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 :ملخص

 ،يةالنام حتى والمتقدمة منها أ سواء الدول مختلف من متزايدا   تشهد التجارة الدولية اهتماما  
دها ريعة التي شهخاصة بعد التطورات الس في خدمة التنمية االقتصاديةتها نظرا ألهميذلك و 

ن مشهد العقد األخير  أين ،لى التوجه نحو تحرير التجارةإدت والتي أ ،االقتصاد الدولي
تكتالت البروز العديد من  والتجارية االقليمية  تفاقياتاالن العشرين توقيع العديد من القر 

في  وهو ما تزامن ،االنتشار بأبعاد و توجهات مختلفةالتي أخذت في قليمية االقتصادية اإل
تجارية بالعالقات الكأول منظمة دولية تهتم  ،ع ظهور المنظمة العالمية للتجارةنفس الوقت م

 ،ألطرافالنظام  التجاري المتعدد اطار ما يسمى إالدولية و تقوم على مبدأ حرية التجارة في 
تفعيلها  لتجهت الجزائر نحو تحرير تجارتها الخارجية من خالإوفي ظل هذه المعطيات 

مة الى المنظ نضمامإلضافة الى سعيها المستمر نحو اإلتفاقيات التجارية باللعديد من اإل
مي العال هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أهم التحوالت التي شهدها االقتصادو  ،العالمية للتجارة

ية لعالموالتي دفعت به نحو التدويل، وكذا إبراز كل من دور التكتالت االقتصادية والمنظمة ا
مساعي لى الالتركيز عللتجارة في تحرير التجارة الدولية، ودراسة العالقة التفاعلية بينهما، مع 

لب صالتي تبذلها الجزائر من أجل االندماج في إطار النظام التجاري العالمي الجديد وهو 
ام إشكالية هذه الدراسة التي تمحورت حول كيفية مساهمة كل من التجارة اإلقليمية والنظ

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

ية المتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية، إضافة إلى عرض أهم التجارب التكامل
ظام اإلقليمية في العالم على اختالف أبعادها، وأهم مساعي الجزائر نحو االندماج في الن

 لعديداري العالمي الجديد بشقيه اإلقليمي والمتعدد األطراف. وقد خلصت الدراسة إلى االتج
لمي العا من النتائج كان أهمها أن تحرير الجزائر لتجارتها الخارجية في إطار النظام التجاري 

 الجديد ليس خيارا أمثال في ظل التبعية للمحروقات على األقل في الوقت الراهن. 
 قليميةاالقتصادية التكتالت اإلتحرير التجارة الدولية ،العولمة ، حية :الكلمات المفتا

 ،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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 167 رابعـا: التمييز بين التكامل االقتصادي و الصور المقاربة له 

 169 خامسا: األبعاد المختلفة للتكامل اإلقليمي 

 169 سادسا: دوافع التكامل االقتصادي 

 173 المطلب الثاني: درجات التكامل االقتصادي و خلفياته النظرية

 173 أوال: درجات التكامل االقتصادي اإلقليمي 

 175 نظريات التكامل االقتصادي  :ثانيا 

 180 المطلب الثالث: اإلقليمية الجديدة 
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 180 أوال: ماهية اإلقليمية الجديدة 

 183 ثانيا: أهداف اإلقليمية الجديدة و الفرق بنيها و بين المنهج التقليدي للتكامل 

 187 العالمية للتجارةالمبحث الثاني: اتفاقية الـ''جات'' و تحولها إلى المنظمة  

 187 المطلب األول : مبادئ تحرير التجارة الدولية في ظل الـ"جات" 

 187 أوال: نشأة الـ''جات'' التاريخية 

 189 ثـانيا: مبادئ الـ''جـات'' و وظائفها 

 193 فألطرا: دور الـ''جـات'' في تحرير التجارة من خالل المفاوضات التجارية متعددة اثـالث 

 197 المطلب الثاني: عموميات حول المنظمة العالمية للتجارة 

 197 أوال: نشأة المنظمة العالمية للتجارة 

 197 ثانيا: تعريف المنظمة العالمية للتجارة و مزايا قيامها 

 199 ثالثا: الهيكل التنظيمي للمنظمة 

 200 رابعا: العضوية في منظمة التجارة العالمية 

 202 حل النزاعات التجارية بين الدول األعضاءخامسا: آلية  

 202 المطلب الثالث: المؤتمرات الوزارية للمنظمة واتفاقياتها 

 202 أوال: المؤتمرات الوزارية للمنظمة العالمية للتجارة 

 214 ثـانيا: اتفاقيات منظمة التجارة العالمية 

ـــــة و النظـــــام   ـــــين اإلقليمي ـــــث: العالقـــــة ب ـــــدد األطـــــرا     المبحـــــث الثال ـــــاري متع                                                                                                                           التج
 في اطار تحرير التجارة

216 
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 216 المطلب األول: منظمة التجارة العالمية و تحرير التجارة 

 216 تحكم النظام التجاري متعدد األطرافأوال: األبعاد التي  

 218 ثانيا: إنجازات منظمة التجارة العالمية 

 224 ثالثا: االنتقادات الموجهة لمنظمة التجارة العالمية 

 226 المطلب الثاني: التكتالت اإلقليمية و دورها في تحرير التجارة 

 226 أوال: أهمية التجارة اإلقليمية و اتجاهاتها العامة 

 227 ثانيا: مجال االتفاقيات اإلقليمية 

 228 ثالثا: دوافع التوجه المتزايد نحو اإلقليمية 

 230 رابعا: التأثيرات االقتصادية للترتيبات اإلقليمية 

 232 المطلب الثالث: التفاعل بين اإلقليمية و النظام التجاري متعدد األطرا  

 232 ةاألطراف التي تحكم االتفاقات التجارية اإلقليميأوال: قواعد النظام التجاري متعدد  

 238 ثانيا: طبيعة العالقة بين اإلقليمية و االطار متعدد األطراف 

 245 خـالصـة الفصل

 246 أهم التجارب التكاملية االقليمية في االقتصاد الدولي:  الفصل الرابع

 247 تمهيــد 

 248 نماذج إقليمية مختلفة المبحث األول: 

 NAFTA'' 248''المطلب األول: منطقة التجارة الحرة ألمريكا الشمالية  

 248 أوال: نشـأة االتفاقية  

 249 ثانيا: محتوى االتفاقية 



 الفهـــرس الـــــــــعام 
 

XVI 
 

 250 ثـالثا: تقييم التجربة

 ASEAN" 254المطلب الثاني: رابطة دول جنوب شرق آسيا "

 254  أوال: نشــأة الرابطة 

 255 الرابطة و مبادؤهاثانيا: أهداف  

 256 ثالثا: الهيكل التنظيمي للرابطة 

 257 رابعا: تقييم تجربة رابطة اآلسيان 

 261 لمطلب الثالث: تجارة تكاملية ناشئةا 

 261 أوال: مجموعة '' البريكــس'' التكتل االقتصادي الناشئ 

 265 ثانيا: اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي 

 269 الثاني: التكامل االقتصادي العربيالمبحث  

 269 المطلب األول: مقومات التكامل االقتصادي العربي و مبررات قيامه 

 269 أوال : مقومات التكامل االقتصادي العربي 

 271 ثانيا: مبررات ضرورة قيام التكامل االقتصادي العربي 

 274 القتصاديالترتيبات التي اعتمدتها الدول العربية في إطار التكامل ا المطلب الثاني:  

 274 االتفاقيات الجماعية السابقة التفاقية منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى أوال :  

 278 ثانيا: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  

 284 ثالثا: تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  
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 286  رابعا: واقع التجارة الخارجية العربية 

 291 المطلب الثالث: معوقات التكامل االقتصادي العربي و سبل تطويره 

 291 أوال : معوقات التكامل االقتصادي العربي 

 293 ثانيا: سبل تطوير التكامل االقتصادي العربي 

 296 اإلقليميالمبحث الثالث: التجربة األوروبية للتكامل  

 296 المطلب األول: نشأة و تطور االتحاد األوروبي 

 296 (1951 - 1945أوال: بداية الفكرة األوروبية ) 

 297 (1957معاهدة روما ) :ثانيا 

 298 (1992ت )يخمعاهدة ماستر :  ثالثا 

 299 (1997معاهدة أمستردام ) :رابعا 

 300 (2001معاهدة نيس ) :خامسا 

 300 (2007معاهدة لشبونة ) :سادسا 

 301 تطور عضوية االتحاد األوروبي :سابعا 

 303 المطلب الثاني: مؤسسات االتحاد األوروبي 

 304 اإلداري المؤسسات ذات الطابع السياسي و  :أوال 

 306 المؤسسات ذات الطابع القضائي: ثانيا 

 307 مؤسسات أخرى  :ثالثا 

 309 االتحاد األوروبي تجربة: تقييم المطلب الثالث 
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 309 خصوصية التكامل األوروبي : أوال 

 311 مكانة االتحاد االوروبي في التجارة الدولية :ثانيا 

 319 خالصة الفصل 

 321 التوجهات االقليمية و الدولية للتجارة الخارجية في الجزائر: الفصل الخامس

 322 تمهيــد 

 324 تحريالخارجية في الجزائر من اإلحتكار إلى الالمبحث األول: تطور التجارة  

 324 المطلب األول: التجارة الخارجية في الجزائر قبل التحرير  

 324 (1970 – 1962أوالً: مرحلة رقابة الدولة على التجارة الخارجية ) 

 329 (1988 – 1971ثانياً: مرحلة إحتكار الدولة للتجارة الخارجية ) 

 333 المطلب الثاني: تحرير التجارة الخارجية في الجزائر  

 333 أوالً: أسباب وأهداف تحرير التجارة الخارجية في الجزائر  

 336 ثانيا : مراحل تحرير التجارة الخارجية في الجزائر 

 340 المطلب الثالث: مسار التجارة الخارجية في الجزائر بعد اإلنفتاح 

 340 التجارة الخارجية في الجزائر في ظل أزمة إنخفاض أسعار النفطأوالً: واقع  

 345 ( 2017 – 2007ثانياً : تطور التجارة الخارجية في الجزائر خالل الفترة ) 

 348 ( 2016-2015ثالثاً: التوزيع الجغرافي للمبادالت التجارية الجزائرية خالل الفترة)  

الحثثرة  المبحثثث الثثثاني: تحريثثر التجثثارة الخارجيثثة الجزائريثثة تثثمن منطقثثة التجثثارة 

 العربية الكبرى 

352 

 352  برى المطلب األول: تحديات االنتمام الى منطقة التجارة الحرة العربية الك 
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 352 أوالً: أهداف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 353 ثانياً: المقومات األساسية إلنجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  

 355 ثالثاً: العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  

حثثرة تجثارة الالمطلثب الثثاني : العاقثات التجثارة الخارجيثة للجزائثر مثن دول منطقثة ال 

  المنطقةالعربية الكبرى قبل االنتمام الى 

357 

 357 أوال: التجارة الجزائرية مع دول المنطقة قبل االنضمام  

 359 ثانيا: تركيبة الصادرات والواردات الجزائرية مع دول المنطقة قبل اإلنضمام  

 360 (2008ثالثا: أهم الشركاء التجاريين للجزائر من دول المنطقة قبل االنضمام )سنة  

بيثة لحثرة العراالتجارة الخارجية الجزائرية في إطثار منطقثة التجثارة المطلب الثالث :  

 الكبرى

361 

 361 أوال : إنضمام الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  

 362 ة ول العضوثانيا: إنعكاسات إنضمام الجزائر إلى المنطقة على مبادالتها التجارية مع الد 

 366 (2015التجاريين للجزائر من دول المنطقة بعد األنضمام )سنة ثالثا : أهم الشركاء  

ن ل الحثر مثالمبحث الثالث : تحريثر التجثارة الخارجيثة الجزائريثة تثمن منطقثة التبثاد 

 اإلتحاد األوروبي 

368 

ون إلثى ن التعثاالمطلب األول : العاقات االقتصادية بين الجزائر واالتحاد األوروبثي مث

 الشراكة 

368 

 368 أوالً : العالقات االقتصادية األوروجزائرية قبل مؤتمر برشلونة  

 370 ثانياً : اتفاق الشراكة بين الجزائر واالتحاد األوروبي   

 372 ثالثاً : محتوى  اتفاق الشراكة الجزائرية األوروبية  

حثثاد ئثثر واالتالمطلثثب الثثثاني : التفكيثثر التعريفثثي فثثي إطثثار منطقثثة التبثثادل الحثثر بثثين الجزا

 األوروبي 

374 
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 375 أوالً : مفهوم التفكيك التعريفي   

 375 ربي ثانياً : األحكام المطبقة على المنتجات الجزائرية المصدرة إلى االتحاد األو 

 377 ر ثالثاً : األحكام المطبقة على منتجات االتحاد األوروبي المستوردة في الجزائ 

 385  2012رابعاً: المخطط الجديد لرزنامة التفكيك التعريفي بعد التعديل سنة  

على  وروبيالمطلب الثالث: إنعكاسات منطقة التبادل بين الجزائر واإلتحاد األ 

 المبادالت التجارية

390 

د أوالً: إنعكاساااات منطقاااة التباااادل الحااار علاااى الميااازان التجااااري للجزائااار ماااع اإلتحاااا 

 األوروبي 

390 

 394 وبيثانياً: إنعكاسات منطقة التبادل الحر على صادرات الجزائر إلى اإلتحاد األور 

 399 بي ثالثاً: إنعكاسات منطقة التبادل الحر على واردات الجزائر من اإلتحاد األورو 

صاادية رابعاً: مساتقبل العالقاات التجارياة الجزائرياة األوروبياة فاي ظال األوضاا  اإلقت 

 الراهنة 

403 

 406 لتجارة لالمبحث الرابن : آفاق وتحديات انتمام الجزائر إلى المنظمة العالمية  

 406 لمية الملطب األول : أهداف ودوافن انتمام الجزائر إلى منظمة التجارة العا 

 406 أوالً : دوافع انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة :  

 408 ثانياً : أهداف إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة  

 409 ثالثاً : إلتزامات وحقوق الجزائر في حالة اإلنضمام إلى المنظمة  

 410 المطلب الثاني : مسار إنتمام الجزائر إلى المنظمة  

 410 أوالً : الهيئات المسؤولة عن عملية األنضمام  

 411 ثانياً : مفاوضات الجزائر حول االنضمام إلى المنظمة   
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 416 ثالثاً: الصعوبات والمعوقات التي تواجه انضمام الجزائر إلى المنظمة  

لتجثارة الميثة لالمطلب الثالث: اإلنعكاسات المحتملة إلنتمام الجزائثر إلثى المنظمثة الع

 على تجارتها الخارجية 

420 

 420 أوالً: اإلنعكاسات المحتملة على تجارة السلع 

 422 ثانيا : اإلنعكاسات المحتملة على تجارة الخدمات 

 424  خالصة الفصل 

 425 الخـــــــاتمة العــــــامة

 442 قائمة املراجع
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 فهرس الـــــــــجداول ثانيا 

 الصفحة عــــــــــــــنوان الجدول رقم الجدول

01 
 

 نفقات االنتاج المطلقة مقدرة بساعات العمل الالزمة إلنتاج وحدة 
 واحدة من السلعة

26 

واحدة من تكلفة اإلنتاج مقدرة بساعات العمل الالزمة إلنتاج وحدة  02
 السلعة

30 

 39 وليـنأ –هيـكشر العوامل المحددة ألسعار السلع حسب نموذج "  03

  أولين" لنسب -مقارنة بين الفروض األساسية لنموذج " هيكشر  04
 عناصر اإلنتاج     و فروض المناهج التكنولوجية

53 

 60  مقارنة بين الخصائص المختلفة لمراحل دورة المنتج 05

مؤشر العولمة االقتصادية لبعض الدول العربية خالل الفترة  تطور  06
1980-2013 

93 

تطور مؤشرات االستثمار األجنبي المباشر في العالم باألسعار   07
 الجارية

129 

الم تطور تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة لمناطق الع  08
 2014-2005خالل الفتر 

130 

لم االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة لمناطق العاتطور تدفقات  09
 2017-2015خالل الفتر 

131 

مؤشرات نشاط الشركات متعددة الجنسيات في العالم باألسعار  10
 2014-1990الجارية خالل الفترة 

133 
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 165 التعاريف المختلفة للتكامل االقتصادي اإلقليمي 11

 175 بالتدريجمراحل التكامل االقتصادي  12

 185 الفرق بين المنهج التقليدي للتكامل و االقليمية الجديدة 13

 193 الخمس جوالت األولا لمفاوضات الـ''جـات'' 14

 203 المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية 15

 اتفاقيات التجارة اإلقليمية حسب األقاليم  16
 (2014نهاية ديسمبر )االتفاقيات المبلغ عنها إلا غاية 

231 

 255 201بعض المؤشرات الخاصة برابطة اآلسيان لسنة  17

بيانات تجارة السلع لدول رابطة األسيان لسنوات مختارة ما بين  18
1993-2016 

258 

 مساهمة الدول األعضاء في رابطة األسيان في التجارة البينية لسنة 19
2016 

259 

 287 2015-2011العربية االجمالية للفترة التجارة الخارجية     20

 290 2015-2011أداء التجارة البينية العربية خالل الفترة   21

مساهمة التجارة البينية في اجمالي التجارة العربية خالل الفترة  22
2011 – 2015 

291 

تطور التجارة الخارجية في السلع وصافي الميزان التجاري لالتحاد  23
 2016- 2006االوروبي 

313 
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-2003صادرات السلع البينية لدول االتحاد األوروبي للسنوات  24
2009-2015 

316 

في  تطور الميزان التجاري والتركيبة السلعية للصادرات والواردات  25
 1969 – 1963الجزائر باالسعار الجارية خالل الفترة 

329 

للصادرات والواردات في تطور الميزان التجاري والتركيبة السلعية  26
 1989 – 1970الجزائر باألسعار الجارية خالل الفترة 

333 

 – 2012تطور متوسط أسعار نفط صحاري بلند خالل الفترة   27
2016 

340 

-2012تطور إجمالي الصادرات و الواردات للجزائر خالل الفترة  28
2017 

341 

المنتجات خالل الفترة تطور الواردات الجزائرية حسب مجموعة  29
2007-2017 

346 

تطور الصادرات الجزائرية حسب مجموعة المنتجات خالل الفترة  30
2007 – 2017 

347 

 – 2015التوزيع الجغرافي للمبادالت التجارية الجزائرية خالل الفترة  31
2016 

349 

رة الححجم التجارة الخارجية الجزائرية للسلع مع دول منطقة التجارة   32
 2008 – 2004العربية الكبرى خالل الفترة 

358 

ربية أهم الشركاء التجاريين للجزائر من دول منطقة التجارة الحرة الع  33
 2008الكبرى لسنة 

360 

رة حجم التجارة الخارجية الجزائرية للسلع مع دول منطقة التجارة الح 34
 2015 – 2009العربية الكبرى بعد االنضمام خالل الفترة 

363 
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ة تركيبة الصادرات والواردات الجزائرية مع دول منطقة التجارة الحر  35
 2015العربية الكبرى لسنة 

365 

بية أهم الشركاء التجاريين للجزائر من دول منطقة التجارة الحرة العر  36
 2015الكبرى لسنة 

366 

ل التبادرزنامة التفكيك التعريفي للمنتجات الصناعية في إطار منطقة  37
 الحر بين الجزائر واالتحاد االوروبي

378 
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 ة: ــة عامـمقدم

لتالعييمااماذيناذيمييلالع ي عالععمعاييلالع مذييلالعع يي اايرالعا  يي ا يعيي الععيمعاالعاعم ي 
 يييشادييي تا اييياالعا ييم تاا،فييتا ييم لعالععييمعانلتالع ييتمتاملعا ييميرااييي العا يي م لا

  يتااايمماايمايعي لابمععمعايلاملع يتاا،لعع ي اارالع  م تا   فاب  علالع  كيلاملعديامعيل
ااعلىالععال متالع معيلاملإل ليايلافتا مذ يمالإل   م ي.اكمرا أ ي هماملض م ا

تالالع معيلابمعع يي اايرالعا  يي لتاملع ايم لتالعايايلاملعا  يم علاأايني أ  تالع ي يشا
 ااييمالعا زلييي داملعا عيي  د،امذاييمام ا يييماذ ييما يي ملاالع يييمدالإل   ييم يل،افتدييبماا ابييمتال فيي ل 

طالعتميضلاعاايع اااكذم افتاظاالإل   م العقاي يافقيالعقمىالإلذ م يلامكنلا   لفالعاذ  مت
 يييياا  يييي ااييييرالإلذيييي اماافييييتاقاييييم ا يييي ملاالع يييييمدالإل   ييييم يلاأمااييييماياليييي اعلييييي ابمععمعاييييلا
الإل   م يل،ا يشا دي الععال يمتافيايما ييرالعي م افيتاا يم تالع  يم داملعاي امتاملإل ي  ام 

لااييراأهيياا يي الإل  ييمداذ ييما   ليي الع  ييم دالع معيييميع اا  ييم عم اك ييي ل ،ملع كذمعم يييماماي هييماذاييمل ا
ا لكالع م يمت.ا

تا م يم ييمامفتاظااهنهالعاعايمتاأ بحاعزلام اعلىالع م اقعيم دالعذظي ااي داأاي ىافي
 يي ايضييعتيما يييشاأ ييبحابقييممالعيي م افيي ل ىافييتاظييااهيينهالعا  ييي لتاامايم ل يييمالإل   ييم يل،
ا ليم امعمعايم امكنلالعااما املعا    لتالع يتافتد  ل ا  دالعاذمف لااميكمرا  بم افتا التيم،

يدييي همالععييمعااأك يي ااييراأرا   اليييمام مل ييييمالعكيمذييمتالعقا لييلاعم يي هم،امهييمااييماأ ىاقعيييىا
لعييي م اعامل ييييلاهييينهالعا  يييي لتابمع م يييلاقعيييىاازلييي اايييرالع عيييممراملع كماييياا ييييراا  زليييي العديييعما

م زلاذم ااياانعيكاديي الععيمعاا أ ييمااذظايلاعمعاييلاعل  يم دا عذيتابمعا يميااام عظياالعاكم ع،
لعا علقييلابمع يم ييمتالع  م لييلالع معيييلام عييمعاالعادييمكاالعا  باييلا يييم،امأ ييب تابعيي انعييكاأ يي ا
أهااأم لالإلذ اماافتالإل   م الععمعاتا  عىااا ليفالعي م اايراايال الإلذضيامااقعيييماقعيىا

كايييماأ تاالع  يييي افيييتا مذبييي العا عييي  ال اييي لل،االع  يييم يالعييي معتاضيييامرااكمذ ييييمافيييتالعذظيييم
ل هايلالعا زليي داعل  يم دالع معييلافيتالإل   يم الععيمعاتاايراايال ا م هيمالع ذايميا يذتمالعي م ا

منعييكااييرااييال اق ماييلا كيي التاا،قعييىاأايينااذ ييىاأايي امعكييرااييراأ يياا  قييي اذتييمال هيي لل
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تاكاااأذ ممالععمعاا يململ افيتالعي م العا ق ايلاأمالعي م افق   م يلاملع تادي تاقذ دم ل اك ي ل ا
لعذمايييلاعلييىا يي ا ييملمامس زلييي اا يي ا امب ييم اما ل يياااا لتييل،ا يييشا ايييزتاهيينهالع كيي التا

دكليمافتا م دا  اعمتا  ايزالع م الععضمدافيييما ذيمااايرالع كيمف افيتا عذ ا  ليلاظيم هما 
م  يىالع   لفييلاق اأراعي اا  قيي ااعظيااهينهاال   م يم يماملع قيم عافيتا ملذ ييمالإل  امعييل

  يم يلافيتاديكاا  ييي الع  اعيمتاعاعظياال هي للالعا  يمدااذييم،اأ ىاقعيىاظييم ا كي التاق 
لع يييتا يييبق يم،ا ييييشاأ يييب تا  اييياا ييييرال ايييم اايييي ا ا ليييفاعيييرا ليييكاا ا يييميرام ملفيييا

ماييلاام يلاايرااايماأعايىاف  يلاعلي م العذاععااهنلاأ بحامل  ل اارااايزل ييم،ا  مذ لا اا
أ ييياا عزليييزاف  ييييماع ذييي اماافيييتالإل   يييم الععيييمعاتاايييراايييال ا   لييي ا  م  ييييمالعام  ييييلا

 يم ييييلا ديييي ياالع ييييم  لتامل  يييي  ام ال  ذ ييييتاأك يييي ااييييرا يم ييييلالإلع اييييم اعلييييىام ا ييييي ا
الإل ال اا االعمل  لت.ا

 ىاملع زليي اك ي هييماايرالعيي م اعيياا كيراباذييأىاعييراكيااهيينهالع  ييي لتاف ل يتاهييتال ايي
  عىاقعىالإلذ اماافتالإل   م الععمعاتامهماامايظي اارااال ا عييمالعا  ا اع ذضياماا

 ااييرالع يي اقعييىااميييلايماذييماهيينلاعلييىالعيي ااا1996قعييىالعاذظاييلالععمعايييلاعل  ييم دااذيينا ييذلا
العاايي مواملعاييمرابمإلذعكم ييمتالع ييتا يي ا ذيي ااعييراهيينلالإلذضييامااعلييىال    ييم الع زلييي يا

ا،علع ييي ااييرالإل تم يييمتاي يي اعلا  م ييمت،اهيينلابم ضييلتلالعييىا م ييياالع زلييي ام ييلافييتاظيياا بع
 ل ي يم اععييااأهايييما م يييااق تم يييلالعديي لكلاايياال   ييم ال م مسييتاملعيينيايع  يي اديي لكم ا  م لييم اق يي 

بمعذ ييبلاعل زلييي ،املع ييتااييراأهييياااييما ييممافييييمابمإلضيييمفلاقعييىالع عييممرالع يم ييتاملإل  ايييمعتا
ا.ا2005اذاقلا بم  ا  املع تا التا يزالع ذتينافتا   ا  املع قمفتاق مالا

 دراسة: ـــــــــــــــالية الــــــــــإشك أواًل:

اارااال ااما   اياكراق  لزاقدكمعيلالع  ل لافتالع  م  الع معت:ا

خارجيـة كل من اإلقليمية والنظام التجاري متعدد األطراف في تحريـر التجـارا ال تساهمكيف 
 في الجزائر؟ 
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اماراأ االإل مالابكمفلاا  ي لتالع  ل لا   اايرااي وابعيألال  ييللالعت عييلاملع يتاذقي ايم
اكامايلت:ا

ايييماهيييتاأهييياالعذظ ليييمتالعات ييي داعل  يييم دالعام  ييييلخامايييماهيييتالإل  مهيييمتالعاا لتيييلا -1
 متالع  م للالعام  يلخاعل يم 

 فتا   ل الع  م دالع معيلخااكيفا مهاتااظمه الععمعالال    م يل -2

لإل ليايييلاملعذظييماالع  ييم يالعا عيي  ال ايي للافييتاقاييم ا   ليي اااييماهييتالععال ييلا ييير -3
 لع  م دالع معيلخا

 خاعلىالع  م دالع معيلالع  م عالع كماليلال    م يلافتالععمعاااماهتا  لعيمت -4

لع يتال بع ييمافيتاظياااعام  يلافتالع زلي خاماماهتالع م يمتهمامل االع  م دالاما -5
 لعذظماالع  م يالععمعاتالع  ي خا

 دراسة: ــــــــــــرضيات الــــــــف ثانيًا:

ا:اقذاال م ااراقدكمعيلالع  ل لاماراأ اااعمع لالعامضماا اامضاالعت ضيلالع يي يلالع معيل

املعذظماالع  م ياا ع  ال ا للافتا   لي الع  يم دالعام  ييلافيت مهاتاكااارالإل ليايلا
ااايرا ييلام يعييمالعي ليااايراأ يذ يماق مايلاق تم ييمتا  م ليلاق لياييلااارااال الع م ي الع زلي 

 لإلذضامااقعىالعاذظالالععمعايلاعل  م دا

 ف عيلاكامايلت:العىااا لاف ضيمتالعت ضيلالع يي يلااياكرا  زيلاهنه

ا،م  ييلهذمكالعع ي اارالعذظ لمتالإل   م يلالععمعايلالعات  داعل  م دالعااألولى:الفرضية ا
ييييرا يييرالعييىا ييييييييييرااا لتاكاييما ذق يياالع يم ييمتالعامعيييلالع معيييلافييتا   ليي الع  ييم دالع معيييل

 .ااذم ياعل  للاماا ل اع يم لالع قيي 

مدييي دامالعدييي كمتالعا عييي  دا يييمهاتاكيييااايييرال  ييي  ام لتال  ذ ييييلالعاباالفرضـــية الثانيـــة:
 لع ذ يمتاماكنلالعا   متالعامعيلالع معيلافتا   ل الع  م دالع معيل.
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  ييي اكيياااييرالإل ليايييلاملع ع  يييلافييتااذ ذييىامل يي اي ييعافييتا   ليي ااالفرضــية الثالثــة:
 لع  م دالع معيل.ا

ا ك ياا  ي كايمايعالععمعاييل، م ل اهمايم افيتالع  يم دا لععالع ك التالإل ليايلااالفرضية الرابعة:
 لإل  م ال م مستا   سلا لي داعلىاا  مىالععمعا.ا

تالعذظييماالع  ييم يا  يين الع زلييي ا يييم اا يي ا دااييراأ ييااقذيي ام يمافيياالفرضــية الخامســة:
 لععمعاتالع  ي .ا

 دراسة: ـــــــــداف الـــــــــأه ثالثًا:

ا  عىالع  ل لالعىا  قي ال ه للالع معيلا:

 لعىاأهاااظمه الععمعالال    م يلاما م همافتا   ل الع  م دالع معيل.لع ا قا -

  مضيحالعقملع امالعاعميي الع تا قمااعلييمالع ك التال    م يلال  ليايل. -

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

 . ق يااع ألاعبعألالع  م عالع كماليلانلتالعا يعلالعاا لتل -

 .علعال لالع بم عيلا يرال  ليايلامالعذظماالع  م يالعا ع  ال ا لللع ا قا -

عيي ألامل يياا يم ييلالع  ييم دالعام  يييلافييتالع زلييي امااييماايي ىا تمعليييمافييتاظيياالعذظييماا -
 لع  م يالعا ع  ال ا لل.

اأهـــــــمية الــــــــــــدراسة:  رابعًا:

ععيمعاتالع  يي ا يململ اايرااييال ا ذبيااأهاييلالع  ل يلاايراايال اأهاييلالعذظييماالع  يم يال
لعاذظالالععمعايلاعل  م داأمالع ك التالإل   يم يلالإل لياييلاكمل ياااتي مألاأايماالإل   يم يمتا

لع تايت ضيمالع ذمفما م ا عظياااكم يعالع  يم دالع معييلالعقا للااراأ ااامل يلالع   يمتا
مالعذظييماالع  ييم ياتاياذ يييفييتاظيياالعذظييماالإل   ييم يالعيي معتالع  ييي ،ااييرااييال العا مذييلالع يي

مهييمااييما يي ايضيياراعليي م العاذ ا ييلافييتاهيينلالعذظييمااا،فييتالعذتييمناقعييىال  ييملقالععييمعاتالع  ييي 
اف  لاأك  ااراأ اا  قي اأه لفيمالع ذاميلاملع تمظاعلىاا مع يم.ا
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 دراسة: ــــــــــــــــدود الــــــــــح خامسًا:

هالع ل  يييلاملإل مبيييلاعليييىاقديييكمعي يماي ييي  عتالعم يييملاعليييىال هييي للالعا  يييمداايييراهييين
الإلع ييزلاا تاييم لرازاييمذتاماكييمذتاا يي  ير،ا يييشا ييي الإلاييم العزاييمذتاعييينهالع  ل ييلااييراذيميييل
  ذيمالع  عالععمعايلالع مذيلامهتاف  داظيم ا مل  العذظماالع  يم ياا عي  ال اي للاقعيىاامييلاما

اعل  ل يلاكيمرالعذظيمالالععمعاييلالع معت،اأامافيامايارالإلايم العاكيمذتافيياكراقضيتممالع يب 
لالع  م يالععمعاتالع  ي ابديقيلالإل ليايتاملعا عي  ال اي للاظيمه داا يتاكياا م الععيمعا،اهين

ابمإلضمفلاقعىالإلام العاكمذتاع  ل لالع معلافتالع زلي .ا

 وع: ـــوضــــتيار المــــاب إخــــأسب سادسًا:

ايعم اقا يم العامضمااقعىالعع ي اارال  بمعاأهايم:ا

ام زليييي اأهاي ييييماعليييىا يييعي الععال يييمت زليييي الإل  يييمهاذ يييمالع كييي التالإل   يييم يلالإل لياييييلا -
 لإل   م يلاملع  م للالع معيل.ا

عيمعاتاأهايلالع م العنيا لعبلالعاذظالالععمعايلاعل  م دافتال  يمما ملعي العذظيماالع  يم يالع -
 لع  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 يييلالع زليييي اذ يييماق مايييلاق تم ييييمتا  م ليييلاق لياييييلافيييتاقذ ظيييم اقذضيييامايماقعيييىالعاذظايييلا -
 لععمعايلاعل  م د.ا

 ج المتبع في الدارسة: المنه :اً سابع

ا بييم العت ضيييمتاكييمرا ع عاييماا  ملذييعالع ل  ييلاملإل مبييلاعلييىالع  ييم  تالعاا م ييلا ييمبقم املك
  ييي اايييرالع اييياا ييييراا امعيييلاايييرالعاذيييمهاالعب  ييييلاعليييىااييي ل العايييذياالع يييم لاتاملعايييذياا
لعم يييتتافيييتالع ييي يشاعيييراظيييمه دالع كييي التالإل   يييم يلالإل لياييييلام ملفيييااظيم هيييماملعذظيييماا
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كايما ياال ي عام العايذياالع  ليليتاايراايال ا  ل يلاا،ا للاما ل اا ام هلع  م يالعا ع  ال 
الع  ي اعلىا   ل الع  م دالععمعايل.الإلذعكم متالعذظماالع  م يالععمعاتا

 قة: ـــابــــــــــدراسات الســــــــــــال ثامنًا:

لعب يمشااعق ا اا ذمم اا  ي لتاامضيماالعذظيماالع  يم يالععيمعاتالع  يي افيتالعع يي ااير
عل  ييم دااملع  ل ييمت،ا ييململ ا لييكالعا علقييلابييمع ك التالإل   ييم يلالإل ليايييلاأمابمعاذظاييلالععمعايييل

ع  يييراا ييعىالع زلييي افييتاظييااكيياااإل   ييم يل،امعقيي ا ييممتاهيينهالع ل  ييمتفييتاظيياالععمعاييلال
تاقعييىابعييألالع كيي الهيينهالع  يي يمتاماييماايي ىا أ ي هييماعلييىاابم   يييمالع  م لييلابعيي اقذضييامايما

لإل   ييم يلاملك ماييلااذييما ا بييم  ا يي ااييااأعضييممالع ك ييااماييرا يييراهيينهالع  ل ييمتاذيينك ااييما
ايلت:ا

 التكــت ت اإلقت ــادية اإلقليميــة كيســتراتيجية "  ييتاعذييملراا:لســليمان نا ــر  ل ييلا -1
مهيتا" دراسـة حالـة الجزائـر –لمواجهة تحـديات اإلنضـمام إلـى المنظمـة العالميـة للتجـارا 

ل افيتاعي  همال م ا يذلاا للالعبم شالع م  داعرا ماعلام  عبم داعرااقم ااذدم افتا
 الع ليي لرالعذمايييلاملعتقييي دالع ييتا  ييعىايييشا ييممتاهيينهالع  ل ييلاع ب ييشافييتاا ييي،ا 2002

ا،قعييىالإلذضييامااقعييىالعاذظاييلالععمعايييلاعل  ييم دافييتاظيياا ذييماتاظييمه دالع كيي التالإل   ييم يل
م  داعليىالع يام املعاذمف يلاأايماالعا امعيمتالإل   يم يلالعك ي ىافيتامهااهنهالع ك التا 

لععيييمعا،اعييي الرالع  ل يييلاقعيييىاضييي م دالع تكيييي الع ييي ياايييرا  ييياالعييي م العذماييييلافيييتاق مايييلا
ا ك التاق   م يلام تعيااايماهيما يمياااذييماكت ي  ل ي يلا قيقيلاعامل ييلا  ي يمتالإلذضياما

 قعىالعاذظالالععمعايلاعل  م د.ا

سياسـة اإلنفتـاا التجـاري ودورهـا فـي رفـع :ا  تاعذملرا"عبد العزيز لعبدوس  ل لا -2
عييراأا م ييلا ك ييم لهافييتالععلييمااا"،امهييتاعبيم دالقــدرا التنافســية للــدوة دراســة حالــة الجزائــر

،ا ييشا يممتاهينهالع  ل يلاع  ييرال  ي العذيم ااعيرا2011لإل   م يلا  ماعلا لا مراع يذلا
معقيي اا،  ذ يي الع زلييي اعلييىامضييعيلا ذمف يييلالإل   ييم العييماذتلإلذت ييموالع  ييم يالعيينيا يم ييلا

 ييم ياعل زلييي اعلييىالععييمعاال ييتالع  ل ييلاقعييىاعيي داذ ييميااأهايييماق  تييماا   ييلالإلذت ييموالع ا
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عييلاايرالع يمزاملعيذتطاب يم داملع ام اهيكاالع م  لتالع زلي ليلاعليىالعايمل  العا يالعام  ت
ب كييااأذيي ايالييكاا يي اقذت م ييم اعلييىالعاييمل  العا يعيييلاييمايعذييتاأرالإل   ييم الع زلييي ياأكاك ييي د،

مبمع معتاياكيرالعقيم ا  يعالعبم يشاأرالإل   يم الع زليي ياق   يم ااذتي حااايزداذ  يلاك ي د،
 قذت م م اا يعيم .ا

ة التجـارا الخارجيـة الجزائريـة بـين إتفـار الشـراكا"  يتاعذيملرا:في ـل بهلـولي  ل لا -3
تافي،امهيتاعبيم داعيرااقيم ااذديم ا"التجـارا العالميـة األورومتوسطة واإلنضمام إلى منظمة
 ممتا،ا يشا2012للافتاع  همالع م ياعد ا ذلاا للالعبم شالع م  داعرا ماعلام  

اهينهالع ل  يلاع ب ييشافيتال يي  ل ي يلالع زليي افييتا ايماالع  ييم دالعام  ييلافييتاظياالإلع زلاييمت
 ييييم دااييييرا يييييلاملك تييييمقالعديييي لكلالع معيييييلالعا ا لييييلافييييتالإلذضييييامااقعييييىالعاذظاييييلالععمعايييييلاعل 

ملإلي م ييييلاعكييياااذيايييماعليييىا اييييمااال م ما م يييالاايييرا ييييلاأاييي ىامل ذعكم يييمتالع ييييل يل
عيعاييييتالعبم ييييشافييييتال اييييي اق  يييي لواياييييرابعييييألالع يم ييييمتالعمل ييييعاا،لع  ييييم دالعام  يييييل

 قذ يم يمااراا لالع زلي ااراأ ااامل يلا لكال  م املإلذعكم مت.ا

آليـــات تحريـــر التجـــارا الخارجيـــة فـــي ظـــل التحـــوالت بعذيييملرا"ا:لع لـــي مخطـــار  ل يييلا -4
عييلا"امهييتاعبيم داعييراأا م يلا ك ييم لهافيتالععلييماالإل   يم يلا  ماحالــة الجزائــر –اإلقليميـة 

عليييىاقديييكمعيلا يي ييييلا ييي م ا يييم ااع  مبيييل،ام ييي ا يييممتاهييينهالع  ل يييلا2014لعديييلفاع يييذلا
ا  م  ييييمالعام  ييييلامايييمااييي ىليييلاع   لييي الع زلي الآلعييييمتالع يييتا ع اييي همالع يم يييلالإل   يييم يلا

معقيي اال ييتالع  ل ييلاقعييىاا امعييلااييرالعذ ييميااملع م يييمتالعيماييل،ا ا لييتاأهايييمااذ م يييم،
ظيييم اعالييلاق  كمزلييلا  ييي داافييتاضيي م داقعييم دالعذظيي افييتالعذظ لييمتالع  م لييلالع معيييلاذ ي ييل

يامهيمال م م،ااايمايي   لععا م ل اهمايم افيتالع بيم  تالع  م ليلاقعيىا مذيعالعي م  ااأ ب ت
 التافتالع مقالع معيل.الالععا قعىا  مشاع اا ملزراب  عا  لم تاأ عم اهم

 ا:بعذملراخوني رابح لخير الدين بلعز و  ل لا -5

“The Algerian Foreign Trade between the multilateral trading 

system and the regionalism”  
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فيتاعي  همالع يمذتالعابعيلالععمدي داا"قيكمذمايكيم"مهتاعبم داعرااقم ااذديم افيتاا ليلا
هينهالع  ل يلاايراأ يااق ي لزام ي ا يممتاا،2014ماعلا لذمسييمما  مامذييما يذلالع م  داعرا 

 الع  ييي يالعييينيايمل ييي الع  يييم دالععمعاييييلاام يييلابمعذ يييبلاعلييي م العذماييييلاذ ي يييلالإلذ ديييم العك يييي
 ييمال م ال عضممااايما ي ايي   اعليىا  م اع  تم يمتالع  م للالإل ليايلالع تا اذحا تضيالتاع

لع يعمبمتااعلىاااابم تالع م ااي ال عضممافتا لكالإل تم يمت،اكاما  لطالع  ل لالعضمم
لمل الع تايمل ييمال    م الع زلي يافتاا ل اقذ ام  افتالعذظماالع  م يالععيمعاتالع  يي ا يما

نياعبيم  يراقعيىالإلاي ال العييكليتالعيملع يتا عيم اأ م يم ا  يعاللإل لياتاأمالعا عي  ال اي للا
ايعمذتااذ الإل   م الع زلي ي.ا

اإلنـدما  فـي اإلقت ـاد العــالمي   يتاعذيملرا"ا:لبـوبكر  ـاية ونـاجي بـن حسـين  ل يلا -6
،ا2014"امهيتاعبيم داعيرااقيم ااذديم ا يذلاإشارا إلى حالـة الجزائـر –بين الحتمية والتريث 

لالإلذييي اماافيييتالإل   يييم الععيييمعاتاماييي ىامعقييي ا يييممتاهييينهالع  ل يييلاعلذظييي افيييتااييي ىا  ايييي
عيييماا  لييلااييراأيييراال ييتالع  ل ييلاقعييىا أيااتييم هاأرالإلذيي امااا،ضيي م   ابمعذ ييبلاعل زلييي 

ا ل اا ام الإل   م الع معتامبمع يمعتافييماعييماضي م داملعي م امام يلالعذماييلااذييماعي يتا
 لإلذ اما.اا  سلا   داعلىالع ام افتا 

لـى الـدوة عالتحديات الراهنة للتجارا العالميـة وتثثيرهـا بعذيملرا"ا:خير الدين بلعزل  ل لا -7
بيم دا،امهيتاع"األطـراف مـع اإلشـارا إلـى حالـة الجزائـرالنامية على ضوء نظام تجـاري متعـدد 

.امعقي ا2015-2014عراأا م لا ك م لهافتالععليماالع  م ليلا  ماعيلاب يك داعل يذلالع ماعييلا
لامعايلاام ينيا  ايذ ااعرالع   يمتالع لهذلاعل  م دالعع ممتاهنهالع  ل لاع مضيحال   الع

عيي م ال لييكالعا علقييلابمع ييييلاملععال ييلا يييرالإل ليايييلاملع ع  يييلامكيينلال زاييمتالإل   ييم يلاعلييىا
ايييرالع  يييي يمتالع يييتا ييي ا ع ييييفالعذماييييل،افمعذظيييماالع  ييييم يالعا عييي  ال اييي للايمل ييييلالعع يييي ا

ا يي أالعاام  ييلالععم عييلااييرااييال ال تم يييمتالعاذظاييلا  يييم هافييتاق  ييمما  ييم دا يي دا قييمااعلييىا
دافييتاأاييمابمعذ ييبلاع    ييم الع زلييي ياأكيي تالع  ل ييلاأذيي ايمل يي ا  يي يمتاك ييي اا،لععمعايييلاعل  ييم د

ا ليي اقذت م يي الع  ييم ياذم اييلاأ م ييم اعلييىاقع اييم هالعك ييي اعلييىا ييم  لتالعا  م ييمت.اااييما
  كمي .اي   عتاقعم دالعذظ افتاعال م  الع  م للااااد
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 خطة الدراسة :تاسعًا: 

اييراأ يياا  قييي ال هيي للالعا  ييمدامذظيي لا   ييماالعامضييمااما دييععاف معيي ،ام  يي العاييمما
ا اا ق ياالع  ل لاكاميلت:الع  كيزلعق  العكمفتاارال ه امااما

ا:اأيرا ااا والدكمعيلالع  ل لاماع ألااا لفا ملذعالعامضمااالمقدمة
ا ذمم اأ سعلاف م اعلىالعذ مالع معتا:ا:االجزء النظري 

االعينيا ي" و السياسة التجارية الخارجية و للتجارة اإلطار النظري  :ا  تاعذملرا"االف ل األوة -
اييرااالعيي اعيي ألاات ييااعاا لييفالع ملذييعالعذظ لييلالعا علقييلابمع  ييم دالعام  يييلااييرااا لييفا

 .لعذظ لمتالعات  داعيمامال  مهم يمالعاا لتل

مايييراامظــا ر الملة ــة اادتةـــاورة و وور ــا اــج رـــدوي  التجــارة" :ا  يييتاعذيييملرا"االف ــل الثـــاني -
اييييال اهيييينلالعت يييياا يييياالع ايييي قالعييييىالعاتييييمهياالععماييييلاعلعمعاييييلال    ييييم يلامالع ايييي قا هيييياا
اظمه هييييمالع ييييتا ييييمع تاعلييييىا يييي ملاالع  ييييم داعلييييىاايييي ل اال  يييي  ام ال  ذ ييييتالعابمديييي اما

العد كمتالعا ع  دالع ذ يمتاماكنلالعا   متالعامعيلالع معيل.
مليي اااييرااي الملــال ب نــالق اادليويــة و التملدورــة"النظــاا التجــار  :ا  ييتاعذييملرا"الــثالف ــل الثا -

ماايييال اهييينلالعت ييياالع اييي قاعل كماييياال    يييم يال  ليايييتاكاييي اااع   لييي الع  يييم دالع معييييلا
االع اييييم الع ييييم لاتاعلاذظاييييلالععمعايييييلاعل  ييييم دامكيييينلالع ايييي قاعلعال ييييلا يييييرال  ليايييييلامالعذظييييم

ااا معيل.لع  م يالعا ع  ال ا للافتالام ا   ل الع  م دالع
أيييرا ييااعيي ألااأ ــا التجــارت التيامليــة اــج اادتةــاو الــدو ج " :ا  ييتاعذييملرا"االف ــل الرابــع -

ذايييييمناال لياييييييلااا لتيييييلاك   سيييييلالع كماييييياال    يييييم يالعع سيييييتاما   سيييييلال   يييييم ال م مسيييييتا
ابمإلضمفلالعىا  م عاأا ىا

ليــة التةجهــاا اادليويــة و الدو  "  ييتاعذييملرااالف ــل الرابــعفقيي ا ييممافييتااالجــزء التطبيقــيأاييما

ييلااي ا ييما ايماالع  يم دالعام  أيرا ااع ألاأهاالع ام لتالع تاللتجارة الخارجية اج الجزائـر "  
  اعال م يييمالع  م ليييلافييتالاييم ال  لياييييلامالعذظييماالع  ييم يالعا عييي فييتالع زلييي ابمإلضيييمفلالعييى

ال ا لل
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 تمهيــد:
  وعهادد هذه األخيرة و تنين األفراد إلى زمن بعيد نتيجة تعيرجع ظهور تبادل السلع ب

        بنفسه، و لنفس هذه األسبابو عدم تمكن كل فرد على حدى توفير كل ما يحتاجه منها 
            تطور المجتمعات البشرية اتسع نطاق هذا اتبادل ليصبح بين مواطني الدولو مع 

م من نحو تحقيق أكبر رفاهية ممكنة لمواطنيها على الرغ و المجتمعات المختلفة سعيًا منها
ن أو اختالف العمالت و األنظمة، و لقد نتج عن ذلك وجود الحدود السياسية و الجغرافية 

ـة ن الدول في مجاالت معينة حسب ما تتمتع به من مزاّيـا طبيعية و بشريد ميتخصصت العد
                 عن غيرها من الدول األخرى و لقد ساعد كل ذلك على تطور مفهوم التجارة الخارجية،

على  د بهاو التي أصبح لها دوًرا هاًما في عملية التنمية االقتصادية نتيجة للفوائد التي تعو 
 من خالل عمليتي االستيراد و التصدير، و مع تطور الفكر االقتصادي كان البدالدول من 

مجموعة من النظريات االقتصادية التي تحاول كل واحدة منها إعطاء تفسير علمي  ظهور
تاسع لألسباب التي تقف وراء نمو التجارة الدولية و ازدهارها و التي شهدت خالل القرن ال

نجاح الثورة الصناعية في أوروبـا، حيث شهد العالم في  عشر عصرها الذهبي خاصة بعد
ات كبيرة جًدا ما أدى إلى ظهور اتجاهات مختلفة للسياس دولية ةتلك الفترة حركية تجاري

قييد تو التي انقسمت بين مؤيد لمواصلة هذا التحرير وبين الدعاة إلى التجارية الخارجية، 
                 ع قتصادية الدولية و التي شملت تجارة السلد من التبادالت االحالتجارة الخارجية و ال

 و الخدمات و رؤوس األموال و لكل فئـة من هؤالء حججها في الرأي الذي تتبنـاه.
االطــار النظــري لتجــارة الخارجيــة و السياســة التجاريــة و ذلــك مــن  تنــاول هــذا الفصــلو ي

 خالل المباحث الثالثة اآلتية.
 ـية التجــارة الـدوليـة.المبحث األول: ماهـ 
 .المبحث الثاني: النظـريـات المفسرة للتجارة الخارجية 
 .المبحث الثالث: االتجاهات المختلفة لسياسات التجارية الخارجية 
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 بحث األول: مـاهيـة التجارية الدوليةمال
مفهومهــا علــى المقاي ــة ب ل بســيق قــائم أساســاً لقــد بــدأت حركــة التجــارة الدوليــة فــي شــك

و ذلـــك مختلفـــا عمـــا كانــت عليـــه فـــي الســـابق،  الـــذي أخـــذ بعـــد ذلــك بعــــًدا جديـــًدا المعــروف، و
شـــــوًطا كبيـــــًرا فـــــي الدقــــــة  الدوليـــــة ، حيـــــث قطعـــــت التجـــــارةنتيجـــــة لتطـــــور الحيـــــاة االقتصـــــادية

و تخصص الكثير من الدول في مجـاالت  والمو وعية من حيث العالقات االقتصادية الدولة
اداة و بــدأت المنــ الجديــد،يــات المفســرة لقيــام التجــارة الخارجيــة بمفهومهــا ينــة و تعــددت النظر عم

مــع ذلـك تمامــا و  توجهــا يختلـف حريــر التجـارة و إن كــان هنـاك مــن يملـكتبمـا يســمى بسياسـة 
ي لكل دوافعه و أسبابه، مما أكسب التجارة الخارجية أهمية مـن ظـل النظـام االقتصـادي العـالم

             ولية.و العالقات االقتصادية الد
 التجارة الخارجية و الفرق بينها و بين التجارة الداخليةمفهوم المطلب األول: 
معات اإلنسانية المتح ـرة عـن طريـق جذور تاريخية بدأت مع ظهور التج للتجارة الدولة

ن المقاي ة في شكلها البسيق ثم أخذت تتطـور تماشـيا مـع التغيـرات االقتصـادية الدوليـة إلـى أ
 تعقيدا.و  ت إلى مفهوم أكثر شموليةوصل
  مفهوم التجارة الخارجيةأوالا : 

شـــــننه مـــــن ذلـــــك شـــــنن الكثيـــــر مـــــن  "التجـــــارة الخارجيـــــة"يخ ـــــع المقصـــــود باصـــــطالح 
نتيجـة تبـاين كبيـر فـي الـرأي حـول نطـاق م ـمونه و للصـور  ،مصطلحات العلـوم االقتصـادية

" التجـــارة الخارجيـــة  مصـــطلحو فـــي هـــذا الخصـــوص يمكـــن التفرقـــة بـــين  ،التـــي يتـــنلف منهـــا
 بمعناها ال يق" و مصطلح " التجارة الخارجية بمعناها الواسع".

 المفهوم الضيق للتجارة الخارجية: -1
ينصــرف مفهــوم التجــارة الخارجيــة بــالمعنى ال ــيق إلــى عمليــات بيــع و شــراء  الســلع و 

ءا كانـــت هـــذه ســـوا ،تنديـــة و تلقـــي الخـــدمات التـــي تـــتم بـــين أطـــراف يقيمـــون فـــي دول مختلفـــة
األطــراف حكومــات أو هيئــات أو مؤسســات عامــة، أو أفــراد 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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ــــواردات الســــلعي              ة كافــــة أنــــواا الســــلع االســــتهالكية و الوســــطيةو تشــــمل الصــــادرات و ال
خــدمات النقــل،  فــي هــذا المجــال،و الرأســمالية، و مــن أبــرز الخــدمات التــي يــتم التعامــل فيهــا 

 1المالحة البحرية و الجوية، التنمين، السياحة، العالج، التعليم و غيرها.
 رة الخارجية:اجتالمفهوم الواسع لل-2

ة الخارجيــة بــالمعنى الواسـع باإل ــافة الــى كـل مــن الصــادرات و اصــطالح التجـار  يغطـي
ليشــمل  –الــواردة فــي المفهــوم ال ــيق للتجــارة الخارجيــة –الــواردات المنظــورة و غيــر المنظــورة 

حركة رؤوس األموال أي انتقاالت رؤوس األمـوال بـين أطـراف يقيمـون فـي دول مختلفـة و هـو 
 2األموال"ما يطلق عليه " الحركات الدولية لرؤوس 

 و من األمثلة على ذلك ما يلي:
 االستثمارات المباشرة التي يقوم بها المقيمون في دولة ما داخل دولة أخرى. -
 شـراء األسهم و السنـدات األجنبية. -
 شــراء العقارات المبنية في الخارج. -
بـر يعت الموجـودة فـي الخـارج باعتبـاره تصـديًرا لـرأس المــال بينمـاالحسابات لدى البنوك فتح  -

 الطرف اآلخر مستورًدا لرأس المـال.
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

نهمـا، رجية " على الرغم من وجود فرق بي" التجـارة الدولية " كمرادف الصطالح " التجـارة الخا
ة فهــذا األخيــر يقصــد بــه النظــرة الجزئيــة للعالقــات االقتصــادية بــين دولــة أو قطـــر معــين و دولــ

أخـــرى أو مجموعـــة مـــن الـــدول، بينمـــا مصـــطلح " التجــــارة الدوليـــة " يشـــير إلـــى نظـــرة شـــمولية 
 .لمجمل العالقات االقتصادية التي تتم بين دول العالم مجتمعة

و انطالًقــا ممــا ســبق نســتطيع أن نعــرف التجــارة الدوليــة بننهــا أحــد فــروا علــم االقتصــاد 
متمثلـة فـي حركـة الصـادرات و الـواردات  ،التي تختص بدراسـة المعـامالت االقتصـادية الدوليـة

 المنظورة و غير المنظورة و رؤوس األمـوال بين الدول المختلفة.
 

                                                           
 . 11 .ص(، 2007دون دار النشر، :  )مصر التجارة الخارجيةعبد الهادي عبد القادر سويفي،  1
 .36 .، ص(1993الدار املصرية اللبنانية،  : )مصر التجارة الخارجية بين التنظير و التنظيمسامي عفيفي حام،  2
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  رجية و الداخليـةثــانيا: الفـرق بين التجارة الخا 
على الرغم من تشابه عمليات التبادل للسلع و الخـدمات و المعـامالت األخـرى التـي تـتم 

داخــــل االقتصـــاد القــــومي و بـــين تلــــك التـــي تــــتم بـــين الــــدول و بع ــــها بـــين األفــــراد المقيمـــين 
 ادة اإلنتاج و زيادة اشباا حاجات األفـراد مـن مختلـف السـلعيفيما يتعلق بز خاصة ، و البعض

و الخــدمات بســبب زيــادة التخصــص و تقســيم العمـــل، ســوًءا علــى المســتوى الــدولي فيمــا بــين 
 الــدول و بع ــها الــبعض أو حتــى بــين األفــراد داخــل الدولــة الواحــدة، إال أنــه توجــد العديــد مــن

لعـل  االعتبارات التي تميز العالقات االقتصادية الدوليـة عـن العالقـات االقتصـادية الداخليـة و
 االعتبارات تتمثل في ما يلي: أهم هذه

 قـدرة عوامل اإلنتاج على التحـرك:  -1
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 

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

هذه على المستوى الخارجي، و قد تكون هذه الحواجز أو القيـود طبيعيـة تتمثـل عوامل اإلنتاج 
اا تكـــاليف النقـــل و كـــذلك الحـــواجز و القيـــود و المكـــاني، و مـــن ثـــم ارتفـــ فـــي البعـــد الجغرافـــي

السياسية فيما بين الدول، و كذلك الحواجز و القيود االقتصادية المتمثلة في الرسوم الجمركيـة 
 1و القيود على حركة رؤوس األموال و غيرها.

 ن و بالتــالي فــدن قــدرة عوامــل اإلنتــاج علــى االنتقــال و التحــرك داخــل الدولــة الواحــدة تكــو 
أو  ثير مقارنة  بها علـى المسـتوى الخـارجي، نظـًرا لوجـود العديـد مـن القيـود و العقبـاتأعلى بك

 الحواجز التي تعتر ها على المستوى الخارجي تلك التي ال توجد على المستوى الداخلي.
 اختالف النظم المـالية و النقديـة:-2

نهم إجــــراء خــــل حــــدود الدولــــة الواحــــدة يمكــــاد مختلفــــةإن الســــكان المقيمــــين فــــي أقــــاليم 
 ، و ذلـك لعـدم وجـود قـوانين أو قيـود تفـرضمعامالت مختلفة فيما بينهم باسـتخدام عملـة واحـدة
 على انتقال العملة داخل مناطق الدولة الواحدة.

                                                           
  .12ص. ، (2016دار التعليم الجامعي، : اإلسكندرية) االقتصاد الدولي و التجارة الخارجيةاب نجـا، محمود يونس محمد، علي عبد الوه  1
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لـــف حيـــث يـــتم التعامـــل بوحـــدات نقديـــة تاألمـــر يخ ة الخارجيـــة فـــدنر و لكــن بالنســـبة للتجـــا
كلة المختلـف مـا يطـرح أمـام التجـارة الداخليـة مشـمتباينة، و بين دول لكل منها نظامها النقـدي 

متمثلـة فـي مشـكلة الصـرف األجنبـي و مـا ينجـر عنهـا مـن ليس لها مقابل في التجارة الداخلية 
عــدم اســتقرار فــي أســعار الصــرف و التــي تــزداد صــعوبة و تعقيــًدا فــي حالــة عديــد مــن الــدول 

لـدول اويل، مما يؤثر مباشرة على قدرة غير القابلة للتحو النامية ذات العمالت غير المستقرة ة 
و على مدى جاذبية االستيراد من الخارج بدال من الحصـول على عملية التصدير إلى الخارج 

 على السلع من األسواق و المصادر المحلية.
هذا و في ظل تقلبـات أسـعار صـرف العمـالت المختلفـة مـن وقـت آلخـر ممـا يـؤدي إلـى 

حليــة بالمقارنــة بمســتويات األســعار العالميــة، حيــث تحــدث هــذه تقلبــات مماثلــة فــي األســعار الم
    1في قيم الصادرات و الواردات. انكماشالتقلبات األخيرة حركات نمو و 

 و االجتماعية: األنظمة االقتصادية واختالف السياسات  -3
يمكــن لكــل دولــة أن تفــرض مــا تتبنــاه مــن الــنظم و السياســات االقتصــادية و االجتماعيــة 

قاليمهــا المختلفــة و لكــن ال ســلطان لهــا علــى سياســات الــدول األخــرى، و هكــذا تختلــف علــى أ
و تتبــاين الــنظم و السياســات االقتصـادية مــن دولــة إلــى أخــرى، و يرجــع القـوانين و التشــريعات 

األهــداف القوميــة و الوطنيــة لكــل بلــد عــن آخــر فكــل  الخــتالفهــذا التبــاين بــين الــدول نتيجــة 
فــي ســية قائمــة بــذاتها و تتخــذ حكومــات الــدول مــن السياســات مــا يســاهم دولــة تمثــل وحــدة سيا

        االرتفــــاا برفاهيــــة أفــــراد مجتمعهــــا و لــــذا تنــــتهج حكومــــات الدولــــة مــــن السياســــات االقتصــــادية
المالئـــم منهـــا لألو ـــاا االقتصـــادية التـــي يمـــر بهـــا  –ســـواء الماليـــة أو النقديـــة أو التجاريـــة  –

كان من شننها إقامة القيود و العقبات أمام حرية التبادل التجـاري و االقتصاد القومي حتى لو 
الحد من حرية انتقال عناصر اإلنتاج من و إلى الدولـة، وقـد تكـون هـذه القيـود و العقبـات فـي 
صـــورة الرســـوم الجمركيـــة و القيـــود الكميـــة كحصـــص االســـتيراد و تـــراخيص االســـتيراد و كـــذلك 

و الصـــحية المعقـــدة، و غيـــر ذلـــك مـــن  جـــراءات اإلداريـــةالرقابـــة علـــى الصـــرف األجنبـــي و اإل
اإلجــــراءات التــــي تحــــد مــــن حريــــة التبــــادل التجــــاري مــــع العــــالم الخــــارجي و ال تفــــرض علــــى 

  2و األقاليم الداخلية. المعامالت الداخلية بين األشخاص و المناطق
                                                           

 .52. ، صسابقمرجع  ،التجارة الخارجية بين التنظير و التنظيمسامي عفيفي حاتم،   1
 .19. ، ص(1996الدار الجامعية، : ندريةاإلسك) رفة و التجارة الدوليةياقتصاديات العقود و الص محمود يونس،و عبد املنعم مبارك   2
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 ع ألي قيودو بالتالي فدن المعامالت االقتصادية الداخلية خاصة التجارية منها ال تخ 
أو عقبــات، و إن كــان هنــاك بعــض القيــود فدنهــا تكــون بصــفة اســتثنائية و تهــدف إلــى تحقيــق 

  مصالح اقتصادية قومية.
 طبيــعة األسـواق: -4

ميــز األســواق الخارجيــة أي أســواق الــدول باالنفصــال و االســتقالل عــن بع ــها بدرجــة تت
و هـــو مـــا يـــؤثر علـــى طبيعـــة  ،لـــةبهـــا علـــى المســـتوى الـــداخلي داخـــل حـــدود الدو أكبـــر مقارنـــة 

 1التبادل التجاري و يرجع ذلك إلى العديد من األسباب لعل أهمها:
 الحـواجز و القيـود الطبيعيــة: -أ

ن يتمثل ذلك فـي البعـد الجغرافـي و المكـاني و مـن ثـم ارتفـاا تكـاليف النقـل، مّمـا يحــد مـ
رة تكلفـة النقـل بهـا نسـبة كبيـ التبادل على المستوى الخارجي خاصة في حالـة السـلع التـي تمثـل

و  مــن قيمــة الســلعة، هــذا ف ــاًل عــن عــدم تــوافر المعلومــات الكافيــة بســبب صــعوبة االتصــال
 علـى مسـتوى األسـواق المحليـة فـي الدولـة الواحـدة، غيـر كم هو الحال الربق بين أسواق الدول

التقليــل مــن هــذا أدى هــذا الــى أنــه نتيجــة للتقــدم الكبيــر فــي وســائل المواصــالت و االتصــاالت 
الخارجيـــة الناتجــة عـــن البعـــد الجغرافـــي و العامــل ومـــن ثـــم مــن درجـــة االنفصـــال فــي األســـواق 

 .المكاني
 القيــود المصطنعـة:-ب

قـد تكــون هـذه القيــود سياســية ناتجـة عــن المشــكالت السياسـية بــين الــدول ممـا يــؤدي إلــى 
حــدودًيا، و  لــدول متجــاورةو اســتقالل أســواق الــدول عــن بع ــها حتــى لــو كانــت هــذه ا انفصــال

 هذا هو حال العديد من الدول النامية.
 اختالف األذواق: -ج

و يرجع ذلك إلى اختالف العـادات و التقاليـد االجتماعيـة و األديـان، و هـذا بـدوره يـؤدي 
ـــى اســـتقالل أســـواق الـــدول عـــن بع ـــها، فمـــثال بعـــض الـــدول اإلســـالمية ال تســـمح بـــدخول  ال

اقها، و كـذلك هنـاك مجتمعـات مسـتقلة فـي اسـتهالك سـلع معينـة المشروبات الكحولية إلـى أسـو 
فعلـى سـبيل المثـال الـزي التقليـدي الخليجـي هـو زي وطنـي ال  ،ال تتداول فـي مجتمعـات أخـرى 

يلقى ترحيبـًا أو قبـوال فـي العديـد مـن الـدول األخـرى مثـل المجتمعـات األوروبيـة، و بالتـالي فـدن 
                                                           

 . 16-15 .ص مرجع سابق، ص ،االقتصاد الدولي و التجارة الخارجيةعلي عبد الوهاب نجا،  ، محمود يونس محمد  1
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السـلع و الخـدمات مـن شـننه أن يـؤدي إلـى انفصـال  األذواق فـي اسـتهالك العديـد مـن اختالف
األســواق الخارجيــة للــدول عــن بع ــها بدرجــة أكبــر مقارنــة بمــا هــو عليــه الحــال علــى مســتوى 

 األسواق المحلية في الدولة الواحدة.
 اختــالف اللغــة:-د

الل أســواق الــدول عــن بع ــها، خاصــة قفــي انفصــال و اســتاللغــة دورًا هاًمــا  الخــتالف
 تعلق بتبادل عديد من السلع و الخدمات التي تكون مرتبطـة بالشـخص المقـدم للسـلعة أوفيما ي

لـة الخدمة، مما يحـد من التبادل على المستوى الخارجي مقارنة بما هو سائد داخل أسـواق الدو 
 الواحدة.
 انقســام العالم إلى وحدات سياسية: -ه

تقــوم التجــارة الداخليــة داخــل لكــل دولــة حــدود سياســية تفصــلها عــن غيرهــا مــن الــدول و 
الحدود السياسية للدولة في حين أن التجارة الدولية تقوم بين أفراد ينتمـون لدولـة مختلفـة، و قـد 

األمن الوطني و السياسـة الخارجيـة و األهــداف الوطنيـة دورًا هامـًا فـي تشـكيل  تلعب اعتبارات
رة الـدفاا عـن البلـد أو المحافظـة سياسة الدولة في ميدان التجارة الخارجية و قد تقت ي  ـرو 

علــى أمنــه أن تعمــد الدولــة إلــى انتــاج بعــض أنــواا الســلع التــي تســتطيع اســتيرادها مــن الخــارج 
 الطارئــــة إلــــى انقطــــاا الظــــروفأن تــــؤدي بعــــض بتكــــاليف أقــــل مــــن تكــــاليف إنتاجهــــا خشــــية 

في تحقيـق مقاصـد السلع إليها، كما قد تستخدم التجارة الخارجية  من الخارج من هذه الواردات
و أهـداف سياسية في بعض األحيان، و يبدو ذلك وا حا فيما لو اتخذت الدولة مـن سـلطاتها 

توجههــا السياســي أو كــنداة لل ــغق  علــى التجــارة الخارجيــة أداة للتمييــز بــين الــدول علــى  ــوء
علــى بعــض الــدول بقصــدها دفعهــا إلــى ســلوك معــين أو لــرفض الســيطرة االقتصــادية علــى بلـــد 

 1عين تمهيًدا لبسق النفوذ السياسي عليه.م
هذا كما يجب التذكير أن التقدم العلمـي و التكنولـوجي خاصـة فـي مجـال المواصـالت و 

أو ما يعرف بثورة المعلومـات فـي السـنوات األخيـرة، و مـا ترتـب عنهـا مـن تزايـد و االتصاالت 
تـب عـن ذلـك تقليـل الفجـوات سرعة العولمة و تزايد التـداخل فيمـا بـين الـدول و بع ـها، فقـد تر 

عــــن التجــــارة الخارجيــــة، ف ــــال عــــن ذلــــك وجــــود  ةو الفروقــــات التــــي تفصــــل التجــــارة الداخليــــ
المنظمـــات الدوليـــة التـــي تعمـــل علـــى تـــوفير البيئـــة المالئمـــة للحريـــة االقتصـــادية علـــى مســـتوى 

                                                           
 .21 .، صبقامرجع س ،التجارة الخارجيةعبد الهادي عبد القادر سويفي،   1
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رغـم كـل هـذا االقتصاد العالمي، كل هذا اسـهم فـي تقـارب األسـواق الدوليـة فيمـا بينهـا، إال أنـه 
 ال يزال الفرق بين التجارة الداخلية و الخارجية كبيرا. 

 المطلب الثاني: أسبـاب قيـــام التجـارة الدولية وأهميتهـا 
إن تزايــد الحاجــة إلــى أنمــاط متعــددة مــن الســلع و الخــدمات مــع مــرور الــزمن، أدى إلــى 

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

ه يرجع تفسير أسباب قيام التجارة بين الدول إلى جذور المشـكلة االقتصـادية أو مـا يسـمي
االقتصاديون بمشكلة الندرة النسبية، فبغض النظـر عـن الزمـان أو المكـان هنـاك محدوديـة فـي 

 بكميات محدودة من ناحية مطلقـة و إن الموارد االقتصادية، حيث أن الموارد وجدت بطبيعتها
أخــرى فــدن هــذه المــوارد تصــبح أشــد محدوديــة مــع الزمــان و المكــان، و مــن ناحيــة تفــاوت ذلــك 

لـــى أن الحاجـــات االتـــي تتنـــافس عليهـــا و يرجـــع ذلـــك  إذا مـــا قورنـــت باالســـتخدامات الالنهائيـــة
ق، و نـوا و التعـدد و التـرابالبشرية بطبيعتها أي ا وجدت غير محدودة التسامها بالتكرار و الت

محـــدودة للحاجــات البشــرية تجعـــل المــوارد االقتصــادية عـــاجزة عــن انتــاج مـــا اللطبيعــة الاهــذه 
 يكفي من السلع و الخدمات إلشباا جميع الحاجات اإلنسانية.

مثاليـًا  ندرة الموارد النسبية هـذه تتطلـب االقتصـاد فـي اسـتخدامها بحيـث تسـتغل اسـتغالالً 
بنقـــل قـــدر  نـــي انتـــاج أقصـــى مـــا يمكـــن انتاجـــه مـــن الســـلع و الخـــدماتو هـــذا يعال هـــدر فيـــه، 

ذه تواجـه كـل الـدول بـدرجات متفاوتـة ممكن من التكاليف، و حيـث أن مشـكلة النـدرة النسـبية هـ
                اإلنتــاج صــص فــي تخفــدن االقتصــاد فــي اســتخدام المــوارد فــي كــل دولــة يتطلــب تطبيــق مبــدأ ال

ص اإلنتـــاجي يـــؤدي إلـــى زيـــادة إتقـــان العمـــل و رفـــع اإلنتاجيـــة و تخفـــيض ألن التخصـــ كو ذلــ
من الموارد المحدودة و التي يتم مبادلتهـا بمنتجـات دول  كاليف و بالتالي انتاج كميات أكبرالت

أو تســتطيع انتاجهــا و لكــن بتكــاليف مرتفعــة بحيــث أخــرى ال تســتطيع انتاجهــا داخــل حــدودها، 
 1.خارج مف الً يصبح عندها االستيراد من ال

الـــذي تقـــوم عليـــه التجـــارة  األســـاسو مـــن هنـــا تظهـــر أهميـــة التخصـــص الـــدولي باعتبـــاره 
الدولية، و هكذا فدن ظاهرة التخصص و تقسيم العمل بـين الـدول المختلفـة تـرتبق بشـكل وثيـق 
بظـــاهرة التجـــارة الدوليـــة، و اذا كـــان التخصـــص مـــا بـــين األفـــراد يســـاعد علـــى تحقيـــق مكاســـب 

                                                           
 .13 .ص ،(2013، الطبعة الثانية ،كلية األعمال، الجامعة األردنيةاألردن :)االقتصاد الدولي نظريات و سياساتطالب عوض وراد،   1
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فـدن التخصـص بـين الـدول وفقـا لمفهـوم الميـزة  اقتصادية ترفع مـن مسـتوى رفـاهيتهممعيشية و 
المشــتركة فــي التبــادل التجــاري و  النســبية ســيؤدي بال ــرورة الــى زيــادة الــدخل القــومي للــدول

و ارتفــــاا مســــتوى رفــــاهيتهم المعيشــــية و االقتصــــادية، و يرجــــع  بالتــــالي زيــــادة دخــــول األفــــراد
 وعة من العوامل أهمها:التخصص الدولي إلى مجم

 اختالف الظروف الطبيعية و البيئية: -1
الــى التخصــص  تق ــيتحظــى بعــض الــدول بظــروف طبيعيــة و بيئيــة معينــة تســود فيهــا 

فمثال بعض الـدول في انتاج بعض المواد األولية أو في النشاط الزراعي أو النشق الصناعي، 
ـــنفق علـــى أرا ـــيها فنجـــدها  متخصصـــة فـــي انتـــاج البتـــرول، و العربيـــة تحظـــى بتـــوفر خـــام ال

البعض اآلخر مـن دول العـالم متخصـص فـي انتـاج المعـادن كالـذهب كمـا فـي جنـوب افريقيـا، 
و تزداد أهمية هذه الدول باعتبارها تنـتج و الفحم و الحديد كما في الواليات المتحدة و ألمانيا، 

و بتربـة خصـبة  تـازتم هذه المواد التي تـؤدي الـى ظهـور سـلع أخـرى، كمـا هنـاك بعـض الـدول
مناخ مالئم و مياه مناسبة و بناًءا عليه تتخصص فـي المنتجـات الزراعيـة كتخصـص البرازيـل 

و اندونيسيا في انتاج المطــاط و وفـرة األخشـاب مما جعلهـا منتجـة  ،في انتاج الـــــــبن و العلــف
انتاج الفوسفـــات و و مصر في انتاج القطـن و األرز، فيما نجد األردن يتخصص في  ،للورق 

 1البوتــاس و هكا هي حـال الطبيعة و ما تؤديه لهذه المجتمعات البشرية من خــيرات.
 وفــرة و نــدرة عناصر اإلنتاج: -2

ـــــل علــــى المســــتوى الــــدولي وف قـــــا للظــــروف الطبيـــــعة ال يتحــــدد التخصــــص و تقيــــيم العمـ
و خاصــة دولــة، اج داخــل كــل دد أي ــا وفقــا لمــدى وفــرة و نــدرة عناصــر اإلنتــفحســب، بــل يتحــ

اإلنتــاج، و حيــث يتــوافر المــال باعتبارهمــا أهــم عنصــرين مــن عناصــر عنصــري العمــل و رأس 
وفـرة نسـبية فـي عنصـر العمـل  بعض الدول النامية المكتظة بالسكان مثـل مصـر و الهنــدلدى 

فــي انتــاج الصــناعات   فــي عنصــر رأس المــال، و لــذا تتخصــص هــذه الــدول ةيو نــدرة نســب
ــــل صــــناعة الغــــزلال ــــة أو رؤوس أمــــوال  ــــخمة مث ــــة عالي ــــب مهــــارة فني ــــي ال تتطل          خفيفــــة الت

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 

في عنصر رأس المال و ندرة نسبية في عنصر العمل و لذا تتخصص هذه الـدول  وفرة نسبية
                                                           

 .16 .ص (،2012دار أسامة للنشر و التوزيع، : عمان) التجارة الدولية األسس و التطبيقات شريف علي الصوص،  1
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في انتاج الصناعات الثقيلة مثل صناعة اآلالت و المعدات و السيارات التي تحتـاج إلـى قـدر 
   1كبير من رؤوس األموال.

 تكــاليـف النقـــل:-3
ا ت ــاف الــى إن تكــاليف نقــل ســلعة مــا تــؤثر علــى مــدى اشــباا ســوق هــذه الســلعة ألنهــ

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 

لسـلعة ، فـي حـين تكـون اكان سعرها المحلي زائد تكاليف النقـل للخـارج أقـل مـن سـعرها الـدولي
     زائـــد تكـــاليف النقـــل للـــداخل أقـــل مـــن ســـعرها المحلـــي، قابلـــة لالســـتيراد إذا كـــان ســـعرها الـــدولي

و هــذا يعنـــي أن الســلعة تعـــد تجاريــة إذا كانـــت قابلـــة للتبــادل دوليـــًا، و إذا لــم تتحقـــق الشـــروط 
 2السابقة تصبح السلعة غير تجارية و ال يمكن تبادلها دوليًا.

عات بــــالقرب مــــن الســــواحل و التــــي تســــتطيع إقامــــة بعــــض صــــنا و بالتــــالي فــــدن الدولــــة
ا فـي تتماثـل معهـ الموانئ تتوفر لها إمكانية توسيع حجم تجارتها الدوليـة بالمقارنـة بدولـة أخـرى 

ألن تكـاليف  كل الظروف فيما عدا ميزة توطن الصناعة بالقرب من الموانئ و السواحل، نظرا
، األمــر الــذي يخفــض مــن تكــاليف نقــل وي أو البــري أقــل مــن تكــاليف النقــل الجــ ري حــالنقــل الب

السلعة و من سـعرها علـى المسـتوى الـدولي، هـذا يعنـي أن ميـزة انخفـاض تكـاليف النقـل تحقـق 
تــوج أف ـلية نســبية للدولــة فــي انتــاج و تبــادل هــذه السـلع فــي األســواق الدوليــة، و لــذا يتجــه المن

ات طويلــة أو تــنخفض تكــاليف نقلهــا إلــى التخصــص فــي انتــاج الســلع التــي يســهل نقلهــا لمســاف
 إلى األسواق الدولية.

 التعاون و الحاجة في العالقات االقتصادية الخارجية:  -4
يفرض منطق الحاجة و التعاون نفسه في غالبية األحوال التي تتجلى فيهـا رغبـة أي بلـد 

ت الطلبــافـي الحصـول علــى سـلع عــن طريـق اســتيرادها و مـن ثــم رغبـة أي بلــد آخـر فــي تلقـي 
علـــى ســـلعة عـــن طريـــق تصـــدير الفـــائض مـــن انتاجهـــا، و ذلـــك نتيجـــة التوزيـــع غيـــر المتكـــافئ 

ان العـالم المختلفـة بمـا فيهـا الظـروف المناخيـة و المـوارد الرأسـمالية و بين بلـد لعناصر اإلنتاج
و القدرات التكنولوجية و الكفاءات اإلداريـة و غيرهـا مـن المتغيـرات االقتصـادية التـي   البشرية

                                                           
  دار التعليم الجامعي للطباعة و النشر و التوزيع،: اإلسكندرية) الدوليةالتجارة الدولية و املؤسسات املالية محمد عزت محمد غزالن،  و السيد محمد أحمد السريتي  1

 .14 .ص (،2013
 .15، ص  هاملرجع نفس  2
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ثر على قدرات البد اإلنتاجية، إذ أن هـذه االختالفـات بـين البلـدان تجعـل هنـاك اخـتالف فـي تؤ 
 1طبيعة السلع و الخدمات بمعنى أن أي بلد ال يستطيع أن يحقق االكتفاء الذاتي.

 تـوافر التكنولوجيا الحديثــة: -5
ثــة ســواء الحديلهــا الســبق فــي اســتحداث التكنولوجيــا  المقصــود بــذلك هــو أن الدولــة التــي

عــن طريــق االختــراا أو االبتكــار تصــبح فــي و ــع يســمح لهــا بدنتــاج ســلع و معــدات إنتاجيــة 
ب كبيـــر مـــن التعقيـــد اإلنتـــاجي و مثـــل هـــذه الســـلع بـــالطبع ال تكـــون نـــعاليـــة الـــثمن و علـــى جا

م تقبــــل علــــى اقتنائهــــا، موجــــودة فــــي الــــدول األخــــرى علــــى األقــــل فــــي فتــــرة لظهورهــــا و مــــن ثــــ
        و اآلالت الجديدة التـي تنـتج بواسـطة تكنولوجيـا حديثـة فـي كـل مـن أمريكـا،  السلعفالمعدات و 

 2تجارتها الدولية. دو ألمانيا، و بريطانيا و فرنسا و روسيا تشكل عما
ا سبق فدن التجارة الدولية تقوم نتيجة تخصص كل دولة في انتاج السـلع و الخـدمات مم

ي أن وفهـا االقتصـادية و الجغرافيـة، و لكـن ذلـك ال يعنـالتي تتمتـع فيهـا بمزايـا نسـبية وفقـا لظر 
 علـى سـبيل المثـال بعـض الـدول يتـوافرف متخصصـة إلـى األبــد فـي نفـس السـلعة،تظل دولة ما 

لــديها بيئــة مالئمــة إلنتــاج المــواد األوليــة فتتخصــص فــي ذلــك، و لكــن ال يعنــي ذلــك انهــا تظــل 
ا، حيث تسـتطيع بعـض الـدول تغييـر نمـق إلى األبد متخصصة في المواد األولية و مصدرة له

تخصصها عن طريق التنمية االقتصادية و التخطـيق االقتصـادي الجيـد، و هـي عمليـة ليسـت 
ـــرة و التخطـــيق و رأس المـــال و التنظـــيم  ـــة و الخب ـــدول الني ـــذى هـــذه ال صـــعبة إذا مـــا تـــوفرت ل

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

تمثــل التجــارة الدوليــة للســلع و الخــدمات و مــا يــرتبق بهــا مــن تــدفقات نقديــة واحــدة مــن 
إذ أنـه ال يمكـن ألي دولـة أن تحقـق  قوة بـين اقتصـاديات الـدول و بع ـها،االرتباطات األكثر 

بالتـالي، يتطلـب األمـر أن تتخصـص كـل  االكتفاء الذاتي بصورة كاملة و لفترة زمنية طويلـة و
الطبيعيــة و وفــرة المــوارد لــديها فــي انتاجهــا و  ظروفهــا ادولــة فــي انتــاج المنتجــات التــي تؤهلهــ

تبادلهـــا بالمنتجـــات األخـــرى التـــي تمكنهـــا ظروفهـــا الطبيعيـــة إلنتاجهـــا أو تكـــون تكلفـــة انتاجهـــا 

                                                           
 .36 .، ص(2000  درا الرضا للنشر،: دمشق)أساسيات التجارة الدولية املعاصرةرعد حسن الصرن،   1
 .17 .، ص(2012دار املسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة، : عمان)لخارجيةالتحويل الدولي و نظريات التجارة اشقيري نوري موس ى و آخرون،   2
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دراســـة النظريـــات المفســـرة مقارنـــة بالـــدول األخـــرى، كمـــا ســـوف يت ـــح ذلـــك مـــن  أعلـــى نســـبيا
 للتجارة الخارجية.

 أهميـة التجارة الدولية عند التجاريين:  -1
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 

يعني أنها أصبحت أكثر ثراءا وقوة ومن ثم أكثر تقدما، ذلـك ألن هـذه  من هذه المعادنالدولة 
النفيســة تمثــل قــوة شــرائية عالميــة تســتطيع الدولــة مــن خاللهــا الحصــول علــى الســلع و  المعــادن
أن المصـدر األساسـي لزيـادة هـذه المعـادن النفيسـة لـيس  ون ر من الدول األخرى، و ي الخدمات

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

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

وسـيلة أساسـية للحصـول علـى الثـروة يمثل نشاطا مهما في االقتصـاد القـومي، ذلـك ألنـه يمثـل 
لـذا احتلـت التجـارة الخارجيـة مكانـا مرموقـا فـي  الدولة و بالتالي زيادة قوة الدولـة و تقـدمها،في 

مع تحقيق التقدم و الرقي بالمجتمع فقد تطلب األمر  ـرورة تـدخل الدولـة المجتمع، و تماشيا 
ن خـــالل فـــرض قيـــود علـــى فـــي النشـــاط االقتصـــادي، خاصـــة فـــي نشـــاط التجـــارة الخارجيـــة مـــ

، باسـتثناء الـواردات مـن مسـتلزمات االنتـاج لمـا يترتـب عليـه مـن زيـادة فـي نهـام دالـواردات للحـ
األسـمى  لصـادرات فيمـا بعـد و بالتـالي الوصـول إلـى الهـدفاإلنتاجية و مـن ثـم زيـادة ا ةيالعمل

ف ـــال عـــن دعـــم و إعانـــة الصـــادرات بكافـــة و هـــو تحقيـــق فـــائض فـــي الميـــزان التجـــاري، هـــذا 
الوسائل الممكنة و بالتالي زيادة تراكم المعادن النفيسة بالدولة و مـن ثـم زيـادة ثرائهـا و تقـدمها 

  1الذي يقاس وفقا لهذ األساس.
بــــين نشــــاط التجــــارة الداخليــــة و التجــــارة ذا التحليــــل أن الفــــرق األساســــي يت ــــح مــــن هــــ

تجــاريين، يتمثـــل فــي أن التجـــارة الداخليـــة ال تســاهم فـــي زيــادة ثـــروة الدولـــة و الخارجيــة لـــدى ال
وتقــدمها ألنــه ال تترتــب عليهــا زيــادة فيمــا تمتلكــه الدولــة مــن معــادن نفيســة، فــي حــين تســاهم 
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هـــذا الهـــدف مـــن خـــالل زيـــادة الفـــائض فـــي الميـــزان التجـــاري، و  التجـــارة الخارجيـــة فـــي تحقيـــق
            بالتالي كانت سياسة الدولة توجه لتحقيق هذا الهدف. 

 أهميـة التجارة الدولية عند الكـالسيك: -2
ثراء الدولـة و تقـدمها عنـد الكالسـيك ال يقـاس بمـا تملكـه مـن معـادن نفيسـة كمـا هـو عنـد 

ســـواء  ي حجــم النـــاتج نفســـه هـــذا مـــا يجعــل نظـــرة الكالســـيك للتجـــارةالتجــاريين و إنمـــا يتمثـــل فـــ
ـــد  الداخليـــة أو الخارجيـــة تختلـــف عـــن نظـــرة التجـــاريين، حيـــث أن نشـــاط التجـــارة الخارجيـــة عن

الكالســيك لــيس هدفــه الحصــول علــى المعــدن النفــيس و إنمــا تحقيــق المصــالح لطرفــي التبــادل 
تكـون فـي صـورة عمـالت هـي وسـيلة للتبـادل فيمـا و أن المعادن النفيسة التي فيما بين الدول، 

بــين األفــراد ســواء داخليــا أو خارجيــا، و تنبــع أهميــة التجــارة الخارجيــة بالنســبة للكالســيك فيمــا 
كل دولـة فـي انتـاج وفقا للمزايا و الظروف التي تؤهل يترتب عليها من زيادة درجة التخصص 

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

ـــدول  ـــم تحقـــق كـــل ال ـــدول و مـــن ث ـــادة رفاهيـــة األفـــراد بكـــل ال مســـتوى االســـتهالك و بالتـــالي زي
و تقسـيم العمـل و مـا يترتـب مكاسب من وراء نشاط التجارة الخارجية بسبب سيادة التخصـص 

بســبب ارتفــاا كفــاءة و إنتاجيــة عوامــل اإلنتــاج بهــا  عــن ذلــك مــن زيــادة اإلنتــاج فــي كــل دولــة
كنتيجــة لتحقيــق التخصــيص األمثــل للمــوارد، كمــا يترتــب عليهــا كــذلك زيــادة رفاهيــة األفــراد فــي 

    1.االستهالككل الدول بسبب زيادة مستويات 
                  ن االخـــــتالف األساســـــي بــــــين نشـــــاط التجـــــارة الداخليــــــةيت ـــــح مـــــن التحليـــــل الســــــابق أ

و الخارجيــة عنــد الكالســيك يرجــع اخــتالف ظــروف و طبيعــة كــل منهمــا و هــو يتمثــل فــي أن 
بهـــا  نشـــاط التجـــارة الداخليـــة يـــتم فـــي ظـــل مرونـــة تامـــة لكـــل مـــن المنتجـــات و عوامـــل اإلنتـــاج

يترتب عليها كذلك زيادة رفاهية األفراد في كـل  كنتيجة لتحقيق التخصص األمثل للموارد، كما
 2الدول بسبب زيادة مستويات االستهالك.

ــــين نشــــاط التجــــارة الداخليــــةيت ــــح مــــن التحليــــل الســــابق أن االخــــتالف األ و  ساســــي ب
عنـــد الكالســـيك يرجـــع اخـــتالف ظـــروف و طبيعـــة كـــل منهمـــا، و هـــو يتمثـــل فـــي أن  الخارجيـــة
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اإلنتــاج علــى  لكــل مــن المنتجــات و عوامــل ظــل مرونــة تامــةيــتم فــي  نشــاط التجــارة الداخليــة
بحريــة فــي الســوق الــداخلي للدولــة، بينمــا تكــون حركيــة المنتجــات و عوامــل التحــرك و االنتقــال 

اإلنتاج أقل بكثيـر علـى المسـتوى الخـارجي بسـبب وجـود عديـد مـن القيـود و العوائـق التـي تحـد 
لعوائــــق طبيعيــــة أو سياســــية أو اقتصــــادية أو كانــــت هــــذه القيــــود و امــــن هــــذه الحركيــــة ســــواًءا 

    اجتماعية. 
 ر:صمعاال الدولية في الفكر االقتصاديأهميـة التجارة  -3

تحقيــق المصــلحة تبــرز أهميــة التجــارة الدوليــة فــي الفكــر االقتصــادي المعاصــر مــن واقــع 
ـــة  مـــن ي، حيـــث تنـــتهج الدولـــة مجموعـــة مفـــي مواجهـــة النظـــام االقتصـــادي العـــالالقوميـــة للدول
تـــؤدي الـــى زيـــادة حجـــم النشـــاط االقتصـــادي بهـــا ةبمـــا يصـــل فـــي النهايـــة الـــى  السياســـات التـــي

نشــاط المعــامالت و  تحكـمالزيـادة فــي رفاهيـة افــراد المجتمــع، هـذا وتكــون هـذه السياســات التــي 
التجــارة الداخليــة تحــت ســيطرة حكومــة الدولــة و تهــدف الــى تحقيــق المصــلحة القوميــة للدولــة، 

ة االقتصــاد القـــومي ال تتحقــق تلقائيــا بالعمــل الفـــردي فقــد اســتدعى هــذا وجـــود كمــا أن مصــلح
ـــد مـــن المظـــاه ـــة لالقتصـــاد القـــومي تمثلـــتعدي فـــي سياســـات التجـــارة الخارجيـــة، و  ر الخارجي

سياسات ميزان المدفوعات و يتم دمج أهداف هذه السياسات  من أهداف و خطق االقتصـاد 
ذه بــدأت تتغيــر إلــى حــد كبيــر خاصــة بعــد أزمــة الكســاد القــومي ككــل، غيــر أن فكــرة القوميــة هــ

كــذلك آثــار الحــرب العالميــة الثانيــة، و ظهــر فكــر جديــد ينــادي  و  1933 – 1929العـالمي )
بمــا يســمى باالقتصــاد العــالمي الــذي أصــبح يمثــل حقيقــة واقعيــة، و مــن ثــم ظهــرت آراء تنــادي 

قـق مصـالح المجتمـع الـدولي ككـل بتغيير و ع االقتصاد العالمي فـي العصـر الحـديث بمـا يح
المســتمر خاصــة فــي مجــال المواصــالت و االتصــاالت أو  خاصــة فــي ظــل التقــدم التكنولــوجي

مـــا يســـمى بثـــروة المعلومـــات، و مـــا ترتـــب عـــن ذلـــك زيـــادة دور المنظمـــات الدوليـــة و خاصـــة 
و بــدأت منظمــة التجــارة العالميــة التــي تعمــل جاهــدة علــى تقليــل القيــود علــى التجــارة الخارجيــة 

 1فكرة القومية في التراجع بصورة كبيرة.
ر مما سبق يت ح أن أهمية التجارة الخارجية ترجع لما يترتب عليها من العديد من اآلثـا

 سواءا من جانب اإلنتاج أو من جانب االستهالك. اإليجابية في الدولة
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 عمـل دوليـا، فمن جانب اإلنتـاج يترتـب علـى التجـارة الخارجيـة سـيادة التخصـص و تقسـيم ال
علـــى ذلـــك مـــن تحقيـــق تخصـــيص أمثـــل  وفقـــا لظـــروف كـــل دولـــة و إمكاناتهـــا، ممـــا يترتـــب

 للمـــوارد و بالتـــالي زيـــادة إنتاجيـــة و كفـــاءة عوامـــل اإلنتـــاج فـــي كـــل دولـــة، و مـــن ثـــم زيـــادة
 ســتوى النــاتج الكلــي بمــا يــدعم عمليــات النمــو و التقــدم بــالمجتمع و بالتــالي زيــادة مســتوى م

 معدالت النمو المحقق به. و ارتفاا الناتج العالمي
 بب أما من جانب االستهالك يترتب على التجارة الخارجيـة زيـادة رفاهيـة األفـراد بالدولـة بسـ

زيــادة مســتوى االســتهالك نظــرا ألنــه فــي ظــل حريــة التجــارة يمكــن لألفــراد الحصــول علــى 
رجيـة هــذه، كمــا العديـد مــن المنتجـات التــي لــم تكـن متاحــة فـي ظــل عــدم وجـود التجــارة الخا

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 ألفــراد 

 المجتمع، و هنا كله يؤدي إلى الزيادة في رفاهية المستهلك.
 ارة الخارجية:وسائل قيـاس األهمية النسبية للتج  -4

تبين التجارة الخارجية ألي دولة الصـلة القائمة بين انتاجها و بين انتـاج العـالم الخـارجي 
لمي القومي، مثلما تؤدي في االقتصاد العا و لذلك تؤدي التجارة الخارجية دورها في االقتصاد

القــومي، و  و هنــاك وســائل عديــدة تقــاس بهــا األهميــة الخاصــة بالتجــارة الدوليــة فــي االقتصــاد
 1من هذه الوسائل ما يلي:

 نصيـب الفـرد من التجـارة الخـارجيـة: (أ
     إن متوســق مــا يحصــل عليــه الفــرد الواحــد مــن مجمــوا تجــارة الدولــة الخارجيــة يقــاس مــن

                           خالل المعادلة التالية:

 
   فـي حيـاة الفـرد فـي ارجيـة و أهميـة هذا المتوسق أنه يـدل علـى مـدى مسـاهمة التجـارة الخ

الدولــة مو ــوا البحــث، و مــن هنــا يمكــن مقارنــة هــذه المتوســطات فــي الــدول المختلفـــة فيتبــين 
 من ذلك مدى ارتباط هذه الدول بالتجارة الدولية.
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 متـوسـط الميـل لالستيراد:  (ب
ج و يبــين هــذا المتوســق مــدى اعتمــاد الدولــة علــى الــواردات و بالتــالي مــدى تبعيــة اإلنتــا

 القومي لإلنتاج العالمي، و يقاس متوسق الميل لالستيراد من خالل المعادلة التالية:
 

 
 

و كلمــا كــان متوســق الميــل لالســتيراد كبيــرا دل ذلــك علــى أن هــذه الــدول تعتمــد علــى   
 ناها.أن ذلك ال يعني فقـر الدولة أو غ الواردات بشكل كبير لكي تعيش إال

 و هـي دولـة غنيـــة 70%وسق الميل لالستيراد فيها يسـاوي فمثال دولة ما قد يكون مت   
 ابل قيمة الواردات مرتفعة و بنفس الوقت الدخل القومي مرتفع لدولة مثل الكويت، و بالمق ألن

  إال أن قيمـة 70%قد نجد دولة أخرى كالصومال متوسق الميل لالستيراد فيها يسـاوي   
 القــومي منخف ـــة بســـبب فقرهــا، إال أنـــه يمكـــنالــواردات فيهـــا منخف ـــة و كــذلك قيمـــة الـــدخل 

  القول أن هذه النسبة تدل على مدى مساهمة اإلنتاج العالمي في تكملة اإلنتاج القومي.
 نسبـــة التبــادل: (ج

   تبين هذه النسبة عالقة الصادرات بالواردات و على وجه التحديـد تو ـح كيـف تـتحكم  
   الســلع المســتوردة تحصــل عليهــا فــي مقابــل كــل صــادرات الدولــة فــي وارداتهــا، و كــم وحــدة مــن

 وحدة من السلع المصدرة و تحسين نسبة التبادل من خالل واحدة من المعادلتين التاليتين:
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سيطرة صادرات الدولة على واراداتها، كما تدل على مقـدار  تدل نسبة التبادل على مدى
ي رج، فـدذا كانـت النســبة أكبـر مـن واحـد صــحيح كـان ذلـك فــالقـوة الشـرائية للدولـة بالنســبة للخـا

 صالح الدولة. 
 تنموي للتجارة الدوليةالمطلب الثالث: الدور ال

بلـدان  تعتبر التجارة الدولية احدى الركائز األساسية في التنمية االقتصادية ألي بـلــد مـن
ى قطاعـات اقتصـادية أخـر  الـى فهـي باإل ـافة ،المتقدمة منها و النامية علـى حـد ســواءالعالـم 

و تقـــدم  المعيشـــةتســـاهم بفاعليـــة فـــي تنميـــة الـــدخل القـــومي و بالتـــالي تســـاهم فـــي رفـــع مســـتوى 
تصـادي المجتمعات، و تزداد األهمية النسبية للدور الذي تلعبه التجارة الدوليـة فـي النشـاط االق

لدوليــة أي إقامــة فــي حالــة البلــدان الناميــة بصــفة خاصــة، فهــي فــي أشــد الحاجــة الــى التجــارة ا
عالقــات اقتصــادية دوليــة بصــورة أشــمل حتــى تســتطيع أن تحقــق أهــدافا فــي التنميــة و التقــدم، 

مـة الالز حيث تحتاج هذه الدول الى استيراد السلع و المعدات الرأسـمالية و مسـتلزمات اإلنتـاج 
مكـــن أن الـــى برامجهـــا التنمويـــة، كمـــا تحتـــاج الـــى تســـويق و تعريـــف منتجاتهـــا المحليـــة، و ال ي

تتــاح لهــا هــذه العمليــات إال عــن طريــق الــدخول فــي معــامالت تجاريــة دوليــة و هنــا يعنــي أن 
 الـدول بل تلعب من وجهة نظـر تلـكالتجارة الدولية ال تؤدي دورا مهما للدول النامية و حسب 

 الدور األساسي في التنمية.
مــدى مقــدرتها  و علــى ذلــك تعتمــد و تتحــدد قــدرة الــدول علــى النمــو إلــى حــد كبيــر علــى

الخـارجي لمـا تحتاجـه مـن سـلع و خـدمات، و مـن هنـا كـان اهتمـام هـذه الـدول   على االسـتيراد
بزيـــادة صـــادراتها و الحيلولـــة دون تـــدهور معـــدالت تبادلهـــا حتـــى تظـــل قـــدرتها علـــى االســـتيراد 
مرتفعـة بمعنـى أنـه كلمـا زادت نسـبة صـادرات الـدول الناميـة كلمـا كانـت هـذه الـدول أقـدر علــى 

مجــاالت اإلنتاجيــة و مــن ثــم زيــادة معــدل النمــو االقتصــادي القــومي، مــن زيــادة االســتثمار فــي 
و هــذا الم ــمون يعبــر عــن أن التجــارة الدوليــة ترفــع مــن طاقــة   خــالل زيــادة الــدخل القــومي

الدولــة اإلنتاجيــة عــن طريــق اإل ــافة الــى رأس المــال الثالــث و هــذا مــا يزيــد مــن القــدرة علــى 
 فترات الالحقة.اإلنتاج في ال

 1فيما يلي الفوائد التي تمكن أن تعود على الدول من كل من االستيراد والتصدير.
 

                                                           
 .24 .، صبقاس، مرجع التجارة الدولية األسس و التطبيقاتشريف علي الصوص،   1
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 :فـوائد االستيـراد أوال 
ي فــي بدايــة مرحلــة التنميــة االقتصــادية فــي نمــو الــدخل القــومي يســاهم االســتيراد الرأســمال

التنميـة، إذ أنـه يـتم بشكل غير مباشـر عـن طريـق تمكـين االقتصـاد القـومي مـن مواجهـة أعبـاء 
ن توفير المعدات و التجهيزات و الخبـرات الالزمـة لهـذه التنميـة عـن طريـق االسـتيراد و ذلـك مـ

ة كما أن االستيراد يتيح الفرصة للحصول على بعض السـلع بتكلفـأجل زيادة اإلنتاج و تنويعه 
 فيـة محليـا، أوأقل من انتاجها محليا و اتاحة الفرصـة للحصـول علـى سـلع ال تنـتج بكميـات كا

راد مطلقــا، لعوامــل مناخيــة أو نتيجــة لســوء مواقــع المــوارد الطبيعيــة و مثــل هــذا االســتي ال تنــتج
 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 

ـــاج، و إذ بعـــد أن تصـــل تلـــك الصـــناعات عليهـــا،  ـــة الفـــائض فـــي اإلنت مـــن التطـــور إلـــى مرحل
الفــائض عــن حاجــة األســواق المحليــة ال يصــبح أمامهــا إال الســبيل نحــو تصــريف هــذا الفــائض 

البقــــاء فـــي الســــوق، كمـــا أن صــــناعات  وفـــي األســـواق الخارجيــــة مـــن أجــــل النمـــو و التوســـع 
لمعيشـــة فـــي الدولـــة بشـــكل عـــام و ألفرادهـــا بشـــكل التصـــدير ال تـــؤدي فقـــق إلـــى رفـــع مســـتوى ا

خــاص فنمــو تلــك الصــناعات كنتيجــة لتوســيع أســواقها محليــا و دوليــا يعنــي هــذا توســيع قاعــدة 
يــد تحميــل التكــاليف الثابتــة ممــا يــؤدي الــى تحقيــق التكلفــة االجماليــة و ذلــك يتــيح الفرصــة لتحد

الصــناعات دفــع أجــور عاليــة نســبيا  و كــل هــذا يتــيح لهــذهبالتــالي تنميــة أكثــر،  و أســعار أقــل
للعــاملين فيهــا مقارنــة مــع األجــور للعــاملين فــي قطاعــات أخــرى، و مــع مــرور الوقــت قــد يكــون 

رائح لذلك األثر في رفع األجور في تلك القطاعات مما يؤدي إلى رفع القدرة الشرائية لهذه الش
 دة.و يؤثر ذلك على استهالكها لسلع و خدمات منتجة محليا أو مستور 

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 

ت عـن األمثل لإلمكانيات و الموارد المتاحة، كما تؤدي إلى إعادة التوازن إلـى ميـزان المـدفوعا
علــــى عمــــالت صــــعبة، كمــــا تســــاهم كــــذلك فــــي زيــــادة حركــــة التبــــادل الفنيــــة طريــــق الحصــــول 

والخبــــرات و التكنولوجيــــة و تبــــادل عنصــــر العمــــل و انتقــــال رؤوس األمــــوال ممــــا تحقــــق لهــــا 
 مكاسب و إيجابيات تعود بالنفع و الفائدة على اقتصاد و رفاه مجتمعاتها.
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 المبحث الثاني: النظريات المفسرة للتجارة الخارجية
د حظــي الفكــر االقتصــادي فــي مجــال االقتصــاد الــدولي خــالل القــرن العشــرين بالعديــد لقــ

ارة الحديثة و المتجددة لالقتصاديين و خاصـة تلـك التـي تعنـي بالنظريـة البحتـة للتجـمن اآلراء 
أدى  قــدالدوليــة، كمــا أن ظهــور بعــض النظريــات و النمــاذج الجديــدة لتفســير التجــارة الدوليــة  

نظريـات أحـدث اعتمـدت علـى تطـوير الفـروض التـي قامـت عليهـا النظريـات  إلى التوصل إلـى
أن الحصـــر الكامـــل و الـــدقيق للبحـــوث و الدراســـات التـــي أجريـــت فـــي هـــذا  التـــي ســـبقتها، كمـــا

المجــال خــالل ســنوات القــرن العشــرين يعتبــر أمــرا صــعبا جــدا، و لــذلك ســيتم التركيــز فــي هــذه 
الفكـــر االقتصـــادي المتعلـــق بنظريـــات  ي مـــر بهـــاالدراســـة علـــى اســـتعراض أهـــم التطـــورات التـــ

ظريــة التجــارة الدوليــة انطالقــا مــن النظريــة الكالســيكية بشــقيها القــديم و الحــديث وصــوال إلــى الن
التكنولوجيــة باعتبارهـــا أحـــدث نظريـــة فـــي التجـــارة الخارجــة التـــي حاولـــت إعطـــاء تفســـير وقعـــي 

 للعالقات التجارية الدولية.
 الكالسيكية في التجارة الخارجية المطلب األول: النظرية

لقـــد ظهـــر الفكـــر الكالســـيكي فـــي الربـــع األخيـــر مـــن القـــرن الثـــامن عشـــر و أوائـــل القـــرن 
 و الــذي يفســر التجــارة الدوليــة كنشــاط ال يــنتي بــالنفع علــىالتاســع عشــر، كــرد للفكــر التجــاري 

ائض فــي الميـــزان كــل البلــدان المتبادلـــة أي أن البلــد يعتمــد علـــى تحقيــق الثـــروة مــن خــالل الفـــ
 التجاري و تتدخل الدولة في تحقيق ذلك.

 وهي كالتالي: :سيكي للنفقات المطلقة و النسبيةأوال: التحليل الكال 
 التجاريون )الفكـر المركنتالي( و نظرية التجارةالخارجية:-1

  بننــــــه مجموعــــــة المعتقــــــدات Mercantalismالمركنتــــــالي يعــــــرف الفكــــــر التجــــــاري )
م و التـــي اســـتهدفت 1750 – 1500ي ســـادت أوروبـــا خـــالل الفتـــرة مـــن عـــام االقتصـــادية التـــ

التجاريـة الدوليــة، و الغــرض األساســي  الـتحكم فــي األنشــطة االقتصـادية المحليــة و المعــامالت
من هذه السياسات و المعتقدات هو تراكم ثـروة األمـم و لعـل الظـروف التـي سـادت أوروبـا فـي 

كشــافات الجغرافيــة التــي األفكــار و التــي ت ــمنت االست هــذهتلــك الفتــرة قــد ســاعدت علــى خلــق 
ة لتــدفق المعــادن النفيســة مــن العــالم الجديــد الــى أوروبــا، هــذا إلــى جانــب النمــو أعطــت الفرصــ

الســـكاني و تزايـــد أهميـــة طبقـــة التجـــاريين علـــى حســـاب الطبقـــة االقطاعيـــة، هـــذا و يـــرى الفكـــر 
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معادن النفيسة )الذهب، الف ـة  و نظـرا ألن التجاري أن ثروة األمم تقاس بما تحتفظ به من ال
ثــروة العــالم كلــه ثابتــة فــدن المكاســب التــي تحققهــا إحــدى الــدول البـــد أن تكــون علــى حســاب 

 الدول األخرى.
 1رئيسية هي: ثالثة قطاعاتيتكون من  النظام االقتصادي أن التجاري يرى الفكر 

 أن طبقـة التجـاريين هـي الطبقـة )القطاا اإلنتاجي، القطاا األولي، القطـاا الخـارجي  و
علـى مجموعـة مـن االفترا ـات المهمة في عملية النمو االقتصادي، كمـا يقـوم الفكـر التجـاري 

بر عنصر العمل هو أهم عناصر اإلنتاج في عملية النمـو، حيـث اسـتخدم التجـاريون حيث يعت
 ل فــي انتاجهــا مــنبمــا يبــذنظريــة القيمــة فــي العمــل و الــذي يعنــي أن قيمــة الســلع يــتم تحديــدها 

د علـى  ـرورة كـساعات عمل، كذلك ال يـؤمن الفكـر التجـاري بمبـدأ الحريـة االقتصـادية بـل يؤ 
التدخل الحكومي في النشاط االقتصادي و يرتبق هذا األمر بافتراض أن االقتصاد يعمل عنـد 

 لتـاليمستوى أقل من العمالة الكاملة، بمعنى أن االقتصاد يعـاني مـن وجـود مـوارد عاطلـة و با
فـــدن زيـــادة العـــرض النقـــدي مـــن خـــالل تـــدفق النقـــد مـــن الخـــارج ســـوف يحفـــز اإلنتـــاج و يزيـــد 

 التوظيف و ال ينعكس في ارتفاا مستوى األسعـار.
o :دور الحكومة في الفكر التجاري 

تلعب الدولة دورا مهما في الفكـر التجـاري حيـث تقـوم برقابـة تبـادل العمـالت أو المعـادن 
ر م فـي الرقابـة عــرف بـددارة الســبائك، حيـث ال تسـمح الدولــة لألفـراد بتقــديالنفيسـة و ذلـك النظــا

و بعــد موافقــة الحكومــة، و لــم يقتصــر  الــذهب أو الف ــة إلــى الخــارج  إال فــي ظــروف محــددة
دور الحكومــة علــى مراقبــة تحركــات الــذهب النقــدي بــل قامــت بتكــوين احتكــارات  ــخمة فــي 

ض مــن انشــائها هــو تحقيــق أربــاح احتكاريــة  ــخمة مجــال النقــل و التجــارة و التــي كــان الغــر 
اري، و قـد نـادى التجـاريون بوجـوب ارتكـاز السياسـة فـي الرصـيد اإليجـابي للميـزان التجـ تساهم

 2التجارية على المحورين التاليين:
 
 
 

                                                           
 . 32 .، صبقا، مرجع سالتمويل الدولي و نظريات التجارة الخارجيةشقيري نوري موس ى و آخرون،   1
 .80 .، صبقا، مرجع سو التنظيم تنظير التجارة الخارجية بين السامي عفيفي حاتم،   2
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 المحور األول: -أ
يتعلق ب رورة العمل على تنفيذ الواردات من خالل اخ اعها للقيـود الجمركيـة أو غيـر 

يـث ركية، و كان منطق النظرية يوجب معاملـة السـلع المسـتوردة علـى قـدم المسـاواة مـن حالجم
 اخ اعها للقيود الجمركية و غير الجمركية دون تفرقة من أنواا السلع.

 المحور الثاني: -ب
و يـــرتبق ب ـــرورة تشـــجيع الصـــادرات مـــن خـــالل تقـــديم صـــور الـــدعم الالزمـــة فـــي شـــكل 

ع عمليات إعادة التصدير من خـالل اتبـاا نظـام الـدروباك اعانات التصدير من ناحية و تشجي
علـــــى المنتجـــــات  و الـــــذي معنـــــاه الســـــماح للمصـــــدرين باســـــتعادة الرســـــوم الجمركيـــــة المدفوعـــــة

 المستوردة بشرط أن يتم تصدير هذه المنتجات فيما بعد.
س القـرنين السـادصبـًا داخل المملكة المتحدة خـالل لقد وجد مذهب التجاريين مجااًل خ و

و اســبانيا، أمــا هولنــدا فقــد كانــت  و لقــد امتــد أثــره إلــى كــل مــن فرنســا عشــر و الســابع عشــر،
ــم تتــنثر كثيــرا بــالفكر التجــاري فــي الثــروة و التجــارة الخارجيــة، غيــ ر أن الدولــة الوحيــدة التــي ل

مطلــع القــرن الثــامن عشــر شــهد نوعــا مــن اال ــمحالل التــدريجي لمــذهب التجــاريين، كمــا أن 
ع فــي التــوازن االقتصــادي التلقــائي قــد فتحــت أمــام مفــاهيم جديــدة فــي توزيــ   هيــــوم نظريــة    

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 

 لــة فــي تنظــيم الحيــاة االقتصــادية إال بالقــدر الــذي تفر ــه مقت ــيات العمــلمجــااًل لتــدخل الدو 
لتــي فــي التــوازن االقتصــادي التلقــائي الدعامــة األساســية ا هيــــوملدولــة المرافــق، و تشــكل نظيــر 

    ثــروة األمم.آدم سميثبني عليها الفكر الكالسيكي مع ظهور كتاب    
 مقــومات الفكـر الكالسيكي: -2

فــي التجـــارة الخارجيـــة جـــزًءا ال يتجــزأ مـــن الفكـــر الكالســـيكي و  ر الكالســـيكييشــكل الفكـــ
الفروض التي يقوم عليها بصفة عامة، من هنـا قد يكون من المفيــد عـرض األركـان األساسـية 

عامــة و الفكــر الكالســيكي فــي التجــارة الخارجيــة بصــفة للفكــر االقتصــادي الكالســيكي بصــفة 
ليالت قوانين النفقة المطلقـة و النفقـة النسـبية، و المقصـود و ذلك قبل الخوض في تح خاصة،

ـــة الكالســيكية القديمــة مجموعــة األفكــار االقتصــادية التــي و ــع أصــولها     باصــطالح النظري
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و أسـهم فـي تطويرهـا العديـد مـن المفكـرين االقتصـاديين    ثــروة األمـمفي كتابة       آدم سميث
 أمثـال:
و آخــرون غيـر أنـه ذلـك ال يعنـي أن هـؤالء    دافيـــد ريكــاردو   ،   جـون باتيست ســاي  

قـد جمعتهم وحدة الراي في المو وعات التي تناولوها بالدراسة و التحليل و يمكن اسـتخالص 
      فــــي التجــــارة الخراجيــــة يرتكــــز عليهــــا الفكــــر االقتصــــادي الكالســــيكي لتــــيالــــدعائم األساســــية ا

 :1يلي فيما
 االقتصادية: ةالحياعـدم تدخل الدولة في  -أ

 و بلـــورة تطبيقيــة، ثــم اتجهــوا بكتابــاتهم لخدمــة اهــتم رواد الفكــر الكالســيكي بمو ــوعات 
ق ية التي يتصدون للدفاا عنها، و في هذا الخصوص فقد انشـغل الفكـر الأفكارهم الخاصة ب

مــن  التجــارة الخارجيــة االقتصــادي الكالســيكي بق ــية الحريــة االقتصــادية و إقــرار مبــدأ حريــة
و خالل بيان مساوئ تدخل الدولة فـي تنظـيم الحيـاة االقتصـادية و ترتيـب عناصـرها الرئيسـية، 

، تفسـح المجـال أمـام هـذا النظـام الطبيعـي لكـي ينخـذ مجـراه مـن خـالل نليس على الدولـة إال أ
 ترك األفراد أحرارا في مزاولة أنشطتهم االقتصادية.

 المصلحة العامة: االنسجام التلقائي بين المصلحة الخاصة و -ب
و  و تماشــــيا مــــع الدعامــــة األولــــى و حرصــــا علــــى تقويــــة كيانهــــا تــــنتي الدعامــــة الثانيــــة

مــة إقــرار فكــرة االنســجام التلقــائي بــين المصــلحة الخاصــة األفــراد و المصــلحة العاالمتمثلــة فــي 
للمجتمــع فماليــين األفــراد الــذين ال يحــركهم حــافز ســور مصــلحتهم الخاصــة إنمــا يعملــون دون 

، و م ـــمون وعــي أو تـــدبير لتحقيـــق مصــلحة المجتمـــع و كـــننهم مـــدفوعون بفعــل اليــــد الخفيــــة
ذلـــك أنـــه إذا تـــرك الفـــرد حـــرا يســـعى الـــى تحقيـــق مصـــلحته الخاصـــة، و يختـــار بنفســـه النشـــاط 
االقتصادي الذي يرغب فيه، فدن ذلك سوف يؤدي تلقائيا الى تحقيق المصلحة العامة و التـي 

 السيكي عبارة عن تجميع للمصالح الفردية معـا.هي وفقا للتفكير الك
االنسـجام التلقـائي بـين المصـلحة الخاصـة و المصـلحة  و يرجع الف ـل فـي بيـان دعامـة

الـــذي يمكـــن مـــن اظهـــار عـــدم التعـــارض بـــين ســـعي األفـــراد وراء    آدم ســـميثالعامـــة الـــى    
لكبــرى المســؤولة االقتصــادية ا مصــلحتهم الشخصــية و بــين مصــلحة الجماعــة فــي التنظيمــات

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

 .83. ، صبقا، مرجع سالتجارة الخارجية بين التنظير و التنظيمسامي عفيفي حاتم،   1
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األفــــراد و تلقائيــــة و دون تخطــــيق ســــابق نتيجــــة الجتهــــاد و التــــراكم الرأســــمالي نشــــنت بطريقــــة 
آدم     سـعيهم نحـو تحقيـق مصـلحتهم الخاصـة و يعكـس هـذا التحليـل الثقـة الكبـرى التـي أوالهـا

    لقوى اليد الخفية التي تدفع األفراد دون إدراك نحو تحقيق المصلحة العامة.سميث
 :نظرية التوازن االقتصادي التلقائي ''دافيــد هيــوم'' -ج

يرتكـز الفكــر االقتصــادي الكالســيكي علــى نظريـة هيـــوم فــي التــوازن االقتصــادي التلقــائي 
ن الـــدول أطـــراف يالنفـــيس بطريقـــة تلقائيـــة بـــو التـــي تـــتلخص فـــي جوهرهـــا فـــي توزيـــع المعـــدن 

التبــادل الــدولي دون حاجــة الــى التــدخل مــن طــرف الســلطات االقتصــادية فــي هــذه الــدول، و 
تفصــيل ذلــك أن التــوازن االقتصــادي الخــارجي يتحقــق حالــة اختاللــه عــن طريــق انبعــاث قــوى 

فــدن ذلـك يــؤدي الــى حـدث عجــز فـي الميــزان التجـاري  فــدذاتلقائيـة كفيلــة بدصـالح هــذا الخلـل، 
ـــة مـــن المعـــدن النفـــيس و هـــو مـــا يـــؤدي طبقـــا لنظريـــة كميـــة النقـــود الـــى  نقصـــان رصـــيد الدول
انخفـــاض المســـتوى العـــام لألســـعار، و بالتـــالي انخفـــاض أســـعار الصـــادرات و ارتفـــاا أســـعار 
الواردات، و يؤدي ذلك الى زيادة الطلب العالمي على الصادرات الوطنيـة و انخفـاض الطلـب 

الـى ان يتالشـى العجـز فـي الميـزان التجـاري و لقـد حـدث ذلـك كلـه مـن  ي على الوارداتالوطن
 التلقائية دون أي تدخل من جانب الدولة. خالل انبعاث مجموعة من القوى االقتصادية

ـــل  و فـــي واقـــع األمـــر أن هـــذه النقطـــة تشـــكل الدعامـــة النقديـــة لســـالمة و منطقيـــة التحلي
ا و بــدون االقتنــاا بمنطقيــة اإلنتــاج التــي توصــلت إليهــ ،رجيــةالعينــي للتجــارة الخااالقتصــادي 

 ،دنظريــة التــوازن االقتصــادي التلقــائي و هــي النظريــة المعتمــدة بــدورها علــى نظريــة كميــة النقــو 
فدنــــه يصــــعب التســــليم بصــــحة النتــــائج التــــي توصــــلت اليهــــا النظريــــة الكالســــيكية فــــي التجــــارة 

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

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

لمسـاوي لـه عنـد كـل مسـتوى مـن صرف هـذا القـانون الـى أن العـرض يخلـق الطلـب او ين
مســــاواة التشــــغيل، معنــــى أن المســــاواة بــــين العــــرض الكلــــي و الطلــــب الكلــــي تعتبــــر مســــتويات 

 ـرورية، بحيــث يشـكالن فــي الحقيقـة شــيئًا واحـدًا، و بحيــث يكـون لهمــا منحنـى واحــد و يعنــي 
ع بحيــث هــذا أن العــرض الكلــي هــو المتغيــر األساســي المســتقل و أن الطلــب هــو المتغيــر التــاب
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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 األفــراد يشــترون مــا 

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

فـــــدخول النقـــــود فـــــي التحليـــــل فريـــــق آخـــــر، أي أن النقـــــود ال تطلـــــب إال لتحويلهـــــا إلـــــى ســـــلع، 
تحليله لقانون األسـواق فـي ظـل    سـاي   فلقد أقام ر من نتائج هذا التحليل، ياالقتصادي لم يغ

خصـائص نظـام المقاي ـة، و انتهـى مـن هـذا التحليـل الـى ان المنتجـات  اقتصاد عيني تسـوده
تتبادل مع المنتجات، ثم ادخل بعد ذلك النقود في التحليل االقتصادي، و انتهى مـن ذلـك الـى 
ـــل فـــي ظـــل  ـــم يغيـــر فـــي النتـــائج التـــي توصـــل اليهـــا مـــن التحلي أن هـــذا التطـــور فـــي التحلـــل ل

قد أخذ النقود على أنها وسيلة للتبادل، و يكون بـذلك قـد    ســاياالقتصاد العيني، حيث أن    
 استبعد االكتناز.

 فرضية التوظيف الكامل: -ه
بـــالتوظف  و مـــن الـــدعامات الهامـــة للفكـــر االقتصـــادي الكالســـيكي هـــو الفـــرض الخـــاص

هـــي األخـــرى بتحقيـــق  الكامـــل و الـــذي يرتكـــز بصـــفة خاصـــة علـــى وجـــود قـــوى تلقائيـــة تتكفـــل
 اء على البطالـة حالـة وقوعهـا، فوجـود البطالـة فـي سـوق العمـل يعنـي الكامل و الق التوظيف

أن عرض العمل اكبر مـن الطلـب عليـه، األمـر الـذي يـؤدي الـى انخفـاض مسـتويات األجـور، 
و بالتـالي انخفــاض مســتويات تكلفــة اإلنتــاج و مــا يــرتبق بهــا مــن تزايــد فــرص تحقيــق الــربح، و 

مين سـعيا الـى تحقيـق أقصـى ربـح ممكـن الـى طلـب يؤدي هذا الو ع األخير الى اقبال المنظ
 تناقص البطالة تدريجيا الى أن تختفي.السائد في السوق و يعني ذلك  عمالة جديدة باألجر

 نظريـة النفقات المطلقة '' آدم سميث'': -3
 مدخل لنظرية النفقات المطلقة:  -أ

 قتصادي الكبيـراقتصادي كالسيكي حاول تفسير قيام التجارة بين الدول هو االلعل أول 
، حيــث اســتخدم ســميث 1886فــي كتابــه الشــهير ثــروة األمــم الــذي صــدر عــام    آدم ســميث   

مفهـوم الفــرق المطلـق فــي التكــاليف اإلنتاجيـة بــين الـدول أو مــا أصــبح يطعـرف بــالميزة المطلقــة، 
علـــى األقـــل أو مجموعـــة مـــن الســـلع يمكـــن أن تنـــتج ســـلعة واحـــدة  ةحيـــث افتـــرض أن كـــل دولـــ

حقيقية أقل مما يستطيع شركاؤها التجاريين و بالتالي فدن كـل دولـة ستكسـب أكثـر فيمـا بتكلفة 
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و مــن ثــم  ،إذا تخصصــت بتلــك الســلعة أو مجموعــة مــن الســلع التــي تتمتــع فيهــا بميــزة مطلقــة
تقــوم بتصــدير مثــل هــذه الســلع و تســتورد الســلع األخــرى التــي تنتجهــا بكلفــة حقيقيــة أعلــى مــا 

، و لقــد اعتبــر ســميث أن الكلفــة الحقيقيــة تقــاس بمقــدار ســاعات العمــل الــدول األخــرى  تســتطيع
الالزمــة إلنتــاج وحــدة واحــدة مــن الســلعة وفقــا لنظريــة القيمــة المبنيــة علــى العمــل و حســب هــذا 

  1المفوه للقيمة فدن السلع ستبادل ببع ها وفقا لنسبة ساعات العمل المستخدمة في انتاجها.
 مبـدأ الميزة المطلقة: -ب

نســـتخدم المثـــال التـــالي مـــن خـــالل قـــا ممـــا ســـبق و لتو ـــيح فكـــرة الميـــزة المطلقـــة انطال
 الجدول:

 هما: الجزائر و مصر. نفترض أن العالم يتكون من دولتين -
 أن هناك سلعتين قد يتم انتاجهما هما: البطاطا و القطن. -
 أن تكلفة اإلنتاج تقدر بساعات العمل المبذول في انتاج السلعتين.  -

 (01الجـــدول رقــم )                              
 لسلعةمن ا نفقات االنتاج المطلقة مقدرة بساعات العمل الالزمة إلنتاج وحدة واحدة   

 
 
 
 
 
 
 

 السلعـة           
 الــــدولــة

 القطــــن البطــاطــا

 سـا     وحدة 4 سـا     وحدة 1 الجــزائر
 حدةسـا     و  3 سـا    وحدة 2 مصــر

 بالمصدر: من إعداد الطال
 
 
 
 

حســب الجــدول الســابق تحتــاج الجزائــر الــى ســاعة عمــل واحــدة إلنتــاج وحــدة واحــدة مــن ب
و معنــى ذلــك أن  القطــن،وحــدة واحــدة مــن  إلنتــاجســاعات  4البطاطــا، كمــا تحتــاج كــذلك إلــى 

ـــف انتاجهـــا  ـــك بالســـ 4الوحـــدة الواحـــدة مـــن القطـــن يكل عر وحـــدات مـــن البطاطـــا، و يعـــرف ذل
النســبي بــين الســلعتين، و فــي ظــل غيــاب النقــود فــدن أي فــرد يســتطيع أن يقــايض وحــدة واحــدة 

 وحدات من البطاطا. 4من القطن مقابل 

                                                           
 .24، مرجع سبق ذكره، ص االقتصاد الدولي نظريات و سياساتطالب عوض داود،   1
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وحــدة واحــدة مــن البطاطــا كمــا  إلنتــاجو بالمقابــل فــدن مصــر تحتــاج الــى ســاعتين عمــل 
قــود فهــذا وحــدة واحــدة مــن القطــن، و فــي ظــل غيــاب الن إلنتــاجســاعات عمــل  3تحتــاج الــى 

وحدة من البطاطا و يت ـح مـن  أن يقايض وحدة واحدة من القطن بـ  بدمكانهيعني أن الفرد 
ن مـحيـث أن الوحـدة الواحـدة الجدول السابق أن الجزائر تتمتع بميزة مطلقة في انتـاج البطاطـا 

ي الجزائـر أقـل البطاطا تحتاج الى عدد أقل من ساعات العمل مقارنة بمصر أي أن التكلفة فـ
 من التكلفة في مصر.

فـــدن مصـــر تتمتـــع بميــزة مطلقـــة فـــي انتـــاج القطـــن حيـــث أن الوحـــدة و مــن ناحيـــة أخـــرى 
عمـل مقارنـة بـالجزائر أي أن الالواحدة من القطن في مصر تحتـاج الـى عـدد أقـل مـن سـاعات 

 التكلفة في مصر أقل من التكلفة في الجزائر.
ارة بــين الــدولتين الجزائــر و مصــر بســبب اخــتالف فــدن هنــاك فرصــة لقيــام التجــو هكــذا 
 التبادل. لقة بينهما في انتاج السلعتين محلالمزايا المط

و بالتــالي فوفقــا لــرأي 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 

 تتخصص مصر في انتاج و تصدير القطن الى الجزائر.مصر و 
و التخصــص المقصــود فــي هــذه الحالــة هــو التخصــص الكامــل بمعنــى أن الجزائــر تقــوم 

لـى إلنتاج البطاطا و يعتمد فـي اسـتهالكه للقطـن ع ابتوجيه كافة عناصر اإلنتاج المتاحة لديه
د يها إلنتـاج القطــن فقــق و تعتمــداالسـتيراد مــن مصــر التـي بــدورها توجــه كــل المـوارد المتاحــة لــ

 ورة كاملة على استيراد البطاطا من الجزائر.بص
 دور التجارة الخارجية عند '' آدم سميث '':  -ج

بالفائـــدة علـــى كافـــة الـــدول أطـــراف التبـــادل  تعـــود التجـــارة الخارجيـــة "آدم ســـميث"حســـب 
علـــى طـــرف مـــن  مـــن غيـــر المتصـــور أن تعـــود التجـــارة الخارجيـــة بالفائـــدة هالـــدولي، بمعنـــى أنـــ

الـــدولي دون بـــاقي الـــدول األخـــرى المشـــتركة فـــي عمليـــات التجـــارة الخارجيـــة  لأطـــراف التبـــاد
و زيادة تقسيم العمل تعم كافة الدولة المشـتركة فـي فالفائدة التي تعود من اتساا نطاق السوق 

الرأسـمالي أن التجـارة الخارجيـة تسـاهم فـي زيـادة التـراكم  "آدم سميث"التبادل الدولي  كما يرى 
لكافة الدول المشتركة في التبادل الدولي، و من هـذا المنطلـق يعتبـر سـميث  و القدرة اإلنتاجية

زيــادة كميــة أحــد مــوارد الثــروة هــو األثــر الجــوهري لقيــام التجــارة الخارجيــة هــذا فــي نفــس الوقــت 
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المختلفـة  الذي شكل أثر هذه التجارة على التوزيع األمثـل لعناصـر اإلنتـاج علـى االسـتخدامات
 1اثرا ثانويا.

وجــوب  الــىو اســتنادا الــى هــذا التحليــل انتهــت نظريــة آدم ســميث فــي النفقــات المطلقــة 
ــــق هــــدف السياســــات  ــــود رغبــــة فــــي تحقي ــــرك التجــــارة الخارجيــــة حــــرة غيــــر خا ــــعة ألي قي ت

ن ألي نـوا مـن القيـود مـفخ ـوا التجـارة الخارجيـة  ،زيادة من ثـروة الدولـةالاالقتصادية و هي 
ئــرة قــدرة الدولــة علــى زيــادة الثــروة و حرمانهــا مــن االســتفادة مــن مزايــا توســيع دا نه الحــد مــنشــن

   منطقيـــا و مقنعـــا فـــي نفـــس آدم ســـميثالســـوق و زيـــادة تقســـيم العمـــل، و ان كـــان تصـــور    
كثـر الوقت فدنه لم يتمكن من الذهاب بعيدا تاركا المجال لغيره من االقتصاديين لطرح نماذج أ

 قوة.
 ية النفقات النسبية '' دافيد ريكاردو'':نظر  -4

 كل الدول لديها ميزة مطلقـة فـي اإلنتـاج، ففـي كثيـر مـن الـدولفي حقيقة األمر أنه ليس 
و خاصة النامية منها قد ال يتوفر لـديها ميـزة مطلقـة فـي أي مـن سـلعها بسـبب اسـتخدام طـرق 

ة كبيــرة لالسـتفادة مــن الــوفر  مـن بنــاء مشـاريع انتـاج مختلفــة غيـر كفــؤة عـالوة علــى عـدم تمكنهــا
ن فــي التكــاليف كمــا هــو الحــال فــي الــدول المتقدمــة اقتصــاديا، بالتنكيــد فــي هــذه الحالــة ال يمكــ

األقـل  كيف تستطيع هذه الدولو بالتالي  استخدام نظرية الميزة المطلقة لتفسير التجارة الدولية
رون على  رورة حماية صـناعة كفاءة منافسة الدول الصناعية المتقدمة، و بالتالي فدنهم يص

 هذه الدول النامية من المنافسة األجنبية غير العادلة.
و فـي    فقـد أو ـح ريكـارددافيــد ريكـاردومن هنا جاء جوهر النظريـة الميـزة النسـبية لــ:   

ر ميـزة مؤكـدا أن شـرط تـوف 1821ي صدر عام كتابه الشهير   مبادئ االقتصاد السياسي   الذ
مـن الـدخول فـي  احـدى السـلع لـيس  ـروريا لكـي تحقـق هـذه الدولـة مكاسـب مطلقة للدولة في

فــي  ية  التجــارة الدوليــة بــل يكفــي هــذه الــدول أن يتــوفر لــديها مــا أســماه ريكــاردو    بــالميزة النســب
يعتمــد علــى اخــتالف   ةحــبالمر احــدى أو بعــض الســلع التــي تنتجهــا و عليــه فــدن قيــام التجــارة 

ا أن بر الدول و ليس التكاليف المطلقة، و من هنا فدن الدولـة يمكنهـية للسلع عبالتكاليف النس
حتـى و لـو كانـت ذات تكـاليف حقيقيـة أكبـر مـن جميـع السـلع التـي  ةتحقق مكاسـب مـن التجـار 

 تنتجها مقارنة مع شركائها التجاريين المفتر ين.
                                                           

 .92 .بق ، صا، مرجع سالتجارة الخارجية بين التنظير و التنظيمسامي عفيفي حاتم،   1
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 االفتراضات األساسية لنظرية النفقات النسبية: -أ
مـن قبـل و هـي  سـميثفـس االفترا ـات التـي اعتمـد عليهـا ن افترض ريكـاردو فـي تحليلـه

وجـــود دولتـــين و ســـلعتين و نـــوعين مـــن عناصـــر اإلنتـــاج و حريـــة التجـــارة و المنافســـة الكاملـــة 
باإل ـــافة الـــى االعتمـــاد علـــى نظريـــة القيمـــة فـــي العمـــل عنـــد قيـــاس تكلفـــة انتـــاج الســـلع مـــع 

 1كي منها:افتراض باقي االفترا ات األخرى طبقا للتحليل الكالسي
 ن أنـواا تلـك المـواردأن الموارد االقتصادية لكل دولـة تظـل كمـا هـي ثابتـة و أن كـل نـوا مـ -

متجانســة ال تختلــف فــي درجــة  متمثــل تمامــا، بمعنــى أن عنصــر العمــل يتكــون مــن وحــدات
 الخصوبة أو الجودة.

أن عناصــــر اإلنتــــاج المختلفــــة )عنصــــر العمــــل، رأس المــــال، األرض و غيرهــــا  تتحــــرك  -
 هلة تامـــة مـــن نشـــاط الـــى آخـــر علـــى المســـتوى المحلـــي وفقـــا للعوائـــد الجديـــة لألنشـــطةبســـ

 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 مـن  -

 دولة الى أخرى.
ة الوحـدة الواحــدة مــن الســلع إلنتــاجن السـاعات الالزمــة للعمــل ثبـات تكلفــة اإلنتــاج بمعنــى ا -

تظل كما هي بصرف النظر عن الكمية المنتجة منها، و هذا األمر يجعـل منحنـى عـرض 
ثبــات التكــاليف هــو الســبب وراء  الســلعة ينخــذ الخــق األفقــي ال نهــائي المرونــة و لهــذ فــدن

 االتجاه الى التخصص الكامل بعد قيام التجارة.
   ظف الكامل لعناصر اإلنتاج أو االتجاه التلقائي الى التوظيف الكامل.التو  -
 مبـدأ المـزايا النسبية: -ب

لتو يح فكرة نظرية النفقات النسبية ننخذ المثـال التـالي و الـذي يت ـمن جـدوال لسـلعتين 
 2بين دولتين هما إنجلترا و البرتغال.

 
 

 
                                                           

 .26 .ص (،2010، جامعة الزقازيق: مصر)التجارة الدولية، كلية التجارةميرندا زغلول رزق،   1
 .34-32 .ص ، صهاملرجع نفس  2
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 (02الجـــدول رقــم )
 ات العمل الالزمة إلنتاج وحدة واحدة من السلعةتكلفة اإلنتاج مقدرة بساع

 السلعـة           
 الــــدولــة

 الطعــام المنسوجات

 سـا     وحدة 1 سـا     وحدة 2 انجلتــــــرا
 سـا     وحدة 4 سـا    وحدة 3        البرتغـــال

 المصدر: من إعداد الطالب
تـــع بـــني ميـــزة مطلقـــة حيـــث تكلفـــة انتـــاج نالحـــظ فـــي الجـــدول الســـابق أن البرتغـــال ال تتم

ظ الطعام و المنتوجات أعلى من تكلفتها في إنجلترا، و لكن بالتـدقيق فـي و ـع البرتغـال نالحـ
 نسب متفاوتة.بأقل كفاءة في انتاج السلعتين و لكن 

 
 سـابها ن تكلفة انتاج الطعام في البرتغال مقارنة بتكلفة انتاجها فـي إنجلتـرا يمكـن ان يـتم حإ

 تي:كاآل

  ×100  =  ×100  =400 % 

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

  مـن تكلفتهـا  % 150من ناحية أخرى أن تكلفـة انتـاج المنسـوجات فـي البرتغـال تمثـل فقـق
 في إنجلترا و التي تحسب كالتالي:

  ×100  =  ×100  =150 % 

مــن الوا ــح أن نقــص الكفــاءة فــي انتــاج المنســوجات أقــل مــن نقــص الكفــاءة فــي انتــاج 
م الطعام و هو ما يعنـي أن البرتغـال لـديها ميـزة نسـبية فـي انتـاج المنسـوجات عـن انتـاج الطعـا

 على الرغم من عدم تميزها بني ميزة مطلقة في انتاج السلعتين.
ة النسبية نجد إنجلتـرا أكثـر كفـاءة نسـبية متفاوتـة، حيـث أن تكلفـالتكاليف كن لحساب و ل

 انتاج الطعام فيها مقارنة بتكلفة انتاجها في البرتغال يمكن حسابها كاآلتي:
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  ×100  =  ×100  =25 % 

فقــــق مــــن تكلفتهــــا فــــي  % 25الطعــــام فــــي إنجلتــــرا تمثــــل  و هــــذا يعنــــي أن تكلفــــة إنتــــاج
 البرتغال.

  مــن تكلفتهــا  % 66,8مـن ناحيــة أخــرى أن تكلفــة انتـاج المنســوجات فــي إنجلتــرا تمثـل فقــق
 في البرتغال و التي تحسب كالتالي:

  ×100  =  ×100  =66,8 % 

لمنسـوجات، و هـو هذا يعنـي أن إنجلتـرا أي ـا اكثـر كفـاءة فـي انتـاج الطعـام عـن انتـاج ا
مــا يعنــي أن إنجلتــرا تملــك ميــزة نســبية فــي انتــاج الطعــام عــن انتــاج المنســوجات مــع الــرغم مــن 

 بميزة مطلقة في انتاج السلعتين.تمتعها 
را و عليه فدن تحليل ريكاردو قد اثبت انه من الممكن ان تقوم التجارة بـين كـل مـن إنجلتـ

طعــام و هــي الســلعة التــي تتمتــع فــي انتاجهــا و البرتغــال حيــث تتخصــص إنجلتــرا فــي انتــاج ال
بميزة نسبية و تقـوم البرتغـال بالتخصـص فـي انتـاج المنسـوجات و هـي السـلعة التـي تتمتـع فـي 

 انتاجها بميزة نسبية.
 مكاسب التجارة القائمة على التخصص وفقا لنظرية المزايا النسبية: -ج

يـل تين بعد التجارة وفقـا لتحلمن أجل معرفة المكاسب التي يمكن أن تتحقق بالنسبة للدول
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 

ردو ي الـذي و ـعه ريكـااالفتـراض الثـانالتجارة بدال من زيادة الكمية المستهلكة من السـلعتين، 
ن يتعلق بمعدل التبادل الدولي حيث أن كل دولة تقوم بمبادلة وحدة من الطعـام مقابـل وحـدة مـ

المنســوجات، معنــى ذلــك أن تقــوم إنجلتــرا التخصــص فــي انتــاج الطعــام و البرتغــال فــي انتــاج 
منسـوجات ثم يتم التبادل بينهمـا علـى أسـاس وحـدة مـن الطعـام مقابـل وحـدة مـن ال ،المنسوجات

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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 :وحدة من المنسوجات عام = وحدة من الط 1    المعدل الداخلي في إنجلترا 
 :وحدة من المنسوجات 1وحدة من الطعام= 1   المعدل الدولي المقترح وفقا لريكاردو 
 :وحدة من المنسوجات 1,33=  وحدة من الطعام=  1    المعدل الداخلي في البرتغال 

من الطعام مقابـل عـدد مـن  و بالتالي المعدل الدولي المقبول يجب أن يكون وحدة واحدة
وحدة و هـو مـا يحققـه  1,33و لكنه أقل من  ،الوحدات من المنسوجات أكبر من نصف وحدة

 ه ريكاردو.حبالفعل المعدل الدولي الذي اقتر 
 و من أجل تو يح المكاسب بعد التجارة من وجهة نظـر ريكـاردو التـي يجـب أن تتحقـق

بســاعات العمــل ، يجــب تقــدير تكلفــة انتــاج فــي صــورة انخفــاض فــي تكــاليف اإلنتــاج )مقاســة 
  وحدة واحدة من المنسوجات و الطعام قبل و بعد التجارة بالنسبة للدولتين.

I- :تكلفة اإلنتاج قبل قيام التجارة 
 تكلفـة انتـاج وحـدة تكلفة انتاج وحدة واحدة من الطعام في إنجلترا هو ساعة عمـل واحـدة و 

التكلفـــة الكليـــة مقـــدرة بســـاعات العمـــل هـــي مـــن المنســـوجات هـــو ســـاعتين، معنـــى ذلـــك أن 
 ثالث ساعات عمل للدولتين.

ــــاج وحــــدة  ــــاج وحــــدة طعــــام   تكلفــــة انت ــــاج فــــي إنجلتــــرا قبــــل التجــــارة = تكلفــــة انت تكلفــــة اإلنت
 ساعات عمل. 3منسوجات = 

 
 

=  تكلفة اإلنتاج في البرتغال قبل التجـارة = تكلفـة انتـاج وحـدة طعـام   تكلفـة وحـدة منسـوجات
 عات عمل.سا 7

II- :تكلفة اإلنتاج بعد قيام التجارة 
 ا في انتاج الطعام )الـذي تتمتـع فـي انتاجـه بميـزة نسـبية  فدنهـ قامت إنجلترا بالتخصص إذا

تحتـــاج الـــى انتـــاج وحـــدتين مـــن الطعـــام، الوحـــدة األولـــى تخصـــص لالســـتهالك المحلـــي و 
 فـي هـذه الحالـة فـدن تالثانية الى التصدير الى البرتغـال مقابـل وحـدة واحـدة مـن المنسـوجا

 تكلفة اإلنتاج تصبح ساعتين عمل أي:
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عد بوحدة طعام تصدر للبرتغال    لالستهالك تكلفة اإلنتاج في إنجلترا = وحدة طعام محلي
 ساعة عمل 2ساعة عمل =  1ساعة عمل    1التجارة = 

 أي:  ظ أن تكلفة اإلنتاج بالنسبة إلنجلترا قد انخف ت بمقدار ساعة عمل واحدةنالح
 تكلفة اإلنتاج بعد التجارة –المكسب من التجارة = تكلفة اإلنتاج قبل 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 

دن صدير الى إنجلترا مقابـل وحـدة واحـدة مـن الطعـام، و فـي هـذه الحالـة فـالوحدة الثانية للت
 ساعات عمل أي: 6تكلفة اإلنتاج تصبح 

 
 
 
 
 

منسوجات لالستهالك المحلي   وحدة منسوجات تكلفة اإلنتاج في البرتغال = وحدة  
  ساعات عمل 6ساعات عمل =  3ساعات عمل    3للتصدير إلنجلترا = 

نتاج بالنسـبة للبرتغـال قـد انخف ـت أي ـا بمقـدار سـاعة عمـل واحـدة نالحظ ان تكلفة اال
ـــيس بال ـــرورة ان يظهـــر صـــورة انخفـــاض فـــي  ـــا ان المكســـب مـــن التجـــارة ل ـــد هن يجـــب التنكي

و الســلعتين أنمــا يتحقــق مــن خــالل زيــادة مســتوى االســتهالك مــن احــد الســلعتين إالتكــاليف و 
 ري أن تتنوا بالتسـاوي بـين أطـراف التبـادل،، كذلك فدن المكاسب من التجارة ليس بال رو معا

المهــم فــي هــذه الحالــة أن تحقــق كــل دولــة قــدرا مــن المكاســب قــد يفــوق أو يقــل أو يســاوي مــا 
 يحصل عليه شركاؤها في التجارة.

 و نظرية القيـم الدوليـة: "جــون ستيوارت ميـل" -5
 مدخل الى نظرية القيم الدولية: -أ

يتحـــدد بهـــا معـــدل لريكـــاردو عـــن بيـــان الكيفيـــة التـــي  لقـــد عجـــزت نظريـــة النفقـــات النســـبية
التبادل الدولي الفعلي حيث اقتصرت على مجال تحدده قيمة تمثل الحد األدنى و أخرى تمثـل 
الحــد األقصــى و أن قيمــة معــدل التبــادل يتــراوح بينهمــا، و بالتــالي لــم تســتطيع أن تحــدد مقــدار 

جــون الـدولي، لـذلك جـاءت نظريـة    الكسب الذي يحصل عليه كل طرف مـن طرفـي التبـادل 
لتبــرز فكــرة الميــزة النســبية، فبينمــا يــرى ريكــاردو أن النفقــة النســبية هــو تثبيــت    ميـــل ســتيوارت

بـين حالـة التبـادل  "جـون سـتيوارت مــيل"ج، يفـرق اكمية اإلنتاج إلبراز الفروق في نفقات االنت
ـــ ـــدولي حيـــث يـــرى أن معـــدل التب ـــادل ال ـــة التب ـــداخلي و حال ـــا لنفقـــات ال ـــداخلي يتحـــدد وفق ادل ال
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اإلنتـــاج النســـبية فـــي الـــداخل، و هـــذا ال ينطبـــق علـــى التبـــادل الـــدولي، لـــذلك يعتمـــد فـــي اطـــار 
تحليلــه لحالـــة التبـــادل الـــدولي تثبيـــت النفقـــة و التـــي هــي وفـــق نظريـــة العمـــل فـــي القيمـــة ليبـــرز 

ن إنتاجيـــة العمـــل الفـــرق فـــي اإلنتـــاج و مـــن ثـــم الفـــروق فـــي اإلنتاجيـــة حيـــث يـــرفض افتـــراض أ
 العمل من دولة الى أخرى. إنتاجيةواحدة في كل من الطرفين المتبادلين ليحل محله اختالف 

 و عليـه فقـد اعتمـدت نظريـة القـيم الدوليـة علـى اخـتالف الكفـاءات النسـبية للعمـل لتفســير
 التجـــارة الخارجيـــة، و تعتبـــر أن معـــدل التبـــادل الـــدولي و شـــروطه هـــو الـــذي علـــى أساســـه يـــتم

 توزيع الكسب بين أطراف التجارة الدولية.
إن تحليــل نظريــة القــيم الدوليــة و قصــد صــياغتها فقــد تــم االعتمــاد علــى اشــتقاق منحنــي 

ادل الطلب المتبادل من منحنيي االنفاق الكلي، و من ثـم تمثيلهـا بيانيـا قصـد تحديـد معـدل التبـ
رجيـــة بالنســـبة لطرفـــي التبـــادل الـــدولي و الـــذي بموجبـــه يتبـــين مقـــدار الكســـب مـــن التجـــارة الخا

  ية.  الدولي، و من ثم يمكن اعتبار أن نظرية القيم الدولية هي امتداد لنظرية التكاليف النسب
                 جـوهر نظرية القيـم الدولية: -ب

وة و طبقا لهذه النظرية فدن نسب التبادل الفعلية أو شروط التبادل الدولي تتحـدد طبقـا لقـ
دولـة علـى منتجـات الدولـة األخـرى، أو بتعبيـر متكـافئ علـى الطلـب المتبـادل مرونة طلب كـل 

كـل دولـة لـدفع قيمـة واردتهـا مـن األخـرى هـذا مـا أسـماه جـون  أي عندما تكـافئ قيمـة صـادرات
لسـد  الذي بـدأه جـون سـتيوارت ميـل كماال للمشواراست   قانون الطلب المتبادل   ستيوارت ميل 

لقـــــانون النفقـــــات النســـــبية اســـــتطاا االقتصـــــاديان الكالســـــيكيان    الثغـــــرة فـــــي تحليـــــل ريكـــــاردو 
ــــاني لقــــانون الطلــــب المتبــــادل و يقصــــد بمنحنيــــات  مارشــــال   و    ايــــدجورث   تقــــديم تحليــــل بي

ت قـأن منحنى طلب مصر على منتجات سوريا يعبر في نفس الو العرض و الطلب المتبادل، 
و    م الخلــق بــين هــذه المنحنيــاتعــن عــرض مصــر لصــادراتها الــى ســوريا، لــذلك يجــب عــد

بـــين عـــرض و طلـــب ســـلعة  المنحنيـــات العاديـــة للعـــرض و الطلـــب التـــي تقـــوم بتحديـــد العالقـــة
 النقدية في اطار نظرية الثمن. معينة و أسعارها
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 ـه                                 ن                            )س(       كمية المنسوجات     
 .107 .، ص بقامرجع س، بين التنظير و التنظيم الخارجية التجارة، سامي عفيفي حاتماملصدر: 

 
  تقاس كمية السلعة )س  على المحور األفقـي و كميـة السـلعة 1رقم)من الشكل البياني 

)ص  علـى المحـور الرأسـي، و تمثـل النقطـة )هــ  نقطـة األصـل، و بـافتراض ان مصـر تتمتــع 
ى لهـذا فـدن المنحنـ .القمح و سوريا يتفرق نسبي في انتاج المنسـوجات بتفرق نسبي في اإلنتاج

صـــر علـــى )س  و يعبـــر علـــى الكميـــة التـــي تطلبهـــا لم )هــــ ل  يمثـــل منحنـــى الطلـــب المتبـــادل
مصــر مــن المنســوجات مقابــل مــا تعر ــه مــن القمــح عنــد المســتويات المختلفــة، و كــل نقطــة 
 علــى هــذا المنحنــى تمثــل نقطــة تــوان محتمــل فــي التجــارة الخارجيــة لهــذه الدولــة، أمــا المنحنــى 

يعبـــر هـــذا المنحنـــى علـــى  فدنـــه يمثـــل منحنـــى الطلـــب المتبـــادل لســـوريا علـــى القمـــح، و)هــــ د  
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.
ي بـين المنسـوجات فدنه يعبر عـن معـدل التبـادل الـداخلأما ميل المستقيم المتقطع )هـ و  

و القمـــح لســـوريا قبـــل قيـــام التجـــارة الخارجيـــة، و عنـــد قيـــام هـــذه التجـــارة تكـــون ســـوريا مســـتعدة 
بــالقمح )و الســلعة التــي  لمبادلــة المنســوجات ) و هــي الســلعة التــي تتمتــع فيهــا بتفــوق نســبي 

 (01الشكل رقم )
 تمثيل بياني لمنحنيات الطلب المتبادل
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ــــف نســــبي  ــــى عنهــــا ســــوريا مــــن  تعــــاني منهــــا مــــن تخل إال أنــــه كلمــــا زادت الكميــــة التــــي تتخل
المنسوجات فدن الكمية التي تطلبهـا مـن القمـح مقابـل وحـدة واحـدة مـن المنسـوجات تـزداد، مـن 
هنــا فــدن منحنــى الطلــب المتبــادل )هـــ ل  يزيــد ميلــه معبــرا عنــه بــالخق المســتقيم )هـــ و  كلمــا 

،  و بالمثل نرى أنه في حالة مصر يمثل ميـل الخـق المسـتقيم المتقطـع )هــ اتجهنا نحو اليمين
التبــادل الــداخلي بــين المنســوجات و القمــح لمصــر  قبــل قيــام التجــارة الخارجيــة، و  ا  معــدل

فيهـا بتفـوق نسـبي  و عندما تتخصص هذه الدولة في انتاج القمح ) و هي السلعة التي تتمتع 
تبدأ في التبادل الدولي فدنها تكون على استعداد للتبـادل طبقـا لنسـبة التبـادل الـداخلي قبـل قيـام 

ال أنـه مـع تزايـد الكميـة التـي تحصـل عليهـا مـن المنسـوجات و تتنـاقص مـا لـديها مـن التجارة، إ
القمــح فدنهــا تطلــب كميــات أكثــر مــن المنســوجات فــي مقابــل مــا تتنــازل عنــه مــن القمــح، لهــذا 

 لمصــر إلــى أعلــى و يمثــل المنحنيــات )( ـو، هـــ ا  يتحــدب منحنــى الطلــب المتبــادل )هـــ د 
اردو، و هــي المنطقــة التــي يجــب علــى معــدل التبــادل الــدولي أن الحــدود الخارجيــة لمنطقــة ريكــ

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 الــواردات أقــل مــن مــا كانــت 

ها، أمـــا معـــدل التبـــادل الـــدولي فيتحـــدد بنقطـــة تســـتطيع انتاجـــه مـــن نفـــس الســـلعة داخـــل أرا ـــي
و هـي النقطـة )جــ   تقاطع منحنى الطلـب المتبـادل )هــ ل  مـع منحنـى الطلـب المتبـادل )هــ د 

 ، أمــا الخــق )هـــ جـــ  فهــو تمثيــل خــق الســعر الجديــد و يقــيس ميلــه معــدل 1فــي الشــكل رقــم )
 ن الكميـة )هــ ن  مـن المنسـوجاتالتبادل الدولي، و عند هذه النقطة تكون سوريا قد تنازلت عـ

في مقابل الحصول على الكمية )ن جـ  من القمح، أما مصر فدنها تتنازل عن الكميـة )ن جــ  
 من القمح مقابل الحصول على الكمية )هـ ن  من المنسوجات.

   ثايــدرجو    و    جـــون ســتيوارت مـــيلهـذه الطريقــة يكــون االقتصـاديون الكالســيك    بو 
 . 01)في الشكل   السؤال الخاص بشروط التبادل و هي تعادل  قد أجابوا عن

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

بعنــوان    1919   فــي كتابــه الصــادر ســنة هكشــرإلــي الســويدية الــى االقتصــاديين الســويديين    
   مـن خـالل كتابـه   بــرتل أوليــنو بعـده الـى تلميـذه       آثـار التجارة الخارجيـة علـى التوزيـع   
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التــي  األســس ا، حيــث انتقـد1933الصــادر فـي ســنة     لتجــارة اإلقليميــة و التجــارة الدوليــةا   
ة الخارجيـة و التـي كانـت تتخـذ مـن العمـل العنصـر قامت عليها النظرية الكالسـيكية فـي التجـار 

 صــصتخاللظــاهرة  الوحيــد للقيمــة مــع اعتبــار اخــتالف النفقــات النســبية إلنتــاج الســلعة كنســاس
 الدولي أي قيام التجارة الدولية.

 فــروض النظـريـة: -1
لنسب عوامل اإلنتـاج علـى عـدد مـن الفـروض األساسـية و  أوليـن –هكشـر يقوم نموذج 

عتبــر شــرطا أساســيا لصــحة النتــائج التــي توصــل إليهــا النمــوذج مــن خــالل اعتبــار عامــل التــي ت
الـــوفرة أو النـــدرة النســـبية فـــي كميـــات عناصـــر اإلنتـــاج كمصـــدر طبيعـــي الخـــتالف األســـعار و 

، هــذا باإل ــافة الــى اعتمــاد النمــوذج علــى مجموعــة مــن لقيــام التجــارة الخراجيــة بابســبالتــالي 
الرئيســية  ف منهــا التبســيق و إي ــاح التحليــل دون االخــالل بالنتــائجالفــروض اإلي ــاحية الهــد

 1للنموذج، و تتمثل هذه الفروض األساسية فيما يلي:
ختلـف مبمعنى أن دالة انتاج السلعة الواحدة متشابهة فـي  الفرض األول: تماثل دوال اإلنتاج:

 فسـهاة إلنتـاج السـلعة هـي نالدول مع تباينها بالنسـبة للسـلع المختلفـة، بمعنـى أن الشـروط الفنيـ
فـــي كافـــة الـــدول ممـــا يســـتدعي اســـتبعاد دور التكنولوجيـــا الـــذي قـــد يحـــدث عنـــه اكتســـاب مزايـــا 
تنافســية مــن طــرف احــدى الــدول خــالل فتــرة زمنيــة معــين، و يعتبــر هــذا الفــرض مهمــا لصــحة 

 و ذلــك مـن خــالل اســتبعاد عنصـر الــزمن و ثبـات النمــوذج األساســي ليـــنأو  –هكـــشر نمـوذج 
 للنظرية و هو أمر  روري للبقاء على ثبات دوال اإلنتاج و كذا من خـالل التنكيـد علـى مبـدأ
االخـــتالف النســـبي فـــي كميـــات عناصـــر اإلنتـــاج كنســـاس لتفســـير قيـــام التجـــارة الخارجيـــة عـــن 

 طريق استبعاد دور التكنولوجيا.
ت زيـادة المـدخال و يعنـي ذلـك أنـه فـي حالـة و متجانسة: خطيةالفرض الثاني: دوال اإلنتاج 

فـي انتــاج ســلعة مــا و بنسـبة معينــة ســيؤدي ذلــك إلــى  )عوامـل اإلنتــاج  )العمــل   رأس المــال 
ري العمـل و زيادة في حجم المخرجات و بنفس النسبة أي أن اإلنتاجية الحدية لكـل مـن عنصـ

ر عناصـرأس المال تبقى ثابتة، و ذلك أنها تعتمد فقـق علـى النسـبة التـي يـتم بهـا التـنليف بـين 
 مصادر المزاّيا النسبية المكتسبة. كنحداإلنتاج و تستبعد اقتصاديات الحجم الكبير 

                                                           
 .121 .، صبقا، مرجع سالتجارة الخارجية بين التنظير و التنظيمسامي عفيفي حاتم،   1
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مـن  واقأي أن المنافسة الكاملة تسود في كافة األسـ الفرض الثالث: سيادة المنافسة الكاملة:
أســواق الســلع و الخــدمات و عناصــر اإلنتــاج ممــا يــؤدي الــى اســتبعاد اآلليــة االحتكاريــة التــي 

 أسواق اإلنتاج و االستهالك كما تستبعد كذلك ما يسـمى بتنـوا المنتجـات لـدى المسـتهلكتنظم 
و اقتناعـــه باســـتقاللية المنتجـــات بـــذاتها عـــن غيرهـــا مـــن األنـــواا التـــي تنتمـــي الـــى نفـــس طائفـــة 

 المنتجات.
 ردوريكـاو هـو نفـس مـا افتر ـه  : عدم قدرة عناصر اإلنتاج على التنقل دوليا:الفرض الرابع

ت لتالي يركز النموذج اهتمامه على البحث في أسـاب قيـام التجـارة الخارجيـة علـى المنتجـاو با
 التامة الصنع دون األخذ بعين االعتبار التجارة في السلع الوسيطة

د و يشير هـذا الفـرض الـى اسـتبعا الفرض الخامس: اختالف كثافة استخدام عناصر اإلنتاج:
التـي تعنـي اخـتالف نسـب أسـعار عناصـر اإلنتـاج ال ظاهرة انعكاس كثافة عناصر اإلنتـاج و 

 يؤدي بال رورة الى تغيير األو اا النسبية للسلع من حيث كثافة استخدام عناصر اإلنتاج.
و يؤكد هـذا الفـرض علـى عـدم وجـود نفقـات نقـل بـين  الفرض السادس: غيـاب تكاليف النقل:

 ة أمــام التبــادل الــدولي ممــا يــؤديدول العــالم المختلفــة او أي عوائــق أخــرى طبيعيــة أو صــناعي
 العالمية مع نسب األسعار الوطنية. الى تطابق نسبة األسعار

ـــل أذواق المســـتهلكين: الفـــرض الســـابع: و يشـــير هـــذا الفـــرض الـــى تشـــابه التف ـــيالت  تماث
ي فـالخاصة بالمستهلكين فـي كافـة دول العـالم بحيـث أن التجـارة الدوليـة ال تـؤدي الـى التغييـر 

 اق.هذه األذو 
 فتمثل في: أوليـن –هيـكشر لنموذج  اإلي احيةأما الفروض 

o  وجود دولتين فقـق )أ، ب 
o  وجود سلعتين فقق )س، ص 
 شـــــرح النظــريـة: -2

ية إن اختالف النسب التي تتوافر بها عناصر اإلنتاج يؤدي النفقات و األسعار النسب
د من لة الى التوجه نحو االستيراو هو األمر الذي يدفع بالدو بين الدول،  للسلعة الواحدة

رية الخارج بقيمة أقل مما لو تمت عملية اإلنتاج داخل الدولة و هو المسعى الذي تعمل نظ
وامل ، أما تحديد األسعار حسب نفس النظرية فيتم عن طريق عدة عإلثباته أوليـن –ر هيـكش

 لجدول:تتحكم في كل من جانب العرض و الطلب على السلعة كما هو مبين في ا
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 (03جـــــدول رقـم )ال
 "أوليـن –ر هيـكش"العوامل المحددة ألسعار السلع حسب نموذج 

 من جانب الطلـب من جانب العــرض
: مدى توفر الكميات المختلفة من 1العامل

 عناصر اإلنتاج
 ج: الشروط الفنية لإلنتاج أو دالة اإلنتا2العامل

: مستوى الدخل و على األقصى 3العامل
 توزيع هذا الدخل.هيكل 
 : تف يالت و أذواق المستهلكين.4العامل

 .صدر: من إعداد الطالبالم
ت ح األساسية للنظرية و مقارنتها بالعوامل المذكورة في الجدول ي و بالرجوا الى الفروض

 لنا ما يلي:
 بالنسبة للعامل الثاني و المتعلق بدوال اإلنتاج فهي واحدة بالنسبة لدول العالم. -
 بة للعامل الثالث و المتعلق بهيكل الدخل القومي فهو ثابت.بالنس -
 دول.بالنسبة للعامل الرابع فدن تف يالت و أذواق المستهلكين هي بدورها متمثلة بين ال -

 لوفرةاو بالتالي لم يتبقى من العوامل السابقة الذكر سوى العامل األول المتعلق بمدى 
فسر باعتباره العامل الم ةيالمزايا النسب تالقالخة لكميات عناصر اإلنتاج كمصدر يالنسب

ي تفسير ف أوليـن –ر ثهيـكبين الدول، و هو ما يعني أي ا أن نموذج  لقيام التجارة الخارجية
ب ألسباب قيام التجارة الخارجية يعتمد على العوامل المتعلقة بجانب العرض دون الجوان

 المتعلقة بجانب الطلب.
 لوفرة أو الندرة النسبية لعناصر اإلنتاج نمق التبادلو لتو يح كيف يحدد عامل ا

لنسب عناصر اإلنتاج على الفر يتين النظريتين  أوليـن –هيكشرالدولي يعتمد نموذج 
 التاليتين:

o :و م ــمونها أن االخــتالف فــي عناصــر اإلنتــاج تــؤدي الــى اختالفــات  الفرضــية األولــى
الخارجيـة، مـن قيـام التجـارة  لع ممـا يسـهلفي هيكل النفقات و األسـعار النقديـة للسـ متماثلة

بدنتــاج و تصــدير الســلع التــي تحتــاج الــى عنصــر اإلنتــاج الــذي تمتــع فيــه فكــل دولــة تقــوم 
بوفرة نسبية، فمثال تلجن الدولة التي تملـك وفـرة نسـبية فـي عنصـر رأس المـال إلـى انتـاج و 

فــس الوقــت باســتيراد فــي رأس المــال كمــا تقــوم فــي ن تصــدير تلــك الســلع التــي تتطلــب كثافــة
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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.

o :ـــام التجـــارة الخارجيـــة، و التـــي بـــدورها تـــؤدي الـــى  الفرضـــية الثانيـــة ـــى أن قي و تـــذهب ال
اإلنتـاج )الفائـدة فـي حالـة عنصـر  التعادل الجزئي على األقـل فـي أسـعار خـدمات عناصـر

 رأس المال و األجور في حالة عنصر العمل .
  1و فيما يلي شرح هاتين النظريتين:

I- ــــــات نســــــ ــــــين اختالف ــــــة ب ــــــاج و أســــــعار الســــــلع:             العالق ــــــوفر عناصــــــر اإلنت            ب ت
 )شرح، الفرضية األولى(

 كشرهيــنتـاج حسـب النمـوذج يمكن تقسيم السع حسب استخداماتها لخـدمات عناصـر اإل
، و بالتالي يمكن تقسيم السلع الى نـوعين )دون ان ننسـى أن عناصـر اإلنتـاج حسـب أوليـن –

النموذج هما عنصر العمل و عنصر رأس المال  سـلع كثيفـة العمـل و سـلع كثيفـة رأس المـال 
 و لتو يح ذلك نفترض ما يلي:
زا لعنصــر العمــل و )ر  رمــزا مــر عنصــرين لإلنتــاج همــا )ا  لــدينا ســلعتين )س، ص  و 

 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 

 ة العمل الالزمة إلنتاج وحدة واحدة من السلعة    )ص كمي ا 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 

   هو أن السلعة )س  كثيفة العمل عن السلعة )ص  الحتياجها1و م مون العالقة )
 من رأس المال مقارنة بالسلعة )ص . أكثر للعمل

                                                           
 .76-73 .ص ص (،1991، مكتبة املدينة :مصر)التجارة الدولية نظرياتها و سياساتهامحمد سلطان أبوعلي،   1
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   2* كما يمكن القول أن السلعة )ص  كثيفة رأس المال اذا تحققت العالقة رقم )

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

  هو ان السلعة )ص  كثيفة رأس المال عن السلعة )س  2و م مون العالقة )
 جها لرأس المال أكثر من العمل مقارنة بالسلعة )س .الحتيا

، و بنفس الطريقة يمكن القول أن هناك دول كثيفة العمل و أخرى كثيفة رأس المال
 أن لدينا دولتين هما )أ  )ب  بحيث: فلنفترض

 ا أ= كمية العمل المتوفرة في الدولة )أ 

 ا ب= كمية العمل المتوفرة في الدولة )ب 

 المال المتوفرة في الدولة )أ  ر أ= كمية رأس

 ر ب= كمية رأس المال المتوفرة في الدولة )ب  

 ن:و لتحديد الدولة كثيفة العمل و األخرى كثيفة رأس المال نستعمل العالقتين التاليتي

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

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

رأس  ميةمقسومة على ك )أ   أن كمية العمل المتوافرة في الدولة 3العالقة رقم ) تبيين -
س ية رأبها أكبر من كمية العمل المتوافرة في الدولة )ب  مقسومة على كم المال المتوافرة

نة لة )أ  بها وفرة نسبة في عنصر عمل مقار المال المتوافرة بها، و بالتالي فدن الدو 
 بالدولة )ب .

في الدولة )أ  مقسومة على العمل    أن كمية رأس المال المتوافرة4تبيين العالقة رقم ) -
المتوافرة لديها أقل من كمية رأس المال المتوافرة على الدولة )ب  على كمية العمل 
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بها وفرة نسبية في رأس المال بالمقارنة )ب   المتوافرة لديها و م مون ذلك أن الدولة
 )أ . بالدولة

على  فتبين تنثير كثافة عناصر اإلنتاج وليـنأ–ر ثهيـكأما الخطوة الثانية في نموذج 
مكافآتها و هي األجور في حالة عنصر العمل و سعر الفائدة في حالة عنصر رأس 

 نتاج تؤدي على انخفاضالمال، و يمكن القول هنا أن الوفرة النسبية ألحد عناصر اإل
 افنتهمكافاة هذا العنصر، و أن الندرة النسبية ألحد عناصر اإلنتاج تؤدي الى ارتفاا مك

 كما هو مبين ريا يا على النحو اآلتي:

  >    

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

  المتوافرة في الدولة              )أ  المال ر أ = كمية رأس

 العمــــل المتوافرة في الدولة                  )أ أ = كمية  ا

 المتوافرة في الدولة             )ب  = كمية رأس المال بر 

 المتوافرة في الدولة             )ب  = كمية رأس المال ب ا

 لة               )أ في الدو  رأس المال مكافنة عنصر=  أ م

 مكافنة عنصر العمل في الدولة                   )أ أ =  ل

 في الدولة              )ب  رأس المال مكافنة عنصر=  م ب

 مكافنة عنصر العمل في الدولة                  )ب =  ا ب

رأس المال، لذلك    على ان الدولة )أ  كثيفة العمل و الدولة )ب  كثيفة5تبين العالقة رقم )
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 
المال في الدولة )أ ، بتعبير مكافئ فدن مستويات سعر الفائدة في الدولة )ب   سعنصر رأ

 1أقل من مستويات سعر الفائدة في الدولة )أ .

لنسب توفر عناصر اإلنتاج يخلص  أولين –ر شهيـكمما سبق يمكن أن نستنتج أن نموذج 
ة دول هو سبب قيام التجار في الفر ية األولى إلى أن اختالف النفقات و األسعار بين ال

ر و يرجع هذا االختالف الى عامل الوفرة أو الندرة النسبية لعناص الخارجية بين الدول
 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.

