولى ع ى ات اقية الشرابة يين الجزائر واالتحاد ااورو ي يوم  19ديسمير 2001د والتي تم

التوقيع ع يها اص ة رسمية يوم  22افريل  2002ثم دخولها حيلز التبييل ثلإلث سلنوات اعلد

ذلك

( )1

 1براق محمد ; ميسوني سمير ،االقتصاد الجزائري ومساربرشلونة دراسة تحليلية للجانب االقتصادي التفاقية الشراكة األوروجزائرية ،مرجع سابق ،ص.88 .
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 نالناً  :محتوى اتفاق الشراكة الجزائرية األوروبية
لم تخت ا ات اقية الشرابة يين الجزائر واالتحاد ااورو ي عن ااقي االت اقيلات الموقعلة

يلين االتحلاد ااورو للي والاقي دول جنلو المتوسللط د حيلث جلا هللذا االت لاب ليتسلس لشلرابة
يين الجهورية الجزائرية الديمارابية الشلعيية ملن جهلة واالتحلاد ااورو لي واللدول ااع لا فيله

مللن جهللة خللرى د ودخللل هللذا الت للاب حيللز التن يللذ فللي اليللوم ااول مللن شللهر سلليتمير 2005

اعد المصادقة ع يه ملن اليرلملان الج ازئلرلد ولالد جلا هلذا العالد فلي شلكل  110ملادة موزعلة

ع لى تسلعة يلوا
يي :

( )1

شلم مت مخت لا المجللاالت السياسلية االقتصلادية االجتماعيللة والثاافيلة كمللا

الباب األول  :الحوار السياسي :
ويتمثللل الاللا

ااول فللي إقامللة الحلوار السياسللي واامنللي اصل ة منتظمللة يللين البلرفين

ممللا يسللمن يءقامللة روااللط ت للامن دائمللة يللين الشللركا تسللاهم فللي إزدهللار المنباللة المتوسللبية

واسللتارارها و منهللا وتخ ل مناخ لاً مللن الت للاهم والتسللامن يللين الثاافللات د اال للافة إلللى إرس لا
الديمارابية وحاوب النسان وكذا تحاي الس م.
الباب الناتي  :حرية اتتلال السل
حيللث جللا ف للي هللذا الاللا

االت اب لنه يتوج

حريللة انتاللال الس ل ع د حيللث تا للي المللادة السادسللة م للن

ع ى البرفين انشا منباة ل تاادل الحلر خلإلل فتلرة إنتااليلة تمتلد إللى 12

سللنة كرقصللى حللد اعتاللا اًر مللن تللاريا دخللول هللذا الت للاب حيللز التن يللذ وبااللا احكللام الت اقيللة

العامة ل تعري ات الجمركية والتجارة لسنة  1954و يرها من االت اقيات متعددة اابرار حول

تجللارة الس ل ع الم حاللة االت للاب المتسللس ل منظمللة التجللارة العالميللة د وهللذا مللا يتب ل

إلغللا

الحلواجز الجمركيللة و يللر الجمركيللة ع للى حركللة السل ع يللين البلرفين د كمللا احتللوى هللذا الاللا

ع ى رزمامة الت كيك التدريجي ل حواجز الجمركية والتي ات

البرفين ع ى تبيياها

 1محمد لحسن عالوي و كريم بوروشة ،تفعيل الشراكة األوروجزائرية كآلية لإلندماج في االقتصاد العالمي ،مرجع سابق ،ص ص.37-36 .

372

التوجهات االقليمية والدولية للتجارة الخارجية في الجزائر

الفصل الخامس

الباب النالث  :تجارة الخدمات
حي للث يم للنن االتح للاد ااورو لللي ل ج ازئل للر ن للس المعام للة التل للي يحظ للى يهلللا المملللولين

ل خ للدمات المماث للة وفا للا لاائم للة اللت ازم للات الخاص للة ل مجموع للة ااورو ي للة ودوله للا ااع للا
الم حاة ااالت اب العام حول تجارة الخدمات.

الباب الراب  :المدفوعات ورؤوس األموال واحكام إقتصادية أخرى :
جللا فللي هللذا الاللا

مسللائل المللدفوعات ورتوس اام لوال والمنافسللة حيللث نللص ع للى

قيام البرفين يتسوية المدفوعات اعم ة قاي ة ل تحويل د كما نلص ع لى
ع للى

لرورة عملل البرفلان

للمان حريللة تللداول انتاللال رتوس ااملوال المخصصللة لإلسللتثمار المااشللر فللي الج ازئللر

وكذلك اار اا الناتجة عنه د ما فلي مجلال المنافسلة يعملل البلرفين ع لى تبييل الجل ار ات

المشتركة ل منافسة د وعدم التميز يين المتعام ين االقتصاديين إ افة إلى العمل ع لى حمايلة

حاوب الم بية ال كرية د الصناعية و التجارية.

الباب الخامس  :التعاون االقتصادي :
ي تزم البرفان وف هذا الاا

ع ى ت عيل التعاون االقتصادل وفاا لما هو منصلوص

ع يه في الت اقيةد ين تلم تحديلد الاباعلات المعنيلة يلذلك وتتمثلل فلي الاباعلات التلي تعلاني
من مشابل داخ ية د و التي يتم االت اب ع لى تحريلر ماادالتهلا التجاريلة د وكلذلك الاباعلات

التي تسمن االتاار يين االقتصاد الجزائرل واالقتصاد ااورو ي خاصة ت ك التلي تلتدل إللى
رفع معدالت النمو وخ

مناص

عمل وزيادة حجم الماادالت يين البرفين.

الباب السادس  :التعاون اإلجماعي والنلافي :
ويت للمن ه للذا الا للا

ااجل ل ار ات الخاص للة االعم للال وذل للك م للن خ للإلل ع للدم المعام للة

التميزية فلي شلروك العملل وكلذلك تنسلي اانظملة المتع الة الاامن االجتملاعي د ملا التعلاون

الثاللافي والتر للول فيتمثللل فللي تشللجيع الت للاهم المتاللادل يللين الثاافللات وذلللك يءسللتعمال الوسللائل

السمعية الاصرية وتنظيم التظاهرات الثاافية.
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الباب الساب  :التعاون المالي :
وتشللمل ميللادين تبيي ل هللذا التعللاون تسللهيل الصللإلحات التللي تهللدر إلللى تحللديث

القتصاد املا ذللك التنميلة الري يلة وترقيلة االسلتثمار الخلاص والنشلابات التلي تخ ل مناصل

شغل مع ااخذ اعين العتاار ا ثار الناجمة عن انشلا منبالة التالادل الحلر ع لى االقتصلاد

الجزائرل ال سيما ع ى الجان

الصناعي.

الباب النامن  :التعاون في مجال العدالة والشؤون الداخلية :
حيللث ات ل البرفللان ع للى ت عيللل متسسللات الدولللة وتعزيللز دولللة الاللانون والتعللاون فللي

مجللال الاللانون ومكافحللة الجريمللة المنظمللة د تيللين اام لوال د محار للة التمييللز العنصللرل د

مكافحة االرها

ومحار ة المخدرات وال ساد .

الباب التاس  :األحكام المؤسساتية العامة والختامية :
حيث جا في هذا الاا

إنشلا مج لس شلرابة يعالد اجتماعاتله ع لى المسلتوى اللوزارل

مرة في السنة يتولى تن يذ االت اقية وتسوية الخإلفات ويسهر ع ى السير الحسن لبلل الا لايا

ااخرى ذات الهتمام المشترك يين البرفين.

المطلــب النــاتي  :التفكيــر التعريفــي فــي إطــار متطلــة التبــادل الحــر بــين الجزائــر واالتحــاد

األوروبي

تللنص ات اقيللة الش لرابة الموقعللة يللين الج ازئللر واالتحللاد ااورو للي وحس ل

مللا جللا فللي

المللادة السادسللة مللن هللذه االت اقيللةد تاللوم المجموعللة والج ازئللر تللدريجياً يءنشللا منباللة ل تا لادل

خللإلل فت لرة إنتااليللة تمتللد إلللى  12سللنة كرقصللى حللد إعتاللا اًر مللن تللاريا دخللول االت اقيللة حيللز

التن يذ وذلك وفااً لستراتيجية تدريجية ل ت كيك الجمركلي د حيلث تخت لي كافلة الايلود التعري يلة

ع للى المنتجللات ذات المنشللر ااورو للي اعللد مللرور المللدة الزمنيللة المت ل ع يهللاد وذلللك اغللرن
إعبللا الوقللت الللإلزم ل متسسللات الوبنيللة واالقتصللاد الج ازئللرل ل تح للير والتللرق م مللع الو للع

الجديد.
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 أوالً  :مفهوم التفكير التعريفي
ياصللد االت كيللك التعري للي التخ للين التللدريجي ل

لرائ

والرسللوم الجمركيللة الم رو للة

ع للى المنتجللات المتاادلللة يللين البلرفين المللوقعين ع للى االت للاب وذلللك ع للى مللدار جللدول زمنللي
محدد مساااً ومت

ع يه يهدر الوصول إللى إزالتهلا نهائيلاً ملن جلل اقاملة منبالة تالادل حلر

وذلك اغرن تحاي ااهدار التالية :

( )1

 تبيي سياسة تجارية م توحة وحرة من قيل كل ااع ا في المنباة -الغا ال رائ

والرسوم الجمركية وكافة نوا الحواجز ع ى الجارة الخارجية

 منع التمييز والت رقة ملا يلين اللدول فيملا يخلص المالادالت التجاريلة سلوا اً ت لك التلي يلتماالستيراد منها و التي يتم التصدير إليها وتسمى هذه الااعدة االدولة ااولى االرعاية.

 تب للاي السل ل ع والخ للدمات الت للي ي للتم ماادلته للا م للع المع للايير الدولي للة فيم للا يخ للص الج للودةوالنوعية إ افة إلى احترام الاواعد الصحية وكذا قواعد الحماية الييئية.

 ناتياً  :األحكام المطبلة على المتتجات الجزائرية المصدرة إلى االتحاد األوربي
واموج ل

 -1المتتجات الصتاعية  :في إبلار ات اقيلة الشلرابة يلين الج ازئلر واالتحلاد ااورو لي
المللادة رقللم  8مللن هللذه االت اقيللةد فللءن المنتجللات الصللناعية ذات المنشللر الج ازئللرل

والت للي ي للتم إس للتيرادها م للن ب للرر دول االتح للاد ااورو للي مع للاة م للن كاف للة الحا للوب الجمركي للة

والرسوم ذات ااثر المماثل

( )2

 -2المتتجات الزراعية :

 1أسماء س ي علي ،أنعكاسات إتفاقية الشراكة األورومتوسطية على تنافسية اإلقتصاد الجزائري في ظل تحريرالتجارة الخارجية – آفاق ما بعد  ،– 2017رسالة
دكتوراه في العلوم االقتصادية( جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ،كلية العلوم االقتصادية ،)2017 ،ص.181 .
 2مرسوم رئاس ي رقم  159-05مؤرخ في  2005-04-27املتضمن التصديق على اإلتفاق األوروبي املتوسطي لتأسيس شراكة بين الجزائر واالتحاد األوروبي ،الجريدة
الرسمية رقم  31الصادرة بتاريخ  2005-04-30ـ ص.5
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جللا فللي ال ا لرة ااول للى مللن المللادة  14الت اقيللة الشل لرابة مللع االتحللاد ااورو للي وك للذا

اليروتوكول رقم  58ملن هلذه االت اقيلة ن المنتجلات الزراعيلة ذات المنشلر الج ازئلرل والتلي يلتم

استيرادها من قيل دول االتحاد ااورو ي تمنن المعامإلت التالية :

( )1

 الاائمللة ااولللى  :وتتبللون مللن  117ينللد تعري للي تسللت يد مللن اع للا ات ل حاللوب الجمركيللةيدون تحديد البمية المصدرة وقد تم ادراة هذه المنتجات في الاائمة 1.1

 الاائمة الثانية  :وتتبون من  15ينلد تعري يلاً تسلت يد ملن اع لا ات ل حالوب الجمركيلة ولبلنم للع تحدي للد البمي للات م للع اخ للا الص للادرات الت للي تزي للد ع للن البمي للات المح للددة ل رس للوم

الجمركيللةد وهللو مللا يب ل ع يلله الحظللر التعري للي وقللد تللم ادراة هللذه المنتجللات فللي الاائمللة
2.1
 الاائمللة الثالثللة  :وتتبللون مللن  26ينللداً تعري يلاً تسللت يد مللن اع للا ات ل حاللوب الجمركيللة مللعو ع محددات كمية ثايتة وقد تم ادراة هذه المنتجات في الاائمة 3.1
 -3المتتجات الزراعية المحولة
فيمللا يخللص الصللادرات الجزائريللة مللن المنتجللات الزراعيللة الزراعيللة المحولللة والتللي يللتم

تصللديرها نحللو دول االتحللاد ااورو للي د ف اللد جللا فللي ال ا لرة الخامسللة مللن المللادة  14وكللذا

اليروتوكل للول رقل للم  5مل للن ات اقيل للة الش ل لرابة مل للع االتحل للاد ااورو ل للي ن هل للذه المنتجل للات تمل للنن
المعامإلت التالية

( )2

 الاائمة ااولى  :وتتبون من  163ينداً تعري ياً تست يد من إلغا ك ي ل رسلوم الجمركيلة والتبي ع يها ل قيود كمية وقد تم إدراة هذه المنتجات

من الاائمة 1.2

 الاائمة الثانية  :وتتبون من  8ينود تعري ية تست يد من الغا ك ي ل رسلوم الجمركيلة ولبلنمن حدود حصص مت
2.2

ع يها يين البرفين وقد تم ادراة هذه المنتجات

من الاائملة

 1أسماء س ي علي ،أنعكاسات إتفاقية الشراكة األورومتوسطية على تنافسية اإلقتصاد الجزائري في ظل تحريرالتجارة الخارجية – آفاق ما بعد ، – 2017مرجع
سابق ،ص.187 .
 2املرجع نفسه ،ص.188 .
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 الاائم للة الثالث للة  :وتتب للون م للن  144ين للداً تعري ي للا وتس للت يد م للن اع للا ك للي م للن الرس للومالجمركية مع إحتسا مي م ثايت حس اللوزن و الحجلم يلتم تحديلده يءت لاب البلرفين وقلد
تم إدراة هذه المنتجات

من الاائمة 3.2

 -4صادرات الجزائر من متتجات الصيد البحري
ملا فيمللا يخللص صللادرات الج ازئللر إلللى االتحللاد ااورو للي مللن منتجللات الصلليد الاحللرل

فاللد تللم االت للاب ووف ل مللا جللا فللي ال ا لرة الثالثللة مللن المللادة رقللم  14واليروتبللول رقللم  3فهللي
مع اه من كافة الرسوم الجمركية وتندرة هذه المنتجات

من الاائمة 1.3

 نالناً  :األحكام المطبلة على متتجات االتحاد األوروبي المستوردة في الج ازئر
 -1التفكير الجمركي المتعلق بالمتتجات الصتاعية :
إت

البرفان فيملا يخلص المنتجلات الصلناعية ذات المنشلر ااورو لي والتلي تسلتوردها

الج ازئلرد ع للى و لع جللدول زمنلي لعم يللة الت كيلك الجمركللي التلدريجي وذلللك لملدة زمنيللة قللدرة
يل 12سنة يداية من  1سيتمير  2005تاريا دخول االت اقية حيز التن يذ إلى نهايلة  1سليتمير

 2016د ع للى ن يللتم التحري لر النهللائي لعم يللة التاللادل اح للول سللنة  2017وذلللك وف ل ثإلثللة
قوائم رئيسية ت م كل واحدة منها مجموعة من الس ع يتم تحريرها ينساة معنيلة وفل الرزناملة

التالية:
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الجدول رقم ()37

رزتامة التفكير التعريفي للمتتجات الصتاعية في إطار متطلة التبادل الحر بين الجزائر واالتحاد
االوروبي

اللائمة

تاريخ التفكير

المتتج

تسبة التفكير

المنتجات الصناعية الغير منتجلة مح يلاً د والملواد ااوليلة (سل ع
التشغيل) وس ع التجهيز د والملواد النصلا مصلنعة المخصصلة

الاائمة ااولى

ل ص ل ل ل للناعة البيميائي ل ل ل للة والتع ل ل ل للدين والنس ل ل ل لليت د ومل ل ل ل لواد الين ل ل ل للا

والسيراميك.

 1سيتمير 2005

% 100

النص المرجعي في االت اب  :المادة  9ال ارة .1
 1سيتمير 2007

% 20

 1سيتمير 2008

%30

 1سيتمير 2009

%40

 1سيتمير 2010

%60

النص المرجعي في االت اب  :المادة  9ال ارة 2

 1سيتمير 2011

%80

 1سيتمير 2012

%100

الس ل ل ع الصل للناعية ااورو يل للة التل للي يمكل للن إنتاجهل للا مح يل للا فل للي

 1سيتمير 2007

% 10

الجزائر.

 1سيتمير 2008

%20

 1سيتمير 2009

%30

 1سيتمير 2010

%40

 1سيتمير 2011

%50

 1سيتمير 2012

%60

 1سيتمير 2013

%70

 1سيتمير 2014

%80

 1سيتمير 2015

%90

 1سيتمير 2016

%95

 1سيتمير 2017

%100

س ع التجهيز الزراعية والصناعية والمنتجات الصيدالنية د قبلع

الغيار د لمعدات الميكانيكية والمعدات البهر ائية واللبترونية د

الاائمة الثانية

دون البهرومنزلي للة د مع للدات الس للكك الحديدي للة جهل لزة ومع للدات
التحكم والاياس د ومجموعة المنتجات التلي تسلتخدم فلي الباقلة

والتشحيم.

النص المرجعي في االت اب  :المادة  9ال ارة .3

الاائمة الثالثة

المص للدر :عي للد الجا للار مخت للارلد ت للرثير ات اقي للة الشل لرابة ااوروجزائري للة ع للى الجااي للة الجمركي للة ف للي ظ للل انخ للان اس للعار

المحروقات خإلل ال ترة 2016 – 2005د مج ة دراساتد العدد االقتصادل  :جامعلة عملار ث يجليد اا لواك د مج لد  15د

العدد  58د  2017د ص .147
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أ -اللائمة األولى  :تخ ع ل ت كيك ال ورل
ال ارة  1ملن الملادة  9ملن ات لاب الشلرابة فلءن فلور دخلول االت لاب حيلز التن يلذ

اموج

سيتم الغا الرسوم الجمركيلة والرسلوم ذات ااثلر المماثلل المباالة ع لى المنتجلات التلي يكلون

منشتها المجموعة عند إستيرادها في الجزائر والتي ترد قائمتها في الم حل  2د واالتلالي فيملا

يخص هذه الاائمة التي تمثل  2076منتجاً فسور تخ ع لت كيك فورل.
الجدول رقم ()38

المتتجات الصتاعية الخانعة للتفكير الفوري موزعة حسب طبيعتها
قوائم المتتجات

%0

%5

% 15

% 30

المجموع

س ع التسيير

43

356

1616

0

2015

س ع التجهيز

31

03

03

0

37

س ع استهإلبية

23

00

01

0

24

المجموع

17

359

1620

0

2076

المصللدر  :اسللما سللي ع لليد نعكاسللات إت اقيللة الشلرابة ااورومتوسللبية ع للى تنافسللية القتصللاد الج ازئللرل فللي ظللل تحريللر
التجارة الخارجية – آفاب ما اعد د2017د مرجع سي ذكرهد ص .182

تمس عم ية الت كيك ال ورل االدرجلة ااوللى سل ع التسليير ( )2015ينلداً والتلي تخ لع

يهلا

لمعل للدل  1616( % 15ينل للداً)د ومعل للدل  356( %5ينل للداً) يينمل للا ال يتعل للدى عل للدد ينل للود س ل ل ع
التجهيل للز ( 37ينل للداً) د منهل للا ( 31ينل للداً) مع ل للاه تمام ل لاً مل للن الحال للوب الجمركيل للة .امل للا الس ل ل ع
االسللتهإلبية فت للم ( 24ينللداً) مع للاة تماملاً مللن الحاللوب الجمركيللة يءسللتثنا ينلد تعري للي واحلد

فاط.

ب -اللائمة الناتية  :تخ ع ل ت كيك التدريجي ع ى مدى  7سنوات ايتدا اً من السنة الثالثة

لتوقيع االت اب.

فموجل ال الرة  2مللن المللادة  9مللن ات اقيللة الشلرابة فءنلله يللتم تللدريجياً الغللا الحاللوب الجمركيللة
والرس للوم ذات ااث للر المماث للل المباا للة ع للى المنتج للات الت للي يك للون منش للتها المجموع للة عن للد

إسللتيراد معللافى الج ازئللر والتللي تللرد قائمتهللا فللي الم ح ل  3واالتللالي فيمللا يخللص هللذه الاائمللة

والتي تشمل  1100منتوة صناعي فسور تخ ع تدريجياً ل ت كيك حس
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الجدول رقم ()39
رزتامة تفكير المتتجات الواردة في الملحق  3على مدى  7ستوات
2007

2008

2010

2009

2011

تخ ين الحاوب

تخين الحاوب

تخ ين الحاوب

تخ ين الحاوب

تخ ين الحاوب

والرسوم الجمركية

والرسوم الجمركية

والرسوم الجمركية

والرسوم الجمركية

والرسوم الجمركية

الح الااعدل

الح الااعدل

الح الااعدل

الح الااعدل

الح الااعدل

إلى  %80من

إلى  %70من

المصدر :من إعداد البال

إلى  %60من

إلى  %40من

إلى  %20من

2012

إلغا تام %0

إعتماداً ع ى ال ارة  2من المادة  9من إت اب الشرابة.

تحتول هذه الاائمة ع ى المواد نصا مصنعة والس ع تامة الصنع ذات المنشر ااورو لي كملا

هو ميين في الجدول التالي:

الجدول رقم ()40

المتتجات الصتاعية الخانعة للتكفير التدريجي على مدى  7ستوات موزعة حسب طبيعتها
قوائم المنتجات

%0

%5

%15

%30

المجمو

س ع التسير

0

27

24

01

52

س ع التجهيز

0

744

113

15

912

س ع الستهإلك

0

34

51

51

136

المجموع

0

805

228

67

1100

المصللدر  :اسللما سللي ع لليد نعكاسللات إت اقيللة الشلرابة ااورومتوسللبية ع للى تنافسللية القتصللاد الج ازئللرل فللي ظللل تحريللر
التجارة الخارجية – آفاب ما اعد  2017دمرجع سي ذكره د ص .182

تمس عم ية الت كيك التلدريجي و المرح لي االدرجلة ااوللى سل ع التجهيلز ( 912ينلداً)

والتللي تخ لع

ييتهللا لمعللدل  .%5يينمللا تللرتي سل ع السللتهإلك فللي المرتاللة الثانيللة ي ل (136

ينداً) ثم س ع التسير يل ( 52ينداً) فاط.

اللائمــة النالنــة :تخ للع ل ت كيللك التللدريجي ع للى مللدى  10سللنوات ايتللدا اً مللن السللنة الثالث لة

لتوقع الت اب.

فموج ل ال ا لرة  3مللن المللادة  9مللن إت اقيللة الش لرابة فءنلله يللتم تللدريجياً إلغللا الحاللوب
الجمركية والرسلوم ذات ااثلر المماثلل المباالة ع لى المنتجلات ااخلرى يلر ت لك التلي وردت
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فل للي المح ال للين  2و 3والتل للي يكل للون منشل للتها التحل للاد ااورو ل للي والتل للي تشل للمل  1963منتل للوة
صناعي فسور تخ ع ل ت كيك التدريجي وف الرزنامة التالية:
الجدول رقم ()41

رزتامة تفكير المتتجات التي تم ترد في الملحلين  2و 3على مدى  10ستوات
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

2007
تخ للين الرسللوم

والحال ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للوب
الجمركيل ل للة إلل ل للى
 %90مل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للن

%80

%80

%70

%50

%40

%30

%20

%10

%5

إلغا

تام %0

الح الااعدل
المصدر :من إعداد البال
ميين في الجدول التالي:

إعتماداً ع ى ال ارة  3من المادة  9لت اب الشرابة ما توزيع قائمة هذه المنتجات فيرتي كملا هلو

الجدول رقم ()42
المتتجات الصتاعة الخانة للتفكير التدريجي على مدى  10ستوات موزعة حسب طبيعتها
%0

%5

%15

%30

المجموع

قوائم المتتجات
س ع التسير

1

4

28

228

260

س ع التجهيز

4

17

16

255

292

س ع إستهإلبية

0

37

70

1303

1410

المجموع

5

58

114

1786

1963
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تمس عم ية الت كيك التدريجي و المرح لي ع لى ملدى  10سلنوات  1963منتجلاً منهلا

 5فاللط مع للاةد  58تخ للع لنسللاة  %5و 114تخ للع لنسللاة %15د مللا اا ييللة والماللدرة

يل 1786فتخ ن لل.%30

-2التفكيــــر الجمركــــي المتعلــــق بالمتتجــــات الزراعيــــة ومتتجــــات الصــــيد البحــــري
والمتتجات الزراعية المحولة:
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ع للى عكللس المنتجللات الصللناعة التللي يكللون تحريرهللا يللين الب لرفين كللامإلً فللي إبللار
منباللة التاللادل الحللرد فللءن تحريللر الماللادالت التجاريللة الخاصللة االمنتجللات الزراعيللة والزراعيللة
المحول للة ومنتج للات الص لليد الاح للرل فس لليكون جزئ للي وت للدريجي متا للادلد ع للن بريل ل تخ للين
التعري للات الجمركيللة و إلغللا اع للها وفل نظللام الحصللص وكللذا و للع إبللار زمنللي يللتم فيلله
التعامللل يهللذه الج ل ار ات مللع إمكانيللة توسلليع التنللازالت المتاادلللة يللين الب لرفين ع للى سللاس
المعام ة االمثل(.)1
أ -المتتجات الزراعية:
يل للتم ت كيل للك المنتجل للات الزاعيل للة التل للي منشل للرها التحل للاد ااورو ل للي والتل للي جل للا ت فل للي
اليروتبللول رقللم  2مللن الت للاب وكللذا ال ا لرة  2مللن المللادة  14لت اقيللة الش لرابةد وتت للمن هللذه
الاائمللة  114ينللداً تعري ي لاً حيللث تخ للن الرسللوم الجمركيللة الم رو للة ع يهللا س لوا اً يل ل%20د
 %50و  %100وذلل للك مل للن الرسل للم الااعل للدل و ل للمن حل للدود الحصل للص التعري يل للة الثايتل للة
وي خص الجدول التالي توزيع المنتجات حس الصلنا الجالائي الخا لع ل ت كيلك الجزئلي و
الب ي ل حاوب الجمركية وكذلك لتوزيع الحصص.
الجدول رقم ()43
اإلمتيازات الفورية الممتوحة للمتتجات الزراعية

الحلوق

البتود التعريفية حسب
معدل التخفيض

البتود الخانعة

البتود الخانعة

البتود الخانعة لتخفيض

المجموع

لتخفيض %20

لتخفيض %50

%100

%5

0

0

%15

 39منها  11ال تخ ع لنظام
الحصص

39

0

8

9

17

%30

19

4

المجموع

 19خا عة لنظام
الحصص

 12خا عة لنظام
الحصص

 35منها  01ال تخ ع لنظام
الحصص

58

الجمركية المطبلة

 83منها  12ال تخ ع لنظام
الخصص

114

المصللدر  :اسللما سللي ع لليد نعكاسللات إت اقيللة الش لرابة ااورومتوسللبية ع للى تنافسللية القتصللاد الج ازئللرل فللي ظللل تحريللر
التجارة الخارجية – آفاب ما اعد  2017دمرجع سي ذكرهد ص.185

 1براق محمد و ميموني سمير ،اإلقتصاد الجزائري ومساربرشلونة دراسة تحليلية للجانب اإلقتصادي إلتفاقية الشراكة األورجزائرية ،مرجع سابق ،ص.16 .
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تمثل الينلود التعري يلة الخا لعة لمعلدل تخ لين قلدره  %100نسلاة  83( %72ينلداً تعري يلاً)
مللن إجمللالي الينللود التعري يللة ال لواردة فللي اليروتبللول  2كمللا ن ( 102ينللداً تعري ي لاً) تخ للع

لنظام الحصص.