 تاج فياتجاه الدولة الى االعتماد على العالم الخارجي أو االستيراد لتلك السلع التي تح* 
فاا ي ارتى عنصر اإلنتاج النادر نسبيا نظرا الرتفاا مكافنة هذا العنصر، و بالتالانتاجها ال

 نفقة اإلنتاج النسبية لتلك السلعة التي تعتمد عليه.

II- ية(الفرضية الثان ية على أسعار عناصر اإلنتاج: )شرحتأثير قيام التجارة الخارج 
لــى أن الحركــة الدوليــة و تــذهب الفر ــية الثانيــة مــن النمــوذج لنســب عناصــر اإلنتــاج ا

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 

دة عن سعرها السابق رأس المال في هذه الدولة سوف يرتفع مما يؤدي الى ارتفاا أسعار الفائ
قبل قيام التجارة الخارجية و في نفس الوقت تنتج الدولة )ب  بعد قيام التجـارة الخارجيـة مزيـدا 
مـــن الســـلع كثيفـــة العمـــل و الـــذي يتـــوفر لـــديها نســـبيا فهـــذا يـــؤدي ازديـــاد الطلـــب علـــى عنصـــر 

ـــنالعمــل ممــا يــؤدي الــى ارتفــاا ســعره و يحــدث ممــا ســبق مــا يســمى وفــق  جــاه نحــو االت أوليـ
التعادل الجزئـي علـى األقـل بـين أسـعار عناصـر اإلنتـاج المتفاوتـة يعـد قيـام التجـارة الخارجيـة، 

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

                                                           
 .148-145 .ص ، صبق ا، مرجع سالتجارة الخارجية بين التنظير و التنظيمسامي عفيف حاتم،   1
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أن قــدرة  أوليـــنالقائــل بعــدم قــدرة عناصــر اإلنتــاج عــن التنقــل بــين مختلــف البلــدان، و يعتبــر 
صــر اإلنتــاج علــى التنقــل بــين مختلــف الــدول يعتبــر شــرطا  ــروريا لحــدوث التعــادل التــام عنا

بين أسعار عناصر اإلنتـاج و بمـا أن هـذا الشـرط يتعـارض مـع الفـرض الرابـع للنمـوذج فـيمكن 
 القول أن النموذج ال يسلم إال بدمكانية حدوث التعادل الجزئي بين عناصر اإلنتاج.

 '' ليـونتيف'' و االتجاهات الحديثة في التجارة الدولية المطلب الثاني: لغــز 
  :ليـونتيف'' و قيـم نموذج '' لغز أوال ''H-O '' 
 الـدراسة التطبيقية لـ '' ليـونتيف'': -1

ية مــــن تفســــيره للتجــــارة الدوليــــة علــــى مــــدى الــــوفرة النســــب    H-Oنمــــوذج    لقــــد اعتمــــد 
ات لنموذج مع ذلك تعرض للعديـد مـن االنتقـادلعناصر اإلنتاج التي تمتلكها كل دولة، إال أن ا

يـــة علـــى التجـــارة الخارج    H-Oنمـــوذج    النظريـــة و التطبيقيـــة خاصـــة عنـــد محاولـــة تطبيـــق 
   فاســيلي ليونتيــفللواليــات المتحــدة األمريكيــة مــع بــاقي دول العــالم مــن طــرف االقتصــادي    

ـــــة للنمـــــوذج ســـــنة  ـــــق دراســـــة تطبيقي ـــــل مســـــتخدما أســـــلوبا  1951عـــــن طري ـــــي التحلي ـــــدا ف جدي
 االقتصادي عرف باسم جداول المدخالت و المخرجات.

هـا    دراسة من منطلق اقتنـاا بالنتـائج و التوصـيات التـي انتهـت إلي ليونتيفحيث بدأ    
الواليــات  و لمــا كانــت هــذه الدراســة التطبيقيــة تركــز علــى    H-O    الدراســة التحليليــة لنمــوذج

    انت أكبر دولة في العالم وفـرة فـي عنصـر رأس المـال فلقـد توقـعالمتحدة األمريكية و التي ك
 و   أن تقـــوم الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة بدنتـــاج و تصـــدير الســـلع كثيفـــة رأس المـــال ليونتيـــف

 تستورد السلع كثيفة العمل.
ـــفأال أن الواقـــع الـــذي اكتشـــفه     ـــذلك تمامـــا، حيـــث أن صـــادرات ليونتي    كـــان مغـــايرا ل

ن مـتتكـون أساسـا لمتحدة األمريكية تكون أساسا من سلع كثيفة العمل و أن وارداتهـا الواليات ا
فــي نســب عناصــر     H-O   ســلع كثيفــة رأس المــال و هــي نتــائج تخــالف مــا جــاء بــه نمــوذج 
   .لغـز ليونتيفاإلنتاج و قد عرفت هذه النتائج في األدب االقتصادي باسم    

هــذه النتــائج مــن منطلــق أنــه لــيس صــحيحا أن العنصــر    تبريــر ليـــونتيفحــاول     و لقــد
المتــوفر نســبيا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة هــو رأس المــال إذا مــا أخــذ فــي عــين االعتبــار 

من العمـال األجانـب مستوى كفاءة العامل األمريكي التي تبلغ في الحقيقة ثالثة أ عاف غيره 
دريب و التنظــيم ممــا يجعلــه أكثــر إنتاجيــة مــن نتيجــة اخــتالف مســتويات التعلــيم و الخبــرة و التــ
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ره في الدول األخرى فدذا ما أخذت هذه الفروقات في النوعية و المهارة فدن أمريكـا تصـبح نظي
  1وفيرة للعمل نسبيا.

 ر أوليـن'':ثاالنتقادات الموجهة لنموذج '' هيتك -2
فر عناصـر اإلنتـاج المزايا النسـبية فـي نسـب تـوا لقد حاول النموذج إعطاء تفسير أسبـاب

بالمشاكل العملية للتجارة الخارجيـة  باالعتماد على أنظمة اإلنتاج الداخلي للدول دون االعتماد
 2لهذا كان هذا النموذج مسرحا للعديد من االنتقادات التي من أهمها:

 ق الكمــي فــي عــرض عناصــر اإلنتــاج مــن حيــث توفرهــا و نــدرتها ار فــلركــز النمــوذج علــى ا
 تالف النوعي في عرض هذه العناصر.مع اهمال االخ

  د صعوبة تحديد كثافة عناصر اإلنتاج في السلع الداخلية في التجارة الدولية في حالة وجـو
 أكثر من عاملين من عوامل اإلنتاج.

 حيــث أن  النســبية ممــا يجعلهــا تتصــف بالســكون  لــم تتعــرض النظريــة إلمكانيــة تغيــر المزايــا
 وقت آلخر. الميزة النسبية قابلة للتغيير من

  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.

 قدرتـــه  تفتــرض النظريـــة أن الهيكـــل االقتصـــادي واحـــد فـــي كـــل الـــدول مـــن حيـــث مرونتـــه و
 .الدول المتقدمة و الدول المتخلفة و هو مغاير للواقعن على التكيف أي أنها ال تفرق بي

 ثانيا: االتجاهات الحديثة المفسرة للتجارة الخارجية 
   عرفـت النظريـة البحتـة فـي التجـارة الخارجيـة لغـز ليونتيـففي اطار السعي نحو حـل   

نطــق تطــورا هامــا ابتــداءا مــن ســنوات الســتينات، هــذا اللغـــز الــذي فجــر التنــاقض الكبيــر بــين م
فـــي نســـب عناصـــر اإلنتـــاج فـــي تفســـيره لـــنمق و شـــروط قيـــام  أولـــين –ر ثـــهيكتحليـــل نمـــوذج 

، نـا هــذاالتجارة الخارجية و بين الواقع االقتصادي العالمي منذ الحرب العالمية الثانيـة الـى يوم
 و لقد اتخذت هذه المحاوالت اتجاهين رئيسين:

 
 

                                                           
 .84-74 .ص ، ص(1992 ،دار النهضة العربية: مصر )االقتصاد الدوليجودة عبد الخالق،   1
 .92. ، صبقا، مرجع ساالقتصاد الدولي و التجارة الخارجيةمحمود يونس محمد و آخرون،   2
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 نظريات االتجاه األول:-1
فـي نسـب عناصـر اإلنتـاج و  أولـين –ر ثـهيكجاه الى هدم نموذج يسعى مؤيدو هذا االت

ـــت تفســـير التجـــارة  ـــات الكالســـيكية و النيوكالســـيكية التـــي حاول ـــى هـــدم كافـــة النظري ـــالي ال بالت
الخارجية من جانب العرض، و التي اتخـذت التشـكيك فـي الفـروض الرئيسـية التـي يقـوم عليهـا 

اجـــا لهـــا و يشـــتمل هـــذا االتجـــاه علـــى المنـــاهج و الفكـــر الكالســـيكي فـــي التجـــارة الخارجيـــة منه
  1النظريات التاليـة:

 '':منهج قابلية كثافة دوال اإلنتاج لالنعكاس '' الدراسة التطبيقية لـ منحــاس -أ
    منحـــــاسو جاء هذا المنهج في شـكل دراسـات تطبيقيـة أجراهـا االقتصـادي الهنـدي    

   Bagicha Singh Minhas    ة كثافـــة دوال اإلنتـــاج الـــى التبـــديل أو إلثبـــات قابليـــ
لنسـب عناصـر اإلنتـاج بـل و  أولـين –ر ثـهيكاالنعكاس و هو ما يعتبر تحديا خطيـرا لنمـوذج 

لمجموعـــة النظريـــات البحتـــة فـــي التجـــارة الخارجيـــة و التـــي م ـــمونها أن دالـــة اإلنتـــاج كثيفـــة 
صــر اإلنتــاج دالــة كثيفــة العمــل يمكنهــا أن تصــبح بعــد مســتوى معــين مــن األســعار النســبية لعنا

مـــن ســـلع كثيفـــة رأس المـــال الـــى ســـلع كثيفـــة  ةرأس المـــال و يـــنعكس هيكـــل الـــواردات بالتبعيـــ
 .العمل

على تفسـيره لحـدوث ظـاهرة تبـديل أو انعكـاس كثافـة عناصـر    منحــاسو لكي يبرهن    
ة مـن لمجموعـ ليـةاالحالالثابتـة لـدوال اإلنتـاج  المرونـاتقام بتقدير ما أطلق عليه اسـم اإلنتاج 

ل البرهـان علـى حـدوث عشرون صناعة من مختلف الدول من أجـالصناعات شملت احدى و 
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 

النســبية لهـــذه العناصــر، و مــن المؤكــد أن صـــحة هــذه النتــائج التــي توصـــل  سعـــارمختلفــة لأل
نــي تع ن"أولــي –ر ثــهيك"مــن خــالل الدراســة التطبيقيــة اتــي قــام بهــا لنمــوذج   منحــــاساليهــا    
ن هــذا النمــوذج و غيــره مــن النظريــات المفســرة للتجــارة الخارجيــة علــى تقــديم البــراهيقــدرة  عــدم

دن فـصـورة التـي يمكـن أن تكـون عليهـا دالـة اإلنتـاج، و وفقـا لهـذه النتـائج الختيـار الالمؤشرات 
م اختالف كثافة عناصر اإلنتاج بالنسبة للسلعة الواحدة بين مختلف دول العـالم يـؤدي الـى هـد

 في التجارة الخارجية. "أولين –ر ثهيك"الفر يات التي يرتكز عليها نموذج 
                                                           

 .181 .بق، صا، مرجع سالتجارة الخارجية بين التنظير و التنظيمسامي عفيفي حاتم،   1
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 هيكـل الحماية التجارية:-ب
ريـة المنهج ب رورة األخذ بعين االعتبار االثـار الممكنـة لهيكـل الحمايـة التجاو يقر هذا 

ل التي تتخذه كل دولة عند محاولة إعطـاء أي تفسـير لقيـام التجـارة الخارجيـة بـين مختلـف الـدو 
يـة اثباتـه مـن خـالل قيامـه بدراسـات تطبيق    Travis      تريفـزو هـو مـا حـاول االقتصـادي    

و عنصـر رأس و همـا عنصـر العمـل  ،ود عنصرين مـن عناصـر اإلنتـاجقائمة على فرض وج
ة المال، مع اعتبار أن عنصر العمل هـو العنصـر النـادر نسـبيا فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـ

مــع تمتعــه بالحمايــة عــن طريــق القيــود الجمركيــة و الغيــر الجمركيــة علــى وارداتــه مــن الخــارج، 
ة النسبية في نفس البلد دون أن تفـرض عليـه قيـود حمائيـبالوفرة  أما عنصر رأس المال فيتمتع

 فـــي النهايـــة الـــى أن نتـــائج   تــــريفزاألمريكيـــة كثيفـــة رأس المـــال، و وصـــل     علـــى الـــواردات 
رأس  داســته التطبيقيــة تؤيــد الحجــة القائلــة أن الواليــات المتحــدة األمريكيــة تســتورد ســلعا كثيفــة

لـذي اثيفة العمل نتيجة لطبيعـة هيكـل الحمايـة التجاريـة المال بنسبة أكبر من استيرادها لسلع ك
لى نتائج متشابهة مـن خـالل من الوصول ا   Balassaبـالسا  تتبعه كما تمكن االقتصادي   

 "لـينأو  –ر ثـهيك"مفادها عدم قـدرة نمـوذج    تريفزدراسات مشابهة لتلك التي قام بها    قيامه ب
ـــواء ظـــاهرة  ـــى احت ـــاج عل ـــار التـــي تنشـــن عنهـــالنســـب عناصـــر اإلنت ـــة و اآلث ـــة الجمركي  ،الحماي

من تخفي ـات المشتركة و ما قامت به الدول األع اء مستدال بمثال انشاء السوق األوروبية 
جمركيـة و كميـة علـى التجـارة الخارجيـة بـين الــدول األع ـاء فـي التكتـل ممـا أحـدث نوعـا مــن 

لعمــــل النخفــــاض نفقــــات إنتاجهــــا نتيجــــة تمتعهــــا بــــوفرة االتوســــع فــــي حجــــم تجارتهــــا اإلقليميــــة 
  النسبية.

 '' في تشابه هياكل الدخل أو التفضيل:رنظرية '' لنـد-ج
و الــذي    Stephane Linderنــدر يل ترجــع هــذه الفر ــية لالقتصــادي الســويدي   

انطلــق فــي تحليلــه علــى أســاس أن الدولــة تقــوم بتصــدير الســلع التــي تملــك لهــا أســواقا كبيــرة و 
بالحاجــــة الــــى انتــــاج وفيــــر الحجــــم و تخفــــيض تكلفتهــــا و بالتــــالي تخفــــيض رائجــــة مبــــررا ذلــــك 

في األسواق األجنبية، كما يعتقـد أسعارها بشكل كاف لتمكينها من الحصول على حصة كبيرة 
   أن الدول متشابهة الدخل ستكون أي ـا متشـابهة الـذوق، و توصـل بالتـالي أن فـرص ليندر   

 الدول األخرى التي تشبهها من ناحية الدخل.التصدير لكل دولة ستكون في أسواق 
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   أن هــــذا النــــوا مــــن التجــــارة سينحصــــر فــــي الســــلع لينــــدراالطــــار توقــــع    و فــــي هــــذا 
بطريقــة أو بــنخرى و بالتــالي فــدن التجــارة الخارجيــة  مــايزةتمالمتشــابهة و التــي فــي نفــس الوقــت 

شــابهة مــن حيــث الــدخل و الصــناعية بــين الــدول المت وفــق هــذا التحليــل ســتتركز فــي المنتجــات
أن هــذا األســلوب فــي تفســير التجــارة ينطبــق فقــق علــى    لينــدرأنمــاط الطلــب، كمــا يعتقــد     

السلع الصناعية الخا عة للتنويع حيث يلعب كل من التف يل و وفـرات الحجـم دورا أساسـيا، 
مـن حيـث  أولـين –هيكشـر أما فيما يخص تجارة السلع األساسية و األوليـة فهـي تتبـع نمـوذج 

وفرة نسب عوامل اإلنتاج، و يتنبن هذا المنهج بنن تدفقات السلع دوليـا تكـون أكبـر حجمـا كلمـا 
 1زاد االختالف في الذوق و الوفرة ألن ذلك سيؤدي اختالفات أكبر في التكاليف و األسعـار.

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

 إال أن هـــذه المحـــاوالت لـــم تـــنجح، ممـــا يفقـــد هـــذه النظريـــة قـــدرتها علـــى تفســـير الواقـــع   لينـــدر
  ."أولين –هيكشر "االقتصادي رغم تقديمها لمعطيات جديدة غير تلك التي جاءت في نظرية 

 التجاه الثاني:نظريات ا-2
و يشــتمل هــذ االتجــاه علــى مجموعــة النظريــات و المنــاهج التــي تهــدف الــى حــل لغــز    

و كـــذا كافـــة النظريـــات الكالســـيكية  "أولـــين –ر شـــهيك"عـــن طريـــق تطـــوير نمـــوذج    ليونتيـــف
األخرى المفسرة للتجارة الخارجية من ناحية العرض، و بالتالي فدراسات هذا المـنهج تتفـق مـع 

ــــين –ر كشــــهي"نمــــوذج  فــــي اتخــــاذ العــــرض متغيــــرا اقتصــــاديا مســــتقال و الطلــــب متغيــــرا  "أول
الـذي قدمـه  بسـاطة التحليـل نـباجاك نوا من االخـتالف بينهمـا مـن هناقتصاديا تابع، كما أن 

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

 عــن طريــق اســتيعاد كــل الفــروض غيــر الواقعيــة التــي يقــوم "أولــين –ر شــهيك"تطــوير نمــوذج 
و واقعية تتماشى و الواقـع االقتصـادي المعـاش  النموذج و األخذ بفروض أكثر انسجاماعليها 

الصناعية الثانية أو ما يطلق عليها بثورة المعلومـات، و هـو  و بما يتماشى مع إنجازات الثورة
المبســطة التــي صــاغتها النظريــة الكالســيكية، وي ــم هــذا  مــا يتطلــب إعــادة النظــر فــي النمــاذج

و التـي يتسـم تفصـيلها فـي  –االتجاه باإل ـافة الـى النظريـة التكنولوجيـة فـي التجـارة الخارجيـة 
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ل مــن نظريــة نســب عناصــر اإلنتــاج الجديــدة و نظريــة كــ –المطلــب المــوالي مــن هــذا المبحــث 
 اقتصاديات الحجم و ذلك كما يلي:

 نظرية نسب عناصر اإلنتاج الجديدة:-أ
و ال تقـر هـذه النظريـة بتجـانس عنصـر و يطلق عليها أي ا نظرية رأس المال البشـري، 

النظريــة الــى و إنمــا ينقســم هــذا العنصــر وفــق هــذه  ،العمــل كمــا جــاءت بــه النظريــة الكالســيكية
مجموعات غيـر متجانسـة تتفـاوت فيمـا بينهـا مـن حيـث درجـة المهـارة، بحيـث تقسـم العمـل الـى 

عنصــرا انتاجيــا مســتقال، و العمــل المــاهر أو رأس المــال  بــرهتقســمين العمــل غيــر المــاهر و تع
مـل عالبشري و تعتبره هو كذلك عنصرا انتاجيا آخرا مستقال بذاتـه، و تعتبـر هـذه النظريـة ان ال

الماهر يعتبر نوعا من االستثمارات يجب أن ت ـاف الـى عنصـر رأس المـال و بالتـالي يمكـن 
ـــة المـــاهرة و المدربـــة إلـــى  تعريـــف عنصـــر رأس المـــال البشـــري علـــى أنـــه نســـبة األيـــدي العامل
اجمــالي قــوة العمــل لصــناعة مــا أو لبلــد مــا، كمــا تــدل مســتويات األجــور المتوســطة فــي إحــدى 

 التنهيل و التدريب لأليدي العاملة. الصناعات على درجة
و تنقســـم كـــال مـــن الـــدول و الســـلع وفقـــا لهـــذه النظريـــة حســـب مـــدى الـــوفرة أو النـــدرة فـــي 
النســبة فــي العمــل البشــري إلــى ســلع و دول كثيفــة األيــدي العاملــة المــاهرة مــن جهــة و ســلع و 

 ،"ليونتيـف "دا لغـــزممـا أعطـى تفسـيرا جديـ ،دول نادرة األيـدي العاملـة المـاهرة مـن جهـة أخـرى 
فالواليــات المتحــدة األمريكيــة تتميــز بكــون صــادراتها الصــناعية كثيفــة العمــل و يرجــع ذلــك الــى 

فــدذا مــا جمعنــا بــين الصــادرات  ،مــا تتميــز بــه مــن وفــرة نســبية فــي عنصــر رأس المــال البشــري 
دة األمريكيــة الكثيفـة رأس المـال المـادي و الصــادرات كثيفـة رأس المـال البشــري للواليـات المتحـ

لوجدنا أن الصادرات األمريكية في نهاية المطاف كثيفة رأس المـال و هـو مـا يتفـق مـع جـوهر 
     1لنسب عناصر اإلنتاج. "أولين –ر شهيكل "النموذج الساسي

 نظرية اقتصاديات الحجم:-ب
لنسـب عناصـر اإلنتـاج عـن  أولـين –ر ثـهيكو هي النظرية التـي تطـور و تعـدل نمـوذج 

الكبيـــر كمصــــدر رئيســـي للمزايـــا النســـبية المكتســـبة، و ذلــــك  االنتـــاج لوفـــوراتخالهـــا طريـــق إد
باعتبار وجود سوق داخلي  خم شرطا أساسيا لتصدير تلك السلع التي تنتج في ظـل شـروط 
ـــاج، و بتعبيـــر متكـــافئ نشـــن  ـــادة الفائـــدة مـــع زيـــادة اإلنت اقتصـــاديات الحجـــم و المتمثلـــة فـــي زي
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يجــة النخفــاض نفقــات اإلنتــاج مــع توســع العمليــات اإلنتاجيــة و تــرى اإلنتــاج الكبيــر نت وفــورات
مصـــدرها هـــذه النظريـــة أن الـــدول الصـــناعية كبيـــرة الحجـــم تحصـــل علـــى مزايـــا نســـبية مكتســـبة 

نتيجـــة قـــدرتها علـــى  ،اقتصــاديات الحجـــم فـــي انتـــاج الســلع تامـــة الصـــنع و الســـلع االســتهالكية
و على العكس تـرى هـذه النظريـة أن الـدول خرى، التنثير على أذواق المستهلكين في الدول األ

الصناعية الصغيرة الحجم تتجه الى الحصول علـى مزايـا نسـبية مكتسـبة مصـدرها اقتصـاديات 
الحجـــــم فـــــي الســـــلع نصـــــف المصـــــنعة أو الوســـــيطة لعـــــدم قـــــدرتها فـــــي التـــــنثير علـــــى اذواق و 

 تف يالت المستهلكين في الدول األخرى.
النظريـة تسـعى الـى تفسـير نمـق التجـارة الخارجيـة بـين هـذه و مما سبق يمكن القـول بـنن 

ة، الـــدول الصـــناعية المتقدمـــة ذات األســـواق الداخليـــة الكبيـــرة مثـــل الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــ
 و بين الدول الصناعية ذات السوق الداخلي الصغير مثـل بلجيكـا، ،ألمانيا و فرنسا من جانب
 اليونان من جانب آخر.

 النظرية التكنولوجية في التجارة الخارجيةالمطلب الثالث: 
 أوال: فـروض المناهج التكنولوجية 

و الظــــــواهر     كنولوجيـــــة فـــــي إ ـــــافة    التكنولوجيـــــاتمثـــــل الجـــــوهر العـــــام للنظريـــــة التي
التكنولوجيـــة كعنصـــر مســـتقل مـــن عناصـــر اإلنتـــاج، و ذلـــك الـــى جانـــب العمـــل و رأس المـــال 

تخصـص و التبـادل فيمـا بـين الـدول يـتم تفسـير أنمـاط البمختلف أنواعها، و على هذا األسـاس 
أنــوا مــن المنتجــات تعتبــر نتيجــة مباشــرة للتغيــرات التكنولوجيــة التــي تكــون إمــا فــي شــكل  فــي

بحيـث يعتبـر كالهمـا اكتسـاب الدولـة لميـزة نسـبية فـي انتـاج إحـدى  ،اختراا أو في شكل تجديـد
تيجـــة ذلـــك أي ـــا قيـــام الـــدول المخترعـــة و مـــن ن ،الســـلع الموجهـــة أساســـا الـــى الســـوق الـــداخلي

ة بتصــدير هــذه الســلع الــى الســواق الخارجيــة لتمتعهــا بمزايــا نســبية ذات طبيعــة احتكاريــة و فنيــ
 وة التكنولوجية.باسم الفج لفترة زمنية محددة تعرف

و تعتمــد النظريــة التكنولوجيــة علــى مجموعــة مــن الفــروض األساســية تختلــف مــن حيــث 
 ن الفــروض األساســية التـــي قامــت عليهــا النظريـــات الكالســيكية و قـــدالم ــمون و االتجــاه عـــ

ساســـية و يمكـــن تلخـــيص الفـــروض األ انعكـــس هـــذا االخـــتالف علـــى النتـــائج المتوصـــل إليهـــا،
 1للمناهج التكنولوجية فيما يلي:
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 الفرض األول:
خ ــع تــدفق المعلومـــات مــن التجــارة الخارجيـــة الــى العديـــد مــن القيــود علـــى عكــس مـــا ي
نفقــــــات يطلــــــق عليهــــــا و يكــــــون الحصــــــول عليهــــــا مقابــــــل  ،ه النظريــــــات الكالســــــيكيةافتر ــــــت

راا االقتصاديون اسم    نفقة المعلومـات    ممـا يترتـب علـى ذلـك قيـام المنتجـين فـي دولـة االختـ
توجيــه اســتثماراتهم فــي مجــال البحــث فــي اطــار مــا هــو متــاح مــن فــرص لألســواق  التجديــدأو 

و غيــر مشـــجعة و التــي تكــون فــي مراحلهــا األولــى غيــر جذابــة  ،المختلفــة للمنتجــات الجديــدة
فــــي  المنتجــــينيرغــــب  عــــدم تــــوفر المعلومــــات الكافيــــة التــــي الرتفــــاا درجــــة المخــــاطرة نتيجــــة

الحصــول عليهــا عــن أذواق المســتهلكين بالخــارج، ممــا يــنعكس فــي  ــعف ثقــة المنتجــين فــي 
الدولــــة بلــــد الختــــراا أو تطــــوير األســــواق العالميــــة للمنتجــــات الجديــــدة ممــــا يــــؤدي الــــى تحمــــل 

 ت عف من قدرتها التنافسية. عاليةالمنتجات الى تحمل نفقات 
 الفرض الثاني:

ى ذلـك الـ عـدم تماثـل دوال اإلنتـاج بالنسـبة للسـلعة الواحـدة بـين الـدول المختلفـة، و يرجـع
ين و ان التكنولوجيــة المســتخدمة فــي عمليــة اإلنتــاج ليســت شــائعة و معروفــة لــدى كافــة المنتجــ

 فهذه األنواا من التكنولوجية تعـد احتكـارا و امتيـازا لـبعض الـدول مـن ،يصعب الحصول عليها
صـــناعات معنيـــة هـــي صـــاحبة االختـــراا أو التجديـــد فيهـــا، و علـــى هـــذا األســـاس يـــرى أنصـــار 

 اجالتغير أو التطور التكنولوجي يمثل عنصرا جديدا من عناصـر اإلنتـ تكنولوجية أنالمناهج ال
لتفــوق التكنولــوجي إلحــدى الــدول يمكنهــا مــن الحصــول علــى مزايــا نســبية احتكاريــة حيــث أن ا

 ذات طبيعة وقتية مرتبطة بطول الفجوة التكنولوجية.
 الفرض الثالث:

دوال اإلنتاج ليست خطية و ليست متجانسة كما افتر ـته النظريـة الكالسـيكية، ذلـك أن 
معنـى المتزايـدة )النفقـة المتناقصـة  ب لـةالغاإلنتاج فـي ظـل النظريـة التكنولوجيـة لخ ـع لقـانون 

 ادة المخرجـاتزيـ إلى دورة المنتج بنسبة معينة يؤديأن زيادة المدخالت في انتاج احدى سلع 
ر ن اإلنتاجيــة الجديــة لعناصــر اإلنتــاج ليســت ثابتــة و إنمــا تتغيــر مــع تغيــبنســبة اكبــر نظــرا ال

 حجم اإلنتاج.
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 الفرض الرابع:

علــى التنقــل جزئيــا بــين الــدول, حيــث أن المــنهج التكنولــوجي يقــر  قــدرة عناصــر اإلنتــاج
ــــي صــــورة تجهيــــزات و آالت  ــــين الــــدول المختلفــــة ف ــــدرة رأس المــــال المــــادي علــــى التنقــــل ب         بق

و هـــو الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه الشـــركات المتعـــددة الجنســـيات فـــي تنميـــة العالقـــات   ،و معـــدات
ــــة حيــــث تتمثــــل فــــي االســــ ــــة المباشــــرة التــــي تقــــوم بهــــا هــــذه االقتصــــادية الدولي تثمارات األجنبي

 الشركات.

 الفرض الخامس:

انقســـام العـــالم إلـــى وحـــدات سياســـية و جغرافيـــة مســـتقلة لجعلـــه مـــن الصـــعب أن يخ ـــع 
   كيـةفحركة التجـارة الخارجيـة تخ ـع للعيـد مـن القيـود التجاريـة الجمر  ،لشروط المنافسة الكاملة

         ثير نفقـــــات النقـــــل و دورهـــــا فـــــي تحديـــــد أســـــعار الســـــلع إلـــــى تـــــن  ـــــافةباإلو غيـــــر الجمركيـــــة 
 عرف اشـكاال مـنيفالعالم الواقعي  ،في إطار التخصص و التبادل الدوليو الخدمات الداخلية 

 و المنافسة أالحتكارية. االحتكارتنظيمات األسواق العالمية منها 

 الفرض السادس: 

 ناصــــر اإلنتــــاج فــــي حالــــة اخــــتالفإمكانيــــة حــــدوث ظــــاهرة انعكــــاس أو تبــــديل كثافــــة ع
حلـــة المنـــتج الجديـــد و فـــي مرحلـــة المنـــتج النتـــاج فـــي مر ا مســـتويات األســـعار النســـبية لعناصـــر

المـــرحلتين تحديـــدهما إذا كانـــت ســـلعة دورة المنتـــوج ســـلعة  فـــي هـــاتينحيـــث يصـــعب  ،النا ــج
ية لعناصــر النســب لألســعار المســتويات المختلفــةكثيفــة العمــل أو ســلعة كثيفــة رأس المــال عــن 

 إنتاجها.نتاج الداخلة في الا

 السابع:الفرض 

عنصـــر  خـــالبددلـــك ذ و لهـــاالنظريـــة التكنولوجيـــة مـــن التحليـــل الـــديناميكي منهجـــا  تنخـــذ
 التـوازن االقتصـاديتـؤدى الـى انتقـال و ـع  التـيو تبحـث عـن االسـباب  ،الحسـاب فـيالزمن 
ه ذهــ فــي االقتصــاديو ــع التــوازن الدراســة قبــل قيــام التجــارة الخارجيــة الــى  الــدول محــل فــي
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ر التغيــرات أثــســمح للمنــاهج التكنولوجيــة بتحليــل وهــو مــا ي ،الدولــة بعــد قيــام التجــارة الخارجيــة
 التكنولوجية على نمق التجارة الخارجية بين الدول.

 التــي ضممــا ســبق فــان كــل مــن الفــروض التــي تقــوم عليهــا النظريــة الكالســيكية و الفــرو 
 لتـالياتختلفان اختالفا جوهريـا و الجـدول  الدولي االقتصاد فيالتكنولوجية تقوم عليها النظرية 

  .شكل مقارنة بين فروض النظريتين فيسوف يو ح تلك االختالفات 
 (04الجدول رقم )

                     اإلنتاج   صر نسب  عنال "ينلوأ -شرمقارنة بين الفروض األساسية لنموذج " هيك
 كنولوجيةو فروض المناهج الت

 نموذج ه.أ في نسب عناصر االنتاج المناهج التكنولوجية في التجارة الخارجية
اختالف دوال االنتاج للسلعة الواحدة بين 
الدول فمع نموج سلعة دورة المنتج تزداد 
الكثافة الرأسمالية أو تنقص درجة الكثافة 

التكنولوجية و درجة االعتماد على العنصر 
 البشري.

االنتاج للسلعة الواحدة بين دول تشابه دوال 
ر التغيرات أثتعاد بالعالم المختلفة مع اس

 التكنولوجية على التجارة الخارجية.

دوال االنتاج ليست خطية و ليست متجانسة 
 لة المتزايدة )النفقةقتاج لقانون النخ وا اال و

 .المتناقصة 

خ وا االنتاج  و متجانسة ودوال االنتاج خطية 
 ة الثابتة )النفقة الثابتة لقلقانون ال

بديل او انعكاس كثافة  عد ظاهرة تتبتس ال
المرحلتين االولى  ينتاج  خاصة فعناصر اال

ن كثافة عناصر دوالثانية لدورة المنتج  ف
 االنتاج تصبح وا حة و محددة.

بديل او انعكاس كثافة  عناصر عاد ظاهرة تباست
نتاج  فالسلع يمكن تصنيفها حسب درجة اال
ثافة العنصر المستخدم الى سلع كثيفة العمل و ك

 سلع كثيفة راس المال.
سيادة المنافسة الكاملة و حرية التنقل و حرية 

 انتقال المعلومات عن التجارة الخارجية
ت لقيود خ وا انتقال السلع  و الخدما
نفقات  تنثيرلك ذجمركية  و غير جمركية  ك

ان  النقل على اسعار السلع  و الخدمات كما
انتقال المعلومات يكون مقابل نفقات تسمى 

 نفقات المعلومات 

 سيادة المنافسة الكاملة وحرية النقل وحرية انتقال
 المعلومات عن التجارة الخارجية
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نتاج على االنتقال القدرة الحركية لعناصر اال
تبحث  التي رؤوس االموال في حركةممثلة 

اية ات نفقات انتاجية  اقل مع نهذعن مواقع 
المرحلة الثانية لدورة المنتوج  و هو دور 

 الشركات المتعددة الجنسيات .

السلع االستهالكية و تجاهل  فيتفسير التبادل 
دور الشركات  االستثمارية والسلع الوسيطة و 

ة عدم القدرة الكاملة المتعددة الجنسيات نتيج
 الدول. االنتقال بين نتاج علىلعناصر اال

 فينتاج و عدم التفرقة تجانس عناصر اال بهده الق ية  فرض خاصال يوجد 
 الجودة  داخل العنصر الواحد.

افتراض حالة التوظيف الكامل لعناصر اال نتاج  بالتوظيف الكامل. فرض خاصال يوجد 
 الدى تعتمد عليه. استراتيجية التحليلو 

 .214 .، ص بقا، مرجع سمير و التنظيظنالتجارة الخارجية بين التفيفي حاتم، عالمصدر: سامي 
 
 ج المفسرة للنظرية التكنولوجيةذالنما :ثانيا 

ادي ي قدمه االقتصذتكون النظرية التكنولوجية في التجارة الخارجية طبقا للتعريف ال
 :يسية هيئر رية ظج نذمن ثالث نما   هاري جونسون    الكندي 

 نموذج اقتصاديات الحجم  -

 نموذج الفجوة التكنولوجية  -

 موذج  دورة المنتجن -

الخارجيـــة فـــي التجـــارة  اقتصـــاديات الحجـــم ذجو لقـــد ســـبق تقـــد يـــم تحليـــل مختصـــر لنمـــو 
ج دورة المنـتج تت ــمن العناصــر ذج الفجـوة التكنولوجيــة و نمــو ذان كـل مــن نمــو  باإل ـافة الــى

ــــي تشــــكل منهــــا اقتصــــاديات األ ــــل الن الحجــــم وساســــية الت ــــالي ســــوف يقتصــــر تحلي ريــــة ظبالت
 و الثالث. جين الثانيذالنمو  على التكنولوجية

 ج الفجوة التكنولوجيةذنمو  -1

 التكنولوجيـــة علـــىج الفجـــوة ذفـــي تفســـيره لـــنمق التجـــارة الخارجيـــة بـــين الـــدول يركـــز نمـــو 
امكانيـــة تـــوفير احـــدى الـــدول علـــى طـــرق انتاجيـــة متقدمـــة تمكنهـــا مـــن انتـــاج ســـلعة جديـــدة او 

ة اقـــل ممـــا يؤهلهـــا الـــى اكتســـاب مزايـــا منتجـــات بنفقـــات انتاجيـــ اف ـــل اوات جـــودة ذمنتجـــات 
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التكنولوجيــا مســتوى  وليــة فــيان اال خــتال فــات الــد  الــدول حيــثنســبية مســتقلة عــن غيرهــا مــن 
 مما يشجع على قيام التجارة الخارجية بين الدول. النسبية المكتسبةاختالفا في المزايا  تحقق

 فيهــا بميــزة نســبية الــىمتــع تتات التفــوق التكنولــوجي تقــوم بتصــدير الســلع التــي ذفالــدول 
 تغيرا في مستوى التكنولوجيا المستخدمة بها. تشهد بعدباقي دول العالم التي لم 

ات مســتويات تكنولوجيـــة متقدمــة الــى االســـواق ذلــك ان دخــول الــدول بمنتجـــات جديــدة ذ
 ويــة انتاجهــا داخليــا اقــل فــي البداال تســتطيع الــدول االخــرى علــى اال الــذيالدوليــة فــي الوقــت 

 تســـتطيع ال وأه الســـلع ذهـــ إلنتـــاجال تحـــوز علـــى الوســـائل التكنولوجيـــة الالزمـــة  نهـــاألتقليـــدها 
 ختراا.   الحصول عليها من الدول موطن اال

 يــة مرتبطـة بطــولفندات طبيعـة و ار ولـة المخترعــة بميـزة نســبية و دلك تتمتــع الذو كنتيجـة لـ
 نولوجيـةالمعرفـة التكهـا النسـبي فـي نطـاق الفترة الزمنية التي تحتفظ فيها الدولة المخترعـة بتفوق

 و تقليـدأخرى تحقيق نجاح في مجـال نقـل ن تستطيع الدول االأفي جميع االسواق الدولية الى 
 .المؤقت حتكاراالا ذتكنولوجيات متكافئة اين سيزول ه

ح دوال انتـاج السـلعة بالعملية االنتاجية شـكلها النمطـي و تصـ تنخذلك عندما ذو يتحقق 
و تفقـــد العوامـــل التكنولوجيـــة دورهـــا الهـــام كمفســـر لـــنمق   ،ول متشـــابهةدراســـة بـــين الـــدل المحـــ

    و لقــد اطلــق عليهــا االقتصــادي ،اتالتجــارة الخارجيــة بــين الــدول فــي هــدا النــوا مــن المنتجــ
 و يمكــن تحــدي الفجــوة التكنولوجيــة بيانيــا  1،تجــارة الفجــوة التكنولوجيــة   مايكــل فيفيــان بــوزنر

 :لرسم البياني كما يليا ستخدامبا

 

 

 

                                                           
1 Bernard   Guillochon, Annie Kwaecki , Economie International : Commerce et Macro économie) 

Dundo , 2006,5em édition), P. 62.  
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 (02رقم ) الشكل
 نتاج والتصدير طبقا لنموذج الفجوة التكنولوجيةاال 

 صديرإنتاج و ت                          اإلنتاج                                          
 المخترعة الدول                                   لصادراتا                                       

 
 
 

 الزمن           
 4ت                                      

 
 
 
 
 
 
 
 

 و تصدير إنتاج                                                                         الصادرات       
 ل المقلدةالدو                                    اإلنتاج                                              

 

 

 .182. ص ،بقامرجع س، و التنظيم يربين التنظالخارجية  التجارة، حاتمعفيفي  ر: ساميالمصد

ي ذو الـ نتاج و التصدير وفقـا لنمـوذج الفجـوة التكنولوجيـةيو ح الشكل البياني كيفية اال
 التقليد. و فجوةيمكن خالله تحديد الطلب 

ا يقصد بفجوة الطلب تلك الفتـرة الزمنيـة بـين ظهـور انتـاج السـلعة فـي الدولـة مـوطن االختـرا  *
  .2  وبداية استهالك السلعة في الخارج )ت1)ت

  1تاالختـراا ) الدولـة مـوطن* يقصد بفجـوة التقليـد تلـك الفتـرة الزمنيـة بـين بدايـة االنتـاج فـي 
  .3وبداية انتاج نفس السلعة في الخارج )ت

في  تجارة الفجوة التكنولوجية على انها دالة   بوزنر   هذين المصطلحين يعرف  في  وء و
  .3ت-1 )تفجوة التقليد    و2ت-1)تالزمنية المحصورة بين فجوة الطلب  الفترة

 اختيار صحة نموذج الفجوة التكنولوجية:
 مـا علـى يـد كـل مـنلتجارة الفجوة التكنولوجية تطـورا ها   بوزنر  شهد التحليل الذي قدمه 

خــر    كــل منهمــا مســتقال عــن اآلكريســتوفار فريمــان   و   قــاري كليــد هوفبــاوراالقتصــاديين    

 1فجوة       ت       2ت       3ت

 الطلب                        

 فجوة التقليد
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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*

تـي ددا هامـا لطـول الفتـرة الزمنيـة المحـجـور الدوليـة ختالفات بـين مسـتويات األتبار االاع
 ات قــد تنتقــل بســرعة مــن الــدولثكانــت اختراعــات او تحــدي ســواء ،تســتغرقها الفجــوة التكنولوجيــة

هــذه بجــور نخف ــة لألفــي حالــة وجــود مســتويات مأخــرى مــوطن االختــراا او التجديــد الــى دول 
ـــدانها نتـــاج ســـلعة دالـــدول تســـمح ب دورة المنـــتج بنفقـــات انتاجيـــة اقـــل بكثيـــر مـــن انتاجهـــا فـــي بل

 وهو ما يظهر في الدور الهام الذي تقوم به الشركات المتعددة الجنسـيات مـن خـالل ،األصلية
جـــور المنخف ـــة مـــن اجـــل تخفـــيض أوم بهـــا فـــي الـــدول ذات مســـتويات االالتـــي تقـــ اســـتثماراتها

 نفقات انتاجها.

 :النتيجة الثانية* 

   نايمـفر    و   رهوفبـاو   اصة بالدراسات التطبيقية التي قـام بهـا كـل مـن خالنتائج ال دلت
لـك تعلى قدرة نموذج التجارة الفجـوة التكنولوجيـة علـى تفسـير التجـارة الخارجيـة بـين الـدول فـي 

 الســلعية التــي تنتمــي الــى ســلع دورة المنــتج و لقــد كــان لهــذه النتــائج داللــة كبــرى  المجموعــات
نتـاج لوجيـة الخـاص بعـدم تشـابه دوال االالفرض التي اعتمدت عليه النظريـة التكنو  على صحة

 في السلعة الواحدة.  
الفجوة التكنولوجية لم تستطيع االجابـة عـن سـؤالين مهمـين فـي مجـال  ن نظريةأ كما هذا

 1التخصص و التبادل الدولي.
األكثـــر الـــدول الصـــناعية والتجديـــدات علـــى  لمـــاذا يقتصـــر ظهـــور االختراعـــات :ؤال االولســـال

و  و ال شــك ان االجابــة علــى هــذا الســؤال تتطلــب دراســة لمانيــاأ و اليابــانأمريكــا،  تقـدما مثــل:
 التطوير.تحليل العوامل المتحكمة في سياسات المنتجين االستثمارية في مجاالت البحوث و 

                                                           
 .218. ، ص(2010 تاب الحديث،عالم الك: األردن)التجارة الدولية النظرية و تطبيقاتهاخالد السواعي،   1
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ـــاني  راا االحتفـــا  هـــو طـــول الفتـــرة الزمنيـــة التـــي يمكـــن للـــدول صـــاحبة االختـــ : مـــاالســـؤال الث
ـــــة  ـــــاج و تصـــــدير الســـــلع كثيف ـــــي انت ـــــة ف ـــــا نســـــبية مكتســـــبة ذات طبيعـــــة احتكاري خاللهـــــا بمزاي

 التكنولوجيا.
 

 :نموذج دورة حياة المنتج -2

ــد فــارنون رعــدة اســهامات مــن عــدة اقتصــاديين ابــرزهم " جذالنمــو  شــهد هــذا " حيــث يمون
و علـى  اعية االكثـر تقـدمايفترض ان التفوق التكنولوجي يظهر بشكل مستمر في الـدول الصـن

ساسـية انتيجـة لمـا تتـوفر عليـه مـن مقومـات  ألمانيـاسه الواليات المتحدة االمريكية ,اليابان و أر 
قــل ثــم بعــد ذلــك تنت، لهــذه االختراعــات متمثلــة فــي تــوفر الطلــب الــداخلي و المعرفــة التكنولوجيــة

ســا، فرن اقــل تقــدما مثــل: ناعية و لكــناليــة الــى دول اخــرى صــو هــذه المنتجــات فــي المراحــل الم
الجديــد و تصــبح  المنتــوج فجــوة زمنيــة تســمح بن ــوج توجــد تينو غيرهــا ,وبــين المــرحل بريطانيــا

 االساليب التكنولوجية المستخدمة اكثرا استقرارا .

خـــذة فـــي ا يصـــبح المنـــتج متاحـــا فـــي الـــدول اآلمـــا نهايـــة الفجـــوة التكنولوجيـــة فتبـــدا حينمـــأ
يسـية وجيـة تمـر بـثالث مراحـل رئللمنـتج الجديـد طبقـا للنظريـة التكنولطريق النمو ,فدورة المنتج 

 هي:

 مرحلة المنتج الجديد          •
          مرحلة المنتج النا ج          •
 مرحلة المنتج النمطي   •
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 الكمية                                                                   
 

 

 

 

علـى  ثناء مرور المنتج مـن مرحلـة االختـراا الـى مرحلـة التنمـيق فـان معـدل نمـو الطلـبأ
لـــى يكـــون معـــدل النمـــو للطلـــب و ففـــي المرحلـــة اال، المنـــتج الجديـــد يتفـــاوت صـــعودا او هبوطـــا

يتجـــه مـــرة اخـــرى نحـــو  فـــي حـــين يـــزداد هـــذا المعـــدل خـــالل مرحلـــة ن ـــوج المنـــتج ,ثـــم، بطيئـــا
 الهبوط حين يصير المنتج نمطيا.

 و فيما يلي جدول يو ح المراحل المختلفة لدورة حياة المنتج و المقارنة بينها

 المرحلة
 الثالثة

 لمرحلةا
 نيةالثا

 المرحلة
 األولى

 الزمن

 (03الشكل رقم )
 مسار دورة المنتج
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 (05الجدول رقم  )
 مقارنة بين الخصائص المختلفة لمراحل دورة المنتج

مرحلة المنتج 
 النمطي

مرحلة المنتج 
 الناضج

 المرحلة          مرحلة المنتج الجديد
 المعيار

طول السالسل الزمنية  *
 .لإلنتاج

اختفاء دور  *
 اقتصاديات الحجم.

القرة على تحديد  *
الكثافة طبقا لعناصر 
االنتاج المستخدمة و 

 طرق االنتاج.

االنتاج والتسويق  *
 على نطاق واسع.

في الطرق  تغير *
 الفنية بصفة مستمرة

)اختالف دوال االنتاج 
 خالل الزمن(.

السل انتاجية قصيرة س *
مع تغير سريع للطرق 

 .لإلنتاجالفنية 
الحجم  اقتصادياتتلعب  *

 دورا هاما.
عدم القدرة على تحديد  *

نوعية كثافة عناصر 
 االنتاج المستخدمة.

التكنولوجيا 
 المستخدمة

 
 
 

تعتبر كثافة راس  *
المادي عالية  المال

 اآلالتنتيجة استبدال 
القديمة باالت متخصصة 

. 

تزداد كثافة راس  *
المال المادي مع 

اتساع نطاق االنتاج و 
التسويق و تغير فنون 

 االنتاج.

انخفاض كثافة راس  *
ن المال المادي نظرا أل

المشروعات االنتاجية 
محصورة في مجاالت 

البحوث و التطوير اكبر 
 من مجاالت االنتاج

 
س المال رأكثافة 
 المادي

 
 

*المركز السوقي و 
لمالية تحدد المكانيات ا

قدرة المؤسسات على 
 دخول السوق.

*تناقص عدد الشركات 
االنتاجية و افالس العديد 

 منها.

*نمو عدد 
المشروعات مع 

افالس الكثير من 
المشروعات التي 

دخلت مجال النتاج 
على  االولي ولم تقو
 المنافسة.الصعود امام 

*تحد المعرفة الفنية من 
قدرة المشروعات 

لدخول االنتاجية على ا
الى االسواق مع وجود 

عدد قليل من المشروعات 
 االنتاجية.

 هيكل الصناعة 
 
 
 

*تحكم سوق المشترين 
بارتفاع كبير للمرونة 

 السعرية للطلب.
*توفر المعلومات عن 

 المنتج واالسواق 
*السعر هو االداة 
 التنافسية الرئيسية.

*سوق احتكارية مع 
المرونة السعرية و 

زيادة المنافسة 
 لسعرية.ا

*انخفاض االسعار 
واتساع نطاق 

معلومات االنتاج 
 والخدمات التسويقية.

*سوق البائعين هو الذي 
يتحكم في قلة المرونة 

 السعرية للطلب.
*هيكل و حجم الطلب 

 غير معروفين 

 
 هيكل الطلب

 
 
 

*تناقص كبير للدور 
الهام الذي كانت تلعبه 

العمالة الماهرة مع تزايد 
به العمالة الدور الذي تلع
 غير المؤهلة.

تلعب االداة الماهرة 
دورا خاص في مجال 

 التسويق.

*استخدام مكثف للخبراء 
والعلماء و الباحثين و 
 العمال المتخصصين.

 
 العمالة الماهرة 

 
 
 

 .233-234. ص ص ،بقامرجع س، ير و التنظيمنظالتجارة الخارجية بين الت، سامي عفيفي حاتم :رالمصد
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 المختلفة للسياسات التجارة الخارجية  ث: االتجاهاتالثالالمبحث 
مـــن ذلـــك فـــان  الـــرغم و علـــى، يـــة علـــى كافـــة الـــدول بمنـــافع عديـــدةتعـــود التجـــارة الخارج

االقتصــادية ودرجــة نموهــا تتــدخل فــي التجــارة الخارجيــة لهــدف  انتماءاتهــاختلــف بمالحكومــات 
و اصـــــبحت ، توجهاتهـــــامـــــع تنظـــــيم عالقاتهـــــا التجاريـــــة بالشـــــكل والم ـــــمون الـــــذي يتماشـــــى 

يــة الدولطابعــا هامــا فــي العالقــات االقتصــادية و التجاريــة  تنخــذالسياســات التجاريــة  الدوليــة  
يتجـه القســم االول الــى سياســة الحريــة التجاريـة ولــه فــي ذلــك مــن  ،وتنقسـم الــى قســمين رئيســين

و  لتجـارة الخارجيـةيقدم مبررات وحجـج لـذلك و يتجـه القسـم الثـاني الـى سياسـة تقييـد ا يؤديه و
 .ك الى مجموعة من الحجج والمبرراتله كذلك مؤيدوه  والذين يستندون في ذل

 المطلب اال ول: ماهية السياسة التجارية
 اوال: مفهوم السياسة التجارية 

تلـــك االجـــراءات التـــي تتخـــذها الدولـــة فـــي اطـــار  التجاريـــة هـــيالمقصـــود مـــن السياســـة 
علــى تلـــك  التــنثير الـــىو التــي تهـــدف فــي مجملهــا  ،لخــارجيامالت التجاريــة مــع العـــالم اعــالم

ويكـون الهـدف مـن هـذا  ،المعامالت سواء من ناحية الحجم او مـن ناحيـة الكـم او كالهمـا معـا
ــــتحق التــــنثير ــــة ي ــــا مــــا تكــــون اهــــداف  ،اقتصــــاديهق اهــــداف معين سياســــية او اجتماعيــــة و غالب

مـــن الـــواردات او اعـــادة التـــوازن الـــى اقتصـــادية مثـــل  تشـــجيع الصـــادرات او تقييـــدها او الحـــد 
 1.ميزان المدفوعات

كما يقصد بها كذلك مجموعة التشريعات واللوائح الرسمية التـي تسـتخدمها الـدول للـتحكم 
والســـيطرة فـــي نشـــاط تجارتهـــا الخارجيـــة ســـواء كانـــت دول متقدمـــة او ناميـــة والتـــي تعمـــل علـــى 

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

                                                           
 .      127. بق، صامرجع س ،جيةالتجارة الخار ، عبد الهادي  عبد القادر سويفي  1
 .1. ص بق،ا، مرجع سالتجارة الدولية و املؤسسات امللية الدوليةمحمد عزت محمد غزالن،  و السيد محمد احمد السريتي  2
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كما تعرف كذلك السياسة التجارية على انها موقف الدول ازاء العالقات االقتصادية التي 
المقيمين على ار ها مع  ،من خالل صفاتهم الفردية او كمؤسسات ينشئها االشخاص

  1.ارجاالشخاص كافرا د او مؤسسات المقيمين بالخ

 تقدمةمما سبق يمكن تعريف السياسة التجارية على انها موقف الدولة سواءا كانت نامية او م
ات جراءتجاه العالقات االقتصادية و التبادالت التجارية الخارجية ,متمثال في مجموعة من اال

 لو التشريعات و االدوات يكون الغرض منها سواءا تحرير او تقييد تلك المبادالت من اج
 .تحقيق ما تطمح اليه من اهداف اقتصادية او حتى غير اقتصادية في بعض االحيان

 الى:هذا و تنقسم السياسات التجارية من حيث مجال تطبيقها 

 السياسة التجارية الوطنية )من جانب واحد(: -1

ى عل التنثيرو تتمثل في السياسات التي تتخذها الدولة بمفردها و من جانب واحد من اجل 
  .تها الخارجية مع باقي الدولتجار 

 ارية الثنائية: تجالسياسة ال -2

 هي اتفاق دولتين فقق ال غير على و ع سياسة تجارة مشتركة مما يخم مصالح البلدين. و

 السياسة التجارية االقليمية: -3

حيث بينها ب تقوم من خاللها مجموعة من الدول بتطوير ترتيبات التجارة االقليمية فيما و 
ري و ول االع اء في لتكتل الى اتفاق للحصول على مزايا متبادلة في التبادل التجاتصل الد

 قامة منطقة تجارة حرة فيما بينهمغالبا ما تكون هذه الترتيبات تشمل ا

 السياسة التجارية متعددة االطراف: -4

و اقليمــي و انمــا فــي اطــار منظومــة عالميــة أهــي السياســة التــي ال تتخــذ فــي اطــار محلــى  و
نظيم التبادل التجـاري للمجتمـع الـدولي عمومـا و هـي المنظمـة العالميـة للتجـارة و التـي تهـف لت

 على مختلف انواعها. تعيقهاتحرير التجارة العالمية من مختلف القيود التي 
                                                           

          .129. ص، بقامرجع س، التجارة الدولية  االسس و التطبيقات، شريف علي الصوص  1
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 :في تحديد سياسة التجارة الخارجيةالعوامل المؤثرة  ثانيا 

 1ة لعدة عوامل اهمها:يخ ع تحديد السياسة التجارية المتبعة من طرف الدول

 مستوى التنمية االقتصادية: -1

د السياســة فــي تحديــ يلعــب مســتوى التنميــة االقتصــادية الــذي تصــله دولــة مــا  دورا مهمــا
ع فــي الســلم االقتصــادي يــدف متــنخرةفجمــود االقتصــاد و احتاللــه مراتــب ، التجاريــة التــي تتبعهــا

الخارجية, وعلى عكـس ذلـك فـان الـدول  الدولة نحو و ع سياسات تجارية اكثر تعقيدا للتجارة
التــي بلغــت مراحــل متقدمــة مــن النمــو االقتصــادي فهــي عــادة مــا تتبــع سياســة تجاريــة خارجيــة 
تتســـم بمرونـــة عاليـــة و ذلـــك نتيجـــة ان تكـــوين قاعـــدة صـــناعية و اقتصـــادية قويـــة قـــادرة علـــى 

ا ومــن امثلــة ذلــك او علــى االقــل ليســت بحاجــة كبيــرة الــى دعمهــ ،التنــافس فــي الســوق العالميــة
سياســة دعــم الصــناعات الناشــئة والتــي تكــون فــي مراحلهــا االولــى بحاجــة ماســة الــى مختلــف 

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

 السائدة: اديةصتقاالاالوضاع  -2

السياســــة التجاريــــة الخارجيــــة للدولــــة كــــذلك بالو ــــع االقتصــــادي للدولــــة و كــــذا العــــالم  تتــــنثر
 الخارجي المحيق بها كما يلي:

 دة على مستوى االقتصاد المحلي فان رقي الصناعة المحلية و ازدهارها يؤدي الى زيا
 لتصنيعتدخل في عملية ا و الوسيطة و المواد الخام التي الرأسماليةالحاجة الى السلع 

ية ,هذا ما يحتم  على الدولة خاصة في حالة الدول النامية  على اتباا سياسة تجار 
 .مع هذا الو ع او محاولة ايجاد بدائل محلية لهاتتالءم خارجية 

 ن الحالة االقتصادية العامة للدولة كالت خم او الركود او البطالة تلعب دورا هاما إ
حيث انه ، ياسة التجارية  الخارجية المتبعة من طرف الدولةفي تحديد م مون الس

و ارتفاا في مستويات أقد تلجا الدولة  التي يعاني اقتصادها  من ت خم  جامح 
                                                           

،  اطروحة دكتوراه في العلوم  -حالة  مجمع صيدال–لة النضمام الجزائر للمنظمة العاملية للتجارة على قطاع صناعة االدوية االثار  املحتمالصادق بوشناقة،   1

 .78-77 .ص ،ص(2006/2007 :كلية العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر)االقتصادية
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ل الواردات للمحافظة على توازن االسعار و محالبطالة الى اتباا سياسة االحالل 
 تحقيق ارتفاا في  محالت التشغيل.

 ولة فان تغيير الطلب نحو الزيادة مثال من شانه تشجيع الدما على المستوى الدولي أ
استهالكها من شانها زيادة حجم الصادرات من جهة و  بق  اتباا سياسةعلى 
 .جهة أخرى من  المحلي

 يةالتقييد في سياسات التجارة الخارج المفاضلة بين الحرية و المطلب الثاني:

ها السياسة التجارية الخارجية التي تتبعراء االقتصاديين فيما يخص مسالة آلقد انقسمت 
بر المع وو بين معارض  ،مؤيد لحرية التجارة والمعبر عنها بتجارة دولية دون قيود الدولة بين

 جموعةعنها بتجارة دولية مقيدة لكل فريق مبرراته في اتباا هذه السياسة او تلك و نتيجة م
تبعها اال انه  ال توجد  صورة مطلقة ت ،من االعتبارات االقتصادية  و حتى غير االقتصادية

 الدولة سواء تعلق االمر بالحرية  او التقييد فتطبيق احدى السياستين امر نسبي.

 :التجارة(تقييد الحمائية التجارية )سياسة  أوال 

واق الدول المتقدمة تسعى الى غزو اس مجموعة منبروز  الرأسمالي ولقد كان لظهور النظام 
من  لوبكنسالحماية التجارية  الى سياسةفي لجوء هذه االخيرة  دورا كبيراا الدول االقل تقدم

 .القومي من المنافسة االجنبية القوية أجل حماية اقتصادها

 :الحمائية التجاريةمفهوم سياسة -1

تلـــك الحالـــة  الخارجيـــة هـــيسياســـة تقييـــد التجاريـــة  يأبسياســـة الحمائيـــة التجاريـــة يقصـــد 
 المبادلـة الدوليـةعلـى اتجـاه  بـنخرى بطريقـة او  للتـنثيرسلطتها العامـة  التي تستخدم فيها الدولة

على الطريقة التي تسـوى بهـا هـذه المعـامالت او علـى كافـة هـذه العناصـر  حجمها اواو على 
القواعـد التـي مـن شـانها تحقيـق  سـاليب واألمجموعة من االدوات و  ذلك باستعمال ومجتمعة 

 1اهداف هذه الدول.

                                                           
 . 194 .، ص(2000عة الجديدة، دار الجام:اإلسكندرية ) العالقات االقتصادية الدوليةعادل احمد حشيش،   1
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 الخارجية:القيود على التجارة مبررات فرص -2

لحريـــة التجــــارة مـــن مزايــــا ناتجـــة عــــن  التجاريــــة مـــاال ينكـــر ا صـــحاب سياســــة الحمايـــة 
ود الفـروق النسـبية التخصص الدولي و تقييم العمل وان التبادل التجـاري يقـوم علـى اسـاس وجـ

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

مـا هـو اقتصـادي و منهـا مـا  مبـررات منهـاهداف عدة و قد تكون لهذه اال، والتخصص الدولي
 يلي: اقتصادي كماهو غير 

 للحماية: قتصاديةالمبررات اال -أ

لفرض  بها الدولللحماية التي تتمسك  اسيةاالقتصادية االسرات ر حصر المبيمكن 
 1القيود على تجارتها الخارجية فيما يلي:

I.  الناشئة:حماية الصناعات الوطنية 

تعـد حمايـة الصـناعات الوطنيــة الناشـئة مـن اهـم االعتبــارات لفـرض القيـود  علـى التجــارة 
ينــة نشــاء صــناعة مع الخارجيــة  فكثيــرا مــا تتمتــع الدولــة بكافــة الميــزات الطبيعيــة المالئمــة  ال

ـــك ال ن تكـــاليف هـــذه  ـــك نتيجـــة مـــا يتعـــرض لـــه مـــن منافســـة اجنبيـــة ,ذل ـــاح لهـــا ذل دون ان يت
ـــى  ،الصـــناعة  تكـــون مرتفعـــة ـــى الدولـــة الوقـــوف ال جانبهـــا لحمايتهـــا مـــن لهـــذا فمـــن حقهـــا عل

 اول الـــى التـــدخل امـــدلـــمـــن هنـــا تلجـــا بعـــض ا، المنافســـة االجنبيـــة الناتجـــة عـــن تحريـــر التجـــارة
حلـي او ممارسـة الم لإلنتـاجرسوم جمركية مرتفعة على السـلع المسـتوردة  و المتشـابهة  بفرض

 المتمثلة في منع استيراد هذا النوا من السلع. غالقيةاإلنوا من الحماية 

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

توجد صعوبة كبيرة في تطبيق  ألنهذلك التي قد يكون امامها فرص نجاح   و بالذات تلك
عمليا  من حيث  اختيار  الصناعات الي تتوفر على مقومات البقاء  و الصمود  المبدأهذا 

كما ان ات ال تملك مؤهالت االستمرار مما يؤدي الى حماية صناع ،امام المنافسة الخارجية
                                                           

 .187-181. ص ص مرجع سابق،،التجارة الخارجيةعبد الهادي عبد القادر سويفي،   1
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الحماية قد تستمر حتى بعد ان يكتمل نمو الصناعة نتيجة العتبارات اخرى  قد تكون 
 سياسية.

II. :زيادة فرص العمل و التخفيض من البطالة 

عمل يرى انصار الحماية التجارية ان تقييد التجارة سوف يؤدي بال رورة الى زيادة فرص ال
ماية  الوطني وبالتالي زيادة التشغيل وتخفيض نسب البطالة  ذلك الن الحالمتاحة في السوق 

ملة  و بالتالي  زيادة الطلب على اليد العا،ؤدي  الى رفع  الطلب على المنتجات المحليةت
 غير ان هذه،نتيجة  توسيع  عملياتها  االنتاجية  المحلية التي تعمل في هذه الصناعات

ت العلمية ذلك ان الرسوم الجمركية المفرو ة على الواردا الحجة ال تخلو من عدم الدقة
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. اطر انحراف البنيان االنتاجي:الحد من مخ 

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 

يث حوينطبق هذا االمر بشكل خاص  على الدول المنتجة والمصدرة للمواد االولية   ،القومي
يعتمد اقتصادها الوطني بصفة اساسية على منتوج  واحد للتصدير ويتوقف تصريفه بصفة 

 ل الصناعيةدو مة ينقص طلب الز لمي عليه حيث انه في الفترات االاالع اساسية على الطلب
هذه المادة و بالتالي تتعرض الى موجات اال طراب االقتصادي اذ يؤدي انكماش  على

ماش بات حلقة مفرغة من االنكتواد االولية في هذه االوقات الى استالطلب العلمي على الم
 االسعار في الدول المنتجة لهذه المواد. وهبوط النقدي و تتدهور النقد القومي

قتصاد االشرطا  روريا لحماية  االنتاجي ع جهازهانويهذه الدول في ت تدجو بالتالي و 
 الرئيسية. اتهتقلب الطلب الخارجي على منتجا آثار من يالوطن
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IV. :معالجة العجز الطارئ في ميزان المدفوعات 

و عدم أحدوث عجز في ميزان المدفوعات في الدولة  وعدم وجود ارصدة سائلة  حالة في
جز ذا العتجد الدولة نفسها امام احد الخيارين لمواجهة ه ،طويل ألجلامكانية االعتماد عليها 

 ةباالستعانان تقوم  وأالصرف  قوم بتخفيض سعرنما ان تدف، الطارئ على ميزان مدفوعاتها
تباا ابين  و يكون الخيار، السياسية التجارية في تقييد الواردات و تنشيق الصادرات بندوات

انه ال يف ل في الغالب اتباا سياسة  ، إالكل دولة ظروفو تلك حسب أهذه السياسة 
ها و بالتالي تجد الدولة نفس تخفيض سعر الصرف في استعادة التوازن في ميزان المدفوعات

 امام الخيار الثاني وبالتالي تقوم بفرض القيود على التجارة الخارجية.

V. رادات الحكومية:يالحصول على اال 

تواجه الكثير من الدول و خاصة الدول النامية والصغيرة صعوبة كبيرة في ايجاد مصادر 
 األخرى النفقات  تىرعاية الصحية وحالتمويل الالزمة ذات البعد االجتماعي مثل التعليم وال

رادات يوبالتالي  فان احدى الطرق الهامة التي تلجا اليها الدولة من اجل تحصيل اال
 سواءمثل هذه المشاريع يكون من خالل فرائض  رائب جمركية  إلنشاءالحكومية الالزمة 

حلية في الم ال رائبحيث يرى البعض ان فرض ، على االستيراد  او حتى على التصدير
هذه الدول يكون صعبا وغير كافي نتيجة اعتماد معظم هذه الدول على النشاط الزراعي 

رادات عن يان تحصيل اال ،إالالى عدم توفر سجالت دقيقة حول حجم المبادالت باإل افة
جمركية مرتفعة قد يؤدي الى انتشار ظاهرة التهريب عبر الحدود مما قد  طريق فرض تعريفة

 1.يض االرادات الحكوميةيؤدي الى تخف

VI.  االنحراف: حماية االقتصاد الوطني  من خطر 

قد تقوم بعض المؤسسات االقتصادية ببيع منتجاتها فب االسواق  الخارجية بسعر اقل من 
 ،االنحراف سعر البيع المحلي او سعر اقل حتى من تكلفة االنتاج و هو ما يعرف بسياسة

سلوب خرقا لمبدا المنافسة العادلة ,و تقوم في هذه في حين تعتبر معظم الدول ان هذا اال

                                                           
 .295. بق، صا، مرجع ساالقتصاد الدولي نظريات و سياسات، طالب عوض وراد  1
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هذا  إللغاءجمركية بحجم يكفي   رائبتها المحلية عن طريق فرض آالحالة بحماية منش
و ان كانت ، نهائيا االستيرادالتمييز السعري ,كما قد تلجا في بعض الحاالت الى منع 
و  المنشآتتبيع فيها  التيجنبية سياسة االنحراف ظاهريا تؤثر ايجابيا على رفاه الدولة اال

 1.متدنية بنسعارلحصولها على السلعة ، ذلك
 

 للحماية:المبررات غير االقتصادية  -ب

حيانا قد تتعارض المصالح و االهداف االقتصادية للدولة مع المصالح و االهداف غير أ
مركية القيود الجفقد تستهدف الدولة بفرض األمنية، العسكرية و السياسية و  االقتصادية مثل

حماية امن الدولة في الداخل و في الخارج و مثال ذلك العمل على تنمية الصناعات 
بادل الحصول عليها في حاالت الحروب و انقطاا وسائل الت زمة التي قد يتعذرالال األساسية
 جارةفي معظم دول العالم ال تخ ع لمعايير أنواا الت ت تجارة االسلحةبحفمثال اصالخارجي،

االعتبارات  الى ا دون النظريمحل األخرى فمعظم الدول أصبحت تسعى الى انتاج األسلحة
يجي لدولة نحو تحقيق اكتفاء ذاتي و تامين مخزون استراتاسعي فان  االقتصادية و بالتالي

ا ذه ،وى االنتاج المحلي منهاتات قد يتطلب تخفيض الواردات و زيادة مسلمنتجفي بعض ا
 رات غيرر المب فا  على الشخصية القومية و الوطنية احد اهم االسباب وكما قد يكون الح

االقتصادية وراء اتباا سياسة حمائية لتجارة الخارجية حيث يرى اصحاب هذا الراي ان 
ت جة التجارة و سهولة وتطور المواصالت و االتصااليانفتاح الدولة على عالم الخارجي نت

ولة ة عن المجتمع وبتالي تسعى الدغريبيد الالو التق داتايساعد على سرعة انتشار العقد 
دات و تقليد الموروثة من الزوال و اتجارتها الخارجية الى حماية الع عن طريق تقييد

                  .االندثار

 ثانيا: سياسة الحرية التجارية 
 مفهوم سياسة الحرية التجارية:-1

 عوامـل و وســائل انتقـالالـى مبـدأ حريــة  يرتكـز هـذا االتجـاه فــي سياسـة التجـارة الخارجيــة
اإلنتــاج مــن دولــة الــى أخــرى و إزالــة كافــة القيــود و العقبــات المفرو ــة علــى حركــة الســلع و 

                                                           
 .812. ، صبقا، مرجع ساالقتصاد الدولي نظريات و سياسات، طالب عوض وراد 1
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الخدمات، إذ يعتقد انصار هذا اتجاه أن التجارة الخارجية تقوم نتيجة اختالف النفقـات النسـبية 
 1بسبب التفاوت في عناصر اإلنتاج التي توجد في كل دولة.

و لقــد كــان الفيزيوقراطيــون أكثــر مــن تمســل بحريــة التجــارة و دافعــوا عنهــا و حرمــوا 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 الحــرة 

 الــذي يحقــق للبــائعين ربحــا معقــوال و فــي و هــو الــثمنســموه بــالثمن العــادل كفيلــة بتحقيــق مــا أ
 نفس الوقت يعتبر مقبوال من جهة نظر المستهلك.

 مبرات مبدأ حرية التجارة الخارجية:-2
يســـتند أنصـــار سياســـة الحريـــة التجاريـــة الـــى مجموعـــة مـــن المبـــررات و اآلثـــار اإليجابيـــة 

 لها و لعل أهمها يتمثل فيما يلي:التي تحدثها هذه السياسة في تنييديهم 
 التخصيص األمثل للموارد االقتصادية: -أ

ص مواردهـا االقتصـادية يتعمل سياسة الحرية التجارية في الدول التي تتبعها على تخص
نهـا ذاتيـا، أي أ اكتفـاءاتكـون قـد حققـت  تخصيصا أمثال، فقبل تحرير الدولة لتجارتها الخارجية

 فقـد إنتاجهـا،فـي  التي تحتاجها بغـض النظـر عـن كفاءتهـا النسـبيةتلك السلعة أو الخدمة تنتج 
تنــتج الدولــة ســـلعة أو خدمــة بتكلفـــة نســبية مرتفعـــة رغــم أنهـــا متاحــة فـــي دول أخــرى و بتكلفـــة 

، أمــا اذا اتبعــت الدولــة سياســة الحريــة الخارجيــة فدنهــا ســوف تخفــض فــي انتــاج و نســبية أقــل
 على أن تستورد مـن الخـارج السـلع و الخـدمات التـي التي تملك فيها ميزة نسبية تصدير السلع

 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 

تكلفة أقـل و ب قبل قيام التجارة الخارجية و لكن عليهاالسلع و الخدمات التي تعودت الحصول 
الـدولي للعمـل و الـذي يـزداد فعاليـة كلمـا اتسـع نطـاق التخصص و التقسيم  مزاياهو ما يسمى 

   2السوق.
 
 

                                                           
 .130. بق، صا، مرجع سالتجارة الدولية، األسس و التنظيمات، وصالصشريف علي   1
 .120 .بق، صا، مرجع سالتجارة الدولية و املؤسسات املالية الدوليةالسيد محمد أحمد السريتي ومحمد عزت محمد غزالن،   2
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 انخفاض أسعار السلع الدولية: -ب
تـــؤدي سياســـة تحريـــر التجـــارة الدوليـــة الـــى انخفـــاض أســـعار الســـلع المســـتوردة نتيجـــة أن 

ســلع باإل ــافة الــى عــدم خ ــوعها ألي الــدول المصــدرة تتمتــع بميــزة نســبية فــي انتــاج هــذه ال
و هــــذا مـــا يعطـــي للمســــتهلك  ،رســـوم و  ـــرائب جمركيـــة و تكــــون منخف ـــة جـــدا إن وجـــدت

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

منافســة ســواءا مــن ناحيــة الجــودة أو مــن ناحيــة الســعر، كمــا أن تحريــر التجــارة بقــدر مــا دون 
 1تج السوق المحلي أمام االستيراد فهو يفتح كذلك الباب للتصدير للدول األخرى.في

 الحـد من االحتكارات: -ج
حيــث أنــه يصــعب فــي أصــل حريــة التجــارة الخارجيــة قيــام و انتشــار المنشــآت و الهيئــات 
ي االحتكاريــة و ذلــك بــنن االحتكــار الــدولي و اإلقليمــي ال يقــوم اال فــي ظــل الحمايــة التــي تــؤد

عـدام المنافسـة رة مـن صـور االحتكـار الناتجـة عـن انإلى تمتع بعض الشركات و الهيئات بصو 
 .الخارجية و هو ما ينعكس مباشرة على أسعار المنتجات و على جودتها

 وجي:تشجيع التقدم التقني و التكنول -د
إن تحرير التجارة الخارجية و انتشار المنافسة الدولية في انتاج السلع و الخدمات يمكن 

هولة الـروابق االقتصــادية تـؤدي الـى ســ أن تـؤثر فـي النمــو االقتصـادي بوسـائل عديــدة منهـا أن
و بمـــا أن المعرفـــة شـــبيهة  ،ل ازدواجيـــة أنشـــطة البحـــث و التطـــورانتقـــال التكنولوجيـــة ممـــا يقلـــ

عامة فدن تراكمها يزيد معدل التقدم التقني و تستطيع الـدول أن تسـتفيد مـن التكنولوجيـة  بسلعة
األجنبية و التي يـتم اسـتيرادها بصـعوبة و بـدون عوائـق، كمـا يمكـن للقطـاا الخـاص الحصـول 

   2على ترخيص انتاجها في الداخل.
 ية المباشرة:بنتدفق االستثمارات األج -ه

الدوليــــة كالبنــــك الــــدولي أن حجــــم و نوعيــــة االســــتثمار يــــرى االقتصــــاديون بالمؤسســــات 
األجنبي المباشر و مدى استفادة الدول النامية منه يتوقف على عـدة عومـل اقتصـادية و غيـر 

مــن أهمهــا السياســة التجاريــة و االســتثمارية التــي تتبعهــا الدولــة، فالــدول التــي تتبــع  ،اقتصــادية
                                                           

 .191 .بق، صا، مرجع سالتجارة الخارجيةعبد الهادي عبد القادر سويفي،   1
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ثـــر جـــذبا لالســـتثمارات األجنبيـــة المباشـــرة و مـــا سياســـة التحريـــر و االنفتـــاح التجـــاري تكـــون أك
  1يصاحبها من توظيف للعمالة و نقل التكنولوجيا و المساهمة في معدالت النمو.

 زيادة معدالت النمو و تحقيق األمن و السالم: -و
حرية التجارة أنها ال تساهم فقـق فـي النمـو االقتصـادي و لكنهـا تعمـل  يرى الدافعون عن
الم و األمن على مستوى العالم، و يـتم ذلـك مـن خـالل إحـالل المنافسـة كذلك على تحقيق الس

قـد تـؤدي الـى حـروب، و قـد توصـلت  و العسـكرية التـيالتجارية بدال من الصراعات السياسـية 
دولــة خــالل الفتــرة  102دراســة عــن العالقــة بــين الحريــة االقتصــادية و النمــو االقتصــادي فــي 

ن تحريـــر االقتصـــاد و فـــتح األســـواق قـــد أدى إلـــى إلـــى أن المزيـــد مـــ 1995إلـــى  1975مـــن 
 2المزيد من النمو االقتصادي.

ممــا ســبق فــدن أنصــار حريــة التجــارة ينطلقــون مــن هــذه الحجــج فــي الــدعوة الــى تحريــر 
ان  و ،التجارة و التي بدأت أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة و تزايـدت خـالل فتـرة مـا بعـد الحـرب

ســـتجابة لهـــا، فقـــد شـــهدت فتـــرة النصـــف الثـــاني مـــن عقـــد كانـــت قـــد واجهـــت صـــعوبات فـــي اال
تهـاء مـن بدأ التحول إلـى تحريـر التجـارة بعـد توقيـع اتفاقيـة التجـارة الدوليـة عقـب االنالثمانينات 
 .1994في مدينة مراكش المغربية في أفريل من سنة الجات مفاو ات 

ألطـراف، ألنـه يوجـد و هذا يعني أن التحول الى تحرير التجارة أصبح مقبوال من معظم ا
ســواءا مــن الــدول الناميــة أو مــن جانــب الــدول المتقدمــة  معار ــون للتحــول إلــى تحريــر التجــارة

ر ون من الدول النامية ان تحرير التجارة يـؤدي الـى و ـع دولهـم فـي سـباق غيـر افيرى المع
و  نولوجيـاون لها اطار من المزايـا النسـبية تكمتكافئ مع الدول المتقدمة التي استطاعت ان تك

 جعلهــا مؤهلــة لكســب أربــاح مــن التبــادل الــدولي، أمــا فــي الــدول المتقدمــةسياســيا و اقتصــاديا ي
رة يــالــدول الفق تتــدفق علــى بالدهــم مــنالعمــال و المزارعــون مــن الســلع الرخيصــة التــي  ىفيخشــ

وطنيــة الــى خــارج بالدهــم ممــا ذات األجــور المتدنيــة كمــا يخشــون مــن هجــرة رؤوس األمــوال ال
 مزيد من البطالة و  ياا فرص العملد بيهد
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 المطلب الثالث: األساليب المختلفة للسياسة التجارية:
ــ تنظــيم تجارتهــا الخارجيــة فهــي تقــوم باتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات تســتطيع الدولــة  ىحت

و التصــدير معتمــدة علــى أالتــي تــؤثر فــي مبادالتهــا مــع العــالم الخــارجي ســواءا فــي االســتيراد 
 ن األساليب و األدوات يمكن تقسيمها الى أبرا مجموعات رئيسية و هي كما يلي:مجموعة م

 األساليب السعرية. -
 األساليب الكمية. -
 األساليب التنظيمية. -
 ليب أخرى.اأس -
 ساليب السعرية للسياسة التجاريةأوال: األ 
 التعريفة الجمركية: -1

ــ ع أصــناف الســلع التــي التعريفــة الجمركيــة عبــارة عــن قائمــة أو جــدول يحتــوي علــى جمي
بنسلوب فني خاص بحيث تخ ع كل سلعة و مجموعة مـن  ةبوبمارة الدولية، لتجتتداول في ا

الســـلع لتسلســـل رقمـــي خـــاص يســـمى    البنــــد   و تحـــدد لـــه فئـــة جمركيـــة مختـــارة لتحســـب علـــى 
ة الجمركيـــة المســـتحقة ألي ســـلعة مـــن الســـلع التـــي تتـــداول فـــي التجـــارة بي ـــر أساســـها مقـــدار ال

ام بمـــنهج معـــين عنـــد البحـــث فـــي جـــدول التعريفـــة الـــى التواصـــل لتـــز خارجيـــة بحيـــث يـــؤدي االال
للصــــنف محــــل البحــــث و رقــــم البنـــــد الجمركــــي الخــــاص بــــه، و مــــن ثــــم معرفــــة فئــــة ال ــــريبة 

 1.الجمركية التي تخ ع لها
 أنواع التعريفة الجمركية: -أ

 ما يلي: يمكن التمييز بين عدة أنواا من التعريفات الجمركية من أهمها
I. :من حيث منشـأ البضاعة 

يمكن تقسـيم التعريفـة مـن حيـث منشـن الب ـاعة أو طبيعـة دافـع ال ـريبة )مصـدر أو مسـتورد  
 الى قسمين:
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 تعريفة الصادر: 
و علـى الـرغم مـن  ،و يقصد بهـا التعريفـة التـي تفـرض علـى السـلع المصـدرة الـى الخـارج

ات للتعريفـة الجمركيـة إال أن الـنظم التجاريـة أنه ال يوجد ما يحول قانون دون اخ اا الصـادر 
 1استثناءا. إالالحديثة من حيث الواقع ال تلجن اليها 

حيــث قــد تفــرض بعــض الــدول ال ــريبة علــى بعــض الــدول المصــدرة أو الخارجــة بقصــد 
د ، كمـا قـاالحتفا  بهذه السلعة للسوق الوطنيـة أو حمايـة مكونـات الصـناعة أو موادهـا األوليـة

كــذلك خلــق مــوارد ماليــة للدولــة حــين تشــكل المنتجــات المصــدرة ف مــن وراء ذلــك يكــون الهــد
أو شــبه احتكــاري  و كانــت تتمتــع بمركــز احتكــاري ، أالمعنيــة جانبــا هامــا مــن صــادرات الدولــة

علـى صـادراتها تحقيقـا عالمي في التصدير ففي هذه الحالة قد تلجـن الدولـة الـى فـرض  ـريبة 
ال كوبــا بالنســبة لتصــدير الســكر و الشــيلي بالنســبة لتصــدير لغــرض مــالي، و هــو مــا تفعلــه مــث

 النترات و البرازيل بالنسبة لتصدير البـن.
كمـــا قـــد تفـــرض الدولـــة  ـــرائب علـــى الصـــادرات بقـــدر تقليلهـــا كمـــا فـــي حالـــة األخشـــاب 

 للمحافظة عليها.
 :تعريفة الوارد 

نــوا مــن التعريفــات و يقصــد بهــا التعريفــة علــى الســلع الــواردة مــن الخــارج و يعــد هــذا ال
بمثابــة العمـــود الفقـــري لل ـــريبة الجمركيــة، إذ تعتمـــد عليهـــا الدولـــة بصــفة أساســـية فـــي تحقيـــق 

أي التـي يقصـد منهـا الحصـول علــى أهـداف سياسـتها التجاريـة و خاصـة ذات الصـيغة الماليــة 
فســـة مـــوارد لخزينتهـــا العموميـــة أو الحمائيـــة التـــي تتجـــه الـــى حمايـــة منتجاتهـــا الوطنيـــة مـــن منا

 2السلع األجنبية.
I.  :من حيث األساس القانوني 

  3يمكن تقسيم التعريفة الجمركية من حيث األساس القانوني الى قسمين هما:
 :التعريفة الذاتية أو المستقلة 

أي عــن التعريفــة الذاتيــة أو المســتقلة هــي التعريفــة التــي تنشــئها الدولــة بدرادتهــا المنفــردة 
تـــالي تملـــك بصـــددها حريـــة واســـعة فـــي الغالـــب فـــي فر ـــها أو طريـــق التشـــريع الـــداخلي، و بال

                                                           
 .41. ، ص(2000دار النهضة العربية، :القاهرة )جاتالنظم الجمركية دراسة في فكر التعريفة الجمركية و مستقبلها في ظل العبدالباسط وفاء،   1
 .175 .، صابقمرجع س، جاتدراسة في فكر التعريفة الجمركية و مستقبلها في ظل العبدالباسط وفاء،   2
 .  11 .، ص (1999، دار النهضة العربية:القاهرة ) اتفاقيات منظمة التجارة العاملية ومدى تأثيرها على اقتصاديات الدول العربيةار، فإبراهيم محمد ال  3
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ارسـتها مو من ثم يحق لهـا متعديلها، ففي هذه التعريفة ال تتنازل الدولة عن سلطتها الخارجية 
 دون الرجوا لدولة أخرى.

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

ا بمـاألخرى المتعاقـدة معهـا،  تسطيع أي دولة تعديل رسومها الجمركية دون الرجوا الى الدولة
حمايـة مصـالحها عنـد ال ـرورة، و عمومـا فـدن هـذا النـوا مـن التعريفـة أصـبح  يقيد حريتها في

 .نادرا في الوقت الحا ر، حيث أن معظم الدول حصلت على استقاللها الجمركي
II.  الجمركية: آثار التعريفةحيث  من 

 1تنقسم التعريفة الجمركية من حيث األثار المترتبة عليها الى قسمين هما:   
 :التعريفة االسمية 

ي حث أثر ال ريبة الجمركية المفرو ة على السـلع النهائيـة أبتتعلق التعريفة االسمية ب
فلــو  منهــا، قيــاس قيمــة التغيــر فــي ثمــن الســلعة أو الخدمــة نتيجــة فــرض  ــريبة علــى الــواردات

فـــذلك يحقـــق حمايـــة مباشـــرة  %10فر ـــت  ـــريبة علـــى الـــواردات مـــن ســـلعة معينـــة مقـــدارها 
 .%10لصناعة هذه السلعة قدرها 

 :التعريفة الفعليـة 
ــــة الــــى تقيــــيم األثــــر الصــــافي لل ــــرائب الجمركيــــة فــــي ا ينصــــرف جــــوهر لتعريفــــة الفعلي

رو ــة لــيس فقــق علــى ممــا يســتلزم تحليــل ال ــريبة المفمجموعهــا علــى الســلعة محــل البحــث، 
 السلعة النهائية و انما كذلك على مدخالتها.

 إعانات التصدير: -2
يقـــوم نظـــام اعانـــات التصـــدير بـــنن تقـــدم الدولـــة مســـاعدات للمنتجـــين المحلـــين مـــن أجـــل 

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

السوق األجنبي بنسعار متوازنة ت من تصريفها و التغلب على منافسة المنتجـات األخـرى، و 
 فدعانات التصدير تحل محل الربح السوقي أو جزء منه.بالتالي 

                                                           
 .175 .، ص(2007 مكتبة عين شمس،:القاهرة )دراسات في نظرية التجارة الخارجيةمحمود الطنطاوي الباز،   1
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عة مــا يعتبــر حيــث أن اإلعانــات التــي تقــدم للمنــتج مــن قبــل الدولــة علــى أثــر تصــدير ســل
مكمال لثمن البيـع، أي أن الحكومـة تتحمـل جـزء مـن قيمـة السـلعة مقابـل تسـويقها فـي األسـواق 

  1هذا و قد تنخذ االعانة أحد الشكلين التاليين:الخارجية، 
 :اإلعانة المباشرة -أ

و التــي تكــون فــي العــادة فــي صــورة مبــالغ نقديــة تمنحهــا الدولــة للمصــدر عــن كــل كميــة 
 .مصدرة من السلع

 اإلعانات الغير المباشرة: -ب
و تتمثــل فــي مــنح المنــتج بعــض االمتيــازات كاإلعفــاء مــن بعــض ال ــرائب أو الجمــارك 
المفرو ـة علــى المــواد األوليـة التــي تــدخل فـي عمليــة تصــنيع المنتجـات المصــدرة أو تخفــيض 

 وائـــدفتكـــاليف النقـــل بوســـائق نقـــل حكوميـــة أو مـــنح المنتجـــين قرو ـــا مـــن البنـــوك الصـــناعية ب
 .تشجيعية

إذا مـا قوبلـت بـدجراء م ـاد  ة أحيانـار و تعتبر سياسة منح اعانات التصدير سياسة خطيـ
فــدذا تنــافس عــدة دول علــى كســب أســواق  لــة المســتوردة أو حتــى دولــة منافســة،مــن جانــب الدو 

أن الــدول المصــدرة تتنــافس فيمــا  يعنــي دولــة معينــة باســتعمال أســلوب اعانــات التصــدير، فهــذا
اســتخدام جــزء مــن ال ــرائب التــي يــدفعها مواطنيهــا، مقابــل تخفــيض األعبــاء علــى علــى  بينهــا

 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 

خـرى فتقـوم بفـرض رسـما جمركيـا إ ـافيا يسـاوي اإلعانات التي تدفعها السلطات في الدول األ
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 ــرائب فــي الدولــة 

 المنتجة تستفيد منها السلطات في الدولة المستوردة.
 راق:ــــــــاإلغ -3

 
 
 

                                                           
 .140-139 .ص بق، صامرجع س ،التجارة الدولية األسس و التطبيقاتص، شريف علي الصو   1
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 تعريف اإلغراق: -أ
 اهـــتم العديـــد مـــن االقتصـــاديين بتعريـــف اإلغـــراق، حيـــث اعتبـــره الكثيـــر مـــنهم صـــورة مـــن

و قــد اعتمــد الــبعض مــنهم فــي تعريــف اإلغــراق التمييــز الســعري بــين ســوقين مختلفــين،  صــور
 1على أساس السعر و البعض اآلخر على أساس التكلفة كما يلي:

 يقصــد بــاإلغراق أن يقــوم منــتج مــا ببيــع منتجــات تصــديرية  :التعريــف علــى أســاس الســعر
بنسعار أقل من سعرها في الدول المصدرة، أي أن السلعة تبـاا فـي السـوق األجنبـي بـثمن 

 أقل من ثمن البيع في السوق المحلي. 
 :يقصـد بـاإلغراق عنـدما يقـوم المصـدر يبيـع السـلعة فـي هـذه  التعريف على أساس التكلفة

ام تكلفة انتاجها، و يعد هذا النوا مـن اإلغـراق واحـد مـن أكثـر العراقيـل امـالسوق بنقل من 
 التجارة الدولية. 

 :يعـد  لجـاتاوفقـا للمـادة السادسـة مـن اتفاقيـة  تعريف االتفاقية العامة للتعريفات و التجارة
المنـــتج مغرقـــا اذا كـــان ســـعر التصـــدير أقـــل مـــن القيمـــة العاديـــة للمنـــتج، و القيمـــة العاديـــة 

و  المبيعــات التــي تــتم فــي ســوق الدولــة المصــدرة تج هــي ســعر بيــع المنــتج  ــمن كافــةللمنــ
أو  التي يطلق عليها   مجرى التجارة العادي في السوق المحلية لدولة المنشـن أو التصـدير  

و اإلداريـــة و العموميـــة و هـــامش الـــربح  البيعيـــةتكلفـــة اإلنتـــاج م ـــافا اليهـــا المصـــروفات 
 تصدير المنتج المثيل لدولة ثانية. المعتاد تحقيقه أو سعر

 أنواع سياسات اإلغراق: -ب
 يوجد ثالثة أنواا من اإلغراق و هي:

I. :و يظهــر هــذا النــوا نتيجــة ظــروف اســتثنائية مثــل الرغبــة فــي الــتخلص  اإلغــراق العرضــي
مــــن فــــائض ســــلعة معينــــة مــــن طــــرف المنتجــــين نتيجــــة تقــــديرهم الخــــاطئ لنطــــاق الســــوق 

لـتخلص مـن فـائض اإلنتـاج فـي الخـارج حتـى ال ي ـطرون الـى في طرون الى ا ،الداخلية
 رفعها الحقا.خفض أسعارهم في السوق المحلية ثم العمل على 

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

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

 .16 .، ص (2011، :دون دار نشر القاهرة )اإلغراق و آليات مكافحته بالتطبيق على السوق املصريةنسرين محمد أحمد العيسوي،   1
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يحمل المغرق خسارة كبيرة و لكنه يقبل تحملها حتى يتحقق هدفه ثم يعـود محـاوال تعـويض 
 ما لحق به من خسارة.

III. :و هــو سياســة دائمــة منهجيــة مــن قبــل المنــتج ال يمكــن بطبيعــة الحــال أن  اإلغــراق الــدائم
الوطنيـة و  ى أساس تحمل خسائر يفترض اإلغراق الدائم وجود احتكار في السوق تقوم عل

 االحتكار يعتمد على وجود حماية من خطر المنافسة األجنبية كالحواجز الجمركية.
 أثــر سياسة اإلغراق: -ج

  1سياسة اإلغراق أثر على كل من الدولة المصدرة و الدولة المستوردة على حــد سواء.
  لدولة المصدرة:األثر على ا 

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 

ب رتـــبعــا للنفقــات الحديــة للســلعة، فــدذا كانــت النفقــات ثابتــة فــدن زيــادة اإلنتــاج يتتهــذا يتحــدد 
لتـالي سعار، أما اذا كانت متناقصة فقد يؤدي اإلغراق الى توسيع اإلنتاج و باعليها ارتفاا األ

 تخفيض تكلفة السلعة.
 :األثر على الدولة المستوردة 

اإلغــراق  ث أنهــم يعتبــرون أنت ــع سياســة اإلغــراق أنصــار حريــة التجــارة فــي حــرج، حيــ
ذلــك تمامــا حيــث أنهــم يمارســون مختلــف  سياســة عدوانيــة يجــب مقاومتهــا، إال أن الواقــع عكــس

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 

صـــار حريـــة التجـــارة الالزمـــة لقيـــام صـــناعات معينـــة، و اذا مـــا كـــان اإلغـــراق عار ـــا يـــرى ان
 رورة التدخل للحد منه فهو يؤدي الى إلحاق ال رر بالصـناعة الوطنيـة المنافسـة، إذ يعمـل 

       انخفــــاض مســــتوى الــــدخل القــــوميعلــــى تقليــــل المبيعــــات مــــن الصــــناعات المحليــــة و بالتــــالي 
 في السوق المحلي. البطالةو انخفاض مستوى التشغيل مما يرفع من نسبة 

ى أنصار حماية التجـارة  ـرورة مواجهـة سياسـة اإلغـراق و ذلـك مـن اجـل من جهتهم ير 
حماية الصناعات المحلية و المنتجين الوطنيين و تتنكد  ـرورة التـدخل بصـفة خاصـة عنـدما 

                                                           
 .314-144 .ص بق، صا، مرجع سالتجارة الدولية األسس و التطبيقاتشريف علي الصوص،   1
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يتبــين للدولــة المســتوردة أن هــدف اإلغــراق األجنبــي هــو الق ــاء علــى المنافســة فــي ســوقها ثــم 
 استغالل الموقف برفع األسعار.

 اسة الصرف األجنبي:سيـ  -أ
تشمل سياسة الصرف األجنبـي تغييـر أسـعار صـرف العملـة الوطنيـة بـالعمالت األجنبيـة 
وكـــذلك التـــنثير فـــي طلـــب و عـــرض الصـــرف األجنبـــي، حيـــث تســـتعمل الدولـــة هـــذه الوســـائل 

 1للتحكم في تجارتها الخارجية كما يلي:
تـب عنـه انخفـاض فـي أسـعار * تخفيض سعر الصرف العملة الوطنيـة بـالعمالت األجنبيـة يتر 

لع السلع الوطنية مقومة بالعمالت األجنبية )أي في السوق الخارجي  مقابل ارتفاا أسعار السـ
ب األجنبية مقومة بالعملـة الوطنيـة )أي فـي السـوق الـداخلي  هـذا مـا ينـتج عنـه زيـادة فـي الطلـ

فــي الطلــب المحلــي الخــارجي علــى الســلع المحليــة و بالتــالي زيــادة الصــادرات مقابــل انخفــاض 
           علـــى الســـلع األجنبيـــة و بالتـــالي نقـــص الـــواردات، إال أن ذلـــك كلـــه يتوقـــف علـــى مرونـــة طلـــب 

 و عرض السلع مو وا التجارة الخارجية.
عـــن طريـــق التـــنثير فـــي العـــرض و الطلـــب علـــى الصـــرف األجنبـــي * يمكـــن للدولـــة أن تـــزاول 

ن عـن طريـق الزامهـا للمتعـامليالخـدمات، و ذلـك  تنثيرا على صادراتها و وارداتهـا مـن السـلع و
اتبــاا إجــراءات خاصــة للتصــرف فيمــا يتحصــلون عليــه مــن صــرف أجنبــي أو الحصــول علــى 
ترخيص أو إذن من السلطات المعنية للحصول على الصرف األجنبي الموجه لالسـتيراد، كمـا 

بيعـــة المعـــامالت يمكـــن للدولـــة تحديـــد أســـعار متعـــددة للعمـــالت األجنبيـــة تختلـــف بـــاختالف ط
 المطلوبة ألجلها.

 ألساليب الكمية للسياسة التجاريةثانيا: ا 
تعمل الدولة من خالل هذه األساليب علـى التـنثير المباشـر فـي حركـة تجارتهـا الخارجيـة 

 2 .و من أهم هذه األساليب نظام الحصص و تراخيص االستيراد
 نظـام الحصص: -1

أقصــى  حــد لخارجيــة و يــتلخص فــي تحديــدو هــو مــن أقــدم صــور القيــود علــى التجــارة ا
للكميــات الممكــن اســتيرادها خــالل فتــرة معينــة، و قــد يجتمــع هــذا النظــام مــع الرســوم الجمركيــة 

                                                           
 .162 .بق، صامرجع س ،التجارة الخارجيةعبد الهادي عبد القادر سويفي،   1
 .151.، ص ابق، مرجع سدراسات في نظرية التجارة الخارجيةمحمود الطنطاوي الباز،   2
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فرض الرسوم الجمركية بعـد بلـوا الحـد  هالتعريفية و من صور  تحت ما يسمى بنظام الحصص
ات ثــم تطبيــق أو تطبيــق رســم جمركــي مخفــف علــى كميــة محــددة مــن الــوارد ،األقصــى للحصــة

 الرسم بكامل قيمته على الكميات المستوردة الزائدة.
و يعتبــر نظــام الحصــص مــن أهــم وســائل الحمايــة و هــو يحقــق أغــراض متعــددة كحمايــة 

و بصـفة  ،مي من غزو السلع األجنبيةو العملة الوطنية و سعر الصرف و حماية االقتصاد الق
تجـــاري و كـــذلك مـــن االشـــراف التـــام علـــى عامـــة فهـــو يمكـــن الدولـــة مـــن الـــتحكم فـــي ميزانهـــا ال

  الواردات و السماح باستيراد ما تراه مناسبا سواءا من ناحية الكمية أو النوا.
 تراخيص االستيراد: -2

يشــترط هــذا النظــام الحصــول علــى تــرخيص أو إذن مــن جهــة إداريــة مختصــة مــن أجــل  
تــه مــن الســلعة فــي فتــرة القيــام بعمليــة االســتيراد و تحــدد حصــة كــل مســتورد علــى أســاس واردا

كمـــا قـــد تبـــاا كـــل هـــذه التـــراخيص فـــي المـــزاد العلنـــي، و تلجـــن الدولـــة الـــى هـــذا زمنيـــة ســـابقة، 
األســلوب فـــي الحــاالت التـــي يتـــنزم فيهــا ميـــزان المــدفوعات و يصـــبح فـــي حالــة عجـــز مســـتمر 

  نتيجة الندرة الشديدة في العمالت األجنبية.
 لتجاريةاألساليب التنظيمية للسياسة ا: ثالثا 
 المعاهدات التجارية:-1

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 

و تراعــي الدولــة عنــد  1يــة ــريبي و تنظــيم التعريفــة الجمرككتلــك المتعلقــة بالنقــل و االزدواج ال
 عقد هذه المعاهدات التجارية مبادئ محددة:

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

ــــل: -ب ـــة بالمث ــــدأ المعامل  ولـــى فـــي االتفاقيـــة بـــنن تعامـــل منتجـــات تلتـــزم الدولـــة األو  مب
ح مــواطني الدولــة الثانيــة بمثــل مــا تعامــل بــه هــذه األخيــرة رعاياهــا و منتجاتهــا بمــا يســم

 في أن تتعادل الدولتان فيما تمنحه كل منهما لألخرى.

                                                           
 .308 .، ص (1998الدار الجامعية، :بيروت )االقتصاد الدولي نظرة عامة على بعض القضايازينب حسين عوض هللا،   1
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و يـــنص هـــذا المبـــدأ علـــى أن تمـــنح الدولـــة األولـــى  مبــــدأ الدولـــة األولـــى بالرعايــــة: -ج
 لدولة الثانية أي حقوق و مزايا تمنحهـا لدولـة أخـرى و عليـه تمتـعلمواطني و منتجات ا

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

ديـد و هي عبارة عن الترتيبات التي تـتم بـين دولتـين أو أكثـر لتنظـيم التجـارة بينهمـا و تح
تــي تنشـــن عــن التعامـــل التجــاري بينهمـــا، كمــا يحـــدد حجـــم وســائل مقبولـــة لتســوية المـــدفوعات ال

 التبادل التجاري بين طرفي أو أطراف االتفاقية خالل مدة سريانها.
ـــدفع احـــدى الوســـائل المباشـــرة للرقابـــة علـــى التجـــارة  هـــذا و تعتبـــر اتفاقيـــات التجـــارة و ال

االلتزامــات  الدوليــة، حيــث تلجــن الدولــة الــى هــذا األســلوب مــن أجــل  ــمان تعــادل الحقــوق و
ينطبـق  كما أن هذا النوا من االتفاقيات الالناتجة عن تعامالتها التجارية مع البلدان األخرى، 

ت بل على المعامالت الجارية فقق متمثلة في الصـادرات و الـوارداعلى المعامالت الرأسمالية 
كبيــرة فــي  مــن الســلع، و تجــدر اإلشــارة أنــه فــي حالــة اعتمــاد بلــدها علــى هــذا األســلوب بدرجــة

تعامالتهـــا التجاريـــة مـــع الخـــارج فـــدن ذلـــك يـــؤدي الـــى تجزئـــة ميـــزان مدفوعاتـــه حيـــث يقت ـــي 
حالـــة علـــى حـــدى و يصـــعب  التعامـــل بهـــذا النـــوا مـــن االتفاقيـــات موازنـــة المـــدفوعات فـــي كـــل

 الحديث عن ميزان المدفوعات.
 التكتالت االقتصادية: -3

رجـات التكامـل االقتصـادي، الـذي يقـوم يعتبر التكتل االقتصادي على درجة معينـة مـن د
فــي مفهومــه الكالســيكي بــين مجموعــة مــن الــدول المتجانســة اقتصــاديا ز جغرافيــا و تاريخيــا و 
ثقافيــــا و اجتماعيــــا و تســــقق كــــل هــــذه االعتبــــارات فــــي مفهومــــه الحــــديث الــــذي يرتكــــز علــــى 

ية، ثم الوصول الـى المصالح االقتصادية المشتركة بهدف تلك المصالح و زيادة تجارتها النسب
يعكـس اقصى درجة من درجات الرفاهية بين شعوب تلـك الـدول، فالتكتـل االقتصـادي كمفهـوم 

الجانــب التطبيقــي لعمليــة التكامــل االقتصــادي حيــث أنــه يعبــر عــن درجــة مــن درجــات التكامــل 
و تتفـــاوت درجـــات التكامـــل االقتصـــادي وفـــق  1االقتصـــادي بـــين مجمـــوا الـــدول األع ـــاء فيـــه

 يب التسلسلي كما يلي:الترت
 التف يل الجزئي. -

                                                           
 . 170. ، ص(2002، للطباعة و النشر الدار العربية: مصر)التحديات املستقبلية للتكتل االقتصادي العربي العوملة و التكتالت اإلقليمية البديلةاكرام عبد الرحيم،   1
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 منطقة التجارة الحـرة. -
 االتحاد الجمركي. -
 السوق المشتركة. -
    االتحاد االقتصادي. -
 اإلجــراءات اإلداريـة:-4

قيـام الدولـة بو ـع مجموعـة مـن القواعـد و اللـوائح و اإلجـراءات في تمثل هذا األسلوب ي
علـى المسـتوردين د من الخارج و ت ييق النطـاق التي ينجم عن تطبيقها عرقلة عملية االستيرا

عــــن طريــــق اخ ــــاعهم لطائفــــة مــــن اإلجــــراءات أو القــــوانين التــــي تعمــــل علــــى زيــــادة نفقــــات 
و الــدخول فــي دائــرة مــن الــروتين و اإلجــراءات البيروقراطيــة المعقــدة التــي يمكــن أن االســتيراد 

جي ممـا يترتـب عليـه ت ـييق تصرفهم في أغلـب األحيـان عـن إتمـام صـفقاتهم مـع العـالم الخـار 
 1نطاق العالقات االقتصادية الدولية و تتخذ هذه اإلجراءات العديد من األشكال منها.

 كثرة و تنوا عدد الوثائق المطلوبة الستكمال عملية االستيراد من الخارج. -د
االفراط في إجراءات التفتيش و التي تحمل نفقاتها للمسـتورد و فـرض تكـاليف مرتفعـة  -ه

 ن الب ائع.على تخزي
 رابعا: أساليب أخرى للسياسة التجارية 

باإل ــــافة الــــى األســــاليب المــــذكورة ســــابقا و علــــى اخــــتالف اشــــكالها هنــــاك العديــــد مــــن 
و التــي قــد تكــون فــي بعــض األحيــان  أو خفيــة تترةســماألســاليب األخــرى التــي عــادة مــا تكــون 

و حصـرها أمـرا صـعبا لـة أوسع استخداما من األساليب األخـرى، ممـا يجعـل الكشـف عنهـا كام
 و من أهما ما يلي:

 االعتبارات البيئية: -1
الدولــة المتقدمــة أن العالقــة بــين التجــارة و البيئــة عالقــة مهمــة، فقــد حرصــت علــى تــرى 

طرح هذا المو وا من أجل التوصل إلى خلـق معـايير بيئيـة البـد مـن االلتـزام بهـا فـي التجـارة 
ـــة و لقـــد  ـــا هـــذا االهتمـــام معار الدولي ـــة لتخوفهـــا أن هـــذه الق ـــدول النامي ـــل ال  ـــة شـــديدة مـــن قب

المعــــايير و االعتبــــارات ســــتكون بمثابــــة حمائيــــة جديــــدة أمــــام ولــــوج منتجاتهــــا ألســــواق الــــدول 
لـــن تســـتطيع االلتـــزام بهـــذه المعـــايير البيئيـــة و التـــي عـــادة تكـــون تعجيزيـــة المتقدمـــة ذلـــك أنهـــا 

                                                           
 .17ص. ، ابق، مرجع ساتفاقيات منظمة التجارة العاملية و صدى تأثيرها على اقتصاديات الدول العربيةإبراهيم محمد الفار،   1
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يـرا فـي السـنوات األخيـرة بـل لـم تبقـى حكـرا بالنسبة لهـا، و لقـد شـهدت هـذه اإلجـراءات تزايـدا كب
علـــى الـــدول المتقدمـــة فقـــق بـــل ســـعت بعـــض الـــدول الناميـــة الـــى تطبيـــق إجـــراءات مثيلـــة ذات 

     اعتبارات بيئية على دول نامية أخرى.
 التأثير في الرأي العام: -2

التجاريــة الدوليــة عمليــة تحــريض مــن بــين األســاليب التجاريــة المســتخدمة فــي العالقــات 
لـرأي العــام باســتخدام الدعايــة المغر ــة مــن أجــل مقاطعــة منتجــات أجنبيــة معينــة، ممــا يجعــل ا

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

قـاطع مـن خاللهـا الصـينيون هواتـف اآليفـون  2016جات األمريكية فـي المنت خمة لمقاطعة 
  1األمريكية ما أثر على حجم المبادالت التجارية بين البلدين. و محالت الفاست فـود

 التدخالت الحكومية المباشرة: -3
ـــة كحظـــر  ـــة علـــى شـــكل قـــرارات مباشـــرة تصـــدر مـــن الدول قـــد تكـــون التـــدخالت الحكومي

دولــة معينــة كمــا هــو الحــال بالنســبة  و التعامــل مــع مــواطني و مؤسســاتاالســتيراد و التصــدير 
ة دخالت ألسـباب دينيـتـلعالقة معظم الدول العربية مع الكيان الصهيوني، كما قد تكون هـذه ال

تمنــع الدولــة أو عقائديــة كمنــع اســتيراد بعــض المــواد المحرمــة شــرعا فــي بعــض الــدول، كمــا قــد 
 ارج أي أن الدولة تحاول أن تعيش في حالة اكتفاء ذاتي.ا و بين الخكل تبادل تجاري بينه

 
 
 
 

 
 

 
 خــالصـة الفصــل:

                                                           
مجلة السياسات االقتصادية )"تأثير األساليب الحمائية الخفية على التجارة الدولية و رسالة املنظمة العاملية للتجارة" مخلوفي عبد السالم، بن عبد العزيز سفيان،  1
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لقــد شــهد مفهــوم التجــارة الخارجيــة تطــورا مــن المفهــوم ال ــيق الــذي كــان يقتصــر علــى 
الذي أصبح يشـمل الحركـات الدوليـة لـرؤوس  استيراد و تصدير السلع و الخدمات الى المفهوم

ة الخارجيـة تقــوم علـى أسـاس ظـاهرة التخصـص الـدولي و تقســيم أصـبحت التجـار األمـوال، كمـا 
هـا، العمل بين الدول المختلفة التي تسعى نحو زيادة دخلها القومي و رفع مستوى رفاهية أرفاد

 وو لقد أكدت مختلف المدارس االقتصادية على دور التجارة الخارجيـة فـي ثـراء و قـوة الدولـة 
ة التنمـوي للتجـارة الخارجيـة سـواءا ذلـك النـاتج عـن عمليـلـك مـن خـالل الـدور ذن يتبـيتقدمها و 

 االستيراد أو عملية التصدير.
و من هنا كان من الطبيعي ظهور العديد من النظريات االقتصادية العلميـة التـي تسـعى 
نحـــو إعطـــاء تفســـير للتجـــارة الخارجيـــة، انطالقـــا مـــن التحليـــل الكالســـيكي للنفقـــات المطلقـــة و 

و تقســيم العمــل وصــوال الــى النظريــات  الــدولي التخصــصانتشــار ظــاهرة النســبية و دورهــا فــي 
التــي اســتخدمت أســلوبا حــديثا مــع حقــائق و وقــائع االقتصــاد العــالمي المعاصــر الــذي الحديثــة 

 تلعب فيه التكنولوجيا دورا كبيرا في تحديد نمق التجارة الخارجية بين الدول.
هــا التجــارة الخارجيــة علــى مختلــف الــدول و علــى الــرغم مــن المنــافع العديــدة التــي تعــود ب

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

ســـة التجاريـــة المتبنـــاة نحـــو األهـــداف المســـطرة مـــن قبــل الحكومـــة، و غالبـــا مـــا تتجــه السياكــذا 
خاصـــة مـــن قبـــل الـــدول  التقييـــدالمتقدمـــة كمـــا تتجـــه نحـــو  التحريـــر خاصـــة مـــن طـــرف الـــدول

مـــن األســـاليب و األدوات المختلفـــة و التـــي  الناميـــة، و تعتمـــد الدولـــة فـــي ذلـــك علـــى مجموعـــة
ـــة مـــع العـــالم الخـــارجي  ـــك  ســـواءتعمـــل مـــن خاللهـــا علـــى  ـــبق و تنظـــيم مبـــادالت التجاري تل

 متعلقة بعملية االستيراد أو التصدير.ال



 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني

مظاهر العوملة االقتصادية و 

 دورها في تدويل التجارة
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 تمهيــد:
مي، متزايدا باالتووت  الئيسياسا التاي مياز  اتدتاااد ال االشهد المجتمع الدولي اهتماما 

و ذلااب ب ااد سا تيااائر  وتيئتهااا رياام بوااو لياائ ميااصو  لاان  لتاائن مبتااا  ال اائا ال شاائ ا 
  مااا دالااع ال ندااا  اتدتاااادسا الدولسااا مةييااا  جدياادن اياات ار  سا تتاائج  وياات تشاا ي

مفهومهاااا ايياااديولوجي الييصئالاااي التاااي سييااا  ريسااال و هاااو ماااا يااااه  بشااا ع داااو  و ل اااا  لاااي 
رولما اتدتااد و تتجيم هذه المةييا  باألياس لي اابدو  الب اد الادولي و الصباب الادولي 

ليتجااائن و التااي سااابو  ت تصاائ مباومااا متالاميااا مااا لاان  بايضااالا الاام المبامااا ال المسااا 
و اتدتاااادسا و  سيااس و دوارااد و بااا  ارتماادتها ليباااا  الب ااد  الاادولي و لييسايااا  المالسااا

تهدف ما وئايها الم ت وساا اتدتاااد ال االمي ماا لان  توياسع و تياهيع الوااو  ، التجائ ا
 مااائ الاااذ الدولساااا ماااا  الاااا ال ياااود  و هاااو األ الااام األياااوا  الدولساااا و بالتاااالي توئ ااائ التجاااائن

ب ياادا رااا الت اااوا و اتبيااجا  صاايا اليسايااا  التجائ ااا و المالسااا و الب دسااا سااا ت تو س اال 
 الدولسا 

و لااي اااع هااذا التوجاال ال ااا  لندتااااد الاادولي بوااو ال ااابع ال ااالمي و الالااوبي وجااد  
ريااام البماااو و اتبتشاااائ لاااااا التاااي  اتياااترمائا  األجبصساااا المباشااائن مبالاااا مرالساااا سيااااردها

الشاائ ا  المت ااددن الجبيااسا  و التااي ياااهم  بشاا ع دااو  و ل ااا  لااي تاادو ع التجااائن ت ودهااا 
و سابو  هذه  ائج الدولا األ ،لويت سابو  هذه الشئ ا  تو ق بيبا هاما ما األئباح 

ياياااي لاااي و بالتاااالي ساااابو  تمراااع راماااع س الشااائ ا  تياااس ئ ريااام ريراااي التجاااائن ال المساااا
 رميسا  ئبط ادتاادسا  ملتي  صيداا ال ال  
ا ليدو  الميات يا شاابا دولساا سو  يسايا التجائ الو لي ضوء  ع هذه المتغيئا  سابو  

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

 لن  المباوت الرنرا اآلتياا:
 :العولمة االقتصادية مفاهيم عامة. المبحث األول 
 :  فــاالســتنماا األب  ــ  المبا ــا و دوا ال ــاعاد المتعــدد  الب ســياد  المبحــث النــا  

 ظل العولمة.
  :تطوا االطاا المؤسسات  للعالقاد المالية الدولية.المبحث النالث 
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 المبحث األول: العولمة االقتصادية مفاهيم عامة
ئن ال ديااد مااا التوااوت  الميمويااا التااي تااات لااي ا ااائ شااهد ال ااال  لااي الياابوا  األلياا

 اللااائوج ماااا يساياااا ال زلاااا و توجااال الااادو  و الشااا وت بواااو المز اااد ماااا اتئتباااا  و اترتمااااد
د المتباد  ريم ال ال  اللائجي، و ل اد ت ازز اتتجااه بواو هاذا اللساائ و الاذ  ساابع لسماا ب ا

ياا يليت اوئا  الم ئلساا و التالبولوجساا الها تصد ما الت ااس  م ال بتيجاا و واد ا ساتموضئوئن 
لي  الا المجاات  لاااا لاي وياايع اتتااات  و الب اع، مماا ديا  ماا وجا  ال اال  الاذ  

ائن راااا دئ اااا ااااغيئن مماااا سرااائ يااائ  ا ريااام ملتيااا  جوابااات الوساااان اتدتااااادسا و باااساااابع ر
 ولما و الر السا و اليسايسا و ليئها و هو ما س يق ريسل بال  ااتجتمارس

 المطلب األول: مفهوم العولمة
 أوال: تعايف العولمة 

 الملتيفا ريم ت ئ   موود لااهئن ال ولما ذلب ألبل ماا يع ل  تتفق الالتابا  ال يمسا
لال ولما تلتي  ويت مباوئ الباوات و  وتو  ريم ال ديد ما الجوابت،سمت دد الدتت  و 

م ايا  واواد لياااهئن و ذلاب تلتنلاا  ماع الالتاات ال ائت ريات ماا لا  يج صس ا التاااال، 
لماابه  مااا س يااق رييهااا    GLOBALIZATIONردياادن لااي التئجمااا ليمااا يع ايبجييااز    

  ولما   اي    الالو با   و مبه  ما س يق رييها اي    الالوبسا   وس يق رييها لالصيته  اي    ال
   هاو الاد توئ    بم بم   ال ولماGLOBALIZATIONو  اا سو  ما تئج  ما يع   

يميئ سميا و هو الما يع األدائت الام الفها  ال مياق لدتلاا الماا يع، و داد وادد   سبتاوبي 
تجدياااااد الدسم ئا ساااااا  –   لاااااي  تابااااال   ال ئ اااااق الرالااااات Anthony Giddensجيااااادبز     
تااائ ا المااا يع ب شاائ ياابوا  ياااب ا رياام  تاباال  1998و الااذ  ااادئ ياابا    اتجتمارسااا

ع الاليما لاي األرماا  األالادسمساا سو الااوالا الشا صسا ات مباذ رشائ يابوا  لويبل ل  تيت م
ل ط، و توول  الاليما التي ل  س ا لها وجود الم  يما ريم  اع ليااا لان س تماع ل اات ات 

 1 بايشائن لها
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ال ولماا ماا     Anthony Giddensو س ئف رال  اتجتماا  الصئ  اابي ابتاوبي جيادبز    * 
البورسا الم بوبا صا   روادت الودارا   بابهاا تالريا  ال نداا  اتجتمارساا لاي  الاا لن  وئدتل 

 ض األودات التي دد ت ع لي مباا ق بايساا رباائن راا بسبواء ال ال ، بويت سم ا سا تابع 
ئدن ل اااع ألوااادات سلااائى ود ااا  ريااام ب اااد سميااااا   ريااائن لاااي الجابااات اآللااائ ماااا الم ماااوئن و 

لاام رندااا التااارئ الالصياائ صاايا المجتم ااا  الملتيفااا مهمااا  صاائ  مشاايئا هبااا اال  ااس اااوسع 
 1  الميالا صيبها و هو بالبيبا لل المفهو  األالرئ ت صيئا و دتلا لي ولما

ال ولمااا    RONALD ROBERTSONو س اائف المف اائ الصئ  ااابي ئوبالااد ئوبئتيااوا   * 
مجتم اا  صهاذا اتب ماا ،  ماا ال وبابها اتجاه تائ لي بواو دماا ال اال  و ز اادن وراي األلائاد 

م اا س   سبهاا جمساع ايجائاءا  وال ميساا  التاي ELIZABETH KING يبغ    إليزاصيتت ئلها 
 2ش وت ال ال  لي مجتمع واود يواء ب اد سو دوا داد  ما لنلها سا تذوت ملتي 

الالو ات   و دد جاء لي ت ئ ا  اليجباا الميات يا التاي شا يتها األما  المتوادن لدئاياا    و ا  * 
ب بواا مجاوئتبا الالو صسا سا ال ولما هي    التادالع الواضاع  1995لي ت ئ ئها الاادئ يبا 

ألمااااوئ اتدتااااااد و اتجتمااااا  و اليسايااااا و الر الااااا و الياااايوب دوا ارتااااداء يااااذ ئ بالواااادود 
سو ابتمااااااء الااااام و اااااا موااااادد سو دولاااااا م يباااااا و دوا واجاااااا اليساياااااسا ليااااادو  ذا  الياااااسادن 

، و مااااا الت ااااائ   الياااااب ا سم ااااا إجمااااا  ال ولمااااا لااااي مجمورااااا مااااا 3و ومسااااا  يجاااائاءا  
 المااهئ:

   اتجتمارسا صيا ملتي  ش وت ال ال  والا ما ابدماج ال ندا 
  ائتفا   صيئ لي دئجا التارئ و التفارع دوا ارتبائ الميالا  و الودود 
 ا و ليئها شمولسا الااهئن لالالا مجات  الوسان اتجتمارسا و اتدتاادس 
 و ما مفهو  الدولا ال ومسا الم والاا الر الاا ال المساا و  ما المويسا الم ال المسا و التو

سواادت لااي ب ااض األوساااا سا س ااع ليااط صاايا مااا يع ال ولمااا و ب ااض المااا يوا  
 4األلئى و مبها:

 
                                                            

1 GIDDNES ANTHONY, The Consequences of Modernity) Cambridge: Polity press(, p .64. 
2 SANDU CUTERELA, Globalization Definition Processes and Concepts) Romanian Statical Review 

Supplement: National defense University, 2012(, P  . 138. 
 .120. ، ص(2005، 13مجلة امللتقى، العدد )"الكوكبة الرأسمالية في مرحلة ما بعد اإلمبريالية "إسماعيل صبري عبد هللا،  3
 .6.، ص(2005 دون دار نشر، : اإلسكندرية)قضايا اقتصادية معاصرةعبد القادر محمد عبد القادر عطية و آخرون،   4
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و الاااااذ  سشااااايئ الااااام ز اااااادن م اااااد  بماااااو التجاااااائن     Internationalizationالتااااادو ع    •
 اترتماد المتباد  صيبها جسا صيا ملتي  الدو  و ز ادن دئجا اللائ 

   و س اااااد صهاااا توويااااد ال اااس  و اللصاااائا  صااايا شاااا وت  Universalizationالالوبساااا     •
ال ااال  و ذلااب بااالتئاض وجااود تجااابس ر ااالي و يسايااي و ادتااااد  مااع وجااوت توويااد 

 المبادئ و ال س  
م دضااسا مويساا هاي اااهئن تيايط الضاوء ريا و    Glocalizationالمويسا ال المساا     •

 سبها االتيص  افا الااهئن ال المسا  بالدئجا األولم إت
ال ياااود و الواااواجز، و س ااائ و الم ااااود بااال إزالاااا  الاااا     Liberalizationالتوئ ااائ     •

 بمصدس ابيسات  الا رباائ ايبتاج و تدل ها صيا دو  ال ال  الملتيفا 
 للعولمة نا يا: األبعاد المختلفة 

إا اللااسا الشمولسا لي ولما ج يها تمس م ا  المجات  إا ل  ب ع  يها، مما يج اع 
 :رميسا وائ األب اد الملتيفا لي ولما ا با بورا ما و بالتالي يبذ ئ سه  هذه األب اد

 :البعد االقتصادي للعولمة  -1
اااائا ليتااائابط بإا االرااائ ماااا يتباااادئ الااام الاااذها رباااد الواااديت راااا ال ولماااا هاااو اتدتاااااد 

 الالصيئ صيبهما و بالتالي ييت  الت ئ  لهذا الب د لي جزيسا لااا 
 البعد االبتماع  و النقاف  للعولمة: -2

ل د ابتشئ  لي اليابوا  األليائن اااهئن الماةتمئا  الدولساا و الميت ساا  ال المساا و التاي 
م جابااات الهيياااا  تت ااائ  الااام ال ضااااسا ايبياااابسا ال المساااا، و سشاااائب لاااي هاااذه الف الساااا  الااا

يبامااوا لااي هييااا  و مبامااا  تاادالع رااا دضاااسا مجمورااا  مااا األلاائاد الو ومسااا الئياامسا 
ال ولمااا الجدياادن سا يااةرئوا لااي ااابارا ال اائائ رياام ميااتوى م يبااا، وياات ياامو  لهاا   لسااا  

ال ااال  لااي ب ااض هااذه ال ضاااسا، و بايضااالا الاام ذلااب لاااا اهااوئ ويااايع اتتاااا  و ويااايع 
رائ ال ولما سابع يتسع لمجمورا ما البااس، إم ابساا تالاو ا ئس   ليجتماري التوااع ات
واو  ب اض ال ضااسا التاي يئوبهاا مهماا، مماا داد يجصائ الادو  و الو وماا  ريام را  راالمي 

اتلاذ ب ض ال ئائا  ولق ما تئاه هاذه المجموراا ،  ماا سدى ابتشاائ الوئ اا الر الساا ال المساا 
اليباس  وردد ما المااهئ الوساتسا الم تشابل األذوا  لي األالع  وو  و التوجل بوو اتتفا 

و المويس م و ابشاء وضائن رالمسا موودن ت ودها الفضاايسا  و األبتئبا ، ل اد ساابع ال اال  
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و ااغئ   ئاباا و الجاوائاليو  ربائن راا دئ اا ااغيئن ب اع ماا تتمياز بال ال ئ اا ماا رنداا  ال
 اا ماا ب اا  األئض يبتشائ لصائه لاي بفاس اليوااا التاي ل ع ما سودت ريام س  ب  ،المياوا

جاازاء سواادت ليهااا، و  ااع مااا سواادت لااي س  جاازء مااا سجاازاء ال ااال  ساهاائ تااارئه لااي ب سااا األ
 1صدئجا   صيئن 

  البعد السياس  للعولمة: -3
الفارااع الوويااد رياام المياااوا  هااي جااا الب ااد اليسايااي لي ولمااا لااي سا الدولااا ت تالااوا يت

ا، و لالا توجد إلم جابصها ال ديد ما الهييا  ايديسمسا و المباماا  ال المساا اليسايسا ال المس
و جمارا  دولسا و التباسماا  الفارياا التاي تيا م الام تو ياق المز اد ماا التائابط و التادالع 

تئاجاع مفهاو  الياسادن الو بساا و ادتااائه ريام الجابات و الت اوا و اتبدماج الادولي، بم بام 
جمساع الف الساا  الدولساا باوسا ال ميسا دد تابع الدولا مض ئن ليتفااوض ماع ال ابوبي، لما ال

، وياات اضاا ئ  2ممااا يبااتا رباال بااو  مااا ال يااود لااي وئ ااا التااائف و ت يااس  لااي الف السااا
الدولاااا الااام ت ااادس  ب اااض التباااازت  لااااالع ر الاااا ال ولماااا مراااع الدسم ئا ساااا و اوتااائا  و اااو  

ي و ماا  بندهااا ر ااود  و يااا مااا الو اا  الم يااق ايبياااا، وياات سااابو  ب ااض الاادو  التاا
لهااذه ال ااس  مااا الدسم ئا سااا و اتبفتاااح اليسايااي، وياات سا اوتاائا  الو ومااا   هااام صتياامع 

سابع لي الالريئ ما األوساا بمرابا شئو  اائما ما سجع اتبضما  الم ب ض المباماا  
هو ما س تصئ   الدولسا، و دتاادسا و الميارداالدولسا سو الواو  ريم ب ض اتمتسازا  ات

دو  صام ابااال سا سفااائض ريااام ب اااض الااا الاااذ  لاااي راااائ ال ولماااا، لاااالمجتمع الااادولي تبادضاااا
 هات ااادمتيتالاااوا ماااا الااادو  ال امااام و اااو  اتبيااااا، هاااو لاااي الو س ااا اتلتاازا  بالدسم ئا ساااا وب

ساتي و ال اااال  ب اااد تف اااب اتتوااااد الياااولو التاااي ساااابو  تتااازر   الوتساااا  المتوااادن األمئ  ساااا
بايااا  ال ولماااا ويااات ماااا و هاااا سا تتااادلع و ت ادااات ساااابو  تباااات بفياااها شااائ ي ال اااال  

األباماااااا اليساياااااسا و التاااااي ت سوتااااائ  و اااااو  اتبيااااااا سو و اااااو  األديساااااا  دالاااااع وااااادودها 
 اليسايسا 
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و ماااع التشاااابب صااايا اليساياااا و اتدتاااااد لاااي راااائ ال ولماااا ساااابع صام ااااا الوتساااا  
ت  يااع ابضااما  دولااا ماارن الاام  الووياادن لااي ال ااال  ارتبائهااا ال ااون ال امااملمتواادن األمئ  سااا با

يصت تجاوزاتها لي مجا  الدسم ئا سا و و و  ايبياا ول ا لما تائاه بالمباما ال المسا ليتجائن 
ريام  ،  ماا ااابع ادئاج ايا  دولاا م يباا ضاما دايماا الادو  التاي تئراا ايئهاات ياةرئسمئ  ا

 يق التبمسا اتدتاادسا و توليئ الئلاهسا لش وبها، هذا بايضاالا الام لئ  تيب الدو  لي تو
صاائوز ااااهئن التاادلن  ال ياا ئ ا المباشاائن رياام سدااالس  ب ااض الاادو  ب سااادن الوتسااا  المتواادن 

   1صدروى ال ضاء ريم األباما الجايئن و الدس تاتوئ ا مرع ما واع لي ال ئا  
 لعولمةالمطلب النا  : البعـد االقتصادي ل 
 أوال: مفهوم العولمة االقتصادية 

ال ولمااا اتدتاااادسا    Joseph Stiglitz     ''بوزيــف ســتي زليتزس اائف اتدتااااد  
و شااا وت ال اااال  بااااتا راااا بابهاااا ابااادماج سالصااائ صااايا دو     ليباااا األماااع الالصيااائنلاااي  تابااال    

التاي تواو  دوا  و را تف ساب الواواجزجها، اتبلفاض لي تالالي  الب ع و اتتاات  ما 
 2شلا  ما جها سلئى ابت ا  الييع و اللدما  و ئةوس األموا  و بافا سدع األ

و رميساا  هذا و تشيئ ال ولما لي ب دها اتدتااد  الم ابتشائ المصس اا  و المبشا   
التااابسع رياام ميااتوى ال ااال ، ممااا يااةد  الاام إرااادن توز ااع و ت يااس  ال مااع دولسااا، ل صاائ وجاا  

و مدى ابتشائها سدى إلم تدالع الماالع اتدتاادسا ال المساا و لياق باو  ماا هذه األبش ا 
اتباادماج و التالامااع و التاادالع لااي بفااس الوداا  لااي مجااات  التجااائن و اتيااترمائ و ابت ااا  

ل د سابع يئى الب ض سا األيوا  ال المسا  يها يتابع يو  واودن تاذوت ئةوس األموا ، 
ويساا و تشامع الياو  هباا ياو  اليايع و اللادما   و ياو  ئسس ليها األياوا  الو بساا و الم

 3الما   و يو  التالبولوجسا و صدئجا سدع يو  ال مع 
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  1 اتدتاادساهذا و سم ا ايشائن الم ال ديد ما ال باائ التي تتضمبها ال ولما 
إا ودوت التدل ا  صيا الدو  س تصئ اودى اه  ربااائ ال ولماا اتدتااادسا و التاي   -1

 جت سا تتولئ ليها مجمورا ما اللااي  وتم ت تصئ وجل ما سوجل ال ولما ي
الالا المجات  ما ييع و ل سا تت  هذه التدل ا  ريم ب ا  وايع بويت تالوا شاميا -أ

 ما لدما  و تدل ا  لي ئةوس األموا  و ب ع التالبولوجسا و هجئن ال مالا و ليئها 
ابتمايها اتدتااد  و الجغئالي و  يجت سا تالوا شاميا لالالا الدو  ريم التنف

 اليسايي 
سا تالوا م رفا بم بم سا تت  التدل ا  ب مسا   صيئن و سا تمرع بيبا م يبا ما  -ب

 الباتا المويي ايجمالي ال المي 
سا تالوا يئ  ا و ذلب لي اع الت وئ الالصيئ الوااع لي مجا  الب ع و ت بسا   -ج

 اتتاا  و تالبولوجسا الم يوما  
 مةرئن لي ادتاادسا  الصيداا التي تودت ليها سا تالوا  -د

الااتنف سرااائ ال ولمااا مااا دولااا الاام سلاائى، وياات سا اتلااتنف لااي وجاا  التاادل ا    -2
ريااام هاااذه  ياااوف تاااةد  الااام التباااايا لاااي وجااا   رائهاااا التاااي تااات  صااايا الااادو  الملتيفاااا

ا و الاادو ، ل ااد يااةد  دلااو  المبتجااا  األجبصسااا التااي تتميااز رااادن باياا ائها المبلفضاا
لاي  ريام المادى ال اايئ،لو و  جودتها ال السا الم الوا  ليايئ بالمبتجيا المويييا

ويا ربدما تالوا هاذه التادل ا  لاي شا ع اياترمائا  سجبصساا لااا الدولاا المضاسفا لاي 
 هذه الوالا دد تيتفيد ما باوسا تلفسض ميتوسا  الب الاا و ب اع التالبولوجساا الوديراا

دااد تياااه  هااذه التاادل ا  لااي تبمسااا اتدتااااد المويااي، و  و ب ااع المهااائا  و بالتااالي
ال ولمااا دااد تياايئ لااي اتجاااهيا ملتيفاايا تمامااا  مس ابيزمااا ا هبااا الاام سايشااائن  تجاادئ

ريام الادو  البامساا  اغ ضل د تمائس الدو  المت دما و الشئ ا  المت ددن الجبيسا  
ا جابات واواد رياام ماا سجاع تو ياق مااالوها و تواتفه لو هاا لااي اجائاء تغييائا  ما

 الميتوى الدولي تلد  سهدالها 
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تزايااد الفاائ  صااايا م اادت  اتيااترمائ المويااي و م ااادت  اتدلااائ ال ااومي لاااي س ااوا  -3
لااا البامساا مبهاا وائدا جادا لاي ااع ال ولماا اتدتااادسا، ذلاب بتيجاا ب ض الدو  

ع اياترمائا  لاي شا  ياواءيم ابسا تمو ع اتيترمائ الموياي صائةوس األماوا  سجبصساا 
سو وتام لاي شا ع دائوض سو إراباا ، و بالتاالي لااا تباادض اتئتباا   سجبصسا مباشئن

سم ااا ارتبااائه  مةشاائ رياام  صاايا م ااد  اتيااترمائ المويااي و م ااد  اتدلااائ ال ااومي
 دئجا تزايد ال ولما اتدتاادسا 

ياةد   ليميزن البياصسا، مماا ولما اتدتاادسا الدو  ما لئاا التلا  ول ا ال م ات -4
اتلااتنف صاايا سبمااا  ايبتاااج لااي األيااوا  الملتيفااا ممااا يتئتاات رباال ز ااادن الاام تزايااد 

 التالامع لسما صيبها، ويت سفتئض سا تمد  ع يو  األلئى بالضع ما لديها 
 ا: مؤ ا قياس العولمة االقتصاديةنا ي 

مةشائا  ت تصئ ااهئن ال ولما مرع بادي الااواهئ ال اصياا لي سااس و ذلاب ماا لان  رادن 
التاب ااا ليمدئيااا الفيدئالسااا المت ااددن ( KOFمئ ااز البوااوت الدوئ ااا  باال مااا س ااو   و مااا سهمهااا

و بشا ع دوئ  و مباذ يابا  ،مئاالاز البواتس تصئ ما سدد  الت بسا  صزوئ ا اليوسيئ ا و الذ  
( %38(، اتجتمارسااا %34صارااداد مةشاائ  يااي لي ولمااا باب ادهااا الرنرااا اتدتاااادسا  1970

، و يولئ المئ ز صسابا  هذه المةشئا  لم ا  دو  ال اال  بماا ليهاا ال دياد (%28يسايسا و ال
مةشائ ال ولماا اتدتااادسا اجماالي التادل ا  و سغ اي ما الدو  ال ئبسا و ما صيبها الجزايئ، 

مما ليها المبادت  التجائ ا و اتياترمائا  األجبصساا المباشائن و اتياترمائ الف يسا بوو الدولا 
 1و  ذا الم ودا  التي دد توو  دوا تدلق الييع و األبش ا اتدتاادسا  ي األوئا  المالسال

و س صاااااائ هااااااذا المةشاااااائ رياااااام ال ولمااااااا اتدتاااااااادسا بايااااااتلدا  ال ااااااس  الاااااااوسوا مااااااا           
راا سريام دئجاا   (100( اب دا  ال ولما صيبما ت صئ  00( بويت تمرع ال سما  100إلم  0 

دسا و لسمااا ييااي جاادو  يوضااع دااس  مةشاائ ال ولمااا اتدتاااادسا لياادو  ال ئبسااا ال ولمااا اتدتاااا
 ( 2013–1980سابا  لي يبوا  ملتائن صيا  التي تتولئ ربها ص

 
 

                                                            
، (2012ديسمبر 17-15، ، جامعة الجناناملؤتمر العالمي الدولي عوملة اإلدارة في عصر املعرفة : لبنان)التحوالت االقتصادية في عصر العوملةأحمد إبراهيم مالوي،   1

 .7. ص
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 (06البدول اقم )
 2013-1980خالل الفتا   االقتصادية لبعض الدول العابيةتطوا مؤ ا العولمة 
 2013 2000 1990 1980 الدولة
 06 42 01 42 26 31 16 41 البزائا
 87 55 82 50 23 49 47 46 تو س
 61 57 03 35 17 37 33 32 المزاب
 69 45 75 39 61 35 08 31 مصا
 39 34 02 30 92 10 9 12 السودان
 32 67 90 61 12 53 12 46 األادن
 43 60 98 62 06 69 14 61 الكويد

 3 88 30 74 53 71 64 75 العابية المتحد  اإلماااد
 25 63 18 43 74 46 29 45 تا يامواي

 57.22 48.88 44.56 43.57 المعــدل
 (KOFيبووت الدوئ ا ل اليوسيئ   مئ زالارتمادا ريم مودع  المادئ: ما إرداد ال الت  

www.kof.ethz.ch consulté le 16/08/2016 à 11:00    
 
 
 
 
 

الاادو  ال ئبسااا تتااولئ  يصاايا الجاادو  سراانه دااس  مةشاائ ال ولمااا اتدتاااادسا لمجمورااا مااا 
(، بويااااات 2013، 2000، 1990، 1980ربهاااااا الصساباااااا  و ذلاااااب لفتااااائا  زمبساااااا ملتيفاااااا  

ع الملتائن لن  يبوا  الدئايا، ل د ائتفا سنوه ائتفا  ميتمئ لي دس  المةشئ لمجمع الدو 
ياااابا  88 48( رمااااا الاااام 1990ياااابا   96 44إلاااام  (1980ياااابا   57 43المةشاااائ مااااا 

 ( 2013يبا   22 57م لساع إل (2000 
 مااا يااجي  اليااوداا سدباام دااس  ليمةشاائ لاان   الااا ياابوا  الدئايااا وياات صيغاا  دسمااا 

دايمااا  ، و ماا جهاا سلاائى تاادئ  اتماائا  ال ئبساا المتوادن39 34( 2013المةشائ يابا  
ياااابا  39 88الاااادو  المااااذ وئن لااااي جمسااااع الياااابوا  وياااات يااااجي  سرياااام دسمااااا لهااااا داااادئن صااااا 

 2013 ) 
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 المااحل التاايخية للعولمة االقتصاديةنـالنا : 
 صئ ااهئن ال ولماا اتدتااادسا اااهئن ددسماا داد  الوضاائا  و المباادت  التجائ اا وت ت

بواو المالسا صيا األم  و سم ا ت يس  المئاوع التي مئ  صها ال ولما إلم سئب ا مئاواع ريام ال
 التالي:

 (1914-1870الماحلة األولى: ماحلة اال طالق )  -1
و صداساا  و دد امتد  هذه المئوياا ت ئ باا ريام  اماع الباا  الراابي لي ائا التاياع رشائ

الالصيااائ لاااي ، ويااات تمياااز  بالت اااد  التالبولاااوجي وتااام الوااائت ال المساااا األولااام ال ااائا ال شااائ ا
و  ااااذلب الب ااااع الصاااائ  بتيجااااا  بتيجااااا ايااااتلدا  الياااافا الصلائ اااااالبواااائ   مجااااا  الب ااااع يااااواء

لاي هاذه المئوياا ماا سوئوباا و  ماا ازداد رادد المهااجئ ا الوديدساا،  الوايع ليي ب اتيتلدا 
ميياوا  50بواوالي  (1913-1850بادي الدو  بوو سمئ  ا ويات دادئ رادد المهااجئ ا صايا  

، و داااد سدى  اااع ذلاااب بماااو وجااا  المباااادت  التجائ اااا ميياااوا سوئوباااي 41مهااااجئ ماااا صيااابه  
-1880صيا راامي   %170بيبا   ، ر%270( صبيبا 1880-1850ال المسا صيا رامي  

هاااي الصاااةئن المئ ز اااا لت اااوئ وئ اااا التجاااائن و داااد  ابااا  سوئوباااا و لاااااا إبجيتااائا (، 1913
ما  %60ال المسا لي تيب الفتئن ويت واي  الاادئا  األوئوبسا لي تيب الفتئن الم ووالي 

األموا  الدولسا ،  ما ادتئب  هذه المئويا  ذلب صز ادن تدل ا  ئةوس وج  الاادئا  ال المسا
ما الدو  الاابارسا باافا راماا بواو الميات مئا  التاب اا لهاا ماا سجاع ابتااج الماواد األولساا 

 1النزما لابارتها 
 (1944-1914الماحلة النا ية: ماحلة التاابع ) -2

شاااهد  هاااذه المئوياااا تئاجاااع  صيااائ لاااي ال ولماااا اتدتااااادسا مباااذ صداساااا الوااائت ال المساااا 
  ( راا  اباادت  الواائت ال المسااا الرابسااا و دااد تميااز 1929لالياااد ال اااس   ا األولاام ماائوئا بازمااا

 هذه المئويا بما ييي:
o  ابلفاض وج  التجائن الدولسا صدئجا  صيئن 
o  تئاجع التدل ا  المالسا اللائجسا 
o  ابلفاض م د  البمو لي الباتا ريم الميتوى ال المي 

                                                            
 .7. بق، صا، مرجع سقضايا اقتصادية معاصرةآخرون،  عبد القادر محمد عبد القادر عطية و  1
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o سااا  المتواادن األمئ  سااا دااوابيا تئاجااع  صياائ لااي وئ ااا الهجاائن لااااا ب ااد سا ارتمااد  الوت
و دو     تواادد راادد المهاااجئ ا إليهااا راا  تب تهااا لااي ذلااب  ااع مااا  باادا و ايااتئالسا  جدياادن

   ر  الدو  األوئوبسا  سمئ  ا النتيبسا
 (1980-1944الماحلة النالنة: ماحلة إعاد  اال طالق ) -3

             ــزدو و - ــاوتند مااةتمئ مااع اب  ااا صاادس  هااذه المئويااا ب ااد بهاسااا الواائت ال المسااا الرابسااا
اابدو  الب اد الادولي الاذ   ااا  و ابشااء هييتاي 1944   يابا بـــادالاا    و ا ن  م اهدا 

و ت دس  دائوض يهدف الم إدائن الباا  الب د  الدولي و تو يق اتيت ئائ لي سي ائ الائف 
ب الاادولي لشبشاااء و لااي مااواز ا ماادلوراتها، و الصباالمواجهااا ال جااز المةداا   لياادو  األرضاااء

شااهد  هااذه الفتاائن بمااو لااي وجاا  الت مياائ صهاادف اداائاض الاادو  المتضاائئن مااا الواائت، وياات 
لالااا المبااادت  الب دسااا (، 1972-1950ياابوسا صاايا رااامي   %4 7التجااائن ال المسااا داادئ صااا 

ال المساااا لاااي هاااذه المئوياااا ب يااا  ضااا سفا و ادتاااائ  ريااام الميااااردا  و الاااديوا المياااووبا 
  1الصبب الدولي  لااا ما

 إلى اآلن( 1980العولمة االقتصادية المعاصا  )الماحلة الاابعة: )ماحلة  -4
ل ااد اهاائ  هااذه المئويااا مااا ال ولمااا اتدتاااادسا و التااي سم ااا سا س يااق رييهااا مئويااا 
ال ولمااااا اتدتاااااادسا الم اااااائن لااااي صداسااااا الرمابيبااااا  مااااا ال اااائا ال شاااائ ا لااااي اااااع التاااادلق 

جااه و اتت ،التاي ت ودهاا الشائ ا  المت اددن الجبياسا    األجبصسا المباشائنالميتمئ لنيترمائا
بمااا  بوااو توئ اائ وئ ااا ئةوس األمااوا  التااي اتب تهااا الاادو  الااابارسا سوت راا  الاادو  األياايوسا
ماا بليها الاياا و تيتها دو  الم ي ئ اتشتئاالي ب د ابهسائ مباومتها و تتمياز هاذه المئوياا 

 ييي:
o وئ ئ األيوا  المالسا لي ال ديد ما الادو  الاابارسا الالصائى و اللاوف ماا اتتجاه بوو ت

ـــالزالومايسااا األمئ  سااا والتودسااع رياام اتفادسااا    تبااامي     صاايا  ااع مااا الوتسااا  المتواادن ا 
و لئبيااا و سلمابسااا الغئبسااا  لااي ذلااب الوداا ( و الساباااا و المميالااا المتواادن لااي األمئ  سااا 
ل ابلفاااض  صياائ لااي دسمااا الاادوتئ األمئ  ااي و اتتفااا  رياام ممااا بااتا رباا 1985يااصتمصئ 

و سو ق ايت ئائ لي من ، هذا ما باتا ربال ز اادن وضع باا  ي ئ ائف يتي  بالمئوبا 

                                                            
 : متوفر على الرابط، مراحل العوملة االقتصادية و مستقبلها، يــــماهر العج  1

Consulté le 18/08/2016 a 11h30   http://syria-news.com/readnews.php?sy_seq=47817 
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ويااات ساااابو   و شااائ ايها التجاااائ يا مئ  سااااوجااا  المباااادت  صااايا الوتساااا  المتوااادن األ
 ادئا  ال المسا المبتجا  األمئ  سا سالرئ ددئن ريم المباليا لي يو  الا

o  لاي  ما يمع إزالاا الالريائ ماا الم وداا  و ال ئادياع و التلفيا  ماا ايجائاءا  الجمئ ساا
ملتياا  الم ااامن  التجائ ااا لااي هااذه المئويااا مااا الز ااادن لااي رميسااا  التجااائن الدولسااا و 

ذلااااب سا م ااااا  الاااادو  تبت ااااا  ئةوس األمااااوا  و اليااااد ال المااااا، سالراااائ  بابيااااساصسااليااااماح 
 سابو  دوت سرضاء لي المباما ال المسا ليتجائن دما و وتم البامسا المت 

o مووااادن بايضاااالا الااام  ياااو   اليساياااا اتدتااااادسا األوئوبساااا و التاااي تهااادف إلااام ابشااااء
ريااام  ورااا  الشااائ ا  األجبصساااا لاااااا السابابساااا مبهاااااليساياااا اللائجساااا األمئ  ساااا التاااي 

 ديئ اتيترمائ لي اليو  األمئ  سا صدت ما التا
o  بااا ز ااادن الوئ ااا لااي الهجاائا  ال مالسااا بتيجااا تلفياا  ال يااود رييهااا، إبهااا ت زالاا  ادااع م ائ

ماااا  %2ويااات لااا  تتجااااوز الهجااائن ال مالساااا لاااي هاااذه المئوياااا  ،بالمئوياااا األولااام لي ولماااا
 لي المئويا األولم لي ولما  %8ي اا ال ال  م ائبا بووالي 

ترمائ األجبصاي المباشائ لاي الباا  الراابي بتيجا لأليابات الماذ وئن، ل اد و اق اتيا
الرمابيبااا  بمااوا ممارااع سئب ااا سضاا اف م ااد  بمااو الباااتا ال ااالمي، و رنرااا سضاا اف مااا 

م ااد  بمااو التجااائن الدولسااا صيبمااا يااس ئ  المةييااا  مت ااددن الجبيااسا  و التااي مو بهااا 
الي هاااذه ماااا اجمااا %80ماااا لاااي سمئ  اااا سو السابااااا سو اتتوااااد األوئوباااي ريااام ااألاااايي 

اتيترمائا ، ويت صيغ وج  اتياترمائا  المميو اا لهاذه الشائ ا  لاي بهاساا ال  اد واوالي 
  1979تئ ييوا دوتئ و هو ما س اد  دئابا لميا سض اف دسمتها لي را   2

م ادت  سيائ  لاي ال  اراا   و اق دادو تجدئ ايشائن الم اا البمو لاي اتياترمائ 
 ريااات  الوتساااا  المتوااادن األمئ  ساااا، اتتوااااد األوئوباااي ولاااي دو  الم رسفاااا  التالبولوجساااا 

السابااا( و ذلااب م ائبااا بال  ارااا  األلاائى األداع ارتمااادا رياام التالبولوجسااا، وياات لضااي  
 الشئ ا  التئ يز ريم الدو  ذا  ال دئا  البورسا ال ادسا ويت رزز اتياترمائ لاي صداساا

لالصائى و ذلاب راا  ئ اق إداماا ماا سيامم صيا المةيياا  ا الرمابيبا  توالفا  ايتئاتيجسا
بالتئتيبااااا  الدولسااااا ليشاااائ ا  و ذلااااب صهاااادف ضااااماا تاااادلق التالبولوجسااااا و توز ااااع البف ااااا  

 ليبوت و التئا  األيوا  ب فاءن سالصئ المتزايدن 
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 ال ائئ  تئاجعلي صداسا التي يبا  والا ما ال و دد شهد اتيترمائ األجبصي المباشئ
 لشئدي و اهوئ ال  صسا األوادساا، را  سلاذ لاي الز اادن مائن سلائى الم ي ئ ا بتيجا تبهسائ

وياات  ب ااد اياات ئائ األوضااا  و اتضاااح توجهااا  دو  الم ياا ئ الشاائدي 1993لااي رااا  
دن سابو  الاياا لي هذه الفتئن رابي سالصئ دولا ميت صيا لنيترمائا  ب د الوتسا  المتوا

 األمئ  سا 
دو      سالصئ ز ادن لي التادل ا  التجائ اا صايا الالي د والتجائن الدولسا  جابصهاو ما 

لي ولمااا   مااا سد  المفاااهس  الجدياادن ،اليااب امجمورااا صاايا دو   %80المت دمااا داادئ  صااا 
 إلم التغييئ ما  صس ا هذه التجائن لااا صيا هذه الدو ، ويت ابت ي  التجائن ماا اليايع

   س المز اادترياام التالبولوجسااا لاا الماااب ا الم تماادن رياام  رالااا اليااد ال اميااا إلاام اترتماااد
 ما التلا  ليشئ ا  

 ظاها  العولمة االقتصادية ا ت ااالمطلب النالث: العوامل المساعد  على 
 ل ااد شااهد ال ااال  مبااذ بهاسااا ال اائا ال شاائ ا ال ديااد مااا المتغياائا   اااا لهااا دوئ  صياائ لااي

 ابتشائ ااهئن ال ولما اتدتاادسا 
 و ا هياا ال ظام ال يوع  أوال: زوال القط ية الن ائية 

س تصئ ابهسائ اتتواد اليولساتي دتلا دوسا ريم ي و  الباا  الشايوري و تئاجاع م ابتال 
لااي الياااوا الدولسااا مبااذ صداسااا التياا يبا  و صاائوز الباااا  الئسياامالي الااذ  سااابع س ااود باااا  

ال المساا الرابساا  مباذ الوائتادتااد  رالمي جديد، ب ادما  ابا  ال  صساا الربايساا هاي الياايدن 
سابع هبااب باو  ماا اتبفائاد بال ماا ال  صساا اتدتااادسا الواوادن س  ياسادن بماوذج ادتاااد و 

ذلاب ت  لسا  الياو  بابتااائ الم يا ئ الئسيامالي ب ساادن الوتساا  المتوادن األمئ  ساا، إت سا 
جاا ال اال  يتماا  سا س بي رد  وجود ائا  صيا الدو  الئسيامالسا المت دماا لسماا صيبهاا، ماع اوت

تاهاائ  ااع مااا  الاام جاباات الوتسااا  المتواادن األمئ  سااا ويااتبوااو بااو  مااا ت ددسااا األد ااات 
و بالتاااالي لااااا البااااا  اتدتاااااد  ال اااالمي الجدياااد سالاااذ  ،سوئوباااا و السابااااا  اد اااات مبالياااا

اا تتوواد الش ع الهئمي لسما يت يق صتئتيت مئاالز ال وى اتدتاادسا الرنراا، مماا سيامع لهاا با
لسما صيبها، بويت سغيت ريم رنداتها التجابس و اترتماد المتباد  لسما صيبها، مع دصو  مصدس 
الائا  لسما صيبها و لااا ما الباوسا اتدتاادسا و التجائ ا و الوااو  ريام سالصائ وااا 

ئ  ساا دو  ال ال  الرالت، و تتئتت هذه المجمورا بويت ت   الوتسا  المتوادن األم لي سيوا 
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ول ااا لتاااتي ب ااد ذلااب سوئوبااا راا  الساباااا مااع اوتمااا  تغياائ هااذا التئتياات  مبفاائدن رياام دمااا الهاائ 
لي ديد ما ال وامع الميت صيسا التي تتود  ريم  مووا   ع ماا اتتوااد األوئوباي و السابااا 

  1لي الواو  إلم دما الهئ  و إدائن ودسادن الباا  اتدتااد  ال المي الجديد 
  :العلميةالنوا  التك ولوبية و نا يا: 

و هااي مياازن بااائزن لي ااائ الاائاها، ل ااد ج ااع الت ااد  ال يمااي و التالبولااوجي ال ااال  سالراائ 
و إلاام وااد مااا وئ ااا  ، وياات يااهع مااا وئ ااا ئةوس األمااوا  و الياايع و اللاادما اباادماجا

    2هذا المووئ ال ديد ما المواوئ الفئرسا  ما ييي: يتضمااأللئاد و 
 لوبيا المعلوماد:تطوا تك و   -1

و الم اااود صااذلب الت ااد  الااذ  شااهده ال ااال  لااي مجااا  م الجااا الم يومااا  و تلز بهااا و 
لاي هاذا المجاا  س ماا لاي  ايتئجارها و ايتلدامها ريم ب ا  وايع، ويت ودت ت وئ ها 

و الالتاات و ملتياا  الم ااائف و المويااورا  مااا شاا يها  والميااتبدا  إم ابسااا توو ااع الورااايق
لااي و الت ااديع و إرااادن التلااز ا م شاا ع  لاائ داصااع ليتلااز ا الالتئوبسااا و اتيااتئجا  الااوئدي الاا

سدع ما واود لي الميياوا ماا زما دسايي ت يتجاوز بضع رواا، و لي ويز م ابي دد س اد  
و  ال ادسااا، هااذا بايضااالا الاام يااهولا و ياائرا ب ااع و تاادا المياااوا التلز بسااا ليورااايق الوئدسااا

و ذلاب بفضاع  تئا مسمااالا داد تب اد راا ب ضاها  تف الاليياو  ما  صايا رادنالصسابا  و الم يو 
 شب ا  ب ع الم يوما  

 ساباد اآلليـة:اتطوا الح  -2
و الم اااود صااذلب ايااتودات سجسااا  مت دمااا مااا الوواياايت اآللسااا و م وباتهااا األيايااسا 

تاو  التلاز ا، ويات ساابو  هاذه الووايايت توالويايط و شئايع  مت ددن مدمجاما سدئا  
رياام داادئا  لاي ااا لااي الت امااع مااع الالاا  الهايااع مااا الم يومااا  و الصسابااا  و تجاائ  ت و ئهااا 

و هاااو ماااا س باااي راااوئن و س ساااا لاااي مجاااا  إدائن  شاااهئ اباااافا مياااتمئن و يااائ  ا تالااااد تالاااوا 
 األرما  

 

                                                            
كلية العلوم 2006 :جامعة الجزائر)، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصاديةظل العوملة االقتصادية االتجاهات الجديدة للتجارة الدولية فيحشماوي محمد،   1

 .78-77 ،ص-، صاالقتصادية(
 .30. ، ص(2004، الدار العربية اللبنانية، الطبعة الثانية:القاهرة )عوملة النظام االقتصادي العالمي و منظمة التجارة العاملية، يعادل املهد  2
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 تطوا االتصاالد و الفضائياد:  -3
مجااااا  م الجااااا الهااااا  ليت ااااوئا  التااااي واااادر  لااااي و س بااااي ذلااااب مواالبااااا هااااذا ال  ااااا  

الم يومااا  و ايااتودات صاائاما لاي ااا الددااا و الياائرا لااي الت امااع مااع هااذه الم يومااا ، لضاان 
مااا شااب ا الهااات   ما لااي الت امااع مااع الم يومااا  صداساااالويااايط المادسااا الميااتلدرااا ت ااوئ 

 عالمدى واوت إلم شب ا ب ع الم يوما  ذا  األلساف البائ ا و الشب ا الئدمسا و ل اب يدن 
الت ااوئا  الهاييااا التااي واادر  لااي مجااا  الفضااايسا  و األدمااائ الااابارسا ت ااد سهاا  األياابات 

وااااوائ بالتااااي سد  الاااام الااااتن  الر الااااا  المت ااااددن صاااايا شاااا وت ال ااااال  و اهااااوئ مااااا س اااائف 
 الوضائا  

 تطوا المباالد المتعلقة باله دسة الواانية:  -4
 اء لاااي الجيباااا  التاااي تمراااع الماااادنالوئارساااا إم ابساااا تو ااا  ال يمااا الم ااااود هباااا بالهبدياااا

لااي الااافا  الوئارسااا ليالايبااا  الوسااا و األيايااسا لوسااان ملتياا  الالايبااا  ممااا يج ااع الااتو   
ويوابساا ت ياق األمائ بالالايباا  الوساا الددس اا سو اللنساا الامئا يهن، يواء  ت دييها و توييبها

يااايع و اللااادما  التاااي تشااامع سو البباتساااا و ال ماااع ريااام توايااا  هاااذه الهبدياااا لاااي تاااوليئ ال
و تااااابسع األلذسااااا و الميتوضاااائا  ال صسااااا و ليئهااااا مااااا  المبتجااااا  الزئارسااااا و الويوابسااااا

الزئاراا و المبتجا  التي ل  تالا متاوا ماا دصاع مراع اياتودات يانت  جديادن لاي مجاات  
ب ااااض مجااااات  ايبتاااااج الويااااوابي و دوايسااااا جدياااادن و توياااايا مئدودسااااا ايااااتودات مئ بااااا  

الت اااوئ لاااي مجاااا  الهبدياااا الوئارساااا و الدئاياااا  و  يااام ي ماااا اليواااو  و األبااااا، و س تصااائال
 البووت المت ي ا صها اود سه  م وبا  الروئن ال يمسا الوديرا 
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 العلميةو ( محاوا النوا  التك ولوبية 04 عل اقم )
 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادئ: ما إرداد ال الت
 
 
 
 
 

اتدتاادسا  سابع لهذه الروئن التالبولوجسا و ال يمسا دوئا مهما لي ت ميق ال ولما و ل د
 1الجديد ويت تئتت ربها ال ديد ما البتايا ما سهما:و تش يع الباا  اتدتااد  ال المي 

ليجابت الم ئلي و الم يوماتي لي  إودات روئن لي ايبتاج ما لن  إر اء سولوسا  -1
 يس  د  هذه الروئن التالبولوجسا و ال يمسا الم اهوئ ما سيمم صترميسا  ايبتاج،  ما س

ال مع دالع المبتا الواود و هو بمط جديد لت يس  ال مع سيمع صتوز ع ابتاج سجزاء 
 ول ا ترتبائا  الالفاءن اتدتاادسا  ملتيفا ليي ا واودن لي ردن دو  ملتيفا

لي  الت وئ اليئ ع و الهايعجا المبتجا  بتي  اإودات روئن لي رال  التيو ق و تئو   -2
لضماا م ابا لي اليو  رال  اتتاا  و الفضايسا ، ويت سابع التيو ق سمئا وتمسا 

 لي اع المباليا الالصيئن لسما صيا المبتجا  

                                                            
 .80. بق، صا، مرجع ساالتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العوملة االقتصاديةشماوي محمد، ح  1

 تطـوا الحــاس ــاد
 اآلليــــــة

تك ـولوبيــة تطـوا 
 المعلومــاد

االتصاالد           وا تطـ
 و الفضائيــاد

المباالد المتعلقـة تطـوا 
 باله دسة الواانية

 
 
 

 النـوا  التك ولوبية
 و العلمية
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لي توليئ ال باائ و ال دئا  التي ما لنلها ت مع ملتي  األ ئاف ريم المياردن   -3
ال ئائا  اتيتئاتيجسا و المهما و ما سجع اتلاذ  جمع الصسابا  و الم يوما  ر  تويييها

ذلب باترتماد ريم الوايبا  اآللسا و التي ت و  ب مع دد يصدو ميتوسن بالبيبا لي  ع 
 1بيئرا لاي ا و صددا متباهسا  البشئ  

 نالنا: تحايا التباا  الدولية 
د  و التجائ  و و يتضما ذلب اتجاه الدو  األوئوبسا بوو إرادن صباء باامها اتدتاا

ويت ت  ابشاء اتتفادسا ال اما ليت ئ فا  و التجائن الب د  ب د بهاسا الوئت ال المسا الرابسا، 
ما لن  لهدف توئ ئ المبادت  التجائ ا صيا الدو  األرضاء  1947لي يبا    جاا الا   

   صتلفسض ا جاالتي ت ئف المبادت  الدولسا، ويت دام  الا   تلفسض الوواجز و ال يود 
الئيو  الجمئ سا ريم ردن لتئا  متتالسا ما لن  ردن جوت ، هذا مما يمع صز ادن وج  

الدولسا و يهولا ابت ا  الييع صيا الدو  الملتيفا مما يارد ريم ابتشائ المبادت  التجائ ا 
ا التي   إلم مباما التجائن ال المس جاا ااهئن ال ولما اتدتاادسا لااا ب د توو  الا   

تي م الم الغاء  الا الوواجز الجمئ سا و الغيئ الجمئ سا التي سم ا سا تود ما ابت ا  
 2الييع و اللدما  و ئةوس األموا  صيا دو  ال ال  

 ا: اال دماباد و الكيا اد الك اى اابع 
 لااااي ملتياااا  اااااوساوياااات سااااابو  اتباااادماجا  و اتيااااتوواذا  ااااااهئن ادتاااااادسا 

سئضااااسا مباياااابا تبتشااااائ ااااااهئن ال ولمااااا و رياااام راااادن مواااااوئ       ال  ارااااا  ياااامو  صتااااوليئ
  3 ما ييي:

 اال دماباد الك اى  ين ال اعاد و ال  وك و  اعاد التأمين:  -1
و الم اااود صااذلب واادوت ال ديااد مااا اتباادماجا  صاايا ال ديااد مااا الشاائ ا  و المبشاا   

داااد تياااائر  لاااي بهاساااا  رصااائ دو  ال اااال ، و ت شاااب سا رميساااا  اتبااادماج و اتياااتوواذ هاااذه
ابفتااح  ال ئا ال شئ ا بتيجا لتغيئ هس ع اليو ، و اتتجاه بوو تف يع المبالياا الادولي ياصت

                                                            
: 3جامعة الجزائر)، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصاديةمظاهر العوملة من خالل نشاط الشركات العالية متعددة الجنسيات حالة قطاع البترولبوبكر بعداش،   1

 .41. ، ص(2010 ية،كلية العلوم االقتصاد
جامعة  )، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصاديةمؤشرات تنافسية املؤسسات االقتصادية في ظل العوملة االقتصادية حالة املؤسسات الجزائريةفرحات غول،   2

 .10. ، ص(2006: كلية العلوم االقتصادية، الجزائر
 . 35-34. ص ، صبقا، مرجع سمنظمة التجارة العامليةعوملة النظام االقتصادي العالمي و عادل املهدي،   3



ي تدويل التجارةفمظاهر العولمة االقتصادية و دورها                           ثانيالفصل ال   
 

102 
 

ال المساااا، ويااات تياااائر  ملتيااا  الشااائ ا  الااام الااادلو  الااام التالاااتن  لاااي ااااوئ األياااوا  
شئ ا   صئى، سو ما لن  شئاء الشئ ا  األاغئ وجماا التاي ت ماع لاي بفاس المجاا   اع 

  ب ما سجع مواجها س  مباليا موتميا ذل
 ا دماج أسواق المال الدولية:  -2

شهدتل سيوا  الما  الدولسا ما لن  تجاوز الودود و ذلب ما لن  الت وئ الذ  
 اليسايسا ليدو  و اتتجاه بوو تلفي  ال يود التشئ  سا و التباسمسا و الئداصسا ريم

  يب سيه، ويت سابع لغيئ الم سميا الوق لي تممساال الالم امن  المالسا باأليوا  المالسا 
الشئ ا  المويسا لضن را إم ابسا تيجيع سيه  الشئ ا  األجبصسا لي اليوا  المالسا 

سا رد  الضا  الم امن  المالسا التي تت  بال من  األجبصالم المويسا، هذا بايضالا 
فايدن، ائ الإلغاء الي وف المت ي ا باي  ل وارد ال مع باليسايا  المالسا و الب دسا الو بسا، و

ي يارد لي ذلب اصتالائ سدوا  مالسا جديدن ياهم  لي ت ييع الملا ئ، لااا تيب التو دد 
تومع افا  الديا و و و  الميالسا لي بفس الود ، و دد سدى الت وئ التالبولوجي لي 

لسا ن الم امن  المامجا  م الجا الم يوما  و شب ا  الم يوما  الدولسا إلم تويسع دايئ 
ئف واودن، سو ما س  الدولسا باوئن ج ي  ما اليوا  الدولسا الملتيفا  ما لو  اب  يودا

 باتبدماج المالي الدولي 
 توحيد المعاييا و المقاييس الدولية لعديد من الم تباد:  -3

ما لن  ايتلدا  مواافا  و م ايسس لااا موودن لي ديد ما المبتجا    و ذلب
و  ت  اترتماد رييها لي اصئا  ال  ود الدولسا ربد ر د الاف ا ، و دد ياه  ذلببويت ي

 اب  مبتجا  بهايسا سو  ا يواءالالوبس لي بمو ما سيمم بااهئن المبتجا  صدئجا  صيئن
 ميتيزما  ويس ا سو مواد لا  

 المطلب الاابع: إيبا ياد و سل ياد ظاها  العولمة االقتصادية 
اتدتاااادسا الالرياائ مااا اآلرااائ المتبايبااا الياايصسا مبهااا و اييجاصسااا،  يتئتاات رااا ال ولمااا

اتياتفادن ماا الجوابات اييجاصساا الئسيمالسا التي ت ود هذه الااهئن ت مع ريام ويت سا الدو  
و اياااترمائها لااااالوها بشااا ع تاااا  و ال ماااع المياااتمئ ريااام التااائو ا لهاااا، ويااات يااائى  لي ولماااا

صايا  اترتمااد المتبااد در  رميساا  التبمساا بتيجاا لز اادن تادتااادسا ال ولماا ات الييصيئاليوا سا
ئد و الم ئلا الفبسا إلم ليائ ذلاب، اتدتاادسا  الملتيفا و ز ادن المباليا و يد لجوتي الموا
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 الادلع و الف ائز ادن الت اوا لي توز ع لي ويا يئى المش  وا ر س ذلب ألبل يتئتت رييها 
لضان ن الداليساا صيبهاا و صايا الادو  المت دماا المياتفيدن ماا ال ولماا و ز ادن الفجاو هذه الدو  ص

رباد اآلراائ  را تالئائ األزما  و هئوت ئةوس األموا  و ليئها، و بالتالي تصد ماا التودا 
و التاي ت صائ راا وجهتاي الباائ اييجاصساا سو اليايصسا  اجما را ابتشاائ هاذه الاااهئن ياواءالب

 الياب تيا 
  إليبا ية للعولمة االقتصاديةأوال: البوا ب ا 

ال دياااد ماااا اتدتااااادييا بابااال يتئتااات راااا اااااهئن ال ولماااا ال دياااد ماااا اييجاصساااا  يااائى 
بااوئن مباشائن سو ليائ مباشائن، و ياواء  الاليسااتاهائ ريام ال دياد ماا المتغيائا  اتدتااادسا 

 1تتمرع سه  هذه اييجاصسا  لسما ييي:
 اال فتاح التبااي:  -1

المزاساااااا البياااااصسا، اتياااااتفادن ماااااا مزاساااااا التلاااااا  و اياااااتغن   و سوااااادت ذلاااااب بتيجاااااا
 رااالضاان و الوااواجز التااي توااو  دوا وئ ااا التجااائن اللائجسااا، بايضااالا الاام إزالااا ال يااود 

ممااا سياااه  لااي ئلااع  فاااءن و إبتاجسااا روامااع ميااتمئن  اياات ما  التالبولوجسااا المت ااوئن باااوئن
ا ائ الييع مع الموالاا ريم تو يق سئباح مبايبالتاليفا و بالتالي لفض سي  ايبتاج و تدبي

 ليمبتجيا 
 تدفقاد االستنماا األب    المبا ا:  -2

 ذلب سا ال ولما تياه  لاي ياد  اع ماا لجاون الماوائد المويساا و الفجاون التالبولوجساا مماا
 ااا الاام توفيااز اتيااترمائا  المويسااا و ز ااادن اتيااترمائا  األجبصسااا و ب ااع الاابا  ايدائ  يااةد 

بالاااادو  البامسااااا و توياااايا لااااي  ااااع المجااااات  ممااااا سياااامع صتوياااايا صييااااا األرمااااا  ت ااااوئن الم
الا و، لااا لي الالفاءا  ايبتاجسا لهذه الدو  و بالتالي ز ادن إبتاجسا اتدتااد الو بي صها

 تولئ ددئ  الي ما ئسس الما  البشئ  و اتيت ئائ اليسايي 
 اال فتاح المال :  -3

مااا لاان  اتلتاائاض مااا الاانز  ل ميسااا  اتيااترمائ التمو ااع و الااذ  س مااع رياام تااوليئ 
األياااوا  المالساااا و تبوساااع موااااله اتياااترمائ و ت اااو ئ اللاااائج و تلفاااسض تاليفاااا اتياااترمائ 

  ااع، ممااا سشااجع  بايضااالا إلاام توياايا اللدمااا المااائلسا و ز ااادن  فاااءن الجهاااز المااائلي
                                                            

 .181-179. ص ، صبقا، مرجع سالتجارة الخارجية و االقتصاد الدولي على عبد الوهاب نجا،  و محمود يونس محمد  1
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 هاااذه اآلراااائ اييجاصساااا لاااااا بالبياااباريااام ز اااادن م ااادت  اتدلاااائ و اتياااترمائ و تت ااااا  
 ليدو  التي تمتيب سيوا  مالسا و مةييا  مت وئن و التي تتولئ ريم اتيت ئائ و الشفالسا  

 هبا  اليـد العاملة:  -4
ذلب ماا لان  سهميتهاا الالصيائن لاي تو ياق دلاع إلام الادو  البامساا ماا لان  تواوسن  

ا بايضااالادن مااداليع الدولااا مااا ال ميااا الااا با ال ااامييا الاام صياادابه  األااايسا و بالتااالي ز اا
امساا المياهما لي ب اع الالفااءا  و اللصائا  الفبساا و ايدائ اا لاي والاا ايات دا  الادو  الب الم

يج يهاا  ليلصئاء و األجابت، إت سا هجئن الياد ال اميا ت تزا  ت ابي ما ال ديد ما ال ياود مماا
 لسي  ريم بفس ميتوى التدل ا  األلئى 

 اال تقال السايع للتك ولوبيا:  -5
ابت ااا  ت صس ااا  الت ااوئ الياائ ع لااي شااب ا الم يومااا  و اتتاااات  سياااه  لااي ياائرا 

ئن لنياتفادن ماا هاذه الت اوئا  و بااو  التالبولوجسا الوديرا مما يتاسع الفئااا سماا  باا  الادو 
داااا  البشااائ ا التاااي تمتياااب ئسس الماااا  و تتاااولئ ريااام ال ا امياااا لاااااا بالبيااابا لتياااب الااادو  

 المةهيا ما سجع اتيت ما  األمرع لهذه التالبولوجسا 
و وياات ال ديااد مااا األبوااات و الدئايااا  لاااا تاادل ا  اتيااترمائ األجبصااي المباشاائ و 

لبماو اتبفتاح التجائ  و  ع التدل ا  الف يسا الباتجا را ال ولما تياه  لاي ائتفاا  م ادت  ا
ا  ما تةد   ذلب الم سودات تغييئ لي م دت  البمو لسماتدتااد  و ز ادن الباتا المويي، 

مما دد يةد  الم سودات تغييئ لي هس ع اتدتااد   ع و ذلب ويت ال يات صيا ال  ارا  
مراع يابغالوئن، ماليز اا و ب اض اللائجي، و هو الواا  بالبيابا لاب ض اتدتااادسا  الباشايا 

و مئتف ااااا م ائبااااا بال  ارااااا  شاااائ   يااااسا سيااااا شااااهد د ااااا  اللاااادما  بياااابا بماااادو  جبااااوت 
 األلئى 

هذا و يئجع التنف م دت  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  بماو ا يم

  فتاوا ريم ال ال  اللئاجيبو سيئ  م ائبا بالدو  األدع ا
 وا ب السل ية للعولمة االقتصاديةلبنا يا: ا 

ياااذهت الااائس  الم اااائض لاااااهئن ال ولماااا سبهاااا تمراااع ااااوئن الييصيئالساااا الجديااادن ت ودهاااا 
و ذلااااب بايااااتلدا   المت دمااااا رياااام ئسيااااها الوتسااااا  المتواااادن األمئ  سااااا،مجمورااااا مااااا الاااادو  
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مااا رااد   المةييااا  الدولسااا مااا سجااع توجساال ال ولمااا بمااا تلااد  ماااالوها، ممااا سواادت بااو 
لااال ئف األو  يتمراااع لاااي الااادو  المت دماااا و الشااائ ا  التالااالة صااايا س ااائاف اليااااوا الدولساااا، 

مت ااددن الجبيااسا  و هااو ال اائف ال ااو ، سمااا ال اائف الرااابي ليتمرااع لااي الاادو  البامسااا و هااو 
و يبااااتا رااااا رااااد  التالااااالة هبااااا مجمورااااا مااااا البتااااايا الياااايصسا لي ولمااااا  ال اااائف الضاااا ي 
  1ا ريم ادتاادسا  الدو  البامسا و تتمرع سهمها لسما ييي:اتدتاادسا لاا

 عدم االستقااا المال  و األزماد المالية:  -1
يااةد  اتبفتاااح المااالي لااي ا ااائ ال ولمااا اتدتاااادسا و مااا سااااوبل مااا تاادل ا  مالسااا 

و ذلاب ألا تائب الابا   ،لئةوس األموا  الام وادوت األزماا  المالساا و الب دساا باافا متالائئن
م يوماا  و ياس ئن بياصت راد   ماا  األياوا  و اللمالسا ت ماع لاذاتها لاي ااع راد   فاءتهاا ا

سمئ  ااا ( و سزمااا دو  1997/1998المضااائبا و هااو مااا واادت لااي األزمااا المالسااا األياايوسا  
 2008النتيبسا لي التيا يبا ، و األزماا المالساا ال المساا سو ماا سيامم بازماا الئهااا ال  اائ  

 والوتسا  المتودن األمئ  سا را  ابتشائ  ب اد ذلاب لاي  الاا دو  ال اال ، هاذا  التي اهئ  لي
تاازداد واادن و ل ااوئن هاااذه األزمااا  المالسااا و راااد  اتياات ئائ لااي الااادو  البامسااا التااي ت اااابي 

 سليصها ما ض   البا  المالسا و المةيياتسا 
 ااتفاع معدالد البطالة:  -2

ب ااض الااابارا  ذا  المباليااا الضاا سفا و سدى اتبفتاااح التجااائ  الاام ال ضاااء رياام 
 ع ال ما  و ائتفاا  بيات الب الاا، التي  اب  دايما لي اع باا  الوماسا مما يةد  الم تيئ 

األجبصاااي المباشااائ التاااي تااات  لاااي شااا ع رميساااا  اتبااادماج و لضااان راااا تااادل ا  اتياااترمائ 
اما ئ اااا لاي ااع صااياترمائا  جديادن و ل شئاء مشئورا  دايماا و لاسس اداماا اتيتوواذ و
 لي الدو  اليامسا  اللالاا

 المخاطا: -3
  ل ع سهمها: يتئتت را ابتشائ ااهئن ال ولما اتدتاادسا ال ديد ما الملا ئ

 المخاطا الماتبطة  تحاي أسواق اأس المال: -أ
و الب دساا و ماا داد يابج  يئتبط توئ ئ سياوا  ئسس الماا  ائتبا اا ورس اا باألزماا  المالساا 

د تيت ئائ اتدتاادسا  الو بسا، ذلب سبها ت تاتي لي ش ع ايترمائا  و س ساا ربها ما تهدي
                                                            

 .901-841. ص ، صسابق، مرجع االقتصاد الدولي و التجارة الخارجيةعلي عبد الوهاب،  و محمود يونس محمد  1
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ت مع ريم ليق وااي  جديدن صع تجيت م ها الالريئ ما الملا ئ،  ما سا تدل ا  المواله 
 المالسا يتئتت رييها ائتفا  لي دسما ال ميا الو بسا دوا سا س اصيها ايترمائا  و س سا 

 باد سعا الصاف:المخاطا الماتبطة  تقل -ت
لي ي ئ الائف ريم ميتوسا  األي ائ يواءا ليييع  التغيئا  و ذلب ما لن  تاريئ

 سو اللاادما  سو وتاام راياادا  الاااادئا  مااا ال ميااا الااا با و هااو مااا يااةرئ رياام ميااتوسا 
 ماا سا الادو  التاي و اتبهساائ، ايبتاج و ال ئض مما دد س ئض الشائ ا  المويساا لشلانس 

 سا ا  ائف  صيئن ما ال من  األجبصسا تتارئ صدئجا  صيئن صهذه التغيئا  تمتيب اوت
 المخاطا الماتبطة  تحايا التباا : -ج

ويت تابع ادتاادسا  الدو  األالرئ ابفتاوا لي التجائن هي األالرائ رئضاا لياادما  
، ياساياا  لي سي ائ الييع األباللائجسا ما شدن الت يت لي م دت  التباد  التجائ  و الت ي

 مااا دااد يبااتا رااا هااذا التوئ اائ ليااايئ  صياائن بالبياابا ليشاائ ا  المويسااا بتيجااا المباليااا لياائ 
 المتالاليا مع مبتجا  الشئ ا  األجبصسا  

 سهولة تهايب اؤوس األموال:  -4
ال ولمااا اتدتاااادسا هااو جااذت تاادل ا   إ ااائئلاا  سا الهاادف مااا التوئ اائ المااالي لااي 

ا دد ت مع ر س ذلب ويت سبل سم ا تيجيع تدلق االي ئةوس األموا ، إت سا هذه اليساي
يااااالت لااااي ئةوس األمااااوا  مريمااااا واااادت لااااي ب ااااض الاااادو  التااااي ت بااااي مااااا و ومااااا  لياااائ 

  و يبتشئ ليها الفياد  ب ض الدو  لي الئ  سا و الشئ  األويط  دسم ئا سا
 :عدم فاعلية و استقاللية السياساد ال قدية -5

بال ولمااا المالسااا سااابع مااا الااا ت رياام الاادو   ئ اائ المااالي سو مااا س اائفلااي اااع التو
التو   و اليس ئن لي اليسايا  الب دسا و  ذلب يسايا ي ئ الائف و ذلاب بتيجاا التادل ا  

 ا الب دسا و المالسا التي تت  لي  جا  دايئن، األمئ الذ  سا ت را مواجها األزما  المالس
دتااادسا  اااهئن  وبساا ت سم اا و ريم ال مو  و مما يصق سم ا ال او  سا ال ولماا ات

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

لياق سوضاا  مبايابا  اتدتاادسا ما لن  ايتلدا  ويايع ال ولماا ذاتهاا و  لساتهاا ماا سجاع
 ليتلفي  ما اآلرائ الييصسا لي ولما 
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المبحث النا  : االستنماا ألب    المبا ا و تعاظم دوا ال اعاد متعدد  
 الب سياد ف  ظل العولمة

س تصاائ اتيااترمائ األجبصااي المباشاائ مااا سهاا  المةشاائا  التااي تااد  رياام ماادى دااون الدولااا 
مسااا و المت دمااا رياام وااد يااوى بوااو تااوليئ المبااا  تياا م جمسااع الاادو  البا اتدتاااادسا، وياات

و التاااي  المبايااات الاااذ  س ماااع ريااام جاااذت و ايااات  ات هاتااال اتياااترمائا  األجبصساااا المباشااائن
و التااي  اباا  مااا سهاا  ال وامااع  ،تتمرااع بياابا  صياائن مبهااا لااي شاا ع شاائ ا  مت ااددن الجبيااسا 

دسا و تااااادو ع البشاااااا  األياياااااسا التاااااي سد  الااااام اهاااااوئ و يااااائرا ابتشاااااائ ال ولماااااا اتدتااااااا
ساااابو  هاااذه الشااائ ا  بمراباااا داااون ادتااااادسا لارياااا تمتياااب الااادو  المت دماااا اتدتاااااد ، و 

م امهاااااا و سالصئهاااااا و ذلاااااب ماااااا لااااان  ارتبائهاااااا الموااااائب األياياااااي لنياااااترمائا  األجبصساااااا 
 المباشئن 

 تنماا األب    المبا االمطلب األول: االس
 ا ا و خصائصهاألب    المب أوال: مفهوم االستنماا 

ل د شهد مفهو  اتيترمائ األجبصي المباشئ و مع مئوئ الزما ردن تغيئا ، ويت ابت ع 
هذا المفهو  ما ت ئ   إلم  لئ، ويت  اا س ئف ريام سبال ابت اا  ئةوس األماوا  ماا دولاا 
الااام سلااائى ماااع الفاااا  ذ ااائ اتيااات ما  البهاااايي لهاااذه األماااوا ، ليااا  يوضاااع اا  ابااا  موجهاااا 

تيتلداما  سلئى  اتيتهنب، لتاهئ ب د ذلب ردن ت اائ   سالرائ دداا  يترمائ سول ميسا ات
  و دتلا وتم س اد سا ت اتلاذ ت ئ   موود لنيترمائ األجبصي المباشئ 

 تعايف االستنماا األب    المبا ا: -1
راا  الموفااياتيترمائ األجبصي الغيئ مباشئ سو  ماا س ائف  اذلب باتياترمائ  يلتي 

األجبصااي المباشاائ، لااي سا األو  هااو ايااترمائ لااي األوئا  المالسااا رااا  ئ ااق شاائاء  ئاتيااترما
الوا  سو يبدا  الديا سو يبدا  الدولا ما اليوا  المالساا دوا  اللااا أليه  اليبدا 

ممائياااا س  باااو  ماااا الئداباااا سو المشاااائ ا لاااي إدائن و تبااااس  المشااائو ، و س تصااائ اتياااترمائ 
  1 اتيترمائ األجبصي المباشئ  يترمائا دايئ األجعاألجبصي ليئ المباشئ ا

 سما اتيترمائ األجبصي المباشئ ليل ردن ت ائ   مبها:
                                                            

 .13. ص ، (2001مؤسسة شباب الجامعة، :اإلسكندرية )نظريات التدويل  و جدوى االستثمارات األجنبية املباشرةلسالم أبو قحف، عبد ا  1
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o   المياااترمئوا  صابشاااايهاس ااااد باتياااترمائ األجبصاااي المباشااائ  الاااا المشااائورا  التاااي س اااو
ن رمئ الاو بي ليهاا، سو سياس ئوا ليهاا ريام ايدائ تاألجابت و سمتيالوبها سو سشائ وا المي

 و يااا األجااع باياات ئائ  ايااترمائا و تتميااز اتيااترمائا  األجبصسااا المباشاائن و التااي ت تصاائ 
 صيئ و هي لالبا ما تت  را  ئ ق شئ ا  رالمسا تياه  لي ب اع التالبولوجساا الوديراا و 

مااا لاان   دن لمبتجااا  هااذه اتيااترمائا  يااواءاللصاائن و ت ااو ئ ايدائن و لااتع سيااوا  جدياا
راااااا سو دسامهاااااا بشااااائاء مااااااابع بغااااائض التواااااديت و الت اااااو ئ و ئلاااااع ابشااااااء مااااااابع ودي

 1ايبتاجسا 
o  ماااا س ااائف اتياااترمائ األجبصاااي المباشااائ بابااال دساااا  شااائ ا سو مبشاااان ماااا باتياااترمائ لاااي 

مشااائورا  ت اااع لاااائج وااادود الاااو ا األ ، و ذلاااب صهااادف ممائياااا دااادئ ماااا التااااريئ ريااام 
 ات ردياادنمائ األجبصااي المباشاائ سشاا ذ اتيااترلااسااا  تيااب المشاائورا ، و سم ااا سا يترمي

 ابشاء مشئو  جدياد بالالاماع سو تمياب سااو  مبشاان دايماا سو ماا لان  رميساا الادما و 
  2التميب 

o  ماا دولاا الام سلائى، و لالاا ت تصائ تياب و دد يلتي  ت ئ ا  اتياترمائ األجبصاي المباشائ
و مبامااا الت اااوا الت ااائ   الاااادئن رااا المةييااا  الدولسااا مرااع ااابدو  الب ااد الاادولي 

 3اتدتااد  و التبمسا و ليئها هي األالرئ ارتمادا 
o   و س ااائف اااابدو  الب اااد الااادولي اتياااترمائ األجبصاااي المباشااائ بابااال ذلاااب الباااو  ماااا سباااوا

رياام مااايوا ادتااااد مااا  اتيااترمائ الاادولي الااذ  س  ااس هاادف واااو   ساااا م ااس  لااي
المااايوا رياام وجااود رندااا  دايمااا لااي مةييااا م سمااا لااي ادتااااد  لاائ، و تب ااو  هااذه

 باشائلام تمتاع المياترمئ المإ و يا األجع صايا المياترمئ المباشائ و المةيياا، بايضاالا 
 صدئجا  صيئن ما البفوذ لي إدائن المةييا 

o ئف مباما الت اوا اتدتااد  و التبمسا اتيترمائ األجبصي المباشئ بابال يب او  ريام ت 
ما اجمالي ئسس الماا  ريام سا تائتبط  %10را  تميب الميترمئ األجبصي لواا ت ت ع
 هذه الميالسا بالتاريئ لي إدائن المشئو  

                                                            
 .159. ، ص(2004، الجزائر، 3عددالمجلة الباحث، )"االستثمار األجنبي املباشر كشكل من أشكال دعم التحالفات االستراتيجية ملواجهة املنافسة "،زغدار أحمد  1
  .3. ، ص (2004، 3سلسلة دورية تعني بقضايا  التنمية في األقطار العربية، العدد)االستثمار األجنبي املباشر تعاريف و قضايا  2

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 بشااا ع راااا  سم اااا ال اااو  بااااا اتياااترمائ األجبصاااي المباشااائ يتمراااع لاااي دساااا  جهاااا سجبصساااا 
مااا لاان  تايااسس شاائ ا  سو إدامااا مشااائ ا  سو اتباادماج  لااي دولااا سلاائى يااواءباتيااترمائ 

رياام سا س ااوا لهااذا الميااترمئ دوئ ل ااا  لااي إدائن هااذه الموجااودا  مااع شاائ ا  و بسااا دايمااا 
  األئباح و ت اس  المبالع المو  ا صهدف تو يق

 خصائص االستنماا األب    المبا ا:-1
 1يتميز اتيترمائ األجبصي المباشئ ب ديد ما اللااي  سهمها:

o ع لضائوئن اياتغن  سمراس تصئ اتيترمائ األجبصي المباشائ ب صس تال اياترمائا مبتجاا، لهاو با
تال يت  ايت مالل ما موائد ويت ت س د  الميترمئ األجبصي ريم ايترمائ سموالال و لصئا الم

لاااي الااادو  المضاااسفا إت ب اااد سا س اااو  صاراااداد دئاياااا  م م اااا ريااام الجااادوى اتدتااااادسا 
 ليمشئو  الذ  يسيترمئ لسل و  الا صداييل المتاوا 

o ئ لاااي رميساااا  التبمساااا اتدتااااادسا و ذلاااب ماااا لااان  سيااااه  اتياااترمائ األجبصاااي المباشااا
 جده و اآلرائ اللائجسا و المبالع اتجتمارسا التي تتو ق بتيجا لتوا اتدتاادسا وئا الول

o   س تصئ اتيترمائ األجبصي المباشئ ويييا لليق مباات الشغع و  ذا تويسع ب ا  اليو
 ليصااداا المضااسفا، بايضااالا الاام سباال المويسااا،  مااا سياااه  لااي ب ااع اللصاائا  و التالبولوجسااا

مبااااادت  التجااااائن اللائجسااااا، مااااا لاااان  توجهاااال بوااااو اتيااااترمائ لااااي الااااابارا  ياااادر  
 التاديئ ا لااا تيب التي تمتع ليها الصيد المضي  بميزن بيصسا م ائبا بالدو  األلئى 

o و  يتاااا  اتياااترمائ األجبصاااي المباشااائ باااالتغيئ ويااات يتمياااز بوئ تااال بواااو تو ياااق الااائبع
الفاياادن و ذلااب لهااو يبت ااع بوااو األماااالا التااي تتااولئ رياام سرياام األئباااح و سيااا توجااد اليااد 

 ال اميا الئلساا و التيهسن  و ايرفاءا  
o  يتميز اتيترمائ األجبات المباشائ راا  اع ماا ال ائوض التجائ اا و الميااردا  ايبمايساا

بمادى المتئتباا ريسال يائتبط الئيمسا و التي تتميز بشئو  مجوفاا، لاي سا توو اع األئبااح 
 البجاح الذ  تو  ل المشئورا  الموولا را  ئ ق هذا اتيترمائ 

                                                            
 : متوفر على الرابط ،مساق تمويل التنمية االقتصاديةكمال محمد املصري،   1

http://site.iugaza.edu.ps/kmasri/ consulté le 08/11/2018 a 14h32. 
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o المضاسفا التاي سو اق ليهاا سالصائ راياد ااالي اتيترمائ األجبصي المباشئ إلم الدولاا  يتجل
ب د  ئح و لا  التالالي  و الملا ئ، و صذلب لهو يتجال ب رائن بواو الادو  ذا  المباا  

  ي اتيترمائ  المن
 نا يا: أ عال االستنماا األب    المبا ا 

سم ا ت يس  اتيترمائ األجبصاي المباشائ الام رادن سشا ا ، و ذلاب ويات الم ااييئ التاي 
 1لي ذلب  ارتمادهاتم ا 
 ه:لة ل بهة  ظا الدول المصدا  و المستقو أ عال االستنماا األب    المبا ا من   -1

ماااا وجهااا باااائ  األجبصااي المباشااائ يااواء اتياااترمائ ألشاا ا  و ل ااد ت اادد  التاااابسفا 
 الميترمئ ا سو ما وجها بائ الدو  الميت صيا لنيترمائ 

 من وبهة  ظا الدول المصدا  لالستنماا األب    المبا ا )المستنماون(: -أ
ويت وجها بائ الدو  المادئن لنيترمائ األجبصي المباشئ لاسم ا ت ياسمل الام رنراا 

 سبوا  
يهااادف هاااذا الباااو  ماااا اتياااترمائ الااام التوياااع اتياااترمائ  لاااي و  االســـتنماا األفقـــ : •

   الدو  المتي سا بغئض ابتاج الييع بفيها سو ييع مشاصها ليييع المبتجا مويسا
 المااواد األولسااا التااي اتيااترمائ الااذ  يهاادف الاام ايااتغن  وهااو  االســتنماا العمــودي: •

ف الليفي،  ما دد يهد  مود تتولئ رييها الدو  الميت صيا و س يق رييها اتيترمائ ال
هااذا البااو  مااا اتيااترمائ الاام اتدتاائات األالراائ مااا الميااتهياليا مااا لاان  التميااب سو 

 و هو ما س يق ريسل اتيترمائ ال مود  األمامي  دبوا  التوز ع
و هااااو اتيااااترمائ الااااذ  سشاااامع  ااااع مااااا اتيااااترمائ األل ااااي و  االســــتنماا المخــــتل : •

 اتيترمائ ال مود  صبورسل 
 ن وبهة  ظا الدول المستق لة لالستنماا األب    المبا ا:م -ب

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 

 اتيترمائا  الهادلا الم إون  موع الوائدا   •
                                                            

العربية للبحوث  صادرة عن الجمعية ،70-69العدد املزدوج  ،مجلة بحوث اقتصادية عربية)ثمارات األجنبية املباشرة العربية البيئيةتطور االست، بالل لوعيل  1

 .  128. ، ص (2015االقتصادية بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية، 
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 الاادئا   اتيترمائا  الهادلا الم ز ادن •
 و ومسا  بمبادئناتيترمائا  األجبصسا المباشئن  •

 أ عال االستنماا األب    المبا ا حسب الوبهة:-2
 يت  التمييز هبا صيا بوريا ئيسييا ما اتيترمائا  األجبصسا المباشئن  ما ييي:

 االستنماااد األب  ية المبا ا  الداخلة )الوافد (: -أ
ا ا  دلو  الئسيما  األجبصي و ايترمائه لي موائد مويساو س بي هذا البو  ما اتيترمائ 

و ت و  الدو  صتوفيز هذا البو  ما اتياترمائ راا  ئ اق لفاض الضائايت و يساياا  الادر  
 مااااا سا هباااااب ال ديااااد مااااا  و تلفااااسض سياااا ائ الفاياااادن و إزالااااا ال وايااااق ايدائ ااااا و ال ابوبسااااا،

           مااا باوسااا الالمسااا رئ رييهااا ياايبا يااواءيااترمائا  و تااة الم ودااا  التااي دااد توااد مااا تاادلق ات
 و التمايز المفئوض ريم سداء الشئ ا   و البورسا مرع ودود و دوابيا الميالسا

 االستنماااد الب  ية المبا ا  الخاابة: -ب
الميااترمئن لااائج الصيااد، و ت ااو  الو ومااا  صتشااجسع هااذا  و هااي ئةوس األمااوا  المويسااا

ريام الملاا ئ، و ماا األماوئ التاي  توليئ التاميا ليميترمئ ا البو  ما اتيترمائ را  ئ ق
 دد تود ما هذا البو  ما اتيترمائا  الضئايت الموفزن و ليئ الموفزن ريام سئبااح الشائ ا 

  الدر  الم د  الم الابارا  و التجائن الداليسا و المويسا  واتي تيترمئ لائج صيدها، 
 ا  بحسب الملكية:أ عال االستنماااد األب  ية المبا -3
و هااو ربااائن رااا اتفااا   و ااع األجااع صاايا  اائليا سواادهما و بااي  االســتنماا الم ــتاك: -أ

بشا  ابتاجي دالع دولا ال ائف المضاي ، و س اوا لالاع  ائف  واأللئ سجبصي، لممائيا
، و تالوا المشاائ ا إماا راا  ئ اق ت ادس  وااا لاي الوق لي المشائ ا لي إدائن المشئو 

الئسيااااما   ياااال، و إمااااا صت اااادس  التالبولوجسااااا سو اللصاااائن سو الم ئلااااا سو ئسيااااما  المشاااائو  سو 
مااا لاان  دسااا  سوااد الميااترمئ ا األجاباات بشاائاء واااا لااي  ال مااع، و دااد تالااوا المشااائ ا

هذه الشئ ا الم شئ ا اياترمائ مشاتئب   شئ ا و بسا دايما األمئ الذ  يةد  الم توو ع
سو تياوس سا إبتاجساا ترمائ يب او  ريام رميساا     سا هذا الباو  ماا اتياتيابستااو يئى    

و تالوا سود س ئف اتيترمائ ليها شئ ا دولسا تماائس و اا  الساا لاي تت  لي دولا سجبصسا 
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إدائن المشئو  سو ال ميسا ايبتاجسا ما دوا اليس ئن الالاميا ريسل، و يتميز هاذا الباو  ماا 
 1اتيترمائ بمجمورا ما اللااي  و هي:

o يا ميااترمئ ا و بااي و سجبصااي س ااوا  و ااع األجااع  مااا سجااع ال سااا  صبشااا  تفااا  صااياات  ات
 ابتاجي دالع الصيد المضي  

o   دد يبتمي الميترمئ الو بي إلم س  ما ال  اريا اللا  سو ال ا 
o ع هاااذه لاااي والاااا شااائاء مياااترمئ سجبصاااي جااازء ماااا شااائ ا و بساااا موجاااودن ياااةد  الااام توو ااا

 سجبصي شئ ا ايترمائ الشئ ا ما شئ ا و بسا الم 
o ئ  لاااي هاااذا الباااو  ماااا اتياااترمائ الااادلو  بوااااا لاااي ئسياااما  الشااائ ا ماااا دصاااع تت سشااا

ا ريم ش ع ت دس  الم ئلا سو التالبولوجسا الميترمئ الو بي سو األجبصي، دد تالوا المشائ ا
سو اللصئن لي مجا  بشا  الشئ ا  ما دد تالاوا المشاائ ا راا  ئ اق ت ادس   ائ  تياوس سا 

لااي جمسااع هااذه الوااات  سشااتئ  سا س ااوا لالااع  اائف مااا س اائاف  سو اتياا  التجااائ ، و
اتيترمائ المشتئب يواءا ال ئف الموياي سو ال ائف األجبصاي الواق لاي إدائن المشائو  و 

 البو  ما اتيترمائ مزاسا و ريوت بذ ئ مبها: هذا الشئ   شئ  ضئوئ   و لهذا
 مزايا الستنماا الم تاك:* 
o  ااادن تاادل ا  ئةوس األمااوا  األجبصسااا و التالبولوجسااا،  ماااسياااه  اتيااترمائ المشااتئب لااي ز  

سياااااه   ااااذلب لااااي ليااااق مباااااات رمااااع جدياااادن بايضااااالا الاااام توياااايا وضاااا سا مياااازاا 
 المدلورا  را  ئ ق الود ما اتيتيئاد و ز ادن لئض التاديئ 

o   س تصااائ هاااذا الباااو  ماااا اتياااترمائ ماااا سالرااائ سباااوا  اتياااترمائ دصاااوت لاااااا بالبيااابا ليااادو
األ اائاف األجبصسااا لااي اتدتااااد  تو اا دئجااا  سهمهااا تلفااسض سيااباتامسااا بتيجااا راادن الب

الااو بي  مااا سياااه  لااي تبمسااا الميالسااا الو بسااا و ليااق  ب ااا جدياادن مااا ئجااا  األرمااا  
 الو بييا التي تضما ماالع الدولا الميتضسفا 

o  او  الجدوى التي س ز ادن روايد الدو  المضسفا لنيترمائا  األجبصسا و هذا بتيجا لدئايا 
بايضاالا الام تو ياق جاو مانء  لتو ياق  ،صها الميترمئ األجبصاي دصاع ال ساا  باا  اياترمائ

 هذه األئباح ما تالبولوجسا و إدائن ل السا 
                                                            

يناير  28-24لعربي للتخطيط بالكويت مع مركز املعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء بمصر، برنامج أعده املعهد ا)تطوير االستثمار األجنبي املباشر، مصطفى باكر  1

  .19-18. ص ، ص(2004
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 * عيوب االستنماا الم تاك:
o  تو ياااق المباااالع المبتاااائن يتودااا  ريااام مااادى تاااولئ الدولاااا المضاااسفا ريااام ال ااادئن الفبساااا و

 السا ايدائ ا و الم
o  هاذا الام ااغئ وجا  المشائو  مماا  لي والا مودودسا الميترمئ الاو بي المالساا داد ياةد

 فئ  التواي  و التوديت  ،دد سود ما ايهاما  هذا المشئو  لي تو يق سهداف الدولا
 اشبا  واجا  اليو  المويي  و التالبولوجي

o ذا لاااا لاي والاا و ها ،اوتما  الاتنف المااالع الو بساا و سهاداف المياترمئ األجبصاي
 ال ئف الو بي لي ت دس  بيبا م يبا ما ئسس الما  لي المشائو  ماا داد يت اائضإائائ 

 مع سهداف الميترمئ األجبصي 
 االستنماااد المملوعة بالكامل للمستنما األب   : -ب

 لاادى الشاائ ا  سمراع هااذا البااو  مااا اتياترمائ سالراائ سبااوا  اتيااترمائا  األجبصساا تفضااسن
داد اتجها  بواو مابع هذا و دد سابو  الدو  البامسا لي اآلوباا األليائن  جبيسا ،المت ددن ال
ماا سجاع ال ماع ريام جاذت ياب لئورهاا تميالاا  اامن، ليشائ ا  مت اددن الجبياسا  صتمالفئاا 

المز ااااد مااااا اتيااااترمائا  األجبصسااااا المباشاااائن لااااي المجااااات  الملتيفااااا، و تفضااااع الالرياااائ مااااا 
شائ ا   صابشااءماا اتياترمائ  اوا الشائ ا  األجبصساا األ  ت او  الشئ ا  األجبصسا هذا الباو  
 1البو  ما اتيترمائ مزاسا و ريوت بذ ئ مبها:لئرسا تميالها  يسا، و لهذا 

 مزايا االستنماااد الملوعة عليا للمستنما األب   :* 
o  ز ادن التدلق ما ئةوس األموا  األجبصسا بوو الدو  المضسا 
o   ذا  الوجاااا  الالصياااائ ممااااا يااااةد  الاااام اتيااااا  سالراااائ لواجااااا  المياااااهما لااااي المشاااائورا

المجتمع المويي، مما دد سياه  لي توييا وض سا ميزاا المدلورا  ماا لان  تلفاسض 
 الوائدا  و ز ادن الاادئا  

o   تشغيع ردد سالصئ ما اليد ال اميا بتيجا  صئ وج  المشئورا 
o لاي الادو  اض تالاالي  ايبتااج  صئ وجا  األئبااح المتود اا ماا دصاع المياترمئ بتيجاا ابلفا

  المضسفا

                                                            
 . 44-43 .ص ، ص (2005دار النفائس، :األردن )االستثمار األجنبي املباشر في الدول اإلسالمية في ضوء االقتصاد اإلسالمي، محمد عبد العزيز عبد هللا  1
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o   الميالساااااا الالامياااااا ليمياااااترمئ األجبصاااااي ت  سااااال الوئ اااااا لاااااي ايدائن و الاااااتو   لاااااي البشاااااا
 ايبتاجي 

       * عيوب االستنماااد المملوعة عليا للمستنما األب   :
o  لي 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  
o يتوماع ضالاما ئةوس األماوا  وواده و التاي تشامع  الاا  يبا ليمياترمئ األجبصاي لهاوبالب

 تالالي  المشئو  
o  ائتفااا  بياابا الملااا ئ لياائ التجائ ااا بالبياابا ليميااترمئ األجبصااي التااي دااد تبااتا رااا والااا

ئائ اليسايي و التي دد تاةد  الام تاامس  تاافسا سو مااادئن المشائو  ماا دصاع رد  اتيت 
 يي ا  الدو  المضسفا 

 م اوعاد أو عملياد التبميع: -ج
تالوا هاذه المشائورا  ريام شا ع اتفادساا صايا ال ائف الاو بي و ال ائف األجبصاي راا  

 اي  جمس هااسو لا ، ويت س او  هاذا األليائ صتزو اد ال ائف األو  بم وباا  مبتاوج م ايا لت
تاااابع مبتوجاااا بهايساااا تاااا  الاااابع، و لاااي ب اااض الواااات  و لاااااا لاااي الااادو  البامساااا س اااو  

 و ااا بالتااامس  الااداليي ليمااابع صت يااس  اللصاائن سو الم ئلااا النزمااا و المت ي ال اائف األجبصااي
التلااااز ا و الاااااسابا و التجهياااازا  الئسياااامالسا لااااي م اصااااع رايااااد ماااااد  يتفااااق ريساااال و   اااائ  

التجمساااع داااد تالاااذ شاا ع اتياااترمائ المشاااتئب سو شااا ع التمياااب الالاماااع رميساااا   مشاائورا  سو
 لمشئورا  اتيترمائ ل ئف سجبصي 

 االستنماااد األب  ية ف  الم اطق الحا : -د
الاام تشااجسع إدامااا مبااا ق ااابارا  تاااديئ ا، ألا  يهاادف هااذا البااو  مااا اتيااترمائا 

 األمئ الاذ  ياةد  إلام ز اادن ،الوائدا لفض ما يالتاديئ يدئ سئباوا بال من  األجبصسا و 
ميمويااا لااي الاادالع، بايضااالا الاام ليااق لاائ  رمااع مويسااا و ب ااع التالبولوجسااا الوديرااا، و 

رياام الشاائو   ت ااو ئ اي ااائا  ايدائ ااا و الفبسااا المويسااا، و س تمااد بجاااح هااذه المشاائورا 
المبااتا وياات تاائلض  لاوسابااا هباااب ااا وبا  رياائن تت يااق صتوديااد هوساااالتااي توااسط بالمشاائو ، 

ميااتوئدن األماائ  رياائ مااا الاادو  ايااتيئاد بضااايع ليهااا بياابا رالسااا مااا مااواد سولسااا سو ويااس ا 
 الذ  يةد  إلم لشع هذه المشئورا  
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 (05 عل اقم )
 أ عال االستنماا األب    المبا ا 

 
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 باترتماد ريم سش ا  اتيترمائ األجبصي المباشئ المادئ: ما إرداد ال الت
 
 حدداد االستنماا األب    المبا انالنـا: م 

ملتياا  األئدااا  و اتواااايسا  الم صاائن رااا اتيااترمائ األجبصااي المباشاائ إلاام سا   تااد
ل ديااد مااا الدئايااا  هباااب تبااايا  صياائ صاايا الاادو  لااي وجاا  هااذه اتيااترمائا ، و ل ااد واولاا  ا

و ذلاب ماا سجاع  –مواددا  اتياترمائ األجبصاي المباشائ  –أليبات هذا التباا إر اء تفييئ 
هاااذه ال واماااع لاااي ادتااااادسا  الصياااداا األداااع جاااذبا لنياااترمائ األجبصاااي مواولاااا التئ ياااز ريااام 

 المباشئ 

 االستنماا األب    المبا ا أ عال

من وبهة  ظا الدول 
 المصدا  و المستق لة 

 لملكيـةحسب ا حسب الـوبهة

ا من وبهة  ظ
 الدول المصدا  

من وبهة  ظا 
 الدول المستق لة 

األب  ية  االستنماااد
  الداخلة )الوافد (

األب  ية  االستنماااد
  الخاابة

االستنماا 
  الم تاك

االستنماا المملوك 
بالكامل لمستنما 

  األب   

م اوعاد أو 
  عملياد التبميع

الم اطق 
  الحا 

  هدف إحالل الوااداد

  هدف زياد  الصادااد

 مبادا  حعومية

 االستنماا العمودي

 االستنماا األفق 

 االستنماا المختل 
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را و ئ ز  ب ض هذه الدئايا  ريم متغيئ م يا لي ويا تباو  ب ضها اآللئ مجمو 
لتفياايئ يااصت الااتنف اتيااترمائ األجبصااي المباشاائ صاايا الاادو ، و دااد ليااا  مااا المتغياائا  

سا و التباااس  يااهااذه الدئايااا  الاام سهمسااا اتياات ئائ اليسايااي و اتدتااااد  و الالفاااءن المةي
وياات سم ااا سا تي اات الو ومااا  دوئا ، لااي توديااد وجاا  اتيااترمائا  األجبصسااا المباشاائن الجيااد
ع اتيترمائ األجبصي المباشئ و ذلب راا  ئ اق ت صياق اليساياا  التاي توفاز لي تشجسمهما 

  الفيااد و ت او ئ األ ائ التشائ  سا و ال ابوبساا و الواد ماا راد  بعاتيت ئائ اتدتااد ، و 
 اتيت ئائ اليسايي 

تشاايئ ملتياا  الدئايااا  الاام سهمسااا و سراائ يسايااا  التواائئ و ايبتاااج اتدتااااد   مااا 
ياترمائا  األجبصاي المباشائن، و ذلاب بتيجاا وجاود ائتباا  إيجااصي ماا اتياترمائ ريم تادلق ات

الدولاا  باامتنباتدتاااد ، و هاذا اتئتباا  ليائ مشائو   و دئجاا اتبفتااح األجبصي المباشئ
بايضااالا الاام روامااع سلاائى مرااع الاادلع ال ااومي و بمااوه و  الوااد األدباام مااا ئسس المااا ، هااذا

لاااااائف المويساااااا و التاااااي ت تصااااائ ذا  سهمساااااا بالغاااااا لاااااي جاااااذت شااااائو  التجاااااائن و سيااااا ائ ا
  1اتيترمائا  األجبصسا 

مواااددا  اتياااترمائ و بالتاااالي يتصااايا مماااا ياااصق سا اااافا  الدولاااا المضاااسفا ماااا سهااا  
مااا وياات هس ااع التالااالي  و الااتنف ال وايااد و بمااو اليااو  و اللااااي  األجبصااي المباشاائ، 

ريااام دااائائ و المياااتوى الت يسماااي، و هاااذا  يااال ياااةرئ  المةيياااسا و  اااذا و اااو  الميالساااا الف ئ اااا
 الميترمئ 

لااااااا مواااااددا   (2003سوب تااااااد   ت ئ ااااائ األمااااا  المتوااااادن ليتجاااااائن و التبمسااااااو ويااااات 
  ي ا بالدولا المضسفا تتضما ما ييي:تاتيترمائ األجبصي المباشئ الم

 الخاصة باالستنماا األب    المبا ا:السياساد  -1
 اليسايي و اتجتماري اتيت ئائ اتدتااد  و  •
 م اييئ م اميا المةييا  األجبصسا  •
 هس ع اليو   •
 يسايا اللالاا  •

                                                            
،أطروحة دكتوراه في  2013-1976أثر االستثمار األجنبي املباشر و املستوردات على النمو االقتصادي دراسة تطبيقية على األردن للفترة ، يو ليلبحمد عرفات أزياد م  1

 . 13-12 .ص ، ص(2005،كلية االقتصاد،األردن ب جامعة اليرموك ) العلوم االقتصادية
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 اليسايا التجائ ا و رندتها باتيترمائ األجبصي المباشئ  •
 اليسايا الضئ صسا  •

 محدداد اقتصادية: -2
 و متويط دلع الفئد و بمو اليو  و : و تتارئ بوج  اليو  البحث عن األسواق •

األيوا  ايديسمسا و ال المسا، و تئ يبا اليو  بايضالا الم  يهولا الواو  إلم
 ئلبا  الميتهياليا و تواجده  

 اليد : و تتضما الماادئ المواد األولسا و اليد ال اميا الئلساا والبحث عن المصادا •
 المةهيا و التالبولوجسا و ال نما  التجائ ا و الصبم التوتسا 

و  الماادئ و األاو  المدئجا لي الب  ا الياب ا: و تتضما  يفا البحث عن الكفاء  •
تالالي  المدلن  األلئى مرع تاليفا الب ع و اتتاا  و تاليفا المبتجا  الوي م 

 بايضالا إلم اتفادسا  التالامع ايديسمي 
 :تتضمنتسهيل األعمال و أموا تتعلق   -3

 التئو ا لنيترمائ و الووالز الم دما لل  •
 الفياد و الالفاءن ايدائ ا( تالالي  اتزراج  تت يق ب •
 ويايع الئاوا اتجتمارسا  •
 لدما  ما ب د اتيترمائ  •

 مفهوم و خصائص ال اعاد المتعدد  الب سيادالمطلب النا  : 
ل ااااد شااااهد ال ااااال  ب ااااد الواااائت ال المسااااا الرابسااااا مجمورااااا مااااا المتغياااائا  لااااي الجاباااات 

جع رياام دسااا  الشاائ ا  المت ااددن ممااا شااسهمهااا توئ اائ التجااائن و اتيااترمائ، اتدتااااد  ل ااع 
، ويات لي  امع سئجاء الم ماوئنالجبيسا  و ابتشائها و بموها بيئرا و التي تمئ ز بشا ها 

امتد بشا ها لسشمع ايبتاج، اللدما ، التمو ع، التيو ق و ليئها، و سابو  هذه الشئ ا  
 ما سالرئ األبما  ت صيئا را ال ولما اتدتاادسا 

 اد المتعدد  الب سياد:أوال: مفهوم ال اع 
 ريم الائل  ماا اتبتشاائ الواياع لماا يع الشائ ا  المت اددن الجبياسا ، و لائوج هاذه

ت يوجاااد ت ئ ااا  متفاااق ريسااال لهاااذه  إت سبااال ساااا،مدايااائن التااادو ع الااام دايااائن ال الالشااائ ا  ماااا 
ز الاب ض و المباما  المهتميا صدئاياتها، إذ يئ االااهئن ل د ت دد  ت ائ فها صت دد الباوريا 
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المت ددن الجبيسا  ريم ميالسا الشئ ا و يئ ز الب ض األلئ ريم وجا  ليشئ ا   ت ئ فللي 
بايضااالا الاام  صس ااا الميالسااا و الااتو   لااي دئائاتهااا و لسمااا ييااي مواولااا و ضاالاما الشاائ ا  

 ليودوف ريم سه  الت ائ   
  المت اااددن لي اااد ت ااادد  التيااامسا  التاااي ت ياااق ريااام هاااذه الاااااهئن ريااام لااائائ الشااائ ا

، الشاااائ ا  ال اااااصئن لي ومسااااا ، الشاااائ ا  الدولسااااا الجبيااااسا  مرااااع الشاااائ ا  ال اااااصئن لي ااااائا ،
و وجمااال لاااي ايااات ما  اوااادى التيااامسا ، إت سا  و ليئهاااا و لالاااع سيااابابل الشااائ ا  ال المساااا

مااا يع الشاائ ا  المت ااددن الجبيااسا  يب اام األالراائ ئواجااا و األويااع اياات مات ربااد ملتياا  
  1و الدئايييا لهذه الااهئن  الباوريا

ماا الشائ ا  الوليادن سو التاب اا التاي مجموراا ت ئف الشئ ا  المت ددن الجبياسا  بابهاا  •
تتمتااع  ااع مبهااا صجبيااسا ملتيفااا و التااي تاازاو   ااع مبهااا بشااا ا ابتاجسااا لااي دو  ملتيفااا 

ولياادن تلضااع ليااس ئن شاائ ا واواادن و هااي الشاائ ا األ  التااي ت ااو  صااادائن هااذه الشاائ ا  ال
 2موودن  سامراللي ا ائ ايتئاتيجسا  يها 

سبها بو  ما الشئ ا  ال مندا ريم ميتوى ال ال  س وا لها دولاا  ما ت ئف  ذلب ريم  •
 س يق رييها الدولا األ  و لها لي بفس الود  شئ ا  توماع بفاسم يبا  مو ا سايي 

شائ ا  التاب اا تالاذ  ا و  ع شئ ا ماا الدولا م يبا دد تيمم الشئ ا  التاباتي  لي 
 3جبيسا الدولا الالايبا ليها 

 ما رئلتها اليجبا الو ومسا الم يفا صاراداد مياودن ميراا  يايوب دولاي ليشائ ا  مت اددن  •
 صوضااع ت ئ اا  لهااا رياام سبهااا تيااب الشاائ ا  ماا  المتواادنمبامااا األالجبيااسا  لااي ا ااائ 

ا شا يها ال اابوبي تي تشتمع ريم  ساباا  ت ماع لاي دولتايا سو سالرائ باائف الباائ رالا
و مجااا  البشااا  الااذ  ت مااع لساال، و سا ت مااع هااذه الالسابااا  لااي اااع باااا  تتلاااذ داائائ 

سالرااائ ماااا  ياااتئاتيجسا مشاااتئ ا ماااا لااان  مئ اااز سوسيااامع صاتباااا  يساياااا  متجابياااا و ا
مئاالز اتلاذ ال ئائ و سا تئتبط هذه الالسابا  لسما صيبها را  ئ ق الميالساا سو ليئهاا ماا 

                                                            
 .246. ، ص (1993، دون دار نشر : اإلسكندرية)عمال، املكتب العربي الحديثيات األ دصاقت، اعبد السالم أبو قحف  1
املؤسسة العربية للدراسات و النشر،  : بيروت)القانونية و االقتصادية للتركز الرأسمالي املعاصر األوجهالشركات متعددة القوميات دراسة في حسام عيس ى،   2

  .36. ، ص(1990
 .41. ، ص(1996،مكتبة زهراء الشرق : مصر )ات التجارة الدولية، اقتصاديحمدي عبد العظيم  3
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لاائى وياات سم ااا لواواادن سو سالراائ ممائيااا تاااريئ ل ااا  رياام سبشاا ا الالسابااا  الاائوابط األ
 1األلئى، و بافا لااا المياهما لي الم ئلا و الموائد و الميةولسا  مع اآللئ ا 

 ا: خصائص ال اعاد المتعدد  الب سياد ينا 
ا سهاا  مااااهئ ال ولمااا اتدتاااادسا تميااب الشاائ ا  المت ااددن الجبيااسا  و التااي ت ااد ماا

 ديد ما اللااي  التاي تميزهاا و توادد دوئهاا و تاريئهاا لاي البااا  اتدتاااد  ال االمي ال
 و ما سه  هذه اللااي :

 ضخامة الحبم: -1
ضالما ت تصئ هذه اللااا ما سه  مميزا  هذه الشئ ا  التاي تمراع  ساباا  ادتااادسا 
ائاتها و رمو ليدتلا ريم ذلب تيت مع ردن مةشئا  ريام لائائ وجا  ئسس الماا  و وجا  ايات

ا  ابتاجهااا و سئدااا  المصس ااا  و ايياائادا  و ال سمااا المضااالا التااي ت اادمها و  ااذا الشااب  تبااو 
   ريم البوت و الت و ئ التيوس سا التي تمتيالها و ردد موافيها و وج  ابفادها 

 دابة ت وع األ  طة: ازدياد -2
ياات ت ااو  يسايااتها و تتميااز الشاائ ا  المت ااددن الجبيااسا  بااالتبو  الالصياائ لااي سبشاا تها،

و ذلاااب ئلباااا مبهاااا لاااي ت يياااع اوتماااات  ايبتاجساااا ريااام سيااااس مبتجاااا  مت اااددن و متبوراااا، 
ذلب سبهاا لاي والاا ماا ليائ  لاي بشاا  م ايا لهاي سم اا سا ت اوض تياب اللياائن الليائن، 

ولااوئا  مجااا  البشااا  موااع ولااوئا   ن وصااامااا سبشاا ا سلاائى، و دااد داماا  هااذه الشاائ ا  
 د ارساا و جغئالساا، و هاذا لذلب تتش ت األبش ا التي ت و  صها هاذه الشائ ا  الوج  و بتيجا

  بالتالي يةد  الم تو يق التالامع األل ي و الئسيي  
 اال ت اا البزااف  فك ا مساحة أسواقها(: -3

ما سه  اللااي  التي تتميز صها الشئ ا  مت ددن الجبيسا  هي  صائ ميااوا الياو  
التيااااوس سا و ذلااااب بتيجااااا إم اباتهااااا  ،لجغئالااااي لااااائج الدولااااا األ و امتاااادادها االتااااي تغ يهااااا 

الضااالما و ابتشاااائ لئورهاااا و سئجااااء ال اااال  بايضاااالا الااام امتنالهاااا ليتالبولوجساااا المت اااوئن 
توجاد و اتتااا ، و اهاوئ ماا سيامم بايبتااج راا ب اد، ويات  لااا لي مجاا  الم يوماا 

                                                            
، الجامعة املستنصرية، بغداد، 85مجلة اإلدارة و االقتصاد، العدد ")ةالشركات متعددة الجنسيات و آثارها على الدول النامي "،أحمد عبد العزيز و آخرون  1
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دائن التيااااو ق لااااي صيااااد م اااايا و تااااادئ سواماااائ و سديااااا  البواااات و الت ااااو ئ و إايدائن ال يسااااا 
  بايبتاج لي صيداا سلئى 

 و االستنماا على مستوى العالم:القدا  على تحويل اإل تاج  -4
وايع يجوت سبوااء  و هذه اللااسا باتجا را  وا هذه الشئ ا  ذا  بشا  ايترمائ  

رميساا  التالاالة  ودهاسيالم  وبها  سابا  ادتاادسا رمندا متبورا األبش ا ال ا  بايضالا 
سياوادها و ز اادن امتادادها الجغئالاي و ، باهسب را ي يها الام تالصيائ ميااوا ييساألل ي و الئ 

 صيئن يب ددئن مريم الئل  ما ضلاما اتيترمائا  الدولسا التي ت و  صها هذه الشئ ا  لهي ت
 ، و لااا ماع ريم توو ع ايبتاج و  ذلب اتيترمائ ما دولا الم سلئى ريم ميتوى ال ال

لااااا ال ااادئن ريااام توو اااع و بالتاااالي  ،لماااا سيااامم ب ولماااا ايبتااااج سو تااادو ع ايبتااااجاياااتهدالها 
لاااي اياااتئاتيجسا هاااذه  سياياااساجااازءا  هايبتااااج ماااا دولاااا الااام سلااائى رصااائ الوااادود سم اااا ارتباااائ 

و دااادئن هاااذه الشااائ ا  ريااام توو اااع ايبتااااج  تبباااعالشااائ ا  التاااي تلاااد  سهااادالها الملتيفاااا، و 
تيترمائ ماا دولاا الام سلائى ماا مفهاو  ال ادئن ريام ب اع الماوائد ماا المهاائا  التباسمساا و ا

  1ايدائ ا و المزاسا التالبولوجسا الم جابت ئسس الما  
 إقامة التحالفاد االستااتيبية: -5

ت تصااائ هاااذه اللاااااسا ماااا سهااا  ياااما  الشااائ ا  المت اااددن الجبياااسا ، ويااات لاااي ا اااائ 
 و ت ز ز دادئاتها التبالياسا و التياوس سا تيا م هاذه لوها المشتئ اي يها ما سجع تو يق ماا

بواااو إداماااا توالفاااا  اياااتئاتيجسا لسماااا صبهاااا، ويااات تااات  هاااذه التوالفاااا  صااايا  الشااائ ا  دوماااا
الشئ ا  التي ت و  صبشا  متشابل صدئجا  صيئن، و دد سااع هاذا اتبادماج لاي ب اض األوسااا 

 لتوال  الم شئ ا  تاب ا ليشئ ا  مت ددن الجبيسا  هذا ا الم دئجا اتبدماج، و دد يتوو 
 المـزايا االحتكااية: -6

هاااذه اللاااااسا بتيجاااا ل صس اااا الياااو  الاااذ  ت ماااع لسااال هاااذه الشااائ ا  و الاااذ   و تئجاااع
يااو  اوتالااائ ديااا بتيجااا مااا تتمتااع باال مجمااو  الشاائ ا  الم وبااا لاال مااا  س تصاائ رياام ال مااو 

الفبساااااااا و ايدائ اااااااا ذا  الالفاااااااااءا  ال الساااااااا و اوتالاااااااائ التالبولوجساااااااا الوديراااااااا و المهاااااااائا  
 سئباوها و إيئاداتها  ت اس التباليسا و ما ر   المتلااا مما سيمع لها صز ادن ددئاتها

                                                            
،  جامعة منتوري)، رسالة دكتوراه في العلوم االقتصاديةدورها في استقطاب االستثمار األجنبي املباشر في املغرب العربيالشراكة األورومتوسطة و بن منصور ليليا،   1

 .32. ، ص(2012كلية العلوم االقتصادية و علوم التسييير،
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 و تتودد المازاسا اتوتالائ ا ليشئ ا  المت ددن الجبيسا  لي سئب ا مجات   ما ييي:
 :ويلمالتالمزايا االحتكااية ف  مبال  -أ

ياسا  ما توالئ موائد رالسا  صيائن لادى الشائ ا  المت اددن الجب تمو يساالو تبتا المزاسا 
و تم بهااا مااا اتدتاائاض بالضااع الشاائو  مااا األيااوا  المالسااا ال المسااا بااائا لوجااود ربااائ 

 الر ا لي ينما و دون مئ زها المالي 
 المزايا االحتكااية ف  مبال اإلداا : -ب

س وا ريم سريم ميتوى ما الالفاءن، و ذلب لي وجود الهس ع التباسمي الذ   تمرعيو 
لااي سياامع صتاادلق الم يومااا  و ياائرا اتتاااات ، ممااا سياااه  لااي اتلاااذ ال اائائا  الياايسما 

رياام ابشاااء  التفااو  لااذلب لهااي تواائ  التميااز والوداا  المباياات ممااا يتااسع لهااذه الشاائ ا  
    وودا  متلااا ودادئن لي مجات  التدئ ت و اتيتشائا  و البووت ايدائ ا

 المزايا االحتكااية ف  مبال التك ولوبيا: -ج
و تواع الشئ ا  مت ددن الجبيسا  ريم هذه المزاسا ما لان  الت او ئ التالبولاوجي 

لمت يبااا  اليااو  و الوااد مااا دلااو  مبالياايا جاادد مااا لاان  ا اجااع اتيااتجابا مااالميااتمئ 
ق ميتوى راالي ماا ديد و اتصتالائ و توييا ايبتاجسا و ت وئ ها و تو يجوئاها ريم الت

 الجودن 
 المزايا االحتكااية ف  مبال التسويق: -د

تاااتي المزاسااا اتوتالائ ااا لااي مجااا  التيااو ق ليشاائ ا  المت ااددن الجبيااسا  مااا لاان  
 لااابواامتااداد شااب اتها التوز  سااا و التيااوس سا رصاائ ال ااال  و التااي ت مااع رياام تااوليئ مبتجاتهااا 

        بابوااات اليااو  و التئ يااز رياام سياااليت التاائو ا لااي الوداا  المباياات،  مااا سبهااا تهاات   جياادن
 و الدراسا و ايرنا لمبتجاتها لضماا  يت متزايد و ميتمئ رييها  

 تع ئـة المدخااد العالمية: -7
تبائ الشئ ا  مت ددن الجبياسا  الام ال اال   ياو  واوادن، و بالتاالي تيا م الام ت صياا 

   ما لن  ايت مالها ليويايع التالسا:ما تيب األيوا م اديئ متزايدن ما المدلئا 
 ها و سهميتها موج  ئح سيهمها ريم األيوا  المالسا ال المسا ريم التنف •
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تيت  ت الشئ ا  مت ددن الجبيسا  الجزء األرا  ما تدل ا  اتيترمائ األجبصي  •
الابارسا التي تمرع رنرا سئبا  اليو   الدو الم سيوا   اسياي و توجهل المباشئ

 لمسا ال ا
تولئ مويسا سدام ما سم ا باا  تاب ايسايا مالسا ت و  ريم الزا   ع شئ ا اتبا   •

 ما لن  ويايع ملتيفا مرع المشئورا  المشتئ ا   ئح األيه ، لها النز  ليتمو ع
اللااا صتيب الشئ ا  لي األيوا  المالسا ال المسا، و  ذا اتلتئاض ما الجهاز 

 المائلي المويي و ليئها  
 تع ئـة الكفاءاد: -8

ت تمااد الشاائ ا  المت ااددن الجبيااسا  لااي يساياااتها التواسفسااا رياام رااد  ت ياادها صتفضاايع 
 ال اامييا صهاا وتام اريام المياتوسا ، لالم ساائ الغالات الاذ  ماوا بي دولاا م يباا رباد التساائ

 الم مااو  باال لااي التسااائ ال مالااا لااي هااذه الشاائ ا  هااوتالااذ باال هااو م سااائ الالفاااءن، و الاابمط 
ا اتيتفادن ما الالادئ المويي لالع شئ ا تاب ا ب اد اجتسااز يييايا ماا اتلتساائا  و المشاائ 

 لي الدوئا  التدئ صسا 
 التخطي  االستااتيب  و اإلداا  االستااتيبية: -9

ت تمد الشئ ا  المت ددن الجبياسا  لاي ادائتهاا ريام ماا سيامم باالتل سط اتياتئاتيجي، 
ا و ياةد  الام تو ياق سهادالها الميا ئن لاي الميات صع، لهاي سضام الاذ  المنيا و هو المبها 

تياا م مااا لاان  ذلااب الاام ادتبااا  الفاائ  و ت اااس  الفوايااد و األئباااح، و ياات  إرااداد الل ااط 
 لي م ا  الشئ ا  المت ددن الجبيسا  لي الشئ ا األ   اتيتئاتيجسا

 استااتيبياد ال اعاد متعدد  الب سيادلناان : 
ئ رااا ل ااا رمااع شاااميا رياام ميااتوى الشاائ ا الدولسااا و الفاائو  اتيااتئاتيجسا هااي ربااا

ما لها  التاب ا لها و هي توضع صواي ا الشئ ا األ  لتمرع م اييئ تيتئشد صها الفئو  التاب ا
و دئائاتهاا ماا سجاع صياوه األهاداف الميا ئن،  توجهاتهااالدو  المضسفا، و توادد ريام سياياها 
ياتئاتيجيتها ريام سيااس ادئاب الشائ ا األ  لب اا  ال اون و تصبي الشائ ا  المت اددن الجبياسا  ا

و الض   صها، و ما هو متاح لديها ما موائد و لصائا ، هاذا  و تواا  اتياتئاتيجسا التاي 
س ااااد صهاااا رميساااا وضاااع ادمااااج تبتهجهاااا الشااائ ا  المت اااددن الجبياااسا  بابهاااا شااااميا، ويااات 
د تم اايا الشاائ ا مااا لاان  األداء مل  ااا  شاااميا ب ياادن الماادى، و تبفيااذها و مئادصتهااا دااا
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يااوادها الداليسااا و اتيااتجابا الياائ  ا لملتياا  التغياائا  الصييسااا مااا اوااتن  مئ ااز أل الياايس 
 1تباليي دو  سم بها ما تو يق سهدالها

 2و تالما سه  اتيتئاتيجسا  التي تتب ها هذه الشئ ا  لسما ييي: 
 الهيم ة:استااتيبية   -1

ساا ما المئادبا المئ ازن ريام بشاا ا  جمساع الفائو  ايبتاج باو تبصرق ايتئاتيجسا الهسم
  وياات تاات  رميسااا الئدابااا مااا دصااع المئ ااز األيايااي لااي الصيااد الاا ،  مااا ت ااو  باتلاااذ ال اائائا

ياااائ ا و المت ي ااااا ب الااااا األبشاااا ا المت ي ااااا بااااالتل سط و التااااي تالااااوا لااااي الغالاااات الهامااااا 
 اللاااا بمساادياا تب م اليسايا  و ال ائائا  اتيتئاتيجسا  و البوت و اتيترمائ، لي وي

 اليو  ما التاا  الفئو  
 استااتيبية تحويل الم تباد و أسعااها:  -2

 تواوسن  المبتاوج لاي البااا  بفيال، يولد باا  الشئ ا  المت ددن الجبيسا  ال ديد ما
ا األياياس اليايع لاي الياو  الو بساا، را  شائاء الماواد ل بدما س ئئ مييئو الشائ ا األ  إبتااج

موجااود لااي صيااد  لاائ، و  ياات  تمااو ا الشاائ ا لفاائ مااا الصيااد الااذ  يوجااد باال لاائو  الشاائ ا، سو 
رباااادما تتبااااع الشاااائ ا  المت ااااددا  الجبيااااسا  ايااااتئاتيجسا الت امااااع مااااع الشاااائ ا  األجبصسااااا 

  باااااأللاائى لاااا دئائاتهااا تو ااق بورااا مااا التالامااع لااي التيااو ق سو ايبتاااج سو لالييهمااا، سمااا 
لس ااد بال رماا الياي ا المباراا ماا ديا  الام ديا  سو ماا لائ  الام لائ  لاي  األي ائ توو ع

  الشئ ا  مت ددن الجبيسا 
 استااتيبية البحث و التبديد التك ولوب :  -3

 اهتماماا  صيائا بالبوات ال يماي و التالبولاوجي و ذلاب تولي الشئ ا  المت ددن الجبيسا 
س  التبالياااسا لاااي األياااوا  الدولساااا و مواولاااا ت اااديااا سا مبهاااا بواااو تبمساااا دااادئاتها ايبتاجساااا و 

، التي تضما ما لنلها الهسمبا ريام األياوا  و األذوا  ال المساا سلضع المبتجا  المصتالئن
بشاائ ا  و مااوائد و دااد ياااردها رياام ذلااب مااا تتمتااع باال هااذه الشاائ ا  مااا إم ابسااا  مادسااا

 مةهيا توجل بوو البووت و الت و ئ 

                                                            
 .48. ، ص(ة نشردار املنهل اللبناني، دون سن )لبنان :العالمي للشركات املتعددة الجنسيات ذالنفو سالم الريفي،   1
 .33. بق، صا، مرجع سالشراكة األورومتوسطية و دورها في استقطاب االستثمار األجنبي املباشر في املغرب العربيبن منصور ليليا،   2
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ب  ـ  االسـتنماا األ اد المتعدد  الب سياد عـأدا  ائيسـية لتبسـيدالمطلب النالث: ال اع
 المبا ا

مااا دااون مالسااا و تالبولوجسااا وديرااا و ابتشااائ  ت ااد الشاائ ا  مت ااددن الجبيااسا  بمااا تميالاال
واياااع رصااائ ال اااال  سهااا  ال اااايميا ب ميساااا اتياااترمائ ريااام المياااتوى ال اااالمي، و هاااذا ماااا سالدتااال 

الاااذ  درااا  الااام اب  ااااده مباماااا اتتوااااد األ يياااي  البتاااايا التاااي لااائج صهاااا الماااةتمئ ال اااالمي
و الاااذ  ضااا  مجموراااا ماااا اتدتااااادييا و  باااائ ، 1961ليوتساااا  المتوااادن األمئ  ساااا يااابا 

وتسا  المتودن األمئ  سا و  بدا و سوئوبا الغئبساا و السابااا، و التاي ت ائ ئجا  األرما  ما ال
لي ندااا  اتدتاااادسا الدولسااا و  باااا اتيااترمائا  األجبصسااا المباشاائن سااابو  ال سااادن الئيسيااسا

سا الشاائ ا  المت ااددن الجبيااسا  هااي سااان األدان التااي تيااتلد  لتو يااق هااذه اتيااترمائا  و 
  1 ون الئيسيسا لي اتدتااد ال المي التي ج ي  مبها ال

 أوال: العالقة  ين االستنماا األب    المبا ا و ال اعاد متعدد  الب سياد 
غا ل د ائتبط  ع ما اتيترمائا  األجبصسا المباشئن و الشئ ا  المت دن الجبيسا  بالاس

 الاادو  المضااسفامااا الاادو  األااايسا الاام  الدولسااا و ابت ااا  البشااا  ايبتاااجي و ئةوس األمااوا 
   و الاااذ  داااد س اااوا اماااا لاااي شااا ع تالتاااع تـــدويل اإل تـــاج و اأس المـــالسو ماااا س ياااق ريسااال    

 ادتااد  دولي و اما لي ش ع ايترمائا  سجبصسا مباشائن ب ساادن الشائ ا  المت اددن الجبياسا 
ا و هو ما سدى الم التوالق صيا ااهئن اتبتشائ الواياع ليشائ ا  المت اددن الجبياسا  ماا جها
ا و البمااو الالصياائ و المتزايااد لنيااترمائا  األجبصسااا المباشاائن مااا جهااا سلاائى و ذلااب مبااذ بهاساا

 الوئت ال المسا الرابسا 
رصااائ ال اااال  لاااي مشااااالع اياااترمائ و داااد ائتب ااا  التااادل ا  الئسيااامالسا التاااي تتوااائب هاااذا 

ايباا باالبائ مبالاا متب اتئتباا سجبصي مباشئ بالشائ ا  مت ادن الجبياسا ، و داد باتا راا هاذا 
إلاام سهمسااا و لاياادن اتيااترمائا  األجبصسااا المباشاائن لياادو  المضااسفا لهااذه اتيااترمائا ، هااذا و 
ت تصااااائ الشااااائ ا  المت اااااددن الجبياااااسا  هاااااي الموااااائب الئيسياااااي لهاااااذه التااااادل ا  ماااااا لااااان  
اتيااتئاتيجسا  الشاااميا التااي تتب هااا هااذه الشاائ ا  ليتمو ااع و اتيااترمائ و ايبتاااج و التيااو ق 

بماا س تماد الام واد او الواداع سا الشا ع المنيا  لنياترمائا  المباشائن ريم الميتوى ال االمي، 
                                                            

،  (1986، ملطبوعات الجامعيةديوان ا )الجزائر :األطروحات الخاصة بتطوير الشركات املتعددة الجنسياتميرونوف، ترجمة على محمد تقي عبد الحسين القزويني،   1

 .91. ص
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 صيئ ريم  صس ا ال ندا صيا هذه الشئ ا  و الادو  المضاسفا لنياترمائا  و ذلاب ماا ويات 
 1لالع  ئف ما ا ئاف ال ندا يالفا الذ ئ  التياومسااألهداف المبشودن و ال ون 
لدئايااا  التااي جاااء  لااي ت ئ اائ مااةتمئ األماا  المتواادن ليتجااائن و و ل ااد سالااد  ب ااض ا

التبمسا سا الشئ ا  المت ددن الجبيسا  ت تصئ األدان الئيسياسا التاي تياتلد  لتو ياق اتياترمائ 
و هاو ماا األجبصي المباشئ و التي ج ي  مبال ال اا ئن الئيسياسا التاي ت اود اتدتاااد ال االمي، 

لااااي اااااع ااااائوف منيمااااا رياااام لاااائائ ئلااااع الوااااواجز سمااااا  يااااسودد مياااات صع هااااذا اتدتااااااد 
لي ولما اتدتاادسا و التوئئ اتدتاااد  الم امن  الدولسا بايضالا الم المااهئ الملتيفا 

و اتصتالااائ التالبولااوجي، ممااا سالياات هااذه الشاائ ا  دااون ادتاااادسا و بفااوذا واياا ا لااي م ااا  
سياابات ملتيفااا سد  الاام ابتشااائ الشاائ ا  ال ديااد مااا اللصاائاء سا هباااب سبواااء ال ااال ، و ية ااد 

اتيترمائا  األجبصسا المباشئن و  اذلب التوياع لاي  المت ددن الجبيسا  ما لن  تزايد تدل ا 
ايبتااااج الااادولي و ماااا رااا  تالااائ س سالرااائ ل ولماااا ايبتااااج و الئسياااما ، و هاااذه األيااابات سم اااا 

   2جمالها لسما ييي:إ
 تااض:ف ل سياسة االق  -1

ائت التبمساااا التاااي ارتماااد  ريااام اداااع بماااا ت ياااد  مجاااات ليشاااب لشاااع تجااال اااد سرصااا  الو 
جي لاان  لتاائن الواائت ال المسااا الرابسااا لااي م ااا  الاادو  البامسااا و وتاام لااي ائ تاائاض اللاااتد

األمئ الام  صس اا هاذه ال ائوض ماا ب ض الدو  األالرئ ت دما، و يئجع هذا الفشع لي و س ا 
ماااا باوساااا سلااائى بايضاااالا الااام  لهاااا المتي سااااو  باوساااا و  سفساااا اياااتلدامها ماااا جابااات الاااد

المنيا   األرباء المتئتبا رييها، و ما هذا المب يق ل د با  ما الضئوئ  البوت راا الصاديع
و اتياااتفادن مماااا تميالااال  3لتمو اااع صااائاما التبمساااا و ت اااو ئ الهس اااع الااااباري لاااي هاااذه الااادو 

 ةوس سموا  ضلما  الشئ ا  المت ددن الجبيسا  ما تالبولوجسا مت وئن و ئ 
 التقدم التك ولوب  الك يا: -2

بشاا ع  صياائ لااي تغيياائ  صس ااا  ااع  الااذ  ياااه  إا التغيياائ التالبولااوجي الياائ ع و الهايااع
ابارا  ئايدن جديدن مرع ما ايبتاج و الئسس الما  و بالتالي ئلع ال دئا  ايبتاجسا و ليق 

يئها الم جابت ذلب دلع بالشائ ا  و لتيب المت ي ا ب  ا  اتتاات  و شب ا  الالومصيوتئ 
                                                            

 .50-49 . ص بق، صا، مرجع سعوملة النظام االقتصادي العالمي و منظمة التجارة العامليةعادل املهدي،   1
 .35. بق، صا، مرجع سالشراكة األورومتوسطية و دورها في استقطاب االستثمار األجنبي املباشر في املغرب العربيبن منصور ليليا،   2
 .47. بق، صا، مرجع سعوملة النظام االقتصادي العالمي و منظمة التجارة العاملية عادل املهدي،  3
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مبهااااا داااادئ المياااات ا  و ت اياااا   الاااام ضاااائوئن التاااائا  األيااااوا  ال المسااااا مااااا سجااااع اتيااااتفادن
التالااالي  و الملااا ئ، و مباال ادتئباا  الز ااادن الياائ  ا لااي اتيااترمائ األجبصااي المباشاائ رياام 

سا الت اد  التالبولاوجي و إذ  األليائ امتداد ال اال  باالتغييئ الباائز لاي التوجهاا  ال  ارساا لهاذا
إدائن ل الااا ليوواادا  الياا يدن التاب ااا  ال ااالمي لااي د ااا  اتتاااات  ماابع داادئن  صياائن لتو يااق

لنيااترمائ و ل ااد ياامع هااذا اتبتشااائ لااي ائجاااء ال ااال  الملتيفااا،  لهااذه الشاائ ا  و المبتشاائن
ئاج الراائوا  ي اات الاادوئ ايبتاااجي المبااو  باال و لئوجاال مااا مجااا  ايااتلص األجبصااي المباشاائ

توو يساا  امياا و ، ويت سابع دوئه الجديد س ما لي اداما اابارا  ااألجبصسا  ما  اا ياب 
إبتاجسااا ذا  ميااتوى مااا التالبولوجسااا سالراائ ت اادما و مااا راا  التجمااع لااي موادااع إدامااا و واادا  

جابت ذلب دد سضوم د ا  اللدما  ريم مدى ال  د اليااصق سالرائ  ملتائن لي ال ال ، و إلم
      همسا لي ايبتاج الدولي و س ود ذلب لتوئ ئ هذا األليئ اما  اتيترمائ األجبصي المباشئ س 

 تحايا السياساد العامة: -3
إا ايجاائاءا  و التااداصيئ التااي تهاادف إلاام سالراائ توئ ئ ااا و منيمااا اجتااذات اتيااترمائ 

المباا   وياياألجاع ت الجهاوداألجبصي المباشئ ما لن  ي ي الالريائ ماا الادو  الام تالريا  
 ي ااالمت  ئا  ادالاألليئ لل سرئ  صيئ ريام  ميت ئا، لالوا هذا واتيترمائ  ليها و ج يل  مبا 

وئ اااا  صيااائن ليشااائ ا   بالتساااائ مواداااع اتياااترمائ إلااام جابااات لاااتع الياااوا  المالساااا و إر ااااء
مهاا جبصسا صتجييد ملتي  سش ا  اتيترمائ األجبصي المباشئ و لاتع ملتيا  البشاا ا  امااأل

الااادو  التاااي تمتااااز ادتااااادساتها صولاااوئا   ماااا سجاااع اتياااترمائ ليهاااا، و لاااي هاااذا الشااااا هبااااب
يدتااااادساتها، و ماااا رااا  ياااائر  بواااو ت صياااق  الوجااا  و التاااي تليااا  راااا اتبغااان  البياااصي

و  إجاائاءا  و ل ااوا  اتبفتااااح اتدتااااد  ماااا لاان  تشااجسع اتياااترمائ األجبصااي المباشااائ
واضااوا و شاافالا تااب  ااائاوا  باااو  تشاائ  سا رصاائ تصباايا لااذلب تهييااا الااائوف المنيماا

 ياااه رياام الم اميااا ال ادلااا و وئ ااا اتيااترمائ و اااانح الباااا  الصب ااي و ليئهااا،  ااع هااذا 
و بالتاااالي لاااتع المجاااا  اماااا   لاااي ياااهولا ابتشاااائ الشااائ ا  المت اااددن الجبياااسا  الااام واااد ماااا

و هااو الااذ  يااارد رياام التويااع  ،دسا المباشاائ مااا  اائف هااذه اتدتاااا اتيااترمائ األجبصااي
الجغئالااي و ال  اااري ليشاائ ا  مت ااددن الجبيااسا  و ذلااب رصاائ تجياايد المز ااد مااا اتيااترمائ 

ياد  ريام سا  اع ماا  االمباشئ لااا را  ئ ق ابشاء لئو  جديدن لاي تياب الادو  و هاو ما
         الااهئتيا ائتب تا ل ن بالتدو ع 
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 عالمية:تزايد الم افسة ف  األسواق ال -4
المباليااااا لااااي األيااااوا  ال المسااااا س ااااد بمرابااااا دااااون دال ااااا ليشاااائ ا  المت ااااددن  اوتاااادا إا 

راااا  ئ اااق البوااات راااا  الجبياااسا  لاااي البوااات راااا ياااصع جديااادن ألجاااع الز اااادن لاااي  فاءتهاااا
 الموادع ذا  ال دئن التباليسا و توو ع ب ض األبش ا ايبتاجسا ما سجع تلفسض التالالي  

م ااال  الاااوئن اتااي ت  ااس و س ااا سا الشاائ ا  مت ااددن الجبيااسا  و مااا سجااع ايااتالما  
باااال سم ااااا إضااااالا اباااال مااااا ات تصاااائ األدان الئيسيااااسا لتو يااااق اتيااااترمائ األجبصااااي المباشاااائ، ل

لااي  الشئ ا  مت ددن الجبيسا  ب دها ال المي و يصدو سا هذه اليما داد وايا  بال ادئ 
تليااع ئدايهااا ال ااومي و دسصاا  رياام مااد  ال مندااا دااد الااذ  ، لالشاائ ا الغمااوضمااا األولاائ 

ا و الااغيئن لاي الادو  المت دماال ال   يل و وتم الشئ ا  المتويا ا  ايترمائاتها ريم اتيا 
دااد رمياا  رياام ب ااع جاازء مااا موائدهااا لياابند األجبصسااا و  راائن التيااهسن  ايبتاجسااا مبااا ق 

 ئسياامالسا المت دمااا ت تضااعذا  وزا لااي الاابند ال هباااب شاائ اال ااال  الملتيفااا بوياات لاا  ت ااد 
      و هي تل ط يبتاجها و ايترمائاتها و مصس اتها  بات ريبيهاال ال   يل 

 ا األب    المبا ا ف  ظل العولمةا: واقع االستنما ينا 
س ااد اتيااترمائ األجبصااي المباشاائ مااا سهاا  ال وامااع التااي سيااهم  لااي ايياائا  ب ميسااا  

ماا رولماا ايبتااج و رولماا اتياتهنب و ليئهاا  ،هئهااال ولما ريم التنف سش الها و ماا
 المتباااد  صاايا الاادو   مااا سيااهم  ال ولمااا و الااذ  سدى صاادوئه الاام ز ااادن اترتماااد اتدتااااد 

اوادات تغييائ لاي هس اع اتياترمائ األجبصاي المباشائ و تزاياد سهميتال ريام اليااوا الدولساا  لي
ويات ساابع  ،التمو اع لاي الادو  البامساا لي اليابوا  األليائن، ويات ساابع ماا سها  مااادئ

ايااااانح لي اااائوض األجبصسااااا و سوااااام باهمسااااا  صياااائن لااااي ا ااااائ يسايااااا  التبمسااااا و  صاااادسن
و المباليااا  اتدتااااد  لااي هااذه الاادو ، و التااي تئمااي لااي األياااس الاام إواان   لسااا  اليااو  

 ائ الاائف، و موع اتدتااد الموجل، و تتجيد لي ش ع توئ ئ التجاائن و اتياترمائ و سيا
و ز ادن مشائ ا ال  ا  اللا  لي البشا  اتدتااد  و الود ماا  تيائ  صئاما اللالاا

ليدولا الم ال  ا  اللا  و هي  يهاا المشئورا  المميو ا دوئ الدولا ما لن  ب ع ميالسا 
تيجااا الشاائ ا  إااانوا  ت تصاائ مااا ال وامااع األيايااسا لجااذت اتيااترمائا  األجبصسااا، وياات 

 1سا إلم ايتلدامها  ادان يئ  ا لدلو  سيوا  الدو  المضسفا الدول
                                                            

 .161-159 .ص ، ص(2005، الجزائر، 3مجلة الباحث، العدد)االستثمار األجنبي املباشر كشكل من أشكال التحالفات االستراتيجية ملواجهة املنافسةزغدار أحمد،   1
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و بالتالي مما يصق ل د دام  الدو  البامسا صتصبي يسايا  جديدن تئماي الام لياق مباا  
ا هااذه ال وامااع رياام دئجااا ا بارتبااائ يسايااسا و اجتمارساااايااترمائ  منياا  دابوبسااا، ادتاااادسا، 

اتياترمائ األجبصاي المباشاائ و تات  رميساا تااوليئ  صيائن ماا التاادالع و إاانوها سيامع صجياات 
، تاليفا ما لن  اادائ دوابيا تل  م دت  الائف، مزاسا المودع هذا المبا  اتيترمائ  

مبالياا دولساا لاي هاذا المجاا  و هاذا ب اد سا ااابع اترت ااد  ال مالا و ليئها لي ااع وجاود
يااع ت جمباشاائن هااي المواائب الضاائوئ  لييااايد باااا التاادل ا  المالسااا المئتب ااا باتيااترمائا  ال

 ييئ البمو اتدتااد  لي اع ال ولما اتدتاادسا ب
 ل ااد رئلاا  تاادل ا  اتيااترمائ األجبصااي المباشاائ رصاائ ال ااال  الااوائدن و الاااادئن ائتفارااا

باشاائ ممااا يااةد  الاام ازدساااد األهمسااا البيااصسا لنيااترمائ األجبصااي الم 1990ميااتمئا مبااذ ياابا 
 الجدو  التالي: ما هو مصيا لي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (07البدول اقم )
 تطوا مؤ ااد االستنماا األب    المبا ا ف  العالم باألسعاا البااية

 2014-1990خالل الفتا  
 ميسائ دوتئالوحد :                
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 الفتــا                                         
 ال يـــان

 متوس   1990
2005-2007 

2012 2013 2014 

 228 1 1467 403 1 397 1 205 تدل ا  اتيترمائا  األجبصسا الوائدن
 354 1 306 1 284 1 423 1 244 تدل ا  اتيترمائا  األجبصسا المباشئن الاادئن
 039 26 035 26 073 22 894 13 2198 سئادن اتيترمائا  األجبصسا المباشئن الوائدن

 875 25 975 25 527 22 883 14 2254 ئن الوائدنسئادن اتيترمائا  األجبصسا المباش
 575 1 517 1 467 1 024 1 82 الدلع ما اتيترمائ األجبصي المباشئن الوائد

 %4 6 %1 6 %0 7 %6 7 %4 4 يم اتيترمائ األجبصي المباشئ الوائد ال ايد رم د  
 486 1 453 1 445 1 105 1 128 الدلع ما اتيترمائ األجبصي المباشئ الاادئ

 %9 5 %8 5 %6 6 %6 7 %9 5 المباشئ الاادئم د  ال ايد ريم اتيترمائ األجبصي 
 399 313 328 729 98 اف ا  التميب و اتبدماج رصئ الودود

 باترتماد ريم: الت المادئ: ما إرداد ال
Unated Nation Conference on Trade and Development , UNCTAD WORLD 
INVESTMENT REPORT 2015, reforming international investment gouvernanace. 

ابلفاض اتيترمائ األجبصي المباشئ ريم ميتوى ال ال  لي يبا  سنوه ما الجدو 
، ويت صيغ دسما تدل ا  %16( و ذلب بم د  2013م ائبا باليبا الياب ا   (2014 

اصع ( م 2014يوا دوتئ لي يبا  تئل 23 1اتيترمائا  األجبصسا المباشئن الوائدن ووالي 
(، و تئجع سيبات هذا اتبلفاض ويت ت ئ ئ اتيترمائ 2013تئليوا دوتئ يبا   47 1

و  الاادئ را األوب تاد الم هشاشا اتدتااد ال المي لي تيب الفتئن 2015ال المي ليبا 
 ضالاهذا باي ،تلوف الميترمئ ا الباتا را ازدساد الملا ئ الجيويسايسا التي تهدد ال ال 

 الم تافسا ب ض اتيترمائا  الالصيئن و س ش  الت ئ ئ سا الايا سابو  االصئ ميتفيد ما
 سا، ( تييها هوبغ  وبغ و الوتسا  المتودن األمئ 2014اتيترمائ األجبصي المباشئ يبا  

 وئ بايت الدو  البامسا ما اجمالي تدل ا  اتيترمائا  تواايسا  هذا و تصيا اي
 بصسا المباشئن  ما هو مصيا لي الجدو  التالي:األج

 
 (08البدول اقم )                              

 متطوا تدفقاد االستنماااد األب  ية المبا ا  الوااد  لم اطق العال      
 2014-2005خالل الفتا 

 ميسائ دوتئالوحد :            
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 :ارتمادا ريم  التارداد ال المادئ: ما
Unated Nation Conference on Trade and Development , UNCTAD WORLD 
INVESTMENT REPORT 2015, reforming international investment gouvernanace. 

( اياااترمائا  سجبصساااا مباشااائن م ااادئن       2014لي اااد اجتاااذص  الااادو  البامساااا مجتم اااا يااابا  
ماا اجماالي تادل ا  اتياترمائا  األجبصساا الاوائدن  %55ئ دوتئ و هو ما س اد  ميسا 681صا 

جاذت اتياترمائا  األجبصساا، و تشا ع ويت سابو  الدو  البامسا المب  اا الئايادن ماا ويات 
بااا  راادد الميااتفيديا ال شاائ األوايااع مااا اتيااترمائ األجبصااي المباشاائ لااي ال ااال   الااايا، 

و سوااادت هاااذا باااالموازان ماااع توياااع شااائ ا  مت اااددن  ،الوئن، الهباااد(هوباااغ  وباااغ، الصئاز اااع، يااابغ
الجبيااسا  مااا الصيااداا البامسااا لااي اللااائج لصيااغ هااذا التويااع سرياام ميااتوساتل رياام اي اان  إذ 

مريااات الصياااداا البامساااا تيااا ا ماااا  2014باااا  تئلياااوا دوتئ، و لاااي يااابا تالااااد تصياااغ دسماااا 
البامسااا سو التااي تماائ بالمئويااا ابت السااا و  ادا تدتاااال شاائ ا ذا  اتيااترمائا  األالصاائ مااا ا

، الااايا، اتتواااد الئويااي، ياابغالوئن، جمهوئ ااا  وئ ااا، ماليز ااا، "الااايا"هااي  هوبااغ  وبااغ 
الالو  ، الشييي، تايواا إديس  الايا(، ويت سا شئ ا  ما صيداا  يسا البامساا تياترمئ والساا 

تمرع اتواايسا  سا اتدتااادسا  لي اللائج سالرئ ما س  شئ ا  ما مب  ا سلئى، ويت 
اتياترمائ األجبصاي المباشائ الام  ماا اجماالي تادل ا  %35البامسا تياه  صبيبا دسايسا تصياغ 

، و مااااااا لااااااااسا  تويااااااع هااااااذه 2007ياااااابا  %13اللااااااائج، ب ااااااد سا  اباااااا  دااااااد يااااااجي  
ئاااايد ريااام الاااا يد ال اااالمي هاااو اياااترمائاتها لاااي صياااداا بامساااا سلااائى لاااائتفع  اتياااترمائا 

تيااترمائ األجبصااي المباشاائ مااا ادتاااادسا  بامسااا الاام ادتاااادسا  بامسااا سلاائى  اتيااترمائ ا
تئلياااوا دوتئ يااابا  7 1لاااائتفع ماااا بم اااد  الريرااايا  األجبصاااي المباشااائ صااايا صياااداا الجباااوت(

  1 2013تئليوا دوتئ را   9 2الم  2009
                                                            

1  ONCTAD, WORLD INVESTMENT REPORT 2015, REFORMING INTERNATIONAL INVESTMENT 

GOVERNANCE)New York : UNITED NATIONS, 2015), P. 07. 

 
 
 
 
 
 

 ال يـــــان
 2014 2013 (2011-2009( متوس  )207-2005متوس  )

 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة
 40 499 47 697 52 718 65 917 الدو  المت دما
 55 681 45 671 41 561 30 421 الدو  البامسا

 05 48 08 100 07 81 05 60 اتدتاادا  المتوولا
 100 1228 100 468 1 100 360 1 100 398 1 اجمالي ال ال 
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مائ األجبصااي الوالااد سمااا بالبياابا لياادو  المت دمااا ل ااد يااجع ابلفاضااا لااي تاادل ا  اتيااتر
ميسااائ دوتئ، وياات سا هااذا الاائد  تااارئ  499و هااو مااا س اااد   2014لااي ياابا  %28صبياابا 

 لاي لودالاوا شائ ا التي بفاذتها صتافسا سود اتيترمائا  الالصئى و هي التافسا الم واد ب يد 
 لنتاات  النييالسا لي الوتسا  المتودن  ليئايزوا لشئ تها المميالا المتودن 

الاادئ راا األوب تااد لماا ب اد  2015و سيتشئف الت ئ ئ ال المي لنيترمائ ليبا هذا 
داد يت االم، ويات يتوداع سا  دتيع ريم سا اتيترمائ األجبصاي المباشائسا هباب  2014يبا 

 4 1لتصيااااغ  %11رياااام الااااا يد ال ااااالمي صبياااابا بمااااو تاااادل ا  اتيااااترمائ األجبصااااي المباشاااائ 
 تاااادل ا  يااااتصيغودااااع الت ئ اااائ سسضااااا ائتفارااااا  سلاااائى وياااات ، و يت2015تئليااااوا دوتئ ياااابا 

تئلياااوا دوتئ يااابا  7 1و  2016تئلياااوا دوتئ لاااي راااا   5 1 اتياااترمائ األجبصاااي المباشااائ
  ما هو موضع لي الجدو  التالي: 2017

 (09البدول اقم )
 تطوا تدفقاد االستنماااد األب  ية المبا ا  الوااد  لم اطق العالم

 2017-2015خالل الفتا 
 ميسائ دوتئالوحد :      

 
 
 
 

 2017توقعاد  2016توقعاد  2015توقعاد  ال يـــــان

 843 722 634 الدو  المت دما
 850 734 707 الدو  البامسا

 53 47 45 اتدتاادا  المتوولا
 746 1 503 1 386 1 اجمالي ال ال 
 ارتمادا ريم: المادئ: ما ارداد ال الت

Unated Nation Conference on Trade and Development , UNCTAD WORLD 
INVESTMENT REPORT 2015, reforming international investment gouvernanace. 

 
 

 2015لاااي التااادل ا  لاااي راااا   و ماااا المتوداااع سا تشاااهد الصياااداا المت دماااا ائتفاراااا  صيااائا
ا  اتياترمائ األجبصاي مماا س صائ راا بشاا  ادتاااد  داو ، سماا تادل  %20صبيبا داد تجااوز 

ريام مادى يابيتي  %3ليتاع رالسا ويت يتئتفع بم اد   المباشئ الوالدن الم الصيداا البامسا
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، و ماااع ذلاااب لااااا بماااو اتياااترمائ األجبصاااي المباشااائ داااد يتئاجاااع بياااصت رااادن 2015-2016
 التاادارسا و ياايبائ وها  ادتاااادسا و يسايااسا مبهااا ايااتمئائ اتضاا ئابا  لااي مب  ااا اليااوئو 

ضاا   لااي اتدتاااادسا  الباشاايا الموتميااا ليتااوتئا  الجيويسايااسا و ايااتمئائ وجااود مااوا ا 
 ريم لئائ المب  ا ال ئبسا 

 اط ال اعاد المتعد  الب سيادنالنا   : 
شئ ا جاء  7000ل د صيغ ردد الشئ ا  المت ددن الجبيسا  لي يبوا  اليتيبا  ووالي 

سوئوبسا،        61شئ ا األولم ت  ئاد  100، ويت ما صيا الغبسام امها لي الدو  
ما  1990ايبسا، و ل د وضف  هذه الشئ ا  لي يبا  3سابابسا و  9سمئ  سا،  18

مييوا مبات رمع،ويجي  هذه الشئ ا  ب د ذلب بموا  صيئا، ويت تجاوز   21س ائت 
مبتا  المصس ا  التي تو  ها الشئ ا  المت ددن الجبيسا  وج  التجائن ال المسا صداسا 

و  اب  واتها  1982تئليوا دوتئ يبا  5 2الرمابيبا  ميجيا ئد  سرما  ددئ ص  
 1 %25ما س ائت  2010لي الباتا ال المي لن  يبا 

 ما سا ابتاج الشئ ا  المت ددن الجبيسا  ريم الاا يد ال االمي داد ياجع ائتفاراا يابا 
لاي اللاائج صاوتيئن سيائ  ا  ويت ازداد  مصس ا  و ساو  الشئ ا  المت ددن الجبياس 2014

ئ تئلياوا دوت 9 7ما تيب التي يجيتها بايئتها المويساا، لولاد  صاذلب دسماا إضاالسا ت ادئ صاا 
ميياااوا  75ليشااائ ا  مت اااددن الجبياااسا  الفااائو  األجبصساااا  وافااا و بايضاااالا الااام ذلاااب لي اااد 

  رياام الااا يد ال ااالمي لاانمنياايا لئاااا رمااع جدياادن  4ل  لااي المجمااو ، و سبشااا  شاا
 لوودها  ما هو مصيا لي الجدو  التالي: 2014يبا 

 
 

 

 (10البدول اقم )
 مؤ ااد   اط ال اعاد متعدد  الب سياد ف  العالم باألسعاا البااية

                                                            
1https://sesmassena.sharepoint.com/Documents/Dissertation%20Firmes%20transnationales%20et%20mondialisa

tion%20(2009-2010).pdf ,Consulté le 05/01/2015 à 22 :25. 

https://sesmassena.sharepoint.com/Documents/Dissertation%20Firmes%20transnationales%20et%20mondialisation%20(2009-2010).pdf
https://sesmassena.sharepoint.com/Documents/Dissertation%20Firmes%20transnationales%20et%20mondialisation%20(2009-2010).pdf
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 2014-1990خالل الفتا  
 ميسائ دوتئالوحد :                

 الفتــا                                         
 ال يـــان

 س  متو  1990
2005-2007 

2012 2013 2014 

 36356 33775 31687 21469 4723 مصس ا  لئو  الشئ ا  مت ددن الجبيسا 
ال سما المضالا ما لئو  الشئ ا  مت ددن 

 الجبيسا 
881 4878 7105 7562 7882 

 102040 95230 88536 42179 3893 إجمالي ساو  لئو  الشئ ا  مت ددن الجبيسا 
 7803 7688 7469 4976 1444  ا  مت ددن الجبيسا اادئا  لئو  الشئ 

التواي  را  ئ ق لئو  الشئ ا  مت ددن 
 الجبيسا 

20 625 53 306 69 359 71 297 75 075 

 ارتمادا ريم: المادئ: ما ارداد ال الت
Unated Nation Conference on Trade and Development , UNCTAD WORLD 
INVESTMENT REPORT 2015, reforming international investment gouvernanace. 
سما لسما يلا  التوز اع ال  ااري لهاذه الشائ ا  ل اد اياتهدل  اتياترمائا  االرائ لااالرئ 
د ا  اللدما  بيصت توئئ هذا ال  اا  و بتيجاا  اذلب لوجاود اتجاهاا   و ياا المادى تئ از 

ي  اللادما  ماا س ااد  شا  2012سبل لي يبا ريم اللدما  ما جمسع اتدتاادسا ، ويت 
ماااا اجماااالي ئاااايد اتياااترمائا  األجبصساااا المباشااائن ريااام اااا يد ال اااا  س  سالرااائ ماااا  63%

ما المجماو ،  %7بما ش ع ال  ا  األولي يص ،%26ض   واا التابسع و التي ددئ  صا 
 لهي ربائن را د ارا  ليئ موددن  %4سما البيبا المتب سا و الم دئن صا 

تااي تشااهدها رميسااا  الاادما و التميااب رصاائ الواادود الاام ايااتيباف و تشاايئ اتتجاهااا  ال
، ل اااد ائتف ااا  وااااا الشااائ ا  2015بماااو بشاااا  الشااائ ا  المت اااددن الجبياااسا  لااان  يااابا 

فتئن مت ددن الجبيسا  التي ت تز  ز ادن ائتفارها ريم اتيترمائ األجبصي المباشئ ريم مدى ال
رادد ديياع  تز  لفض ذلب اتبفاا  إتو ت س  %32إلم  %24ما  2017و  2015ما صيا 
 مبها 

 

 المبحث النالث: تطوا االطاا المؤسسات  للعالقاد المالية الدولية
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ل ااد تشاا ع مااا دالااع ال ندااا  اتدتاااادسا الدولسااا مةييااتيا تماارنا ال سااادن المئ ز ااا 
ي الادول و هما  اع ماا اابدو  الب اد الادولي و الصباب ،الب د  و المالي ال المي الجديد ليباا 

ا  المباوماا المالساا الدولساا ماا لان  اليا ي لتو ياق و تاالياد س االيذاا س مانا ريام ضابط ا
و المفاااهس  األيايااسا التااي تيااتبد  و الاادوئ المو ااع لهااارااا  ئ ااق الوااااي   رالمسااا اتدتااااد

 وإليها و ال ماع ريام ضابط اليساياا  الب دساا و المالساا التاي تاالاد سهمساا ال ولماا و تئيالها 
 ت د لوودن ال ال  لي ملتي  المجات  
 المطلب األول: ص دوق ال قد الدول 

 :تعايف الص دوق  أوال 
ابدو  الب د الادولي هاو و الاا متلاااا ماا و اات  مباوماا األما  المتوادن، سبشا  

ي ماع ريام ت ز از يانما ل   زد اوتن و و بموجت اتفادساا    1945بموجت م اهدن دولسا يبا 
سرضااااةه الاااذيا ي، و س اااع م ااائ الاااابدو  لاااي واشاااب ا ال اااااما، و ياااديئه اتدتاااااد ال اااالم

، و سشائف الاابدو   2016يابا دولا  189سشميوا جمسع دو  ال ال  ت ئ با و يصيغ ردده  
ريااام البااااا  الب اااد  الااادولي لضاااماا  فااااءن رميااال و سضاااع ضاااما سهدالااال الئيسياااسا تشاااجسع 

،  مااا س مااع المتااوازا لااي التجااائن الدولسااا اياات ئائ سياا ائ الااائف و تيااهيع التويااع و البمااو 
الاااابدو  ريااام ت ز اااز الت ااااوا الب اااد  ال اااالمي و ضاااماا اتيااات ئائ الماااالي و تسيااايئ وئ اااا 
التجائن الدولسا و تشاجسع ز اادن لائ  ال ماع و البماو اتدتاااد  ال اصاع لنياتمئائ والوااد ماا 

    1الف ئ لي جمسع سبواء ال ال  
  نا يا:   أ  الص دوق 

و  يم  مئويا ما ب اد الوائبيا ال االميتيا األولام و الرابساا بابتشاائ الوائوت التجائ ااات
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 لاا  س ااا هباااب باااا  دولااي 

لت ديع سي ائ الائف لااا ب د رجز الدو  را الئجو  الم دارادن الاذهت ب اد  متفق ريسل
وياات اتجهاا  ال ديااد مااا الاادو  الاام يسايااا تلفااسض دسمااا ، 1929سزمااا الالياااد ال اااس  ياابا 

ال مياااا لهااادف اب اااا  تجائتهاااا اللائجساااا و  يااات ميااازن تبالياااسا ريااام وياااات الااادو  األلااائى       

                                                            
1 www.imf.org/external/arabic/Pubs/ft/about/about IMFa.paf, consulté le 26/12/2016 à 11h30. 

http://www.imf.org/external/arabic/Pubs/ft/about/about%20IMFa.paf
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دو  سلئى ديودا م  دن ريام وئ اا وساازن الماوا بيا لي مان  ما لئض  صيب  1   إل ائ الجائ(
سا هااذه الويااو  سدد  إلاام بتااايا ر يااسا و لاا  يااتم ا س  صيااد مااا الوفااا  رياام  اتاألجبصسااا 

إلاام تاادميئ اتدتااااد الاادولي، ميزتاال التباليااسا لفتاائن  و يااا و دااد سد  يسايااا   إل ااائ الجااائ( 
و  ااذلب تواياا  ال مالااا و ميااتوسا  الم سشااا لاااي  ا  صياائاااا  التجااائن ال المسااا تبادااالتباد

 صيداا  ريئن 
الباااائ لاااي ل اااط و ماااع ابتهااااء الوااائت ال المساااا الرابساااا صااادس  صياااداا الويفااااء الئيسياااسا 

الدولسااا، و ولااد ااابدو  الب ااد الاادولي لااي مااةتمئ ملتيفااا يرااادن الباااا  الاام ال ندااا  الب دسااا 
سو اتفادسا التايسس لمةيياا دولساا  مشائ ا الميرا ويا وضع ممريو الصيداا ال    اوتن وودز  

بالتجااائن لااي تشاائف رياام الباااا  الب ااد  الاادولي و ت مااع رياام الغاااء ديااود الااائف المئتب ااا 
جااء اابدو  الب اد  1945و اللدما  وتو يق ايت ئائ سيا ائ الاائف، ولاي دسيامصئ الييع 

يسياال، و مبااذ ذلااب الواايا شااهد صياادا رياام اتفادسااا تا 29ودسااع الاام ويااز الوجااود ربااد تالاادولي 
و مااع سا مبااالع البمااو لاا  تتو ااق لجمسااع ال ااال  بمااوا لااي الاادلو  الو س سااا لاا  سيااصق لهااا مريااع، 

الياايدن م ائباا ماع لتائن تويبا لاي األواوا    لاا م ا  الصيداا شهدالدو  ريم دد  المياوان 
  بايلاع مااا تويااماا صاايا الوائبيا ال ااالميتيا رياام وجال اللاااو  و مااا سيابات ذلااب مااا سد

لتجااائن الدولسااا و تيااييئ اليسايااا اتدتاااادسا، بمااا ليهااا اليسايااا  التااي ايااتودر  بمااو ا رياام
  2ودن ت يت الدوئن اتدتاادسا صيا ابت ا  و  ياد  يارد  ريم تلفي 

 و مبااذ ابتهاااء الواائت ال المسااا الرابسااا لضاان رااا تزايااد التويااا لااي األوااوا  اتدتاااادسا
  اتغياائ اتدتااااد ال ااالمي و الباااا  الب ااد  صتغياائا  سلاائى  صياائن، و هااي  ئمااالدولسااا اليااايدن 

سهمسا األلئاض التي يلدمها ابدو  الب د الدولي و سرصت  ضئوئتها، و إا  ابا  داد  سصئز 
 ااذلب  ،ايااانحت يصاا  مااا الااابدو  سسضااا سا يتالياا  مااع الميااتجدا  و سشاائ  لااي جهااود 

التالاماااع  جساااا و اتتااااات  داااد سياااه  صااادوئه لاااي ز اااادنلااااا الت اااد  اليااائ ع لاااي مجاااا  التالبولو 
 الدولي صيا األيوا  و توريق الئوابط صيا اتدتاادسا  الو بسا 

 
 أهداف و وظائف الص دوق  :نالنا 

                                                            
امللتقى العلمي الدولي حول األزمة املالية و االقتصادية الدولية و  )الجزائر:، دور صندوق النقد الدولي في مواجهة األزمة املالية و االقتصادية العامليةلطرش ذهبية  1

 .02. ، ص(2009أكتوبر  21-20 جامعة سطيف، الحركة العاملية،
 .620-520 . ص  ، صبقامرجع س ،التجارة الدولية و املؤسسات املالية الدوليةمحمد عزت محمد غزالن،  ، تييالسيد محمد أحمد السر   2
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 أهداف الص دوق:  -1
التاي س او  ضاها وجا  ال ميساا  ئ بشاتل ت وئا  رديادن ل  د الدولي مبذبرئف ابدو  ال

شاااييا لشاااييا ماااع  تاااي ماااا لنلهاااا ابياااج  و تاليااا  بشاااا لصهاااا و  اااذا  صس اااا اياااانوا  ال
و لاااي بفاااس الودااا  ماااع وئ ساااا اتدتاااااد ال اااالمي و ريااام هاااذا  ،اوتساجاااا  الااادو  األرضااااء

   و ذلاب  اوتن و ودزاألياس بجد سا الفائ   صيئ صيا الدوئ الممبوح ليابدو  لي مةتمئ   
ماااا األهاااداف التاااي ت اااوئ  او بشاااا ل يتضاااما تو ياااق جميااا ،الاااذ  يي بااال لاااي الودااا  الواااالي

 اتتفادساااا ماااالممائياااا و التاااي هاااي مياااتمدن ماااا الماااادن األولااام الف ااائن الئاب اااا ب ضاااها ماااع ا
، و ماااا سجاااع التاالياااد رييهاااا سيااات يا الاااابدو  بالماااادن اليااااب ا التاااي توااات الااادو  التايسياااسا

ا األرضاااء رياام لاائوض ديااود مااا شااابها التمييااز مااا ال ماان  و  ااذا تزو ااد الااابدو  ب الاا
 1سهدالل و المتمريا لي: ده ريم تو يقالم يوما  المالسا و اتدتاادسا التي تيار

ال مع ريم ايت ئائ سي ائ الائف بويت س مد الابدو  لي اع سي ائ الاائف الرابساا  -أ
رميهاا م اصاع الاذهت سو الادوتئ األمئ  اي و ت إلم ضاماا اوتائا  الادو  األرضااء لبيابا 

بلفاضاا ات ماا سجاع تياوسا ال جاز الهس ياي لميازاا المادلورا  تجاوزها ائتفاراا سو اسم ا 
الااائف المئبااا لاياات ئائ سياا ائ الضاائف يتاااتم مااا لاان   و بشاائو  سمااا لااي اااع سياا ائ

واسفااا الئدابااا الممائيااا مااا  اائف الااابدو  رياام يسايااا  الااائف المتب ااا مااا  اائف 
 لدو  البامسا الدو  األرضاء، لااا ما لن  اتفادسا  التااليد التي تصئ  مع ا

ماا وتيائن  ال مع ريم تو ياق الت ااوا الادولي لاي المياايع الب دساا الدولساا، دااد الئلاع -ب
و مباال تفاااد  الفوضاام  المبااادت  الدولسااا لاايالمي و تو يااق اتياات ئائ  اابمااو اتدتااااد ال

 األزما  الدولسا الب دسا  بتيجا التي دد تبجئ
تهادف الام تياهيع  ش ع دئوضدو  لي إم ابسا ت دس  تيهسن  مالسا ما موائد الاب -ج

اتلاذ يسايا  إبفتاوسا و بالتالي اتاواا مااادئ توو اع تم اا ياي ا  الصياد ماا ت اوسض 
 التاريئا  الموتميا لهذه اليسايا  ريم ميزاا المدلورا  

 توجيههااا إلاامسيااوا  الصيااداا البامسااا سمااا  اااادئا  و ايااترمائا  الصيااداا الماااب ا و لااتع  -د
وو ااع ب ااع يتمااا لاان  اليجااوء الاام ج ااع ال ماان  المويسااا داصيااا ل ،و  باااا  ادتااااد الياا

 وئ ا و توئ ئ التجائن اللائجسا و تيهيع توئ ا  ئةوس األموا  الدولسا 
                                                            

 .50. ، ص(2016دار بلقيس، : الجزائر )البعد الدولي للنظام النقدي برعاية صندوق النقد الدوليعبد املجيد قدي،   1
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 دساا تامس  و تبفيذ اليسايا  المالساا و البو التدئ ت لي ميداا ت دس  المياردن الفبسا  -ه
المالساااا و ايدائا    اااا  و وزائا و لاااي مياااداا صبااااء المةيياااا ،  ت اااو ئ الصباااوب المئ ز 

و سليااائا لاااي مجاااا   تب سوهااااالضااائ صسا و الجمئ ساااا و  اااذلب لاااي مياااداا جماااع الصساباااا  و 
 اسالا التشئ  ا  المالسا و مئاج تها 

 اليساياااا إا األهاااداف ال اماااا لياااابدو  تيااا م الااام درااا  الت ااااوا الب اااد  ريااام اااا يد 
 ياتل المسا سالرئ يهولا و سيئا و اتيارا ما والب دسا و ج ع البمو المتوازا لي التجائن ا

دراا  اياات ئائ ياا ئ الاااائف و رباتاال و إيجاااد مبااا  مبايااات ليماادلورا  و وئ ااا التبااااد  
و إئياااء دوارااد الر ااا صاايا األرضاااء ليموالاااا رياام مياايئن الئلاااء ، اتدتااااد  التجااائ  

داايئن األماد  رصائ ال ائوضلي مواز ا المدلورا    تالو بي ما لن  م الجا اتلتن
  الب دساالتي ت  م لهذه الوات  دوا اليجوء الم ايجئاءا  

 وظائف الص دوق:  -2
 1:س و  ابدو  الب د الدولي ب دن وااي  ما سهمها

ت دس  المياردا  الفبسا را  ئ  ائيا  ب ض ما موافسل المتلاايا ل ديد ما   -أ
اايع ا يبا ما اجع ت دس  البالدو  لفتئا  م يبا دد تتئاوح صيا بض ا سياصسع او سالرئ م

السا الفبسا لي ال ديد ما المش ن  و المياهما لي وضع وتبفيذ اليسايا  الب دسا و الم
 صئاماو ارداد تشئ ع ليصبب المئ ز  و ت و ئ ايوااءا  المالسا و المياردن لي تبفيذ ال

 المت ي ا بالتيهسن  التي والق رييها الابدو  ليدو  الم يبا 

 ادن ز يم توليئ الييولا الدولسا النزما لتيوسا المدلورا  الدولسا ما لن  ال مع ر -ب
اتوتسا ا  الدولسا ودد اصتد  لي ذلب ما سيمم بو و  اليوت اللااا و التي سبشي  

 ما اجع وع مش يا الييولا 

                                                            
 .103-102. ص ، ص (2001، : دون دار نشر القاهرة)العوملة اإلجتياحية، مجموعة النيل العربية للطباعة و النشر و التوزيعسن أحمد الخضيري، مح  1
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المياهما لي ادتئاح اليسايا  التاوسوسا التي يجوز ليدولا ال ضون اتبارها و  -ج
دن و يق التوازا اللائجي  والمئتبط صتو يق التوازا الداليي ما لن  ز ات صس ها  لت

 ددئتها ريم ئي  اليسايا  اتدتاادسا الييسما 

المياردن لي وضع سباما مائلسا ل الا و مئادبا ال وارد الدولسا لي الصيداا ذا   -د
 ا بارسصيداا ا األيوا  الباشيا و الصيداا البامسا و الصيداا التي لي  ئ  ها ليتوو  الم

دسا الب  مئادبا الباا  الب د  الدولي ما لن  ئي  اليسايا  المالسا ال اما و اليسايا -ه
 و يسايا  سي ائ الائف 

التبييق الف ا  ما صيا بشا  الابدو  و بشا  الصبب الدولي بما يلد  اتدتااد ال المي،  -و
سابو  صئاما الت ديع سما الدوئ اتشئالي ليابدو  لهو سشهد تزايدا ميتمئا، ويت 

الهس يي تش ع مووئ اهتما  لا  ما جابت الابدو ،  ما ت دد  و تبور  
التيهسن  التي س دمها الم الدو  األرضاء،  ما شهد  وااي  الابدو  رصئ الزما 
تغيئا ميوواا ل د ابت ي  ما اتشئاف ريم ويا ييئ الباا  الب د  ال المي و ربا  

الصسابا  الب دسا و المالسا ليدو  ال ضون، و  ذا اتيتفادن ما  سي ائ الائف الم مئاج ا
التيهسن  ما مباوئ اتوتساجا  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 
سا صئاما ايانح اتدتااد  تو  ما سجع التوو ع ل ط و لالا لشرنا را صدا

 1اشئاف الابدو  و تاييده 

  اابعا: أبهـز  الص دوق 

المئ ز ا لالالا الدو  األرضاء لسل،  س تصئ ابدو  الب د الدولي بمرابا الصبب المئ ز  ليصبوب
و الذ  س مع ريم ت دس  المياردا  لها ما سجع مواجها  ع الا وبا  المالسا التي 

                                                            
 .84. ص (،2003الدار املصرية اللبنانية،  : القاهرة)عوملة النظام االقتصادي العالمي و منظمة التجارة العامليةعادل املهدي،   1
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ي لهو ربائن را مةييا دولسا ذا   ساا دابوبي ميت ع، و ل د ودد  تاادلها و بالتال
و التي تب  ريم سا س و   12اتتفادسا التايسيسا الهس ع التباسمي ليابدو  لي المادن 

 صادائن الابدو  سئب ا سجهزن تتمرع لي:

 مجيس الموالايا  -

 مجيس المديئ ا التبفيذييا  -

 مديئ الابدو   -

 بدو  هييا موافي الا -

 و هو ما سم ا توضسول ما لن  المل ط التالي:
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 ( الهيعل الت ظيم  لص دوق ال قد الدول 06ال عل اقم )
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  خامسا: تسهيالد الص دوق 

ت تمااااد ليياااافا الااااابدو  رياااام تااااوليئ المالسااااا النزمااااا لتمو ااااع ال جااااز المةداااا  لااااي مااااواز ا 
م ت تيجاا تياب الاادو  إلام إجائاءا  مااا شاابها التااريئ ياايصسا ريام بااادي المادلورا  و ذلاب وتاا

الاادو  األرضاااء، مرااع الئدابااا رياام الااائف األجبصااي سو ت ييااد التجااائن الدولسااا و ل ااد تغياائ  
ميااةولسا الااابدو  مااا مجاائد اتشاائاف رياام باااا  الماادلورا  و سياا ائ الااائف و مواجهااا 

ميااردن الادو  األرضااء لاي التغيات ريام مشااالع  ال جز المةد  لي مواز ا المادلورا  الام
  1ايانح الهس يي، و لسما ييي التيهسن  التي س دمها الابدو  

 التسهيالد الممتد : (1

و تياامع لألرضاااء باااتدتئاض سو اليااوت وتاام  1974و دااد تاا  ابشاااء هااذه التيااهسن  ياابا 
   الهس يي يبوا  و ذلب ما سجع مواجها اتلتن 4-3ما واته  ريم مدائ  140%

 تسهيالد التعديل الهيعل : (2

لت اادس  الاادر  ول ااا لشاائو  مسياائن لياادو  البامسااا ذا  الاادلو   1986و التااي تاا  ابشاااةها رااا  
المبلفضاااا و التاااي تت ااائض ألزماااا مااادلورا  دولساااا و ذلاااب ماااا سجاااع ميااااردتها لاااي األجاااع 

 المتويط ما لن  صئاما اانح هس يي 

  ة:تسهيالد التعديل الهيعل  المحس (3

 ما سجع ميابدن سو تالميا تيهسن  الت ديع الهس يي  1988و التي سبشا  لي را  

 تسهيالد التمويل التعويض  و الطواائ: (4

و ذلاااب بغااائض مياااابدن الااادو   1963و لاااد تااا  إبشااااء هاااذه التياااهسن  لاااي الصداساااا لاااي راااا  
اج  لااي األرضاااء رياام التغياات رياام ال جااز لااي مياازاا الماادلورا  الباااتا رااا الااب   المفاا

                                                            
 .426-424 . ص ، ص( 2001 ، مكتبة و مطبعة االشعاع الفنية للطباعة و النشر و التوزيع:  اإلسكندرية ) التجارة الدوليةمد سيد عابد، مح  1
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واااييا الاااادئا  مااا المااواد األولسااا سو الز ااادن المفاجيااا لااي ماادلورا  الااوائدا  مااا الغااذاء 
 بتيجا أل  ائوف تلئج را و   الدو  األرضاء 

 تسهيالد تمويل المخزون السلع : (1

و التي تيمع لألرضاء باتدتئاض ماا الاابدو  وتام  1969ت  ابشاء هذه التيهسن  را  
ليمياااردن لااي تمو ااع تالااو ا اتوتسااا ي الاادولي مااا الياايع و ل ااد تاا  مااا وجاا  الواااا  50%

   1984التود  را ايت ما  هذه التيهسن  ت ئ با يبا 

 تسهيالد ال تاول:

و سم ااا لألرضاااء الواااو  رياام داائوض  1974و ل ااد تاا  إبشاااء هااذه التيااهسن  لااي ياابا 
 اد سبشاي  هاذه التياهسن  ما الدو  الماادئن ليصتائو  رباد سيا ائ لايادن مبلفضاا بياصسا، و ل

ر اااات اتئتفااااا  الواااااد لااااي سياااا ائ الصتاااائو  لااااي صداسااااا اليااااب يبا ، و ل ااااد ايااااتلدم  لهااااذه 
، ويت ت  التود  ربها لي بفس ال ا ، ب اد سا 1991ميسائ دوتئ لي بهاسا  6,6التيهسن  

 اتجه  سي ائ الصتئو  الو س سا لي اتبلفاض  

 تسهيالد التحول االقتصادي: (1

مااااا سجااااع ت اااادس  الاااادر  المااااالي لئويااااسا و ب ااااض  1993شااااا هااااذا البااااو  لااااي ياااابا و ل ااااد سب
الجمهوئ ا  الئوياسا اليااب ا و دو  سوئوباا الشائدسا و التاي رابا  ماا اا وبا  لاي ماواز ا 
مدلوراتها بتيجا ليتغيئ المفاج  و ال ب  لي  ع ما هس ع المادلورا  و التجاائن الماااوت  

 باا  الئسيمالي ل ميسا التوو  اتدتااد  الم ال

و ل د لووه سبل لن  ال شئ ا يبا األولم ما وسان الابدو  ايتول  الدو  الابارسا ريم 
مااا مااوائد الااابدو  و سا ال اائوض التااي واااي   اباا  مااا سجااع التغياات  %50االراائ مااا 

ريم اا وبا  ميازاا المادلورا  داايئن األجاع، و مباذ الرمابيباا  اتجال سليات التمو اع الاذ  
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بدو  الاام الاادو  البامسااا و ذلااب لمواجهااا مت يبااا  ايااانح الهس يااي رياام الماادى س دماال الااا
 المتويط و ال و ع 

 المطلب النا  : ال  ك الدول 

 أوال: تعايف ال  ك الدول  و   أته 

 ـاوتن س تصئ الصبب الدولي لشبشاء و الت ميئ رابي مةييا ب دساا تا  ابشااةها بموجات اتفادساا "
ادتااادسا  الادو  التاي تا  تادميئها لان  الوائت ال المساا الرابساا، و  "بغئض إرادن صبااءوودز

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 باا  تيااب الاادو  مااا الودااوف رياام سداادامها 

و التي واي  مبذ ر د األئب يبا  ما ال ئا ال شائ ا  توو  الصبب الم ميابدن الدو  البامسا
ميساائ دوتئ، و ه اذا ساابع ليصباب الادولي هادف سياياي جدياد  330الماضي ريم سالرئ ماا 

هو تشجسع البمو اتدتاااد  و اتجتمااري لاي الادو  البامساا ماا لان  ميااردتها لاي ز اادن 
  1إبتاجيتها و ئلع ميتوسا  م سشتها 

  ك الدول  و وظائفهنا يا: أهداف ال  

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  

ليصباب،  المت د  و البامي ريم ود يواء،  اا بمرابا إضالا سهداف سلئى إلم الهدف األاايي
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  
و وتاام يااتم ا مااا تيصسااا ال يبااا  األالراائ ت ااوئا و ت اادما باااوئن متزاياادن مااا الاادو  األرضاااء 

جابت الصيداا المتوي ا الدلع، ويت س و  الصبب الدولي لشبشاء و الت ميئ لي الود  الوالي 

                                                            
 .230، ص2012، دار املسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان، التمويل الدولي و نظريات التجارة الخارجيةشقيري نوري موس ى و آخرون،   1
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صاااجئاء اااانح شااامع لااألدوا  المالسااا، و تويااسع ب ااا  اللاادما  الم ئلسااا المياات يا و ز ااادن 
الصباب، و راادن ماا يباائ الام الصباب الادولي ريام سبال مةيياا دولساا  يهولا ت امع ال منء مع

ت اااد  ال ااائوض لأللااائاض ايبتاجساااا لاااي الااادو  األرضااااء ليهاااا ليااائ سا مهاااا  الصباااب الااادولي 
، لي ااد بااا  اتتفادسااا لااي مادتهااا األولاام رياام راادن 1تتشاا ت لتتجاااوز مجاائد ت اادس  ال اائوض

 2سهداف ما سهمها 

 التعميا و ال  اء: -1

يهااادف الصباااب الااادولي إلااام الميااااردن لاااي إرماااائ و تبمساااا سئاضاااي الااادو  األرضااااء لسااال  ويااات
صتياااييئ اياااترمائ ئةوس األماااوا  أللااائاض إبتاجساااا، بماااا لاااي ذلاااب إوسااااء اتدتااااادسا  التاااي 
دمئتهاااا الوااائت سو تياااصص  لاااي اضااا ئاصها و إراااادن توو اااع مئالاااق ايبتااااج ليولااااء باوتساجاااا  

 ق و المواد ايبتاجسا لي الدو  األدع ت دما  اليي  و تشجسع تبمسا المئال

 ستنماا األب    الخاص:ت بيع اال -2

سو   س ماااع الصباااب ريااام تشاااجسع اياااترمائا  ال  اااا  اللاااا  األجبصساااا راااا  ئ اااق الضااامابا 
المياااااهما  لااااي ال اااائوض و اتيااااترمائا  األلاااائى التااااي س ااااو  صهااااا ميااااترمئوا مااااا ال  ااااا  

ألماااوا  مااااا ال  اااا  اللاااا  بشااائو  م  ولاااا، تالميااااع اللاااا ، و ربااادما ت تتاااولئ ئةوس ا
اياااترمائا  ال  اااا  اللاااا  راااا  ئ اااق ت ااادس  التمو اااع بالشااائو  المبايااابا أللااائاض إبتاجساااا 

  وذلب ما ئسس مالل الذاتي و ما الموائد المالسا التي س و  صت صيتها و ما موائده األلئى 

 باا  الدولية:ت بيع  مو الت -3

مو التجائن الدولساا بماوا متواز اا  و اع األماد و الوفاا  ريام التاوازا س مع الصبب ريم تشجسع ب
لي ميزاا المدلورا  را  ئ ق تشجسع اتيترمائا  الدولسا ماا سجاع تبمساا الماوائد ايبتاجساا 

                                                            
 .291. ، صبقا، مرجع سالتجارة الدولية و املؤسسات املالية الدولية محمد عزت محمد غزالن، ، سيد محمد أحمد السريتيال  1

2 http://www.albankaldawli.org/ar/what-we-do, consulté le 31/12/2016 à 11 h15. 

http://www.albankaldawli.org/ar/what-we-do
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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 

 لعاوض:تقديم ا -4

تي ويت س و  الصبب صت دس  ال ئوض ما ئسس مالل اللا   ما س و  ب  د تئتيبا  ال ئوض ال
 س دمها سو سضمبها لسما يت يق بال ئوض الدولسا ما لن  دبوا  سلئى بما سضما 

ريم  الت امع مع المشئورا  األجدى و سالرئ الواوا لي الم ا  األو  الاغيئ و الالصيئ مبها
 اليواء  

 يم المساعداد الف ية:تقد -5

و ذلاااب ماااا لااان  ت ااادس  لااادما  لاااي إراااداد و تبفياااذ صااائاما ال ااائوض و اتضااا ن  ب ميساتااال 
بمئارااان اراائ اتيااترمائا  الدولسااا لااي سوضااا  سبشاا ا األرمااا  لااي سئاضااي الاادو  األرضاااء و 
الميااااردن لاااي اليااابوا  التاااي تياااي مباشااائن ابتهااااء الوااائوت لاااي تو ياااق يااانما اتبت اااا  ماااا 

 تااد الوئت الم ادتااد اليي  اد

 تسوية الم ازعاد  ين حعوماد الدول األعضاء: -6

  لي د ل ت الصبب دوئا ئيسيسا لي تيوسا المبازرا  صيا و وما  الدو  األرضاء لسل سو هييا
 صيا ب ضها ب ضا سو صيبها و صيا ميترمئ ا سجابت  تاب ا لها

   كنالنا: الهيعل الت ظيم  و الهيئاد التابعة لل 

 1يتالوا الهس ع الهئمي ليصبب ما: الهيعل الت ظيم  لل  ك: -1

الصبااب الاادولي سشاابل مةييااا ت اوبسااا ت تصاائ الصيااداا األرضاااء ليهااا و مبلــس المحــافظين:  -أ
مياااهميا ليهااا، و سمرااع المياااهموا مااا لاان  مجيااس الموااالايا و هااو  بااائ  189رااددها 

                                                            
1 http://www.albankaldawli.org/ar/about/leadership ,consulté le 31/12/2016 à 15h00. 

http://www.albankaldawli.org/ar/about/leadership
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س ااوا الموااالاوا مااا وزئاء المالسااا و واضاا ي اليسايااا  لااي الصبااب الاادولي و بااافا رامااا 
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 

بازرااا  اتيااترمائ، و المباااوبيا سسضااا صياادابه  لااي المجيااس ايدائ  ليمئ ااز الاادولي لتيااوسا م
ول ااا تتفادسااا إبشاااء الصبااب الاادولي تلااو  جمسااع ااانوسا  الصبااب لمجيااس الموااالايا و ت تصاائ 

لي الصبب إت سا مجاالس المواالايا تفاوض جمساع اانوساتها الام  الهييا ال يسا تتلاذ ال ئائ
ضااااما هااااذه المااااديئ ا التبفيااااذييا راااادا مااااا اوتفااااا  باااال اتفادسااااا إبشاااااء الصبااااب الاااادولي لاااال و تت

 الانوسا :

o   الموال ا ريم دلو  سرضاء جدد سو إس اف رضو ته 

o  ز ادن سو تلفسض ئسس ما  الصبب المائح بل 

o  توديد تئتيبا  شاميا ئيمسا ليت اوا مع مباما  دولسا سلئى 

o  إس اف رميسا  الصبب بهايسا و ز ادن ردد المديئ ا التبفيذييا المبتلصيا  

o دسا  اتبشاء         الموال ا ريم ت دسن  اتفا 

  فيذين:مبالس المدياين الت -ب

ماااديئا تبفياااذسا  25تتاااال  مجاااالس الماااديئ ا التبفياااذييا ماااا ئياااسس مجموراااا الصباااب الااادولي و 
ي س ميوا  وودن واودن، و يئسس الئيسس مجالس المديئ ا التبفيذييا، و الذ  ت سميب الوق ل

  ميتشاااائوا سواياااع بميااااردن الماااديئ ا التااااو   إت لاااي والاااا ت ااااد  األااااوا ،  ماااا س اااو 
التبفيذييا لي مباشئن سرماله ،  ما سم به  وضوئ اجتمارا  المجاالس باافا ايتشاائ ا دوا 

 التمتع بوق التاو   
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 :الائيس -ج

 يلتائ مجيس التبفياذييا الائيسس ريام ت س اوا ماا المواالايا سو الماديئ ا التبفياذييا و لاسس
التاو   إت لي والا تياو  التاو    ما يصق ايشائن لل، و ما بواصه  و ت سوق ليئيسس 

س ااوا الاائيسس ميااةوت رااا مااوافي الصبااب و سشاائف رياام رميسااا  الصبااب و لالااا يب اام تواا  
 إشئاف المدئاء التبفيذيا، و س وا الئيسس ميةوت را تباس  و ت ييا الموافيا و لايه  

 المبلس االست ااي: -د

صبااااب مااااا راااادد ت س ااااع رياااام يااااب ا سرضاااااء يلتااااائه  مجيااااس يتالااااوا المجيااااس اتيتشااااائ  لي
الموااااالايا إضااااالا الاااام ممرياااايا رااااا الصبااااوب التجائ ااااا و التجااااائ الااااابارييا و ال مااااا  و 
المااازائريا و ممريااايا راااا المباماااا  الدولساااا الملتااااا و ممريااايا راااا المجاااالس الدولساااا، و 

ابع ال ا ، و يجتمع المجياس س مع هذا المجيس ريم ت دس  الباع ليصبب لي ال ضاسا ذا  ال 
يااابوسا سو  يماااا  يااات الصباااب ذلاااب و مااادن لدمتااال يااابتاا، و ئبماااا س ااااد ت ييبااال و يااادلع الصباااب 

 ألرضايل تالالي  مائولاته  

 لب ـة القـاوض: -هـ

ت يا هذه اليجبا ماا دصاع الصباب و يات  التساائ اللصائاء ليهاا ماا دصاع مجياس المواالايا و ها  
الرااا ياام سئاضاايها المشااائ ع  وس ومااوا باااداء رميهاا  ت صس ااا ليمااادن الرسمريااوا الاادو  التااي ت ااا  ر

 ما اتتفادسا 
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 مؤسساد مبموعة ال  ك الدوال : -2

تتال  مجمورا الصبب الدولي و هي سواد سالصائ مااادئ التمو اع و الم ئلاا ليصياداا البامساا ماا 
مشااتئب صاايا ليااا  لمااس مةييااا  يجم هااا التاازا  مشااتئب بالوااد مااا الف اائ و ز ااادن الئلاااء ال

  1المجتمع و تشجسع التبمسا الميتداما و تتمرع هذه الهييا  لي:

 لدول  لإل  اء و التعميا:ال  ك ا -أ

و هااو سو  مةييااا مااا المةييااا  التاب ااا لمجمورااا الصبااب الاادولي، و هااو صبااب ت سيااتهدف 
مبلفضااا ت اااس  الاائبع،  مااا س مااع رياام اداائاض و ومااا  الصيااداا متوياا ا الاادلع و الصيااداا 
 الدلع المتمت ا باألهيسا اتبتمايسا و يئتبط التيوسط لسل بمياهما  الدو  األرضاء 

 مية:المؤسسة الدولية للت  -ب

ميياوا دوتئ و ت ماع هاذه  750صائسس ماا  دادئه  1960سبشا  المةييا الدولسا ليتبمساا راا  
و تااولئ دئوضااا  و يااا  المةييااا لااي مجااا  ت اادس  المياااردا  ليصيااداا األالراائ ل اائا لااي ال ااال ،

راماااا ماااع لتااائن ياااماح ت ااادئ ب شااائ  40و  35األجاااع و التاااي تتااائاوح  جاااا  اياااتو ادها صااايا 
ياابوا ، و ت ااد  المةييااا دئوضااها بشاائو  مسياائن وياات ت تت اضاام ربهااا س  لاياادن و لالبهااا 

ياابوسا، و تتالااوا مااوائد هااذه المةييااا مااا االتتااات  %0,75تت اضاام ئيااما ياابوسا ساااع إلاام 
ي ئسياااامالها و مااااا تيااااب المياااااهما  التااااي تاااادل ها الاااادو  الغبسااااا، إضااااالا الاااام األرضاااااء لاااا

 ايجئاءا  الموولا ما الصبب الدولي لهذه المةييا يبوسا    

 مؤسسة التمويل الدولية: -ج

ياابا  ا  التاب ااا ليبااب الاادولي و دااد تاا  ابشاااةهايااا التمو ااع الدولسااا اواادى المةيياات تصاائ مةي
لي الدو  البامسا را  ئ اق ال  اا  اللاا  و راادن  دتااد صهدف تشجسع البمو ات 1956

                                                            
 .06، ص 2015التقرير السنوي للبنك الدولي  ،البنك الدولي،   1
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يبا  15و  5دئوضها ليمشئورا  اللااا لفتئا  زمبسا تتئاوح صيا التمو ع ما ت د  مةييا 
و ت ت ياات س  ضاامابا  و ومسااا لهااذا ال اائض، هااذا و ت ااد  المةييااا  ااذلب المشااوئن الفبسااا 

ئسس المااا  و اتيااترمائا  األجبصسااا  لياادو  األرضاااء لااي شااةوا اتيااترمائ اللااا  و سيااوا 
المباشئن، و ت تصئ ئبوسا المشئو  هي األياس الم مو  ريسل لي مبع دئوض هذه المةييا، 

 و لسما ييي سه  اللدما  التي تولئها المةييا:

o  المياردن لي تمو ع و تايسس و توييا و تويسع المشئورا  اتبتاجسا اللااا و ذلب
 لي ال  ا  اللا  بالت اوا مع الميترمئ ا 

o  ت دس  المياردن الفبسا ليجمسع صيا  ع ما لئ  اتيترمائ و ئسس الما  المويي و
 األجبصي و اللصئن الفبسا 

o ال مع ريم تهييا المبا  اتيترمائ  المني  لجذت تدلق ئسس الما  اللا  يواء  اا 
األرضاء لي مويسا سو سجبصسا بوو تيب اتيترمائا  ايبتاجسا المم با لي الدو  

 المةييا 

o  لسا ت د  المةييا دئوضا باي ائ لايدن ت  س تيب األي ائ اليايدن لي سيوا  الما  الدو
ا سلذا لي ريا اترتبائ الملا ئ التي يتضمبها المشئو  الممو ، هذا و وت د  المةيي

مجمورا ما اللدما  و اتيتشائا  الفبسا بفضع ما تتمتع بل ما لصئا  لي مجات  
 ترمائ الملتيفا و ما هذه اللدما  رميسا إرادن الهس يا و اسالا ل ط البشا  واتي

 دئايا  األيوا  و المبتجا  و توييع الشئ اء و دئايا سوضا  الت بسا  الميتلدما و
مجات  التوو ع المتاوا،  ما ت د  المةييا ايتشائاتها ليو وما  الملتيفا بشاا 

 صييا األيوا  المويسا لي الصيداا البامسا  توييا المبا  اتيترمائ  و توييا

 وعالة الدولية لضمان االستنماا:ال -د

بغئض ت دس  تاميا ضد الملا ئ  1985ت  ابشاء الو يا الدولسا لضماا اتيترمائ يبا 
اليسايسا، و ت دس  ضمابا  لتوئ ئ اتيتماا ليميترمئ ا و الم ئضيا بغسا تيهيع اتيترمائ 
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ي صيداا اتدتاادسا  الااردن،  ما ت د  الو الا لدما التيو ق الدولي األجبصي المباشئ ل
ليمشئورا  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 

 :لتسوية م ازعاد االستنمااالماعز الدول   -ه

و الااذ  س مااع رياام تشااجسع  1966تايااس المئ ااز الاادولي لتيااوسا مبازرااا  اتيااترمائ ياابا 
اتياااترمائ الااادولي ماااا لااان  التوالاااق و التو اااس  لاااي المبازراااا  اتياااترمائ ا التاااي تبشاااا صااايا 

 الميترمئ ا األجابت و الصيداا المضسفا 

 ستخداماتهااابعا: مصادا أموال ال  ك الدول  و ا 

 1سواع الصبب الدولي ريم موائده ما ردن ماادئ سهمها:

 اأس مال الص دوق: -1

يب يااا  ئسس ماااا  الاااابدو  الااام سياااه  توااادد وااااا  اااع دولاااا ليهاااا ريااام سيااااس دئ ااات ماااا 
دااط مااا هااذه الواااا و التااي  %20وااا  ااابدو  الب ااد الاادولي، و ييتااز  األرضاااء صاادلع 

تب ااام توااا   يااات الصباااب، و يجااات ريااام  %18و ذهااات سو دوتئا   %2تتالاااوا سياياااا ماااا 
ئ صاا الصبب سلذ موال ا الدولا ااوبا ال ميا لي والا إدائاض رميتهاا، سماا الجازء المتب اي الم اد

ئاضاها لن س يت دل ل ات ربدما سوتاج إلسل الصبب لمواجها التزاماتل المت ي ا بموائد ادت 80%
بد  يبال س اوا بالاذهت سو بالادوتئ المايوا اودى الدو  سو را  ئ ق دئوض ضمبها، و ر

 سو بال ميا التي سوتاجها الصبب لمواجها التزاماتل      

   

                                                            
 .232. ، صبقا، مرجع سة الخارجيةالتمويل الدولي و نظريات التجار شقيري فوزي موس ى و آخرون،   1
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 االقتـااض: -2

س تصااائ اتدتااائاض ماااا سهااا  المااااادئ التاااي سوااااع مبهاااا الصباااب ريااام ماااوائده، لول اااا ليبااااا  
وا  األياياي ليصبااب لاال سا ييجااا إلاام اتدتاائاض باساا ويااييا، و بااافا لااااا اتلتجاااء إلاام سياا

الااادو  األرضااااء شااائ  ا الوااااو  ريااام موال اااا الدولاااا ال ضاااو التاااي ت تااائض ماااا ياااودها و 
الدولاااا ال ضاااو التاااي س اااد  ال ااائض ب ميتهاااا و لاااي الواااالتيا تتضاااما الموال اااا داصيساااا ال ااائض 

 ليتوو ع الم س  رميا سلئى ما رمن  الدو  األرضاء 

 مـوااد أخاى: -3

لم سل ما رموت  و لوايد سو روايد سموالل سضاف إو يتجمع لدى الصبب بتيجا لما سواع ري
ذلب المبالغ التي تيدد ليصبب و تابع متاوا ليتواي  ما جديد، و  ذلب ما سواع ريسل 

 الصبب م اصع توو ع و ودل الم مةييا  مالسا سلئى مرع صسع سديا  الديوا 

ما لو وما  الادو  و لالي سو ق الصبب سلئاضل لابل س و  صتواي  موائده لي دئوض س دمها إ
األرضاء و لما ألوادى لئورهاا و إماا لهيياا  سلائى  وزائن المالساا سو الصباب المئ از  سو س  
هييااا سلاائى مماريااا( بضااماا الدولااا ال ضااو التااي تتب هااا هااذه الهييااا  و س اائض الصبااب الاادولي 

و الواداع سا األرضاء باي ائ لايدن تجائ ا ولفتئن زمبسا  و يا تمتد إلام رشائ ا راماا ت ئ باا، 
سي ائ لايادن اتدائاض ريام ال مان  الملتيفاا ت  اس بف اا  ادتائاض الصباب ماا سياوا  الماا  
الدولسا، و تب  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 

  1دئ ايدئاض اللااا مع ماا

  2هذا و تتمرع سبوا  ال ئوض التي سمبوها الصبب لسما ييي:

                                                            
 .127. ، ص قبا، مرجع سعوملة النظام االقتصادي العالمي و منظمة التجارة العامليةعادل املهدي،   1
نطقة إفريقيا تقييم دور مجموعة البنك الدولي في اإلقالل من الفقر في البلدان منخفضة الدخل، دراسة تحليلية تقييمية ملبيوض محمد العيد،  ، عبيدات يسين  2

-208. ص ، ص(2014ديسمبر  9-8-3دولي حول تقييم سياسات اإلقالل من الفقر في الدول العربية في ظل العوملة، جامعة الجزائر، ملتقى  )الجزائر :جنوب الصحراء

209. 
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 قاوض الم اوعاد: -1

تمبع هذه ال ئوض بغئض تمو ع مشئو  م يا مرع مشئو  صباء ياد سو ابشاء  ئ ق يسائ 
شا  سو توليد الالهئباء سو ما شابل ذلب، و سمرع هذا البو  ما ال ئوض بيبا  صيئن ما الب

دئاضي الذ  س و  بل الصبب، و يلضع هذا البو  ما ايدئاض الم شئو  مئتب ا اي
 بالمشئو  الذ  سيت  تمو يل مرع مدن ايبجاز و بوريتل و ويا ائادتل  

 قاوض ال اامج: -2

ودى ت د  هذه ال ئوض لي والا واجا الدولا الم تئضا الم تمو ع صئباما إبمايي م يا سو إ
لسا سشمع ردن مشائ ع سو ما سجع تمو ع الوائدا  ما الييع الئسيماال  ارا  اتدتاادسا ل

 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  

 القاوض القطاعية: -3

مت ي ا ب  ا  م يا مرع الزئارا سو الابارا سو ت تائ هذه ال ئوض ريم اليسايا  ال
 ا  ال ادا، إلم ابها تب و  ريم دئجا رالسا ما المشئو سا و إا  اا ب ادها مودودا بال 

 الذ  تمبع ما سجيل  

 هيعلية:قاوض التصحيحاد ال -4

و ودد  شئ يا تزميا لت دس   1980و دد ايتودت هذا البو  ما ال ئوض لي سوايع يبا 
ل ئوض سو لها ضئوئن وجود ليع ل يئ لي ميزاا المدلورا  ليدولا و س وا ما هذه ا

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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   م المطلب النالث: عولمة ال ظام ال قدي و المال  العال

 ردادت و  المباما  المالسا الدولسا صدوئ ئيسيي لي تااليد سهمسا ال ولما و تئييلها و اي
 ويها، لوودن ال ال  لي ملتي  المجات  و ذلب رصئ  لسا  رميها و ال وارد الزامل التي تبش

تتجيم هذه المياهما باللاو  ما لن  الوااي  و الدوئ المو ع لالع مبها و المفاهس  
اد تدتاايسا التي تيتبد إليها، ذلب سبها تتئج  مفهوما ايديولوجسا ئسيمالسا لي مجا  ااألي

الدولي و تتجيم مياهمتها صلاو  هذا المجا  لي تجييد ال ولما و توئ ئ المبادت  
 التجائ ا الدولسا 

  أوال: التعاون  ين ال  ك و الص دوق 

بسااا اللائجسااا لاان  اليااب يبا  و صداسااا ل ااد راباا  الاادو  البامسااا التااي ت ئضاا  تزمااا المديو 
الرمابيبا  ما ا وبا   صيئن لي مواولتها التوليق صيا مت يبا   ع ما الصبب و الاابدو ، 
لفااي ب ااض األوساااا  اااا اتتفااا  مااع الااابدو  يرااادن جدولااا المديوبسااا اللائجسااا ليواااو  

يسايااا  ب دسااا و مالسااا رياام الاادر  المااالي لمواجهااا الااتن  مياازاا الماادلورا  يت ياات اتبااا  
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  التااي تاا  اتتفااا  

 ااد شااابها مااع الصبااب تيااب المشاائورا  ياات  تمو يهااا بالمشااائ ا صاايا الصبااب الاادولي الااذ  يااولئ البب
سا  األجبصااي الاانز  لهااا و الو ومااا التااي تت هااد صتااوليئ الب ااد المويااي الاانز ، لمااا لياائ المفيااد

 س و  الصبب الدولي مرن صتمو ع مشئو   و ع األجع  يت و ئ با  الئ  لي سود الدو  و ذلب
اردتها لي زئارا و تاديئ ال  ا إذا  اا ميزاا مدلوراتها س اابي ماا التادهوئ بويات ت لمي

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

 غيئا  لي ي ئ الائف لن  األجع المتويط سو ال و ع لا سيتجيت ليت
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و ب د سا سدئب الصبب اتئتبا  الوريق صيا البمو  و ع األجع و اتيت ئائ المالي، و لي بفس 
الوداا  تاالااد الااابدو  مااا سا رااد  ل السااا اليسايااا  اتدتاااادسا إبمااا يئجااع إلاام رااد   فاااءن 

الضاائوئ  إدامااا جياائ مااا الت اااوا لسمااا صاايا ايااتلدا  المااوائد رياام الماادى ال و ااع،  اااا مااا 
المةييااتيا رياام الاائل  مااا اياات نلهما و ل ااد يااارد رياام ذلااب ب ااض الااائوف و األواادات 

 1اتدتاادسا التي شهدها ال ال  لي لتئا  ملتيفا و التي بذ ئ مبها 

* ل ااد يااارد  ااائوف الئ ااود ال ااالمي لااي الرمابيبااا  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 اتدتاائاض لشااانح 
 الهس يي ليدو  البامسا لاااا لاي سمئ  اا النتيبساا و جباوت الااوئاء لاي الئ  ساا و هاي سالرائ

 ا المديوبسا الدو  م ابان ما سزم

* ما باوسا سلئى ج يا  سزماا الصتائو  التاي شاهدها ال اال  لاي الياب يبا  و الئ اود ال االمي 
لااي الرمابيبااا  الااابدو  س يااد التف ياائ لااي ت اادس  ال اائوض دااايئن األجااع لمواجهااا اتلااتن  
 المةد  لي ميزاا المدلورا ، ويت دا  الابدو  صت دس  تياهسن  سمتاد  جاا  يادادها رمابساا
يبوا  و ما سه  هذه التيهسن ، تيهسن  التااوسع الهس ياي التاي تشاتئ  سا س او  ال ضاو 
صت ااادس  وئداااا رماااع راااا اليساياااا  التاااي يباااو  تبفياااذها، و يااات  اراااداد هاااذه الوئداااا ماااا لااان  
الت اااوا صاايا الدولااا ال ضااو و لصاائاء مااا  ااع مااا الصبااب و الااابدو ، و هااو صااذلب دااد ارتاائف 

اا الماادلورا  ت ياائتبط ل ااط بااائوف األجااع ال ااايئ و ابمااا يئجااع ضاامبسا باااا الااتن  ميااز 
 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  لصاائاء الااابدو  لصاائته  لااي اتياات ئائ المااالي لااي األجااع ال ااايئ و سياااليت ز ااادن داادئن 

                                                            
 .316-531. ص ، صبقا، مرجع سالتجارة الدوليةمحمد سيد عابد،   1
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رياام الولاااء باتلتزاماا  اللائجسااا لضاان راا مياااردن الاادو  البامساا رياام اتباادماج اتدتاااد 
 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 باتشااتئا سا المزدوجااا، وياات س ياات الااابدو  مااا الاادو  

ي ت ياات مياااردتل سا تتفااق لااي الصداسااا مااع الصبااب و بالمرااع س ياات الصبااب سا ت ااو  الاادو  التاا
باتتفااا  مااع الااابدو ،  ااذلب لاااا الهييااا  التمو يسااا اللااااا ت تا ااد  رياام مياااردن الاادو  

  ا مالبامسا ات إذا ارصت  هذه األليئ بجاوها لي الولاء بالتزاماتها لي مواجها المةييتيا 

 الحصـول علـى القـاوض مـن ال  ـك و الصـ دوق و تأنياهـا علـى العالقـاد  نا يا:  ـاوط
 االقتصادية الدولية

س د   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 

يت يا رييها سا تصدس لي إجئاء صئباما لمدن رنت يبوا  يتزاما مع اائف  النزما لشانح
ال ئوض ريام سدياا  بالتادئ ا، و ريام الدولاا سا تبفاذ وزماا شائو  وتام توااع ريام هاذه 

   1ال ئوض وتمرع لسما ييي:

 قتصادي: اوط االستقااا اال -1

ئجي لااي اواادات تلفااسض تشاامع اتدتااااد بشاا سل اللااائجي والااداليي و يتمرااع اتياات ئائ اللااا
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:

                                                            
 .27-25 . ص ، صبقا، مرجع سقضايا اقتصادية معاصرةة و آخرون، عبد القادر محمد عبد القادر عطي  1
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ا و تتضااما هااذه اليسايااا تلفااسض اتبفااا  الو ااومي ماا ليــة إ عما ــية:اتبــاع سياســة ما -أ
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  ال  ااا  ال ااا  و مااا سااااوبل مااا 
ب اا  لااي لدمااا الااديا ال ااا ، و ز ااادن الضاائايت لتوياايا واااييا ائادا  الو ومااا، و تااةد  

م تلفاااسض ال جاااز لااي الموازباااا ال اماااا، و ت يياااع ال يااات الو اااومي هااذه ال بااااائ جمس هاااا الااا
صتشاااا ع رااااا   ويااااييا لتلفااااسض التضاااال ، و  ااااذلب تلفااااسض الااااوائدا  الو ومسااااا و مااااا راااا  

 تلفسض ال جز لي ميزاا المدلورا   

و توتااو  هااذه اليسايااا رياام تلفااسض  مسااا ايااادائ  ديــة ا عما ــية:اتبــاع سياســة  ق -ب
ا الممباااوح مويساااا، و ئلاااع يااا ئ الفايااادن الو س اااي  وياااييا تشاااجسع الب اااد  و تلفاااسض اتيتماااا

اتدلااائ و ت ييااع اتدتاائاض، و تيااارد هااذه اليسايااا  رياام تلفااسض ال ياات الاليااي و الااتو   
لااي التضاال  و تشااجسع تاادل ا  ئةوس األمااوا  األجبصسااا دااايئن األجااع لياادالع لنيااتفادن مااا 

 ميزاا المدلورا   ي ئ الفايدن المئتفع و ما ر  تلفي  ال جز لي 

ـــ -ج ـــيض قيمـــة العمل وهاااو ماااا سفتااائض لسااال سا سشاااجع الااااادئا  و س ياااع  ة المحليـــة:تخف
   الوائدا  و يلف  ال جز لي ميزاا المدلورا  

  اوط التعديل الهيعل : -2

و س بااي الت ااديع الهس يااي ول ااا لمفهااو  الصبااب الاادولي تاااوسع األياا ائ لااي األيااوا  و تترمااع  
 هذه الشئو  لي:

و هي تتضما توئ ئ التجائن اللائجسا ما لن  تلفاسض الئياو   إزالة القيود الحعومية: -أ
الجمئ ساااا و إوااان  سيااايوت الئياااو  الجمئ ساااا مواااع بااااا  الواااا  ويااات سا األو  سالرااائ 
مئوباا، و توئ ائ ياو  ال مااع و الغااء الياوايع الو ومسااا المباماا لال، مااع إلغااء الادر  الم ااد  
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  المبتجا  و المدلن  الزئارسا و تئ هاا تتوادد بال يات و ال ائض و لي مالا و توئ ئ سيوا
 إلغاء س  در  و ومي لها 

ي  اا  اللاا  إماا لو هي تتضما اانح شئ ا  ال  ا  ال اا  را  صس هاا  الخصخصة: -ب
 يسا سو جزيسا و لالااا د اا  الت ياس  و د اا  ال اداا و د اا  الااوا و د اا  اتيتمااا 

 و الصبوب 

 أسواق اأس المال و الخدماد المالية تطويا -ج

دئايا  صاوااء الشئو  التي لئضها الصبب الدولي و دد دام  ب ض الالتطويا اإلدااي:  -د
دئض مااوت لصئبااما الت اديع الهس ياي و اتضاع اا راددها  183ريم الو وما  لي ردد 

الشاائو  شاائ  لااي المتويااط لي اائض، لسمااا صيااغ متويااط راادد  42صوادااع  7723دااد واااع الاام 
 شئو   8لي ئوض الم دما ما ابدو  الب د الدولي إلم 

و ل اااد سوضاااو  ب اااض الدئاياااا  سا صئبااااما الت اااديع الهس ياااي ياااارد ردياااد ماااا الااادو  ريااام 
التو   لي التضل  و توييا ميزاا مدلوراتها و لالا لسس باليئرا الم يوبا ويت تالذ لتائن 

تشاجع هاذه الصائاما ريام تو ياق مز اد ماا تتئاوح صيا يابتيا الام رانت يابوا ، و صوجال راا  
ن  وئ ا التجائن الدولسا و ز ادن اتيترمائ األجبصي المباشئ لي الدو  البامسا، لاااا ماا لا

شاائاء شاائ ا  ال  ااا  ال ااا  ضااما صاائاما اللالاااا، و هااو مااا يصاائز دوئ  ااع مااا ااابدو  
 الب د الدولي و الصبب الدولي لي ال ندا  اتدتاادسا الدولسا 

 نا: دوا المؤسساد المالية ف  إداا  العولمة الماليةنال 

تشاا ع ال ولمااا المالسااا سالراائ البشااا ا  اتدتاااادسا رولمااا و ذلااب ب ااد صاائوز األيااوا  المالسااا 
ال المسااا، لي ااد  اباا  األيااوا  المالسااا دايمااا رالمسااا ال ااابع، و دااد اهتماا  الاادو  المبتااائن لااي 

ةييا  دولسا ال ابع لضابط البااا  الب اد  ال االمي، الوئت ال المسا الرابسا صوضع دوارد و م
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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  تدائ ما دصع الدو  إدائن و بسا و بايشئاف المباشئ 

 ليمةييا  المائلسا المويسا 

  ر ااد التياا يبا  هااو دسااا  سيااوا  مالسااا راااصئن ليواادود، و لائجااا رااا ات ااائ مااا ايااتجد لاان
الئيمي و سغيت ربهاا س  تو ا  ماا دصاع الادو ، لالادو  تئادات راا ب اد و ئبماا مازالا  ليائ 

لساا دادئن ريم التدلع صيد سبهاا وتماا لا  ت اد داادئن ريام سا تاتو   سو تات ا وئ اا األياوا  الما
 ال المسا 

ا ااابدو  الب ااد الاادولي و الصبااب ال ااالمي مبامااا  رالمسااا بمااا لياليمااا مااا ل ااد سااابع  ااع ماا
م باام  مااا سا بفوذهمااا زاد توياا ا بتيجااا لتئياايا مبااادئ صاائاما التاليياا  الهس يااي، و ئلااع راادد 
اتيتشاااائا  اليااابوسا ماااع األرضااااء،  ماااا سا ائتفاااا  وجااا  المديوبساااا سر ااام لاااابدو  الب اااد 

 1بسا و ت ي  بالتااليد ما يسادن الدو  األرضاء الدولي انوسا  تلتئ  الودود الو 

ويت سابو  مل  ا  ايات ئائ اتدتاااد الالياي و صائاما إراادن الهس ياا التاي سشائف رييهاا 
ا و ابدو  الب د الدولي تمرع سدان دوسا و لارياا يراادن تشا يع الوساان اليساياسا و اتدتااادس

هااا سد  لااي سلياات الوااات  الاام ت يااس  اتجتمارسااا ليمنياايا مااا البشاائ رصاائ ال ااال ، ذلااب سب
 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 شاا  المااالي و لااتع الواادود و 
ئوباا، سا رميسا  اللوااا لي ما يز د را يب يا دولا مديباا لاي ال اال  الرالات و شائ  سو 

ل د  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  راماا 
و بم بم  لائ ل اد وجاد  بفياها توا  واااسا ادتااادسا و يساياسا لاي شا ع و وماا مواز اا 

                                                            
 .1. ، ص (2005ورقة بحثية، جامعة محمد الخامس ،  : الرباط)دور املنظمات الدولية االقتصادية في ترسيخ العوملةمحمد بوبوش،   1



ي تدويل التجارةفمظاهر العولمة االقتصادية و دورها                           ثانيالفصل ال   
 

159 
 

المةييا  المالسا الدولسا و موافيها و هاو تجيايد تاا  لمفهاو  ال ولماا المالساا لاي  م وبا ما
 سوضع اوئها 

ليااااي ا ال ولمااااا المالسااااا يجياااادها وادااااع هااااذه المةييااااا  ال المسااااا، لااااال ئائا  تتلااااذ مااااا دصااااع 
  ، ويت سا الش وت ل  ت اد تئادات س  شايء لالصباب الادولي ت سوادد  اوتن وودزمةييا     

تساائا  المااالئو إدتااادسا و لالبال سفائض التزاماا  و شائو  سلائى مئتباا توا  ايا  ل ط اتل
 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 

زاا المااادلورا ،  ماااا  اااوئ الصباااب الااادولي  اااذلب هاااذا اتتجااااه لاااي مجاااا  ال ااائوض و لاااي ميااا
المياااردا ، و واادت الت ااوئ األهاا  لااي رمااع هاااتيا المةييااتيا رياام إراائ ااادوئ م اائئا  

و التااااي سالااااد  رياااام مصاااادس المشاااائو سا و ت صيااااق مفهااااو   1973مجيااااس ايدائن ال ااااا  ياااابا 
الاااابدو  و الصباااب لاااي مجاااا  الئداباااا ريااام  التااااوسع الهس ياااي و توياااسع الت ااااوا لسماااا صااايا

 اليسايااا  اتدتاااادسا و التاازا  الاادو  المديبااا صهااا و التاادلع لااي إراادادها ضااما ا ااائ صئباااما
 الترصي  و التاليي  الهس يي 

   تمتبااع رااا ت اادس  ال اائوض و المياااردا  المالسااا لياادو  التااي  ــاوتن وودزإا مةييااا     
ال ااالمي و ت ااو  مااا لاان  إر ايهااا هااذه ال اائوض بااالزا  تلاائج رااا ميااائ الباااا  اتدتااااد  

الاادو  بابتهاااج يسايااا ادتاااادسا و مالسااا و ب دسااا تااات لااي البهاسااا لااي ا ااائ وئ ااا ادتااااد 
        1اليو  و التاح األيوا  و ال ولما المالسا 

                                                            
 .1. ، صبقا، مرجع س، دور املنظمات الدولية االقتصادية في ترسيخ العوملةمحمد بوبوش  1
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 خالصـة الفصـل:
ئن الت بسااااا و ل ااااا  سب ادهااااا مااااا لاااان  ت اااااا  دوئ الرااااو ل ااااد سلااااذ  ال ولمااااا بمفهومهااااا ا

رياام  صس ااا البشاائ و ت ي اااته  و ياايو ه ، و  و ت ااوئ ويااايع اتراان  و تاريئهااا التالبولوجسااا
و هااو مااا ساليااصها لااااسا الشاامولسا لااتمس ب ااد الوضااائا  و الر الااا  سراائ ذلااب رياام الااتن  

 ذلب بم ا  مجات  الوسان و تشمع اب ادها الملتيفا 
ااااادسا و التاااي ياااارد  ريااام تزاياااد اترتمااااد هاااذا و تاهااائ سهااا  منماااع ال ولماااا اتدت

المتبااااد  صااايا ادتااااادسا  الااادو  و لاااي ت مياااق المباااادت  التجائ اااا ماااا لااان  رااادن ماااااهئ 
و تزايااد سئباوهااا واتياااا  سيااوادها و ت ااااا   تجيااد  لااي بشاااا  الشاائ ا  المت ااددن الجبياااسا 

ا  الاام تزايااد دوئ المةيياابفوذهااا لااي التجااائن الدولسااا و لااي اتيااترمائا  األجبصسااا، بايضااالا 
و اابدو  الب اد الادولي ماا لان  لئضاها تتجاهاا   المالسا الدولسا ريم لئائ الصباب الادولي

م يباااا و بجاوهاااا لاااي تاااامس  صاااائاما اياااانح اتدتاااااد  و يساياااا  الترصيااا  و التالياااا  
لااااا لااي الاادو  البامسااا و التوااو  الاام ادتااااد اليااو  و توئ اائ و اااانح باااا   الهس يااي

 ي ئ الائف و الود ما ايرابا  
مجتم اا و بااوئن سياياسا لاي إزالاا ال ياود و الوادود و ئلاع  لي د ياهم  هذه الماااهئ

صيا الادو  و ب ضاها و هاو ماا يجياد ال ولماا لاي با ادها اتدتاااد  و لاااا لسماا  جزاالوو 
    يت يق صتدو ع التجائن 

 
   
    
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث

النظام التجاري العالمي بين 

 اإلقليمية والتعدديـة
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 تمهيــد:
يشهه االقتصادههلاالقيههامياالقياتلدهه القاالدههلالاامق ههاقالبتههمالاههلاليرهها اللات  هه القيااههل  المالقياههاال

ألههه ال يههه الااتبهههاال اهههوالقيم هههماال اهههل الت لههه الاخهههلاوالقيرهههألوالمالقيوهههاال المال  م الق اهههمقو الماليمهههاالا
مالدهاالافلمضهل القيهججاههههل ججالمالقياهاالوال كل الافلمضل الاال  ه الر ا هلالقيتهلي  اللمضمحالانالوال

اميه الرأله القافلصهل القيااهل  القيتليايه الال117قراا  التمقياالرهخت الرهبمق المالقياهاالقبا ه اللامصيهوال
مالقياههاال وهه  الرألهه الرلام ههلالال مالصيههل الابةاهه القيااههل  القيتليايهه ال1994رههب الالاهه قك مال يهه الاههاال

االقاهل الاهلاليرها الخليبةهل الاهال   القيتلياي الااالاواأله القيمالرهل الللالالال اتألقالخليريلرل القيا
ججالخلياتاايههههههههههههههههه الادهههههههههههههههههل قوقالق اههههههههههههههههه ق ال مالاهههههههههههههههههلالياألهههههههههههههههههقالرأليههههههههههههههههه قيااهههههههههههههههههل  القيااتهههههههههههههههههااال

LEMULTILATERALISME ''مالقيهه  اليمههم الرألهه الالهها الت  هه القيااههل  القيامييهه الخاتبهه الال
مالصههاالال قئههقمال  م الق اههمقواللهه نالاواألهه القيههاموالمالامنالرمالالقبامههلوالقيرههألوالمالقيوههاال القبرههيل 

امقانالاهوالده االقياتهمت القيرهلخم المله قالله ممالاهلاليرها الخةهلد  القيتمياه الشه م القيتا هاالاهنالاموال
ااالقياوموالضانالاكاال القصادلاي الإصألياي الااالقال الالاليت  الخلياكلالالقتصادهلا المالقيتلي ال

القي  ال  ا ال رلرلالقي الات   المالار  لالقياخلات القياال  الل نالقياموال رضلءالقياكاهلالمالدهمالاهل
ت ههتالارههت القيههاموالقياباميهه الججالالLE REGIONALISMEججالالقاألههقالرأليهه اللهههالججالقةصأليايهه الجج

انالقاهلالاتره نال اقءالقصادهلاقا لالمالاتةهي الالقصادلا الاكلالالات الد قالقياكالالقي القياوموالاا
المالدمالالال  ا الل ي القي الم لا التا القياخلات القياال   القياميي .الشتمب لال الدي 

نالقيمقضههأال نالقيبةههل القيااههل  القيتههليااالرههل الاههاالقااههلد نالمالمامههلاليألااههم ق القيرههلخم الااهه
الججالاهههل الجاامقم  ن ال ااثلالق موالااالقياماه القيهامياالمالقيه  الاالبهلاالقيابةاه القيتليايه اليألااهل  القيههج

قياماهه الضههانالبةههل الااتههااالق اهه ق  ال اههلالالمالقيهه  اليتاههلالرألهه الاشههايوالقيات  هه القيااههل  الرههلخملال
لالرألي الانالات   اليألاال  الل نالقياموالق رضهلءالاهاالقياكاهقيثلباالمالدمالاما الإصأليااالاالال بام ال

القةصأليااالاتر .
اللهه نالقةصأليايهه المالقياتاايهه الاههنالوههالوالقياخلتههتالمال ابههلموالدهه قالقيفدههلالقيبةههل القيااههل  القيتههلياا

القيثالث القآلاي :
ال
ال
ال
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 المبحث األول: التكامل االقتصادي اإلقليمي كمدخل لتحرير التجارة الدولية. •
 تجارة.اقية الـ '' جــات '' و تحولها الى المنظمة العالمية للالمبحث الثاني: اتف •
اــار امتعــدد األاــرا   ــي العالقــة نــيق اإلقليميــة و النظــاي التجــاري المبحــث الثالــث:  •

 تحرير التجارة.
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المبحث األول: التكامل االقتصادي اإلقليمي كمدخل لتحرير التجارة 
 الدولية

الاماه الرأله القيهاموالإرهلا القيبةه الاه  ال وه  الاليتهلي   ق القيتا ا القياهااليتيشه لالقإنالقيااغ
ااالةلالد االقيااغ  ق الصااليلمنالي الرمقص المويا  ال يه الالا قا اماماالقياموالالاما لا ل الاا

اه قا  المالدهمالاهلالاات هلالقيه القياماه التاليالهنالاهاالقيغليه ال نالااتاأل هلالال ب لالرامقا الاوهلا 
اال مالإصألياهها المالدههمالاههلالاههاالقاههل الثبههلئاال مالشههخ الإصألياههالءبتههمالاكههم نالاكههاال الإصأليايهه الرههمق

بتههمالقةصأليايهه الرألهه الاليتهه  الختاأليهه القياكلاههلالقتصادههلا  الماليهه اليمادهه الدهه قالقياماهه القياامق هها
قياهااللل ه الاهاالإصلاه الده االقياكهاال القياموالقيااماا الت تاللهلناليألهاموالقيبلايه الله ي البده  ال

التا القااا القي الللاه القيهاموالمالقيمهل ق الختضه لالصاهوال شهمقال دخت الاش االقباشل قالمقرتلال
انالقيبالحالل بالالتال مقوالقيختضالقآلو اليتلمالااتث قالااهنالقياليتهاال نالتاليلهمنالتة هلالاهنال

القيبالحالمالقياأث  الرأل الارام المقتا.
 المالب األول: مفهوي التكامل االقتصادي اإلقليمي و دوا عه

يمههاال ا القتباشههل القي لئههلاليةههلد  القياكلاههلالقةصألياههاالمالقيااا ههاالقيارههاا الاههاالبالص ههلال
ي  االقيةلد   التر القواال القيا قد القتصادهلاي المالقيريلرهي  اللدي الااتاا القي الة م الاف

قي  رههالياالاف ههم الإمقيهه القيم ههماالمالقيتههمقاماللهه نالاللهه ال باههلال اوهه القياكلاههلالقتصادههلا الاههاالقيف
اكلاهههههلاليقاوههههه القال اواألفههههه المال اهههههوالا اهههه القيابرههههه قالمالقيامقاههههققيمتههههاق القتصادهههههلاي اليلألههههاقنال

 م الإرلا الابةي القي يلكلالمالقيمالرهل الاهنالوهالوالراأليهل القتشا قكاالافالقةصأليااالااالقيفل 
ال.1قيابر قالمالقياوايطالقياشا  المالام ي القيتالالايالالل نالقياموال ا ق القياكلال

 عريف التكامل االقتصادي اإلقليميت :أوال 
قواألهههههه القتصادههههههلا منالاههههههاالقرههههههاتالوالقيادههههههاألتل القياقيهههههه الرألهههههه الاف ههههههم القياكلاههههههلال

قياكاهلالمالاهب  الاهنالقرهاتالالادهاألأالقياتهلمنالمالالانالقرهاتالالادهاألأالقتصادلا  الااب  
خليالياالااداألأالقياكلالالي اليتة الخلافلقالله نالاواأله القتصادهلا  ناللاهلالدهمالتهلوالقيتا هاال

الانالقياداألتل القتصادلاي الق و  .
ال

                                                           
 .196. ، ص ( 2007مكتبة عين شمس، : مصر)، دراسات في نظرية التجارة الخارجيةمحمود الطنطاوي الباز  1
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يتبههاالادههاألأالججالقياكلاههلالججالاههاالقيرههيلقالقيتههل الصيههل الااامرهه الاههنالقيافهه اق الخههلياااوال
مالقيتليههه القياهههاالاكهههمنالا  هههلالقيافههه اق القيامدهههما الامت المالاهههلاليتب بهههلالدبهههلالدهههال اهههاالليهههلنالمقتههها

مالااده  الاهاالختهضالقيارهلئلاللاهلاليهمالارامأل الارت القي الإصلا الرالصل المثيم الاياهلالل ب هل ال
ال1للب الليلبل المقتاق .

 اههلالاههاالقيرههيلقالقتصادههلا الاألمههاالاتههاا القياتههل   القيولدهه الخهه المالاة هه ال دا ههلالاههاال
القيااموالقياليا:

 (11جـــدول رقي )
 المختلفة للتكامل االقتصادي اإلقليمي التعاريف

 خصائص التعريف كتاب و اقتصادييق
 
 

 غـونــار ميـردال
GUNNER MYRDAL 

يوالرخل  الرنالقيتاألي القتااالري المالقتصادلاي القيااالامقوالخامال لالااال-
الإصألياا.اكلا الاالال  ا القي الاتم قالقيتمقامالل نالقيمتاق القياواألف ال

الارت القيي القياموالقيبلاي .اليتال ال ا قالاثلييلال ا ال نال-
ي المام القيابر قالمالقياالب الااالقيريلرل القتصادلاي الل نالقياموالقيبلاال-

الياتم قالقياكلالالقتصادلا .
أل الم لالقيتمقامالمالقيم ماالرموالقيااماا ال نالافاأال رمقص لالمالاهرأل القياال-

الالالالااالتالي الدبلرلا لالقيمي ا .دلا ق القياموالقيبلاي المالاتااالي لالقيتقال
 
 
 

 يـال نــالســان
BELA BALASSAال

ال.قتصادلا الخر مي ال كث الااالةلالقياكلالالقياميايالنالاتم قالقياكلالالال-
  الاالانالات  ف اليألاكلالالقتصادلا  القياكلالالقتااالراالمالقيختيراال-

اليشالالقيارلمق الااالاللاأ الربلد القةبالج.
خل ال رالقيكف أل اللإمقي قياكلالالقتصادلا اللتاألي اليشالالللا القةا قءق الال-

القياا  مالل نالقيمتاق ال مالقيابشآ القتصادلاي القيالخت الياموالقيااامر .
ل الل نالقصادلايالقياكلالاللمب الاقاتل الاإب اليتباال نالتال خم ال  الاا  مال-

القياموالقيالخت اليألااامر .
 
ال

 جــاق تيننرجق
JAN TINBERGEN 

القياكلالااالقيتا االانالقيامقب الانالل ناللمنالال افقالاوالججاللههالرهلججال-
القتصادلا الراألي .