ب -متتجات الصيد البحري:
تخ للع منتجللات الصلليد الاحللرل ذات المنشللر ااورو للي إلللى تخ ي للات تتلراوا مللا يللين

 %25و %100مللن الرسللم الااعللدل ودون الخ للو لنظللام الحصللص وتت للمن هللذه الاائمللة

( 55ينداً تعري ياً) والتي جا ت في اليروتوكول رقم  4من الت اب.

الجدول رقم ()44

اإلمتيازات الفورية الممتوحة لمتتجات الصيد البحري
البتود التعريفية حسب
معدل التخفيض

الحلوق
الجمركية المطبلة
%5

%15
%30

المجموع

البتود الخانعة لتخفيض
%25

البتود الخانعة لتخفيض
%100

المجموع

0

3

3

0

0

0

49

36

85

49

39

88

المصدر  :اسما سي ع لي ،أتعكاسات إتفاقية الشراكة األورومتوسطية علـى تتافسـية اإلقتصـاد الجزائـري فـي ظـل تحريـر
التجارة الخارجية – آفاق ما بعد  2017دمرجع ساي د ص.185 .

تخ ع منتجلات الصليد الاحلرل ذات المنشلر ااورو لي إللى مجموعلة ملن الت

لإلت ملن قيلل

الج ازئللرد فاال للافة إلللى اللغللا الب للي ل رسللوم الجمركيللة ع للى ( 39ينللداً تعري يلاً)د فاللد مللنن

( 49ينللداً تعري يلاً) تخ ي لاً قللدره  %25مللن الرسللم الجمركللي ااساسللي لتصللان خا للعة لرسللم
قدره  %22.1فاط.
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ج -المتتجات الزراعية المحولة
تخ للع المنتجللات الزراعيللة الحولللة ذات المنشللر ااورو للي إلللى تخ ي للات فللي الرسللوم

الجمركية ينس

تتراوا ما يين %25د %30د  %50و %100من الرسلم الااعلدل وتت لمن

هذه الاائمة ( 50ينداً تعري ياً) والتي جا ت في اليروتوكول رقم  05من الت اب.
الجدول رقم ()45

اإلمتيازات الفورية الممتوحة للمتتجات الزراعية المحولة
البتود التعريفية حسب
معدل التخفيض
الحلوق
الجمركية المطبلة

البتود

البتود

الخانعة

الخانعة

البتود الخانعة

البتود الخانعة

لتخفيض

لتخفيض

لتخفيض %30

لتخفيض %50

%20

%25

البتود الخانعة
لتخفيض
%100

المجموع

%5

0

0

0

0

02

02

%15

0

0

1

1

18

20

%30

3

9

2

0

14

28

المجموع

3

9

3

1

34

50
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من يين  50منتجاً من الس ع الزراعية المحولة ذات المنشر ااورو لي يخ لع  28ينلداً

تعري ياً لرسم قدره  %30ويخ ع ( 20ينداً تعري ياً) رسلم قلدره  %15فلي حلين يخ لع ينلدين
تعري ين لرسم قدره .%5

ممللا سللي نسللتنتت ن الت كيللك التعري للي يكللون فللورل إيتللدا اً مللن دخللول الت للاب حيللز

التن يذ االنساة لل:

  2076ين للد تعري للي فيم للا يخ للص المنتج للات الص للناعية الت للي ت للدخلالتسير.

يه للا

للمن سل ل ع

  252ين للد تعري للي فيم للا يخ للص المنتج للات الزراعي للةد منتج للات الص لليد الاح للرل والمنتج للاتالزراعية المحولة.
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ما ااقي الخبوك التعري ية والمتمث ة في س ع التجهيلز والسل ع السلتهإلبية سليتم ت يكيكهلا

تللدريجياً إيتللدا اً مللن السللنة الثالثللة لللدخول الت للاب حيللز التن يللذ حيللث نلله االسللنة ا ل

سل ع

التجهيز سيتم ت كيكها نهائياً اعد  10سنوات ما الس ع السلتهإلبية فسليتم ت كيكهلا نهائيلاً اعلد
 12سنة من تن يذ الت اب.

 رابعاً :المخطط الجديد لرزتامة التفكير التعريفي بعد التعديل ستة 2012
مل للن خل للإلل تاييمهل للا لت اقيل للة الش ل لرابة يل للين الج ازئل للر والتحل للاد ااورو ل للي قل للدمت و ازرة

الصناعة والمتسسات الصغيرة والمتوسبة وترقية الستثمار الجزائرية فلي شلهر فريلل 2012

رقاماً م ادها ن الت كيك التعري ي الذل تم تبيياه مع التحاد ااورو ي دى إلى خسلارة قلدرة

ي ل ل 2.5م ي للار دوالر ف للي إيل لرادات الخزين للة العمومي للة وذل للك خ للإلل ال ت للر ة م للا ي للين (-2005
)2009د كما تتوقع ن لس الد ارسلة خسلارة قلدرها  8.5م يلار دوالر خلإلل ال تلرة الماي لة ملا يلين

( )2017-2010في حالة مواص ة مخبط الت كيك التعري ي كملا هلو مت ل ع يلهد هلذا ووفالاً
لمصالن و ازرة التجلارة الجزائريلة فلءن متوسلط واردات الج ازئلر ملن التحلاد ااورو لي انتالل ملن
 8.2م يار دوالر سنوياً قيلل توقيلع الت لاب ل خلإلل ال تلرة ملن يلين ( )2002-2004ليصلل

إل للى  24.21م ي للار دوالر ف للي  2011ل يءرت للا ق للدر ي ل ل %200م للا فيم للا يخ للص متوس للط
صادرات الجزائر نحو التحاد ااورو ي فاد إرت عت من  15م يار دوالر خلإلل ال تلرة ملا يلين

( )2004-2002إلى  36.3م يار دوالر خإل سنة  2011ل يءرت ا قدر يل.)1(%140
ووفااً ل معبيات الساااة تادمت الج ازئلر اب ل

لإلتحلاد ااورو ليد ملن خلإلل لالا رسلمي

جمللع الب لرفين فللي الللدورة الخامسللة لمج للس الش لرابة المنعاللد فللي  15ج لوان  2010لمراجعللة
عم ي ل للة ت كي ل للك الرس ل للوم الجمركي ل للة المتع ا ل للة االمنتج ل للات الص ل للناعية والت

ل لليإلت الخاص ل للة

االمنتجللات الزراعيللة والمنتجللات الزراعيللة المحولللة وف ل الرزنامللة التللي تللم الت للاب ع يهللا فللي
إبار إت اب الشرابةد وذلك ينا اً ع لى ملا جلا فلي الملادة  11ملن إت لاب الشلرابة والتلي تلنص
صراحة ع ى إمكانية مراجعة رزنامة الت كيك الجمركي ع ى ن ال تتجاوز  %15من إجمالي
Rapport du demontalement tarifaire “les objectifs atteints”, APS, 2012, P04 document disponible sur le site:
https://www.commerce.gov.dz/media/guide/source/doc-dgce/accords-ue/aps280812fr.pdf consulté le 06-032018 a 19h00
1
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المنتجات المستوردة و ن ال تتعدى الحاوب الجمركية المعدلة %25د كما جلا فلي الملادة 16

مللن إت للاب الش لرابة نلله وفللي حالللة و للع تنظلليم خللاص نتيجللة لتن يللذ سياسلليتهما الللزراعتين و
تعللديل تنظيماتهللا السللارية يمكللن ل مجموعللة ول ج ازئللر تعللديل النظللام المنصللوص ع يلله فللي هللذا

الت للاب يخصللوص المنتجللات الزراعيللةد ولاللد جللرت الج ازئللر خللإلل ال ت لرة مللا يللين (-2010
 )2012ثمانيللة ج لوالت مللن الم او للات والتللي توص ل ت مللن خإللهللا إلللى ترجيللل دخولهللا إلللى

منباة التاادل الحر مع التحاد ااورو ي إلى اية .)1(2020

 -1التفكير الجمركي الجديد الخاص بالمتتجات الصتاعية:
االنسللاة ل منتجللات الصللناعية ف اللد شللمل ب ل

الج ازئللر الخللاص امراجعللة مخبللط الت كيللك

التعري للي قائمللة ت للم  1058ينللداً تعري ي لاً لس ل ع ورو يللة المنشللر والتللي ي غللت واردات الج ازئللر

منهللا سللنة  2009قيمللة إجماليللة قللدرة يل ل 2.7م يللار دوالر مريكلليد ولاللد شللم ت هللذه الاائمللة
المنتجللات التللي اعتيرتهللا الج ازئللر حساسللة مللن ناحيللة النتللاة والتشللغيل والسللتثمارد وحس ل

الرزنامة الجديدة فءن المخبط يكون عم ياً يداية من  8سيتمير .)2(2012
أ -بالتسبة للمتتجات الصتاعية الورادة في اللائمة الناتية:

ولاد شلم ت مراجعلة  267ينلداً تعري يلاً وهلو ملا يعلادل  %24ملن إجملالي الينلود التعري يلة

الواردة في الاائمة الثانيةد وذلك ع ى مستويين:
 المستوى األول  82بتد تعريفي:

شمل المستوى ااول ل اائمة الثانية مراجعة الت كيك التعري ي لاائمة ت م  82ينداً تعري ياً ملن

المنتجات التي اعتيرتها الج ازئلر منتجلات حساسلة جلداً حيلث إسلت ادة ملن إعلادة تبييل جزئلي
ل حاوب الجمركيةد ومن مدة إ افية قلدرها  4سلنواتد لتصلل يلذلك إللى ت كيلك ك لي فلي سلنة
 2016يدالً من سنة  2012كما هو مو ن في الجدول

 1عبد الجبار مختاري ،تأثيرإتفاقية الشراكة األورو – جزائرية على الجباية الجمركية في ظل انخفاض أسعاراملحروقات خالل الفترة  ،2016-2005مرجع سابق ،ص
ص.155-154 .
2
Ministere du commerce – DG Douanes, Nouveau schema du demantelement tarifaire des produits
industriels et les concessions tarifaires revisées des produits agricoles et agros – alimeutaire, P. 5
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الجدول رقم ()46

رزتامة التفكير الجمركي الجديد لللائمة الناتية للمتتجات الصتاعية (المستوى األول)
البتود التعريفية

التعريفة األساسية

البتود التعريفية

2012

2013

2014

2015

2016

المستوى األول 82

%30

09

%23

%18

%12

%6

0

بتداً
Source : Ministere du commerce – DG Douanes, Nouveau schema du demantelement tarifaire des
– produits industriels et les concessions tarifaires revisées des produits agricoles et agros
alimeutaire, P. 5.

%15

%12

73

%10

%3.5

%7

0

وتج للدر الش للارة ال للى ن ه للذه الاائم للة تتب للون ساسل لاً م للن المحرك للات البهر ائي للة والمحل لوالتد
البااإلت البهر ائية والهات ية وقبع الغيار واعن المنتجات ااخرى.
 المستوى الناتي  185بتد تعريفي:
يشمل المستوى الثاني ل اائملة الثانيلة  185ينلداً تعري يلاً تسلت يد ملن تجميلد تبييل الحالوب

الجمركيللة ل ت لرة إ للافية ماللدره اسللنتيند ومللن مللدة إ للافية قللدرها  4سللنوات لتصللل يللذلك إلللى

ت كيك ك ي في سنة  2016يدالً من سنة  2012كما هو مو ن في الجدول
الجدول رقم ()47

رزتامة التفكير الجمركي الجديد لللائمة الناتية للمتتجات الصتاعية (المستوى الناتي)
البتود التعريفية

التعريفة األساسية

البتود التعريفية

2012

2013

2014

2015

2016

المستوى األول  185بتداً

%5

185

%3

%3

%2

%1

0

Source : Ministere du commerce – DG Douanes, Nouveau schema du demantelement tarifaire des
– produits industriels et les concessions tarifaires revisées des produits agricoles et agros
alimeutaire, P. 6.

تجدر الشارة إلى ن هذه الاائمة تتبلون ساسلاً ملن م لاتين وقوابلع البهر لا د المصلاييند

الثإلجاتد جهزة التسخين و يرها من اعن المنتجات ااخرى.

ب -بالتسبة للمتتجات الصتاعية الواردة في اللائمة النالنة:
ولاد شلم ت مراجعلة  719ينلداً تعري يلاً وهلو ملا يعلادل  %43ملن إجملالي الينلود التعري يلة

الواردة في الاائمة الثالثةد وذلك ع ى مستويين:
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 المستوى األول  174بتد تعريفي:
يشتمل المستوى ااول ل اائمة الثالثلة ع لى  174ينلداً تعري يلاً ملن المنتجلات التلي اعتيرتهلا
الج ازئللر حساسللة جللداًد حيللث إسللت ادة مللن إعللادة تبيي ل جزئللي ل حاللوب الجمركيللةد ومللن مللدة

إ افية قدرها  3سنوات لتصل يذلك لت كيك ك ي سنة  2020يلدالً ملن  2017كملا هلو ميلين

في الجدول التالي:

الجدول رقم ()48

رزتامة التفكير الجمركي الجديد لللائمة النالنة للمتتجات الصتاعية (المستوى األول)
البتود

التعريفية

التعريفة

األساسية

المستوى
ااول 174
يندًا

%12
%30
%6

%15

البتود

التعريفية

-2012
2014

2015

2016

2017

2018

2020 2019

163

%23

%21

%19.2

%14.4

%9.6

%4.8

11

%12

%11

%10.4

%7.8

%5.2

%2.6

0
0

Source : Ministere du commerce – DG Douanes, Nouveau schema du demantelement tarifaire des
– produits industriels et les concessions tarifaires revisées des produits agricoles et agros
alimeutaire, P. 7.

تجدر الشارة إلى ن هذه الاائمة تتبون ساساً من مواد البإل د الرخامد السليراميكد ااثلاثد

السيارات واعن المنتجات ااخرى.

 المستوى الناتي  617بتد تعريفي:
يشتمل المستوى الثاني من الاائمة الثالثة ع ى  617ينداً تعري ياً تست يد من تجميد تبيي
الحاللوب الجمركيللة ل تل لرة إ للافية تمت للد مللن  2012إل للى 2015د ومللن مللدة إ للافية ق للدرها 3

سللنوات لتصللل يللذلك إلللى ت كيللك ك للي سللنة  2020يللدالً مللن سللنة  2017كمللا هللو مو للن فللي

الجدول التالي:
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الجدول رقم ()49

رزتامة التفكير الجمركي الجديد لللائمة النالنة للمتتجات الصتاعية (المستوى الناتي)
البتود

التعريفة

البتود

التعريفية

األساسية

التعريفية

-2012
2015

2016

2017

2018

2019

2020

575

%21

%16.8

%12.6

%8.4

%4.2

0

%12
المستوى

األول 617
بتداً

%30
%6

%15
%2
%5

21
21

%10.5
%3.5

%8.4
%2.8

%6.3
%2.1

%4.2
%1.4

%2.1
%0.7

0
0

Source : Ministere du commerce – DG Douanes, Nouveau schema du demantelement tarifaire des
– produits industriels et les concessions tarifaires revisées des produits agricoles et agros
alimeutaire, P. 8.

تجدر االشارة إلى ن هذه الاائمة تتبون ساساً من مواد التجميل ااقمشلة والمإلالسد

ااورابد ااوانيد جهزة العإلم ا لي و يرها من اعن المنتجات ااخرى.

 -2التفكير الجمركي الجديد الخاص بالمتتجات الزراعية والمواد الغذائية:
وقللد تللم الت للاب ع للى مراجعللة الت

لليإلت الممنوحللة ل تحللاد ااورو للي والحصللص الجمركيللة

الخاصة االمنتجات الزراعية كما ي ي(:)1

 إلغا  25حصة تعري ية من المنتجات الزراعية كانت قد منحت ل تحاد ااورو ي. -إلغا الت

يإلت التعري ية لمادتين زراعيتين كانت قد منحت ل تحاد ااورو ي.

 إعللادة فللتن  9حصللص تعري يللة تااورو ي.

ل ية مللن المنتجللات الزراعيللة كانللت قللد منحللت ل تحللاد

 -تعديل حصتين تعري يين من المنتجات الزراعية كانت قد منحت ل تحاد ااورو ي.

Ministere du commerce – DG Douanes, Nouveau schema du demantelement tarifaire des
– produits industriels et les concessions tarifaires revisées des produits agricoles et agros
alimeutaire,p. 04.
1
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ممللا سللي فللءن الرزنامللة الجديللدة لمخبللط الت كيللك التعري للي فللي إبللار منباللة التاللادل يللين

الجزائر والتحاد ااورو ي ملن شلرنها ترجيلل منبالة التالادل الحلر لملدة ثإلثلة سلنوات (2020

ي للدالً م للن  )2017م للن خ للإلل إع للادة تبييل ل جزئ للي وتجمي للد الحا للوب الجمركي للة ل ل ل 1058ين للداً
تعري يلاً يغبللي عللدداً مهملاً مللن المنتجللات الصللناعيةد واالتللالي تحصلليل إيلرادات هامللة لخزينللة

الدولة اال افة إللى تلوفير حمائيلة بيلر ل منتجلات الوبنيلة وهلو ملا ملن شلرنه إعبلا هلامه
إ ل للافي ل متسسل للات الوبنيل للة لتعمل للل فل للي إتجل للاه تحسل للين تنافسل لليتها مل للام المنافسل للة الاوي ل للة

ل متسسات ااورو ية.

المطلب النالث :إتعكاسات متطلة التبادل بين الجزائر واإلتحاد األوروبي على المبادالت

التجارية

إن إقامللة منباللة تاللادل حللر يعنللي النتاللال التللدريجي مللن نظللام ت

للي ي قللائم ع للى سللاس

التنازالت من برر واحد وهو التحاد ااورو ي إلى إت اب شرابة في شلكل جديلدد مملا يلتدل
إلللى حللدوث تنللازالت متاادلللة يللين الب لرفين وهللو مللا يح لتم ع للى الج ازئللر الايللام ا للتن تللدريجي
ل سللوب المح للي مللام المنتجللات ااورو يللةد ويمللس هللذا الج ل ار خاصللة ت للك المنتجللات التللي
كانت محددة احصص كميلة محلددة وكلذا معلدل حمايلة جمركيلة مرت لع وهلو ملا ملن شلرنه ن

يتثر ع ى حجم الماادالت التجارية يين برفي الت اب.

 أوالً :إتعكاســـات متطلـــة التبـــادل الحـــر علـــى الميـــزان التجـــاري للجزائـــر مـــ اإلتحـــاد
األوروبي
يع للد التح للاد ااورو للي كمجموع للة ول شل لريك تج للارل ل ج ازئ للر سل لوا اً كمم للون ل س للوب
الجزائريللة امخت للا الس ل ع والمنتجللات الصللناعية والزراعيللةد و كز للون لمنتجللات الج ازئللر مللن

اليتللرول والغللاز البييعللي واعللن المنتجللات ااخللرىد وتظهللر هللذه ااهميللة النسلليية ل تحللاد
ااورو ي في إجمالي حجم الماادالت التجارية الخارجية ل جزائر في الجدول التالي:
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الجدول رقم ()50
األهمية التسبية للمبادالت التجارية بين الجزائر واإلتحاد األوروبي خلل الفترة 2017-2005

الوحدة :م يون دوالر

الستوات
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

المبادالت
إجمـــــالي حجـــــم
التجــــــــــــــــــــــــــارة

66.358

76.069

87.794

118.777

84.488

97.526

120.736

122.262

120.000

121.466

86.370

75.610

80.720

الخارجية

المبـــــادالت مـــــ
اإلتحـــــــــــــــــــــــــاد

36.848

40.479

41.260

62.231

43.958

48.713

61.923

66.130

70.000

70.062

48.461

38.961

37.368

األوروبي
المبـــــادالت مـــــ
باقي العالم

29.510

35.590

46.534

56.546

40.530

48.813

58.813

56.132

50.000

51.404

37.909

36.694

43.352

تســـبة مســـاهمة
المبـــــادالت مـــــ
االتحـــــــاد إلـــــــى

إجمـــــالي حجـــــم

55.52

53.21

46.99

52.39

52.02

49.94

51.28

54.08

58.33

57.68

56.10

51.46

46.29

التجــــــــــــــــــــــــــارة
الخارجية ()%

المصللدر :مللع إعللداد الااحللث إعتمللاداً ع للى مجموعللة مللن التاللارير الدوريللة الصللادرة عللن الجمللارك الجزائريللة
متوفرة ع ى الموقعhttp://www.douane.gov.dz/Rapports%20periodiques.html :

يي للم متوسللط نسللاة مسللاهمة الماللادالت التجاريللة ل ج ازئللر مللع التحللاد ااورو للي خللإلل

ال تل لرة م للا ي للين ( )2017-2005م للا نس لليته  %52.28م للن إجم للالي حج للم التج للارة الخارجي للة
ل ج ازئللرد حيللث سللج ت سللنة  2013ع للى نسللاة مسللاهمة قللدرة ي ل %58.33لتعللود هللذه النسللاة
لتاتر من المتوسط مرة خرىد و شلهدت دنلى نسلاة لهلا سلنة  2016لتي لم  %45.84وهلي
السنة التي سج ت فيها واردات الجزائر من التحاد ااورو ي تراجعلاً م حوظلاً لصلالن الشلريك

الصيني.

مللا فيمللا يخللص المي لزان التجللارل يللين الج ازئللر والتحللاد ااورو للي اعللد دخللول إت اقيللة

الشلرابة حيللز التن يلذ والشللرو فلي الللدخول التللدريجي فلي منباللة تالادل حللر فيظهلر مللن خللإلل

الجدول التالي:

391

التوجهات االقليمية والدولية للتجارة الخارجية في الجزائر

الفصل الخامس

الجدول رقم ()51

تطور الميزان التجاري بين الجزائر واإلتحاد األوروبي خلل الفترة 2017-2005

الوحدة :م يون دوالر

البياتات

الصادرات

الواردات

معدل التغطية ()%

ونعية الميزان التجاري

الستوات
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

25593
28750
26833
41246
23186
28009
37307
39797
41277
40378
22976

11255
11729
14427
20985
20772
20704
24616
26333
28724
29684
25485

227.39
245.11
185.99
196.54
111.62
135.28
151.55
151.11
143.70
136.02
90.15

14338
17021
12406
20261
2414
7305
12691
13464
12553
10694
2509-

2016

16739

22179

75.47

5440-

2017

18572

18796

98.80

224-

المصدر :من إعداد البال

االعتماد ع ى مجموعة من التاارير الدورية الصادرة من الجمارك الجزائرية.

يتيين من الجدول عإله ن الميزان التجارل الجزائرل مع التحاد ااورو ي:
 قلد سلجل فائ لاً خللإلل ال تلرة ملا يلين  2014-2005االليم متذيذالةد حيلث تلم تسللجيل
بيللر قيمللة لهللذا ال للائن سللنة  2008اايمللة ق للدرها  20.4م يللار دوالرد ويرجللع ذل للك

يدرجللة كيي لرة إلللى إرت للا

سللعار الللن ط التللي سللج ت رقللام قياسلليةد ي لن وصللل سللعر

اليرميل إلى ما ياار  100دوالرد لتسجل دنى قيملة لهلذا ال لائن خلإلل ن لس ال تلرة
 2014-2005وذلك سنة  2009اايمة قدرها  2.41م يار دوالر وامعدل تغبية قلدره
%111.620د ل نسللاة إنخ للان قللدرها  %88وذلللك نتيجللة النخ للان البييللر فللي

إجمالي الصادرات الجزائرية المتوجهلة نحلو التحلاد ااورو لي ملع االا اللواردات ع لى
حاله للا ماارن للة االس للنة الس للاااة 2008د ويرج للع ذل للك ساسل لاً إل للى انخ للان ف للي قيم للة
الصللادرات التللي

يهللا عاللارة عللن ن للط والللذل شللهد تراجع لاً كيي ل اًر فللي سللعاره فللي ت للك

الس للنة ( )2009ليي للم حل لوالي  48دوالر ل يرمي لللد ه للذا اال للافة إل للى ت ارج للع الب ل ل
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العللالمي وااورو للي ع للى الباقللة نتيجللة اازمللة التللي ش لهدها القتصللاد العللالمي خللإلل
ت للك ال تلرةد ليعللود الميلزان التجللارل الج ازئللرل مللع التحللاد ااورو للي إلللى تسللجيل رقللام

إيجايي للة م للن خ للإلل ف للائن مت ازي للد يداي للة م للن س للنة  .2010حي للث س للجل س للنة 2012

فائ اً قدر يل 13.46م يار دوالر و نسلاة تغبيلة ت لوب  .%151ليعلود ملرة خلرى إللى

النخ للان س للنة  2014ليص للل إل للى ف للائن ق للدره  10.69م ي للار دوالر نتيج للة ع للودة
التراجع في سعار الن ط اح ول الثإلثي ااخير من ن س السنة.

 قللد سللجل عجل اًز خللإلل ال تلرة مللا يللين  .2017-2015حيللث سللجل العجللز فللي الميلزان
التجارل الجزائرل مع االتحاد ااورو لي اول ملرة وذللك سلنة  2015يلن قلدر احلوالي
 2.5م يار دوالر وذلك نتيجة إستمرار إنخ لان اسلعار اللن ط التلي يلد ت منلذ الثإلثلي

ااخير لسنة  .2014لتزداد حدة العجلز سلنة  2016ليسلجل رقملاً قياسلياً قلدر ي ل5.44
م يللار دوالر وذلللك لللن س ااسللاا

المتع اللة ارسللعار الللن ط وفشللل سياسللة الج ازئللر التللي

كانللت قللد حاولللت مللن خإللهللا ومنللذ سللنة  2015التا يللل مللن حجللم وارداتهللا عللن بريل

منع إسلتيراد اعلن المنتجلات البماليلة وفلرن نظلام الحصلص ع لى اعلن المنتجلات

ااخ للرىد إال ن الع للودة التدريجي للة اس للعار ال للن ط ف للي س للنة  2017والت للي قار للت 60

دوالر فللي اعللن ال ت لرات هللي وحللدها كانللت ك ي للة لمعالجللة هللذا العجللز و اللااحرى

التخ يللا منلله وهللو مللا تعكسلله اارقللام مللن خللإلل إنخ للان العجللز إلللى  224م يللون
دوالر سنة .2017

إال نلله تجللدر االشللارة إلللى ن ال للائن الللذل سللج ه الميلزان خللإلل ال تلرة مللا يللين -2005

 2014كان ا

ل سعار الن ط وال يعكس الو عية الحاياية ل قتصاد الجزائرل واللذل تاالى

صادراته اص ة عاملة وصلادراته إللى دول التحلاد ااورو لي اصل ة خاصلة واشلكل شلاه ك لي

عاارة عن محروقات واالتالي رهينلة لسلعر يرميلل اللن ط واللذل تلدخل فلي تحديلده عواملل علدة
له للا عإلق للة ا للالعرن والب ل ل

الع للالميين وحت للى ارس للاا

خ للرى ي للر إقتص للاديةد ه للذا وتاا للى

الص للادرات خ للارة المحروق للات نح للو االتح للاد ااورو للي تش للكل نسل ل

متوا للعة ج للداً فشل ل ت

السياسات المتعاقاة في تحسينها اال افة إلى فرن االتحلاد ااورو لي لشلروك خاصلة حتلى

393

الفصل الخامس

التوجهات االقليمية والدولية للتجارة الخارجية في الجزائر

ع للى ت للك البميللات الا ي للة وع يلله يمكللن الاللول ن الت كيللك الجمركللي دى إلللى حللدوث
ع ى الميزان التجارل اسي

زيادة الواردات خاصة من الس ع الصناعية مع التحاد ااورو لي

مااي للل ع للدم إس للت ادة الج ازئ للر م للن ل م ازي للا ت

ااورو ية وذلك لألساا

للغط

التالية(:)1

ل ل ية ع للى منتجاته للا المص للدرة تج للاة الس للوب

 الرسوم الجمركية الم رو ة ع ى الواردات في الدول ااورو ية متدنيلة صلإلً ولليس تلرثيرع ى تا يص الصادرات إلى ورواا.