                                                           
 .1 .، ص( 2000،معهد البحوث و الدراسات العربية : القاهرة)التكامل االقتصادي اإلقليمي بين النظرية و التطبيق، محمد محمود االمام 1
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مالالرخل  الرنالإ الاال ترنالقيرللالمالق ا اليألتالصل القتصادلاي القياميي ال-
ال.د قنالقياتلمنالقيرتاالةمقي الللا القيتمخل ال ال ال

 
  ريــتز ماخلوب

FRITZ MACHLUP 

قياتي القيفتألي الياف م القياكلالالقتصادلا الا الااالبالقال  الابام الال-
 الليا الالال ا الاخلاي لالخبالجالمالقيرألو الاكلاألي ال ا الا  لالقراواق الرمقالالقة
قتصادلاي الامنالاا  ماليألاللنالالق مي الرأل الترل ال رل القيكفلء 

القياغ قااالقي  البشأ الاي الد االقيرألو.
 الخــالصــة )تعريف شامل(

ا الماللالالللنالقيمدموالقي الات   الاتاااليألاكلالالقتصادلالانالوالوالقيافلدي القيرلخم الاإب الانالقيدتمخ 
الدموالقي الاف م الشامياالي  الالياكلالالقتصادلا الالالدمالقتالرالالق قا الانالالب قيمالاليكناليالن

 الباملتقياال   المالقاميا نال مال كث اليمم الرأل الإمقي الللا القيتمقامالمالقيم ماالقياف مض الرأل القياتلاال ال
القيتالاللالال ب ال اضانالابر قالقيريلرل القتصادلاي المالإ الاالبم الانالامري ال رمقالالقةبالجالايالالل ب ل

 ال الاوالماماالا صالااكلائق رضلءالل ا الم لا الاتات القيبامالمالق افل الاراميل القياتيش الل نالقيامو
اليكلالامي الرضم.

الخلتراالاالرأل :القيادا :الانالقراقاالقيالي 
ال.7.ال الص(2007ال  امنالاق البشال:الاد )التكتالت االقتصادية  ي عصر العولمةا قاال لمالرا   الال-

-El agraa Ali.M,Regional Integration Experience Theory and measurment, Rowman and 
littlefield publishers, 1999,p206. 

 ي اإلقليمية مق الجانب االقتصاديمفهو  :ثانيا 
اهاالاف هم القياكهاال الاليإلصأليايه يماالخلء الاتلمت القتصادهلا  نالاهاالمضهوالات  ه الامتهاال

ال1 ي القي ال    نال رلر  ن.قتصادلاي القياميي الخليفشلالمالابمر الآ قئ  الااال
لم ال مالاههقياف ههم القةصألههي الاههاالقتاههل القياغ قاههاالقيااالدهه قالماليتدهه ال دههتل الالــرأي األول: •

  اليههاميا نال مال كثهه المالقيهه  الامتههااالااامرهه الاههنالقيادههليأالقياشهها ل ال مالقياااقوألهه القياامههل
 تيل القياغ قااالاتيل ال رلراالااالد قالقياف م .ا  ال نالقي

د قالقي   ال نالقةصألي الدهماللهلالاااهوالاكهمنالرضهم ا الافامته المال   ال دتل الالالرأي الثاني: •
 مالقياهههل  وال مالقيألغههه ال مالقيتضهههل  ال مالقيههها نال مالتاههه الاليهههختضالقيهههاموالرألههه ال رهههل القياغ قايههه 

رهههلخملالمالخلياههههلياالاأدههههتل الدههه قالقيهههه   التاليتااهههامنالرألهههه القياتيههههل الالقيوضهههم القترههههاتال  ال
 قياغ قاااللاتيل ال رلراالااالاتا االاف م القةصألياي .

                                                           
 .43 . ، ص(2000، الدار العربية للطباعة و النشر : مصر)، التحديات املستقبلية للتكتل االقتصادي العربي، العوملة و التكتالت االقليمية البديلةإكرام عبدالرحيم  1
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قاليالههنالقيمههموال نالقةصأليايهه الماههقالقياف ههم القتصادههلا الدههاالااامرهه الاههنالقيههاموالااههلالرههل
القةصألهههي ال بااهههاالقيههه الصهههل  المقتههها ال مالصهههل ا نال مال كثههه الابااهههاالقيههه البفههه القةصألهههي الرهههمقءقاللهههلنالدههه ق

الااات الالااامر الانالقيادليأالقتصادلاي القياشا ل .
 ليميمفهوي التكتل االقتصادي اإلق :ثـالثا 

قتصادلاي القةصألياي القي الاااوالص مضالقياموالقيااالابااهاالقيه الإصألهي الاليش  الاف م القياكاال 
اغ قاههاالمقتههاال مالابامهه الاغ قايهه  المالاكههمنالي ههلالبفهه القي ميهه القتصادههلاي المالقتااالريهه المال

ق رضهههلءالمالاموالقيهههقيثملايههه  المال يههه الل ههها الإمقيههه القيم هههماالقياا ليههه المال  ههه القياا ليههه اللههه نال
ال1ا ضالريلرل الامتا الرأل القيتلي القيول اا.

لاههلاليالههنالات  هه القياكههاال القةصأليايهه الرألهه ال ب ههلالراأليهه القصادههلاي الاهه ا القيهه التههامتالباههمال
ر  والااالقيااامل القتصادلاي الله نالقيهاموالق رضهلءالامل به الخليهاموال  ه الق رضهلءالمال يه ال

ال2قيات   الل نالقياموالق رضلءالمالقياا  مالاالاالقياموال   الق رضلء.قلال الريلر الال با ا
قياكهاال القةصأليايه الرأله ال ب هلال  الريلره الا ها القيه ال''  Winterوينتـر  ااالته ناليته  الجج

قيغههلءالقيتههمقامال مالقيم ههماالقياف مضهه الرألهه الاههاامل القيااههل  اللهه نالااامرهه الاههنالقيههاموالرههمقءقال
ال3 مالص  خ الانالختض ل.الااالم  الاتالللب الد االقياموال

 :ل االقتصادي و الصور المقاربة لهالتمييز نيق التكام رابعـا 
ياكاههههلالقتصادههههلا الاههههوالختههههضالدههههم القيتالصههههل القتصادههههلاي القيامييهههه الامههههاال وههههاألطالاف ههههم الق

قتصادهههههلاي القياههههاالاتبههههه الق وهههه   المالصههههاالياههههه حالدهههه قالقيوألهههههطالقشههههللتالياااختهههههاالقيا قرههههل ال
ياف هههم الاتهههاا القيات  فهههل القياليهههختض صادهههلاي القيامييههه  الولدههه الربهههاالقياتههه خليتالصهههل القت

ي الرأل الاف م القياكاهلالقيهاميا القياكلالالقيامياالقي  اليراوا الرباالاا م القتصادلا  ناليألات
ااههنالقيضهه م  القياتهه ضاليألاا  ههماللهه نالختههضالدههم القيتالصههل القتصادههلاي القيامييهه المال يهه ال

ال4 القيبتمالقياليا:ألر
 التمييز نيق التكتل و التعاوق االقتصادي الدولي: -1

                                                           
 .326. ، ص(1997 ،، مصر،481، العدد  مجلة مصر املعاصرة )"دور اإلقليمية في االقتصاد العالمي في ظل العوملة"، أماني فاخر  1

2 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. 
كلية جامعة الزقازيق، مصر، )في العلوم االقتصادية ها، رسالة دكتور ، التكتالت االقتصادية مع التطبيق على الدول العربيةنمحمود مصطفى سيد عبد الرحم  4

 .42-39 .ص ، ص(دون سنة نشر قتصادية،العلوم اال
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 يهه ال نالقي هها الإنالقيفههل قاللهه نالقياكاههلالمالقياتههلمنال لههامالاههااللههلالاههنالقيك هه المالقيكهه الاتههل ال
تصادههههلا الدههههمالااهههه االقياوف هههه الاههههنال ثهههه القياشههههلال المالقيتمخههههل القيملئاهههه الاههههاالاههههنالقياتههههلمنالق

ال  الارههه  لالراأليهههل القياخهههلاوالقيهههاميا ال اهههلالقياكلاهههلالقتصادهههلا قيتالصهههل القتصادهههلاي القيامييههه  ال
قيه الامث هقالالم  الاه ا دهخللا الد االقيتمخل  المالارهمي الاأله القياشهلال الاإب ال  ا القي القراختلاال

ال  ه مالاهنالدبهلالاهإنالقتافلصيهل القياالال له نالقيهاموال اه ق القياكاهلمالالرألي القيتالصل القتصادهلاي ال
 اهلالالقيهامياالامهوالاهاالاقئه  القياتهلمنالقتصادهلا  قياميي القيااالا ا القي الابشيطالقياخلاوالقياال  ال

الإمقي القيتمقامالقيملئاه الاهاالماه القيااهل  القيهامياالله نالقيهاموالق رضهلءالاإب هلالاهاولالضهانالاف هم 
 الالالالقياكالالقتصادلا القةصألياا.

 التمييز نيق التكتل و التبعية االقتصادية: -2
اهنالالخأبه الراهلالق قا ال ل مالختضالقتصادهلا  نالقياهلخوالقت قا اليألاكاهلالاهنالوهالوالمدهف 

مالقيم هههماالرألههه القياتهههلاال القياال  ههه المالصلهههلالامياههه نال مال كثههه اليمهههم الرألههه الإمقيههه الللاههه القيتهههمقامال
اليلرههل القتصادههلاي المالإ اههلارمقاههلالقةباههلجالاياههلالل ب ههل اللاههلال بهه ال اضههانالابرهه قالقيرالقبامههلت 

االاه صالماهمالبم الانالامري القيتالالل نالقياموالق رضلءالل ا الم لا القةبالاي الخدف الرلا الاهوال
اليكلالامي الرضم.ااكلائ ال

 المالد قالقياف م ال  ا القي القياف ص الل نالقياكاهلالقتصادهلا الاهنالا ه المالقياختيه القتصادهلاي
تاهلالقت قا القيته الاهنالالبه القيهاموالانالا  ال وه   الال باهلال  اكهمالقياكاهلالقتصادهلا الرأله القي

الق رضههلءالاههاالقياكاههلالاههإنالقياختيهه القتصادههلاي الااتمههقالرألهه ال  هه الإ قا ال تههاالق اهه ق اليدههليأ
قة قا القيتههه  ال تهههاالق اههه ق الاهههاالقيتالصهههل القياههه  القآلوههه  ال  ال ب هههلالتالاماهههاالرألههه الق رهههل ال

الام القيابايهه القتصادههلاي  المالدهه قاللملرهها الرلاهه  المالصههااليتههاتال يضههلالاههاال تيههلنال وهه  الختلهه الارهه
قصادههلايلالالقيههاموالقيااوألفهه مالمالرهها القياههمقم المالرألهه الق وههصاللهه نالقيههاموالقيدههبلري القياامااهه ال

ال رمققالقياموالقيااماا .اوموالقيامقاالق ميي اليالرأل القيااالاتاااالاالال
  بعاد المختلفة للتكامل اإلقليمياأل :خامسا 

 1قياكلالالقةصأليااالانالت تال ختلاااللالال ألا: واأل ال
قياكلاههلالرألهه القياخههلاوالقيااههل  الامههط الخت ههتالابامههلالاليبشههلاالقيهه  اليشههاأل صههااليمادهه الق •

قيرهههألوالاقوهههلالاموالقةصألهههي الامنالرمقئهههقال مالاا  هههمالضهههانالابامههه الااهههل  التههه   الل باهههلال
                                                           

 .1. بق، صا، مرجع سالتكامل االقتصادي اإلقليمي بين النظرية و التطبيقمحمد محمود االمام،   1
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رألهه القصادههلادلالقيههاقوألا المالصههاال اهه  القتافههلقاللهه نالاموالالاتههافكاللههلالاميهه الخرههيلاا ل
ااالمالدهههمالاهههلاليتبهههاالقةصألهههي الرألههه الاال هههقالات  فههه الاا ليههه الامتههها الإمقءالقيتهههلي القيوهههل ال

 إصلا القاتلاالاا لا.
 ال مالصههااليشههالالصههااليمادهه القياكلاههلالرألهه الصاههل الاتهه نال مالرههااالاههنالقيمالرههل لاههلال •

اايوالقيمالرل الااالمص المقتاالمالرلا ال بد الد قالرأل البمقتاالقةباهلج الاهإ قالقااهاال
 يهه القةباههلجالمالقيهه الاايههوالقيمالرههل المالشههالالاواألهه ال ماهه القيبشههلاالا  ههلالخاههلالاههاال

اهه  الاتهه نالاإبهه ال اتههموالصاههاالقصادههلاالالوالرألهه البتههمالاههلالدههمالتههلاتقياخههلاوالمالقيامم هه
 قي المتا القصادلاي الشلاأل .

قةصأليااالرأل الختضالقيامقب القيريلرهي المدهمتالقيه الإصلاه الل ي الصاال بد القياكلالال •
قةصألههي المالدههمالاههلاليتبههاالاتمي ههلالقيهه الاميهه المقتهها المالاههاالدهه االمتهها الريلرههي اللهه نالاموال

 القةبرهلبي المالاهنالثه الاكهمنالخدهااالاكلاهلالااالقياكلالالاواأله ال ماه القيتيهلغيالقيتلي 
 ال .

 امل االقتصاديك: دوا ع التسادساال 
نالقياكلالالقتصادلا الايالالل نالااامر الانالقيهامواليهي الدهاالالاهاالتهاال قاه اللهلالدهمالق

ق القياكلاهلالييره الامر أل الياتم قالقيتا االانالق دهاق اليألمدهمواليألكث ه الاهنالقيغليهل  المال ده
ق القصادلاي المالداالقيغليخ المال داق ال و  ال  ه القصادلاي الاتض الللالداالااقولالل نال دا

القصادلاي .
مالراماههلاليلاههنالقلهه قمالقيههامقاوالقياههاالاههااوالخااامرهه الاههلالاههنالقيههاموالاألاههأالقيهه القياكلاههلال

القتصادلا اللالال ألا:
 االقتصادية: عالدوا  -1
 التمتع نو رات اإلنتاج الكنير:-أ

ي الرمخهه الضهه قالامقاهه القيههاموالقيبلايهه الربههاالصيلا ههلاللإباههلمالواههطالقيابايهه القتصادههلا
القيرههمق الماليمدههااللهه ي الراههمالقيرههمقالقياتألههاالرههنالقرههايتل اللههلالابااههل القياشهه مرل 

يإلباهههلجالمال  اهههوال يههه التبوفهههلضالقيمههها  القيشههه قئي الاهههاالالقياهههاالابشهههأالربهههاالقيتاههه الق اثهههل
بدهههه  القيفهههه االرههههنالقيههههاولالقيمههههمااال مالبا اهههه القيرههههمق القيبههههلا الرههههنالقبوفههههلضالاامرههههطال
الالالرلقال نالقيامي الاكمنال ال الويل  ن:تبوفلضالقيكثلا القيرللبي  المال ا ا الرأل ال
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قبشهههلءالاشههه مرل الدهههغ   الااهههلاليفهههم الا دههه القتبافهههل الخامقيهههلالقةباهههلجالقيكل ههه الت هههتال •
 ابوفضالبفم القةبالجاللألالالقاروالبالقالقياش م .

قيميههل الخاشههل  والللهه  الامنالقرههاغالوالللاهه الالصا ههلالقةبالايهه  المالاههنالثهه الا افههوالاكألفهه ال •
 قيمتا القياباا .

قيه الامرهيوالتاه القيرهمقالبا اه اليميهل الرهمقالقاالييه الالصادهلا مال  ا القياكلاهلالقت
للههههها لال رهههههمققالقيهههههاموالقيابفههههه ا  الالارهههههل التاههههه القيرهههههمقال ههههه ا القيههههه الإاللبيههههه الاااهههههوال

الال1قياش مرل القيابشأ الااالبالقالقياكلالاللما ق القةبالجالقيكل  المالقيااالابمر القي :
I. الو ورات الداخلية: 

ال هتال ا اه الرأله ال يه الامي هاالامقيهلمالداالقيمام ق القيبلاا الرهناللله التاه القياشه م الت
با اهه اللألاههلالللهه الالاهه ا القيهه الم ههلا القيكفههلء القةبالايهه اليهه  المالاوفههضالاههاالقياكههلي   المال يهه 

لاهلال ه ا القيه الاوفهيضالقيتاهلوالمالتا القياشه م اللألاهلالقبوفضه الاكهلي  القيمتها القيابااه  ال
م ههلا الاااثههلالاههاال نالقيالق افههل القةبالايهه  اللاههلالدبههل الا ههم ال وهه  اليكلهه التاهه القياشهه م اهنالثهه ال

ااهه الم ههلا القيماههم ق القيبلالاههاالقياكألفهه ال صههلالاههنال نالاكههمنالاابلرههخ الاههوالم ههلا القةباههلجالمالخلياههليا
 رنالراأليل القيبملالمالقيشتنالمال ختلتالقياام  المال   دل.

II. :الو ورات الخارجية 
مالدههاالقيماههم ق القياههاالااميههاالرههنالرمقاههلال وهه  الوههل جالباههلقالقياشهه م المالاثههلوال يهه ال

ااخهلاوالاياهلالله نالقيدهبلرل  الت هتالاكهمنالوليمه المالااألميه الااهلاالقيقرافلا القياش م الاهنالقتر
اتبهاالالااا لهمالختهضالقيول اي  المالانال اثأل ال ي الالالياألقالرألي المام ق القيا ل ماليألمام ق ال

اإب ههلالاايتههلالارههاف االاههنال يهه القياههمق  القياشهه مرل القيهه الاههمق الختضهه لالاههاالابامهه الات بهه  ال
 االقيابامه الادهخأالامدهاقالن اللاهلال نالدهقدهال الده االقيابامه الاأوه الاهاالقياترهت هتال نالامال

 اللاهلال نالا لهمالرهااقالاهنالقياشه مرل الاهاالابامه الاهلال ه ا القيه اليألكث  الانالقيتاليه القياهلد  
الامقااال رمققالقيامقاالقيول الرأل الام ب الاب ل.

 التحسيق  ي معدل التبادل الدولي:  -ب

                                                           
 .151 .، ص(، دون سنة نشردار النهضة العربية: مصر )، ترجمة راشد البراوي نظرية التكامل االقتصاديبيال بالسا،   1
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م هاالاهنالممنالقيهاموالق رضهلءالصادلا  نال نالقياكلاهلالقتصادهلا ال يتاماالختضالقت
اههوالخههلصاالقبتههلءالقيتههلي الااههلاليرههلراالرألهه الاترهه نالاتههاوالقياخههلاوالالتلاأل ههللااامرهه الربههاالا

ال1ي  االقيامو.
مالااضهههأال دايههه ال يههه الاهههنالت هههتالإاللبيههه التدهههموالقيهههاموالقياباااههه الرألههه الشههه ماال

قياباااهههه الامقاهههه القيرههههمقال اضههههلالاياههههلال اتألههههقالخأثاههههلنالقيدههههلا ق المالقيههههمق اق  الاليههههاموال
رألههه القيارهههلما الولدههه المال نالالقيتهههلياااللاشههها  المقتهههاال مالخهههلئوالمقتههها الااهههلال م هههاالقيمههها  

الال2قياموالقيااماا ال و  الايالالل ب لالخأرخل القياكالالمالقتباالج.
 المنا سـة:-ج

دهههمال تهههاالالاههه قا الااهههلالتالشههه الايههه ال نالضههه قالباهههلقالقيرهههمقالاهههااللث ههه الاهههنالقيهههامو
رألهه الاههنالق افههل القيتمقاههلالقياههاالارههلراالرألهه القباشههل الةههلد  القتتاكههل  المالاههلالصههاال ا اهه ال

مالاههنالدبههلال هه ا القياكلاههلالقيهه القارههل اليكفههلء القتبالايهه  المالقبوفههلضالارههام القالق ثاههلن
اللهه التاهه القيرههمقاليرههلراالرألهه الاههنالةههلد  القتتاكههل  الباههلقالقيرههمقالمالاههنالثهه القيامأل ههلال

 ق القيكفههلء الرألهه القيهه   الاههنال نالقيتههااالقيكألههاالالصيههل الرههااال كلهه الاههنالقيمتههاق القةبالايهه ال
قةباهلج الإتالئه  الانالاقالاي تقييألمتاق القيتلاأل الرمقال ابلصصالخرل الو مجالقياش مرل ال

ال3ي الانالقيكفلء .ي  ق القيا ا القيتلالقيخلصي  نالقيابلار الرم الاشااالل نالقياش مرل ال
 خلق مناخ مالئي للتنمية االقتصادية:-د

 هههتالتإنالقيميهههل الختاأليهههل القيابايههه القتصادهههلاي اليماضهههاالماهههماالابهههل الارهههام الاهههنال
اههلالقتصادههلا القياكلالقتاالدههل القيريلرههي المالاههنالت ههتالقيريلرههل القتصادههلاي الماليأوهه 

رألهه الرلامهه الا  ئهه القياههمالقياالئهه اليألابايهه  الا ههماليضههانالصهها قالاههنالقيابرهه قالاههاالقيريلرههل ال
اهما نالالقتصادلاي  الت تاليالنالقترافلا الانالإاللبيل الابام القياكلالاللللالت هتال ها 

اتههلباالاهههنالاههاالقالكب ههلالقتصادههلاي  الالياشهه مرل القياهههاالامههل الاههاالابامهه القياشهه مرل ال
قةاق   اليالنال نالاتدهلالرأله الاااألخلا هلالاهنالقيمهم القيتلاأله الاهنالبمصالقيكمقا القيفبي المال

الابام القي ال و  الااي اليماماالالئضالا  ل.

                                                           
 .17. ، ص (1993معهد البحوث و الدراسات العربية،  : مصر)اليات التكامل االقتصادي العربيإشكطه عبد العليم طه،   1
 .48 .، ص(2006، الدار الجامعية : مصر)الكويز، اقتصاديات املشاركة الدولية من التكتالت االقتصادية حتى عبد املطلب عبد الحميد  2
 .330 .، ص (2004، دار نشر و توزيع الكتاب الجامعي : مصر) –موضوعات مختارة  -ارجية مدخل الى اقتصاديات التجارة الخمحمود حسن حسني،   3
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لاههلال نالااهه االقارههل التاهه القيرههمقالبا اهه القياكلاههلالقتصادههلا ال هه ا القيهه الختههتال
قيثمهه الاههاال اههلوالق راههلوالاههنالت ههتالقتاائبههلنالرألهه الامم ههوالابااههلا  المالدهه قال هه ا القيهه ال

ثهه الق افههل الارهام القيههاوموالمالخلياههلياالم ههلا القياألهه القيفتههلوالم هلا التاهه القترههاثال المالاههنال
رألهههه القيابااههههل  اللاههههلال نالقرههههام ق الق مضههههل القتصادههههلاي الاههههاالابامهههه القياكلاههههلاللههههااوال
  القياراثا  نالق الب القيا اا نالخأرمققالقياااتهل القتصادهلاي القيه القتااهلاالخلرهاثال قا

القي الاأل القيابلاق.
 الدوا ع غير االقتصادية: -2

  هه القصادههلاي الاههنالاب ههلالقيريلرهه المالقيترههل   القياههاالصههاالاههااوالالاههوامقدبههل الرهها ال
ال1قياموالقي القل ق القافلصيل القياكاال القتصادلاي المالاب ل:

o اهاالقيلاقيه ال ناليلهمنالاكهاالالقصادهلايلالاا  هاقال ناليلمنالقي ها الاهنالاكهم نالقياكاهلال
 يالاتلاالقيريلرا.

o يريلرهاالمالاااثلالق داق القيريلري ال يضلالااالقي  خ الااالاابه الواه القيده ق الق
قيترهههل  الل ب هههل الت هههتال نالاشهههلخ القيادهههليأالقتصادهههلاي الصهههاال اغألههه الرألههه الاألههه ال

 قيد قرل .
o قيتاههههلالرألهههه الاتم ههههقالقرههههام ق القيههههبة القيريلرهههه الاههههنالوههههالوالاتم ههههقالقياللرهههه المال

 قيابلاوالقتصادلاي .
o صااليلمنالقي ا الانالقياكالالقي  خ الاهاالاكهم نالمتها الررهل   الت هتال نال  الاميه ال

  الوا القترااقءالقيول ااالرأل  لالاليكث  الانالقيهاموالابف ا الصاالتالاراايوالامقا
قيكلهه  ال مالقيدههغ  الرألهه التههاالرههمقءالقيتلماهه الرألهه القتبضههال الياااههوالقصادههلا ال

 اضوالااالقداالالا لالقيامقاوالقيترل   الانال الالتالي المتاا لالقيما   .
ال
 

 المالب الثاني: درجات التكامل االقتصادي و خلفياته النظرية
 قتصادي اإلقليميرجات التكامل االأوال: د 

                                                           
 .36-35 .ص ، ص (2011 مكتبة الشروق الدولية، : مصر)، الجوانب القانونية للتكتالت االقتصادية في اطار اتفاقيات تحرير التجارة العامليةسحر جمال زهران  1
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 اوه القياكلاههلالقتصادههلا القيتا ههاالاههنالقيدههم الاههاالشههللالاكههاال الادههبف الاههاالا اههل ال
اافلماههه الاواألههه الخهههلواال الق دهههاق القيا اهههم الاب هههلالمالقياهههاالمضهههوالي هههلالقتصادهههلا منالقاهههل ال

البة  اليفر دلالماقالقيا ا  القيارألرألااللالال ألا:
 :Partial Préférencesالتفضيل الجزئي  -1

قءق القيااالااو دلالاموالات ب الا اخطالاتلالخدال الات ب اللل ام اليمداالخ الللا القةا ال
المال القيااالات قالقباملوالقيرألو القيم ما الرأل الاتم قالماأ  الل ب ل الااافقالايال القيال  والقياشا     م
الاا لي ال مال الاموالات ب اليألتدموالرأل الامقيل ال مالداالقتافلصل القيااالاتمادل   م الق امقو 

ةل القيتدصالقي  اليالقالرأل القيرألوالقيااخلاي ال   الاا لي المال اتمقال ي الخلياوف  الانالب
ل ب لالمال ناليتااالختض لاليألو القاايلمق الاا لي الااخلاي الاااثلالااالاوفيضل المالإرفلءق ال

القتشا قال  الم الختضالقيم ما الان القترفلء ال م القيااالالاا لي   الق و   القياا  م الانالدم   م
الرأل الاال قالات  ف الا قراالقياموالقياشل ل  اللال الاماد الاف ضالرأل الخلصاالقيامو  الافض ألي   

ال1رأل  لالامنال ناليتقالياموال و  ال   ال رضلءالااالابام القيافض لالقيامئاالقيااليخ الل ل.
 :Free Trade Areaمناقة التجارة الحرة  -2

مالا  لالاتماالقياموالق ا ق القافلصي ال ا الخامال لال يغلءالقيتمقامالقياا لي الايالالل ب هلالرأله ال
ا ههلالاههاالاميهه ال مالقكثهه الاقوههلالقيابامهه المالدهه قالقيابااههل ال ق القيابشههأالقياتألههاال  القياههاال هها القبال

 اضههانالإيغههلءالقيات  فههل القياا ليهه المالقيم ههماالقيكايهه القياههاالاتههمقالقبرههيل القيابااههل الاههوالقتافههل ال
ااهههلاليرهههاأالال ااهههلاالقيهههاموالق وههه  ال  ههه القياشهههل ل الاهههاالقيابامههه لهههلالاميههه اللات  فا هههلالقياا ليههه ال

 اه ق الاهنال اهلالقياخهلاوالاهوالخلواال القي رم المالقيتمقامالقياا لي القيااخم الاهنالالبه الاموالق
مالختههاالإصلاه القيابامه الاةههلالقيهاموالق رضههلءالااألمه القي هاالاههاالاتا هاالريلرهها لالخهلصاالاموالقيتهلي  ال

 ال2قياا لي القيول اي الماملاليادليت ل.
 :Costoms Unionاالتحـاد الجمركي  -3

قيغههلءالقيم ههماالقياا ليهه القيات  فيهه الماليمههم القتاتههلاالقياا لههاالتهه نال اههمقا الشهه الن ال مي اههلال
يكاي الايالالل نالقياموالق رضلءاللاهلالدهمالاتاهموالخه الاهاالابهلاقالقيااهل  القيته   الده قالخلةضهلا الق

                                                           
 .327 .، ص(2006، دار النهضة العربية: القاهرة )النقود و البنوك والتجارة الخارجيةاقتصاديات رمضان رمضان صديق،   1
 .40 .، صقبا، مرجع سالتكامل االقتصادي اإلقليمي بين النظرية و التطبيقمحمد حمود االمام،   2
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قيه الامت هاالقيات  فه القياا ليه اليألهاموالإمقءالقيهمق اق الاهنالوهل جالقيهخالاالده ق القيشه االقيثهلباال اتههلال
 1قتاتلاالقياا لاالدم  الانالقتباالجالقةصأليااال كث اللالت الانالابلاقالقياال  القيت  .

 :Common Marketشتركة السوق الم -4
قيرههألواللهه نالالتبامههلوصيههل القيرههمقالقياشهها ل القيغههلءالللاهه القيم ههماالقيالبتهه ال مالقيام هها الال  ااألهه

إمقءالقيتهلي القيوهل اا اللالبه القوافهلءالللاه القيتهمقامالالا ضالات  فه الامتها قياموالق رضلء الاوال
قبامههلوالالمالاهه ا الت  هه ال اههنالراههلالمال   القياههلوقيالبتهه ال مالقيام هها اليات لههل الربلدهه القةباههلجال

رمقاهههلالقةباهههلجالقيههه الم هههلا اللفهههلء القرهههاواق الدههه االقيتمقاهههلالرلههه القيهههاموالق رضهههلءالاهههاالقيرهههمقال
رمقاهلالقةباهلجالاهاالقااهلاالقيامهل  الله نالده االقيهاموالقياشا ل  الماليتالال يه الرأله الاته  ال رهتل ال

امنال نال هه ا ال يهه الإيهه الاتم ههقالقيارههلمق القيكلاألهه الاههاالاتههات ال رههتل الرمقاههلالقتباههلجاللهه نالدهه اال
اههه الرهههاب ال رهههل الاهههناللب هههلالاخهههل نالاتهههات الق اهههم المالقوهههاال ال رهههتل القيفلئههها البا اههه القيهههاموالبا 

 ال2قواال القيريلرل القيبماي المالقياليي .
 :Economic Unionاالتحاد االقتصادي  -5

يرههت البةهههل القتاتهههلاالقتصادهههلا القيههه القيغهههلءالقيم هههماالرألههه القيااهههل  القيل بيههه اليألهههاموال رضهههلءال
اهههوالقاهههالقالت  ههه القبامهههلوالربلدههه القةباهههلجالل ب هههل القياكاهههلالمالامت هههادلالااهههلاالقيتهههلي القيوهههل اا ال

ااههلتالخلةضههلا القيهه الابرهه قالريلرههلا لالقتصادههلاي المال يهه اللإمقيهه اللههلالاههلالاههنالشههأب ال ناليفرههأال
اتدهلالرأل  هلالاميه الرأله الترهل القيخهلص نالماليألاضل   ال مال بشئالا د التكارل الامقيلالولده ال

ثههههلباالا قرههههل الق مضههههل اليرههههت القيابرهههه قالقيهههه ال اهههه  ن ال مي اههههلالاتم ههههقالق دههههاق القياشهههها ل المالقي
قيولدهه الخلههلالاميهه الخت ههتالاكههمنالقيريلرههل ال اضههلالاههلاليالههنالقوايههل االاههنال اههلالقتصاهه ق الاههنال

 الال3ق داق القياشا ل .
 :Economic Unity  الوحدة االقتصادية -6

ياتم هههقالقياكلاهههلالمالقتبهههاالجالقيكلاهههلالمالاههه م  القتصادهههلايل القةصأليايههه الاتأليهههلالمالخلياهههلياال
دلاي ال ات نالقي الالب الاتم قالشه ماالقتااهلاالقتصادهلا ال نالااااوالمقتاالمالاالر القصاوألقال

 امي الاتا االريلرل القيابام الرألا الرأليلالامقالقياموالاكهمنالص ق قا هلالاألماه اليألهاموالق رضهلءالمال

                                                           
 .193 .، صسابق، مرجع دراسات نظرية في التجارة الخارجيةمحمود الطنطاوي الباز،   1
  .78 .، ص(1997 ديوان املنشورات الجامعية،: رمص)محاضرات في التكتالت االقتصادية بين النظرية و التطبيقي الحجازي، عبيد عل  2
 .41 .، صسابق، مرجع التكامل االقتصادي اإلقليمي بين النظرية و التطبيقمحمد حمود االمام،   3
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قتباالجالمالقياهاالتالالقتباالجالقتصادلا القةصأليااال رأل الا ال الاكمنالد االقيا تأل الانالا قتل
قيهههاموالصلبمبيهههلالمالريلرهههيلالاهههاالليهههلنالريلرهههاالمقتهههااليف ص هههلالرهههم القيمتههها القيريلرهههي التههه نالاههه م ال

الال1اشا  .
 (12رقي )الجدول 

 مراحل التكامل االقتصادي بالتدريج
اخههههههلاوالقيامقيههههههلالالديغالقياكلال

قياا ليههههههههههههههه المال
ال   القياا لي 

ات  ههه القيااهههل  ال
الي قيلههه بهه

امت ههههاالقي رههههم ال
القيول اي 

ت  ههههههه القبامهههههههلوال
ربلدهههههههههههههههههههههههههههههه ال

القتبالج

ابرههههههههههههههههههههههههههههههههههههه قال
قيريلرههههههههههههههههههههههل ال

القتصادلاي 

الامت ههههههههههههههههههههههههههههههها
قيريلرههههههههههههههل ال
القتصادلاي 

      *القيافد لالقيامئا
     * *الابام القياال  القيت  

    * * *الالقاتلاالاا لا
   * * * *الرمقالاشا ل 
  * * * * *القاتلاالقصادلا 
 * * * * * *المتا القصادلاي 

ال.قراالاالرأل القياتايل القيرلخم الانالقراقاالقيالي ال:قيادا 
 

 ي نظريات التكامل االقتصاد :ثانيا 
ابهههلموالقتا القتصادهههلا الامضهههم القياكلاهههلالاهههاالشهههللالبةههه  ا نالداهههلالبة  ههه القتاتهههلاق ال

ال:قياا لي المالبة   الق رمققالقياشا ل المال ي الرأل القيبتمالقياليا
 :نظرية االتحادات الجمركية -1

الالالالالالالييهه قيامالليهه القااههاقاقالاليتيههلاليألبة  هه القيامأل ايهه اليألااههل  الاتالهه البة  ههل القتاتههلاق القياا ال
"الدهاال رهل البة  ه القتاتهلاق الJacob Vinerجاكوب  اينر ل القتصادلا ال"اتال ال الالم

ال.ثل الت لي اليالاتلاق القياا لي آثل الرلكب المالآمالقيااالالء الااالشللال القياا لي 
 ستاتيكية(اإلالثار الساكنة لالتحاد الجمركي )ا  -أ

قيوههههاال الرألهههه القيارههههام القيتههههليااالمالاههههاالةههههلالالههههاقالقيت  هههه الالباههههلجالقيرههههألوالمإنالإ
رههم ال ااهه البتههمالقيا لههمالاههاالق صههليي القياههاالااااههوالخا ههم البرههلي الاههاالقباههلجالدهه االقياال  هه ال

                                                           
 .201 .ص سابق،، مرجع دراسات نظرية في التجارة الخارجيةمحمود الطنطاوي الباز،   1
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ال م الاهنالقياودهصالمام هي القيتاهلالامييهلقيرألوالمالقيواال المالدمالالال  ا القي التهامتالبه
ال.اثال ال انالث الامم والقيامق االقتصادلاي الرأل القيارام القيتليااالامم تلالالم

 ههي القيتاههلالقيههامياالتالصههم القياودههصالمالامالقيااههل  الاههإناههلالاههاالةههلالالههاقالتاليهه ال 
قمالالت ههتالباههاالقيكث هه الاههنالقيههاموالامههم اللإباههلجالرههألو الااههاالرههل أل لالبتههمالقياال ههقالقيتاألهها

اههاالقيكفههلء الرههنالا  ههقالالقتبوفههلضيجاللاتههالم الوههاال التالااااههوالال ههلالخههل الا ههم البرههلي 
ال.1إصلا القيتمقامالقياا لي 

قبهه الماليرهأل القتاتههلاالقياا لههاالواههلالمرههالالاههلالله نالت  هه القيااههل  المتال ا ههلالت ههتال
ال  ا القي الات   القياال  الايالالل نالقياموالق رضلءالميكب الاهاالقيمصه البفره ال وألهقالاا  همق

مال اتهااالالق رضهلءل نالقيرألوالقيابااه الاهاالقيهخالاالق رضهلءالمالقيرهألوالقياهاال باا هلال  ه ال
رألهه الامم ههوالقياههمق االقتصادههلاي الاههاالقيتههلي الرألهه ال رههل القيامقمبهه القثهه القتاتههلاالقياا لههاال
االقثههل الام  ههاالقيااههل  اللهه نالقتاتههلالق رضههلءالم الاياههلاللهه نالقيههامواللهه نالقثههل الات  هه القيااههل ال

 :قياا لاالمالقيتلي القيول ااالمالاااثلالد االقتثل الايالال ألا
I-  التحويلي: واألثراألثر االنشائي 
الال.2رأل القةبالجالانالالبل نالقياأث  قتاتلاالقياا لاالقي الالبشأ "الا ا الViner  ينرتر ال"الالالال

القياا لاالقي الاإليجاني(خلق التجارة )األثر  • القتاتلا ال  ا الصيل  ال ي الرباال بملالالم
  ا الالقيرل الانالقيلألاال  القيبفم الق رأل القي القيلألاال  القيبفم الق صلالالب ا لمالإبالجال

 .قي الوألقالقياال  
القالتحويل التجارة )األثر االنتاجي السلني( • القتاتلا ال  ا الصيل  االياا لمال ي الرباال

لب الارأل القيبفم الق صلالقي القيلألاال  القيبفم الق القي البملالامقانالقبالجالقيرألوالانالقيلألاال  
 .  لالت   القياالةااالالق صلاليإلبالج  ا القي الاتم لالقياال  المالقتلاتلاالرنالقيمضوال

ال.مالااا القةشل  الدبلالقي القاللبي التامتالقتث  نالاتلالمالبف القيمص 
II-  و الر اهية األثر على االستهالك 

مالقي الدي الرأل الشللالقث القرا الكاالالماليلمنالقث القتاتلاالقياا لاالرأل القترا ال 
الال.اما المقث القرا الكاالرلي 
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يصالت تاليراف االقيارا ألك نالانالقيكفلء القياامق ا الياودالاألثر االستهالكي الموجب •
الل نالاموالقتاتلاالت تالقنالقيارا أل اليمم ال البا ا الوألقالقياال   والقيرألاللإتالوقيامق ا

 .م لا القي الدي القتصادلاي مالخليالياالقيرألوالق صلالابفت الالاملللق كث الابفت ال
ال رضلءالاألثر االستهالكي السالب • القيلألاقن الل ن القياال   الاتمو البا ا  ال ي  اليتات الم

ال القيتلي  الم القرا ال الالقيول اا قتاتلا الل ب ي ال نالم لا  الايال القياموالق رضلء  لالرألو
 ال  ا القي البمصالقيكاي القيارا ألك الانالقيتلي القيول ااالتا اليمالللب الابفتا لالقيتاي

   ا القي البمصالقي الدي القتصادلاي .مالدمالالالالا افت 
الرلقال اض الللنالصيل القتاتلاالاال الال الخشأنالإ ق أالدتمخ القيمدموالقي البا ا الاتاا 

ال ب  الإت القبوفلض ل القي  ال  ا  ال م القي الدي  الارام  الق افل  القي  ال  ا  امااالالقياا لا
القياا لاالختضالقيبملا القتاتلا الآثل  الرأل  القيضمء الان الام اق  الاألما ال ن رأل الاليالن

القي الدي القتصادلاي المالاااثلالايالال ألا:
 لألالالق افت القيات  ف الق دألي اللألالالمقا القياللر القيبلاا الرنالوألقالقياال  . •
 الرألالض لألالالق افت القيات  ف القيااالاف ض لالقياموالق رضلءالخليامل ب الخليات  ف القياف مال •

 قياموال   الق رضلءاللألالالللب القياللر الااالقي الدي ال كل .
 القةاللبيل نالرألوالقياموالق رضلءالمالصأل الد االإتالوال كل ال الإاللبي اللألالالللب الدبل •

 ل نالرألوالقياموال   الق رضلءاللألالالمقا القياللر الااالقي الدي .
 لألالالقاروالتا القتاتلااللألالالمقا الإاللبل القياللر الااالقي الدي . •
 اآلثار الحركية لالتحاد الجمركي )الديناميكية( -ب

ي الاغ  ق ال رلري الااالقي يللالقتصادلا اليألامي الإنالقبشلءالقاتلاالاا لاالصاال  ا الق
ال1قيتضمالمالقيااالارا الخلآلثل القيا بلايلي الةصلا القتاتلاالقياا لاالمالاااثلال دا لالاا:

 مالقياااثألهه الاهاالاوفههيضالاتههلاال القيههاولالقياههاالابههاجالرههنالاللواســعةو ــورات الناــاق ا
مايهه القياههاال القياكبميلقياترهه بالاههاالقيم ههلا الاههاالتاهه القيرههمق المالاااثههلالاألهه القيماههم ق 

 ااولالختاالتامتالقارل القيرمق.
 الاإمقي الالالمنا سة المتزايدة القيابلار  الاشايو القي  القيرمق التا  القارل  ت تال  ا 

قيتمقامالل نالقياموال رضلءالااالقتاتلاالخليتالالرأل الم لا التا القيابلار الل ب  الاالال
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يتفمالقيابات نالرأل الاتر نالقيكفلء المالم لا الارام القبالا  الق ا القي  ال م االانال
  بلايلي القصادلايل الق رضلء.الا
 )الالتشجيع االستثمار )جذب االستثمار القياا لاقيتال القالتاتا الاالوال ارأل  لا

ال الالالراثال يا ا اللال الانالقارل القيرمق  ال  افوالاتاوالقتراثال قياتألااليالرافلا 
رأل الالاتات القتاول  الاوالقصاق القيااو ق القياتألي با ا الق افل القيبلاجالمالخليالياال

 قيف صالقتراثال   القيااالااما الخرل القتاتلا.القترافلا الان
 الاالاالنبا ا الاتم قالقيمام ق القياقوألي المالقيول اي القياالزيادة التشابك االقتصادي

ي الدبلرل ال و  الرأل الاتاااالرأل الاغ انالقياودصالااالا قتلالإبالاي المريا ال
ال  لبالقالقتاتلاالماليتباالد قالقنالا افوالقياال  القيل بي الانالوالوالقيامروالااالقياا
 ل نالقيابشآ المالداالقيةلد  القياااللا  الاامروالرليايلالااالةلالاام لالقةبالج.

 ي الماليتااالختضالقتصادلا  نالد قالقتراخل ال داالر ع كفاءة الصناعات التصديرية
ال الت تالولد   الا صا  الاكمن الصا القياال   الاتم ل الخأنالراألي  القرابالال الرأل  ل اللبمق م
 القيااالا ا القياغ  القيا بلايلاالختاالمص القي ال ألقاليألاال  الخفتلالرمقالالقيااتموال

القيدبلرل ال لالاي ي ال نالتال اخوالقتاتلاالاب قيادا    الماليكناليشا اال اواللفلء 
قالتالئيلاليشاوالرأل القراا ق القيدبلر الرأل اللفلءا لالقيابوفض  المالاامق اال داي الد 

    .قتراخل الااالةلالقياما القيرلئاالتلييلالااالقيتلي اليألا ل مالرأل الق بشا القيادا 
 :األسواق المشتركةنظرية  -2

القياكلالال الرأل  الرأل  القياا لا القتاتلا الان ال رأل  الا ا  القياشا ل  القيرمق اتال 
أل الرامطالقي الإمقي الللا القيات  فل المالقيم ماالقياف مض القتصادلا  الت تال ب لالتالا ا ال

يااالقا ا الل ي القي الإمقي الللا القيتمقئقالقباملت القيرألوالايالالل نالقياموالق رضلء الللال
القبام الامن القيما ق الاتمو الم القيالو ال    القيتال  الاا الاااثل القياا الم القةبالج الرمقال لو

القيابةياي .
ال ا ا الرأل ال الانالت تالاملا  الرمقالالقةبالجالم الل ب ل الاواأل الايال الألاقنالقيتلي 
 ي القواال الا ال القيما  القيبرلي ال مالقيبا  القيبرلي اليتمقالالقةبالج المالايالال ألاالا قر ال

ال1الالقةبالجالاقولالبالقالقيرمقالقياشا ل .قصادلايل القباملوالللالرلالالانالرمق
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 انتقال القوى العاملة: -أ
ام الاناللالنالقي الآو الإ قالللنالقيف قالااالق القتباملواااالقيمم القيتلاأل القيتلامالرأل ال

القي القياللن الاكلي  الل ن الااام  الان ال كل  الاب  القي  الا لا  القياللن الم الإيي    الا لا 
ي الرمقءقالااالدم  الا اي ال مالاالرالاا القي ا  الخا  م الترب الاإ قال قتباملوالقياخلش  

القيولد ال القياتألمال  الاااق الم القيفبي  القيات ا  القبريل  ال ال  القيخل  اليفاأ ال ي  اإن
مالخلتوا قرل الاناللألاالرأل الآو المالد االقيمام ق الارلراالرأل القةر ق الااالاتات القيبا

 .قتصادلا 
 انتقال رأس المال: -ب

ي الإيالوالانالاللنال باملال   القرتيلالاب الم قءال رتل الالئا ال رأل ال مالاتات ال بأال كل ال
ال القيات  القيتا االانالقيتمخل المالقياولا  الاب لرألال  ال   القيالواصآو  الماليم الامنال

رت الالبي الرأل القيااواللالال نالقياغ  ق الاااضيل ال   القيالوالبا ا اليتا الصا  القيامي القيا
مالرباالا قر ال ث ال مالق  بلحالقيااتدلالرأل  ل القيد  الصاال  ا الإي الضيل القيفمقئاال

تال نال   القيالوالانالقيلألاال  القيما  القيبرلي  الت القباملواليل القيرمقالقياشا ل الثل القنص
ضلالمالانالق ارلئاال   القيالوالااالقيلألاالق موالابوفضالامل ب الختلئااالااالقيلألاالقيثلباال

الي القيرمقالقياشا ل  الاقول الي   القيالو الرمقالااكلاأل  الل نراإبشلء الق امقو القباملو ال  ل
 ب الالخت اقالرنالقراخل ق القيكفلء  الخاتب  يضلالالوالصاال اا المال   القيال يلألاقنالق رضلءق

انالالبايتلباالانالما  الاي  المال  اوال ي القي القنالقيلألاالقي  اليتلصاال باملالانالقيلألاالقي  ال
القيبا  الااال   القيالواليتلباالانالارام البامالابوفضالمالاادم الااالقيبرخ الق رلري  الم

ال القي القصادلاالابلا  التقيي الانالقياتاالال نال ات  ال   القيالوالانالقصادلاالابت
الالرأل .اي ال الماليمالللنالقيتلئاالانال   القيالوال

ال
 الالالالالال

 انتقال القدرات التنظيمية: -ج
ال الات ب   ال مالواا  الةبالجالرألت  اللااايوالربلد القةبالجالقياواألف  القيابة  ابام اليمم 

ص ق قا القيولد الخل رتل المالقيكايل الرأل الرا الاأكا الت تالاراباالرأل ال  ي الاراملألي  ال
ابالقالرأل الربد  القيتالالمال   القيالوالداالال  ال مالقيبا  القيبرلي القيااقيماالمال تلل 



 التعدديـةة واإلقليمي النظام التجاري العالمي بين                                ثالثل الالفص 

 

180 
 

وألف الاتلباالانالقيبا  الامالرأل ال ي الاليابلاقالقيا البفر لالقيااالاتل القيما ق القيابةياي 
انالقيابلاقالقيااماا الالقيشا ا الااالقيكفلء القيابةياي  المالد قال ل  القباملوالد االقيكفلءق 

قيابةياي الختضالالياليتاال نالامقا الراأل القباملوالقيما ق وألف  المالانالقاقي القيابلاقالقيا
مالصيل القيرمقالقياشا ل ال م لالقيادلر ال دا لالرلالالقياا  مالضاالقيابةا نالق الب ال

القباملوالق شولصال اليالنالانالقيتمقئقال ال  الإي الآو الاقولالبالقالقيرمقالال انالإصألي 
ال القبإيغلء الا  ق الرن القي الدي  الم لا  الث  الان الم القيابةا ن  الضا القيامق االقياا  م املو

القيابةياي الااالاقولالقيرمقالقياشا ل .
 لمالب الثالث: اإلقليمية الجديدةا
 أوال: ماهية اإلقليمية الجديدة 

ااههه  ال يمهههاال رملههه القياماههه الق ميههه الاهههنالقيا ا خهههل القياكلاأليههه القةصأليايههه القياهههاالشههه اا ل
ا القيرهها بل  الا تألهه الاا هها الاههأث  الخاههلالرههلاالوههالوالقيرههخت بل الاههنالامألخههل القصادههلاي الضههو

مالاههلالاا ههمالخهه الرمههاالقيثالب بههل الاههنال بهه القيتمههاالقيضههلئواليألابايهه الولدهه الخفتههلالشهه ادلالقيتههلي  ال
يهاموالقيتهلي القيثليهتالقيه ال مابهلالده قالمالدهمالاهلالااهوالقالا قك القياا مبي القياهاالاهلالمقواليتهلباالاب هل

 الااليم الانالقيارهامالقتتالوالاتلالقيمق اق القي  القباملال جالابقيبلاي القي الإرلا القيبة الااال
إيهه القيتههلي الإيهه القيارههام القةصألياههاالبا اهه التلاا ههلالقياامق هها الإيهه الاتم ههمالدههلا قا لالالاهه  القيم

القيااما اليارايوالراقاالالالقراتقالرأل  لالانالا من.
مالبةهههه قالبفهههه القيمصهههه القاا هههه الاموالقيتههههلي البتههههمالامألههههيصالقياتههههات القيتالئيهههه  الالاههههامال

امث هقالال اللا ليدتمخ البفل الرألوالقياموالقيبلاي ال رمققالقياموالقيااماا  الياأ الد االقياموالقي
ااالقياخهلات الالقيش   الق كل الي لمالاتم مالقيتالصل الاوالقياموالقياالم  القيااالللب الال  ويلال

القياال  ههه الاضهههالالرهههنالق افهههل الا اههه القيامهههل  القيثمهههلااالبا اههه القيامهههل  القياغ قاهههاالمالقيالضههها
ال1قتراتال  الااالختضالق تيلن.

ره الاهنالقيهاموالقيبلايه الااامالاللاألاه الا  هالمالبشأ الل ي الا ا خهل الإصأليايه الاهنالبهم الاا ها
القيااااو.التموالامي ال مالااامر الانالقياموالقيااماا الاامي الصيلا 

 مفهوي اإلقليمية الجديدة و شروط قياسها: -1
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لره الادها الري افقالاتة القتصادلا منالاهاالاته  ف  الياف هم القةصأليايه القياا ها الخأب هلال
خغهههضالنالختهههضالقيهههاموالضهههانالاااهههوالقصادهههلا الاتههه ن الياوفهههيضالاتمصهههل القيااهههل  اللههه 

خههه ال مالخت ههها الرهههنالختضههه لال االقيهههاموالاااهههلم  ال مالتاههه الص  دهههيبةههه الرهههنالاهههلالإ قالللبههه الق
ال1نالقيالب القتصادلا .اانالقيالب القياغ قااال مالالقيختضالرمقء

ال ث ه مالدبل الانالياألقالرأل القةصألياي القياا ا القداالحالقةصألياي القيافامته المالقيه  ال
 القةصأليايهههه القياههههاالمالدههههاالاتبهههاالاألهههه القيا ا خهههلوهههالوالافلمضههههل القبشهههلءالاكاههههلالججال ل هههه ججال

ا  هلالقيههاموالارها ا الاوفهيضالقيم هماالرأله المق اق القيهاموال  ه الق رضهلءالمالقياهاالاات هاال
 نالا اه القيات  هه الرأله المق اق القيههاموالق رضهلءاللات  ه القيااههل  الله نالاموالقياكاههل اللاهلال

   الق رضلءاليير الخليض م  ال نالاكمنالا افت الاثهلالارهامقدلالله نالقيهاموالق رضهلءالمال
الال2ي القيافامت الض م  الامقا الرا الش ماالمالدا:   ال دتل القةصأليا

اهههاالال نالاكهههمنالافامتههه القيتضهههمي :الخاتبههه ال  اليتهههقال  الاميههه ال  ههه الرضهههمال نالا  ههه  •
 قيتضمي ال نالابة القي القياكالالخش اال نال اما الا  لالش ماالقيتضمي .

  ال نالقافلصيههه القيااهههل  القةصأليايههه الارهههاأالمالخشهههللالاألمهههلئاال  الاميههه الشههه االرههها القيابهههو:ال •
  ههههه الاال ا هههههلالياااهههههاالاللرههههه القياكاهههههلالقةصألياهههههاالقيههههه القيهههههاموال  ههههه الرضهههههمالخلياكاهههههلاللات

 ق رضلء.
يههاموالق رضههلءالقيميههل القيات  هه القتبامههلئاالمالقياللرهه القيافامتهه :المالدههاالقياههاالارههاايوالق •

لالا  ههلات  هه الاال ا ههلالمامههلاليالهها القياميهه الق كثهه ال رليهه  الخليبرههخ اليألمالرههل القياههاالااااههوال
اال  ههه الماليههه ي الا هههاالتالاتاهههلجالقيههه القافلصيههه الالخا هههم البرهههلي الخليبرهههخ اليخهههلصاالاموالقيتهههلي  

الافض ألي الااالامقا  القياموال   الق رضلءالخليبرخ الياأل القيمالرل .
لالالياألقالختضالقتصادلا  نالرأل القةصأليايه القياا ها الادهاألأالاكهاال القيااهل  القيمل  ه ال

القيا ا خل القيااالاار اللثالتالرال :المالداالاأل 
  القةصألياي الرأل الق صل. نال  أل الاموالقيتلي الاباااالقي ال تاالقياكاال •
  نال  أل القياكاال القةصألياي ال ا الخشللالر  والمالاامقانالااالاواأل القبتلءالقيتلي . •
الال نالق أل القياكاال القةصألياي الاا الل نالاموالقيامق . •
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 خصائص اإلقليمية الجديدة: -2
ال1ااا مالقةصألياي القياا ا الخااامر الانالقيودلئصالب ل الاب ل:

اا همالاتم هقالمتها الله نال رضهلئ ل البةه قال ب هلالا ها التالارا ا القياااتهل القةصأليايه القيا •
ل باههههلالق اهههه ق القياامااهههه الييرهههه الرألهههه الال قيااههههل مالاههههاالقيامقبهههه القتااالريهههه المالقيثملايهههه 

الق صلالباهمقالمالخلياهلياالاإب هلقراتاقاالياتالال رخلءالاتم قالاالب القااالراالاوالق ا ق ال
 ا  ل.قباملوالقيخش الولد الاوالاخلراالاتات القيخالي الاضوالتامااليتاأليل ال

ل بالالللنالقي لا القيريلراالقي  الرلاالااالقيالضاالدمالاما  القيرال المالق انالمالإب هلءال •
 مالاههأا نال رضههلءالقياااههوالاههنال)خليبرههخ اليألههاموالقياامااهه (الالقيتهه م القياههاال ب لهه القيتههلي 

اوالاختهههل القترهههاتال المالاتم هههقالقيابايههه القيااكلائههه ال)خليبرهههخ اليألهههاموالقيبلايههه ( الاأوههه القيهههامق
 القياا هها القياههاالاف ضهه لالقيههاموالق رضههلءالقياامااهه الشههللالقيتاههلالقيريلرههي الاههاالقياااتههل

قي اهه  الإي  ههلالاههنالقيههاموالق صههلالامههاالالمالقيمضههلءالاليمههل خلرألهه الارهه القرههام ق دلالقيريلرههاال
اهنالرمقاهلالاه ا الصهاالااتهموالإيه الت لهل ال دهميي الالده االق و ه  رأل الاهلالصهاالااته ضاليه ال

 اغ  الاشلر القيك االاالاالقياموالق  ب المالشتمب ل.
القيهاموالقياامااه الااليه الخامقيهلالاهنالقيهاموالقيبلايه  الت هتال دهخت القيملرها اللالال دخت  •

االثههلالقيامقاههل الاايههوالق اهه ق الخغههضالقيبضهه الرههنالافههلم الارههام القيباههم الت ههتالدههاال
 دخأالقياتلاهلال ها الله نالشه للءالخملرها القيتاهلءالامللهلالق وه  الاهوالاتهميضالقيهاموالق صهلال

قكارههل القيمهها  الرألهه الابههاالالخاههلاليرههلرادلالرألهه الااههلممالقيورههلئ المالءلضههباههمقالربههاالقتصا
 قيابلاو.

اواأله الآاهلوالاها جالااو القةصألياي القياا ا الديغ القياااوالاهاالشهللالابامه الااهل  الته   ال •
قيا ا خههل اليههناليكههلالرضههمالمامههلاليافههلم الةهه م القيباههم المالبةهه قالةا ق ال نالدهه االااليم ههلال

قتصادههلاي الوههالوالااه  الاتمميهه الاإب ههلالتالااضههانالاهاالنالاههنالاتم ههقالامههل  الاهاالقي يلكههلال
 اللاههههلال هههه  الختههههضالقتصادههههلا  نال نالقيا ا خههههل القةصأليايهههه الات لههههلالبتههههمالقاتههههلاالاا لهههها

رألهه الاكلاههلال راههقال ااههلممالااهه االإصلاهه الابامهه الااههل  التهه  الاههنالوههالوالالقياا هها الاباههم ال
خفهاأال رهمقص لالامهاالالبتهمالقت اخهلااللهباطالاهنالقيريلرهل القتصادهلاي القيااوالخليهاموالق صهلال
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ماليلفهلاليابشهآا لالقتصادهلاي ال نالاتاهلاللهامنالص هماال ال القيااامل القياال   المالقي  رهاليي ال
 الالقياام لالقياامق االيتاأليل القةبالج.الخالال افقالمالاااألخل 

 لثانيا: أهدا  اإلقليمية الجديدة و الفرق ننيها و نيق المنهج التقليدي للتكام 
 أهدا  الدول المتقدمة-1

ق صهلالامهاالالاهناليماالا ت القياموالقياامااه الده االقيدهيغ القياا ها اليألاكلاهلالاهوالقيهاموال
ال1 الالاكفلالي لالاتم قالااامر الانالق داق ال دا ل:

القياألهميأقتصادهلا  الرهنالا  هقالضالنالام االقيهاموالقيبلايه القياشهل ل الخاره   القةدهالحال •
لامههاي الارههلراق الياتاههلال رخههلءالقياك هه  المالارهه القياماهه البتههمالام ههاالاههنالقترااههلاالرألهه ال

 قيمال القيولص.
خهههه القيااااههههوالقيههههامياالاههههاالقيرهههها بل المالالقيههههاوألصالاههههنال رههههألم القياتمبههههل القيهههه  الاليهههه  •

 وهه الإيهه القياتمبههل الخاههلالاتبيهه الاههنالراههلءالامنالالخأبهه الصههاالآنالق مقناليألاتههموالاههنقتارههلءال
 رهههألم القياتلاهههلالقتصادهههلا القيااخهههلاو المالدهههمالاهههلال األهههقالرأليههه الق وههه الخالههها القياشهههل ل  ال

امهههه الرألههه الصهههها القيارهههلمق  المالدههههمالقااههه قضال اههههلااالقيههه  اليفاههه ضال نالاايههههوالق اههه ق ال
اهنالالش اال ات نالرأل القيهاموالقيبلايه الصلميه التاه الاتدهلالرأله الاهلالاتامهااماليكب الالقيمقصو 

 امقيلالامللأل .
إ اهلاالاهه صالتباشههل البشهلاالقيشهه لل القيتلاألهه الاهاالقيههاموالقياامااهه الرله القيتههاما الاأك ههاقال •

 قيرلئاالبتمالامريوالبشلااليش لل الااتاا القيابريل .اليألاما القيتلياا
اامااهه الرألهه القيههاموالقيبلايهه الخاههلالاههاال يهه القيتاههلالرألهه الاهه ضالقيهه   القيريلرههي اليألههاموالقي •

اللبةا لاللارم الض م  الاتم قالقيايام قاي اللهأا ال هاالم الاهوالقيمه ق القتصادهلا قتصااقءال
الماللفلي التممقالقتبرلناللالالافر دلالقيهاموالقياامااه  المالدهمالاهلاليتبهاالي هلال   ته اليألاهاول

 ااالقيش منالقياقوألي الااالقياموالقيبلاي المالااالار  التلماا ل.
 
 

 لدول النامية:أهدا  ا-2
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اههاالقياكههاال القتصادههلاي القةصأليايهه الاههاالشههلأل لالقياا ههاالا هها القيههاموالقيبلايهه الاههنالم قءالقبههاالا لال
ال1قي الااامر الانالق داق ال دا ل:

اتف ههمالاتههات القيباههمالقتصادههلا الرههنالا  ههقالقترههاثال الق ابلههاالقياخلشهه المالإدههالحال •
لرل اليدههههت المالقيختههههمت الماللهههه قالا صيهههه الدههههبقيا ررههههل المالقترههههافلا الاههههنالقيولهههه ق ال

ابا ا هههلالامنالماهههماالرهههمقالإصألياهههاالاتاهههااليتاهههاالي هههلالقيمصههه القيكهههلاااليألباهههمالمالقكارهههل ال
 قيما  القيابلاري .

  خهههه الدهههه االقيههههاموالاههههاالضههههالنالقيمدههههمواليألرههههمققالقيكلهههه  الصدههههاالاف  ههههقالاباالا ههههلالمال •
 . قترافلا الانالقياكبميماي المالقتراثال ق الق ابلي المالد قالااالةلالامق االاما القيتميا

قيافلمضاالي ه االقيهاموالاهاالقاهل القيافلمضهل القياال  ه القيااتهاا الق اه ق الالاممي القيا لم •
 االاليلرل لالصم الرأل القيارلما .

قياضههههاالاههههاالريلرهههه القةدههههالتل القتصادههههلاي  الت ههههتالختههههضالدهههه االقيههههاموالاههههاالدهههه اال •
قتافلصهههل الاهههنال اهههلالابف ههه الاما  هههل الدهههبامقالقيبمهههاالقيهههامياالمالقيلبههه القيهههامياالاهههاالقاهههل ال

 .ااالقبا لجالريلر الي ل قيي الات    الل الب ا لقةدالتل القتصادلاي الت تالاث
مال نالالقيكل هه  قيكيلبههل الردهه الالاههاالصضههي القيكاألهه القيت اهه  الإنالقيتههلي القآلنال دههخأاليتههي  •

يههي الللهها لالي ههلاللههلاليكمب ههلالالاههاالامقا هه القيتمياهه الق اهها قياكاههلالقةصألياههاالدههمالقيرههل لال
رههاايوال نالق برهه الياتم ههقالقيمهها  الرألهه القياتههلمنالقيههامياالاههاالةأل ههل الامأل ههلالاههنالقيههاموالا

اتمههقالابفهه ا القيمهها  الرألهه الاتم ههقالشهه االقارههل القيرههمق الاههنالوههالوالاههما  اللاألهه الت اهه  ال
ا اههوالاههنالراههلالقيابشههآ القتصادههلاي  اللاال ب ههلالاههنالقترههافلا الاههنالماههم ق القيباههلقالمال

رلههه القيمههها  الرألههه الاتم هههقالتاههه اللل ههه الاهههنالقياليتهههل المالاهههاالقبشهههلءالاشههه مرل الاشههها ل ال
 اوهه اللههلالاههنالرههااالقيرههللنالمالتاهه القيبههلاجالالقيتههاماالقيما  هه الاههاالاواألهه القيااههلت  الم

قتصادهلا المالابةاه القياتهلمنالال ا ا هللاتيل اليكاأل القيابيلالقيالماه  الافهاالا قره الالقيمماا
قاوهه  الاتيههل قالياتمههقالال2020قيابايهه الخلرهه الججقترااههلاالقيااخههلاوججالرههنالقيباههمالتاهه الرههب ال

مالال يههل الامتألاال150الاتألههااأل ههمنالبرها المالبههلاجالال150اتهات الباههمال كلهه الرهااالرههللنال
رألههه الوارههه الاموالدههها:القيدههه ن القي بهههها ال مرهههيل الال1995قبالهههقالدههه قالقيشههه االاهههاالرهههب ال
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قيهاموالاكهمنالصهلا  الرأله الاتم هقالال.المالاشه  البفه القيا قره الإيه ال نالده اإبامبيريل القيل قم ل
اتههاوالباههمال رهه  الاههنالخههلصاالابههلاقالقيتههلي  المالاههاالبفهه القيمصهه ال اضههلر البدهه ل لالاههنال

قياههاالتالارههاايوالاههما  القيكاألهه القيت اهه الخاف ادههلالقيااههل  القيتليايهه  المالخلياههلياالاههإنالقيههاموال
  نالابة الإي الاكاال الإصألياي الااما الا  لالد االقيش ما.ال ات نالرأل  ل

 :مقارنة نيق المنهج التقليليدي للتكامل و االقليمية الجديدة -3
 (13الجدول رقي )

 الفرق نيق المنهج التقليدي للتكامل و االقليمية الجديدة
 االقليمية الجديدة تقليلدي للتكامل المنهج ال وجه المقارنة

الإصألي ال مال كث الااالم  نالقصألي اليض الامتالااالم   النااق الجغرا ي 
 

  ترة الظهور
ة   الااالريلقالقيت  ال

قيخل ا مااالةلالرلي ال اكمنالانال
الصال ن

ة   الااالةلالبةل الرليااال
الااتااالق ا ق 

متا الاهأك االقيامل  الياتم قالقي الخصائص االجتماعية والثقا ية
الل ا الب لئا

القيرالحالخليودمديل 

قياالب المامل  القياراميل ال الخصائص االقليمية
القتصادلاي 

قياخل ن ال رضلءالااماامنال اميمنال
القيميلا 

 
 المعاملة التفضيلية

ابأالاتلاأل الافض ألي اليألاموالق صلال
البامق

اال قالصمقراالاارلمي الرأل الللال
قياموالاوالقيرالحالخفا ق المابي ال

اليألاأصأل ال
اتم قالق انالمقيرال المقيمل ال ع السياسيةالدوا 

القيت م 
الار القةرام ق القيريلراال

 
 تحرير التجارة

إافلصيل الافض ألي الالا الخابام ال
الاال  الت  الث / مالإاتلاالاا لا

ابلاقالاال  الت  الاافلم الا  لال
قياا القيااالاراكالالا  لالقياموال

القياواألف الاممالا لال
 

 نااق التجارة
ال رلرلاليألاباال القيدبلري  

ل ا الإتالوالاتلالقيمق اق الرأل ال
القيارام القةصألياا

قيرألوالمقيواال الاوالقيا ل مالرأل ال
الاتم مالقيادا  

 
 راس المال

ات   االاا  ايلالاوالاما  القيش ماال
الق شااليألاكلالالقيبما 

يف ضالاب القيلاقي  الت ل الانال
ق رضلءالق كث الاماالالإي ال
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الق رضلءالق صلالاماال
كالال  الالإي الا تأل المريا الارا العمل

الرباالقةاتلا
   الاالحاليامقاباالقياموال
الق رضلءالق صلالاماال

 
 تنسيق السياسات

اا ااالاوالامريوالدالتيل ال
رألا الامقالمابي اليشل  الا  لال

الللالقترضلءالخليارلم ال

إرالءالممنال كل الياالي ال
القيش لل الااتاا القيابريل 

متا الإصادلاي الرأل ال الال نال المرحلة النهائية
الادلالإي المتا الريلري 

لرلالا تأل المت ا الاماد الرأل ال ر
الات   القياال  المت ل ال   القيالو

قياموال ق القيريلا )القياموال االارا  الفاعلة
القيمماي (

قياموال ق القيريلا الم ألت الا  لال
القيفلرأل نال   القيامي  نالام قالا ال

الراالاالرأل :تلخالانالقراقاالقيالي ال:قيادا 
 .52-51، ص-، مرجع سبق ذكره، صين النظرية و التطبيقالتكامل االقتصادي اإلقليمي بمحمد محمود االمام، -

-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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 تجارةالمبحث الثاني: اتفاقية الـ''جات'' و تحولها إلى المنظمة العالمية لل
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االت لههه القيرهههألوالمالقيوهههاال المال  م الق اهههمقوالمالق يهههلا القيتلاألههه الرلههه القيتهههاماال هههمقاإنال
االد قالق و  القي  الشه ال قياميي الاتال الانالقد الاا مق القتصادلاالقيتليااالااالقيمص القيتليا

مالقيه  الال1944رهب الججالمقيمه نالقيتشه  نال دا هلالقبتمهلاالاه اا الججله مانالممارا الاام ق الاهاال
اب ههلالمضههوال ضالغههقي رههف الرههنالرهها الباههلئجالاههنالل ب ههلالقبشههلءالقافلصيهه القيهههججال ججالمالقياههااللههلنال

القيممقرههاالقياههاالاتههاالاههنالت لا ههل الماليمههاالشهه ا ات  هه القيااههل  القيامييهه المالإمقيهه الصمقرههاالرلاهه الي
  ههنالاهه القةرههالنالرههنالقبشههلءالال1994مالقيهه ال ليهه الرههب الالقيفاهه  الدهه االقتافلصيهه الااههم قالاههنالاألهه 

اتل الرهنال صهم القيا ررهل القياهاالاها  المالقيااال دخت الختاال ي الال قيابةا القيتلياي اليألاال  
القيبةل القتصادلا القيتلياا.

 ''جات'' الـ التجارة الدولية  ي ظل المالب األول: مبادئ تحرير
 نشأة الـ''جات'' التاريخية :أوالالالال 

اللابةهههي القياخهههلات القياال  ههه اللههه نال دهههاالقافلصيههه الامييههه الااتهههاا الق اههه ق الا تبهههالجججـــاتججهقيههه
الالالالالالالالالالالقيااتلصههها  الرلههه الآييهههل الات بههه الاتلههه الرالصهههل الدههه االق اههه ق المالااضهههانالتممصهههلق اههه ق ال

مالاهههههنالاباألهههههقال نالقيااهههههل  القيامييههههه الدهههههاالاتههههه  القيباهههههمالاياهههههلالل ب هههههل الالمالقيامقاهههههل الااخلايههههه 
ال  الرألههه الات  ههه القيااهههل  القيامييههه الاهههنالقيم هههماالقيات  فيههه المقتصادههلا ال بشهههأ القيههههججال ججاليألرههه

   القيات  في التاه الارهاأالي هلالخليارهلدا الاهاالراأليه القيابايه  المالاهنالت هتالقيادهاألأالا همال
الالالالالالالالالالالالأل م هههه الالالالخليألغهههه القةباالججاالتفاقيــــة العامــــة للتعريفــــات و التجــــارةقوادههههل اليألارههههاي القيكلاألهههه الجج

ال.ججGeneral Agreement on Tariffs and Tradeجج
اب ههلال مالقياب ماهه الو اهه الاموالقيتههلي الختههاالقيتهه  القيتليايهه الق ميهه الرههمقءقالقيابادهه  الاليمهها

الالالالالالالالالاب الههههه البا اههههه الاهههههاا  القيالصهههههل القةبالايههههه المالقباشهههههل القيخاليههههه المالقياا مبيههههه الخلصادهههههلايل 
مالقياضهو المالقيتا ههاالاههنالقيةههمقد القتصادهلاي الق وهه  القيغ هه الدههتي  المالدهمالاههلالاتههلالدهه اال

قتصادهلاي  المالدهمالاهلال ااأله الالبهاالريلره الااالتلا الالر الإي الإرهلا اللبهلءالديلكأل هلالقياموال
الالالالالالالالالالال هههاالقيتلاألههه تأليههه المالاشهههغ لال كلههه الرهههاالاالهههنالاهههنالقيتالئيههه الاهههنال اهههلالارههه القيدهههبلرل القيا

ا اه الاهنالرمقئهاالخلةضهلا القيه الاتم هقالإاه قءق المالامأليصالقيتامالااالاهمقم نالقياهاامرل  ال
اجالاهه القيهه الاغايه القيتلاهه القياامق ها الاههاالقتافههلقالقيتهل  الماليمههاالبههقي رهم القياا ليهه المالقياهاالامال

الالالالالالالالالال يهه الام هههاقاليت  هه القيااهههل  المالقبوفلضههلالاألتمةههلالاهههاالتاهه القياخهههلات القياال  هه القيامييههه الرههنال
ال.1929الالللنال د الق رخل القيااال ا القي الة م ال ما القيكرلاالقيكل  الرب المالدمال
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الالبهلالاب هلالخهأنالقتره ق الاهاالاه ضالقيم هماالرأله يإقيثلبيه المالالمالختاالب ليه القيته  القيتليايه 
يه الإمالتاه الررهل   المالدهمالصهاالاهلال ه ا الختهاال يه القي الصيل الت م الاال  ه الالقياال  الر  ا 

راأل الاموالقياتم الرأله الوألهقالبةهل القصادهلا اليتاهلالرأله الال قب يل القيبةل القياال  القياميا
الل   القيملئا .م لا الت لي القياخلات القياال   القياميي الرنالا  قالإيغلءالقيم ماالقياا

مالااالقاهل الده االقيتلاه اللها  القيافلمضهل القياال  ه القيامييه القي لااه القيه الاتاهي القيم هماال
القياال  ه القيملئاه اللبهلءقالرألهه الامدهي الاهنالقيااأله القتصادههلا المالقتاااهلرااليألاه القيااتهها 

ال1947 الثههه الاهههاالاب ههه الرهههل ال1946اهههااليبهههانالرهههل اليتمهههاالاههه اا الججالقيااهههل  المالقيامةههه ججال
مال رههههف  الدهههه االقيافلمضههههل القياههههاالقافههههقالرألهههه الارهههها ا لالال1948بههههلالرههههل اليابا ههههاالاههههاالدلال

 مالججا ثههههلقالقيااههههل  القيامييهههه ججالقيوههههلصالللألههههم  الججقافلصيهههه القيااههههل  اللإدههههاالحالججا ثههههلقالدلالبههههلججال
اهههاالالبههه الججالITDقيامييههه ججالاهههاالالبههه المالقةرهههالنالرهههنالقبشهههلءالججابةاههه القيااهههل  القيامييههه ججالجج

ال1آو .
ق ا  ليه الختهاال يه الاهنالوهالوالرهت  لاليامقاما هلالرأله الالمالدمالالال اضها القيمتيهل القيااتها 

قيا ثهههلقالمالرههها الر ضههه الرألههه القيكهههمبا  الق ا  لهههاالوماهههلالاهههنالقبامهههلصالقيرهههيلا القيمابيههه ال
اال ا ههلالقيول ايهه الاههوالخههلصاالاموالقيتههلي  المالاتلشههيلاليكههلال يهه الارهه الق ا  ليهه الرألهه الابةههي ال

ق اه ق اليابةهي الل ها القيافهلمضالرأله القافلصيه الااتهاا الال1947إي الرمهاالاه اا الاهاالاب ه ال
قيافلمضهل اللامصيهوالقتافلصيه الاللألأله مالالاميه ال23قيريلر القياال   القياميي المالقي  التضه ا ال

قيتلاهه اليألات  فههل القياا ليهه المالقياال  هه المالقياههاال دههخت الرههل   القيافتههمواللاقيهه الاههنالاههلبفاال
ال.1948

اهاالمال ال الاتث الإاه قءق القيادهلاص الرأله الا ثهلقالقيااهل  القيامييه القيه  الاه القيامدهلالإييه ال
رأليه الاهاالشه  القيادهلاص المالقيااالقبا  الل اضالقةاق  الق ا  لي الال1947ش  الال  الرب ال

الججال ججاليألباهههمالقيااههه االإيههه ال نالمقيههه الرب هههلهقيههه ال دهههخأالقيخهههل الافامتهههلال اهههل ال1950ايرهههال ال
قياهاالا ما هلالربهااللاقيه الة م دهل اللهلال نالده االقتافلصيه الصهاالااهم  المال وه  القيدف القيا صاه ال

ال. الااالقيرخت بل اممال القيابةا القياميي

                                                           
 .249 .، صسابق، مرجع التجارة الخارجية بين التنظير و التنظيمسامي عفيفي حاتم،   1

   ،لي، يالبرازيل، ش لكسمبورغ، النرويج، سوريا، لبنان، تشيكوسلوفاكيا، استراليا، نيوزلندا، كندا، فرنسا، بلجيكا، هولندا،الدول املؤسسة لـلـ''جات'': أمريكا، بريطانيا

    كوبا، جنوب افريقيا، الصين، بورما.
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قيااهههل  الالصهههاالقاوهه  الب اههلالمقضهههتلال  اكههمالرألههه الات  هه المالرألهه القيهه   الاهههنال نالقيهججاههههل جج
قياميي القيرألتي الانالقيم ماالقيااالاتمقالت لا لالإتال ب لالخلي   الانال ي الصهاالقواهل  الااامره ال

ال1انالق داق الااألوصالايالال ألا:
اتم ههقالارههاميل القيتاههلالرألهه ال اههوالارههام الاتيشهه القيههاموالقيااتلصهها المالقيرههتاالبتههمال •

 قيامة القيكلالالل ل.
قيمههمااالقيتميمههاالمالابشههيطالقياألهه القيفتههلواللهه نالق اهه ق القي اههوالاههنالارههاميل القيههاولال •

 قيااتلصا .
القياخههلات المالقيامرههوالاههاالقةباههلجالمقترههاغالوالقيكلاههلاليألاههمق االقتصادههلاي القيتليايهه ال •

 قياال   القياميي القيرألتي .
لال ههه اخطالل هههلالاهههنالم هههلا القترهههاثال ق الاشهههايوالقيت لههه القيامييههه اليههه  م الق اهههمقوالمالاههه •

 قيتلياي .
 قيامقاالق ميي .ر مي القيمدموالإي الق رمققالمالادلا ال •
 قبا لجالقيافلمضل اللمر أل اليتلالقياشلال القيااتألم الخلياال  القياميي القيرألتي . •
المالإمقي القيم ماالقياتأليه الاهنالوهالوالاوفهيضالقيم هماضالنالم لا التا القياال  القياميي  ال •

ال .قيكاي المالقياا لي
 مبادئ الـ''جـات'' و وظائفهاثـانيا : 

رألهههه الااامرهههه الاههههنالقيممقرههههاالمالقيضههههمقخطاليابةههههي القيااههههل  القيامييهههه اللهههه نالالامههههم القيهججاهههههل جج
ال.اااثلالااالاخلائالرلا المالمةلئ الاألام الد االق ا ق الخليام االل لق ا ق القيااتلصا  ال

 مبادئ الـ''جـات'': .1
ألات  فههل القياا ليهه الرهها الاخههلائال رلرههي اليضههالنالاتم ههقال دههاقا لالاضههاب القتافلصيهه القيتلاهه الي

ال2ااثلالايالال ألا:
 مندأ الدولة األولى بالرعاية: -أ

يتاالد قالقيالا الانالقياخلائالق رلري القيااالامم الرأل  لالاألرف الت   القياال  القيامييه الاهاالإاهل ال
القيهججاهههل ججالمالقيامدههماالل هه قالقيالهها الدههمالاههبأاللههلالاهه  الاههنالق اهه ق القيااتلصهها البفهه القياتلاألهه 

                                                           
 .254 .، صسابق، مرجع التنظيم التجارة الدولية بين التنظير و سامي عفيفي حاتم،   1
 .212-210 .ص ، ص(2010دون دار نشر،  : مصر)ة الدولية، كلية التجارة بنها، جامعة الزقازيقالتجار  ميراندا زغلول رزق،  2
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نالص هههاال مالشههه االمالمالاهههنالامقيهههلالمالإرفهههلءق ال اااهههوالل هههلال  الاههه  الاهههاالرهههمقالقياميههه الاالقياابمتههه 
اا  مالماليراثب الانال ي القيا ا خل القةصأليايه المالقياهاالااهبأالقياميه القيابةاه الإي  هلالاوفيضهل ال مال

الار يال .
واليل بيهه اليألههامالقلاههلاليرههاثب ال يضههلالقياخههلاوالقيااههل  اللهه نالقيههاموالقيبلايهه الل هها الاشههايوالقيااههل  ال

 االدهههامنالقتياهههمق الخاهههبأالالقيافضهههألي  هههتاليتهههقالي هههلالقلههه ق القافلصيهههل الاياهههلالل ب هههلاليألااهههل  القيبلايههه  الت
بلايه القياهاالقياتلاال الياموال و  التالادب اللاموالبلاي  الدبهل الا ا خهل القيتاليه الاهاالقيهاموالقي

 الاهنالشه االقياميه الق ميه الخلي رليهال ت هتالاتفهقيدبلرل القيبلشهئ الااو دلالقياموالقيبلاي اليتالي ال
ليايهههه  اللهههه ي القيامقيههههلاللرا لالقيمي هههها القيهههه القيمهههها  القيابلارههههي الاههههاالق رههههمققالقيتقيههه القنالادههههلالدههههب

مقياهههاالياألهههقالرأل  هههلالقرههه القيبةهههل الالقياابمتههه اليألهههاموالقيبلايههه الاهههنالصلهههلالقيهههاموالقيدهههبلري القياامااههه 
قياتاهه اليألاضههأليل القياال  هه الت ههتالاتدههلالقيههاموالقيبلايهه الخاماخهه الرألهه الشهه ماالاال  هه الايرهه  ال

ال.مققالقياموالقيدبلري القيااماا قي ال ريار  لالمدموالدلا قا لال
اإنالللالاميه الرضهمالاهنالقيهججاههل ججالاتدهلالرأله الللاه القيامقيهلالقياهاال ها القتافهلقالالمالرأل الد ق
 الالرهههاقالقيامقيهههلالقياهههاالاابت هههلال  الامياههه نالخهههلصاالق رضهههلءالرألههه القيارهههام القيثبهههلئارأل  هههلاللههه نال

قياا لها الاليختض الالقيختضالااالقاهل ال  الشهللالاهنال شهللوالقياكلاهلالقتصادهلا الاثهلالقتاتهلا
        الالالالالالالالالالمالااالاثلالد االقيتلي الامطالتالاباملالد االقيامقيلالقي الخلصاال رضلءالقيهججاهل ججالال

 مندأ تخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة: -ب
إنالقي ا القيب لئااليألبةل القياال  القيامياالااتااالق ا ق الااالةلالقيهججاهل ججالدمالات  ه ال

يألامدههلالإيهه الإاهه قءالاوفيضههل الاا ليهه الااخلايهه القيااههل   المال يهه الخليههاوموالاههاالافلمضههل ال
رألهههه المق اق القيههههاموالق رضههههلء الاههههوالقتياههههمق الختهههها القيألاههههمءالقيهههه القيم ههههماالقيكايهههه ال مالبةههههل ال

 المالاههاال يهه الاههبصالقيتدههصال مال  المرههلئلال وهه  الاههنالشههأب لالإرلصهه الت لهه القيااههل  القيامييهه 
قيتدهصالالقيالا القيتلاي الرش الرأل ال ب التال اممالا ضال  الص هماال  ه الات  فيه الاثهلالبضهل 

 مال  الص ماال و  الرأل القيرألوالقيارام ا ال مالقيادها  الإيه ال  الاه  ال مالا قويصالقترا  قاال
آوهههه الاهههههاالقتافلصيهههه  الم ههههها الرهههههلا الارهههها لالقتيامقاهههههل الاهههههاالاههههاقموالقياوفيضهههههل القيولدههههه ال

مامههلاليتلههل القياههلا القيثلبيهه الرشهه الاههمءقالتالالادههخأالدهه االقياههاقموالقيااتلصهها  الت ههتالخههل ا ق 
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ماليالتهكال نال تلههل الده االقيفمه  التالاره  الاههاالميه الاههاالةهلالقيهججاههل ججال ااهم الاهنالقيامقاهل القيا
ال1ختضالقيتلت القياليا:

وا ههه  الاهههاالص هههمااللايههه اليدهههلا ق الرهههألت ال  قئيههه ال مالضههه م   الات ضههه اليتهههامتالبمهههصال •
 .لايلا ل

تههلت الاال ههقالاتههل   القيادههب  المالقيا ا هه القيههاميااليألرههألوالقياقوألهه الاههاالباههلقالقيااههل  ال •
 قياميا.

 قيم قري المالقيرالي .الضالتدصاللاي الااالتلي القياباال  اممالقيألامءالإي الا ال •
 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 

 همقالاهاامرل القياميه اليتاهمالارها اال مالتهامتال اممالا ضالص مااللاي الااالتلي الاته ضالا •
بمصالوا  الااالقتتايلال القيبماي القياميي المالات ضالده االقيم هماالخدهف الا صاه الاات هاال

 قيامي اللإمقيا لالرباالممقوالرل الا ض ل.
قتياههههمق الخليا ا هههه القيههههامياالااتههههاالق اهههه ق الاثههههلالا ا هههه القياباماههههل الت ههههتال هههها الاتا ههههاال •

التدصالقرا  قااليتالي الدبلر القيابامال .
 القياههاالاألاههأالقيهه القيم ههماال  هه القيات  فيهه ال نالتالااوهه ال الق اهه ق القيااتلصهها مال بخغههاالرألهه ال

إاهه قءق الاههنالشههأب لالقياا  ههماللهه نالق اهه ق القيااتلصهها الق وهه  الاههاالقتافلصيهه  المال يهه المامههلال
القياا ليه القياهاالاتهاتاليبصالقيالا القيثليث الرشه الاهنالقافهلقالقيهججاههل ججالمالاأوه القياوفيضهل 

الدم ا ن:الااالقال الد قالقيالا 
رخههل  الرههنالقياوفيضههل ال  هه القياخلشه  اللهه نال  الامياهه نالمالقياههااللهه نالقيههاموالالالصــورة األولــى: •

 قيااالارا الخل ا ق القيااتلصا .
  ههه القياخلشههه  اللههه نال  الامياههه نالمالقياهههاالابالهههقالرخهههل  الرهههنالقياوفيضهههل الالالصـــورة الثانيـــة: •

 األملئيلالرأل الاموال و  البا ا الاال قالش االقيامي الق مي الخلي رلي .
 أ الشفا ية:مند -ج

                                                           
 .154-152 .ص ، صابق، مرجع سمة التجارة العامليةظمي و منعوملة النظام االقتصادي العالعادل املهدي،   1
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دههه قالقيالههها الإيههه الات هههاالقيهههاموالق رضهههلءاللبشههه الللاههه القياتألماهههل التهههموالقيألهههمقئأالمقيمهههمقب نالالاههه ا 
اللههليام ي ر صألهه الااههل  القيوههاال المالقيرههألوالمالللاهه القياال رههل القيشههلئت القياههاالاههنالشههأب لالالقيمابيهه 

اموالقياا لها الاتههاوالقي رههم الماللهه قالقيم هماالقيااتألمهه الخلترهها  قاالمالقيادهها   اللاهلال اهه الرألهه القيهه
القيااتألم الخلياال  الصللالاومي لالت مالقيابف  .البش الللالقيااقل  المالقةا قءق القيااتلصا 

 مندأ المفاوضات التجارية:ال -د
أل ال مرههالخلراخل دههلضهه م  التاايهه المال يهه القيهه القيافلمضههل القياال  هه اليتالهه الدهه قالقيالهها القيألاههمءال

مالقياهههاالاهههبصالرألههه الالجججاتهههااالق اههه ق القيااتلصههها جاليهههار القيبةهههل القيااهههل  القيتهههليااالمامهههلاليملرههها 
قياال  هه القيامييهه  المالالامرهيوالاقئهه  الدهه االقيافلمضهل المالقياغألهه الرألهه الدهف القيثبلئيهه الاههاالقيتالصهل 

اهاال نالقافلصيه القيهججاههل ججالتالااأله القيدهالتيل القياهاالاالب هلالاهنالق و الل  قالقيبصالا اوال داي ال
 اتهههلالاهههنالمالدهههمالاهههلال القاخهههل الق اههه ق القيااتلصههها الرألههه الرههها القةوهههالوالخأتلهههل الدههه االقياتلدههها 

قياهاال ها التهموالقيكيفيه الض م  الانالقالالاال نال اه ق القياتلصهاالاهنالقتافهلقالالقتال القيافلمضا
 ال مالاههاالتليهه البشههمءالبههمق الااههل  اللهه نالامياهه نال مال كثهه الاههنالق اهه ق الا  ههلالابف هه الدهه االق تلههل 

قيهججاهههل ججالرألهه ال ب ههلالقتاههل الالقيااتلصهها  المالاههاالدهه قالقيودههمصالاإبهه اليالههنالقيبةهه الإيهه الابةاهه 
الالالالالالالال1مضاالقيابلر اليابف  ال تلل القياتلدا ال ماليارمي القيابلمرل القياال   القياميي .قيافل
 منـدأ المعاملة التفضيلية للدول النامية: -ه

 الولد الختاال نالقافمه الق اه ق القيااتلصها الرأله ال1966صاالا القراتاقتالد قالقيالا الااالرل ال
اههه ق الاايهههوالق اههه ق المالقيههه  الاضهههانالقرالل ب ههها اتههها لال تلهههل القيهججاههههل ججالاهههاالقاهههل الاميههه ال

مضهت لالمال  لا هلالاهاالاتم هقالالقيااتلصا الخأداي القياال  القياميي اليألاموالقيبلاي  المالضه م  الا قرهل 
ل هلالولده المال نالدهه االق دهاق التالااتهل ضالاههوالالمال اهوالارهام القياتيشهه الا افتهه الماتهات الباه

ا القيههاموالمالرأليهه الامههاالاهه القتافههلقالرألهه الضهه م  الارههلرالقيهججاهههل ججق دههاق القياماههما الاههنالإبشههلءال
مالابميهههوالديلهههلالدههه االقيدهههلا ق الاهههوالقيرهههالحالي هههلالخامقيهههلالقيبلايههه الاهههاالم هههلا التدههه أل الدهههلا قا لال

إضهههلاي الارهههلرادلالرألههه الميهههمجال رهههمققالقيهههاموالقياامااههه  المال يههه الامنالااليلا هههلاللامهههاي الابهههلمت ال
الال2املللال ي .

 األاراة مفاوضات التجارية متعددثـالثا: دور الـ''جـات''  ي تحرير التجارة مق خالل ال  
                                                           

 .130 .ص ،(1987 ،دار النهضة : مصر)السياسة التجارية الخارجيةإبراهيم محمد الفار،   1
 .37 .، ص (1995س الغرف التجارية الصناعية، مجل : الرياض) و أهم انعكاسات ذلك على االقتصاديات العربية والدة منظمة التجارة العامليةجمعة محمد عامر،   2
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والانالوالوالقيافلمضل القياال   الرأل الات   القياال  القيتلياي الانالوهالاليماالراأل القيهججاهل جج
إصلا البةل الاال  الرليااالا ر الرأل الالا الاتااالقيا ق القيااتلصا  الا ه االقيافلمضهل الراأله ال

ي هلالصههم الالقيااهل  القيامييه  يات  ه القيتالصهل الرليايهه الالدهيغ رأله الاشهل لالقتاهل القيابلره اليوألهقال
ال1947قيااتلصهها  المالاههاالدهه قالقتاههل القبةاهه القيهججاهههل ججالابهه الإبشههلئ لالرههب اليههمق الرألهه القيههاموالقت

الثالباالامت الافلمضي .
 الجوالت الخمسة األولى: .1

ا  ههلالاهه الرمههاالواهه الاههمت اليألافلمضههل  الاهه القيا ل ههمالال1962-1947وههالوالقيفاهه  الاههلاللهه نال
خليفتهههلالدههه االقياهههمت الاهههاالالرألههه الات  ههه القيااهههل  القيتليايههه الاهههنالقيم هههماالقياا ليههه  الماليمهههاالباتههه 

ألههاالاتم هقالامهاالاللل هه قالرأله الا  هقالإمقيهه القيم هماالقياا ليه الاههنالما ه القياهاامل القيرههألتي المالاياهلال 
ال د الالالا مالقيامت القيوار الق مي اليافلمضل القيهججاهل جج

 (41جدول رقي )
 الخمس جوالت األولى لمفاوضات الـ''جـات''

عدد الدول 
 المشاركة

 أهي ما جاء  ي المفاوضات ــاد ترة االنعق المفاوضات

ال23
ال
ال

الافلمضل الاب ه 
ال-رهميره قالال-

ال.%15اوفيض(اللبرخ الال48000لألغالرااالقياوفيضل ال)ال-ال1947
  المالدهههمالاهههلالاهههنالتاههه القيااهههل  القيتليايهههال%20ات  ههه الاهههلاليمهههل  الال-

الاأليل الامت .الال10يتلاوال
الافلمضل الآرهاال13

ال-اهه برههلالال-
ال.%25رخ البالاوفيض(ال500لألغالرااالقياوفيضل ال)ال-ال1949

الاموالاا ا .ال10صلموالال-
افلمضل الال38

الام لمق 
ال-قباألاه قالال-

1950-
ال1961

اليض(.الاوفال7800لألغالرااالقياوفيضل ال)ال-
الاموالاا ا .ال4صلموالال-

الافلمضل الاب ه ال26
ال-رهميره قالال-

1955-
ال1956

القيتلياي .الاأليل الامت الانالتا القياال  ال3ات   الالاليتلاوالال-

الافلمضل الاب  ال26
ال-رهميره قالال-

ال)امي الا ألمن(

1959-
ال1962

ال.%7لألغالبرخ القياوفيضالااالقيات  ف الال-

القيادا :الانالقراقاالقيالي 
 :1993إلى  1963الجوالت مق  .2
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مالشه ا الدهه االقيفاه  الثههالتالاههمت القتاأله الاللبههلالدلاههلالياا مدهلالرههنال   دههلالاهنالقياههمت الاههاال
الاههننالدههتمخل المالخلياههلياالاههاالاههلالمقا اهه الاههال اههموالقيفاهه  القيمابيهه القياههاالقرههاغ صا لالقيافلمضههل 

مالاههههاال دايهههه البالئا ههههلالمالقيامضههههمرل القياههههاالابلميا ههههلالاههههنالا هههه ال وهههه  المالاااثههههلالدهههه االاليهههه لتب
ال1قيامت الاا:

 (:1967-1963جولة كينيدي ) .أ
صيهههههلا الاميههههه الاا ههههها الاهههههنالالختهههههاالامقامههههه القيكهههههمبا  التلميههههه القيمتيهههههل القيااتههههها الق ا  ليههههه 

اميه الال63قيام  ال(المالضا الاأل ال1967-1963قيافلمضل المالقيااالقراا  الوالوالقيفا  ال)
 المالللبه ال دهه القيامضهمرل القياههاالابلميا هلالدههاالاههنالتاه القيااههل  القيتليايه ال%75ااثهلالبتهمال

ال.اللات القة  ققإا قءالاوفيضل الااالقي رم القياا لي المالإص ق الإا قءق ال
مالصهاالاه القيامدههلالاهاالدهه االقياميه الإيهه الاتم هقالاوفيضهل الاا ليهه ال ها الابف هه دلالرأله الواهه ال

إيهه الال1967مال يهه القلاههاقءقالاههنالاههلبفاالال%20رههخ اللههلالاب ههلالا قتههلالرههبمي الاارههلمي ال لألههغالب
 اللاهلالاهه القيامدههلالقيه الرمههاالقافلصيه الياللاتهه القة هه ققالرأله ال رههل ال بهه ال1972 ليه الاههلبفاال

قيافلمضهههل الصهههاالال نال وهههلالخممقرهههاالقيابلارههه القياال  ههه القياشههه مر اللههه نالقيهههامو المالخهههلي   الاهههن
إتال نالقيهاموالاموالقيبلايه  الامدأل اليختضالقيامقيلالخليبرخ اليختضالقياباال ال ق الق داي اليأله

ي الارافاالانالقيبالئجالقيااالامدأل القي  لالام  الل ب ا اليألافلمضل الرأله القيبتهمالقيه  القيبلاي ال
 دههالالخامقيههلالافضهه ألي الاههنالللبه الاأاههلالايهه  اللههلال نالختهضالقيههاموالقيبلايهه القياههاالللبهه الااااهوال

االقي رهم القيااماا  الاماالبمصالتاالقيافض لالخليبرخ الي لالخرل القياوفيضالاالقياموالقيدبلري 
قياا ليهه القيهه  التدههأل الرأليهه الختههضالقيههاموالقيبلايهه القياههااليهه الاكههنالااااههوالخههأ الافضهه لالاياههلال

ال2رلق.
يهه المالقيامدههيل الإتال ب ههلالدهه قالقياهه اا القياههاال رههاا لالرههل ال   المالرألهه القيهه   الاههنالقيا قرههل ال

الهههها القياما ههههقالماليههههي القاوهههه  الرألهههه ال رههههل الاأوهههه الشههههللالقتيههههمق اليألههههاموالق رضههههلء اللاههههلال
 نالادهههخأالقيهههاموالقياامااههه ال صأليههه (الااهههلال ضهههت الاهههنالا هههماالقياههه اا الالقيادههم  ال)وماهههلالاهههن

خلةضههلا القيهه ال نالقيههاموالقيغبيهه الا ااهه الختهها المرمرهه الابةاهه القيهججاهههل ججالاههاالارهه مي ا لالرههنال
 الالامياالا ل الابةي القياخلاوالقياال  .ال

                                                           
 .214 .، صسابق، مرجع ، التجارة الدوليةميراندا زغلول رزق  1
 .60 .،  ص(1999 دار النهضة العربية، : مصر)رة العاملية و مدى تأثيرها على اقتصاديات الدول العربيةاتفاقيات منظمة التجاإبراهيم محمد الفار،   2
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 (:1979-1973جولة اوكيو ) .ب
ماللألههغالرههااالال القياا ليهه مالابلميهه الدهه االقياميهه القيم ههماال  هه القيات  فيهه  الإضههلا القيهه القيات  فههل

مالدههمالاههلاليتبههاالق افههل المقضههأالاههاالرههااالقيههاموالقياشههل ل المال  اههوالالاميهه ال102قيههاموالقياشههل ل ال
امواليابايههه القتصادهههلاي اليألهههاهههنالقتافلصيههه الياشهههلكلالق يههه القيههه الالبهههاالقيهججاههههل ججالاهههاالقياهههمءالقي قخهههوال

قيااتههها الالاههه اا الق اههه لبهههلءقالرألههه الامدهههيل المالاما تهههل الافضههه ألي المالإرالئ هههلالامقيهههلالقيبلايههه  ال
اهههنالختهههضالي  هههلالدههمالقيهههاوألصالإمالاهههنال دهه القيامضهههمرل القياهههاالاهه القيامدهههلالاليألااههل  المالقيابايههه  

ق القيهه الابةههي الإاهه قءالخلةضههلا ال مال يهه الاههاالقاههل القافلصيهه القيم ههماالقيفبيهه القيم ههماال  هه القيات  فيهه 
قيههمق اق الاهاالتليه التهامتالضهه  الالميضهي الرأله تاللاته القة ه ققالمالقيهار المالاهه ضالقي رهم القيا

ياتبيههه الاهههاالقيهههاموالاهههاالقيهههاموالقيارهههام ا  ال ضههه الإيههه ال يههه ال نالاميههه الامل هههمالصهههااليألدهههبلرل الق
و اههه الخااامرههه الاهههنالقتافلصيهههل القيااتألمههه الخهههليام ي القياا لهههاالمالقافهههلقالقيااهههل  الاهههاالقيألتهههم المال
ق يخههلنالمالقياههلئ ق القياابيهه الاههوالاالتةهه ال نالدهه االقتافلصيههل اليهه الاأوهه الشههللالااتههااالق اهه ق ال

الااالقيامي القيثلاب .يااليم لالالرأل  ل الإتال ب لالللب البمق بة قالي اضالختضالقياموالقيامقام ال
رألهه الا  ههقالقدههالحالقيبةههل الالاتالهه القياتلميهه الق ميهه ماللبههلءقالرألهه ال يهه الاههإنالاميهه الامل ههمال

قيااههل  القيهههامياالااتهههااالق اههه ق  الت هههتالاههه الوفههضالاامرهههطالاتهههات القيضههه  خ القياا ليههه الاهههاال
ق اه القيه  الا اه الال1973رهل الاهنالصياا هلالاهاالال%20قياموالقيدهبلري القياامااه الخاهلال م هاالرهنال

رأليهه القبوفههلضالاامرههطالاتههات القيضهه  لي القياا ليهه الاههاالقيههاموالقيدههبلري الرألهه المق اا ههلالاههنال
ال.1%4,7قياباال القيادبت الإي ال

 (:1993 - 1986جولة أورغواي )الج.
اليألافلمضل القياال  ه الااتهاا الق اه ق الاهن لا القياموالقيبلاي ال  لا لالااالرماالامي الاا ا ال

تهضالمنالااالقيتالصل القياال   الل نالقياموالقيبلايه المالقياامااه المالقيااه قالقيه الخ الالاتم قالقيامق
القيابرهمال المالقياالخه المالقيااهل  الاهاالقياتلده لقيمضليلالقيا ا اليألاموالقيبلاي الااضانالااهل  ال

ةل المالض م  القيبة الااالقدالحالقيبالقيم قري المالإمقي القيم ماالقيكاي المالاللات القيار المالقة  قق
الشللالاامقمنالاوالإا قءق الإدالحالقيبةل القياال  اللالال اض القياموالقيبلاي قيبما المالقيالياالخ

إا قجالقيوهههاال الاهههاالقيافلمضهههل المالبةههه قال دايههه الدههه االقياميههه القيثلابههه المالق و ههه  الاهههنالاهههمت ال
القيهججاهل ججالاالنالامريا لالإي الاميا ناللالال ألا:

                                                           
 .163 .، صابق، مرجع سعوملة النظام االقتصادي العالمي و منظمة التجارة العامليةعادل املهدي،  1
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 :1990ال-ال1986امي الق م  مق الق مي ال •
اميهه الاههنال اههلالال123لمضههل القيهججاهههل ججالمالقياههاالضهها القياميهه الق و هه  الاههاالافالمالدههااللاقيهه 

ال1اتم قالق داق الق رلري القياليي :
 اوفيضالقيم ماال   القياا لي . •
 اشايوالات   الاال  القيواال الخلةضلا القي القياال  القيرألتي . •
الاوفيضالقيم ماالرأل القيمق اق الانالقياباال القيم قري . •

اال المالقيم قره المالقياألكيه القيفل  ه اليامضهمرل الااهل  القيوهلالالا الااالد االقيا تأل القياته ضال
لهههه نالق رضههههلء ال يهههه ال نالاوفههههيضالقيم ههههماالرألهههه القيههههمق اق الاهههههاالاليابلصشههههل المالوالاههههل التههههلا 

قيابااهههههل القيم قريههههه اللهههههلنالاهههههاال ليههههه القيدهههههتمخ ال نال  ألههههه الاموالقيتهههههلي الارهههههاوا القيتا هههههاالاهههههنال
 مالقيريلرههل اليارههلرا المالارهه القيماههل القيم قرههاالل ههلالرههمقءقاللههلنال يهه الاههاالدههم  الارهه الرههت  ال

ار اليألادها  ال مالاه ضالتدهصالللاأله الرأله القيهمق اق الماليمهااللهلنالقتاتهلاالق م مبهاالاهنال شهاال
قيات ضههه نال  الإيغهههلءاليألم هههماالرألههه القيهههمق اق الاهههنالقيابااهههل القيم قريههه ال مالقيغهههلءالقيهههار القيامههها ال

 الاليألاباا نالقيم قر  ن.
 :1993ال-ال1991امي الق م  مق القيثلبي ال •

تههههلالمرههههطاللهههه نالقيمتيههههل القيااتهههها اللهههها  القيافلمضههههل الاهههه  ال وهههه  الخغهههه ضالقيمدههههموالقيهههه ال
تهههموالامضهههم الارههه القيابااهههل الالق ا  ليههه الاهههنالبلتيههه المالقتاتهههلاالق م مبهههاالاهههنالبلتيههه ال وههه  ال

رألهه الال%200قيم قريهه  الت ههتالللبهه القيمتيههل القيااتهها الصههاالدههاا الخفهه ضال رههم الاا ليهه الصهها دلال
قيا ا هاالال الماليمهاالرهلراالده قاأل منالامت ال200ق قاقا لالانالقتاتلاالق م مباالااالتاماالالالصياا ال

رأل القرائبل القيافلمضل الا  ال و  الااالاالوالقيم قر  الت تالا القتافلقالتهموالبماه القيوهال ال
اهنالقيمياه الال%36قيرلخم  الت تالات االقتاتلاالق م مبااللاوفيضالقيار اليألل م القيم قري اللبرخ ال

ال2ربمق .ال6انالقيكاي المال ي الوالوالال%21مال
ق م مبهاالماللبهاقالمالقييلخهلنالمال ا  لهلالرماالمم قءالقياال  اليكلالانالقتاتهلاالال1993مالااالرل ال

ق ميهه الماليمههاالاهه الالقاااههل الاهه الايهه القتافههلقالرألهه الا قرهه القياشههلكلالقيااتألمهه الاههاالاميهه الق م  ههمق 
مالال1994ا  هلال اتالالتلالد االقياشلال اللها الامصيهوالقتافهلقالقيب هلئاالاهاالاه قك الخهلياغ  الاهاال

                                                           
 . 54 .، ص (1996لبنانية، الدار املصرية ال: مصر )الجات و مصر و البلدان العربيةأسامة املحدوب،   1
 .221-182 .ص ، صسابق، مرجع التجارة الدوليةميراندا زغلول رزق،   2
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ااالقيا اا الرخوالمثهلئقالااثهلال الماليماالقراامي الرضم الخليهججاهل ججال125قي  الشل ل الااال رالي ال
تد أل الرخوالربمق الانالقيافلمضل ال دا لالقبشهلءالابةاه القيااهل  القيتليايه المالقياهاالااثهلالاتهمتال

 الالالالامد  لالااالاليت القيبةل القياال  القياميا.الال
 المالب الثاني: عموميات حول المنظمة العالمية للتجارة

 أوال: نشأة المنظمة العالمية للتجارة 
موالاهههه  الاههههنالصلههههلالقيمتيههههل القيااتهههها البشههههلءالابةاهههه القيااههههل  القيتليايهههه ال يمههههاالة هههه  الالهههه  الق

اشههه مرلالال1946ا  ليههه الصلهههلاللههها الراهههلالقيهججاههههل جج الت هههتال رههها القيتلماههه الق ا  ليههه الرهههب الق 
لالاه ق القبشلءالدبامقالقيبماالقيهامياالمالقيلبه القيهامياالمالده قال ابةا الاميي اليألاال  الرأل الالةبشلء

مالاهههوالاههه م القيمصههه المالرهههتلل لالاهههنالا ثهههلقالدهلاهلبههههل ال اضههه القيكهههمبغ  الختهههاال يههه الاهههنالوهههالوالقب
بهلا الختهضالق اه ق الالراأليل القياال  القياميي المالاام دلالولد الااالرهبمق القيثالب بهل ال اشت

 ال المالختاالافلمضهلقياميي الا  ال و  الخض م  الإبشلءالابةا الاميي الاتاالخش منالقياال  القيتلياي 
قيتلاههه اليألات  فهههل القياا ليههه اللصيههه الااتهههاا الق اههه ق الاقاههه الرههها الرهههبمق المااههه الاهههاالقاهههل القتاف

القافلصهلالرليايهلاليألااهل  المال دهخأاليته  ال1994 ا  هلالال15امييه الاهاالال117قيهججاهل ججالمصوالااثألهمال
الالالالالالالالالالفلصيهل مالاألتملا هلالاهنالقتاالا الايه القرااهلاالقافلصيه القبشهلءالابةاه القيااهل  القيتليايه الخلافلقالا قك 
ل  والختاالتمقياالرخت المال  بت نالرلالالاهنالاهالياي مالخليالياالصلا الابةا القياال  القيتلمالقيم ق ق ال

بهاالامايه القيريلرهل القياال  ه ال رضهلئ ل الق اه القيه  اليتقيافل  الااالإبشلئ لال موالاه  اليااهمي ال
ياتهههلالال1995لههها  ال رالي ههلالاهههاالرههب المالقياههااللاللهههراأليههلالدهههيل  القيريلرهه القياال  ههه القيامييهه الل

الافلصي القيهججاهل جج.إاتلال
  :المية للتجارة و مزايا قيامهتعريف المنظمة العاثانيا 

قيا رراالقيامياالقيمت االقيه  اليضهوالمالياهم الماليشه  الاتاالابةا القياال  القيتلياي القةال ال
رألهه الاال ههقالقيممقرههاالقياههاالاتلهه الت لهه القيااههل  القيامييهه اللهه نالاموالقيتههلي القياواألفهه  المالمةيفا ههلال

 المالقيت  هه المالقييرههالالاههنالقيرالرهه الصهها ق رلرههي الاباههم الرألهه الضههالنالقبرههيل القيااههل  الخههأكل ال
اهههنالاهههما  القوايهههل ال مرهههوالاهههنالمالخليرهههألوالقيارهههاا اليألارههها أل المالقيابهههاجالالقتاهههاقا يههه اليضهههالنال
مالل ي اللوهاال القبالا هل المالله ي اليضهانالمالالمبلا لالمالامقادلالقيول الالالا القيدبوالقياباال ال
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للالانالقياباا نالمالقيادا  نال نالق رمققالقيول اي الراةلالافامته الاقئاهلالي ه الااهلال ه ا الإيه ال
ال1.ا الرلي القصادلا اليرمااالقي ولءالمالقيرال المالقيبامالقتصادلا إصل
قيااتهااالالقيتلياي اليألاال  الق رل القيملبمباالمالقيا ررهااليألبةهل القيااهل  الاللالالاتال القيابةا ال

الق اهههه ق  اللاههههلالاتاههههلالرألهههه الاههههما  القتيامقاههههل القياتلصايهههه الق رلرههههي القياههههاالاتههههااالل هههه الامههههم 
ياههههل القيااههههل  القيامييهههه  الماللهههه ي الاههههما القيابةاهههه المالاال ههههقالصههههمقب نالمالاتألاليل  دههههقيتلماههههل الخ
انالوالي الاااهم القيتالصهل القياال  ه الله نالقيهاموالاهنالوهالوالقيتهمق المالقيافهلمض الالقياباا القي  

ال29اميهه الختههاالقبضههال الاميهه ال اغلبرههالنالاههاالال164مال لألههغالرههااالقيههاموالق رضههلءالاههاالقيابةاهه ال
لاهلالااها القةشهل  الإيه القنالال 2 اميه الا قصخه الاهنالل ب هلالقيامقئهال21خلةضلا القي الال2016ام ألي ال

قيابةاهه الاضهه الاههاالرضههم ا لالقيشههقالق رةهه الاههنالقيههاموالق رضههلءالاههاالق اهه القيااتهها المالاغاههاال
مالااهههلالرهههلقاليالهههنالق اهههلمالاهههلاليتبيههه الالقيااهههل  القيامييههه  اهههنالتاههه الال%90دههه االقيهههاموال كثههه الاهههنال

ال3ابةا القياال  القيتلياي الااالرا البملاال دا ل:القيبالحالااالإبشلء
منالبةي القتصادلا القياميااللإبشلءالابةا الرلياي اليألاال   الاتالالخلياتهلقراكالوال  للنالقيا .1

 ييلاالالل ي الاف م القةاق  القياميي اليالصادلاالقيتلياا.الاوالا ررااالل مانالمالمام
مالقبدههلالاليارهههمي القيابلمرهههل القياال  هه اللههه نالقيهههاموالالمال كثههه الدههه قا الإ رههلءالبةهههل الااكلاههل .2

 نال الالارمي القيابلمرل القياال   .ق رضلء اليمم اللإداق الص ق ق الاتلي الاألما الا
قرههاكالوال ماهه القيههبمصالمالقيمدههم الاههاالراميهه القيضههمقخطالمالقيممقرههاالقيارهه مي الرههنالات  هه ال .3

 المالقياال  المالقيامدلالإي البةل ال كث القبضخلالالمالالرألي اليأل صلخ الرأل الابف  الد االقتافلصيهل
 ااامر القيممقراالمالقياخلائالقيابةا الياال  القياميي اللما الرل .

نال المالولدهه القةاهه قءق القيولدهه الخلي صلخهه الاههيألهججاههههل ججاللماهه الرههل الال القيمههلبمبامميهه القيبةهه .4
ضهههانالقيااليههه القي ئيرهههي اليألهههاموالقيهههمق اق المالاللاتههه القيهههار المالقة ههه ققالمالقياهههاالللبههه ال

 ب هلالماللااالقةاللبيهل القتصادهلاي المالقيمها  القيابلارهي القي لئأل القيبلاي الياتا  لالانالقيفمق قال
 ل نالقياموالقيااماا .

                                                           
 .174 .، صابق، مرجع سعوملة النظام االقتصادي العالمي و منظمة التجارة العامليةعادل املهدي،   1

2  http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/org6_f.htm#membermap consulté le 11/06/2017 à 16h00 
 .157-155 .ص ص، (2006الطبعة الثانية،  الدار املصرية اللبنانية، ، مصر)العوملة اإلقليمية مستقبل العالم العربي في التجارة الدوليةأسامة املحدوب،   3

http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/org6_f.htm#membermap consulté
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الق الاااههوالقيههاموالقيبلايهه الخلياتلاألهه القيافضهه ألي الولدهه القيههاموالق صههلالباههمقالاياههلال اتألههققرههاا ال .5
اماه الخلبالقالقتيامقاهل المالقيفاه ق القيمابيه القتباملييه القياابمته الي هلالترهاكالوالقيامقالا هلال

 قتافلصيل .
الل  الاهإنالقبشهلءالابةاه القيااهل  القيتليايه الياثهلالاتهمتالاا   هلالاهاالاليته القيبةهل القيااهمالخليالياال

قيهههاميا الت هههتالااااهههوالللاههه القيهههاموالق رضهههلءالخااامرههه الااالبرههه الاهههنالقيتمهههمقالمالقتيامقاهههل ال
القيااكلائ الااالقال الد االقيابةا .

 ثالثا: الهيكل التنظيمي للمنظمة 
 نالقي يلهههلالقيابةياهههاالالاهههلءالاهههاالقياهههلا القي قختههه الاهههنالقافلصيههه الإبشهههلءالابةاههه القيااهههل  القيتليايههه 

قياههاالاالههنالقيابةاهه الاههنالإاق  ال رالي ههلالالمالقآلييههل يألابةاهه ال باههم الرألهه الااامرهه الاههنالق ا ههم ال
ق دهاق القيه ال بشهئ القيابةاه الرأل البتماليضانالاره   القيبةهل القيااهل  القيهامياالخدهم  الاتمهقال

ال.اللالالدمالامضأالااالقيشللال ص ال)(المالقي  البالتكالانالوالي .1أل لانال ا
 الرهألا المالقي  اليتال ال رأل الرألا الااالقيابةا الت هتال اهمي الده قالقياه ااال:المؤتمر الوزاري  .1

قاوههل القيمهه ق ق القيااتألمهه اللاايههوالقيامضههمرل المالقيمضههليلالقيابدههمصالرأل  ههلالاههاالقتافلصيههل ال
ااتههاا الق اهه ق المال اكههمنالدهه قالقياهه اا الاههنالااثههلالاايههوالقيههاموالق رضههلءالاههاالقيابةاهه المال

  اااوالا  المقتا الرأل الق صلالللالربا ن.
ـــاي .2 ـــس الع قياهههاالافدهههلاللههه نالالاهههاالقيفاههه ق :المال اهههمي الاالختههه الا هههل القياههه اا القيهههممق  الالمجل

مالقيابةاهه الاللابف هه الللاهه القيا ههل القياملألهه الآييهه الخاماهه القافلصيههل القااالرلاهه الاضههالالرههنالصيلاهه 
لاههههلال بتمههههااليألميههههل الخارهههه مييل المالا ههههل الالارههههمي الال  ي اااههههواللههههلالاههههلالارهههه القيضهههه م  اليهههه 

 قيابلمرل المالا لمالا قات القيريلر القياال   .
 ابةيااالثالتالاالي الا ري ::ال اخوالقيااأل القيتل الااالقي يللالقيالمجالس الفرعية .3

ال*الااأل الش منالقياال  الااالقيرألو.الالالالالالال
ال*الااأل الش منالقياال  الااالقيواال .الالالالالالال
الش منالقيامقب القياادأل الخلياال  الااالتممقالقياألكي القيفل   .ال*الااأل الالالالالالال

                                                           
 .203-200 .ص ، صسابق، مرجع عوملة النظام االقتصادي العالمي و منظمة التجارة العامليةعادل املهدي،   1
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 ا هههم المالياهههلنالا ريههه اليألميهههل الخليا هههل القياهههاالال اخهههواللهههلالااألههه الاهههنالقيااهههلي القيثالثههه القيرهههلخم 
قوادلد المال ي التر القيتلا  اللالال اخوالقيااأل القيتهل الإي  لالقيااأل الللالااالاالوال ملأل لال
ال.را اليالنالل ي ال
 رابعا: العضوية  ي منظمة التجارة العالمية 

 الاشهها االقيابةاههه القيتليايههه اليألااهههل  الرألههه القيهههاموالمالق صهههليي القياا ليههه القيارهههامأل المالقياهههاالااألههه
رهها الالاههاالقتبضههال الإي  ههلقيول ايهه المالقي ق خهه الالقياال  هه ت  هه ال قايهه المالللاألهه الاههاالإاق  الرالصلا ههلال

الش مااللالالاما الرأل  لالقاخل الااامر الانالقةا قءق الانال الالإاال الإا قءق القتبضال .
 :1مالدااللالال ألاالشروط االنضماي: -1
ــة: -  والت ههتالاشهها االابةاهه القيااههل  القيتليايهه الرألهه القيههامالالتقــديي تنــازالت للتعريفــات الجمركي

يألابههلمت الاتاههم الرألهه الات  فههل الاا ليهه الاشههللالال الاههاقموامههايقي ق خهه الاههاالقتبضههال الإي  ههلال
 .تاليالنال ات لالانالت تالقيالا الإتالااالتلت الولد قيامقال ال

ل الامهها القياميهه الاههامتالخلتيامقاههل القياههاالرههااخت لالاههاالصاههالتقــديي التزامــات  ــي الخــدمات: - 
قيوههاال اليشههاالالرألهه الصلئاهه الخههليتمقامالمالقيشهه ماالقياههاالااتهه ضاليمالرههل المالقيبشههلال ال

 .ةمقيا لا بي القيوااي المالمضوالااموالماباالقي
 الإيههه الاات هههاالقياميههه القي ق خههه الاهههاالقتبضهههالالااللتـــزاي باتفاقيـــات منظمـــة التجـــارة العالميـــة: -ج

ابةاهه القيااههل  القيتليايهه الخههليامصيوالرألهه الل ماملههموالقبضههال اليشههالالقيامقامهه الرألهه الاال ههقالمال
الم القيابلصدهههل القيتلمايههه القياهههمق اللاايهههوالقافلصيهههل الابةاههه القيااهههل  القيتليايههه ال)الرهههاقالقافلصيههه

ميه الاقافلصي القيالئ ق القياابي الا االقافلصيل القوايل   (ال  الرأل  لال نالامقاقالرأله القافلصيهل ال
ل اليالوايهل الله نالقتافلصيهل الختله الاهلاللهلنالرهلئاقال يه م  مق ال  ال ب التالرل لال ال القياميه ال

ألهه البالئا ههلالقيهججاههههل ججالمالولدهه الختههاالاميهه الامل ههمالت ههتاليهه الامصههوالاتةهه القيههاموالقيبلايهه الر
 قيااالااثأل الخلافلصيل الولد .

مال امماليألا اا القيممق  الااالة م القراثبلئي ال ناليمه  القةرفهلءالاهنالقياهمق الافه مضالرأله ال
 تههاالق رضههلءالخاماهه ال  الاههنالقافلصيههل القيااههل  الااتههاا الق اهه ق الشهه اال ناليلههمنالاثههلالدهه قال

اهنالقياه اا القيهممق  القيم ق الصاال او الخأ أللي الثالث ال  بل الق رضلء المال مضهأالقيمه ق القيدهلا ال
خاههبأالق رضهههلءالاألهه القيةههه م المالقيتهههاماالمالقيشهه ماالقياهههاالاتلههه الااليم ههلالمالاهههل  والقبا لئ هههل الالالالالالالالال

                                                           
 .134 .، ص(2011 ن دار نشر،دو  : مصر)، تحرير التجارة الدولية بين التأييد و املعارضةمحمد صفوت قابل  1



 التعدديـةة واإلقليمي النظام التجاري العالمي بين                                ثالثل الالفص 

 

201 
 

الإيهه ال نال با ههاالاابههمحال كثهه الاههنالرههل الرههبميلالقرفههلءالماليت ههاالقياهه اا القيههممق  القيبةهه الاههاال  
القةرفلء

 كيفية االنضماي: -2
ال:1قتلاللالال ألا ا الصلموالامي الالالااالرضمي القيابةا الانالوالوالرا الا ال

ا تألهه الامههاي الاألهه القتبضههال القيهه القيرههل ال   الماليتمخهه القيبةهه الاههاالدهه قالقياألهه الاههنالصلههلال - 
قيااألهه القيتههل  المالاههاالتليهه الصلههموالقياألهه الامههم القيرههل ال   اللات هه ناليابهه الراههلاليألافههلمضال
اهههوالقياميههه المالات ههه نال ئيرهههلالي ههه االقيااامرههه الاواهههل االاهههنال تهههاالقيرهههف قءالقياتااههها ناليههها ال

 قيابةا .
اقااليألافلمضههل الاهنالصلهلالقياميهه الاليخه القيتضهمي الماليشههالالامهاي الاه ل  الرههنالا تأله القةره - 

قتصادههلاالقيههماباالمالبةههل القيااههل  القيول ايهه المال هها الامم ت ههلالرألهه القيههاموالق رضههلءالاههاال
قيابةاههه الاهههنالقاهههلالقتاهههال الرأل  هههلالمالا قرههها لالمالامايههه ال رهههئأل الإيههه القيهههاموالقياهههاالااألههه ال

 قيتضمي .
قيابهلمت القياا ليهه المالاثل هه الالقافههلقالب هلئاالتههمويلههمنالصهاالاهه الا  هلالمالدهاالقيا تألهه القياهاالال -ج

الرمما لالمالاتا االقيامقال الصالرل القيواال القيااالر ا الات  ه القيااهل  الا  هلالربهاالالامهم 
االااامر القيتالاللإراقاالام   دلالقيب هلئاالمالص ق دهلالخملهموالقبارهل القياميه اليألتضهمي  المالاته

  فهههه القياا ليهههه المالارههههما الاشهههه م الل ماملههههموالقتبضههههال الاههههوالاألتملاهههه الاههههنالاههههاقموالقيات
مالا اههههواليألااألهههه القيتههههل المالقيااألهههه الال اههههاقموالقيوههههاال القياههههاالاهههه القتافههههلقالرأل  ههههلالرههههلخمل

قيههههممق  اليألامقامهههه الرأل  ههههل المالااهههه الااهههه القيامقامهههه الرأل  ههههلال لألههههغالقيتضههههماللهههه ي الماليدههههخأال
  مالالانالامصيوالقيل املمو.ال30قتبضال البلا القيافتموالختاال

ال

واليهههابةاهه القيااهههل  القيتليايهه التالاشهها االقيااللاههلالااهها القةشههل  الإيههه ال نالاخههلائالمالقافلصيههل ال
اهههنالال13قيااهههل  اللههه نال رضهههلءالقيابةاههه  المال يههه القرهههابلاقالقيههه القترهههاثبلءالقياههه لم الاهههاالقياهههلا ال

مقياهاالالمل(انالقافلصيه القيهججاهههل ججالرهلخال33قافلصي الا قك الياأري الابةا القياال  القيتلياي ال)قيالا ال
رههنال يهه الصلههلالامقامهه ال وهه  الشهه االإخال  ههلالميهه الختهها الاال ههقالقتافلصيهه الااههلاالاميهه الاارههاأال  ال

القيااأل القيتل ال)قيا اا القيممق  (الرأل القتبضال .
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 خامسا: آلية حل النزاعات التجارية نيق الدول األعضاء 
الاليرا الخلافلصي القيممقراالمالقةا قءق القياهاالاليماالالءالضانالاخلائالابةا القياال  القيتلياي  

رههل الماههقالدهه االقتافلصيهه الخااليخهه القياميهه القياههاال هها الارههمي القيبمقالاتلهه الارههمي القيابلمرههل  الت ههتال
إا قءقا ههلالمالقتااثههلواليممقرههاالابةاهه القيااههل  القيتليايهه المالصههاالاهه الإبشههلءالال وألهه الخليامقالا ههلاللاتهها ل

ااأل اليارمي القيبمقرل الربهاالتهامتالوهال الله نال رضهلءالقيابةاه الخت هتال ها الاتلياه القيوهال ال
ال:1لالال ألا

لالراألهههااليألوهههال  المالرألههه ال  الرضهههمالإاههه قءالاشهههلم ق اللههه نالقيهههاميا ناليألامدهههلالإيههه التههه -1
والقتراالخ الوالوالاا  التالااالممالرش  ال يل الياأل الإا قءالقياشلم  المال لها القياشهلم الوهال

اا ال صدلدلالثالثهمنال ماهلالاهنالاهل  والاأله الإاه قءالقياشهلم المالامهم القياميه القيامااه الياأله ال
قياشهههلم اللإ رهههلوالبرهههو الاهههنالقياألههه الإيههه الااألههه الاتلياههه القيوالاهههل القياشهههللالاهههنالصلهههلال

 مالقيامقاوالانالاأل القياشلم .الا القياال  القيتلياي الاوالامضيأالق رخل ابة
يمهههم الااألههه الاتلياههه القيوالاهههل اللاكهههم ناليابههه الااكمبههه الاهههنالولههه قءالمالاوادههه نالاااثهههلال -2

ا اا هههلالاهههاالقيبةههه الاهههاالقيوهههال الاهههاالتليههه الرههها القرهههاالخ القياميههه القياتبيههه الياألههه الإاههه قءال
تليه الاشهلالراأليه القياشهلم الاهاالقياشلم الوهالوالقياها القيالماه القياتهاا الختشه  ال يهل ال مالاهاال

 إي التلالامقاماال  ضاالا ااالقيبمق الااالاا ال صدلدلالرامنال مال.القيمدمو
مالاتههااالي هه االقيألابهه الا اتيهه الات بهه اليألبةهه الاههاالقيوههال المالامههم الخلترههاال الإيهه التاههجال
قياههه ا نالقيااضهههلاب نالمالام يا هههلالماهههقالامدهههي الخاتلياههه القيوهههال الماهههقالاخهههلائالقيابةاههه ال

الالقيتلياي اليألاال  .
 الب الثالث: المؤتمرات الوزارية للمنظمة واتفاقياتهاالم
 أوال: المؤتمرات الوزارية للمنظمة العالمية للتجارة 

اهلال بتماالقيا اا القيممق  اليألابةا القيتلياي اليألاال  الا  الللالرهبا نالرأله الق صهلالمال يه الاهنال 
ابلثمهه الرههنالقيلههتالاههااللههلالقيارههاااق القياههاالاوههصالقيااههل  القيتليايهه المالاالختهه الرهه  القتافلصيهه القي

قيافهلمضالتهموالختهضالقيمضهليلالقيا اه القياهاالالامي ال م م مق  اللالال ايأالقيا اا الإاللبيه الإرهلا 
مالصههاالرمهها القيابةاهه الرههلقالقتافههلقالرألهه الاأا ههلالقيبةهه الا  ههلالوههالوالقياههمت القيالييهه اليألابةاهه  ال

الرش  الا اا ق الممق   المالايالال لال د الالالالءالااالد االقيا اا ق .ال2015تا الب لي الرل ال
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ال
ال
ال

 (15ول رقي )جد
 المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية

 المدينة المضيفة التــاريــخ المــؤتمــر
الربغههلاههم  ال1996الايرال ال13ال-ال05الق مو
الال-ميرهه قالرههال-ابهه  الال1998ال الال20ال-ال18القيثلبا
ال-يمتيل القيااتا الق ا  لي القال-ر ههلاهلالال1999ايرال الال3ال-بماال الال30القيثليت
ال-صاه ال-قيههامت الال2001ماال البال14ال-ال9القي قخو

ال-لري قياال-لهلبلههمنالال2003رلاال الال14ال-ال10القيولا 
ال-يد ههنالقال-دمبغاللمبغالال2005ايرال الال18ال-ال13القيرلا 
 ال-ههميرهه قالرال-ابهه  الال2009ايرال الال2ال-بماال الال30القيرلخو

 ال-ههميرهه قالرال-ابهه  الال2011رلاال الال17ال-ال15القيثلان

ال-بامبير هلالقال-لههليهاالال2013ال الايرال6ال-ال3اللروقيا
الال- ب ههلاللال-ب ه مبهاالال2015ايرال الال18ال-ال15القيتلش 

الالالال Source :  https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/minist_f.htm 

     Consulté le 08/07/2017 à 11h07 

 

 :1996مؤتمر سنغا ورا  -1
إيهه الال10اههاالقيفاهه  الاههنالةاهه القيااههل  القيتليايهه الاههاالرههبغلام  القيههممق  الق مواليابالاهه اا قيرمههاال

اميهه الال120 كثهه الاههنالالمالقيالييهه المالقيم قرهه الايرههال  الخاشههل ل المم قءالقيااههل  المالقيول ايهه ال13
قيااتألمههه اللاهههاموال راهههلوالقيابةاههه الوهههالوالرضهههمقالاهههاالقيابةاههه المالبهههلص القياههه اا القيامضهههمرل ال

ضهههه م  القرههههائبل ال ال م م ههههمق .الماللهههه قالاههههنالبشههههلاالمالابف هههه القافلصيههههل الاميههههالق مي اهههه نقيرههههبا نال
.المالاياهلال ألههاال ده الاههلالاههلءال1قيافلمضهل الخشههأنالقيم قره المالقيوههاال الاهاال ضههمنالواره الرههبمق 

الااالقيليلنالقيوالاااليألا اا :
ال كاالق رضلءالرأل القيامقا  اللاال هقالبةهل الااهل  الره ا الخهليات   الحرية التجارةايالال وصال -أ

لههلالالات  فيهه الرألهه القيااهل  الاههاالقيرهألوالمال اههضقيادهلرا المالإمقيهه القيم هماالقيات  فيهه المال  ه القي
كلاهلالاقيامييه  المالاتم همالالرهنالقيتالصهل القياال  ه ال م   قياتلاأل القياا شللوالقيتالئي المالإمقي ال

 .قتافلقالرألي الااالا اا الا قك القياموالقيبلاي المالق صلالبامق المالختاالد قالاأك اقاليالالا 

                                                           
1  J.NIELSON et D.TAGLION, L’observateur OCDE, N° 238,  juillet 2003, P24. 
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قياتاهه  الال  القيتاههلالق رلرههي اهه الااا ههاالقتياههمق اللإاخههل الاتههل المعــايير العمــلاياههلال وههصال -ب
الل لالامييلالاهوالاأك هاالابةاه القيتاهلالقيامييه الدهاالقي  ئه اللمضهوالاثهلالده االقياتهل   المالقياتلاهل

ق رضهههلءاليهههام القيابةاههه الاهههاالدههه قالقيااهههلو اللاهههلالاههه ال اهههضالقرهههاواق الالات هههلالمالاأك هههاالاأ  ههها
والاتههل   القيتاههلال  هه قضالتالئيهه المالقتافههلقالرألهه ال نالالقيا ههم القيبرههلي اليألههاموالولدهه القيههامال

 قيبلاي الابوفض الق ام ال بخغاال نالتالامضوالاتلالارلئأل .
قياشههلال الرألهه القتياههمق اللابههلموالالامههاال كههاالاشههل لمنالاللتهمــيا الــدول الناميــة اههلالخليبرههخ ال .ج

مالقيتاهلالالختضالقيهاموالقيبلايه الا ااقيبلاا الرنالا اي القياموالق صلالبامقالمالقياولا القيااال
قيامييهه المالام ههاقالاههنالقيابرهه قاللهه نالرألهه الاتم ههقالاالرهه الاههاالدههيل  القيريلرههل القتصادههلاي ال

 قيفبي .قيابةا المالقيابةال الق و  الااالاماي القيارلراق ال
صههاال دههخت الاهه ث الرألهه التاهه القياخههلات الاههاالالالتكــتالت اإلقليميــةلاههلالتتههكالق رضههلءال نال .د

الال الالالقيااههل  القيامييههه المالدههمالاهههلال ههه ا الإيهه الام هههاقالاهههنالقيات  هه المالصهههااليرهههلراالقيههاموالق صهههلالباهههمق
الواليرهههاما الام ههاقالاهههنالقيامضهههيأالمالقياأك هههاالرألهه ال ميميههه القيبةهههل القيااتهههااماليكههنالدههه قالقيامرههه

با الق اهه ق  اللاههلالاهه القيا ت هه اللإبشههلءالقيألابهه القياا هها القياتبيهه الخليا ا خههل القةصأليايهه المالارههل
  رالي ل.

رألهه الضهه م  الاههمقا القيشههفلاي المالقيتيههلاالاههاالاللتســوية المنازعــاتلاههلال كههاالق رضههلءالخليبرههخ ال .ه
 مقرل القياال   المالاتم مالابف  المالاال قالقافلصيل القيابةا .رالالقيا لماليضالنالتلالقيب

ل الامهاالتتهكالق رضهلءال نالقتياهمق الخاااألخهل القتواهاللإلخاـارات و التشـريعات الالخليبرخ ال .و
يهه ال هه قالتاهه القآلنالقيهه القيارههام القيااألههم المالبةهه قال نالبةههل الراههلالقيابةاهه اليتااههاالرألهه ال

رألههه الق رضهههلءالقيههه  ناليههه ال مقاهههمقالالقي صلخههه القيااخلايههه اليضهههالنالقيابف ههه اليدهههخأالاهههنالقيضههه م  ال
خلةواهههل ق القيااألمخههه ال مالدهههم  ال  ههه الللاألههه اللهههاوالقيام هههاالاهههنالقيا هههااليابف ههه الدههه قالقيابةاههه ال
 قتيامق .

اههاالالامهاالقياأك ههاالرألهه ال دايهه الاكلاهلالقيههاموالقيبلايهه الالــدول الناميــة األقــل نمــوامالاياهلال وههصال .ز
قيااهههل  الالموال مالامرهههيوقيبةهههل القياهههل  الااتهههااالق اههه ق الرهههمقءقالقيابايههه القصادهههلايل الدههه االقيههها

اهمقالقياليي القياميي المالقياموالق صهلالبالاا القااالرل الخاشل ل القيا ررل  اللالالا اللقيتلياي  ال
 د االقياموالااالقيب مضاللاال ا ل.اليمضوالااولالااكلالاليارلرا 
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لاههلال شهههل الق رضهههلءالإيهه الماهههماالدهههتمخ الاههاالاتم هههقالق دهههاق القياافههقالرأل  هههلالاهههاالاههه قك ال .ح
مالقيباهلئجالللبه ال صهلالاهنالقيامصتهل الالتجـارة الخـدمات وهصالالقيمدمواليألرمققالايالالياتر ن

قيات  هه اليألوههاال الاههوالقيا مبهه القيكلايهه اليألههاموالمالخلياههلياالقةدهه ق الرألهه الاتم ههقالقيام ههاالاههنال
 قيبلاي الابف ا .

 :1998مؤتمر جنيــف -2
(الاههنالشهه  الاههل المالصههاالدهها القةرههالنال20-18اهه الرمههاالقياهه اا الاههاالاب ههه الوههالوالقيفاهه  ال)

ال:1بلالقيامضمرل القياليي قيوالاااليألا اا الااضا
الإرهههلا الاأك هههاال دايههه القتياهههمق الخممقرهههاالقيبةهههل القيااهههل  القيهههاميا المالقيتاهههلالرألههه الافت هههلال تلهههل  -أ

قياهههه اا القيههههممق  الق موالاههههاالالقتافلصيههههل القيابلثمهههه الرههههنالاميهههه ال م م ههههمق  المالاههههلالاههههلءالاهههها
 ربغلام  .

 الامههاالةباألســواق الماليــبا اهه القيدههتمخل القياههاالمقا هه القيههاموالق رضههلءالاههاالاههلال اتألههقال -ب
مالاهههاالدههه قالقيدهههااالامهههاال اهههضالال  كهههاالقياههه اا الااهههااقالرألههه ال دايههه الات  ههه المالاهههاأالق رهههمقق

اهوالضه م  القيتاهلالاهاالقيابةاه اللاهلالدهمالقيتهلوالاهاالالام  ايه قيا اا القراواق ال  الإاه قءق ال
دههبامقالقيبمههاالقيههامياالمالقيلبهه القيههامياالرألهه الاترهه نالقيريلرههل القتصادههلاي القيكأليهه اليإلرهه ق ال

 امو.خليبامالقياراا اليكلالقي
اهاالراأليهل القيابةاه المالالالشـفا يةاأك االض م  القيتالالقياراا الانالقالالاتر نالمالاتا قال .ج

 قراا ق الار القيا ماالبتمالاتم قال داق القيبامالقتصادلا المالقياباي القيارااقا .
 قاته الخليابةاه المالقيااتألمه الخااللجنة التجارة و التنميةااال ت القيا اا الخل رالوالقيال   ال .د

ولدهه الاههاالقافلصيههل القيااههل  الااتههاا الق اهه ق المالقيمهه ق ق القيممق  هه الاال ههقالختههضالق تلههل القي
  ق القيدأل الخلياموالقيبلاي المالقياموالق صلالبامق الاوالاأك االض م  الافت لالد االق تلل .

ولده الاياهلال اتألهقالخلياشهلكلالالمخاار تهمـيا الـدول األقـل نمـواقراا ق القتداال الخمضي ال .ه
مالاههاالدهه قالقيدههااال تهه القياهه اا الخلياتههلمنالالقياههاالاما  ههلالاثههلالاشههلأل القياا مبيهه القيول ايهه 

 ياتلمب الد االقياموالرأل التلالاشلكأل لالاوالااأالق رمققال ال الدلا قا ل.
الالالالالالالالالالالالالقيهههممق  القيثليههههتاليالاااهههل اكأل ههه القيااألههه القيتهههل اليألابةاهههه اللابف ههه الل بهههلاجالراهههلاليإلرههههاقاال .و

الالالالالالالالالالالالالالالالمهه الخليافلمضههل قيااتألمالإرههاقاالقيامدههيل الالماليشههالالدهه قالقيل بههلاجالا قاتهه الابف هه القتافلصيههل 
                                                           

 .326 .، صسابق، مرجع ظمة التجارة العامليةعوملة النظام االقتصادي العالمي و منعادل املهدي،   1
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قيااتألمهههههه الالمالقا قجالبالئا ههههههلالضههههههانالاههههههاقموالقتيامقاههههههل  الإضههههههلا الإيهههههه الإرههههههاقاالقيامدههههههيل 
 خااامرل القيتالالقيابلثم الرنالقيا اا القيممق  الق مواليألابةا .

 :1999مؤتمر سياتل -3
الالالالالالالالالالالبههههماال الالالالالال30رمههههاالاهههه اا الرههههيلالالاههههاالقيمتيههههل القيااتهههها الق ا  ليهههه الوههههالوالقيفاهههه  الاههههلاللهههه نال

ايرههههال الل هههها الامرههههيوالقيافلمضههههل الياشههههالالامضههههمرل الاا هههها الرألههههالال هههه ق القيابلارهههه  الال3مال
القتراثال  القيشفلاي الااالقيدفمل القيتاماي  القيل ئ المالقياتل   القتااالري .

مالصههاالقارهه الاهه اا الرههيلالالاهههاالر ههمنالقياشههل ل نالخليفشههلالمالقيههه  ال  اههوال رلرههلالإيهه الابهههلااال
اهنالالبه القيابةاهل ال  ه القيتلمايه الرهمقءقالللبه الالخته اليألهاموالقتاالدل القياتل ضه اليألتمياه ال

ال1قيبلاي ال مالقياموالقيااماا الماليالنالافر  الاشلالد قالقيا اا الخل رخل القياليي :
قتوههاال اللههه نالقيمتيههل القيااتههها المالقتاتهههلاالق م مبههاالاهههنالا ههه القيههاموالقياامااههه المالقيهههاموال -أ

اامره المالقياهاالمدهأل الإيه القيبلاي الق و  الانالا  ال و   البا اه الاتهل ضالادهليأاللهلالا
تهههاالقصاههه قحالإاهههالقالاميههه الاا ههها الاهههنالقيافلمضهههل الاهههوالقياتلاةههه الاهههوالاهههلالاهههلءالاهههاالقافهههلقال

 ا قك المالدمالالالمااالاتل ض الشا ا الانالقياموالقيبلاي .
 موالاهه  ال  قا القيههاموالقيبلايهه القرههال الدههما لالاههاالقيابةاهه المالدههمالاههلاللههلنالضههاالإ قا ال -ب

قياتههههل   القيل ئيهههه المال ليهههه الاياههههلال وههههصالإا قجالقتاتههههلاالق م مبههههاالمالقيمتيههههل القيااتهههها الق ا ال
قتااالريهه الضههانالااههلوالقوادههلصالقيابةاهه القيتليايهه اليألااههل   الدهه االقياتههل   القياههاالاتالهه ال
 ه الخاثلخ التالئي ال   الاخلش  اليأللألاقنالقيبلاي  الولد المال نالده االقيلألهاقناليه الارهاف االاهنالات ال

 قياال  .
لبههههه التلههههه قالرألههههه القيفب ههههه نالاهههههاولالقيااااهههههوالقياهههههاباالقيهههههامياالاهههههنالوهههههالوالاهههههاأالابلصشهههههل الل .ج

قيااوددهه نالاههاالقيااههل  القيامييهه المالاضههوي الدهه االقيابلصشههل الاههنالصلههلالمرههلئلالقترههال  المال
قياههاالللبهه الاههام التههموالقتراخههل ق ال  هه القياال  هه المالمضههوالصمقرههاالمالاتههل   اليألااههل  الت ههتال
قياهه التههموالدهه االقياتلئهه القيتا ههاالاههنالقيابةاههل ال  هه القيتلمايهه المالقيااتيههل القيااقاتهه الرههنال

ااتيههل القيارهها ألك نالمالقيبملخههل القيتليايهه الاههاالاايههوال بتههلءالقيتههلي  المالدههمالاههلال ثهه الالقيل ئهه الم
رألهه الرهه  القياهه اا القيهه  القبفههضالامنال ناليدههلالإيهه الصهه ق ق الاتههاا المالخههل الاههنالقيمقضههأال

                                                           
1 GUSTAVE MASSIAH, Les ONG et la mondialisation, quelles perspectives après Seattle ? )AITEC, Mars, 

2000(, P. 3.  
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ض م  القيادا الياشلكلالادا القيبةل القيااهل  القيهامياالخرهل الده االقيوالاهل القيتهلا الله نال
 بلاي الق رضلءالااالقيابةا .القياموالقيااماا المالاالدلالادليأالقياموالقي

 :2001مؤتمر الــدوحة -4
قي قخت الااالقيامته الاهاالقيفاه  الاهنالالقيممق  القي قخواليابةا القياال  القيتلياي الام ا الرماالقيا اا 

الاخههلا مال يهه الاههاالةههلالال  ب ههلالاتمها ال صهلالاههلاليمههلوالرب ههلبههماال الاههاالةهه م الامييهه الال14رأله الال9
رههلاال الرألهه القياشهه االقيتههلياا المالصههاالاهه القيااهه قالال11اتههاوالقيباههمالقيتههلياا المالرههيا  ال تههاقتال

الالالالالالالالالالالالوههالوالدهه قالقياهه اا القيهه الرهها الصضههليلالاههنالل ب ههلالقرههاا ق الات  هه القيااههل  الاههاالقيابااههل القيم قريهه 
مالقيدهههبلري المالات  ههه الااهههل  القيوهههاال المالقيمضهههليلالقيااتألمههه الخليهههاموالقيبلايههه المالتمهههمقالقياألكيههه ال
قيفل   المالتالي القيدت القيتلا المالق امي المالقيها منالقيول ايه  المال ده القيباهلئجالقياهاالاهلء الاهاال

الال1قترالنالقيممق  القيدلا الرنالا اا القيامت .
  لاالقيا اا الرأل ال داي القدالحالمالات   القيريلرل القياال   اليضالنالقرهاتلا القيبشهلاال - 

ألهه الضهه م  القيتاههلالخأتلههل المالمالقرههاا ق الراأليهه القيباههمالمالقيابايهه القيارههااقا المالقياأك ههاالر
 صمقراالقافلصيل الا قك .

قيابةاهه الاههواللهه والا ههماالاأك ههاالمضههوالتلاههل المالادههليأالقيههاموالقيبلايهه الاههاالصألهه اللهه قاجال - 
إضلاي الانال الالتدمي لالرأل البده  الرهلاوالاهاالقيااهل  القيامييه الاهوالقتياهمق الخارهلرا ال

 قياميا.مالاشل لا لالخفلرألي الااالقيبةل القياال  الالد االقياموالااالامقا  الا ايش ل
اأك هههاالقتيامقاهههل القيرهههلخم الخشهههأنالافت هههلالافلمضهههل الات  ههه القيااهههل  الاهههاالقاهههل القياباههها ال -ج

 الاهاالقيترهل ال نالإافلصيهل القيااهل الاهوالق وه الال قيمت االيمضوالصمقراالات   القياال  القيامييه 
 يالنال نالاألت الام قالا الالااالامريوالبالقالقيات   .قةصألياي ال

قيابةال القيامييه الق وه  الاهاالااهلوالابره قالض م  القيابر قالمالقياتلمنالل نالقيابةا المال -ا
 دخأال ا قالتالاف الاب  الللالمالضه م  الترهاتلا الال  قيريلرل القتصادلاي القيكألي  المالقي

 ارام القيبشلاالقتصادلا الرأل القيبالقالقيتلياا.
إيهههه الرضههههمي المالاههههل مقنالةاهههه قءق القبضههههالا لالالمقاههههقالقياهههه اا الرألهههه القرههههاكالوالقيدهههه ن -ه

 نالمالدههمالاههلال مرههوالاههنالباههلقالرليايهه القيابةاهه المالخلةضههلا الإيهه ال رضههلءالآوهه القيابةاهه ال
 يمم القيبةل القياال  الااتاالق ا ق .

                                                           
 .333-330 .ص ، صسابق، مرجع عوملة النظام االقتصادي العالمي و منظمة التجارة العامليةعادل املهدي،   1



 التعدديـةة واإلقليمي النظام التجاري العالمي بين                                ثالثل الالفص 

 

208 
 

 
دههها الرهههنالاههه اا القيامتههه القرهههالنالابفدهههلالخشهههأنالقيدهههت القيتلاههه المال:المـــا بعـــد الدوحـــة -م

قيارهأي الصهاالا له الافامته الماليه اليتره القيبمهل الالقالقياألكيه القيفل  ه الإتال نالده امالتالي التم
 القيابةا الصللالقبتملاالا اا القيالرهي رضلءالاالصل المالبة قال داي الد االقيارأي الامالخشأب ل
ت هتالقافمهمقالرأله القدهاق الصه ق اليرهاأاللالبهاالااامره الاهنالقةاه قءق الال ارم ا للال2003
 االاتأليهلالخهأنالارهامالمال  ه القيمهلا  الرأله الادهبيوالقيهامقءالالي الاراأاليألاموالق كث الامه ققيملبمب

 تلهههل القافهههلقالقةاخل  ههه الاهههاالباهههلقالق اميههه ال ويدههه القيهههثانالاهههاالةهههلالماهههماالقياههه قويصال
قياهه قويصالقتاخل  هه اليتاههاال ههبصالرألهه ال نالقةباههلجالاههاالةههلالماههماالمالقيهه  الال ججبيهههججا الق

مالدهمالاهلاليمألهلالاهناللايه القيهامقءالقياهااليالهنالال يت ضالقياباجالااالقيرهمقالقياتألهاق ميمي ال
يألههاموالقياههاالاااألهه التههقالادههبيت الاتأليههلال نالادهها ا اللاههلالرههيتمقالاههنالصهها  القيههاموال  هه ال

رأل القترا  قا الت تالراااالدتمخ الااالإ الاالاموالارهاايوالالرأل الادبيت الاتأليلالقيملا  
  نالااادلالخلتايلالا لالانالقيامقءالااالةلالد االقيا قويصالقتاخل   .

  ا الد قالقيم ق القي القبا ل الله قءق القتواه ق الختضالقياموالاولما لالانال نال رألب الالمالصا
 الرلاي اليتلالإي ال نالقياا  القيتل اليألابةا ال كاالرأل ال نالد قالقيم ق الرم اليراوا الخا  م

القيدت القيتلا القيااالا ااالقياموالق صلالبامقالماليي الياتم قالقداق القصادلاي .اشلال ال
 :2003مؤتمر كـانكوق  -5

ال%93امي الرضمالاهاالقيابةاه المالدهمالاهلالياثهلالال146تض الإي الد قالقيا اا المم قءالاال  ال
الرهههلاال ال14إيهه الال10اههنالقيااههل  القيتليايههه الماليتههاالوارهه ال يهههل الاههنالقيافلمضههل القرهههاا  الاههنال

اشلالقيا اا القيممق  القيولا اليابةا القياال  القيتليايه الاهاالقيامدهلالإيه التهلالمرهيطاليالهنال نال
 ههه ا الرألههه الات  ههه القياخهههلات القياال  ههه المالولدههه الاهههاالقيابااهههل القيم قريههه المال  اهههوال يههه القيههه ال
قرههههاا ق القيوالاههههل القيامد  هههه اللهههه نالقيههههاموالقيغبيهههه المالقيههههاموالقيفم هههه   المبهههه نالقيمتيههههل القيااتهههها ال

الت تالللب القتواالال القيامد   الاااثلالااالرا الاراميل .ال 1اتلاالق م مبامالقتالق ا  لي 
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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رأل القيارام الق موال اض القياموالقيغبي القيغلءالللال شللوالقيار القي  الاماا اليألاهمق ر نال -أ
مالدههمالشهه االقيههاموالقيبلايهه الاههنال اههلالقيامدههلالإيهه القافههلقالال مالقيارههلراق القياخلشهه  الإيهه   
 يات   الللالاليألاخلاوالقيم قرا.

ق رههمققالخليتههاالق صدهه الالفههاأخالمتيههل القيااتهها قيارههام القيثههلباالاليلهه القيههاموالقيمالرألهه ال -ب
 ل بالال اض ال م مخلالقيامقام الرأل ال ي ال ب لالا  االات   قالامئيل.

ياهه حالدهه قالقيفشههلالادهه  الابةاهه القيااههل  القيتليايهه الخلراخههل ق الاألهه القيم قرهه المالقيهه  الدههمال
الل القياا مت الرأل القيبمل .اتلالقواال اليشللاللمقخ ال ئيري اليالافلقالرأل الخلصاالقياألف

 :2005مؤتمر هونغ كونغ -6
اليتمقياالال2005ايرال الال13الاا القيول اي  الم القياليي  الم القياال   امي الال150قاااوالمم قء

مالالرضمالااالقيابةا الت تالامدلالق رضلءالقي القافلقالدم لالمالقي  الالءالختاالاا  القبامليي 
ال الججاهل  القافلصيل  الان القيتا ا الانالقياليل يق الججللافلصي 1947قيغلء الرب ل الا ا  الال الم ااتاا 

ال1الالالءالااالد قالقيا اا الااالقيبملاالقياليي :البمقرل الماليالنالقبالمال د 
إعالنــات التصــدير رههاكمنالآوهه القاههلاليألمضههلءالرألهه الال2013ب ليهه الالن اهه القتافههلقالرألهه ال .أ

  نالاكمنالصللال ي .الرأل القي   الانالاأل القياموالقيبلاي الللمنتجات الزراعية
مالقرال الد قالقيات  اللأميمي الاهنالال2006 قالانالرب القراخلالدعي صادرات القاقر امص ال .ب

  الالقيتاالانالقيار القياتألا.
)صلههههموالختههههضالقترههههاثبلءق الاثههههلالقيابرههههمال الال%97اات ههههاالقيههههاموالقياامااهههه الخلرهههها  قاال .ج

اموالاهنالقيابااههل الاهنالقيههالخليبرهخ اليألمتيهل القيااتهها الق ا  ليه  المالق  مالخليبرههخ اليأليلخهلن(
 .2008مالبةل القيتدصالقلااقءقالاتفل الانالقي رم القياا لي الالقيبلاي 

مقاههقالق رضههلءالرألههه الاتهها لالقتافهههلقالخشههأنالقياألكيهه القيفل  ههه المال يهه اللإراهههلءالصهه ق الاقئههه ال .د
مالقيههه  اليرهههاأاليألهههاموالقيفم ههه  ال  ههه القيابااههه ال2003مالقيدهههت اليرهههب اليلههه قءق القتواههه ق ال

 .يألامي المالقيااالاتلباالانال ا قضالاماب الاثلالقير اقالمالقياال  لالخلرا  قاال امي الابري 
 :2009تمر جنيـف مؤ  -7

ال02بهماال الإيه الال30اهنالالرماالقيا اا القيممق  القيرلا اليألابةاه القيتليايه اليألااهل  الاهاالقيفاه  
دههههمالابةاهههه القيااههههل  القيتليايهههه المالقيبةههههل القيااههههل  الااتههههااالالاموالامضههههم الرههههل ال2009ايرههههال ال

                                                           
1 https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min05_f/min05_f.htm , Consulté le 05/07/2017 à 22h30. 

https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min05_f/min05_f.htm
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نالاههالق اهه ق المالقيل ئيهه القتصادههلاي القيتليايهه القي قدبهه  الماليههأااالدهه قالقياهه اا الختههاال  بتهه الرههبمق 
اللآو القبتملاالاهاالدمبهغاللمبهغالمال يه الرأله القيه   الاهنال ناليهمقئأالقيابةاه الاهبصالرأله القبتمهلااالله

ماليمهاال القياال  ه الللبه الم قءالقياأا هلماليكهنالاتثه القيافلمضهل القيولده اللاميه القيامته الال رلا ن
رضهمقالا قصخهلالت هتالال56المامي الرضمالال153الياثألمنالابام الال3000تض القيا اا الالاليمل  ال
قرههت الق دايهه القياههاال مي  ههلالق رضههلءاليألابةاهه القيتليايهه اليألااههل  الاههاالاألهه الاههاوالدهه االقياشههل ل القيمال

رارهههلراالالقيدهههتخ الت هههتالاهههمقانالقياههه اا الاهههوالق ماههه القتصادهههلاي المالقيالييههه المالل ههه القيةههه م 
الال1 الماليالنالقل قمال د الص ق ق القيا اا الااالقيبملاالقياليي :قيابةا الرأل القيو مجالانالق ما 

تليايه اليألااهل  الاهاالقةبتهل القتصادهلا اليألوه مجالاهنالرأله ال دايه الام القيابةاه القيالقياأك ا - 
الاههاقةباهلئاالالقةخمههلءالرأله القيختهاق ماه المالقيتهاالاهنالقيفمه الاههاالقيلألهاقنالقيبلايه المالضه م  ال

 قيافلمضل المالإرالءال داي الولد اليألمضليلالقيااالا  القياموالقيبلاي .
مهلال اهل اليشهللالرلئالإي الامق االقتافلصيل القياال   القيثبلئي المالقةصأليايه المالدهمالاهلالصهاقيابمي ال - 

قيبةل القياال  القيااتااالق ا ق  المالقياأك االرأل الض م  القيتالالاهنالقاهلال ناليتاهلاللهالال
 قياب ا نالااالقاالاالقتبفالحالقياال  .

إيهه القيابةاهه المالضهه م  الامههاي القيارههلراق الالقياأك ههاالرألهه ال دايهه الامرههيوالراأليهه القتبضههال  -ج
 قيفبي القيالما الااالاايوالا قتلالقتبضال .

 الختههضالقيمضههليلالقي قدبهه المالقيارههاملألي المالقياههاال اتهه نالاتلياا ههلالاههنالصلههلالاهه القيااهه قالإيهه -ا
 قيالصم .قيابةا الاثلالصضي الاغ  القيابل المالق انالقيغ قئاالمالق انال

لالمال دايه الاتم همالرالصلا هالقياأك االرأل ال دايه القيابةاه الاهاالامقا ه القياتهايل القيارهاملألي  -ه
 اوالقيابةال القياميي الق و  ال ق القيدأل .

 :2011مؤتمر جنيـف  -8
قيثهلانالاهاالاب ه الوهالوالالرماالقيااأل القيتل اليابةا القياال  القيتلياي الاألر القيا اا القيممق  ال

 المالقيهه  الشهه االقيامقامهه الرألهه القبضههال اللههلالاههنال مرههيل ال2011ايرههال الال15إيهه الال3قيفاهه  الاههنال
ال2 الماليماالا القياا قالإي الثالتالاتلم ال ئيري .قيرلامققياللالق رما ال

 :ارا  و منظمة التجارة العالميةأهمية النظاي التجاري متعدد األ . 

                                                           
1 https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min09_f/min09_closing_f.htm, Consulté le 10/07/2017 à 11h50. 
2 https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min11_f/official_doc_f.htm , Consulté le 10/07/2017 à 20h00. 

https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min09_f/min09_closing_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min11_f/official_doc_f.htm%20Consulté%20le%2010/07/2017
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الالالالالالالالالالت ههتال كههاالق رضههلءالرألهه ال دايهه القيبةههل القيااههل  الااتههااالق اهه ق المالقيتاههلالرألهه الامم اهه 
مالاتألهه القكثهه القرههاالخ التتايلاههل القيههاموالق رضههلءالمالولدهه الاههاالةههلالقيل ئهه القتصادههلاي ال

الالالالالالالماليتاليههه القيتليايههه القيدهههتخ القي قدبههه  المال يههه الاهههنال اهههلالاتف هههمالقيباهههمالقتصادهههلا القيتهههلياا
رألهه ال دايهه الإخمههلءالق رههمققالافامتهه المالاللاتهه الاايههوال شههللوالمالقيابايهه  اللاههلالشههااالق رضههلءال

لالقيتالئي القيااالا ا القي الاخلا القتصادهلاالقيتهلياا الخلةضهلا القيه القياأك هاالرأله ال دايه الراه
ق ا ههههم القياقئاهههه اليابةاهههه القيااههههل  القيتليايهههه الخاههههلالاههههاال يهههه الام دههههلالاههههاالااههههلوالاالختهههه الابف هههه ال

الافلصيل القيملئا اليااب القيبمقرل المالات   القيشفلاي .قت
 التجارة و التنمية:الال . 

 كههاالقيههمم قءالرألهه ال نالقيابايهه الدههاالربدهه ال رلرههاالاههنالراههلالابةاهه القيااههل  القيتليايهه المال
كهامقاليابه القيااهل  المالقيابايه  اللاهلال الرأل الق اخلا لالقيمث هقالخليااهل   الااهليل ناللااره اال دهاق 

 المالقيافضههه ألي الدهههاالاهههمءالتال ااهههم الاهههنالقافلصيهههل القيابةاههه الرألههه ال نالقتلهههل القياتلاألههه القيولدههه
قيتليايههه اليألااهههل  الادهههاا نالرألههه الابف ههه الاهههلالاهههلءالاهههاالاههه اا القيامتههه اللاهههلالاههه القياشههها االرألههه ال
مالالضهه م  القيتاههلالرألهه الاتا ههقالقياتههلمناللهه نالقيابةاهه المالقيابةاههل الق وهه  القياتبيهه الخليابايهه 

االااههلوالاره الريلرههل القيااههل  المالا لههمالقيااههل  القيتهليااالمالقيهه  ال ألتهه الام قالا اهلالاههالترهيال
م ههلا القيمهها  القيادهها    اليألشهه لل الخلةضههلا الإيهه الضهه م  الاشههايوالمالارهه القيلألههاقنالقيبلايهه المال

 الارلراا لالااالقياتلالالاوالقيمضليلالقيااتألم الخليل ئ .
 جولة الدوحة للتنمية: -ج

إيه التهااللل ه  المالالت تال ر  القيمم قءالرنال رف  المالقرا اهمقاللماهماالما هل البةه الاواألفه 
ثهه الااههنال  هه القياتااههلالقتبا ههلءالاههنالاايههوالربلدهه الاميهه القيامتهه اليألابايهه الاههاالقيارههامللالاههنال

تلههاالاههنالقتياههمق الاههنال اههلالقيتاههلالخا  مهه الشههفلا المالشههلاأل البتههمالقيمدههموالقيم  هه المالخلياههلياال
 رههه  الإيههه الولااههه البلاتههه الااتهههاا الق اههه ق الياهههاموال راهههلوالقيامتههه المامهههلاليل بلاا هههل اللاهههلال

لالقيافلمضههل اليألمدهموالإيه الامها ال ره  المال يه الاهنال اههلالقيهمم قءالرهنالماهماال  خه الاهاالاره  
قترا ق الخليتلا الإي الام االانالقراكشل الب جالافلمضاالاواأل الاالالالرالالدهمالرهلئاالقآلنال

 اوالقتا ق الاخلائالقيشفلاي المالقيشاميي .
 
ال
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 :2013مؤتمر نـالــي -9
ال5 الاهاق الرما ال شغلوالقيا اا القيممق  القيالرواليألابةا القيتلياي اليألاال  الاهاالإبامبيرهيلالرأله

ايرههههال المالاههههنال دهههه الاههههلالاههههلءالاههههاالدهههه قالقياهههه اا الدههههمالقاههههالقالاههههلاليتهههه  الالالالالالالالالالالال7إيهههه الال3 يههههل الاههههنال
مالدهههاالرخهههل  الرهههنالاخهههلا  الاا ههها الاهههاالابةاههه القيااهههل  القيتليايههه الاهههام التهههموالالحــزمـــــة نـالـــــيلهههه:ال

ارههلرا القيهههاموالقيبلايههه المالقيهههاموالق صهههلالباهههمقالاههاالشهههللالقافلصيههه الارههه  لالقيااهههل  القياا ههها  الت هههتال
 اههلقالاا هها اليااهم  القيههاموالقيبلايهه الاهنالوههالوالامههاي القيارهلرا اليكههلالقيههاموالاته الدهه االقتافلصيه الا

الالالالالالالالالالالالال    قيالبته  لهلنالدبهل الااهلم اللل ه الاهوالده االقياخهلا  الاهنالصلهلالقيا هل قياهاالااألل هل الماليمهاال
ال1مالاااثلالمةلئف لالاا:القيا ماالقيااالال ي لالقيابةا الرم الاكالالقيابشآ القياا ا  م

مالاتا هههاالشههه للءالاليهههاموالق صهههلالباهههمقالمالقيهههاموالقيبلايههه اليام هههي القتايلالا هههلالقيولدههه ارههه الق -أ
 قياباي القياتااأل ناليارلراا  الرأل الاأللي الاأل القتتايلال .

 اضلالقية م القياالب الياهااقالقياتألماهل الله نالقياهلبت نالمالقيااألمه نالاهنالوهالوالالضالن -ب
 القيااتألمه اللاره  لالاخلاوالقياتألمال اليألت ضالمالقياأل الرأل القيارلرا القيامبيهالوألقالابد 

 .قياال  
اماي الابأالةراقاالاشهل  والاهاالقيةه م القياهااليتهااالا  هلالقيتضهمالاال رهلالاتهااالالماليكهنال -ج

تال هههاالنالاهههنالااهههم  الاشههه م ال مال دايههه اليألاالههه  المال  ههه الصهههلا الرألههه الإ اهههلاالاام هههلالاهههنال
 ادلا ال و  اليار الإراقاالاما حالاش م .

ويههلالمالق موالاههنالمرهه الابهه الاأرههي الدهه قالماليتالهه القياالتةههمنال نالدهه قالقتافههلقاليتالهه الال  ال
ا همالواهم الا اه الال قيابةا المالقي  الانالقياباة ال ناليتممالقتصادهلاالقيتهلياااللا ي همنالامت 

مالال2001رألهه الا  ههقالقباههلمالقيل بههلاجالقيمقرههواليات  هه القياخههلات القياال  هه القيهه  ال األههقالرألهه ال
نالةضهلا الإيه ال ي اليالق اللالالراراأالد االقتافلصي اللإ الاالاال  نالقيمةلئ الرل القيتلي  الخل

األيهل الامت الرهبميلاللارهلرا الاهنالال400قتافلقالريرلراالقياموالقيبلاي الرأل الاهما  الاهلاليفهمقال
القيكل  اليألتاالانالاكلي  القياال  .القتصادلاق 

 :2015مؤتمر نيـروبي  -10

                                                           
1 OMC. Accord sur la facilitation des échanges(Bali :Conférence ministérielle Interview, session                                 

3-6 décembre 2013). 
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ايرهال المالقيه  القبتمهاال موالاه  الال18إيه الال15قبتماالقيا اا القيتلش الااالل بيلالاهنالقيفاه  الالالال
إضهههلايل الشههه االقياههه اا الختهههاالافلمضهههل الشهههلص الااأللههه الاهههاالقياههه اا ال ماهههلالاهههاالاميههه القا  ميههه المال

ماليمههههاال اليألابةاهههه المال اتألههههقالق اهههه الخلههههلالاههههنال اغلبرههههالنالمالي ل   ههههلقبضههههال الامياهههه نالاا ههههاا نال
الالالالالحـــزمة نيروبـــيقضهها  القيابةاهه الإيهه الاههاأالخههل القيافلمضههل المالقياههاالبههاجالرب ههلالاههلاليرهها :ال

ابلارههي القيدههلا ق المالقيماههنالمالقيههاموالال1دهه مالخدههف الولمالقياههاالا لههم الرألهه القياألهه القيم قرههاال
 الت هتالاه القياأك هاالرأله التهقالاتم قالق انالقيغه قئاالضخغ الق صلالبامقالمالآيي القياوم نالقيتلمااال

رألههه القاب هههلالقيغهههه قئاالامنالالاهههاالارهههه القياوهههم نالقيتلهههماااليألتفههههل قيهههاموالقيبلايههه المالق صههههلالباهههمقال
تالضهانالقيمه ق القرهاا ق القيات ضاليمضليلالارمي القيابلمرل ال مالصضليلالإاه قءق الاتميضهي  الت ه

قيافهههلمضاليألامدهههلالإيههه التهههلالاقئههه الياشهههلأل الارههه القياوهههم نالقيتلهههمااالختألهههموالقياههه اا القيهههممق  ال
القيملا .

لاهههلالاههههلءالاههههاالقةرههههالنالقيهههممق  القيدههههلا الرههههنالقياهههه اا ال نال امصههه القيههههار القيم قرههههااليههههاموال
 لالاهههوالاهههبأالقيهههاموالقيبلايههه القيارهههام ا القيدهههلاي اليألغههه قءالقيتهههقالاهههاالارههه الدهههلا قاقياامااههه الاهههم قال

خفاه  الام هاالخرهخوالال2030يهاقوألاالمالقيوهل اا(التاه الرهل الار القيبملالقال-قيم قري ال)ار القيارم قال
قةرههالنالقيههممق  الاللاههلالاضههانال2023لهههالرههبمق الرههنالقيفاهه  القياالتهه اليألههاموالقيبلايهه المالقياتههاا ال

 يضلالقرهاا ق القيافهلمضالاهاالقيابةاه التهموالآييه القيمصليه القيولده اليألهاموالقيبلايه المالقياهاالا ها ال
قريه الااالتا القيمق اق الانالقيرألوالقيم ال القيرمقالقياتألاالي  االقياموالانالقيم لا القيكل   الإي التالي

قيافهههلمضالالمال يههه ال  ههه الااليخههه القيهههاموالقياامااههه اللاأا هههلال  مالقتبوفهههلضالقيكل ههه الاهههاالق رهههتل 
الخشأب لاليت نالقيافلمضالتموالاتم القيبفل اليألرمققالايالال اتألقالخليرألوالقيم قري .

اياههلال وههصالال  الاههنالقيمهه ق ق اليدههليأالقيههاموالق صههلالباههمقلاههلالقشههااأل القيتماهه الرألهه الااامرهه
يه القصمقراالقيابشأالقيافض ألي المالقياتلاأل القيافض ألي الياماااالقيواال الانالد االقيهامو الخلةضهلا ال

اهههنالشهههأب لالارههه  لالراأليههه القيادههها  الاهههاالقيهههاموالق صهههلالباهههمقالقيههه القيهههاموالااامرههه الاهههنالقيمههه ق ق ال
النالالب المقتا.قيااماا الااالقال القافلصيل القياال  القيافض ألي الا

قياهاالالقيوالايه قي   الانالإرالنالبالحالقيا اا الإتال نالدبهل الرهااقالاهنالقيامضهمرل المالرأل ال
قياهههه اا القيههههممق  الاههههنالقياغألهههه الرأل  ههههلالمالقياههههاالللبهههه الاتههههلالاههههاوالاههههنالصلههههلالقيههههاموالاليهههه ال ههههاالن

                                                           
1 https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/mc10_f/nairobipackage_f.htm , Consulté le 15/07/2017 à 

08h00 

https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/mc10_f/nairobipackage_f.htm%20Consulté%20le%2015/07/2017
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الق رضههلءالخليابةاهه الرههمقءقالاههاالااهه  القيافلمضههل الاههاالب  مبههاال مالصلأل ههل المالرألهه ال  رهه لالامصهه 
 مالقب هههلءالقيافلمضهههل القيولدههه اللاميههه القيامتههه اليألابايههه الماللههه قالالاهههنالقرهههاا ق القيهههاموالق رضهههلء

القيافلمضل .الامضمرل الاا ا ال ابا اب اي القيافلمضالمالإضلا ال
 ثـانيا: اتفاقيات منظمة التجارة العالمية 

تليايهه الدههاالقافلصيهه القيااههل  القيججال1947يمههاالللبهه القتافلصيهه القيتلاهه اليألات  فههل المالقيااههل  الججاهههل 
 يهههه الإيهههه ال ليهههه القةرههههالنالرههههنالاأرههههي الابةاهههه القيااههههل  القيتليايهههه  الماليمههههاالقشههههااأل الالقيمت هههها الم

قيهججاههههل ججالخلةضهههلا الإيههه البدهههمصالقتافلصيههه البفرههه لالإتههها الرشههه المثيمههه الصلبمبيههه المالل ماملهههموال
 دهخت الختهاال يه الاتاله الاهمءقال( المالقياهاال1994-1974افلد الا الإبالمدهلالاهاالقيفاه  الاهلالله نال)

رأله الالججالبفره ل المال يه الخااه االقيامصيهو1947قافلصي القيهججاههل الالججالقي الالب 1994انالقيهججاههل ال
الااالا قك القياغ بي .ال1994 ا  لالال15يامي الق م  مق الالااالالقيمثيم القيوالاي 

قيوالايههه الياميههه الق م  هههمق الللاههه القيا ا خهههل القيولدههه اليملهههموالقافلصيههه المالصهههاالاضهههاب القيمثيمههه ال
قاهقالقياألتمه الل هل المالصهاالاهلء القافلصيه القبشهلءالقبشلءالابةا القياال  القيتلياي المالقتافلصيل المالقيا ال

الالالالال1اهههلا المالمصتههه الرأل  هههلالقيهههاموالقياشهههل ل الاهههاالواهههل الاميههه الق م  هههمق ال16قيابةاههه الالمبههه الاهههنال
المال يتقالل لالمقتاالمالرش منالقافلصلالمالمثيم الافلد الاممر الرأل ال  بت الاالتق.

 :مال اكمنالانالثالث ال امقءالالملحق األول 
اهنالالرش القافلصي الخشأنالات   القياال  الااالقيرألوالججاههل ججالمالماليض الثالث (: أ( 1الملحق ) *ال

الالبهههه خلةضههههلا الإيهههه الججالاهههه ل ججقترههههاثال الاههههاالقيااههههل  الالا قءق إقتافههههلقالقيوههههلصاللههههضههههاب لال
القافلصيل القيم قر المالقيابرمال المال   دل.

مالالججاهههلا ججاهههاالقيوهههاال الاليألات  فهههل المالقيااهههل  الماليضههه القتافلصيههه القيتلاههه ال( ب(2الملحـــق )*ال
لههام االيضه الااامرهه الاهنالقياالتههقالتهموالقيوههاال القيالييه المالقتادههلت المال   دهلاليكب ههلالالقيه  

الاايتلالاتال الامءقالانالقافلصي القيواال البفر ل.
الججا ب قافلصي القيامقب القياادأل الخلياال  الااالقياألكي القيفل   الججالنضاامال ال( ج(1الملحق )*ال
 :ةاهه قءق القياههاالاتلهه الارههمي المثيمهه القيافههلد الخشههأنالقيممقرههاالمالقالضههانمال االالملحــق الثــاني

 قيابلمرل .

                                                           
 على الرابط: لإلطالع على املزيد فيما يخص محتوى اتفاقيات املنظمة العاملية للتجارة أنظر املوقع الرسمي للمنظمة  1

http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/argm1_f.htm  

http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/argm1_f.htm
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 :ااهه الا قاتهه القيريلرهه القياال  هه  المالاايههوالقتافلصيههل القيااماتألههقالخآييههل ال مالالالملحــق الثالــث
تها الداالقيااالااثلالقافلصيل القياال  القياميي الااتاا الق ا ق المالقياهاالاألاهم الل هلالاايتهلالماللمال

 مقتا ال ي الامي الادخأالرضمقالااالقيابةا .
 :الالالالالالالالالالالال اضههانالدهه قالقياألتههقالاههلاليرهها الخلتافلصيههل القياال  هه الااتههاا الق اهه ق مالالالملحــق الرابــع

الالالالالااتألههقالخلياههلئ ق القياابيهه المالقياشهها  ل القيتلمايهه المالابااههل الق يخههلنمالدههاال  بههوالقافلصيههل ال
 إي  لالامط.قيخم المالد االقتافلصيل التال ألام الل لالرم القيتضمالقيابض الالماليتم 

ي الل   القيامييه الاهنالت هتالامضهمرلا لالإيه ال  بته القافلصهل ال ئيرهمالد قالمالالألغالقتافلصيل القياا
الاتالالاب لالق داي القيكل  المالدا:

o           ال''جــات''الاتفاقية التجارة  ي السلع
o        الاتفاقية التجارة  ي الخدمات ال''جاتس''
o            ال''تربس''الاتفاقية الملكية الفكرية

يههلالراأليههلالمالصلبمبالاههنالق دايهه ال  هه ال دا ا ههلالقيخليغهه اللهه ق القيمهها الةهه تمالقي قختهه المالقياههاالتالا
إيهه الدهه قالالججاهه ا ججاااثههلالاههاالقافلصيهه الاههضالقيابلمرههل  اللاههلاليالههنالإضههلا القافلصيهه القترههاثال المال

قيام ههي الخلراخههل الامضههم القترههاثال اليتةهه الخمهها اللل هه الاههنالق دايهه الإيهه الالبهه الابةههي القيرههألوالمال
القيواال المالقياألكي القيفل   المالقيابلمرل .

ال
ال
 
 
 
 
 
 
ال
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                                                                                                                               المبحـــث الثالـــث: العالقـــة نـــيق اإلقليميـــة و النظـــاي التجـــاري متعـــدد األاـــرا
  ي ااار تحرير التجارة

االقيمقصهوالتال ااهم الاهنالقيااهل  القيامييه المالقياهاالااثهلالاهالامءقاتاالقتافلصيل القياال   القةصألياي ال
اههههنالق  اهههههأال نالاأوههههه الدههههه االالماههههلاليمهههههل  الاهههههنالبدههههه التاهههه القياخهههههلات القياال  ههههه القيتليايههههه  ال

خهههليامقم الاهههوالال دايههه ال كلههه الاهههاالقيرهههبمق القياملألههه  المال اههه  الاال هههقالدههه االقتافلصيهههل القتافلصيهههل 
 نالالمالدهمالاهلاليالهنال  القيتليايه اليألااهل  قيبةل القياال  القيااتهااالق اه ق المالقيه  الامهمااالقيابةاه

خشههللاللل هه الاههاالاتم ههمالات  هه القيااههل   اللاههلالصههاالات ههقالدهه االقتافلصيههل القةصأليايهه الت لهه الاليرههلد 
صأليايه القياال  الاوالقيلألهاقنالوهل جالقياكاهل الده قالمالاكاهنالقيمضهي الق رلرهي القيااتألمه الخليا ا خهل القة

رههاالقيملئاهه الضههانال تلههل المالقافلصيههل الاههاالقاههل الابةاهه القيااههل  القيتليايهه الاههاالاهها الاالئاهه القيمل
القيابةاهههه الت ههههتالاكفههههلالضههههالنالاتم ههههقالقيامقاههههقالمالقياكلاههههلاللهههه نالقةاههههل  ناليادههههخأالقيا ا خههههل 

القةصألياي الخاثلخ الصم الااوالياتم مالات   القياال  القيتلياي الااالقةال القيااتااالق ا ق .
 المالب األول: منظمة التجارة العالمية و تحرير التجارة

ل  القيتلياي القتال القيا رراالقيامياالقيمت االقيه  اليضهوالمالياهم الماليشه  الاتاالابةا القياا
مالمةيفا ههلالال قياواألفهه الرألهه الاال ههقالقيممقرههاالقياههاالاتلهه الت لهه القيااههل  القيامييهه اللهه نالاموالقيتههلي 

ق رلرههي الاباههم الرألهه الضههالنالقبرههيل القيااههل  الخههأكل الصهها الاههنالقيرالرهه المالقيرهه  المالقيت  هه المال
اههههنالالارهههها أل المالقيابههههاجالخليرههههألوالاههههوالاههههما  القوايههههل ال مرههههو يهههه اليضههههالنالقتاههههاقاالقيارههههاا اليأل

 ي اليضههاناللهقيوهاال الالاه القيدههبوالمالالمبلا هلالمالامقادهلالقيوههل المالله ي اللوهاال القبالا ههل المال
إيههه الالافامتههه الاقئاههلالي ههه الااههلال ههه ا لههلالقيابااههه نالمالقيادهها  نال نالق رهههمققالقيول ايهه الرهههاةلال
 الال1صادلا .إصلا الرلي القصادلا اليرمااالقي ولءالمالقيرال المالقيبامالقت

  أوال: األبعاد التي تحكي النظاي التجاري متعدد األارا 
ال2 اأث الرالالقيبةل القياال  القيامياالختا ال ختلاالاواألف الاااثلال رلرلالاا:

 بعد القانوق الدولي: -1
إنالالباالاألرف القياتااي الاتاالقيفل  الق رلري المالقياباقالقيملبمباالم قءالقيامقدلالتافلصيهل ال

مالقياهاالال يهججاههل ججالمالصيهل الا ررهل الامييه الاثهلالابةاه القيااهل  القيتليايه رلياي الاثلالقافلصي الق
                                                           

 .184 ،، مرجع سبق ذكره، صعوملة النظام االقتصادي العالمي و منظمة التجارة العامليةعادل املهدي،   1
 .194-190، ص-ره، ص، مرجع سبق ذكالعوملة و اإلقليمية تستقبل العالم العربي في التجارة الدوليةوب، دأسامة املج  2



 التعدديـةة واإلقليمي النظام التجاري العالمي بين                                ثالثل الالفص 

 

217 
 

قيغليليهه القيتةاهه الاههنالادههلا القيااههل  الاههاالقيتههلي  المالاهها  الدهه االقيابةاهه الرهها القافلصيههل الاةهه ال
تاهه القآلنالدههاالقافلصيهه القيهججاههههل ججالقياههاالااثههلالق رههل القيامضههمرااليكلاهه القتافلصيههل الال دا ههل

مضههههل القياههههاال ا  هههه الاههههاالقال دههههلالمالامههههم القتافلصيهههه الاههههاالقياههههاال رههههف  الرب ههههلالاههههمت القيافل
الق رل الرأل الرا الاخلائالصلبمبي ال دا ل:

اللا القيامي الق مي الخلي رلي المالدمالقيالا القي  ال ا الرأل ال رلر الاخلاوالااأالقياتلاأل الاال-
القياال   القيافض ألي الل نالقياموالق رضلء.الال
بفهههه الاتلاألهههه القياههههمقاب ناللههههاالتبههههاالاههههبأالقياههههم االق ابيالهههها القياتلاألهههه القيمابيهههه القيهههه  الال-

اليتممقالقياال  المالقتراثال .الالالالالالخليبرخ 
ال

المالياثهههلالدههه قنالقيالهههاآنالقيملرههها المالق رهههل القيمهههلبمبااليات  ههه القيااهههل  القيتليايههه  اليههه قالاهههإن
  الدبههل القرامههلاقالرههلئاقالخأبهه الإ قالاهه الااليم اههلالخدهه قا المالقياههمق اللههلاأل ن الارههمقالااتهه  القيااههل

مالقيم هههماالقياواألفههه  الماليكهههنال رهههخل الااتألهههقالخهههلياال قالالقيتليايههه الاههها  ايلالاهههنالصخضههه القيألهههمقئأ
نالاكههمنال ال بخغههااخلائ ههل اللاههلالالابف  قيتاألههااليهه الاكههنالقافلصيهه القيهججاههههل ججالدههل ا الاههاالقتياههمق اللهههه

دهه االاههنالقيبلتيهه القيبة  هه الولدهه الاههاالةههلالماههماالقرههاثبلءق الرا هها الاضههابا لالقتافلصيهه الاثههلال
اههه ضالقةاههه قءق القيمصلئيههه المالقيتالئيههه الرهههنالقياهههاالاليهههوالال7قترهههاثبلءق القيهههمق ا الاهههاالقياهههلا ال

الا  قالا ضال رم الاللات القة  ققالمالقي رم القيات  في .الالالال
 البعد االقتصادي:-2

يتههاالادههاألأالججقيااههل  القيتههه  ججالخاثلخهه القيختههاالقتصادههلا اليألهججاهههههل ججالمالاههنالدهه قالقياباألهههقال
لال كثه اللفهلء الإ قاليتاماال بدل القياال  القيت  ال نالقيامق االقياالت الرليايلالر ا الادهايا لالخشهل

مالدههمالاههلال ااألهه الابلارهه الاثلييهه القمالرألهه الق صههلالقيرههمقالامههط الال الاههلالااهه الإاق ا ههلالخفتههلالصههمال
صللألي اليألاال قالمالالرأل المالدمالالاليتاالش الالض م  لاليت   القيااهل  المال ااأله الااليم هلالاهما ال

رهمقءقالبا اه ال المالدمال ا ال   الااهلحالاقئاهل الللالالقياتألمال الرنالة م القيت ضالمالقياأل 
 دهاق الالقياتمها ال مالبا اه الاهاولالقيتلماهل اليتاه الده قالقيبهم الاهنالقيابلاره الياتم هقالقيرمقال

االقراخل دههلالاهه اهلالقيابلارهه القيفلرأله القيمللألهه اليألاال هقالااتبههاالاأله القياههاالاأوه المالادهليأالات بهه  ال
 نالقيرههمقالاثألهه الاثههلالقيااااههو الدههمالرخههل  الرههنالبةههل الشهها االقياتم ههاالمالقياههاقولاللا اهه الااتههلال

شههللالإ اههللاالرههنالا  ههقالقيألههمقئأ المالخلياههلياالاتلميهه القياتل هه ال مالاههنالقيدههت القياههأث  الايهه الخ
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الا لالده قالقيبةهل القياتمهاالرهنالا  هقالااامره الاهنالقيممقرهاالقيامضهمر اليتهاال اه قال  ه الاتهلو ال
اغ  ههه الربلدههه ال وههه  الخلياختيههه اليههه الاكهههنالالت هههتال نالاغ  ههه ال تهههاالقيتبلدههه الرهههيتباالامنالشههه 

اال هقال رههألم القيابلاره القيفلرألهه الالمالخلياهلياال لههامالاهنالق اضههلخليضه م  الارها اا الخههلياغ    ال
ية م القيرمقالمالاااألخلا  المال كث الااليملال تلل القيت ضالمالقياأله الخلراخل دلال كث القصا قخلال

امنالااولالرمقءقالتلمااال مالانالصللالااامرل القيادليأالقياواألفه القياهاالاتااهاالإيه الاشهمي ال
القيابلار .

يبةهه  الق صهه  الإيهه المالاههاالقيمقصههوالاههإناللههالالاههنالقياف ههما نالاههاالق رههل ال ارهه الخلياههلخوالق
قياثلييهههه المالقيمقصههههوالاواألهههه الاالاههههلالرههههنالقيبة  هههه المال خمهههه القيلهههها لالقيثليههههتالمالدههههمال نالاامقاههههقال

الاههنالات  هه القيااههل  الخاثلخهه القيويههل الق اثههلالاههنالقيبلتهه قيادههليأالقيف ايهه اليألههاموالخدههم  الااتههلال
القيتاأل .

نالمالاشهههه  الصضههههي الت  هههه القيااههههل  الارههههأي القيااههههل  القيتلايهههه المالقياههههاالتصهههه ال مقاههههلاللل هههه قاللهههه 
قتصادههلا  نالللههاواليألااههل  القيتهه  اليابلمي ههلالخشههللال كلهه الااليهه المالتلاههل القيههاموالقيبلايهه المال

 الاههااللقيااههل  القياههاالااههيأالصهها قال كلهه الاههنالاكههلا القيتهه ضالمالقياشههل الاليمدههااللهههججقياال  القيتلايهه جج
ال1ا قئا.املموالمالاافقالرألي الانالقيابةي القةماملاليما الالقياللر المالقياولا 

 المحلي: البعد المتعلق بالقانوق  -3
والمامههلال تلههل القافلصيهه الاميهه ال م  ههمق المالاليتا ههلالقياألماهه اليألاهه ق القيااتلصهها القيتههقاليألههامال

اتا ههاالليفيهه الاال ههقال تلههل الدهه االقتافلصيهه المامههلالياههلاليمضههاالخهه الارههام دلالقيههماباالماليكههنالتال
يتهههقالي هههلالقوايهههل القياال هههقالاهههنالرااههه اللهههارم القيارهههام الخاتبههه الاتا هههاالباهههلقالقياال هههقال مال

األهقال الااليم ل ال مالقياهاالااااهوالخلياتلاأله القيافضه ألي الامنال   دهل المالدهمالاهلاليق تلل القيااال ا
رأل  هلالراأليه الامقءاه القياشه  تل القيمابيه  الت هتالاألهم القتافلصيه القيهاموالق رضهلءالاهاالابةاه ال

يه الاهوالقياال  القيتلياي اللاتا لالاشه  تلا لالقيمابيه المامهلال اه المابيه الاتهاا الياامقاهقالاهاالقيب ل
اهههالال اهههممالياميههه ال نالاابدهههلالاهههنالقيامقالا هههلاللهههارم الاال هههقالقيمهههلبمنال تلهههل الدههه االقتافلصيههه  ال

القياتألا.
 ثانيا: إنجازات منظمة التجارة العالمية 

 مق قياي النظاي التجاري متعدد األارا المزايا التي تحققت  -1
                                                           

1 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
ال1األوصال دا لالاا:انالقيامقيلالا

لهه نالال يرههقيااههل  الخرهه مي الماليرههلد القيبةههل القيااههل  الااتههااالق اهه ق ال يهه ال نالاههااقال -أ
 ماههههاالادههههليأالاشهههها ل الل ب ههههل المال ههههما المرههههلئلاللبههههلء المالرلايهههه اليألاتلاههههلالاههههوالالقيههههامو

 قيبمقرل القياال   .
صلئاههلالرأله القيممقرههاال كثه الابهه الرألهه الالخلراخهل ااههل  الااتهااالق اهه ق الإنالقيبةهل القيا -ب

 اتهلالقيتيهل ال يره اليألاايهوالا همال هما اليألهاموالقيدهغ  التممصهلال اضهلالمالال  ا ضالقيه  
قيههاوموالاههاالافلمضههل الاههوال اهه ق الرا هها اللههلالرألهه التهها  ال ههما الرألهه القيههاموالقيكلهه  ال

لاهههلال اهههيأال رهههألم الابلصشههه القيامضههههمرل المالقيمههه ق ق الاهههاالقيابةاههه اليألهههاموالقيدههههغ  ال
لمضالاه قا الا د الارلما ال كل الرباالالاتالالخشللالاالرااللوال التلي لالرباالالاافه

 اوالاموال كل الرأل التا .
الياايوالارها أل الاليا القيشتم لألالالقبوفض الاكألف القياتيش اللألالالمقاالات   القياال  ال -ج

 الرلييه القياكألفهه مالاهلالبااته الاياههلالبرها ألك ال اهأث الخريلرههل المالت  ه القيااهل  المالقيتاليهه ال
تفهضالمالات   القياال  الانالشأب الإمقي القيتمقئقالقياا لي المال   القياا ليه المالخلياهلياال

 اكألف القيرألو.
إنالات  هه القيااههل  اليتاههاالقيارهها أل الا دهه ال مرههواللهه نالا اههل الاافلماهه الاههنالقياهههما ال -ا

قةباههلجالاههاالةههلالام ههاالقيااههل  المالتدهه القتوايههل ال اههل القيارهها أل الاههاالالختلهه القيتههلو
قياتألههاالامنالابلارهه المالات  هه القيااههل  الخمهها الاههلاليفههاأالقيرههمقالقياتألههاالترهها  قاالقيرههألوال

 ضلالإي القياموالق و  الااالقيامللل.ا ماليفاأالقيخل اليألادا  ال ي
مالامههها الابةاههه القيااهههل  ال نالال إنالقيااهههل  الا اهههوالارهههاميل القيهههاومواليههها القيشهههتم  -ه

 ناللهما الخاهلالااه قمحالصيااه الي م  مق الالرنالقل ق القافلصيل القياوموالقيتليااالقيبلشئم لا ال
ت  هه القيااههل  ال المالإ قاللههلنالااأليههل الامت البا اهه اليات  هه القيااههل  القيتليايهه ال109-510
الاهنالقيتلماهل يالهنالالماليضه الخهأو  الاهإنالقيهاولالقةضهلااالقيبلشهئف االدهبلرل الري

 إرلا الامم والقيابلاو.

                                                           
 .267-263 .ص ، صسابق، مرجع ، التجارة الخارجيةعبد الهادي عبد القادر سويفي  1
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إ اليرههلرادلالاههاالالبههاالال يتاههلالقيبةههل الرألهه التاليهه القيتلماههل الاههنالقيادههليأالقيضههيم  -م
الالالالالالالالالالالالقيبةهههه  القياتههههاما الخادههههليت لريلرههههل الاال  هههه ال كثهههه الامقم ههههلالاههههاالامقا هههه الضههههغماال

 ادألت القياايو.المالااتلالص ق ق القيتلما الاا
 لعالمية بعد عشريق سنة مق التحديإنجازات منظمة التجارة ا-2

يألااهههل  الصلهههلال كثههه الاهههنالرشههه  نالرلاهههلالياثهههلال كثههه الاهههنالااههه االإنالقبشهههلءالقيابةاههه القيتليايههه ال
ل الألاأرههي اليبةهه اليخاثلخهه المضههوالتاهه القيمقميهه الامههااللههلنالدهه قالقتبشههلءالإدههالحالتافلصيهه القيهججاههههل جج

 القتبفاهههلحالمالقياتهههلمنالمالقيههه  الاشهههلأل الاالاتههه الختهههاالب ليههه القصادهههلا الاميهههاالاا هههاالالبهههاالرألههه
قيت  القيخل ا  الت تالاما  الختضالقيهاموالقياهاالةهلالقصادهلادلالابغألمهلالياهلاليمهل  البده الصه نال

واللاههلالقاا هه القيتا ههاالاههنالقيههاموالقيهه الاتلميهه القيألتههلقالخليههامالاليفههاأال رههمقص لالمالقبههاالا لالقصادههلايل
الالالالالالالالالالالالالالالالالالااهههههههلت القيبمهههههههلالمالقتادهههههههلت قيدهههههههبلري  الت هههههههتالرهههههههلدا القياكبميمايهههههههل القياا ههههههها الاهههههههاال

المالقياتألمال الااالوألقالرالصل المثيم الل نالاواأل القتصادلاق .
اهنال اهلالمضهوالتده أل الةباهلمق القيابةاه الال2015مالتر الام   ال راا القيابةا الااالرب ال

ختهههاالرشهههه منالرههههب الاههههنالقياتهههها  الاألمههههاالللبههه القيابةاهههه المالترهههه البفهههه القيام  هههه الربههههاالارههههام ال
 يهه الاموالراالصهه الالاههاالخاههلالقرضههمالاا ههاال33قبةهه القيهه القيابةاهه الال1995 القيامصتههل  الاابهه الرههب

رأل ال  ق القيد نالمال مريل المالدمالالال اوالرأل ال نالاتة القصادلايل القيتلي الابااهاالقيه البةهل ال
يممقرهههاالرليايههه الخت ههها الرهههنالقيمهههم المالارههه  المامهههلالااهههل  الامتههها المال دهههخت القيتالصهههل القياال  ههه ال

ا  ههقالتهه م الاال  هه اللههلالرههنالا  ههقالا ههلمالرههنالالارههم التالمال دههخت القيبمقرههل الال قيدهه قرل 
قياهههلخواليألابةاههه  المال دهههخت القيتهههمقامالقياال  ههه الاارهههلصطالقيمقتهههاالاألهههم القآلوههه الالاهههضالقيبمقرهههل 

اههلمالق يالههنالالم كثهه الاههنالبدهه القيااههل  القيتليايهه القآلنالوههلياالاههنالقي رههم القياا ليهه الاليا اهه ال ن
الال1قيابةا الاب القبشلئ لالااالقيبملاالقياليي :الق  د القبالمال

الالااالرا الاالت الاثلالقدالحال القياال  القيتلياي الرا القافلصل الاا ا ال*ال ل ا الابةا
الالالالو المالقتادلال ل القيتلماي  القيواال القياليي    الاكبميمايلالقياتألمال  القياشا القياالالالال
الااالاالت الرا ا الخا  م الالاك  .الآالقالاا ا الاأمالدمالالالاالالال
الأل الخشأنالار  لالقياال  القي  الامدالاش  القياما  ق الإي ال نالقافلقالابةا القياال  القيتلياي 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  

https://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/wto_at_twenty_f.pdf
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المالل ي الالاكلي  القياال  متاااليالنال ناليرلد الااالاوفيضالال2013إيي القيابةا الااالرب الالال
القيمضلءالرأل الخلصاالقيات  فل القيااخمي الااالاايوال بتلءالقيتلي .الال
القيولد اللاكبألمايلالقياتألمال اليالب لالقيغلءالقيتممقال2015لالال نالقافلصي الام ألي ال*ال

الانالتا ال%7مالقيااالااثلالالالصياا ال ق القياكبميمايلالقيتلياي الالقياباال القياا لي الرأل 
القياال  القيتلياي ال  ال كث الانالقياالخ المالقيابرمال المالاباال القيدأل الاااات .
ال يابايق*الاات الابةا القياال  القيتلياي الاب الصيلا لالقيا  قاليفا  ال   الارلمص الانالقيبامالمال

الد القيلألاقنالقيبلاي الانالقياال  القيرألتي الانتالق افت  الاألماالااالاايوال بتلءالقيتلي 
الانال المالق افت التدا لالانالقيبلاجالقياتألاالقةاالياالقيتلياا%50إي ال كث الانالال27%
المال دخت الختضالقتصادلاق القيبلشئ الاثلالقيد نالمالقي بهاال%53إي ال كث الانالال41%

ال ااالقتصادلاالقيتلياا المال  اوالقصالالمالقيل قم لالات لل التاليالنالقتراغبلءالرب ل
الاماليكنالق كث ال داي الدمالقباالا لالااالقتصادلقيلألاقنالقيبلاي القي الرا الرمقالالا ا ال

الامول نالقياالالرلد الااالإرلا الامم والب القيارلدا الااالقياال  القيتلياي اليألرألوالقيتلياا ال
 قياليا.اي المالقياموالقيااماا الخدم  الاألفا المالدمالالال ل ب القيشللالقيبل
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 (07الشكل رقي )

 2015 - 1995السلعية للدول النامية خالل الفترة  تاور الصادرات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : world trade organization , world trade statistical review, 2016 , p13 
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 *ال الالااال وصالقيتمقامالقيااالاتمقالقياال  القياميي الاماالاالب القيابةا الوالوالرش  نالرب ال

الااالرب الال%8خ القيات  ف القياا لي الرأل القيمق اق اليادلالإي البرالاامرطالفيضوانالاالالال
الختاالقيت  القيتلياي  الماليماالللنالال%40مالبتمالال1995ااالرب الال%15 الاملللال2015الال
الاوفيضالاامرطالقيات  ف القياا لي الالال الافاالقي بهاالا  الااالختضالقيامو  الااق قتبوفلضالا ال

ال الال%38,6الان الال%13,5إي  القياغ   الاا الم القيمان  الان الرما ن الانالوالو الاوفيض  ا 
ماليماال دخأالالاليمل  ال  %7,1إي الال%25,6 المالااالإبامبيريلالانال%12,5إي الال33,5%
الال60% التمقيا الم القياا لي   اليأل رم  ال وضو الت القيتلياي  القياال   الي رم الال%20ان  وضو

ال.%5اا لي ال صلالانال
المالاضلر التا القياخلاوالقياال  الدمالو  الاي لالرأل البالحالقيابةا التر القيملئا نالرأل  لال*ال
ال(الاألمااللألغال09ي التمقياالا ا نالمالبد الاب القبشلءالقيابةا  ال بة القيابتب القيليلباال ص ال)إالال
ا ي هههمنالامت الال16,2اهههلاليمهههل  الال2016اااهههم الدهههلا ق اللألهههاقنالقيابةاههه الاهههنالقيرهههألوالرهههب الالال

ال.1995ا ي منالامت الااالرب الال5,8املللال
اههها القيتمههها ناللاهههلالشههه ا الاايهههواللألهههاقنالقيتهههلي الام  خهههلالباهههمقاللل ههه قالاهههاالتاههه الاال ا هههلالرألههه الالال

قيالض  ن الاتأل الرل لالقياثلوالاتال القيد نالتلييلال د الامي الادها  الاهاالقيتهلي الاهاالته نالللبه ال
رلاههلالامههطالاتاههلالقيا اخهه القيتلايهه الرشهه الرليايههل اللاههلالشهه االقيتههلي الوههالوالبفهه القيفاهه  الال20صلههلال

الالالالال هههه ق الإبامبيرههههيل القيشهههه ألاالمدههههمتالإيهههه الصاهههه الالالالالالالالل  القيامييهههه الرألهههه ة ههههم الراليمهههه الاههههااالاههههاالقيااهههه
الماللالمايل.

ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
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 (08المنحنى رقي )
 (2016-1955نمو حجي المبادالت السلعية لدول منظمة التجارة العالمية )

 
القراالاقالرأل :القيادا :الانالإراقاالقيالي الال

     World Trade Organization, world trade statistical review, 2016 

 ادات الموجهة لمنظمة التجارة العالميةثالثا: االنتق 
اماههه اليألابةاههه القيتليايههه اليألااهههل  الرههها القبامهههلاق الرألههه ال رهههل ال ب هههلالاتالههه القيااهههل  القياتههه  ال

خلةضهههلا الإيههه القبامهههلاق ال وههه  الااتألهههقاللات  ههه الال قيابايههه اليألباهههمالمال يههه الرألههه الترهههل ق رلرهههاال
ال.1د االقتباملاق قتراثال ق المالقيرألوالمالقيواال المالقياألكي القيفل   المالايالال ألاال د ال

 االهتماي بالمصالح التجارية على حساب التنمية: -1
مال ااألههه ال يههه الاهههنالوهههالوالقداهههلوالابةاههه القيااهههل  القيتليايههه اليألابايههه ال مالقياغ  ههه القي يلألهههاال

اليههه الرههها القياا  هههماللههه نال ثههه الات  ههه القيااهههل  ققيادهههليأالقياال  ههه  المالاتاهههاالاليالصادهههلاالامللهههل
تهاوالقيباهمالاهنالا ه المال ث دهلالرأله الاغ  ه الديلهلالقياميي المالقتراثال ق الق ابليه الرأله ال اهوالا

لاليلهمنال ثه الده قالقيات  ه الإ الليهلالاياهالني قالانالقياالهنالاهاقال  القيبلاجالقيممااالانالا  ال و  ال
 الإيه الخاتاوالقيبامالمالرألليلالايالال اتألقالخاتاوالقياباي  الا اوالقيتالي القياال   الصهاال ه ا اتألقال

ابلارههه الش رههه الاهههنالاهههه  الاتهههاوالقيادهههبيوالماليتههه ضالقيدهههبلرل القيبلشههههئ القيههه القبوفهههلضال
 القيش لل القيااتاا القيابريل .

                                                           
 .240-238 .ص  ، صسابق، مرجع لية الدولية، التجارة الدولية و املؤسسات املامحمد عزت غزالن ، محمد أحمد السريتي  1
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 الحر مهما كاق الثمق:بالتبادل  المناداة -2
مالية ههه ال يههه الاهههنالوهههالوالقبتللرهههل الات  ههه الااهههل  القيرهههألوالمالقيوهههاال  الاتألههه الارهههام ال
لالات   القيرألوالا القيغلءالقيار القي  الللب الاابته الختهضالقيهاموالقياامااه اليألرهألوالقيم قريه  الااه

موياهههه اليألهههاموالقياههههاالاتالههه القيرههههألوالقيم قريهههه الا اههه الاههههاالصلئاهههه القبتلههه الاههههاالتهههامتالرمقصهههه ال
لالالا ا الرأل الات   الاخلاوالقيرألوالقبوفلضاللل  الااالتد أل القي رهم القياا ليه المالالاقا لقمق ال

اههنالاااههم الق قاقا ههل الالودمدههلالخليبرههخ اليألههاموالقيبلايهه القياههاالاشههللالدهه االقي رههم البرههخ اللل هه  
 القيبلشههئ الاههاالقيههاموالقيبلايهه الإيهه الاههنالا هه ال وهه  ال ا الات  هه القيرههألوالإيهه الاتهه  ضالقيدههبلرل

الابلار الش ر .
ال اههلالرألهه الارههام القيوههاال الاألهه الاهه ق القيابةاهه القيتليايهه اليألااههل  القبتههاق القياههمقمناللهه نالتاهه 

قيوههاال الاههاالقيههاموالقيغبيهه المالتااهه الاههاالقيههاموالقيفم هه   الماليهه الاهه ق القيابةاهه ال يضههلالصالرههل ال
رهها قا اي الااههلالباهه الرههنالق اخههلاالختههضالصالرههل القيوههاال الاههاالقيههاموالقيبلايهه الخادههليت لالقت

 الااامر الانالقياولم .ال ي 
 ة:المناداة نتحرير االستثمار لصالح شركات الدول على حساب مصالح الدول الواني -3

مال ااثههههلالدهههه قالقتبامههههلاالاههههاالوألههههمالقافلصيهههه الات  هههه القترههههاثال الاههههنالاههههبأالقيشهههه لل القيامييهههه ال
اهاالقافهلقالاياهلالل ب هلالالقيهاوموااالقافلقالات   القتراثال الانالابأالقيشه لل القيامييه الالقياومو
 رههتل القتاكل  هه ال ماليابت ههلالاههنالقياالرهه الخأرههتل الاههلالارههام ااالال ماليتهه ضق رههمققالالتبمرههل 

دههه قالمالاتالههه القيهههامقوالقيبلايههه ال نالات  ههه القترهههاثال ق المالرمياههه الال الاهههنالا مر هههلالاهههاالقيوهههل ج
الال1ق رمققالقياليي الا قام الاولا الاا الاااثلالايالال ألا:

 .قيفالئي الي   القيالوقياولا القيبلاا الرنالقيامألخل ال •
 اولا الات ضالقيلبم اليألمال . •
 اولا القيات ضالي اال القياضل ب القيااا  . •
 اولا الد م الق امقوالقيمابي اليألول ج. •
 ااالاالوالقيريلر القيبماي المالقياليي .القضتل القيريلا القيمابي  •
اوهلا الاهاولالرله الآييهل الات  ه الالدهااولا الاوموالق امقوالقيمه   ال) ره لالق اهمقو(المال •

 الوالقياتألاالمالقياميا.   القي
                                                           

 .34 .، صسابق، مرجع التجارة الدولية و املؤسسات املالية الدوليةمحمد عزت محمد غزالن،  ، يتير السيد محمد أحمد الس  1
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 المالب الثاني: التكتالت اإلقليمية و دورها  ي تحرير التجارة
 أوال: أهمية التجارة اإلقليمية و اتجاهاتها العامة 

ال دايههه الاامق ههها الخليبرهههخ اليألاشههه االقتصادهههلا القيتهههلياا الاألمهههاال ا اكارههه القيااهههل  القةصأليايههه ال
ايهه القيااههل  القةصأليالمالاتم ههاقا لالإيهه الاتم ههممالاشههتل لالقيااتههاا الق اهه ق القياتثهه الاههاالقيافلمضههل ال

األفه ال كث الاأكث  المالاما الد االقتافلصيل القيتا االانالقيامقيلال رضلئ لالاهنالوهالوالاالتا هلالقياو
 ههاالاههنالالرأليهه الاشههل ل الاموالقيابامهه الاههاالابامهه القتافلصيهه الخأكاأل ههل اللاههلالامالالمالارهه  الاههاالابايهه 

مالاليواههطالقياباميهه ال  ألهه القيلألههاقنالقيبلايهه قيبةههل القيااههل  القيتههليااالمالاتالهه الاههمءقال رلرههيلالاههنالق
ل  القةصأليايه الرأله القيبةهل القيااهالقيااماا  المال  ه القيوهم الاهنالق ثه القيرهأللاالقياامصهواليالافلصيهل 

ااتهههااالق اههه ق الاهههإنالرهههااالدههه االقتافلصيهههل الاهههاالامق هههاالارهههاا المالاارهههل  المالتالرهههيالالابههه الرهههل ال
ثمههههلالمالاموالبلايهههه ال ق ال المالصههههاالمقاالدهههه قالقتااههههلاالاههههوالاوههههمواللاههههلالقصادههههلاي الرةاهههه ال2000

اقاوالقي  خههه الاهههاالقيتدهههموالرألههه الإاللبيهههل ال كلههه اليألبفهههل الإيههه القصادهههلا الإيههه الرهههلت القيابهههلا اللههه
الق رمقق.

دههه قالمالاتالههه القتافلصيهههل القياال  ههه القةصأليايههه الةهههلد  ال ئيرهههي ال ق القااهههلاالمقتهههاال)  ههه الصللألههه ال
 البرههخ القيااههل  المالوههالوالقيرههبمق الق و هه  الللبهه ال رههاقاالقتافلصيههل القيافضهه ألي الماللهه ياليألا قاههو(

ال2004قيافض ألي الانالقاالياالقياال  القيتلياي الااالقمايلاالاراا  الاتأله الرهل لالقياثهلوالاهاالرهب ال
قافلصيه الإصأليايه الاا ها الااهلال اتهلالاب هلالرهب الال  ويه الخليبرهخ الال43اه القخهالمالابةاه القيااهل  الرهنال

رهي الاال  هه ال مالقيابةاه الاههوالقتافلصيهل القةصأليايه اللههأاق الريل المال اتلاههلال رضهلءالي ه االقتافلصيهل 
لااا اليريلر القيامي الق مي الخلي رلي المالإضلا الإي القتراخل ق القتصادلاي الا بل الماهماال وه  ال

قتافلصيههل القةصأليايهه القيااتمهها الللتراخههل ق القيريلرههي المال   دههل المالياثههلالقيامق ههاالاههاالالترهها قا اي 
يبةهل القيااهل  الااتهااالمالقالرااالقتافلصيل الاتايلالمالا د الااالآنالمقتااليابةا القيااهل  القيتليايه 

ق اهههه ق  المالاكاههههنالقتاالدههههل القيتلاهههه القيااتألمهههه الخلتافلصيههههل القةصأليايهههه الاههههاالقياشهههه االقيتههههليااال
ال1قياال  الااالقيبملاالقياليي :

تااهههاالرألههه القيات  ههه القيااهههل  الااتهههااالدبهههل القااهههلاالاامق هههااللههه نالقيهههاموالقياهههاالللبههه الاقئاهههلالا (1
 ال   الااالقيا تأل القيملاا .قتافلصيل القةصألياي ال رل الريلرا لالقياالق ا ق الياتل

                                                           
 1. ، ص(2008 الح الزراعي،زارة الزراعة و اإلصو  : مصر)، االتفاقيات التجارية اإلقليمية، املركز الوطني للسياسات الزراعيةمحمود بيبلي  1
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مالاهااللث ه الاهنالقيتهلت الاهإنالقياشه  تل الال  دخت القتافلصيل القياال   القةصألياي الاتمها  (2
 قياا ا الاالمم المالرخم الالالا القتافلقالرألي الااالابةا القياال  القيتلياي .

يتلههههه الامق هههههاالقافلصيهههههل القيافضهههههيال القيااخلايههههه اللههههه نالقيهههههاموالقياامااههههه المالقيهههههاموالقيبلايههههه ال (3
 االاالختضالقياموالقيبلاي الرأل البةل القيافضيال ال   القيااخلاي .قبوفلضالقر

لره الاما الا بلايلي القتافلصيهل القياال  ه القةصأليايه الياثهلالبام اهلالرلاهلالاهنالقيامرهوالمالقياا (4
يألابههلاقالمالدههاالااثههلالتدهه اللل هه  الالااههنالا هه البالتههكالامق ههاالقتافلصيههل القياال  هه القيتههلل  

اههههنالا هههه ال وهههه  الاههههإنالقياكههههاال القياال  هههه الالاههههنالامق ههههاالقتافلصيههههل القياال  هههه القةصأليايهههه  الم
قةصأليايهههه الرألهههه ال رههههل الصههههل  الدههههاال يضههههلالاههههاالتليهههه البشههههلاالمالت ميهههه الامل بهههه الخههههليتمماال

 القيالضي .
 ثانيا: مجال االتفاقيات اإلقليمية 

مالالقتافلصيههل القياال  هه القةصأليايهه الدههاالاخههلا ق القصادههلاي الا هها الإيهه الاال رهه القيااههل  القيتهه   
صأليايهه الاههنالقافلصيهه الإيهه ال وهه   الت ههتاليغاههاالختضهه لالااههلتال واألهه الاهها الراههقالقتافلصيههل القة

اتههاماقالاههنالقيافضههيال القياا ليهه اليههختضالقيرههألوالل باههلالاشههالالق وهه  الااههلتال مرههوالمال شههالال
القتافلصيهل القيال اهه خلث ه المالااضهانالايفهلالمقرهتلالاهنال بةاه القياشهه  تل القيااهل   الت هتاليه الاتهاال

اشهههالالامقضهههيوال كثههه الاتم هههاقالاثهههلالتههها ثلالامادههه الرألههه الاوفهههيضالقيات  فههه القياا ليههه الامهههطاللهههلال
ال.   مالقيامل ي القيفبي المالقيتمقئقال   القياا لي المالقيل ئ المالقياتمبل القياالالقيدتي قياتل   ال

افهاالتليه القافلصيهل الالااواأله الخهلواال البهم القتافلصيه الامقال القيلألاقنالقياشهل ل تي الالخليبرخ ال
ال اللهه نالقيلألههاقنالق رضههلءالماليكههنقيابههلاقالقياال  هه القيتهه  ال هها الإمقيهه ال مالوفههضالقيتههمقامالقياا ليهه

مالدههه قالاهههلاليرهههاأاليلألهههاالريلرههها لالقياال  ههه الاهههوالقيهههاموال  ههه الق رضهههلءالابفدهههأل المالارهههامأل الالاخمههه 
 يضهلالصهااليرهل اليه الاشهللالإ قالصلاه الاميه الال الماليكبه رضمال ناليتااالإتا الصالرلاه القيترلره 

تافلصيه الانال ي القيمال القيترهل الإيه اللألهاالآوه الرضهمالثه القرهافلا الاهنالقثليث اللإاولوالاباالا لال
إرلا الإاولي الإيه القيلألهاالقيتضهمالقيتهلاااليألماهل  ال اهلالقتاتهلاالقياا لهاالا همالتاليتهلباالاهنالاثهلال
د االقياشلأل ال ب اليمم اليي الرأل الإيغلءال مالاوفيضالقيتمقئقالقياال   الل نالقياموالق رضهلءالامهطال
لههلالمال يضههلالامت ههاالقيريلرهه القيول ايهه القياال  هه  الماليكههنالاههاالدهه االقيتليهه اليدههخأالاههنالقيدههت ال
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 القتا القياموالق رضهلءالاهاالقتافلصيه ال نالاتاهاال تهاالصالرلا هلال نال يه اليرهاألم القيافهلمضالرأل
ال1ات  ف الا افت الامتا اليألاايو.اوالللا القياموالق رضلءالق و  اليألامقاقالرأل ال

 :دوا ع التوجه المتزايد نحو اإلقليمية ثالثا 
اللههاتالاههنالقيبةههل الااماهه القتصادههلايل القيما  هه الخشههللالاامق ههاالبتههمالويههل القياكههاال القةصأليايهه 

قيااههل  الااتههااالق اهه ق اللويههل القرهها قا ااالاهههاالقاههل الات  هه الاال ا ههلالقيول ايهه الرههمقءقالاياهههلال
 وهههصالقيرهههألوال مالقيوهههاال المالاهههاالقاهههل الاواألههه الا اهههل القياكلاهههلالقتصادهههلا الاألمهههااللألهههغالرهههااال

ال279إيهه الاههلاليمههل  الال2017إيهه ال ليهه الرههل القتافلصيههل القياال  هه القةصأليايهه القيافتألهه الرلهه القيتههلي ال
ال.(ال10فتأل الااالاواأل القيا ال اللالالدمالال نالااالقيابتب القيليلباال ص ال)فلصي الاقا

 
 (09منحنى رقي )

 (2017-1948االتفاقيات التجارية اإلقليمية المفعلة  ي العالي ) عدد تاور

ال
الخلتراالاالرأل :القيادا :الانالإراقاالقيالي 

http://wto.org/french/tratop_f/region-f/regfac-f.htm  

دهه قالقياماهه القياامق ههاالبتههمالقياكههاال القتصادههلاي القةصأليايهه الم قءال اههلالرههنالقيههامقاوالقياههاالامهه ال
ال2ااالقيبملاالقياليي :الالمدل إايالنال

                                                           
 .3 .، صسابق،مرجع االتفاقيات التجارية اإلقليميةمحمود بيبلي،   1

2  SIROËN IM, la régionalisation de l’économie mondiale) Paris:  la découverte, 2ème édition, , 2004(, P. 17. 

(279) 

 م ع ت 

http://wto.org/french/tratop_f/region-f/regfac-f.htm
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 الرب الااالقيتفل الرأل الرالصل الاال  ه الافل القتاتلاالقيرمايلااالمال  خ القياموالقيابفدأل •
 ا با لاللخلصاالاموالقيتلي .

الخلةضهلا الإيه   خ القياموالقياامق ا الااالقياوموالاهاالقافلصيهل الإصأليايه الابخهلالإيه الابه المال •
قبضههالا لالإيهه الابةاههه القيااههل  القيتليايههه الت ههتال نالدبهههل القيتا ههاالاهههنالقتافلصيههل الدهههاال

 اتلالافلمضالرأل ال  ق القتافلصيل القيافتأل .
 لالااهلاالقةصأليايه  الت هتالبالتهكال نالقيتا هاالاهنالقيهاموالفيتا االانالقياموالرنالامقصا قاوالق •

ااالمص الرللقال دهخت القآلنالاشهل  المالخمهم اللل ه  الاهاالقتافلصيهل الالقيااالللب الاا اا 
 1قيافض ألي الاثلالقييلخلنالمالربغلام  المال ي اليتا ال رخل الاب ل:

لصيهههل القيافضههه ألي ال*القيتهه صالرألههه الرهها القيخمهههلءالوههل جالدههه االقيشههخل القيمقرهههت الاههنالقتاف
رألهههه الالترامههههلاالتلماههههل الدهههه االقيههههاموال ب ههههلالصههههلا  الرألهههه القيتدههههموالرألهههه الباههههلئجال رهههه  

القيارام القةصأليااالرل القيافلمضل الااتاا الق ا ق .
اهههاالقرهههاغالوالقتافلصيهههل القيثبلئيههه الاهههنال اهههلالالقيتاهههلالاهههنالصلهههلالقيرهههألال القيتامايههه *ال

الاتم قال داق الريلري المالقرا قا اي ال رلري .
ضالقيهههاموال  ههه قضال وههه  الاهههنالدههه االقتافلصيهههل الخلةضهههلا الإيههه اللاهههلالصهههااليلهههمناليهههخت*ال

االوالقياال  الاثلالاتهل   القيتاهلالق رلرهي ال مالتاليه القيل ئه الت هتاليتامهاالقيهختضالاهنال
 نالختضالقياموالقيبلايه الارهت اليالرهافلا الاهنالره مي القيمدهمواليألرهمققالقتصادلا  نال

الااالت نالارت القياموالقيااماا الإي الام االانالقياكلال.
الال2اوال و  الخلةضلا الإي الالالرلقال ل االاااثلالاا:لالالدبل الامق

 ألت الرلالالقيامق الام قالا الالااالاما القياموالبتمالاتم مالقيتالصهل القتصادهلاي الخدهف ال •
قيبمههلالمالرلاهه المالقياخههلات القياال  هه الخدههف الولدهه المال يهه البا اهه التبوفههلضالاكههلي  ال
 ههه الإيههه الاكهههلي  القياتهههلاال المالدهههمالاهههلاليتهههممالم هههلا القياتهههلمناللههه نالاموالقياهههمق المالاات

رألههه الدههه قالقيبههم الاهههنالقيااههل  القيل ئيههه الاهههنالوههالوالإصلاههه الاكاهههلالالقياهههلخوالقي رههااالإضههفلء
 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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مالقيهه  الاالبههلاالدههتمخ القيتاههلالقيا ررههلااالاههاالقاههل القيبةههل القيااههل  القيااتههااالق اهه ق ال •
مالقيههههه  ال لههههها الخفلههههه اال نالقيافلمضهههههل القياال  ههههه الااتهههههاا الالقيابةاههههه القيتليايههههه اليألااهههههل  

ماههماالرههاااللل هه الاههنالقيفههلرأل نالمالاههاقولالقيادههليأالولدهه الخا ئهه المالدههتخ الالق اهه ق 
رألهه الرلههه القتافلصيههل القياال  ههه القيثبلئيههه ال مالقةصأليايهه المالقياهههااليالب ههلال نالامههه  اللههه نال
قداالال القيش للءالقياال   نالمالقي  نالياألكمنالقداالال الاشها ل المالدهمالاهلاليتهممالاهنال

 امقئاالقياال  القيت  .
ألهههقالرأليههه الجج ثههه القيهههاما بمججاليالصادهههلا الاهههنال دههه القيهههامقاوالقياهههاال اههه ال ل دهههلالدهههمالاهههلاليا •

المالقياهااليالهنالمالقي  ال ه  ال نالقيهاموالييره الا اهلالاهاالقتافلصيهل القةصأليايه الججخليام نجج
 ناليملوالرأل  لالا اش المالات ما ال يه ال نالقتافلصيه الاتهماالخهليبفوالرأله القيهاموالقيامصته ال
قالاههنالوههالوالقيامقيههلالقياههاالاابت ههلالرألهه ال هه ق القيمدههموالقيهه الرههمقال مرههوالرههااأث الل هه 

إيهههه الدهههه االالقيمضههههوالمالقيهههه  الريدههههخأالتههههلامقالي ههههلالارههههت الاههههنالواليهههه الإيهههه القتبضههههال 
 قتافلصيل .

 رابعا: التأثيرات االقتصادية للترتيبات اإلقليمية 
خاليت القيتلوالاإناللهلالقيااهم ق القياهاالاتهاتالاهاالقيتهلي الاهاالااهلوالات  ه القيااهل  التاليالهنال

ايهه الصههاالقيثبلئيهه المالقةصأليصيههل القياال  هه الالتافلال  نالا اههوالامههطاليألبةههل القيااههل  القيااتههااالق اهه ق 
ااالات   القياال  المال دخت الد االقتافلصيل التالاملال دايه الاهاالقياشه االالرلدا الخشللالاألتم 

 دهههخت الدهههه االقتافلصيهههل الةههههلد  القتصادهههلا القيتهههليااالرههههنالقيابةاههه القيتليايهههه اليألااهههل   الاألمههههاال
ال.(16ال نالااالقيااموال)رلياي الاباش  الرل الللالالقياتام  الياشالالللا الق صليي اللالالدمال
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 (16جدول رقي )
 اتفاقيات التجارة اإلقليمية حسب األقاليي
 (2014)االتفاقيات المنلغ عنها إلى غاية نهاية ديسمنر 

 النسبة المئوية المناقــــــــــة
ال%21ال م مخل

ال%15الش قالآريل
ال%12الاموالقيكمابميت
ال%11ال ا  للالقيابمبي 
ال%08ال ا  للالقيشاليي 
ال%08ال ا  للالقيمرا 

ال%07القا  م هل
ال%06القيش قالق مرط
ال%05ال   الآر هل
ال%05ال مصيلبمريل

ال%02الابام القيخت القيكل  لا
Source: World Trade Organization, Regional Trade Agreements and the Multilateral 

Trading System, discussion paper for the G20, 2015, P07. 
 
 
 
ال

القيالبلاقالرا الإي  القيتلا  القتوال ق  الراا ال م الإي  الش ا  الاألما اليألاال   القيتلياي  مخلالابةا 
اليش صي قإصألياي الاوالاموال م مخلالانالقافلصيل القياال  القةصألياي  المالقيااالاشالالقافلصيل الال21%

الث الاموالقيكمابميتاللهال%15مالاموالتمضالقيخت الق ليضالقياامرطالاأل  لالابام الش قالآريلاللهال
ال.دبل القافلصيل ال و  الص االقيافلمضل الخللالد االقيابلاق المالتالامقوال12%

مالدمالقتا القراثبلءق الاخلائالابةا القياال  القيتلياي الاتال القتافلصيل القياال   القةصألياي ال
ال الااالق رضلءالااالقيا ا خل الالججقيامي الق كث ال رلي جج الالياموالا  قةصألياي الااولالاوالختض ل

 كل الانالمالش ماالقيبفل الإي الق رمققالمال ي الخدم  القيافض ألي الابلار الخلراواق القيات  فل ال
ال  ا الال األ القيااالاالقالرأل القياموالق و  الق رضلءالااالابةا القياال  القيتلياي  مالدمالال

ماليمالللب الرضمالااالاللالقياموالقيغ  ال رضلءالااالقياكالالتا األ الق رمققالانالصلإي الاماقنال
الاوألقالاا القتافلصيل القةصألياي  الراا الم لا  ال  ال ن الاتل القيابةا   القيممقرا الان الاواألف  امر 
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الال م االانالقتاالت القيابلمت القياا لي القيااخلاي الرأل القيارام المالدمالقيال  الايالالل نالقياموال
الال1قيثبلئاالمالقةصألياا.

 المالب الثالث: التفاعل نيق اإلقليمية و النظاي التجاري متعدد األارا 
 قليميةاالتفاقات التجارية اإل أوال: قواعد النظاي التجاري متعدد األارا  التي تحكي 
التاهه جالاههاالقياههلا الق ميهه الاههنالقافلصيهه القيهججاههههل جالتههاالالهها القياميهه الق ميهه الخلي رليهه القيهه  ال هه اي

 نال يههه الق ميههه الخلي رليههه المالقيامدهههماالخلياميههه الال ق رهههل الاهههاالقيبةهههل القيااهههل  الااتهههااالق اههه ق 
 مالمنال نالياأللمدههلالا ههمق اليتا  ههلالرضههمالاههاالقيابةاهه الادههخأالتمههلالالارههخلاليخههلصاالق رضههلءالا
والخلياثهلالاهقياتلاأله الالمتا اليفلمضمقالرأل  لالماليمم الده قالقيالها الرأله الرها القياا  همالاهاالقياتلاأله ال

إتال نالقيبةهههل القيااههل  القيهههامياالااتهههااالق اهه ق الرهههاأاللهههختضالقترهههاثبلءق الال قيههاموالق رضهههلء
والاهبأاليألهامالت تال ا الاوليف الالا الرا القياا مالاهاالقياتلاأله البا اه القةرفهلءق المالقيا همق القياهاالا

 الماليمهاالاهلء الده االمالات  الاب لالقياموال  ه الق رضهلءالق رضلءالااالقال القتافلصل القياكلاألي 
القتراثبلءق الااالشللال تلل اللالال ألا:

 :1994أحكاي المادة الرابعة و العشروق مق اتفاقية الـ''جــات''  -1
مههلبمباالا القيغاههلءالقيا ههاالامههل ججالهاتهاالقياههلا القي قختهه المالقيتشهه منال دهه الا اههوالاهاالقافلصيهه القيهججاههه

 مالالاا ليههه القاتهههلاق  رضهههلءالابةاههه القيااهههل  القيتليايههه الاهههنال اهههلالاشهههل لال مالقتبضهههال الإيههه ال
 كثهه المالبةهه قال نالقتافلصيههل القياال  هه القةصأليايهه الاتههاالاتههايلاليالهها القياميهه القتهه   الالابههلاقالااههل  

 الده االاهنالالبه القيهاموالق رضهلءالتراخهلالشه ماال اه القرهافل دلاإنالقيالا الاف ضالرها الال رلي 
ات  ههه القيااهههل  الماهههقالاخهههلائالقيبةهههل القيااهههل  الااتهههااالالقياااتهههل القةصأليايههه الابرهههاا الاهههوالاخهههلائ

الق ا ق .
تههموالتميمهه المقتهها الدههاال نالقياااتههل القةصأليايهه الخدههم دلالقياواألفهه المالاااتههم الدهه االقيشهه ماال

ييرهه الرههم ال مقخههطالافضهه ألي  ال هها الابت ههلالرألهه الرههل لالقياخههلاوالاياههلال ههنالقيههاموالق رضههلء المالخاههلال
 اضههأليل الاتةههم الإص ق دههلالاتلهه القياههلا الق ميهه الاههنالقيهججاههههل ججالمالقياههاالامهه الخالهها القياميهه الق نال

مالابههلاقالقيااههل  القيتهه  الاههنالتلهه الدهه قالقيالهها الق كثهه ال رليهه  الاههإنالقرههاثبلءالقتاتههلاق القياا ليهه ال
 اهه ال ناليلههمنالاههاالقاههل الاتم ههقالادههليأال رلرههي اليألاميهه الاههاالااامر ههل المالقباالصههلالاههنال يهه ال

                                                           
 .115 .، ص(2010-2009، جامعة ورقلة، 07د مجلة الباحث، العد )اإلقليمية الجديدة املنهج املعاصر للتكامل االقتصادي اإلقليمي، عالوي محمد لحسن  1
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قالقيهههاموال اههه ق القياااهههوالقةصألياهههاالاقياهههاالامهههوالرألههه الرهههلالاهههنالقتيامقاهههل الاهههلءالمضهههوالااامرههه 
الختض لالااالقال القيبةل القياقوألااليألاااوالمالقيختضالقآلو الااالقتال القيول ااالي .

 الشروط المتعلقة بالنظاي الداخلي للتجمع: - 
المالااضانالبمر نالانالقتيامقال اللالال ألا:

ـــادالت ا • ـــزاي بشـــمول التجمـــع للمب ـــوأل األول: االلت ـــدوالن ـــيق ال ـــة األساســـية ن ل لتجاري
 (24/8األعضاء )المادة 

الن  هها القياااههوالقةصألياههاالإيهه الت  هه القيااههل  الاياههلاللهه نالقيههاموالق رضههلء الايماضههاال يهه ال 
يلمنالإيغلءالقي رم القياا لي المالالالااالتلا لالانالص ماالاال    الاغايلالقياخهلات الق رلرهي ال

الالالالالالالالالالااهههوالقةصألياهههاالاهههلخوالقيامئيههه  الاغ ههه ال يههه الاتبهههلاالقكارهههل القيااياهههلاللههه نالقيهههاموالق رضهههلء ال
اا ليهههه الاههههنالدههه قالقيشهههه االابهههوالقرههههاثبلءالقيابااههههل القياهههاالافهههه ضالرأل  هههلالات  فهههه المالقيغههه ضال

قيابلارهههي القياهههاالاا اههه الرألههه القبشهههلءالال نالاثهههلالدههه قالقترهههاثبلءاليتهههمقالقآلثهههل الا افتههه  الم يههه 
ل  الام  خههلالإ القياااهو المال اهه ال نال اضهانالقتافههلقالإيغهلءالقي رههم القياا ليه الخليبرههخ اليكهلالقيااهه

 نالااههه االقياوفهههيضالتاليلفهههاال نالقيهههبصالدههه  أالاهههاالقةيغهههلء اللاهههلال نالقيغههه ضالاهههنالدههه قال
اتلالقياموالق رضلءال ه دلمنالاهاالا هماالقيات  ه الإيه الب ليه القيا  هق المالالقيش االدمالاتلمي 
خالهها القياميهه الق كثهه ال رليهه الالابههوالقياميهه القياشههل ل الاههاالقبا ههل القيامقالا ههليدههمال يضههلالادهها ال
لماهه الرههل الااههنالقياتامههاال نالقتاتههلاق القياا ليهه المالابههلاقالقيااههل  القيتهه  الالخشههللالقبامههلئاالم

اتممالقيادألت الل بالالقيا ا خل القياال   القيافض ألي القيااالتال ات  الا  هلالرهم الرهااالصأل هلالاهنال
 الالال.1قيمالرل الاتال اللما الرل التالئي الماليير الااالدليأالقيمال القياال  الااتااالق ا ق 

 (24/5يي نرنامج لتعزيز التكتل )المادة النوأل الثاني: االلتزاي نتقد •
ضهه م  الامههاي ال رضههلءالقياكاههلالقةصألياههاالاههنالقيهججاههههل ججالال5لبههاالاههاالقيال24قشهها ا القياههلا ال

رههههمقءاللههههلنالقاتههههلاقالاا ليههههلال مالابامهههه الااههههل  التهههه  الل بلااههههلال اضههههانالواهههه الاشههههاالالرألهههه ال
الربد  ن:
 :اماالماللهل الوامق القياأري القيااا جاليألاكالالقةصألياهاالاهاالقاهل الاتهالالعنصر األول

 يألات  الرأل الاضامنالااقل  القبشلءالقتاتلاالقياا لاال مالابام القياال  القيت  .
                                                           

رسالة ، جاري متعدد األطراف مع اشارة خاصة ملصرتجاهات الحديثة نحو التكتالت االقليمية في ظل العوملة وأثارها على النظام التاإل ،عادل أحمد مرس ي ابراهيم  1

 .233 .، ص(2006 ، حلوانجامعة  )دكتوراه في اقتصاديات التجارة الخارجية
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 :الاتا ههاالااهه  الابلرههخ الياهها القياههاالرهه ا الختألههموالب ل ا ههلالقباههلمالقياكاههلالالعنصــر الثــاني
قةصألياههاالقياتبهها المالدهه قاليتبههاال بهه ال اهه ال نالااضههانال  القافلصيهه الب لئيهه اليالاتههلاق ال

  الواههه الاهههلا المالاهههامواليألابف ههه الوهههالوالااههه  المابيههه القياا ليههه المالابهههلاقالقيااهههل  القيتههه
 اتممي 

 الشروط المتعلقة بالنظاي الخارجي للتكتل: -ب
المالااضانالقتيامقال القياليي :

وليــة : عــدي التــأثير ســلبا علــى مســار تــد قات المبــادالت التجاريــة الدلااللتــزاي األو •
 (24/4)المادة 

اهإ قاللهلنالقي ها الاهنالال اال  القيت  ماليشالالقتيامق الللالانالقتاتلاالقياا لاالمالابلاقالقي
دمالار  لالقياال  الل نالقياموالق ا ق الاإب ال ا ال ناليلمنال ي الاما بهلالالقبشلءال تاالقتال  ن

ختهههها القيارههههل اللااههههل  القيههههاموالق وهههه   الاههههلياكاال القةصأليايهههه ال اهههه ال نالتالات ههههقالقياههههاامل ال
اتهل ال مالقياكهاال القياال   القيامأل ايه القيملئاه الاهوالقيهاموالق وه  الخاتبه الآوه  الاهإنالده االقياا

 اه ال ناليلهمنالاأث  دهلالاهاالب ليهه القيااهل القيتاهلالرأله الوألههقالقيااهل  الماليهي الإيه الاتم ههلال مال
قبتههه ق القياخهههلات القياال  ههه  الااأرهههي القاتهههلاالاا لهههاالقمالابامههه الااهههل  التههه  التال بخغهههاال نال

قيهه  اليماضهاالابايهه القياخهلات القياال  هه المالاههاام لاليلهمنالرألهه الترهل الارههل القيااهل  القيامييهه ال
تههها القيتهههمقامالقياهههاالات هههقالقاغ ههه ال يههه الاتبهههلاال نالادهههخأالقياكهههاال القةصأليايههه الال يهههامورلههه الق

  اكهمالقياخلات القياال  ه القيامييه المالده قالاهلال ابهلا اللأليه الاهوالقي ها الاهنالقيهججاهههل ججالمالقيه  ال
 الالال1رأل الات   القياال  المالإيغلءالللالقيم ماالقيااالات صلالانالقياخلات القياال   القياميي .

 عدي زيادة العوائق تجاه الدول األخرى االلتزاي الثاني:  •
مالمامههلالي هه قالقتياههمق ال اهه ال نالتالاكههمنالقيات  فههل القياا ليهه القياف مضهه الماليههمقئأالقيااههل  ال
قيام   الخليبرخ اليألاال  الاوالقياموالقياااليير الا الالااالقياكالال رأل ال مال شاالص ماقالانالره ءال

 مالابامههه القيااهههل  القيتههه  الصلهههلالاهههاالق صهههليي القيالمبههه اليالاتهههلاالالقيات  فهههل ال مالقيألهههمقئأالقيرهههل   
قافلصيهل الإصأليايه الاكم ب لالمالقيغ ضالانالد قالقيش االدمالافلا الللالاا  همال ا اه الرأله الإبشهلءال

مال ي الخغ ضال رم ال مالص ماالرأله القيهاموالق وه  الام هاالرأله الاهلاللهلنالرهل  لالاب هلالمصه الرمهاال
ت  فههه القتافلصهههل  الإ ال نالقيمهههموالخغ ههه ال يههه ال ههه ا القيههه الاتم هههلالااههه  القيااهههل  المالقرهههاواق القيا

                                                           
 . 176 .، ص(2002مكتبة مدبولي،  :مصر)التحديات املستقبلية للتكتل االقتصادي العربيإكرام عبد الرحيم،   1
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قيول ايهه اللههأاق اليألارههلما  المالرألهه ال يهه اليالههنال نال اتمههقالقيغهه ضالقيهه  الرههلقالقةشههل  القييهه ال
الال1رأل الاال  الق رضلءالقآلو  نالاوالخمي الق ا ق المال اتمقالقتيامق القيا لم الانالوالو:

 نالاكههمنالقيضهه قئ القياا ليهه المالقيابةياههل القياال  هه القياشهها ل اليكههلالاميهه الاههنالقيههاموال 
 أل الااالامد دل.رضلءالاتلاي ال مالاالثق 
 نال ههههها المضهههههوالات  فههههه الاا ليههههه الاشههههها ل اليالاتهههههلاالاهههههنالوهههههالوالقرهههههاوالصالاامرهههههطال 

  القواالاهههههل المالدهههههتمخل الاهههههاالام  ههههه الدههههه االالاابههههه قيات  فهههههل القيملئاههههه الاهههههنال اهههههلال
 قيض قئ .

 :المادة الخامسة مق االتفاقية العامة للتجارة  ي الخدمات -2
امللأله الدهاالقياهلا القيالججاهلا قيواال الججاتال القيالا القيولار الانالقتافلصي القيتلا الياال  الااال

اههل  الاملههلاللاقيهه الرهه  لنالقافلصيهه الابةاهه القيا ال47/94يألاههلا القي قختهه المالقيتشهه منالاههنالقيهججاههههل ججال
ال24 نالقياهلا الالقيتلياي  اليه الاكهنالقياكهاال القياال  ه القةصأليايه الابةه الاهاالااهل  القيوهاال  الت هت

ل الاههاالقيااههل  القيتليايهه  القرالهه ال يهه الاغاههاالامههطالقيااههل  الاههاالقيرههألوالمالإمقءالامق ههاالتدهه القيوههاا
 اههه ق ال  الاكاهههلالااهههل  الرألههه القراخهههل ال بههه اليلهههلااليتاهههاالالصدهههم قالوا ههه قالاهههاالبةهههل القيهججاهههههل جج

الإصأليااالقيرالحاللإاخل الريلرل الاا م  الااالاالوالقيواال .
 ججاللهههلالقافلصيههه القيهججاهههههل ججالتالارهههاوا الرخهههل ااالججقاتهههلاق الاا ليههه ججال مالججابهههلاقالقيااهههل  القيتههه ال

ا اللهههاتالاب هههلالاتل ههه القياكلاهههلالقتصادهههلا الخاهههلال مضهههأال ب هههلالاغاهههااللهههلالقيدهههيغالق  بتههه الارهههاو
رأله الججال نالمالدهمالاهلالاهلءالاهاالقيلبهاالقي قخهوالاهاالقياهلا القيولاره المالقياهاالاهبصالال يامد لالقيواا 

 بخغهههاال ناليدههها الخت هههتاليرههه لالقياخهههلاوالقيااهههل  اللههه نالقاههه ق ال  القافهههلقاليألاكلاهههلالقتصادهههلا ال
اههههوالدهههه قالقتافههههلقالقيارههههام القيكألههههااليألتمقئههههقالقياال  هههه الاههههاالقيوههههاال المال بخغههههاال نالتال  القتافههههلقال

خليبرخ ال  الرضمالول جالقتافلقالضانالقيمالرل القيف ري الامضم القيم به الإيه القيارهام القيه  ال
ل ال قالاإبهه الاههنالما هه البةهه الابةاهه القيااههل  القيتليايهه الاههإنالقافلصيههلهه المالدلههلنالصلئاههلالصلههلالقتافههلقجج

 رضههلءالاملميه الاههنالت ههتالقيالهها الإ قالللبهه البيهه القاهه ق القياههاال ههاولالا  ههلالقالقياكلاهلالقتصادههلا 
قتافلقالداالاتم قالقيات  القيااهل  اللواهمق ال ره  الااهلاللهلنالره ا الاهاالرهيلقالاتهااالق اه ق  ال

الماليي اللمر أل التاخل الريلرل الاا م  .
                                                           

خاصة ة نحو التكتالت اإلقليمية في ظل العوملة و آثارها على النظام التجاري العالمي متعدد األطراف مع إشارة االتجاهات الحديثعادل أحمد موس ى إبراهيم،   1

 .235 .، صسابق، مرجع ملصر
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مالرألهه ال هه ق القياههلا القي قختهه المالقيتشهه  نالاههبصالقياههلا القيولارهه الاههنالقتافلصيهه القيتلاهه اليألااههل  ال
أله الاتهميضالق رضهلءال  ه القياشهل ل نالإ قالقبرهت القياشهل لمنالاهنال  الاكلاهلالااالقيوهاال الر

قصادههلا ال مالرههايمقالقيامقاههل الاتههاا الااتألههقالخليمدههموالقيهه الق رههمققال مالقياتلاألهه القيمابيهه  ال اههلال
الال1ااالااألل لالقيالا القيولار الا االلالال ألا:ايالال اتألقالخليش ماالق و  القي

 التغاية القااعية الكنيرة: - 
قتصادهلا الاللاهنالقياهلا القيولاره الشه اال ناليلهمنالاهاالقافلصيهل القياكلاهال /1الءالااالقيلباال

الاهوال تلهل القياهلا القيولاره الإ قاللهلنال هبصاغاي القصادلاي اللل    الاألهناليلهمنالقتافهلقالاارهملال
مالقيرههل الاههاالدهه قالقيتلهه الدههمالابههوالق رضههلءالاههنالال رألهه القترههاختلاالقيارههلقال تههاالقيمالرههل 

نالرلا الاتمم اليألادألت الاهنالما ه البةه القيبةهل القياوموالااالقافلصيل الاا م  الاتاما التالاكمال
 قياال  الااتااالق ا ق .

 االتفاقيات المؤقتة المتعلقة نإنشاء اتفاقات التكامل االقتصادي: - 
ال اللامههاي الامههل   الام  هه /7قياههلا القيولارهه اللبههاالال ألاههم ال اهه ق القتافلصههل القيا صاهه الخاماهه 

شههه االخهههأنال  اهههقالق اههه ق الإيههه الااألههه القيااهههل  الاهههاالقيوهههاال الرهههنالابف ههه د المالتال ماهههاال  ال
الوا المالاامتال مالقال قالماباالامضيتا المال ي الرأل الوال القيالا الي قخت المالقيتش  ن.

 شرط االخاار اإلجرائي: -ج
قتصادهلا الال الانالقيالا القيولار ال ناليتة ال ا ق ال  القافلصل اليألاكلاهل/7اشا االقيفم  ال

يوالي هلال مال  الاتها لالااأل القياال  الااالقيواال  المالامنالقخالءالل  االقتافلصهل المالخهأ الامره
ماليي الاهنالقيمقضهأالاهلالإ قالللبه القياهلا الااأله الاهنالق رضهلءالقواهل القيااأله الخلتافهلقال مال

الخلياغ   ق الصللالقيابف  .
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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 :تقييي قواعد النظاي التجاري المتعدد األارا  ذات الصلة بالتكتالت اإلقليمية -3
المالاليايه الاهنال اهلالوألهقالقيااهل  ال  ا القيفل القيامياالااهلاالقةصأليايه القيه الاشهايوالقياكهاال القةصأل

قياكاههلالمالامأل ههلالق ضهه ق الإيهه الال رضههلءالاابهه الاتههموالقيااههل  المال يهه الاههنال اههلالاتم ههقالادههألت 
ال   الق رضلءالمالية  ال ي الانالوالوالرا الضمقخط:تادلالقياب الخليبرخ اليألاموال

الناقةصألياي الاالم الماليكنالخش ماالاتاا المال ي القراثبلءقالقيارام القي رااالاتال الالاتأل  -
 الإصلااليهججاههل ججالقيااالابصالرأل الرا القياا  مالت تالاف ضالقيهججاههل ججالش مالالرأل صمقراالق

ال الامضيت  الا  اللال القياكاال  الااأل رلخمل  الت الم الللاي  ال    الاتا القيش ما الاأل  القن الإت
يلالا القصادلااف ال قيهججاههل ججالقيمم القيكلاي اليابف  المالا قصخ الاأل القيش مااليألاأكاالانال نالقةصألياي

الد قالقياباألقالضلءالمالتالا ث الرألخلالرأل القياموال   الق رضلء المالانيكلالانالقياموالق ر
االتالاتبي المالقياقيالورأل الرلاقالتلمال القيامالاليإلصألياي الامواإنالار ميي القيبالئجالقيا ا ال
الل ب ل الايال القيمضلءالرأل ال ض ق الاراايوالقتاتلا مالالقياكاال القةصألياي الخشللاليراأالي ل

الااالقال القيابةا القيتلياي اليألاال  .
 ماللي الام القافلصي القيهججاههل ججالدمالامب نالمالارا لالرألرأل الانالاوفيضالقيات  فل القياا الللنال

الرأل الاأل القياوفيضل  القياميي  القيش ري  القيدااقيتالالرأل الإضفلء المالت د الااالد ق ال 
ااالالغلءالقرامالرل القيات  ف القيااالاا رأل الرا الاشايوالقياموالقياتبي الرأل البمصال مالقي

الا لالقياواألف .امت
قيهججاهههههههل ججالمالقيتا هههههاالاهههههنالياههههه تالال1995قيتليايههههه القياهههههاال صياههههه الرهههههل الالابةاههههه القيااهههههل   -

الرأله القةاه قءق الل هللب ال كث الام اقالخليملبمن الماليكب هلالةأله ال يضهلالاده القداالاالقتافلصيل ال
يتههههلالقياشههههلكلالامههههاالقدااهههه اللههههلالاههههنالقيااخلايهههه المالقياملميهههه الاههههنالقيههههاموالق رضههههلءالالقيتاأليهههه ال

م اليالماههه اليابةهههي الرهههأللهههإاق  الراأليههه المضهههوالقيممقرهههاالقالابةاههه القيااهههل  القيتليايههه القيهججاهههههل ججالمال
لأله الخليبالئجالقياا اخه الرأله المضهوالاأله القيممقرها الا اهلال  ااهلنالخاملانالقداالا لالالال رضلئ لال كث 
القيتممقال كث الانالقيبالئجالقتصادلاي الااالتاال قا ل.الالقتيامقال المال

الااأل الالياتألي الا االتقيام القيامأل ا اليألهججاههل ججالي اليلناليراأالي لالخليااولالااالقيريلر الق -
ص لالإ قاليهه الاكههنالااألهه القي  خهه الاههاالقمال رههمالقيمهها  الةاخههل القيههاموالق رضههلءالرألهه الات  هه الاال ا ههلال

قيتهليااالالقيااهل  الال الالابةا القياال  القيتلياي الاماالتمم الواهمق ال مرهوالاهاالإاق  القيبةهل  ال ي 
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ق رضهلءال نالالأله الابف ه دلالمالقياهاال اه الرأله القيهاموانالوالوالقتافلصيل القيتاي القياهاالاشه  الر
القةضلال القياتااأل .اللالا لاللختتالمالاتليا املأل لاللأل لاللتما المقتا المال ي ال كث الانالقداا

 ثانيا: انيعة العالقة نيق اإلقليمية و االاار متعدد األارا الال 
 افهههقالقيخهههلتثمنالرألههه ال نالقةصأليايههه الدهههاالتليههه المرهههيا اللههه نالقياتأليههه القياهههاالاهههااوالخهههل ا قاالمال

قالباهههلقالقداالالا هههلالرهههمقءقالقيريلرهههي ال مالقتصادهههلاي اليتاليههه القياالرهههل المالقيا ررهههل الياضههه  
مالقياا ليهه المالارهه  لالبمههلال الماللهه نالقيتمياهه القياههاالارهها ا الاتاههي القيتههاماالقياغ قايهه الدههبلرا ل

 القي  راليي الرل القيتلي اللأل اللرمقاللمبا الماليكنالدلالقةصألياي الل  قالقيشللالااتل ضالاوالقتاهل
القيااشخت المالقافلصيلا لالقيااالاثأل الدهفم الخآثل دلالااتااالق ا ق المالودمدلال نالامي ال م  مق 

   الارلمص الرأل الدت االات   القياال  القيامييه  الصهاال راه الااته الصميه اليالاهل الااتهااالااكلاأل ال
 نال ه ا ال يه الإيه القتبامهلصالاهنالال ليه الال المالللنالقيافا ضالانالما ه البةه القيهختضق ا ق 

أليايه المقا القياكهاال القتصادهلاي القةصال ب الرأل القيتل الانالد قالقيابل الامهاالإتال قتال القةصألياا
الالالالالالالالالخشهههللاللل ههه المالصهههاال ا الدههه قالقياهههاولالاهههاالاليتههه القتيامقاهههل المالقيامقيهههلاللههه نالقتاهههل  نالقةصألياهههاال

تههموالاهها القيامقاههقالمالقياضههلااللهه نالاما ههل القياكههاال الالمالااتههااالق اهه ق القيهه القثههل  القيارههل ت 
ال الاهههاالقاهههل القياكاهههلالضهههاالاهههنالدههه قةصأليايههه المالاهههلالصهههاالارهههف الربههه الاهههنالريلرهههل التالئيههه الاا ههها

اهل  المالل نالاما هل الابةاه القيااهل  القيتليايه القيملئاه الرأله الإمقيه القيتمقئهقال اهل الاهااقالقياال ول ا 
المالاتاي المالاخلاوالقيابلمت .

 االمالصههاال ثههل القيختههتالاههاالقيتالصهه اللهه نالقةصأليايهه المالقياتاايهه القيتا ههاالاههنالقآل قءاللهه نالاليتهه الدهه
الموالاليت الد االقيتالص الدال:قيتالص المالاراملأل لالمالدبل ال  يلنالت

 قةصألياي الرلئقال ال القيبةل القياال  الااتااالق ا ق .الالرأي األول: •
 قةصألياي الا تأل اليتلياي القيبةل القياال  الااتااالق ا ق .الالرأي الثاني: •
  تعوق التعددية األول: اإلقليميةالرأي 

ااثهلالواه قال  هااالاهنالقتصادهلا  نالقيه القنالقياكهاال القةصأليايه ال  د ال دهتل الده قالقيه   ال
قيبةههل القيااههل  القيتههليااالقيااتههااالق اهه ق المال يهه الاههنالوههالوالا قرهه القيتمقاههلالقياههاالاههااوالقيهه ال

الاا هها الاههنالبلتيهه المالقياههاالاهه ث الرألهه الا مبهه القبفاههلحالقياكههاال القيملئاهه اكههم نالاكههاال الإصأليايهه ال
الخليفتلالانالبلتي ال و  اللالال ألا:
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 االرل القيادليأالقياواألفه الاقوهلالال  لاالقتصادلا منال ن ة تكتالت جديدة:امبالنسبة إلق
ال لههلالاميهه الااههل  القيضههغماالرألهه القيتلماههل المالاهه ث الرأل  ههلالاههاال رهه القيريلرهه القياال  هه 

يألههمق اق ال صههم الاههنالبفههم القيادهها  ن الماليتالهه الالت ههتاليلههمنالبفههم الابااههاالقيرههألوالقيابلارهه 
ق المالقياكالالقةصأليااالويل قالاغ  هلالخليبرهخ اليألابااه نالامل به اللات  ه القيااهل  الااتهاا الق اه ال

 1: ألم الصلمتاليتا ال رخل 
ماليمادههه الرألههه الال قتياهههمق اللات  ههه القيااهههل  الإصأليايهههلاليمهههم الرألههه الالههها القياتلاألههه الخلياثهههل (1

القياموالق رضلءالااالقياكالالل بالالااااالقيمقاهل الات  ه القيااهل  الااتهاا الق اه ق القيه 
 اايوالقياموالق رضلءالااالابةا القياال  القيتلياي .

ةصألياههههاالااتهههه ضالقيدههههبلر القيمابيهههه القيهههه الاههههاالةههههلالقيات  هههه الاههههنالوههههالوالقياكاههههلالق (2
ماليكب هههلالاةهههلالاتايههه الاهههنالقيابلارههه الال قيابلارههه الاهههنالصلهههلالقيشههه للءالاهههاالقياكاهههلالامهههط

قيامييههه الاهههنالصلهههلالقيشههه للءالق رضهههلء اللاهههلاليتدهههلالقيابااهههمنالقيماب هههمنالرألههه البفهههل ال
إيهه ال رههمققالقيشهه للءالاههاالقياكاههل المالااهها القةشههل  القيهه القنالقياللرهه القياههاالالافضهه ألا

اههه نالقيهههماب  نالخفضهههلالقيبفهههل القيههه ال رهههمققالقيشههه للءالصهههاالااتهههلاوالاهههوالاتهههماالرألههه القيابا
قيورهههلئ القياهههاال اكلهههامب لالاهههنالاههه قءالقيافضهههيال القياابمتههه اليألشههه للءالاهههاالق رهههمققال

اهاالقترهاتمق الماليهمالرأله الاهمءالقيمابي  ال اهلالق قالباهأالقيشه للءالاهاالقياكاهلالقةصألياهاال
تم لاليألااهل  (البد  القياموال   الق رضلءالااال رمققالقياكالالقةصأليااال)  التاتالا

ماللههههامنال نال ورهههه مقالبدهههه ل  الاههههنال رههههمققالقيههههاموال  هههه الق رضههههلء الارههههم اليتمههههقال
 .اماخ قيش للءالااالقياكالالالئا الدلاي ال

مالخلياههلياالااههلالرههلقالاإبهه اللألاههلاللههلنالقياكاههلالقةصألياههاالصلئاههلالرألهه الاتم ههلالقيااههل  المال
الاراباقالإي التالي الاال   الا افت الضاالخلصاالاموالقيتلي ال   الق رضهلءالايه التةه 

لهلنالصهلخالاليالرهاا ق المالمالانالصلهلالقيهاموالق رضهلءالايه  الالخليار المالقياأ  االقيريلرا
اههاالدهه قالقيبههم الاههنالقياكاههلالقةصألياههااليفمههاالقيههاموالق رضههلءالتالرهه  الرألهه القيات  هه ال

 قياال  الااتااالق ا ق .

                                                           
العربي للتخطيط، املعهد )الكويت :و السياسات االقتصادية التنميةواقع السياسات التجارية و آفاقها في ظل منظمة التجارة العاملية، مجلة زروق جمال الدين،   1

  .17 .، ص(1998
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 القةصأليااالااالاتر نالاتات القياخلاوالقياميااليألهاموالق رضهلءالايه القنالبالحالقياكال (3
 ااالقيات  البتمالات   القياال  الااتاا الق ا ق .يفماد القي  خ ال

قنالقياكاههلالقةصألياههااليشههاوالقيماههل القيوههلصالاههااللههلالاميهه الاههنالقيههاموالق رضههلءالايهه ال (4
رألهه القيميههل اللبمريهه الاههنالقترههاثال ق الااتههلاللههلالاميهه الرضههمال كثهه الاوددههلالااههلاال

ااهلاليتهاالاهنالال خلصاالقيهاموالق رضهلءالمال صهلالاما هلالبتهمالاموالقيتهلي ال  ه الق رضهلء
 الالااالقيات  البتمالات   القياال  الااتااالق ا ق .  لا لال

 :نالتصادهلا   ث  الارل والله نالقالبالنسبة لمرونة انفتاح التكتالت اإلقليمية القائمة بالفعل
تموالالالإ قالللنالانالقياالنالياكالالإصأليااال ناليراا الااالقيامرهوالتاه اليشهالالاهاالقيب ليه ال

 كروغمـاقتهاا الق اه ق الامهاال كهاالججالللالاموالقيتلي الاتمملالل ي الات   القياال  القيتلياي الاا
Krugman''نالاتةي القي الدي القيتلياي ال اتمقالااالقتا القيتليا ن:ال  

 :رباالال مااالاكاهلالمت هااليشهالاللهلالاموالقيتهلي ال)مالدهمالاهلاليتهلاوالات  ه الالالحالة األولى
 قياال  القيتلياي الااتااالق ا ق (.

 :اهاق الخت هتاليلهمنالبده  الالربهاالاليلهمنالرهااالقياكهاال الاهاالقيتهلي اللل ه الالحالة الثانية
مالاههنالثهه الادههلالصماهه القيرههمصي المال الاههنالقرهها ال الخههلصاالقياكههاال الدههغ  قالاههاقلههلالاكاههلال
القياا ليهه القيهه التههادلالق ابهه  ال اههلالإ قالقبمرهه القيتههلي القيهه الرههااالصأل ههلالاههنالتههمقاماخلياههلياال

قياا ليه الالتهمقاماقياكاال الاإناليكلالاكالالرمقال اااوالخمم الرمصي ال كل الاالبه الاهنال اهوال
 اتر نالاتات القياخلاوالقيامياالي .مالاتلمي ال

 نالالججBaldwin بالــدويق جج خلةضههلا القيهه الاههلالرههلقال  لههاالختههضالقتصادههلا نالرألهه ال هه ق 
إييههه الوماههههلالاههههنال نالقيهههاموال  هههه الق رضهههلءالاههههاالاكاهههلالإصألياههههاالصهههاالارههههت القيههه القتبضههههال ال

 بدههههه  الرب هههههلالقترهههههاثال الق ابلهههههاالقياخلشههههه المال ااههههه البتهههههمالق رهههههمققالقيمقرهههههت اليألاكاهههههلال
ااالتليه الالااالاكالالإصأليااالصاالاوش الانالات ض لاليألتمي الياموال   الق رضلءالقةصألياا ال

تههامتالتهه  الاال  هه الالياميهه القيتضههمالاههاالاكاههلالإصألياههاالاضههانالقيهه ال ب ههلالرههاةلالااااتهه ال
الخت   القياال  الاوالش للئ لالااالقياكال.

 :الالرأي الثاني: اإلقليمية حا ز للتعددية 
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 القيههااوالبتههمالات  هه القيااههل  القيتليايهه الااتهههاااليتامههاالختههضالقتصادههلا  نال نالصهها  القةصأليايهه الرألههه
 1ق ا ق  الاامص الرأل الثالتالرمقالال رلري المالدااللالال ألا:

 اشتراك الدولة  ي عدة تكتالت إقليمية  ي آق واحد: .1
الالالالالالالالالالالالالاههههههلءالاههههههاالا قرهههههه القصادههههههلاي ال رههههههاا لالقيخلتثهههههه الاههههههاالقيشهههههه منالقتصادههههههلاي القيامييهههههه ال

المالقياهاالاختهتالاهاالقآلثهل القتصادهلاي ال2ججFreund L.Carolineكـاروليق  رونـد   الجج
قياا اخهه الرألهه القبضههال الاميهه الات بهه القيهه الرهها الاكههاال الإصأليايهه الاههاالآنالمقتههاالاههنالوههالوال

  ههههه القيكلاألههههه  المالإاللبيههههه ال نالاههههه ا الدههههه االقيشهههههخل الاهههههنالقتافلصيهههههل الالباهههههم جاليألابلارههههه 
 مالمرهلءالقياتل مبه الإيه الات  ه الال(Spaghetti Bowlقيافض ألي المالقيااالياألهقالرأل  هلال)

ال  الااتاا الق اه ق  المالصهاالوألده القيا قره الإيه ال ناللهلالقافهلقالاا هاالاتمهااالقياميه القيا
رهههههم اليترهههههنالاهههههنال مضهههههلر لاليات  ههههه القيااهههههل  الخدهههههم  الافضههههه ألي الاهههههوالاميههههه ال وههههه  ال

ااتهاا الق اه ق  المالاافهقالآ قءالقيخلتثه الالقتصادلاي المالياثهلالواهم البتهمالات  ه القيااهل  
اهههنال نالال3ججLawrence Robertروبـــر الورنـــس اهههوالاهههلالاهههلءالاهههنالصلهههلالا قرههه الججال

ااااهوالده االقياميه الخليمها  الرأله القيبفهل القيمضوالق اثلاليامي البلاي الدهغ   ال اتمهقالربهاالال
ياايههههوالق رههههمققالاههههناللههههلالاموالقيتههههلي الاههههوالصيا ههههلالاههههاالبفهههه القيمصهههه اللإيغههههلءالقيافضهههه ألاال

التمقامدلالقياا لي .
ال نالقةصأليايه الادهألأاللا  هقالبتهمالنا ب الرأل القي   الالجج Freundال روندمالاتاماالججال

قياتاايهه  اليكههنالتال بخغههاالافرهه  ال يهه الرألهه ال نالقتافلصيههل القةصأليايهه ال اضههلالاههنالات  هه ال
 نالماهماالقيتا هاالاهنالقتافلصيهل القةصأليايه الوهالوالااه  الالقياال  الااتهاا الق اه ق  الاهليمقصو

قتباملوالااالقيات  ه القيااخهلاواليألااهل   التال وألهمالاهنالاكألفه الالياميه الارهابف الاهمق االإاق  ه ال
راأليههه القيافهههلمضالرألههه القتبضهههال الإيههه الاكهههاال الااتهههاا  اللهههلنالاهههنالالمالالايههه اللل ههه  الاههها

 نالا لمدهلالرألهه الات  ه القيااههل  الااتهاا الق اهه ق اللاهلال نال ليليهه القيهاموالاالههقالالق اها 
اواألههه الخهههلواال الابهههلاقالقيااهههل  القيتههه  القياهههاالاشههها  الا  هههلاللاهههلالااتهههاا  الالابشهههأصمقرهههاال

قرههاالقيابشهأالإيهه ال اق المالصههاالمقا القياوهلم الاههنال نالااتهموالقيممالالوه  آلاواأله الاهنالابههاجال
                                                           

صادية و املالية، ، مركز البحوث و الدراسات االقت21أوراق اقتصادية، العدد  )"قات االقتصادية الدوليةاإلقليمية مقابل التعددية في العال"أمينة أمين حلمي،   1

  .43 .، ص(2003 فيفري 
 لي سابقا.، و كبيرة االقتصاديين في الشرق األوسط و شمال افريقيا لدى البك الدو 2013مستشارة رفيعه املستوى في معهد بيترسون لالقتصاد الدولي بواشنطن منذ   2
 ، أستاذ التجارة الدولية و االستثمار في جامعة هارفارد، عضو مجلس االستشاريين االقتصاديين للرئيس األمريكي1945عالم اقتصادي من مواليد   3
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تالئيهه الاا ههضالقيااههل  اللههاتالاههنال نالاشههات لاللهه نالقيههاموالق رضههلءالاههاالاكاههلالإصألياههاال
  الالات ن.

 إمكانية تانيق مفهوي اإلقليمية المنفتحة: .2
 نالال قياكالالقةصأليااالابفاتهلالخاتبهااالد قالقيشأنال ب الإ قالللنالالث نتيتاماالقيكث  الانالقيخل
يااهل  القياهاالاف ضه لالضهاالخهلصاالاموالقيتهلي الاهاالا البتمالاوفيضالقااقياموالق رضلءالاي ال

بف القيمص القي  الاألغ الاي القياال  الل نالختض لالقيختض الاإنالد قالقياكالالقةصأليااالرهم ال
القي قايهه القيهه الات  هه القيااههل  القيتليايهه الااتههاا الق اهه ق المال  هها الدهه قالقياههب ج ههار القيا ههماال

مال يه الخاتلميه الال ميلاه قي الضالنالرا الاأث  الخلصاالاموالقيتلي ال   الق رضلءالااالقياكالالخ
اتم هههلالالاابههه قيهههمق اق الاهههنالدههه االقيهههاموالربهههاالارهههامقدلالق دهههألاال)القياتلاةههه الرألههه التاههه 

قيااههل (المالاههاالبفهه القيمصهه القيامرههوالاههاالقيااههل  اللهه نالقيههاموالق رضههلءالمالختضهه لالقيههختضال
قياال  (الخالاليتمقاللر الدلااالااالقي الده القتصادهلاي اليألهاموالق رضهلءالمالالوألق)اشايوال

الياكال.   الق رضلءالااالق
 درجة التكامل االقتصادي نيق الدول األعضاء  ي التكتل اإلقليمي: .3

خليبرههخ اليا اهه القياكلاههلالقتصادههلا اللهه نالق رضهههلءالاههاالقياكاههلالمالاأث  دههلالرألهه الات  ههه ال
قياال  الااتاا الق ا ق الاإنالقيش م الااالإصلا الابام الاال  الت  الرم اليتمقالقياتااي الاهاال

اتفهمالرأله الات  ه القيااهل  الااتهاا الالقتباملييه الماليكبه القيلاقي المالدمالالال األقالرأل  لالقيا تأله 
دتيأالااالتليه القتااهلاالقيه الاكهم نالقاتهلاالاا لهاالق ا ق الااالق دلالقيام لالمقيتل ال

ال1لالال ألا:
o :اه نالااهوالقااه قضال نالقيتالصهل القياال  ه الله نالاميال يما يتعلق بمنااق التجارة الحـرة

 اا اللثالتالا قتل:
 الاب ههلالارههام القيااههل  القيهه  الاضههانالي ههلالاتههاااللههلالاميههال ــي المرحلــة األولــى: -

الرهها أل ااتةهي ال الد ا هلالقتصادهلاي المالقياههااليتله الرب هلالخاااهم الاههلئضاللهلالاهنالقي
 المالقياباجالمالقة  قاالقياا لا.

الهههها اللههههلالاميهههه الاب ههههلالاههههاالمالدههههاالججقيا تألهههه القتباملييهههه ججالال ــــي المرحلــــة الثانيــــة: -
لل المال هه ا ال يهه القيهه الإصلاهه الابامهه الااههل  التهه  الاههاالقيارههامالقيافههلمضالاههوال اهه ق ال وهه  ال
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امم الللالاميه الاب اهلالالصا الانالقياما الااالقيتالصل القياال   الل ب الالااالقيارامللالمالي ي 
   اوالاال ل لالااتاا الق ا ق .

الخابلاقال ي المرحلة الثالثة: - ل  القيااالاوالقياال قالقيكلالاليالافلصيل القيولد 
الامم الللالامي اللإرلا ال الرباالارام ال صلالالقي  الااخم الاتا االارام القياال  القيت  

االااالقيفتألالقي القتبوفلضللنالرألي الااالقيا تأل القتبامليي القيرلخم المال  اوال ي الامئيلال
الصا  اليتامت البة ق القياميا ن الل ن القياال   القياخلاو القياال  التا  الاتم ل يدليأالالان

الا القيت   الاإنالابلاقالقياال   المالانالث  القيت   الااالقافلصيل القياال   القيااا ار القيش للء
 ت   القياال   الااتاا الق ا ق الااالق الالقيام ل.قيات  البتمالا

o :يما يتعلق باالتحادات الجمركية  
ي الإللالابام الاب الالالا نالمالااكمنالم بمر القيتلي الإي الاباال ي المرحلة األولى: -

 را القاتلاق الاا لي .
لجالارت القتاتلاق القياا لي الااالللالابام القي القتبااال ي المرحلة الثانية: -

الت  الاال   الاتااأل الااالقيارامللالمالانم الانالق افل الاكألف الاتلالاالال ث  القياول
  .ث الاش االقياال  الااتاا الق ا ق الصا الانالقتبوفلضالااالد االقيا تأل القتبامليي

ال ي المرحلة الثالثة:  - الاا لاالمقتا القاتلا الااالللالانالقياباما نيدخأاليا بل
قيول اي ال اااوالخما اللل  الانالقيريا  الرأل الق رمققالمالصلا الرأل ال اوالاال ل ال

 ال دتل الد قالقياتأل لالاإنالرمالخليالياالاتالرالالللب الرألي الااالقيا تأل الق مي 
 قيات  البتمالقياتااي الااالق الالقيام ل.قتاتلاق القياا لي الاتمقال

الرلقالاإب اليدت  ال اتألقالخليااوالانالوالوالال الإ الخ الصاتي الايال قي  ال ل  التموالالإ الا
الدلا منالت تالقبمر القتصاالااتااالق ا ق ياال  الل نالقياكاال القةصألياي المالقيبةل القالقيتالص 

 الإي الااامرا ن الا د القيااامر الق مي الإي ال نالات   القياال  الااالقتالالااالد قالقيشأن
الاشلل القيتليااالقةصألياا القياال   القيبةل  الصيل  ال  اا الق ا ق الوا ق الا دالقيااتاا   الل بال

 نالاد الااالادليأالاشايوالقيااامر القيثلبي القنالقةصألياي المالااالةلالش ماالاتاا اليالنال
القياال  القيتلياي .

خليامل ب الارالالريلريلالال نالقياكاال القةصألياي الاألم األماال كاال بدل القيااامر الق مي الرأل ال
الق ا ق  الااتاا  اموالق رضلءالااالقياكالالاتم الرنالقيات   اليمالقنالقالاوالات   القياال  
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للب القتراثال ق الاقولالقياكالاللألالالللنالقياكالالصلئالالرأل الاتم لالقياال  الماللألالالقيااتااال
بتمالخلصاالقياموال   الق رضلء اللالال ب الاما لال كث الاوددلالاالاالختض لالقيختض المال صلال

ااالقيامروالإي ال ناليشالالاايوالاموالقيتلي الالتاليالنالقيارألي الخأنال  الاكالاليالنال ناليراا 
قتصألياي الال االبتم الإتال ببلالب  ال نالقياما القياامقييدلالإي الات   القياال  القيااتاا الق ا ق 

قياتلالالاوالختضالقيمضليلالقيااالالمالاتا قالقياتلمنالل نالقياموال رضلءالقياكالاليالنال نالير ل
ال الخأبمقر ل الاوفيضالقيتالي  ال م ال او الاثل الق ا ق  القيااتاا القتال  الاا الدتخ  رأل الاتال 

الختضالقيمالرل الاثلالقيم قر المالقيابرمال المالقيواال .
الألياي ي القي  نال  منال نالقياما القياامق االبتمالقةص   القبدل القيااامر القيثلبالانالا  ال و  ال

ب الامي الات الااتاا الق ا ق المال ي الانالوالوالقبضال اليتالاليدليأالات   القياال  القيتلياي 
الااالقياكالالبتمالاوفيضالقي الرا الاكاال الإصألياي الااالبف القيمص المالقاالاالقياموالق رضلء

القيامو الخلصا الاالا الاف ض ل القياا اليلمالال قيات  ف  الق  الخاتب  الخلةضلا  الاافاتل  القياكال ي الن
مناليلالرم ابلاقالاال  الت  اللاتالانالقاتلاق الاا لي القيغلءالقياال  الايالالل ب لالمالاكم نال

نالالالل خاثلخ الار الصم اليألات  البتمالات   القياال  الااتاا الق ا ق  المال ب اليالنالقياتلي الاي
القيبةلا ن.
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 خـالصـة الفصل:
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ال القياميي  الامقاب القيا ما اليما القيول اي  القياال   الات    ال بتم الق ا ق الخدم     القيااتا 
مالال اي ةصأليقاا  م  الماملاليالا القيامي الق مي الخلي رلي الاوالقباشل الةلد  القياكاال القتصادلاي ال

مقالقةصألياي الرراار القياا قالقي القيااوالقياقئ الانالقتصادلا  نالتموالالالق قالللب القدمالالال
ال.مالات   القياال  القيتلياي الااتاا الق ا ق اضوالصم الاتمقال مالاااوالقياما البت

القواأل القتصادلا مال الصااليما اليألاكلالالقتصادلا الللالم المالشلال المقتا الاف م  نالااالإرالء
مالقيتالصل القتصادلاي القياميي الق و  المالدااقولالاف م القياكالالقتصادلا الاوالختضالدم ال

اوالد قالقياب جالانالامقالانالقيا قر  اللالالاواأل القيامقاوالم قءالالا الامضيت الااالد قالقيفدلال
القص مال او القياكلالالقتصادلا الا ال الاواألف الادبف الادلاي المال و  ال   القصادلاي  الد ق

ئاالقيا ام الانالقياكلالالمالالا الخليافض لالقيامالااالا ال الاافلما الاواأل الخلواال الق داق ال
ال القيمتا  القي  الادل الم القتصادلاي   الابلمو اليما الم القياكلال الامضم  القتصادلا  ااالق ا 

 القراار الة مال  ا نالدالالبة   القتاتلاق القياا لي المالبة   الق رمققالقياشا ل  الماليماالبة
 الضوالاف مالمالقياكلاألي القةصألياي ال مالالاليت  الخلةصألياي القياا ا القي الاا ا الانالقيا ا خل الاما ال

الكلال.مالاتا اال داقا لالمالمضوالامل ب الل ب لالمالل نالقياب جالقيابف   اليألاالاا االي  االق و   
الق المالقيااالاتمي الايالالختاالإي الابةا القياال  القيتلياي اللال أل المم الرانالقافلصي القيهججاهل جج

المال دا لال يمم الرألي القيبةل القياال  الااتااالق ا ق الرا الاخلائالاتال التا الق رل القي  
ال القتال البةا القيهججاههل جج القيامي الق مي الخلي رلي المالااالد ق الثالبالا  القبشلئ ل  الاالامتاب 

ال اوالرأل التميم افلمضي المال المالقيااالالدمالال القيافلمضي اليألا ق القيااتلصا  القيمم  الاما تا 
القيتلياي  القيابةا  الوالوالاللإبشلء الان ال ي  الختا القياب ج البف  الرأل  المقدأل  القياا الم يألاال  

اليكلال القياا ق ال ال الان الق صل الرأل  الربا ن اللل الا   اللل الاتمادل القياا القيممق    قيا اا ق 
القياراااق القيااالا  القياال  القياميي .

الوالوانالالمالااالق و  الللنالتلاالانالقياا قاليألتالص القيافلرألي الل نالقةصألياي المالقياتااي 
يي ال القيامالقتصادلاي الااالات   القياال القل قمالام الللالانالقيابةا القيتلياي اليألاال  المالقياكاال ال

التا  الرأل  القياكاال اللل الدل القياتم    القير قو الرأل  القةالخ  ال ي  الختا القراار  القي   الم  
  م لالاضوالرمخل الااالاااالقاالاالوألقالاال  الت  الرلياي ال  ال ب لالالشاوالرأل القياما قةصألياي الا

الالمالدمالالالصر القتصادلا  نالإي الااامرا نالاتالالللالااامر الالالا قاالانالتاج.



 
 
 
 
 

 الفصل الرابع

أهم التجارب التكاملية االقليمية 

 في االقتصاد الدولي
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 تمهيــد:
لقدددهدتدددعهقدتلاالقددددقدتاقدوددددهي دتلهوليددد دةدددودتلاقدددوهدتظواددد  دد دددو تقد  اددد  دود دددوت  د

ة ضدقددوتلددعهاه دلالدمندأ  ز دد دد   دداددمودديسديلدتلدتددالقدتاقدوددهي  د داهدتل دد   د
تلادلميد دتلجهاده دودتلددودأود حقددلىدتلسدح دتلهولي دةدود دلدتلاهادهدمدندتلمدتاد تقوجوه ددع
ءدداحددددودتاتددددتددددملقد دددداهدتلازعددد ددلقدددهودسددددمدقدتلداميددد دتاقدودددددهي دودتاجدمدعيدددد دسدددم دمددددند

ما قددد دأوديقلدددي دمدددندوضدددودد دا ددددقدولدددوددةلددد ددتدددهدد جميدددودهولدتلاددددل دتلدتددددالقدتاقدوددددهي 
ددد ااعد دودتلدودأو حقد هةددتسد تداجيددةود لدتلاولم دودمددودو دللدتدملدتاقدودهيدةيم

تلودتا  دود دودمدددأهلديلددىدةاعدددللتيداددقدم ددندعاعدددمدندموددلقدتقدوددهي دمتدد   دادادد د
دضوم دأو قدلعددأث د   دعلىدتاقدودهدتلادلمو.ددتدالقدتقدودهي  عو د

 دودد  زد داهدتلهولي دهي ودأو حقد اهدتلدتدالقددت لدأ  دةدعليدقدتلاالقدقدتاقدود
تظ ميدد دمددندودداللدضددودم دحجدد دم دهادعددددتلدجد هدد  دود دداتدتلعددهمدتلحقيقددودو تءدتاضددمدمعدد

ةيمددد داند داهدتلدهولدأوددودودمدددقدهداادد دعاد دمدندسثدد دسدوتءتلىدتحدهلدوديادتلدتدمدلدتيقليمد
دتلدجد  دتلادلمي .دمجملعلىددندتلهولدتظو لدود جدتلدتدلدأودحدى ااعددود ا

ةود اتدتلفولدتلىدت د د داهدتلدتددالقدتاقدوددهي دتيقليميد دودالد دمدنددودساد دتلد  قد
دواللدثالثدم دحثد مددالو:

  :نماذج إقليمية مختلفةالمبحث األول. 
  :التكامل االقتصادي العربيالمبحث الثاني. 
  :التجربة األوروبية للتكامل االقليميالمبحث الثالث. 
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 يمية مختلفةنماذج إقلدالمبحث األول:

لقدددهدتدددعهقدتلسددددح دتاقدوددددهي دتلهوليددد دةدددودتلسددداوتقدتظواددد  دتتدسددددحددمدددندتادفدقيددددقددددددد
 دتلدجد هدد دتيقليميدد  دود ددودمدددداجاددلدتلد دد قدتلددىد دةدد د دداهدتادفدقيدددقدأمدد تدمسدددحيالدوديحددد

علااددددتوديددد د اددادتلامددداجدتلدددوددتدسددودأ ميدد دعلددىدمسدددولدتاقدودددهدتلادددلمودعلددىد دد ت د
ود ت  د دهولدجادوشدتد قدسسديدد ديضددة دتلدىد ادادتلدجدد شدما ق دتلح  دظم ه دددتلتدمدلي د

تلدتدمليددد دتلددددوديم دددندتعد د  ددددددجدددد شدحهاثددد  دةيمدددددسددداد ددوودددي دم حدددثد دمدددلدلالدحددددهد
دد  دتلامواجدتل تئهدللدتدمل.اتظو وبودودتلايدي
 ''NAFTA''منطقة التجارة الحرة ألمريكا الشمالية المطلب األول: 

 نشـأة االتفاقية  :أوال 
يقدمد دما قد دد''NAFTA''دقدضودتدفدقي دتلدجد  دتلح  دظم ه ددتلتمدلي دودتلما وة د دسد ددددد

لدمددندتلوايدددقدتلمدحدده دتظم ه يدد  د اددهتدودتلم سددي  دودق ددلدالدد د داددقدقددهددجددد  دحدد  د دداند دد
قدحادددزدتلدافادددادسدددا دحدددولدما قددد ددجدددد  دحددد  دأم ه يددد د اهيددد دودتلددددودهولددد دددهأقدمفدوضددددقد

 دأ دتلم سي دةقهد هأقدتيوالحدتاقدوددهيدمادادددد هندتاضدمدمعددتلدىدتلد''جددددق''دةدود1989
 دداهدتلددهولدتلثالثدد دللددهوولدةددودمفدوضدددقدحددولدأمددد ددلمدد دتلددايدمعددهدتلسدد ا دتظ1986عددد د

دأاعددددقددهد12/08/1992حاددثدأعلاددقد دداهدتلددهولدةددوددما قدد دتلدجددد  دتلحدد  دظم ه ددددتلتددمدلي 
دد1الدتادفدقي .ودوولقدتلىدتدفدقدحولددفد

سدددا د دددهءتدمدددندجددددافودد15متددد وألدتظولدعلدددىدولدددجدما قددد ددجدددد  دحددد  دوددداللدوداددد دتل
حددهتثددح هدد د  ادد دةددودتلوددهمدقدوددازهددزدحمديدد دتلملتيدد دتلف  هدد دودتةسدددحدةدد  دودتد1994

وتود دألدتلثالثد دةدودتلهولود اندتلهولدتلثالث دودد ددوقيودتادفدقي دمند ؤسددءدتلدهوددتاسدثمد 
تقاددددألدتلتدددواج لد دلدودددوهقدلوددددلقدد''ود اددهدجدددهلد  اددد دتسدددد دألدتلددد ئيلد''د لاادددوندد1992

دتادفدقي .
مدندأجدلديعدده دتلدفددوادحدولد ادادد ادهت لدشد ددندقدهددقده د د د ئديلدوز تءدودد د ةاد
دفدقيدد د تدد لد دأمددددتلح ومدد دتلم سددي ي دودماعدددد جدددلدتظعمدددلد ددداوتدقددهدأاددهوتدتا اددوهدتادفدقيدد 

علدددىدتادفدقيددد دأوددد حقدسدددد ه دتلمفادددولدت ددددهتءتدمدددند  اددد دود دودددهاجدتلتدددواج لدتظم ه دددود
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ما قددد ددجدددد  دحددد  دتادتاعدددددددضدددممنديقدمددد د دود  ددد دتندتادفدقيددد دددددا دعلدددىد1994جددددافود
 مددتدملقدتادفدقيد دق دد دتلز تعد دودتدفقدقدتلدهولدتلدثالثدعلدىدد دح ه د ؤولدتظموتلدح   

تظولددىددتلدمدددود قدعدده دتلهولدد ددتفددلوددتلتدد  دقدتلو ايدد تدد  دقدتلوددهمدقدمادملدد ددأنددادمددل
 دل عديددد دةدددودتلودددهمدق دود موج عدددددتدفقدددقد ادددهتدودتلوايددددقدتلمدحددده دتظم ه يددد دعلدددىددح هددد د

سا دللمادجدقدتلز تعيد  دد15واللددتلدجد  دمودتلم سي د)ود ودثدلثدأت  دت ه ددجد يدلعد(
الد دمودحو دددي دونددقدتلوادعي دمثلدودادع دتلسديد تق دودللق دعودعت دساوتقدأودأس ألد

 إةسدددحدتلمجدددلدتمددد دتلمسدددثم هندمددندهولدتلتددمدلدلادم اددوتدمددندممد سدد دتلاتددد دتاقدودددهيد
دتلعجدد  دماعدددد ددهعولدأندتاسدددثمد دتظجا ددودتلم دتدد داددوة دة ودددديقدددمهتوددلدتلم سددي  دود د

ود دتظيددهيدتلادملد دودتلد ددهلدتلدجدد يدتلحد د دللاملدهتولدتلهول دودتلايدياملدعلىدجا د د
مددندتلسددلو دودللدوددايودود ا  ددددتياددددجدتلددايداددديقدللمسدددثم هندتظجداددشددوددها دمسدددلزمدقد

 دتلفددددد دأ وددددد دممددددددديضدددددا دتلدددددىد ةد يددددد ددتسددددددا تهدتلمادجددددددقدتلددددددوداجددددد يددوددددداياعددةاعدددددد
هوندتقدودد دعلدىددتلمسدعلتاندود ودمدديمثلدةدودتلوتقدوددحدولدتلم سدي دتلدىدسددح دودادعي 

ددددددددددد1.تلماد جدتلحهوهي 
 محتوى االتفاقية :ثانيا 

 دودادوحده دتقدوددهي دلمج هديقدمد دما قد ددجدد  دحد  دودلديلديقدمد دتلادةدددساىدتدفدقي د
تلحدوتجزد داندأعضددئعد د مدددأاعدددددضدمندتحديد ددقدوقدئيد ددمداقدادوقودةدقدتلحهوهدودسدقو د

لحجدةوديعده دة اددا هفدقدجم  ي دةودحدل ددا ادأيدمدندأيدمندتلهولدتظعضدءدةاعددت
تلوادعدقدتلو ايد دلمتددتلدو اد   دودةيمددداود دتلقادوهد اد دتلجم  يد دةدإندتادفدقيد دددا د

تلقاوهدتيهت ه دمثلد ود دتلدوت هتقدودتلددوددامدلد سدق دأعلدىدللدوت هتقدمدودعده ددعلىدتلتدء
تللجددددندتلمتدددد   دتلدددهولدوددتدددجيودعمدددلددتدوددددادتلموتودددفدقدتلفايددد د اق ددد دللدجدددد  د ددداند ددداه

وددةيمددادالدجدةدودقضدديددتلماتديدللووولدتلىدموتوفدقدموحه  د ال دأند اد دتفدةي د دمل 
تلدوددماوديعده دتلدوها دعاهدتهودلد اادعادو دتلدوايودتلمحلودتلعدمتدو دودمدندتل ادوهد

اتقدةدودقضدديددتلماتديدوددوضدقدسليد دلفدادتلمادزعددقدود دلدتلعدم دةودتادفدقي ددل دتلودو د
دد2تي  تقدودتلمسدئلدتل ائي .

                                                           
 .417 .، صسابق، مرجع التكامل االقتصادي اإلقليمي بين النظرية و التطبيقمحمد محمود االمام،  1
 .260 .، ص(2013دار الفكر الجامعي،:  اإلسكندرية)، العوملة و التكتالت االقتصاديةمحمد توفيق عبد املجيد  2
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دثد قدتادفدقي دتلجهلد ت لد  اد دودود دمدندتلمد تق اندودتلمحلاداندتظم ه ددندو اتدودأ
دوددحددولدتظعمدددلدودتادقدددلدعمليدددقدتياددددجدتلددىددووةددوتدمددندةقددهتند  ادد دللو دددئ ددلمادقدهوندة

د ادد دتلاقد ددقدتلامدليد دةدودأم ه دد دوديدود دودتلموقد دتلداد تلم سي د حثددعندعمدل دأ ود 
دح هدد دأسددوتقدتلمادجدددقددتلددااندوتددوتتلم سددي دقيددد دتادفدقيدد ددتلمزت عددوندعددد ادد مددندجعدددع

دتلز تعي دأمد دتظم ه اان.
ةادد لدأوددحد عددأندتلما قدد دسددومددددؤهيدتلددىدزهددده دأمددددوجعدد دتلا دد دتلمؤهدده دلالدفدقيدد د
الد دمدندوداللدددوةا د ضددئودأ ود  د مدددأاعدددداد د دتل ةد ي دتاقدودهي دلس دندتلما ق دود

دددددددداق  دتا القداحوددح ه دتلدجد  دود ودمددساؤهيدتلىددحقاجدتلامودتاقدودهي.
 تقييم التجربة :ثـالثا 

ملادوندد450ا لدادعدههدسد داعددد دللدجدد  دتلحد  دةدودتلاددل دودتلددوأت  دما قدأاتي دتلادةدد
ددددددهوا دمقدسدد د دياددددجدتلمحلددودتيجمدددلو ددد لاددوندد20,08دداسددم دود ددودقددو دتقدودددهي ددقدده د دد

د18,5أاعددددددددد باد ددداندتقدوددددهيدقدثدددالثد لدددهتنداتقدأ ميددد د  اددد   دتلوايددددقدتلمدحددده د)دودالددد 
د لاددددوندهوا ( دودداد دددد د دددداهدد2,3د لاددددوندهوا (دودتلم سددددي )د1.67د لاددددوندهوا ( د اددددهتد)

دد1لالدحدهدتظو وبودمجدما .د28قدودهيدلل لهتندتلما ق دتلدجد ه دأت  دمندتلادد دتا
 دسثد دتقدودهي دعهاه دعلىدمودل دتلمجداق.دتلادةددودلقهداد دعنديقدم د

 :مـزايا و فــوائد االتفاقيــة -1
 تعزيز المبادالت التجارية: -أ

أهلدقيد دتلما ق دتلىدزهده د  ا  دةودحج دتلم دهاقدتلدجد ه د اندتلدهولدتظعضددءدحادثد
دددددددددددددد1993هتوددددلدتلمجموعدددد دأ بادددد دأضددددادمدودددداللدتلفددددد  دمدددددد ددددانددتل اايدددد تلدجددددد  دددضدددددعفق

 دود دددودمدددددعدددززدتلامدددودد لادددوندهوا د1,14مليدددد دهوا ديلدددىدد297ودالددد دمدددندد2015ود
دةلقدهدزتهقدتلوايددقدتلمدحده دتظم ه يد تاقدودهيدودتظ بدحدودة  دتلامدلدلل لدهتندتلثالثد  د

مليددد دهوا دود ددودمدددديمثددلدثلددثدد517مليددد دهوا ديلددىدد142ئودمددندوددده تدعددمددندتل ضددد
مليدددددد دهوا داحدددددودد236مليدددددد دهوا داحدددددود ادددددهتدودد280تجمددددددلودودددددده تدعددمقسدددددم دتلدددددىد

 د مددددسددجلقد2015سددوقاندللوددده تقدتظم ه يدد دةددودسددا دودتللددااندأودد قدأت دد ددتلم سددي 
مليدد دد295,2دود ادهت.ت هتقدأم ه دددوت هدعدد ال دت دفدعددد  اد تدمدندتلدهولدان دحادثد لتدقدود

                                                           
 .260 .، صاملرجع نفسه 1
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ودالددددد دسدددددا ددمليدددددد دهوا د590أيد مجمدددددوألددمليدددددد دهوا دمدددددندتلم سدددددي د294,7هوا دود
 دودمددددندودددداللدتظ قددددد ديالحدددد دأند19931مليددددد دهوا دسددددا دد151ودالدددد دمقد ددددلدد2015
ث د مدددمندواللديلتدءدجميودتل سو دتلجم  يد د داندتلدهولدتلدثالدتل ااي عززقدتلدجد  ددتلادةدد

 دود دودمددديقلدلدمدنددتلفد دتلدجدد  د د دتلدهولدتلمسددثم هندحقدوقدقدمقد إاتددءدتدفدقيددقد تديند
دأا ديحفزدمندتلامودودتاسدثمد دودو د دلاس  دللمؤسسدقدتلوتا  .

 انخفاض األسعار: -ش
دددددددددددددتلددوت هتقددوفدديادتلدا هفدددقدتلجم  يدد د دداندتلددهولدتلثالثدد ديلددىدتاوفدددادأسدداد دلقددهدأهل

 ددودمددددأهلديلددىدتلحددهدمددندتلدضددو  دود ددودمددددتدد لدأ ميدد د  ادد  دودودد د دلاسدد  دظسدداد ددو
تلافادحادثدداد د دأت د دوت هتقدتلوايددقدتلمدحده دع دد  دعدندتلدافا دحادثدأهقدتادفدقيد ديلدىد
دوفيادتاعدمدهدتظم ه ودعلىدوت هتقدتلافادمندتلت قدتظوسادودةازويالدوددوجععددداحدود

علددىدع ددلدتلددهولدتظودد لدوددودتلم سددي دودتلدددودداد   ددددهولدوددهيق تاعدمدددهدعلددىد اددهتد
سيدسديد د مدددأهلدقيدد دما قد دتلدجدد  دتلحد  دظم ه دددتلتدمدلي دد ودمددعززدتلموق دتظم ه و

يلىدتاوفددادأسداد دتلمدوتهدتلتاتئيد دمدندتلوضد وتقدتل دزجد دودتلفوتتد  دةلقدهد لتدقدوت هتقد
مدددددقددده هدد2013مدددند دددلدمدددند ادددهتدودتلم سدددي دسدددا دديددد تلوايددددقدتلمدحددده دمدددندتلمدددوتهدتلتاتئ

 .20092مليد دسا دد29مقد لدد2013مليد دهوا دسا د40
 زيادة النمو االقتصادي: -ج

سدداويددودودد د دلاسدد  دد%0,5للددهولدتلددثالثد اسدد  ددتلامددودتاقدودددهيدتلادةددددلقددهدعددززدقيددد د
لدىدقدتلز تعيد دتظم ه يد ديلق دألدتلز تع  دتلوهمدقدودوادع دتلسيد تق دةلقهدت دفاقدتلوده ت

د دلاسد  دل ددقودهولد%65 اامددقه  داس  دتا دفدألد دددد%15,6 لدمند اهتدودتلم سي د اس  د
د دتلادل  دةلقهد داقدتلوده تقدتلز تعي دتلىد اهتدودتلم سي دأت  دمندتلوده تقدتلىدأت  دسد

هولدتلمجموعد داداجد دأسوتقدمجدما  دودا جود اتدتا دفدألدةودحج دتلوده تقدتلز تعي د داند
دتلتدءدتلدا هفدقدتلجم  ي دتلم دفا دودو ددل دتلدود داقددف ضدعددتلم سدي دعلدىدلحدو دتل قد 

دتظم ه ي .

                                                           
1 https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/highlights/top/top1112yr.html ,consulté le 05/08/2017 à 23h00  
2 https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/north-american-free-trade-agreement-nafta ,consulté le 

08/08/2017 à 17:00 . 

https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/highlights/top/top1112yr.html
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/north-american-free-trade-agreement-nafta
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 مددتعهقدوادع دتلسيد تقدمندجعدعددزهده دةودتلدودايودمقد دلددوفديادةدودتلدتددلا دود
ودودادعدقدودسدد  دةد ودمددسدمقد زهدده دتلقده  دتلدادةسدي دلدهولدتادفدقيد دةدود داتدتلادوألدمدندتل

دمددندجميددودسدديد تقد%25سدودداودتلم سدي دحددوتلودد2020ة حلددولدد تجدودتلددوت هتقدتليد دايدد  د
دأم ه ددتلتمدلي .
احدوددجدد  دتلودهمدقدةلقدهدت دفادقدقيمد دودده تقدتلودهمدقدمدندتلوايددقددتلادةددد مددعززقد

ليددد دهوا دمد106,8يلددىدا و د لتددقدد1993مليددد دهوا دةددودعددد دد25 اددهتدودتلم سددي دمددند
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد.20071ةودعد د

 خــلق الـوظائــف: -د
سدددد مقدما قددد دتلدجدددد  دتلحددد  دظم ه دددددتلتدددمدلي دةدددوددوفددديادمادددهاقدتل  دلددد دةدددودتلدددهولد

ايدددقدةددودولدجدومسد دمالاداندو يفد دجهاده دةدودتلوددتلادةدددتلثالثد دةالدىدسد الدتلمثددلدسدد مقد
عدمدددلدد800.000تلمدحدده دتظم ه يددد دةلقدددهدسددد  دتلمودددااوندتظمددد ه ااندةددوددو اددد دحدددوتلود

ولدهتملقدجميودتلق دعدق د مددسد مقدتلوت هتقدتظم ه ي دمدندد1997ودد1993 اندسا د
مدند داهدتلدوت هتقدد%40ةودولجدمادوشدتلاملدودال دظندمددديقدد شدمدندمندجعدعددتلادةددد

  دقدتظم ه يدد دودتلدددوددامددلدودودد دةددودمجدددلدتلدوددمي دودتا دتددد داتدديقد دلتدد تت دمددودتلتدد
 2دسدااندةودم حل دتياددجدودتلدوايودعلىدتلاهدتلادمل دتلم سي ي .د اامد
 زيادة االستثمار األجنبي المباشر: -ه

ددددةددودت دفدددألدمادهاقدتاسدددثمد دتظجا ددودتلم دتد دلتددلدمددند اددهتدتلادةدددمادادتاتدددئعددسددد مقد
د دمليدد240,2ودتلوايدقدتلمدحه دتظم ه ي  دةلقهدقده دحجد د داهدتاسددثمد تقد دددودتلم سي دة

 دحاددثددددد ددسدددجالد2007عدددد ددمليددد دهوا دأم ه دددود219مقد دددلدد2015هوا دتم ه ددودسدددا د
دت دفدألدةودتسدثمد تقدت  دقدتلدوايودودتلديماندودتلسلو دتظم ه ي .

ةددود ددلدمددند اددهتدودتلم سددي دظتثدد دمددنددتاسدددثمد تقدتظجا يدد دتظم ه يدد  مددددتزهتهدحجدد د
ود دددودمدددددعدددززدأ بددددحدد2012 حلدددولدعدددد دمليدددد دهوا دد452ثدددالثدأضدددادم دحادددثدقددده د ددددد

دتلت  دقدتظم ه ي دودماحعددتلمزههدمندة  دتلد وه دود سشدأسوتقدجهاه .

                                                           
1 Robert E.Scott, NAFTA 20 years later, public policy, 2014. 
2 NAFTA, triomphe, assessing two decades of gains in trade grouth and jobs, disponible sur le site 

https://www.uschamber.com/       
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ددددددددددددةدددودزهدددده دتلق ودددا دتلادةدددددةدددودت دددد دد مدددددسددددعهقدتدفدقيددد دحمديددد دحقدددوقدتلملتيددد دتلف هيددد 
لددهاع دافدددلدودتلدوفدديادمددندتلموددد  دتلدددودقددهددوتجدد د دداهدتلتدد  دقدودالدد د اددهدأندأودد قد

 تلمسدثم هندتلمحلااندحسشدمددجدءدةودتادفدقي .ددمدود عداتلحقوقدتلقداواي دتلدود
 تخفيض االنفاق الحكومي: -و
دءدلقددددهدسددددمحقدتدفدقيدددد دما قدددد دتلدجددددد  دتلحدددد  دظم ه ددددددتلتددددمدلي دلتدددد  دقدتلددددهولدتظعضددددددد

 دلمتدددد   دوتلدقدددهي دعلدددىد دةددد دمادقوددددقدتلاقدددوهدتلح وميددد  دوقدددهدولدددجدالددد دمجددددالدمدتدةئددددد
لجميودتلت  دقدضدمندحدهوهودتادفددق دو دودمدددسدد  دةدودوفدادعجدزدتلمازتايددقدتلح وميد د

دعند  هجدولجدجوديسمقد دلمادةس دةودتلحوولدعلىدعقوهد اهدتلمادقودق.
 عيوب االتفاقية:-2

للاهادددهدمدددندتاادقددددهتق دودودوددد د دلاسددد  دللو ددددئ دةدددوددتلادةددددددمدددندجعددد دأوددد لددا ضدددق
ودودتلوايدقدتلمدحه دةلقهد دندلالدفدقي دديثا دسل ودعلىد لدمندتلادملدتظم ه دودودتلم سدي 

دحدددىدعلددىدتل ائدد دودمددند دداندمادقددهيدتادفدددقدتلدد ئيلدتظم ه ددود''هوادلددهدد تمددش''دودتلددايدوعدده
دتادفدقي .مندد إعده دتلدفدوادأودتااسحدش

 فقدان الوظائف في الواليات المتحدة: .أ
 مددددأندتلاددهدتلادملدد دةددودتلم سددي دداد دد دأ ودد دماعددددةددودتلوايدددقدتلمدحدده دتظم ه يدد دةقددهد

تلدىدسدحشدجدزءتدتدجعقدتلاهاهدمندتلت  دقدودو ددل دتلدودداملدةودتلوادعدقدتلدحوهليد د
د2010-1994وداللدتلفدد  دمددد داندايدقدتلمدحه دمدجع داحدودتلم سدي  دةمندتاددجعددمندتلود
ددددددددددددماعدددددةددددودمجددددلدودددادع دتلسدددديد تقد%80و يفددد داحددددودتلم سدددي دد682900تادقلدددقدحدددوتلود

 د1ودتلمادوجدقدودتلحوتساشدودتظجعز دتلتع بدئي .
 تسريح المزارعين المكسيك: .ب

تلمادةسد داداجد ددتلادةدددملاوندو يف دةودق دألدتلز تع د اهدقيد دد1,3ةقهقدتلم سي دحوتلود
تلقوي دةودتلوايدقدتلمدحه دتظم ه ي دودتلددودددهع دق ددألدتلدا هفددقدتلجم  يد دعلدىدتلمادجددقد

تلمددزت عاندتلم سددي دمددندتلمادةسدد  دودةددودافددلدتلوقددقدوفضددقدتلز تعيدد  دود دلددددلودلدد دادددم ند

                                                           
1 Robert.E.Scott, US-Mexico.trade and job displacement after NAFTA( Economic, Policy institute, 2011) 

disponible sur le site  www.epi.org   

http://www.epi.org/
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سدا دد%13,2تلدىدد1990سا دد%32مندتلم سي دمندتيعدادقدتلموجع دتلىدق دألدتلز تع د
د1ندمجموألدتلهولدتلز تعو دوددا شدما  د اهدتيعدادقدتلىدتلمزت عاندتلت د .مد2001

 اآلثار السلبية على البيئة في المكسيك: .ج
دلدد ددتدعمددقدتلتدد  دقدتلم سددي ي دودودد دتلادةددددةددودت ددد دسددايددمادد داحددوددحقاددجددادةسددي د

ولددجددود ددوداحددودتسدددوهت دتظسددمه دودتلمددوتهدتلتيمدئيدد دتظودد لددتلدددوددامددلدةددودمجدددلدتلز تعدد 
أهلدتلدوسديودةدودتظ تضدودمليد دهوا دودساويد د مدددد36 د حوتلوددقهدأض ت تدجسيم د دل ائ 

د2أل د  دد دساويد.د430تلز تعي دتلىديزتل دتلتد دقد ماهلد
لاق دد دتلسددمدحدلدةدد تهدود ديضدددة دتلددىدمددددسدد جدةإادد ديادددشدعلددىدتادفدقيدد دعدده ددا ضددعدد

ادهتد ودالثد د ح هد د دملد  دةلقدهدأقدمدقد دلد د دتلوايددقدتلمدحده دهتولدمجدلدتل لهتندتلث دلداقلد
مدددددندتلحدددددهوهدتلم سدددددي ي دتظم ه يددددد دود دددددودمدددددددياددددد مد   اددددددم دودمادددددد جدودددددادعي د ددددددلق شد

ددددددد يدد ددودده دتلمادجدددقدتلددىدتظسددوتقدتظم هدامددلدةاعددددتلاددهدتلادملدد دتلم سددي ي دود''مدددتيالهو ت''د
تلداانديتددتلوندةدوددلامددلللعج  د ا دتلت عي دودل دي دندودتلتاهي  دودال د ت ادتلحهدمندت

ددددأودأتث .دسدع د12ماد جدحقوقدعمدلي دأودحمدي دوحي  دوددمدهدسدعدقدتلاملد اهدتل
 "ASEAN"رابطة دول جنوب شرق آسيا  المطلب الثاني:

 نشــأة الرابطة :أوال 
 دوقيدودداده دديالةدود ددا و دد1967أوقدد8ديسلد ت   دهولدجادوشدتد قدسسديددةدود

 دمدلازهددد دياهوايسديدد ددوودد ددا و ومسد دهولدداد د دتلددهولدتلمؤسسد دلل ت  دد دعلدىدتعددالند
هت دتلسدد  دةددودد  واددديوددديالاددهدثدد دتا مددقد اددهدالدد دتلددىدتلمجموعدد ددسدداتدةو   دتلفلا ددان
ةددودسددا ددميدامددد تلهيمق ت يدد دتلتددا ي دوددتلددالولودجمعو هدد دد1995ودةاداددد دةددودد1984
ود ددددوددتدددد لدتلاددددو دتلددددهولدتلاتدددد  دتظعضدددددءدةددددودد1995 م وهيددددددسددددا دودأوادددد تدد1997

د628وديق اعدددددحدليدددددحدددوتلودد2ملادددوند ددد د4,5تل ت  ددد دودد لدددادمسددددحدعددمجدماددد دحدددوتلود
ملاددونداسددم دودددماددزد دداهدتلددهولد ددوة  دةددودتلددوتهدتل  يايدد دودودد دتلتد دددقدودتلمادددهندود

دهدتلسدد دندأودحجدد دم دهادعددددتلدجد هدد  حدده دتلدفدددوقدةيمدددد ااعددددسددوتءتدةددودتلمسدددح دأودعدده
د مدد ودم اندةودتلجهولدأهاده دأودداههدتظوولدتلا قي .

 

                                                           
1 John.J.Audrey, NAFTA’s  Promise and reality, Carnegie endowment, 2004, P7. 
2 Loc. cit. 
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 (17جدول رقم )ال
 2015بعض المؤشرات الخاصة برابطة اآلسيان لسنة 

 
 الدولة

 
سنة 
 االنضمام

 
المساحة 

 (2)كم

 
عدد السكان 
 )ألف نسمة(

 حجم التجارة الدولية من السلع
صادرات 
ن )مليو
 دوالر(

واردات 
)مليون 
 دوالر(

المجموع 
)مليون 
 دوالر(

 بروناي دار السالم
 كمبوديا

 إندونيسيا
 جمهورية الالوس

 ماليزيا
 ميانمار
 الفلبين

 سنغافورة
 تايلند
 فيتنام

1984 
1999 
1967 
1997 
1967 
1997 
1967 
1967 
1967 
1995 

5769 
181035 
1913579 
236800 
330290 
676577 
300000 
719 

513120 
330951 

417,2 
15405,2 
255461,7 
6902,4 
30485,3 
52476,0 
101562,3 
55305,0 
68979,0 
91713,3 

6350 
8839 

150282 
3714 

199869 
11432 
58648 
366344 
214396 
162014 

3042 
10838 
142695 
3049 

175961 
16844 
70295 
296765 
202571 
165730 

9392 
19676 
292977 
6763 

375830 
28275 
128944 
663109 
417143 
327744 

 2269859 1087930 1087970 1181889 628937,3 4488839 اآلسيان
د      http://dta.ascanstats.org على داعدمدهددتلموه :دمنديعهتهدتل دلش  دد

 أهداف الرابطة و مبادؤها :ثانيا 
ددددددددددتملعدددديلددىدما قدد دسددال تسدددعهمدمؤسسددودتل ت  دد دأندددحددولدما قدد دجاددوشدتدد قدسسدديدد ي

دتعددالندع دد تلدددود داددقدسدددئه دوددودتسدددق ت دود ودددء د  دد دتلوالةدددقدتظاهاولوجيدد دودتلحدد وش
د1 دا و دعندأ هتمدتل ت   د دآلدو:

لدةدودتلما قد دمدندودالودتلدقه دتاجدمدعودودتلدامي دتلثقدةيد دتلامودتاقدودهيدددس هود-1
ددددتلتدد تت دمددندتجددلد ةددودتظسدددلدلمجدمددودمزه دد مسدددعودمتددد   د دد وحدمددندتلمسدددوت دود

 ودسلمودلهولدجاوشدت قدسسيد.
دازهدددزدتلسدددل دودتاسددددق ت دةدددودتلما قددد دمدددندوددداللدتالددددزت د ددددحد ت دتلاهتلددد دودسددديده دد-2

 ماثدقدتظم دتلمدحه .تلقداوندةودتلاالق د اند لهتندتلما ق دودتلدقاهد م دهئد

                                                           
 .337 .، صسابق، مرجع ، التكامل االقتصادي بين النظرية و التطبيقمحمد محمود االمام  1

http://dta.ascanstats.org/
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ودد دهل د تيندتلمسدئلداتقدتا دمد دتلمتد  دةدتلمدتجيودتلدادوندتلفادلدودتلمسدعه دد-3
 هت ه .ودتيدتاقدودهي دودتاجدمدعي دودتلثقدةي دودتلدقاي دودتلالمي دودتلالمي تلميدهاند

دقدددهي دتلمسددددعه دل اضدددعددتلددد اادةدددودتددد لدم تةدددجدللدددده هشدودتل حدددثدةدددودتلمجدددداقدد-4
 تلداليمي دودتلمعاي دودتلدقاي دودتيهت ه .

دددددددحددودأتثدد دةادليدد دمددندتجددلدزهددده دتسدددتاللدتلز تعدد دودتلوددادعدقدةاعددددتلدادددوندعلددىداد-5
ددددددددددددتلدجدددد  دتلهوليددد دللسدددلودتظسدسدددي  مدددددةدددودالددد ده تسددد دمتددددتلددوددوسددديودا ددددقددجد دعدددد

 ود ةودمسدولدمايت دتاوبعد.وددحساندم تةجدتلاقلدودتادوداقد
دددددددلحفدددعدعلددىديقدمدد ددادددوندوثاددجدودتدازهددزدتله تسدددقدتلودودد د ددهولدجاددوشدتدد قدسسدديددد-6

دددددددددودتيقليميددد دتلقدئمددد داتقدتظ دددهتمدودتلمقدودددهدتلممدثلددد ددتلهوليددد ودمفادددهدمدددودتلما مددددقد
 ودتلاملدعلىدياجدهدس الددادوندأوثجدةيمدد ااعد.

 مددددتعدمددهقدتلددهولدتظعضدددءدةددود ت  دد دهولدجاددوشدتدد قدسسدديددةددودعالقددعددددمددود اضددعدد
دهتق دودتلدادددوندوددسدسددي دتلددليدد  دودالدد دعلددىدتلامددودتلددوت هدةددودماد دده دتلتلدد اادتلم دددهئدتظ

دد.1976لسا د
 تاحدددددد ت دتلمد ددددددهلداسددددددقاللدجميدددددودتظمددددد دودسددددديدهدعددودمسددددددوتدعددودسدددددالمدعدد

 تيقليمي دود وهدعددتلو اي .
 وجوه ددتلو اود ااهتدعندتلدهولدتلود جو.دحجد لدهول دةودتنددقوه 
 ازتعدقد دل  قدتلسلمي .تلوالةدقدودتلدسوي د 
 .تلدولودعندتلدعهاهد دسدامدلدتلقو دوددتجيودتلدادوندتلفادلدةيمدد ااعد 

 رابطةالهيكل التنظيمي لل :ثالثا 
تاتددءدتلاهادهدمدندتلعائددقدد1967تلوده دةدودأوقدجدءدضمندمدديسمىديعالند'' ددا و ''د

دا يمددودلل ت  دد دود ددودتلعي ددلدتلودتلما مدددقدودتللجدددندودتلدددودتدد لقدةددودمجملعددددعادودد د
د1 مددالو:

دحاددثدددتدوندمددند ؤسدددءدتلح ومدددقود ددودتلسددل  دتظعلدىدةددودتل ت  دد دد:اجتمــاع القمـــة -1
ةددودتلددهولدتظعضدددء دوديادداندتلحدضدد وندةددودتجدمدددألدتلقمدد دتظمدداندتلاددد دلفددد  دومددلد

للدجهادددهدوداودددد دتظمددداندتلادددد د دلدادددوشد ددداندتلددهولدتظعضددددءدع ددد دسدداوتقد اددد دقد لدد د
                                                           

 .195-194. ص ، ص(2006 لسياسية و االستراتيجية األهرام،دراسات امركز ال: القاهرة  )اإلنتاج اإلقليمي في آسيا )تجربة اآلسيان(عماد جاد،   1



الدولي االقتصاد يف االقليمية التكاملية التجارب أهم                           رابعالفصل ال   

 

257 
 

ت دتلد داشدتظ جهي دوديت مدتظماندتلاد دعلىدعه ديهت تقدم لف د دلدهع دودتلدقادي دتحد د
ودتلدو دددديادودتلداسددددداجدتاسددددد تداجودوديحدددددجدلدددد دأنديقدددددد حدوداووددددودوداافدددددادأاتددددد  د

 تل ت   .
ـــؤتمرات الوزاريـــة: -2 اجدمدددودوز تءدود جيددد دتلدددهولدتظعضددددءدسددداويدد تددد لدهو يد مددددددالم

تلداددوندتاقدوددهيد مددداجدمدودوز تءدسداويدديهت  دتدؤوندتاقدوددهدأيضددداجدمدودوز تءد
 سو وند لمددهعقدتلض و  ديلىدال .

ــة الدائمــة: -3 مددندوزهدد دود جيدد دتل لددهدتلمضددا دودسددف تءدتلددهولدتظعضدددءدودددتددوندداللجن
 دجدمود ت لدهو يدم  د لدتع هن

ع دد دلمددلداددد دتلدادددوند دداندهولدتل ت  دد دمددندودداللدوز تءدتلتددؤوندتاقدودددهي دداللجـــان: -4
لجدند ودلجا دتلتاتءدودتلز تعد دودتلتد ددقدودلجاد دتلدموهدلدودتل ادو دودلجاد دتلودادع د

  دتلداهاندودتل دق دودتلاقلدودتلموتوالقدودلجا دتلدجد  دودتلسيدح .
 تقييم تجربة رابطة اآلسيان :رابعا 

حد  دةدودددتا دتلدحليالقدتاقدودهي دل ت   دهولدجاوشدت قدسسيددأندتاتددءدما قد ددجدد  
 دأهلديلىددحقاجدم دسشدللهولدتظعضدءدودالد داداجد دولدجدتلدجدد  د دلما قد "تظةدد"تلما ق د

ما قدددد دتآلسدددديدندةددددودجعوه دددددداحددددودتلدتدمددددلدتاقدودددددهيدد مددددددأندداعددددهتقدتلددددهولدتظعضدددددء
تعد دتيقليمودجوتاشدعهاه دماعددتلدجد  دودتاسدثمد دودتلوهمدقدودتلاقلدودتادوداقدودتلز د

مؤسسدقدتلوتا  دودتلمدوس  دوديم ندت  تزد اادياجدزتقدما قد دتلدجدد  دتلحد  دل ت  د دودتل
دهولدجاوشدت قدسسيددعلىدتلاحودتلددلو:

  :التجارة البينية 
سدداوتقديلددىدد10أهلديقدمدد دما قدد ددجددد  دحدد  دللددهولدتظعضدددءدةددودما قدد دتظسدديدند اددهد

حاددثد لددادد2003عددد دد%250ت هدتلدجددد يد دداندهولدتظسدديدند مددددمقددهزهددده داسدد  دتلد دددهلد
تلدىدودتلددودت دفادقدد1993مليد دهوا دأم ه ودسدا دد82,5حج دتلدجد  دتل ااي دمدديسدويد

د608 دلد دفددود اددهدالدد دحدددىددوددلدتلددىدمددددمقددهت هد2003مليددد دهوا دأم ه ددودعددد دد206
تعهقدتاوفدضددقلديالدةدودد2016 ديادأندسا د2013مليد دهوا دأيدثالث دأضادمدسا د

د2013مليدددد دهوا دأيداسددد  دتاوفددددادمقد اددد د دددددد515جددد دتلدجدددد  دتل اايددد دليودددلديلدددىدح
د(16 دتا  دتلجهولد ق د)%16قه قد دد
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هدددةديدودمدلازدد2016أمدد دلاس  دلمسد م دتلهولدتظعضدءدةودحج دتلدجد  دتل ااي دلسا د
د107,19دمليددددد دهوا دأم ه ددددودثدددد دسدددداتدةو  د م لدددداد117,83 مقددددهت دةددددودتلد داددددشدتظولد

مليددددد دهوا د اسددددشدمسددددد م دعلددددىدتلد داددددشدد90,46مليددددد دهوا  دثدددد ددديالاددددهد مددددددمقددددهت هد
د(17 مدد ودموضقدةودتلجهولد ق د)د%0,49 د%17,56 د%20,81 د22,71%

 (18جدول رقم )ال
 2016-1993لسنوات مختارة ما بين  األسيان رابطةالسلع لدول تجارة بيانات 

دتلوحه :دمليد دهوا ددد

 2016 2013 2010 2003 1993 سنواتال

 صادرات
 واردات

دوت هتقدوده تقدوت هتقدوده تقدوت هتقدوده تقدوت هتقدوده تقدوت هتقدوده تق

تجارة بينية 
 ص/و

د239د27د278د330د252د295د91د116د

 515 608 547 206 82,5 المجموع

تجارة خارج 
 الرابطة ص/و

د846د874د962د940د697د752د281د337دد

 1720 1902 1449 618د جموعالم

اجمالي تجارة 
د1085د1150د1240د1271د950د1048د372د454دد الرابطة ص/و

 2235 2511 1998 826د المجموع
دددhttp://data.aseanstats.org/trade.php داعدمدهدعلىدد دلشمنديعهتهدتلتلموه :د

د
د
د
د
د
د
د

دماسدو ددتلدىدحجد دتلدجدد  دتلتليد دللدهولدتظعضددءدودعلىدوااهدت دد زدحجد دتلدجدد  دتل اايد 
مدندحجد دتلدجدد  دتلتليد دلل ت  د دود دودمدددد%23 دةعدوددمثدلد2016د  ت   دتظسيدندةودعدد 

دمليد دهوا .د515يقه د دد
د
د

 (19جدول رقم )ال

http://data.aseanstats.org/trade.php
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 2016ينية لسنة في التجارة الب األسيان رابطةمساهمة الدول األعضاء في 
 دوالر الوحدة:مليار                                                         

 نسبة مئوية المساهمة بالتجارة البينية الـدولـة
د%22,71د117,83دمدلازهد
د%20,81د107,19دساتدةو  
د%17,56د90,64ددديالاه
د%15,76د81,19دياهوايسيد
د%09,82د50,58دةاداد 
د%06,73د34,65دانةال 

د%02,57د13,26د م وهيد
د%02,20د11,38دميدامد 

د%01,32د06,80دجمعو ه داول
د%00,49د02,55د  وادي
د%100د515دتظسيدن

دددhttp://data.aseanstats.org/trade.php داعدمدهدعلىددمنديعهتهدتل دلشتلموه :د
 

  :التجارة الكلية 
 دمليددد2235ة لتدقدد"تظةددد"سجلقدتلدجد  دتلتليد دلل ت  د دامدوتد  اد تدودود د ادهدتاتددءد

لدوددد قد ت دددودمجموعددد ددجدددد  د ادددهدتلوايددددقدتلمدحددده دودتادحددددهدد2016هوا دأم ه دددودسدددا د
تلودده تقدللدهولدتظعضددءد تدقدحاثداوضقدتلجهولد ق د)(دأندحجد دتظو وبودودتليد دند

د826 دنديقده د دددد2003مليد دهوا دأم ه ود اامددحج دتجمدلودتلدجد  دتلتلي دسا دد150
دوهولدتادحدددهمليددد دهوا دولقددهد ددلدحجدد دتلم دددهاقدتلدجد هدد دةددودتلسددلود دداندهولدتل ت  دد د

مليدددد دهوا د فددددئادلوددددلقدهولدتل ت  ددد د دددودقددده قدد260مدددددمقدددهت هدد26تظو وبدددودسدددا د
مليدددد دهوا  دأمدددددوت هتقدةقدددهدد130,4لدتدحددددهدتظو وبدددود دددددمدددندتل ت  ددد دتلدهوددتلودددده تق

دمليد دهوا .د103 لتقد
د

  :مستقبل الرابطة 

http://data.aseanstats.org/trade.php
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تل ت   ديلىدحدجدعددل ؤي دمدياي دظوضدععددو دوددلدا  د1997جدءقدتظزم دتلمدلي دةود
 د دأعدهدد2020 ؤي دحولدأسيدنديلىديق ت دد1997ةودأوتو دهةودتد ا دتل سمي دتلمااقه د

 ددداهدتل ؤيدددد دد لددددودتل ت  ددد ديلددددىدأنددتدددوندما قدددد دسددددال ددددددددددد دضددددما ددوداجدددددل ددددهءددافاددد  ادم
تلو تألدودأندددحولديلىدمتدد   دةدودتلداميد دتلهاادمي يد ددا دويدددزولدةاعددأس دشودح ه د

أمددددندوددتدمدددلدتقدوددددهيديامدددلدعلدددىدأوثدددجدهتودددلدتيقلدددي دوددحقادددجدتادددهمدجددعلدددىددتدمدددل
علددىد قدددءدا ددد ددجددد يدد دمددودتلديتاددهللددهولدتظعضدددءددقدتلداميدد دضددااجدتلفجددو د دداندمسدددوي

د1عدهلدودمافدقدود لوغددادةسي دعدلمي دودداعهقد دلقيد د دلو وتقدتلددلي :
  دلدتددددو دتلوثادددجدحدددولدتلسيدسددددقددتاقدوددددهيدتلتلدددودودتلمددددلوددحقادددجدتاسددددق ت 

دتاقدودهي دودتلمدلي .
 دمد دتسددتمدلديقد:دد دألدتاسد تداجيدقدتلددلي تاقدودهااند دازهزدتلدتدملدودتلدادوند

 ألدتلمدددلدوددح هدد ددددهةجدما قدد دتلدجددد  دتلحدد  دوددسدد هوددح هدد ددجددد  دتلوددهمدقد
تلجزئيدد دد ددتثادد دوددوسدديودا دددقدتلدادددوندتلجددزءديقليمددودةددودتظقدددلي 2020لحلددولد

ددجميدددددودوددوسددددديودتلددددد وت ادتيقليميددددد  ددددددلامو دتلحدليددددد دودةدددددودأقددددددلي دأوددددد لدوتعددددده د
تلود جيددد  دوددازهدددزدا ددد دتلدجدددد  دمدادددهه دتظ ددد تمدوددازهدددزدهو دق ددددألدتظعمددددلد

  مح  دللدامي .
  دتجيودقيد دق دألدماتآقدوتا  دودمدوس  ديسد  دةودتلدامي دتلوادعي. 
 دددددددتلمددددلددلدتدددجيوددح هددد دتلق ددددألدتلمددددلودوددوثادددجدتلداددددوند ددداندأسدددوتقدتلاقدددهدود ت

 جمد  .ودتلديماندودتلدودتؤوندتلض تئش
  ودم تتدزدلاتد دودتددحد دددس هودقيم ددتاولوجيددتلمالومددقد إاتددءدمالومددقديقليميد

 تل يدادقدودتلمالومدق.
د
د
 

 دد ت ادةودمجدلدتل دق دودم تةجدتلتع بددءدودتلتددزدتل  يادودودتلميددهدودداميديقدم د 
 موده دجهاه دودمدجهه دلل دق .

                                                           
  .355،357 .ص ، صسابق، مرجع  التكامل االقتصادي اإلقليمي بين النظرية و التطبيقمحمد محمود االمام،  1
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  دددددددددددةددددودتلتدددداتءدودمادجدددددقدتلز تعدددد د ةددددوده جدددد دتظمددددندتلتدددداتئودودتلدادةسددددي دتلادلميدددد
 ودتلتد دقدلدو قدتل ت   دمادجددأسدسيددةاعد.

    تلاقلدودتل  قدتلس ها .دتلاعواد دل اي دتظسدسي دودت 
 د وه دتلموت هدتل ت ه دةودجميودق دعدقدتاقدودهدمدندوداللددالدي دمدمادزدود ةدود

 تلمعد تقدودتلده هش.
 ددددددددددددتلدجدددد يدمدددودم تعدددد دمد ل ددددقدتلودددح دد ددددهلداسددداجدا ددد دتلموتودددفدقدلدسدددعالدتل

 ودتظمندودتل ائ .
 . تلاعواد ديج تءتقدتلجم  ي 

ودمندتلوتضقدأند اهدتلدوجعدقدادددضمندد وه دتلدتدملدتيقليموديلدىدم تحدلدأتثد د
ىددقددهمددوةقددددللا  هدد دتلدقلاهيدد د ددلدد  ددزدعلددىدأهوتقدتلدادددوندتيقليمددودمددودتلديتاددهدعلدد

دددددح ه دتلدجد  دةودتا د دتلداههدتظ  تم.أ مي دد
 تجارة تكاملية ناشئةالمطلب الثالث: 

 مجموعة '' البريكــس'' التكتل االقتصادي الناشئ :أوال 
 :نشـأة المجموعة .1

ودتلددود دادقدقدهدضدمقددد2001ةدودادوةم  د ع قددسمي د''  هدد ''دةود هتي دتظم د
هددددل د وسددديد دتلعاددددهدودتلوادددددن دودةدددودعددددد دادتدددئ دود دددودتل  تزددأ باددد دتقدوددددهتقد ئيسددددي 

حادددثد دددهأقددلالاضدددمد دتلدددىدمجموعددد د''تل د هدددد '' دددهأقدجادددوشدتة هقيدددددا دددالدجعدددوهدد2010
هولد ددودأود حقدجادوشدتة هقيددد سدميد دأوقدمدندالد دتلادد دعملي دتلق ولدتل سدمودلمادداو

تلدىدلالاضدمد دد ادهدأندهعادقد سدميددمدندق دلدهولدتل  هد د2010هيسدم  دد24ةدودعضدود
لدددا لدتلاضددوي دد اددهدالدد دلدودد قد''دد ه ددددل''د دحاددثدأعاددهقددسددمي دتلمجموعدد تلمجموعدد 

 لدددهتندادتدددئ دأود لدددهتند لدددهتند''تل ددد ه ل''ددودداد ددد د2011تلموسدددا دللمجموعددد دةدددودأة هدددلد
لدىدودتلددوددامدود سد ع دودددؤث ددديثا تد  اد تدعدتلت اد  د دقدوددهتدعدودددمازددوادعي دجهاه 

 د ديضددددة دتلدددىدأندهولدتلمجموعددد دتلومسددد د ددد دأعضددددءدةدددودمجموعددد دتلتدددؤوندتيقليميددد
د.تلات هن

مدندتجمددلودد%40تلومسد دحدوتلودد د ه ل''تلهولد''دمثدلدد2015ودتعد دد تدمدندسدا د
وددملدد ددمليددد داسددم ددسدد ندةددود بددودمسدددح دتظ اد3,6سدد دندتلادددل دود ددودمدددديقدده د دددد
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د لادددوندهوا دأم ه دددو دأيدمدددددد16,6تلهولددد دتلومسددد دمجدماددد داددددد دمحلدددودتجمددددلودا لددداد
ماددهلدامددودمقدده د ددددد2015مددندتلادددد دتلادددلمودتيجمدددلودمحققدد دسددا دد%22يادددهلداحددود

دددددد2017.1سا دد%5,3 دودادوقودتل ا دتلهولودأندا دفودماهلدامودتل  ه لديلىد39%
 :خصائص تكتل البريكس .2

ددددددددتلدحدلفددددقددتلدجماددددقدومجموعددد د'' ددد ه ل''ددودلددد د تددد لد  اددد دعدددند قيددد دأتددد دلد
تلدددوددماز ددددعدده ددتلهوليدد دوودتلدتدددالقدتاقدودددهي دتلدددودتددعهدعددتلسدددح دتاقدودددهي د

دد2وودئ دأ معد:
 ر للقارات و الحضارات:بتكتل عا .أ

تلددودتدعهدعددتاقدوددهي دد  ا دعدند قيد دتلدتددالقمجموع د''تل  ه ل''ددودل د ت لد
 دداندتلددهولدتلومددلدسددوتءتدمادداندمتددد  ددمددندق ددل دحاددثداداوجددهد ت ددادتلسدددح دتلهوليدد 

ا ب عدددا ددقدجت تةدوداعددادأأودسيدسودأودتقدودهيدأودثقدةودأود ا ه د مددتقدودهيد
د ددلدددديدودمددندأ بددودقددد تقدمودلفدد  د مددددأند اددد دد دااددددوتضددحددةددوده جدددقأوديقليمددود

دااد د تد ل ااعدددمد دتياددجيد دودحددىدتلموتقد دتلسيدسدي دامو ددتاقدوددهيدودمسددويددعدد
داسدد ودةعددودمجموعدد دمحدادده ددمدمدددد دلاسدد  دللدوتزادددقدتلسيدسددي دتلادلميدد دظاعددددد دد دهوا
مودلفدد ديلددىدحددهد  ادد دةددودتلدوجعدددقدتلسيدسددي دودتظا مدد دتاقدودددهي دوددمثددلددوجعدددقد

ةدودتظسددلدعلدىدتلادوتحودتاقدوددهي دعدلمي دمودلف  د مدددأندت دمدد دتلمجموعد داد  دزد
 دلتدددديندميدددد دودادادادددد ادظيدددد دقضددددديددسيدسددددي ديادياتد داددددقدم د  دددد دتلادلدودتلمدليدددد 

تاقدودهيدتلادلمو دلتندمندتلمؤ هدأندتل ت ادتلسيدسودتلدايداد باد داهدتلدهولدتلومدلد
ددددددددددتلعيماددد دتلت بيددد دعلدددىدتاقدوددددهودتلدددايدعلدددىدأسدسددد دتددديند ددداهدتلمجموعددد د دددود ةددداد

ةددودت دد تقدتاقدودددهدتلادددلمودةدددوددتلسدد شدودتلسيدسدد دتلادلميدد د دداهدتلعيمادد دتلدددود داددق
دددأزمدقدياداودتلتثا دمندأجلدتلو وجدماعد.د

 التكامل االقتصادي بدل التنافس: .ب
مسدددويدقدوديم دادددقدهولد'' دد ه ل''دتلومددلدةددإندلتددلدماعددددمدددديا ضدد دد دد   دد دددان

ن دتآلودد هعلدىدتآلود  دة وسديددتلددودداد د دتظقددلدةدودتلامدودتاقدوددهيدمقد اد د دظ باد د
                                                           

1 A world bank group,Global economic prospects -Divergences and risks-(Washington : a world bank group 

flag ship report, June 2016), P. 98. 
 املوقع ، متوفر على2017د أمريكا الالتينية، رص، م، مجموعة البريكس القوة االقتصادية الناشئةوشوبمحمد ب  2

http://www.marsadamericalatina.com/index.php/etudes/744-2014-70-9-10-42-23  

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
ودتل ددددددقودأ  تةعدددددد دود  ددددد دتلمتددددد القدتلددددددود ألد ددددداهدتلمجموعددددد دودتلوددددداندجسددددده دد

 دظحايددددد دتلودددددااي دودجادددددوشدتة هقيدددددددداداددددد ادلعدددددددتلدتددددددلدمدددددندت ددددد تقدسدددددوقدتل  تزهدددددل
علددىد اددادتلسددلودتلوددااي  دودوجددوهدوددالمددعاددهد سددومد دددلمال لدتلوددااي دودةدد ادتل

 لدداندموسدد ودود ي دداندحددولددسدداا دتلددافادتل وسددودةددإند اددد ددفدددؤادحددولددوسددودتلدجددد  د
مدددندتاقدوددددهدتلاددددلمودسدددا دد%23علدددىدد ددداند ددداهدتلدددهول دةلقدددهدتسددددحواقد''تل ددد ه ل''

مددندحجدد دتلدجددد  دةددودافددلدد%12مددنددددهةقدقدتاسدددثمد دودد%16ودمددددمقددهت هدد2016
د دودةددودتلوقددقدافسدد ددامقددقدتلاالقدددقدتاقدودددهي دهتوددلدتل دد ه لدأيضددددتلقمدد سدد تلوم

تلودددااي دتلدددىدأندتلفدددد  د ددداندعددددمود دوددتدددا دوزت  دتلدجدددد  د2009تظولدددىدللدتددددلدةدددود
تلد ددددهلدتلدجدددد يد ددداندهولد''تل ددد ه ل''دتدددعهقدمادددهلدامدددودةدددإندحجددد دد2014ودد2007

 دحج دتلادلمودواللدافلدتلفد  .دود ودمسدولدأعلىد  ثا دمندتلد%17ساويدقه هد
 رفض التبعية االقتصادية: .ج

 ددهالدلموتجعدد دتلقاددوهدتلدددوديضدداعددتلعي ددلددعددهمدهولد''تل دد ه ل''دتلددىدوضددودا ددد د
 ددتلهولودودلقهدتعهقدسلي دتلداددوند داند داهدتلدهولددحسدتلحدلودللا د دتلمدلودودتلاقهيد

أولددددودةددددودمجددددداقدتلداميدددد دةددددودتظعددددوت دتلقلالدددد دتلمدضددددي  دوددتدددد لقد تدددد لدمسدددددم تد
تاقدودهي دودتلدادوندتلالمو دودد و قد اهدتلعي ل دحدليددحدىدأو حقدماود دمعمد د
لدسددددوتقدتلادتددددئ دةددددودأجددددوتءدتلد دددددهاقدودتلحددددوت دةددددودمجددددداقدتاقدودددددهدودتلمدليدددد دود

قددددددو دحاويددددد دةددددددوددحقادددددجدتاسدددددددق ت دودتلامددددددوددتلداميددددد دود ددددددال دودددددد قدهولدتل دددددد ه ل
دزهزدتلازع دتيقليمي .تاقدودهيدوددا

 ديات ''البريكس'':صعوبات و تح -3
علىدتلد   دممددداد بادتلدهولدتلومدلدةدود د ه لدمدندوداوبدددوددحدهيدقدمتدد   ديلدىدأاعددد

د1ااداود تا  ددمندتلهولدمتدتلدمداهه ددؤث دعلىدمسا دعددتاقدودهي دودامو ددتلمدوقو.
مسدددويدقدامو دددد مددددأاعدددداددملدد دةدظزمدد دتاقدودددهي دأثدد قد تدد لد  ادد دودملحددوعدعلددىد

لتددد دمتدددد   دوتحددده ددسدددعلدتلدود دددشدودتلدادمدددلدتلدجدددد يدةدددودمددددد ااعدددددأوادودمدددود ددددقودهولد
دتلادل دودأسوتق دثدايد.

                                                           
 ، متوفر على:، البريكس ناش ئ يسعى إلى عادة توزيع القوة في العالمحسن مصدق  1

www.alarab.co.ok/article/53097/في العمق/manifest.html   

http://www.alarab.co.ok/article/53097/في%20العمق/manifest.html
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يد دلال دداداود اادتلهولدتلحمس دمتدتلدأماي دهتولي داددج دعندتلداههيد دتظثايد دودتلهاا
سدمي دددؤث دعلدىدتلامدودودتاقدوددهدود ا  دددةودمجدماددعددود دودمدددادد دعاد دتضد  ت دقدمود

دمندتلاوتملدتلض و ه دةودعمليدقدتلد و دودت دفدألدتلهولدتلقومو.
ودعلددىدتلدد   دمددند ددلدالدد دأع بددقدعدده دهولدعلددىد دد ت دأةتداسددددندتظ جادددان دياهوايسدديد د

دتلم سي دودد  يددعندت دمدمعددتلتهاه دتلاضوي دتلتدمل دةوددتدل''تل  ه ل''.
هددتدددلدتل دد ه لدتلاددو دامددواجدلفعدد ددجميددودتقدودددهيدللددهولدتلادميدد د عدد دوسدداد دداتدوديادد

دتدددالقدتقدودددهي د  دد لدوددجمادددقديقليميدد د ددد ز  دةعددوداددهتةودعددنددوددو دودأقدد شدلالاسددجد د
ددددددددددةدددودما مددد دتلدجدددد  دتلادلميددد دتلهوليددد  دةضدددالدعدددندأاددد دادمددددود قدددو دعلدددىدتعدددد تمدهولدددودأت ددد دددد

ددتلهوليدد  دةضددالدعددندأادد دادمدددود قددو دتقدودددهي د  ادد  دد تددح دأنداد لددودقددهمودداويددودتلفدعليدد د
ددديلددىدلاددشدهو دمعدد دعلددىدتلسدددح دتلهوليدد  دةدلودداندادا دديد عددددتلمحللددوند ياعددددسدددحدلدةددودعدددل د

دتلحدليد م دا دأت  دتقدودهدةودتلادل دياتدمددحدة قدعلىدمؤت تقدامو دددتاقدوددهيدد2050
د اتدةضدالد2050للحدقد مسدولدتلوايدقدتلمدحه دتظم ه ي دةودعد د مددأندتلعادهدمؤ ل دةود

دعندد  دتاقدودهدتل  تزهلو.
 البريكس من تكتل اقتصادي إلى مستثمر دولي:-4

مندق لدهولد''تل  ه ل''دعندتاتدءد'' اد دتسددثمد يدللداميد ''د د ألدد2016د دتيعالندسا د
عضددددء د ددداتديم دددندللدددهولدتظعضددددءدمدددندمليدددد دهوا دمقسدددم د ددداندتلدددهولدتظد100مددددلدقددده هد

ودداللد دداتدتلودداهوقددو ادد دتظمددوتلدةدددودمتدد وعدقدود دداتددتددوهندتحديد دددقدمتددد   دمدددند
تلامددالقدتلوددا  دلموتجعدد دتلدقل دددقدةددودتلسددوقدتلمدليدد دتلادلميدد  د مدددديضددودتل ادد دتسددد تداجي د

تلمتد وعدقددتسدثمد ه ددم ا دمندت تءدحود دةدود  د لدتلتد  دقدتلادلميد  دود دال ددموهدل
تلدتاولوجيدد دتلم بحدد دودودد دةددودهولدتلجاددوش دودلقددهدجدددءد دداتدتلمتدد وألد اددهديعددالندموسدد ود

''دود د ودندووهزودتلايدأتهقدةي دهولد''  ه ل''دأاعدددساىديلىديعده د ي ل داضدد د''د2015
تلدددايدحسدددشدتيعدددالندودددم دلفدددد  دماااددد د  ةيددد ددزتمادددقدمدددودتادعددددءدتلحددد شدتلادلميددد دتلثدايددد د

ل دتآلندةودحدج ديلىدا د دعدلمودمدلودجهاهدييوادماداندتاعد دد دتلدتاد تقدتاقدوددهي دوتلاد
تلجا هدد دةددودعودد دتلاولمددد  دودةددود دداتدتلودددههدجدددءدةددوددق هددد دوددده دعددندوزت  دتاقدوددددهد

أندتل اد ديادمدهدعلدىدسيدسد دتسددثمد ه دمد دو   ددعدهمديلدىدجادلدتل اد دد2016تل وسي دسدا د
 دةددددودهولدتلجاددددوشدودةددددودق دعدددددقدوتعدددده دعلددددىد دددد ت دتل دقدددددقدودددداهوقددسدددديدهيددلالسدددددثمد
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تلمدجهه دودتظق ددشدتلدتاولوجيد دودتل ادىدتظسدسدي د تد  دقدتل د قدودتيودالحدتلز تعدو دود
ةدددود يددددندلدددوزت  دتاقدوددددهدتلودددااي دودحادددثدتلوددداند دسدضددددة دتل اددد دعلدددىدأ تضددداعددودتلددددود

يد دهوا د مددأعلاقدأاعدددسددعهمدتلدهولدملد41داد  دأت  دمسد  دةودتلواهوقد قيم دقه  دد
دتاة هقي دودأم ه ددتلجاوبي دلالسدثمد دةاعد.