 خ للو ال لواردات فللي التحللاد ااورو للي لمعللايير صللحية و يئيللة وشللروك فنيللة يمكللن نيتدل تبيياها إلى الحد من دخول الا ائع الجزائرية إلى السوب ااورو ية.

 -إن تحديللد اللواردات ااورو يللة مللن الرسللوم الجمركيللة يعبيهللا م ازيللا ت

ل ية ع للى اللواردات

ف للي ال للدول ااخ للرىد فه للذا ال يس للاعد فا للط ف للي زي للادة الس للتيراد م للن وروا للا وانم للا يك للا
القتصللاد الج ازئللرل عا للا إ للافية كرفل لع سللعار الصللادرات الصللناعية ااورو يللة اس للي
يا

منافسة الا ائع ااجنيية ااخرى وذلك انها تااى خا عة ل رسوم الجمركية.

 ناتياً :إتعكاسات متطلة التبادل الحر على صاد ارت الجزائر إلى اإلتحاد األوروبي
اما ن ااسواب ااورو ية م توحة ومنذ مد اعيد مام الس ع الصناعية الجزائريةد واملا

ن العراقيل للل المو ل للوعة مل للام الس ل ل ع الزراعيل للة ال ت ل لزال موجل للودةد فل للءن ااثل للر البمل للي ع ل للى

الصللادرات الجزائريللة نحللو االتحللاد ااورو للي اعللد دخللول إت للاب الش لراب ة حيللز التن يللذ محللدود
جللداد ذلللك نلله للليس هنللاك إلغللا و ت كيللك جمركللي ياللوم الله التحللاد ااورو للي مللام الس ل ع
الجزائري للةد واالت للالي ف للءن الج ازئ للر ل للن تب للون ف للي و للع مميل ل اًز و ف ل ل ياً ل للدخول منتجاته للا
الصللناعية إلللى ااس لواب ااورو يللةد يللل سللتبون مللام مواجهللة منافسللة شللديدة خاصللة مللن قيللل

دول المتوس ل للطد حي ل للث ن االتح ل للاد ااورو ل للي ك ل للان ق ل للد إلت ل للزم ف ل للي إب ل للار إت اقي ل للة الشل ل لرابة
ااورومتوسبية وكلذا المنبالة العالميلة ل تجلارة ع لى فلتن سلوقة ملام المنافسلةد هلذا اال لافة

 1أسماء س ي علي ،إنعكاسات إتفاقية الشراكة األورو متوسطة على تنافسية اإلقتصاد الجزائري في ظل تحريرالقارة الخارجية – آفاق ما بعد  ،– 2017مرجع
سابق ،ص.198 .
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إلللى ن المتسسللات ااورو يللة لللن تااللى مكتوفللة اايللدل يللل سللور تسللعى هللي ااخللرى جاهللدة
من جل المحافظة ع ى حصصها السوقية والدفا عنها.

هللذا و للم إجمللالي الصللادرات الجزائريللة نحللو االتحللاد ااورو للي خللإلل ال ت لرة مللا يللين

 2017-2005نسللاة متوسللبة قللدره ي ل %56.58مللن مجمللو صللادرات الج ازئللر وهللو مللا ييللرز
همية السوب ااورو ية كز ون لتصريا المنتجات الجزائرية كما هو ميين في الجدول التالي:
الجدول رقم ()52

األهمية التسبية لصادرات الجزائر تحو االتحاد األوروبي إلى إجمالي الصادرات خل ل الفترة
2017-2005

الوحدة :م يون دوالر

الستوات

2005

2006

2007

2008

2009

2011 2010

الصادرات تحو اإلتحاد األوروبي

25593

28750

26833

41246

23186

37307 28009

الصادرات تحو باقي دول العالم

20408

25863

33330

38052

22008

36182 29044

55.63

52.64

44.60

52.01

51.30

49.09

50.76

46001

54613

60163

79298

45194

73489 57053

تسبة الصادرات تحو االتحاد األوروبي
إلى إجمالي الصادرات %
مجموع الصادرات

الستوات

2012

2013

2014

2015

2016

2017

الصادرات تحو اإلتحاد األوروبي

39797

41277

40378

22976

16739

18572

الصادرات تحو باقي دول العالم

32069

23697

22508

11692

12144

7215

55.37

63.52

64.20

66.27

57.95

72.20

71866

64974

62886

34668

28883

25787

تسبة الصادرات تحو االتحاد األوروبي
إلى إجمالي الصادرات %
مجموع الصادرات

المصدر :من اعداد البال ااالعتماد ع ى مجموعة من التاارير الدورية الصادرة عن الجمارك الجزائرية.

يت للن مللن خللإلل الجللدول السللاي هيمن له االتحللاد ااورو للي ع للى صللادرات الج ازئللر

وذلللك ع للى اعتاللار بييعللة االقتصللاد ااورو للي الللذل يعتيللر صللناعياً يءمتيللاز ويعتمللد يدرجللة
كييلرة ع للى الملواد الباقويللة وهللو مللا تتللوفر ع يلله الج ازئللر ويشللكل ييللة صللادراتها إلللى ورواللا

كم للا يتي للين الحال لاًد ف للالار الجغ ارف للي ل ج ازئلللر م للن وروا للا وتوفره للا ع للى متب ا للات الس للوب
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الصناعية ااورو يلة ملن ملواد باقويلة هلذا اال لافة إللى العإلقلات التاريخيلة التلي تعلزز هلذا

الرتا للاك جع للل االتح للاد ااورو للي الز للون ااول ل ص للادرات الجزائري للةد حي للث وصل ل ت نس للاة
صادرات الجزائر نحو االتحاد ااورو لي إللى إجملالي الصلادرات  %72.20سلنة  2017وهلو

ما يعتير رقماً قياسياً في تاريا المالادالت يلين الج ازئلر والتحلاد ااورو لي .ملا قلل نسلاة فالد
سج ت سنة  2007يل.%44.60
ما فيما يخص التركياة الس عية ل صادرات الجزائرية فتظهر من خإلل الجدول التالي:
الجدول رقم ()53

التركيبة السلعية للصادرات الجزائرية تحو اإلتحاد األوروبي خلل الفترة 2016-2009
الستوات
البياتات

الوحدة :م يون ورو

2010

2009

2012

2011

الليمة

%

الليمة

%

الليمة

%

الليمة

%

الطاقة والمحروقات

16092

92.39

20460

96.72

27302

98.25

32141

98.09

غذاء ومواد أولية

00036
01190
00033
0007

00.2
06.83
00.18
00.04

00119
00286
00043
00001

00.56
01.34
02.03
00.04

00119
00316
00043
00000

00.42
01.13
00.15
00.00

00074
00421
00062
00000

00.22
01.28
00.18
00.00

00059
17417

00.03
100

00245
21152

01.15
100

00007
27787

00067 00.025
32756
100

00.20
100

مواد كيميائية

آالت ومعدات

ملبس ومتسوجات
مواد أخرى
المجموع

الستوات
البياتات

2013
الليمة

2014
%

الطاقة والمحروقات 98.40 31411
غذاء ومواد أولية 00.32 00107
مواد كيميائية
00.93 00300
آالت ومعدات
00.13 00044
ملبس ومتسوجات 00.00 00000
مواد أخرى
00.17 00057
المجموع
100 31919
المصدر :من اعداد البال اعتماداً

2015

الليمة

%

28511
00087
00687
00038
00000
00095
29458
ع ى ييانات

96.92
00.29
02.33
00.12
00.00
00.32
100
متاحة ع ى

الليمة

2016
%

95.24 19912
00.31 00065
03.91 00818
00.26 00056
0.004 00001
00.26 00055
20907
100
موقع ال جنة ااورو ية

الليمة

%

15569
00100
00591
00069
00001
00183
16513

94.28
00.60
03.57
00.41
0.006
01.10
100

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/algeria/ , consulté le 18-022018 à 19h00

مللن خللإلل اارقللام الللورادة فللي الجللدول عللإله نإلح ل

هميللة الصللادرات الجزائريللة نحللو

االتحللاد ااورو للي مللن المحروقللات وم لواد الباقللة فهللي تبللاد تبللون كللل الصللادراتد حيللث ي للم
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متوس للط نس للاة الص للادرات م للن المحروق للات إل للى إجم للالي الص للادرات الجزائري للة نح للو االتح للاد
ااورو للي خللإلل ال ت لرة مللن يللين  2016-2009إلللى نسللاة قللدرها  %96.28يينمللا ال تشللكل
الصللادرات خللارة المحروقللات إال نسللاة

للئي ة جللداً قللدرها  %03.71والتللي هللي فللي الحاياللة

يهللا عاللارة عللن ملواد كيميائيللة ومشللتاات المحروقللاتد هللذا ولاللد سللاهم إرت للا

سللعار الللن ط

وعودتهللا ل نتعللاه اعللد زمللة  2009فللي خللذ صللادرات الج ازئللر إلللى االتحللاد ااورو للي مللن

المحروقات منحى تصاعدل يداية ملن سلنة  2010واللى ايلة سلنة  2014مملا سلاهم اشلكل
كييللر فللي إرت للا حجللم الماللادالت التجاريللة خللإلل ن للس ال تلرةد إال ن عللودة سللعار الللن ط إلللى
النخ للان من للذ الثإلث للي ااخي للر لس للنة  2014دى مل لرة خ للرى إل للى إنخ للان قيم للة إجم للالي

الص للادرات م للن المحروق للات والت للي ي غ للت  15569م ي للون ورو س للنة  2016مااي للل 32411
م يون ورو سنة  2012ين كانت سعار الن ط في السوب العالمي تشهد إرت اعاً كيير .واعد
هذا النخ ان المادر احوالي  %52نإلح مدى تاعية االقتصاد الجزائرل اسعار الن ط.
مللا فيمللا يخللص صللادرات الج ازئللر مللن المنتجللات الخا للعة لنظللام الحصللص والتللي ال

تخ ع ال حاوب جمركية والمتبونة ساساً من س ع زراعية كالخ ر وال وابه فلءن إسلتهإلك

الجزائر ل حصص المخصصلة كلان شلاه منعلدمد فملثإل صلدرة الج ازئلر سلنة  2015ملا مالداره

 24بلن ملن الابابلا لإلتحلاد ااورو لي مللن إجملالي حصلة مرخصلة قلدرها  5000بلن وهللو

مللا يعللادل %0.5د مللا عللن زيللت الزيتللون فاللد ي غللت صللادرات الج ازئللر  35بللن مللن إجمللالي
حصللة مرخصللة قللدرها  1000بللن وهللو مللا يعللادل  %3.5فاللطد يينمللا لللم تتجللاوز صللادرات
البسكسل للي والعجل للائن  %12.5مل للن إجمل للالي حصل للة مرخصل للة إجماليل للة قل للدرها  2000بل للن.
واالتللالي فللءن الصللإلحات التللي مسللت قب لا التجللارة الخارجيللة لللم تللرتي ينتيجللة م موسللة ولللم
تس للتبع التح للرر م للن الب للااع الريع للي ل قتص للاد الج ازئ للرل وال للذل ي للنعكس م للن خ للإلل النس للاة

ال للعي ة ل صللادرات خللارة المحروقللات وتبشللا ال للارب يو للوا فللي التبنولوجيللا يللين الج ازئللر

واالتحللاد ااورو للي خاصللة مللن الجانل

الصللناعي ممللا يجعللل المتسسللات الوبنيللة يللر قللادرة

ع للى دخ للول الس للوب ااورو ي للة نتيج للة ع للدم ق للدرتها ع للى المنافس للة م للن جه للة ووج للود اع للن

الحواجز والعااات من جهة خرىد فءذا كانت الرسوم الجمركية الم رو ة ع لى اللواردات فلي
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الللدول ااورو يللة متدنيللة ص لإلًد إال ن ترثيرهللا ع للى زيللادة الصللادرات الجزائريللة إلللى االتح لاد

ااورو ي جد محدودد نتيجة إعتماد هذه ااخيلرة ع لى معلايير خاصلة ييئيلة و مواصل ات فنيلة
ومعللايير جللودة و يرهللا قللد يحللد مللن إمكانيللة دخللول المنتجللات الجزائريللة إلللى السللوب ااورو يللة

في حالة عدم تباااها مع هذه المعايير(.)1

واستناداً إلى ميد الدولة ااوللى االرعايلة فلءن دول االتحلاد ااورو لي مجيلرة ع لى ملنن
جميع الدول ااع ا في منظمة التجارة العالمية ن س المزايا التي تمنحهلا ال دوللة خلرى.
هللذا اال للافة إلللى إيلرام ات اقيللات تجاريللة يللين دول التحللاد وعللدة دول خللرىد وهللو مللا يجعللل

الصللادرات الجزائريللة مللام منافسللة قويللة فللي ااسلواب ااورو يللةد مللام منتجللات الللدول ااخللرى
ع ى رار دول جنو وشرب آسيا والمحيط الهادل و مريكا الإلتينية.

ونظ ل اًر لبللل مللا سللي ت لراهن الدولللة الجزائريللة ع للى قبللا ال إلحللة كابللا إسللتراتيجي

تتمتللع فيلله امي لزة تنافسللية تسللمن لهللا يتنويللع صللادراتها والللتخ ص مللن تاعيتهللا لابللا الباقللة
والمحروق للاتد فل لالجزائر تتمت للع اك للل الماوام للات الت للي يمك للن ن تجع للل منه للا ارئ للدة ف للي إنت للاة

الجزئلر
ا
وزراعة الحيو والخ ر وال وابهد إال ن ذلك يااى رهينة نجاا السياسة التي تتاعهلا

فللي مجللال الصللإلا الز ارعللي مللن خللإلل الللدعم الماللدم مللن جللل النهللون االابللا والللذل قللد

ينللتت عنلله صللناعة تحوي يللة مللن شللرنها ن تسللاهم هللي ااخللرى فللي تنويللع الصللادرات خللارة

المحروقات.

مللا فيمللا يخللص هللم ز للائن الج ازئللر مللن دول التحللاد ااورو للي وحس ل

الحصللائيات

المادمة من برر المديرية العامة ل جمارك والخاصة االعشرة شهر ااولى لسلنة  2017ف الد

جللا ة إيباليللا فللي المرتاللة ااولللى ينسللاة قللدرها  %16.12مللن إجمللالي الصللادرات الجزائريللة

متيوعة ا رنسا لل %12.02لترتي ساانيا في المرتاة الثالثة ينساة قدرها .%10.97

 نالناً :إتعكاسات متطلة التبادل الحر على واردات الجزائر من اإلتحاد األوروبي

 1أسماء س ي علي ،إنعكاسات إتفاقية الشراكة األورومتوسطة على تنافسية اإلقتصاد الجزائري في ظل تحريرالتجارة الخارجية – آفاق  ،2017مرجع سابق ،ص ص.
.204-203
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إن إقامة منباة تالادل حلر يعنلي النتالال تلدريجياً ملن نظلام ت

لي ي كلان قائملاً ع لى

ساس تنازالت من برر واحد وهو التحاد ااورو ي إلى إت اب شلرابة فلي شلكل جديلد مينلي

ع ى تاادل التنازالت يين البرفيند وهو ما يحلتم ع لى الج ازئلر ن تالوم ا لتن سلواقها المح يلة
مللام الس ل ع ااورو يللة ع للى سللاس المعام للة االمثللل وذلللك مللن خللإلل إتاللا رزنامللة ت كيللك

تعري ي مت

ع يها فهلي إبلارة منبالة التالادل الحلر مملا يعلزز ملن إمكانيلة دخلول المنتجلات

ااورو ي للة إل للى الس للوب الجزائري للة .خاص للة فيم للا يخ للص السل ل ع الت للي كان للت خا للعة لنظ للام
الحصص و لمعدالت حماية جمركية مرت علة .وكلذا السل ع ااورو يلة ذات التنافسلية المرت علة

ماارنللة االس ل ع المح يللة .هللذا ك لله مللا جعللل ال لواردات الجزائريللة مللن التحللاد ااورو للي تشللهد

إرت اعاً مستم اًر منذ يداية تاريا دخول إت اب الشرابة حيز التن يذ وهو ملا يظهلر اشلكل وا لن

في الجدول التالي

الجدول رقم ()54
األهمية التسبية لواردات الجزائر من االتحاد األوروبي إلى إجمالي الواردات خلل الفترة -2005
2017
الوحدة :م يون دوالر
الستوات

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

الواردات من االتحاد األوروبي

11255

11729

14427

20985

20772

20704

24616

الواردات من دول العالم

9102

9727

13204

18494

18522

19769

22631

55.25

54.66

52.21

53.15

52.86

51.15

52.10

20357

21456

27631

39479

39294

40473

42247

تسبة الواردات من االتحاد
األوروبي إلى إجمالي الواردات %
مجموع الواردات

الستوات

2012

2013

2014

2015

2016

2017

الواردات من االتحاد األوروبي

26333

28724

29684

25485

22179

18796

الواردات من دول العالم

24043

26034

28896

26217

24584

15130

52.27

52.19

50.67

49.29

47.46

55.40

50376

55028

58580

51702

46727

33926

تسبة الواردات من االتحاد
األوروبي إلى إجمالي الواردات %
مجموع الواردات

المصدر :من اعداد الااحث االعتماد ع ى مجموعة من التاارير الدورية الصادرة عن الجمارك الجزائرية.
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يت ن ملن خلإلل المعبيلات اللواردة فلي الجلدول علإله ن الج ازئلر تعتملد فلي وارداتهلا

اللربثر مللن  %50خللإلل كامللل فت لرة الد ارسللة الممتللدة مللا يللين ( )2017-2005ع للى االتحللاد

ااورو للي يءسللتثنا سللنتي  2015و2016د حيللث ي للم متوسللط نسللاة ال لواردات الجزائريللة مللن
دول التحاد ااورو ي إلى إجملالي اللواردات منلذ دخلول إت لاب الشلرابة حيلز التن يلذ ملا مالدراه

 %52.20مما يجع ه المورد الرئيسي ل سلوب الجزائريلة وذللك يرحلع ساسلاً إللى قلدم العإلقلات

التجاريللة يللين الج ازئللر ودول ورواللا نتيجللة التاللار الجغ ارفللي وتااسللم البإللللة ع للى حللون

الاحللر اايللين المتوسللط وهللو مللا مللن شللرنه تسللهيل حركللة النالللد هللذا اال للافة إلللى عم ل

العإلقللات التاريخيللة التللي تللر ط الج ازئللر مللع الللدول ااورو يللة والتللي تتميللز ااوتهللا القتصللادية
وتاللدمها التبنولللوجي وجع هللا تبللون هللم تبتللل إقتصللادل فللي العللالم وشلريك إسللتراتيجي االنسللاة

ل ماادالت التجارية الجزائرية.

وكم للا ك للان متوقعل لاً ف ا للد ش للهدت الل لواردات الجزائري للة م للن التح للاد ااورو للي اع للد س للنة

 2005وهللو تللاريا دخللول إت للاب الشلرابة مللع االتحللاد ااورو للي حيللز التن يللذ إرت اعلاً هامللا مللن

حيللث الالليمد ف اللد ي للم واردات الج ازئللر مللن التحللاد ااورو للي سللنة  2014ل اعللد  10سللنوات
مللن دخللول منباللة التاللادل الحللر قميللة قللدرها  29684م يللون دوالر .فللي حللين ي غللت 11255

م ي للون دوالر س للنة  2005ل ي ازي للدة ق للدرها %260د فايم للة الل لواردات الجزائري للة م للن االتح للاد

ااورو للي فللي ت ازيللد مسللتمر خللإلل ال ت لرة ( )2014-2005إال ن مللن المإلح ل كللذلك تبللور
قيمة إجمالي واردات الجزائر الب ية خلإلل ن لس ال تلرة لتعلود إللى النخ لان منلذ سلنة 2015

والللى ايللة سللنة  2017د حيللث نلله نتيجللة النخ للان الحللاد فللي سللعار الللن ط منللذ الثإلثللي

ااخيللر لسللنة  2014والللذل نللتت عنلله إخللتإلل فللي الميلزان التجللارل لجللرت الج ازئللر إلللى اعللن

ااسللالي

الحمائيللة مللن جللل تخ للين فللاتورة اللواردات ع للى لرار سل و تلراخيص السللتيراد

وكللذا و للع قلوائم لللاعن المنتجللات الممنوعللة مللن االسللتيرادد وهللو مللا ثللر ع للى حجللم واردات

الج ازئللر مللن التحللاد ااورو للي وكللذا إجمللالي ال لواردات خللإلل ن للس ال ت لرة وهللو مللا يللدل اكللل
و وا ع ى عدم حدوث تحويل ل تجارة وهو ما يمكن مإلحظته من خإلل المنحنى التالي
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الشكل رقم ()15

متطور واردات الجزائر من االتحاد األوروبي وباقي دول العالم خلل الفترة 2017-2005
إجمالي الواردات الجزائرية
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المصدر :من اعداد الااحث اعتماداً ع ى معبيات الجدول رقم ()52

يتيللين مللن خللإلل الشللكل السللاي

ن كللل مللن منحنللى تبللور واردات الج ازئللر مللن دول

االتحللاد ااورو للي ومنحنللى تبللور إجمللالي واردات الج ازئللر متشللايهاند فهمللا تاريا لاً يشللكإلن
خبللان متوازيللان عكللس مللا كللان متوقللع مللن الناحيللة النظريللة يللن كللان مللن المنتظللر إرت للا
واردات الجزائر من االتحاد ااورو لي ع لى حسلا

الاقي دول العلالم وذللك اعلد دخلول منبالة

التاللادل الحللر حيللز التن يللذ نتيجللة اللغللا التللدريجي وال للورل ل

لرائ

الجمركيللة والرسللوم ذات

االث للر المماثللل ع للى المنتج للات ااورو يللة المص للدرة ل ج ازئ للرد حي للث تثيللت اارقللام ن إرت للا

واردات الج ازئللر مللن دول التحللاد ااورو للي خللإلل ال ت لرة ( )2005-2014يرجللع ساس لاً إلللى

توسع الجزائر في عم يات االستيراد وليست نتيجة الت لاب الشلرابةد يلل يمكلن مإلحظلة ت ارجلع
نساة الواردات من االتحاد ااورو ي وانخ ا ها عن المتوسط كما هو مسجل خإلل ال ترة ملا

يللين ( )2014-2016والتللي ش لهدت نسللاة فللي تللاريا الماللادالت التجاريللة منللذ سللنة .2005

وذلك يل %47.46سنة  2016لتعود إلى االرت ا سنة  2017يل.%55.40
401

التوجهات االقليمية والدولية للتجارة الخارجية في الجزائر

الفصل الخامس

ما فيملا يخلص التركيالة السل عية ل لواردات الجزائريلة ملن االتحلاد ااورو لي فيظهلر ملن خلإلل

الجدول التالي:

الجدول رقم ()55

التركيبة السلعية للواردات الجزائرية من االتحاد األوروبي خلل الفترة ()2009-2016

الوحدة :م يون ورو

الستوات

2010

2009

2012

2011

البياتات

الليمة

%

الليمة

%

الليمة

%

الليمة

%

آالت معدات

6228

42.61

6248

40.48

6080

35.12

7657

36.24

مواد كيميائية

1788

12.11

2074

13.36

2286

13.20

2609

12.35

غذاء ومواد أولية

2060

13.96

2251

14.50

3529

20.38

3260

15.17

وقود

0639

04.69

0881

05.67

1204

06.95

2674

12.65

ملبس ومتسوجات

0125

00.84

0131

00.84

0149

00.86

0189

00.89

مواد أخرى

3860

26.16

3900

25.12

4064

23.47

4763

22.41

المجموع

14700

100

15485

100

17312

100

21125

100

الستوات

2013

2015

2014

2016-2009

2016

البياتات

الليمة

%

الليمة

%

الليمة

%

الليمة

%

آالت معدات

7988

35.68

8713

37.27

8251

37.09

7342

36.01

متوسط التسبة
37.56

مواد كيميائية

2923

13.05

3012

12.88

3055

13.73

3107

15.24

13.24

غذاء ومواد أولية

3659

16.34

4116

17.60

3663

16.46

2989

14.66

16.15

وقود

2564

11.45

1572

06.72

1721

07.73

1256

06.16

07.75

ملبس ومتسوجات

0192

00.85

0208

00.88

0230

01.03

0236

01.15

00.91

مواد أخرى

5060

22.60

5754

24.61

5321

23.92

5455

26.79

24.38

المجموع

22386

100

23384

100

22241

100

20385

100

100

المصدر :من اعداد الااحث اعتماداً ع ى ييانات متاحة ع ى موقع ال جنة ااورو ية
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يتيللين مللن خللإلل اارقللام ال لواردة فللي الجللدول عللإله تنللو التركياللة الس ل عية ل لواردات

الجزائريللة مللن دول االتحللاد ااورو لليد حيللث تللرتي ا الت والمعللدات فللي المرتاللة ااولللى حيللث
ش للك ت نس للاة ق للدرها  %37.56م للن إجم للالي الل لواردات وذل للك خ للإلل ال تل لرة الممت للدة م للا ي للين

( )2016-2009وه للو م للا يعك للس م للدى حاج للة الس للوب الجزائري للة ل مع للدات وا الت ونا للص

الص للناعات الخاص للة يه للا ف للي الج ازئ للر والت للي ت للم ترق للى اع للد إل للى ت يي للة متب ا للات المتسس للات

الجزائري للة وخاص للة و ن ه للذا الن للو م للن الص للناعات يتب ل ل

تحك للم كيي للر ف للي التبنولوجي للا م للا

المرتاة الثانية من حيث وارادات الجزائر ملن االتحلاد ااورو لي فتعلود ل ملواد الغذائيلة وااوليلة

ينساة قدرها %16.15د حيث ال تزال الجزائر ير قادرة ع ى توفير حاجيات السوب الوبنية
من الغذا خاصة فيما يخص الاملن والح يل

ع لى اللر م ملن الجهلود الميذوللة فلي الابلاعين

الز ارعللي وال إلحللي مللن قيللل الدولللةد لتللرتي ال لواردات المتع اللة اللالمواد البيميائيللة فللي المرتاللة
الثالثللة ينسللاة متوسللبة قللدرها  %07.75فع للى الللر م مللن ن الج ازئللر تعللد مصللد اًر هاملاً ل ملواد
ااولية إال نها لم تحا إبت ائها فيما يخص الوقود.

مللا االنسللاة اهللم الللدول ااورو يللة المصللدرة ل ج ازئللر ف اللد جللا ت فرنسللا فللي المرتاللة

ااولللى نسللاة قللدرها  %9.10مللن إجمللالي واردات الج ازئللرد متيوعللة يءيباليللا  %7.98لتللرتي
سللاانيا فللي المرتاللة الثالثللة نسللاة قللدرها  %6.71وذلللك خللإلل العش لرة شللهر ااولللى مللن سللنة

.)1(2017

 رابعاً :مستلبل العلقات التجاريـة الجزائريـة األوروبيـة فـي ظـل األونـاع اإلقتصـادية
الراهتة

لاد ترثر و ع القتصاد الب ي فلي الج ازئلر اشلكل كييلر منلذ الثإلثلي ااخيلر ملن سلنة

 2014نتيج للة االنخ للان الح للاد ف للي س للعار ال للن ط والت للي تس للاهم إيرادات لله ينح للو  %49م للن

االي لرادات الحكوميللة .ويمثللل  %96مللن إجمللالي الصللادرات .ف اللد كللان إنخ للان سللعر يرميللل
الن ط الخام امثااة صدمة كييرة لإلقتصاد الجزائرل حيث ثر هذا النخ ان ترثي اًر كيي اًر ع لى

Direction general des douanes, statistiqus du commerce exterieur de l’algerie (Periode les dix premiers mois
2017) disponible sur le site : http://www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/Rapp%2010%20mois%20%202017.pdf consulté le 12-03-2018 à 22h00.
1
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الم لوارد الماليللة لصللندوب ظللاط الي لرادات وت ارجللع صللوله يل ل %90وهللو اامللر الللذل صللان
يس للتحيل مع لله االعتم للاد ع للى ه للذا الص للندوب لتغبي للة عج للز الموازن للة العام للة ل دول للةد إال ن لله

وا

للل إحتيللابي الصللرر الللذل قللار  100م يللار دوالر نهايللة سللنة  2017واجمللالي الللدين

الخارجي الذل يادر احوالي  4م يار دوالرد يظل الو لع الملالي ل ج ازئلر مرتاحلاً نوعلاً ملا إال

ن الج ازئللر تللدرك هميللة و للرورة إتاللا نهللت اقتصللادل جديللد مللن جللل الللتخ ص مللن التاعيللة

ل ن ط والتوجه نحو التنو االقتصادل.

وفي إبار هذا المسعى إتخذت الجزائر س سة من التدايير والج ار ات الحمائيلة والتلي

تخص قبا التجارة الخارجية في شكل تلراخيص إسلتيراد ونظلام حملص اال لافة إللى منلع

اع للن المنتج للات نهائيل لاً م للن الس للتيراد .وام للا ن االتح للاد ااورو للي يع للد شل لريك تج للارل مه للم

االنسللاة ل ج ازئللر وهللم مورديهللا لمخت للا المنتجللات الس ل عد فاللد لاللد

للرت الله هللذه التللدايير

المتخللذة مللن بللرر واحللد ودون تشللاور مسللي وامللا ن كللل مللن الج ازئللر واالتحللاد ااورو للي
م زمللان يءت اقيللة ش لرابة موقعللة مللن الب لرفين فللءن الج ازئللر تللرى ن هنللاك ميللررات و ار قيامهللا

امثللل هللذه الج ل ار ات والتللي تتمثللل ساس لاً فللي إنخ للان سللعار اليتللرول ومللا نللتت عنه لا مللن

انخ ان حاد في اليرادات الحكومية وتزايد العجز التجارل.

و نا اً ع ى اخبار الجزائر في سليتمير  2015رئيسلة الدي وماسلية ااورو يلة ل مبالالة

رسمياً ا تن النااه حول تاييم مشترك ومو وعي لتن يلذ ات لاب الشلرابة شلر كلل ملن االتحلاد

ااورو للي والج ازئللر سللنة  2016يللءج ار التايلليم مللن الناحيللة االقتصللادية والتجاريللة والللذل تللم

االنتهللا منلله يتللاريا  7سلليتمير  .2016حيللث مكنللت هللذه العم يللة وع للى سللاس مللا إقترحتلله
الجزائر من تحديد س س ة من االصإلحات والتدايير التي يناغي ع ى الجزائر الايلام يهلا يلدعم

م للن االتح للاد ااورو للي م للن ج للل تعظ لليم االس للت ادة م للن ات للاب الشل لرابة خاص للة م للن الجانل ل

الجزائرل والتي تتمحور ساساً حول(:)1

1 commission europeenne, Rapport sur l’état des relation UE – Algerie dans le cadre de la PEV renové,
mars 2017, P5.
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 دعل للم جهل للود الحكوميل للة الجزائريل للة فل للي تنويل للع االقتصل للاد الج ازئل للرل وتنافسل للية وتعزيل للز
الصادرات خارة المحروقات.

 تبوير اقتصاد المعرفة واالقتصاد الرقمي.

 تب للوير عإلق للات االس للتثمار والشل لرابة ي للين المتسس للات ااورو ي للة والجزائري للة وتش للجيع
تدف االستثمار ااورو ي المااشر المنتت في الجزائر.

 العمل ع ى تحسين االنتاة الز ارعلي والسلمكي الج ازئلرل ملن حيلث البلم والنلو وتعزيلز
االمتثال إلى معايير الصحة والصحة النااتية وذلك يدعم من االتحاد االورو ي.

ولاللد تللم التوقيللع رسللمياً ع للى الوثياللة المتع اللة ينتللائت التايلليم المشللترك فللي مللارس 2017
وس للعياً و ار الحص للول ع للى المحت للوى الت ص للي ي لمللا جللا ف للي وثيا للة التايلليم المش للترك وذل للك
اهميتها في معرفة مسلتايل العإلقلات التجاريلة يلين الج ازئلر واالتحلاد االورو لي جلا اللرد ملن

قي للل اامان للة العام للة لمج للس االتح للاد االورو للي واال للاط م للن المديري للة العام للة لإلتص للاالت

والمع ومل للات فل للي شل للكل رسل للالة ع ل للى اليريل للد االلبترونل للي يعتل للذر مل للن خإللهل للا رئل لليس الوحل للدة
السيد"رامون شيمسلول إياارنلاز" علن إمكانيلة البشلا علن هلذه الوثيالة وحتلى ع لى جلز منهلاد

ذلللك ن إفشللا المع ومللات اللواردة فللي هللذه الوثياللة مللن شللرنه ن يعثللر االعإلقللات يللين الج ازئلر
واالتحاد ااورو ي ي يا ن س المسئول .

وهو ما ي ع عإلمة إست هام كييرة حول جدوى سرية مثل الوثائ .
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المبحــث الراب ـ  :آفــاق وتحــديات اتنــمام الجزائــر إلــى المتظمــة العالميــة
للتجارة
يعتي للر إنتا للال الج ازئ للر إل للى نظ للام اقتص للاد الس للوب واالن ت للاا ع للى الع للالم ف للي منتص للا

التسعينات د وكذا تبلور التجلاه الالائم ع لى هميلة العإلقلة يلين تحريلر التجلارة والنملو عواملل
رورة الندماة في منظومة النظام التجلارل المتعلدد اابلرار ملن خلإلل

تحتم ع ى الجزائر

السعي نحو االن مام اللى المنظملة العالميلة ل تجلارةد وذللك ملن جلل مواجهلة صلعواة العزللة
التلي توفرهلا المنظملة وهلو ملا تسلعى لله الج ازئلر

االقتصادية واالسلت ادة ملن الم ازيلا والمكاسل

منذ زمن اعيد.

الملطب األول  :أهداف ودواف اتنمام الج ازئر إلى متظمة التجارة العالمية
تسللعى الج ازئللر مللن خللإلل ب يهللا الع للوية فللي منظمللة التجللارة العالميللة إلللى االسللت ادة

مللن الم ازيللا التللي تمنحهللا المنظمللة ل للدول ااع للا د كمللا ن هنللاك مجموعللة مللن ااهللدار

والدوافع التي تدفع الجزائر نحو هذا المسعى.

 أوالً  :دواف اتنمام الجزائر إلى المتظمة العالمية للتجارة
هناك دوافع عديدية و ار ر اة وخيار الجزائر في االن مام إلى منظمة التجارة العالمية

تتمثل همها في :

( )1

 .1لج للو الج ازئ للر إل للى ص للندوب النا للد ال للدولي خ للإلل فتل لرة التس للعينات ا للبر الج ازئ للر ع للى
مس للتوى التج للارة الخارجي للة إل للى حتمي للة الن للمام واالس للت ادة م للن قل لوانين منظم للة التج للارة

العالمية.

 .2لا للد ك للان ل تحلللول ااي للدلوجي لمعظ للم اللللدول النامي للة وم للن يينه للا الج ازئ للر وتين للي مالللاد

االقتصللاد ال ي ارلللي نتيجللة إنهيللار المعسللكر االشللترابي هميللة كيي لرة فللي دفللع الج ازئللر نحللو
خيار االن مام إلى المنظمة.

 1فاتح حركاتي ،اآلثاراملتوقعة إلنضمام الجزائرإلى منظمة التجارة العاملية على القطاع الزراعي(األسكندرية  :مؤسسة عالم الرياضة والنشر ودار الوفاء لدنيا
الطباعة ،الطبعة األولى ،)2015 ،ص.226 .
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 .3االست ادة من المزايا التلي تمنحهلا المنظملة العالميلة ل تجلارة ل لدول الناميلة ااع لا حيلث
تعتير هذه المزايا مح زة ل ن مام إليهاد والجزائر ع ى رار الدول النامية ااخرى تسعى

لإلن مام ملن جلل السلت ادة ملن هلذه الم ازيلا التلي سلور تملنن لهلا اصل تها دوللة ع لوه
مللن جهللة ودولللة ناميللة مللن جهللة خللرىد فالمنظمللة العالميللة ل تجللارة تمللنن الللدول الناميللة

امجرد االن مام إليها مجموعة ملن االمتيلازات والتلي تهلدر فلي المالام ااول إللى تسلهيل
إلتزام هذه الدول والتي تتميز إقتصادياتها ينو من الخصوصيةد اااحكام العامة ل منظمة

في إبار تحريلر التجلارة الدوليلة د كملا تعتيلر هلذه االمتيلازات امثاالة حلوافز تسلاعد اللدول
النامية ع ى إعادة هيك ة إقتصادياتها وتعديل تشريعاتها وسياستها التجاريلة املا يلتإلئم ملع

ال كللر االقتصللادل الجديللد والللذل يصل

فللي تحريلر التجللارة الدوليللة د مللا عللن هللم الم ازيللا

التي تمنحها المنظمة ل دول النامية نذكر ما ي ي(:)1

 .إمكانيللة حمايللة المنتجللات الوبني لة مللن خبللر المنافسللة الخارجيللة خاصللة فللي المللدى

الاصير وذلك من خلإلل السلماا لهلذه اللدول الحت لاع يتعري لة جمركيلة مرت علة نوعلاً
ما د حيث قد تصل مدة التحريلر االسلنة لهلا إللى  10سلنوات ماايلل  06سلنوات فالط

االسنة ل دول المتادمة.

 .خصة المنظمة العالمية ل تجارة الدول النامية لمجموعة من الع ا ات في العديد من

الاباعات كابا ال إلحة والذل قد تصل فيه االع ا ات إللى ملدة قلدرها  10سلنوات
د هذا اال افة إلى تدايير الصحة والصحة النااتية التي تمس السل ع المسلتوردة د و

إج ل ار ات االسللتثمار المتصللل االتج لارة د احيللث نلله واب ل

مللن الي للد المعنللي يمكللن

ترجيللل إج ل ار ات االسللتثمار المتع ل االتجللارة وارحكللام مي لزان المللدفوعات إلللى  05و
 07سنوات.

ة .تمنن ل دول النامية إمكانية مواص ة دعم صادراتها من مخت ا المنتجلات لملدة زمنيلة
تصل إلى  08سنوات.

 1ناصر دادي عدون ومتناوي محمد ،إنضمام الجزائرإلى املنظمة العاملية للتجارة األهداف و العراقيل(مجلة الباحث ،العدد  ،03جامعة ورقلة ، )2004 ،ص.70 .
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د .كما تمنن المنظمة ل دول النامية إمكانية فرن شرك إستعمال نساة معينة ملن السل ع
المح يللة لنتللاة اعللن السل ع مللن بللرر المتسسللات ااجنييللة لمللدة قللد تصللل إلللى 08
سنوات.

 ناتياً  :أهداف إتنمام الجزائر إلى المتظمة العالمية للتجارة
اعللد ن تربللدت الج ازئللر نلله ال جللدوى مللن ااائهللا خللارة منظمللة التجللارة العالميللة ارحللت

تسعى إلى االن مام إلى المنظمة وذلك من جل تحاي مجموعلة ملن ااهلدار تتمثلل همهلا

في :

( )1

 .1التهـــوض باالقتصـــاد الـــوطتي  :ويت للرتي ذل للك م للن خ للإلل إرت للا قيم للة وحج للم الما للادالت
التجاريللة اعللد إن للمام الج ازئللر إلللى المنظمللة خاصللة اعللد ر للط التعري للة الجمركيللة عنللد حللد
قصى وحد دنى د وكذا عدم ال جو الى الايود البمية اما يتدل إلى إرت ا الواردات ملن

الدول الع وة في المنظمة وهو ما ملن شلرنه خ ل نلو ملن االحتبلاك يلين السل ع الوبنيلة
وااجنييل للة واالتل للالي االسل للت ادة مل للن التبنولوجيل للا المتبل للورة والتانيل للات الحديثل للة التل للي تل للدفع

المتسسللات المح يللة والمنتجللين نحللو التحسللين مللن نوعيللة منتجللاتهم مللن جللل الااللا فللي
السوب وهو ما قد يساهم في انعاه االقتصاد الوبني.

 .2جذب االستنمارات األجتبية  :إن إن مام الجزائر إلى المنظملة العالميلة ل تجلارة ملن شلرنه
ن يمنحهللا فرصللة بيللر ويسللهل ع يهللا جللذ

االسللتثمارات ااجنييللة المااش لرة وذلللك مللن

خللإلل إي لرام ات اقيللات خاصللة ااالسللتثمارات فللي مجللاات التجللارة خاصللة مللع السللت ادة مللن
ثر الشاكات التي تبونها الشلركات المتعلددة الجنسليات ع لى المسلتويين االق يملي واللدولي

ومللا تمث لله مللن وسللائل هامللة فللي تاللادل الس ل ع والخللدمات والتبنولوجيللا وكللذا فللي اسللتغإلل
الهوامه المتوفرة في الر حية ومردودية عوامل االنتاة يين الدول التبتإلت.

 .3مســايرة التجــارة الدوليــة  :مللن هللم ص ل ات االقتصللاد الج ازئللرل نلله اقتصللاد ريعللي يعتمللد
اص ة كييرة جداً ع ى المحروقات والتي تشكل حلوالي  %97ملن إجملالي صلادراته د كملا
نلله إقتصللاد تللااع ل خللارة نتيجللة

للعا جهللازه االنتللاجي وعللدم قدرتلله ع للى المنافسللة مللن

 1ناصر دادي عدون ومتناوي محمد ،إنضمام الجزائرإلى املنظمة العاملية للتجارة األهداف والعراقيل ،مرجع سابق ،ص ص.74 –70 .
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ناحيللة مدخإلت لله مللن السل ل ع الوسلليبة والمعللدات االنتاجيللة والت للي تسللتورد فللي

يهللا م للن

الخارة واالتالي فءن لجو الج ازئر إلى االسواب االق يمية والدولية من جلل الحصلول ع لى
مخت للا حاجاتهللا خللارة إبللار منظمللة التجللارة العالميللة يحرمهللا مللن االسللتادة مللن ال للرص

التللي تاللدمها هللذه ااخيلرة د كمللا ن االلا الج ازئللر اعيللدة عللن سللاحة العإلمللات االقتصللادية
والتجارية الدولية سج ها كذلك اعيدة عن التبورات التي يشهدها االقتصاد العاليم.

 نالناً  :إلتزامات وحلوق الجزائر في حالة اإلتنمام إلى المتظمة

إن إن ل للمام الج ازئل للر إلل للى المنظمل للة العالميل للة ل تجل للارة سي ل لعها مل للام

امجموعة من اللتزامات المع ومة مساااً د كما يمنحها إلى جان
 .1اإللتزامات  :وتتمثل هم االلتزامات فيما ي ي :

ل للرورة الوفل للا

ذلك مجموعة من الحاوب.

( )1

 االلتلزام ميللد حريللة المنافسللة مللن خللإلل عللدم التمييللز يللين الللدول ااع للا وعللدمالتمييز في المعام ة يين االنتاة المح ي واالنتاة ااجنيي.

 -التخ ي عن سياسة دعم الصادرات وتجن

سياسة اا راب.

 -االلتزام االلغا التدريجي ل ايوم الجمركية والبمية.

 ال جللو إلللى ميللد الايللود البميللة ال يكللون إال فللي حللاالت إسللتثنائية يكللون الغللرنمنها حماية ميزان المدفوعات وتاديم معام ة ت

 .2الحلوق  :وتتمنل اهم الحلوق فيما يلي

( )2

:

ي ية ل دول النامية.

 -ت ت للزم ال للدول ااع للا ااخ للرى ف للي المنظم للة يتبييل ل الاواع للد العام للة ل سل ل وك

التجل للارل فل للي تعام هل للا مل للع الدولل للة الع ل للوة فل للي كل للل المجل للاالت التل للي شل للم تها

الت اقي للات د ل ن االلت ازم للات العام للة الل لواردة ف للي االت للاب تمث للل ن س للها حاوقل لاً
لااقي الدول ااع ا .

ً
 1كرمي مليكة ،تحريرالتجارة الخارجية في ظل املنظمة العاملية للتجارة آفاق وتحديات (الجزائرنموذجا)( مجلة األبحاث االقتصادية ،جامعة البليدة ،العدد ،14
جوان  ،)2016ص.158 .
 2حركاتي فاتح ،اآلثاراملتوقعة النضمام الجزائرإلى منطقة التجارة العاملية على القطاع الزراعي ،مرجع سابق ،ص ص .233 – 232 .
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 -يح ل ل دولللة الع للو المشللاركة فللي الم او للات المسللتاي ية امللا يك للل لهللا الللدفا

عللن مصللالحها التجاري للة وصلليا ة االت اقيللات الجديللدة الت للي تارهللا االجتماعللات

الو ازرية.

 يمكن ل دول ااع لا اللدفا علن مصلالحهم والغلا الجل ار ات التلي قلد يتخلذهاالش للركا التج للاريون والمناق للة ل ت اقي للات الت للي ي للتم التوص للل إليه للا ام للا يك للل

التبييل ل الع للادل ع للى ك للل ااع للا وه للذا ين للا اً ع للى آلي للة تس للوية المنازع للات
التجارية الدولية التي تم و عها في جولة ور وال.

المطلب الناتي  :مسار إتنمام الجزائر إلى المتظمة

لاللد خللذت كللل مللن الج ازئللر والمنظمللة العالميللة ل تجللارة وقت لاً بللويإلً فللي الم او للات

والتي ال زالت مستمرة إلى يومنا هذا فذلك ارجلع إللى جديلة وهميلة المو لو وتشلعاه د حيلث
ن ق للية ان للمام الج ازئللر إلللى المنظمللة تحكمهللا جم للة مللن ال لوااط والج ل ار ات والشللروك

والتللي تتب ل

التح للير لهللا والتبيللا معهللا مللن بللرر الدولللة الجزائريللة وتهيئللة كافللة الشللروك

المإلئمة لذلك.

 أوالً  :الهيئات المسؤولة عن عملية األتنمام
إن االن مام إلى المنظمة العالميلة ل تجلارة ونجاحله وكلل ملا سلور يتاعله يتوقلا ع لى

تعاون وتظافر جهود ر عة س بات :

( )1

 .1السلطة التتفيذية  :وتعتير الس بة التن يذية هي الجهة المستولة عن قيلادة الم او لات
امخت ا جهزتها د وكذا العمل ع ى التنسي يين مخت لا دوائرهلا و لرورة تمثيلل الوفلد

الم اون لبافة الجهات المعنيةد وهو ما يبرا

لرورة التنسلي الشلامل يلين كلل دوائلر

الحكوملة د وهلو اللدور الموكلل لملا يسلمى ي ل الوحلدة المركزيلة ل تنسلي والتلي سسلت فلي

جوي يللة  2001مللن جللل إعبللا انتعاش لاً جديللداً لم للا الن للمام د وتجمللع هللذه الهيئللة
ممث للي  23و ازرة وقبللا د وهللي تشللمل حلوالي  63إبللا اًر سللامياً جزائريلاً يمث للون مخت للا
 1نورالدين بوكروح ،وزير التجارة السابق ،مداخلة مقدمة ضمن مجلة الفكر البرملاني ،العدد الرابع ،اكتوبر  ،2003ص ص.143 - 141 .
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ه للذه الاباع للات د حي للث يت رع للون إل للى خمس للة فل لواة منظم للة ع للى س للاس االت اقي للات

الموجود فلي المنظملة العالميلة ل سل ارة ويشلتمل كلل فلوة ع لى مجموعلة ملن ممث لين علن

مخت ا الاباعات والذل ياوم يدراسة االسئ ة التي توجه إلى الجزائر وتح لير ااجوالة
وكذا كل عمل يخص إسترايجية الم او ات

 .2الســـلطة التشـــريعية  :وتعتيللر الس ل بة التش لريعية مللن هللم المعنللين يهللذا الم للاد حيللث
ي عل

اليرلمللان دو اًر اساسللياً وحيوي لاً فللي هللذه العم يللة مللن حيللث سللن وتانللين النصللوص

التشريعية التي تهي شروك اان مام والحرص والرقاالة ع لى حسلن تبيياهلا اال لافة

إلى كونه المتسسة الدستورية اليرلمانية السياسية الرسمية التي تادر وتعير يءسم الشع
إيجاييات وس ييات هذا االن مام.

 .3رجـــال األعمـــال واللطـــاع الخـــاص  :حيللث ن اش لراك رجللال ااعمللال امخت للا فئللاتهم
ومتسسللاتهم د وكللذا إبإلعهللم ع للى مسلليرة الم او للات وااخللذ اللالرل ومشللورتهم فيمللا

يتع ااباعاتهم يعتير م اًر رورياً من جل إيدا النصن والمشورة خاصة فيما يتع
االجوانل ل الميداني للة ذل للك ن الجه للات الحكومي للة ال يمك للن ن تب للون ع للى د اري للة تامل للة
وشام ة يها.

 .4الســلطة الرابعــة  :والتللي تتمثللل ساس لاً فللي الصللحافة ووسللائل العللإلم لمخت للا صللورها
وما يمكنه ان تاوم اه من خإلل نشر التوعية و يان ا ثلار المخت لة لعم يلة الن لمام د

وكذا في خ

نو من الثاافة االقتصادية للدى الجمهلور تسلاعده ع لى الت اعلل والتبيلا

مع متب اات المرح ة الجيديدة

 ناتياً  :مفاونات الجزائر حول االتنمام إلى المتظمة
في سنة  1986قارت اابرار المتعاقدة في جولة ااور وال السلماا ل لدول الناميلة و

التي كانت تشارك فلي الجلوالت السلاااة اصل ة ع لو مإلحظلاً دون شلرك وملن يينهلا الج ازئلر
ن تشارك في مجريات جولة ااور وال د شرك التي يم عن نيلة التعاقلد فلي االت اقيلة قيلل 30

افريللل  1987د وهللو مللا حللدث االنسللاة ل ج ازئللر التللي عيللرت عللن ر يتهللا فللي االن للمام مللن

خللإلل تاللدمها اب ل

التعاقللد إلللى سللكرتارية الجللات فللي ا جللال الموصللى يهللاد و فللي شللهر
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جوي ية من سنة  1987تم ترسليس فريل عملل مك لا يد ارسلة م لا ب ل
االت اقية واالتالي شاركت الجزائر في جولة ااور وال كع و مإلح

( )1

الج ازئلر التعاقلد فلي

وف للي س للنة  1995واع للد تح للول الج للات إل للى المنظم للة العالمي للة ل تج للارة تل لم االت للاب ي للين

الج ازئللر وااع للا ااص ل يين فللي المنظمللة ع للى إنشللا لجنللة مشللتركة تتب للل يتمويللل م للا

التعاقللد إلللى المنظمللة العالميللة ل تجللارة دوهللو مللا حللدث فع لإلً لتتاللدم اعللدها الس ل بات المعنيللة
يتاللديم ب ل

رسللمي لإلن للمام ال ع للي ل منظمللة فللي  11جوي يللة  1996واول م لرة فللي ش لكل

وثياة ساسية تسمى مذكرة حول النظام االقتصادل والتجارل في الجزائر د حيث انه من يين
شروك االن مام إلى المنظمة ن الي د ال ار

في اان مام اليد ن يعرر ين سه ويالدم هلذه

المذكرة التي ت خص كل الينية الاانونية في الحياة الوبنية وليس فاط من الناحية االقتصلادية

وت منت هذه المذكرة التي قدمتها الجزائر النااك التالية

( )2

:

 االقتصــاد  ،السياســة االقتصــادية والتجاريــة الخارجيــة  :وقللد ت للمنت هللذه النابللةالتج للارة الخارجي للة ل سل ل ع والخ للدمات د التج للارة الداخ ي للة ل خ للدماتد مع وم للات خاص للة

احركللة اام لوال المرتابللة يتحللويإلت الج ازئ لريين العللام ين االخللارة د مع ومللات حللول

تبور تجارة الس ع والخدمات ل سنوات ال ابة وتوقعات خاصة االسنوات الماي ة.

 -إطار خاص بون وتتفيذ السياسات المؤنرة على التجارة الخارجية  :ولاد جلا فلي

ه للذه الناب للة ش للرا لص للإلحيات السل ل بة التن يذي للة د التشل لريعية والا للائيةد الهيئلللات

الحكوميللة المسللتولة عللن اعللداد وتن يللذ سياسللة التجللارة الخارجللة والمسللتولية المشللتركة
يين الس بات المركزية والجماعات المح ية ووصا المحابم والج ار ات الاانونية.

 السياســة المــؤنرة علــى تجــارة الســل  :ولاللد تناولللت نظلرة حللول التشلريعات المتع اللةا للااليراد والتشل لريعات المتع ا للة اعم ي للات التص للدير د كم للا ت للمنت السياس للة الداخ ي للة

الم للتثرة ع للى التج للارة الخارجي للة ل سل ل ع والسياس للات الم للتثرة ع للى التج للارة ف للي السل ل ع

 1جميلة الجوزي ،ميزان املدفوعات الجزائري في ظل السعي لالنضمام إلى املنظمة العاملية للتجارة ( مجلة الباحث ،جامعة ورقلة ،العدد  ،)2012 ، 11ص.227 .
2 - Khayereddine Belaaz et Rabah Khouni, Algerian econommy and multelateral trading system why it is
so hard to join the WTO)OECONOMICA, Acta universitatis DANUBIUS Journals, Vol 10 . No 4, 2014 (, P.
47
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الزراعيلة والمتع الة اعم يلات االسلتيراد والتصلديرد كملا ت لمنت السياسلة الملتثرة ع لى

التجارة الخارجية في ااقي الاباعات ااخرى

 السياســة التجاريــة للملكيــة الفكريــة  :وجللا فللي هللذه النابللة عموميللات حللول حاللوبالم بي للة ال كري للة وال ل لرائ

والرس للوم وك للذا الاواع للد االساس للية لحماي للة حا للوب الم بي للة

ال كرية اال لافة إللى الاواعلد والتلدايير التلي تخلص منلع االسلتخدام المسلعا لحالوب

الم بية ال كرية واالج ار ات الاانونية الخاصة يءحترام الحاوب.

 -اللواعـــد المؤسســـاتية للعلقـــات االقتصـــادية والتجاريـــة مـــ الـــدول األخـــرى  :وق للد

تبرق ل للت ه ل للذه النابل للة إل ل للى االت اقي ل للات الثنائي ل للة والجماعيل للة المتع ال للة يتج ل للارة السل ل ل ع

والخل للدماتد ات اقيل للات التبامل للل االقتصل للادل د االتحل للاد الجمركل للي د التال للادل الحل للر د
ات اقيات سوب العمل د التعاون االقتصادل المتعدد اابلرارد المشلاركة فلي الهيئلات
والمنظمات االقتصادية متعددة اابرار والتي تتثر في التجارة.