ود دلددلودودعلىد اتدتلامودةإندهولد''تل د ه ل''دددجد داحدودتادعددجدسيدسد دتاسددثمد د
تلددهولود ديضدددة دتلددىد واعدددددتدددلدتقدودددهي دةلقددهدأودد قد دداتدتلدتدددلداعددد د دلددهولدتلدددود

مدددلدمدددودتلمؤسسددددقدتلمدليددد دتلهوليددد  دود دددال دةدددإند اددد دتلداميددد دوددجدددهدوددداو  دةدددودتلداد
تاسددددثمد ديسددداىدتلدددىدتلدددهوولدتلدددىدتظسدددوتقدتلوتعددده د ددددلامودودتاسددددثمد دةاعددددداعدددهمد
دحقاددجدأ بدددحدودحدد دسددوقي د  ادد  دودا ددهدأندتاتدددءد ادد دتلداميدد دودتاسدددثمد دتلجهاددهد

لدسدددي  دعددتاقدوددددهي دسيتددد لد فددد  داوعيددد دةدددوددوجعددددقدمجموعددد دتل ددد ه لدودسدددي  د
مندتجمدلودتلامودتاقدوددهيدتلاددلمود حلدولدد%50تلدودمندتلمحدملدأنددسد  د اس  د

د1حسشددق ه دوده دعندتل ا دتلهولو.د2030
 فاقية الشراكة عبر المحيط الهاديات :اثاني 

 نشأة االتفاقية: .1
''د Partenaria Trans - Pacifique''تلتد تت د داندتلمحديادتلعددهيدلقدهدمد قدتدفدقيد 

دددددددسددديدديقدمددد دما مددد ددجدددد  دحددد  د ددداندهولدسدوتلددددوددعدددهمدتلدددىدTPPوتلما وةددد دتودودددد تدشد
دد2: معدأددم ه دد اه دم تحلداددزتلدمسدم  دتلىداومادد اتدوأدتلمحيادتلعدهيدودو

o اتفـــاق الشـــراكة االقتصـــادية االســـتراتيجية عبـــر المحـــيط الهـــادي :المرحلـــة األولـــى 
(2006-2002): 

حادثددد دد''تدفددقدتلتد تت دتاقدوددهي دتاسدد تداجي ''تدفدقدتولودت لجدعليد دتسد دد ودو
د2002 د دسدا دودعلىد ددم دلقددءد ؤسددءدهولدتاوالل دتلدفدواد ت لد ا د سمود

دااوزهلاددهت دسدداتدةو   دثالثدد دهولد دلمفدوضدددقدو ددودتلتددالود ددهأقةددودتلم سددي د.حاددثد
لدوقيدددودمدددندق دددلدتلدددهولدتدلادددد د2005ثددد دتاضدددمقدتلاعددددد ادددهدالددد د  وادددديدةدددودتة هدددلد

                                                           
 متوفر على املوقع. ،ماهي البريكس وماذا تريد ،يونس بلفالح  1

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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مدديدد28وتلدايدهودلدحادزدتلدافادادةدودد2005تظ با دعلىد  ودو ولدتدفددقدةدودجدوتن
مدددددندتلحدددددوتجزدتلجم  يددددد د ددددداندتلدددددهولدد90و ددددددندتادفددددددقداعدددددهمدتلدددددىديزتلددددد دد2006

د2015لدولدتلدىدودف د دلمئد د حلدولدسدا دد2007جدافودد01تظعضدءدت دهتءتدمند
ددهت ا دتلودح د دتلم دهاقدتلسدلاي د.وضدودتليد دلحدلدتلازتعددقوديت ودتادفدقدجميود

ددجد  دتلوهمدقدحقوقدتلملتي دتلف  ه دودتلمتد هدقدتلح ومي د.د دتلا ددي 
o (2016- 2008) الشراكة عبر المحيط الهادي :ثانيةالمرحلة ال 

 ادددهدتندد2008تلمفدوضددددقددحدددقدمسددداىدتلتددد تت دع ددد دتلمحددديادتلعددددهيدسدددا دد دددهأق
تل    دةودتلدهوولدةدودمفدوضددقدمدودتلدهولدتظ باد دديدقدتلمدحه دتام ه ي أ هقدتلوا

تظعضدءدةودتدفدقدتلت تت دتاقدودهي دتاسد تداجي دع  دتلمحديادتلعددهيدودالد دمدند
مددندتلمفدوضدددقدددد ددوقيددودتدفدددقدم ددهئوددتجدلدتلدووددلدتلددىدتدفدددقدجهادده دود اددهدتلاهادده

ددد دتلدوقيددودد2016ةيفدد يدد04 ه يدد دودةددودتظمأدالاددددددد مهاادد دد2015أتدددوب دد05ةددود
تلتددد تت دع ددد دتلمحددديادتلعددددهي دودلتدددوددوددد قدتادفدقيددد دسدددد ه دديددد ق سدددميددعلدددىدتدفد

أنددودددهقدعلاعددددةددود ضددونددتلمفاددولدادادداندعلددىدتل  لمدادددقدةددودتلددهولدتظعضدددء
 دنتليد ددتلوايدقدتلمدحه دتظم ه ي  د اهت دتلم سدي  دتلدتدالو دتل اد و دعدماندود و:د

د  وادي دأسد تليد دااوزلاهت.مدلازهد دةاداد  دساتدةو   د
ملاددونداسددم دد800أت دد دما قدد دد دددهلدحدد دةددودتلادددل ددضدد دود ددودمدددديم ددندتعد ددد هد

تجمدددلودتلدجددد  دتلادلميدد د قيمدد دد%26مددندتلادددد دتلمحلددودتيجمدددلودتلادددلمودودد40%
دد هلاوندهوا دأم ه و.د11دزههدعند

o  2017الواليات المتحدة المرحلة الثالثة: خروج 
''هوادلدهد ددندد2016للوايدقدتلمدحده دتظم ه يد دلادد ددواللدحمل دتاادود دقدتل ئدسي 

ةدددودحدددجددوددددش''د  ياعدددددع دددد  دعدددند''تددوودددفعد قدددهددحدددهثدعدددندتادفدقيددد دودد تمددش''
ود اددهدتادود دد د ئيسددددظم ه ددددودد حدأادد دا هددهدد2016تلوايدددقدتلمدحدده  دودةددوداددوةم  د

دودود وجد لدههدمدندتادفدقيد  دودالد دلوددلقدتادفدقيددقدتلثادئيد  دود دودمدددد تا د ة د
علدىدسدا دتادفدقيد دحسدشدتلمالح داندودقدهدادهةود د اادتلدهولدتظود لدتلدىدقهداؤث د

تلوايددقدتلمدحده دةدودتادفدقيدد  ددتااسدحدشدمدندتادفدقيد داداجد دت د دد دموددلحعدد  قددء
مدددنددوليددد دتل ئدسددد دوقدددودد تمدددشدعلدددىدد دود ادددهدوقدددقدقودددا 2017جددددافودد23ودةدددود
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ود دددددوداوقدددددودقددددد ت دتااسدددددحدشدمدددددنددوثيقددددد دتااسدددددحدشدمدددددندتادفدقيددددد  دودقددددددلدد تمدددددش
''مدددددةالاددددهدتلادددو د دددودتدددوءدع دددي دللادمدددلدتظم ه دددو'' دود فضدددلدتلجعدددوهدد1تادفدقيددد 

 قددودتادفدددقدعلددىدمدددددتلها لومدسددي دلدد اادتلددهولدتظعضدددءدودودد دتليد دددندودااوزلاددهت
ةددودتلمقدد  ديجدد تءدمفدوضدددقدجهادده دللددهولدمددود قدددءدتلددهولدتيحددهلدعتدد دد ددودعليدد 

د.2018ودجدافودد2017تظعضدءدةوداوةم  د
 مضمون االتفاقية: .2

ودادضدمندثالثداندةودلد د2015ادوةم  دد05د دتلتت دعدندمضدموندتادفدقيد دةدود
ود دددودجدددو  دتادفدقيددد د ديضددددة دتلدددىدحقدددوقدتلملتيددد ددحدددولددوفددديادتل سدددو دتلجم  يددد 

قداوندتلاملدتدفدقي دحمدي دتاسدثمد تقدود ا  دددودااد د ددف  ه  دودتتد ت دقدتل ائ  تل
 ادددادتلمادجددددقدددا هفددد دجم  يددد د مدددددةدددودالددد د18000أندالقدددودتادفددددقدمددددديقدددد شد

د2مندتلحقوقدتلجم  ي د اندتل لهتندتلموقا .د%98يمثلددو ودمددتلز تعي  
 التحديات التي تواجه االتفاقية: .3

مليدددددد دهوا دد485مدددددندتادفددددددقدمددددددد ددددداندودددددف دوددتئدددددهدتاقدوددددددهي دتلموقاددددد د لدددددادتلفود
اد د مددأندتلوداند2025 حلولددمليد دهوا د285 دودأ لشدتلدوقادقددقد شدأم ه و

سددحدشدتلوايدددقدتلمدحدده دتظم ه يدد  ددسددد اهدة دد  دتااضددمد دتلددىدتادفدقيدد دودودد د اددهدتا
دأقدد وتد دديندتلمقوددوهدمددندتدفدقيدد دتلتدد تت ودأندتلاهاددهدمددندتلمحللدداند ددداوتدقددهددددودودد 

ع دد دتلمحدديادةددودتلمقددد دتظولد ددودموتجعدد دتلعيمادد دتاقدودددهي دللودداندةددودسسدديددودلقددهد
تلدددىدتادفدقيددد دود دددود دددلدمدددند و هدددددتلجاوبيددد  د دااضدددمد دت دمدمعدددددأ دددهقدهولدأوددد لد

ودتليد ددددنددودتلفالا ددداندودلقدددهدأ ددد زقدتلمفدوضددددقد مددددد دددودتلحددددلد دلاسددد  دلتاددددهتددديالادده
ادالدددجد دلسددددلودتلز تعيددد دتلددددوددوتجددد دمادةسدددد دتدددهاه دمدددندق دددلدأسددددد تليددودودوددد دةيمددددد

د3ااوزلاهت.
 االنتقادات الموجهة لالتفاقية: .4

                                                           
1LE 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. 
3LE MONDE ,  Marie de Verges, on est ce que le traité Trans pacifique que tump veut abandonner,  23 

novembre 2011. 



الدولي االقتصاد يف االقليمية التكاملية التجارب أهم                           رابعالفصل ال   

 

268 
 

دوتجددد دتادفدقيددد دعدددههتدمدددندتاادقددددهتقدعلدددىدمودلددد دتظوددداه  دةتدددياعددةدددودالددد دتددديند
 د داهدتلتد تت دعلدىدتلح  دتظو ل دحادثدأند ادد دموددومدمدنددديثادتادفدقدقدتلدجد ه 

مودددومدودوددهمدقد اااعددددمددندتلددهولدتظعضدددء دةلقددهدأ ددهقدتليد دددندمادجدددقدودوددهمدقد
د.عدامندديثا دتادفدقي دعلىدق دألدتلز تع دله

مدددندتادفدقيددددقد ددددندموجددد داحدددوديجددد تءدتلمفدوضددددقد سددد ه د  اددد  دديادأندتلجدددزءدتظت ددد 
ةدددوددديددتلدددوداددد دمادقتدددعد حاددثدأندتلوجددوهدتلممثلدد داددفوددقدعددندأيددفدوددالدللقضدد

ودهو  دددددد دتدددددلدأيددا ددددؤتقددوددددهت يلددددىدأادددد دياد دددد دمددددندتلسددددد جديزتلدددد ديتلمفدوضدددددقد
 دتقدودهي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
د

 االقتصادي العربي لالمبحث الثاني: التكام
ددمثددلدأسدسددددةددود ددد   دتلاولمددد دلتددلدمدددددحملدد دمدددندددوتجدد دتلددهولدتلا بيدد ددحددهيدقد  اددد  

دقدو دتلدتددالقدتاقدوددهي دد  دتلهولي  ددهوهلدتيادددجدودتادتدد دودتزهيدده وت  دمنددح ه دتلدج
علدىددتلدهولدتلا بيد تلجددهدودزهدده دحد  دتلد دو تقدةدودتلدف اد دتلامالق  دودلقهدسد مقد داهد
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ددسدد يودمدندواللد دتلدادمدلدمدوددلد دتلد دو تقتلمضودةودمداع دتلدتدمدلدتاقدوددهيدتلا بدود
 ديضددة دتلدىدتاادفددألدمدندتلمزتيدددودتلاوتئدهددمدندةد  د ممدداديحدودتاسدفده د وو  دياجد ي د

 اتدتلمساىدماادديسديلدتاقدودهي دودلقهدد اقدتلهولدتلا بي ددتلدتدملددتلدوديم ندأنداديحع
ددددددددودالدد دمددندودداللدتدودددادتلاهاددهدمددندتلقدد ت تقدتاقدودددهي د1945جدمادد دتلددهولدتلا بيدد دسددا د
د.تقدودتلمؤسسدقدتاقدودهي دتلا بي دتلمتد   ودتاتدءدتلاهاهدمندتادحده

 المطلب األول: مقومات التكامل االقتصادي العربي و مبررات قيامه
 مقومات التكامل االقتصادي العربي : أوال 

سددوتءتدمددندودمعمدد ددددمدددود لددهتندتلددو ندتلا بددود ثدد وتقد  يايدد دودمدهيدد دود تدد ه دضددوم 
تلددىدددد ت ادتلددهولدتلا بيدد دجت تةيددددةددودوحدده دوتحدده دادحيدد دحجمعددددأود ميددعددد د دداتد ديضدددة د

مندتظ ا دودةودموقودتسد تداجود م  ز ددتلمدوساد اندتلت قدودتلتد شدوداجماعددددمدول 
دددددددددددددددد هندمتددددد  دودلتدددد دوتحدددده  دلدددداتدةددددإندتلددددو ندتلا بددددود مدددددديمدلتدددد دمددددند ددددلد دددداهدتل دقدددددق

  اد  ددلادشدهو تددليو قدقدو دتقدوددهي د ومتلمدهي دودتل ت ه دددوة دل د دة دتل ودتيم دادقد
دد1معمددةودتاقدودهدتلهولوديم نددحهاهد اهدتلمقومدقدةيمددالو:

 مقومات طبيعية و مالية: .1
ندتلا بدوددحددويدعلدىد دمد دودمداوعد  دةددلو ددزو د اادتلهولدتلا بي د موت هد  ياي 

اسدددد د دمو دودمددددددتلددددىدتاحديددددد ودتلادددددلدتلمؤ ددددهدمددددندتحديددددد ودتلددددافاد%55,4مدددددداسدددد د د
ود ددددودمددددددياد دددد دأ دددد زددمددددندتحديددددد ودتلتدددددزدتلمؤ ددددهدتلددددىدتاحديددددد ودتلادددددلمود27,6%

د.تلوودئ دتل  ياي دتلدوديح ىد عددتلو ندتلا بو
 مدددض دتلهولدتلا بي دومس دأقدلي د ائي دمودلف  دود ودمدديسمقد ددوة ددادوألد اولدوجود

ملادددوندد13,3بيددد دعلدددىدمسددددح ددقددده د ددددد د مددددددمددددهدتلدددهولدتلا د تدددقي دتلا دددددودودتلحادددوتاو
د2014مندمسدح دتلادل ( دودد لدادتلمسددح دتلددودأتدتلقدةدودتلز تعد دعدد دد%9,6  دد د)
د2014تلا بيدد دةددودعددد دملاددوند  دددد  د مدددددمثددلدمسدددح دتلم تعددودةددودتلددهولدد72حددوتلود
مددددددندد%35لمسدددددددح دتيجمدليدددددد دللددددددهولدتلا بيدددددد دياددسددددددد  د حددددددوتلودمددددددندتد%32حددددددوتلود

يدجدددقدتلتاتئيدد دللثدد و دتلحاوتايدد دودد دفددود دداهدتلاسدد  دةددود اددادتلددهولدتلا بيدد دتلدددودتاحد
                                                           

 .96-71 .ص ، ص (2016 :أبوظبي)2016التقرير االقتصادي لعربي املوحد  ،صندوق النقد العربي  1

  www.amf.org.ceمتوفر على: 

http://www.amf.org.ce/
http://www.amf.org.ce/
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وددداههدمودده دتلميددهدتلددود د%70موت هد عوي دمثلدتلسوهتندودتلا تقدلدولديلىدددمدل 
ةقدددا د مددددددقددده دد3مليدددد د د175دسدددداملدماعدددددحدليدددددحدددوتلودد3مليدددد د د370د لدددادحدددوتلود

دملادددوندد387حدددوتلودد2014سدددا دديحوددددئيدقلا بدددودوةقدددددتجمددددلودعدددههدتلسددد دندتلدددو ندت
ود ودماهلدم دفدودمقد اد د دلمدوسدادد%2,6اسم  د اتدوديقه دماهلدتلامودتلس داود احود

د ولجدسوقدمادس  دودمسدعه دلاملي دتلدتدمل.تلادلمودود ودمدديسمقد
 دئلدد ددعددددعلددىدمددوت هدمدليدد د داددقدداد دد  مددددددددوة دتلددهولدتلا بيدد دودودودد دتلاف يدد دما

ةلقدددهد لتدددقدتا تهتقدتل د وليددد دد2015تلدددافاد هتيددد دمدددندسدددا ددودوددد دق دددلدتاوفددددادأسددداد 
مليدددددد دهوا دود دددددودمددددددداسددددد د دد658,15 حدددددوتلودد2014للدددددهولدتلا بيددددد دمجدماددددد دسدددددا د

مندتلادد دتلمحلودتيجمدلو د مددقه دحج دتاحديد دقدتل سمي دتلود جيد دللدهولدد24,1%
 د دوددجدده دتيتددد  ديلددىدأندتلددهولدتلا بيددمليددد دهوا د1194 هدتلا بيدد دلددافلدتلاسدد  دمددددقدده

ددددددددد)هولدتلولدا دتلاف يد دلدهلدتلدهولدليسقد لعدددمدل دةوتئادمدلي  دةعدودد دتدزد تد لد  اد د
ودتلجزتئدد دودلا يددد(دأمدددد دددقودتلددهولدةعددودداددداود اجددزدمدددلودود ددودمددددقددهديتددجودعلددىدقيددد د

لدد دتلفددوتئادةددودمتددد هودةددودتلددهولدتلا بيدد د ددهلددتدمددلدتقدودددهيدع بددود حاددثددسدددثم دد
ددحوهلعدديلىدتسدثمد تقدةودتلود ج.

 جتماعية:مقومات ا .2
تلدتدملدتاقدوددهيددددمدودتلهولدتلا بي د مقومدقدتجدمدعي د إم داعددأنددزههدمندةدعلي 

د1ود ود مددالو:
 ددوددودجميددودأق ددد دتلددو ندتلا بددودادتلمددوندلتدد دوتحدده داللغــة و التــراث الحضــاري: .أ

مدددتللت دتلا بي  دود ودداد  دتللتد دتل سدمي دتظولدىدودأهت دتلدوتودلدتاجدمددعود ااع
 مددتسد دألدتلا شددحقادجد ثاد دودلودتودلفقدودداههقدتللعجدقدتلمحلي دودتلق لي  د

مددندتياجدددزتقدتلالميدد دودأندا اددوتدد تثددددحضددد هددع يمددددممددددجاددلدلعدد د ويدد دثقدةيدد د
 تحه .مماز ددجماع ددحقد تي دود

تلددددوددجمددود ددداندتلددهولدتلا بيددد  دتلاوتمددلدتيسدددالمودمددندأت ددد ددياد ددد دتلددهاندين:دالـــ .ب
ددوة د داتدتلادمدلدتلدىدسدعول دقيدد دتلدتدمدلدا د تدلالتدد ت دةدودتلاقدئدهدودحاثداؤهيد

                                                           
، ديسمبر 87مجلة آراء حول الخليج، مركز الخليج لألبحاث، العدد  )و معوقات التكامل االقتصادي العربي و مقترحات إحيائه مقوماتأحمد محمد فراح قاسم،   1

 .47 .ص (2011
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تلو ندتلا بودعلدىد داتدتادحددهدتل وحدودعلدىدأوسدودا ددق دأسدلدتلحيد  دودادوة د
تلددهااودحدددةزتداحددوددوندود ددودمدددداجاددلدمددندتلددوتزألمسددلمدةي لددشدسدد دندتلددهولدتلا بيدد 

 يقدم ددتدملدتقدودهي.
دددديث قدجميدددودتلدددهولدتلا بيددد د دددافلدتظحدددهتثدتلدد هويددد دممدددددجالعددددددددد د اددالتـــاري : .ج

ودو دماداد عدو دتيسدال  دحادثد دادقدداد د د هولد دوتحده  ديادأندد اضعدد  اا
بيددد دلمودلددد دأاددددوتألدتظحدددهتثدتلددددوددوتلددددقد ادددهدالددد دمددددندداددد ادما ددد دتلددددهولدتلا د

 ددا ادلالافودلدود س دتلحهوهدةيمدد ااعد.دتاسدامد دجالعد
تاجدمدعيد دسدلو يدقدة هيد دودجمدعيد دلعددددديثا دم دتد دعلدىدقومدقدوددولهد اهدتلم

دعملي دتلدتدملدتاقدودهي.
 مبررات ضرورة قيام التكامل االقتصادي العربي :ثانيا 

تقدودددهيدودودد دةددود ددلدتلامددلدعلددىديقدمدد ددتدمددلدلقددهد ددددقدتلددهولدتلا بيدد دأمددد دضدد و  د
وددودتلدددودأودد قدتلادددل دةاعدددديادد د دددلدتدالقدتاقدودددهي تل دد ومدتاقدودددهي دتلهوليدد دتل ت ادد د

د.داداودتلهولدتلا بي دمندتلد اي دللادل دتلود جو
 1ودددمثلدأسدسددةو:دمبررات متعلقة باقتصاديات الدول العربية: .1

  د ا دةيمدد اندتلهولدتلا بي دودود دةيمدددادالدجد ددلموت هيندوجوهدة وقدقدوددفدوقد
مدليد د  اد  دعلدىد د ت دهولدتلولدا ددئاتأند ادد د ادادتلدهولددمدلد دةدوددتلمدلي  دحاث

دوجدهدهولدع بيد دأود لددمدلد دةد  دتسددثمد ه دودلتند عددة  دتسدثمد ه دقلال  د اامددد
داددداودمددندت دفدددألداسددشدد مددددتندهولد دئلدد د اامددددداددداودمددنداقدد دةددود ؤولدتظمددوتل 

اقدد دةددودتلامدلدد  دةمددندتدديند دداهدتلف وقدددقد دداندتل  دلدد د ااعددددهولدأودد لدداددداودمددند
مدنددأندددهةود عددداحدودتلدتدمدلدتاقدوددهيدمدندتجدلدتلدوفاد تقدودهيدقدتلهولدتلا بيد د

 دل دتلدفدوددق.
 فعدددددديند اددددادتلددددهولدتلا بيدددد داحددددوددتدمددددلدتقدودددددهيدمددددندتدددديا دأنديقددددويدمددددندموق

ضودةودتلسوقدتلهولي دودو دمودتلدتدالقدتاقدودهي دتظو ل دةدفدوادتلهولدتلدفدود
سدي ونددتظو دومدوسد ي دمجدما دمودهولدتادحدهدتظو وبودةدودت دد دتلتد تت دتلا بي 

                                                           
 )نيل شهادة املاجستير، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات واقع و آفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ظل التحوالت االقتصادية العامليةتواتي بن علي فاطمة،   1

 .116-115 .ص ص ،(2007، جامعة الشلف
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ةوتئدهدود دودمددديم اعدددمدنددحقادجدسدوتءتدتسددا تهتدأوددودها تدأةضلدلدجد دعددتلود جي د
جيددد د مدددددأندوجدددوهدتلددددهولدتلا بيددد دمتددددد دسددددومدتل اايدددد دأودتلود دةدددوددجد دعدددددعهاددده د

اجالعددددددع ضدددد دللمقددددد ودتظجا يدددد دمددددندق ددددلدتلدتدددددالقدتلقويدددد دودتلتدددد  دقدتلمداددددهه د
 موت هدتلهولدتلضايف .تلجاسيدقدتلدوددساىداحودتاسدتاللدودتسدازتمد

 وتسددا  ديم ددندمددندسددياملدتلدتدمددلدتاقدودددهيدتلا بددودعلددىدولددجدسددوقدتسدددعالتي د
ودد مدمادجددددع دهتوددلدتلددو ندتلا بددود دتدددلا دأقددلدممدددددادجدداندتلادد شواللعددددمددندتلم

 مزتيدددددتيادددددجدتلدددوةا  داسددددجد  دللسدددوقدديسدددمقد ادددهدالددد د إقدمددد دمتدددد هود  اددد  دددمددددو
تلمتددد    د دداهدتلمتدد وعدقدتلدددودقددهداديم ددندياجدز ددددمددند دد مدهولدد دع بيدد د مف ه دددد

 يقدم دمتد هودمتد   .ممددقهديتجود اهدال دعلىد
 1دودددمثلدأسدسددةو:دبررات متعلقة بالبيئة االقتصادية العالمية:م .2
تلما مددد ددلدددىيتاضدددمقدتلاهادددهدمدددندتلدددهولدتلا بيددد ددظهـــور المنظمـــة العالميـــة للتجـــارة: .أ

تلادلمي دللدجد  دوددساىدتلهولدتظو لدتلىدتااضمد  دود ودمددد ددشدعاد دوةدجدقوتعدهد
ولدتظتثددد د عديددد دظيدهولددد دعضدددودةدددودللدددهد ددداهدتلما مددد دتالددددزت د دلمادملددد دتلمماوحددد 

يلدددىدهولد اددد دود دددودمدددددادددؤهيد دلدددهولدتلا بددد دتلاضدددو دتلدددىدمددداقددفضددديالقدتلما مددد د
ممدددددقدددهدادددؤهيديلدددىدد تجدددودتلدجدددد  دد لعدددددعضدددو دةدددودما مددد دتلدجدددد  دتلادلميددد ع بيددد دود

ةدددوددتلا بيددد دتل اايددد  دود دلدددددلودأوددد قدمدددندتلضددد و يدعلدددىدتل لدددهتندتلا بيددد دأندددددهول
حوددعددةدودتلدتدملدتاقدودهيدمندتجلدتلحفدعدعلىدددقددجد ه ددهولدةودت د تدفدقي

 تلا بي .دتلسوقد
ةلقددهدتددعهدتلادددل دودداللدتلاودد دتلثددداودمددندتلقدد نددتنــامي ظــاهرة التكــتالت االقتصــادية: .ب

تلاتد هندود هتيدد دتلقدد ندتلوتحددهدودتلاتدد هنددوجعددددمدزتاددهتداحددوديقدمدد دتلدتدددالقدتيقليميدد د
 دأودحدىدعمالق  دود ودمددأو قداعههدتاقدوددهتقدتلق  هد  دةفدودسوتءتد داقدوتا د

عدددندتلمضدددودةدددوددتدملعدددددتاقدوددددهي دةمدددندتدددينددلدتلا بيددد دعددددجز ودتلدددهحددداند قادددقد
علددىدتقدودددهيدقدتلددهولدتلدتدددالقدتاقدودددهي دتلادجحدد دأنددددؤث دعلددىدمددندعدده دجوتاددشد

تقدوددهيدمعد دظ ل يد ددودو دتادحدهدتظو وبو دودال دعلىدتعد د دأا دت ه دتلا بي 
ةمدددندجعددد دسدددومدددددؤهيدتلدتدددالقدتاقدوددددهي دتلاالقددد ديلدددىدزهدددده دحددده دتلددهولدتلا بيددد  د

                                                           
 .116-115 .ص ص ،سابقمرجع ، ، واقع و آفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ظل التحوالت االقتصادية العامليةتواتي بن علي فاطمة  1
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ودقده هدودده تقددتلمادةس دتاقدودهي دتلهوليد دودتلازتعددقدتلحمدئيد دودسددقللدمدندةد  
ودود دودأندتلدهولدتظعضددءدةددوددلديلدىدأسدوتقدتلددهولدتلودادعي ودتلدهولدتلا بيد دللوود

ودقادددوهتدعلدددىدتلمادجددددقدتلددددودددددهولدأ تضددداعد د مددددددتمدددلددلددد دتددد و ددتلدتددددلددضدددود
ود دلدددلوددحد  ددمدندمزتادددددددعلىدجداشدتاسددثمد تقدتلود جيد دا د تدلمددددماحد تلدتدالقد

تلدتدددلدمددنددلدد دتاسدددثمد تقد مددددةاعددددتلددهولدتلا بيدد  دودمددندجعدد دأودد لدتلددهولدوددد جد
لددهولدتلا بيدد دود دلووددو دتلددهولدتدسددومددامددلددلدد دتلدتدددالقدعلددىدتسدددازتمدوادد تق

ةددودد ايدد دودتلددافادممدددداجاددلدتلددهولدتلا بيدد ددتلاف يدد دمددندودداللددح معدددد يسدداد دتلتدددز
 تقدودهي دلدل دتلدتدالقدتلضوم دود ودمدديضاعددأمد دحدمي دتلدتدلدةيمدد ااعد.

دوددشددسددد قددودتلدددودي عدد ديلددىدجداددشدتلم دد  تقدتلمددا و  دومبــررات ريــر اقتصــادية:  .ج
ددةددودتلجداددشدتاقدودددهي د اددادتلم دد  تقد ادد دتاقدودددهي دودتلدددوديم ددندأندمجملعدد

ةوجدوهدقدو دتقدوددهي دع بيد دمسددمه دمدنددتدمدلدتقدوددهيدقددتوندسيدسي دةدودحجمعدد د
ودتلددايدأودد قديتدد لدقددو د  ادد  دةددودتيسدد تئالودتاقدودددهددلموتجعدد د ددلدتلددهولدتلا بيدد 

دمدنددف د دتقدوددهيدقد  ا تدمند اهدتلقو جزءتددتلما ق دودةودتلادل د ل دودتلايديسدمه
ندتلهولدتلا بي  دل دياهدويد تديم ندتاسدتادءدعاد د دلدضد و  دحدميد دا دهدماعدد د مدددأ

تلدتدمددلدتاقدودددهيدوددتددد  دتلمودددلقدتلمدهيدد دللددهولدتلا هدد دمددندتدديا دأنديامددلدعلددىد
تلسددال دوددتلسدددئه دمدددد دداند اددادتلددهولدتلا بيدد دوداددؤهيديلددىديحدداللددوفادد دتلازتعدددق

د دددهلدتلو دد تقدتلاسدد  ه دود دلددددلودولددجدقددو دعسدد  ه ديم اعددددموتجعدد دأيدو دد دودقددهد
 اعهه د.

 
 
 

 القتصاديب الثاني: في الترتيبات التي اعتمدتها الدول العربية في إطار التكامل االمطل
 لكبرى امة التجارة الحرة العربية االتفاقيات الجماعية السابقة التفاقية منظ :  أوال 

لقدددهدتعدمدددهقدتلدددهولدتلا بيددد دعلدددىدمدددهولدتلد ددددهلدتلدجدددد يد يحدددهدأ ددد زدتلمدددهتولدمدددندتجدددلد
د1945تلدهولدتلا بيد دسدا ددودالد دمادادديسديلدجدماد دحقاجدتلدتدمدلدتاقدوددهيدةيمددد ااعدد د

جلددلدودالد دلتواعدددداد د دأولد ائد ددا يميد دقويد دةدودددد هندتلاد شدتلمادود دودقدهدددولىدتلم
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وددحقادددجدالددد دودتلدددايددددد دياتددددؤهدحويودددددمدددندأجدددلددحقادددجدأ دددهتمدتاقدوددددهيدتاجدمددددع
تلدادددوندتاقدودددهيد دداندتلددهولدتلا بيدد دودتلاعددواد دقدودددهتدعد دحاددثدودددهقدتلمجلددلدعلددىد

تادفدقيدددددقدتلجمدعيدددد دتلسددددد ق دتدفدقيدددد دما قدددد دتلدجددددد  دتلحدددد  دتلا بيدددد دتلت دددد دودددمثددددلدأ معددددددددددددد
دةيمددالو:

 :لتجاري و تنظيم تجارة الترانزيت بين الدول العربيةاتفاقية تسهيل التبادل ا .1
دتلجمدعيد ودتلدوددادهدأولدىدتادفدقيددقدد1953س دم  دد7د ددوقيودتادفدقي د دد هنددحاث

لدح هدددد دتلدجددددد  دتلا بيدددد دودلقددددهددضددددماقددح دمدددد  دأتلدددددودوضدددداقدأسددددلدتلمجدمددددودتلا بددددو
ع بيدد دللدجددد  دتلحدد  د مددهولدتادفدقيدد دجملدد دمددندتيعفدددءتقدتلجم  يدد د عددهمدياتدددءدما قدد د

دلقيد ددتدملدتقدودهيدع بو.
 

لـدول اتفاقية تسديد المـدفوعات و المعـامالت التجاريـة و انتقـال رؤوس األمـوال بـين ا .2
 العربية:

جدددددا اندتظولدادضددددمندودتلدددددوددضددددماقدد1953هيسددددم  دد7وقاددددقد دددداهدتادفدقيدددد دةددددود
دضددمندتادقدددلد ؤولدتظمددوتلد ددانددسددهاهدمددهةوعدقدتلمادددمالقدتلجد هدد دودتلجداددشدتلثددداودا

 تلهولدتلا بي .
 اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية: .3

جددوتندد6ودلدد ددلددجدتلموتةقدد دتلفو هدد ديادةددودد1957جددوتندد3ودأقدد قد دداهدتادفدقيدد دةددود
ودودددهققدعلاعددددثالثدد دعتدد دهولدد دودداددهدمددندأتثدد دتلمحدددواقدتلا بيدد دتلجمدعيدد دد1962

ه دولىدمند اهدتادفدقي دعلىدأنددقو د اندتلهولدتلا بي دوحداوقدتلمده دتظ موحد دودلقهد
دتقدودهي د دمل دددمحو دةيمددالود:

 .ح ه دتادقدلدتظتود دمند ؤولدتظموتل 
 . ح ه دد دهلدتل ضدئودودتلمادجدقدتلو اي دودتظجا ي 
 .ح ه دتيقدم دودتلاملدودتاسدوهت دودممد س دتلاتد دتاقدودهي 
 اي .تلاقلدتلمودلف دودتلموتائدودتلم د تقدتلمهدزهقدودتسدامدلدوسدئلح ه دتلاقلدودتلد تا 
 .حقوقدتلدملي دودتلووي دودتي ث 

دودقهد ااقدتادفدقي دتلوسدئلدتلم لو  دلدحقاجدوحه دتقدودهي دوتحه دماعد:
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 دددددددددددجادددلد اله دددددما قددد دجم  يددد دوتحددده ددوضدددوديهت  دموحددده دوددوحادددهدتلدا هفددد دودتلدتددد هو
 ا م دتلجم  ي دتلم  ق دةود لدماعد.ودتظ

 .دوحاهدأا م دتلاقلدودتلموتوالق 
 .دوحاهدسيدس دتاسدا تهدودتلدوها دودتظا م دتلمدالق د عد 
 .   عهدتادفدقيدقدتلدجد ه دودتادفدقدقدأو لدمودتل لهتندتظجا ي د وو  دمتد 
 دوحاددددددهدتلدتدددددد هوددداسدددددداجدتلسيدسدددددد دتلمدالقدددددد د دلز تعدددددد دودتلوددددددادع دتلدجد هدددددد دتلهتوليدددددد دو

 تاقدودهي.
 .داساجددت هادقدتلاملدودتلضمدندتاحدمدلو 
  ددددددددددددددددددداسددددددداجددتددددددد هادقدتلضددددددد تئشدودتل سدددددددو دتل لهيددددددد دودتلز تعيددددددد دودتلودددددددادعي دودتلدجد هددددددد

 ودتلاقد ه دوددو ا د ؤولدتظموتلد مددي فلدم هأددتدةؤدتلف  .
 دادقه .مند عديددتلهولدتلمددالقودتزهوتجدتلض تئشدودتل سو دعلىدتلم لفان 
 قدده دداسدداجدتلسيدسدددقدتلاقهيدد دودتلمدليدد دودتظا مدد دتلمدالقدد د عددددةددود لددهتندتظ دد تمدتلمداد

 دمعاهتدللدوحاهدتلاقهي.
 تيحودئي .دتلد وهشدوحاهدأسدلاشدتلدواا دود 
 . تدودادأيديج تءتقدأو لددلز دلدحقاجدأ هتمدتلوحه 

ي دتلا بيدددد ددا ادددد تد  ادددد تدةددددودامددددادتلاالقدددددقدلقددددهدأحددددهثقدتدفدقيدددد دتلوحدددده دتاقدوددددده
ويت دمدقهم دةودتلاملدتاقدودهيدتلا بدودتلمتدد  دسدوتءتدتاقدودهي دتلا بي د إاجدهد

تلما لقدددقدودتظ ددهتمدأودمددندحاددثدودديت دتدودددادتلقدد ت تقدودتدوددفقد دداهدمددندحاددثد
 دعلدىدتدمولعددلجميدودجوتادشدتلامدلدتاقدوددهيدتلا بدودتلمتدد  دودلد ديقدودتادفدقي د
 مددددضدماقد داهدتادفدقيد دهوندسو دمثلدتلد ددهلدتلدجدد يدأوددسدهاهدتلمدهةوعدقدجداشد

علدددىدتاتددددءد ائددد دهتئمددد ددامدددلدعلدددىددافاددداد اوه دددددودأح دمعدددددود دددودمجلدددلدتلوحددده د
ودادفد ألدماد دلجددندتودودد د دللجاد دادوادق ت تد د ي ل ي دتلثلثداندتاقدودهي دتلا بي  د

وددهيد دودتللجاد دتاقدوددهي دلمادلجد دتدؤوندتلز تعد دودتلودادع تلجم  ي دتلمدليد دودتلاق
 مجدد هدتاادعدددءدمددنددوقياعددددلادده دتلدجددد  دوتلاقددلدودتلموتوددالقدودلقددهدداثدد قدتادفدقيدد د

دتلسيدسددي دودداددد ادتلددا  دتاقدودددهي دودتلددهولدتلا بيدد ددأسدد دشد دددندأسدد د عددتلوالةدددق
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دتلسيدسددددددق دددددال دتاوددددددالمدةدددددودودوجدددددوهدهولداف يددددد د ايددددد دودهولدأوددددد لدةقاددددد  دود
   دد1تاقدودهي دودتلاقهي .

 السوق العربية المشتركة:  .4
موتةقدددد دعلدددىدتاتددددءدتلسدددوقدتلا بيددد دد1964وددده دتلمجلدددلدتاقدوددددهيدتلا بدددودسدددا دأ

تلمتدد   دتعدقددهتدماد د ددندعده ددحقادجدت ددهتمدتلدتدمدلدي مدندةدودقودو دةدودتاليد دود دددند
دح هد دتلدجدد  دمدندتلدهولدتاعضددءدعدند  هدجدتعفدئعددددتلعهمدتل ئيسودمدند داتدتلقد ت د دو

مدددندتل سدددو دتلجم  يددد ددددده هجيد دودالددد دلعدددهمدتلوودددولدتلدددىدما قددد دتلدجدددد  دتلحددد  دلو دددو د
تولددىداحددوددحقاددجدتلسددوقدتلمتددد   ,دوددد د دلفاددلدتلتدددءدجميددودتل سددو دتلجم  يدد دتعد ددد تدمددند

ثددد د ادددهدالددد دتلددديمندلا يددددددددددددددددهولد دددودتا هن,دسدددو هد,دتلاددد تق,دموددد ,د بدددوأ ددداندد1971سدددا د
وواللددل دل ددتندتلسوقدتلا بي دتلمتد   دةودحقيقدعددوجو   ددد 2 1977ودمو هددايددسا 

سولدما ق ددجد  دح  دول ددد و دتلىدحهدتادحدهدتلجم  دوددتودسدوقدمتدد   دولتدندعلدىد
حقاددددجدتلوحدددده دتلدددد   دمددددندالدددد دتعد دددد قد دددداهدتادفدقيدددد دمددددندت دددد دتااجدددددزتقدتلعدهةدددد دتلددددىدد

تاقدوددهي ددحادثدحققددقدةدودحااعددددزهدده دوتضددح دةدودحجدد دتلدجدد  دتل اايدد دللدهولدتلموقادد د
حاامددددددددد ددجمادددهدعضدددوي دموددد دةدددودددد1980علاعدددددثددد د لدددقدتلسدددوقدقدئمددد دحددددىدسدددا د

تلجدما دتلا بي د اهددوقيودماد ه دتلسال دمودتس تئالدةدوقفقدتلدهولدتاعضددءدتاود لدةدود
تادفدقيدد دتلم  مدد د اددهدودد وجدتت دد دسددوقدمددندحاددثدتلحجدد دمددندتادفدقيدد دددددددددددتلسددوقدعددندد  اددجد

تودده دمجلددلدتلوحدده دتاقدودددهي دتلا بيدد دقدد ت تد تدددندتعدمدددهدتل  ادددم دد1998ودةددودعددد د
تلدافاايداسدئادمدد  اجدتدفدقدتلسوقدتلا بي دتلمتد   د ت لدده هجودعلىدثدالثدم تحدلد

ولتدندد1999 دتلجم  يد دوتلقادوهدعلدىدتلدوت هتقد دهءتدمدندعدد داد دواللعددتلتدءد دةد دتل سدود
د.د3ل دداجقد اهدتلمحدول دأيضد

 اتفاقية تسيير و تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية: .5
ددددددافادداتدلدوجاعدددقدقمدد دعمدددند إعددده دتلا دد دةددودتادفدقيدددقدتلجمدعيدد دتلقدئمدد دودد وه  دددد

لدددددوددضددددمادعددوثيقدددد دتسددددد تداجي دتلامددددلدتاقدودددددهيدودتاسددددجدمعددمددددودتلم دددددهئدتل ئيسددددي دت
تلداميدد دودتادفدقيدد دتلموحدده دلالسدددثمد ددعقددهدتلا بددودتلمتددد  دوماثدددقدتلامددلدتاقدودددهيدو

                                                           
 .162-159 .ص ، ص(2011 زهران للنشر و التوزيع، دار : األردن)عري املشتركلالجامعة العربية و العمل ا، الطاهر بن عريفة  1
 .49 .، ص(2009، 45العدد، مجلة بحوث اقتصادية عربية  )تكامل االقتصادي العربي بين الواقع و املأمول ، المهدي ميلود  2
 .30 .، ص(0820، 05العدد ، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا )تكامل االقتصادي العربي واقع و أفاقال، جوزي جميلةال  3
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تعدهقدتدفدقيد ددسداا دوداميد دتلد ددهلد1980ادوةم  د26تلدودتق قدةودمؤدم دقم دعمدندةود
حادددثد1981توق27دعودةدددودتلدجدددد يدودددد دتق ت  دددددمدددندق دددلدتلمجلدددلدتاقدوددددهيدوتاجدمددد

تدسدددمقد ا  دعدددددتلتدددمولي دلد دددوه دتلد ددددهلدتلدجدددد يد ددداندتلدددهولدتلا بيددد دو ب ددد د دلداميددد دود
تاسدجدمددمددودتلد دو تقدتلف  هدد دوتاقدودددهي دةدودمفعددو دتلد ددهلدممدددديااددودوجدوهدددد ت ادةيمددددد

تلددددوددسدددلدتسدددد تداجي دتلامدددلدتاقدوددددهيدتلا بدددودتلمتدددد  ألقدددهدد جمدددقدتادفدقيددد دد  ااعدددد
دتق دعددقم دعمدن.

لىددح ه دتلد دهلدتلدجد يدتلوت ه دةدوديسلدودتلم دهئدتلدودتق دعددتادفدقي دودتلعدهة دتظ
د:د1ا دتلمده دتلثدما دمندتادفدقي دود و

دددتلددهولدتاعضدددءدمددندتل سددو دتلمد دهلدد د ددان دمددلدلدد اادتلسددلودودتلمادجدددقدتلا بيدد دد .أ
دتا دتلق  ه .ودتلقاوهدتلمف وض دعلىدتلمادجدقدتل

ادجدددقدتلا بيدد دتلددده هجودلل سددو دودتلقاددوهدتلمودلفدد دتلمف وضدد دعلددىد اددادتلسددلودوتلمد .ب
 تلمد دهل دتظو ل.

دددوةا دحمديددد دمده جددد دللسددلودوتلمادجددددقدتلا بيددد دلموتجعددد دمادةسدد دتلسدددلود اددد دتلا بيددد د .ج
 تل هال دودتلمد دهل .

ددددددددديدددد دوتلمددددوتهدتلوددددد دتلماهايدددد دتاعفدددددءدتلتدمددددلدلل سددددو دوتلقاددددوهدعلددددىدتلز تعيدددد دودتلحاوتا .ه
تلتاددددد دماهايددددد دودوددددداا دتلمادجددددددقدتلودددددادعي دحسدددددشدقدددددوتئ ددحدددددههداحقدددددددضدددددمنددو

مفدوضدددقدجمدعيدد دوعدده دجددوتزدقيددد دهولدع بيدد د مدداقدماددز ددفااليدد دلددهولد ادد دع بيدد د
دادددهدتادفدقيددد دتاولددىدةدددودددددد هندددفددوقددلددد دتلمماوحددد دللددهولدتا ددد تمدةدددودتادفدقيدد دو

لدتاقدودهيدتلا بودتلددودتلد ددهلدتلدجدد يدةدودت دد هدتلسدلي د اد دتاعدددلد ددحقدجدتلدتدم
تلاجددددحدتلم لدددوشدتادوتجددد ددافادددا ددتلاهادددهدمدددندتلوددداو دقدماعدددددمدددددادالدددجد داثددد دتليددد د

دددددد دد1989أوقد حلدددددولددتلدافادددددادودلجاددددد دتلمفدوضددددددقدتلددددددودععدددددهدعلاعدددددددتلمدد اددددد دو
 دتلجم  يدد دوتلقاددوهدعفدئعددددمددندتل سددودمجموعدد دسددلاي دةقددادوتدد20لددىددح هدد دتلدووددلدي

وددد لدوددوقفدددقدتلمفدوضددددقدلدح هددد دتلمجموعددددقدتلسدددلاي دتل دلتددد دعدددهه ددتاهت هددد ددتظ
                                                           

مجلة تكريت للعلوم االدارية و  )دور املستقبلي ملنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تحقيق التكامل االقتصادي العربيال، يسين التركيتي ،هيفاء عبد الرحمان   1

 .137-136 .ص ص (2011،  22عدد، ال07جلد ، املاالقتصادية
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د  اددزدتلمفدوضدددقدحددولدقددوتئ دسددلاي دمحددهه دود ددداندت تءدتلددهولدحددولددمجموعدد دود32
ددفسدددا دتاعفددددءد دلاسددد  دللسدددلودتلز تعيددد دوتلحاوتايددد دوتلمدددوتهدتلودددد دتلددددوداودددقدعلاعدددد

دتاعفدءدتلده هجو.دتادفدقي د اندتاعفدءدتلتدملدو

 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  :ثانيا 
 :تهاأنش -1

ددددد دعدددد ادمتدددد وألدما قدددد دتلدجددددد  دتلحدددد  دتلا بيدددد دتلت دددد لدةددددودت ددددد دمددددهتواقدتلمجلددددلد
ود اددءتدعلدىدمدددد1995تاقدودهيدوتاجدمدعودحولد ةود فدء دتلدجد  دتلا بي دةودس دم  د

حدد دوز تءدتاقدودددهدلتددلدمددندمودد دسددو هددوتلسدداوهي دددد دتاعدمدددهدعلددىدمتدد وألد  ادددم د  د
دافاددايدادفدقيدد ددسدداا دودداميدد دتلد دددهلدتلدجددد يداددؤهيدتلددىدما قدد ددجددد  دحدد  دع بيدد د  دد لد
ا تعدددىدماعدددددتوضددددألدتلهولددد دتلا بيددد دودداسدددج دمدددودمد ل ددددقدتلدجدددد  دتلادلميددد دو دادددقدمدددا   د

 1ما ق ددجد  دح  د و:ديقدم قهد  حقدثالثد هتئلدجدما دتلهولدتلا بي د

دهع دماد جدتلدجد  دتلح  دتلقدئم د مجلدلدتلداددوندتلولاجدودوتدحددهدتلمتد شدتلا بدودوتلداي .أ
 ازتلد ا دةدعالدومجللدتلوحه دتاقدودهي دتلا بي .

  ددما قددد ددجدددد دلفادددلدوديقدمددد  بدددادود دددوه دتادفدقيددددقدتلدجد هددد دتلا بيددد دتلثادئيددد دتلقدئمددد د .ب
بداد دثادئي داد دواللعدددح ه دتلدجد  دتلود جي د ت لد دملدوةقددلم دهئدودقوتعهدموحه دثد د

 . اهدتلماد جد  اضعد
دتلدح ه دتلفو يدللدجد  د اندتاق د دتلا بي دمودماقد ادادتاسددثادءتقدوداللدةدد  دسدمدح .ج

ديم ندق ولعد.د يس دشاد ددحهاه دد

تلموحدهدددد ودلجدما دتلهولدتلا بيد دتسدد تداجي دللامدللقهدتعهدمجللدتلوحه دتاقدودهي دتلدو
قدهددضدماقددود2020دحددىدود2000لدامي دتلدجد  دتلا بي دتل ااي ددمدهدواللدتلفد  دمندتلاد د

ولعددددادضددمندتقدمدد دما قدد دتلدجددد  دتلحدد  دأم تحددلد ئيسددي دد ددي بوتاسددد تداجي د  ادمجدددددافاددايدد

                                                           
، 8مجلة تكريت للعلوم اإلدارية  و االقتصادية، املجلد  )التجارة العربية البينية في ظل منطقة التجارة الحرة العربية، مستقبل بهاء أنور حبشسعد صالح عيس ى،   1

   .67 .، ص (2012، 25العدد 
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تدحددهدد إقدمد د2008تلثادئيد دد دهتدسدا ددود2005ديد دمدنتلددوددد دت القعددد هتدتلا بي دتلت د لدو
دأمددددتلم حلدد دتل ت ادد دةد ددهأسددوقدع بيدد دمتددد   دد إقدمدد د2015تلثدلثدد دسددا ددجم  ددودع بددودو

نددتدددوندتلتددددلدأيد ادددهدأمدددندوددداللدتقدمددد دتادحددددهدتاقدوددددهيدتلا بدددودد2020 حلدددولدعدددد د
دتااهمدج.دولىدمسدولدمدقه دمندتلوحه ديتاقدودهي دتلت  لدقهدوولقد

تاجدمددددعوددقدددهدد ادددقدتلدددهولدتلا بيددد دتلمقدددد حدتلثدلدددثد مددددد ددددندتلمجلدددلدتاقدوددددهيدودو
ما قدد ددجددد  دحدد  دديقدمدد عددهتهدمتدد وألدأجددلديدمدادد دتلجدمادد دتلا بيدد دمددندىددتلادد دأعلدددح هوددد

دالو:دداتدءد اهدتلما ق دقدئمددعلىدمديندي وندأع بي د   لدعلىد

 ح د دما م دتلدجد  دأدتلهولدتلا بي دودحديدجدقتددألدووضأندددمدتىد اهدتلما ق دمودأ
 تلادلمي .

 دتلد أ ددامي  ددساا دو دتدفدقي  دمندواللددفاال دع بي  دح   ددجد   دما ق  دتقدم  دهلدنداد 
 نداوو د اهدتادفدقي ددوشدةودال .أد اندتلهولدتلا بي دودو دودتلدجد يدةودمد

 تلما ق . اهددياتدءايددمحههتدجهوادزمدنديتملدتل  ادم دتلدافاايدو  دعملدوأ
 :دوافعها -2

د:1 معدأددجد  دح  دع بي د   لدعه دهوتةود دندو تءدتلدف ا دةودتاتدءدما ق د
 دي  مي دتلمدوتهدتلددوددضدمادعددتدفدقيد ددسداا دودداميد دتلد ددهلدتلدجدد يد دأدعلىدتل   دمند 

اد دما مدد دتلدجددد  داعددددلد ددجسددهددح هد دتلدجددد  د مفعومد دتلحددهاثد مددددادملددقدمأداعدمد دي
ما قد ددجدد  دحد  دع بيد د  د لدوب اددم ددافادايددياجددهقهدسدعهقدعه دعوتمدلددتلادلمي دو

يدأداميددد دتلد ددددهلدتلدجدددد يد ددداندتلدددهولدتلا بيددد ددجهادددهدماعدددددعددده ددضدددماندتدفدقيددد ددسددداا دو
جدادد دقاددوهدوددد دعدده دتعددد تمدتدفدقيدد دتلد''جددددق''د يدتلددىد ديضدددة تتددد  دتلددىددجددد  دتلوددهمدقد

 تلاس ي .للسلودتلز تعي دودتودالمدتلمازتقددماتيعه دوجوهدقوتعهددتلدا هف دتلجم  ي دو
 ددددددددددسدلوشدعمدلدلجاد دتلمفوضددقدتلدجد هد أعدده دتلدف اد دةدوديديضددأمند اندتلهوتةودتاو لددو

تادفدقيد د مدددد لدشدددفاالدهو  ددةودعه دتلدو جدعاهد  حدتلمتدتلدتلدوددوتج دد  ادجدو
                                                           

العدد ، 29، مجلد  ،ربية املتحدةمارات الع، اال قتصاديةأفاق امجلة  )تحليل الحواجز غير الجمركية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، محمد علي النسور   1

  .80ص (،2009 ،116
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مدددودددددددالء ما قددد ددجدددد  دحددد  د حادددثدديقدمددد هددد دتلجهادددهدضددد و  ددحهادددهدةدددد  دزمايددد دتلدح د
تلفدد تقدتلمحددهه دةدودتدفدقيدد دما مدد دتلدجدد  دتلادلميدد دعادهدتقدمدد ددتدددلدتقدوددهيديقددو دعلددىد

تلوددادعي دووددوادتلددىددح ه  دددددتلدوفدديادتلددده هجودتلتدددملدلل سددو دتلجم  يدد دعلددىدتلسددلو
ق دددددألدتلوددددد د مدد ادددد دتلدافاددددادلالدفدقيدددد ددودودددد د دقددددهي دتلتدمددددلدوتلددددىدضدددد و  دتتدددد ت دتل

 عمدل. جدلدتظدتلمسدو هاندودودتلت دويدو  حدتلمتدتلدتلدوددوتج دتلموه هند
تثد دلاتدت لدتاعالندعندتل  ادم دتلدافاايدلما قد دتلدجدد  دتلحد  دتلا بيد دتلت د لدم حلد دت

هدتلددهولدتلا بيدد د حاددثددجدددوزددحهاددداميدد دتلد دددهلدتلدجددد يد دداندددقددهمددمددندتدفدقيدد ددسدداا دو
تلماوقدددقدتلدددودحدلددقدهوندد  اددجددلدد دتادفدقيدد دتلددىدوضددودتسددلوشدتتثدد دعمليدد دلد  يقعدددد

ياززدمندتسدلوشدتلدادمدلدمدودتلمتددتلدتلدجد هد د داندتلدهولدداعد د مودلقدتلهولدتلا بي دو
ددلمو.تلاةودتلوققداتد ديحويدتلمدتا تقدتلهولي دةودتلا د دتلدجد يددتلا بي دو

 االطار القانوني لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى   -3
ددددددددددتلقداوايد دتلددوددح د دمندتلوثدئجيقو دتوديسداهدتيدا د ددجد يدمداههدتا  تمدتلىدعههد

دا  دمج هدقدالد دتلا دد دود دلاسد  دلما قد دتلدجدد  دتلحد  دتلا بيد دتلت د لدةعدوددسدداهددو
د1تلىدعههدمندتلوثدئجد و:

د.1981تدفدقي ددساا دودامي دتلد دهلدتلدجد يد اندتلهولدتلا بي دلاد دد-
دتل  ادم دتلدافاايدلالدفدقي .د-
دائح دةادتلمادزعدق.د-
 لي دللسلو.اتلدفضدتلماتيقوتعهدد-

ئيسددودتلقددداواودتل ددتي ددد دتدد لدتدفدقيدد ددسدداا دتلد دددهلدتلدجددد يدوداماددد د دداندتلددهولدتلا بيدد د
د.(وفحدقد4ق لددي دتلت  لد)تا  دتلوفح لما ق دتلدجد  دتلا ب

 :البرنامج التنفيذي التفاقية التجارة العربية الكبرى   -4

                                                           
مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و  )منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و آثارها على التجارة العربية البينية و الزراعية بشكل خاصرانية ثابت دروبي،   1

 .204-203 .ص ص (،2007، العدد األول، 23القانونية، املجلد 
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دحقيقدددددل   ددد دتلدددهولدتلا بيددد دمدددندتقدمددد دما قددد ددجدددد  دحددد  دع بيددد د  ددد لددادددززدتلم دسدددشد
دسدددددفاهدمددددندتلدتادددد تقدةددددودتلدجددددد  دتلادلميدددد دوتقدمدددد ددتاقدودددددهي دتلمتددددد   دللددددهولدتلا بيدددد دو

دافادداتدلقددد ت دتلقمدد دتلا بيدد دتلمااقدده دةددودتلقدددد   ددتاقليميدد دودتاقدودددهي دتلهوليدد دوتلدتدددالقد
مدددالدز داحدودتاسد تألدةدودتقدمد دددودداد  دتلا دتلمجللدتاقدوددهيدتاجدمددعودد1996سا د

ما ق دتلدجد  دتلح  ددتلا بي دتلت  لدوةقددل  اددم دعمدلدوجدهولدزمادودادد دتادفددقدعلاعدددتقد د
  ادمجدددافاايددلما ق ددجدد  دحد  دد09/02/1997تاجدمدعود دد هندددودهيدوتلمجللدتاق

دامي دتلد ددهلدتلدجدد يد داندتلدهولدتلا بيد دوددمدتدىددتدفدقي ددساا دودظح د ع بي د   لدوةقدد
 1ةودتل  ادم دمددالو:دمددجدء اهدتلما ق دمودتح د دتلدجد  دتلادلمي دوقوتعه ددتلادم دوت  د

 س:القواعد واالس .أ
 لدياد ددد د ددداتدتل  اددددم دت دددد تدلدفاادددلدتدفدقيددد ددسددداا دوداميددد دتلد ددددهلدتلدجدددد يد ددداندتلدددهود

 ما ق ددجد  دح  دع بي د   ل.ديقدم تلا بي د
 لدداميدد دتلد دددهلدتلدجددد يد دداندتلددهودددلدددز دتلددهولدتلا بيدد دتا دد تمدةددودتدفدقيدد ددسدداا دو

تدلت دد لدودداللدعتدد دسدداوتقدتعد ددد دتلا بيدد د دسدددتمدلدتاتدددءدما قدد دتلدجددد  دتلحدد  دتلا بيدد دت
 .01/01/1997مند
 دددددد دم تجاددد داوددد دسددداوي دلد  ادددجد ددداتدتل  اددددم دمدددندق دددلدتلمجلدددلدتاقدوددددهيدو

 تاجدمدعو.
 يد دةدوددادملدتلسلودتلا بي دتلدوددهولدتلد دهلدوةقددلعاتدتل  ادم د مادمل دتلسلودتلو ا

 دتتدد ت دقدتلوقديددتلمقددايلدودتلموتودفدقدودودتلماتديتلهولدتا  تمدةيمدددادالدجد قوتعدهد
 تلمحلي .تلض تئشددتل سو دودتاماي دودودتلوحي د

 اود ددمد اد دهوليدددةيمددتلفايد دتلد دظسدلتلقوتعهدتلهولي دةيمددادالجددم تعد دتاح د دو
 .م دةح دتا  تق

                                                           
اعالن منطقة التجارة الحرة ، البرنامج التنفيذي التفاقية تسيير و تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية إلقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى  1

امة، اإلدارة ، جامعة الدول العربية، األمانة الع1997-02-19شارع،  59، د.ع. 1317قرار المجلس االقتصادي و االجتماعي رقم  )العربية الكبرى

 .33-12 .ص ، ص(العامة للشؤون االقتصادية، إدارة المال و التجارة و االستثمار
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  تلوقديددد دودديجددد تءتقتلفايددد دد دظسدددلتلقوتعدددهدتلهوليددد دةيمدددددادالدددجددودم تعدددد دتاح دددد
حدداقدتلدهع دوتجد تءتقدومادلجد دولدلدمادزتندتلمدهةوعدقدتلاددج دعدندد  ادجد داتدموتجع د
 تل  ادم .

 تل سددددو دتلجم  يدددد دوتلضدددد تئشداتقدتاثدددد دتلممدثددددلدتلدددددودسددددومدي  ددددجدعلاعددددددتاعفدددددءد
تلده هجود ودتل سو دتلجم  ي دوتلض تئشداتقدتاث دتلممدثلدتلسد ه دةود لدهولد د د مد

تل سددددو دقدعدددده دتاادسدددددشدللدوفيضدددددقدتلجم  يدددد دددتددددوند دددداهدود01/01/1998 دددددد هند
 د  اجد اتدتل  ادم .دظ  تا

 دتاتدد دد  اجدتل سو دتلجم  ي دتودتل سدو دوتلضد تئشدتاود لداتقدتاثد دتلممدثدلد اده
ةدددندتل سددو دتلموفضدد دسددومددحددلدمحددلدتلسددو دتلماوددو دعلاعددددد1/01/1998دددد هند

 ةودتلفق  دس ا .
 ة مدددد دوتلسد ا دمندتدفدقيد ددسداا دوداميد دتلد ددهلدتلدجدد يد موجشدتح د دتلمدهداندتلثدلث

تثدد دمدددندت دد تمدتادفدقيددد دتادفدددقدةيمدددددأودأ لدددهاندعدد بانددظي دداندتلددهولدتلا بيددد داجددوزد
  ااعددعلىدد دهلدتاعفدءتقد مدديس جدتلجهولدتلزماودلل  ادم .

 تحرير التبادل التجاري بين الدول االطراف. .ب
 تلدح هدددد ددلم ددددهأ دددد تمدوةقددددددلا بيدددد دتلمد دهلدددد د دددداندتلددددهولدتظتاددددد ددح هدددد د دةدددد دتلسددددلود

الدددد د دوفدددديادتل سددددو ددود01/01/1998تلددددده هجودتلددددايدي  ددددجد ددددهءتدمددددنددددددد هند
أندثدد دتلممدثددلد اسددشدسدداوي دمدسدددوي دعلددىدتلضدد تئشداتقدتظدتل سددو دودتلجم  يدد دو

دجدد  دما قد دتلدقدم ياجدزدتلدح ه دتلتدملدتلسلودتلا بي دموداعدي دتلفد  دتلمحهه داد دي
تلددددهولدتا دددد تمدتثادددددءددافاددددادد ددفدددددقو م ددددندد31/12/2007تلا بيدددد دتلت دددد لد دددددد هند

يدسلوددحقدتلدح ه دتلفو يد مددداا  دجدتلدح هد دتلماده جدعلدىدقدوتئ دأتل  ادم دوضود
دتلسلودتلا بي دتلددلي :د

I. دلماهايدددد دوةقددددد ادددد دتدتلمددددوتهدتلوددددد دتلماهايدددد دودتلحاوتايدددد دودتلسددددلودتلا بيدددد دتلز تعيدددد دو
دداميدد دتلد دددهلدح ددد دتدفدقيدد ددسدداا دوأتلمددده دتلسدهسدد دمددنددمددند1 2تلفقدد دانددظح ددد 

دتلدجد يد اندتلهولدتلا بي .
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II. دددد هندافدددادتاجدمدددعودق ددلددتلسددلودتلا بيدد دتلدددودتقدد دتعفدء ددددتلمجلددلدتاقدودددهيدو
 تل  ادم 

 عددددةادادددمدددوز تعيدد دتلدددودلاددههدمددندتلسددلودتلدتلز تعيدد (دحددههدموتسدد دتااددددجد)تل زادمدد د
تل سدددو دوتلضددد تئشداتقددو دتلدوفيضددددقدمدددندتل سدددو دتلجم  يددد دود ديعفددددءتق ددداهدتلسدددلود

ثددد دتلممدثددددلدوهادعددددودتلامدددلد عدددداتدتلدحهاددددهدةدددودموعددددهدتقودددددهدددددد هندتاادعدددددءدمددددنددافاددددادتظ
 تل  ادم .

  تلمتددد دددحددههدتلددهولدتلا بيدد دتلسددلودتلز تعيدد دتلدددودد  ددشدةددودته تجعددددضددمندتل زادمدد
 لال الأل.(دودد ةودللمجللدتاقدودهيدودتاجدمدعود2تلاعددةودتلفق  )

 دودددهتولعدأتسددا ته دددتلمح دو تلمادوجددقدداددس يدتح د د داتدتل  اددم دعلدىدتلمدوتهدو
ودلقوتعدهدأود ائيد دأمايد دأدوأودحي ددوأهاايد ددظسد دشتودتسدوهتمعددةودتيدمندتلهولد

 دال دد دتلدهولدتا د تمد دقدهي د يددند عداهدتلمادجددقدودلددزددتلحجزدتلز تعودتل ي د يدو
دعلاعد.يدداهيالقدد  تدأ

 :قواعد المنشأ .ج
د  ادددجد ددداتدتل  اددددم دتنددددددوة دةاعدددددقوتعدددهددظ ددد تايتدددد  داعد دددد دتلسدددلا دع بيددد د

تلدددوديق  ددددتلمجلددلدتاقدودددهيدوتاجدمدددعودودافادداتدلددال دةدددند دةدد دتلسددلودتلدددوددتلماتددي
تظ دد تم دماتددؤ ددتحددهلدتلددهولدتلا بيدد ددتلدددودتلمددده جدوتلدح هدد ددوأدددهولدتلد دددهلدتلحدد د

دتلددددودتاتدددد ددتلمجلدددلدتاقدوددددهيدودتلماتددديدضددداعددلجاددد دقوتعدددهددماتددديدوضدددودلقوتعدددهد
 تاجدمدعو.

 :تسوية النزاعات .د
لدداميدد دتلد دددهلدتلجددد يد دداندتلددهودددمدتدديددمددودتلمددده دتلثدلثدد دعتدد دمددندتدفدقيدد ددسدداا دو

دةددود دةدد دتلقضددديددتلم د  دد د د  اددجدتدفدقيدد دتلمادزعدددقلجادد دلدسددوي ددتلا بيدد داددد ددتدد ال
 دال دتيدودالمدحدولدد  ادجد داتددداميد دتلد ددهلدتلدجدد يد داندتلدهولدتلا بيد دوددسداا دو
 تل  ادم .
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 تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  :ثالثا 
ند دهادمدد2005تلت د لدسدا ددلقهدد دتاس تألد دسددتمدلدد  ادجدما قد دتلدجدد  دتلحد  دتلا بيد 

علىدال دتو حقد لدهولد دع بيد دعضدودةدودما قد دتلدجدد  دتلحد  دتلا بيد دتلت د لددود2007
تدوهديم  وا د قه تدعددتلدادةسدي دةدودتلافددادتلدىدتسدوتقدتلدهولدتلا بيد دتاود لد اادهتدعدند دلدمددد

وفديادتلجم  دودتاعقدتلهولدتلا بي دتاعضددءدتلدد2005ةماادعد د دتوديحهدمند اهدتلقه تق
دددد هولددقدما قدد دتلدجددد  دتلحدد  دتلا بيدد دتلت دد لدحاددزدتلد  اددجد دددمالدعلددىدتلتدد تئقدتلجم  يدد دو

د تظ هايد تلمملتد ددقهد لادعههدتلهولدتلا بي دتلما م دتلدىدتلما قد دثمدداودعتد دهولد دد دو:دو
د عمدددند قتلادد تد سددو هدد تلسددوهتند تلسدداوهي د تلمتدد شد تلجزتئدد  ددددوالد تل حدد هند تامددد تق
دتليمن.دمو دود لا يدد ل ادند تلتوهقد ق  د ةلس ان

ما ق دتلدجد  دتلح  دتلا بي دتلادلق دد دةودقم دتل هدادتلدامويد ددةودتدجدهدتدمد دمد ل دقدو
دحقادددجدو دددو ددقهميددد دمدددندق دددلدتا ته دد2013عقدددهقدةدددوددتلددددودتاجدمدعيددد دودتاقدوددددهي دو

تاادعدءدمند دة دمد ل دقدما ق دتلدجد  دتلح  دتلا بيد ددال د دلدوجي دعلىدتلسيدسي دتلا بي دو
 1:سدسددةوأتلمدمثل ددود2013ال دق لداعدي ددتلت  لدتلادلق دو

 دتلا بيد دتلدفودالي دومادملد دمادجددقدتلمادد جدتلحد  دعلدىدتلماتديتسدتمدلد دقودقوتعدهد
احدددوداعددددئودةدددودت دددد دما قددد دتلدجدددد  دتلحددد  دتلا بيددد دتلت ددد لدلمدددددلعدددااندتامددد هندمدددند

 تظعضدء.ودازهزدتلد تت دةودتلوادعدقدللهولددتاسدمد تقت مي دةودجاشد
 ولدتلا بيدد دوضددودجددهتولدتالدزتمدددقدتلودودد د ددفدقيدد ددح هدد ددجددد  دتلوددهمدقد دداندتلدده

تدقددلدامددودتلفاددودتلددالز دللددهولدتلا بيدد دتظددددوةا دتلددهع دتلمدددلودودةددودودديتدعددتلاعدئيدد دو
 تاعضدءدةودما ق دتلدجد  دتلح  دتلا بي دتلت  ل.

 دةاعددددددتلاقددددلدودوضددددودتل دددد تم دتلالزمدددد دلدازهددددزد ايدددد دتلوددددهمدقدتلمسددددداه دللدجددددد  د مددددد
 تلموتوالق.

 بيد د وديتدعددتلاعدئيد دود دوه دتاسدلوشدتلمد دودوضودتلموتودفدقدتلقيدسدي دللسدلودتلا د
ةدددودتلدددهولدتلا بيددد داعدمددددهدتدددعدهتقدتلم د قددد د دلاسددد  دللودددده تقدوتلدددوت هتقدتل اايددد د

 تلا بي .
                                                           

 .186 .، ص(2016 :أبوظبي )2014التقرير االقتصادي العربي املوحد ، صندوق النقد العربي،   1



الدولي االقتصاد يف االقليمية التكاملية التجارب أهم                           رابعالفصل ال   

 

285 
 

 دتلدتد هايدقدودتلسيدسددقدتلدجد هد د داندتلدهولدتلا بيد دتلمدالقددض و  ددوحاهدتلدا  دو 
  دلمادةس دوماودتاحدتد .

للدددهوولدةدددودد يسددددلجعوه دددددلمدد اددد دد  يقددددقدتلما قددد دقدددهددد ادددقدتلدددهولدتلا بيددد ددو
تلم حلدد دتلدتدمليدد دتلثدايدد دحاددثدددد دتلامددلدضددمندعدده دمسددد تقدوددد دوضددودود  دد د  هددجد

د1:مددالودجلأمنددي دوتةق

 دتلدفودددالي دتمددددتلقاددوهد ادد دتلجم  يددد دةقددهدددد ددحهاددهد دةددد دتلماتدديتاادعدددءدمددندقوتعددهد
دحددهدمددندد  اددجدتح دددد ددد يدتلا بددودتل ائددودوتلماوقدددقدتلدددوددوتجدد د ائدد دتلامددلدتلدجددد

 تلدافاايدللما ق .دتل  ادم 
 جدد تءتقدتلمقادده دللدجددد  د مددددةددودالدد دوضددودا ددد دليدد دوتضددح دللدادمددلدمددودتيوضددودي

مدده جدللاقو دددقدتلدددوديم ددندتندد  دجدعلددىدتلددهولدتلدددودددودادتجدد تءتقدمداد ضدد دمددود
 يقعددعاهدتللزو .ي وندللهولدتاعضدءدتلحجدةودد  دتح د دتلما ق دو

 داسدديدشد تاجدد تءتقدتلمدالقدد ددنددتددوندتلدتدد هايدقدتلدجد هدد دوأتادفدددقدعلددىدضدد و  د
تلم دهاقدتلدجد هد دتدفدة دووتضدح دمدودهعدو دتلق ددألدتلودد دتلدىدمتدد   دةادلد دةدود

 .تلتت دعندتاج تءتقدتلمقاه دللدجد  
 ع بيد دموحده دودافادادمدد ا دتعدمددهدتلموتودفدقدتلهوليد دةدودحددلدعده دوجدوهدموتودف د

  د  تم دتلهع دتلفاودوبادءدقه تقدتلهولدتلا بي دتاقدلدامدوتدتاعضددءدةدودما قد دتلدجدد
 تلح  دتلا بي دتلت  لدوتسدامدلدتل  تم دتلودو د ال .

 علىدتل   دمدنددوقيدودتادفدقيد دتلا بيد دلدح هد ددجدد  ددمندجداشددح ه دتلوهمدقدودو
لمفدوضددددقدتلمدالقدد د دادفدقيددد د داددقدمدوتضدددا دندد ددو دتأتادد2013دتلوددهمدقدعدددد 

 دتلدح هد دتلفالدودلدجدد دد تدينللتدي دتادتا دل داد دحدىدتانددافاادتيدو وتقدملموسد د
تلددود دهةقدتلدىددسد هوددتلوهمدقدتلا بي دوال د دل   دمندوجوهدعههدمندتلم ده تقدو

دتلووولدتلىدتاجدزتقدملموس .

                                                           
 .187 .، صسابق، مرجع 2014التقرير االقتصادي العربي املوحد   1
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  ربيةواقع التجارة الخارجية الع :رابعا 
 داء التجارة الخارجية السلعية:أ .1

)دددلقهدسجلقدقيم دتلوده تقدتلسلاي دتلقومي دتاجمدلي د مدد ودم اندةودتلجهولد ق 
د دحوتلو داس د  د لتق دتاوفدضد دد32,1%( دقيمدعد د د832,5لد لا دمقد ا  دهوا  ددمليد 

جمدلي دث دةودوزندتلوده تقدتاأتام دتلايد د2014مليد دهوا دمسجل دسا دد1225,3
سا دد%6,5مقد لدد2015ةودعد دد%5,1دوتلا بي دمندقيم دتلوده تقدتلادلمي دلد لاداح

داهعتلسلودتاسدسي ددا جودال داداج دتسدم ت دد تجودتاساد دتلادلمي دللافادودود2014
 لىدد د ؤدتاقدودهدتلادلمو. ديضدة ديمسدويدقدماوفض د

دولدلد2015سجلقدتاوفدضددسا ددلا بي دةقهمدد دلاس  دللوت هتقدتلسلاي دتاجمدلي دتأ
يد داوفدادأد2014مليد دهوا دسا دد895حوتلودمليد دهوا دمقد ا د د8309لىداحودي

د دمددود%7,2 لا دتلمحي  د و دوتلهولي  دتاقليمي  دتلمدتا تق دتسدم ت  دتلى دتسدسد دا جو
ههدعوسيدسي دةودودو دةيمددادالجد دلسيدسدقدتاقدودهي دتلمدتهه دتل  ق دوتلاوتملدتلجا

 مندتلهولدتلا بي دتضدة ددوتولدد تجودتساد دتلافادتلادلمي .

 

 

 

 



 (20رقم ) جدولال

 2015-2011 للفترة التجارة الخارجية العربية االجمالية

دمليد دهوا د: تلوحه
معدل التغيير دد(%معدل التغيير السنوي )ددالقيمة )مليار دوالر أمريكي(دالبنـود

دالسنوي 
2011-2014 
(%) 

د2015د2014د2013د2012د2011د2015د2014د2013د2012د2011

د0,3د32,1-د6,7-د0,6-د8,8د34,4د832,5د1.225,3د1.313,0د1.320,4د1.213,7دالصادرات العربية
د5,8د7,2-د4,0د5,8د7,7د16,0د830,9د895,2د860,4د813,4د755,3دالواردات العربية
د1,2د13,0-د0,8د2,1د0,6د19,9د16.482,0د18.935,0د18.784,0د18.404,0د18.291,0دالصادرات العالمية
د1,0د11,9-د0,8د1,4د0,7د19,6د16.766,0د19.024,0د18.874,0د18.608,0د18.487,0دالواردات العربية

وزن الصادرات العربية في 
ددددددد5,1د6,5د7,0د7,2د6,6دالصادرات العالمية

وزن الواردات العربية في 
د5,0د4,7د4,6د4,4د4,1دالواردات العالمية

د.227-262د. دد  د2016الموحد التقرير االقتصادي العربي د واهوقدتلاقهدتلا بودتلو اودتلموه :دددد
د



تلدجددد  دتلود جيدد دللددهولدتلا بيدد دةدد تهلدةقددهدد تجاددقدوددده تقدما دد دتلددهولددظهتءتمدددد دلاسدد  د
ولدتلا بيدددد دتلمسددددو ه دةلقددددهدمدددددتلددده دأ%19دود%45 ددددانددتلا بيددد دتلاف يددد د اسددددشدددددد توحدمدددد

 اامدددحققدقد دلدمدندتلمتد شد د%7ود%30دمددد داندتعهقد ودتاود لدد تجاددد اسدشدددد توح
علددددىدتلدددددوتلودودددداللدعددددد دد%4,1ود%8,5جا ددددودودزهددددده دةددددودتلوددددده تقد لتددددقدحددددوتلوددو

د2015.1

دالهيكل السلعي للتجارة االجمالية العربية: .2
 الهيكل السلعي للصادرات:  .أ

 قد د)د(داالحد دتندةئد دتلوقدوهدوتلماددهندح ادقد دلحود دتات د دةدوددمندواللدتلت ل
د%2 62تلددىدد2014سددا دد%6 69تلوددده تقدتاجمدليدد دتلا بيدد د دددل   د داوفدضددعددمددند

ددمقد ادد د ددد2015سددا دد%2 29مددددحودد دتلمودداوعدقدةقددهدت دفاددقدلد لدداد دأ2015سددا د
د%7 4 دلد لددادحددوتلود ميدد دتلاسدد ي دللسددلودتلز تعيدد مددددتاوفضددقدتظ د2014سددا دد25%

د.2014لسا دد%4,9ددمقد ا د د2015سا د

 الهيكل السلعي للواردات : .ب

د بيدد دةدداالح دمددندودداللدتلتدد لد قدد مدددد دلاسدد  دللعي ددلدتلسددلاودللددوت هتقدتاجمدليدد دتلاأ
ندةئدد دتلمودداوعدقدحدة دد دعلددىدتلم د دد دتاولددىدةددودتلددوت هتقدتلا بيدد دحاددثدت دفاددقدأ(د)

دودتآلاقدتسددددددديث قدود2015سددددددا د%63,5تلددددددىدد2014سددددددا دد%60,8حودددددددعددمددددددند
سدا دد%15ماهتقدتلاقدلد ددلم  زدتاولدو دلمقد دلدتاوفضدقدحود دتلوقدوهدوتلماددهندتلدىد

,وةيمدددادالدجد فئد دتلسدلودتلز تعيد دةقدهدتاوفضدقدد2014سا دد%9 15مقد ا دشدد2015
مسددددجل دودددداللدسددددا دد20,8مقد ادددد دمددددوداسدددد  دد2015ودددداللدسددددا دد%19حودددددعددتلددددىد

 د.2014

 
 

                                                           
 .22ص. ، بقا، مرجع س2016عربي املوحد التقرير االقتصادي ال  1
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 (10الشكل رقم )
 2015الهيكل السلعي للصادرات والواردات العربية اإلجمالية لسنة 

 

 

 
دد234د.  ج دد دم جودس2016ه دتاقدودهيدتلا بودتلموحهدتلموه د:دتلدق د
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 داء التجارة البينية السلعية :أ .3

هتءدتلدجددد  دتلسددلاي دتل اايدد دودداللدأتلددافادتلادلميدد دعلددىددظسدداد وددلدلقددهدتااوفدددادتلمدوت
ةدل  ومدتلمحلي دتلدوددتعه ددعههدمندهولدتلما ق دوتثد  ددعلدىدح  د دتلدجدد  دد2015سا د

 ددداندتلدددهولدتلا بيددد د,واداجددد دلدلددد دتلد دددو تقدةقدددهدد تجادددقدقيمددد دتلدجدددد  دتل اايددد دتلا بيددد د اسددد  د
د120مقد دددلدد2015مليدددد دهوا دوددداللدعدددد دد110وتلودلدودددلدتلدددىدحدددد%8,3 لتدددقدحدددوتلود

لد لدادحدوتلودد%9ا جودال دتلىدتاوفدادتلوده تقدتل ااي د احدوددود2014مليد دهوا دسا د
 مدددددتاوفضدددقد د2014مليدددد دهوا دسدددا دد118,8مقد دددلدد2015مليدددد دهوا دسدددا دد108,1

 1:لجهولدتلددلو مدد ودموضقدةودتد2015واللدعد دد%7,7تلوت هتقدتل ااي د حوتلود
 (21جدول رقم )ال

 2015-2011خالل الفترة  أداء التجارة البينية العربية

دالبنـود

معدل التغيير د(%معدل التغيير السنوي )دالقيمة )مليار دوالر أمريكي(
دالسنوي 
2011-
2014 (%) 

د2015د2014د2013د2012د2011د2015د2014د2013د2012د2011

متوسط التجارة 
دبيةالبينية العر 

د5,6د8,3-د4,0د4,4د8,5د12,6د110,0د120,0د115,5د110,6د102,0

الصادرات البينية 
دالعربية

د4,6د9,0-د4,0د3,2د6,6د6,7د108,1د118,8د114,2د110,7د103,9

الواردات البينية 
دالعربية

د6,6د7,7-د3,9د5,6د10,4د19,5د111,9د121,2د116,7د10,5د100,0

دد.236د.  د جدم جودس د2016ا بودتلموحهدتلتلدق ه دتاقدودهيدتلموه :د    

 مساهمة التجارة البينية في التجارة السلعية االجمالية: .4

دسدددجالددحسدددندةدددوداسددد  دمسدددد م دتلودددده تقدتل اايددد دمدددندتجمددددلودد2015لقدددهددددد دسدددا د
دود%13تلدددىدد2014سدددا دد%9,7تلودددده تقدتلسدددلاي دتلا بيددد دحادددثدت دفادددقدمدددندمسددددولد

ايدتددعهد دقيمدد دتلوددده تقدتلسددلاي دتاجمدليدد دتلا بيدد داداجدد دالدد داداجدد دتلد تجددودتلت ادد دتلدد

                                                           
 .236 ،، مرجع سبق ذكره، ص2016التقرير االقتصادي الموحد   1
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تلايدةدقداس  دتلد تجودةودقيم دتلوده تقدتلسلاي دتل اايد ددد تجودتاساد دتلادلمي دللافادو
دتاجمدلي دتلا بي .

تثد دتلدهولددتددمالدمدودتلدجدد  دأمو دمدنددتلسوهتندودل ادندودداد  د لدمندتا هندودو
دحسدداقدحودد دتلودده تقدةددود دلدمددندتلسددوهتندول اددندودمودد دلدوددلددتل اايد دتلا بيدد دةقده

د2015علدىدتلددوتلود اامدددسدجلقدتا هندوداللدعدد دد%43,4 د%54 د%57,9تلىداحود
 مدددددتدددعهقدحوددد دتلودددده تقدتل اايددد دللسددداوهي دةدددودتجمددددلودد%51د تجدددود فاددد دلد لددداد

د%12,4لودمقد اد دمدودحدوتد%16,2احدوددىلديلدودلدد2015وده تدعدددحسداددوداللدعدد د
دتلجزتئدد دوددددوالدودتسدددم قدتلوددده تقدتل اايد دلتددلدمددندتامددد تقدودوداللدتلاددد دتلسددد جدو

جدحودددد دةددددوددحقادددددمو هددايدددددتلمتدددد شدوددلا يددددددودتلتوهددددقدودتلقمدددد دودق دددد دودتلادددد تقدو
دد1.قلددتدمالدمودتلدجد  دتل ااي دتلا بي أداد  ددةإاعدلال دماوفض دمندتجمدلودوده تدعد د

 (22)جدول رقم ال
 2015 – 2011اجمالي التجارة العربية خالل الفترة  مساهمة التجارة البينية في

 ئويةنسبة م : الوحدة                                                                              
د2015د2014د2013د2012د2011دتل يدادق

د13,0د9,7د8,7د8,4د8,6ده تقدتلا بي اس  دتلوده تقدتل ااي دتلا بي دتلىدتجمدلودتلود
د13,5د13,5د13,6د13,6د13,6د اس  دتلوت هتقدتل ااي دتلا بي دتلىدتجمدلودتلوت هتقدتلا بي

د.237د. ج د د دم جودس2016تلموه :دتلدق ه دتاقدودهيدتلا بودتلموحهددددد

 المطلب الثالث: معوقات التكامل االقتصادي العربي و سبل تطويره
 عوقات التكامل االقتصادي العربيم : أوال 

يلددىداومادددد دداتدتلووددولديلددىدوحدده دتقدودددهي  دة ددلدهولدد دعلددىدلدد ددسددد يودتلددهولدتلا بيدد د
دعدددده دعوتمددددلحددددهلددسدددداىداحددددودتااددددهمدجدةددددودتاقدودددددهدتلادددددلمود وحدددده دمافوددددل دود اددددد د

دهي.حدجزتددحولدهوندقيد د اهدتلوحه دأودحدىدأهاىده جدقدتلدادوندتاقدودمجدما ددت لد
 2ودددمثلدأ معددةو:دالمعوقات االقتصادية: .1

                                                           
 .277 .، صابق، مرجع س2016التقرير االقتصادي العربي املوحد   1
 .237 .، صاملرجع نفسه  2
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 زدتلفجو دتلت ا  د اندتقدودهيدقدتلهولدتلا بي دودو د اندلهولدتلاف ي دود ا  دد دممدددعدزد
دددتلعيمادد تادجدددهديلددىدأادد داا دد ديلددىدتلدتدمددلدتاقدودددهيدعلددىدأادد دأهت دللسددي    دودةدد اد

الددد ديلدددىدتلم دفدددودممدددددأهلدللافدددوادودوددد دمدددندق ادددلدتلدددهولداتقدتلدددهولددود  هقدددددسدددعال
 تلتاو دقه دتلثق دتل ه  دتلمد دهل دحولدتظ هتمدتلمحلي دودتلاوتيددتلموفي .

 تودددددالمدتظا مددددد دتاقدوددددددهي دمدددددندتلدددددهولدتلا بيدددد دممددددددديحدددددولدهوندداسددددداجدتلسيدسددددددقد
ودتلمود مدتلم  زهد دودعده دوجدوهدسيدسد داقهيد ددتلو مدمثالتاقدودهي  دةداههدأساد د

تلامدددلداقدوددددهيددفدددوادتلسدددل دقدتلمدليددد دتلو ايددد دادددؤهيديلدددىدعقلددد ددازهدددزمسددددقل دعدددندا
 تلا بودتلمتد  .

 لدقدودددهي دودتلمدليدد دللددهولدتلمدقهمدد دود دداهدتلد ايدد ددجاددلدتلمودددلقدتلودودد دلتددايدد دتا تلد
دتلدهولدتلا بيد دود داتتلمولح دتلادم دلمجمدوألددأتث دتلحدحدمندتلساودلدحقاجع بي دهول د

ولدتلمدقهمد دتلددوددسداىدهتاقسد دتلهولدتلا بي دوداد د لدال دلوددلقدتلدتلوضوداؤهيدتلىد
 ددداندتلدددهولدتلا بيددد دودلوددددلقد ادددادتلدتددددالقدديلدددىديقدمددد د دددلدمحددددواقدتلدتدمدددلجد ددده د
ةد تهلدممددديضدا دديلدىدضد دتلدهولدتلا بيد دةاعدد اهدتلدهولدوددسداىددتلدوددقوه دتظو لد

 ل.مندقه دعددعلىدتلدفدوادوددجالعددمحلدتسدتال
  ودمددددددضدددا دتددد   دتلاقدددلدودتلموتودددالقد ددداندتلدددهولدتلا بيددد دود دددودياد ددد دق ددددألدمدولددد

حادثدأندتلاهادهدديحدولدهوندح ه دودسعول دتلد دهلدتلدجد يدعلدىد د ت دتادقددلدتظتدود 
تلحددلددم دت  دمودعوتو دأو لدود دال دمندتلاوتو دتلا بي دادددوة دعلىدو و دجوي 

  ح يدأودتل  يد وسدئل دتلمودلف .أسوأدياتدداقلاددعندتلاقلدتل
 تلاهادده دأاعدددددااددجدمسددد دتلم دددهاقدتلدجد هدد د ددانددأث دددقدتلتددوت هتلقاددوهدتلجم  يدد دودتلدددود

 ددديج تءتقدتلمدالقدد دتلدددودددد د ادتل لددهتندتلا بيدد  دودددمثددلد دداهدتلقاددوهدةددودتلقاددوهدتيهت هدد د
ةددادتلجم  يدد دودتل سددو دتلدددود داسدددا تهدودتلدوددها دوددتلادد دتل ضدددئودةددودتلمددوتائدودتلماد

حددددىدادددد دهودددولداسددددتمدلددلددد دتيجددد تءتقد جدادددشدتلوقدددقدتلدددايددسددددت ق دادددد ددحودددالعدد
 ديضدة دتلىدتلقاوهدتلفاي دسدوتءتددلد دتلم د  د د دلموتودفدقددتل ضدع دتلىدتلسوقدتلمحلو

 1ودتعدهتقدتلم د ق دودتلجوه دودتلموتوفدقدتلوحي .
                                                           

ورقة بحثية مقدمة لورشة العمل بعنوان '' نحو تعزيز العمل  )ستقبلالعمل االقتصادي العربي املشترك بين تحديات الواقع و طموح املمحمد يحي السعيدي،   1

     . 11 .، ص (2006جويلية  20-15دمشق،  ،االقتصادي العربي املشترك''، املعهد العربي للدراسات العمالية
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 ية:المعوقات السياسية و التنظيم .2
تلاوتئددجدتلدددوددحددولددقدده دتلامددلدتاقدودددهيدودداددهدتظسدد دشدتلسيدسددي دودتلدا يميدد دأ دد د

د1تلا بودتلمتد  .
ةدودالمدتظا م دتلسيدسي دودأت دلدا د دتلح  دةدودتل لدهتندتلا بيد دود داتدتلود تعدقد

تلحده دودعه دتلووولدتلىدحلولدل اادتلو تعدق دتاا لد تد لدودتلوالةدقدتلسيدسي د
 دودضا دتل   د دتلحقيقيد دةدودتالددزتعلىدتلاالقدقدتاقدودهي د اندتلهولدتلا بي دد م دت

ضددددمنداضددددمعدد عددددد دةمددددندتلودددداشدعلاعددددددتادفدددددقدعلددددىدسيدسدددد دمتددددد   داددددد ديه تجعدددددد
 دودةدودحددلدوجدوهدودالمدسيدسدود  ةدوداد اتلمودلف دودسيدسددعددتلو اي دتلمد دتلح ومي د

د لدأوج دتلدادوندتلا بو.دجمهدودددا لدلتود اهدتادفدقيدقدتندوجهقدوددد
تاقدوددددهيددعهاددده دأسدددعمقدةدددودةتدددلدمحددددواقدتلامدددل مدددددأند ادددد دعوتمدددلددا يميددد د

دتلا بودتلمتد  دأ معد:
 . تةدقد داوو دتادفدقيدقد اندتلهولدتلا بي دتلىدتلهق دةوددحهاهدتلعهمدود س دتلوسال 
 تظحيددندلداتد  دتاقدوددهي ددعه دهقد دتل يداددقدودتيحوددءتقدودعده ددوة  دددةدود ادا

 تلمودلف دةودتلهولدتلا بي .
 حدددىدلددوددددد  دتلمجدددلدلتددلدهولدد دةددودح هدد دعاددهمدددتدددءدمددندتدفدقيدددقدمددودتلددهولدتظودد لد

 داد ضقدمودمودلقدتلهولدتلا بي دأودماثدقدتلجدما دتلا بي .
 بدددددودتزهوتجدتلمعددددد دتلدددددوددقددددو د عددددددتظجعددددز دودتلما مدددددقدتلدددددوددتدددد مدعلددددىدتلامددددلدتلا د

 تلمتد  .
 االقتصادي العربي سبل تطوير التكامل :ثانيا 

يندسليددقدتلامدلدتاقدوددهيدتلا بدودتلمتدد  دودتندحققدقداوعدددمدندتلدقده دوداللدتلسدداوتقد
ددحد د دةال دهدأندادازتلدااقوعددتلدوو دتلاد دودتل ت ادمندأجلددحقاجدأ هتةد تظوا  ديادأا د

د2:تلم حل دتلقدهم ديلىمجعوهتقددتلاملدتاقدودهيدتلمتد  دةود
 جه نحو االتفاقيات الجماعية و تجاوز االتفاقيات الثنائية:تلدو -1

                                                           
 .62 .، صسابق، مرجع التكامل االقتصادي العربي بين الواقع و املأمول ، مهدي ميلود  1
  .64. ، ص(2008، 6مجلة الباحث، جامعة ورقلة، العدد )التكامل االقتصادي العربي و تحديات املنظمة العاملية للتجارةان، بلعور سليم  2
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ت لدودددوديقدمددد دتلدتددددالقدتلتلدددىددوقيدددودتادفدقيددددقدتلثادئيددد ددددجددد دما ددد دتلدددهولدتلا بيددد 
ي دعلىد اتدتلم هأدةوددحقاجدتلدتدملداداولودمدندتلاقدد دتلسدل دهتولدتلمجموع دودتاعدمده

لدمتددد   دةعدداهدتادفدقيدددقدتلثادئيدد دادددادمدددأمددد ديقدمدد دعمددلدتقدودددهيدئقدددودتلدددوددقدد دعد
ه دتلمددهلدوددفدقدد ديلددىدمادلجدد د دةيدد دلقضددديددمتددد   دمعمدد دتقدودددهي د اادددتسددد تداجي وةددجد

ليدددقد دودسمثدلدقوتعددهدتلماتدي دتلدددهت ا دتلوددحي  دتلاوتئدجدتيهت هدد  دتي دد تق دد دا ددقدتلوقديدد
دةادتلمادزعدقدتلدجد ه 

 التجارة العربية البينية: زيادة حجم -2
يندزهدددده دحجددد دتلدجدددد  دتل اايددد د ددداندتلدددهولدتلا بيددد دودتدسددددألدحجددد دتلسدددوقدتلا بيددد دأمدددد د

تلامدلدتاقدوددهيدتلمتدد  دوددد دالد ددتلمادجدقدتلا بي دمندتيا ددازهدزدةد  دأت د دلقيدد 
د1مندوالل:

 ت ادد دهلدتلمالومدق.يقدم دت   دللت مدتلدجد ه دمندواللد ب عدد  اضعددتل ااد  
 وضددود دداهدتلموتوددفدقد ددهادمددندقيددد د ددلددتاتدددءد ائدد دع بيدد دللموتوددفدقدتلموحدده دددددولى

 هول د وضودموتوفدقدودو د عد.
 ميددد دحموحددده د ددداندتلدددهولدتلا بيددد دودتاتددددءد ائددد ددددفودددالي دماتددديتاعدمددددهدعلدددىدقوتعدددهد 

  فادتلمادزعدقد اندتلهولدتلا بي .دودو 
 ندمددد تددياعدمدددداددد دتادفدددقدعليدد ددتلجم  يدد د دداندتلددهولدتلا بيدد دوددافاددا دد تدداهدتلتدددءدتل سددود

 جداشدتلمادةادتلجم  ي دتلا بي دودال دمندأجلددسعالدتاسيدشدتلسلو.
  دامددلدعلددىدد ددوه دتدد  دقدودو ددداقدتل عديدد دوددةددودتلددهولدتلا بيدد دولددجدتدد   ددسددويقي

ديقدمدد دماددد ادهتئمدد دلدسددوهجدتيعددالندتلا بيدد دةددودتظسددوتقدتلود جيدد د دداتد ديضدددة ديلددى
 ددددتلمادجدقدتلا بي دهتولدتلهولدتلا بي .

 التنمية التكاملية بالموازاة مع التحرير التجاري: -3
تلمحلدددودتيجمددددلودودةدددودودتلمقودددوهد اددددد دلداميددد دلددديلدةقددداددحقادددجدزهدددده دةدددودتلاددددد د

ددددديدقدتلا بيددد اوددداشدتلفددد هدماددد  دودتامدددددتلمقودددوهد عدددددزهدددده دتل دقددددقدتياددجيددد دلالقدودددده
ةودتلدو ندتلا بدودودداوياعد دمسدعهة دةودال دتت دألدتلحدجدقدتظسدسي دتلمد و  دلدة تهد

ةدلداميد دتلدتدمليد دمندقاوهدتلد ايد دللودد ج ددتاقدودهيدقدتلا بي ددولي ودمسدعهة دأيضدد
                                                           

 .65 .، صسابق، مرجع التكامل االقتصادي العربي و تحديات املنظمة العاملية للتجارةبلعور سليمان،   1
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تلد ددهلودحددىديقدو دتلمدهولدداملدعلىدزهده دتلد ددهلدتلدجدد يد داندتظق دد دتلا بيد دودلدال د
 دددهو هدتلدتددددملودا دددهدأندي  دددجدمدددندما دددو دتدددمولود اادددهدتلمدددهلداددد باد ااددد دود ددداندعمليددد د

 لمدددددأهلدالددد ددوسددديودتلد دددددهلددتلداميددد دتلدتدمليددد  دود لمددددد دددددندتل دددهءد عددداهدتلداميددد دم  دددد ت
دتلدجد يدعلىداحودأس ألدودأقولدةودتلمسدق ل.

 توجيه االستثمارات العربية داخل اإلقليم العربي: -4
ندتلامددددلدعلددددىددوجيدددد دوددوزهددددودتاسدددددثمد تقدةددددودتلمتدددد وعدقدتلا بيدددد دودةقددددددللماددددز دي

دجادلدتلمسددثم دتلا بدودأتثد دضمدادقد دةي دودعوتمدلدجداشدلتلدهول دموددقهي ددتلدادةسي 
داحودتاسددثمد دةدودتلما قد دتلا بيد دمدندتديا دأندي دوندمدهوالدمعمدددلدحقادجدتلدتدمدلماواد

تاتددددءدما قدد دتسدددثمد ه دع بيدد دمدددندتآلليدددقدتلمادسدد  دلدددال ددوداجاددلتاقدودددهيدتلا بددو د
دلتددلدتلق دعدددقدتاقدودددهي دأمددد ددتددوندعضددوهدعددمددحدد دلتدةدد دتلددهولدتلا بيدد دلدفدددقد ددهو  د

 د. اندتظق د دتلا بي دتلمسدثم هندتلا ش دوددتجودتادقدلدتلمسدثم هندودتلامدل دتلمد   
 كات النقل:بتعزيز ش -5

مددد دتلا بددودتل سددمودتلمتدد وألد بددادتلددهولدتلا بيدد د تدد  دقدسدد  دا ددهدمددنددتثادد دتا د
دودتلدحدد  دتلجددهيدلددوز تءدتلاقددلدتلادد شد ددجدددهدتلددهةوداحددود ادددءدتدد  دقدداددوهد فوتئددهدحهاهيدد 

دتقدودهي دودتجدمدعي دعهاه دعلىدهولدتلادل دتلا بو دودال دظ مي دهو دتلسد  دتلحهاهيد 
دلما مدد دتلا بيدد دوتحدده دمددندتلماددد جدتلقلالدد دةودتيقليمددو ددةددودتلامددلدتاقدودددهيدتلا دد يد

دجهتداددمل د اتدتل بادةيمدد ااعد.
د
د
د
د
د
د
د

د
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 المبحث الثالث: التجربة األوروبية للتكامل اإلقليمي
دتت د دما قد دتقدوددهي دةدودتلاددل دوددج بد ددتدمليد دة هده دمدندحادثديمثلدتادحدهدتظو وبدو

لوحده دودتلددودتسددم قدعلدىدمدهلدأتثد دمدندتياجدزتقدتلدودحققدعددودوضادعددعلىدمتد مدت
 دددلدوتزيدمددودتل دد ومدلعدددد دةدد دد ائددقودلدد ددتددند دداهدتلدج بدد دولادده دتلودهة د ددلداود دقدد ن د

تلسيدسددددقدتاقدوددددهي دودتلمدليددد دمدددودددددوة دتل عيددد دتلسيدسدددي دلدددددم ندعمليددد دتلدتدمدددلدداسددداجد
قهيدد دوددمثددلدتلدج بدد دتاقدودددهيدتظو وبددودمددندتلووددولدتلددىد ددهمدتلوحدده دتاقدودددهي دودتلا

تهقدللددهولدتلدددودد هددهدتلددهوولدةددودتدفدقيدددقدوددتدددالقددجد هدد ديقليميدد  دودلقددهدزددتظو وبيدد دقددهو 
ده علدىدتلمسددولدتلاددلمودودأود قد داتدتلدتددلدااددةلدتلوايددقدتلمدحدأ مي دتلدج بد دتظو وبيد د

تلوددددااهانددتظم ه يدددد دعلددددىدجميددددودتظودددداه دودالاددددشدهو تدتقدودددددهيددودسيدسدددديددمعمددددددعلددددى
 تيقليمودودتلادلمو.
 : نشأة و تطور االتحاد األوروبيالمطلب األول

 دسو  دددد داددقدهولدد د28تادحدددهدتظو وبددود ددودع ددد  دعددنددتدددلدسيدسددودودتقدودددهيديضدد د
د اددادسددل ددعددتلددىدتلمؤسسدددق ددفددواد دداهدتلددهولد2013  وتديددددتلدددودتاضددمقدةددوداولاددود

ثد دملاوند الومد دم بودوديق ندةاعدددأتد45حدهدمجدما دتلدد ا دللدتدل دد لادمسدح دهولدتاد
اسددم  دودداد دد د ددلدمددندألمدايددد د لجي ددد دة اسددد دلي سددم و غدود ولاددهتدتلددهولددملاددوندد510مددند

دتلمؤسس دلالدحده.
 (1951 - 1945الفكرة األوروبية ) بداية :أوال 

لميد دتلثدايد  دةلقدهد دادقدتلىداعديد دتلحد شدتلاددجودتلم ده  دتظولىدلاتي دتادحدهدتظو وبود د
تداوبعددمدندمدندأجدلددو ادهدتلسدال دودددؤمندد  هقد تلدىدياجددهدددل دتلفدد  ددسداىأو و ددواللد

د1948مدددد لد17وددتفدددلد عددد داوعدددددمدددندتظمدددندتلداددددوندزدةددداددتلددد اا دموتجعددد د اضدددعد
وقاددددقد ددددلدمددددندة اسددددددودهولدتلاوايسدددد ود) لجي ددددد د ولاددددهت دلتسددددم و غ(دودتلمملتدددد دتلمدحدددده د

ودتلدددوددددا دعلددىدقيددد دتدحدددهدع بددودمددندودداللديقدمدد ددادددوندةددودمودلدد دداد دده د  و سددل''''م
 إاتددءددود ودمددد ددازهزهد اهدال د دتقدودهي  دتجدمدعي  دثقدةي دودتلهةدألدتلمتد  تلمجداق

تلىد ادهتدودتلوايددقدد ديضدة دحل دتمدلدتظ لسودودتلايديض دتلاهاهدمندتلهولدتظو وبي 
موحده د دهأقدد د حدودود دةدود دلدد دودةدودافدلدتلوقدقد دادقدة د  دأو و ددم ه يد تلمدحه دتظ
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للدتدمدلدمدندةوددلد دتلفدد  دد حدثدعدندامدواجددقيده دة اسددودألمداي دتلت بي  دةلقهد داقدأو و د
 جيددد ددتدديا دأندا ادددهدعاعددددتددد قدحدد شدجهاددده  دودلقدددهدددد ددجسددداهدتلف دد  دعدددند  هددجدوزهددد دتلو

يلددىدوضدددودد1950مددديدد9ودتلددايدهألدةددوددودد هقدلددد دةددودددن'''' وبدد دتدددومدساددات دتلف اسددي 
 دداندة اسددددودألمدايددددتادحدهيدد  دتودددد دمتددد   ددسددل  ق دددعودتلفحدد دودتلوددلشددحددقدوودددي د

تدددومدند ددداتندتلق ددددعاندتاقدوددددهااندعلدددىدوجددد دتلوودددو دا د د عمددددد ودددادع دتظسدددلح ددددددددد
 1ود ودمدداعهمديلىدضمدندتلسال .

 ة للفحم و الصلب:الجماعة األوروبي 
للفحدددد دددددددددددتظو وبيدددد تلماتددددئ دللجمدعدددد ددددددد دتلدوقيددددودعلددددىدتلماد دددده د1951أة هددددلدد18ودةددددود
ةدددودتلادودددم دتلف اسدددي د دددد هلدمدددندق دددلدة اسدددد دألمدايدددددتلت بيددد  ديي دليدددد د لجي دددد ددودتلودددلش

لدعلدىدمداودتلد دودال دمندأجلدهع دوادعدقدتلفح دودتلولشدتظو وبي لتسم و غدود ولاهت
دحدددهاثعددودزهدددده دتاددجعدددددوددازهدددزدتلد ددددهلدةدددود ددداهدتلودددادعدقدمددددد ددداندتلدددهولدتلموقدددودعلدددىد

ةدود داهدتلفدد  دوديادززدةودأو و دددود ودمندتيا دأنداهةود اجل دتلدامي دتاقدودهي ددتادفدقي 
اندمددندقدده دعددتياددجيدد  دودلقددهد داددقدتادفدقيدد د مثد دد دأولدتدفدددقداعددهمدتلددىددح هدد دتلدقددد شد دد

أنداجادلدأو و ددددقد  دمودا  دددتظ  تمدتلمدودوم دواللدتلح شدتلادلمي  دود دودمدندتديا 
 ادده ددود تدد لدمسدددقلد ااددهتدعددند ددلدمدددد ددودددديثا تقدود جيدد دةددوددلدد دتلفددد   دودودودد ددلدد د

 2تلودو د دلوايدقدتلمدحه دتظم ه ي دمندواللدمو ادمد تدددل.
 (1957معاهدة روما ) :ثانيا 

تدددءدتلجمدعد دتظو وبيدد دللفحدد دوتلودلشدهو تدمعمددددةددودددد هندتادحدددهدتظو وبددودلقدهد دددنديا
حاددثدسددمحقدتادفدقيدد دةددودياجدددهداددوألدمددندتلثقدد د دداندتلددهولدتظعضدددءدودودد د دداندتلتدد هماند
ة اسددوألمدايددوقهد اتدتلاجدحدعلىدياتدءدما مدقدأو لد مددجمدع دتل دق دتلا ه دوتلجمدعد د

ت لدتلجمدعدقدتلثالث دمجدما دمدديسدمىد"دتلجمدعد دتظو وبيد "دوالد دتاقدودهي دتظو وبي دلد
أاددندقدد  قدتلددهولدتلسددد دداماددجدد1957مددد لدد25مددندودداللدتلدوقيددودعلددىدماد دده د ومددددةددود

تلداددددوندةيمددددد ااعمدددددلددادددهلديلدددىدتلمجددددلدتلسيدسدددودوتاجدمددددعود عدددهمدتلوودددولديلدددىدسدددوقد

                                                           
 .36، ص 2004بيروت، الطبعة األولى،  ، مركز دراسات الوحدة العربية،عربيا االتحاد األوروبي و الدروس املستفادةحسن نافعة،  1

2 ALTERNATIVES ECONOMIQUES, Thierry Pech, comment sauver l’industrie  alternatives économiques, 

hors-série n° 93, 2012, P 64. 
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ؤولدتظمدددوتلدولدحقادددجدالددد دوضددداقدمتدددد   ددسدددمقد ح هددد دح  ددد دتظتدددود دوتل ضددددئودو د
د1تادفدقي دمجموع دمندتظ هتمددمثلقدةو:

 دتظعضدء.ديلتدءدتلقاوهدتلجم  ي دوتلتمي دتلمف وض دعلىدد دهلدتلسلود اندتلهولدو
 دة اد سو دجم  ي دموةه دوسيدس ددجد ه دمتد   ددجدهدتلهولد ا دتظعضدءد
 دلهولدتظعضدءدح ه دتادقدلدتظتود دوتلوهمدقدو ألدتلمدلد اندت
    دوضودسيدس دز تعي دمتد
 دوضودا د ديماودتسدتاللدتلمادةس دةودتلسوقدتلمتد   د وو  دسائ د
 دوضودسيدس دمتد   دللاقلد
 ودددالحدأيد يودددهت ددتددد هادقددضدددمنددادسدددجدتلسيدسددد دتاقدوددددهي دللدددهولدتظعضددددءدوت 

دوللدةودمازتندتلمهةوعدق.
 و اددد دللامددددلدودحسددداندمسددددولدياتددددءدوددداهوقدتجدمددددعودأو وبدددودلدحسددداندةددد  دتلد

دمايتدع .
 داجد اندتلا  دتلدت هاي سادا ي دأعمدلدتلسوقدتلمتد   دعند  هجدتلد
 تاتدءد ا دتو وبودلالسدثمد دلدموهلدعمليدقدتلدوسيودتاقدودهيدةدودتلمجموعد دوولدجد

دموت هدجهاه .
 لددد دتلامددلدعلددىدزهددده دتلد ددددهلدتلدجددد يد دداندتلددهولد اددد دتاعضدددءدوهولدتلمجموعدد دوا

دلحهوثدمزههدمندتلدامي دتاجدمدعي دوتاقدودهي .
 (1992ت )يخمعاهدة ماستر  : ثالثا 

د1993ادوةم  دد1وهولدقدحادزدتلدافادايدد1992ةيفد يدد7قدةودهود ددوقيودماد ه دمدسد د
مددندق ددلدتثاددودعتدد  دهولدد ديقدمدد دوحدده دأو وبيدد ددحددلدمحددلدا ددد دتلجمدعدد دتظو وبيدد دو ددودمدددد

ليددد ددوثادددجدتلاالقددددقد ددداندتددداوشدأو و دددددوقدددهددضدددماقد ادددوهد ددداهديمثدددلدم حلددد دجهاددده دةدددودعم
د2:تلماد ه دتلاهاهدمندتظ هتم

 دتلدحقاجدتلده هجودلالدحدهدتاقدودهيدوتعدمدهدسيدس دود جي دموحه ديم نددحوهلعد
ديلىدهةدألدمتد  .

                                                           
 .102 .، ص (1997 ،عهد التخطيطممكتبة  )مصر :ها املتوقعة على االقتصاد املصري الشراكة األوروبية واألمريكية وآثار فادية محمد عبد السالم،   1
 .17 .ص ،(1999أكتوبر  ،جامعة الدول العربية)تقويم أثر اتفاقيات الشراكة العربية األوروبية على الزراعة العربية،املنظمة العربية للتنمية الزراعية   2
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  دديسدديلدموت ادد دأو وبيدد دودقويدد دتااوددعد د دداندتلددهولدتلتايدد دوتلفقادد  دوتلداعددهد مسدددعه
دتظوا  دهوندتلمسدلد دلج ع دتلو اي .د اه

 دوسدددديودتلسيدسدددددقدتلعدهةدددد ديلددددىددازهددددزدتلسددددوقدتظو وبيدددد دتلمتددددد   دودازهددددزدتلدادددددوند
دتلدافاايدوتلقضدئودو اتدةودمجدلدتلت   د ديضدة 

 ديضدددة ديلددىديقدمدد دتدحدددهدتقدودددهيدددده هجيدد داددقدأ دد داق دد دضددمندمحدددولدتلماد دده د 
ثدددالثدم تحدددلدحسدددشداددد دتلماد ددده دو دددوديقدمددد دتدحددددهددوتلدددودسددداد دتلدحضدددا دلعدددددةدددو

د1997اقددهيد دداندتلددهولدتظعضدددءداددهولدحاددزدتلدافاددايدةددودمدده دأهاد دددد  ددوندجدددافود
وأنددتددوندتلاملدد دتلموحدده دتلجهادده د ددودتلاددو ودولتددودد1999جدددافودد1وأقوددد ددي ددوند

ل سدمي ددو قدأيدهول دعضودمؤ ل دلهوولد اتدتادحدهدتلاقهيدوجادلدتلادو ودعملدعدددت
اجددشدعلاعددددتجديدددزد اددادتلتدد و دتلدددودمددندواللعدددداددد دتلحفدددعدعلددىدث دددقدوتسدددق ت د
تلاملدددد دتلجهادددده دوتلتدددد و ددادددده جددحددددقدتدددد و دمدليدددد دوتدددد و دأودددد لدادالددددجد مسدددددولد
تظسدددداد دتلفدئدددده دوسددددا دتلودددد مدوتلتدددد و دتلمدليدددد ددضددددوداسدددد  دعجددددزدمازتايدددد دتلهولدددد د

 دي  دتد  دومدندوداللدتلدوقيدودد %60دواس  دهاندعد داددداهلد%د3تلاضودادعند
علىدتلماد ه دهولقد لدهول دعضودةودسلي دزمايد ددادعدود دااضدمد ديلدىدتادحددهدةدود
حدلدد دتجديدددزدجميددودتلتدد و دوالدد د اددهدموتةقدد دتلمجلددلدتلددوزت يدلالدحدددهد تدد لداعدددئود

د.علىدتاضمد دتلهول 
 (1997معاهدة أمستردام ) :رابعا 

وهولدقدحادزدد1997أتددوب دد02علدىدماد ده دأمسدد هت دةدودوقادقدهولدتادحددهدتظو وبدود
ودادمددددهد دددداهدتادفدقيدددد دةددددودم جاادعددددددعلددددىدتل  دددددئزدتلثالثدددد دد1999مددددديدد01تلدافاددددايدةددددود

لماد دده دمدسددد ددحددقدودؤ ددهدم دددهئدتلح هدد دوتلهيمق ت يدد دوتحددد ت دحقددوقدتياسدددندوقددهدحددههقد
دماد ه دأمسد هت دأ هتةعددعلىدتلاحودتلددلو:

ل جدددلدتدئمددد دتلحقدددوقدوضدددمدندتحد تمعددددددتدددملدتلحقدددوقدتاجدمدعيددد دوتلمسددددوت د دددانددوسددديودقد-
دوتلم أ دوتلوهمدقدتلادم دوياززدحمدي دتلحقوقدتظسدسي دو ح  دتلدمااز.

دلدتظعضدءدةودمجدلدتلدو ا داساجدتلسيدسدقدتلو اي دللهودد-
دمدعي دتلمدالق د   ومدتلاملدةودتلماد ه .يهمدجدتلسيدسدقدتاجدد-
دحمدي دحقوقدومودلقدتلمسدعلتاندوتلحجدةودتلحوولدعلىدتلمالومدقدوتلتفدةي دد-
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ددددددددءدما مدددد دتلح هدددد دوتظمددددندوتلاهتلدددد دودسددددعالدح هدددد دتلح  دددد دودقويدددد دتلدادددددوندتلقضدددددئوياتدددددد-
دتل قد  دعلىدتلحهوهدتلود جي دللهولدتظعضدءد دادحدهدتظو وبوددو
دحدددددهدودازهددددزدتلدادددددوندعلددددىدمسدددددولدأعمدددددلدتادتددددجيودمتددددد   دتل  لمدادددددقدتلو ايدددد دةددددودد-

دتلسيدس دتلود جي دوتظمن.
وسدديودوددالحيدقدتلسددل دقدتلدتدد هاي دلل  لمدددندتظو وبددودمددندودداللدتلدوسدديودةددودد  اددجددد-

ديج تءتقدتلمتد   دةودتدودادتلق ت د اندتلمجللدوتل  لمدندعاهديق ت دتلاوو دتلدت هاي .
 (2001معاهدة نيس ) :خامسا 

هولدددقدحادددزددود2001ةيفددد يدد26تادحددددهدتظو وبدددودعلدددىدماد ددده داددديلدةدددوددوقادددقدهول
جدددلديودددالحدتلمؤسسددددقدألقدددهدجددددءقد ددداهدتلماد ددده دمدددنددود2003ةيفددد يدد01تلدافادددايدةدددود

تظو وبي دومدجعددمسدؤوليدقدجهاده د عدهمدوضدودأسدلدتدحددهدموسدودمدندوداللدتاضدمد دهولد
دأقولدةودتلدت هود مددددضدماقدتلماد ده أو و ددتلوس ىدحاثدد دماقدتل  لمدندتظو وبودهو تد

 ادادتظسدلدتلقداوايدد دتلودود د ددظحزتشدتلسيدسدد دةدودتل لددهتندتظعضددءد مدددددد ددازهدزدم ددهأد
تلدادوندتلماززدمندواللديزتل دحجدتلاقادولقهد دندللماد ه د اادتلااوشدةالىدتلد   دمدند

 ديدود ائددقدتادحددهديادتاددتعدمددههدمدندق دلدجمدتعدمددهدماثددقدتلحقدوقدتظسدسدي دوداللدتلقمد دو
لدد دي ددنديملدد دأيدوددف دقداوايدد ديلزتميدد د عددو ددوزهددودجاددهيدلدوددوتقدتلمووودد دلتددلدهولدد د

لدىد ولادهتدعديمداقدتظةضدلي دللدهولداتقدتلتثدةد دتلسد داي دتلادليد دمثدلدتسد دايددودةودتلمجللدو
اددديلددأيدةدددودتلفدددد  دمددددد دددانددوقيدددودماد ددده د2002حسددددشد ددددقودتلدددهولدتظعضددددءدوةدددودسدددا د

وهوولعددحازدتلدافاادد دوضودتدفدقي دمندأجلدتلدف ا دةودمسدق لدتادحددهدوجددءدةدودمضدموند
تادفدقيددد ديعدددده ددحهادددهدتظ ل يددد دةدددودثلثدددودتلدددهولدتاعضددددءدتلددددوددمثدددلدمددددداديقدددلدعدددندثدددالثد
أومددددلدسددد دندتادحددددهد مددددددضدددماقدتادفدقيددد دتلاقدددد دتل ئيسدددي دظعضددددءدتلمجلدددلدتظو وبدددود

د. ولاهت دأو وبودو ودمددد د ةض دةودة اسددودتقدم دهسدود
 (2007معاهدة لشبونة ) :سادسا 
ةدددودلتددد وا د لددد دتلمجلدددلدتظو وبدددودادددهو دح وميددد داعدمددددهد ددداهدد2007جدددوتندد23ةدددود

وأ لددجدعلددىدماد دده دلتدد وا دةددودة اسددددتسدد د"دماد دده دتيوددددددالح"دو ددودد2009تلماد دده دق ددلد
تل ئيلداي ددددوادسد  دددوزيدةدودادددفلدتللقددءديادأاد دلد دافلدتاس دلمت وألدمقد حدقه دمند  مد
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دحدددة دماد دده دليتدد وا د وددف دودودد دعلددىدأسدسدديدقدتلمتدد وألدتلدددودحددههدعددتدفدقيدد دديادمددهدو
 مسدق لدأو و ددوجو  دماد ه دلت وا د ودويد  ديجد دقد تيندثالثديت دليدقد ئيسي :

د وبي ول دوو  دتاجد ي دعندمت وألدتلوحه دتظودد-
عددددده ددا ددددي دتلحيددددد دتلسيدسددددي دوتلمجدددددلدتلسيدسددددودتظو وبددددود وددددو  دددادمددددلدمددددودتلزهددددده ديدد-

دتلمسدم  دةودعههدأعضدءدتادحده.
حوهلدتادحدهدتظو وبوديلىدقو دتاسددق ت دهتودلدوودد جدتلقدد  دوامدواجدهيمق ت دودمادود ددد-

ديقدهيد  دةودتلا د دتلادلمودتلجهاه.
د1الو:دمدلقهددق  دمندواللدتلماد ه ددو
دماقدتلدحدهدوف دتلتووي دتاعد د ه د-
دلملزم تماقدماثدقدتلحقوقدتظسدسي دوف دتلقو دد-
د دللمجللدتظو وبودوتلدولودعندا د دتلمادو  .ياتدءد ئدسي دمسدق دد-
ددددددددددتلح ومددددقددلقددد ت دتلجمددددعود جادددلدقددد ت تقدمجلدددلد ؤسددددءدتلدددهولدوتد دددوه د ي دددلدتدوددددادد-
ودمجداقدتودودد دتادحددهدتاقدوددهي دوتاجدمدعيد دوتلسيدسدي دقد ت تقدمجدللدتلوز تءدةدو

أ ل ي دعلىدأسدلدقدعده دتلدوزندتلدودوهدودتلاسد ودوةقدددلادههدسد دندتلدهولدتظعضددءد دسددثادءد
دد.ألتلسيدسي دتلود جي دوتظماي دتلمتد   دتلدودداملد قدعه دتيجمددقضديددتلا  دتلض ه ي دو

دددود  دلفدد  دعددماندواود دقد لد دللدجهادهدمد  دوتحده دحدهداد دتاتسدحهتثدماوشد ئيلدتاد-د
دتظماي دتلمتد   .د اتدماوشدوزه دتلود جي دتادحدهدتلمسؤولدعندتلسيدس دتلود جي دودو

 تطور عضوية االتحاد األوروبي :سابعا 
وددددددداللدسددددددداوتقدتلسدددددددداادقد دادددددددقدسيدسددددددد دتلمجموعددددددد دةيمددددددددداوددددددد دتلدوسدددددددوددسدددددددا دوةدددددددجد

د2.تدجد دندمودلفدن
أيددوسيودةودتلاضوي دممددد ددنديقضدودتلوقدومدعادهدتلحدهدتظهادىددتوسيع نطاق التكامل:* 

دتلايدمثلد د ت   دتلدجد  دتلح  دتلوادعي دوتلثداود قيده دتلجا تلدهيتول.
أيدتمدهتهدوالحادعدديلىدمجداقدجهاه دو ودمدددأعددقدتاضدمد د  ه دايددددتعميق الجماعة:*د
قدأنداا ددددويدتادحدددددهدتاقدودددددهيدعلددددىدأ ادددددهدسيدسددددي ددعددددههدتلددددهولدتلمحدادددده دتلدددددودوتددددادو

                                                           
1 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 
 .193-192 .ص ص سابق،، مرجع ، التكامل االقتصادي اإلقليمي بين النظرية و التطبيقمحمد محمود االمام  2
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وتلدايدييوداد مسددويدقددالتكامل المـرن وجوه ددوواللدتلدسااايدقد ع قدهعو ديلىدمدديسمىد
مدفدودددد دمددددندتلداماددددجدةددددودا دقدددددقدمودلفدددد دلدددددم ندمددددندتددددمولدتلجوتاددددشدتلسيدسددددي دتلهتوليدددد د

ندتلد تجددودعددندمددددددد دتاجدددزهدمددندوتلود جيدد د قدده دمحددهوهداديتددا ددوددومد اددادتظعضدددءدهود
عمدددجدةدددودتلدتدمدددلدتاقدوددددهيد مددددديحددددة دعلدددىدتسددددم ت ددوسددديودتلا ددددقدويالحددد دأنداجددددحد

دتلجمدع دةوددوسيودعضوهدعددمودتاسدم ت دةودداماجدتلدتدملد دنداداج :
 .قه دعددعلىدث دقدجهولد اتدتلداماج ▪
 .علىدتاضمدمعدحهوثدد و تقدةود اادتلهولدأزتلقدأس دشدتعد تادتلجمدع د ▪
زوتلدأسدد دشدتعددد تاد اددادتلددهولداداجدد دد ددو تقدةددودتلضدد ومدتلهوليدد دو  دداتد ددهأقد ▪

تلاضدوي د سددد دهولديلددىدأندوودلقديلددىدثمدايدد دوعتدد وندهولد دو بمدددددضدد د دددقودهولد
 مسدق ال.

د دتي دليد جمدع دتلفح دوتلولشدو و:دألمدايدةودتل هتي د داقدجمدع دتلهولدتلسد دأعضدءد*د
دلجي د دلتسم و غ د ولاهت.ة اسد د 

يلدىدجمدعدد دتلدسددا د ادهدمفدوضدددقددجدددوزقدعتد دسدداوتقدتادعددقدد1973دحولدقدةددودسددا د*د
د دسددفددءدتدا ودووةدددتااضدمد  ض د لدمند  ه دايدد دتا لادهتدوتلدهتامد  د ادهد ةدادتلاد وه د

دمنددض  دق دععددتلسم و.
هيمق ت يدد دةيودد حقدجمدعدد د*دثدد دتاضددمقدهولدتلجاددوشد اددهددتادد دا دمعددددتلسيدسددي داحددودتل

دددددددددوجمدعدددد دتثاددددودعتدددد  د داضددددمد د ددددلدمددددندتسدددد دايدد1984تلاتدددد  د اددددهدتاضددددمد دتلاوادددددندسددددا د
و   دمدد دندلعاتدتلدوسدودمدند لفد دتقدوددهي داداجد ددفددوقدمسددويدقدد1986تل  دتدلدسا ددو

ددقدتلددوددثا  دتلدقه دةقهددق لدعددتلجمدع دح ودددعلدىددديماندحدهوه ددتلجاوبيد دمدندتاضد  ت د
جددسدلادتلددهي دددو هدقدتلاسدد  ه دوسددايددلالسدددفده دمددندتلدد وت ادتلود جيدد دلعدداهدتلددهولدمددودماددد 

لدددىدتلتددد قدتظوسددداديدلعدددددت ميددد دةدددودموتجعددد ددوددددعهدأزمددد دتل دقددد دعلدددىدتظودددلدتل وهدددلدو
دتل  دتدل.د دلاس  دللاوادندوأم ه ددتلالدااي د دلاس  ديس دايددو

يلدددىدومسددد دعتددد دهولددد د ادددهدتاضدددمد د دددلدمدددندد1995دعددد دسدددا دعضدددوي دتلجمد دفادددقتد*دو
ضدلقد دتلسوهه دلد ةادتلا وه دمندواللدتسدفددءدتااضمد دللم  دتلثداي د دال دةةلاهتتلامسد د

دسويس تدتل قدءدود جدتلجمدع .
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أت د ددوسدودمادادديسيسد دليضد دعتد دهولددقد دتادحدهدتظو وبدود دي  دود2004ةودسا دد*دو
و هد د دمدل دد د ولادهت دجمع لادوتايدد دودق د   دتسددوايد دتلمجد  دادفيدد دد دومندأو و ددتلت قي

د2006-2004مليدد دأو ودمددد داندد40,7 ودمدد ل دتادحددهددتلدتي  دسلوةدتيد دسلوةاايددو
مدددندتلاددددد دد%5  ددد دأند ددداهدتلدددهولددسدضدددا داسددد  دقلالددد دجدددهتدلثددد تءدتادحددددهدأيدمدددددياددددهلد

عدههدسد دا ددئ دتلومس دعت دلتندتادحدهدسازههدمدندمسددحد دوتلهتولودتلود دلالدحدهد يعضد
دولتدددد دممددددازهددهدمددندوزندوثقددلدتادحدددهدتظو وبددودوأ ماددد دةددودتلما مدددقدتلهوليدد دوهجاددلدمادد 

دتلقو دتاقدودهي دتظولىدةودتلادل .
وتولدتادحدهدتظو وبوددوسا دت قددليض د دلدمدند لتد هدددو ومدايدددد2007 حلولدسا دد*دو

حددهوههديلددىدتل حدد دتظسددوهدوالدد د اددهد لددشد  و سددلدمددندتلددهولداندتلقيددد د إوددالحدقددلدوددل
دقدسي .
دددددددددليولديلىدثمداي د2013أولدتادحدهدتظو وبودتلدوسود داضمد د  وتديددسا دد*دو

دعت هندهول د اهدجعوهد  ا  ديحاللدتلهيمق ت ي .دو
 داي دمندواللدتسدفددءدمتده  دق  قد دل ي دس دندتلمملت دتل  هد2016جوتندد23*دةود

أو حقدد2017مد لدد29تادحدهدتظو وبودو ودمدديت لدوهم د  ا  دةودأو و ددوةود
دددددتلمملت دتلمدحه دأولدهول دعضودداسحشد سميددمندتادحدهدتظو وبوديت لداد جا دةي 

دمد ديلىعلىدتل   دمند اهدتظزم داددزتلد اد دهولدأو لددمل د    د  ا  دةودتااضدو
د1.تادحدهدعلىد  ت دد  يد

 المطلب الثاني: مؤسسات االتحاد األوروبي
اوو دتلا د دتلمؤسسددودلالدحدهدتظو وبود يا دة ههدمدنداوعد دةدودتلاددل دوهودلد دجدا هدد

هولد دوتلددوددداددزلدعدند ادادد28عندتلا  دتلمؤسس دةودتل لهتندتظعضدءدةي دتل دلادعهه دد
قدمسددددقل ددمثدددلدموددددلقدتادحددددهدتلدددهولودتظو وبدددود  دددلدوتلدددهولدسدددل ددعددتلسددديدهي دلمؤسسدددد

تظعضدددءدةيدد دوموت ادعدددد دداتدولتددلدمؤسسدد دمددند دداهدتلمؤسسدددقددا يمعددددتلوددد دوأعضدددئعدد
دتلمحههاندوداملدوةقددل  ادم دمس  دو دلدادوندمودتلمؤسسدقدتظو لدلالدحده.

 اإلداري المؤسسات ذات الطابع السياسي و  :أوال 

                                                           
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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ددلي :مؤسسدقداتقدتل د ودتلسيدسودوتيهت يدلالدحدهدتظو وبودمندتلعائدقدتلدددتوندتلدو
 البرلمان األوروبي:  .1

ياد دد دتل  لمدددندتظو وبددودمثدددلدة هددهدمددنداوعدد دمددندحاددثدد  اددجدتلهيمق ت يدد دمداددهه د
تللتدقدويحض دأعضدءدتل  لمدندتلمادو وندتلمادقتدقدتلادمد دوهلا دوندهو تددتلجاسيدقدو
ادئ دددد751ت الدسيدسددقدتادحددهدتظو وبدودوهدديل دتل  لمددندتظو وبدودمدندأسدسيددةودد

ود لدهتدمدند لدهتندتادحددهدتظو وبدد28اد دتادود ع دعند  هدجدتاقدد تألدتلادد دتلم دتد دمدند
يلدىد دلد دمدندد ديضددة تلاوتشدعلىدأسدلدتلجاسيدقد لدعلدىدأسددلدتاادمددءدتلسيدسدود

داو .دو وبود ئيسيدداد دتادود  دلمه دساداندوتظعضدءدتظح ت دويمل دتل  لمدندتظ
د1داززقدسل دقدتل  لمدندتظو وبودوتلدودددمثلدأسدسددةو:د1957ماادسا ددو

  ددؤهيدتل  لمدندهو تد ئيسيددةوديهت  دتادحدهدتظو وبودمندوداللدتلمتدد   دتلم دتد ▪
تادحددهدةودوضودتللوتئقدوتلدوجاعدقدتظو وبي دوالد د دلداددوندمدودتللجاد دومجلدلد

 تظو وبو.
 ددوددة إم دادد د ةددادتلمازتايدد دوديادمددهدتل  لمدددندتلمازتايدد دتلاعدئيدد دلالدحدددهدتظو وبددو ▪

 مددحهثد دلفالدةودتلاهاهدمندتلمادس دق.
د دلداساجدمودمجللدتادحدهدتظو وبودتلدتد هادقدتلددودلعدديق  دتل  لمدندتظو وبود ▪

ودتددددددملد دددددداهدتلدتدددددد هايدقددددددددديثا دعلددددددىدتلحيددددددد دتلاوميدددددد دللمددددددوت ااندتظو وباددددددان
موضددوعدقدمثددلدح هدد دتلح  دد دوتظمددندتلتدداتئودوحمديدد دتلمسدددعل دوتل ائدد دودحدددف د
تلددددهولدتظعضددددددءد حدددددجدتلدددداقادةدددددود ادددددادتلمجددددداقدمثدددددلدتلضددددد تئشدوتلتدددددؤوند

يقددودمقدد دتل  لمدددندةددودسد تسدد و غدحاددثدداقددهدجميددودتلجلسدددقددتلود جيدد دوتلددهةدألدو
داقهدتلهو تقدتيضدةي دةود  و سلدةودحداندأندهو  دتلمازتاي دوددتلادم دللمؤسس دو

دأمدا دتل  لمدندموجوه دةودلتسم و غ.
 مجلس االتحاد األوروبي: .2

ياد  دمجللدتادحدهدتظو وبودأ  دجعدزدادودادتلقد ت تقدةدودتادحددهدوهدتدوندمجلدلد
امدددددعلدددىدد28تادحددددهدمدددندوز تءد هولددد دواداجدمدددودتلدددوز تءدعلدددىدأسددددلدمادددد  دهو يدوت 

                                                           
1 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.  
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 اددهدتلمدده جدةددودجددهولدتظعمدددلدمددندأجددلدتعدمدددهددتدد هادقدأو وبيدد دودقددو دلجادد دأسدددلدتل
مؤلفدد دمددندتلممثلدداندتلددهتعاندللددهولدتظعضدددءد إعددهتهدأعمدددلدتلمجلددلدوهو تقدوتلدددودداقددهد

وتلتدؤوندتلمدليد د دتل ائد دتلموتودالقدتادودداقددتاقدوددهحولدتلقضديددتلادم دتلز تع د
 و دتلسددم ي دتل دقدد دوتلوددادع دتلاددهلدوتلهتوليدد دوتلددهةدألدتلامددلدوتلتددؤوندتاجدمدعيدد دوتلثدد

دددددددتلمددددهاودتلثقدةدددد دودتلدالددددي د...ود ا  ددددددمددددند ئدسدددد دمجلددددلدتادحدددددهدتاو وبددددود   و سددددل
د1الو:دددمثلدتلمعد دتل ئيسي دلمجللدتادحدهدتاو وبودةيمددو

تادحددهدمجللدتادحدهدتاو وبود ودتلعائد دتلدتد هاي دلمجموعد دوتسدا دمدندقضدديدد ▪
 .تاو وبودويمد لدسل د دتلدت هاي د داتد ت دمودتل  لمدندتظو وبو

 .ااسجدتلسيدسدقدتاقدودهي دمدد اندتلهولدتظعضدء ▪
ا ددد  دايد ددد دعدددندتادحددددهدتاو وبدددودتادفدقيددددقدمدددودهولددد دأودمجموعددد دمدددندهولدأود ▪

 .ما مدق
 .تادحدهيتد  دتلمجللدمودتل  لمدندةودممد س دتلسل  دتلمدلي دومازتاي د ▪
دلديقو د ددودادتلق ت تقدتلد  يقي دللسيدس دتلود جي دوتظماي دتلادمد دوالد دعلدىدأسد ▪

 .تلداليمدقدتلادم دتلمدوا د دلمجللدتظو وبو
ااسددجداتددد دقدتلددهولدتظعضدددءدوهدوددادتيجدد تءتقدةيمددددادالددجد دلتدد   دوتلدادددوند ▪

دتلقضدئودةودتظمو دتيج تمي .
 المفوضية األوروبية: .3

مفوضدددي دتظو وبيددد د امدددلد  اددد دعلدددىدمسددددولدتادحددددهدتظو وبدددودحادددثديم دددنددقدددو دتل
تعد د  ددتيهت  دتلم  زه دللمجموع دةمندواللدمؤلفاعددتل دلادعهه  دثالثاندألد دمو د د
دقو دتلمفوضد د دقدهي دمقد حددقدللقدوتااندتظو وبيد ديلدىد دلدمدندمجلدلدتادحددهدوتل  لمددند

اعدد مدددلادشدهو تدأسدسديددةدوديعدهتهدودافادادتلسيدسد دتظو وبودوال دمندأجلدتلموتةق دعل
تظو وبيدد دوق ددلددقددهي دأيدمقددد حددتدد هاوددجدد يدتلمفوضدد دمادقتدددقدأوليدد دمددودح ومدددقد
تلددهولدتظعضددددءدوممثلددودتلودددادعدقدواقد دددقدتلامددددلدو اددادتلو ددد تءدمددندأجدددلدم تعدددد د

                                                           
1 www.eu-arabic.org/concil/html, consulté le 09/09/2017. 

http://www.eu-arabic.org/concil/html
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تلدتدددد هاي ددقددددو دمودددددلحع دةددددودم ده دعددددددو ديضدددددة ديلددددىدمعدمعددددددتيهت هدددد دوم ده تدعدددددد
د1تلمفوض د معد دأو ل.

دتيت تمدعلىددافاادتلمازتاي دتلساوي دلالدحده. ▪
دتلدتفلد د  اجدتلماد هتقدوتلدت هودتظو وبودتلود د عد. ▪
دمثاددلدتادحدددهدتظو وبددودعلددىدتلسدددح دتلهوليدد د دوجيدد دمددندمجلددلدتادحدددهد دسدددثادءد ▪

دتلسيدس دتلود جي دوتظمندتلمتد  .
دددددعضدددوتدادددد دتوديدددد   دحسدددشدقددده تدع دتلادمددد دد28تظو وبيددد دمدددنددددتدددوندتلمفوضددد دو

دي واوندعده دقهدتتلوتدمادوشدسيدسي دةود لهتاع دتظولي .د فدءدع دو
 المؤسسات ذات الطابع القضائي :ثانيا 

د:ددتوندمندود
 محكمة العدل األوروبية: .1

ددمثلدةودد داقدمعم دمح م دتلاهلدةودتادحدهدتظو وبود1952ماادياتدئعددسا د
ضمدندتحد ت دتلقداوندةوددتاا دود  اجدتلماد هتقدوةودي د د اهدتلمعم دةإند

د2:مح م دتلاهلدتلدد ا دلالدحدهدتظو وبودداملدعلى
دتلدحقجدمندت عي دأعمدلدمؤسسدقدتادحدهدتظو وبو ▪
دضمدندتمدثدلدتلهولدتظعضدءدلاللدزتمدقدتلادتئ دعندتلماد هتق ▪
حدلددد د لدددشدقضدددد دتلدددهولدتظعضددددءدومدددندثددد دةمح مددد ددفسدددا دقدددوتااندتادحددددهدةدددود ▪

تلاددهلدتظو وبيدد ددتدد لدتلسددل  دتلقضدددئي دلالدحدددهدتظو وبددودودتدد مد دلدادددوندمددود
دمحدت دتلهولدتظعضدءدعلىدد  اجدقداوندتادحدهدودفسا هدتلموحه.

دددديل دمح مدد دتلاددهلدةددودتادحدددهدتظو وبددودتلدددوداوجددهدمق  ددددةددودلتسددم و غدمددنددو ▪
مدددد دتلاددددهلدوتلمح مدددد دتا دهتئيدددد دو مددددددأندلتددددلدهولدددد دعضددددودلتدعددددددمح مددددداندمح 

تلودودددد دودا دمعددددددتلقددددداواودةمح مدددد دتلاددددهلدمؤسسدددد دمداددددهه دتللتدددددقدودوددددد د
مح مدد دتلاددهلدتظو وبيدد د ددال د دسددوي دتلمادزعدددقد دداندمودلدد دمؤسسدددقدتادحدددهد

لدتظو وبددودوتلددهولدتظعضدددءدةيدد د مددددأادد داجددوزدظيدمددوت ندأو وبددوديقدمدد دهعددود
                                                           

1 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.  

http://www.strasbourg-europe.eu/
http://curia.europa.eu/jeans/jems/t5_5119/fr/
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أمد دمح م دتلاهلدتظو وبي دةودحدل دمدددادالدجدتظمد د دود مدقدداواودادؤث دعليد د
د. ت لدم دت 

 محكمة مراجعي الحسابات: .2
ددأندتلمح م دتظو وبي دلم تجاودتلحسد دقد ودتلمسؤول دعندم تق  دمازتاي دتادحددهد مد

ودةدهدلعداهدتلعائد ديضمندتيهت  دتلمدليد دتلسدليم دلالدحددهدتظو وبدودومدندثد دةدإندتظمد ديادود
دم تق  دجميوديا تهتقدوافقدقدتلجمدع .

د250مدندأجددلدتلقيددد د اتددد دتل قد د ددمدلدد دتلمح مدد ديم دادددقد تد ه د  ادد  دةمدددديقددد شدو
دددددددددددددددددددددددددددتادحدددهم تقددشديقومددوند ددهو تقددفديتددي دلتدةدد دمؤسسدددقدتادحدددهد  ةقدد دممثلدداندعلددىدهولد

لدددوددددها دأمددوتلدتادحدددهدتظو وبددود ادد دأندتلمح مدد دتظو وبيدد دممثلدداندعددندتلما مدددقدتدو
لم تجادددودتلحسدددد دقدادددمددددودسدددل  دقداوايددد دةعدددوددقدددو د دددإ الغدتلعائددددقدتلودوددد د  دةددد د

دتلت .دحداقدتلمودلفدقدو
ةدددود دددلدعدددد داضدددودتلمح مددد دتظو وبيددد دلم تجادددودتلحسدددد دقددق هددد تدحدليدددددااتددد دةدددوددو

و وبدددودويادددهد ددداتدتلدق هددد د مثد ددد دوسدددال دةادلددد دللضدددتادعلدددىدتلج هددده دتل سدددمي دلالدحددددهدتظ
تلمؤسسددقدوتلعائددقدتيهت هد دلضدمدنديهت  دتظمدوتلد تدد لدودحيقد مدددي لدشدماعدددودداللد
تلسا ددقهي دمالح دقدأودي هتءدس تئعدد تيندأيدأح د ددت هاي دجهاه دي دوندلعدددأثد دمددلود

عضددوتدأيدد28سددم و غدوددتددوندمددندعلددىدأهتءدتلجمدعدد دتلمقدد دتل سددمودللمح مدد داوجددهد لت
عضددودعددند ددلدهولدد دياادداع دمجلددلدتادحدددهدلمدده دسددد دسدداوتقد اددهدتلدتدددو دمددودتل  لمدددند

د1تظو وبودعلىدأسدلدمقد حدقدمقهم دمندتلهولدتظعضدء.
 مؤسسات أخرى  :ثالثا 

تلقضددددئوددوديد دهت ديضددددة ديلدددىدمؤسسددددقدتادحددددهدتظو وبدددوداتقدتل دددد ودتلسيدسدددودودتا
د2س دأو لداا  دأ معد. اد دمؤس

 :المصرف المركزي األوروبي .1
تل اددد دتلم  دددزيدتظو وبدددود دددودتل اددد دتلم  دددزيدل لدددهتندتادحددددهدتظو وبدددودتلددددودتعدمدددهقد
تلادددو ودمعمدددد دتظسدسدددي د دددودتلحفددددعدعلدددىدتسددددق ت دتظسددداد دةدددودما قددد دتلادددو ودو دلدددددلود

                                                           
1 www.eca.europa.eu/fr/pages/missioncontrole.aspx, consulté le : 10/09/2017 à 14h00. 
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  دزيدتظو وبدودمؤسسد ددد اد دتلحفدعدعلىدتلقو دتلتد تئي دللاملد دتلموحده دوياد د دتل اد دتلم
(دمندماد ه ددسداا دعمدلدتادحددهدددمثدلد02تلفق  د)د127لالدحدهدتظو وبودوعمالد دلمده د

دتلمعد دتظسدسي دلل ا دةو:
د.دافاادتلسيدس دتلاقهي دلما ق دتلاو وددحهاهدو ▪
د.يهت  دتحديد دقدتلاقهدتظجا ودةودتل لهتندتلمتد    ▪
د.ةودازهزدتظهتءدتلسللدلا د دتله ▪
دةودتلهولدتظعضدء.دتائدمدنتيت تمدوتل قد  دعلىدمؤسسدقد ▪
د.يقددددو دتل ادددد دتلم  ددددزيدتظو وبددددودلجمددددودتلمالومدددددقدتيحودددددئي دتلالزمدددد دللمجلددددل ▪

دد.تظو وبودسوتءدتدمندتلسل دقدتلو اي دأودم دت  دمندتلمدادملاندتاقدودهاان
لعائددددقدهتودددلداددد د ادتل اددد دتلم  دددزيدتظو وبدددود االقددددقدعمدددلدمدددودتلمؤسسددددقدوت ▪

د.تادحدهدتظو وبودوحدىدعلىدتلمسدولدتلادلمو
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية: .2

ددتدددوندمدددندممثلدددودتلفئددددقدتاقدوددددهي دوتاجدمدعيددد دأيدتلامددددلدوأودددحدشدتظعمددددلددو
وتلمدزت عاندوتلمعاادداندوتلو دد تءدوممثلددودتلاقد دددقد عددهمدتتددد ت دتلجداددشدتلتددا ودةددودجعدددزد

أعضدددءدتللجادد دلمدده دأ بادد دسدداوتقدو ددوددامددلد عائدد دد ديجمدددأللددلدتلجمدعدد دويادداندتلمج
تسدتدددد ه دد جدددودتلاعدددددتلمفوضددد دومجلدددلدتلدددوز تءدودوددد د دلاسددد  دللز تعددد دوح هددد دتادقددددلد

ءدللجاد دت دهتءدتآل تتلامدلدوتلاقلدو ال دتلدت هايدقدتلدوددوضدود موجدشدتلماد ده د مدددتند
د. م ده  دماعد

 لجنة األقاليم: .3
د1992تللجادد دمددندممثلدداندلدجعددز دتاقليميدد دوتلمحليدددقدوقددهدأاتددئقدةددودددتددوند دداهددو

 موجشدماد ه دمدسد هوقدلمسدعه دتلمجللدوتلمفوض دولعددافلدتلعي لدتلدا يمودللجاد د
تاقدوددهي دوتاجدمدعيدد دودامدلدمثلعددددتيد ودف دتسدتددد ه دوبودود دةددودتلتدؤوندتلمدالقدد د

ودةدددقدتظو وبيدد دوتلوددادهاجدتلعي ليدد دولعددددتلحددجد دددلدالي دوتلثقدةدد دوتلوددح دتلادمدد دوتلتدد  
دتيقليمي .ت هتءدتل أيدةيمددادالجد دلجوتاشد

 بنك االستثمار األوروبي: .4
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 ددودمؤسسدد ددسدداىدلددهع دتلامددودتاقدودددهيدعددند  هددجددموهددلدمتدد وعدقددسدددعهمددو
 دداتيادتلماد جدتظقلددقهمددوتيسعد دةوديقدم دمتد وعدقددحقادجدأ دهتةددمتدد   دللجمدعد

وأودد لددسدددعهمددحددهاثدأوددحوهددلد اددادتلماتددآقدتلقدئمدد دأودولددجدماتددآقدجهادده دازمدد د
لد ددوه دتلسددوقدتلمتددد   دياتدمددددةدقددقدتحديدجددعدددددتلدموهليدد دقدده تقدتلددهولدتظعضدددءد مددددد
يمددولدتل ادد دمتدد وعدقدةددودأقدددلي دوددد جدتادحدددهدتظو وبددودلمسددداه دسيدسدددقدتلددهع دتلدددود

ددل . دقودأاحدءدتلادهول دةودية هقيددود120تلدامي دمودأتث دمنددد اد ددتلجمدع دللدادوندود
 المطلب الثالث: تقييم بحرية االتحاد األوروبي

 خصوصية التكامل األوروبي : أوال 
لقهداجحقدهولدتادحدهدتظو وبودةوددتوهند ت   دقوي دومؤث  دةيمدد ااعمددعلدىدتلد   دمدند

نديلدىدأندوودلوتديلدىديقدمد دعملد دأو وبيد دموحده دوجوهدةدوت قدعهاده دعلدىد د ت دتللتد دوتلددد ه
حاثديتا دتادحدهدتظو وبود ودتلامدواجدتلدتددملودتظتثد ددقدهمددةدودتلاددل د ادهدمضدودحدوتلود
سدداندعدمددددمددندتلامددلدتلمتددد  دتلمدوتوددلددم اددقدمددندواللدد دهولدتادحدددهددجدددوزدتلاهاددهدمددند

اقديقدمدددد ددجمادددددقدسيدسددددي دتلوددددادشدوددماددددزد دددداهد داددددههدتلوددددو دتلدددددودتدوددددادعددمددددندمحدددددود
وهةدعي دتلسلو دتلمسد دتاقدودهيد هءتد إقدم دتدحدهدجم  ودثد دسدوقدمتدد   دتا القددداحدود
 ادددءدتدحدددهدتقدودددهيدواقددهيديتدد لدقدعدده دللدحدد  داحددودتلجوتاددشدتلسيدسددي دودح  ددقدةددود دداتد

ددددلو دتلمسددد دمددنددتدمددلديقليمددودوددتا ديلددىددتدمددلديقليمددود  ادد د ددلدومدزتاددهدع دد دتلددزمندود
د1أ  دسمدقدتلجمدع دتاقدودهي دةودتآلدو:

 دلقهدقدمقددج ب دتادحدهدتظو وبودعلىدد  اجدا  ه دتلدتدملدتاقدودهيدتلدوددادمدهدعلدى
دتلده جدةودو وتقدتلدتدملدمندم حل دما ق دتلدجد هد دتلحد  ديلدىدتادحددهدتلجم  دودثد ديلدى

يددو ودتظمد دتلدايدد لدشدتدفدقدددسيدسدم حل دتلسوقدتلمتد   دةدادحدهدتاقدودهي دوتلاقهيد
مدددد دداندهولدتلما قدد دودولددود ددلد لددهدعدددند اددادمددندسدديدهد دتلسيدسددي دمددندودداللدتادقددددلد

  اادسل دقدتلهولدتلو اي ديلىدمؤسسدقدتادحدهدتظو وبو.
 لقهدد ادقدهولدتادحددهدتظو وبدودسيدسد دمتدد   دللمادةسد دوالد دمدندتجدلددفددهيدوقدوألد

تقدودهي دوتلدودقهدداتشداداج ددقدهي دتيعداددقدتلددودقدهددماحعدددتلهولدتظعضدءدةودح شد
تلح ومددددقدللمادجددداندتلمحلاددداند دحادددثدأندجميدددودتلدددهولدملزمددد د ددددوة دافدددلدتلمقدددهت دمدددند

                                                           
 .266-261ص  ، صسابق، مرجع ، التكامل االقتصادي اإلقليمي بين النظرية و التطبيقمحمود االماممحمد   1
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تيعداددددددقدوددمددددددودتلمفوضددددد دتظو وبيددددد د سدددددل  دةددددد ادعقو ددددددقدةدددددودحدلددددد دث دددددوقددقدددددهي د
 دتلددوديم دندةاعدددق دولدتلدهع دمسدعهتقدح ومي دادم   دلعدد مدددحههدتلتد و دتاسددثادئي

للمادجددداندتلددداانداوتجعدددوندوددداو دقد مددددددحدددههدتلمادددداا دتلودوددد د  دددلدتلمادجددددقد ودددف د
موحه داس يددو دلددلودجالد دة دتلمادجدقدتلمدوة  دةودأسوتقدتلهولدتظعضددءدمدتدةئد دمدند

 ادحي دتلماداا دممدداولجداوعددمندتلمادةس دتلمتد   .
 تظو وبودمددديسدمىد داقدوددهدتلحد دتلادمدلدوةدجدقدولدتلسدوقدلقهدتدساقدهولدتادحدهد

 يسدددلدلدا يمعددددتل أسددمدلودو داددقدح هودد دةددودافددلدتلوقددقدعلددىدأندادددجدد دأيدماعدددد
احددودعلددىدأندادددجدد دأيدماعدددداحددود أسددمدلي دتلهولدد ددووةددددمددنددتدد ت دتلدجددد شدتلفدتددل د

دعدددقدتلدددودح اددقد ااديدد دتلدددودقدددهقدتلادددل ديلددىدحدد شدمددهم  دومددندجعدد دأودد لدةدددندتلق 
ودو دمندتلهولدتظو وبي د دادقدةدودتلتدلدشد دودتلق دعددقدتلددوددلادشدةاعدددتلح ومددقد

 هو تد د زتدمثلدتلز تع دوتلاقلدوتلوادعدقدتلح بي .
 ينددوة دتي د دتلقداواودوتلمؤسسودوتلايدادادسشدمود دلدم حلد دمدندم تحدلدتلدتدمدلد

ددج بدد دتظو وبيدد دحاددثدأهقدتلداددهيالقدةددودتلقددوتاانوأ ددهتةعددياد دد دمددندأ دد دعوتمددلداجدددحدتل
د دألدتلتفدةي دةوديهت  دتاقدودهدوةوديج تءتقدتلدقدضودأمد دتلمحددت دوددوةا دتلمالود مددقدوت 

تلهقيق دعدندتقدوددهد دلدهولد ديلدىديع ددءدمودهتقي دلتدلدتلقد ت تقدتلمدودا دو داتدةضدالدعدند
مددهاودةددودمددهتواقدتدودددادتلقدد ت تقدتتددد ت دق دعدددقدتظعمدددلدواقد دددقدتلامدددلدوتلمجدمددودتل

وت ع دئعدددددة وددد دةدددوددقدددهي دمقد حددعدددددةدددود دددلدمددددددددد تهدمادسددد ددويودددشدةدددودوددددلقددازهدددزد
 تادحده.

 يندووولدتادحدهدتظو وبدوديلدىديقدمد دعملد دموحده دلد دمادز د  اد  دمدندوداللدتلقضددءد
يدأيضدددعلىدمود  دأساد دتلو مدممددياززد دلض و  دتلدجد  دهتولدتلما ق د مدددادؤه

ديلىدتودفدءدجميدودتلدتددلا دتلمدالقد د دتاد تقدتلاملد د مددداجادلدمدندتلسدعلدمقد اد دأسداد 
تلمادجددددقد ددداندمودلددد د لدددهتندتلما قددد دو دددودمددددديادددززدمدددندتلمادةسددد دويودددشدةدددودوددددلقد

ألدتلمسدعل دودتا ددج بد دتلوحده دتلاقهيد دتلدىدأنداجدحعددداد لدشددقد بددد  اد تد داندتاوضدد
اعضددددءدمدددندأجدددلددضدددااجدد دددداندتلدوجعددددقدتلدددىددح ددد دتلسيدسددددقدتاقدوددددهي دللدددهولدت

 تلمدلي دوتلاقهي .
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 لادددلدمدددندأ ددد دمددددديمادددزدتلدج بددد دتاو وبيددد دةدددودتلدتدمدددلد دددودجدددوهدسليددد دلدوزهدددودتلم دسدددشد
وتظع دددءدتلاددجدد دعددندتلدتدمددلدتاقدودددهيدةددودتلمددهلدتل وهددلدمددندودداللدمسدددعه دتلددهولد

دمدددحدهثد دلاسد  دلدزمد دتاقدوددهي دةدودتلاواددندتاقلداموتدوتلدودداداودمندمتددتلدمثدل
و دددودمدددددجادددلددج بددد دتادحددددهدتظو وبدددودةدددودتلدتدمدددلدتاقدوددددهيددج بددد د تئددده دةدددود ددداتد

دتلمجدل.
 حاد االوروبي في التجارة الدوليةمكانة االت :ثانيا 

 مساهمة االتحاد األوروبي في التجارية العالمية: .1
ولدد د(دتلوددان دتلوايدددقدتلمدحدده دتظم ه يدد دماددادهد28داد دد د ددلدمددندتادحدددهدتظو وبددود)

)و ودتلسا دتلددودتدعهدةيمدددتادحددهدتظو وبدودأت د ددوسدودلد دمادادياتددئ دمدندد2004سا د
سدلودواللدتاضمد دعت  دهول دأو وبي دللدتدل(دتت  دثالث دةدعلاندةود  دتلدجد  دتلهوليد دلل

تقد+دوت هتقد(دللتيداددددقد ددددنديجمددددلودتلدجدددد  دةدددودتلسدددلود)دودددده دد2015و حلدددولدسدددا د
 يد دتاقدودهي دتلثالث دمدقد ب دحاثدقه دحسد دتلدجد هد دللسدلودةدودتلوايددقدتلمدحده دتظم ه

مليددد دةددودتلوددداندثدد ديدديدودتادحدددهدتظو وبددودةدددودد3572مليددد دأو ود مدددد لتددقدد3633
ددددومليدددد دأو دد3518تلم د دد دتلثدلثددد دحادددثدقددده دحجددد دتلدجددد  دتيجمددددلودللسدددلودةدددودتادحددددهد

عتدد ون(دد)مددودمالح دد دعدده دتحدسدددشدحجدد دتلدجددد  دتل ايدد دللسددلودلددهولدتادحدددهدتلثمدايدد دو
حددهدوةيمددادالجداس  دتلمسد م دةودتلوده تقدوتلوت هتقدتلسلاي دع  دتلادل دةلقهدجدءدتاد

  مدد ودموضقدةودتلت لدتلددلو:د2015تاو وبودةودتلم د  دتلثداي دوال دةودسا د
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Source : http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do  

د

 (11)رقم الشكل 

2015المساهمة في السوق العالمية للصادرات والواردات من السلع لسنة   

 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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تجمددلودتلودده تقدتلادلميد دمدندد2015 لتقدوده تقدتادحدهدتاو وبدودمدندتلسدلودسدا د
للسدا دتلثدايد دعلدىدتلددوتلودحادثدد%17,8لديدودتلواندةودتلم د  دتاولىددد اس  دد%د15,5

أاددنددفوقددقدتلودداندعلددىدتادحدددهدتاو وبددودظولدمدد  دد %16,1مقددهت دد2014سددجلقدسددا د
د%13,4لددديدودتلوايدددقدتلمدحدده دتام ه يدد دةددودتلم د دد دتلثدلثدد د اسدد  دد2004والدد دماددادسددا د

مد وعددد د دددهولدتادحددددهدد %17,4ولدددىدةدددودحجددد دتلدددوت هتقد اسددد  دد ددد دتظ اامدددددتحدلدددقدتلم د
د.د%12,7ث دتلواندةودتلم د  دتلثدلث د اس  دد%14,5تاو وبود اس  د

 تجارة االتحاد األوروبي في السلع مع العالم الخارجي: .2
 دمدددودتلدددهولد اددد دلقدددهددددد دتاتددددءدودوسددديودتادحددددهدتاو وبدددودتلدددىدزهدددده ددجد هددد دتلود جيددد

دوت هتق(دمددددتظعضددددءدوقددده دتجمددددلودتلدجدددد  دتلود جيددد دةدددودتلسدددلودلالدحددددهد)ودددده تقد+د
د2015 فيفددددمقد ادد د سددا ددتاوفدضدددحاددثدسددجلقدد2016مليددد دأو ودسددا دد3456قيمددد د

ةلقدددهد دددلدتلمادددزتنددتااوفددددامليدددد دأو ودوعلدددىدتلددد   دمدددند ددداتدد3519حادددثدقددده قد ددددد
مليدددد دأو ود اامددددد ددددنديقددده دسدددا دد38يقددده د ددددددةدئضدددديسدددجلددتلدجدددد يدلالدحددددهدتاو وبدددو

د.أهادهدلمليد دأو ود مدد ودم اندةودتلجهودد59 دددد2015
 (23جدول رقم )ال

 تطور التجارة الخارجية في السلع وصافي الميزان التجاري لالتحاد االوروبي 
2006-2016 

 الوحدة : مليار دوالر                                                           
د2016د2015د2014د2013د2012د2009 السنة

د1747د1789د1701د1736د1690د1094 الصادرات
د1709د1730د1692د1687د1799د1238 الواردات

د3456د3519د3393د3423د3489د2332 إجمالي التجارة
د38د59د9د49د109-د144- صافي الميزان التجاري 

 : علىدتل ت ادمددح  داعدمدهدعلىدقدعه د يدادقدد دلش:دمندتعهتهدتلوه تلم
ددhttp://ec.europa.eu/eurostat/data/databaseد

د
د

حدددهتدةددودحجدد دمددندتلسددلودمددوددتاوفدضددد2009ة ادهدأند دددنديتددعهدتادحدددهدتاو وبددودسددا د
تظ بدودسداوتقدتلالحقد دلاودلددوداللد%58,7معمد دقده هد ددددتلادل دتلود جودد ددسجالدزهدده 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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مليددددد دأو ودثدددد دد1736ظاددددندقدددده دحجدددد دتلوددددده تقد ددددددد2013تلددددىدمسدددددولدقيدسددددودسددددا د
لداددوهداحددودتا دفدددألدد%1,9ولتددند اسدد  دقلالدد دقدده قد ددددد2014تاوفضددقدمدد  دأودد لد سددا د

يمدد دتجمدليدد دقدده  دددسددجلد قدد دقيدسددودجهاددهدلد لددادقلد2015سددا دد %5,1 دددددد زهددده دقدده  دد
د.%2,4 اس  دد2016وفادم  دتو لدسا دودلداأمليد دد1789

لدوددلدتلددىدتعلدىدمسدددولدلعددددد2012ةيمددداودد دتلدوت هتقدةقددهدسددجلقد قمدددقيدسدديددسدا ددو
مقد اد دسدا دد %45,5 ددددمليدد دتو ودتيد اسد  دت دفددألددقده د1799 قيمد دتجمدليد دقده قد ددد

لدسددجلداددوألدمددندتاسدددق ت دةددودد%6,2 اسدد  دد2013لددداوفاد اددهدالدد دةددودسددا ددد2009
,د2ةدودتلسداداندتلمق لدداند اسدشددأل دفدداتلدوتودلدد%0,3 زهدده د فيفد دقده قد ددد2014سدا د

 .2012علىدتلدوتلود اامدد لقدهوندتلماهلدتلمسجلدسا دد% 1,2ودد%د2
 داقد لدمندتلوايدقدتلمدحه دتام ه يد دوتلوداندأ د دتد ه انددجدد هاندد2015ةودسا ددو

لالدحدددددهدتاو وبددددودةلقددددهدسددددجلقدتلوايدددددقدتلمدحدددده دتام ه يدددد دمددددودتادحدددددهدتاو وبددددودحجدددد د
مددددندتجمدددددلودتلدجددددد  دتادحدددددهدد%18مليددددد دأو ودو ددددودمدددددديمثددددلدد619م دددددهاقدقدددده قد دددددد

مليددد دد521تظو وبددودةددودتلسددلودلددديدودتلودداندةددودتلم د دد دتلثدايدد د حجدد دم دددهاقدقدده قد دددد
تجمدلوددجد  دتادحددهدتظو وبدودةدودتلسدلودوتلددود دادقددقده دمندد%15أو ودو ودمدديادهلد

دد1تيدأاعدددضدعفقدواللد اهدتلفد  .د%7 ددددد2002سا د
 دداتدوقددهدسددجلقدألمدايددددأت دد داسدد  دمسددد م دمددند دداندتجمدددلودحجدد دتلدجددد  دتلود جيدد دةددود

و ددددال د28.7%تلسددددلودلددددهولدتادحددددده دةلقددددهدتحدلددددقدتلوددددهت  دمددددندحاددددثدتلوددددده تقد اسدددد  د
د مدد ودموضقدةودتلت لدتلددلودد%د18.8لاس  دللوت هتقد اس  د د

د
د

                                                           
1 communiqué de presse, Commerce international de bien en 2015, , Eurostat, mars 2016, P 01. 
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الصادرا  الواردا 

د
 : علىدتل ت ا  داعدمدهدعلىدقدعه د يدادقدمددح د دلش:دمندتعهتهدتلوه تلم

د
د

 basehttp://ec.europa.eu/eurostat/data/data 
وتلدددددودد%10,5وة اسددددد دددددد%10,5وتي دليددددد ددددددد%11لقدددهدسددددد مقد دددلدمددددند  ه دايددددد ددددددو

دتحدلقدتلثالثدم تددشدتلددليد د ادهدتلمدايدددمدندحادثدتجمددلودتلودده تقدوقده قد اسد  دتلدوت هتق
لددديدودةددودتلم تدددشدتلثالثدد دد%د9,4وة اسدددد ددددد%14,2 ولاددهتد ددددد%16,6 ددددد  ه دايددد ددلدمددند

دلمدايد.أ اهد
دددسددجلقدألمدايددددأت دد دةدددئادةددودتلماددزتندتلدجددد يدمددند دداندتلددهولدتادحدددهدتاو وبددودقدده ددو
 اامددسجلدأعلىدعجزدةود ولاهتد قيم دتجمدليد دقده  ددد2016مليد دأو ودةودسا دد180,9 دد

دمليد دهوا .د115,9
 التجارة النسبية لدول االتحاد األوروبي: .3

تلدجمدددودتلدتددددملودهو هدةدددودداميددد دتلدجدددد  ددمدددندتلمؤتددد تقدتلددددوددسددددوه دلقيددددلدةادليددد 
مددددقيمددد دد2016تلاسدد ي دةلقددهد لددادحجدد دتلم دددهاقدتلاسدد ي دلددهولدتادحدددهدتظو وبددودسددا د

 دلاسدد  دلحجدد دوددده تقدهولدتادحدددهدتاو وبددودد%78مليددد دأو ودتيد دديتث دمددندد3110
 ددودم دداندةددوددمليددد دأو ود مدددد1747تلددىدتلادددل دتلوددد جودةددودافددلدتلسددا دوتلدددودقدده هد دددد

تلاتدد ونددتلجددهولدتلسددد جدةلقددهدسددجلقدتلدجددد  دتلاسدد ي دلددهولدتادحدددهدتاو وبددودتلثمدايدد دو
سددجلقدد2016علددىدتلدددوتلودحاددثدةددودسددا دد2009زهددده دسدداوي دمسدددم  دوالدد دماددادسددا د

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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د%د7و ومدايددددد ددددد%11,2ق ددد  دأت ددد داسددد  دزهدددده دةدددودتلدجدددد  دلدددهولدتادحددددهدقددده قد ددددد
د4,8ولتسدم و غد ددد%د7,7ندسدجلقدمدل دددأت د داسد  دتاوفدداد ددةدودحداد%5,7و  وتديددد

وهوجددهدد ددداند  ادد دمددندحاددثداسدد  دتلمسددد م دةددودتلوددده تقدمددندد%د4,3وب ه دايدددد ددددد%
قده دحجد دودده تقدد2015تلسلوددودل دهولدتادحددهدتاو وبدودةحسدشدتحوددئيدقدسدا د

أو ود دلاسدد  دلق دد  د مدددددمليددد د1مليددد دأو ود اامدددد لددادد505ألمدايددددللددهولدتاعضدددءد دددد
د: ودموضقدةودتلجهولدتلددلو

 (24جدول رقم )ال
 2015-2009-2003 للسنوات البينية لدول االتحاد األوروبي صادرات السلع

 الوحدة:مليار أورو                                                    
 متوسط معدل النمو السنوي  2015 2009 2003 الدولة

د06د101د65د51 بلجيكا
د11د08د04د02 بلغاريا

جمهورية 
 التشيك

د13د24د12د05

د06د33د22د17 الدانمارك
د07د505د300د231 ألمانيا
د12د03د02د01 استونيا
د04د52د32د31 ايرلندا
د09د12د07د04 اليونان
د08د89د49د34 اسبانيا
د04د188د130د115 فرنسا
د07د04د03د02 كرواتيا
د06د187د121د97 ايطاليا
د14د01د00د00 قبرص
د17د03د02د01 التفيا
د12د09د04د02 ليتوانيا
د06د02د02د01 لكسمبورغ
د09د17د12د06 المجر
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د02د01د01د01 مالطا
د08د125د80د51 هولندا
د06د41د27د20 النمسا
د13د37د20د08 بولونيا
د08د14د08د05 البرتغال
د12د14د07د04 رومانيا
د09د07د04د03 سلوفينيا
د12د10د06د03 كياسلوفا
د01د22د20د19 فيلندا
د03د52د39د37 السويد
د06د230د114د110 برطانيا
دد1791د1093د861 المجموع

Source : Intra.EU trade in goods-recent trends, disponible sur le site : ec.europe.eu/eurostat/ 

consulté le : 18/09/2017 à 11h00. 

 
 

دولداالح دمندواللدتلجهد
دأندقيم ديجمدلودتلوده تقدمندتلسلوديلىدتلهولدهتولدتادحدهدتظو وبودزتهقد اس  ددفدوقد

د.2015ودد2003اثاودعت  دهول دعضودياتدمددقد ادد اندسا دد100%
 دلاسدددد  د  لتد هددددد دق دددد   دجمعو هدددد دتلدتددددي  دادفيددددددد%100سددددجلقداسددددشدأتثدددد دمددددنددو

دأود ادده دد2004مقديلددىدتادحدددهدتظو وبددودسددا دلادوتايددد د ومدايددددوسددلوةدتيددو ددود لددهتندتاضدد
ا دمليدد دأو ودسدد861أمدديجمدلودوده تقدتلسلودتل اا دلهولدتادحدهدتظو وبودوتلايدقده د ددد

دددددددددمليددددد دأو ودوه جددددودالدددد ديلددددىدأندتلفددددد  دمدددددد دددداند1093ةلقددددهدتددددعهدت دفدعددددددقدددده د ددددددد2003
حدددانددوسدددودليضددد دتثادددودعتددد  دهولددد د(دداد ددد دأ ددد دةدددد  دمادددادديسددديلدتادحددددهد2004-2008)

جهاددده دو دددودمدددددسدددمقد إضددددة دأسدددوتقدجهاددده دو دددودمدددددسدددمقد زهدددده دتلم ددددهاقدتلدجد هددد دلدددهولد
تودلدولقهدودد2002تادحدهد اتد ديضدة ديلىد هتي دتلاملد دلامل دتظو وبي دتلموحه دماادسا د
ليودددلديلدددىدمدددددقيمدددد ديجمددددلودتلودددده تقدللسدددلودتل ااددد دلدددهولدتادحددددهدتظو وبدددودةدددودتا دفددددألد

داداج دلافلدتلاوتمل.د2015مليد دأو ودسا دد1791
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و وبددددودتل اادددد دوتلود جدددد دلددددهولدتادحدددددهدتظياتدمدددددددمددددقدتلمقد ادددد د ددددانداسددددشدتلوددددده تقددو
 ددددلدمددددندمدل ددددددوتلمملتدددد دتلمدحدددده دةددددإنداسددددشدتلدجددددد  دتل ايدددد ددفددددوقداسددددشدتلدجددددد  ددة دسدددددثادء

 عد د دلاسد  دلهولد دو دودمددديدتظو وبدوتوليد دلالدحددهدتلود جي دو اتدمدديااودأ مي دتلسدوقدتله
د وضوحدةودتلت لدتلددلو:
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  ارنة بي   ادرا  ال    داخل و خار  ا ت اد ا وروب      قبل الدول ا   اء   
    ل نة  

صادرا  ال لع   و الدول ال  و  صادرا  ال لع   و الدول  ير ال  و 

د
Source : http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Intra-

EU_trade_in_goods_-_recent_trends  ,consulté le 19/09/2017 à 11h00.  