 .1المفاونات متعددة األطراف :

ويشللارك فللي الم او للات متعللددة اابلرار جميللع الللدول ااع للا فللي المنظمللة حيللث
يتم دراسة نظام التجارة الخارجية والنظام االقتصادل ل دولة المتادملة اب ل

الن لمام

والنظر في مدى إست ائها لشروك االن مام إلى المنظملة حيلث يبلرا ع يهلا مجموعلة

مللن ااسللئ ة المخت للة س لوا اً كتااللة و ش ل وية اليللد مللن االجااللة ع يهللا اكللل ش ل افية د
وتبللون هللذه االسللئ ة فللي الغال ل متمحللورة حللول نظللام االسللعار د مي لزان المللدفوعات د
التعري ات الجمركية د الماادالت التجارية اللدعم الموجله إللى اعلن الاباعلات خاصلة

فيمللا يخللص الابللا الز ارعللي د وهللو الحللال االنسللاة ل ج ازئللر حيللث اعللد عللام تاريالاً مللن
تاللديم المللذكرة الخاصللة االنظللام االقتصللادل والتجللارل برح لت الللدول ااع للا والتللي
كان عددها  131دولةد مجموعة قدرها  175ستالً ع ى الجزائر من الدول التالية :

( )1

 االتح للاد ااورو ل للي  123 :س ل لتاالً متع ال للة امخت ل للا وجللله النش للاك االقتصلللادل
والتجل ل للارل وت ل ل للم حمايل ل للة الم بيل ل للة د ترسل ل لليس الشل ل للركات د النظل ل للام الجمركل ل للي

والمصرفي و يرها.

 1كرمي مليكة ،تحريرالتجارة الخارجية في ظل املنظمة العاملية للتجارة آفاق وتحديات ،مرجع سابق ،ص ص.157-156 .
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 سويس ل ار  33 :س لتاالً تللدور حللول النظللام ال لرييي فللي الج ازئللر ونشللاك الينللوك
والترمينات وانتاال رتوس ااموال وشروك ترسيس ال رو الينكية.

 اليااان  3 :سئ ة

 اسل للتراليا  8 :سل للئ ة تل للدور فل للي مجم هل للا حل للول نظل للام التجل للارة الخارجيل للة ونظل للام
االستثمار والاانون ااساسي ل متسسات العمومية وااسواب.

 اسل لرائيل  :سل لتال واح للد ك للان ح للول التل لزام الج ازئ للر اال لرار الماابع للة ال للذل قرت لله
جامع للة ال للدول العر ي للة

للد اسل لرائيل والت للي ه للي اح للد اع للا المنظم للة وه للل

تستبيع الجزائر تحديد سياستها التجارية تجاه هذا الي د.

ولاد قدمت الجزائر تو يحات حول اعن النااك في المذكرة التي كلان يشلو ها الغملون

اال افة إلى االجااة ع ى االسئ ة السلاااة د لتالوم اعلد ذللك ااالجاالة ع لى ابثلر ملن 2000

ستال في  20مناساة مخت ةد ما فيما يخلص جلوالت الم او لات ف الد اجتمعلت الج ازئلر ملع
فري العمل في ول جولة يتاريا  23 – 22فريلل  1998وللم تحملل هلذه الجوللة ااوللى ل

تاللدم فللي مسللار الم او للات يللل كانللت مجللرد جولللة لجللس النللان ومللدى جاهزيللة االقتصللادية
الج ازئ للرل ال للدخول ف للي المنظم للة خاص للة و ن الج ازئ للر كان للت ف للي يداي للة مس لليرتها ف للي تحري للر

االقتصللاد د واعللد ر للع سللنوات اجتمللع فري ل العمللل فللي جولللة ثانيللة يتللاريا  08 – 07في للرل

 2002لبنهللا لللم تللرتي االجديللد لتاللدم الج ازئ لر اعللدها نسللخة ثانيللة معدلللة عللن مللذكره سياسللية

التجللارة الخارجيللة يتللاريا  17ابتللو ر  .2002لتشللهد اعللدها الم او للات نللو مللن التاللدم مللن
خإلل انعااد ساعة جوالت خرى إلى اية سنة  2008واال اط يتاريا  17مال  2008ين

تللم انعاللاد الجولللة العاش لرة د لتتوقللا اعللدها الم او للات لمللدة  05س لنوات كام للة نتيجللة عللدة
سللاا

همهللا الخللور مللن تللداعيات اازمللة االقتصللادية العالميللة ع للى االقتصللاد الج ازئللرل د

وك للذا خيي للت ام للل الب للرر الج ازئ للرل وال للذل ك للان يتوق للع انه للا الم او للات واالن للمام إل للى

المنباللة سللنة  2005د ااال للافة إلللى الللدور الللذل لعيتلله التنللازالت التللي قللدتها اعللن الللدول
والتي تم ك ن س خصوصيات االقتصاد الج ازئلرل ع لى لرار السلعوديت التلي قلدمت تنلازالت
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كييرة في مجال خدمات الباقة جعل الدول ااع ا ال تايل تنازالت تال شرناً عن ت ك التلي

قدمتها هذه الدول

( )1

قيللل ن تسللترنا الم او للات ليجتمللع فري ل العمللل يتللاريا  15فريللل  2013فللي جولتلله

الحادية عشر وهي الجولة التي توصلا ارنهلا جلا ت يتالدم م حلوع فلي العديلد ملن المجلاالت
لت يها الجولة الثانية عشر والتي تم إنعاادها يتاريا  31مارس  2014والتي ثمن فيها ع ا

منظمة التجارة العالميلة التبلورات الم موسلة التلي حااتهلا الج ازئلر اعلد تعلديل نظامهلا التجلارل
وحس

تاريلر المنظملة فلءن الج ازئلر كانلت قلد بلدت اسلتعدادها لمبااالة نظامهلا التجلارل ملع

قواعد المنظمة كما قامت اعرن التعديإلت التشريعية التي ت منها مخبلط العملل التشلريعي

المعللدلد هللذا وكللان مللن المنتظللر ن تعاللد الجولللة الثالثللة عشللر فللي السداسللي ااول مللن سللنة
 2017وهو الوقت الذل ال تزال سعار الن ط تشهد فيه انخ ا اً محسوساً مما دفع االحكومة

إل للى إتخ للاذ ت للدايير حمائي للة م للن ج للل تخ للين ف للاتورة الل لواردات يداي للة س للنة  .2016وه للو م للا
يتعارن مع مااد المنظمة وقد يتدل إلى تعثر الم او ات مرة خرى.
 -2المفاونات النتائية:
ما االنساة ل م او ات الثنائية فهي بثر مرونة و قل حدة فهي تمس االدرجة ااوللى النالاه

فللي إبللار الن للاذ لألسلواب فيمللا يخللص تجللارة السل ع والخللدمات مللع كللل دولللة ع للى حللدةد ولاللد
جرى الت اون حول مجموعة من التنازالت فيما يخص التجلارة فلي السل ع والخلدماتد إ لافة

إللى التخ ي لات الجمركيلة ع لى اللواردات وكلذا تحديلد فتلرات إنتااليلة اشلرن اعلن الاباعللات
الناش للئة ولا للد إنته للت الج ازئ للر م للن الم او للات الثنائي للة م للع س للتة دول ه للي كوا للاد فن للزويإلد

ااور والد اارجنتيند الي ارزيل وسويس ار يينما ال تزال جارية مع  13دولة خرى(.)2

 1خير الدين بلعز ،التحديات الراهنة للتجارة العاملية وتأثيرها على الدول النامية على ضوء نظام تجاري متعدد األطراف ،أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية(
جامعة محمد خيضر بسكره،كلية العلوم االقتصادية،) 2015 – 2014 ،ص.179 .
2
Khayereddine Belaaz and Rabah Khouni, Algeria and the world trade organization: obstacles and
challenges)international journal of innovation and scientific researsh, vol 04, No 2, jul 2014(, P. 82.
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 نالناً :الصعوبات والمعوقات التي تواجه اتنمام الجزائر إلى المتظمة
ع للى الللر م مللن ن الج ازئللر مللن يللين الللدول التللي سللعت ماك ل اًر إلللى الن للمام إلللى المنظمللة

العالميللة ل تجللارةد وع للى الللر م كللذلك مللن التبللور النللوعي الللذل شللهدته عم يللة الت للاون ع للى
ااقل في الجولتين الحادية شعر والثانية عشرد إال ن هناك عوامل كثيرة ساهمت فلي تلرخير

إن للمام الج ازئللر إلللى المنظمللةد إال نلله ال يمكللن تحميللل الج ازئللر كامللل المسللئولية فللي هللذا

الترخر فهناك عوامل خرى خارجية متع اة االمنظمة في حد ذاتها ال تال هميلة علن العواملل

الداخ يللةد وتتمثللل هللم العوامللل التللي شللك ت صللعواات ومعوقللات مللام إن للمام الج ازئللر إلللى
المنظمة العالمية ل تجارة فيما ي ي:
 -1عوامل خارجية:
وهي العوامل التي تخرة علن نبلاب الج ازئلر كبلرر م لاون وتتع ل مااشلرة امنظملة التجلارة

العالمية ونذكر منها:

 عدم ونوح شروط االتنمام إلى المتظمة:ف اد دى عدم وجود شروك وا حة ومحددة لإلن لمام إللى المنظملة العالميلة ل تجلارة إللى

ظهللور ت سلليرات واسللعة لهللذه الشللروكد فاالن للمام إلللى المنظمللة وفل المللادة  12كمللا مللا جللا

ف للي ات اقي للة مل لرابه النش للا منظم للة التج للارة العالمي للة ي للتم ع للن بريل ل الت للاون حي للث يتخ للذ
المتتمر الوزارل قرار الن مام ويواف ع ى شروك االن مام ار يية ث ثي ع لا المنظملةد

وهللو مللا تللرك المجللال م توحلاً مللا شللروك عديللدة والتللي تللرتي نتيجللة الب اللات الغيللر منتهيللة مللن

الشركا التجاريين والتي هي في الحاياة في تزايد مستمر وترتي في اعن ااحيان فلي شلكل
للغوبات ع للى الللدول ال ار اللة فللي الع للوية()1د مللن جللل قيللول ات اقيللات يللر إلزاميللة و يللر

منصوص ع يها في ينود ات اقيات المنظمةد واالتالي فعدم وجلود قواعلد مو لوعية تحكلم هلذه

 1ناصر دادي عدون ،متناوي محمد ،انضمام الجزائرإلى املنظمة العاملية للتجارة – األهداف والعراقيل – ،مرجع سابق ،ص.75 .
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العم ية و ع الدول ال ار اة فلي االن لمام وملن يينهلا الج ازئلر فلي مواقلا

لعا مملا يلدفعها

فل للي اعل للن ااحيل للان مجي ل لرة ع ل للى قيل للول شل للروك قاسل للية و مال للالم فيهل للا ور م ل لا ال عإلقل للة لهل للا

االتجارة(.)1

ب -صعوبة الحصول على صفة الدولة التامية:
يملنن النظلام التجلارل المتعلدد اابلرار العديلد ملن الم ازيلا والت

ليإلت ل لدول الناميلة .إال

ن إبتسللا الللدول البالاللة ل ع للوية صل ة الدولللة الناميللة صللان مل اًر صللعااً خاصللة فللي ظللل
تزايد ر اة الدول ااخرى في الحصلول ع لى المزيلد ملن التنلازالتد يلل صلاحت تت لاون ملع
الدول النامية ال ار اة في االن مام من جل ن تتخ ى عن و عها كدول ناميلة وهلو ملا كلان

قللد حللدث مللع كللل مللن جمهوريللة الصللين الشللعيية والمم بللة العر يللة السللعودية وال تللان رف لتا
التخ ي عن هذه الص ة()2د ف ي وقت ساي إست ادت الدول النامية وااقل نمواً والتي إن مت

خإلل جولة اار وال من مرونة خاصة في التعامل احيث است ادت ملن علدة إسلتثنا ات ملن

الاواعلدد حيللث سللمن لهللا ول تلرة محلددة مللن الللزمن اسللتخدام الايللود الجمركيللة والبميللة مللن جللل
الح للاع ع للى مسللتوى معللين مللن االحتيللابي المللالي لمواجهللة

للروريات تن يللذ ي لرامت التنميللة

المح يللة مللثإلًد وع للى العكللس فالللدول الناميللة التللي تت للاون حالي لاً مللن جللل الن للمام إلللى

المنظم للة تواجهه للا ع للدة عراقي للل م للن ج للل الس للت ادة م للن ه للذه المرون للةد و ص للاحت المعام للة
الخاص للة ل للدول النامي للة ال تبيل ل اصل ل ة مااشل لرة ع للى ك للل ال للدول النامي للة الت للي تر ل ل

الن مام يلل يجل

ف للي

ع يهلا ن تت لاون ملع اللدول ااع لا كلي تسلت يد ملن ت لك الم ازيلا وفلي

كثير من ااحيان ع ى اع ها وليس ك هاد ف اد صاحت الدول النامية مجيرة ع لى الت لاون

حتللى فللي ال ت لرات الزمنيللة التللي منحللت لهللا مللن جللل تن يللذ إلتزامتهللاد ممللا يشللكل نوع لاً مللن
ال غط ع يها(.)3

 -2عوامل داخلية:
 1محسن أحمد هالل ،التقدم املحرز في مفاوضات الدول العربية الساعية لالنضمام إلى املنظمة العاملية للتجارة( املؤتمر العربي السابع – منظمة التجارة العاملية
الفرص والتحديات ،بيروت ،أفرل  ،)2011ص.3 .
 2جميلة الجوزي ،ميزان املدفوعات الجزائري في ظل السعي لالنضمام إلى املنظمة العاملية للتجارة ،مرجع سابق ،ص.228 .
 3ناصر دادي عدون ومتناوي محمد ،إنضمام الجزائرإلى املنظمة العاملية للتجارة – األهداف والعراقيل ،مرجع سابق ،ص.75 .
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ما العوامل الداخ ية والتي تحول دون ان مام الجزائر إلى المنظملة العالميلة ل تجلارة فهلي

عوامل تتع

االقتصاد الجزائرل والخيارات التي تتيناها الدولة الجزائرية والتلي دت إللى هلذا

الترخر البيير في عم ية الن مام ونذكر منها:
أ -خصائص اإلقتصاد الجزائري:

لاللد كللان االقتصللاد الج ازئللرل ول ت لرة بوي للة إقتصللاداً مخبب لاً كانللت ااولويللة فيللة ل م بيللة

الجماعيللة لوسللائل النتللاةد وكمللا هللو الح لال فللي جميللع القتصللادات التللي تحمللل ن للس هللذه

الخصللائص فثاافللة المنافسللة شللاه ائيللة اال للافة إلللى اعبللا ااولويللة إلللى االسللتهإلك ع للى
حسللا

االنتللاةد هللذا اال للافة إلللى سلليبرة قبللا المحروقللات وهيمنتلله ع للى االقتصللاد ككللل

فهللو يمثللل جللز اً حاسللماً مللن النللاتت المح للي الجمللالي ومللن عائللدات التصللدير ومللن اليلرادات
الجاائية ل دولةد وهلو ملا يب ل ع يله القتصلاد الريعلي واللذل لليس ملن السلهل ع يله التعلرن

ل منافسة والتي هي ول إنعكاسات الن مام إلى المنظمة(.)1
ب -عدم تبتي الجزائر خيار إقتصادي وانح:

إن عللدم قللدرة الج ازئللر ع للى تحديللد خيللارات اقتصللادية دقياللة نتيجللة لعللدة عوامللل وظللرور

منيللة وسياسللة صللعاة مللرت يهللا الللاإلد خللإلل فتلرات عديللدةد و نتيجللة عللدم السللتارار والتغيللر

المستمر في الحكومات والتشريعات إ افة إلى م ي الجزائر تارة نحلو االن تلاا االقتصلادل

خاصة في مجال التجارة الخارجية وذلك خإلل ال تلرات التلي تشلهد فيهلا سلعار اللن ط إرت اعلاً
ويكون إحتيابي الصلرر فلي ريحيلةد لتعلود لتتينلي نوعلاً ملن الحمايلة ع لى التجلارة الخارجيلة

خإلل فترات إنخ ان سلعار اللن ط وانخ لان إحتيبلي الصلرر ااجنيلي كملا هلو الحلال فلي
الوقت الراهن وهو ملا ملن شلرنه ن يلتدل إللى تعثلر الم او لات ملرة خلرى اعلد ن كانلت قلد
شهدت نوعاً من التادم خإلل ال ترات الساااة.

ج -عدم وجود إستراتيجية تفاونية وانحة:

Paul – Henri RAVIER, Accession de l’Algerie a l’omc: Bilan et perspective, Economie et societe, N 05,
2008, P14.
1
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لاللد إتاعللت الج ازئللر فللي مسللار م او للاتها مللع المنظمللة العالميللة ل تجللارة ن للس الللنمط مللن

الم او للات التللي اتاعتلله مللع االتحللاد ااورو للي فللي إبللار مللا يعللرر االشلرابة ااورومتوسللبية

ع للى ال للر م م للن إخ للتإلر المعبي للات والرهان للاتد إذ ل للم يل لراهن الب للرر الج ازئ للرل ع للى ك للل

المعبيات المتع الة االصلراعات والخإلفلات التلي توجلد داخلل المنظملة وذللك ع لى اللر م ملن
مشاركة الجزائر في معظم الجوالت الساااة منلذ جوللة بوكيلو كع لو شلرفي وجوللة ور لوال

كع و مراق د

ا إلى ذلك ت يي الخناب ع ى الم اون الجزائرل وتا يص صلإلحياته.

وهو ما جعل الم او ات تبتسي البااع السياسي ع ى حسا

الجان

القتصادل(.)1

د -قنايا متعللة بالتجارة الخارجية:
اال للافة إلللى مللا سللي ذك لره هنللاك ناللاك ساسللية خللرى تجعللل مللن م او للات إن للمام

الج ازئل للر إلل للى المنظمل للة العالميل للة ل تجل للارة معال للدة ل غايل للة ويتع ل ل اامل للر يل للاعن الممارسل للات
والتوجهل للات التل للي تتيناهل للا الج ازئل للر

ل للمن تجارتهل للا الخارجيل للة كت ل للك المتع ال للة يتينل للي سياسل للة

العانللات والللدعم فللي مجللال التصللدير وخاصللة فللي الابللا الز ارعلليد حيللث يسللت يد المزارعللون

في الجزائر من العديد من تدايير اللدعم كاالسلت ادة ملن قلرون نسلاة فائلدة تالدر ي ل .%0هلذا

اال للافة إلللى إعانللات التصللدير والتللي ت عل

دو اًر هاملاً فللي تعبيللل الم او للات حيللث كانللت

الج ازئللر قللد و للعت عللدة آليللات مللن جللل ترقيللت الصللادرات خللارة المحروقللات خاصللة فيمللا
يتع ل االصللناعات الغذائيللة مللن يينهللا الصللندوب الخللاص يترقيللة الصللادرات والوكالللة الوبنيللة

لترقية التجارة الخارجيةد كما يشلكل م لا حالوب الم بيلة ال كريلة عائالاً هاملاً ملام الج ازئلر فلي
إبللار السللعي نحللو الن للمام إلللى المنظمللة حي لث تعللت السللوب الجزائريللة االمنتجللات الما للدة

الاادمة من عدة دول ع ى لرار الصليند المغلر والملارات العر يلة المتحلدة ع لى اللر م ملن

إنشللا متسسللات خاصللة مللن جللل التصللدل لهللذه البللاهرةد هللذا ويعتيللر منللا ااعمللال فللي
الج ازئللر اا للعا فللي المنباللة واحللتإلل الج ازئللر م ارت ل

العالميللة المختصللة.

متللرخرة حس ل

المنظمللات والهيئللات

للا إلللى ذلللك الااعللدة  49/51التللي تعتمللدها الج ازئللر منللذ سللنة 2009

 1محمد زايد بن زغيوة ،األثاراإلقتصادية إلنضمام الجزائرإلى منظمة التجارة العاملية على قطاع الصناعة ،أطروحة دكتوراه(جامعة حلوان ،كلية التجارة وإدارة
االعمال ، ،مصر ،)2006 ،ص.149 .

419

التوجهات االقليمية والدولية للتجارة الخارجية في الجزائر

الفصل الخامس

والتللي تمللنن اا ييللة ل متعامللل الج ازئللرل ي ل %51فللي حالللة السللتثمارات ااجنييللة والتللي تللتدل

إلللى ن للور المسللتثمرين ااجان ل

نتيجللة إجاللارهم ع للى إقامللة ش لرابة مح يللة س لوا اً عموميللة و

خاصة ولبالما باليت الدول ال ار اة في االستثمار في الجزائر يءلغا هذه الااعدة(.)1

المطلب النالث :اإلتعكاسات المحتملة إلتنمام الجزائر إلى المتظمة العالمية للتجارة على

تجارتها الخارجية

تسللعى مخت للا الللدول ومللن يينهللا الج ازئللر مللن و ار إن للمامها إلللى المنظمللة العالميللة

ل تجارة إلى تحاي

بير قدر ممكن من المكاس

التي قد تنتت علن تحريلر التجلارة الخارجيلةد

حيث توفر المنظمة ل دول ااع ا فرصة التلرويت لسل عها ع لى نبلاب واسلع وهلو ملا يسلمن

لهلا يزيللادة معللدالت نمللو صلاد ارتها وكللذا نمللو ناتجهللا الاللولد ويتوقلا ذلللك ع للى مللدى تنافسللية

إقتصادها والتي تنشر عند إبتسا

حصص دائمة في االسواب المح ية والعالمية.

 أوالً :اإلتعكاسات المحتملة على تجارة السل
تش للير الحص للا ات الخاص للة االتركيا للة السل ل عية ل ما للادالت التجاري للة العالمي للة إل للى ن

الس ع المصنعة تعرر رواجاً كيي اًر في السوب الدولية ماارنة يااية الس ع ااخرى .حيث مث ت

نسللاة قللدرها  %73مللن إجمللالي حجللم الماللادالت الس ل عية الدوليللة سللنة  2016وتشللتمل الس ل ع

المص للنعة ع للى ع للدة قباع للات ع للى ل لرار الحدي للد والصل ل د والمل لواد البيميائي للةد تجهيل لزات
المكات

والتصاالتد صناعة المإلاس والنسيت اال افة إلى مواد خرى .يينما تشلهد تجلارة

المواد ااولية تراجعاً م موساً من حيث نسيتها في إجمالي الماادالت التجاريلة العالميلةد حيلث

إنخ

للت هللذه النسللاة مللن  %50سللنة  1960إلللى  %13فاللط سللنة )2(2016د االتللالي مللن

خللإلل التركياللة الس ل عية ل ماللادالت التجاريللة الدوليللة فللءن إسللت ادة الج ازئللر مللن تحريللر التجللارة
الدولي للة م للن خ للإلل إن للمامها إل للى المنظم للة العالمي للة ل تج للارة مره للون لم للدى تنافس للية السل ل ع

المصنة الجزائرية في ااسواب العالمية .وهو ما تسعى إليه الج ازئلر ملن خلإلل تينلي سياسلات
1

Kheyreddire Belaaze and Rahah Khouni, Algerien Ecomony and multilateral trading system: why it is so
hard to join the WTO, op.cit, P49.
2
Examen statistique de commerce mondial, dispenible sur le site:
http://www.wto.org/french/res-f/statis-f/wts2017-f/wto-chapter.04-f-pdfconsultele25-01-2018a15700
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إقتصللادية واصللإلحات هيك يللة مللن جللل حللداث تغييللر فللي التركياللة الهيك يللة ل صللادرات مللن
خإلل تبوير وايجاد س ع يدي ة تبس

من خإللها مكانة في ااسواب الخارجية.

فالقتصاد الجزائرل إقتصلاد ريعليد يعتملد ع لى الملواد ااوليلة كعنصلر ساسلي لتلرابم

الثللروة الوبنيللة .فصللادرات الج ازئللر مللن الللن ط ت للوب  %94.66مللن إجمللالي الصللادرات خللإلل
تسعة شهر ااولى من سنة 2017د لتااى الصادرات خارة المحروقات اايمة

ئي ة جلداً للم

تتجللاوز  2م يللار دوالر فللي حسللن الحللاالت (وهللو مللا يعللادل صللادرات تركيللا مللن مللادة الينللدب
سنة  )2017منها  277م يون دوالر مواد ذائيلة و 61م يلون دوالر تجهيلزات صلناعية واملا
ن سلوب المنتجلات اليتروليلة والغازيلة يلر معنيللة االمعالجلة المااشلرة

لمن إت اقيلات منظمللة

التجارة العالميةد وهي المنتجات التي تم ك فيها الجزائر ميزة تنافسلية .واالتلالي فلءن صلادرات
الس ع الجزائرية للن تحصلل ع لى م ازيلا فلي حلال قيلول ع لوية الج ازئلر فلي المنظملة العالميلة

ل تجلارة ومللن جهللة خللرى وفيمللا يخللص اللواردات تعتملد الج ازئللر اصل ة كييلرة ع للى الخللارة فللي

ت ييللة حاجللات السللوب المح يللة مللن الس ل ع الصللناعية ينسللاة إجماليللة ماللدره اح لوالي  %70مللن
إجمالي الواردات .وذلك نتيجة

عا الابا الصناعي في الجزائر وعلدم مادرتله ع لى ت ييلة

متب اات القتصاد المح ي وهذا راجع اااساس إللى فشلل السياسلات القتصلادية التلي تهلدر
إلى النهون اابا الصناعة االجزائر(.)1

مللا فيمللا يخللص السل ع الزراعيللة فللالجزائر تعتيللر مللن يللين الللدول التللي تعتمللد فللي ت ييللت

إحتياجات سكانها من الغذا ع ى الواردات الزراعية ماايل تصدير اعن المحاصلل الزراعيلة
يللر ااساسللية واالليم محللدودةد وتشللترك المنظمللة العالميللة ل تجللارة ع للى الللدول ااع للا فللي

مجال المنتجات الزراعية التخ ين التدريجي ل عانلات المادملة ل صلادرات الزراعيلةد وهلو ملا

سلليكون للله ثللر س ل يي االنسللاة ل ج ازئللر كللون هللذه الج ل ار ات ستسللمن يزيللادة التب للة وارت للا

سعار المنتجات الجزائرية فلي السلوب العالميلة وهلو ملا يلتدل إللى ا لعار تنافسليتها وفالدان

حصتها في السوبد ور م

عا قبلا الز ارعلة فلي الج ازئلر إال ن فلرص النهلون اله كييلرة

ويمكللن جع لله مللن الاباعللات التللي يمكللن المراهنللة ع يهللا فللي معالجللة الخلتإلل الهيك للي الللذل
 1آمال قاسيمي وآخرون ،الجزائرإشكالية الواقع ورؤى املستقبل(بيروت :سلسة كتب املستقبل العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،)2013 ،ص ص.471-470 .
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يعللاني منلله االقتصللاد الج ازئللرل والخللروة مللن التاعيللة القتصللاد المحروقللاتد ف للي حالللة تحسللن
دا الابللا الز ارعللي فللي الج ازئللر وتسللجيل فللائن فللي النتللاة يسللتبيع هللذا ااخيللر التصللدير

لبللون إت اقيللات المنظمللة العالميللة ل تجللارة ست للمن إمكانيللة دخللول ااسلواب الخارجيللةد شلريبة
ن تبللون منتجاتلله قللادرة ع للى المنافسللة وتسللتجي

لماللاييس الجللودة المب واللة خاصللة فللي ظللل

إنخ ان تباليا النتلاة الز ارعلي فلي الج ازئلر المرتابلة خاصلة يءنخ لان جلور اليلد العام لة

في الزراعة ماارنة اااجور في الدول ااورو ية وفي مريكا(.)1
 ناتيا  :اإلتعكاسات المحتملة على تجارة الخدمات

تشللهد التجللارة فللي مجللال الخللدمات نم لواً كيي ل اًر فللي السللنوات ااخي لرة .ف اللد صللاحت تجللارة

الخدمات بثر رواجاً من تجارة الس ع خاصة اعد جولة ااور وال ين عم ت اللدول المتادملة

ع للى إدخ للال ين للد جدي للد ف للي إت اقي للات المنظم للة خ للاص تج للارة الخ للدمات ()G.A.T.Sد ف ا للد

صاحت تجارة الخلدمات تمثلل ملا ال يالل علن  %20ملن إجملالي حجلم التجلارة الدوليلة ونملواً

يادر ا عا نمو تجارة الس عد ف اد ي م حجم التجارة العالمية من الخدمات ما يالار 4800

م يار دوالر سنة 2016د وهو ما يبرا همية هذا الابا في القتصاد.