 مددداالحدد دأند اددد دد ددداند  ادد داسدد يدد دداندتلددهولدتظعضدددءدةددود دداهدتلماسدد  دحاددثدددد توحد
دتيددمدددندتلسدددلوددوددده داحدددود ددددقودتلدددهولددق ه دددددمدددندتجمددددلودودددده تقدسدددلوةد%86مددددد ددداند

مدددندتجمددددلودودددده تقدتلسدددلودةدددودد%44تاعضددددءدةدددودتادحددددهدتاو وبدددود اامددددديودددلدتلدددىد
وعتد ونددتلثمدايد مدندتجمددلودودده تقدتلسدلودلدهولدتادحددهدتاو وبدودد %63  ه دايدددلد لداد

دمجدما .
د

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Intra-EU_trade_in_goods_-_recent_trends%20%20,consulté%20le%2019/09/2017%20à%2011h00
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Intra-EU_trade_in_goods_-_recent_trends%20%20,consulté%20le%2019/09/2017%20à%2011h00
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 خالصة الفصل:

دندأ دد دتلوسدددئلدوتل دد قدتلدددوددسددداملعديندتلدتددالقدتاقدودددهي دتيقليميدد دأودد حقدتلاددو دمدد
مودلدد دتلددهولدمددندتجددلدتلووددولديلددىدمسدددويدقدمدقهمدد دمددندتلداميدد دتاقدودددهي دودسدداىدمددند
دواللعدديلىددحقاجد ةد ي دتاوبعددأ داجدحد اهدتلدتدالقدةودتلووولديلىدتظ دهتمدتلماتدوه 

ه جددقداجددحدودقده ددةا قىد  اا دلاه د  ومدتقدودهي دو ا دتقدودهي دو ودمدديفسد ددفددوق
تلدتدددالقدتاقدودددهي دتيقليميدد دع دد دتلادددل دو ددودمددددد دداندمددندودداللدعدد اد اددادتلدجددد شد

د.تلدتدملي دتيقليمي دةودتاقدودهدتلهولودمندواللد اتدتلفول
ةمدندوداللديقدمدعدددظت د دما قد ددجدد  دحد  دةدودأم ه دددتلتدمدلي د"ادةددد"دتسدد دعقد دلدمددند

و ددددد يددد د ادددهتدوتلم سدددي ددازهدددزدودددده تدعددتلدجد هددد دو دلدددددلوددازهدددزدامتلوايدددقدتلمدحددده دتظم ه
سدو دتاقدودهيدوزهده دتظ بدحدوة  دتلاملد دلاس  دلل لهتندتلثالث دوال دمندوداللديلتددءدتل د

تلجم  يددد د ااعمدددددمدددودتاحدفددددعد ددددلحجدةدددوديعدددده دةددد اددا هفددددقدجم  يددد دةدددودحدلددد دداددد اد
يلتدددءددلدد دتل سددو د مددددأندهولدتلدتدددلدادد مددقديلددىددتلوددادعدقدتلو ايدد دلمتدددتلداددجدد دعددن

ديقدم دوحه دتقدودهي دةيمدد ااعددةودتلمسدق لد لددتدفود ما ق دتلدجد  دتلح  .
علددىدتلدد   دمددندمدددديماددزدهولدجاددوشدتدد قدسسدديددمددنددفدددوقد  ادد دةيمدددد ااعمددددمددندحاددثددو

لحد وشدتلددود دادقدسددئه دتلمسدح دوعههدتلسد دندودادههدتظودولدوتاودالةددقدتياهاولوجيد دوت
دةيمدد ااعمدديادأند اهدتلهولداجحقدةوديقدم ددتدلدتقدودهيدو ودمددي لجدعليد د ت  د دهول
دجاوشدت قدسسيددو ودمددأهلديلىدزهده داس  دتلد ددهلدتلدجدد يد ااعمددد تد لد  اد دوةددقدسةددق

ىد"دم ايد دعلد2020جهاه دلهولدتل ت   دهةاعددللدف ا داحوديق ت د ؤي دمسددق لي دحدولد"سسديدند
دتاهمدجدأمدندودتدملدتقدودهيدأعمجدوبلوغددادةسي دعدلمي .

دد دداتدوياد دد دتلدحدددو دوتلدقددد شدتلجت تةددودسددم د ددلدمددنددتدلددود"تلادةدددد"دود"تآلسدديدن"دو ددودمدد
أولدلوققد وهلدودوي دمتد   د اندما  دتلدتدالقدتاقدوددهي دتيقليميد ديلدىد ديد د عدو د

تلادتددئ دعلددىد دد ت ددتدددلد"تل دد ه ل"دوتلددايداودلدد د تدد لد  ادد د اددادتلدتدددالقدتاقدودددهي د
قدعددند قيدد دتلدجمادددقدوتلدتدددالقدتاقدودددهي دتظودد لد دعد ددد هددتدددالدعددد  تدللقددد تقدوتلحضددد ت

مندواللدم دهأدتلدتدمدلدتاقدوددهيد دهلدتلداددةلدو ةدادتلد ايد دتاقدوددهي دوعلدىدتلد   دمدند
دادأا ددم ندمنددحقاجدم دا دتقدودهي دمعم .تلواو دقدتلدودوتجعقدقيد د اتدتلدتدلدي
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 ددلدوأودد حقدتلاهاددهدمددندتلددهولددسدداىدتلدتااضددمد دتلتدمددلدللدتدددلدوتلددايد ددودم تددقدظند
الادددشدهو تدت ددد دعلدددىدتلسددددح دتاقدوددددهي دتلهوليددد دةدددودتلمسددددق لدووسدددادتلاهادددهدمدددندتلدتددددالقد

قدوتلدددوددملدد د دةدد دتلمقومدددتاقدودددهي دتاقليميدد دعلددىدتودددالمده جددعددددد قددىدتلددهولدتلا بيدد د
تلدودمندتياعددأندددؤهيدتلدىددتدمدلدتقدوددهيدع بدودو دودتلمسداىدتلدايدد ادد دتلدهولدتلا بيد د

اداجدد دلادده د دد ومدهةادعدددداحددودالدد دماعددددمددددد1945ماددادديسدديلدجدمادد دتلددهولدتلا بيدد دسددا د
عمدالدتلادلميد دودد ودمدالجد دلهولدتلا بي دةودحهداتدعددوماعددمدد ودمدالجد دل ائ دتاقدودهي 

ودةدعلىددحقاجدال دتعدمدهقدتلدهولدتلا بيد دتلاهادهدمدندتلد دا ددقدوتادفدقيددقدوتلددودلد ددددم ند
تلاعديدد دمددنددجسدداهد دداتدتلدتدمددلددعلددىدت ادتلوتقددود دلوددو  دتلدددود دددنداجددشدأندي ددوندعلاعدددد

د.دا يمي داداج دعه دتقدودهي دوسيدسي دو
حدهدتاو وبودوتلدودداداودمندد داند  اد دةدودعلىدع لدتلهولدتلا بي داجحقدهولدتاددو

قدهولدتلددىدأاعدددد داددد ديضدددة تلجوتاددشدتاقدودددهي دوتاجدمدعيدد دوتلثقدةيدد دوتلا ةيدد دةيمدددد ااعدددد
تلف د  ددمدادزع دةيمدد ااعددواللدتلحد شدتلادلميد دتلثدايد دوم دتد  د ادهدتادعددءد داهدتاواد  د دهأق

د ددددد دومدوتوددددل دو داددددقدتلاداجدددد دتقدمدددد دتدحدددددهدتظو وبيدددد دةددددودتل عددددو دوتلسددددا دعلددددىدو ددددىدث
ددددددددددددددد ددددود  ددددلدتلم تحددددلدتلالميدددد دتلدددددودمددددندتددددياعددولددددجددتدددددلدتقدودددددهيدقددددويد حجمدددد دتقدودددددهي

د مؤسسدد دأو قدياد  دتلدج ب دتل تئه دةودتلدتدالقدتاقدودهي دتاقليمي .دو
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 د: ــتمهي

ع الدولية في السل في ظل ما شهده العالم من تحوالت اقتصادية خاصة في مجال التجارة      
 االنظلاموالخدمات سارعت الجزائر كغيرها من الدول النامية إلى محاوللة اللتحلاب املا يسلمى 

التجلللارل العلللالمي الجديلللدد خاصلللة اعلللد اازملللة االقتصلللادية التلللي عرفتهلللا الجزائلللر فلللي  واخلللر 
 الثمانينات نتيجة إعتمادهلا البييلر ع لى المحروقلات وهيمنتهلا ع لى صلادراتهاد  يلن كلان لجلو 

ك إال  ن ذللل دالجزائللر إلللى المتسسللات الناديللة والماليللة الدوليللة هللو المخللرة الوحيللد مللن اازمللة
كان مصحواًا امجموعة ملن الشلروك كانلت قلد فر لتها ت لك المتسسلات ع لى الجزائلر تمث لت 

التجللارة الخارجيللة ا قبللا  هللتصللادية فللي مخت للا الاباعللات امللا في همهللا فللي الصللإلحات الق
 افر للت ع يهلل التللي يللن عم للت الجزائللر ع للى التحريللر التللدريجي ل تجللارة الخارجيللة مللن الايللود 

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 

وفللي هللذا البللار  م للت الجزائللر  دمللن حجللم السللوب خاصللة فللي إبللار منللاب  التاللادل الحللر
د كمللا 2005والللذل دخللل حيللز التن يللذ سللنة  2001تحللاد ااورو للي سللنه إت للاب شللرابة مللع اال

سللير وتنميللة التاللادل التجللارل العر للي والتللي يع للى إت اقيللة ت 2004وقعللت الجزائللر كللذلك سللنة 
ملللن خلللإلل إقاملللة منلللاب  تالللادل حلللرة يلللين الجزائلللر وذللللك  د2009دخ لللت حيلللز التن يلللذ سلللنة 

فللة الايللود التللي كانللت تحكمهللاد كمللا تواصللل وشللركائها يهللدر تحريللر التجللارة الخارجيللة مللن كا
الجزائللر 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 

حالللت دون إن للمامها إلللى مللن الصللعواات والعراقيللل التللي واجهللة مللن خإللهللا الجزائللر العديللد 
ن مللالتوجهللات الق يميللة والدوليللة ل تجللارة الخارجيللة فللي الجزائللر حللد ا ن ويتنللاول هللذا ال صللل 
 خإلل المااحث اار عة ا تية: 

 ر. المبحث األول: تطور التجارة الخارجية في الجزائر من اإلحتكار إألى التحري 
  ة يــة نــمن متطلــة التجــارة الحــر المبحــث النــاتي: تحريــر التجــارة الخارجيــة الجزائر

 العربية الكبرى. 
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 مـ   المبحث النالث: تحريـر التجـارة الخارجيـة الجزائريـة نـمن متطلـة التبـادل الحـر
 اإلتحاد األوروبي. 

  ة. المبحث الراب : آفاق وتحديات اتنمام الجزائر إلى المتطلة العالمية للتجار 
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  الجزائـــر مـــن اإلحتكـــار إلـــى المبحـــث األول: تطـــور التجـــارة الخارجيـــة فـــي
 التحرير

منلللذ السلللنوات ااوللللى ملللن السلللتاإلل  خلللذ قبلللا  التجلللارة الخارجيلللة فلللي الجزائلللر دورًا 
ومكانة هامة في االقتصلاد اللوبنيد ولالد شلهد هلذا النشلاك فلرن نلو  ملن الرقاالة والحتبلار 

 حللول إلللى اقتصللاديللتم تحريللره اعللد ذلللك اعللد تينللي المللنهت ال يرالللي والتلع يلله فللي مرح للة  ولللى 
 السوب. 

 المطلب األول: التجارة الخارجية في الجزائر قبل التحرير 

لللللى  ايللللة   1989لاللللد شللللهد تنظلللليم التجللللارة الخارجيللللة فللللي الجزائللللر منللللذ السللللتاإلل وا 
 مرح تين هامتين هما: 

 ( 1970 – 1962أواًل: مرحلة رقابة الدولة على التجارة الخارجية) 

ر تاإلل نظامًا إقتصاديًا كان يسيبر ع يه إقتصلاد المسلتعملاد ورثت الجزائر اعد الس
 فللي ماادالتلله التجاريللة مللع العللالم الخللارجيد وهللو مللا دفللع امتخللذل الاللرار فللي ت للك ال تللرة إلللى
  إعتماد مجموعة من الجرا ات تحاول من خإللهلا تنظليم التجلارة الخارجيلة إعتملادًا ع لى ميلد

  ت هذا الجرا ات فيما ي ي:وتمث  الوقاية واالخصوص ع ى الواردات

 مائيةإجراءات السياسة الح -1

 الرقابة على الصرف -أ

ًا فللي خللروة لاللد كللان إنتمللا  الجزائللر  للداة االسللتاإلل إلللى منباللة ال رنللك ال رنسللي سلليا
حريلة مب الةد و ن    ييلة المالادالت الخارجيلة ل جزائلر كانلت تلتم داخلل رتوس ااموال االوة وا

كللل هللذه الظللرور  حتيابللات العم للة مللن  جللل السللتيراددناللص إهللذه المنباللة اال للافة إلللى 
 دت إلللللى ظهللللور الرقااللللة ع للللى الصللللرر فللللي الجزائللللر وقللللد تللللم ع للللى هللللذا ااسللللاس مراجعللللة 

حللد لحريللة التعللامإلت داخللل منباللة ال رنللكد تللم و للع  1963التشللريعات السللاااةد وفللي سللنة 
د حيللث تللدعمت 1963و ر لتظهللر اعللدها الرقااللة ع للى الصللرر اشللك ها الجديللد يدايللة مللن  بتلل
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التجلللارة الخارجيلللة ينظلللام مراقالللة الصلللرر اللللذل يسلللمن امراقالللة التلللدفاات الناديلللة والماليلللة ملللن 
خللإلل سلللعر صللرر واحلللد مللن شلللرنه تا يلللل خللروة رتوس ااملللول وهللو ملللا يمكللن الدوللللة ملللن 

 التحكم في العم ة الصعاة. 

 الرقااة ع ى الصرر ع ى ثإلثة تنظيمات: هذا ولاد تركز تبيي  

 تنظيم الصرر ما يين الجزائر والي دن خارة منباة ال رنك.  -

 تنظيم الصرر ما يين الجزائر ومنباة ال رنك.  -

 (حروقاتالتنظيم الخاص المبي  ع ى مدفوعات تصدير الباقة )الم -

والمحافظللة ع للى وتهللدر الرقااللة ع للى الصللرر إلللى حمايللة السللوب الوبنيللة مللن المنافسللة 
إستارار سعر صرر اللدينار والحلد ملن خلروة إحتيابلات العم لة الصلعاة إللى الخلارة إ لافة 

احللة إلللى النشللابات إلللى إعللادة هيك للة االقتصللاد الللوبني وتوجيلله وسللائل الللدفع الخارجيللة المت
 النتاجية المتاحة ذات ااولوية. 

موجلود فلي المعلامإلت التجاريلة وتعمل سياسة الرقاالة ع لى الصلرر ع لى تخ يلا التإلعل  ال
ان إنخ للان قيمللة العم للة الوبنيللة يللتدل إلللى و للع إقتصللادل متللدهور وهللو مللا يللتدل إلللى 

 . (1)ظهور ظرور  خرى تشكل خبر كيير ع ى المص حة الوبنية

 التعريفة الجمركية: -ب

وفللي هللذا الخصللوص صللدر  ول  مللر يتع لل  يترسلليس  ول تعري لله جمركيللة اموجلل  المرسللوم 
د ويعتملللد هلللذه ااملللر الت ريللل  يلللين المنتجلللات حسللل  بييعتهلللا 1963 بتلللو ر  23ي الملللتر  فللل

 . (2)وتخصيصها من جهة وحس  بييعتها ومصدرها الجغرافي ل دولة من جهة  خرى 

 التعري للللة د  ن هنللللاك ثإلثللللة تصللللني ات لتبييلللل  فحسلللل  بييعللللة وماصللللد السلللل عة نجلللل
 الجمركية وهي: 

                                     
كلية العلوم االقتصادية، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، )، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصاديةفي ظل إقتصاد السوق حالة الجزائردور الجمارك زايد مراد،  1

 .172. ، ص(2006

2 BOUZIDI NACHIDA, Le monopole de l’etat sur le commerce exterieue, l’experience Algerienne -1974-

1984-)Algerie:OPU, 1988(, P. 117. 
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 %. 10نساة يي ة جمركية س ع التجهيز والمواد ااولية تخ ع لتعر  -

 %.20% و5المنتجات نصا المصنعة تخ ع لتعري ة جمركية ما يين  -

 %. 20% و15المنتجات تامة الصنع تخ ع لتعرفية جمركية ما يين  -

ليلة واالتالي فاد كان توجلة الدوللة وا لن نحلو تشلجيع اسلتراد السل ع التجهيزيلة والملواد ااو 
دعمًا لتوفير إحتياجات القتصلاد اللوبني وتشلجيع من خإلل فرن تعري ة جمركية منخ  ة 

 يينما ت رن تعري ة جمركية مرت عة ع ى الس ع والمنتجلات النصلا االستثمار في ت ك ال ترةد
والحد ملن تلدف  السل ع التلي ال  دمصنعة وتامة الصنع يهدر حماية المنتوة الوبني من جهة

 تتناس  مع عم ية التنمية الشام ة. 

 لتصللنيا مللن حيللث بييعللة مصللدرها الجغرافللي ف اللد ميللزت التعري للة  مللا فيمللا يخللص ا
 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(. -

الجزائللر شللرك الدولللة  بثللر تعري للة الحلل  العللام تبيلل  ع للى واردات السلل ع التللي تمللنن  -
 رعاية. 

 تعري ة عامة وتبي  ع ى ااقي الدول ااخرى.  -

التعري للة سللرعان مللا فاللدت  هميتهللا فاعللد خمللس سللنوات مللن تبيياهللا وفللي سللنة  إال  ن هللذه
ل المت للمن إصللدار تعري للة جمركيللة جديللدة  للر في 02المللتر  فللي  68/35جللا  اامللر  1968

  وذلللك يهللدر توجيللة الللواردات لخدمللة إسللتراتيجية التنميللة جللا ة لمراجعللة نظللام التعري للة السللاي
الوبنيللة وتشللجيع النتللاة الللوبني التحللوي ي وحمايللة الاللدرة الشللرائية ل بااللات ال للعي ةد ولاللد 

 :(1)جا  هذا اامر لي ع تاسيمًا جديدًا ل تعري ة الجمركية كما ي ي

  :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  بييعتها ف اد تم تاسيمها إلى  

تعري ة جمركية مخ  ة مبااة ع لى كافلة وسلائل النتلاة ملن وسلائل التجهيلز والملواد  -
 الخام. 

 %( مبااة ع ى الس ع البمالية. 150 -% 100تعري ة جمركية مرت عة ) -

 للى المنتجللات السللتهإلبية ذات ع%( مبااللة 50 - %30تعري للة جمركيللة متوسللبة ) -
 ااولوية. 

 تظام الحصص:   -ج

 1963المللللتر  فللللي مللللال  63/188رسللللوم رقللللم مولاللللد تللللم تحديللللد نظللللام الحصللللص  للللمن ال
السلللتيراد السللليما الملللادة الخامسلللة منللله واللللذل حصلللص السللل ع عنلللد والمت لللمن تحديلللد إبلللار 

محلددد وتلم ذللك فلي يعتير شكل من  شكال الرقااة الحكومية ع ى السلتيرادد لبلن اشلكل جلد 
إبللار يرنللامت إسللتيراد سللنول تحللدده الحكومللة مللن خللإلل لجنللة حكوميللة مشللتركة ت للم ممث للين 

ة فلي نظلام الحصلص والتلي عن جميع الوزارات ويستثني هذا النظام اعلن السل ع والغيلر وارد
تبللون خا للعة لحريللة السللتيرادد ويعتمللد هللذا الجللرا  فللي تحديللد حجللم الللواردات  ساسللًا ع للى 
تحديللد بييعلللة وكميللة السللل ع المسلللتوردة مسللااًاد ملللع تعيللين المنبالللة الجغرافيلللة التللي يلللتم منهلللا 

 :(1)الستيراد ويهدر هذا النظام عمومًا إلى

وهلللو ملللا يتج لللى فلللي التوزيلللع الجغرافلللي ل مالللادالت  توجيللله جديلللد فيملللا يخلللص السلللتيراد -
 التجارية  ل تنويع مناب  الستيراد كما كانت ع يه من قيل. 

 حماية المنتوة الوبني والحد من إستيراد الس ع البمالية.  -

 تحسين و عية الميزان التجارل.  -

  ة الصعاة. عمتحديد الواردات البمالية واالقتصادية في ال -

 

                                     
  .75. ، صسابق، مرجع دور الجمارك في ظل إقتصاد السوق حالة الجزائر ،زايد مراد  1
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  :ل الدواوين والتجمعات المهتية للشراءالرقابة من خل  -د

 13 ولاد تم إنشلا  اللديوان فلي (O. N. A. C. O) الديوان الوطتي للتجارة الخارجية -1
 ل مااشللرة اعللد االسللتاإلل وهللو عاللارة عللن هيئللة تااعللة ل دولللة تجسللد  1962ديسللمير 

 إحتبار الدولة لعم يتي الستيراد والتصدير وتتمثل مهمته الرئيسية في: 

لعلل  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 مثللل  -
 السكرد اليند الشال والااول. 

   يند الزيتون. ال الايام اعم يات التصدير لاعن المنتجات الزراعية مثل الح  ا د  -

 ( G.P.Aالتجمعات المهتية للشراء ) -2

مللت الدولللة يءنشللا  شللركات وبنيللة مهمتهللا ااساسللية ل للافة إلللى الجللرا ات السللاااة قااا
وهللي عاللارة عللن جمعيللات ل مسللتوردين تحللت  1964الايللام اعم يللات السللتيراد يديللة مللن  وت 

 إشرار الدولة وتشمل خسمة فرو : 

 GAIRLACمنتجات االاان  -

 BOIMEXمنتجات الخش   -

 GITEXALمنتجات االقشمة  -

 GICPمنتجات الج ود ومشتااتها  -

  GADITمنتجات  خرى  -
 :(1969 – 1963الميزان التجاري خلل الفترة ) -2

لاللد سللج ت هللذه ال تللرة تذيللذ  فللي الميللزان التجللارل يللين ال للائن والعجللز كمللا هللو ميللين فللي 
 الجدول التالي: 
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 (25جدول رقم )ال
 – 1963خلل الفترة  باالسعار الجارية في الجزائر الميزان التجاري والتركيبة السلعية للصادرات والوارداتتطور 

1969 
 دة 106: الوحدة

 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

 و ص و ص و ص و ص و ص و ص و ص
الموارد الغذائية 
 ومشتريات أخرى 

1151 766 1394 915 1138 781 931 713 579 827 643 712 929 654 

 78 3291 62 2902 50 2605 33 1819 25 1690 35 1933 249 2168 الطاقة والمحروقات

 308 203 242 235 214 108 212 151 253 188 226 148 213 312 المتتجات الخامة

 1515 68 1245 74 691 57 615 91 537 57 548 50 609 42 سل  التجهيز

 1361 70 922 202 595 192 523 73 581 52 562 51 431 54 متتجات تصف مصتعة

 1065 49 841 41 807 30 1057 15 1135 20 1186 12 1109 20 السل  االستهلكية

 - - - - - - - - - - - - 60 1 سل  أخرى 

 4981 4610 4024 4079 3154 3571 3153 3080 3312 3145 3472 3588 3437 3748 المجموع

 370- 73 418 73- 167- 116 311 الميزان التجاري 

 - 0197التمذجـة اللياسـية للطـاع التجـارة الخارجيـة فـي الجزائـر خـلل الفتـرة )عيسى شلااا د  و المصدر: صالن تومي
 .38(د ص. 2006 هد قد ور 04مج ة الااحثد العدد  )(2002

عرفلللت الجزائلللر  ول عجلللز فلللي  1964و 1963اعلللد ال لللائن المسلللجل خلللإلل سلللنتي 
م يللون د ةد ويعللود هللذا العجللز إلللى إنخ للان  167يمتلله قامللا  1965ميزانهللا التجللارل سللنة 

 370اايمللة تاللدر يللل 1969فللي هللذه المرح للة سللجل سللنة كمللا  ن  بيللر عجللز  دقيمللة الصللادرات
رة فللللي الللللواردات خاصللللة مللللن سلللل ع التجهيللللز م يللللون د ةد ويرجللللع ذلللللك نتيجللللة الزيللللادة البييلللل

 والمنتوجات النصا مصنعة وذلك نتيجة ل مرح ة التي تمر يها الاإلد.

 ( 1988 – 1971ناتيًا: مرحلة إحتكار الدولة للتجارة الخارجية) 

واص ت الجزائر إتاا  سياسلة الحمايلة ع لى التجلارة الخارجيلة فلي هلذه المرح لة ملن خلإلل 
مللن  1971الدولللة لعم يللات السللتيراد والتصللدير حيللث كانللت اليدايللة سللنة ال جللو  إلللى إحتبللار 

والتللي كانللت نابللة  1978لتعللزز اعللد ذلللك سللنة  دخللإلل الخبللوات ااولللى نحللو هللذه السياسللة
يللة تحللول فللي تللاريا التجللارة الخارجيللة الجزائريللة وصللواًل إلللى نهايللة الثمانينللات وهللو تللاريا يدا

 الصإلحات القتصادية. 
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 :( 1977 – 1971توجة تحو إحتكار الدولة للتجارة الخارجية )بداية ال -1

 (1973 – 1971اعلن اإلحتكار وغياب اللواتين التي تتظمه ) -أ

اغيا  تنظيم عام يلرتي ينصلوص  1973و 1970تميزت هذه  ال ترة الممتدة ما يين  ولاد
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 

 :(1)المشابل تمث ت في

  واردات. لحدوث اناباعات في التموين نتيجة  يا  يرمجة محكمة  -

ظهور مشابل يين المتسسات المحتبرة نتيجة الخ ط يين الختصاصات إذ قلد يحلدث  -
 وتستورد شركتين إحتباريتين ن س الس عة. 

إرت للا  التبللاليا الناتجللة عللن عم يللة التوزيللع احيللث يمكللن لشللركة محتبللرة  ن تللرخص  -
 الستيراد المااشر ل س ع. لشركة  خرى 

 (1977 – 1974إصدار آلية التراخيص اإلجمالية لإلستيراد ) -ب

جرا ات من  جلل اللتمكن ملن إحتبلار تلام  عم ت الدولة في هذا ال ترة ع ى إيجاد تدايير وا 
ع لللى التجلللارة الخارجيلللة وذللللك ملللن خلللإلل التلللراخيص الجماليلللة ل سلللتيراد والتلللي تلللم إنشلللاتها 

والللذل يللنص فللي مادتلله السادسللة ع للى  ن  1974المللتر  فللي في للرل  74/02اموجلل  اامللر 
شلللاا  إحتياجلللات  ت تلللزم المتسسلللات المعنيلللة االحتبلللار اسلللد إحتياجلللات القتصلللاد اللللوبني وا 

دة ملللن بلللرر محلللدالمسلللته ك الجزائلللرل فلللي إبلللار سياسلللة توزيلللع عادللللة وتبييللل   سلللعار ييلللع 
 الحكومة. 

الصللعاةد تمللنن ل متسسللات العموميللة سللنويًا مللن وتعللد هللذه التللراخيص امثااللة مللنن االعم للة 
 جللل تنسللي  عم يللات السللتيراد امللا يتماشللى مللع الحتياجللات المح يللة وتللت خص هللذه الللرخص 

 :(2)في  ر عة  صنار حس  نو  المواد المستوردة وهي كالتالي

                                     
 . 179. ، صسابق، مرجع الجزائردور الجمارك في ظل إقتصاد السوق حالة زايد مراد،   1
  180.. صاملرجع نفسه،  2
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 "الحتبارية".   الرخصة الجمالية ل ستيراد  -

 لتسيير الداخ ي ل متسسة. الخاصة اا   الرخصة الجمالية ل ستيراد -

 االنساة لألهدار المخببة.   الرخصة الجمالية ل ستيراد  -

يللدون تسللديد تمللنن ل شللركات ااجنييللة التللي عمللل فللي     الرخصللة الجماليللة ل سللتيراد -
 الجزائر. 

 (1989 – 1978تعزيز إحتكار الدولة للتجارة الخارجية ) -ج

الملللتر  فلللي في لللرل  78/02 يلللن جلللا  الالللانون رقلللم  1978كلللان يجللل  إنتظلللار علللام  ولالللد
س سياسلللية ر والمتع للل  يءحتبلللار الدوللللة ل تجلللارة الخارجيلللة وهلللو الالللانون اللللذل جلللا  ليكللل 1978

فاللللطد والللللذل يهللللدر إلللللى تحايلللل  ماللللاد   الحتبللللار ع للللى التجللللارة الخارجيللللة المخولللللة ل دولللللة
جللرا ات عديللدة لتنظلليم التجللارة ال خارجيللة و للمان ي للوا ااهللدار المرسللومة والتللي يللرتي فللي وا 

إ للافة إلللى حمايللة  دماللدمتها حمايللة وتنميللة القتصللاد الللوبني والللتحكم فللي الميللزان التجللارل 
البااللة الجتماعيللة ليتيللين اعللد ذلللك  ن هللذا الاللانون واعللد  ر للع سللنوات مللن صللدوره قللد   للر 

لمالادالت الخارجيلة  يلر  نله ملع صلدور كثيرًا االمتسسات ااخرى  ير العموميلة فلي مجلال ا
والمتع   االستثمار االقتصلادل اللوبني الخلاصد تلم  1982المتر  في  وت  82/11قانون 

الشللرو  فللي ترسللليس الشللركات المخت بللة و لللذلك يللد  وفللي مب لللع السللنوات ااولللى ل ثمانينلللات 
ت وزارة التجلارة عيلر مرسلوم يحملل رقلم ححيلث سلم داتخ ي لعرر اعلن التيقانون الحتبار 

ل متسسللللات العموميللللة التعامللللل مللللع الشللللركا  ااجانلللل   1984مللللتر  فللللي ديسللللمير  84/390
و هلذا يكلون الالانون الجديلد قلد جلا  واعن التجمعات في إبار الماادالت التجارية الخارجية 

 :(1)هييتغييرات هامة و 

عللات ذات المصلل حة المشللتركة وهللذا تنللازل ل متسسللات العموميللة والتجممللنن إمتيللاز  و  -
 الحتبار محدد في دفتر الشروك الذل يحدد كل مسئوليات وحاوب صاح  اللتزام. 

                                     
 .186-180ص.  ، صابق، مرجع سدور الجمارك في ظل إقتصاد السوق حالة الجزائرزايد مراد،   1
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مللنن رخللص السللتيراد التللي ال يتب للل يهللا  صللحا  المتيللاز إلللى المتسسللات العموميللة  -
القتصللللادية ومتسسللللات خاصللللة وبنيللللة التللللي يكللللون نشللللابها مللللدرة  للللمن  ولويللللات 

 المخبط. 

شلخص يتصلا االوسلابة إللى إيلرام عالد  و صل اة ل سلتيراد دون  ن تبلون  يمنن  ل -
 لديه الص ة الاانونية. 

منن رخص الستيراد ل متسسات ااجنيية التي لها عاد  و ص اة ميرمة ملع المتعاملل  -
 العمومي. 

يراد كان فلي الجزائلر  و فلي الخلارة لسلتال يمكن إيرام عاود الوكالة  و التمثيل سوا ًا  -
  من برر متسسات عمومية إقتصادية.  ع مع متسسات  جنيية إالالس

يمكن ل متسسات العمومية القتصادية وفلي إبلار تن يلذ يرنلامت علام ل تجلارة الخارجيلة  -
فلي المالادالت  ن ينظم إاى تجمع لديه ن س المص حة وهلذا لتحايل   هلدار مشلتركة 

 مع الخارة. 

 : (1989 – 1970الميزان التجاري خلل الفترة ) -3

ئن كما  ما عن الميزان التجارل خإلل هذه ال ترة فاد شهد كذلك تذيذاًا كييرًا يين العجز وال ا
 هو ميين في الجدول التالي: 
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 (26جدول رقم )ال
ية ر ار الجسعاباأل في الجزائر تطور الميزان التجاري والتركيبة السلعية للصادرات والواردات

 1989 – 1970خلل الفترة 
 الوحدة :610 دة

 
1970 1973 1977 1980 1985 1986 189 

 و ص و ص و ص و ص و ص و ص و ص
د الغذائية ومشتريات الموا

 19965 264 7261 123 9728 281 7782 431 3544 526 1218 872 680 957 أخرى 

 25197 1711 16798 761 18517 863 13680 476 9170 405 3325 277 2422 427 التتوين الصتاعي
 707 68927 619 34003 712 63299 854 51715 335 23445 118 6206 112 3456 الطاقة و المحروقات

 15786 510 10970 16 12492 17 11324 5 9442 2 2377 42 1813 25 سل  التجهيزأالت و 
 4075 371 4842 06 5250 92 4172 1 4434 17 1155 36 691 72 معدات تلل و لواحلها
 4191 154 2854 26 2714 12 2697 20 1601 15 678 41 484 42 السل  االستهلكية

 151 - 50 - 78 - 6 - 4 - 5 5 3 1 سل  أخرى 
 70072 71937 43394 34935 49491 64564 40519 52648 29475 24410 8876 7497 6205 4981 المجموع

 1865 8459- 15073 12129 5065- 1397- 1224- الميزان التجاري 

 – 1970التمذجــة اللياســية للطــاع التجــارة الخاصــة فــي الجزائــر خــلل الفتــرة )المصللدر: صللالن تللوميد عيسللى شللااا د 
 . 38. د صد مرجع ساي (2002

ميزانلللللًا تجاريلللللًا سلللللالاًا وذللللللك نتيجلللللة  1977و 1970لالللللد سلللللج ت المرح لللللة ملللللا يلللللين 
ة ملن لستراتيجية التصنيع التي اتاعتها الجزائر  نذاك والتي كانت تتب   إستيراد كميات كييلر 

ذلللك  المللواد ااوليللة نتيجللة االرت للا  المتزايللد لمعللدل السللتثمارد ثللم يعللود اعللدو مللواد التجهيللز 
ادرات نتيجلللة إرت لللا  نسلللاة صللل 1985و 1980موجالللًا خلللإلل ال تلللرة ملللا يلللين ليسلللجل رصللليدًا 

لتصان المورد المالي ااول في الجزائر من العم ة  1985 % سنة98المحروقات لتصل إلى 
نتيجللة إنخ للان  سللعار  1986الصللعاةد وهللو مللا تسللي  اعللد ذلللك فللي العجللز المسللجل سللنه 

 اليترول. 

 رجية في الجزائر المطلب الناتي: تحرير التجارة الخا
  أواًل: أسباب وأهداف تحرير التجارة الخارجية في الجزائر 

 الرقااللة والحتبللار فللي التجللارة الخارجيللة عللدة  سللاا لاللد كللان لتراجللع الجزائللر عللن سياسللة 
دفعتها لعادة النظر فلي هلذا الملنهت والتوجلة نحلو التحريلر عيلر علدة مراحلل وذللك ملن  جلل 

 تحاي  جم ة من ااهدار. 

  :أسباب التحرير -1
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 فشل سياسة إحتكار الدولة للتجارة الخارجية   -أ

الدولللة المخت  للة فللي الجزائللر وع للى مللدى  بثللر مللن عشللرين سللنة االتجللارة ت هيابللل تب  لل
الخارجيةد وهو ما نتت عنله عجلز كييلر نتيجلة العتملاد الشلاه الب لي ع لى قبلا  المحروقلات 
ًا واالتالي ال شل في تحايل  ااهلدار التلي كانلت مرجلوة ملن التجلارة الخارجيلة والمتمث لة  ساسل

 . نحو إعبا  دفع قول لتبور فع ي ع ى مستوى االة النتاجيةفي توجيه الماادالت التجارية 

كما  دى تبييل  قلانون الحتبلار ل ائلدة متسسلات الدوللة إللى ظهلور مشلك ة توزيلع إمتيلاز 
الحتبلللار نتيجلللة وجلللود ت لللار  وتعلللارن يلللين المتسسلللات المسلللت يدة ملللن الحتبلللارد وذللللك 

مت العلام ل سلتيرادد هلذا ولالد  دت سياسلة ر اليرنلايالتنسلي  والييروقرابيلة فلي تسلي نتيجة علدم
 : (1)إحتبار الدولة لابا  التجارة الخارجية اص ة عامة إلى عدة ناائص نذكر منها

 إرت ا  مستمر في حجم الواردات من الس ع الستهإلبية الغذائية.  -

 عجز في الميزان التجارل.  -

 منتوجات  خرى. العتماد اشكل كيير ع ى الصادرات من المحروقات دون ترقية  -

 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. 

 :المعطيات اإلقتصادية الدولية والمحلية الجديدة  -ب

السوب العالمية وكذا تراجع قيمة اللدوالر وتا لص حجلم إنخ ان  سعار الن ط في لاد  دى 
الاللرون الممنوحللة ل جزائللر ع للى المللدى المتوسللط إلللى ناللص الحتيللابي مللن العم للة الصللعاة 

ير الدارل الييروقرابلي واللذل ياال لافة إللى ملنهت التسل دمن  جل تمويلل مخببلات التنميلة
نسللداد كييللر ع للى مسللتوى كللل الا باعللاتد وهللو مللا عجللل ا للرورة  دى إلللى نتللائت وخيملله وا 

الايلللام يءصلللإلحات هيك يلللة لإلقتصلللاد اللللوبنيد هلللذا اال لللافة إللللى الظلللرور الدوليلللة الجديلللدة 
خاصلة فيملا يتع ل  الالنظرة الحديثلة لإلقتصلاد اللدولي فلي إبلار ملا يسلمى النظلام االقتصللادل 

                                     
 .190-189ابق، ص ص. ، مرجع سدور الجمارك في ظل إقتصاد السوق حالة الجزائر، زايد مراد 1
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د التجلللارة اللللدولي الجديلللد وظهلللور المنظملللة العالميلللة ل تجلللارة والتلللي تعملللل ع لللى تشلللجيع تحديللل
ل الخارجيللة وت  للل إقتصللاد السللوبد ولهللذا ف لليس مللن الممكللن  ن تااللى الجزائللر اعيللدة عللن كلل

ها السلاحة االقتصلادية الدوليلة والتلي تاودهلا هيئلات دوليلة تهدهذه التغيرات والتبورات التلي شل
 .(1)تام ل تجارة الخارجية  يها تن يذ إصإلحات عمياة وتحريرو صان من الم رون ع

 التحرير: أهداف   -2

لاللد كللان القتصللاد الجزائللرل فللي ت للك ال تللرة 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 ظرفلًا إسلتثنائيًا تميلز يءنحصلار 

النظيلر ل ايلد الخلارجي ل لاإلدد و صلان ملن ال لرورل العلداد لمرح لة ملا اعلد اليتلرول منابع 
مللن جهللة والللتحكم فللي الت للخم والتحسللين مللن نوعيللة المنتجللات مللن ناحيللة  خللرى وهللي  هللم 

 . (2) هدار تحرير التجارة الخارجية في الجزائر

 :لمرحلة ما بعد البترول  اإلعداد -أ

% مللن مجمللو  الصللادرات 98القتصللاد الجزائللرل مللا نسلليته يمثللل قبللا  المحروقللات فللي 
لخارجيلةد واالتالي فهو يحتل مركزًا هامًا في تمويل ميزانية الدولة واالتالي في تمويلل التجلارة ا

واما  ن المحروقات ثلروة نا لاة و سلعارها  يلر مسلتارة جعلل القتصلاد اللوبني مرهلون يهلاد 
ل للللرورل الاحلللث عللللن سلللليل  خلللرى خللللارة قبللللا   صلللان مللللن ا دونتيجلللة إنعكاسللللاتها السلللل يية

المحروقللاتد وع للى إثللره رسللمت الدولللة عللدة يللدائل كالعمللل ع للى  ن تبللون إيللرادات التصللدير 
نويلع تمستااإًل كافية لتغبية ال اتورة الغذائية التي تثالل كاهلل القتصلاد اللوبني والعملل ع لى 

 الصادرات ل تح ير لمرح ة ما اعد اليترول. 

 :خم التحكم في التن -ب

                                     
مجلة دفاتر بوادكس، صادرة عن كلية العلوم االقتصادية  )تحديد التجارة الخارجية وتأثيرها على االقتصاد في الجزائرواقع ، مصراوي منيرة و يوسفي رشيد  1

 . 140. ، ص (2017، مارس 07تغانم، العدد رقم سوالتجارية وعلوم التسير، جامعة م

 .142 -141 .ص ، ص هاملرجع نفس  2
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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 

الماليللة نحللو تخ للين الن للاب العللام وترشلليده وزيللادة حصللي ة العللرن يتوجيلله وسللائل السياسللة 
ال لللرائ  وتعيئلللة الملللدخرات ملللن  جلللل التخ يلللا ملللن عجلللز الموازنلللةد يلللدال ملللن التوجللله إللللى 
الصللدار الناللدلد واالتللالي يكللون ع للى الجزائللر توسلليع باقتهللا النتاجيللة وتنويعهللا لتصللحين 

 تغإلل كل الباقلات المتاحلة فلي الهيابللالختإلالت والعااات الساااة وتجاوزها عن بري  إس
النتاجيللةد ونتيجللة لهللذه ااسللاا  قامللت الجزائللر يءنتهللاة  سلل و  جديللد تهللدر مللن ورائلله إلللى 

 خ   الظرور ال رورية من  جل تدعيم الادرات التصديرية مع التا يل من التاعية. 

  : رى ـــــأهداف أخ  -ة

 جية  هدار  خرى تذكر منها: كما  ن لتوجه الجزائر نحو تحرير التجارة الخار 

 محاولة رفع الب ا ة القتصادية ل جهاز النتاجي.  -

تشلللجيع الابلللا  الخلللاص ملللن  جلللل ااخلللذ االمالللادرة فلللي تبلللوير النشلللاك القتصلللادل  -
 الوبني. 

 محاولة التخ يا من الع   المالي والذل تتسي  فيه متسسات الدولة.  -

 د وآليات السوب الحر. التخصص اامثل ل موارد من خإلل إنتهاة قواع -

 الولوة  إلى ااسواب العالمية من خإلل تشجيع الصادرات.  -

 : مراحل تحرير التجارة الخارجية في الجزائر ناتيا 

جا  في إبار مجموعة من الصإلحات التي قاملت يهلا الدوللة فلي مخت لا الاباعلات      
ملع متب الات الو للع القتصلادل الجديلد والللذل يلوحي  نله ال مجللال وذللك ملن  جلل التبيللا 

ل نغإلر وقبع المجال  مام الابا  الخاص وتجاهل دورة في التجلارة الخارجيلةد وملن  جلل 
تالا  سيا سلة ذلك قامت الحكومة يءعداد التشريعات والنصوص الاانونية والاواعلد التنظيميلة وا 

ويمكلن تاسليم التي قد تحدث نتيجة عم يلة التحريلر تدريجية تسمن يتجن  الصدمات الس يية 
 هذه الجرا ات إلى عدة مراحل قد مرت يها وهي: 
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  1991 – 1989مرح ة التحرير المايد  
  1993 – 1992مرح ة التحرير الجزئي  
  1994مرح ة التحرير التام منذ  
 : 1991 – 1989مرحلة التحرير المليد  -أ

سياسللة إقتصللادية جديللدة تعتمللد ع للى حريللة  1988لاللد إنتهجللت الجزائللر منللذ  واخللر سللنه 
الندماة في القتصلاد العلالمي وهلو ملا للم يكلن ممكلن تحاياله إال ملن خلإلل السوب ومحاولة 

سللتاإللية المتسسللات عللن الدولللة والتخ للي عللن نظللام  السللعي نحللو تحريللر التجللارة الخارجيللة وا 
تجسد ذلك في صورة  ولية في اعن النصوص التي جا  يها دسلتور التيسير المركزلد ولاد 

والللذل  شللار إلللى ميللد  تحريللر التجللارة الخارجيللة مللن خللإلل نصلله ع للى  للرورة  1989سللنه 
تللالي واال دتخ لي الدولللة علن إحتبارهللا لابلا  التجللارة الخارجيلة يءسللتثنا  الميلادين السللتراتيجية

د تمكلللين المتعلللام ين االقتصلللاديين سلللوا ًا المح يلللين  و ااجانللل  ملللن الايلللام اعم يتلللي السلللتيرا
خ للللا  السللللوب  ليللللات  العللللرن والب لللل د واالتللللالي التوجللللة نحللللو تينللللي الللللنظم والتصللللدير وا 

وة المعمول يها في التجارة الدولية مع وجود إستثنا ات خاصة فيما يتع   االح اع ع ى المنتل
 وكذا اامن والنظام العام والصحة و يرها.  الوبنيد

وكلذا  1990فلي  فريلل  رالصلاد 90/10ولاد جا  اعد ذللك فلي قلانون النالد والالرن رقلم 
مجموعلة ملن الالوانين تسلمن يتحريلر التجلارة  1990قانون المالية التبمي لي الصلادر فلي  وت 

از وشللركات الييللع ت المتيللالخارجيللة اشللكل رسللمي مللن خللإلل إدخللال نظللام يتمثللل فللي شللركا
كمللا  صللان اعللد ذلللك ال شللخص بييعللي  و معنللول يم للك سللجإًل تجاريللًا الحلل  فللي  االجم للةد

و صلللاحت هللذه العم يللة تللتم علللن  1991إسللتيراد السلل ع اغللرن الييللع وذللللك يدايللة مللن  فريللل 
بريلل  الينللوك مللن خللإلل حصللول المسللتورد ع للى الناللد ااجنيللي االبامللل االسللعر الرسللمي وتللم  

الايللود التجاريللة خيص السللتيراد مللع االلا  رقااللة إداريللة ع للى اعللن الللواردات اسللي  إلغللا  تللرا
 الم رو ة مح يًا. 
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 : 1993 – 1992مرحلة التحرير الجزئي  -ب

لالللد  دت عم يلللة تحريلللر التجلللارة الخارجيلللة  يلللر الم للليوبة فلللي الجزائلللر خلللإلل المرح لللة 
ة الستيراد من  جل تحاي  اللر ن الساااة إلى توجه المتعام ين القتصاديين اشراهة نحو عم ي

السريع واالتالي تم تسجيل تراجع كيير في الابا  النتاجي. كما تعر لت الجزائلر ملن جديلد 
كنتيجللة لعوامللل عديللدة ع للى  للرار المديونيللة  1992إلللى إخللتإلالت هيك يللة عمياللة منللذ يدايللة 

رت ا  معدالت الت خم اامر الذل جع ها ت دخل في فترة جديد من الخارجية عجز الميزانية وا 
الصللللإلحات القتصللللادية العمياللللة والتللللي مسللللت جميللللع الاباعللللات امللللا ذلللللك قبللللا  التجللللارة 

 . (1)الخارجية

 وت  18الصلللادرة علللن رئاسلللة الحكوملللة والمترخلللة فلللي  625حيلللث جلللا ت التع يميلللة رقلللم 
لتللتبر قبللا  التجللارة الخارجيللة فللي الجزائللر مللن خللإلل تللدخل الدولللة لمراقاللة و للاط  1992

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 
دارة وسلللائل التمويلللل الخلللارجي يدقلللة  بيلللر ملللن ناحيلللة  خلللرىد  ملللا المحلللور الثلللاني والخلللاص  وا 

مكلن الصلعاة إللى  قلل ملا يللذل يتع ل  اكي يلة تحديلد الن الات االعم لة االمتعلام ين التجلاريين وا
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 

حسلل  ااولويللة تتمثللل المجموعللة ااولللى ذات ااولويللة تاسلليم الللواردات إلللى ثللإلث مجموعللات 
جموعللة االسلل ع السللتراتيجية كللالمواد الغذائيللة ااساسلليةد اادويللةد مللواد الينللا  و يرهللا  مللا الم

.  ملا الثانية ذات ااولوية الثانية فتتمثلل فلي السل ع ال لرورية فلي ع ميتلي النتلاة والسلتثمار
 اخيرة فتتمثل في الس ع الستهإلبية البمالية. المجموعة الثالثة وذات ااولوية ا

 

 
                                     

، 01محلة الباحث اإلقتصادي، العدد )ة بين إتفاق الشراكة األورو متوسطة واإلنضمام إلى منظمة التجارة العامليةالتجارة الخارجية الجزائري، بهلولي فيصل  1

 . 153. ، ص( 2013ورقلة،
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 :1994مرحلة التحرير التام متذ   -ج

وهللي السللنة التللي كانللت فيهللا الجزائللر تسللتعد ل تعاقللد مللع  1994 ةيللد ت هللذه المرح للة سللن
يينهلا فلي إبلار إعلادة جدوللة اللديون: حيلث صندوب الناد الدولي في إبلار الت اقيلة الميرمالة 

الخارجيلة فلي الجزائلر ملن يلين شلروك الت اقيلة فلي إبلار جعلل القتصلاد  كان تحرير التجلارة
الوبني  بثر إن تاحًا ع ى العالم الخارجي من خإلل فلتن الحلدود  ملام تلدف  السل ع والخلدمات 
ااجنييللللة وكللللذلك  مللللام رتوس اامللللوال ااجنييللللةد هللللذا اال للللافة إلللللى مسللللعى الجزائللللر إلللللى 

 تجارة. وهو ما يشكل دافعًا ل م ي قدمًا نحلو إزاللة العاالات الن مام إلى المنظمة العالمية ل
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 

 . (1)با  التجارة الخارجيةمن المتسسات الوبنية المك  ة يترقية ق

والمتع الللة  1994 فريلللل  12المترخلللة فلللي  94/20ولالللد تجسلللد ذللللك فلللي خلللإلل التع يميلللة 
يتمويل الواردات والتي  صدرها الينك المركزل والتي عمدت إللى تحديلد شلروك ملنن الالرون 

ة  ساسللي يتمثللل فللي الاللدر المصللرفية ع للى  سللاس عإلقللة جديللدة يللين الينللك والعميللل وفلل  ميللد  
ع ى السدادد ولزيادة الن تاا وتلدعيم التباملل الق يملي تلم تخ لين الحمايلة الجمركيلة وكلذلك 

% إلللى 60مللن  1996الحللدود الع يللا ل تعري للة الجمركيللة ع للى الللواردات والتللي إنخ  للت سللنة 
قتصر الح لر ع لى ثلإلث فئلات ملن السل ع المسلتوردة 1997 جان ي% في 45% ثم 50 د وا 

جتماعيلللةد كملللا  ن هنلللاك عشلللر سللل ع معظمهلللا ملللن الملللواد الغذائيلللة اسلللاا  دينيلللة وصلللحية  وا 
حيلللث  لغلللى الحظلللر ع يهلللا تماملللًا  1994ااساسلللية المدعملللة حيلللث  ل يلللة الايلللود ع يهلللا نهايلللة 

هلللذا االنسلللاة ل لللوارداتد  ملللا االنسلللاة ل صلللادرات فالللط إلغلللى الحظلللر  1991خلللإلل منتصلللا 
ة الخارجيلللة فلللي الجزائلللر خاليلللًا ملللن  صلللان نظلللام التجلللار  1996السلللاي  ع يهلللا واح لللول جلللوان 

 . (2)الايود البمية

                                     
،  (2015، ورقلة، 15مجلة الباحث، العدد  )(1980-2011أثر تحرير التجارة الخارجية على النمو اإلقتصادي في الجزائر خالل الفترة )عبد الغفار غطاس وآخرون،   1

 . 286. ص
  .149. ، صابق، مرجع سواقع تحرير التجارة الخارجية وتأترها على االقتصاد في الجزائر، يوسفي رشيد و  مصراوي منيرة  2
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 بعد اإلتفتاحفي الجزائر  المطلب النالث: مسار التجارة الخارجية
 أواًل: واق  التجارة الخارجية في الجزائر في ظل أزمة إتخفاض أسعار التفط 

ونتيجلة %د 97تادر حصة صادرات المحروقات إلى إجمالي الصلادرات فلي الجزائلر احلوالي 
لعلللدة  سلللاا  إقتصلللادية و يلللر إقتصلللادية إنهلللارت  سلللعار اللللن   اصلللورة حلللادة وم اجئلللة منلللذ 

د 2011فللي الوقللت الللذل كانللت قللد سللج ت مسللتويات قياسللية منللذ سللنة  2014منتصللا سللنة 
 .2016 دنى إنخ ان في شهر جان ي  لتسجل

 (27جدول رقم )ال
 2016 – 2012تطور متوسط أسعار تفط صحاري بلتد خلل الفترة 

  : دوالر/ يرميلالوحدة
 2016 2015 2014 2013 2012 الستة

 44.28 52.79 99.68 109.83 111.49 متوسط السعر
Source: Annual statistical bulltiu, OPEC, 52 édition, 2017, P98 

واملللا  ن اللللن ط يعتيلللر المصلللدر ااول ل حتيابلللات الرسلللمية ملللن العم لللة الصلللعاة فلللي 
الجزائللر والتللي تعتمللد اشللكل كييللر ع للى مللداخيل المحروقللاتد فللءن كللل إنخ للان فللي  سللعار 
الللن ط يشللكل تحللدل كييللر ل قتصللاد الجزائللرل وهللو مللا تت للن آثللاره ع للى مخت للا المتغيللرات 

اازملللة هلللو قبلللا  التجلللارة لاباعلللات التلللي تلللرثرت يهلللذه القتصلللادية الب يلللة ولعلللل ملللن  يلللرز ا
 للللي ع للللى الميللللزان التجللللارل جإنعكللللاس اازمللللة اشللللكل وا للللن و وذلللللك مللللن خللللإلل  الخارجيللللة
 كما هو ميين في الجدول.  (1)الجزائرل 

 

 
 

                                     
 ) تنمية القطاع السياحي كأحد الخيارات اإلستراتيجية –تداعيات إنهيار أسعار النفط وحتمية التنويع اإلقتصادي في الجزائر ، زهير بوعكريف و علي حميدوش  1

 .17 -16 .ص ، ص(2017، الجزائر، 2، دار التل للطباعة، جامعة البليدة 16مجلة اإلقتصاد والتنمية البشرية، العدد 
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 (28الجدول رقم)
 2017-2012الواردات للجزائر خلل الفترة  و تطور إجمالي الصادرات

 الستة 
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 المؤشرات 

 31.190 28.883 34.668 62.866 65.917 71.866 مجموع الصادرات
 41.895 46.727 51.702 58.580 54.852 50.376 الواردات

 10.705- 17.844- 17.034- 4.306 11.065 21.490 الميزان التجاري 
 %74 %61 %67 %107 %120 %142 تسبة تغطية الصادرات إلى الواردات

 االعتماد ع ى  بال المصدر: من اعداد ال
- 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 اللللن ط فللي السللوب العالميللة إللللى إنخ للان فللائن الميللزان التجلللارل 
ليلدخل اعلدها  2013م يلار سلنة  88وذللك اعلد تسلجيل فلائن قلدر يلل  2014الجزائرل سلنة 
م يلا دوالر ونتيجلة  17,034ليسلجل عجلزًا قلدر يلل  2015العجز وتشكل حاد سنة في مرح ة 

 الن الات ملني هذه ال تلرة العديلد ملن التلدايير ع لى  لرار ترشليد لهذا الو ع اتخذت الجزائر ف
قبللا  التجللارة خللإلل تخ للين ن اللات الميزانيللة مسللت كافللة الاباعللات االسللتراتيجية لمللا فيهللا 

 الخارجية. 

 : 2017 – 2016تظام رخص االستيراد   -1

والللذل جعللل البثيللر مللن  2014اعللد االنخ للان المسللتمر فللي  سللعار الللن   منللذ سللنة 
ح لول لتخبلي اازملة الي دان المعتمدة في إقتصادها ع ى المحروقات اشكل كيير تاحث علن 

رت للا  قيمللة فللاتورة اهإلك و تد وهللو مللا سللعت للله الجزائللر خاصللة اسللي  ت للاعا حجللم السلل
مللن % 55م يللا دوالر ماايللل تراجللع ماللدر يللل  51 للوب مللا ي 2015االسلتيراد والتللي ي غللت سللنة 

ن جملاا حيلث اتجهلت الجزائلر نحلو كلا د2014قيمة الصادرات في ن س السنة ماارنلة اسلنة 
ديلد البميلات التلي يمكلن اسلتيرادها علن فاتورة الواردات ا رن قيود ع ى عم ية االسلتيراد وتح

هذا النظلام االدرجلة ااوللى إللى ويهدر د 2016رخص االستيراد منذ يداية بري  تيني نظام 
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 د للاط قائمللة المللواد ال للرورية المسللموا يءسللتيرادها واالبميللات التللي تب للي إحتياجللات السللوب 
ة اردات لو ع حد لظاهرة خلروة العم لفي الو  وفي ن س الوقت يمكن الدولة من التحكم  بثر 

كومللة هللدر وحللددت الح دا فللي خانللة البماليللاتصللنالصللعاة اماللالم  للخمة  مللام منتجللات ت
اعللد تبييلل   2016م يللار دوالر نهايللة سللنة  35الوصللول إلللى تا لليص فللاتورة الللواردات لمي للم 

  (1)هذا النظام

 تعريف تظام رخص االستيراد :  •

 ورجوال وقد علرر يعتير نظام تراخيص االستيراد إحدى االت اقات المنيثاة عن جولة 
المختصلة إداريلة تشلترك تالديم ب ل  ل جهلة الداريلة الت اب تراخيص االستراد ارنها إجلرا ات 

 15حمل رقم يكشرك مسي  الستيراد الس ع د ولاد  صدرت الحكومة الجزائرية مرسوم تن يذل 
يحللدد شللروك  2015ديسللمير سللنة  6الموافلل  لللل  1437صلل ر عللام  24مللتر  فللي  306 –

ولاللد جللا  فلللي  دائعوكي يللات تبييلل   نظمللة رخللص االسللتيراد  و التصلللدير ل منتوجللات والا لل
االحكلللام العاملللة لهلللذا المرسلللوم ان رخلللص االسلللتيراد تشلللمل اللللرخص الت اائيلللة واللللرخص  يلللر 

  (2) الت اائية

وهي تراخيص يتم إصدارها اشكل ت اائي في شكل تراخيص تانيلة  رخص التللائية :لا -
و/ و إحصلللللائية مسلللللااة لسلللللتيراد  و تصلللللدير المنتوجلللللات والا لللللائع وتسللللل م رخلللللص 

ينلللاً ا ع لللى ب للل  مرفللل  االسلللتيراد  و التصلللدير الت اائيلللة الاباعلللات الوزاريلللة المعنيلللة 
و لللعية الاانونيلللة يوثلللائ  تثيلللت مبااالللة المنتوجلللات والا لللائع حسللل  بييعتهلللا وكلللذا ال

 ل متعام ين القتصاديين.
 مللا تللراخيص االتسلليراد  يللر الت اائيللة فءنهللا تسللتخدم عنللدما  الــرخص غيــر التللائيــة : -

يكون الهدر الرئيسي ل حكوملة هلو تاييلد اللواردات وقلد ت جلر الحكوملات إللى ذللك علن 
 ل ايوددالمبااة ع ى الس ع الخا عة بري  االعإلن عن الحصص  و الحدود البمية 

                                     
مجلة  7املجلة الجزائرية للعوملة والسياسات االقتصادية، العدد  ) 2016إشكالية االنفاق العمومي في الجزائر وأزمة تراجع أسعار النفظ سنة ة، ير بوشليط هاجر أم   1

 .178 .، ص)2016 ،3علمية دورية محكمة تصدر عن مخبر العوملة والسياسات االقتصادية بجامعة الجزائر

 . 8، ص 2015ديسمبر سنة  6وافق لـ امل 1437صفر عام  27، الصادر في  66الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : العدد     2
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ويكلللون التلللرخيص خا لللعًا لختيلللار السللل بات وتالللديرها ولالللد شلللرعت الجزائلللر رسلللميًا 
حيللث  2017ديسللمير  31إلللة  ايللة  2016حللاي ن  8العمللل يهللذا النظللام يدايللة مللن 

 علن 2017 اع ن وزير التجارة الجزائرل محمد ين مدارل فلي منتصلا شلهر ديسلمير
حيلث  بلد اللوزير  ن هلذا النظلام  2018 إلغا  نظام رخلص السلتيراد إعتالارًا ملن سلنة

وهلو  دع لى ااسلعارعدة مشابل كانلت قلد إنعكسلت  ثيت محدوديته من خإلل ظهور 
ما كان قلد حلذر منله العديلد ملن الخيلرا  ملن قيلل حيلث تسلي  النظلام فلي مشلابل فلي 

 2016التموين يلاعن الملواد والمنتجلات ااساسلية د كملا  ن قيملة اللواردات فلي سلنة 
 2015م يار دوالر ماارنة اسنة  5تبيي  هذا النظام لم تتراجع سوى احوالي  ل اعد 

واالتللالي فاللد  ثيللت  دالتجللارل واالتللالي إسللتمرار العجللز المسللجل ع للى مسللتوى الميللزان 
شللهًرا مللن  24هللذا النظللام فشلل ه وعجللزه عللن تحايلل  ااهللدار المرجللوة منلله خللإلل فتللرة 

التخ ي عنه وو لع تلدايير جديلدة تهلدر  تبيياه د وهو ما و ع الحكومة  مام حتمية
دائمللًا إلللى تخ للين فللاتورة الللواردات وذلللك فللي ظللل إصللرار  سللعار الللن اط ع للى عللدم 

 .دوالر 60تخبي عتاة 
 :  2018التدابير الجديدة للتجارة الخارجية بداية من ستة  -2

خإلل الستة ااشلهر ااوللى ملن سلنة تشير االحصائيات إلى  ن قيمة واردات الجزائر 
 م يار دوالر وهو ما ياار  كثيرًا حجم الواردات في ن س ال ترة ملن 19.7ي غت قرااة  2017
م يللللار دوالر وهللللو مللللا بللللرا العديللللد مللللن عإلمللللات  19.9والتللللي ي غللللت حللللدود  2016سللللنة 

السللت هام حللول جللدوى التللدايير المتخللذه مللن بللرر الدولللة مللن  جللل الحللد مللن تحويللل الناللد 
عللدم تمكللن جهللود الحكومللة لحللد اان مللن إيجللاد يللديل لعوائللد  وفللي ظللل دااجنيللي إلللى الخللارة

م يلار دوالر خلإلل  98فلي الن ط وكذا التراجع المسلتمر فلي إحتيابلات الصلرر والتلي قلدرت 
د فيءسللتثنا   2014م يللا دوالر فللي مللارس  195والتللي كانللت تاللدر يللل  د 2017شللهر نللوفمير 

 نهلا اً ا ذاتيًا وقاملت يتصلدير ال لائن متمنتجات الخ ر وال وابه التي تحا  فيها الجزائر إب
والماللدر ينحللو ثإلثللة آالر بللن فللءن الجزائللر تعتمللد اشللكل ك للي ع للى ااسللواب الدوليللة لتغبيللة 

 حاجات السوب المح ية في معظم الس ع. 
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 2018و مللام هللذا الو للع قللررت الحكومللة الجزائريللة إصللدار تللدايير جديللدة فللي سللنة 
هلذا ملن  جلل حمايلة المنتلوة اللوبني وت لادل إرت لا  جديلد و  دير التجلارة الخارجيلةباغرن تلر

لللى  ايللة كتااللة هللذه ااسللبر ) لللم يللتم إصللدار  ل ( 2017ديسللمير  19ل للاتورة الللواردات د وا 
رادل تصلريحات للوزير التجلارة محملد يلن ملتشريعات  و قوانين رسلمية لهلذه التلدايير يءسلتثنا  
حيللث  دويللة لابللا  التجللارة هلمركزيللة والجلوسللائل العللإلم ع للى هللامه إجتماعلله االبللارات ا

ظلليم قبللا  نموعللة جديللدة مللن التللدايير مللن  جللل تجصللرا الللوزير  ن الحكومللة تعتللزم إتخللاذ م
 :ي يىي كما همسعى اعادة التوازن ل ميزان التجارل و  و التجارة الخارجية

قللررت الحكومللة إلغللا  العمللل ينظللام تللراخيص السللتيراد  راخيص االســتيراد :تــإلغــاء تظــام  -أ
ام و نلله ال يمكللن ال جللو  مجللددًا إلللى نظلل ديءسللتثنا  إسللتيراد السلليارات  2018إعتاللارًا مللن سللنة 

 تراخيص االستيراد إال في حالة ال رورة. 

 لسل  : بعض ا يرادحظر مؤقت لعملية است -ب

منتللوة اصلل ة متقتللة  900ياللار   كمللا قللررت الحكومللة فللي هللذا الشللرن منللع إسللتيراد مللا
مللع إحتمللال توسلليع الاائمللة فللي حالللة ب لل  إحللدى الللوزارات لللذلك وذلللك دائمللًا يهللدر التخ يللا 
مللن فللاتورة الللواردات وكللذا إحللإلل المنتجللات المح يللة محللل المسللتوردة وذلللك مللن خللإلل تللوفير 

 .لها هذا الحظرالحماية ل صناعة الوبنية. وذلك دون التبرب ل مدة الزمنية التي يستمر خإل

وتشلللمل هلللذه المنتجلللات  ساسلللًا الملللواد الغذائيلللة ملللن  جالللان د فوابللله مج  لللة وال وابللله البازجلللة 
ة يءسلللتثنا  الملللوز والخ لللروات البازجلللة يءسلللتثنا  الثلللوم وال حلللوم يءسلللتثنا  لحلللوم الاالللر والتونللل

 .والع بة والح ويات والشيكوالته والمعكرونة والمعجنات والمياه المعدنية و يرها

 تدابير جبائية جديدة :  -ج

كملللا  قلللرت الحكوملللة تلللدايير جاائيلللة جديلللدة ل لللاط اللللواردات وحمايلللة المنتلللوة المح لللي 
عائ للللة مللللن  32% ع للللى  60الرسللللوم الجمركيللللة ينسللللاة تصللللل إلللللى  وذلللللك مللللن خللللإلل رفللللع

ع قائملة السل ع الخا لعة ل  لرياة ع لى االسلتهإلك اللداخ ي يالمنتجات النهائية كما سيتم توس
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عللائإلت مللن المنتجللات النهائيللة وهللو مللا قللد يسللاهم فللي تعزيللز  10وذلللك ع للى %  30ينسللاة 
 اليرادات المالية المحص ة من إستيراد اعن المنتجات البمالية. 

 ( 2017 – 2007ناتيًا : تطور التجارة الخارجية في الجزائر خلل الفترة ) 

 العشلر سلنوات ااخيلرة تزايلداً  نإلح  المتتالع لحصلي ة التجلارة الخارجيلة ل جزائلر خلإلل
مسلللتمرًا فلللي إجملللالي المالللادالت و ن الميلللزان التجلللارل الجزائلللرل يسلللجل رصللليدًا موصلللاًا ع لللى 

تيجلللللة  زملللللة ( وذللللللك ن2017-2015بللللول هلللللذه ال تلللللرة يءسلللللتثنا  اللللللثإلث سلللللنوات ااخيلللللرة )
ذل وهو ما يتكد هشاشة االقتصاد الجزائلرل والل 2014انخ ان  سعار الن ط وذلك منتصا 

 يوصا ارنه إقتصاد ريعي ويعتمد اص ة شاه ك ية ع ى قبا  المحرومات. 

 :  (2017 – 2007تطور الواردات خلل الفترة ) -1

كمللا  الللى  خللرى لاللد شللهدت العشللر سللنوات ااخيللرة تزايللدًا مسللتمرًا فللي حجللم الللواردات مللن سللنة 
 دول التالي : جهو ميين في ال
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 (29جدول رقم )ال
 2017-2007الواردات الجزائرية حسب مجموعة المتتجات خلل الفترة تطور 

 م يون دوالر :الوحدة 
 الستة

 
 داو الم مجموعة

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

 6505 8224 9316 11005 9580 9022 9850 5058 5863 7813 4954 السل  الغذائية
السل  الموجهة 

 10192 14333 15970 23622 17536 17423 13632 12462 11914 12002 8700 لإلتتاج

سل  التجهيز 
الصتاعي 
 والزراعي

8680 13267 15372 16111 16437 13934 16702 19619 17740 15895 10923 

سل  استهلكية 
 6306 8275 8676 10334 11210 9997 7328 5863 6145 6397 5243 غذائية

 33926 46727 51702 58580 55028 50376 47247 40473 39294 39479 27631 مجموع الواردات
 ااالعتماد ع ى  لبال المصدر : من اعداد ا

-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   

 إحصائيات خاصة االتسعة  شهر ااولى من السنة *

نإلحلل  مللن الجللدول إرت اعللًا مسللتمرًا فللي إجمللالي حجللم الللواردات والللذل قللار  ال للعا إذا مللا 
وهلي فتلرة زمنيلة مالدرة  2015وحجم اللواردات سلنة  2007قارنا مجمو  الواردات خإلل سنة 

ن مللا ييللرر هللذا االرت للا  هللو االسللتارار العللام فللي  سللعار الللن   وتحايلل  سللنوات د إال ا 9يللل 
وحة الماليلة وتوجله الجزائلر نتيجلة للذلك نحلو يلرامت الجزائر اليرادات كييرة او ما يعرر االاحي

وهللو مللا اسللتدعى إسللتيراد سلل ع التجهيللز سللوا ًا  دإقتصللادية كييللرة يهللدر تللدوير عج للة التنميللة
الصناعية منها  و الزراعية كما  ن إرت ا  المستوى المعيشي ل جزائريين خإلل ت ك ال تلرة  دى 

د الغذائيلة المسلتوردة ومخت لا السل ع السلتهإلبية والبماليلة ستهإلك الملواإلى زيادة كييرة في إ
 إال  ن حجللم الللواردات سللجل إنخ ا للًا قللدره دنااخللرى هللذا اال للافة إلللى زيللادة عللدد السللكا

 مللللا التوزيللللع حسلللل  مجمللللو  المنتجللللات خللللإلل  د2015ماارنللللة سللللنة  2016% سللللنة 9.62
فيظهلللر ملللن خلللإلل الجلللدول إنخ ا لللًا فلللي ن لللس ال تلللرة االنسلللاة ل سللل ع الغذائيلللة ينسلللاة  2016

https://cnis.douane.gov.dz/
http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/donnees-statistique
http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/donnees-statistique
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نخ ا للللًا ماللللدر يللللل11.72 اللللط % ف4.62% االنسللللاة ل سلللل ع الموجهللللة ل نتللللاة و10.25% وا 
 االنساة ل س ع الستهإلبية  ير الغذائية. 

 :(2017 – 2007تطور الصادرات خلل الفترة )  -2
التحللرر مللن التاعيللة مللن إنتللاة م تللتمكن مللن لللع للى  للرار    لل  الللدول الناميللة الن بيللة والتللي 

المحروقات.فللءن حصللي ة الصللادرات الجزائريللة مرهونللة ارسللعار الللن ط فللي السللوب العالميللة كمللا 
 هو ميين في الجدول التالي: 

 (30جدول رقم )ال
 2017 – 2007سب مجموعة المتتجات خلل الفترة الصادرات الجزائرية ح تطور  

: م يون دوالر الوحدة  
 الستوات

 
 مجموعة المواد

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

 277 327 235 323 402 315 355 315 113 119 88 مواد غذائية
 24410 27102 32699 60304 62960 69804 71427 55527 44128 77361 58831 الطاقة والتشحيم
 53 84 106 109 109 168 161 94 170 334 169 المواد الخام
مواد تصف 
 973 1597 1693 2121 1458 1727 1496 1056 692 1384 993 مصتعة

 0.2 - 1 2 - 1 - 1 - 1 1 معدات فلحية
 61 53 19 16 28 32 35 30 42 67 46 معدات صتاعية
 15 18 11 11 17 19 15 30 49 32 35 سل  إستهلكية
 25787 28883 34668 62886 64974 71866 73489 57053 45134 79298 60163 مجموع الصادرات
 االعتماد ع ى:  بال : من إعداد الالمصدر

- -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   

 *إحصائيات خاصة االتسعة  شهر ااولى من السنة 

هللي عاللارة عللن محروقللات  2016نإلحلل  مللن الجللدول  ن صللادرات الجزائللر إلللى الخللارة سللنة 
%د  مللا فيمللا يخللص الصللادرات خللارة المحروقللات والتللي ال تللزال هامشللية فهللي 93.84نسللاة ي

م يللار دوالر  1.78% فاللط مللن إجمللالي حجللم الصللادرات  ل مللا قيمتلله 6.16تمثللل مللا نسلليته 
فالمنتجات د 2015سنة ا% ماارنة 9.55نساة ي مريكي مع تسجيل إنخ ان في هذه ااخيرة 

 1.3% مللن الحجللم الجمللالي ل صللادرات  ل مللا قيمتلله 4.5ا نسلليته مللنصللا المصللنعة تمثللل 
% مللن إجمللالي الصللادارات  ل مللا 1.13 مللا السلل ع الغذائيللة فهللي تمثللل  دم يللار دوالر  مريكللي

% اايمللة مب اللة 0.29م يللون دوالر  مريكللي ثللم تللرتي المللواد الخللام احصللة قللدرها  327قيمتلله 

https://cnis.douane.gov.dz/
http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/donnees-statistique
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م يلون دوالر  مريكلي لتلرتي اعلد ذللك سل ع المعلدات الصلناعية والسل ع السلتهإلبية  48تادر يل
% وكلل المعبيلات السلاااة تلدل 0.06% و0.18 ير الغذائية احصص ع ى التوالي مالدره يلل

وتاعيتلله الشللاه مب اللة لابللا  المحروقللات وهللو مللا إنعكللس  ع للى هشاشللة القتصللاد الجزائللرل 
 ع ى الميزان التجارل كما هو ميين في الشكل التالي: 

 (14شكل رقم )ال

 2017 – 2007تطور التجارة الخارجية في الجزائر خلل الفترة 

 
 إعتمادًا ع ى الجداول الساااة  المصدر: من إعداد البال 

 ( 2016-2015 )ادالت التجارية الجزائرية خلل الفترةبنالنًا: التوزي  الجغرافي للم 

ن مللة االجزائريللة مللع العللالم الخللارجي ارنهللا مسللتابيتميللز التللوز  الجغرافللي ل ماللادالت التجاريللة 
وزون ع لى نسلاة كييلرة ملن هلذه المالادالت سلوا ًا االنسلاة ل صلادرات حبرر شركا  تا يدين ي

 ت كما هو ميين في الجدول التالي:  و الواردا
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 (31جدول رقم )ال
 2016 – 2015التوزي  الجغرافي للمبادالت التجارية الجزائرية خلل الفترة 

: م يون دوالرالوحدة  

 المتاطق اإلقتصادية
 الصادرات الواردات

  الستة  الستة
 %التطور % 2016 % 2015 %التطور % 2016 % 2015

 66 22976 29.67- 38 17922 49 25485 األوروبيدول اإلتحاد 
1673

9 
57 -27.15 

دول متظمة التعاون 
 والتتمية اإلقتصادية

7363 14 6295 13 -14.50 5288 15 6251 22 18.21 

الدول األوروبية 
 األخرى 

1225 02 909 01 -25.79 37 0.001 80 
0.00

2 
116.22 

 0.30- 0.05 1678 0.04 1683 01.24 06 2857 05 2822 دول أمريكا الجتوبية

 3.24- 0.08 2331 0.06 2409 01.95- 24 11618 22 11850 آسيا

 - - - 0.002 71 - - - - - أوفياتوسيا

 32.69- 0.01 385 0.01 572 00.83 04 1934 03 1918 الدول العربية

 1368 0.04 1550 02.50 01 697 01 680 الدول المغاربية
00.0

4 
-11.74 

 51 0.002 82 33.70- 0.05 238 0.04 359 االفريليةالدول 
0.00

1 
-37.80 

 16.69- 28883 34668 09.62- 46727 51705 المجموع

Source: Agence nationale de developpement de l’ivestissement  disponible sur le site 

http://www.andi.dz/index.php/fr/statistique/bilan-du-commerce-exterieur consulté le 16-01-2018 à 

17h00 

  

http://www.andi.dz/index.php/fr/statistique/bilan-du-commerce-exterieur
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% 38 تااللللى دول التحللللاد ااورو للللي الشللللريك الرئيسللللي ل جزائللللر ينسلللل  ع للللى التللللوالي
ف الللد سلللج ت  2015د واالماارنلللة ملللع سلللنة 2016% صلللادرات االنسلللاة لسلللنة 51.9واردات و

حيلللث إنخ لللن إجملللالي  د%9اللللوارادت الاادملللة ملللن دول التحلللاد ااورو لللي إنخ ا لللًا ينسلللاة 
م يلار دوالر  مريكلي علام  17.92إللى  2015م يار دوالر  مريكي سنة  25.48الواردات من 

م يللار دوالر  6.24عللت صللادرات الجزائللر إلللى هللذه الي للدان اايمللة وفللي الماايللل تراجد 2016
 يللن قللدر إجمللالي  2015% ماارنللة اسللنة 27.15يللل ةنسللاة قللدر ي ل  2016 مريكللي فللي عللام 

للى إم يلار دوالر وهلو ملا يرجلع  ساسلًا  22.97الصادرات الجزائرية لي دان التحاد ااورو لي يلل
 المية. إستمرار إنخ ان سعر الن ط في ااسواب الع

لللدول منظمللة التعللاون القتصللادل )خللارة التحللاد ااورو للي( ف اللد ي غللت  مللا االنسللاة 
% ملن 21% ملن إجملالي اللواردات وملا نسليته 13واردات الجزائر من هذه الي لدان ملا نسليته 

فءنللله يناغللي الشللارة إللللى  2015واالماارنللة مللع عللام  د2016إجمللالي الصللادرات وذلللك سلللنة 
 حيلث إنتا لت ملن دالزيادة في قيمة الصادرات الموجهة لهلذه اللدول )خلارة التحلاد ااورو لي(

 ل مللا  2016م يللار دوالر  مريكللي سللنة  6.25ى إللل 2015م يللار دوالر  مريكللي سللنة  5.29
 تلرة % في حين سج ت واردات الجزائر من هذه اللدول إنخ ا لًا خلإلل ن لس ال18.21يعادل 
 %. 14.5قدر يل

كمللا يشللهد الحجللم الجمللالي ل ماللادالت التجاريللة مللع الي للدان ااورو يللة ااخللرى )خللارة 
التحلللاد ااورو لللي ومنظملللة التعلللاون والتنميلللة القتصلللادية( تراجعلللًا وذللللك فلللي حصصلللها ملللن 

م يلللار دوالر  1.22د  يلللن قلللدرت يلللل2015% ماارنلللة اسلللنة 25.6السلللوب التجاريلللة املللا يالللار  
 . 2016م يار دوالر  مريكي سنة  9.09و 2015سنة ي  مريك

 مللا فيمللا يخللص الماللادالت يللين الجزائللر ودول  مريكللا الجنو يللة ف اللد شللهدت نوعللًا مللن 
م يلار دوالر  و جانل  اللواردات  1.6الستارار سوا ًا من جان  الصادرات والتي تي لم حلوالي 

% مللن إجمللالي واردات 6إلللى  5احللوالي م يللار دوالر وهللو مللا ياللدر  2.8والتللي تي للم حللوالي 
مللع الللدول ااسلليوية حيللث ي غللت وهللو الثاللات الللذل ميللز كللذلك الماللادالت التجاريللة  دالجزائللر
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 2.3وهلو ملا يالدر احلوالي  ي لة جلدًا ماارنلة املا تسلتورده مهلاواردات الجزائر إلى هذه الدول ق 
 م يار دوالر. 

ت( مللع الللدول العر يللة )خللارة إتحللاد ادرات ووارداصللولاللد سللج ت الماللادالت التجاريللة )
حيلث ي لم حجلم التالادل  2015سلنة اإنخ ا ًا ب ي ًا ماارنة  2016في سنة المغر  الغر ي( 

م يللار دوالر  مريكللي  2.31م يللار دوالر  مريكللي ليصللل إلللى  2.49التجللارل مللع هللذه الللدول 
اريلللللة % وهلللللو ن لللللس النخ للللان اللللللذل شلللللهدته المالللللادالت التج6.87وذلللللك يءنخ لللللان قلللللدره 

امللا ياللار   2016الجزائريللة مللع دول المغللر  العر للي حيللث إنخ  للت هللذه الماللادالت سللنة 
 . 2015% ماارنة سنة 7.4

 ملللا علللن المالللادالت التجاريلللة الجزائريلللة ملللع اللللدول اافريايلللة فهلللي متوا لللعة جلللدًا ال 
 تتجاوز نصا م يار دوالر. 
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ة متطلــة التجــار  المبحــث النــاتي: تحريــر التجــارة الخارجيــة الجزائريــة نــمن
 الحرة العربية الكبرى 

جاهللدة نحللو التبامللل القتصللادل فللي  شللكاله  ومللن يينهللا الجزائللر الللدول العر يللة سللعت
وذللللك ملللن  جلللل تشلللجيع التالللادل التجلللارل فيملللا يينهلللا والسلللت ادة ملللن حجلللم السلللوب  دالمخت  لللة

وفللي هللذا البللار وقعللت العديللد مللن إت اقيللات التعللاون والتللي  د للمن المنباللة العر يللة كام للة
 خ اللت فللي تحايلل  ااهللدار التللي  نشللرت مللن  ج هللا خاصللة فللي مجللال التجللارة اليينيللةد ولبللن 
التبللورات السللريعة التللي يشللهدها القتصللاد العللالمي جعللل الللدول العر يللة ت كللر مللن جديللد فللي 

التبورات وهلو ملا نلتت عنله إنشلا  منبالة  إقامة تبتل إقتصادل عر ي ُيمكنها من مسايرة ت ك
 التجارة الحرة العر ية البيرى. 

  طلة التجارة الحرة العربية الكبرى تمتنمام الى المطلب األول: تحديات اال 
  ًأهداف متطلة التجارة الحرة العربية الكبرى أوال : 

إت اقيلللة منبالللة التجلللارة الحلللرة العر يلللة البيلللرى إللللى تحريلللر التجلللارة يلللين اللللدول تهلللدر 
 : (1)تحاي  ااهدار ا تية يالعر ية ااع ا  م تزمة 

زيادة حجم التاادل التجارل يين الدول ااع ا  ع ى الر م من  ن اعن هذه الي لدان  -
مكللن  ن تبللون مكم للة ولبللن ي دلللديها منتجللات مماث للة واالتللالي فهللي منافسللة فيمللا يينهللا

 لاع ها في  سواب التصدير. 

الهتملللللام امالللللاييس الجلللللودة والنوعيلللللة لتحايللللل  المنافسلللللة السلللللعرية وزيلللللادة الحصلللللص  -
 التسوياية. 

خ لللل  سللللوب  بيللللر و بثللللر تجانسللللًا واالتللللالي جللللذ  المزيللللد مللللن االسللللتثمارات ااجنييللللة  -
 المااشرة )االق يميةد ااورو ية والدولية(. 

 لنادية والمصرفية لتمويل ال عاليات التجارية. تبوير السياسات ا -

                                     
في التبادل التجاري  GAFTAوآثارها في التجارة العربية البينية والزراعية بشكل خاص )آثار  GAFTAمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى رانية ثابت الدروبي،   1

 . 207 .، ص( 2007،العدد األول، 23مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية ، املجلة  )السوري مع دول املنطقة(
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و لللع ااسلللس لايلللام مسلللتويات  بثلللر تبلللورًا لتبتلللل إقتصلللادل عر لللي )إتحلللاد جمركللليد  -
 إتحاد إقتصادل ونادل(

تعزيللللز الاللللدرة الت او للللية ل للللدول ااع للللا  فللللي التعامللللل مللللع التبللللتإلت القتصللللادية  -
النظللام التجللارل متعللدد اابللرار مللع منظمللة التجللارة الق يميللة الاويللة وحتللى فللي إبللار 

 العالمية. 

زيادة وتعمي  التلرااط القتصلادل يلين اللدول العر يلة وهلو ملا ملن شلرنه  ن يسلاهم فلي  -
 إستارار و من المنباة. 

 ًا: الملومات األساسية إلتجاح متطلة التجارة الحرة العربية الكبرى ناتي 

دل عر ي مشترك تعود إلى الخمسلينات ملن الالرن  ن محاوالت إقامة تبتل إقتصار م 
ولبلللي ال يكلللون  دالما لللي إللللى  ن ت لللك المحلللاوالت حاالللت نتلللائت مخيالللة ل ملللال فلللي مجم هلللا

مصللير منباللة التجللارة الحللرة العر يللة البيللرى ن للس مصللير المحللاوالت السللاااة اليللد مللن تللوفر 
اا فللي إقاملللة التبتلللل مجموعللة ملللن الماومللات والشلللروك يمكلللن السللتناد ع يهلللا مللن  جلللل النجللل

 القتصادل وتعمل ع ى ت عيل الجهود التبام ية وت من لها الستمرار ا اع ية. 

 : (1)وتتمثل  هم هذه الماومات فيما ي ي

تللوفر الرادة السياسللية وهللو مللا يتج للى مللن خللإلل  ن إنشللا  منباللة التجللارة الحللرة  -1
العر ية البيرى قد صدر ع ى مسلتوى م لوك ورتسلا  اللدول العر يلة وهلو ملا يمكلن 
 إعتاللللاره متشللللرًا إيجاييللللًا ع للللى تللللوفر الرادة السياسللللية والتللللي يعتيللللر وجودهللللا  مللللراً 

 هللذه العم يللة التبام يللة عم يللة سياسللية  للروريًا لايللام هللذه المنباللة ع للى إعتاللار  ن
قتصادية في ن س الوقت.   وا 

السلللند الالللانوني لمنبالللة التجلللارة الحلللرة العر يلللة البيلللرى وهلللو شلللرك متلللوفر فلللي هلللذه  -2
التجلارل يلين اللدول العر يلة المنباة والتي تستند إلى إت اقية تيسلير وتنميلة التالادل 

تجلللارة العر يلللة والتلللي اليلللد ع لللى ( والتلللي تعتيلللر البلللار الالللانوني لمنبالللة ال1981)

                                     
  10-9 .ص ، ص(2007، دراسات اإلقليمية لجامعة املوصلالندوة العلمية السادسة والعشرين ملركز ال:العراق )منطقة التجارة الحرة العربية ،معراج هواري   1



التوجهات االقليمية والدولية للتجارة الخارجية في الجزائر              الفصل الخامس      

 

354 
 

اللللدول الرا الللة فلللي الن لللمام إللللى المنبالللة  ن توقلللع ع يهلللا  واًل كنلللو  ملللن اللتلللزام 
 والسند الاانوني. 

ر يها اليرنامت الزمني لقامة منباة التجارة الحرة وهو يعتير  مرًا  روريًا ل عترا -3
القتصللادل  خاصللة مللن بللرر المنظمللة العالميللة ل تجللارةد ولللذلك و للع المج للس

تللرة والجتمللاعي لجامعللة الللدول العر يللة يرنامجللًا تن يللذيًا لهللذه المنباللة يمتللد خللإلل ف
وذلللك مللن  2007زمنيللة قللدرها عشللرة سللنوات كللان مللن الماللرر  ن تنتهللي فللي عللام 

  جل التماشي مع قواعد و حكام المنظمة العالمية ل تجارة. 

ل ااع لا  قائملة ع لى الم ي نحلو تبييل  يلرامت إصلإلحات إقتصلادية فلي اللدو  -4
إقتصلللاد السلللوب وتحريلللر التجلللارة الخارجيلللة وهلللو ااملللر اللللذل يلللتدل إللللى تالللار  

 السياسات القتصادية في العديد من الدول العر ية. 

إنشا  متسسات العمل العر ي المشترك التي من شرنها  ن تساهم اشكل فعلال فلي  -5
ر ة العر يلة وتلوفير  بيلر قلدتشكيل منا   بثر إيجاييلة لتنميلة المالادالت القتصلادي

 ممكن من التنسي  وتوفير المع ومات التجارية عن ااسواب العر ية. 

تاللار  مسللتويات التبللور القتصللادل مللن الللدول العر يللة وهللو مللا مللن شللرنه تسللهيل  -6
يللين ت للك الللدول داخللل منباللة عم يللة التخصلليص النتللاجي وا عللادة توزيللع المللوارد 

 التجارة الحرة العر ية البيرى. 

التوجللله نحلللو عالللد إت اقيلللات ثنائيلللة لتحريلللر التجلللارة اليينيلللة والتلللي تعتيلللر ملللن  هلللم  -7
سلتبمال منبالة التجلارة الحلرة ملن  الخبوات التي قد تتدل إلى السرا  في إقامة وا 

 خإلل المرور ع ى تحرير التجارة الثنائية. 

المللللوانح وتحريللللر خللللدمات الناللللل والترانزيللللت وهللللو  حللللد الماومللللات  حريللللة إسللللتخدام -8
ااساسللية والتللي مللن ال للرورل ع للى دول المنباللة اللتللزام يهللا مللن خللإلل تللوفير 
التسهيإلت الإلزملة التلي تعملل ع لى تسلهيل حركلة النالل والترانزيلت داخلل  را لي 
كللللل دولللللة مللللن الللللدول ااع للللا  وذلللللك اغللللرن خ لللل  إنسلللليا  فللللي حركللللة السلللل ع 
المتداولللة داخلللل المنبالللة واالتلللالي يلللتدل إللللى زيلللادة حجلللم التجلللارة اليينيلللة وهلللو ملللا 

ستمرار منباة التجارة الحرة العر ية البيرى.   يتدل إلى نجاا وا 
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 كما  ن توفر إنتاة سل عي قايلل ل تلداول والتجلارة اليينيلة يعلد ملن  هلم عواملل نجلاا -9
ا  قواعللللد إنتاجيللللة سللللوا ًا المنباللللة والللللذل يعنللللي  ن تمت للللك الللللدول العر يللللة ااع لللل

صناعية  و زراعية تنتت كميات من السل ع ت لوب حاجلات الب ل  الح لي لبلل دوللة 
 ذات جودة و سعار تنافسية. 

  نالنًا: العلبات التي تواجه متطلة التجارة الحرة العربية الكبرى 

فيمللا الللر م مللن إن للمام    لل  الللدول العر يللة إلللى المنباللة إال  ن تحريللر التجللارة ع للى 
نملا  يين الدول العر ية هدر زيارة حجمها ال يتحا  فالط ملن خلإلل إزاللة الرسلوم الجمركيلة. وا 
يتب للل  كلللذلك إتخلللاذ العديلللد ملللن الجلللرا ات لزاللللة العاالللات التلللي تعتلللرن سللليل تحايللل  ذللللك 

 : (1)الهدر وتتمثل  هم ت ك العااات فيما ي ي

 تلص المعلومات وغياب الشفافية:  -1

التجلللارة ال تتمثلللل فالللط فلللي إزاللللة الرسلللوم الجمركيلللة والرسلللوم وال لللرائ  عم يلللة تحريلللر 
 يللل هللي تللرتاط كللذلك االسياسللات االقتصللادية الب يللة والجزئيللة دااخللرى والايللود  يللر الجمركيللة

وهلللو ملللا يجعلللل ملللن الشللل افية وتلللوفر المع وملللات علللن كلللل ملللا يخلللص  دملللل الاباعلللاتجفلللي م
د والتجاريلللة ذات  هميلللة االغلللة فلللي تن يلللذ المنبالللة الجلللرا ات الداريلللة والسياسلللات القتصلللادية

فءتخاذ  ل إجرا 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 الجرا ات. 

يللة والمكانللات كمللا  ن عللدم تللوفر المع ومللات حللول ااسللواب العر يللة وااسللعار التاادل
عيلة ملن الذرة االنساة ل منتجات الزرا س ع ومواسم لالنتاجية والستيرادية والتصديرية لمخت ا ا

شلللرنه  ن يلللنعكس سللل اًا ع لللى التالللادل التجلللارل يلللين اللللدول ااع لللا . فعلللدم تلللوفر كلللل هلللذه 
ص المع ومللات و يرهللا قللد يكللون عائاللًا  مللام الابللا  الخللاص ويحللول دون السللت ادة مللن ال للر 

 التسوياية وهو ما يعتير جان  مهم جدًا اليد ع ى الدول ااع ا  الهتمام اه.

  
                                     

 . 325-323 .د ص ص2011د التارير االقتصادل العر ي الموحدصندوب الناد العر يد   1
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 التمييز النريبي:  -2

 لللرياة ع لللى السللل ع المسلللتوردة تخت لللا نسللليتها علللن ت لللك الم رو لللة ع لللى  إن فلللرن
المنللتت المح لللي قللد يلللتدل إلللى حلللدوث معام للة تميزيلللة. كمللا  ن فلللرن رسللوم مخت  لللة خاصلللة 
االمنتجللات المسللتوردةد مثللل رسللوم مباااللة المواصلل ات  و رسللوم كشللا مخيللرل و يرهللاد كمللا 

ممللا يللتدل إلللى زيللادة التبللاليا ع للى يللتم فللي اعللن الحللاالت التعسللا فللي تبييلل  الجللرا ات 
تا لللل ملللن  كلللل هلللذه الجلللرا ات دالمنلللتت المسلللتورد  و حتلللى منلللع دخولللله احجلللة علللدم المبااالللة

 امثااة نو  من الحمائية  ير الجمركية. عتير فرص المنافسة العادلة وت

 الليود غير الجمركية:  -3

إبلار  العر ية اليينية فليالعائ  اابير  مام تحرير التجارة تعتير الايود  ير الجمركية 
يكللن  منباللة التجللارة الحللرة العر يللة البيللرىد فللءلتزام الللدول العر يللة فللي إبللار تحريللر التجللارة لللم

نما كذلك يءزالة كافة الايود الداريلة والناديلة والبم فة يلة اال لافاط يءزالة التعري ة الجمركية وا 
ر المماثلللد وهللو مللا يتب لل  تعللاون إلللى تحريللر السلل ع العر يللة مللن الرسللوم وال للرائ  ذات ااثلل

كافة اابرار من حكوملات وقبلا  خلاص ولجلان فنيلة تلم  إنشلاتها خصيصلًا لهلذا الغلرن. 
 وال يكلون  دوالايلود  يلر الجمركيلة هلي كافلة الايلود علدا الرسلوم اال لرائ  ذات ااثلر المماثلل

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: 

 الليود الفتية:  -أ

المعام لة الوبنيلة ع لى  اليرنلامت التن يلذل ل منبالة ع لى  لرورة تبييل  ميلد لاد نلص 
 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 

ادة التربيللللد ع للللى عللللدم التعسللللا فللللي التبييلللل   و الماالغللللة فللللي تبللللاليا الحصللللول ع للللى شلللله
 المباااة. 
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 الليود الكمية واإلدارية:  -ب

هذا النو  من الايود إما في إشتراك إستخراة رخصة إسلتيراد اغلرن الحلد ملن ويتمثل 
البميلللة المسلللتوردة ملللن السللل ع ا لللران حمائيلللةد  و منلللع إسلللتيراد السللل ع اصللل ة ك يلللة للللن س 

 الغرن. 

 الليود التلدية:   -ج

المنباة نتيجلة لظلرور إقتصلادية معينلة إللى إتخلاذ الع وة في ت جر اعن الدول العر ية 
إجرا 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.

الحـرة  مـ  دول متطلـة التجـارةجـارة الخارجيـة للجزائـر تالالعلقـات :  المطلب الناتي
  قبل االتنمام الى المتطلةالعربية الكبرى 

 :التجارة الجزائرية م  دول المتطلة قبل االتنمام  أوال 

 إن تللاريا الماللادالت التجاريللة الجزائريللة مللع الللدول العر يللة يعللود إلللى مللا قيللل إن للمام
وان كانلللت الجزائللر قللد تلللرخرت فللي هلللذا  دالجزائللر إلللى منبالللة التجللارة الحللرة العر يلللة البيللرى 

ذا تللم االبللإل  ع للى هللذه الماللادالت ل تللرة  خمسللة سللنوات قيللل الن للمام تظهللر الن للمام د وا 
 كما هي ع يه في الجدول التالي :
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 (32جدول رقم )ال
 الكبرى  ربيةحجم التجارة الخارجية الجزائرية للسل  م  دول متطلة التجارة الحرة الع

 2008 – 2004خلل الفترة 
 م يار دوالر  الوحدة : 

 

 الستــــوات 
 2008 2007 2006 2005 2004 البتـــــود

رات
صاد

ال
 

 79.27 59.17 54.54 46.04 31.28 اجمالي الصادرات الس عية الجزائرية إلى دول العالم
 02.40 01.01 01.10 01.03 0.99 صادرات الجزائر إلى دول المنباة
إلى اجمالي نساة صادرات الجزائر نحو دول المنباة 

 الصادرات )%(
03.18 02.23 02.01 01.70 03.02 

ات
وارد

ال
 

 39.36 27.31 21.37 19.85 18.17 اجمالي الواردات الس عية الجزائرية من دول العالم
 0.948 0.604 0.636 0.543 0.556 واردات الجزائر من دول المنباة

الجزائر من دول المنباة إلى اجمالي نساة واردات 
 الواردات )%(

03.05 02.73 02.97 02.21 02.40 

ي  ر
تجا

ن ال
ميزا

ال
 

 3.348 1.614 1.736 1.573 1.546 اجمالي التجارة الخارجية الجزائرية مع دول المنباة

 1.452+ 0.406+ 0.464+ 0.487+ 0.424+ و عية الميزان التجارل 

 داعتملادًا ع لى نشلرة االحصلا ات االقتصلادية ل لدول العر يلة د صلندوب النالد العر لي  بال المصدر : من اعداد ال
 99-97صد -د ص 20015

ل  ن الميلزان التجلارل ل جزائلر ملع الي لدان العر يلة وخلإلل فتلرة يت ن من خإلل الجدو 
خمسللة سللنوات التللي تسللي  ان للمام الجزائللر إلللى منباللة التجللارة الحللرة العر يللة البيللرى يسللجل 

م يللار دوالر يينمللا لللم  1.45 يللن ارت للع هللذا ال للائن ليي للم  2008فائ للًا د خاصللة فللي سللنة 
واللللذل يرجلللع  ساسلللًا إللللى د  2007إللللى  2004يتعلللدى نصلللا م يلللار دوالر خلللإلل ال تلللرة ملللن 

 2.4قلللار  جديلللدًا إرت لللا  كييلللر فلللي صلللادرات الجزائلللر إللللى دول المنبالللة والتلللي شلللك ت رقملللا 
م يار دوالر في ال تلرة ما قيمته حوالي  ديينما كانت تتراوا يين 2008 سنةم يار دوالر خإلل 

الجزائر من دول المنباة  م يون دوالر في واردات 300حوالي اد مع زيادة  2007 – 2004
م يللون دوالر فللي  600يينمللا لللم تتعللدى  د 2008سللنة  م يللون دوالر 948والتللي ي غللت حللوالي 
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إرت اعًا محسوسًا في حجم الماادالت يين  2008السنوات الساااة د واالتالي ف اد شهدت سنة 
ف اللد ي للم إجمللالي الجزائللر ودول منباللة التجللارة الحللرة العر يللة البيللرى قيللل إن للمامها ال ع للي د 

%  200م يلار دوالر  ل يزيلادة قلدرة يلل  3.34التجارة الخارجية ل جزائر مع المنباة ما قيمته 
وهللو مللا قللد يعتيللر  هللم ااسللاا  التللي عج للت فللي ان للمام الجزائللر إلللى  2007ماارنللة اسللنة 

 سلللعار  منبالللة التجلللارة الحلللرة العر يلللة البيلللرى : ويرجلللع هلللذا االرت لللا   ساسلللًا إللللى الزيلللادة فلللي
 دوالر ل يرميل.  133متوسط الن ط الخام في السوب العالمية والذل ي م 

لللى دول منباللة التجللارة الحللرة   مللا فيمللا يخللص نسللاة صللادرات وواردات الجللازئر مللن وا 
العر يلللة البيلللرى االنسلللاة إللللى اجملللالي صلللادرات وواردات الجزائلللر ملللع دول العلللالم فهلللي نسللل  

%  3.18 للى نسللاة لهللذه الصللادرات والتللي قللدرة يللل  ع 2004 للعي ة جللدًا حيللث سللج ت سللنة 
 %. 3.05يخص الواردات والتي ي غت وكذلك  ع ى نساة فيما 

  :قبل اإلتنمام  دول المتطلة والواردات الجزائرية م تركيبة الصادرات ناتيا 

ال تخت للا خصللائص صللادرات الجزائللر إلللى دول منباللة التجللارة الحللرة العر يللة البيللرى 
والتللي  الللدول ااخللرى ي اللاقمللا عللن خصللائص صللادرات الجزائللر إلللى شللركائها التجللاريين مللن 

  :  (1)المصدرة فتمثل فييغ   ع يها المحوقات من ن بط و از بييعي  ما ما في المنتجات 

الصلللناعية فلللي الزنلللك وخإلئبللله مشلللتاات  المنتجلللات وتتمثللللمتتجـــات صـــتاعية :  -أ
 الهيدروكار ونات د االسمنت د ن ايات الحديد والص   د قبا   يار د مواد زجاجية د اكرات

 اإلستيكية و يرها. 

وتتمثلل اااسلًا فلي البملرة الز اديلة البسكسلي ومخت لا  غذائية : متتجات فلحية و  -ب
 العجائن د الخ روات وال وابه د التمر و يرها. 

 وتتمثل اساسًا في ااسماك المجمدة والبازجة :  متتجات الصيد البحري  -ج

                                     
كلية العلوم تلمسان،  كر بلقايدجامعة أبي ب )، مذكرة ماجستيرإشكالية إنضمام الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التقييم واآلفاقبورحلة ميلود،   1

 . 174 -173 .ص ص( 2011االقتصادية، 



التوجهات االقليمية والدولية للتجارة الخارجية في الجزائر              الفصل الخامس      

 

360 
 

  ما فيما يخص بييعة الواردات فتتمثل  ساسًا في : 

لمنشلل ت البلااإلت البهر ائيللة د تتبلون عمومللًا ملن  جلزا  او المتتجـات الصــتاعية :  -أ
مابورات ومابورات تص ية لمخت ا العر ات د  نايي  ومواسلير مجموعلات توليلد البهر لا  د 

 اسمنت د المسبحات الحديدية و يرها. 

تتمثللل  ساسللًا فللي السللكر د الحسللا  د لمتتجــات الفلحيــة والفلحيــة المحولــة : ا -ب
ركلللز البملللابم د تح للليرات المستخ صلللات د الحيلللو  الجافلللة كلللالحمص والعلللدس وال لللول د م

ركللز الزيللوت والللدهون النااتيللة د الاسللكويت د التوايللل د العصللائر د والشلليكوالته د الخميللرة د م
 د الشال والمشرواات الغازية. نشا  الذرة 

 :(2008التجاريين للجزائر من دول المتطلة قبل االتنمام )ستة  أهم الشركاء نالنا 

التوزيع الجغرافي لبل من صادرات وواردات الجزائر إللى دول منبالة واالبإل  ع ى 
ذا  خللل التجلللارة الحلللرة العر يلللة حصلللل ع لللى كعينلللة نت 2008ذنا سلللنة البيلللرى قيلللل الن لللمام وا 

 الجدول التالي : 

(33جدول رقم )ال  

 2008كبرى لستة الأهم الشركاء التجاريين للجزائر من دول متطلة التجارة الحرة العربية 
 دوالر م يون الوحدة: 

 النساة % الايمة % الدول المصدرة النساة % الايمة الدول المستوردة 
 تللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللونس 

 

 تللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللونس 35.63 855.7
 

394.2 41.55 

 المغللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللر  
 

 مصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللر 29.60 710.9
 

195.6 20.61 

 مصللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللر 
 

 السللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللعودية  25.26 606.6
 

141.2 14.88 

 االمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللارات 
 

 ااردن  03.70 88.9
 

129.8 13.68 

 اللللاقي دول المنباللللة 
 

 اللللللاقي دول المنباللللللة  05.79 139.1
 

87.8 09.25 

 المجملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللو  
 

 المجمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللو   100 2401.2
 

948.6 100 

 د2015تصللادية ل للدول العر يللة لسللنة ااالعتمللاد ع للى نشللرة االحصللا ات االق مللن اعللداد الباللل المصللدر : الجللدول 
 . 99-97د ص-مرجع سي  ذكره د ص
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يتيلللين  ن العاملللل الالللر  الجغرافلللي ي عللل  دورًا كييلللرًا فلللي التوزيلللع  السلللاي ملللن خلللإلل 
الجغرافلللي ل شلللركا  التجلللاريين ل جزائلللر ملللن دول منبالللة التجلللارة الحلللرة العر يلللة البيلللرى وذللللك 

المسللتوردة مللن الجزائللر حيللث تحتللل تللونس المرتاللة ااولللى اايمللة خاصللة فيمللا يتع لل  االللدول 
ملن %  35.63كلواردات ملن الجزائلر وهلو ملا يمثلل م يون دوالر  مريكي  855إجمالي ت وب 

اجملللالي صلللادرات الجزائلللر إلطلللدول المنبالللة لتلللرتي الجلللارة الغر يلللة ل جزائلللر وهلللي المغلللر  فلللي 
%  29.60م يون دوالر  مريكي ينسلاة تالدر يلل  710.9المرتاة الثانية واايمة إجمالية تادر يل 

%  25.26ن دوالر  مريكلي  ل نسللاة م يللو  606لتلرتي مصلر فللي المرتالة الثالثللة اايملة ت لوب 
 0.3و  0.4من  جمال الصادرات لترتي كل من الليمن والسلودان فلي الملتخرة امالالم مالدره يلل 

 م يون دوالر ع ى التوالي 

تلي اما فيما يخص الواردات الجزائرية من دول منباة التجلارة الحلرة العر يلة البيلرى وال
م يلون دوالر  مريكلي د ف الد حافظلت تلونس  948.6ملا قيمتله  2008ي غت في مجم ها نساة 

ملن اجملالي %  41.55م يون دوالر نسلاة مالدرة يلل  394.2ع ى المرتاة ااولى قيمة تادر يل 
هو م يون دوالر و  195.6يل الواردات لترتي مصر في المرتاة الثاني احجم واردات قدرة قيمته 

مللللن اجمللللالي واردات الجزائللللر مللللن دول المنباللللة د امللللا المرتاللللة الثالثللللة %  20.6مللللا يعللللادل 
و %  14.88والرااعلللة فتلللرتي كلللل ملللن السلللعودية والملللارات احجلللم واردات متالللار  مالللدر يلللل 

 م يون  878.  ما ااقي الدول مجتمعة فتادر واردات الجزائر منها يل ع ى التوالي %  13.68
 م يون دوالر. 0.1يون دوالر واليمن يل م  0.2دوالر في متخرتها السودان يل 

لعربيــة التجــارة الخارجيــة الجزائريــة فــي إطــار متطلــة التجــارة الحــرة ا المطلــب النالــث :
 الكبرى 

  أوال : إتنمام الجزائر إلى متطلة التجارة الحرة العربية الكبرى 

ع ى ات اقية تنمية وتيسير التاادل التجارل العر ي ليتم  03/08/2004وقعت الجزائر يتاريا 
ملن قيلل رئليس الجمهوريلة وذللك  2007اعدها العإلن الرسمي عن الن مام ل منباة سنة 

 2009فللي الامللة االقتصللادية واالجتماعيللة االريللان قيللل  ن تللدخل حيللز التن يللذ فللي اللان ي 
القتصللادل العر للي و كخبللوة نحللو الوحللدة االقتصللادية العر يللة ولللو  ن هللذا تشللجيعًا ل تبامللل ا
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الن مام يمكن  ن يعتير مترخرًا نوعًا ما د  ما عن  هدار ان لمام الجزائلر إللى هلذا التبتلل 
االقتصللادل فهللي عديللدة فهللذا الت للاب سلليمكن الجزائللر مللن تنويللع شللركائها ع للى إعتاللار  ن 

همللة ل منتجللات الجزائريللة خللارة قبللا  المحروقللات وهللو مللا مللن المنبالة العر يللة تمثللل سللوقًا م
شلللرنه التخ يلللا ملللن حلللدة التاعيلللة االقتصلللادية لهلللذا الابلللا  . كملللا  ن ان لللمام الجزائلللر إللللى 
منباللة التجللارة الحللرة العر يللة البيللرى مللن شللرنه كللذلك  ن يشللجع ع للى االسللتثمارات العر يللة 

ال افة إلى تدعيم التنافسية يلين المتسسلات اليينية وتح يز الشرابة  من المنباة العر ية ا
الجزائريلللللة وخلللللدمات إسلللللتارار ااسلللللعار و لللللمان وفلللللرة المنتوجلللللات وكلللللذلك تجنللللل  الزدواة 

 (1)ال رييي ل تخ يا من ااعاا  المالية وتشجيع التاادل الييني

 دول إتعكاســات إتنــمام الجزائــر إلــى المتطلــة علــى مبادالتهــا التجاريــة مــ  الــ :ناتيــا
  وةعنال

 ت م منباة التجارة الحرة العر ية البيرى تسعة عشر دولة اما فيها الجزائلر  ل جميلع
د جييلوتي وجلزر الاملر وع لى اللر م ملن  ن ان لمام الجزائلر الدول العر ية ما علدا الصلومال 

 اعللد متللرخرًا نوعللًا مللا ماارنللة مللع اللاقي الللدول 2009سللنة ودخولهللا حيللز التن يللذ إلللى المنباللة 
 ى حجم التجارة يين الجزائر ودول المنباة اعد ذلك التلاريا فهلي كملا هلو ميلينواالبإل  ع 

 في الجدول التالي : 

 

 

 

 

 

                                     
، 08لة الجزائرية لالقتصاد واالدارة، العدد جامل ) التجارة الخارجية الجزائرية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى )الواقع : املعوقات ، اآلفاق(زيرمي نعمية،   1

 . 201 .،  ص(2016أفريل  ،جامعة املدية
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 (34)جدول رقم ال
حجم التجارة الخارجية الجزائرية للسل  م  دول متطلة التجارة الحرة العربية الكبرى بعد 

 2015 – 2009االتنمام خلل الفترة 
 م يار دوالر الوحدة :

 شرة الحصا ات االقتصادية ل دول العر ية د مرجع سي  ذكره المصدر : من اعداد البال  اعتماًدا ع ى ن

( الن لمام الجزائلر إللى منبالة 2009يت ن من خإلل الجدول وفلي السلنة ااوللى )
تسللجيل عجللز فللي الميللزان التجللارل ل جزائللر مللع دول المنباللة  دالتجللارة الحللرة العر يللة البيللرى 

وهلللو ااملللر اللللذل يحلللدث اول ملللرة ماارنلللة االسلللنوات الما لللية د حيلللث إنخ  لللت صلللادرات 
د ويرجللع ذلللك  2009م يللا دوالر سللنة  1.41إلللى  2008م يللار دوالر سللنة  2.4الجزائللر مللن 

ا االت لللاب الموقلللع بي لللة فتلللرة إلللى علللدم إسلللت ادة صلللادرات الجزائلللر خلللارة المحروقلللات ملللن مزايللل
اار ع  شهر ااولى من السنة وذلك نتيجة عدم إستبمال الجزائلر لإلجلرا ات التانيلة الخاصلة 

هللذا اال للافة إلللى تراجللع صللادرات الجزائللر اصلل ة عامللة نتيجللة النكمللاه  داعم يلة اان للمام

 

 الستــــوات 
 البتـــــود

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

رات
صاد

ال
 

اجمالي الصادرات الس عية الجزائرية إلى 
 دول العالم

45.19 57.05 73.48 71.68 64.97 62.88 34.66 

 02.2 03.5 03.61 03.02 02.38 01.95 01.45 صادرات الجزائر إلى دول المنباة
نساة صادرات الجزائر نحو دول المنباة 

 اجمالي الصادرات )%(إلى 
03.12 03.41 03.23 04.25 05.55 05.56 06.05 

ات
وارد

ال
 

اجمالي الواردات الس عية الجزائرية من 
 دول العالم

39.29 40.47 47.24 50.37 55.02 58.58 51.70 

 02.5 02.6 03.26 02.19 02.29 01.66 01.43 واردات الجزائر من دول المنباة
من دول المنباة نساة واردات الجزائر 

 إلى اجمالي الواردات )%(
03.63 04.10 04.84 04.34 05.92 04.43 4.83 

ي  ر
تجا

ن ال
ميزا

ال
 

اجمالي التجارة الخارجية الجزائرية مع 
 دول المنباة

2.84 03.61 04.67 05.21 16.87 06.1 04.6 

 0.4 - 0.9 0.35 0.83 0.09 0.29  0.02- و عية الميزان التجارل 
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واالتلللالي  دتفلللي السلللوب العلللالمي فلللي ت لللك ال تلللرة وانخ لللان الب للل  العلللالمي ع لللى المحروقلللا
إنخ للان ب لل  الللدول العر يللة ع للى المحروقللات الجزائريللة والتللي تمثللل نسللاة كييللرة جللًدا مللن 
إجمللالي صللادرات الجزائللر إلللى دول المنباللة هللذا مللن جهللة ومللن جهللة  خللرى شللهدت واردات 

 948ماايلللل  2009م يلللار دوالر سلللنة  1.41 ل اايملللة قلللدرها %  48الجزائلللر إرت اعلللًا قلللدرة 
نتيجللة عللدم إخ للا  العديللد مللن المنتجللات إلللى الحاللوب الجمركيللة  2008نة م يللون دوالر سلل

  (1)وتمتعها امزايا الع ا  في إبار المنباة

الجزائريللللة سللللريعًا يءعإلنهللللا عللللن قائمللللة خاصللللة سلللل يية امنتجللللات  ليللللرتي رد الحكومللللة
د  2010سللتوردها مللن المنباللة د فر للت اموجيهللا تعري للات جمركيللة يدايللة مللن شللهر حللان ي 

وقللد و للعت الاائمللة مللن بللرر الغرفللة الوبنيللة ل تجللارة والصللناعة االتشللاور مللع المتعللام ين 
الحكومللة الجزائريللة مللن المنتجللات منتللوة يللدخل  للمن مللا تعتيللره  1141القتصللاديين لتشللمل 
سنوات : من يينها منتجات الصلناعة الغذائيلة  4إلى  3يج  حمايتها من ذات ااولوية التي 

إ لافة  2010والزراعة والنسيت والورب واادوات البهرومنزليلة د ليلتم اعلدها فلي شلهر ملارس 
لعر يللة التللي يتسللتمدها منللتت ليرت للع عللدد المنتجللات ا 370قائمللة جديللدة ل اائمللة السللاااة ت للم 

) نظر الم ح  رقم  ( ويج  النتااه إلى ان إعداد قائملة سل يية منتت  1511المزايا الجمركية 
ال يعني منع إستيراد المواد المعنية يل إقصاتها من المزايا الجمركيلة التلي يلنص ع يهلا ات لاب 

   (2)منباة التجارة الحرة العر ية البيرى 

-2010الجزائرل مع دول المنباة ليحا  فائ ًا خإلل ال ترة ليعود الميزان التجارل 
ود وذلللك راجعللًا اساسللًا إلللى تعللافي  سللعار اليتللرول وتحاياهللا  رقامللًا قياسللية قيللل ان تعللا 2014

كام لللة د  يلللن سلللجل  2015وخلللإلل سللنة  2014النخ للان يدايلللة ملللن الثإلثللي ااخيلللر لسلللنة 
نتيجللة االنخ للان الحللاد فللي اسللعار اليتللرول م يللون دوالر  400عجللزًا قللدره التجللارل الميللزان 

 . 2014م يار دوالر سنة  3.4م يار دوالر ماايل  2.1واالتالي إنخ ان قيمة الصادرات إلى 

                                     
 .200 .ص ابق،، مرجع سالكبرى التقييم واآلفاقإشكالية إنضمام الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة العربية ، بورحلة ميلود  1

 املوقع الرسمي لوزارة التجارة الجزائرية .   2

https://www.commerce.gov.org/media/bibliotherque/sovreel/tarif-douane-10chif/annexe01ar.pdf 

cousultele10/01/10018a11:00 

https://www.commerce.gov.org/media/bibliotherque/sovreel/tarif-douane-10chif/annexe01ar.pdf
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االنسللاة لسللنة  %40الجزائللر تجللاه ي للدان المنباللة اللابثر مللن ف اللد تراجعللت صللادرات 
م يار دوالر ماايلل  2.1صادرات الجزائر من المحروقات إلى حوالي د ف اد إنخ  ت  2014

د  ملللا الصلللادرات خلللارة المحروقلللات فالللد سلللج ت هلللي ااخلللرى  2014م يلللار دوالر فلللي  3.5
  م يون دوالر كما هو ميين في الجدول 121لتي م قيمة إجمالية قدرها % 52انخ ا ًا قدر يل 

 (35جدول رقم )ال
 2015تة رى لسات الجزائرية م  دول متطلة التجارة الحرة العربية الكبتركيبة الصادرات والوارد

  م يون دوالرالوحدة :                          
 الليمة  الواردات  الليمة  الصادرات 

 2300 سل  صتاعية  2100 صادرات المحروقات 
 274 مواد فلحية وغذائية  121 صادرات خارج المحروقات 
 :متتجات فلحية وغذائية 

  سكر 
  تمور 
 مرك 

 مياه معدنية و ازية 

  عجائن  ذائية 

 ز ادل 

 متتجات صتاعية : 
  مونياك  

  منتجات  خرى 

 
71.5 
05 

04.2 
03.5 
02.1 
02.1 
 

18.8 
31 

 9.8 الصيد البحري 

 2583 إجمالي الواردات  2221 إجمالي الصادرات 
 :الرااط  قة التجارة الخارجة متوفر ع ىر ع ى تارير الوكالة الوبنية لتد ااالعتما المصدر : من إعداد البال 

http://www.algex.dz/index.php/blog-export   consulté le 25-01-2018 à 19h00 

ملللللن اجملللللالي الصلللللادرات خلللللارة  %60تمثلللللل المنتجلللللات ال إلحيلللللة والغذائيلللللة حلللللوالي 
% ملن السلكر فيملا يتمثلل الالاقي فلي اعلن المنتجلات 67المحروقات إلى دول المنباة منها 

مللر د الميللاه المعدنيللة والغازيللة د العجللائن والز للادل د  مللا المنتجللات الصللناعية بمثللل التمللور وال
ون دوالر م يلل 18.8مللن الصللادرات خللارة المحروقللات نحللو المنباللة منهللا % 40فهللي تمثللل 

http://www.algex.dz/index.php/blog-export
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 مللا االنسللاة لللواردات الجزائللر مللن المنباللة والتللي لمسللت إنخ ا للًا  دصللادرات مللادة اامونيللاك
م يللار  2.6م يللار دوالر ماايلل  2.5ماارنلة االسللنة السلاااة لتصللل إللى  2015ب ي لا فلي سللنة 

ملللن المنبالللة حيلللث تراجعلللت واردات السللل ع الصلللناعية % 4.2دوالر د  ل ارنخ لللان قلللدر يلللل 
والمتمث لة اساسلًا الاإلسلتيكية والمحلوالت البهر ائيلة د %  4م يار دوالر ينساة  2.3يل والمادرة 

م يللون  291م يللون دوالر ماايللل  274كمللا إنخ  للت واردات المللواد ال إلحيللة والغذائيللة إلللى 
وتع ي  اامر  ساسًا االخ لر الجافلة التليت د عصلير ال وابله د حيلو   2014دوالر في سنة 
 2ت : خ لر صلع اة وفوابله جافلة : يينملا إرت علت واردات الصليد الاحلرل يلل التوايل د ح ويلا

  2015م يون دوالر سنة  9.8والتي قدره يل % 

 أهـــم الشـــركاء التجـــاريين للجزائـــر مـــن دول المتطلـــة بعـــد األتنـــمام )ســـتة :  لنـــانا
2015) 

منبالة ااالبإل  ع ى التوزيع الجغرافلي لبلل ملن صلادرات وواردات الجزائلر إللى دول 
ذا  خلللذنا سلللنة التجلللارة الحلللرة العر يلللة البيلللرى اعلللد اان كعينلللة فنحصلللل ع لللى  2015 لللمام وا 

 الجدول التالي 

 (36جدول رقم )ال                         
 2015ة أهم الشركاء التجاريين للجزائر من دول متطلة التجارة الحرة العربية الكبرى لست

 م يون دوالر  الوحدة :
 السنة  الايمة  الدول المصدرة  السنة  الايمة  المحروقات الدول المستوردة خارة 
 24 619 السعودين  32 39 تونس 
 19 490 مصر 18.3 21 المغر  
 17 439 تونس  11 13.3 لينان 
 13 335 االمارات  10 12 سوريا 
 8.3 214 المغر   5.6 6.7 السعودية 

 18.7 483 ااقي دول المنباة  23.1 2.9 ااقي دول المنباة 
 100 2583 المجمو   100 121 المجمو  

 : قة التجارة الخارجة متوفر ع ى الرااطر د ع ى تارير الوكالة الوبنية لتااالعتما المصدر : من إعداد البال 
http://www.algex.dz/index.php/blog-export   consulté le 25-01-2018 à 19h00 

http://www.algex.dz/index.php/blog-export
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ان تلللونس تعلللد الز لللون ااول ل جزائلللر حيلللث قلللدره  يتيلللين ملللن خلللإلل الجلللدول السلللاي 
صلللادرات الجزائلللر العاملللة خلللارة % ملللن حجلللم  جملللالي 32صلللادرات الجزائلللر إللللى تلللونس يلللل 

ملللن السلللكر %  27م يلللون دوالر منهلللا  39ها المحروقلللات نحلللو المنبالللة اايملللة اجماليلللة قلللدر 
ملن عصلير ال وابله د هلذا % 5االنسلاة ل ميلاه المعدنيلة والغازيلة و % 8زجاة مسلبن % 20

ملن الصلادرات خلارة المحروقلات نحلو المنبالة % 18.3ويعد المغر  السلوب الثلاني احلوالي 
% 11إسللتاي ت لينللان % د كمللا 6ة يللل % والزجللا9% د التمللور 81اامونيللاك يللل والتللي ت للم 

 مللا  هللم الللدول المصللدرة ل جزائللر فللي المنباللة سللنة  دمللن صللادرات الجزائللر خللارة المحروقللات
 ل  ن التوزيللع الجغرافللي  17د تللونس % 19د مصللر % 24كانللت العر يللة السللعودية  2015

م  لمال شكرا  التجاريين ل جزائر مع دول المنباة اعد اان مام للم يتغيلر كثيلرًا عنله قيلل االن
 .والذل ساهم فيه الار  الجغرافي يدرجة كييرة خاصة فيما يخص الصادرات
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حـر بـادل الالتجـارة الخارجيـة الجزائريـة نـمن متطلـة الت المبحث النالـث : تحريـر
 م  اإلتحاد األوروبي 

يلرًا د رًا نوعيلًا كيتجلاه دول جنلو  المتوسلط تبلو  لاد شهدت سياسلة االتحلاد ااورو لي 
 سلل و  التعللاون إللى  سلل و  المشللاركة واللذل يعتيللر نمبللًا حلديثًا مللن  نمللاك حيلث إنتا للت ملن 

لعلالم التبتإلت الق يمية ع ى إعتاار قيامه يين  حد ابير التبتإلت االقتصادية الموجلودة فلي ا
هلذا وتبلورت العإلقلات االقتصلادية  دودول جنو  المتوسط والتي يصنا    يهلا كلدول ناميلة

 اورو للي والللذل يعتيللر  هللم شللريك تجللارل لهللا تاعللًا لللن س السياسللة مللنيللين الجزائللر واالتحللاد ا
خللإلل توقيللع إت للاب شللرابة والللذل سللتاام اموجالله منباللة ل تاللادل الحللر يللين البللرفين فللي آفللاب 

 2020سنة 

ن إلــى المطلــب األول : العلقــات االقتصــادية بــين الجزائــر واالتحــاد األوروبــي مــن التعــاو
 الشراكة 
 االقتصادية األوروجزائرية قبل مؤتمر برشلوتة  أواًل : العلقات 

ع للللى ات اقيللللة الشللللرابة مللللع المجموعللللة  1969وقعللللت كللللل مللللن المغللللر  وتللللونس سللللنة 
ااورو يلة كانلت ااورو ية وهو ما لم يحدث مع الجزائر د فالعإلقات يلين الجزائلر والمجموعلة 

ها ال تحتاة إلى إم ا  مثل هذه الت اقيلات د حيلث  تع ك ال ترة جفي تبااعًا خاصًا ي تبتس
ااورو يللللة واسللللتمرت فللللي الحصللللول ع للللى اعللللن مباللللل  المجموعللللة إسللللتباعت  ن تللللرفن 

د اال للافة إلللى اعللن االمتيللازات التللي تحصلل ت الجزائللر ف لل يات جمركيللة لصللادراتها نحللو 
ل الجزائر مع اتالا  إلوالمتع اة يءستا 1962مارس  19في  ع يها الجزائر في ات اقيات اي يان

نظام ت  ي ي مع فرنسا يسمن ل منتجات الجزائرية اللدخول إللى السلوب ال رنسلية اكلل حريلة د 
ولبلللن وملللع نهايلللة السلللتينات قلللررت اعلللن دول المجموعلللة ااورو يلللة ع لللى  لللرار إيباليلللا  ن 
تعتللرن ع للى مواصلل ة مللنن  ف لل يات لصللادرات المنتجللات الجزائريللة نحللو دول المجموعللة د 

ملا  دى إللى انبلإلب م او لات ثنائيلة يلين دول المجموعلة ااورو يلة ملن جهلة والجزائلر  وهو
مللن  جللل الوصللول إلللى توقيللع إت للاب فللي إبللار مللا يسللمى  1972مللع جهللة  خللرى وذلللك سللنة 
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ع لى  1976 فريلل  26السياسة المتوسبية الشلام ة د وهلو ملا تلوة الحالًا يتوقيلع الجزائلر فلي 
ع للللى إت اقيللللة تعللللاون دخللللل حيللللز التن يللللذ رسللللميًا فللللي نللللوفمير   للللرار اللللاقي الللللدول المتوسللللبية

1978(1). 

مجموعلللة مللللن االت اقيلللات الخاصللللة االتالللادالت التجاريللللة  وقلللد ت للللمنت هلللذه االت اقيللللة
نصللت دول المجموعللة ااورو يللة انللي والمللالي ف للي الجانلل  التجللارل التعللاون االقتصللادل د الت

ومن جان  واحد إع ا  الصادرات الجزائر من الس ع الصناعية واعن المزايلا لصلادراتها ملن 
يينما في المجال االقتصادل والملالي  دالس ع الزراعية وذلك دون تبيي  ميد  المعام ة االمثل 

ة وذللك اغلرن تمويلل د فاد تحص ت الجزائر ع ى إعانات مالية من دول المجموعة ااورو يل
واالجتماعيلللة التلللي ت لللمنتها الت اقيلللة وذللللك ملللن خلللإلل  ر علللة مخت لللا اليلللرامت االقتصلللادية 

تحصلل ت الجزائللر خإللهللا ع للى  1996إلللى  ايللة  1978يروتللوكإلت ماليللة إمتللدت مللن سللنة 
م يللون ايكللو فللي شللكل اعانللات  309م يللون ايكللو منهللا  949إعانللات ماليللة إجماليللة قللدرت يللل 

ممنوحللة مللن م يللون إيكللو فللي شللكل قللرون  640دمللة مللن بللرر دول المجموعللة و ماماليللة 
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 

يللين مخت للا يللة ل تجللارة والتللي ال تايللل سللوى االمعام للة المتاادلللة وكللذا ظهللور المنظمللة العالم
 برار التالادل وان لمام دول المجموعلة إليهلا د دفلع االتحلاد ااورو لي إللى مراجعلة سياسلته 

 .(2)االقتصادية الخارجية مع ي دان المتوسط وهو ما حصل فعإًل خإلل متتمر يرش ونة

 

 

 

                                     
امللتقى الدولي آثار  )االقتصاد الجزائري ومسار برشلونة دراسة تحليلية للجانب االقتصادي التفاقية الشراكة االوروجزائرية ،و ميموني سميربراق محمد    1

 .  8 .، ص(2006وإنعكاسات إتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائري، جامعة سطيف ، نوفمبر

 04املجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية، العدد  )تفعيل الشراكة االوروجزائرية كآلية لإلندماج في االقتصاد العالمي، محمد لحسن عالوي و كريمة بوروشة   2

  36-35 .ص ، ص (2014، حوان رقلةو  ،جامعة
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  : ن الجزائر واالتحاد األوروبي بيتفاق الشراكة اناتيًا  

لتللدخل فيمللا اعللد  1993موافاتهللا ع للى اقامللة شللرابة  ورومتوسللبية سللنة  يللدت الجزائللر 
فللللي س سلللل ة مللللن الم او للللات مللللع دول االتحللللاد ااورو للللي د حيللللث مللللرت هللللذه الم او للللات 

  (1)امرح تين  ساسين 

  1996 – 1993مرحلة المفاونات االستطلعية   -1

 يلن سلمحت  1996وانتهلت فلي ني لرل  1994الم او ات في حلوان حيث يد ت هذه 
و لي هذه الجوالت يتاادل المع ومات ودراسة آفاب تبوير العإلقات يين الجزائلر واالتحلاد ااور 

وقلللد تخ  لللت هلللذه الم او لللات المصلللادقة ع لللى اعلللإلن  دفلللي إبلللار الشلللرابة ااورومتوسلللبية
 هاملًا فلي المناقشلات التح ليرية ل ملتتمرًا  يلن لعيلت الجزائلر دور  1995يرش ونة فلي نلوفمير 

 ع ى الر م من العزلة السياسية التي كانت تعاني منها اسي  المشابل اامنية الداخ ية. 

  2001 – 1997مرحلة المفاونات الحليلية   -2

يلللين معمالللة لالللد كانلللت الم او لللات السلللتبإلعية امثاالللة تمهيلللد ل لللدخول فلللي مناقشلللة 
 ي د و هللم مللا تميللزت الله هللذه ال تللرة هللو إخللتإلر وجهللات النظللر فيمللاوالتحللاد ااورو لل الجزائللر

يتع لل  اعللدة مسللائل كللان  همهللا كي يللة مراعللاة خصوصللية االقتصللاد الجزائللرل وتشللديد البللرر 
إت لللاب من لللرد الللالجزائر د حيلللث انب الللت الجوللللة ااوللللى ملللن ااورو لللي ع لللى علللدم تخصللليص 

امدينللة يروكسللل يي جيللا د  1997مللارس  5و4الم او للات الجزائريللة ااورو يللة رسللميًا يللومي 
ن مال مل 28و  27 فريل ثم الجولة الثالثة يومي  22و  21لتعاد اعدها الجولة الثانية يومي 

ن للس السللنة د حيللث ح للر هللذه الجللوالت وفللدين مللن الخيللرا  عللن البللرفين تللم تاسلليمها إلللى 
اعلللللدها  لجلللللان مخت  لللللة د ولبلللللن للللللم تسللللل ر هلللللذه الم او لللللات ع لللللى نتلللللائت وا لللللحة لتتوقلللللا

 . الم او ات لمدة ثإلث سنوات لألساا  المذكورة سال اً 

                                     
 .29. ، ص(2012، دار املعرفة:الجزائر )، الشراكة األورومتوسطية واقع وآفاق إشارة لحالة الجزائرياسين جبار   1
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 سللللترن ت الم او لللات فللللي جولللللة رااعلللة وذلللللك اعللللد إقللللرار  2000 فريللللل  17و تلللاريا 
ر د االتحاد ااورو ي لخصوصية االقتصاد الجزائرل اعد زيارة قام يها وفد  ورو ي إلى الجزائل

همللا  ن ال  دميللد ين  ساسللين كمنب لل  ل م او للات يللن و للع الوفللد الجزائللرل فللي هللذه الجولللة 
وكللذا ااخللذ اعللين العتاللار خصوصللية  2002تنب لل  عم يللة الت كيللك الجمركللي إال اعللد سللنة 

ثلللم الجوللللة  2000الابلللا  الزراعلللي د ليلللتم اعلللدها عالللد الجوللللة الخامسلللة فلللي شلللهر حوي يلللة 
 ين بالل  الجانل  د السادسة في شهر ديسمير من ن س السنة االعاصمة الي جيكية يروكسل 

و ملا الجمركية وهل كية الدارية د وكذا ت كيك الايودااورو ي ا رورة إلغا  نظام الايمة الجمر 
شكل تحديًا كييرًا ل منتجات الجزائريلة اسلي  ملا قلد ينلتت علن إ لعار مسلتوى حمايلة النتلاة 

 الوبني و همية الخسارة الجاائية الناجمة عن الت كيك التعري ي. 

فاد تركلزت حلول الجوانل   2001في رل  13و  12ة المنعادة يومي عسااولة ال ما الج
اامنية والا ائية وحرية تنال ااشلخاص د كملا قلدم فيهلا البلرفين تنلازالت يخصلوص ترهيلل 
ة المتسسات الجزائرية وتعوين الخسائر الناجمة عن الغا  الايود الجمركية د وانعالدت الجولل

والتلي تناولللت مو لو  حركللة رتوس ااملوال والجولللة  2001 مللارس 16و  15الثامنلة يلومي 
والتللللي تناولللللت م لللا الزراعللللة وم للللا الخللللدمات د  مللللا الجولللللة مللللارس  5و  3التاسلللعة يللللومي 

ييروكسللللل والتللللي تناولللللت موا لللليع العدالللللة  2001حللللوان  6و  5العاشللللرة فاللللد انعاللللدت فللللي 
 ها ااخيرة. والشتون الداخ ية وهذا ف اد وص ت الم او ات الثنائية مرح ت

 اللى ات لاب   واعد جوالت ملن الم او لات العسليرة توصلل البرفلان ااورو لي والجزائلرل 
علن قلرار توقيلع ات لاب الشلرابة ملع  2001ديسلمير  7 ين اع لن وزيلر الخارجيلة الجزائلرل فلي 

واعلد زيلارة رئليس الجمهوريلة الجزائريلة إللى يروكسلل تلم التوقيلع والااحرر  داالتحاد ااورو ي
والتي تم  د2001ديسمير  19ن الجزائر واالتحاد ااورو ي يوم ييات اقية الشرابة  ع ى ولىاا

ثم دخولها حيلز التبييل  ثلإلث سلنوات اعلد  2002افريل  22التوقيع ع يها اص ة رسمية يوم 
 (1)ذلك

                                     
 .88 .، صابق، مرجع ساألوروجزائريةاالقتصاد الجزائري ومسار برشلونة دراسة تحليلية للجانب االقتصادي التفاقية الشراكة ، ميسوني سمير ;براق محمد   1
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  ق الشراكة الجزائرية األوروبية اتفا  نالنًا : محتوى 

عن ااقي االت اقيلات الموقعلة  الجزائر واالتحاد ااورو ية يين لم تخت ا ات اقية الشراب
د حيلث جلا  هللذا االت لاب ليتسلس لشللرابة يلين االتحلاد ااورو للي والاقي دول جنلو  المتوسللط 

يين الجهورية الجزائرية الديمارابية الشلعيية ملن جهلة واالتحلاد ااورو لي واللدول ااع لا فيله 
 2005ن يللذ فللي اليللوم ااول مللن شللهر سلليتمير مللن جهللة  خللرى د ودخللل هللذا الت للاب حيللز الت

ملادة موزعلة  110ولالد جلا  هلذا العالد فلي شلكل  دزائلرل اعد المصادقة ع يه ملن اليرلملان الج
مت مخت لا المجللاالت السياسلية االقتصلادية االجتماعيللة والثاافيلة كمللا شلم ع لى تسلعة  يللوا  

  (1)ي ي : 

 الباب األول : الحوار السياسي : 

ااول فللي إقامللة الحللوار السياسللي واامنللي اصلل ة منتظمللة يللين البللرفين  ويتمثللل الاللا 
ممللا يسللمن يءقامللة روااللط ت للامن دائمللة يللين الشللركا  تسللاهم فللي إزدهللار المنباللة المتوسللبية 
سللتارارها و منهللا وتخ لل  مناخللًا مللن الت للاهم والتسللامن يللين الثاافللات د اال للافة إلللى إرسلل ا  وا 

 ذا تحاي  الس م.الديمارابية وحاوب النسان وك

 الباب الناتي : حرية اتتلال السل  

د حيلللث تا لللي الملللادة السادسلللة ملللن حيلللث جلللا  فلللي هلللذا الالللا  حريلللة انتالللال السللل ع 
 12 الحلر خلإلل فتلرة إنتااليلة تمتلد إللىمنباة ل تاادل يتوج  ع ى البرفين انشا   لنه االت اب

 سللنة كرقصللى حللد اعتاللارًا مللن تللاريا دخللول هللذا الت للاب حيللز التن يللذ وبااللا احكللام الت اقيللة
ول و يرها من االت اقيات متعددة اابرار ح 1954العامة ل تعري ات الجمركية والتجارة لسنة 

 العالميلللة د وهلللذا ملللا يتب للل  إلغلللا تجلللارة السللل ع الم حالللة االت لللاب المتسلللس ل منظملللة التجلللارة 
هللذا الاللا  الحللواجز الجمركيللة و يللر الجمركيللة ع للى حركللة السلل ع يللين البللرفين د كمللا احتللوى 

  ى تبيياها عالجمركية والتي ات   البرفين ع ى رزمامة الت كيك التدريجي ل حواجز 

                                     
 . 37-36 .ص ، صابق، مرجع ستفعيل الشراكة األوروجزائرية كآلية لإلندماج في االقتصاد العالميكريم بوروشة،  ومحمد لحسن عالوي    1
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 الباب النالث : تجارة الخدمات 

المعام للللة التللللي يحظللللى يهللللا الممللللولين حيللللث يمللللنن االتحللللاد ااورو للللي ل جزائللللر ن للللس 
ل خلللدمات المماث لللة وفالللا لاائملللة اللتزاملللات الخاصلللة ل مجموعلللة ااورو يلللة ودولهلللا ااع لللا  

 الم حاة ااالت اب العام حول تجارة الخدمات.

 : الباب الراب  : المدفوعات ورؤوس األموال واحكام إقتصادية أخرى 

امللوال والمنافسللة حيللث نللص ع للى ورتوس اجللا  فللي هللذا الاللا  مسللائل المللدفوعات  
البرفين يتسوية المدفوعات اعم ة قاي ة ل تحويل د كما نلص ع لى  لرورة عملل البرفلان  قيام

ع للى  للمان حريللة تللداول انتاللال رتوس اامللوال المخصصللة لإلسللتثمار المااشللر فللي الجزائللر 
 لى تبييل  الجلرا ات وكذلك اار اا الناتجة عنه د  ما فلي مجلال المنافسلة يعملل البلرفين ع

يلة المشتركة ل منافسة د وعدم التميز يين المتعام ين االقتصاديين إ افة إلى العمل ع لى حما
 .حاوب الم بية ال كرية د الصناعية و التجارية

 :الباب الخامس : التعاون االقتصادي 

منصلوص ي تزم البرفان وف  هذا الاا  ع ى ت عيل التعاون االقتصادل وفاا لما هو  
ي وتتمثلل فلي الاباعلات التلي تعلانات المعنيلة يلذلك عل ين تلم تحديلد الابا دع يه في الت اقية

ت من مشابل داخ ية د  و التي يتم االت اب ع لى تحريلر ماادالتهلا التجاريلة د وكلذلك الاباعلا
 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 لللمن هلللذا الالللا  ااجلللرا ات الخاصلللة االعملللال وذللللك ملللن خلللإلل علللدم المعام لللة 
 التميزية فلي شلروك العملل وكلذلك تنسلي  اانظملة المتع الة الاامن االجتملاعي د  ملا التعلاون 

ئل الت للاهم المتاللادل يللين الثاافللات وذلللك يءسللتعمال الوسللا والتر للول فيتمثللل فللي تشللجيعالثاللافي 
 يم التظاهرات الثاافية. السمعية الاصرية وتنظ
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 :الباب الساب  : التعاون المالي 

وتشلللمل ميلللادين تبييللل  هلللذا التعلللاون تسلللهيل الصلللإلحات التلللي تهلللدر إللللى تحلللديث  
القتصاد املا ذللك التنميلة الري يلة وترقيلة االسلتثمار الخلاص والنشلابات التلي تخ ل  مناصل  

 منبالة التالادل الحلر ع لى االقتصلاد شغل مع ااخذ اعين العتاار ا ثار الناجمة عن انشلا 
 الجزائرل ال سيما ع ى الجان  الصناعي. 

 :الباب النامن : التعاون في مجال العدالة والشؤون الداخلية 

حيللث ات لل  البرفللان ع للى ت عيللل متسسللات الدولللة وتعزيللز دولللة الاللانون والتعللاون فللي 
محار لللة التمييلللز العنصلللرل د مجلللال الالللانون ومكافحلللة الجريملللة المنظملللة د تيلللين ااملللوال 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 
يا السير الحسن لبلل الا لامرة في السنة يتولى تن يذ االت اقية وتسوية الخإلفات ويسهر ع ى 

 ات الهتمام المشترك يين البرفين.ااخرى ذ

التحــاد المطلــب النــاتي : التفكيــر التعريفــي فــي إطــار متطلــة التبــادل الحــر بــين الجزائــر وا
 األوروبي 

ات اقيلللة الشلللرابة الموقعلللة يلللين الجزائلللر واالتحلللاد ااورو لللي وحسللل  ملللا جلللا  فلللي  تللنص
ادل تاللوم المجموعللة والجزائللر تللدريجيًا يءنشللا  منباللة ل تالل داقيللةالمللادة السادسللة مللن هللذه االت 
سللنة كرقصللى حللد إعتاللارًا مللن تللاريا دخللول االت اقيللة حيللز  12خللإلل فتللرة إنتااليللة تمتللد إلللى 

ري يلة التع الجمركلي د حيلث تخت لي كافلة الايلود وفاًا لستراتيجية تدريجية ل ت كيكالتن يذ وذلك 
وذلللك اغللرن  دورو للي اعللد مللرور المللدة الزمنيللة المت لل  ع يهللاع للى المنتجللات ذات المنشللر اا

إعبللا  الوقللت الللإلزم ل متسسللات الوبنيللة واالقتصللاد الجزائللرل ل تح للير والتللرق م مللع الو للع 
 الجديد.
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  أواًل : مفهوم التفكير التعريفي  

التعري للي التخ للين التللدريجي ل  للرائ  والرسللوم الجمركيللة الم رو للة  ت كيللكياصللد اال
قعين ع للى االت للاب وذلللك ع للى مللدار جللدول زمنللي نتجللات المتاادلللة يللين البللرفين المللو ع للى الم

هدر الوصول إللى إزالتهلا نهائيلًا ملن  جلل اقاملة منبالة تالادل حلر يمحدد مسااًا ومت   ع يه 
  (1) وذلك اغرن تحاي  ااهدار التالية :

 تبيي  سياسة تجارية م توحة وحرة من قيل كل ااع ا  في المنباة  -

 والرسوم الجمركية وكافة  نوا  الحواجز ع ى الجارة الخارجية الغا  ال رائ   -

تم يلمنع التمييز والت رقة ملا يلين اللدول فيملا يخلص المالادالت التجاريلة سلوا ًا ت لك التلي  -
 عاية. االستيراد منها  و التي يتم التصدير إليها وتسمى هذه الااعدة االدولة ااولى االر 

والخلللدمات التلللي يلللتم ماادلتهلللا ملللع المعلللايير الدوليلللة فيملللا يخلللص الجلللودة تبلللاي  السللل ع  -
 والنوعية إ افة إلى احترام الاواعد الصحية وكذا قواعد الحماية الييئية.

  وربي ية المصدرة إلى االتحاد األ ناتيًا : األحكام المطبلة على المتتجات الجزائر 

يلين الجزائلر واالتحلاد ااورو لي  في إبلار ات اقيلة الشلرابةالمتتجات الصتاعية :  -1 
الصلللناعية ذات المنشلللر الجزائلللرل فلللءن المنتجلللات  دملللن هلللذه االت اقيلللة 8واموجللل  الملللادة رقلللم 

والتلللي يلللتم إسلللتيرادها ملللن بلللرر دول االتحلللاد ااورو لللي مع لللاة ملللن كافلللة الحالللوب الجمركيلللة 
  (2)والرسوم ذات ااثر المماثل

 المتتجات الزراعية :  -2

                                     
، رسالة – 2017آفاق ما بعد  –التجارة الخارجية أنعكاسات إتفاقية الشراكة األورومتوسطية على تنافسية اإلقتصاد الجزائري في ظل تحرير أسماء س ي علي،   1

 . 181 .ص ،(2017كلية العلوم االقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف،  )دكتوراه في العلوم االقتصادية

املتضمن التصديق على اإلتفاق األوروبي املتوسطي لتأسيس شراكة بين الجزائر واالتحاد األوروبي، الجريدة  2005-04-27مؤرخ في  159-05مرسوم رئاس ي رقم    2

 . 5ـ ص 2005-04-30الصادرة بتاريخ  31الرسمية رقم 
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الت اقيلللة الشلللرابة ملللع االتحلللاد ااورو لللي وكلللذا  14جلللا  فلللي ال الللرة ااوللللى ملللن الملللادة 
المنشلر الجزائلرل والتلي يلتم ملن هلذه االت اقيلة  ن المنتجلات الزراعيلة ذات  58اليروتوكول رقم 

  (1)ت التالية : معامإلاستيرادها من قيل دول االتحاد ااورو ي تمنن ال

ينلللد تعري لللي تسلللت يد ملللن اع لللا ات ل حالللوب الجمركيلللة  117 ملللن الاائملللة ااوللللى : وتتبلللون  -
 1.1يدون تحديد البمية المصدرة وقد تم ادراة هذه المنتجات في الاائمة 

لبلن ينلد تعري يلًا تسلت يد ملن اع لا ات ل حالوب الجمركيلة و  15الاائمة الثانية : وتتبون من  -
المحلللددة ل رسلللوم ملللع تحديلللد البميلللات ملللع اخ لللا  الصلللادرات التلللي تزيلللد علللن البميلللات 

وهللو مللا يب لل  ع يلله الحظللر التعري للي وقللد تللم ادراة هللذه المنتجللات فللي الاائمللة  دالجمركيللة
2.1  

مللع  ينللدًا تعري يللًا تسللت يد مللن اع للا ات ل حاللوب الجمركيللة 26الاائمللة الثالثللة : وتتبللون مللن  -
   3.1و ع محددات كمية ثايتة وقد تم ادراة هذه المنتجات في الاائمة 

 المتتجات الزراعية المحولة  -3

فيمللا يخللص الصللادرات الجزائريللة مللن المنتجللات الزراعيللة الزراعيللة المحولللة والتللي يللتم 
وكلللذا  14تصللديرها نحلللو دول االتحلللاد ااورو لللي د ف الللد جلللا  فللي ال الللرة الخامسلللة ملللن الملللادة 

ملللللنن ملللللن ات اقيلللللة الشلللللرابة ملللللع االتحلللللاد ااورو لللللي  ن هلللللذه المنتجلللللات ت 5اليروتوكلللللول رقلللللم 
  (2)المعامإلت التالية 

ة وال الجمركيل يندًا تعري يًا تست يد من إلغا  ك ي ل رسلوم 163الاائمة ااولى : وتتبون من  -
 1.2كمية وقد تم إدراة هذه المنتجات  من الاائمة  تبي  ع يها  ل قيود

لبلن ة و من الغا  ك ي ل رسلوم الجمركيلينود تعري ية تست يد  8الاائمة الثانية : وتتبون من  -
 من حدود حصص مت   ع يها يين البرفين وقد تم ادراة هذه المنتجات  من الاائملة 

2.2  
                                     

مرجع ، – 2017آفاق ما بعد  –ية اإلقتصاد الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية أنعكاسات إتفاقية الشراكة األورومتوسطية على تنافسأسماء س ي علي،    1

  .187 .، صبقاس
 .188 .، صاملرجع نفسه  2
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ينللللدًا تعري يللللا وتسللللت يد مللللن اع للللا  ك للللي مللللن الرسللللوم  144الاائمللللة الثالثللللة : وتتبللللون مللللن  -
تسا  مي م ثايت حس  اللوزن  و الحجلم يلتم تحديلده يءت لاب البلرفين وقلد حالجمركية مع إ

  3.2تم إدراة هذه المنتجات  من الاائمة 

 ادرات الجزائر من متتجات الصيد البحري ص -4

ا فيمللا يخللص صللادرات الجزائللر إلللى االتحللاد ااورو للي مللن منتجللات الصلليد الاحللرل ملل 
 فهللي 3واليروتبللول رقللم  14فاللد تللم االت للاب ووفلل  مللا جللا  فللي ال اللرة الثالثللة مللن المللادة رقللم 

 1.3مع اه من كافة الرسوم الجمركية وتندرة هذه المنتجات  من الاائمة 

 ئر التحاد األوروبي المستوردة في الجزانالنًا : األحكام المطبلة على متتجات ا 

 لتفكير الجمركي المتعلق بالمتتجات الصتاعية : ا -1

يخلص المنتجلات الصلناعية ذات المنشلر ااورو لي والتلي تسلتوردها إت   البرفان فيملا 
وذلللك لملدة زمنيللة قللدرة ع للى و لع جللدول زمنلي لعم يللة الت كيلك الجمركللي التلدريجي  دالجزائلر

ر سليتمي 1دخول االت اقية حيز التن يذ إلى نهايلة تاريا  2005سيتمير  1من  يدايةسنة  12يل
وذلللك وفلل  ثإلثللة  2017ر النهللائي لعم يللة التاللادل اح للول سللنة يللع للى  ن يللتم التحر  د 2016

ة قوائم رئيسية ت م كل واحدة منها مجموعة من الس ع يتم تحريرها ينساة معنيلة وفل  الرزنامل
 التالية: 
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 (37رقم )جدول ال
رزتامة التفكير التعريفي للمتتجات الصتاعية في إطار متطلة التبادل الحر بين الجزائر واالتحاد 

 االوروبي
 تسبة التفكير تاريخ التفكير المتتج اللائمة
 

 
 الاائمة ااولى 

 المنتجات الصناعية الغير منتجلة مح يلًا د والملواد ااوليلة )سل ع
والملواد النصلا مصلنعة المخصصلة التشغيل( وس ع التجهيز د 

لنسللللللللليت د وملللللللللواد الينلللللللللا  ل صلللللللللناعة البيميائيلللللللللة والتعلللللللللدين وا
 والسيراميك.

  .1ال ارة  9ب : المادة االنص المرجعي في االت 

 % 100 2005سيتمير  1

 
 
 

 الاائمة الثانية   

والصناعية والمنتجات الصيدالنية د قبلع س ع التجهيز الزراعية 
ة د الميكانيكية والمعدات البهر ائية واللبترونيالغيار د لمعدات 

دون البهرومنزليلللة د معلللدات السلللكك الحديديلللة  جهلللزة ومعلللدات 
التحكم والاياس د ومجموعة المنتجات التلي تسلتخدم فلي الباقلة 

 والتشحيم.
 2ال ارة  9النص المرجعي في االت اب : المادة 

 % 20 2007سيتمير  1
 %30 2008سيتمير  1
 %40 2009سيتمير  1
 %60 2010سيتمير  1
 %80 2011سيتمير  1
 %100 2012سيتمير  1

 
 
 
 
 

 الاائمة الثالثة 

السللللل ع الصلللللناعية ااورو يلللللة التلللللي يمكلللللن إنتاجهلللللا مح يلللللا فلللللي 
 الجزائر.

 . 3ال ارة  9النص المرجعي في االت اب : المادة 

 % 10 2007سيتمير  1
 %20 2008سيتمير  1
 %30 2009سيتمير  1
 %40 2010سيتمير  1
 %50 2011سيتمير  1
 %60 2012سيتمير  1
 %70 2013سيتمير  1
 %80 2014سيتمير  1
 %90 2015سيتمير  1
 %95 2016سيتمير  1
 %100 2017سيتمير  1

د تلللرثير ات اقيلللة الشلللرابة ااوروجزائريلللة ع لللى الجاايلللة الجمركيلللة فلللي ظلللل انخ لللان اسلللعار : عيلللد الجالللار مختلللارل المصلللدر
د  15اا لواك د مج لد  د يجلياتد العدد االقتصادل : جامعلة عملار ث ة دراسجم د2016 – 2005المحروقات خإلل ال ترة 

 .147د ص  2017د  58العدد 
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 ل ورل اتخ ع ل ت كيك  اللائمة األولى : -أ

ملن ات لاب الشلرابة فلءن فلور دخلول االت لاب حيلز التن يلذ  9ملن الملادة  1اموج  ال ارة 
ن سيتم الغا  الرسوم الجمركيلة والرسلوم ذات ااثلر المماثلل المباالة ع لى المنتجلات التلي يكلو 

يملا فد واالتلالي  2منشتها المجموعة عند إستيرادها في الجزائر والتي ترد قائمتها في الم حل  
 منتجًا فسور تخ ع لت كيك فورل.  2076الاائمة التي تمثل يخص هذه 

 (38جدول رقم )ال
 المتتجات الصتاعية الخانعة للتفكير الفوري موزعة حسب طبيعتها

 المجموع % 30 % 15 % 5 % 0 قوائم المتتجات
 2015 0 1616 356 43 س ع التسيير 
 37 0 03 03 31 س ع التجهيز 
 24 0 01 00 23 س ع استهإلبية 

 2076 0 1620 359 17 المجموع 
 نعكاسللات إت اقيللة الشللرابة ااورومتوسللبية ع للى تنافسللية القتصللاد الجزائللرل فللي ظللل تحريللر  د: اسللما  سللي ع للي المصللدر

 .182ص  دي  ذكرهمرجع س د2017دآفاب ما اعد  –التجارة الخارجية 

 ( ينلدًا والتلي تخ لع    يهلا2015)ر يتمس عم ية الت كيك ال ورل االدرجلة ااوللى سل ع التسلي
يينمللللا ال يتعللللدى عللللدد ينللللود سلللل ع ينللللدًا(  356% )5ومعللللدل  دينللللدًا( 1616% ) 15لمعللللدل 

ينلللللدًا( مع لللللاه تماملللللًا ملللللن الحالللللوب الجمركيلللللة. املللللا السللللل ع  31منهلللللا )د ينلللللدًا(  37التجهيلللللز )
د د تعري للي واحللينللدًا( مع للاة تمامللًا مللن الحاللوب الجمركيللة يءسللتثنا  ينلل 24االسللتهإلبية فت للم )

 فاط.

سنوات ايتدا ًا من السنة الثالثة  7لتدريجي ع ى مدى تخ ع ل ت كيك ا اللائمة الناتية : -ب
 .لتوقيع االت اب

مللن ات اقيللة الشللرابة فءنلله يللتم تللدريجيًا الغللا  الحاللوب الجمركيللة  9مللن المللادة  2موجلل  ال اللرة ف
والرسلللوم ذات ااثلللر المماثلللل المباالللة ع لللى المنتجلللات التلللي يكلللون منشلللتها المجموعلللة عنلللد 

واالتللالي فيمللا يخللص هللذه الاائمللة  3إسللتيراد معللافى الجزائللر والتللي تللرد قائمتهللا فللي الم حلل  
 منتوة صناعي فسور تخ ع تدريجيًا ل ت كيك حس  الرزنامة التالية:  1100والتي تشمل 
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 (39جدول رقم )ال
 ستوات 7على مدى  3رزتامة تفكير المتتجات الواردة في الملحق 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
تخ ين الحاوب 
والرسوم الجمركية 

% من 80إلى 
 الح  الااعدل

تخين الحاوب 
والرسوم الجمركية 

% من 70إلى 
 الح  الااعدل

تخ ين الحاوب 
والرسوم الجمركية 

% من 60إلى 
 الح  الااعدل

تخ ين الحاوب 
والرسوم الجمركية 

% من 40إلى 
 الح  الااعدل

تخ ين الحاوب 
والرسوم الجمركية 

% من 20إلى 
 الح  الااعدل

 
 

 % 0إلغا  تام 

 من إت اب الشرابة.  9من المادة  2إعتمادًا ع ى ال ارة من إعداد البال  المصدر: 

تحتول هذه الاائمة ع ى المواد نصا مصنعة والس ع تامة الصنع ذات المنشر ااورو لي كملا 
 هو ميين في الجدول التالي: 

 (40جدول رقم )ال
 ستوات موزعة حسب طبيعتها 7المتتجات الصتاعية الخانعة للتكفير التدريجي على مدى 

 المجمو  %30 %15 %5 %0 قوائم المنتجات
 52 01 24 27 0 س ع التسير
 912 15 113 744 0 س ع التجهيز
 136 51 51 34 0 س ع الستهإلك

 1100 67 228 805 0 المجموع
 نعكاسللات إت اقيللة الشللرابة ااورومتوسللبية ع للى تنافسللية القتصللاد الجزائللرل فللي ظللل تحريللر  د: اسللما  سللي ع للي المصللدر

 .182ص   ده مرجع سي  ذكر د 2017آفاب ما اعد  –التجارة الخارجية 

ينلدًا(  912التجهيلز ) تمس عم ية الت كيك التلدريجي  و المرح لي االدرجلة ااوللى سل ع
 136%. يينمللا تللرتي سلل ع السللتهإلك فللي المرتاللة الثانيللة يللل )5   ييتهللا لمعللدل  عوالتللي تخ لل

 يندًا( فاط.  52ثم س ع التسير يل ) يندًا(

ة سللنوات ايتللدا ًا مللن السللنة الثالثلل 10ل ت كيللك التللدريجي ع للى مللدى تخ للع  اللائمــة النالنــة:
 لتوقع الت اب. 

ملللن إت اقيلللة الشلللرابة فءنللله يلللتم تلللدريجيًا إلغلللا  الحالللوب  9ملللن الملللادة  3فموجللل  ال الللرة 
الجمركية والرسلوم ذات ااثلر المماثلل المباالة ع لى المنتجلات ااخلرى  يلر ت لك التلي وردت 
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منتللللوة  1963والتللللي يكللللون منشللللتها التحللللاد ااورو للللي والتللللي تشللللمل  3و 2فللللي المح اللللين 
 الرزنامة التالية: صناعي فسور تخ ع ل ت كيك التدريجي وف  

 (41جدول رقم )ال
 ستوات 10على مدى  3و 2رزتامة تفكير المتتجات التي تم ترد في الملحلين 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
تخ للين الرسللوم 
والحالللللللللللللللللللللللللللللللللللوب 
الجمركيلللللللة إللللللللى 

% مللللللللللللللللللللللللللن 90
 الح  الااعدل 

80% 70% 80% 50% 40%  30% 20% 10% 5% 
إلغا  
 %0تام 

تي كملا هلو لت اب الشرابة  ما توزيع قائمة هذه المنتجات فير 9من المادة  3إعتمادًا ع ى ال ارة  : من إعداد البال المصدر
 ميين في الجدول التالي:

 (42جدول رقم )ال
 ستوات موزعة حسب طبيعتها 10المتتجات الصتاعة الخانة للتفكير التدريجي على مدى 

 المجموع %30 %15 %5 %0 قوائم المتتجات
 260 228 28 4 1 س ع التسير
 292 255 16 17 4 س ع التجهيز
 1410 1303 70 37 0 س ع إستهإلبية

 1963 1786 114 58 5 المجموع
 نعكاسللات إت اقيللة الشللرابة ااورومتوسللبية ع للى تنافسللية القتصللاد الجزائللرل فللي ظللل تحريللر  : اسللما  سللي ع لليد المصللدر
 .183ص   دمرجع سي  ذكره د 2017آفاب ما اعد  –الخارجية التجارة 

منتجلًا منهلا  1963سلنوات  10تمس عم ية الت كيك التدريجي  و المرح لي ع لى ملدى 
%د  ملللا اا  ييلللة والمالللدرة 15تخ لللع لنسلللاة  114% و5تخ لللع لنسلللاة  58فالللط مع لللاةد  5
 %. 30ن لل تخف 1786يل

ــــق بالمتتجــــات ا-2 ــــة ومتتجــــات الصــــيد البحــــري التفكيــــر الجمركــــي المتعل لزراعي
 والمتتجات الزراعية المحولة: 
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ع للى عكللس المنتجللات الصللناعة التللي يكللون تحريرهللا يللين البللرفين كللامإًل فللي إبللار 
فللءن تحريللر الماللادالت التجاريللة الخاصللة االمنتجللات الزراعيللة والزراعيللة  دمنباللة التاللادل الحللر

المحوللللة ومنتجلللات الصللليد الاحلللرل فسللليكون جزئلللي وتلللدريجي متالللادلد علللن بريللل  تخ لللين 
التعري للات الجمركيللة  و إلغللا  اع للها وفلل  نظللام الحصللص وكللذا و للع إبللار زمنللي يللتم فيلله 

نلللازالت المتاادللللة يلللين البلللرفين ع لللى  سلللاس التعاملللل يهلللذه الجلللرا ات ملللع إمكانيلللة توسللليع الت
 . (1)المعام ة االمثل

 المتتجات الزراعية:  -أ

يللللتم ت كيلللللك المنتجللللات الزاعيلللللة التلللللي منشللللرها التحلللللاد ااورو لللللي والتللللي جلللللا ت فلللللي 
وتت للمن هللذه  دلت اقيللة الشللرابة 14مللن المللادة  2مللن الت للاب وكللذا ال اللرة  2اليروتبللول رقللم 

%د 20ينللدًا تعري يللًا حيللث تخ للن الرسللوم الجمركيللة الم رو للة ع يهللا سللوا ًا يللل 114الاائمللة 
% وذللللللك ملللللن الرسلللللم الااعلللللدل و لللللمن حلللللدود الحصلللللص التعري يلللللة الثايتلللللة 100%  و 50

وي خص الجدول التالي توزيع المنتجات حس  الصلنا الجالائي الخا لع ل ت كيلك الجزئلي  و 
 ركية وكذلك لتوزيع الحصص.الب ي ل حاوب الجم

 (43جدول رقم )ال
 اإلمتيازات الفورية الممتوحة للمتتجات الزراعية

حسب   البتود التعريفية 
 معدل التخفيض

 

 الحلوق 
 الجمركية المطبلة

البتود الخانعة 
 %20لتخفيض 

البتود الخانعة 
 %50لتخفيض 

البتود الخانعة لتخفيض 
 المجموع 100%

ال تخ ع لنظام  11منها  39 0 0 5%
 39 الحصص

15% 0 8 9 17 

ال تخ ع لنظام  01منها  35 4 19 30%
 58 الحصص

خا عة لنظام  19 المجموع
 الحصص

خا عة لنظام  12
 الحصص

ال تخ ع لنظام  12منها  83
 114 الخصص

الجزائللرل فللي ظللل تحريللر  نعكاسللات إت اقيللة الشللرابة ااورومتوسللبية ع للى تنافسللية القتصللاد  : اسللما  سللي ع لليد المصللدر
 .185ص دهمرجع سي  ذكر د 2017آفاب ما اعد  –التجارة الخارجية 

                                     
 . 16. ، صابق، مرجع ساإلقتصاد الجزائري ومسار برشلونة دراسة تحليلية للجانب اإلقتصادي إلتفاقية الشراكة األورجزائريةميموني سمير،  و براق محمد  1
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ينلدًا تعري يلًا(  83% )72% نسلاة 100تمثل الينلود التعري يلة الخا لعة لمعلدل تخ لين قلدره 
  ينلللدًا تعري يلللًا( تخ لللع 102كملللا  ن ) 2 لملللن إجملللالي الينلللود التعري يلللة اللللواردة فلللي اليروتبلللو 

 لنظام الحصص. 

 متتجات الصيد البحري:  -ب

تخ للع منتجللات الصلليد الاحللرل ذات المنشللر ااورو للي إلللى تخ ي للات تتللراوا مللا يللين 
% مللن الرسللم الااعللدل ودون الخ للو  لنظللام الحصللص وتت للمن هللذه الاائمللة 100% و25
 من الت اب. 4ول رقم يندًا تعري يًا( والتي جا ت في اليروتوك 55)

  

 (44جدول رقم )ال
 اإلمتيازات الفورية الممتوحة لمتتجات الصيد البحري 

حسب  البتود التعريفية
 التخفيض معدل

 

 الحلوق 
 الجمركية المطبلة

البتود الخانعة لتخفيض 
25% 

البتود الخانعة لتخفيض 
 المجموع 100%

5% 0 3 3 
15% 0 0 0 
30% 49 36 85 

 88 39 49 المجموع
حريـر تأتعكاسات إتفاقية الشراكة األورومتوسطية علـى تتافسـية اإلقتصـاد الجزائـري فـي ظـل  ،: اسما  سي ع لي المصدر

 .185 .ص  داي مرجع سد 2017آفاق ما بعد  –التجارة الخارجية 

تخ ع منتجلات الصليد الاحلرل ذات المنشلر ااورو لي إللى مجموعلة ملن الت  لإلت ملن قيلل 
مللنن  ينللدًا تعري يللًا(د فاللد 39الجزائللرد فاال للافة إلللى  اللغللا  الب للي ل رسللوم الجمركيللة ع للى )

% مللن الرسللم الجمركللي ااساسللي لتصللان خا للعة لرسللم 25ينللدًا تعري يللًا( تخ ي للًا قللدره  49)
  % فاط.22.1قدره 
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 المتتجات الزراعية المحولة  -ج

تخ للع المنتجللات الزراعيللة الحولللة ذات المنشللر ااورو للي إلللى تخ ي للات فللي الرسللوم 
% من الرسلم الااعلدل وتت لمن 100% و50%د 30%د 25الجمركية ينس  تتراوا ما يين 

 من الت اب.  05يندًا تعري يًا( والتي جا ت في اليروتوكول رقم  50هذه الاائمة )

 (45جدول رقم )ال
 اإلمتيازات الفورية الممتوحة للمتتجات الزراعية المحولة

حسب  البتود التعريفية
 التخفيض معدل

 

 الحلوق 
 الجمركية المطبلة

البتود 
الخانعة 
لتخفيض 

20% 

البتود 
الخانعة 
لتخفيض 

25% 

البتود الخانعة 
 %30لتخفيض 

البتود الخانعة 
 %50لتخفيض 

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 

 50 34 1 3 9 3 المجموع
 نعكاسللات إت اقيللة الشللرابة ااورومتوسللبية ع للى تنافسللية القتصللاد الجزائللرل فللي ظللل تحريللر  : اسللما  سللي ع لليد المصللدر

 .186ص   ده مرجع سي  ذكر د 2017آفاب ما اعد  –التجارة الخارجية 

ينلدًا  28نشر ااورو لي يخ لع منتجًا من الس ع الزراعية المحولة ذات الم 50من يين 
% فلي حلين يخ لع ينلدين 15يندًا تعري يًا( رسلم قلدره  20% ويخ ع )30تعري يًا لرسم قدره 
 %. 5تعري ين لرسم قدره 

يللز ممللا سللي  نسللتنتت  ن الت كيللك التعري للي يكللون فللورل إيتللدا ًا مللن دخللول الت للاب ح
 التن يذ االنساة لل: 

ينللللد تعري للللي فيمللللا يخللللص المنتجللللات الصللللناعية التللللي تللللدخل    يهللللا  للللمن سلللل ع  2076 -
 التسير. 