ور للم التبللور الللذل تشللهده تجللارة الخللدمات فللي القتصللاد الللدوليد إا ن هللذا الابللا مللا

زال يشللهد تللرخ اًر كييل اًر فللي الج ازئللرد فللاادا القتصللادل فللي مجللال الخللدمات

للعيا جللداً وال

يرقي إلى تحاي ميزة تنافسلية ي لمن يهلا حصلة فلي السلوب العالميلة ل خلدمات حيلث ما ازللت
ش للركات مح للدودة تحتب للر س للوب الخ للدمات ف للي الج ازئ للر ف للي مج للاالت النا للل الج للول والين للوك

والترمينللات و يرهللاد واالتللالي فللءن إن للمام الج ازئللر إلللى المنظمللة العالميللة ل تجللارة والللذل يعنللي
إلتزامه للا يتحري للر قب للا الخ للدمات يعن للي ن المتسس للات الجزائري للة س للتبون ي للر ق للادرة ع للى

المنافس للة واالت للالي يص للان وجوده للا ف للي الس للوب مه للدداً نتيج للة محدودي للة إمكاناته للا و للعا

مستويات دائها.

 1حركاتي فاتح ،األثاراملتوقعة إلنضمام الجزائرإلى منظمة التجارة العاملية على القطاع الزراعي ،مرجع سابق ،ص ص.261-253 .
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مللا فيمللا يخللص قبللا السللياحة والللذل ت لراهن ع يلله الج ازئللر مللن جللل

السللوب العالميللة مللن تجللارة الخللدمات فيتب ل

للمان حصللة فللي

إعتمللاد إسللتراتيجية بوي للة المللدى تعمللل ع للى

استغإلل التنو الييولوجي والثاافي والبييعي الذل يمكنها من إقتحام هذا السلوب خاصلة فلي

ظل المنافسة البييرة من برر الدول المجاورة.
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خلصة الفصل:

مر قبا التجارة الخارجية في الجزائر منلذ السلتاإلل االعديلد ملن الم ارحلل يلن شلهد هلذا

الابللا فللي مرح للة ولللى مللن سللنة  1962إلللى  1970مجموعللة مللن الج ل ار ات حاولللت مللن
خإللها الجهات المتخذة ل ارار تنظيم التجارة الخارجية إعتماداً ع ى ميد الرقاالة واالخصلوص

ع ل للى الل للوراداتد لتتجل لله اعل للدها ومنل للذ سل للنة  1971إلل للى إحتبل للار الدولل للة لعم يل للات السل للتيراد
والتصدير كنو من السياسة الحمائية ع ى التجارة الخارجية .لتعود وتتراجع عن هذه السياسة

يداية من سنة  1989والتي ثيتت فش ها في تسيير الابا التجلارل لتتجله اعلدها إللى إنتهلاة

سياسلللة تجاريل للة جدي للدة تعتمل للد ع ل للى حريل للة التجل للارة إسل للتمرت إلل للى ايل للة سل للنة 2016د فاعل للد

النخ للان المسللتمر فللي سللعار الللن ط منللذ الثإلثللي ااخيللر لسللنة  2014لجللرت الج ازئللر م لرة
خرى إلى اعن ااسالي

الحمائية اغلرن تخ لين فلاتورة اللواردات وذللك ملن خلإلل اعلن

التدايير ع ى رار رخص الستيراد واعن التدايير الجاائية الجديدة.

وكخبوة نحو تعزيز العمل القتصادل العر ي المشترك وقعت الجزائر ع لى إت اقيلة تسلير

وتنمية التاادل التجلارل وذللك ملن جلل تنويلع شلركائها ع لى إعتالار ن المنبالة العر يلة تمثلل

سوقاً مهمة ل منتجات الجزائرية إال ن حجم مالادالت التجاريلة يلين الج ازئلر واللدول العر يلة للم
يترثر خاصة ت ك المتع اة اصادرات الجزائر خلارة المحروقلات إللى دول المنبالة واالتلالي للم

تحال إن للمام الج ازئللر إلللى منباللة التجللارة الحلرة العر يللة البيللرى ااهللدار المرجللوة منلله ومللن

جهللة جللرى وفللي إبللار إت للاب الش لرابة يللين الج ازئللر والتحللاد ااورو للي دخ للت الج ازئللر فللي

منباة تاادل حر مع هم تبتل إقتصادل في العالم تدريجياً وخإلل فترة إنتااليلة تمتلد إللى 12
سنة كرقصلى حلد إعتالا اًر ملن دخلول الت اقيلة حيلز التن يلذ إال ن الج ازئلر بالالة امراجعلة هلذه

الرزنامللة نتيجللة الخسللائر البيي لرة فللي إي لرادات الخزينللة العموميللة الناتجللة عللن مخبللط الت كيللك

التعري ي.

هللذا وتسللتمر مسللاعي الج ازئللر نحللو الن للمام إلللى المنظمللة العالميللة ل تجللارة والتللي دامللت

بثللر مللن ر للع قللرن مللن الم او للاتد ع للى الللر م مللن مللن ن كللل المتش لرات تللدل ع للى ن

إن للامام الج ازئللر إلللى المنظمللة العالميللة ل تجللارة لللن يعللالت الخ للل الهيك للي الللذل يعللاني منلله

االقتصاد الجزائرل يل من الممكن ن يتدل إلى تعايد الخ ل.
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خاتـــــمة عامـــــــة
خاتمـة عامــة:
بع د ددطور ال د دددهور د ددلتوا د ددخطرويةخ د ددددور ال د دددهرور دهل د د د ودا د ددطوي ا د د د ور ي د ددطره و

رإلقاصدط وع ىوطدههدوفيوعي ور اني ودفيوهفده ور اعدب وأصدب ور ادلدنون ددوا ه دهو

نهه دد و
ر الدهرور دهل و د رًهوإساهرا ل دًو عط طوينور طدلو دص ويد وهخددهور عط دطويدنور و

رإلقاصدط ور ايواعليواةسد رًهو ننةادداور الددهتوإعايددطرًوع دىو لدخوي ا ةد وإالوأنو ددهو
اق طور الددهرور دهل د ونددنوأسد دبودًواابنددرويليدعد وأ دهمويدنور دطدل ونيددوسددهي ويهددههو

ر عد ي د ورإلقاصددد وند اددهند ور ياعددططرور لنس د د ودر ياسسددد ور يد د ور طد د ود ههدددويددنو

ددهرو
ر يهدههورأل دهمووبدطدههدوفديوا ه دهور الددهرور طد د و د و عبد ور ينهيد ور عد ي د و ال و
ر ددطدهور ب ددهوفدديول د ويددنو د وابن خدددو يدددو سدديىوبد نهددددور الدددهتوياعددططورألل د ره

ود قددطو

ازرينول ويد وإنااددهوهددههرور ا دات ورالقاصددط ورإلق ي د ونيسدعىوأ دهو ا ه دهور الددهرو

ر دهل وفيوإلدهويدو سيىوبدإلق ي ودر ايواخط وط دلور عط طويدنور دطدلوفديوا دات و
إقاصدط وي ا ة وبد ادرزتويد وإنمديديخدوإ دىور ينهيد ور عد ي د و الددهر ودهددور ددهور دلتو

يم وف ور لزرئهوبعطوفاهرولد وينواق طوالدهاخدور دهل د ويدنو دتلوإسدايهرهويسدعدهدو

ن دددورإلنمدديددوإ ددىور ينهيد ور عد ي د و الدددهرويددنولخد ودط د خدددومددينوا ددات وإقاصدددط و

ي ا ة وينولخ وأ هم و و

أوالً :نتائج إختبار الفرضيات :
طهس د وع ددىور ن دددو
دقددطولدددت ونادددئخوإ ابدددهور ةهم د د ور ادديوعهم د وفدديوبطر د ور ور

ر اد ي:و و

اختبار الفرضية الرئيسية:و قطوادوإثبد وص ور ةهم ور هئ س ور ياع ق وبيسددهي و

ن د ويددنورالق ي د ودور نهددددور الدددهتور ياعددططورألل د ره وفدديوا ه ددهور الدددهرور دهل د وفدديو

ر ل رزئدده ويددنو ددتلوادق عخدددو عط ددطويددنورإلاةدق ددد ور الده د ورإلق ي د ويددنولخ د و ودس دع خدو
ر يسايهوينوأل ورالنميددوإ ىور ينهي ور عد ي و الدهرو وإالوأنخدوسدهعدنويددواا دىوعدنو

بعضولزئ د وهلرورإل وازردوفيوبعضور ي ره ودل و هل وأسدسدوإ ىورإلعايدطور ب هوع دىو
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قلد دددمور ي هدقد ددد وفد دديور صد دددط ره ودرعايدطهد دددور ب د ددهوفد دديوا ب د د و دلداخد دددور ي د د وع د ددىو

ر درهطر

وو

أيدوبد نسب و ةهم د ور ةهع د وفقطوادوإ ابدهوص اخدونيدو يو:وو و
 اختبــار الفرضــية ا:ولـ :وازرينددًويد والدددهور ةنددهورالقاصدددطتوهخدده ويليدعد وي ددنور نهه ددد ورالقاص دددط ودر ا دديوأعلد د واةسد د ره وي ا ةد د و ال دددهرور دهل د د و
رنلتقدًوينور نهه ور تس ن ودصدالًوإ ىور نهه ور ا ند دل و ونيددوأصدب

و

ر س دسددد ور الده د ور طد د وانقسدددوإ ددىو أه د نوي ا ةد نو أهتويا ددطو ا ه ددهور الدددهرو
د سانطوفيول وإ ىويليدع ويدنور لدخودر يبده ره ودهأتوآ دهو الد وإ دىواق دطو

ر الدهرور دهل ودر طوينور يبدطال ور طد ود نونل و للنوديبههرانودهدويدو
ثب وص ور ةهص ورألد ى و و

 اختبــار الفرضــية الثانيــة:وفدديوهد ور ادلددنور عددددو تقاصدددطور ددطد يون دددور عد يد ودهخدددهوياسسددد ولط ددطرولر ولدددب وطد دديودر يايث د وأسدس ددًوفدديوصددنطد ور نقددطو

ر ددطد يودر بن د ور ددطد يودر ينهي د ور عد ي د د و الدددهرو و ودنددلروا رز ددطوأهي د ودرناا دددهو
ناددداور اددهند ور ياعددططرور لنس د د ودر يايث د ورسدس ددًوفدديورالسدداثيد ره ورأللن د و

ر يبداهرو ودهدويدوسدهدوبان وقدتودفعدلوفيوا ه هور الددهرور دهل د ودهددويددو
ثب وص ور ةهم ور ثدن و و

 اختبــار الفرضــية الثالثــة:و سد هور نهددددور الدددهتور عددد ييور لط ددطوفدديوإالددده نويادرز نو ايث ورألدلوفيور اعطط د ودر دلتواابنددرور ينهيد ور عد ي د و الددهرودر دلتو
عي د وع ددىوااددل وا ه ددهور الدددهرومددينونهددددوياعددططورألل د ره

وأيدددور ادلددنو

ر ثدنيودهدورإلق ي ودر لتو عي ونل وع ىوا ه هور الدهرور دهل د ود دنوبد نو

يليدع وينور طدلومينوا ا ورق ييودهدويدو ثب وص ور ةهم ور ثد ث و و

 اختبــــار الفرضــــية الرابعــــة:وأطموإنااد دددهور ا د ددات ورالقاصد دددط ورإلق ي د د ودرنوإ ا ة د وطهلددد ونلد خدددوإ ددىورإلسددخددوفدديوا ه ددهور الدددهرور دهل د ودأصددب

و

ااددن وأهدددوفعد ددد ور نهددددور الدددهتور عددد ييور لط ددط ونيدددونل د وطدلورالا دددطو
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رألدهدبيوفيو قوأ بهوا ا وإق ييودص وإ ىويه ورالا ددطورالقاصددطتويدنو
تلوالهب وا دي وفه طروينوندعخدويدنو د ورالنلدد رز ور اديو ققاخددودهددويددو

ثب وص ور ةهم ور هربع و و

 اختبـــار الفرضـــية الخامســـة:وعددزز ور ل رزئددهويددنوعي د وإنددطيدلخدوفدديور نهددددور الدددهتور عددد ييور لط ددطويددنو ددتلويدرص د ويلخدطراخدددوفدديوإلدددهوه باخدددوإ ددىو
رإلنميددوإ ىور ينهيد ور عد ي د ور الده د وع دىور ده دويدنواعثدهور يةددمدد وفديو

ر عط ددطويددنور ي ره د و ونيدددودقع د ور ل رزئددهوع ددىور عط ددطويددنورالاةدق ددد ور الده د و
رإلق ي د د ور يام ددين و ه د د ور ال دددهرور دهل د د وده دددوي دددو ثبد د وصد د ور ةهمد د و

ر ديس و و

ثانياً :نـــــتـائـــج الـــــــــــــدراسة :
ينو تلوهلرور طرس وادور ادص وإ ىويليدع وينور نادئخودهيونيدو يو:و و
 -أطمور الد دددهور يسد ددايهو يةخد ددددور الد دددهرور دهل د د ودر اد دديوأصد ددب

واقد ددددوع د ددىوأسد ددد و

ر ي صدداور ددطد يوداقس د دور عي د وإ ددىوز دددطروأهي اخدددودطدههدددوفدديوث دهرتودقدددرور طد د ودطف د و

يسادموهفده وأفهرطهدو ود د بدًويدواابندىور دطدلور ياقطيد وس دسد وا ه دهور الددهرور دهل د و
ونيدددواالددنور ددطدلور ندي د وإ ددىوابندديوس دس د ور اق ددطوبجسددا طردويليدع د ويددنورالسددد بو

درألطدر ور ي ا ة و و

 سدهي ور عط طوينور عدري وع ىوإناادهوهددههرور عد يد وبصدة وعديد ود دصد ويدنوند د وبعددطهدورالقاصدددطت ويددنوأهيخدددوزدرلور قلب د ور ثدن د ودر الدددهور ا ند دددليودر ادلددنون دددو
ا ه هور الدهرور طد وداال ورألنطيدلد ودر دند ور بهمو و و

 اايثد د وأهدددور لدب ددد وه دددههرور عد يد د ورإلقاص دددط وف دديورالنةا ددداور ال دددهتودز دددطروا ددطفقد ورالسدداثيد ره ورأللنب د ور يبدا دهروبدالمدددف وإ ددىورالناقدددلور سدده و ا ند دل ددد ونيدددو اها دبو
ع ىونة ور هدههرو سبوهأتوبعضور يعدهم نوبعضور س ب د ونعطدورالساقهرهور يدد يو

درألزيد ور يد

وو
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 ا د ثهوس دس د ور ا دههودرالنةاددداورالقاصدددطتوع ددىواددطفقورالسدداثيد ره ورأللبنب د ور يبدا دهرونا ل د ودلدددطوإهابددداوإ لدددبيوب نخيدددو ونيدددوسدددهي ور عد ي د ورالقاصدددط وع ددىور ددات و
راددند خدوفدديوز دددطروأهي د ورالسدداثيدهورأللنبدديور يبداددهوع ددىور سددد ور طد د و ونيدددوابن د و

ر طدلور ندي وس دسد ولط طرواهييوإ ىو قويندخوإساثيدهتويتئد و و

 اددخط ور ا ددهند ور ياعددططرور لنسد د د وع ددىور صددع طور عددد ييوز دددطرونب دهروف دديويب عداخ دددودأصدلواهنداخدودل وفيوإلدهور نهددور الدهتور عد ييور لط ط و و

 اسدددهدور س دس د ور ادديو ابعخدددون د ويددنوصددنطد ور نقددطودر بن د ور عددد ييوفدديوإناخ ددجور ددطدلور يسدداة طروو س دسد ورقاصدددط وديد د ودنقط د واصددبوفدديويلي خدددوفدديوإلدددهو ه د ورفاصدددطو
ر سد ودرنةاداورألسدر ودا ه هور الدهرور طد

-ا ا

وو

وأهطر ون وينور طدلور ندي ودر طدلور ياقطي وفيوإعايدطور ص غ ور لط طرو ا دي و

أدويدو عه وبدإلق ي ور لط طرو وفب نيدوالوازرلور طدلور ندي واسدعىون ددوا ة دزويعدطال و

نيدهدددورالقاصدددطتوداقد د ويهنزهدددور اةددمدديودمدديدنودصددد خدو تسددر و واخددط ور ددطدلو
ر ياقطي د وإ ددىوإ لدددطوف دهاوالناادددهواددهنداخدوفدديور ددطدلور ندي د ودفددهضور اعدي د وبيبددطأو
ر يادهن ور لتو لع ولي ورألل ره واق وع ىوقطدور يسددرر و

 عي د ور لددد ويددنو ددتلور يةددمددد ور الده د ودر ادديول ده وبعددطرول ددال وع ددىوا ه ددهور الدهرور عد ي وينو تلورقديد ونهدددوالددهتوعدد ييوياسد وع دىويبدطأواعدططورأللد ره و
ر ياعدق ددطروي ددنو ددتلور عيد د وع ددىواا ددن وإل دددهويندس ددبو ددقوصد د غ وعد ي د د و ا ه ددهو
ر عتقد ور الده ور طد

وو

 اعابددهور ينهيد ور عد ي د و الدددهروراللدددهور ياسسدديور ددطد يور د ددطور يادده وع ددىودمد والددد هودالب ددقوقدرعددطو هن د ور الدددهرور طد د وبد نوي ا د وطدلور عددد دويددنو ددتلومدديدنو

إنس دبور الدهروب بهوقطهوييننوينور ه و و

 -سبور قدئي نوع خدوف قطوفا

ور ينهي ور عد ي و الدهروينلوإنادئخدور له قو ةادهرو دهو

يسبدق وينور نيدودر اني وفيولي وأن دتور عد دوينو تلوهف و ص ور طدلور ندي د وفديو
ل دددور ال دددهرور عد ي د د ودام دددع و ل دددور اب دددطلور ال دددهتورإللي ددد يوإ ددىو د وددر يويد دها نو

دنص

و
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 اد يور ينهي ور عد ي و الددهروإهايديددًونب د رًهوبد يصدد ور الده د وع دىو سددبور اني د وبد واسعىوإ ىوا ه هور ابدطلويخيدوندنور ثينودر عدرقبو دص وع ىور طدلور ندي د وبدإلمددف و

إ ددىور ين دددطر وبا ه ددهورالس دداثيدهو ص ددد ور ا ددهند ور ياع ددططرور لنسد د د وع ددىو س دددبو

ر ياسسد ور دلن و و

 أطمور اعثددهوفدديور يةددمددد وياعددططرورألل د ره وفدديورلدددهور ينهي د ور عد ي د و الدددهروإ ددىوإ اسدددبور الدددهرورإلق ي د وأهي د ويا رز ددطروفدديور نهددددورالقاصدددطتور عددد ييو د وأصددب

و

رألقاصدددطر ور قله د واالددنوباددن ويا رز ددطون دددور ا ددات ورألق ي د ون دددهوإسدداهرا ليوفدديو
إلدهوا ه هوالدهاخدور دهل وسدرترًوف يدو اوالدهرور س وأدور طيد

 -أطمورالناادددهور ب ددهوفدديور ا ددات ورالقاصدددط ورالق ي د وإ ددىو ددطد واددطر

وو

وفدديولب ع د و

رإل ا رزيددد ودر ي رز دددوب د نورإللددده نورالق يدديودر اعددططتويددنو ددتلوهخدددهوإل د رهتر و يد د و

لط طروفيوإلدهور ا ا ومطوينوهدو دهلنودهدويدو اعدهضوي وادلخد وينهي ور الدهرو
ر عد ي و و

 يننورعابدهور ا ات ورالقاصدط ورإلق ي ون لدروأد دىواادل ويدنو ت خددور دطدلوع دىورالن ددطيدجودر ددط دلوف دديورالقاص دددطتور ع ددد ييو وفنل ددداور ا ددات ويد د ورث ددهو ددقور ال دددهرو
ددنعن ور لدب د ددًوع ددىور نه ددددور ال دددهتوياع ددططورأللد د ره ور ددلتواق دددطرور ينهيد د ور عد ي د د و
الدهر و و

 إنور عتق وب نور ينهي ور عد ي و الدهرودر ا ات ورالقاصدط ويعقطروندعدًويددو وفنتهيددوعي د و مدديدنونهددددورقاصدددطتوطد دديودر ددطو وفددد ا ات ورالقاصدددط ور ندل د وفدديور عددد دو

اقدطهدور طدلور ايوسع وإ ىورنادتونهددوالدهتوياعططورألل ره ودهدويدو اندطو دىودلددطو
عتق واةدع وب نورالق ي ودر اعطط و و

 إسددالدع وند ويددنور دال ددد ور يا ددطروأليه ن د و وننددطرودر ينسد ويددنورقديد ور بددهوينلقد والدهرو هروفيوأيه ندور ايد واعزز وينو ت خدور يبدطال ور الده وب نور ب طرنور ثتث و

نيدددوسدددهي وفدديو ددقوفددهاوعي د وولط ددطرودز دددطرورالنادددجودر اة د وطدلور ا ا د وبجقدي د و
ينلق ور الدهرور هروطدنوأنوالي وإ ىورقدي ود طرورقاصدط و و
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 دو ننور اةدد ور ب هوينوطدلولنددبواده وآسد دوسددرترًويدنو د ور يعل دد ور لغهرف د ودر عهق ويدن وب نوإقدي وا اد وإقاصددطتو سديىوهربلد وطدلولنددبواده وآسد دود قدطو قدقو

هددلرور ا ا د ونلد ددًونب د رًهوع ددىويسددادمور يبدددطال ور الده د وب د نور ب ددطرنورألعمدددتورأليددهو

ر لتولع خدواةنهوفيواعي قور ا دي وف يدوب نخدوفيوي ره وقدطي و و

 اعابهوالهب ورالا دطورألدهدبيونا اد ورقاصددطتورق يديوالهبد وفه دطرود رهئدطروعد ي ددًو د وا د د وطدلور ا ا د ويددنورعددطرتورألي د وفدديور ددهبور عد ي د ور ثدن د وإ ددىواددهندتور ددددو و
وسدهور ا ا وع ىو لىوثدبادنوديادرصد وإ دىوأنودصد وإ دىوإا ددطورقاصددطتو ي د و

ياسسدانودعي انور يد طر و و

 إ اده ور لزرئهوبعطورالسداقتلويبدادهرودر دىو د د وسدن ور د وداسدعيئ ودسدبعدنورالعايددطوع ىويبطأور هقدب وفديوالدهاخددور دهل د ودبد صدداوع دىور ددرهطر و ودل د وعدنوله دقو
ابن خدو بعضوإلهرتر ور س دس ور يدئ ودر ايوايث وأسدسددًوفديور هقدبد وع دىور صده و و

ر اعه ة ور ليهن د ودنهدددور صداوهدلروبدألمددف وإ دىوإابددمورسد دبور هقدبد ويدنو دتلو
ر طدرد نودر اليعد ور يخن و اهرت و و

 إابع د ور ل رزئددهوينددلوبطر د ور سددبع ند وس دس د ور ثددهويددنو يدئ د وع ددىوالدهاخدددور دهل د ود وط د وفدديوهددلرور يه د وإ ددىويدددو سدديىور ا دددهور الدددهرور دهل د وس ددرترًويدددواع ددقو

نوادواعز زو
و
ينخدوبدالسا هرطوأدور اصط هودل وينو تلور ا ره اورالليد و تسا هرطوأ

ل ور ادلنوبنص وداوقدندن ويندن و س دس ورال ا ددهو و اسدايهوهدلرور س دسد وإ دىو د د و

نخد ور ثيدن ند

وو

 نا لد د وفاد د وس دسد د وإ ا دددهور طد د د و قل دددمور ال دددهرور دهل د د ودر ددلتوال ددىوف دديوإهاة دددمويسددايهوفدديو لدددور ددرهطر ودعلددزوفدديور ي دزرنور الدددهتودنا ل د ور يعل ددد ورالقاصدددط و

ر طد د د ودر ي د د ور لط ددطروي ددنوإن ة دددضوف دديورس ددعدهور با ددهدلودهخ دددهور نهد دهرور ط ثد د و
تقاص دددطور ددطد يوف دديوإل دددهوي دددو س دديىور نه ددددورالقاص دددطتور ددطد يور لط ددطو واهرلعد د و

ر لزرئهوعنوس دس ور هقدب ودرال ا دهوفيور الدهرور دهل و و

 ندن ور لزرئهواخط وينودهرتور ادلنون دوا ه هوالدهاخدور دهل وإ دىوا ق دقويليدعد ويددنورألهددطر وع ددىو دهرهورإلعددطرطو يه د ويدددوبعددطور باددهدلودر ددا اويددنور ابع د و قلدددمو
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ر ي هدق ددد ودواصد د

ورال دداتال ور ا دديو ا ددخطهدورالقاص دددطور ل رزئ ددهتود ددقوه ددهد و

رقاصدط ول طرويدنورلد وطعددور قدط ره ور اصدط ه و ددهجور ي هدقدد ودر اق د ويدنور ابع د و

درط دلور قلدمور داوفيور عي ورالقاصدط و و

 ادلخ ور لزرئهودب لدوثدبا ون دوا ه دهور الددهرور دهل د وعدنوله دقوابنديويليدعد ويدنورإلصددت د وف دديوي ا د ور قلدعددد ودرابدددموس دس د واطه ل د د واسددي وبالنددبور صددطيد و

ر س د ب ور ادديوقددطوا ددط ونا ل د وعي د ور ا ه ددهو و د وبددطأوا ه ددهور الدددهروفدديور ل رزئددهو
وو

بيه ور ا ه هور يق طوثدور لزئيو اص وإ ىويه ور ا ه هور اددوبعطو يس وسندر

 اخطوقلدمور الدهرور دهل ونا ل ورن ةدضوأسدعدهور دنةمويندلوبطر د وسدن و2014وصدطي ونب هر ودهدويدو ام ول دًوينو تلوب دند ور ي زرنور الدهتودر لتوادخطوعلد رًزويندلوسدن و
2015وده دددوي دددوا ددن وا ددطتونب ددهو تقاص دددطور ل رزئ ددهتوأا ددل وع ددىوأثد دهرور عط ددطوي ددنو

ر اطرب هويس وندف ور قلدعد ورالساهرا ل وبيدوف خدوقلدمور الدهرور دهل

و

 ووووأثباد ور ادلخدد ور اديوابناخددور ل رزئدهوفديوا ه دهور الددهرور دهل د وعدطدونلدعاخددوفديوا ق ددقورألهددطر ور ادديوندن د ويدلدددطروينخدددو د و دددو سددا ل ورالقاصدددطور ل رزئددهتو سددبو
ياا د ره ور ي دزرنور الدددهتور صدديدطوأيددددوأزي د ورن ةدددضوأسددعدهور ددنةموفدديوه د ورقاصدددطو
عدددنيويددنوإ دداتلوه ن دديو دددطواعايددطوصدددطهرانوبصددة واددبنون د وع ددىور ي هدقددد وب نيدددو

ااندمودرهطرانوينوس ويصنع وديدرطو لرئ ود ايوبعضويااقد ور يدرطورألد

و

 اهرلع ور لزرئهومين دًوعنوادلخخدوفيوا ه هور الددهرور دهل د ودل د ويدنو دتلوابن خددونهددوه اورالسا هرطوبطر وينولدنةيو2016ودل د وبخدط واق د اوفددادهرور ددرهطر

وإالو

أنور علددزوفدديور ي دزرنور الدددهتوبقدديويسددايهوبعددطوالب ددقوهددلرور نهددددودر ددلتوأثب د وفا د نو

دعطدوا ق قورألهطر ور ينادطرويننو تلوفاهرو24واخ رًهوينوالب قن و

 وووفدديوه د وعددطدوا ق ددقونهددددور صدداورألهددطر ور يهلدع د وينددنودر يايث د وأسدس ددًوفدديوا ة ضوفدادهرورالسا هرط واهع ور ندي ور لزرئه ويل د وسدن و2018وفديوإا ددلوادطرب هو

لط دطروايث د وفديوإ غددتونهدددواد ره اورالسدا هرطودأندنوالو يندنور لددتوإ دنوإالوفديو د د و
ر مددهدهر ونيدددوقددهه ور ندي د وين د ورسددا هرطويليدع د ويددنور ينالددد ودر ادديوادددواصددن ةخدو
م ددينور يد ددد وطرئي دددوبخ ددط ور ا ة د د ويد دنوف دددادهرور د ددرهطر ودن ددلروإ د دتلور ينال ددد و
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وي د وا د ور يسدادهطر وبدإلمددف وإ ديوإا ددلوادطرب هولبدئ د ولط دطرويدنو دتلوهفد و

ر هسد ددددور ليهن د د وع د دديوبعد ددضور ينالد ددد ور يد د د ونيد دددواد دددوادس د د ور س د د ور دمد ددع و
مه ب وع ىورالساخت ور طر يو ااي وينالد ولط طر و و

 ووووووبدساثندتور ةاهرورأل هرو()2015-2017واخط ور درهطر ور لزرئه و دتلور سدندر ورأل دهرودينددلوسددن و2007وين دىواصدددعطت ود ددنويدددو بددههوهددلرورإلهاةدددموهدددورالسدداقهرتو
ر عددوفيوأسعدهور نةمو تلوا ور ةاهرو

و ره

ور لزرئهواادلدنون ددوبدهريخورقاصددط و

نب هروييدورسداطعيور ادلدنوبصدة ونب دهرون ددورالسدا هرطو دصد وف يددو داوسد ور الخ دزو
و

رتور صندع وينخدوأدور زهرع
سد ً
 ووووم د ور صدددط ره و دددهجور ي هدقددد وفدديور ل رزئددهوايث د ونسددب وهديا د وي دنوإليددد يور صدط ره و تلور عاهروسندر ور سدبق و ودهدويدو انطوفا ون ور س دسد ور يناخل وينو
قب د ور نديددد ور ياعدقبد د وي ددنوألدد ور ددا اويددنور ابع د د و قلدددمور ي هدقددد وبي دددوف خ دددو

ر س دسددد ور دص د وبد الدددهرور دهل د ودور يايث د وفدديوا ه ددهور الدددهرودر ادديوندددنور خددط و
مو
ي ددنودهرئخ دددوا سد د نواندفسد د ور ياسس ددد ودر ينال ددد ور ي د د وده دددوي دددو ان ددطويد دهروأ دده و

رإل اتلور خ ن يور دطور لتو عدنيويننورالقاصدطور لزرئهت و

رئه د د ويد د ور ع ددد دور دددهليوب نخ دددو
 وووو اي ددزور ادز د د ور لغ رهف دديو يع ددديت ور الده د د ور لز ويساقلب وينوله ويليدعد ويدنور ادهندتور اق دط نو ددزدنوع ديونسدب ونب دهرويدنوهدلرو
رتروبد نسب و صددط ره وأدور ددرهطر وا اد وف خددوطدلورإلا ددطورألدهدبديوأع دىو
ر يبدطال وسد ً

ر نسب و

 وووس د ددع ور د ددطدلور عهب د د د وين د ددلوس د ددندر ور يسد د د ن د ون د دددوي د ددددال وا ق د ددقور ا ديد د د ورالقاصدددطتوبخددط وا ق قخيدددو نيدددورالقاصدددطتوفدديوإلدددهور يصددد ور يادداهن ود قددطويدده و

هددلرور ي ددددال وبعددطروي لددد وإ دديوأنوادلد وهددلرور ي ددددال وبقدهرهور يل د ورالقاصدددطتو
درإللايدعيوإلنادتوينلق ور الدهرور هرور عهب ور بهتوبطر وينو15و دن دو 2005و

 ن دددنور خ ددط وي ددنودهرتوإنا دددتوينلقد د وال دددهرو د دهروعهب د د ونب ددهتوه دددوز دددطرو ل دددور اب دددطلور ال دددهتوبد د نور ددطدلورألعم دددتودر ل دددطوس ددد ويالدنسد د واعيد د وع د ديول ددلبورالس دداثيد ره و
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رأللنب د د د وه د ددلروبدإلم د دددف و اعز د ددزور ق د ددطهرور اةددمد د د و د ددطدلورألعم د دددتويد د د ور ا د ددات و
رالقاصدط ورإلق ي ود اىوفيوإلدهور اعطط

و

 وووووقدي ور طدلور عهب وينوأل وإنلداوينلقد ور الددهرور دهرور عهب د ور بدهتوييث د وفديور خ ئددد ور هسددي ور ادبعد و لديعد ور ددطدلور عهب د وفدديودمد ويليدعد ويددنورأللدهور قدندن د و
در انه ي د ور ادديوا ندددوداددنهدوعي د وهددلرور ا ا د ودل د ويددنوأل د وادددف هوأ ددطوأهدددواددهداو

ر نلداودالس طول وينو دتلوإاةدق د وا سد هوداني د ور ابددطلور الددهتوبد نور دطدلور عهب د و
بدعابدههدورإللدهور قدندنيو ينلق

 ووووودرلد ددنوإناد دددتوينلق د د ور الد دددهرور د دهرور عهب د د ور بد ددهتور عط د ددطويد ددنور عهرق د د وند ددنقاور يع ديددد ود دددبور اددةدف و دددلورألس ددر ور عهب د و دهدددويدددوأنعن د وس د بدًوع دديور ابدددطلو
ر الدددهتوب د نور ددطدلورألعمدددت وهددلروبدإلمدددف وإ دديور اي ددزور مدده بيو ينالددد ور ي د و

ييدددو ق د ويددنوفددهاور يندفسد ور عدط د ونيدددواعابددهور ق دددطو ددهور ليهن د ورإلطره د ور نقط د و
در ي ور عدئقورأل بهوأيددور الدهرور عهب ور ين

 ووإنور الدهرور دهل ور عهب ويلايع والواهقيوأنوا دنوهقيدًويخيدًوفيور الددهرور عد ي د وف يدوب غويادسمونسب وإليد يور الدهرور عهب د وإ ديوإليدد يور الددهرور دهل د و دتلور ةادهرو

يدوب نو(-2012و)2016ويدويقطرهرو%99 5

 ووواسددا دلور ددطدلور عهب د ور نةل د وع ددىونصد بونب ددهويددنوإليددد يور الدددهرور دهل د ويددنور س ودر طيد و طدلور عهب وع يويسادتورألقلدهور عهب

 وو سا ثهوقلددمور دقددطودر يعددطنوع دىور صد ورأل بدهويدنور صددط ره ورإلليد د ور عهب د ودل ونا ل ورألهي ور ب هرو نةمودر غدزور لب عديوفديورقاصددط د ور دطدلور عهب د ود ددوأنو

بعمددخدوبددطأ وبددد ا اويددنوابع اخدددو خددلرور قلدددمونيدددوهدددور دددلو ددبعضوطدلور د خو

ند د د ويددثت وأيدددوأ ددبودروهطر ور ددطدلور عهب د وفخدديوعبدددهروعددنوي ددرطويصددنع ودهدددويدددو
عند وأنوقلدددمور صددندع وفدديور ب ددطرنور عهب د والو دزرلو ددهوقدددطهوع دديوا ب د ور ا دلددد و

ر سد ور ي

 وووا ثه ور الدهرور عهب وبد ب ئ وبسببورألدمددمورألين د ودر صدهرعد ور دطرئهروفديور ينلقد ور عهب د د وبدإلم دددف وإ دديوا ثهه دددور ب ددهوبجن ة دددضوأس ددعدهور ددنةمو د د ورن ص دده وأهق ددددو
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ر الدددهرور عهب د ور ب ن د ور يب ن د و ددتلور سددندر و()2013-2016وفدديوطرئ دهرور نيدددور س د بي و
ني دددواعاب ددهور ال دددهرور عهب د د ور ب ن د د ويادرم ددع ويقدهند د ويد د وبع ددضور ا ددات ورإلقاص دددط و
ر عد ي ودااهنزويعهيخدوفيور س ورألد ودر ينالد ور زهرع

 ووبعددطوسددن ودر ددطروفقددمويددنورنمدديديخدوإ دديوينلق د ور الدددهرور دهرور عهب د ور بددهتوأع ن د ور ل رزئ ددهوع ددنوقدئيد د و دصد د وسد د ب و يانل ددد واس ددادهطهدوي ددنور ينلقد د وفهمد د وبيدلبخ دددو
اعه ةد وليهن ودهدو طلوع ىوعطدولدهز ورالقاصدطور ل رزئدهتو ننمديددوإ ديور ينلقد و
دأنوهلرور لدرو دوا دنوي سددب و د وابقديور ي هدقدد واخد ينوع ديوصددط ره ور ل رزئدهو

إ يور طدلور عهب وبنسب و در يو%94

 وو دددو اغ ددهور ادز د ور لغ رهفدديو اددهندتور الددده نو ل رزئددهوي د وطدلوينلق د ور الدددهرور دودهرور عهب د ور بددهمووبعددطورإلنمدديدد ودر ددلتو سدددهدوف ددنور قددهبور لغ رهفدديوبطهل د ونب دهرو دص د و

ف يدو اور صدط ره

 وووبعددطويةددمددد ونب دهروطري د وق رهب د وعادده نوسددن وادص د ور لهفدددنورألدهدبدديودر ل رزئددهتوإ دديوادق د وإاةددد واد ره وادددور ادق د وع خدددوبصددة وهسددي وسددن و2002و اددط
بعطوثتث وسندر

و ددزور انة ددلو

ود قدطوادي وإاةدد ور اد ره وبدإلمددف وإ ديور لدندبورالقاصددطتويلددال و

أ هتوي ا ة وس دس ورقاصدط ورلايدع ودثقدف

 وويددنوب د نوأهدددويدددولدددتوبددنوإاةددد ور ا د ره ور لزرئه د ورألدهدب د وابندديورسدداهرا ل واطه ل د واةن ور ليهنيو تلوفاهرورناقد د وايادطوإ ديورثنددوعادهروسدن و د وا اةديوندفد ور ق د ودطو

ر اعه ة وع يور ينالد ولر ور ينا ورألدهدبيوبعطويهدهور يطرور زين ور ياةقوع خد و

 ووبعدطواق يخدددوإلاةدد ور اد ره ور لزرئه د ورألدهدب د وقددطي ور نديد ور لزرئه د وسددن و2012وأهقديدًويةدطهدواسل و سدئهوع يويسادتوإ دهرطر ور ز ند ور عيدي د ونيددواادقد ويدرصد و
ر سدئهوفيو د د ويدرصد وي لدمور اةن د ور اعه ةديونيددوهددوياةدقوع دن ودبعدطواقدط يخدو

بل بوهسييو نا دطورألدهدبيوادور يدرفق وع يوا ل د وط ددلوينلقد ور ابددطلور دهو دزو

ر انة لوإ يوعددو2020وبطالوينو 2017و

 -ووو سل ور ي زرنور الدهتور لزرئهتوي ورإلا دطورألدهدبديوفدئمددو دتلور ةادهرو(-2005

)2017وإالوأنورألزيد وإن ةدددضوأسددعدهور ددنةموينددلونخد د وسددن و2014وندند ونة د وبق ددبو
435

خاتـــــمة عامـــــــة
ر يد ددرز نو د د وس ددل ور ي د دزرنور ال دددهتوعلد د رًزو ددتلور ةاد دهرو2017-2015و ودبد ا ددد يو
ر ة دددئضور يس ددل و ددتلور ةاد دهرور س دددبق ون دددنوبةمد د وأس ددعدهور ددنةمودالو عند د ور دم ددع و
ر ق ق و نقاصدطور لزرئهت

 دددواا د ثهوصدددط ره ور ل رزئددهو نا دددطورألدهدبدديوبينلق د ور ابدددطلور ددهول د وألنورألس ددر ورألدهدب د د ويةاد د د وين ددلوأي ددطوبع ددطوأي ددددور سد د ور ص ددندع ور لزرئه د د وني دددوأنور ص دددط ره و
ر زهرع د ودع ددىوق اخدددواعدددنيويددنوعهرق د وعط ددطروا د وأ ل د وي ا ةد وا دددلوطدنوط د خدددو

إ يور سد ورألدهدب

 وب ددغويادسددمونسددب ور صدددط ره ويددنور ي هدقددد وإ دديوإليددد يور صدددط ره ور لزرئه د وون دددورإلا دددطورألدهدبدديو ددتلور ةا دهرويدددوب د نو()2009-2016ونسددب وق دطههدو96.28وب نيدددوالو
اس ددا ي ور ص دددط ره و دددهجور ي هدق ددد وإالونس ددب ومد د وق ددطههدو%3.71ودر ا دديوه دديوف دديو

ر ق ق وأ بخدوعبدهروعنويدرطون ي دئ وديااقد ور ي هدقد

 وووااددخطوق ي د ور ددرهطر ور لزرئه د ويددنورإلا دددطورألدهدبدديوينددلوط دددلوإاةددد وا د ره و ددزور انة ددلوا رز ددطرًويس ددايهروإالوأنددنويددنور يت ددجونددل والدددهوق يد د وإليددد يودرهطر ور ل رزئ ددهو

ر

د و ددتلونة د ور ةا دهر ودهدددويدددو ددطلوبن د ودمددداوع ددىوعددطدو ددطد وا د د و الدددهرو

عند ويدددوندددنويادقعدددويددنور ند د ور نهه د ودبد اددد يوفددجنوز دددطرودرهطر ور ل رزئددهويددنوطدلو

رإلا دددطورألدهدب دديو ددتلور ةاد دهرو()2008-2014و هلد د وأسدسد ددًوإ دديوادسد د ور ل رزئ ددهوف دديو

عي د ورإلسا هرط

 واخددط ور ل رزئددهويددنودهرتويسددعيوإنمدديديخدوإ دديور ينهيد ور عد ي د و الدددهروإ دديور نخدددضوبدالقاص دددطور دددلني وي ددنو ددتلوإ ل دددطويندفسد د وبد د نور سد د ور ي د د ودرأللنب د د ودبد ا ددد يو
رإلسدداةدطرويددنور ا ند دل دددور يسدداعي وفدديوي ا د وي ره د ورإلنادددجوبدإلمدددف وإ دديوين خدددو

فهص وأ بهو تساةدطروينورالساثيد ره ورأللنب ور يبداهروديسد هرور الدهرور طد

 وبعددطو ددر يوثتثد نوسددن ويددنور يةددمددد و دددوانمدددور ل رزئددهوبعددطوإ دديور ينهيد وور عد ي د والدددهرونا ل د وعددطروأسددبدبوينخدددويدددوهدددوياع ددقوباددهداورإلنمدديددوإ دديور ينهي د ودر ادديو

ادص وبعطدور دمداودر اةدف ودونلرور اسدبوصة ور طد ور ندي ودينخدويدوهدو داو
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بدالقاصدطور لزرئهتوفيو طولرانونعطدوابنديور ل رزئدهو ددهورقاصددطتودرمد ودرسداهرا ل و
درم

 ووبعطوأنواخط ويةددمد ورنميددور لزرئهوإ يور ينهي ور عد ي و الدهرويه وياقطيد وفيور لد ور ثدن وعاهوسن و2014و

وثيدنوأعمددتور ينهيد ور الدد ره ور دلتوادخطهدو

ر نهددددور الدددهتوفديور ل رزئدده وإالوأنورإللدهرتر ور يدئ د ور ادديورا ددلاخدور ل رزئددهوينددلوسدن و
2016ودهدويدو اعدهضوي ويبدطئور ينهي وقطو اطتوإ يواعثهور يةددمد ويهروأ هت

 وواددطلوند ور يااد ره وع دديوأنورنمدديددور ل رزئددهوإ دديور ينهيد ور عد ي د و الدددهرو ددنو ندددنولزئددهتوب د ويددنور يينددنوأنو
هدددور د ور ددلتوس د عد خورال دداتلور دص د وفدديورالقاصدددطور ور
دداطتوإ دديواعق ددطر وفد ياسسددد ور دلن د و س د ولدددهزروبعددطو يندفس د ور ادديوقددطواندداخوعددنو

رإلنميددوإ يور ينهي
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ثالثاً :تــوصيــــات الــــــــــــــدراسة:
ع يومدتور نادئخور يسا ص و يننواقط دوبعضور ادص د

و

 وعددطدور اعديد ويددنوقبد ور يسددئد نويد ويسد وإاةددد ور اد ره ويد ورإلا دددطورألدهدبدديوع دديوأنخدددوقددطهوي ا د وددوالو ينددنويدرلخاددن وب د والبددطويددنور اعدي د وي دنويدق د وادده و ق قدديوبيدددو
مينويبطأوا دفاور ةهاوداقدسددورإل لدب دد ودر سد ب د ودي دد د واعهد دورالسداةدطرويندن و
دصد د وف ي دددو دداور لدرن ددبور ياع قد د وبد يس دددعطر ور يد د د ور يدلخد د و ال ددد هودا سد د نو

انندفس ور ياسسد ور دلن ودنل ونق ور ب ره ودر ا ند دل د

 ووإقدي وه ئ و دص ويندن وينو بهرتورقاصدط نودهلددلوأعيددلو تسااددهرو اعند وع دىوط رهسد د وند د ور ال ددد ره ور دصد د وبد عتق ددد ورألدهدب د د ور لزرئه د د وف دديور يل دددلورالقاص دددطتو

ده د و
عديد ودر يبدددطال ور الده د و دصد وديادبعد ودهصددطوأتوإنعندسددد وسد ب و خددلرور ادور
ع ىورالقاصدطور دلنيودر ياسسد ور دلن وفديو نخددويد ورقادهراور ددلور يندسدب و دل و
ي ول بوا س نوداعط ورإلاةد ون يدوطع ور مهدهرو ل

 البددطويددنور قدددئي نوع دديوقلدددمور الدددهرور دهل د وفدديور ل رزئددهورالسدداةدطرويددنور ا ل د ور ددلتوأق دهرورإلا دددطورألدهدبدديو ينلق د ور ابدددطلور ددهوإ دديو د د وسددن و2020وعددنوله ددقوا ه د و

رالقاصدددطور دددلنيودر ا م د هو يه د ور قدطي د وديدرصد ورإلصددت د وفدديوقلدددمور الدددهرو

ر دهل

 ووي دد ورالسداةدطروويدنوراليا دد رز ور اديوقدطياخدور ينهيد ور عد ي د و الددهرو دطدلور ندي د وأثندددتور يةددمدد

ودهدددويدددوقددطو يددن و ل رزئددهور عط ددطويددنور ي رز دددودر اةمد ت ودأنواايسد و

بدمددعخدونطد د وندي د وع ددىو دهرهور سدديداو خدددوبدسددا طردوبعددضور ق دددطور ي د ودر ليهن د و
ةا ره وزين وياةقوع خدويسبقدً

 البطوع ور ةه قور ين وبعي ور يةددمد وي ور ينهي ور عد ي و الدهروأنو بدطهوباقدط دورقا ره ددد وإ دديور ددطدلورألعمدددتودل د ويددنوأل د ور ا ة د وب د بهوقددطهويينددنويددنور ثدددهو
ر س د د ب ور ي اي د د وبعد ددطوعي د د ورإلنمد دديددو دص د د وف يد دددو د دداوا د د ودف هويندفس د د و ق ق د د و
ينالد ور دلن
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 وعطدورعابدهوإنميددور لزرئهوإ يور ينهي ور عد ي و الددهروهدطفدًوب دطولرادنوبد وهددوعبددهروعنودسد ويدنوألد وا ق دقوأهدطر ورقاصددط ودالده د وندد ا اويدنوا صداور ل رزئدهو
فيوقلدمور ي هدقد ودر ا دلوإ يوقلدعد وأ هتوبط

 -وإنورإلنمدديددوإ دديور ينهي د ور عد ي د و الدددهرو د

ومددهدهرو اي د وبد نسددب و ل رزئددهوع دديو

رألق وفيور دق ور دهرهن وفدد لزرئهوادرلدنوا دطتوأ بدهوهددورإل داتلور خ ن ديور دلتو عددنيو

يند ددنورالقاصد دددطودلع د ددنوهه ن د د و اق بد ددد وأسد ددعدهور د ددنةم ودع د ددنو يند ددنوأنواال د د ور ل رزئد ددهو
ر يةددمد وفيورو ةاهرور د وأدوع يورألق وعدطدور اسدهموفديوهد وعدطدولدهز د ور ل رزئدهو

فيور دق ور ههن

 والبدطوع دىور ل رزئدهويدنورإلهايدددوأ بدهوبينلقد ور الددهرور دهرور عهب د ور بدهتو د وهندد وإيندن و ط دلوإ يور سد ور عهب وأفمد ويدنوا د ور ياد د وفديور سدد ورألدهدب د و د و
ينددنو ل رزئددهونيه د وأد دىوأنوا دهرهنوع دىوقلدددمور ةت د ور ددلتواي د وف ددنوإيندن ددد و

اسي و خدوبد ط دلو ألسدر ور عهب

 وع ددىور ل رزئ ددهور ادل ددنوإ دديور س ددد ورألفه ق د د ور ا دديو ين ددنوأنوا دددفهو خ دددوفهصد ددًو اس ددد قوينالداخدودرالساثيدهوف خدواه ل ور ا م هور يسبقودر ل طوقبد ور يمديوفديوهدلرور لددرو

ال اسداور سد ورألفه ق

 وور عي د وع دديوإعدددطروبع د ور عتقددد ورالقاصدددط ور يغهب د ويددنو ددتلوالددددزور تفددد ور س دس د وددم د ورسدداهرا ل ويادداهن ويبن د وع ددىور ثق د ودر اعددددنورالقاصدددطتويددنوأل د و

اان وا ا ورقاصدطتو نويندن وفيور نهددورالقاصدطتور عهبيودرألفه قيود ايور عد يي

ني دددو قام دديور ا دددهور ل رزئ ددهورإلن ددطيدجوف دديور نه ددددور ال دددهتور ع ددد ييور لط ددطوا د د و
رالقاصدطور دلنيوي ويال بد وهلرور نهددوسدرتوفيوإلدهرورإلق ييوأدوياعدططورأللد ره و

دل وينو تل:

 ورالهايددددوبد عنص دهور باددهتوبصددةانون ددطوأهدددور عدري د ور يسدددعطروع دديوق ددددواني د ورقاصدددط وص د

ي ره زودي دبهور ب

ودر اع د دودر ب د ور ع يددي ودي دد د وإ لدددطوعتق د وادرص د وب د نو
ور ع ييودر خ ئد ودر س ل ور يا لرو قهرهودي ا ور ياسسد و

در قلدعد ورإلنادل وسدرترًور عيدي وينخدوأدورو دص
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 البطوع يور لزرئهوأنوام ورساهرا ل ويطهدس وينوأل ور نخددضوبقلددمور صدندع ودهجور ي هدقد وينو تلواهق ور ياسسد ور صغ هرودر يادسل ودرعدطرور نههوفيو

ر س دس ور صندع ور يناخل ودر اهن دزوع ديور صدندعد ور ا د د ور يهابلد وبد قلددمو

ر ةت يودر لتواعدنيوينالدانوينوياد واسد ق ونب هروفيو د وعهمخدونيددوهديو

بدإلمدف وإ يوطعدور نس خور صندعيور قدطهوع يور يندفس

 يدرصت ورإلصت د ور يناخلد وفديوقلددمور ةت د ودر صد طور ب دهتودر ا ث د ويدنور بدودهريخور دلن د ور ادديواعي د وع دديويسدددعطرودطعدددور ةت د ن ودهدددورألس د دبور ددلتو
اابعنوأ بور طدلور ياقطي ودل وينوأل ور ا ة

وينور درهطر ودر ادلنوبقددروأ بدهو

إ يويلدلور اصط هوي ويهرعدرور يعد هور طد وديال بد ورألسدر ور دهل

 ووواال ور ادلنون دورالساثيدهوفيوقلددمور دطيد ودر دلتو ادن ونسدب وعد د وفديوإليد يو لدور يبدطال ور دهل ور طد

و دص وف يدو اع قوبقلدمور س د ودر دلتو

ايا د د وف ددنور ل رزئ ددهوإيندن ددد ولب ع د د وهدئ د د و نقص ددخدور يقدي ددد ور يدط د د ودر با دده و
ر ياه و نخدضوبخلرور قلدموع ىورألق وينوأل واال ور س د ور طر

أد يوثدور ادلنوإ يور سد ور دهلي

ونيه و

 ال ددد هور س ددد ور ي ددد يوف دديور ل رزئ ددهوبي دددو ايدا دديويد د ور ا دددهورإلنةاددداورالقاص دددطتودر ا طوع يومهدهروالد هور ينهدي ور يصهف وينو تلوابنديورألسدد بور ط ثد و

فيور يعديت ور بنن وييدوقطو ان وعديتًويخيدًوفيوللبورالسايد ره ورأللنب

 مددهدهروالددد هوقلدددمور ليددده ور ددلتو عددبوطد رًهويخيددًوفدديوعي د ور الدددهرور دهل د وبيدو مينو هن وأسهمو س و دصد وا د ور يدلخد ون ددور اصدط هويدنولخد ودر ق دددو

بطدهرور هقدبيوبيدو مينو يد ور يساخ ودرالقاصدطور دلنيوينولخ وأ هت

 إع دددطرور نه ددهوف دديوندفد د ور اا دده عد ودر قد ددرن نور ا دديوي ددنواد د نخدوعهق د د ورالس دداثيد ره وري

ودرأللنب ودر عي وع ىوللبوهاد ورأليدرل

 -ر قمد دددتوع د ددىور ييدهسد ددد ور ب هدقهرل د د ودر اد دديوأصد ددب

ويد ددنوأهد دددور عدرئد ددقوأيد ددددو

رالسدداثيدهور ي دديودرأللنبدديو در عي د وع دديوإ لدددطوألخ دزرو دص د واعي د وع دديولي د و
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ر يع ديد د ددد ودرإل صد د دددتر ور دص د د د وبي ا دد د د ور يلد د دددال ودادف ههد د دددو ياعد د دددي نو
رالقاصدط نوالساغت خدوفيو د ور دل وإ خد

 البددطوع دديور ي واسسددد ور دلن د وأنواعي د وع دديوالددد هونةسددخدويددنو ددتلوابندديويبددطأور يندفس ور عد ي وبطالًوينور بقدتوفيور سد ور طر

ودل وينو دتلوا سد نوندع د و

ينالداخدددودرالهايددددوبد لدر ور يسدداخ نوفدديورألسددر ور دهل د ودابندديودسدددئ و ط ثد و

فيوعي ور اسد ق

رابعاً :آفـــــــاق الـــــــــــــــدراسة:
ه دددوي دد د ور الدده وإ دديوأهدددور لدرنددبور دص د وبا ه ددهور الدددهرور طد د ود صدص ددًوف يدددو
اع ددقوبددد ا ات ورالقاصدددط ورإلق ي د ودر ينهيد ور عد ي د و الدددهر وإالوأنويلدددلور ب د وفدديو

هددلرور يدمدددموال دزرلويةاد ددًوأيددددوآفددد وعط ددطر و د وإنددنوادلددطوعددطروادلخددد ولط ددطروفدديو

رالقاص دددطور ع ددد ييوي ددنواد د نخدوأنوا دداثهوع د دىوا وه ددهور ال دددهرور طد د د وني دددوه دددوبد نس ددب و
تقاص دددطورأل م دده وفد ب ددطرنور ندي د د ولر ور يد ددرهطور يال ددططرور دددف وهروه دديوف دديودمد د ول ددطو
تساةدطروينور ةهاور ايوادفههدور ينالد ور مهرتو ز ددطرو صداخيدوفديورألسددر ور طد د و

يددنور سد ودر ددطيد وأدويدددوأصددب و عدده و ددط ثدًوبد الدددهرور مدهرت ونيدددوأصددب و تقاصدددطو

ر هقيدديود دصد ور الدددهرورإل اهدن د وطدهونب ددهوفدديوز دددطرور يبدددطال ور الده د ور طد د وسدوددرترًو
يدواع قوبد س ودر طيد ودهدويدو ةا وآفد ولط طرواساطعيور طهرس و
و
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قائـــــــمة المراجع
أوال :المراجع باللغة العربية :

 .Iالـكــــــــــــــــتب :

 -1إب ررم محمد ال ر د ر داتفاقي ــاظ ة ام ــة العا ــا م التاملي ــة ى ة ــدي ت الدو ــا ـ اقع ــا اظ ال ــدى
التربية ) صمد :د د نهضةد عمبحة د.)1999
دالسياسة العاا ية الخا جية( صم:دد د نهضة 1987د).
 -2إبم محمد ال د
 -3أحل د صط ىدعلم دا الم التوملة ى ت الده املستهلك (دسلسلةدكتبد ملستقبلد عمبي د.)2007
 -4أس ةد ملج وب دالجاظ ى ة رى البلدان التربية( صمد:د د ملصميةد لبن نحة د.)1996
 -5أس ةد ملج وب دالتوملة اإلقليمية ةسعقبل التالم التربي فـ العاـا م الدىليـة( صرم :د ملصرميةد
لبن نحة د)2006د طبعةد ث نحة.
 -6كم مدعب د رمححم دالعحد اظ املسعقبلية للعكعل االقع ا ي التربـي التوملـة ى العكـعالظ اإلقليميـة
البد لة( صمد:د د عمبحةد لطب عةدود نشم د.)2002
 -7إكم مدعب د مححم دالعحد اظ املسعقبلية للعكعل االقع ا ي التربي( صم:د كتبةد بولي د.)2002
 -8آ ر سدم س ررحن دوآ ررمو  ،الجزائ ــرلي ــوالية الواق ــع ى ي املس ــعقبل(بي ر و د:دسلس ررةدكت رربد ملس ررتقبلد
عمبي د مكزدد س د وح ةد عمبحة د.)2013
 -9بررحبدببسر دناريــة العواةــل االقع ــا ي( صررم:دتمجلررةد ر د بر و دد د نهضررةد عمبحررة ددو دسررنةد
نشم).
 -10جبسدأبود توحدودآ مو دالجما ك ى العتريفة الجمركة(دو دد دنشم د2006د).
 -11جودةدعب د لخ ق داالقع ا الدىل ( صمد:دد د نهضةد عمبحة د.)1992
 -12حسر ر مدع ،ر ر دالش ــرماظ ةعت ــد م القوةي ــاظ اس ــة فـ ـ اصىج ــت القانوني ــة ى االقع ــا ة لل دك ــز
الرأسمال املتاصر(بي و د:د ملؤسسةد عمبحةد ل س دود نشم د1990د).
 -13حسندن فعة داالتحا اصى ىبي ى الد ىس املسعفا م ربيا(بي و د:د مكزدد س د وح ةد عمبحة د
 )2004د طبعةد ألولى.
 -14حل دعب د عظحم داقع ا اظ العاا م الدىلية( صمد:د كتبةدزمم ءد شمق د1996د)د.
د)2010د
 -15ر ر د سر ررو ي دالعاـ ــا م الدىليـ ــة ال اريـ ــة ى ت بيقا هـ ــا(اص ن :دع ر ر مد كت ر ر بد ل ر ر
طبعةد ألوسد.
 -16ع دحسند صم دأساسياظ العاا م الدىلية املتاصرم( ةشق :دد د مض د لنشم د2000د).
 -17ض ر د ض ر د ر ق داقع ــا اظ ال قــو ى الب ــوك ىالعاــا م الخا جيــة( ق ر ممةد:دد د نهضررةد
عمبحة د.)2006
 -18زين ر رربدحس ر رري دع ر ررو د داالقع ـ ــا ال ـ ــدىل نا ـ ــرم اة ـ ــة ـ ـ ت ـ ـ الق ـ ــا ا (بي ر ر و د :ر ر د
لج عحة د.)1998
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 -19سر يدع ح رريدحر م دالعاــا م الخا جيــة اــلن الع الــدى الع اــيم (القــاورم :د ر د ملصررميةد لبن نحررة د
.)1993
 -20س ر مدجل ر سدزمررم دالجوانــل القانونيــة للعكــعالظ االقع ــا ة ف ـ ا ــا اتفاقيــاظ تحريــرالعاــا م
التاملية( صمد:د كتبةد شموقد و حة .)2011
 -21سبمد مي ي دال فـو التـال ل للشـرماظ املعتـد م الجتسـياظ ( بنر د:دد د ملنهرلد لبنر ني ددو دسرنةد
نشم).
 -22س ررح د ال ر دأحل ر د س ررميد د ال ر دع ررز د ال ر د ررز دالعا ــا م الدىلي ــة ى املاسس ــاظ املالي ــة
الدىلية( إلسكن يةد:دد د تعلحمد لج عيد لطب عةدود نشمدود توزيع د.)2013
 -23ررميعدع رريد صررو العاــا م الدىليــة اصســت ى الع بيقــاظ(علر د:دد دأسر ةد لنشررمدود توزيررع د
.)2012
 -24ررقي دنررو د وآ ر دودآ ررمو دالعحويــل الــدىل ى ناريــاظ العاــا م الخا جيــة(عل ر د:دد د ملسرري ةد
لنشمدود توزيعدود طب عة د.)2012
 -25ررقي دنررو د وآ ر دودآ ررمو دالعمويــل الــدىل ى ناريــاظ العاــا م الخا جيــة(عل ر د:دد د ملسرري ةد
لنشمدود توزيعدود طب عة د.)2012
 -26ط بدعو دو د داالقع ا الدىل نارياظ ى سياساظ(اص ن :دكلحرةد ألعلر س د لج عرةد أل دنحرة د
)2013د طبعةد ث نحة.
 -27ط ممدبندعمي ة ،الجاةتة التربية ى التمل التربي املش دك دد دزمم د لنشمدود توزيرع د أل د د
طبعةد ألولىد د.2011
 -28طرربدعب ر د علررحمدطررب دلي ــوالياظ العواة ــل االقع ــا ي الترب ــي( صررمد:د عه ر د باررو دود س ر د
عمبحة د)1993
 -29ع ر ر دسدد حل ر ر دحش ر رر ،دالتالق ـ ــاظ االقع ـ ــا ة الدىلي ـ ــةد( إلس ر رركن يةد:دد د لج ع ر ررةد لج ر ر ة د
.)2000
 -30ع دسد مله د وملة ال اام االقع ا ي التال ل ى ة امة العاا م التاملية( ق ممةد:د د عمبحةد
لبن نحة د )2004طبعةد ث نحة.
 -31عر ر دسد ملهر ر د وملـ ــة ال اـ ــام االقع ـ ــا ي التـ ــال ل ى ة امـ ــة العاـ ــا م التامليـ ــة( قر ر ممة :د ر ر د
ملصميةد لبن نحة د.)2003
د.)1993
 -32عب د سبمدأبودماع داقع ا اظ اص ما ( إلسكن يةد:د ملكتبد عمبيد ل
 -33عب ر د سرربمدأبررودماررع دناريــاظ العــدىيل ى جــدىي االســاتما اظ اصج مليــة املبايــرم( إلسرركن يةد:د
ؤسسةد ب بد لج عة د.)2001

444

قائـــــــمة المراجع
 -34عبر د قر د د الر دعبر د قر د دعطحررةدودآ ررمو دق ــا ا اقع ــا ة ةتاصــرم( إلسرركن يةد:ددو دد د
نشم د.)2005
 -35عبر ر د ملجحر ر دمر ر دالبتـ ــد الـ ــدىل لل اـ ــام ال قـ ــدي ار ا ـ ــة ص ـ ـ دى ال قـ ــد الـ ــدىل (لجز ئر ررمد:دد د
بلق،س د.)2016
 -36عبر د ملطلرربدعبر د ل لحر داقع ــا اظ املشــا كة الدىليــة ةــت العكــعالظ االقع ــا ة ـ الكــويز د
( صمد:د د لج عحة د.)2006
 -37عب د ملنعمد ب كدود الودد ونس اقع ـا اظ التقـو ى ال ـلدوة ى العاـا م الدىليـة( إلسركن يةد
:د د لج عحة د.)1996
 -38عب د ه د دعب د ق د دسوي ي دالعاا م الخا جية(القاورم  :دو دد د نشم .)2007
 -39عب ب سر ررءدوف ر ر ء دال ـ ـ ام الجمركيـ ــة اسـ ــة ف ـ ـ وكـ ــرالعتريفـ ــة الجمركيـ ــة ى ةسـ ــعقبل ا ف ـ ـ ـ ــل
الجاظ( ق ممةد:دد د نهضةد عمبحة د.)2000
 -40عبح ر دع رريد ليج ر ز دةحاض ـراظ ف ـ العكــعالظ االقع ــا ة اــلن ال اريــة ى الع بيــق( صررمد:دد ررو د
ملنشو د لج عحةد .)1997
 -41عثل دأبودحمب داالقع ا الدىل (عل د:دد دأس ةد لنشمدود توزيع د.)2008
 -42ف ر ر تيدحمك ر ر ي داآلا ـ ــا املعوقت ـ ــة إلن ـ ــمام الجزائ ـ ــرلل ـ ـ ة ام ـ ــة العا ـ ــا م التاملي ـ ــة ـ ـ الق ـ ــا
الز اع ( إلسكن يةد:د ؤسسةدع مد مي ضةدو نشمدود د وف ءد نح د طب عة .)2015
 -43ف د ةد ال دعب د سبم دالشراكة اصى ىبية ىاصةريكية ىآاا وا املعوقتـة ـ االقع ـا امل ـري(د
كتبةد عه د تخطحء د.)1997
رالتوملة( صمد:ددو دد دنشم د.)2007
 -44فؤ ددأبودست،ت دالعكعالظ االقع ا ة ف
 -45اسندأحل د لخضي دالتوملـة اإلجعيا يـة( قر ممةد:د جلوعرةد نحرلد عمبحرةد لطب عرةدود نشرمدود
توزيع .)2001
 -46ال ر دإبررم محمدعب ر د ررمححم دالتومل ــة ى العا ــا م الدىلي ــة( إلسرركن يةد:دبلؤسس ررةد ررب بد لج ع ررة ددد
.)2009
 -47ال دتوفحقدعب د ملجح دالتوملة ى العكعالظ االقع ا ة ليوالية للع اق أم للعااورف القـرن
الحا ي ى التشريت( إلسكن يةد:دد د كمد لج عي د.)2013
 -48الر ر دتوفح ررقدعبر ر د ملجحر ر دالتومل ــة ى العكـ ــعالظ االقع ـ ــا ة( إلس رركن يةد:دد د ك ررمد لجر ر عي د
.)2013
 -49ال دسلط دأبوع ي دالعاا م الدىلية ناريا ها ى سياسا ها( صمدد:د كتبةد مل نة د.)1991
 -50ال دسح دع ب دالعاا م الدىلية( إلسكن يةد:د كتبةدود طبعرةد رع اد نحرةد لطب عرةدود نشرمد
ود توزيع .)2001
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 -51ال ر د ر و دم ب ررل دتحري ــرالعا ــا م الدىلي ــة ا ــلن الع ي ــد ى املتا ض ــة( ص ررمد:دد د ك ررمد عمب رري د
.)2011
 -52ال د و دم بل دتحريرالعاا م الدىلية الن الع يد ى املتا ضة(دو دد دنشم .)2001
 -53ال ر دعب ر د عزيررزدعب ر د داالس ــاتما اصج ا ــل املباي ــرف ـ ال ــدى اإلس ــالةية ف ـ ض ــو االقع ــا
اإلسالةي(عل د:دد د ن ئس د.)2005
 -54الر ر د ال ررودد ر ر م دالعواةـ ــل االقع ـ ــا ي اإلقلي ـ ــل ا ــلن ال اريـ ــة ى الع بيـ ــق( قر ر ممةد:د عهر ر د
باو دود س د عمبحة د.)2000
 -55ال ررودد طنطر ر و د بر ر ز د اسـ ــاظ فـ ـ ناريـ ــة العاـ ــا م الخا جيـ ــة( قر ر ممةد:د كتب ررةدع رري د ررلس د
.)2007
 -56الودد طنط و د ب ز د اساظ ف نارية العاا م الخا جية( صمدد:د كتبةدعي د لس د.)2007
 -57الرروددحسررندحس ر دةــد ل ال ـ اقع ــا اظ العاــا م الخا جيــة  -ةوضــو اظ ةاعــا م – ( صررم:د
د دنشمدودتوزيعد كت بد لج عيد د.)2004
 -58الررودد ررونسد الر دع رريدعبر د ومر بدنج ر داالقع ــا الــدىل ى العاــا م الخا جيــة( إلسرركن يةد:د
د د تعلحمد لج عي د.)2016د
 -59ي ن دز لوسد زق دالعاا م الدىلية( صمد:دكلحةد تج ة دج عةد زم زيق د.)2010
 -60ي ونررو دتمجلررةدع ررىد الر دتقرريدعبر د ل سرري د قزوي ر داص رى ــاظ الخاصــة اع ــويرالشــرماظ
املعتد م الجتسياظ(د و د ملطبوع د لج عحة د.)1986
 -61سرري دجب ر  ،الشــراكة اصى ىةعوس ـ ية ىاقــع ىآوــا ليــا م لحالــة الجزائــر( لجز ئررمد:دد د ملعمفررة دد
.)2012

 .IIاألطروحات و الرســــائل:

 -62أسررل ءدآر دع رري دأنتواســاظ لتفاقيــة الشــراكة اصى ىةعوسـ ية ـ ت اوســية اإلقع ــا الجزائــري
فـ ــل تحريــرالعاــا م الخا جيــة – آوــا ةــا تــد (– 2017د سر ةددكتررو دلرريد علررومد متصر د ة د
ج عةدحس،بةدبندبوع يد شلعد .)2017
 -63ب ررند نص ررو د حلح ر دالش ــراكة اصى ىةعوس ـ ة ى ى و ــا ف ـ اس ــعق ا االس ــاتما اصج ا ــل املباي ــرف ـ
املغر التربي(د س ةددكتو دليد علومد متص د ة دج عةد نتو دمسنطحنة .)2012
دةااورالتوملة ةت ال نشاط الشرماظ التالية ةعتد م الجتسياظ الة ق ا
 -64بوبكمدبعر
الب دى (دأطموحةددكتو دليد علومد متص د ة دج عةد لجز ئم 3د.)2010
 -65بو حل ررةد حل ررود دلي ــوالية لن ــمام الجزائ ــرللـ ـ ة ق ــة العا ــا م الح ــرم التربي ــة الك ــدي العقي ــيم
ذكمةد جستي دج عةدأبيدبكمدبلق دتللس د.)2011
ىاآلوا (د د
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ــل التومل ــة االقع ــا ة(دأطموح ررةد

 -66حش ررل و د ال ر داالتااو ــاظ الجد ــدم للعا ــا م الدىلي ــة ف ـ
دكتو دليد علومد متص د ة دج عةد لجز ئم د.)2006
 -67ي د ندبلعز دالعحد اظ الراو ـة للعاـا م التامليـة ىت الدوـا ـ الـدى ال اةيـة ـ ضـو ناـام
تاا ي ةعتد اص راف(أطموحةددكتو دج عةد ال د حضمدبسكم د2014د–د.)2015
 -68ز ر ر د ررم د د ى الجم ــا ك فـ ـ ــل لقع ــا الس ــو ال ــة الجزائ ــر(دأطموح ررةددكت ررو دل رريد عل ررومد
متص د ة دج عةد وسعدبند ةد لجز ئم د.)2006
 -69زير دد ال ر دعمف ر دأبرود ح ري دأاــراالســاتما اصج اــل املبايــرى املســعو اظ ـ ال مــو االقع ــا ي
اسة ت بيقيـة ـ اص ن للف ـدم 2013-1976د(أطموحرةددكترو دلريد علرومد متصر د ة دج عرةد
ي وكد د.)2005
 -70ص دقدبو ن مة داالاا املحعملة الن مام الجزائرللم امة التاملية للعاا م ق ـا صـ ا ة
اال ىيـ ــة – الـ ــة ةامـ ــع صـ ــيدا ( -د طموحر ررةددكتر ررو دلر رريد علر ررومد متصر ر د ة دج عر ررةد لجز ئر ررم د
.)2006
 -71عر دسدأحلر د مآر د بررم محم داإلتااوــاظ الحد تــة نحــو العكــعالظ االقليميــة فـ ــل التوملــة ىأاا وــا
ـ ال ا ــام العا ــا ي ةعت ــد اص ــراف ة ــع اي ــا م اص ــة مل ــر(د س ر ةددكت ررو دل رريد متص ر د د
تج ةد لخ جحة دج عةدحلو د.)2006
 -72فمحر ر د رروس دةايـ ــراظ ت اوسـ ــية املاسسـ ــاظ االقع ـ ــا ة فـ ـ ـ ــل التوملـ ــة االقع ـ ــا ة الـ ــة
املاسسـ ــاظ الجزائريـ ــة(أطموحر ررةددكتر ررو دلر رريد علر ررومد متص ر ر د ة دج عر ررةدبر ررند وسر ررعدبر ررند ر ر ةد
لجز ئم د.)2006
 -73ال دز دبندز حوة داصاـا اإلقع ـا ة إلن ـمام الجزائـرللـ ة امـة العاـا م التامليـة ـ ق ـا
ال ا ة(دأطموحةددكتو دكلحةد تج ةدوإد ةد عل س دج عةدحلو د د.)2006
 -74د الررودد صررط ىدسررح دعب ر د محل ر دالعك ــعالظ االقع ــا ة ة ــع الع بي ــق ـ ال ــدى التربي ــة(د
س ةددكتو د دليد علومد متص د ة دج عةد زم زيقد ددو دسنةدنشم).
 -75نسميند ال دأحل د ع،سو د داإلغرا ى آلياظ ةواوحعت االع بيق السو امل رية(أطموحةد
دكتو دليد علومد متص د ة دج عةد ق ممةد .)2011د

 .IIIالمقاالت و المجالت:

 -76خل رروليدعبر ر د س رربمدودب ررندعبر ر د عزي ررزدسر ر ح تـ ـ الداصس ــاليل الحمائي ــة الخفي ــة ـ ـ العا ــا م
الدىلي ــة ى س ــالة امل ام ــة التاملي ــة للعا ــا م(د جل ررةد سح سر ر د متصر ر د ةدل رريد لجز ئ ررم دج ع ررةد
تللس د .)2013د
 -77إسل عحلد ب دعب د دالكوكبـة الرأسـمالية فـ ةر لـة ةـا تـد اإلة د اليـة(د جلرةد مللتقرى د عر دد
 13د.)2005
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 -78د ر ر ر ر ر ر ر ممد ع ر ر ر ر ر رري دةرا ـ ـ ـ ـ ـ ــل التومل ـ ـ ـ ـ ـ ــة االقع ـ ـ ـ ـ ـ ــا ة ى ةس ـ ـ ـ ـ ـ ــعقبل ا( ت ر ر ر ر ر رروفمدع ر ر ر ر ر ررىد ر ر ر ر ر ررم بءدددددددددددددددددددددددد
.)http://syria-news.com/readnews.php?sy_seq=47817
 -79ز دأحل داالساتما اصج ال املبايركشول ةت أيوا م العحالفـاظ االسـ داتياية ملواج ـة
امل اوسة(د جلةد ب ح دع د 3د لجز ئم د.)2004
 -80حس د ضرم،االسـاتما اصج اـل املبايـررتـا يق ى ق ـا ا(دسلسرلةددو يرةد ع ر دبقضر دد تنلحرةدلريد
ألمط د عمبحة د ع د 3د.)2004
 -81كل سد ال د ملصم دةسا تمويل الع مية االقع ا ة( توفمدع ىد م بء
http://site.iugaza.edu.ps/kmasri/
 -82ببسد وعحل دت و االساتما اظ اصج ملية املبايرم التربية البيتيـة( جلرةدبارو د متصر د ةدعمبحرة د
ر د ةدع ررند لجلعح ررةد عمبح ررةد لبا ررو د متص ر د ةدب تع ر و د ررعد مك ررزدد س ر د وح ر ةد عمبح ررة د
ع دد ملزدوجد 70-69د.)2015
 -83أحل ر دعب ر د عزي ررزدودآ ررمو دالش ــرماظ ةعت ــد م الجتس ــياظ ى آاا و ــا ـ ال ــدى ال اةي ــة(د جل ررةد
إلد ةدود متص د د ع دد 85د لج عةد ملستنصمية دبغ د د.)2010
 -84ز ر دأحل ر داالس ــاتما اصج ا ــل املباي ــركش ــول ة ــت أي ــوا العحالف ــاظ االسـ ـ داتياية ملواج ــة
امل اوسة(د جلةد ب ح د ع د 3د لجز ئم د.)2005
 -85ال دبوبو د ى امل اماظ الدىلية االقع ا ة فـ ترسـيا التوملـة(دو مرةدباثحرة دج عرةد الر د
لخ سد مب ط د.)2005
 -86أ ر نيدف ر م د ى اإلقليميــة ف ـ االقع ــا التــال ل ف ـ ــل التوملــة(د جلررةد صررمد ملع ررمةد د ع ر دد
 481د.)1997
 -87عرربو د الر دل سررن داإلقليميــة الجد ــدم  -املـ ا املتاصــرللعواةــل االقع ــا ي اإلقلي ــل(د جلررةد
ب ح د ع دد 07د لجز ئم د-2009د.)2010
 -88ز وقدجل ر سد ر ن دىاق ــع السياس ــاظ العاا ي ــة ى آواق ــا ف ـ ــل ة ام ــة العا ــا م التاملي ــة(د جل ررةد
تنلحةدود سح س د متص د ة د ملعه د عمبيد لتخطحء د كويت د.)1998
 -89أ حنةدأ ي دحلن داإلقليمية ةقاال العتد ة ف التالقاظ االقع ا ة الدىلية(دأو قد متص د ة د
ع دد 21د مكزد باو دود س د متص د ةدود مل حة دفح م د.)2003
 -90ال دبوبو  ،ةامو ة ال د كت القوم االقع ا ة ال ايئة( م دأ ميك د بتحنحة2017 ،
ةع ــوور ـ ـ ال ــراا http://www.marsadamericalatina.com/index.php/etudes/744-2014-70-
 )9-10-42-23د
 -91أحل ر ر ر د ال ر ر ر دفر ر ررم حدم سر ر ررم دةقوةـ ـ ــاظ ى ةتوقـ ـ ــاظ العواةـ ـ ــل االقع ـ ـ ــا ي التربـ ـ ــي ى ةق د ـ ـ ــاظ
ل يائت( جلةدآ ءدحوسد لخلحج د مكزد لخلحجد ألبا د ع دد 87دديسلب د .)2011
)
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 -92ه ر د حلررود ،العواة ــل االقع ــا ي الترب ــي اــلن الواق ــع ى امل ـ ةو (د جلررةدباررو د متص ر د ةدعمبحررةد
ع دد 45مكزدد ستد وح ةد عمبحة د بن د د.)2009
 -93لج رروز دجلحل ررة ،العواة ــل االقع ــا ي الترب ــي ىاق ــع ى أو ــا (د جل ررةد متصر ر د د ررل سد فميقحر ر د
ج عةد شلع د لجز ئم ع دد05د د.)2008
 -94مح ر ءدعبر د محلر دوديسرري د ت كحدر  ،الــدى املســعقب مل قــة العاــا م الحــرم التربيــة الك ــدي ف ـ
تحقي ــق العواة ــل االقع ــا ي الترب ــي(د جل ررةدتكمي ررتد لعل ررومد د ي ررةدود متصر ر د ة د ملجلر ر د 07د
ع د22د د.)2011
 -95س ررع د ر لىدع ،ر دبه ر ءدأن ررو دح ر دةس ــعقبل العا ــا م التربي ــة البيتي ــة ف ـ ــل ة ق ــة العا ــا م
الحرم التربية(د جلةدتكميتد لعلومد إلد يةددود متص د ة د ملجل د 8د ع دد 25د.)2012
 -96ال ر دع رريد نس ررو د ،تحلي ــل الح ــواجزغل ــدالجمركي ــة ف ـ ة ق ــة العا ــا م الح ــرم التربي ــة الك ــدي(د
د عمبحةد ملتا ة د ع دد 116د جل د 29د.)2009
جلةدأف قد متص د ة د
 -97بلعررو دسررلحل دالعواةــل االقع ــا ي التربــي ى تحــد اظ امل امــة التامليــة للعاــا م(د جلررةد ب حر د
ج عةدو ملة د لجز ئم د ع دد 6د.)2008
: -98د ر لىدتررو يدودع ،ر د ررقبقب دال مذجــة القياســية لق ــا العاــا م الخا جيــة ف ـ الجزائــر ــال
الف دم (( )2002 - 1970د جلةد ب ح د ع دد 04ج عةدو ملب د لجز ئم د.)2006
 -99صم و د ني ةدود وس يد ح دىاقع تحد د العاا م الخا جية ىت الدوا االقع ا ف الجزائـر(د
جل ررةددفر ر تمدب ررو دكس د ر ر د ةدع ررندكلح ررةد عل ررومد متصر ر د ةدو تج ي ررةدوعل ررومد تس رري دج ع ررةد
ستغ نم د ع دد ممد 07د س د.)2017
 -100بهلرروليدفحصررل ،العاــا م الخا جيــة الجزائريــة اــلن لتفــا الشــراكة اصى ى ةعوس ـ ة ىاإلن ــمام لل ـ
ة امة العاا م التاملية(د الةد ب ح د د ع دد 01دو ملة د لجز ئم د.)2013
 -101عب د غ د ط سدوآ مو دأارتحريرالعاا م الخا جية ال مو اإلقع ا ي فـ الجزائـر ـال
الف دم (()1980-2011د جلةد ب ح د ع دد 15دو ملة د لجز ئم د.)2015
 -102ع رريدحلح ر و دودزمي ر دبوعكميررع ،تــدا ياظ ليهيــا أســتا الـ ف ى عميــة الع ويــع اإلقع ــا ي ف ـ
الجزائـ ــر– ت ميـ ــة الق ـ ــا السـ ــيات م ـ ــد الخيـ ــا اظ اإلسـ ـ داتيايةد(د جل ررةد إلمتصر ر ددو تنلحر ررةد
شمية د ع دد 16دد د تلد لطب عة دج عةد بلح ةد 2د لجز ئم د.)2017
 -103نحررةدت بررتد ر وبي دة قــة العاــا م الحــرم التربيــة الك ــدي  GAFTAىآاا وــا ف ـ العاــا م التربيــة
البيتيــة ىالز ا يــة شــول ــا (آاــا  GAFTAف ـ العبــا العاــا ي الســو ي ةــع ى امل قــة)(د
جلةدج عةدد شقد لعلومد إلمتص د ةدو ق نونحةد د ملجلةد23د ع دد ألوس دسو ي دد.)2007
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 -104زيم رريدنعلحررة دالعا ــا م الخا جيــة الجزائريــة ف ـ ة قــة العاــا م الحــرم التربيــة الك ــدي (الواق ــع :
املتوقاظ  ،اآلوا )د( ملجلةد لجز ئميةد بمتص ددو د ة د عر دد 08دج عرةد مل رة د لجز ئرمددأفميرلد
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