ينلللد تعري لللي فيملللا يخلللص المنتجلللات الزراعيلللةد منتجلللات الصللليد الاحلللرل والمنتجلللات  252 -
 الزراعية المحولة. 
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يكهلا  ما ااقي الخبوك التعري ية والمتمث ة في س ع التجهيلز والسل ع السلتهإلبية سليتم ت يك
 ع سللتللدريجيًا إيتللدا ًا مللن السللنة الثالثللة لللدخول الت للاب حيللز التن يللذ حيللث  نلله االسللنة ا  لل  

اعلد يلًا سنوات  ما الس ع السلتهإلبية فسليتم ت كيكهلا نهائ 10التجهيز سيتم ت كيكها نهائيًا اعد 
 سنة من تن يذ الت اب.  12

  2012رابعًا: المخطط الجديد لرزتامة التفكير التعريفي بعد التعديل ستة  

مللللن خللللإلل تاييمهللللا لت اقيللللة الشللللرابة يللللين الجزائللللر والتحللللاد ااورو للللي قللللدمت وزارة 
 2012الصناعة والمتسسات الصغيرة والمتوسبة وترقية الستثمار الجزائرية فلي شلهر  فريلل 

د ااورو ي  دى إلى خسلارة قلدرة قامًا م ادها  ن الت كيك التعري ي الذل تم تبيياه مع التحا ر 
-2005م يلللار دوالر فلللي إيلللرادات الخزينلللة العموميلللة وذللللك خلللإلل ال تلللر ة ملللا يلللين ) 2.5ليللل

م يلار دوالر خلإلل ال تلرة الماي لة ملا يلين  8.5كما تتوقع ن لس الدراسلة خسلارة قلدرها  د(2009
( في حالة مواص ة مخبط الت كيك التعري ي كملا هلو مت ل  ع يلهد هلذا ووفالًا 2010-2017)

لمصالن وزارة التجلارة الجزائريلة فلءن متوسلط واردات الجزائلر ملن التحلاد ااورو لي انتالل ملن 
( ليصلل 2004-2002م يار دوالر سنويًا قيلل توقيلع الت لاب  ل خلإلل ال تلرة ملن يلين ) 8.2
%  مللللا فيمللللا يخللللص متوسللللط 200 ل يءرت للللا  قللللدر يللللل 2011فللللي  م يللللار دوالر 24.21إلللللى 

دوالر خلإلل ال تلرة ملا يلين م يار  15صادرات الجزائر نحو التحاد ااورو ي فاد إرت عت من 
 . (1)%140 ل يءرت ا  قدر يل 2011م يار دوالر خإل سنة  36.3( إلى 2002-2004)

ملن خلإلل لالا  رسلمي  دد ااورو ليووفاًا ل معبيات الساااة تادمت الجزائلر اب ل  لإلتحلا
لمراجعلللة  2010جللوان  15جمللع البللرفين فلللي الللدورة الخامسلللة لمج للس الشلللرابة المنعاللد فلللي 

عم يللللللة ت كيللللللك الرسللللللوم الجمركيللللللة المتع اللللللة االمنتجللللللات الصللللللناعية والت  لللللليإلت الخاصللللللة 
 يهلللا فلللي المحوللللة وفللل  الرزناملللة التلللي تلللم الت لللاب ع الزراعيلللةاالمنتجلللات الزراعيلللة والمنتجلللات 

ملن إت لاب الشلرابة والتلي تلنص  11إبار إت اب الشرابةد وذلك ينا ًا ع لى ملا جلا  فلي الملادة 
% من إجمالي 15صراحة ع ى إمكانية مراجعة رزنامة الت كيك الجمركي ع ى  ن ال تتجاوز 

                                     
1  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 06-03-

2018 a 19h00 

https://www.commerce.gov.dz/media/guide/source/doc-dgce/accords-ue/aps280812fr.pdf
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 16%د كما جلا  فلي الملادة 25المنتجات المستوردة و ن ال تتعدى الحاوب الجمركية المعدلة 
ت للاب الشللرابة  نلله وفللي حالللة و للع تنظلليم خللاص نتيجللة لتن يللذ سياسلليتهما الللزراعتين  و مللن إ

تعللديل تنظيماتهللا السللارية يمكللن ل مجموعللة ول جزائللر تعللديل النظللام المنصللوص ع يلله فللي هللذا 
-2010الت للاب يخصللوص المنتجللات الزراعيللةد ولاللد  جللرت الجزائللر خللإلل ال تللرة مللا يللين )

م او للات والتللي توصلل ت مللن خإللهللا إلللى ترجيللل دخولهللا إلللى ( ثمانيللة جللوالت مللن ال2012
 . (1)2020منباة التاادل الحر مع التحاد ااورو ي إلى  اية 

 التفكير الجمركي الجديد الخاص بالمتتجات الصتاعية:  -1

ف اللد شللمل ب لل  الجزائللر الخللاص امراجعللة مخبللط الت كيللك   منتجللات الصللناعيةاالنسللاة ل
 ورو يللة المنشللر والتللي ي غللت واردات الجزائللر  لسلل ع ينللدًا تعري يللاً  1058التعري للي قائمللة ت للم 

ولالللد شلللم ت هلللذه الاائملللة  دم يلللار دوالر  مريكلللي 2.7قيملللة إجماليلللة قلللدرة يلللل 2009منهلللا سلللنة 
وحسللل   دحيلللة النتلللاة والتشلللغيل والسلللتثمارالمنتجلللات التلللي اعتيرتهلللا الجزائلللر حساسلللة ملللن نا

 . (2)2012سيتمير  8الرزنامة الجديدة فءن المخبط يكون عم يًا يداية من 

 بالتسبة للمتتجات الصتاعية الورادة في اللائمة الناتية:  -أ

 % ملن إجملالي الينلود التعري يلة24ينلدًا تعري يلًا وهلو ملا يعلادل  267ولاد شلم ت مراجعلة 
 ئمة الثانيةد وذلك ع ى مستويين: الواردة في الاا

  بتد تعريفي:  82المستوى األول 

 يًا ملن يندًا تعري 82شمل المستوى ااول ل اائمة الثانية مراجعة الت كيك التعري ي لاائمة ت م 
المنتجات التي اعتيرتها الجزائلر منتجلات حساسلة جلدًا حيلث إسلت ادة ملن إعلادة تبييل  جزئلي 

سلنواتد لتصلل يلذلك إللى ت كيلك ك لي فلي سلنة  4ومن مدة إ افية قلدرها  دل حاوب الجمركية
 كما هو مو ن في الجدول  2012يداًل من سنة  2016

                                     
 ، صابق، مرجع س2016-2005جزائرية على الجباية الجمركية في ظل انخفاض أسعار املحروقات خالل الفترة  –تأثير إتفاقية الشراكة األورو  ،عبد الجبار مختاري   1

 . 155-154 .ص
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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 (46جدول رقم )ال
 ول(رزتامة التفكير الجمركي الجديد لللائمة الناتية للمتتجات الصتاعية )المستوى األ 

 2016 2015 2014 2013 2012 البتود التعريفية التعريفة األساسية البتود التعريفية
 82المستوى األول 

 بتداً 
30% 09 23% 18% 12% 6% 0 
15% 73 12% 10% 7% 3.5% 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. 5. 

 ن هلللذه الاائملللة تتبلللون  ساسلللًا ملللن المحركلللات البهر ائيلللة والمحلللوالتد اللللى وتجلللدر الشلللارة 
 البااإلت البهر ائية والهات ية وقبع الغيار واعن المنتجات ااخرى. 

  بتد تعريفي:  185المستوى الناتي 

حالوب ينلدًا تعري يلًا تسلت يد ملن تجميلد تبييل  ال 185يشمل المستوى الثاني ل اائملة الثانيلة 
سللنوات لتصللل يللذلك إلللى  4الجمركيللة ل تللرة إ للافية ماللدره اسللنتيند ومللن مللدة إ للافية قللدرها 

 كما هو مو ن في الجدول  2012يداًل من سنة  2016ت كيك ك ي في سنة 

 (47جدول رقم )ال
 (المستوى الناتيالجمركي الجديد لللائمة الناتية للمتتجات الصتاعية ) رزتامة التفكير

 2016 2015 2014 2013 2012 البتود التعريفية التعريفة األساسية البتود التعريفية

 0 %1 %2 %3 %3 185 %5 بتداً  185المستوى األول 
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. 

ند تجدر الشارة إلى  ن هذه الاائمة تتبلون  ساسلًا ملن م لاتين وقوابلع البهر لا د المصلايي
 الثإلجاتد  جهزة التسخين و يرها من اعن المنتجات ااخرى. 

 بالتسبة للمتتجات الصتاعية الواردة في اللائمة النالنة:  -ب

 الينلود التعري يلة% ملن إجملالي 43ينلدًا تعري يلًا وهلو ملا يعلادل  719ولاد شلم ت مراجعلة 
 الواردة في الاائمة الثالثةد وذلك ع ى مستويين: 
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  بتد تعريفي:  174المستوى األول 

يرتهلا ينلدًا تعري يلًا ملن المنتجلات التلي اعت 174يشتمل المستوى ااول ل اائمة الثالثلة ع لى 
الجزائللر حساسللة جللدًاد حيللث إسللت ادة مللن إعللادة تبييلل  جزئللي ل حاللوب الجمركيللةد ومللن مللدة 

كملا هلو ميلين  2017يلداًل ملن  2020سنوات لتصل يذلك لت كيك ك ي سنة  3إ افية قدرها 
  في الجدول التالي:

 (48جدول رقم )ال
 رزتامة التفكير الجمركي الجديد لللائمة النالنة للمتتجات الصتاعية )المستوى األول(

البتود 
 التعريفية

التعريفة 
 األساسية

البتود 
 التعريفية

2012-
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

المستوى 
 174ااول 
 ينداً 

12% 
30% 

163 23% 21% 19.2% 14.4% 9.6% 4.8% 0 

6% 
15% 

11 12% 11% 10.4% 7.8% 5.2% 2.6% 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. 

ثلاثد تجدر الشارة إلى  ن هذه الاائمة تتبون  ساسًا من مواد البإل د الرخامد السليراميكد اا
 السيارات واعن المنتجات ااخرى. 

  بتد تعريفي:  617المستوى الناتي 

بيي  تتست يد من تجميد يندًا تعري يًا  617يشتمل المستوى الثاني من الاائمة الثالثة ع ى 
 3د وملللن ملللدة إ لللافية قلللدرها 2015إللللى  2012الحالللوب الجمركيلللة ل تلللرة إ لللافية تمتلللد ملللن 
كمللا هللو مو للن فللي  2017سللنة يللداًل مللن  2020سللنوات لتصللل يللذلك إلللى ت كيللك ك للي سللنة 

 التالي: الجدول
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 (49جدول رقم )ال
 تي(ى الناالصتاعية )المستو  الجديد لللائمة النالنة للمتتجاترزتامة التفكير الجمركي 

البتود 
 التعريفية

التعريفة 
 األساسية

البتود 
 التعريفية

2012-
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

المستوى 
 617األول 
 بتداً 

12% 
30% 

575 21% 16.8% 12.6% 8.4% 4.2% 0 

6% 
15% 

21 10.5% 8.4% 6.3% 4.2% 2.1% 0 

2% 
5% 

21 3.5% 2.8% 2.1% 1.4% 0.7% 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. 

سد تجدر االشارة إلى  ن هذه الاائمة تتبون  ساسًا من مواد التجميل ااقمشلة والمإلال
 ااورابد ااوانيد  جهزة العإلم ا لي و يرها من اعن المنتجات ااخرى. 

 التفكير الجمركي الجديد الخاص بالمتتجات الزراعية والمواد الغذائية:  -2

منوحللة ل تحللاد ااورو للي والحصللص الجمركيللة وقللد تللم الت للاب ع للى مراجعللة الت  لليإلت الم
 : (1)الخاصة االمنتجات الزراعية كما ي ي

 حصة تعري ية من المنتجات الزراعية كانت قد منحت ل تحاد ااورو ي.  25إلغا   -

 إلغا  الت  يإلت التعري ية لمادتين زراعيتين كانت قد منحت ل تحاد ااورو ي.  -

قللد منحللت ل تحللاد  ت  لل ية مللن المنتجللات الزراعيللة كانللتحصللص تعري يللة  9إعللادة فللتن  -
 ااورو ي. 

 تعديل حصتين تعري يين من المنتجات الزراعية كانت قد منحت ل تحاد ااورو ي.  -

                                     
1  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. 
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الجديللدة لمخبللط الت كيللك التعري للي فللي إبللار منباللة التاللادل يللين ممللا سللي  فللءن الرزنامللة 
 2020التالادل الحلر لملدة ثإلثلة سلنوات )الجزائر والتحاد ااورو ي ملن شلرنها ترجيلل منبالة 

ينلللدًا  1058( ملللن خلللإلل إعلللادة تبييللل  جزئلللي وتجميلللد الحالللوب الجمركيلللة للللل2017يلللداًل ملللن 
 واالتللالي تحصلليل إيللرادات هامللة لخزينللة دصللناعيةتعري يللًا يغبللي عللددًا مهمللًا مللن المنتجللات ال

الدولة اال افة إللى تلوفير حمائيلة  بيلر ل منتجلات الوبنيلة وهلو ملا ملن شلرنه إعبلا  هلامه 
إ لللللافي ل متسسلللللات الوبنيلللللة لتعملللللل فلللللي إتجلللللاه تحسلللللين تنافسللللليتها  ملللللام المنافسلللللة الاويلللللة 

 ل متسسات ااورو ية. 

بادالت الم ل بين الجزائر واإلتحاد األوروبي علىالمطلب النالث: إتعكاسات متطلة التباد
 التجارية

إن إقامللة منباللة تاللادل حللر يعنللي النتاللال التللدريجي مللن نظللام ت  للي ي قللائم ع للى  سللاس 
مملا يلتدل  دالتنازالت من برر واحد وهو التحاد ااورو ي إلى إت اب شرابة في شلكل جديلد

تم ع للى الجزائللر الايللام ا للتن تللدريجي حلليإلللى حللدوث تنللازالت متاادلللة يللين البللرفين وهللو مللا 
ويملللس هلللذا الجللرا  خاصلللة ت للك المنتجلللات التلللي  دل سللوب المح لللي  مللام المنتجلللات ااورو يللة

حصص كميلة محلددة وكلذا معلدل حمايلة جمركيلة مرت لع وهلو ملا ملن شلرنه  ن اكانت محددة 
 يتثر ع ى حجم الماادالت التجارية يين برفي الت اب. 

 اد أواًل: إتعكاســـات متطلـــة التبـــادل الحـــر علـــى الميـــزان التجـــاري للجزائـــر مـــ  اإلتحـــ
 األوروبي 

يعلللد التحلللاد ااورو لللي كمجموعلللة  ول شلللريك تجلللارل ل جزائلللر سلللوا ًا كمملللون ل سلللوب 
 و كز لللون لمنتجلللات الجزائلللر ملللن  دالجزائريلللة امخت لللا السللل ع والمنتجلللات الصلللناعية والزراعيلللة

علللي واعلللن المنتجلللات ااخلللرىد وتظهلللر هلللذه ااهميلللة النسللليية ل تحلللاد اليتلللرول والغلللاز البيي
 دالت التجارية الخارجية ل جزائر في الجدول التالي: ااورو ي في إجمالي حجم الماا
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 (50جدول رقم )ال
 2017-2005ة األهمية التسبية للمبادالت التجارية بين الجزائر واإلتحاد األوروبي خلل الفتر 

: م يون دوالر الوحدة  
 الستوات 
 

 المبادالت
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

إجمـــــالي حجـــــم 
التجــــــــــــــــــــــــــارة 

 الخارجية 
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 

المبـــــادالت مـــــ  
اإلتحـــــــــــــــــــــــــاد 

 األوروبي
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 

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  
ـــــــى  االتحـــــــاد إل

حجـــــم إجمـــــالي 
التجــــــــــــــــــــــــــارة 
 الخارجية )%(

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 

المصللدر: مللع إعللداد الااحللث إعتمللادًا ع للى مجموعللة مللن التاللارير الدوريللة الصللادرة عللن الجمللارك الجزائريللة 
 periodiques.html%20http://www.douane.gov.dz/Rapportsمتوفرة ع ى الموقع: 

يي للم متوسللط نسللاة مسللاهمة الماللادالت التجاريللة ل جزائللر مللع التحللاد ااورو للي خللإلل 
التجلللارة الخارجيلللة % ملللن إجملللالي حجلللم 52.28( ملللا نسللليته 2017-2005ال تلللرة ملللا يلللين )

% لتعللود هللذه النسللاة 58.33 ع للى نسللاة مسللاهمة قللدرة يللل 2013ل جزائللرد حيللث سللج ت سللنة 
% وهلي 45.84لتي لم  2016شلهدت  دنلى نسلاة لهلا سلنة  و دلتاتر  من المتوسط مرة  خرى 

يك السنة التي سج ت فيها واردات الجزائر من التحاد ااورو ي تراجعلًا م حوظلًا لصلالن الشلر 
 ني. الصي

 مللا فيمللا يخللص الميللزان التجللارل يللين الجزائللر والتحللاد ااورو للي اعللد دخللول إت اقيللة 
الشلرابة حيللز التن يلذ والشللرو  فلي الللدخول التللدريجي فلي منباللة تالادل حللر فيظهلر مللن خللإلل 

 الجدول التالي: 

  

http://www.douane.gov.dz/Rapports%20periodiques.html
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 (51جدول رقم )ال
 2017-2005 األوروبي خلل الفترةتطور الميزان التجاري بين الجزائر واإلتحاد 

 م يون دوالرالوحدة: 
 البياتات 

 
 الستوات 

 ونعية الميزان التجاري  معدل التغطية )%( الواردات الصادرات

2005 25593 11255 227.39 14338 
2006 28750 11729 245.11 17021 
2007 26833 14427 185.99 12406 
2008 41246 20985 196.54 20261 
2009 23186 20772 111.62 2414 
2010 28009 20704 135.28 7305 
2011 37307 24616 151.55 12691 
2012 39797 26333 151.11 13464 
2013 41277 28724 143.70 12553 
2014 40378 29684 136.02 10694 
2015 22976 25485 90.15 -2509 
2016 16739 22179 75.47 -5440 
2017 18572 18796 98.80 -224 

 الدورية الصادرة من الجمارك الجزائرية.  االعتماد ع ى مجموعة من التاارير : من إعداد البال المصدر

 :ااورو ييتيين من الجدول  عإله  ن الميزان التجارل الجزائرل مع التحاد 

   االليم متذيذالةد حيلث تلم تسللجيل  2014-2005قلد سلجل فائ لًا خللإلل ال تلرة ملا يلين
م يلللار دوالرد ويرجلللع ذللللك  20.4اايملللة قلللدرها  2008 بيلللر قيملللة لهلللذا ال لللائن سلللنة 

ن وصلللل سلللعر يلل  ديدرجللة كييلللرة إلللى إرت لللا   سلللعار الللن ط التلللي سللج ت  رقلللام قياسلللية
قيملة لهلذا ال لائن خلإلل ن لس ال تلرة دوالرد لتسجل  دنى  100اليرميل إلى ما ياار  

م يار دوالر وامعدل تغبية قلدره  2.41يمة قدرها اا 2009وذلك سنة  2005-2014
% وذللللك نتيجلللة النخ لللان البييلللر فلللي 88%د  ل نسلللاة إنخ لللان قلللدرها 111.620

نحلو التحلاد ااورو لي ملع االا  اللواردات ع لى إجمالي الصادرات الجزائرية المتوجهلة 
ويرجلللع ذلللللك  ساسلللًا إلللللى انخ لللان فللللي قيمللللة  د2008نللللة االسلللنة السللللاااة حالهلللا ماار 

الصللادرات التللي    يهللا عاللارة عللن ن للط والللذل شللهد تراجعللًا كييللرًا فللي  سللعاره فللي ت للك 
دوالر ل يرميللللد هلللذا اال لللافة إللللى تراجلللع الب للل   48( ليي لللم حلللوالي 2009السلللنة )
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هدها القتصللاد العللالمي خللإلل العللالمي وااورو للي ع للى الباقللة نتيجللة اازمللة التللي شلل
ت للك ال تللرةد ليعللود الميللزان التجللارل الجزائللرل مللع التحللاد ااورو للي إلللى تسللجيل  رقللام 

 2012. حيلللث سلللجل سلللنة 2010إيجاييلللة ملللن خلللإلل فلللائن متزايلللد يدايلللة ملللن سلللنة 
. ليعلود ملرة  خلرى إللى %151م يار دوالر و نسلاة تغبيلة ت لوب  13.46فائ ًا قدر يل

 م يلللار دوالر نتيجلللة علللودة  10.69ليصلللل إللللى فلللائن قلللدره  2014 النخ لللان سلللنة
 ح ول الثإلثي ااخير من ن س السنة. ر الن ط ا سعاالتراجع في 

  ل العجللز فللي الميللزان . حيللث سللج2017-2015قللد سللجل عجللزًا خللإلل ال تللرة مللا يللين
  يلن قلدر احلوالي 2015التجارل الجزائرل مع االتحاد ااورو لي اول ملرة وذللك سلنة 

م يار دوالر وذلك نتيجة إستمرار إنخ لان اسلعار اللن ط التلي يلد ت منلذ الثإلثلي  2.5
 5.44ليسلجل رقملًا قياسليًا قلدر يلل 2016. لتزداد حدة العجلز سلنة 2014ااخير لسنة 

م يللار دوالر وذلللك لللن س ااسللاا  المتع اللة ارسللعار الللن ط وفشللل سياسللة الجزائللر التللي 
ا يللل مللن حجللم وارداتهللا عللن بريلل  الت 2015سللنة  كانللت قللد حاولللت مللن خإللهللا ومنللذ

م الحصلص ع لى اعلن المنتجلات إسلتيراد اعلن المنتجلات البماليلة وفلرن نظلا منع
 60والتلللي قار لللت  2017إال  ن العلللودة التدريجيلللة اسلللعار اللللن ط فلللي سلللنة  ااخلللرىد

رى حدوالر فلللي اعلللن ال تلللرات هلللي وحلللدها كانلللت ك ي لللة لمعالجلللة هلللذا العجلللز  و الللاا
م يلللون  224التخ يلللا منللله وهلللو ملللا تعكسللله اارقلللام ملللن خلللإلل إنخ لللان العجلللز إللللى 

 . 2017دوالر سنة 

-2005إال  نلله تجللدر االشللارة إلللى  ن ال للائن الللذل سللج ه الميللزان خللإلل ال تللرة مللا يللين 
كان ا  ل  سعار الن ط وال يعكس الو عية الحاياية ل قتصاد الجزائرل واللذل تاالى  2014

واشلكل شلاه ك لي  اصل ة خاصلة وصلادراته إللى دول التحلاد ااورو لي ة عاملة صادراته اص
واللذل تلدخل فلي تحديلده عواملل علدة  اللن ط يرميللمحروقات واالتالي رهينلة لسلعر عاارة عن 

لهلللا عإلقلللة الللالعرن والب للل  العلللالميين وحتلللى ارسلللاا   خلللرى  يلللر إقتصلللاديةد هلللذا وتاالللى 
ااورو للللي تشللللكل نسلللل  متوا للللعة جللللدًا فشلللل ت  الصللللادرات خللللارة المحروقللللات نحللللو االتحللللاد

السياسات المتعاقاة في تحسينها اال افة إلى فرن االتحلاد ااورو لي لشلروك خاصلة حتلى 
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ع للى ت للك البميللات الا ي للة وع يلله يمكللن الاللول  ن الت كيللك الجمركللي  دى إلللى حللدوث  للغط 
مع التحاد ااورو لي ع ى الميزان التجارل اسي  زيادة الواردات خاصة من الس ع الصناعية 

ماايلللل علللدم إسلللت ادة الجزائلللر ملللن  ل مزايلللا ت  للل ية ع لللى منتجاتهلللا المصلللدرة تجلللاة السلللوب 
 : (1)ااورو ية وذلك لألساا  التالية

ر ة  صلإًل ولليس تلرثيلواردات في الدول ااورو ية متدنيلالرسوم الجمركية الم رو ة ع ى ا -
 ع ى تا يص الصادرات إلى  ورواا. 

دات فلللي التحلللاد ااورو لللي لمعلللايير صلللحية و يئيلللة وشلللروك فنيلللة يمكلللن  ن خ لللو  اللللوار  -
 يتدل تبيياها إلى الحد من دخول الا ائع الجزائرية إلى السوب ااورو ية. 

 الجمركيللة يعبيهللا مزايللا ت  لل ية ع للى الللوارداتإن تحديللد الللواردات ااورو يللة مللن الرسللوم  -
نملللا يك لللا فهلللذا ال يسلللاعد فالللط فلللي زيلللادة السلللتيراد  دفلللي اللللدول ااخلللرى  ملللن  وروالللا وا 

ع  سلللعار الصلللادرات الصلللناعية ااورو يلللة اسلللي  قتصلللاد الجزائلللرل  عالللا  إ لللافية كرفلللال
  يا  منافسة الا ائع ااجنيية ااخرى وذلك انها تااى خا عة ل رسوم الجمركية. 

 روبيالجزائر إلى اإلتحاد األو  تناتيًا: إتعكاسات متطلة التبادل الحر على صادرا 

 ن ااسواب ااورو ية م توحة ومنذ  مد اعيد  مام الس ع الصناعية الجزائريةد واملا اما 
فلللللءن ااثلللللر البملللللي ع لللللى  د ن العراقيلللللل المو لللللوعة  ملللللام السللللل ع الزراعيلللللة ال تلللللزال موجلللللودة

محللدود  التن يللذ الصللادرات الجزائريللة نحللو االتحللاد ااورو للي اعللد دخللول إت للاب الشللراب ة حيللز
ذللللك  نللله لللليس هنلللاك إلغلللا   و ت كيلللك جمركلللي يالللوم اللله التحلللاد ااورو لللي  ملللام السللل ع  جلللداد

يللللزًا  و  ف لللل يًا لللللدخول منتجاتهللللا الجزائريللللةد واالتللللالي فللللءن الجزائللللر لللللن تبللللون فللللي و للللع مم
الصللناعية إلللى ااسللواب ااورو يللةد يللل سللتبون  مللام مواجهللة منافسللة شللديدة خاصللة مللن قيللل 

المتوسلللللطد حيلللللث  ن االتحللللللاد ااورو لللللي كلللللان قللللللد إلتلللللزم فلللللي إبللللللار إت اقيلللللة الشللللللرابة دول 
ااورومتوسبية وكلذا المنبالة العالميلة ل تجلارة ع لى فلتن سلوقة  ملام المنافسلةد هلذا اال لافة 

                                     
، مرجع – 2017آفاق ما بعد  –القارة الخارجية  إنعكاسات إتفاقية الشراكة األورو متوسطة على تنافسية اإلقتصاد الجزائري في ظل تحرير ، أسماء س ي علي  1

 .198. ، صابقس
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اايللدل يللل سللور تسللعى هللي ااخللرى جاهللدة إلللى  ن المتسسللات ااورو يللة لللن تااللى مكتوفللة 
 السوقية والدفا  عنها.  من  جل المحافظة ع ى حصصها

هلللذا و  لللم إجملللالي الصلللادرات الجزائريلللة نحلللو االتحلللاد ااورو لللي خلللإلل ال تلللرة ملللا يلللين 
% مللن مجمللو  صللادرات الجزائللر وهللو مللا ييللرز 56.58وسللبة قللدره يلللنسللاة مت 2005-2017

 :  همية السوب ااورو ية كز ون لتصريا المنتجات الجزائرية كما هو ميين في الجدول التالي

 (52جدول رقم )ال
ترة ل الفخل  األهمية التسبية لصادرات الجزائر تحو االتحاد األوروبي إلى إجمالي الصادرات

2005-2017 
: م يون دوالر الوحدة  

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 الستوات
 37307 28009 23186 41246 26833 28750 25593 الصادرات تحو اإلتحاد األوروبي
 36182 29044 22008 38052 33330 25863 20408 الصادرات تحو باقي دول العالم

تسبة الصادرات تحو االتحاد األوروبي 
 50.76 49.09 51.30 52.01 44.60 52.64 55.63 إلى إجمالي الصادرات %

 73489 57053 45194 79298 60163 54613 46001 مجموع الصادرات
 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 الستوات
 18572 16739 22976 40378 41277 39797 الصادرات تحو اإلتحاد األوروبي
 7215 12144 11692 22508 23697 32069 الصادرات تحو باقي دول العالم

تسبة الصادرات تحو االتحاد األوروبي 
 72.20 57.95 66.27 64.20 63.52 55.37 إلى إجمالي الصادرات %

 25787 28883 34668 62886 64974 71866 مجموع الصادرات
 . ااالعتماد ع ى مجموعة من التاارير الدورية الصادرة عن الجمارك الجزائرية : من اعداد البال المصدر

ه االتحلللاد ااورو لللي ع لللى صلللادرات الجزائلللر يمنلللهلجلللدول السلللاي  يت لللن ملللن خلللإلل ا
وذلللك ع للى اعتاللار بييعللة االقتصللاد ااورو للي الللذل يعتيللر صللناعيًا يءمتيللاز ويعتمللد يدرجللة 
كييللرة ع للى المللواد الباقويللة وهللو مللا تتللوفر ع يلله الجزائللر ويشللكل    ييللة صللادراتها إلللى  ورواللا 

توفرهللللا ع للللى متب اللللات السللللوب فللللالار  الجغرافللللي ل جزائللللر مللللن  ورواللللا و  دكمللللا يتيللللين الحاللللاً 
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التاريخيلة التلي تعلزز هلذا  عإلقلاتالصناعية ااورو يلة ملن ملواد باقويلة هلذا اال لافة إللى ال
حيلللث وصللل ت نسلللاة  دالرتالللاك جعلللل االتحلللاد ااورو لللي الز لللون ااول ل صلللادرات الجزائريلللة

وهلو  2017% سلنة 72.20صادرات الجزائر نحو االتحاد ااورو لي إللى إجملالي الصلادرات 
يلين الجزائلر والتحلاد ااورو لي.  ملا  قلل نسلاة فالد ما يعتير رقمًا قياسيًا في تاريا المالادالت 

 %. 44.60يل 2007سج ت سنة 
  ما فيما يخص التركياة الس عية ل صادرات الجزائرية فتظهر من خإلل الجدول التالي: 

 (53جدول رقم )ال
 2016-2009اإلتحاد األوروبي خلل الفترة التركيبة السلعية للصادرات الجزائرية تحو 

: م يون  وروالوحدة  
 2012 2011 2010 2009 الستوات
 % الليمة % الليمة % الليمة % الليمة البياتات

 98.09 32141 98.25 27302 96.72 20460 92.39 16092 الطاقة والمحروقات
 00.22 00074 00.42 00119 00.56 00119 00.2 00036 غذاء ومواد أولية
 01.28 00421 01.13 00316 01.34 00286 06.83 01190 مواد كيميائية
 00.18 00062 00.15 00043 02.03 00043 00.18 00033 آالت ومعدات

 00.00 00000 00.00 00000 00.04 00001 00.04 0007 ملبس ومتسوجات
 00.20 00067 00.025 00007 01.15 00245 00.03 00059 مواد أخرى 
 100 32756 100 27787 100 21152 100 17417 المجموع 

         

 2016 2015 2014 2013 الستوات
 % الليمة % الليمة % الليمة % الليمة البياتات

 94.28 15569 95.24 19912 96.92 28511 98.40 31411 الطاقة والمحروقات
 00.60 00100 00.31 00065 00.29 00087 00.32 00107 غذاء ومواد أولية
 03.57 00591 03.91 00818 02.33 00687 00.93 00300 مواد كيميائية
 00.41 00069 00.26 00056 00.12 00038 00.13 00044 آالت ومعدات

 0.006 00001 0.004 00001 00.00 00000 00.00 00000 ملبس ومتسوجات
 01.10 00183 00.26 00055 00.32 00095 00.17 00057 مواد أخرى 
 100 16513 100 20907 100 29458 100 31919 المجموع 
 اعتمادًا ع ى ييانات متاحة ع ى موقع ال جنة ااورو ية  : من اعداد البال المصدر

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/algeria/  , consulté le 18-02-
2018 à 19h00 

نحللو  هميللة الصللادرات الجزائريللة  نإلحلل  اارقللام الللورادة فللي الجللدول  عللإلهمللن خللإلل 
حيللث ي للم  دمللن المحروقللات ومللواد الباقللة فهللي تبللاد تبللون كللل الصللادراتاالتحللاد ااورو للي 
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متوسلللط نسلللاة الصلللادرات ملللن المحروقلللات إللللى إجملللالي الصلللادرات الجزائريلللة نحلللو االتحلللاد 
% يينملللا ال تشلللكل 96.28إللللى نسلللاة قلللدرها  2016-2009ااورو لللي خلللإلل ال تلللرة ملللن يلللين 

% والتللي هللي فللي الحاياللة 03.71الصللادرات خللارة المحروقللات إال نسللاة  للئي ة جللدًا قللدرها 
هللذا ولاللد سللاهم إرت للا   سللعار الللن ط  مللواد كيميائيللة ومشللتاات المحروقللاتد   يهللا عاللارة عللن 

االتحللاد ااورو للي مللن صللادرات الجزائللر إلللى  فللي  خللذ 2009وعودتهللا ل نتعللاه اعللد  زمللة 
للى  ايلة سلنة  2010تصاعدل يداية ملن سلنة  المحروقات منحى مملا سلاهم اشلكل  2014وا 

إال  ن عللودة  سللعار الللن ط إلللى  دإرت للا  حجللم الماللادالت التجاريللة خللإلل ن للس ال تللرةفللي كييللر 
 دى ملللرة  خلللرى إللللى إنخ لللان قيملللة إجملللالي  2014النخ لللان منلللذ الثإلثلللي ااخيلللر لسلللنة 

 32411ماايلللل  2016م يلللون  ورو سلللنة  15569المحروقلللات والتلللي ي غلللت  ملللنات الصلللادر 
 ين كانت  سعار الن ط في السوب العالمي تشهد إرت اعًا كيير. واعد  2012م يون  ورو سنة 

 سعار الن ط. امدى تاعية االقتصاد الجزائرل  نإلح % 52هذا النخ ان المادر احوالي 

مللن المنتجللات الخا للعة لنظللام الحصللص والتللي ال  مللا فيمللا يخللص صللادرات الجزائللر 
ك تخ ع ال حاوب جمركية والمتبونة  ساسًا من س ع زراعية كالخ ر وال وابه فلءن إسلتهإل

ملا مالداره  2015منعلدمد فملثإل صلدرة الجزائلر سلنة  الجزائر ل حصص المخصصلة كلان شلاه
بلن وهللو  5000بلن ملن الابابلا لإلتحلاد ااورو لي مللن إجملالي حصلة مرخصلة قلدرها  24

بللن مللن إجمللالي  35 مللا عللن زيللت الزيتللون فاللد ي غللت صللادرات الجزائللر  د%0.5مللا يعللادل 
يينمللا لللم تتجللاوز صللادرات  د% فاللط3.5بللن وهللو مللا يعللادل  1000حصللة مرخصللة قللدرها 
بلللللن.  2000% ملللللن إجمللللالي حصلللللة مرخصللللة إجماليلللللة قللللدرها 12.5البسكسللللي والعجللللائن 

ا  التجللارة الخارجيللة لللم تللرتي ينتيجللة م موسللة ولللم واالتللالي فللءن الصللإلحات التللي مسللت قبلل
النسلللاة تسلللتبع التحلللرر ملللن البلللااع الريعلللي ل قتصلللاد الجزائلللرل واللللذل يلللنعكس ملللن خلللإلل 

ال للعي ة ل صللادرات خللارة المحروقللات وتبشللا ال للارب يو للوا فللي التبنولوجيللا يللين الجزائللر 
ت الوبنيللة  يللر قللادرة ااورو للي خاصللة مللن الجانلل  الصللناعي ممللا يجعللل المتسسللاواالتحللاد 

ع لللى دخلللول السلللوب ااورو يلللة نتيجلللة علللدم قلللدرتها ع لللى المنافسلللة ملللن جهلللة ووجلللود اعلللن 
فءذا كانت الرسوم الجمركية الم رو ة ع لى اللواردات فلي  دالحواجز والعااات من جهة  خرى 
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اد إال  ن ترثيرهللا ع للى زيللادة الصللادرات الجزائريللة إلللى االتحلل دالللدول ااورو يللة متدنيللة  صللإلً 
مواصل ات فنيلة  و ااورو ي جد محدودد نتيجة إعتماد هذه ااخيلرة ع لى معلايير خاصلة ييئيلة

ومعللايير جللودة و يرهللا قللد يحللد مللن إمكانيللة دخللول المنتجللات الجزائريللة إلللى السللوب ااورو يللة 
 . (1)في حالة عدم تباااها مع هذه المعايير

ستنادًا إلى ميد  الدولة ااوللى االرعايلة فلءن دول نن ملاالتحلاد ااورو لي مجيلرة ع لى  وا 
. في منظمة التجارة العالمية ن س المزايا التي تمنحهلا ال دوللة  خلرى  جميع الدول ااع ا 

هللذا اال للافة إلللى إيللرام ات اقيللات تجاريللة يللين دول التحللاد وعللدة دول  خللرىد وهللو مللا يجعللل 
 منتجللات الللدول ااخللرى  م مللا دالصللادرات الجزائريللة  مللام منافسللة قويللة فللي ااسللواب ااورو يللة

 المحيط الهادل و مريكا الإلتينية. ع ى  رار دول جنو  وشرب آسيا و 

ونظللرًا لبللل مللا سللي  تللراهن الدولللة الجزائريللة ع للى قبللا  ال إلحللة كابللا  إسللتراتيجي 
تاعيتهلللا لابلللا  الباقلللة ميلللزة تنافسلللية تسلللمن لهلللا يتنويلللع صلللادراتها واللللتخ ص ملللن اتتمتلللع فيللله 

ة الجزائر تتمتلللع اكلللل الماواملللات التلللي يمكلللن  ن تجعلللل منهلللا رائلللدة فلللي إنتلللافللل والمحروقلللاتد
ائلر إال  ن ذلك يااى رهينة نجاا السياسة التي تتاعهلا الجز  وزراعة الحيو  والخ ر وال وابهد

نهللون االابللا  والللذل قللد فللي مجللال الصللإلا الزراعللي مللن خللإلل الللدعم الماللدم مللن  جللل ال
نها  ن تسلللاهم هلللي ااخلللرى فلللي تنويلللع الصلللادرات خلللارة اعة تحوي يلللة ملللن شلللرينلللتت عنللله صلللن
 المحروقات. 

 مللا فيمللا يخللص  هللم ز للائن الجزائللر مللن دول التحللاد ااورو للي وحسلل  الحصللائيات 
ف الد  2017 شهر ااولى لسلنة  المادمة من برر المديرية العامة ل جمارك والخاصة االعشرة

% ملللن إجملللالي الصلللادرات الجزائريلللة 16.12جلللا ة إيباليلللا فلللي المرتالللة ااوللللى ينسلللاة قلللدرها 
 %. 10.97نساة قدرها ي% لترتي  ساانيا في المرتاة الثالثة 12.02متيوعة ا رنسا لل

  وبي نالنًا: إتعكاسات متطلة التبادل الحر على واردات الجزائر من اإلتحاد األور 

                                     
 .ص ، صابقمرجع س ،2017آفاق  –إنعكاسات إتفاقية الشراكة األورومتوسطة على تنافسية اإلقتصاد الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية  ،أسماء س ي علي  1

203-204. 
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إن إقامة منباة تالادل حلر يعنلي النتالال تلدريجيًا ملن نظلام ت  لي ي كلان قائملًا ع لى 
 ساس تنازالت من برر واحد وهو التحاد ااورو ي إلى إت اب شلرابة فلي شلكل جديلد مينلي 

 يلة ع ى تاادل التنازالت يين البرفيند وهو ما يحلتم ع لى الجزائلر  ن تالوم ا لتن  سلواقها المح
ورو يلللة ع لللى   سلللاس المعام لللة االمثلللل وذللللك ملللن خلللإلل إتالللا  رزناملللة ت كيلللك  ملللام السللل ع اا

مملا يعلزز ملن إمكانيلة دخلول المنتجلات تعري ي مت   ع يها فهلي إبلارة منبالة التالادل الحلر 
يخللللص السلللل ع التللللي كانللللت خا للللعة لنظللللام  إلللللى السللللوب الجزائريللللة. خاصللللة فيمللللا ااورو يللللة

وكلذا السل ع ااورو يلة ذات التنافسلية المرت علة  الحصص  و لمعدالت حماية جمركية مرت علة.
ماارنلللة االسللل ع المح يلللة. هلللذا ك للله ملللا جعلللل اللللواردات الجزائريلللة ملللن التحلللاد ااورو لللي تشلللهد 

 لن ظهلر اشلكل واإرت اعًا مستمرًا منذ يداية تاريا دخول إت اب الشرابة حيز التن يذ وهو ملا ي
 في الجدول التالي

 (54جدول رقم )ال
-2005رة الفت خلل التسبية لواردات الجزائر من االتحاد األوروبي إلى إجمالي الوارداتاألهمية 

2017 

 م يون دوالر الوحدة:
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 الستوات

 24616 20704 20772 20985 14427 11729 11255 الواردات من االتحاد األوروبي
 22631 19769 18522 18494 13204 9727 9102 الواردات من دول العالم

تسبة الواردات من االتحاد 
 52.10 51.15 52.86 53.15 52.21 54.66 55.25 األوروبي إلى إجمالي الواردات %

 42247 40473 39294 39479 27631 21456 20357 مجموع الواردات
 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 الستوات
 18796 22179 25485 29684 28724 26333 الواردات من االتحاد األوروبي

 15130 24584 26217 28896 26034 24043 الواردات من دول العالم
تسبة الواردات من االتحاد 

 55.40 47.46 49.29 50.67 52.19 52.27 األوروبي إلى إجمالي الواردات %

 33926 46727 51702 58580 55028 50376 مجموع الواردات
 . ةاعداد الااحث االعتماد ع ى مجموعة من التاارير الدورية الصادرة عن الجمارك الجزائريالمصدر: من 
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يت ن ملن خلإلل المعبيلات اللواردة فلي الجلدول  علإله  ن الجزائلر تعتملد فلي وارداتهلا 
ع للى االتحللاد  (2017-2005% خللإلل كامللل فتللرة الدراسللة الممتللدة مللا يللين )50اللربثر مللن 
حيللث ي للم متوسللط نسللاة الللواردات الجزائريللة مللن  د2016و 2015يءسللتثنا  سللنتي  ااورو للي

راه دول التحاد ااورو ي إلى إجملالي اللواردات منلذ دخلول إت لاب الشلرابة حيلز التن يلذ ملا مالد
% مما يجع ه المورد الرئيسي ل سلوب الجزائريلة وذللك يرحلع  ساسلًا إللى قلدم العإلقلات 52.20

وتااسلللم البإلللللة ع لللى حلللون ودول  وروالللا نتيجلللة التالللار  الجغرافلللي  التجاريلللة يلللين الجزائلللر
هللذا اال للافة إلللى عملل   دالمتوسللط وهللو مللا مللن شللرنه تسللهيل حركللة النالللالاحللر اايللين 

دية العإلقللات التاريخيللة التللي تللر ط الجزائللر مللع الللدول ااورو يللة والتللي تتميللز ااوتهللا القتصللا
تبتللل إقتصللادل فللي العللالم وشللريك إسللتراتيجي االنسللاة وتاللدمها التبنولللوجي وجع هللا تبللون  هللم 

 ل ماادالت التجارية الجزائرية. 

كلللان متوقعلللًا ف الللد شلللهدت اللللواردات الجزائريلللة ملللن التحلللاد ااورو لللي اعلللد سلللنة  وكملللا
 وهللو تللاريا دخللول إت للاب الشللرابة مللع االتحللاد ااورو للي حيللز التن يللذ إرت اعللًا هامللا مللن 2005

سللنوات  10 ل اعللد  2014حيللث الالليمد ف اللد ي للم واردات الجزائللر مللن التحللاد ااورو للي سللنة 
 11255م يللون دوالر. فللي حللين ي غللت  29684لحللر قميللة قللدرها مللن دخللول منباللة التاللادل ا

%د فايملللة اللللواردات الجزائريلللة ملللن االتحلللاد 260 ل يزايلللدة قلللدرها  2005م يلللون دوالر سلللنة 
إال  ن مللن المإلحلل  كللذلك تبللور  (2014-2005ااورو للي فللي تزايللد مسللتمر خللإلل ال تللرة )

 2015لتعلود إللى النخ لان منلذ سلنة  قيمة إجمالي واردات الجزائر الب ية خلإلل ن لس ال تلرة
لللى  ايللة سللنة  نتيجللة النخ للان الحللاد فللي  سللعار الللن ط منللذ الثإلثللي د حيللث  نلله  2017وا 
والللذل نللتت عنلله إخللتإلل فللي الميللزان التجللارل لجللرت الجزائللر إلللى اعللن  2014ااخيللر لسللنة 

السللتيراد  ااسللالي  الحمائيللة مللن  جللل تخ للين فللاتورة الللواردات ع للى  للرار  سلل و  تللراخيص
وهللو مللا  ثللر ع للى حجللم واردات  دوكللذا و للع قللوائم لللاعن المنتجللات الممنوعللة مللن االسللتيراد

الجزائللر مللن التحللاد ااورو للي وكللذا إجمللالي الللواردات خللإلل ن للس ال تللرة وهللو مللا يللدل اكللل 
 مإلحظته من خإلل المنحنى التاليو وا ع ى عدم حدوث تحويل ل تجارة وهو ما يمكن 
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 (15رقم ) شكلال

 2017-2005الجزائر من االتحاد األوروبي وباقي دول العالم خلل الفترة تطور واردات م

 
 (52المصدر: من اعداد الااحث اعتمادًا ع ى معبيات الجدول رقم )

يتيللين مللن خللإلل الشللكل السللاي   ن كللل مللن منحنللى تبللور واردات الجزائللر مللن دول 
فهملللا تاريالللًا يشلللكإلن  دت الجزائلللر متشلللايهاناالتحلللاد ااورو لللي ومنحنلللى تبلللور إجملللالي واردا

خبلللان متوازيلللان عكلللس ملللا كلللان متوقلللع ملللن الناحيلللة النظريلللة  يلللن كلللان ملللن المنتظلللر إرت لللا  
دخلول منبالة ااورو لي ع لى حسلا  الاقي دول العلالم وذللك اعلد واردات الجزائر من االتحاد 

ات ل  للرائ  الجمركيللة والرسللوم ذالتاللادل الحللر حيللز التن يللذ نتيجللة اللغللا  التللدريجي وال للورل 
 حيلللث تثيلللت اارقلللام  ن إرت لللا  داالثلللر المماثلللل ع لللى المنتجلللات ااورو يلللة المصلللدرة ل جزائلللر
ساسللًا إلللى ( يرجللع  2014-2005واردات الجزائللر مللن دول التحللاد ااورو للي خللإلل ال تللرة )

ن مإلحظلة تراجلع يلل يمكل دتوسع الجزائر في عم يات االستيراد وليست نتيجة الت لاب الشلرابة
نخ ا ها عن المتوسط كما هو مسجل خإلل ال ترة ملا  نساة الواردات من االتحاد ااورو ي وا 

. 2005هدت نسلللاة فلللي تلللاريا المالللادالت التجاريلللة منلللذ سلللنة شللل( والتلللي 2016-2014يلللين )
 %. 55.40يل 2017لتعود إلى االرت ا  سنة  2016سنة  %47.46وذلك يل
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 فيظهلر ملن خلإلللسل عية ل لواردات الجزائريلة ملن االتحلاد ااورو لي  ما فيملا يخلص التركيالة ا
 الجدول التالي: 

 (55جدول رقم )ال
 (2016-2009التركيبة السلعية للواردات الجزائرية من االتحاد األوروبي خلل الفترة )

م يون  ورو  الوحدة:  
 2012 2011 2010 2009 الستوات
 % الليمة % الليمة % الليمة % الليمة البياتات

 36.24 7657 35.12 6080 40.48 6248 42.61 6228 آالت معدات 
 12.35 2609 13.20 2286 13.36 2074 12.11 1788 مواد كيميائية

 15.17 3260 20.38 3529 14.50 2251 13.96 2060 غذاء ومواد أولية
 12.65 2674 06.95 1204 05.67 0881 04.69 0639 وقود

 00.89 0189 00.86 0149 00.84 0131 00.84 0125 ملبس ومتسوجات
 22.41 4763 23.47 4064 25.12 3900 26.16 3860 مواد أخرى 
 100 21125 100 17312 100 15485 100 14700 المجموع

 

 2016-2009 2016 2015 2014 2013 الستوات
 متوسط التسبة % الليمة % الليمة % الليمة % الليمة البياتات

 37.56 36.01 7342 37.09 8251 37.27 8713 35.68 7988 آالت معدات 
 13.24 15.24 3107 13.73 3055 12.88 3012 13.05 2923 مواد كيميائية

 16.15 14.66 2989 16.46 3663 17.60 4116 16.34 3659 غذاء ومواد أولية
 07.75 06.16 1256 07.73 1721 06.72 1572 11.45 2564 وقود

 00.91 01.15 0236 01.03 0230 00.88 0208 00.85 0192 ملبس ومتسوجات
 24.38 26.79 5455 23.92 5321 24.61 5754 22.60 5060 مواد أخرى 
 100 100 20385 100 22241 100 23384 100 22386 المجموع

 المصدر: من اعداد الااحث اعتمادًا ع ى ييانات متاحة ع ى موقع ال جنة ااورو ية 
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 يتيللين مللن خللإلل اارقللام الللواردة  فللي الجللدول  عللإله تنللو  التركياللة السلل عية ل للواردات
الجزائريللة مللن دول االتحللاد ااورو لليد حيللث تللرتي ا الت والمعللدات فللي المرتاللة ااولللى حيللث 

الممتللللدة مللللا يللللين % مللللن إجمللللالي الللللواردات وذلللللك خللللإلل ال تللللرة 37.56شللللك ت نسللللاة قللللدرها 
يعكللللس مللللدى حاجللللة السللللوب الجزائريللللة ل معللللدات وا الت وناللللص  ( وهللللو مللللا2009-2016)

اعلللد إللللى ت ييلللة متب الللات المتسسلللات  يهلللا فلللي الجزائلللر والتلللي تلللم ترقلللىالصلللناعات الخاصلللة 
حكلللم كييلللر فلللي التبنولوجيلللا  ملللا تالجزائريلللة وخاصلللة و ن هلللذا النلللو  ملللن الصلللناعات يتب للل  

ااوليلة ملن االتحلاد ااورو لي فتعلود ل ملواد الغذائيلة و حيث وارادات الجزائر  المرتاة الثانية من
حيث ال تزال الجزائر  ير قادرة ع ى توفير حاجيات السوب الوبنية  د%16.15نساة قدرها ي

من الغذا  خاصة فيما يخص الاملن والح يل  ع لى اللر م ملن الجهلود الميذوللة فلي الابلاعين 
تالللة الدوللللةد لتلللرتي اللللواردات المتع الللة الللالمواد البيميائيلللة فلللي المر ملللن قيلللل الزراعلللي وال إلحلللي 

 % فع للى الللر م مللن  ن الجزائللر تعللد مصللدرًا هامللًا ل مللواد07.75نسللاة متوسللبة قللدرها يالثالثللة 
 ااولية إال  نها لم تحا  إبت ائها فيما يخص الوقود. 

فرنسلللا فلللي المرتالللة  ملللا االنسلللاة اهلللم اللللدول ااورو يلللة المصلللدرة ل جزائلللر ف الللد جلللا ت 
% لتلللرتي 7.98% ملللن إجملللالي واردات الجزائلللرد متيوعلللة يءيباليلللا 9.10ااوللللى نسلللاة قلللدرها 

% وذلللك خللإلل العشللرة  شللهر ااولللى مللن سللنة 6.71 سللاانيا فللي المرتاللة الثالثللة نسللاة قللدرها 
2017(1) . 

 تصـادية رابعًا: مستلبل العلقات التجاريـة الجزائريـة األوروبيـة فـي ظـل األونـاع اإلق
 الراهتة 

ترثر و ع القتصاد الب ي فلي الجزائلر اشلكل كييلر منلذ الثإلثلي ااخيلر ملن سلنة لاد 
% ملللن 49نتيجلللة االنخ لللان الحلللاد فلللي  سلللعار اللللن ط والتلللي تسلللاهم إيراداتللله ينحلللو  2014

% مللن إجمللالي الصللادرات. ف اللد كللان إنخ للان سللعر يرميللل 96االيللرادات الحكوميللة. ويمثللل 
صاد الجزائرل حيث  ثر هذا النخ ان ترثيرًا كييرًا ع لى الن ط الخام امثااة صدمة كييرة لإلقت

                                     
1 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. 

http://www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/Rapp%2010%20mois%20-%202017.pdf
http://www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/Rapp%2010%20mois%20-%202017.pdf


التوجهات االقليمية والدولية للتجارة الخارجية في الجزائر              الفصل الخامس      

 

404 
 

% وهلللو ااملللر اللللذل  صلللان 90الملللوارد الماليلللة لصلللندوب ظلللاط اليلللرادات وتراجلللع  صلللوله يلللل
يسلللتحيل معللله االعتملللاد ع لللى هلللذا الصلللندوب لتغبيلللة عجلللز الموازنلللة العاملللة ل دوللللةد إال  نللله 

جمللالي الللدين  2017ايللة سللنة م يللار دوالر نه 100وا  للل إحتيللابي الصللرر الللذل قللار   وا 
يظل الو لع الملالي ل جزائلر مرتاحلًا نوعلًا ملا إال  دم يار دوالر 4الخارجي الذل يادر احوالي 

 ن الجزائللر تللدرك  هميللة و للرورة إتاللا  نهللت اقتصللادل جديللد مللن  جللل الللتخ ص مللن التاعيللة 
 ل ن ط والتوجه نحو التنو  االقتصادل. 

زائر س سة من التدايير والجرا ات الحمائيلة والتلي الجوفي إبار هذا المسعى إتخذت 
تخص قبا  التجارة الخارجية في شكل تلراخيص  إسلتيراد ونظلام حملص اال لافة إللى منلع 
اعلللن المنتجلللات نهائيلللًا ملللن السلللتيراد. واملللا  ن االتحلللاد ااورو لللي يعلللد شلللريك تجلللارل مهلللم 

هلللذه التلللدايير ت اللله الللد لالللد   لللر ف داالنسلللاة ل جزائلللر و هلللم مورديهلللا لمخت لللا المنتجلللات السللل ع
كلللل ملللن الجزائلللر واالتحلللاد ااورو لللي  بلللرر واحلللد ودون تشلللاور مسلللي  واملللا  نالمتخلللذة ملللن 

م زمللان يءت اقيللة شللرابة موقعللة مللن البللرفين فللءن الجزائللر تللرى  ن هنللاك ميللررات ورا  قيامهللا 
مللن  اعنهللومللا نللتت امثللل هللذه الجللرا ات والتللي تتمثللل  ساسللًا فللي إنخ للان  سللعار اليتللرول 

 انخ ان حاد في اليرادات الحكومية وتزايد العجز التجارل. 

رئيسلة الدي وماسلية ااورو يلة ل مبالالة  2015و نا ًا ع ى اخبار الجزائر في سليتمير 
رسميًا ا تن النااه حول تاييم مشترك ومو وعي لتن يلذ ات لاب الشلرابة شلر  كلل ملن االتحلاد 

  التايللليم ملللن الناحيلللة االقتصلللادية والتجاريلللة واللللذل تلللم يلللءجرا 2016ااورو لللي والجزائلللر سلللنة 
يللة وع للى  سللاس مللا إقترحتلله عم مكنللت هللذه ال. حيللث 2016سلليتمير  7االنتهللا  منلله يتللاريا 

الجزائر من تحديد س س ة من االصإلحات والتدايير التي يناغي ع ى الجزائر الايلام يهلا يلدعم 
ملللن ات لللاب الشلللرابة خاصلللة ملللن الجانللل  ملللن االتحلللاد ااورو لللي ملللن  جلللل تعظللليم االسلللت ادة 

 : (1)حور  ساسًا حولمالجزائرل والتي تت

                                     
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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  دعللللم جهللللود الحكوميللللة الجزائريللللة فللللي تنويللللع االقتصللللاد الجزائللللرل وتنافسللللية وتعزيللللز
 الصادرات خارة المحروقات. 

 قتصاد الرقمي. تبوير اقتصاد المعرفة واال 

  تبلللوير عإلقلللات االسلللتثمار والشلللرابة يلللين المتسسلللات ااورو يلللة والجزائريلللة وتشلللجيع
 تدف  االستثمار ااورو ي المااشر المنتت في الجزائر. 

  العمل ع ى تحسين االنتاة الزراعلي والسلمكي الجزائلرل ملن حيلث البلم والنلو  وتعزيلز
 التحاد االورو ي. االمتثال إلى معايير الصحة والصحة النااتية وذلك يدعم من ا

 2017ولاللد تللم التوقيللع رسللميًا ع للى الوثياللة المتع اللة ينتللائت التايلليم المشللترك فللي مللارس 
المشلللترك وذللللك لملللا جلللا  فلللي وثيالللة التايللليم  يوسلللعيًا ورا  الحصلللول ع لللى المحتلللوى الت صلللي 

ن د ملاهميتها في معرفة مسلتايل العإلقلات التجاريلة يلين الجزائلر واالتحلاد االورو لي جلا  اللر 
قيلللل اامانلللة العاملللة لمج لللس االتحلللاد االورو لللي واال لللاط ملللن المديريلللة العاملللة لإلتصلللاالت 
والمع ومللللات فللللي شللللكل رسللللالة ع للللى اليريللللد االلبترونللللي يعتللللذر مللللن خإللهللللا رئلللليس الوحللللدة 
السيد"رامون شيمسلول إياارنلاز" علن إمكانيلة البشلا علن هلذه الوثيالة وحتلى ع لى جلز  منهلاد 

ر ومللات الللواردة فللي هللذه الوثياللة مللن شللرنه  ن يعثللر االعإلقللات يللين الجزائللذلللك  ن إفشللا  المع 
  .واالتحاد ااورو ي ي يا ن س المسئول 

  . رية مثل الوثائ سوهو ما ي ع عإلمة إست هام كييرة حول جدوى 
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 المبحــث الرابــ  : آفــاق وتحــديات اتنــمام الجزائــر إلــى المتظمــة العالميــة
 للتجارة 

فلللي منتصلللا يعتيلللر إنتالللال الجزائلللر إللللى نظلللام اقتصلللاد السلللوب واالن تلللاا ع لللى العلللالم 
املل ارة والنملو عو تجلال ريلر التسعينات د وكذا تبلور التجلاه الالائم ع لى  هميلة العإلقلة يلين تح

لندماة في منظومة النظام التجلارل المتعلدد اابلرار ملن خلإلل تحتم ع ى الجزائر  رورة ا
وذللك ملن  جلل مواجهلة صلعواة العزللة  ام اللى المنظملة العالميلة ل تجلارةدالسعي نحو االن م

ئلر االقتصادية واالسلت ادة ملن المزايلا والمكاسل  التلي توفرهلا المنظملة وهلو ملا تسلعى لله الجزا
 منذ زمن اعيد.

 ئر إلى متظمة التجارة العالمية الملطب األول : أهداف ودواف  اتنمام الجزا

ب يهللا الع للوية فللي منظمللة التجللارة العالميللة إلللى االسللت ادة  تسللعى الجزائللر مللن خللإلل 
ملللن المزايلللا التلللي تمنحهلللا المنظملللة ل لللدول ااع لللا  د كملللا  ن هنلللاك مجموعلللة ملللن ااهلللدار 

 ى.عوالدوافع التي تدفع الجزائر نحو هذا المس

 إلى المتظمة العالمية للتجارة  أواًل : دواف  اتنمام الجزائر 

هناك دوافع عديدية ورا  ر اة وخيار الجزائر في االن مام إلى منظمة التجارة العالمية 
  (1)تتمثل  همها في : 

لجلللو  الجزائلللر إللللى صلللندوب النالللد اللللدولي خلللإلل فتلللرة التسلللعينات ا لللبر الجزائلللر ع لللى  .1
مسلللتوى التجلللارة الخارجيلللة إللللى حتميلللة الن لللمام واالسلللت ادة ملللن قلللوانين منظملللة التجلللارة 

 المية. الع

ومللللن يينهللللا الجزائللللر وتينللللي ماللللاد  لاللللد كللللان ل تحللللول اايللللدلوجي لمعظللللم الللللدول الناميللللة  .2
 ال يرالللي نتيجللة إنهيللار المعسللكر االشللترابي  هميللة كييللرة فللي دفللع الجزائللر نحللواالقتصللاد 

 خيار االن مام إلى المنظمة. 

                                     
اء لدنيا مؤسسة عالم الرياضة والنشر ودار الوف : األسكندرية)اآلثار املتوقعة إلنضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العاملية على القطاع الزراعيفاتح حركاتي،    1

 . 226 .ص ،(2015، الطباعة، الطبعة األولى
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لناميلة ااع لا  حيلث االست ادة من المزايا التلي تمنحهلا المنظملة العالميلة ل تجلارة ل لدول ا .3
والجزائر ع ى  رار الدول النامية ااخرى تسعى  دل ن مام إليهاتعتير هذه المزايا مح زة 

ا اصل تها دوللة ع لوه ملن هلذه المزايلا التلي سلور تملنن لهللإلن مام ملن  جلل السلت ادة 
فالمنظملللة العالميلللة ل تجلللارة تملللنن اللللدول الناميلللة  دملللن جهلللة ودوللللة ناميلللة ملللن جهلللة  خلللرى 

مجرد االن مام إليها مجموعة ملن االمتيلازات والتلي تهلدر فلي المالام ااول إللى تسلهيل ا
العامة ل منظمة  اااحكام دو  من الخصوصيةنإلتزام هذه الدول والتي تتميز إقتصادياتها ي

تسلاعد اللدول التجلارة الدوليلة د كملا تعتيلر هلذه االمتيلازات امثاالة حلوافز  في إبار تحريلر
النامية ع ى إعادة هيك ة إقتصادياتها وتعديل تشريعاتها وسياستها التجاريلة املا يلتإلئم ملع 

ر التجللارة الدوليللة د  مللا عللن  هللم المزايللا تحريللال كللر االقتصللادل الجديللد والللذل يصلل  فللي 
  :(1)التي تمنحها المنظمة ل دول النامية نذكر ما ي ي

فللي المللدى خاصللة ة مللن خبللر المنافسللة الخارجيللة إمكانيللة حمايللة المنتجللات الوبنيلل . 
لهلذه اللدول الحت لاع يتعري لة جمركيلة مرت علة نوعلًا الاصير وذلك من خلإلل السلماا 

سلنوات فالط  06ماايلل سلنوات  10ما د حيث قد تصل مدة التحريلر االسلنة لهلا إللى 
 االسنة ل دول المتادمة. 

 صة المنظمة العالمية ل تجارة الدول النامية لمجموعة من الع ا ات في العديد منخ . 
سلنوات  10االع ا ات إللى ملدة قلدرها ال إلحة والذل قد تصل فيه الاباعات كابا  

 ود هذا اال افة إلى تدايير الصحة والصحة النااتية التي تمس السل ع المسلتوردة د 
ارة د احيللث  نلله واب لل  مللن الي للد المعنللي يمكللن إجللرا ات االسللتثمار المتصللل االتجلل

 و  05االتجللارة وارحكللام ميللزان المللدفوعات إلللى المتع لل  ترجيللل إجللرا ات االسللتثمار 
 سنوات.  07

تمنن ل دول النامية إمكانية مواص ة دعم صادراتها من مخت ا المنتجلات لملدة زمنيلة  .ة
 سنوات. 08تصل إلى 

                                     
 . 70 .، ص (2004 ، جامعة ورقلة،03العدد ، مجلة الباحث)لإنضمام الجزائر إلى املنظمة العاملية للتجارة األهداف و العراقي، ناصر دادي عدون ومتناوي محمد   1
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انية فرن شرك إستعمال نساة معينة ملن السل ع المنظمة ل دول النامية إمككما تمنن  .د
 08ااجنييللة لمللدة قللد تصللل إلللى المتسسللات  ربللر  مللنالمح يللة لنتللاة اعللن السلل ع 

 سنوات.

 إلى المتظمة العالمية للتجارة  ناتيًا : أهداف إتنمام الجزائر 

اعللد  ن تربللدت الجزائللر  نلله ال جللدوى مللن ااائهللا خللارة منظمللة التجللارة العالميللة راحللت 
تسعى إلى االن مام إلى المنظمة وذلك من  جل تحاي  مجموعلة ملن ااهلدار تتمثلل  همهلا 

  (1) في :

إرت لللا  قيملللة وحجلللم المالللادالت ويتلللرتي ذللللك ملللن خلللإلل : التهـــوض باالقتصـــاد الـــوطتي  .1
التجاريللة اعللد إن للمام الجزائللر إلللى المنظمللة خاصللة اعللد ر للط التعري للة الجمركيللة عنللد حللد 

ن مللى الايود البمية اما يتدل إلى إرت ا  الواردات اذا عدم ال جو   قصى وحد  دنى د وك
الدول الع وة في المنظمة وهو ما ملن شلرنه خ ل  نلو  ملن االحتبلاك يلين السل ع الوبنيلة 

 التللللي تللللدفعيللللة واالتللللالي االسللللت ادة مللللن التبنولوجيللللا المتبللللورة والتانيللللات الحديثللللة جنيواا
حسلللين ملللن نوعيلللة منتجلللاتهم ملللن  جلللل الاالللا  فلللي المتسسلللات المح يلللة والمنتجلللين نحلللو الت

 السوب وهو ما قد يساهم في انعاه االقتصاد الوبني. 

رنه شلإن إن مام الجزائر إلى المنظملة العالميلة ل تجلارة ملن  جذب االستنمارات األجتبية : .2
 ن يمنحهلللا فرصلللة  بيلللر ويسلللهل ع يهلللا جلللذ  االسلللتثمارات ااجنييلللة المااشلللرة وذللللك ملللن 

مللع السللت ادة مللن خللإلل إيللرام ات اقيللات خاصللة ااالسللتثمارات فللي مجللاات التجللارة خاصللة 
ي  لى المسلتويين االق يملي واللدولعالمتعلددة الجنسليات  ثر الشاكات التي تبونها الشلركات 

السلل ع والخللدمات والتبنولوجيللا وكللذا فللي اسللتغإلل ومللا تمث لله مللن وسللائل هامللة فللي تاللادل 
 المتوفرة في الر حية ومردودية عوامل االنتاة يين الدول التبتإلت. الهوامه 

عللي يعتمللد ياالقتصللاد الجزائللرل  نلله اقتصللاد ر  صلل اتمللن  هللم مســايرة التجــارة الدوليــة :  .3
ملن إجملالي صلادراته د كملا % 97اص ة كييرة جدًا ع ى المحروقات والتي تشكل حلوالي 

إقتصللاد تللااع ل خللارة نتيجللة  للعا جهللازه االنتللاجي وعللدم قدرتلله ع للى المنافسللة مللن  نلله 
                                     

 . 74 –70. ص ، صبقا، مرجع سإنضمام الجزائر إلى املنظمة العاملية للتجارة األهداف والعراقيلناصر دادي عدون ومتناوي محمد،   1
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والتلللي تسلللتورد فلللي    يهلللا ملللن ناحيلللة مدخإلتللله ملللن السللل ع الوسللليبة والمعلللدات االنتاجيلللة 
ئر إلى االسواب االق يمية والدولية من  جلل الحصلول ع لى الخارة واالتالي فءن لجو  الجزا

مخت للا حاجاتهللا خللارة إبللار منظمللة التجللارة العالميللة يحرمهللا مللن االسللتادة مللن ال للرص 
اعيللدة عللن سللاحة العإلمللات االقتصللادية الجزائللر التللي تاللدمها هللذه ااخيللرة د كمللا  ن االلا  

 والتجارية الدولية سج ها كذلك اعيدة عن التبورات التي يشهدها االقتصاد العاليم. 

  نالنًا : إلتزامات وحلوق الجزائر في حالة اإلتنمام إلى المتظمة 

 ملللللام  لللللرورة الوفلللللا   عهاإن إن لللللمام الجزائلللللر إللللللى المنظملللللة العالميلللللة ل تجلللللارة سي للللل
 اللتزامات المع ومة مسااًا د كما يمنحها إلى جان  ذلك مجموعة من الحاوب.  امجموعة من

   (1)االلتزامات فيما ي ي :  : وتتمثل  هماإللتزامات  .1
االلتللزام ميللد  حريللة المنافسللة مللن خللإلل عللدم التمييللز يللين الللدول ااع للا  وعللدم  -

 .التمييز في المعام ة يين االنتاة المح ي واالنتاة ااجنيي
 عم الصادرات وتجن  سياسة اا راب.التخ ي عن سياسة د -

 والبمية. االلتزام االلغا  التدريجي ل ايوم الجمركية  -

ال يكللون إال فللي حللاالت إسللتثنائية يكللون الغللرن ال جللو  إلللى ميللد  الايللود البميللة  -
 يم معام ة ت  ي ية ل دول النامية. منها حماية ميزان المدفوعات وتاد

 :  (2) اهم الحلوق فيما يلي الحلوق : وتتمنل  .2

ت تللللزم الللللدول ااع للللا  ااخللللرى فللللي المنظمللللة يتبييلللل  الاواعللللد العامللللة ل سلللل وك  -
فلللللي كلللللل المجلللللاالت التلللللي شلللللم تها   لللللوةالتجلللللارل فلللللي تعام هلللللا ملللللع الدوللللللة الع

 سلللها حاوقلللًا الت اقيلللات د  ل  ن االلتزاملللات العاملللة اللللواردة فلللي االت لللاب تمثلللل ن
 لااقي الدول ااع ا .

                                     
(كرمي مليكة،    1

ً
، 14مجلة األبحاث االقتصادية، جامعة البليدة، العدد  )تحرير التجارة الخارجية في ظل املنظمة العاملية للتجارة آفاق وتحديات )الجزائر نموذجا

 . 158 . ، ص(2016جوان 

  .233 – 232. ص  بق، صا، مرجع ساآلثار املتوقعة النضمام الجزائر إلى منطقة التجارة العاملية على القطاع الزراعيحركاتي فاتح،    2
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الللدفا  مللا يك للل لهللا ايحلل  ل دولللة الع للو المشللاركة فللي الم او للات المسللتاي ية  -
علللن مصلللالحها التجاريلللة وصللليا ة االت اقيلللات الجديلللدة التلللي تارهلللا االجتماعلللات 

 الوزارية. 

لغلا  الجلرا ات التلي  - قلد يتخلذها يمكن ل دول ااع لا  اللدفا  علن مصلالحهم وا 
التللللي يللللتم التوصللللل إليهللللا امللللا يك للللل  الشللللركا  التجللللاريون والمناق للللة ل ت اقيللللات

ل ع لللى كلللل ااع لللا  وهلللذا ينلللا ًا ع لللى آليلللة تسلللوية المنازعلللات دالتبييللل  العلللا
 التجارية الدولية التي تم و عها في جولة  ور وال. 

 المطلب الناتي : مسار إتنمام الجزائر إلى المتظمة 

الم او لللات  فللي  لاللد  خللذت كلللل مللن الجزائللر والمنظملللة العالميللة ل تجللارة وقتلللًا بللويإلً 
هذا فذلك راجلع إللى جديلة و هميلة المو لو  وتشلعاه د حيلث والتي ال زالت مستمرة إلى يومنا 

 ن ق للية ان للمام الجزائللر إلللى المنظمللة تحكمهللا جم للة مللن ال للوااط والجللرا ات والشللروك 
لهللا والتبيللا معهللا مللن بللرر الدولللة الجزائريللة وتهيئللة كافللة الشللروك   لليروالتللي تتب لل  التح
 المإلئمة لذلك. 

  أواًل : الهيئات المسؤولة عن عملية األتنمام 

إن االن مام إلى المنظمة العالميلة ل تجلارة ونجاحله وكلل ملا سلور يتاعله يتوقلا ع لى 
  (1) تعاون وتظافر جهود  ر عة س بات :

وتعتير الس بة التن يذية هي الجهة المستولة عن قيلادة الم او لات السلطة التتفيذية :  .1
امخت ا  جهزتها د وكذا العمل ع ى التنسي  يين مخت لا دوائرهلا و لرورة تمثيلل الوفلد 

وهو ما يبرا  لرورة التنسلي  الشلامل يلين كلل دوائلر  دالم اون لبافة الجهات المعنية
الحكوملة د وهلو اللدور الموكلل لملا يسلمى يلل الوحلدة المركزيلة ل تنسلي  والتلي  سسلت فلي 

الن للمام د وتجمللع هللذه الهيئللة لم للا إعبللا  انتعاشللًا جديللدًا مللن  جللل  2001وي يللة ج
ريللًا يمث للون مخت للا إبللارًا سللاميًا جزائ 63وزارة وقبللا  د وهللي تشللمل حللوالي  23ممث للي 

                                     
 . 143 - 141 .ص ، ص2003نورالدين بوكروح، وزير التجارة السابق، مداخلة مقدمة ضمن مجلة الفكر البرملاني، العدد الرابع، اكتوبر    1
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د حيللللث يت رعللللون إلللللى خمسللللة  فللللواة منظمللللة ع للللى  سللللاس االت اقيللللات هللللذه الاباعللللات 
 الموجود فلي المنظملة العالميلة ل سل ارة ويشلتمل كلل فلوة ع لى مجموعلة ملن ممث لين علن

ااجوالة   ليرالاباعات والذل ياوم يدراسة االسئ ة التي توجه إلى الجزائر وتح مخت ا
 ترايجية الم او ات ص إسخوكذا كل عمل ي

حيلللث  دهلللذا الم لللايوتعتيلللر السللل بة التشلللريعية ملللن  هلللم المعنلللين  الســـلطة التشـــريعية : .2
وتانللين النصللوص ي علل  اليرلمللان دورًا اساسلليًا وحيويللًا فللي هللذه العم يللة مللن حيللث سللن 

اال لافة شروك اان مام والحرص والرقاالة ع لى حسلن تبيياهلا   يالتشريعية التي ته
شع  سسة الدستورية اليرلمانية السياسية الرسمية التي تادر وتعير يءسم الإلى كونه المت 

 إيجاييات وس ييات هذا االن مام. 

حيلللث  ن اشلللراك رجلللال ااعملللال امخت لللا فئلللاتهم  رجـــال األعمـــال واللطـــاع الخـــاص : .3
ومشلللورتهم فيملللا ومتسسلللاتهم د وكلللذا إبإلعهلللم ع لللى مسللليرة الم او لللات وااخلللذ الللالر ل 

  ااباعاتهم يعتير  مرًا  روريًا من  جل إيدا  النصن والمشورة خاصة فيما يتع  يتع  
االجوانلللل  الميدانيللللة ذلللللك  ن الجهللللات الحكوميللللة ال يمكللللن  ن تبللللون ع للللى درايللللة تامللللة 

 وشام ة يها. 

والتللي تتمثللل  ساسللًا فللي الصللحافة ووسللائل العللإلم لمخت للا صللورها الســلطة الرابعــة :  .4
د  من خإلل نشر التوعية و يان ا ثلار المخت  لة لعم يلة الن لمام وما يمكنه ان تاوم اه

في خ   نو  من الثاافة االقتصادية للدى الجمهلور تسلاعده ع لى الت اعلل والتبيلا وكذا 
 مع متب اات المرح ة الجيديدة

 جزائر حول االتنمام إلى المتظمة ناتيًا : مفاونات ال  

قارت اابرار المتعاقدة في جولة ااور وال السلماا ل لدول الناميلة و  1986في سنة  
التي كانت تشارك فلي الجلوالت السلاااة اصل ة ع لو مإلحظلًا دون شلرك وملن يينهلا الجزائلر 

 30شرك التي يم عن نيلة التعاقلد فلي االت اقيلة قيلل  د ن تشارك في مجريات جولة ااور وال 
التللي عيللرت عللن ر يتهللا فللي االن للمام مللن حللدث االنسللاة ل جزائللر  د وهللو مللا 1987افريللل 

و فلللي شلللهر  دخلللإلل تالللدمها اب للل  التعاقلللد إللللى سلللكرتارية الجلللات فلللي ا جلللال الموصلللى يهلللا
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تم ترسليس فريل  عملل مك لا يدراسلة م لا ب ل  الجزائلر التعاقلد فلي  1987جوي ية من سنة 
  (1)ل كع و مإلح شاركت الجزائر في جولة ااور وااالت اقية واالتالي 

ن يللليم االت لللاب تلللواعلللد تحلللول الجلللات إللللى المنظملللة العالميلللة ل تجلللارة  1995وفلللي سلللنة 
الجزائلللر وااع لللا  ااصللل يين فلللي المنظملللة ع لللى إنشلللا  لجنلللة مشلللتركة تتب لللل يتمويلللل م لللا 

تالللدم اعلللدها السللل بات المعنيلللة توهلللو ملللا حلللدث فعلللإًل لدالتعاقلللد إللللى المنظملللة العالميلللة ل تجلللارة 
ل كواول مللرة فللي شلل 1996جوي يللة  11ب لل  رسللمي لإلن للمام ال ع للي ل منظمللة فللي  يتاللديم

وثياة  ساسية تسمى مذكرة حول النظام االقتصادل والتجارل في الجزائر د حيث انه من يين 
في اان مام اليد  ن يعرر ين سه ويالدم هلذه شروك االن مام إلى المنظمة  ن الي د الرا   

لينية الاانونية في الحياة الوبنية وليس فاط من الناحية االقتصلادية كل االمذكرة التي ت خص 
 :  (2)وت منت هذه المذكرة التي قدمتها الجزائر النااك التالية

ــة - ــة الخارجي  وقللد ت للمنت هللذه النابللة:  االقتصــاد ، السياســة االقتصــادية والتجاري
مع وملللات خاصلللة  دوالخلللدمات د التجلللارة الداخ يلللة ل خلللدمات التجلللارة الخارجيلللة ل سللل ع

احركللة اامللوال المرتابللة يتحللويإلت الجزائلللريين العللام ين االخللارة د مع ومللات حلللول 
 ة وتوقعات خاصة االسنوات الماي ة.بال ا ور تجارة الس ع والخدمات ل سنواتبت

ي ولاد جلا  فل إطار خاص بون  وتتفيذ السياسات المؤنرة على التجارة الخارجية : -
الهيئللللات  دالسلللل بة التن يذيللللة د التشللللريعية والا للللائية هللللذه النابللللة شللللرا لصللللإلحيات

المشللتركة الحكوميللة المسللتولة عللن اعللداد وتن يللذ سياسللة التجللارة الخارجللة والمسللتولية 
 يين الس بات المركزية والجماعات المح ية ووصا المحابم والجرا ات الاانونية. 

ولاللد تناولللت نظللرة حللول التشللريعات المتع اللة  السياســة المــؤنرة علــى تجــارة الســل  : -
اسلللة الداخ يلللة يالللااليراد والتشلللريعات المتع الللة اعم يلللات التصلللدير د كملللا ت لللمنت الس

ع لللى التجلللارة الخارجيلللة ل سللل ع والسياسلللات الملللتثرة ع لللى التجلللارة فلللي السللل ع الملللتثرة 

                                     
 . 227 .، ص(1220،  11مجلة الباحث، جامعة ورقلة، العدد  ) ميزان املدفوعات الجزائري في ظل السعي لالنضمام إلى املنظمة العاملية للتجارةجميلة الجوزي،   1

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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ملتثرة ع لى كملا ت لمنت السياسلة ال دالزراعيلة والمتع الة اعم يلات االسلتيراد والتصلدير
     التجارة الخارجية في ااقي الاباعات ااخرى 

وجللا  فللي هللذه النابللة عموميللات حللول حاللوب :  السياســة التجاريــة للملكيــة الفكريــة -
الم بيلللة ال كريلللة وال لللرائ  والرسلللوم وكلللذا الاواعلللد االساسلللية لحمايلللة حالللوب الم بيلللة 

سلتخدام المسلعا لحالوب ال كرية اال لافة إللى الاواعلد والتلدايير التلي تخلص منلع اال
 الم بية ال كرية واالجرا ات الاانونية الخاصة يءحترام الحاوب.

 : وقلللد اللواعـــد المؤسســـاتية للعلقـــات االقتصـــادية والتجاريـــة مـــ  الـــدول األخـــرى  -
تبرقلللللت هلللللذه النابلللللة إللللللى االت اقيلللللات الثنائيلللللة والجماعيلللللة المتع الللللة يتجلللللارة السللللل ع 

د االتحللللاد الجمركلللللي د التاللللادل الحلللللر د ات اقيلللللات التبامللللل االقتصلللللادل  دوالخللللدمات
المشلاركة فلي الهيئلات د ات اقيات سوب العمل د التعاون االقتصادل المتعدد اابلرار

 متعددة اابرار والتي تتثر في التجارة. والمنظمات االقتصادية 

 المفاونات متعددة األطراف :  .1

حيللث بللرار جميللع الللدول ااع للا  فللي المنظمللة ويشللارك فللي الم او للات متعللددة اا
ل دولة المتادملة اب ل  الن لمام يتم دراسة نظام التجارة الخارجية والنظام االقتصادل 

والنظر في مدى إست ائها لشروك االن مام إلى المنظملة حيلث يبلرا ع يهلا مجموعلة 
اكللل شلل افية د مللن ااسللئ ة المخت  للة سللوا ًا كتااللة  و شلل وية اليللد مللن االجااللة ع يهللا 

اللل  متمحللورة حللول نظللام االسللعار د ميللزان المللدفوعات د غهللذه االسللئ ة فللي الوتبللون 
اللدعم الموجله إللى اعلن الاباعلات خاصلة التعري ات الجمركية د الماادالت التجارية 

الحللال االنسللاة ل جزائللر حيللث اعللد عللام تارياللًا مللن فيمللا يخللص الابللا  الزراعللي د وهللو 
الللدول ااع للا  والتللي  توالتجللارل برحللاالنظللام االقتصللادل  تاللديم المللذكرة الخاصللة

  (1)ع ى الجزائر من الدول التالية :ستاًل  175مجموعة قدرها  ددولة 131كان عددها 
  : متع اللللة امخت للللا  وجلللله النشللللاك االقتصللللادل سللللتااًل  123االتحللللاد ااورو للللي

والتجللللللارل وت للللللم حمايللللللة الم بيللللللة د ترسلللللليس الشللللللركات د النظللللللام الجمركللللللي 
 والمصرفي و يرها. 

                                     
 . 157-156 .ص ، صابق، مرجع سالخارجية في ظل املنظمة العاملية للتجارة آفاق وتحدياتتحرير التجارة ، كرمي مليكة  1
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  : ونشللاك الينللوك تللدور حللول النظللام ال للرييي فللي الجزائللر سللتااًل  33سويسللرا
نتاال رتوس ااموال وشروك ترسيس ال رو  الينكية.   والترمينات وا 

  : سئ ة   3اليااان  
  : سللللئ ة تللللدور فللللي مجم هللللا حللللول نظللللام التجللللارة الخارجيللللة ونظللللام  8اسللللتراليا 

 االستثمار والاانون ااساسي ل متسسات العمومية وااسواب. 

  اسلللرائيل : سلللتال واحلللد كلللان حلللول التلللزام الجزائلللر االللرار الماابعلللة اللللذل  قرتللله
جامعللللة الللللدول العر يللللة  للللد اسللللرائيل والتللللي هللللي احللللد اع للللا  المنظمللللة وهللللل 

 تستبيع الجزائر تحديد سياستها التجارية تجاه هذا الي د. 

غملون ولاد قدمت الجزائر تو يحات حول اعن النااك في المذكرة التي كلان يشلو ها ال
 2000اال افة إلى االجااة ع ى االسئ ة السلاااة د لتالوم اعلد ذللك ااالجاالة ع لى ابثلر ملن 

 ما فيما يخلص جلوالت الم او لات ف الد اجتمعلت الجزائلر ملع  ةدمناساة مخت   20ستال في 
وللم تحملل هلذه الجوللة ااوللى  ل  1998 فريلل  23 – 22 ول جولة يتاريا فري  العمل في 
االقتصللادية  جللس النللان ومللدى جاهزيللةر الم او للات يللل كانللت مجللرد جولللة لتاللدم فللي مسللا

تحريلللر فلللي مسللليرتها الجزائلللرل اللللدخول فلللي المنظملللة خاصلللة و ن الجزائلللر كانلللت فلللي يدايلللة 
في للرل  08 – 07االقتصللاد د واعللد  ر للع سللنوات اجتمللع فريلل  العمللل فللي جولللة ثانيللة يتللاريا 

ر اعللدها نسللخة ثانيلللة معدلللة عللن مللذكره سياسلللية لللم تللرتي االجديللد لتالللدم الجزائلللبنهللا  2002
. لتشللهد اعللدها الم او للات نللو  مللن التاللدم مللن 2002ابتللو ر  17التجللارة الخارجيللة يتللاريا 

 ين  2008مال  17واال اط يتاريا  2008خإلل انعااد ساعة جوالت  خرى إلى  اية سنة 
نوات كام للة نتيجللة علللدة سللل 05توقللا اعلللدها الم او للات لمللدة تتللم انعاللاد الجوللللة العاشللرة د ل

الجزائللرل د العالميللة ع للى االقتصللاد  سللاا   همهللا الخللور مللن تللداعيات اازمللة االقتصللادية 
الجزائلللرل واللللذل كلللان يتوقلللع انهلللا  الم او لللات واالن لللمام إللللى  املللل البلللررخييلللت وكلللذا 

د ااال للافة إلللى الللدور الللذل لعيتلله التنللازالت التللي قللدتها اعللن الللدول  2005المنباللة سللنة 
والتي تم ك ن س خصوصيات االقتصاد الجزائلرل ع لى  لرار السلعوديت التلي قلدمت تنلازالت 
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ًا عن ت ك التلي كييرة في مجال خدمات الباقة جعل الدول ااع ا  ال تايل تنازالت تال شرن
 (1)قدمتها هذه الدول

فللي جولتلله  2013 فريللل  15ا الم او للات ليجتمللع فريلل  العمللل يتللاريا تسللترن  ن قيللل 
الحادية عشر وهي الجولة التي توصلا ارنهلا جلا ت يتالدم م حلوع فلي العديلد ملن المجلاالت 

ا  والتي ثمن فيها  ع  2014مارس  31لت يها الجولة الثانية عشر والتي تم إنعاادها يتاريا 
رل نظامهلا التجلالم موسلة التلي حااتهلا الجزائلر اعلد تعلديل منظمة التجارة العالميلة التبلورات ا

مبااالة نظامهلا التجلارل ملع ل اسلتعدادها وحس  تاريلر المنظملة فلءن الجزائلر كانلت قلد  بلدت
قواعد المنظمة كما قامت اعرن التعديإلت التشريعية التي ت منها مخبلط العملل التشلريعي 

الثالثللة عشللر فللي السداسللي ااول مللن سللنة المعللدلد هللذا وكللان مللن المنتظللر  ن تعاللد الجولللة 
 وهو الوقت الذل ال تزال  سعار الن ط تشهد فيه انخ ا ًا محسوسًا مما دفع االحكومة 2017

. وهلللو ملللا 2016إللللى إتخلللاذ تلللدايير حمائيلللة ملللن  جلللل تخ لللين فلللاتورة اللللواردات يدايلللة سلللنة 
  يتعارن مع مااد  المنظمة وقد يتدل إلى تعثر الم او ات مرة  خرى.

 المفاونات النتائية:   -2

 ما االنساة ل م او ات الثنائية فهي  بثر مرونة و قل حدة فهي تمس االدرجة ااوللى النالاه 
تجللارة السلل ع والخللدمات مللع كللل دولللة ع للى حللدةد ولاللد فللي إبللار الن للاذ لألسللواب فيمللا يخللص 

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 

سللللتة دول هللللي كواللللاد فنللللزويإلد الناشللللئة ولاللللد إنتهللللت الجزائللللر مللللن الم او للللات الثنائيللللة مللللع 
 . (2)دولة  خرى  13مع ااور والد اارجنتيند اليرازيل وسويسرا يينما ال تزال جارية 

 

                                     
 في العلوم االقتصادية) ، أطروحة دكتوراهالتحديات الراهنة للتجارة العاملية وتأثيرها على الدول النامية على ضوء نظام تجاري متعدد األطراف ،خير الدين بلعز  1

 . 179 .،ص( 2015 – 2014 كلية العلوم االقتصادية،جامعة محمد خيضر بسكره،
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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  ًاتنمام الجزائر إلى المتظمة  : الصعوبات والمعوقات التي تواجهنالنا 

ع للى الللر م مللن  ن الجزائللر ملللن يللين الللدول التللي سللعت ماكلللرًا إلللى الن للمام إلللى المنظملللة 
كللذلك مللن التبللور النللوعي الللذل شللهدته عم يللة الت للاون ع للى لميللة ل تجللارةد وع للى الللر م العا

 عوامل كثيرة ساهمت فلي تلرخير ن هناك إال  دااقل في الجولتين الحادية شعر والثانية عشر
إن لللمام الجزائلللر إللللى المنظملللةد  إال  نللله ال يمكلللن تحميلللل الجزائلللر كاملللل المسلللئولية فلللي هلللذا 
 الترخر فهناك عوامل  خرى خارجية متع اة االمنظمة في حد ذاتها ال تال  هميلة علن العواملل

الجزائلللر إللللى  الداخ يلللةد وتتمثلللل  هلللم العواملللل التلللي شلللك ت صلللعواات ومعوقلللات  ملللام إن لللمام
 المنظمة العالمية ل تجارة فيما ي ي: 

 عوامل خارجية:  -1

وهي العوامل التي تخرة علن نبلاب الجزائلر كبلرر م لاون وتتع ل  مااشلرة امنظملة التجلارة 
 العالمية ونذكر منها: 

  عدم ونوح شروط االتنمام إلى المتظمة: - 

ة العالميلة ل تجلارة إللى شروك وا حة ومحددة لإلن لمام إللى المنظملد  دى عدم وجود اف 
مللا جللا   كمللا 12ظهللور ت سلليرات واسللعة لهللذه الشللروكد فاالن للمام إلللى المنظمللة وفلل  المللادة 

فلللي ات اقيلللة ملللرابه النشلللا  منظملللة التجلللارة العالميلللة يلللتم علللن بريللل  الت لللاون حيلللث يتخلللذ 
ظملةد المتتمر الوزارل قرار الن مام ويواف  ع ى شروك االن مام ار  يية ث ثي  ع لا  المن

وهللو مللا تللرك المجللال م توحللًا  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 

مللن  جللل قيللول ات اقيللات  يللر إلزاميللة و يللر د (1) للغوبات ع للى الللدول الرا اللة فللي الع للوية
منصوص ع يها في ينود ات اقيات المنظمةد واالتالي فعدم وجلود قواعلد مو لوعية تحكلم هلذه 

                                     
 . 75. ، صبقامرجع س ،–األهداف والعراقيل  –انضمام الجزائر إلى املنظمة العاملية للتجارة ، متناوي محمد،ناصر دادي عدون   1
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العم ية و ع الدول الرا اة فلي االن لمام وملن يينهلا الجزائلر فلي مواقلا  لعا مملا يلدفعها 
ا ال عإلقللللة لهللللا ور مللللفللللي اعللللن ااحيللللان مجيللللرة ع للللى قيللللول شللللروك قاسللللية و ماللللالم فيهللللا 

 . (1)االتجارة

 صعوبة الحصول على صفة الدولة التامية:  -ب

إال  يملنن النظلام التجلارل المتعلدد اابلرار العديلد ملن المزايلا والت  ليإلت ل لدول الناميلة.
 ن إبتسللا  الللدول البالاللة ل ع للوية صلل ة الدولللة الناميللة  صللان  مللرًا صللعاًا خاصللة فللي ظللل 

 صلاحت تت لاون ملع تزايد ر اة الدول ااخرى في الحصلول ع لى المزيلد ملن التنلازالتد يلل 
الدول النامية الرا اة في االن مام من  جل  ن تتخ ى عن و عها كدول ناميلة وهلو ملا كلان 

تا  للمللن جمهوريللة الصللين الشللعيية والمم بللة العر يللة السللعودية وال تللان رفقللد حللدث مللع كللل 
وقت ساي  إست ادت الدول النامية وااقل نموًا والتي إن مت د ف ي (2)التخ ي عن هذه الص ة

خإلل جولة اار وال من مرونة خاصة في التعامل احيث است ادت ملن علدة إسلتثنا ات ملن 
ددة مللن الللزمن اسللتخدام الايللود الجمركيللة والبميللة مللن  جللل الاواعلدد حيللث سللمن لهللا ول تللرة محلل

الح للاع ع للى مسللتوى معللين مللن االحتيللابي المللالي لمواجهللة  للروريات تن يللذ يللرامت التنميللة 
المح يلللة ملللثإًلد وع لللى العكلللس فاللللدول الناميلللة التلللي تت لللاون حاليلللًا ملللن  جلللل الن لللمام إللللى 

و صلللاحت المعام لللة  دهلللذه المرونلللة المنظملللة تواجههلللا علللدة عراقيلللل ملللن  جلللل السلللت ادة ملللن
الخاصلللة ل لللدول الناميلللة ال تبيللل  اصللل ة مااشلللرة ع لللى كلللل اللللدول الناميلللة التلللي تر للل  فلللي 

يلل يجل  ع يهلا  ن تت لاون ملع اللدول ااع لا  كلي تسلت يد ملن ت لك المزايلا وفلي  الن مام
كثير من ااحيان ع ى اع ها وليس ك هاد ف اد  صاحت الدول النامية مجيرة ع لى الت لاون 

مملللا يشلللكل نوعلللًا ملللن  دحتلللى فلللي ال تلللرات الزمنيلللة التلللي منحلللت لهلللا ملللن  جلللل تن يلللذ إلتزامتهلللا
 . (3)ال غط ع يها

 ية: عوامل داخل -2

                                     
منظمة التجارة العاملية  –املؤتمر العربي السابع  )التقدم املحرز في مفاوضات الدول العربية الساعية لالنضمام إلى املنظمة العاملية للتجارة ،محسن أحمد هالل  1

 .3. ، ص(2011الفرص والتحديات، بيروت، أفرل 
 . 228. ، صبقا، مرجع سميزان املدفوعات الجزائري في ظل السعي لالنضمام إلى املنظمة العاملية للتجارةجميلة الجوزي،   2
 . 75. ، صابق، مرجع ساألهداف والعراقيل –نظمة العاملية للتجارة إنضمام الجزائر إلى املناصر دادي عدون ومتناوي محمد،   3



التوجهات االقليمية والدولية للتجارة الخارجية في الجزائر              الفصل الخامس      

 

418 
 

فهلي   ما العوامل الداخ ية والتي تحول دون ان مام الجزائر إلى المنظملة العالميلة ل تجلارة
للى هلذا تتيناها الدولة الجزائرية والتلي  دت إ لتيعوامل تتع   االقتصاد الجزائرل والخيارات ا

 الترخر البيير في عم ية الن مام ونذكر منها: 

 اإلقتصاد الجزائري:  خصائص -أ

االقتصللاد الجزائللرل ول تللرة بوي للة إقتصللادًا مخببللًا كانللت ااولويللة فيللة ل م بيللة  لاللد كللان
ل فلللي جميلللع القتصلللادات التلللي تحملللل ن لللس هلللذه االجماعيلللة لوسلللائل النتلللاةد وكملللا هلللو الحللل

إلللى االسللتهإلك ع للى  الخصللائص فثاافللة المنافسللة شللاه  ائيللة اال للافة إلللى اعبللا  ااولويللة
حسللا  االنتللاةد هللذا اال للافة إلللى سلليبرة قبللا  المحروقللات وهيمنتلله ع للى االقتصللاد ككللل 

جللز ًا حاسللمًا مللن النللاتت المح للي الجمللالي ومللن عائللدات التصللدير ومللن اليللرادات فهللو يمثللل 
ن الجاائية ل دولةد وهلو ملا يب ل  ع يله القتصلاد الريعلي واللذل لليس ملن السلهل ع يله التعلر 

 . (1)ل منافسة والتي هي  ول إنعكاسات الن مام إلى المنظمة

 عدم تبتي الجزائر خيار إقتصادي وانح:  -ب

إن عللدم قللدرة الجزائللر ع للى تحديللد خيللارات اقتصللادية دقياللة نتيجللة لعللدة عوامللل وظللرور 
نتيجللة عللدم السللتارار والتغيللر  د و منيللة وسياسللة صللعاة مللرت يهللا الللاإلد خللإلل فتللرات عديللدة

تمر في الحكومات والتشريعات إ افة إلى م ي الجزائر تارة نحلو االن تلاا االقتصلادل المس
 خاصة في مجال التجارة الخارجية وذلك خإلل ال تلرات التلي تشلهد فيهلا  سلعار اللن ط إرت اعلاً 

حيلةد لتعلود لتتينلي نوعلًا ملن الحمايلة ع لى التجلارة الخارجيلة ريويكون إحتيابي الصلرر فلي  
نخ لان إحتيخإلل فترات إن ي الصلرر ااجنيلي كملا هلو الحلال فلي بلخ ان  سلعار اللن ط وا 

الوقت الراهن وهو ملا ملن شلرنه  ن يلتدل إللى تعثلر الم او لات ملرة  خلرى اعلد  ن كانلت قلد 
 شهدت نوعًا من التادم خإلل ال ترات الساااة. 

 عدم وجود إستراتيجية تفاونية وانحة:  -ج

                                     
1 Paul – Henri RAVIER, Accession de l’Algerie a l’omc: Bilan et perspective, Economie et societe, N  05, 

2008, P14.  
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مللع المنظمللة العالميللة ل تجللارة ن للس الللنمط مللن  إتاعللت الجزائللر فللي مسللار م او للاتهالاللد 
الم او للات التللي اتاعتلله مللع االتحللاد ااورو للي فللي إبللار مللا يعللرر االشللرابة ااورومتوسللبية 
ع لللى الللللر م مللللن إخللللتإلر المعبيلللات والرهانللللاتد إذ لللللم يللللراهن البلللرر الجزائللللرل ع للللى كللللل 

ة وذللك ع لى اللر م  ملن المعبيات المتع الة االصلراعات والخإلفلات التلي توجلد داخلل المنظمل
مشاركة الجزائر في معظم الجوالت الساااة منلذ جوللة بوكيلو كع لو شلرفي وجوللة  ور لوال 

 ا إلى ذلك ت يي  الخناب ع ى الم اون الجزائرل وتا يص صلإلحياته.  دكع و مراق 
 . (1)ع ى حسا  الجان  القتصادلوهو ما جعل الم او ات تبتسي البااع السياسي 

 لة بالتجارة الخارجية: قنايا متعل -د

إلللى مللا سللي  ذكللره هنللاك ناللاك  ساسللية  خللرى تجعللل مللن م او للات إن للمام اال للافة 
الجزائللللر إلللللى المنظمللللة العالميللللة ل تجللللارة معاللللدة ل غايللللة ويتع لللل  اامللللر يللللاعن الممارسللللات 
والتوجهللللات التللللي تتيناهللللا الجزائللللر  للللمن تجارتهللللا الخارجيللللة كت للللك المتع اللللة يتينللللي سياسللللة 

حيللث يسللت يد المزارعللون  دت والللدعم فللي مجللال التصللدير وخاصللة فللي الابللا  الزراعلليالعانللا
%. هلذا 0في الجزائر من العديد من تدايير اللدعم كاالسلت ادة ملن قلرون نسلاة فائلدة تالدر يلل

اال للافة إلللى إعانللات التصللدير والتللي ت علل  دورًا هامللًا فللي تعبيللل الم او للات حيللث كانللت 
ت مللن  جللل ترقيللت الصللادرات خللارة المحروقللات خاصللة فيمللا الجزائللر قللد و للعت عللدة آليللا

يتع لل  االصللناعات الغذائيللة مللن يينهللا الصللندوب الخللاص يترقيللة الصللادرات والوكالللة الوبنيللة 
لترقية التجارة الخارجيةد كما يشلكل م لا حالوب الم بيلة ال كريلة عائالًا هاملًا  ملام الجزائلر فلي 

ث تعلللت السلللوب الجزائريلللة االمنتجلللات الما لللدة إبلللار السلللعي نحلللو الن لللمام إللللى المنظملللة حيللل
الاادمة من عدة دول ع ى  لرار الصليند المغلر  والملارات العر يلة المتحلدة ع لى اللر م ملن 

هلللذا ويعتيلللر منلللا  ااعملللال فلللي  دإنشلللا  متسسلللات خاصلللة ملللن  جلللل التصلللدل لهلللذه البلللاهرة
حللتإلل الجزائللر مراتلل  متللرخرة حسلل  الم نظمللات والهيئللات الجزائللر اا للعا فللي المنباللة وا 

 2009التللي تعتمللدها الجزائللر منللذ سللنة  51/49العالميللة المختصللة.  للا إلللى ذلللك الااعللدة 

                                     
كلية التجارة وإدارة ،جامعة حلوان )، أطروحة دكتوراهالعاملية على قطاع الصناعةاألثار اإلقتصادية إلنضمام الجزائر إلى منظمة التجارة محمد زايد بن زغيوة،   1

 . 149. ، ص(2006االعمال، ، مصر، 
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% فللي حالللة السللتثمارات ااجنييللة والتللي تللتدل 51والتللي تمللنن اا  ييللة ل متعامللل الجزائللرل يللل
 سللوا ًا عموميللة  وإلللى ن للور المسللتثمرين ااجانلل  نتيجللة إجاللارهم ع للى إقامللة شللرابة مح يللة 

 . (1)خاصة ولبالما باليت الدول الرا اة في االستثمار في الجزائر يءلغا  هذه الااعدة

ى تجارة علالمطلب النالث: اإلتعكاسات المحتملة إلتنمام الجزائر إلى المتظمة العالمية لل
 تجارتها الخارجية 

مخت للا الللدول ومللن يينهللا الجزائللر مللن ورا  إن للمامها إلللى المنظمللة العالميللة  تسللعى
 ل تجارة إلى تحاي   بير قدر ممكن من المكاس  التي قد تنتت علن تحريلر التجلارة الخارجيلةد

ع لى نبلاب واسلع وهلو ملا يسلمن حيث توفر المنظمة ل دول ااع ا  فرصة التلرويت لسل عها 
تها وكللذا نمللو ناتجهللا الاللولد ويتوقلا ذلللك ع للى مللدى تنافسللية لهلا يزيللادة معللدالت نمللو صلادرا

 إقتصادها والتي تنشر عند إبتسا  حصص دائمة في االسواب المح ية والعالمية. 

 كاسات المحتملة على تجارة السل أواًل: اإلتع 

تشلللير الحصلللا ات الخاصلللة االتركيالللة السللل عية ل مالللادالت التجاريلللة العالميلللة إللللى  ن 
اجًا كييرًا في السوب الدولية ماارنة يااية الس ع ااخرى. حيث مث ت و ر ة تعرر المصنع الس ع

وتشللتمل السلل ع  2016% مللن إجمللالي حجللم الماللادالت السلل عية الدوليللة سللنة 73نسللاة قللدرها 
تجهيلللزات  المصلللنعة ع لللى علللدة قباعلللات ع لللى  لللرار الحديلللد والصللل  د والملللواد البيميائيلللةد

المكات  والتصاالتد صناعة المإلاس والنسيت اال افة إلى مواد  خرى. يينما تشلهد تجلارة 
المواد ااولية تراجعًا م موسًا من حيث نسيتها في إجمالي الماادالت التجاريلة العالميلةد حيلث 

االتلللالي ملللن د (2)2016% فالللط سلللنة 13إللللى  1960% سلللنة 50إنخ  لللت هلللذه النسلللاة ملللن 
لتركياللة السلل عية ل ماللادالت التجاريللة الدوليللة فللءن إسللت ادة الجزائللر مللن تحريللر التجللارة خللإلل ا

الدوليلللة ملللن خلللإلل إن لللمامها إللللى المنظملللة العالميلللة ل تجلللارة مرهلللون لملللدى تنافسلللية السللل ع 
سياسلات  المصنة الجزائرية في ااسواب العالمية. وهو ما تسعى إليه الجزائلر ملن خلإلل تينلي

                                     
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  

http://www.wto.org/french/res-f/statis-f/wts2017-f/wto-chapter.04-f-pdfconsultele25-01-2018a15700
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صللإل حات هيك يللة مللن  جللل  حللداث تغييللر فللي التركياللة الهيك يللة ل صللادرات مللن إقتصللادية وا 
يجاد س ع يدي ة تبس  من خإللها مكانة في ااسواب الخارجية.   خإلل تبوير وا 

فالقتصاد الجزائرل إقتصلاد ريعليد يعتملد ع لى الملواد ااوليلة كعنصلر  ساسلي لتلرابم 
مللن إجمللالي الصللادرات خللإلل % 94.66الثللروة الوبنيللة. فصللادرات الجزائللر مللن الللن ط ت للوب 

للم د لتااى الصادرات خارة المحروقات اايمة  ئي ة جلدًا 2017تسعة  شهر ااولى من سنة 
م يللار دوالر فللي  حسللن الحللاالت )وهللو مللا يعللادل صللادرات تركيللا مللن مللادة الينللدب  2تتجللاوز 
صلناعية واملا  م يلون دوالر تجهيلزات 61م يون دوالر مواد  ذائيلة و 277 ( منها2017سنة 

  ن سلوب المنتجلات اليتروليلة والغازيلة  يلر معنيللة االمعالجلة المااشلرة  لمن إت اقيلات منظمللة
وهي المنتجات التي تم ك فيها الجزائر ميزة تنافسلية. واالتلالي فلءن صلادرات  دالتجارة العالمية

لعالميلة الس ع الجزائرية للن تحصلل ع لى مزايلا فلي حلال قيلول ع لوية الجزائلر فلي المنظملة ا
ل تجلارة ومللن جهللة  خللرى وفيمللا يخللص الللواردات تعتملد الجزائللر اصلل ة كييللرة ع للى الخللارة فللي 

% مللن 70ت ييللة حاجللات السللوب المح يللة مللن السلل ع الصللناعية ينسللاة إجماليللة ماللدره احللوالي 
إجمالي الواردات. وذلك نتيجة  عا الابا  الصناعي في الجزائر وعلدم مادرتله ع لى ت ييلة 

قتصاد المح ي وهذا راجع اااساس إللى فشلل السياسلات القتصلادية التلي تهلدر متب اات ال
 . (1)إلى النهون اابا  الصناعة االجزائر

 مللا فيمللا يخللص السلل ع الزراعيللة فللالجزائر تعتيللر مللن يللين الللدول التللي تعتمللد فللي ت ييللت 
الزراعيلة إحتياجات سكانها من الغذا  ع ى الواردات الزراعية ماايل تصدير اعن المحاصلل 

وتشللترك المنظمللة العالميللة ل تجللارة ع للى الللدول ااع للا  فللي  د يللر ااساسللية واالليم محللدودة
وهلو ملا  دل صلادرات الزراعيلةمجال المنتجات الزراعية التخ ين التدريجي ل عانلات المادملة 

رت للا   سلليكون للله  ثللر سلل يي االنسللاة ل جزائللر كللون هللذه الجللرا ات ستسللمن يزيللادة التب  للة وا 
ار المنتجات الجزائرية فلي السلوب العالميلة وهلو ملا يلتدل إللى ا لعار تنافسليتها وفالدان  سع

ور م  عا قبلا  الزراعلة فلي الجزائلر إال  ن فلرص النهلون اله كييلرة  دحصتها في السوب 
تإلل الهيك للي الللذل خللراهنللة ع يهللا فللي معالجللة الويمكللن جع لله مللن الاباعللات التللي يمكللن الم

                                     
 . 471-470 .ص ، ص(2013سلسة كتب املستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، :بيروت )، الجزائر إشكالية الواقع ورؤى املستقبلآمال قاسيمي وآخرون  1
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ف للي حالللة تحسللن  دجزائللرل والخللروة مللن التاعيللة القتصللاد المحروقللاتيعللاني منلله االقتصللاد ال
 دا  الابللا  الزراعللي فللي الجزائللر وتسللجيل فللائن فللي النتللاة يسللتبيع هللذا ااخيللر التصللدير 

شللريبة  دلبللون إت اقيللات المنظمللة العالميللة ل تجللارة ست للمن إمكانيللة دخللول ااسللواب الخارجيللة
وتسللتجي  لماللاييس الجللودة المب واللة خاصللة فللي ظللل  ن تبللون منتجاتلله قللادرة ع للى المنافسللة 

إنخ ان تباليا النتلاة الزراعلي فلي الجزائلر المرتابلة خاصلة يءنخ لان  جلور اليلد العام لة 
 . (1)في الزراعة ماارنة اااجور في الدول ااورو ية وفي  مريكا

 : سات المحتملة على تجارة الخدماتاإلتعكا ناتيا 

التجللارة فللي مجللال الخللدمات نمللوًا كييللرًا فللي السللنوات ااخيللرة. ف اللد  صللاحت تجللارة  تشللهد
 الخدمات  بثر رواجًا من تجارة الس ع خاصة اعد جولة ااور وال  ين عم ت اللدول المتادملة

(د ف الللد G.A.T.Sع لللى إدخلللال ينلللد جديلللد فلللي إت اقيلللات المنظملللة خلللاص تجلللارة الخلللدمات )
ملن إجملالي حجلم التجلارة الدوليلة ونملوًا % 20ملا ال يالل علن  صاحت تجارة الخلدمات تمثلل 
 4800ف اد ي م حجم التجارة العالمية من الخدمات ما يالار   ديادر ا عا نمو تجارة الس ع

 د وهو ما يبرا  همية هذا الابا  في القتصاد. 2016م يار دوالر سنة 

مللا د إا  ن هللذا الابللا  الللذل تشللهده تجللارة الخللدمات فللي القتصللاد الللدوليور للم التبللور 
 زال يشللهد تللرخرًا كييللرًا فللي الجزائللرد فللاادا  القتصللادل فللي مجللال الخللدمات  للعيا جللدًا وال
يرقي إلى تحاي  ميزة تنافسلية ي لمن يهلا حصلة فلي السلوب العالميلة ل خلدمات حيلث مازاللت 
شللللركات محللللدودة تحتبللللر سللللوب الخللللدمات فللللي الجزائللللر فللللي مجللللاالت الناللللل الجللللول والينللللوك 

عنللي يواالتللالي فللءن إن للمام الجزائللر إلللى المنظمللة العالميللة ل تجللارة والللذل  دوالترمينللات و يرهللا
ع لللى المتسسلللات الجزائريلللة سلللتبون  يلللر قلللادرة يعنلللي  ن إلتزامهلللا يتحريلللر قبلللا  الخلللدمات 

المنافسللللة واالتللللالي يصللللان وجودهللللا فللللي السللللوب مهللللددًا نتيجللللة محدوديللللة إمكاناتهللللا و للللعا 
 مستويات  دائها. 

                                     
 . 261-253 .ص بق، صا، مرجع ساعياألثار املتوقعة إلنضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العاملية على القطاع الزر حركاتي فاتح،   1
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مللا فيمللا يخللص قبللا  السللياحة والللذل تللراهن ع يلله الجزائللر مللن  جللل  للمان حصللة فللي  
السلللوب العالميلللة ملللن تجلللارة الخلللدمات فيتب للل  إعتملللاد إسلللتراتيجية بوي لللة الملللدى تعملللل ع لللى 
ي استغإلل التنو  الييولوجي والثاافي والبييعي الذل يمكنها من إقتحام هذا السلوب خاصلة  فل

 ر الدول المجاورة. ظل المنافسة البييرة من بر 
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 خلصة الفصل: 
ا مر قبا  التجارة الخارجية في الجزائر منلذ السلتاإلل االعديلد ملن المراحلل  يلن شلهد هلذ

مجموعللة مللن الجللرا ات حاولللت مللن  1970إلللى  1962الابللا  فللي مرح للة  ولللى مللن سللنة 
خصلوص خإللها الجهات المتخذة ل ارار تنظيم التجارة الخارجية إعتمادًا ع ى ميد  الرقاالة واال

إلللللى إحتبللللار الدولللللة لعم يللللات السللللتيراد  1971جلللله اعللللدها ومنللللذ سللللنة ع للللى الللللوراداتد لتت
سة والتصدير كنو  من السياسة الحمائية ع ى التجارة الخارجية. لتعود وتتراجع عن هذه السيا

 التجلارل لتتجله اعلدها إللى إنتهلاةوالتي  ثيتت فش ها في تسيير الابا   1989يداية من سنة 
د فاعللللد 2016حريللللة التجللللارة إسللللتمرت إلللللى  ايللللة سللللنة سياسللللة تجاريللللة جديللللدة تعتمللللد ع للللى 

لجللرت الجزائللر مللرة  2014النخ للان المسللتمر فللي  سللعار الللن ط منللذ الثإلثللي ااخيللر لسللنة 
 خرى إلى اعن ااسالي  الحمائية اغلرن تخ لين فلاتورة اللواردات وذللك ملن خلإلل اعلن 

 يدة. التدايير ع ى  رار رخص الستيراد واعن التدايير الجاائية الجد
صادل العر ي المشترك وقعت الجزائر ع لى إت اقيلة تسلير وكخبوة نحو تعزيز العمل القت

ل وتنمية التاادل التجلارل وذللك ملن  جلل تنويلع شلركائها ع لى إعتالار  ن المنبالة العر يلة تمثل
يلة للم سوقًا مهمة ل منتجات الجزائرية إال  ن حجم مالادالت التجاريلة يلين الجزائلر واللدول العر 

 يترثر خاصة ت ك المتع اة اصادرات الجزائر خلارة المحروقلات إللى دول المنبالة واالتلالي للم
 تحالل  إن للمام الجزائللر إلللى منباللة التجللارة الحللرة العر يللة البيللرى ااهللدار المرجللوة منلله ومللن
جهلللة  جلللرى وفلللي إبلللار إت لللاب الشلللرابة يلللين الجزائلللر والتحلللاد ااورو لللي دخ لللت الجزائلللر فلللي 

 12 حر مع  هم تبتل إقتصادل في العالم تدريجيًا وخإلل فترة إنتااليلة تمتلد إللىمنباة تاادل 
ه مراجعلة هلذاإال  ن الجزائلر بالالة  سنة كرقصلى حلد إعتالارًا ملن دخلول الت اقيلة حيلز التن يلذ

 الرزنامللة نتيجللة الخسللائر البييللرة فللي إيللرادات الخزينللة العموميللة الناتجللة عللن مخبللط الت كيللك
 التعري ي. 
وتسللتمر مسللاعي الجزائللر نحللو الن للمام إلللى المنظمللة العالميللة ل تجللارة والتللي دامللت  هللذا

ملللن ملللن  ن كلللل المتشلللرات تلللدل ع لللى  ن م  بثلللر ملللن ر لللع قلللرن ملللن الم او لللاتد ع لللى اللللر 
 إن للامام الجزائللر إلللى المنظمللة العالميللة ل تجللارة لللن يعللالت الخ للل الهيك للي الللذل يعللاني منلله

 ممكن  ن يتدل إلى تعايد الخ ل. االقتصاد الجزائرل يل من ال



 

 

 

 

 

 

 

 

 مة عامـــــــــــةخــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتـــ
 

 

 

 

 

 

 

 

 



مة عامـــــــةخاتـــــ   

 

426 

 

 ة: ــة عامـخاتم

بعدددددطور الددددددهور دددددلتوادددددخطرويةخدددددددور الددددددهرور  دهل ددددد  ودا   دددددطوي ا ددددد ور يدددددطره و
أصدب ور ادلدنون ددوا ه دهورإلقاصدط  وع ىوطدههدوفيوعي   ور اني  ودفيوهفده  ور اعدب و

 دد ور الدهرور  دهل  و  دهًروإساهرا ل ًدو  عط طوينور طدلو دص ويد وهخددهور عط دطويدنور نههو
هوإالوأنو  ددوإعايددطًروع دىو لدخوي ا ةد  رإلقاصدط  ور ايواعليواةسد هًرو ننةادداور الددهتو

سددهي ويهددههوونيددويليدعد وأ دهمويدنور دطدل اابنددروواق  طور الددهرور  دهل د ونددنوأسد دبدًو
وند اددهند ور ياعددططرور لنسدد د ودر ياسسددد ور يد  دد ور طد  دد ود  ههدددويددنور عد يدد ورإلقاصددد  

روبدطدههدوفديوا ه دهور الددهرور طد  د  و  د و عبد ور ينهيد ور عد ي د و  الددهوورأل دهموور يهدهه
د قددطوو ر ددطدهور  ب ددهوفدديول دد ويددنو  دد وابن خدددو يدددو سدديىوبد نهددددور الدددهتوياعددططورأللددهر 

ور ا دات ورالقاصددط  ورإلق  ي د ونيسدعىوأ دهو ا ه دهور الددهرازرينول  ويد وإنااددهوهددههرو
در ايواخط وط دلور عط طويدنور دطدلوفديوا دات ووهل  وفيوإلدهويدو سيىوبدإلق  ي   ر  د

لتودهددور   ددهور دوخدوإ دىور ينهيد ور عد ي د و  الددهر إقاصدط  وي ا ة وبد ادرزتويد وإنمديدي
ر لزرئهوبعطوفاهرولد   وينواق  طوالدهاخدور  دهل د ويدنو دتلوإسدايهرهويسدعدهدويم وف  و

ن دددورإلنمدديددوإ ددىور ينهيدد ور عد ي دد و  الدددهرويددنولخدد ودط د خدددومددينوا ددات وإقاصدددط  و
وي ا ة وينولخ وأ هم و

 : نتائج إختبار الفرضيات  أواًل:

رسدد وع ددىور ن دددوبطر دد ور طهوودقددطولدددت ونادددئخوإ ابدددهور ةهمدد د ور ادديوعهمدد وفددي
و:ور اد ي

يسددهي ور ياع ق وبو قطوادوإثبد وص  ور ةهم  ور هئ س  واختبار الفرضية الرئيسية:
نددد ويدددنورالق  ي ددد ودور نهدددددور الددددهتور ياعدددططورأللدددهر وفددديوا ه دددهور الددددهرور  دهل ددد وفددديو

خدو عسددددوو ر الده ددد ورإلق  ي دد ويددنولخدد عخددددو  عط ددطويددنورإلاةدق ددد و يددنو ددتلوادقر لزرئدده و
إالوأنخدوسدهعدنويددواا  دىوعدنور يسايهوينوأل ورالنميددوإ ىور ينهي ور عد ي  و  الدهرو و

إ ىورإلعايدطور  ب هوع دىووردوفيوبعضور يهر  ودل  و هل وأسدسدبعضولزئ د وهلرورإل ازو
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ر ي   دددد وع ددددىور  ب ددددهوفدددديوا ب دددد و دلداخدددددوقلدددددمور ي هدقددددد وفدددديور صدددددطهر ودرعايدطهدددددو
و ور درهطر 

ووص اخدونيدو  يو:وودوإ ابدهسب و  ةهم د ور ةهع د وفقطوادوبد نأي

ازرينددًدويدد والدددهور ةنددهورالقاصدددطتوهخدده ويليدعدد وواختبــار الفرضــية ا:ولــ : -
يددددنور نهه ددددد ورالقاصدددددط  ودر ادددديوأعلدددد واةسدددد هر وي ا ةدددد و  الدددددهرور  دهل دددد و

صدب  ورنلتقًدوينور نهه  ور  تس ن  ودصداًلوإ ىور نهه  ور ا ند دل  و ونيددوأ
وتويا ددطو ا ه ددهور الدددهرد  دد وانقسدددوإ ددىوهأ دد نوي ا ةدد نوهأر س دسددد ور الده دد ور ط

لد وإ دىواق  دطو ادهأتوآ دهود سانطوفيول  وإ ىويليدع ويدنور  لدخودر يبدههر و
وديبههرانودهدويدونر يبدطال ور طد   ود نونل  و للر الدهرور  دهل  ودر  طوينو

و ثب وص  ور ةهص  ورألد ى و
ن دددور عد يدد وفدديوهدد ور ادلددنور عددددو تقاصدددطور ددطد يوو:ثانيــةفرضــية الاختبــار ال -

دهخدددهوياسسددد ولط ددطرولر ولدددب وطد دديودر يايث دد وأسدسددًدوفدديوصددنطد ور نقددطو
وندددلروازر دددطوأهي ددد ودرنااددددهدور دددطد يودر بنددد ور دددطد يودر ينهيددد ور عد ي ددد و  الددددهرو و

ن دد وثيدهر ورأللناددداور اددهند ور ياعددططرور لنسدد د ودر يايثدد ورسدسددًدوفدديورالسددا
دهددويددوفيوا ه هور الددهرور  دهل د ودفعدلودهدويدوسدهدوبان وقدتوو يبداهرور 

و ثب وص  ور ةهم  ور ثدن   و
نوسدد  هور نهددددور الدددهتور عددد ييور لط ددطوفدديوإالددده   و:ثالثــةاختبــار الفرضــية ال -

لتودر ديادرز  نو ايث ورألدلوفيور اعطط د ودر دلتواابنددرور ينهيد ور عد ي د و  الددهرو
أيددددور ادلدددنوو  عيددد وع دددىواادددل  وا ه دددهور الددددهرومدددينونهدددددوياعدددططورأللدددهر 

ر الدهرور  دهل د ود  دنوبد نووق  ي  ودر لتو عي ونل  وع ىوا ه هر ثدنيودهدورإل
ويليدع وينور طدلومينوا ا ورق  ييودهدويدو ثب وص  ور ةهم  ور ثد ث  و

ــــار الفرضــــية ال - ــــةاختب نوأطموإناادددددهور ا ددددات ورالو:رابع قاصدددددط  ورإلق  ي دددد ودر 
إ ا ةددد وطهلدددد ونلد خددددوإ دددىورإلسدددخددوفددديوا ه دددهور الددددهرور  دهل ددد ودأصدددب  و

نيدددونل دد وطدلورالا دددطووعددد ييور لط ددط ااددن وأهدددوفعد  ددد ور نهددددور الدددهتور 
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يدنورألدهدبيوفيو  قوأ بهوا ا وإق  ييودص وإ ىويه   ورالا ددطورالقاصددطتو
يدنو  د ورالنلددزر ور اديو ققاخددودهددويددودو تلوالهب وا دي   وفه طروينوندعخ

وثب وص  ور ةهم  ور هربع  و 
عدددزز ور لزرئدددهويدددنوعي  ددد وإندددطيدلخدوفددديور نهدددددوو:خامســـةاختبـــار الفرضـــية ال -

ر عددد ييور لط ددطويددنو ددتلويدرصدد  ويلخدطراخدددوفدديوإلدددهوه باخدددوإ ددىور الدددهتو
رإلنميددوإ ىور ينهيد ور عد ي د ور الده د وع دىور ده دويدنواعثدهور يةددمدد وفديو

 ونيدددودقعدد ور لزرئددهوع ددىور عط ددطويددنورالاةدق ددد ور الده دد ور عط ددطويددنور يهر دد و
 ور ةهمدددد  ورإلق  ي ددد ور يامدددين و  ه ددد ور الدددددهرور  دهل ددد ودهددددويدددددو ثبددد وصددد 

ور  ديس  و

 دراسة : ـــــــــــــج الـــئـاتـــــن ثانيًا:

ونيدو  يو:ووينور نادئخودهيوينو تلوهلرور طرس وادور ادص وإ ىويليدع 

ر الددددددهور يسدددددايهو يةخدددددددور الددددددهرور  دهل ددددد ودر اددددديوأصدددددب  واقدددددددوع دددددىوأسدددددد وأطمو -
ر ي صدداور ددطد يوداقسدد دور عيدد وإ ددىوز دددطروأهي اخدددودطدههدددوفدديوثددهرتودقدددرور طد دد ودطفدد و

هل د ويدواابندىور دطدلور ياقطيد وس دسد وا ه دهور الددهرور  ديسادموهفده  وأفهرطهدو ود د بًدو
بنددديوس دسددد ور اق  دددطوبجسدددا طردويليدعددد ويدددنورالسدددد  بو ونيددددواالدددنور دددطدلور ندي ددد وإ دددىوا

ودرألطدر ور ي ا ة  و
سدهي ور عط طوينور عدري وع ىوإناادهوهددههرور عد يد وبصدة وعديد ود دصد ويدنوند  د و -

 ور ثدن ددد ودر الددددهور ا ند ددددليودر ادلدددنون ددددولب دددر قيدددنوأهيخددددوزدرلوو بعدددطهدورالقاصددددطت
و و ور  بهموند د ودر  ر طد   وداال  ورألنطيدلدوا ه هور الدهر

ر عد يددد ورإلقاصددددط  وفددديورالنةادددداور الددددهتودز ددددطروادددطفقد واايثددد وأهددددور لدب دددد وهددددههرو -
بونيدددو اهاددو رأللنب دد ور يبداددهروبدالمدددف وإ ددىورالناقدددلور سدده  و  ا ند دل دددرالسدداثيدهر و

ع ىونة ور هدههرو سبوهأتوبعضور يعدهم نوبعضور س ب د ونعطدورالساقهرهور يدد يو
وألزيد ور يد    ودر
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ههودرالنةادددداورالقاصددددطتوع دددىوادددطفقورالسددداثيدهر ورأللبنب ددد ور يبدادددهرو ددداددد ثهوس دسددد ور ا -
إ لددددبيوب نخيددددو ونيددددوسددددهي ور عد يددد ورالقاصددددط  وع دددىور دددات ونا لددد ودلددددطوإهابدددداو

نيدددوابندد وع ددىور سددد  ور طد  دد و وراددند خدوفدديوز دددطروأهي دد ورالسدداثيدهورأللنبدديور يبداددهو
وط طرواهييوإ ىو  قويندخوإساثيدهتويتئد ور ندي  وس دسد ولر طدلو

ادددخط ور ادددهند ور ياعدددططرور لنسددد د وع دددىور صدددع طور عدددد ييوز ددددطرونب دددهروفددديويب عداخددددو -
ودأصدلواهنداخدودل  وفيوإلدهور نهددور الدهتور عد ييور لط ط و

جور دددطدلودخددداسددددهدور س دسددد ور اددديو ابعخددددونددد ويدددنوصدددنطد ور نقدددطودر بنددد ور عدددد ييوفددديوإنا -
 س دسدد ورقاصدددط  وديد  دد ودنقط دد واصددبوفدديويلي خدددوفدديوإلدددهو ه دد ورفاصدددطوور يسدداة طرو

ور سد ودرنةاداورألسدر ودا ه هور الدهرور طد    و
 وا ا  وأهطر ون وينور طدلور ندي  ودر طدلور ياقطي وفيوإعايدطور ص غ ور لط طرو  ا دي -

 وأدويدو عه وبدإلق ي  ور لط طرو وفب نيدوالوازرلور طدلور ندي  واسدعىون ددوا ة دزويعدطال
داقد دد ويهنزهدددور اةددمدديودمدديدنودصددد خدو تسدددر و واخددط ور ددطدلونيدهدددورالقاصدددطتو

هاوالنااددددهوادددهنداخدوفددديور دددطدلور ندي ددد ودفدددهضور اعديددد وبيبدددطأوفدددإ دددىوإ لددددطور ياقطيددد و
و اق وع ىوقطدور يسددررر يادهن ور لتو لع ولي  ورأللهر و

ه وبعددطرولدددال وع ددىوا ه دددهودر ادديولدددر لددد ويددنو دددتلور يةددمددد ور الده دد وعي دد و -
الددهتوعدد ييوياسد وع دىويبدطأواعدططورأللدهر وينو تلورقديد ونهدددوو ر الدهرور عد ي  

ياعدقدددطرويدددنو دددتلور عيددد وع دددىواادددن  وإلددددهويندسدددبو   دددقوصددد غ وعد ي ددد و ا ه دددهور 
ور عتقد ور الده  ور طد    و

اعابددهور ينهيدد ور عد ي دد و  الدددهروراللدددهور ياسسدديور ددطد يور د  ددطور يادده وع ددىودمدد  و -
الددد هودالب ددقوقدرعددطو هندد ور الدددهرور طد  دد وبدد نوي ا دد وطدلور عددد دويددنو ددتلومدديدنو

ودهروب  بهوقطهوييننوينور  ه   وإنس دبور ال
 دهو  سبور قدئي نوع  خدوف قطوفا  ور ينهي ور عد ي  و  الدهروينلوإنادئخدور له قو ةادهرو -

يسبدق وينور نيدودر اني  وفيولي  وأن دتور عد دوينو تلوهف و ص ور طدلور ندي د وفديو
ر يويدددها نورإلليدددد يوإ دددىو ددددو لددددور الددددهرور عد ي ددد ودامددددع و لددددور ابددددطلور الددددهتو

و دنص 
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 وبد واد يور ينهي ور عد ي  و  الددهروإهايديدًدونب دهًروبد يصدد  ور الده د وع دىو سددبور اني د -
اسعىوإ ىوا ه هور ابدطلويخيدوندنور ثينودر عدرقبو دص وع ىور طدلور ندي د وبدإلمددف و
إ دددىور يندددددطر وبا ه ددددهورالسدددداثيدهو صددددد  ور اددددهند ور ياعددددططرور لنسدددد د وع ددددىو سدددددبو

ود ور دلن   ور ياسس
أطمور اعثددهوفدديور يةددمددد وياعددططرورأللددهر وفدديورلدددهور ينهيدد ور عد ي دد و  الدددهروإ ددىو -

ر عددد ييو  دد وأصددب  وإ اسدددبور الدددهرورإلق  ي دد وأهي دد ويازر ددطروفدديور نهددددورالقاصدددطتو
ن دددور ا ددات ورألق  ي دد ون  دددهوإسدداهرا ليوفدديور قله دد واالددنوباددن ويازر ددطورألقاصدددطر و

وسدرتًروف يدو  اوالدهرور س  وأدور  طيد  وإلدهوا ه هوالدهاخدور  دهل  و
ادددهور  ب ددهوفدديور ا ددات ورالقاصدددط  ورالق  ي دد وإ ددىو ددطد واددطر  وفدديولب عدد وارالنوأطم -

تر و يد دد ويددنو ددتلوهخدددهوإلددهررالق  يدديودر اعددططتورإل ازريددد ودر يزر دددوبدد نورإللددده نو
دهدويدو اعدهضوي وادلخد وينهي ور الدهرووطروفيوإلدهور ا ا ومطوينوهدو دهلنلط 

ور عد ي   و
 يننورعابدهور ا ات ورالقاصدط  ورإلق  ي  ون لدروأد دىواادل ويدنو ت خددور دطدلوع دىو -

رالندددطيدجودر دددط دلوفددديورالقاصددددطتور عدددد ييو وفنلدددداور ا دددات ويددد ورثدددهو  دددقور الددددهرو
دب دددًدوع دددىور نهدددددور الددددهتوياعدددططورأللدددهر ور دددلتواقددددطرور ينهيددد ور عد ي ددد و دددنعن ور ل

و  الدهر و
نتهيددوإنور عتق وب نور ينهي ور عد ي  و  الدهرودر ا ات ورالقاصدط  ويعقطروندعًدويددو وف -

فددد ا ات ورالقاصدددط  ور ندل دد وفدديور عددد دوو ومدديدنونهددددورقاصدددطتوطد دديودر ددط  عيدد و
 دىودلددطوسع وإ ىورنادتونهددوالدهتوياعططورأللهر ودهدويدو اندطواقدطهدور طدلور ايو

وعتق واةدع   وب نورالق  ي  ودر اعطط   و
يددنورقديدد ور بددهوينلقدد و وننددطرودر ينسدد  وأليه ن دد وإسددالدع وندد ويددنور دال ددد ور يا ددطرو -

و ث تالدهرو هروفيوأيه ندور ايد   واعزز وينو ت خدور يبدطال ور الده  وب نور ب طرنور ث
بجقديدد ولط ددطرودز دددطرورالنادددجودر اةدد وطدلور ا ادد وو  ددقوفددهاوعيدد ونيدددوسدددهي وفدديو

والي وإ ىورقدي ود طرورقاصدط   وينلق ور الدهرور  هروطدنوأنو
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طدلولنددبواده وآسد دوسددرتًرويدنو  د ور يعل دد ور لغهرف د و دو ننور اةدد ور  ب هوينو -
 سديىوهربلد وطدلولنددبواده وآسد دود قدطو قدقودر عهق  ويدن وب نوإقدي وا اد وإقاصددطتو

ونب ددهًروع ددىويسددادمور يبدددطال ور الده دد وبدد نور ب ددطرنورألعمدددتورأليددههددلرور ا ادد ونلد ددًدو
ور لتولع خدواةنهوفيواعي قور ا دي وف يدوب نخدوفيويهر  وقدطي  و

و  د اعابهوالهب ورالا دطورألدهدبيونا اد ورقاصددطتورق  يديوالهبد وفه دطرودهرئدطروعد ي دًدو -
رأليدد وفدديور  ددهبور عد ي دد ور ثدن دد وإ ددىواددهندتور  ددددو ووتا د دد وطدلور ا ادد ويددنورعددطر

   وسدهور ا ا وع ىو لىوثدبادنوديادرصد  وإ دىوأنودصد وإ دىوإا ددطورقاصددطتو ي د و
وياسسدانودعي انور يد طر و

العايددطور د د وسدن ور د وداسدعيئ ودسدبعدنووإ اده ور لزرئهوبعطورالسداقتلويبدادهرودر  دى -
 ىويبطأور هقدب وفديوالدهاخددور  دهل د ودبد  صدداوع دىور ددرهطر و ودل د وعدنوله دقوع

ابن خدو بعضوإلهرتر ور س دس ور  يدئ  ودر ايوايث  وأسدسدًدوفديور هقدبد وع دىور صده و و
ر ليهن د ودنهدددور  صداوهدلروبدألمددف وإ دىوإابددمورسد دبور هقدبد ويدنو دتلور اعه ة  و

و اهرت ور طدرد نودر اليعد ور يخن  و 
إابعدد ور لزرئددهوينددلوبطر دد ور سددبع ند وس دسدد ور ثددهويددنو يدئ دد وع ددىوالدهاخدددور  دهل دد و -

ط  دد وفدديوهددلرور يه  دد وإ ددىويدددو سدديىور ا دددهور الدددهرور  دهل دد وسدددرتًرويدددواع ددقوو  دد 
 زو تسا هرطوأ نوادواعزوينخدوبدالسا هرطوأدور اصط هودل  وينو تلور اهر  اورالليد   و

اوقدندن  ويندن و س دس ورال ا ددهو و اسدايهوهدلرور س دسد وإ دىو د د ول  ور ادلنوبنصدو
ونخد  ور ثيدن ند  و

نا لددد وفاددد وس دسددد وإ ا ددددهور طد ددد و قلددددمور الددددهرور  دهل ددد ودر دددلتوال دددىوفددديوإهاةددددمو -
يسددايهوفدديو لدددور دددرهطر ودعلددزوفدديور ي ددزرنور الدددهتودنا لدد ور يعل ددد ورالقاصدددط  و

إن ةدددددضوفدددديورسددددعدهور باددددهدلودهخدددددهور نهددددهرور  ط ثدددد ور طد  دددد ودر ي   دددد ور لط ددددطرويددددنو
ر لط دددطو واهرلعددد و تقاصددددطور دددطد يوفددديوإلددددهويددددو سددديىور نهدددددورالقاصددددطتور دددطد يو

ور لزرئهوعنوس دس ور هقدب ودرال ا دهوفيور الدهرور  دهل   و
خط وينودهرتور ادلنون دوا ه هوالدهاخدور  دهل  وإ دىوا ق دقويليدعد واندن ور لزرئهو -

ر باددهدلودر ددا  اويددنور ابع دد و قلدددموويدددوبعددطوهددطر وع ددىو ددهرهورإلعددطرطو يه  دد يددنورأل



مة عامـــــــةخاتـــــ   

 

432 

 

ر لزرئددددهتود  ددددقوهددددهد واصدددد   ورال دددداتال ور ادددديو اددددخطهدورالقاصدددددطوودور ي هدقددددد 
رقاصدط  ول طرويدنورلد وطعددور قدطهر ور اصدط ه  و ددهجور ي هدقدد ودر اق  د ويدنور ابع د و

و   ودرط دلور قلدمور  داوفيور عي   ورالقاصدط
ر لزرئهودب لدوثدبا ون دوا ه دهور الددهرور  دهل د وعدنوله دقوابنديويليدعد ويدنو وخادل -

رإلصدددت د وفددديوي ا ددد ور قلدعدددد ودرابددددموس دسددد واطه ل ددد واسدددي وبالندددبور صدددطيد و
ه دددهو و  ددد وبدددطأوا ه دددهور الددددهروفددديور لزرئدددهوب  ور اددديوقدددطوا دددط ونا لددد وعي  ددد ور ا ر سددد 

وبيه   ور ا ه هور يق طوثدور لزئيو اص وإ ىويه   ور ا ه هور اددوبعطو يس وسندر  و
صدطي وو2014اخطوقلدمور الدهرور  دهل  ونا ل ورن ةدضوأسدعدهور دنةمويندلوبطر د وسدن و -

وطوعلدزًرويندلوسدن دهدويدو ام ول  ًدوينو تلوب دند ور ي زرنور الدهتودر لتوادخو نب هر
أثدددهرور عط دددطويدددنوونب دددهو تقاصددددطور لزرئدددهتوأا دددل وع دددىدهددددويددددوادددن وا دددطتوو2015

ور اطرب هويس وندف ور قلدعد ورالساهرا ل  وبيدوف خدوقلدمور الدهرور  دهل   
فديوونلدعاخددأثباد ور ادلخدد ور اديوابناخددور لزرئدهوفديوا ه دهور الددهرور  دهل د وعدطدووووو -

سددبو ندندد ويدلدددطروينخدددو  دد و دددو سددا ل ورالقاصدددطور لزرئددهتوا ق ددقورألهددطر ور ادديو
يااددهر ور ي ددزرنور الدددهتور صدديدطوأيددددوأزيدد ورن ةدددضوأسددعدهور ددنةموفدديوهدد ورقاصدددطو

هدقددد وب نيدددور ي واعايددطوصدددطهرانوبصددة واددبنون  دد وع ددىو عدددنيويددنوإ دداتلوه ن دديو دددط
و يدرطورألد    يصنع وديدرطو لرئ  ود ايوبعضويااقد وروااندمودرهطرانوينوس  

ن ًدوعنوادلخخدوفيوا ه هور الددهرور  دهل د ودل د ويدنو دتلوابن خددوياهرلع ور لزرئهوم -
إالوو اق د اوفددادهرور ددرهطر بخدط وودل د و2016ولدنةيونهددوه اورالسا هرطوبطر  وين

أنور علددزوفدديور ي ددزرنور الدددهتوبقدديويسددايهوبعددطوالب ددقوهددلرور نهددددودر ددلتوأثبدد وفادد نو
واخهًروينوالب قن و24ألهطر ور ينادطرويننو تلوفاهرودعطدوا ق قور

عددطدوا ق ددقونهددددور  صدداورألهددطر ور يهلدعدد وينددنودر يايث دد وأسدسددًدوفدديووهدد فدديوووو -
فديوإا ددلوادطرب هوو2018 وسدن ول دا ة ضوفدادهرورالسا هرط واهع ور  ندي ور لزرئه  وي

 لددتوإ  دنوإالوفديو د دد ولط دطروايث د وفديوإ غددتونهدددوادهر  اورالسدا هرطودأندنوالو يندنور 
نيدددوقددهه ور  نديدد ويندد ورسددا هرطويليدعدد ويددنور ينالددد ودر ادديوادددواصددن ةخدوو ر مددهدهر

تلور ينالددددد و ددددنوفدددددادهرور دددددرهطر ودنددددلروإيددددوبخددددط ور ا ة دددد مددددينور  يد  ددددد وطرئيدددددو
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بدإلمددف وإ ديوإا ددلوادطرب هولبدئ د ولط دطرويدنو دتلوهفد و ور ي    وي د وا د ور يسدادهطر
 دددد  ونيدددددوادددددوادسدددد  ور سدددد  ور  دمددددع و يد يهن دددد وع دددديوبعددددضور ينالددددد ور ر هسددددددور ل

و وينالد ولط طر وه ب وع ىورالساخت ور طر  يو ااي  م
 درهطر ور لزرئه  و دتلور سدندر و(واخط ور2017-2015رأل  هرو)ور ةاهربدساثندتووووووو -

سدداقهرتواصدددعطت ود  ددنويدددو بددههوهددلرورإلهاةدددموهدددورالوىين ددو2007رأل  ددهرودينددلوسددن و
ر عددوفيوأسعدهور نةمو تلوا  ور ةاهرو   وهر  ور لزرئهواادلدنون ددوبدهريخورقاصددط  و
نب هروييدورسداطعيور ادلدنوبصدة ونب دهرون ددورالسدا هرطو دصد وف يددو  داوسد  ور الخ دزو

وسدرًتور صندع  وينخدوأدور زهرع   
نوإليدددد يو  ور صددددطهر و ددددهجور ي هدقدددد وفددديور لزرئدددهوايثددد ونسدددب وهدياددد  ويدددمدددوووو -

 ون ور س دسد ور يناخل وينوادهدويدو انطوفدطهر و تلور عاهروسندر ور سدبق و ور ص
قبددد ور  نديدددد ور ياعدقبددد ويدددنوألددد ور دددا  اويدددنور ابع ددد و قلددددمور ي هدقدددد وبيددددوف خددددو

ر يايث دد وفدديوا ه ددهور الدددهرودر ادديوندددنور خددط وودر س دسددد ور  دصدد وبد الدددهرور  دهل دد و
ولدددد ور ي   ددد ودهددددويددددو اندددطويدددهروأ دددهموفسددد  ور ياسسدددد ودر ينايدددنودهرئخددددوا سددد نواند

ورإل اتلور خ ن يور  دطور لتو عدنيويننورالقاصدطور لزرئهت 
و ددد ويددد ور عدددد دور  ددددهليوب نخدددد اي دددزور ادز ددد ور لغهرفددديو  يعدددديت ور الده ددد ور لزرئهووووو -

يدنوهدلرو ويدنور ادهندتور اق  دط  نو  ددزدنوع ديونسدب ونب دهرويليدعد وينوله ويساقلب
و دى وف خددوطدلورإلا ددطورألدهدبديوأعر يبدطال وسدرًتروبد نسب و  صددطهر وأدور ددرهطر وا اد

ور نسب 
هب دددددد وينددددددلوسددددددندر ور  يسدددددد ن د ون دددددددوي ددددددددال وا قددددددقور ا ديدددددد وسددددددع ور ددددددطدلور عووو -

رالقاصدددطتوبخددط وا ق قخيدددو  نيدددورالقاصدددطتوفدديوإلدددهور يصددد  ور يادداهن ود قددطويدده و
هددلرور ي ددددال وبقددهرهور يل دد ورالقاصدددطتوونوادلدد ي لددد وإ دديوأهددلرور ي ددددال وبعددطرو

و 2005 دن دوو15ينلق ور الدهرور  هرور عهب  ور  بهتوبطر  وينوادتودرإللايدعيوإلن
نددددنور خدددط ويدددنودهرتوإناددددتوينلقددد والددددهرو دددهروعهب ددد ونبدددهتوهددددوز ددددطرو لددددور ابددددطلو -

يولدددلبورالسددداثيدهر ور الددددهتوبددد نور دددطدلورألعمددددتودر  لددددطوسدددد ويالدنسددد واعيددد وع ددد
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ا دددددات وهدددددلروبدإلمددددددف و اعز دددددزور قدددددطهرور اةددمددددد  و  دددددطدلورألعمددددددتويددددد ور و رأللنب ددددد 
وفيوإلدهور اعطط   ورالقاصدط  ورإلق  ي  ود اى

يوقدي ور طدلور عهب  وينوأل وإنلداوينلقد ور الددهرور  دهرور عهب د ور  بدهتوييث د وفدووووو -
هور قدندن دد ويدعدد ويددنورأللددهب دد وفدديودمدد ويلر خ ئددد ور هسددي  ور ادبعدد و لديعدد ور ددطدلور ع

دل دد ويددنوألدد وادددف هوأ ددطوأهدددواددهداوو در انه ي دد ور ادديوا ندددوداددنهدوعيدد وهددلرور ا ادد 
 وطول  وينو دتلوإاةدق د وا سد هوداني د ور ابددطلور الددهتوبد نور دطدلور عهب دس ر نلداودال

 بدعابدههدورإللدهور قدندنيو  ينلق  

ر  دددددهرور عهب دددد ور  بدددددهتور عط ددددطويدددددنور عهرق دددد وندددددنقاوولددددنوإنادددددتوينلقددددد ور الدددددهرردووووو -
دهدددويدددوأنعندد وسدد بًدوع دديور ابدددطلو  يع ديددد ود  دددبور اددةدف  و دددلورألسدددر ور عهب دد ور

ر الدددهتوبدد نور ددطدلورألعمدددت وهددلروبدإلمدددف وإ دديور اي  ددزور مدده بيو  ينالددد ور ي   دد و
 و ليهن دد ورإلطره دد ور نقط ددييدددو ق دد ويددنوفددهاور يندفسدد ور عدط دد  ونيدددواعابددهور ق دددطو  ددهور

 در  ي  ور عدئقورأل بهوأيددور الدهرور عهب  ور  ين   

د ي د  وإنور الدهرور  دهل  ور عهب  ويلايع والواهقيوأنوا دنوهقيًدويخيًدوفيور الددهرور عوو -
ادهروف يدوب غويادسمونسب وإليد يور الدهرور عهب د وإ ديوإليدد يور الددهرور  دهل د و دتلور ة

 % 99 5(ويدويقطرهرو2016و-2012يدوب نو)

نصدد بونب ددهويددنوإليددد يور الدددهرور  دهل دد ويددنوواسددا دلور ددطدلور عهب دد ور نةل دد وع ددىووو -
 ر س  ودر  طيد و  طدلور عهب  وع يويسادتورألقلدهور عهب   

و ر  صد ورأل بدهويدنور صددطهر ورإلليد  د ور عهب د وع دىور دقددطودر يعددطنوقلددمو سا ثهوو -
نوأر  ب هرو  نةمودر غدزور لب عديوفديورقاصددط د ور دطدلور عهب د ود ددودل  ونا ل ورألهي  و

بعمدددخدوبدددطأ وبدددد ا  اويدددنوابع اخددددو خدددلرور قلددددمونيددددوهددددور  ددددلو دددبعضوطدلور   ددد خو
طر ور ددطدلور عهب دد وفخدديوعبدددهروعددنويدددرطويصددنع ودهدددويدددوهوند  د دد ويددثت وأيدددوأ  ددبودر

  ددهوقدددطهوع دديوا ب دد ور ا دلددد وو عندد وأنوقلدددمور صددندع وفدديور ب ددطرنور عهب دد والو ددزرل
 ر سد ور ي     

ا ثه ور الدهرور عهب  وبد ب ئ وبسببورألدمددمورألين د ودر صدهرعد ور دطرئهروفديور ينلقد وووو -
 صددده وأهقدددددورنو  ددد بدإلمددددف وإ ددديوا ثههددددور  ب دددهوبجن ةددددضوأسدددعدهور دددنةموو ر عهب ددد 
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فدديوطرئددهرور نيدددور سدد بي و(و2016-2013 ور يب ندد و ددتلور سددندر و)ر الدددهرور عهب دد ور ب ندد
 ددد ويادرمدددع ويقدهنددد ويددد وبعدددضور ا دددات ورإلقاصددددط  والددددهرور عهب ددد ور ب ننيددددواعابدددهور 

 س  ورألد   ودر ينالد ور زهرع   ر عد ي  ودااهنزويعهيخدوفيور 

بعددطوسددن ودر ددطروفقددمويددنورنمدديديخدوإ دديوينلقدد ور الدددهرور  ددهرور عهب دد ور  بددهتوأع ندد ووو -
فهمددد وبيدلبخددددوو قدئيددد و دصددد وسددد ب  و يانلدددد واسدددادهطهدويدددنور ينلقددد وعدددنر لزرئدددهو

عطدولدهز  ورالقاصدطور لزرئدهتو ننمديددوإ ديور ينلقد وولوع ىاعه ةد وليهن  ودهدو ط
ع ديوصددطهر ور لزرئدهودأنوهلرور  لدرو دوا دنوي سددب و  د وابقديور ي هدقدد واخد ينو

 % 94نسب و در يوبهب  وإ يور طدلور ع

رور الدددهرور  ددهوور ادز دد ور لغهرفدديو  اددهندتور الددده  نو  لزرئددهويدد وطدلوينلقدد  دددو اغ ددهووو -
در ددلتو سدددهدوف ددنور قددهبور لغهرفدديوبطهلدد ونب ددهرو دصدد وو بعددطورإلنمدديددور عهب دد ور  بددهمو

  اور صدطهر   ف يدو

بعددطويةددمددد ونب ددهروطريدد وقهربدد وعادده نوسددن وادصدد ور لهفدددنورألدهدبدديودر لزرئددهتوووو -
 اددط  و  ددزور انة ددلوو2002اددهر  وادددور ادق دد وع  خدددوبصددة وهسددي  وسددن وإ دديوادق دد وإاةددد و

بعطوثتث وسندر  ود قدطوادي وإاةدد ور ادهر  وبدإلمددف وإ ديور لدندبورالقاصددطتويلددال و
 أ هتوي ا ة وس دس  ورقاصدط  ورلايدع  ودثقدف   

واطه ل دد ويددنوبدد نوأهدددويدددولدددتوبددنوإاةددد ور اددهر  ور لزرئه دد ورألدهدب دد وابندديورسدداهرا ل  وو -
طو  د وا اةديوندفد ور ق ددوو   اةن  ور ليهنيو تلوفاهرورناقد  د وايادطوإ ديورثنددوعادهروسدن 

ور اعه ة  وع يور ينالد ولر ور ينا ورألدهدبيوبعطويهدهور يطرور زين  ور ياةقوع  خد 
و2012اةدد ور اددهر  ور لزرئه دد ورألدهدب د وقددطي ور  نديد ور لزرئه دد وسددن وبعدطواق  يخدددوإلوو -

 ور عيدي د ونيددواادقد ويدرصد  وز ندًدويةدطهدواسل  و سدئهوع يويسادتوإ دهرطر ور  أهقدي
ر  سدئهوفيو د د ويدرصد  وي لدمور اةن د ور اعه ةديونيددوهددوياةدقوع  دن ودبعدطواقدط يخدو

هو  دزوع يوا ل د وط ددلوينلقد ور ابددطلور  دبل بوهسييو نا دطورألدهدبيوادور يدرفق و
و 2017بطالوينوو2020ر انة لوإ يوعددو

-2005 دتلور ةادهرو)ور لزرئهتوي ورإلا دطورألدهدبديوفدئمددسل  ور ي زرنور الدهتو ووو -
 دد وبق ددبوندندد ونة و2014ينددلونخد دد وسددن و(وإالوأنورألزيدد وإن ةدددضوأسددعدهور ددنةمو2017
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دبد اددددد يو وو2017-2015ر ي ددددزرنور الدددددهتوعلددددزًرو ددددتلور ةاددددهروو  دددد وسددددل ر يدددددرز نو
ر سددددبق ونددددنوبةمددد وأسدددعدهور دددنةمودالو عنددد ور دمدددع  ور ةددددئضور يسدددل و دددتلور ةادددهرو

 ر  ق ق  و نقاصدطور لزرئهت 

ينلقددد ور ابددددطلور  دددهول ددد وألنورألسددددر وب ددددوااددد ثهوصددددطهر ور لزرئدددهو نا ددددطورألدهدبددديو -
 ونيددددوأنور صددددطهر ورألدهدب ددد ويةاد ددد ويندددلوأيدددطوبع دددطوأيدددددور سددد  ور صدددندع  ور لزرئه ددد 

عهرق دد وعط ددطروا دد وأ ل دد وي ا ةدد وا دددلوطدنوط د خدددوواخدددواعدددنيويددن قور زهرع دد ودع ددى
 إ يور سد ورألدهدب   

ب ددغويادسددمونسددب ور صدددطهر ويددنور ي هدقددد وإ دديوإليددد يور صدددطهر ور لزرئه دد وون دددوو -
ب نيددددوالوو96.28طههدو(ونسدددب وقددد2016-2009رإلا ددددطورألدهدبددديو دددتلور ةادددهرويددددوبددد نو)

اددديوهددديوفددديو%ودر 3.71   وقدددطههدواسدددا ي ور صددددطهر و ددددهجور ي هدقدددد وإالونسدددب ومددد
 د ور ي هدقد  ااقن ي دئ  ودير  ق ق وأ  بخدوعبدهروعنويدرطو

طوق يدد ور دددرهطر ور لزرئه دد ويددنورإلا دددطورألدهدبدديوينددلوط دددلوإاةددد واددهر  و  ددزواددخاووو -
ر انة دددلوازر دددطًرويسدددايهروإالوأندددنويدددنور يت دددجوندددل  والددددهوق يددد وإليدددد يودرهطر ور لزرئدددهو

عددطدو ددطد وا د دد و  الدددهروو ودهدددويدددو ددطلوبندد ودمددداوع ددىر ةاددهرور    دد و ددتلونةدد 
عندد ويدددوندددنويادقعدددويددنور ند  دد ور نهه دد ودبد اددد يوفددجنوز دددطرودرهطر ور لزرئددهويددنوطدلو

(و هلددد وأسدسدددًدوإ ددديوادسددد ور لزرئدددهوفددديو2014-2008رإلا ددددطورألدهدبددديو دددتلور ةادددهرو)
 عي  د ورإلسا هرط 

ديخدوإ دديور ينهيدد ور عد ي دد و  الدددهروإ دديور نخدددضواخددط ور لزرئددهويددنودهرتويسددعيوإنمدديو -
يدددنو دددتلوإ لددددطويندفسددد وبددد نور سددد  ور ي   ددد ودرأللنب ددد ودبد ادددد يوو بدالقاصددددطور ددددلني

رإلسدداةدطرويددنور ا ند دل دددور يسدداعي  وفدديوي ا دد ويهر دد ورإلنادددجوبدإلمدددف وإ دديوين خدددو
 هرور الدهرور طد    فهص وأ بهو تساةدطروينورالساثيدهر ورأللنب  ور يبداهروديسد 

 يةددمددد و دددوانمدددور لزرئددهوبعددطوإ دديور ينهيدد وور عد ي دد ويددنوربعددطو دددر يوثتثدد نوسددن وو -
  الدددهرونا لدد وعدددطروأسددبدبوينخددددويدددوهددددوياع ددقوبادددهداورإلنمدديددوإ ددديور ينهيدد ودر اددديو

دينخدويدوهدو داوو ر اسدبوصة ور طد  ور ندي  نلرووادص وبعطدور دمداودر اةدف  ود
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ر لزرئهتوفيو طولرانونعطدوابنديور لزرئدهو  ددهورقاصددطتودرمد ودرسداهرا ل  ووبدالقاصدط
 درم   

بعطوأنواخط ويةددمد ورنميددور لزرئهوإ يور ينهي ور عد ي  و  الدهرويه   وياقطيد ووو -
أعمددتور ينهيد ور الددهر ور دلتوادخطهدووثيدن   وو2014فيور لد  ور ثدن  وعاهوسن و

ن و دد ور ادديورا ددلاخدور لزرئددهوينددلوسددالوأنورإللددهرتر ور  يدئيور لزرئدده وإر نهددددور الدددهتوفدد
 دهدويدو اعدهضوي ويبدطئور ينهي وقطو اطتوإ يواعثهور يةددمد ويهروأ هت و2016

اددطلوندد ور يااددهر وع دديوأنورنمدديددور لزرئددهوإ دديور ينهيدد ور عد ي دد و  الدددهرو ددنو ندددنووو -
رئددهتوبدد ويددنور يينددنوأنوهدددور  دد ور ددلتوسدد عد خورال دداتلور  دصدد وفدديورالقاصدددطور لزو

 دداطتوإ دديواعق ددطر وفد ياسسددد ور دلن دد و  سدد ولدددهزروبعددطو  يندفسدد ور ادديوقددطواندداخوعددنو
 رإلنميددوإ يور ينهي  
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 دراسة:ــــــــــــــات الــــوصيــت ثالثًا:

وننواقط دوبعضور ادص د   يع يومدتور نادئخور يسا  ص  و

إاةددد ور اددهر  ويدد ورإلا دددطورألدهدبدديوع دديوعددطدور اعديدد ويددنوقبدد ور يسددئد  نويدد ويسدد   وو -
يدقدد وادده  و ق قدديوبيدددووندوالو ينددنويدرلخاددن وبدد والبددطويددنور اعديدد ويدددوأنخدددوقددطهوي ادد

ويندن  مينويبطأوا دفاور ةهاوداقدسددورإل لدب دد ودر سد ب د ودي دد د واعهد دورالسداةدطرو
دا سددد نو دصددد وف يددددو  ددداور لدرندددبور ياع قددد وبد يسددددعطر ور يد  ددد ور يدلخددد و الدددد هو

 ر ياسسد ور دلن  ودنل  ونق ور  بهر ودر ا ند دل د وانندفس  

و اعند وع دىإقدي وه ئ و دص ويندن وينو بهرتورقاصدط  نودهلددلوأعيددلو تسااددهرووو -
طهرسددد ونددد ور الددددهر ور  دصددد وبد عتقدددد ورألدهدب ددد ور لزرئه ددد وفددديور يلددددلورالقاصددددطتو

ر د وديادبعدد ودهصددطوأتوإنعندسددد وسدد ب  و خددلرور اددهوو عديدد ودر يبدددطال ور الده دد و دصدد 
رالقاصدطور دلنيودر ياسسد ور دلن  وفديو  نخددويد ورقادهراور   ددلور يندسدب و دل  وع ىو

 يدوطع ور مهدهرو ل    ي ول بوا س نوداعط  ورإلاةد ون

وبددطويددنور قدددئي نوع دديوقلدددمور الدددهرور  دهل دد وفدديور لزرئددهورالسدداةدطرويددنور ا ل دد ور ددلتال -
عدددنوله ددقوا ه ددد وو2020قددهرورإلا دددطورألدهدبددديو ينلقدد ور ابددددطلور  ددهوإ دديو د ددد وسددن وأ

رالقاصدددطور دددلنيودر ا مدد هو  يه  دد ور قدطيدد وديدرصدد  ورإلصددت د وفدديوقلدددمور الدددهرو
 ر  دهل   

ندي د وي دد  ورالسداةدطروويدنوراليا ددزر ور اديوقدطياخدور ينهيد ور عد ي د و  الددهرو  دطدلور وو -
دهدددويدددوقددطو يددن و  لزرئددهور عط ددطويددنور يزر دددودر اةمدد ت ودأنواايسدد وو د أثندددتور يةددمدد
ر سدديداو خدددوبدسددا طردوبعددضور ق دددطور  ي دد ودر ليهن دد وو وندي دد وع ددىو ددهرهبدمددعخدونطد دد

  ةاهر وزين  وياةقوع  خدويسبقًد 

وط در ةه قور ين  وبعي   ور يةددمد وي ور ينهي ور عد ي  و  الدهروأنو بدطهوباقدوالبطوع  -
رقاهر ددد وإ دديور ددطدلورألعمدددتودل دد ويددنوألدد ور ا ة دد وبدد  بهوقددطهويينددنويددنور ثدددهو

يندفسدددد و ق ق دددد ووف هر سدددد ب  ور ي اي دددد وبعددددطوعي  دددد ورإلنمدددديددو دصدددد وف يدددددو  دددداوادددددو
   ينالد ور دلن   
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دهرو دطولرادنوبد وهددوعبد ينهي ور عد ي  و  الددهروهدطفًدوبعطدورعابدهوإنميددور لزرئهوإ يورو -
ألد وا ق دقوأهدطر ورقاصددط  ودالده د وندد ا  اويدنوا صداور لزرئدهوعنودسد   ويدنو

 فيوقلدمور ي هدقد ودر ا دلوإ يوقلدعد وأ هتوبط    

إنورإلنمدديددوإ دديور ينهيدد ور عد ي دد و  الدددهرو دد  ومددهدهرو اي دد وبد نسددب و  لزرئددهوع دديوو -
 عددنيوورألق وفيور دق ور دهرهن وفدد لزرئهوادرلدنوا دطتوأ بدهوهددورإل داتلور خ ن ديور دلت

دع  ددددنو ينددددنوأنواالدددد ور لزرئددددهوو ينددددنورالقاصدددددطودلع ددددنوهه ندددد و اق بددددد وأسددددعدهور ددددنةم
لدهز د ور لزرئدهوودعدطوهد ور يةددمد وفيورو ةاهرور  د   وأدوع يورألق وعدطدور اسدهموفدي

 فيور دق ور ههن 

ور لزرئدهويدنورإلهايدددوأ بدهوبينلقد ور الددهرور  دهرور عهب د ور  بدهتو  د وهندد والبدطوع دىو -
  د وو ندن  و  ط دلوإ يور سد ور عهب  وأفمد ويدنوا د ور ياد د وفديور سدد ورألدهدب د إي

قلددددمور ةت ددد ور دددلتواي ددد وف دددنوإيندن دددد وىوأنوادددهرهنوع دددوى يندددنو  لزرئدددهونيه  ددد وأد ددد
 د ط دلو ألسدر ور عهب   باسي و خدو

قور لزرئدددهور ادلدددنوإ ددديور سدددد ورألفه ق ددد ور اددديو يندددنوأنواددددفهو خددددوفهصدددًدو اسدددد وع دددىو -
ينالداخدودرالساثيدهوف خدواه ل ور ا م هور يسبقودر ل طوقبد ور يمديوفديوهدلرور  لددرو

 ال اسداور سد ورألفه ق   

ر عيددد وع ددديوإعددددطروبعددد ور عتقدددد ورالقاصددددط  ور يغهب ددد ويدددنو دددتلوالدددددزور  تفدددد ووو -
ر ثقددد ودر اعدددددنورالقاصددددطتويدددنوألددد وو وياددداهن ويبن ددد وع دددىر س دسددد  وددمددد ورسددداهرا ل 

 ر نهددورالقاصدطتور عهبيودرألفه قيود ايور عد يي وفيويندن و ن وا ا ورقاصدطتواان 

نيددددو قامدددديور ا ددددهور لزرئددددهورإلندددطيدجوفدددديور نهدددددور الدددددهتور عدددد ييور لط ددددطوا   دددد و
رالقاصدطور دلنيوي ويال بد وهلرور نهددوسدرتوفيوإلدهرورإلق  ييوأدوياعدططورأللدهر و

 دل  وينو تل:

هور باددهتوبصددةانون  ددطوأهدددور عدريدد ور يسدددعطروع دديوق ددددواني دد ورالهايددددوبد عنصددو -
ادرصددد وبددد نو ودي دد ددد وإ لددددطوعتقددد ورقاصددددط  وصددد    ودر اع ددد دودر ب ددد ور ع يدددي

يهر زودي دبهور ب  ور ع ييودر خ ئد ودر س ل ور يا لرو  قهرهودي ا  ور ياسسد و
 در قلدعد ورإلنادل  وسدرتًرور عيدي  وينخدوأدورو  دص  
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رساهرا ل  ويطهدس وينوأل ور نخددضوبقلددمور صدندع ووم ع يور لزرئهوأنواوالبط -
 دهجور ي هدقد وينو تلواهق  ور ياسسد ور صغ هرودر يادسل ودر عدطرور نههوفيو
ر س دس ور صندع  ور يناخل ودر اهن دزوع ديور صدندعد ور ا د   د ور يهابلد وبد قلددمو

وهديدونيددو ونب هروفيو د  وعهمخاد  واسد ق لدانوينويار ةت يودر لتواعدنيوين
 دور نس خور صندعيور قدطهوع يور يندفس  طعبدإلمدف وإ يو

در صد طور ب دهتودر ا ث د ويدنوويدرصت ورإلصت د ور يناخلد وفديوقلددمور ةت د  -
ريخور دلن ددد ور اددديواعيددد وع ددديويسددددعطرودطعددددور ةت ددد ن ودهددددورألسددد دبور دددلتور بدددهو

و ور ا ة  وينور درهطر ودر ادلنوبقددروأ بدهاابعنوأ  بور طدلور ياقطي ودل  وينوأل
 إ يويلدلور اصط هوي ويهرعدرور يعد  هور طد   وديال بد ورألسدر ور  دهل   

اال  ور ادلنون دورالساثيدهوفيوقلددمور  دطيد ودر دلتو ادن ونسدب وعد  د وفديوووو -
 دص وف يدو اع قوبقلدمور س د  ودر دلتوو إليد يو لدور يبدطال ور  دهل  ور طد   

 وايا ددد وف دددنور لزرئدددهوإيندن دددد ولب ع ددد وهدئ ددد و نقصدددخدور يقديدددد ور يدط ددد ودر باددده 
رألق وينوأل واال  ور س د  ور طر    ونيه   وور ياه  و  نخدضوبخلرور قلدموع ى

 أد يوثدور ادلنوإ يور سد ور  دهلي 

 ايداددديويددد ور ا ددددهورإلنةادددداورالقاصددددطتوالدددد هور سدددد ور يدددد يوفددديور لزرئدددهوبيددددو -
در ا   طوع يومهدهروالد هور ينهدي ور يصهف  وينو تلوابنديورألسدد  بور  ط ثد و

 فيور يعديت ور بنن  وييدوقطو ان وعديًتويخيًدوفيوللبورالسايدهر ورأللنب   

قلدددمور ليددده ور ددلتو  عددبوطدهًرويخيددًدوفدديوعي  دد ور الدددهرور  دهل دد ووالددد همددهدهرو -
بيدو 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 

هر وإعددددطرور نهدددهوفددديوندفددد ور ااددده عد ودر قددددرن نور اددديويدددنواددد نخدوعهق ددد ورالسددداثيد -
 للبوهاد ورأليدرل ور ي    ودرأللنب  ودر عي وع ى

ر ييدهسددددد ور ب هدقهرل ددددد ودر ادددديوأصددددب  ويدددددنوأهدددددور عدرئددددقوأيدددددددوور قمدددددتوع ددددى -
در عيدد وع دديوإ لدددطوألخددزرو دصدد واعيدد وع دديوليدد و رالسدداثيدهور ي  دديودرأللنبدديو
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ر يع ديدددددددد ودرإل صددددددددتر ور  دصددددددد وبي ا ددددددد ور يلددددددددال ودادف ههددددددددو  ياعددددددددي  نو
 رالقاصدط  نوالساغت خدوفيو د  ور  دل وإ  خد 

سسددد ور دلن دد وأنواعيدد وع دديوالددد هونةسددخدويددنو ددتلوابندديويبددطأوالبددطوع دديور ياو -
 ور يندفس ور عد ي  وبطاًلوينور بقدتوفيور سد ور طر    ودل  وينو دتلوا سد نوندع د

ينالداخدددودرالهايددددوبدد لدر ور يسدداخ   نوفدديورألسدددر ور  دهل دد ودابندديودسدددئ و ط ثدد و
 فيوعي   ور اسد ق 

 دراسة:ـــــــــــــــاق الـــــــآف رابعًا:

ه ددهور الدددهرور طد  دد ود صدصددًدوف يدددو ه دددوي دد دد ور الدده وإ دديوأهدددور لدرنددبور  دصدد وبا
فدديووإالوأنويلدددلور ب دد و  اع ددقوبددد ا ات ورالقاصدددط  ورإلق ي دد ودر ينهيدد ور عد ي دد و  الدددهر

هددلرور يدمدددموال ددزرلويةاد ددًدوأيددددوآفددد وعط ددطر و  دد وإنددنوادلددطوعددطروادلخددد ولط ددطروفدديو
بد نسددددب ووهدددددويدددددنر الدددددهرور طد  دددد  وو ددددههوا وىصدددددطور عددددد ييويددددنوادددد نخدوأنوادددداثهوع ددددرالقا

روهددديوفددديودمددد ول دددطودي ددد ولر ور يددددرهطور يالدددططرور ددددف هو تقاصددددطورأل مددده وفد ب دددطرنور ن
و تساةدطروينور ةهاور ايوادفههدور ينالد ور  مهرتو ز ددطرو صداخيدوفديورألسددر ور طد  د 

تقاصدددطوصددب و  و عدده و ددط ثًدوبد الدددهرور  مددهرت ونيدددوأيددنور سدد  ودر  ددطيد وأدويدددوأصددب
رتًروفدديوز دددطرور يبدددطال ور الده دد ور طد  دد وسدددوونب ددهور هقيدديود دصدد ور الدددهرورإل  اهدن دد وطده

ويدواع قوبد س  ودر  طيد ودهدويدو ةا وآفد ولط طرواساطعيور طهرس  
 

و
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 : أوال: المراجع باللغة العربية

I.  الـكــــــــــــــــتب: 
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 .(2012 د لنشمدود  توزيعدود  طب عة

دكلحرةد ألعلر س د لج  عرةد أل دنحرة د)اص  ن :االقع ا  الدىل  نارياظ ى سياساظط  بدعو دو  د د -26

 ة.  طبعةد  ث نحد(2013

د دد  دزمم  د لنشمدود  توزيرع د أل د  ي املش دكب، الجاةتة التربية ى التمل التر   ط ممدبندعمي ة -27

 .2011  طبعةد ألولىد د

 د  بارررو دود     سررر  د عهرررد) صرررمد:العواةـــل االقع ـــا ي التربـــيليـــوالياظ طررربدعبررر د  علرررحمدطرررب د -28

 (1993 د  عمبحة

 لج  ررررررر ة ددد  د لج  عررررررةد:د إلسررررررركن  ية)دالتالقــــــاظ االقع ـــــــا  ة الدىليــــــةعرررررر دسدد حلرررررر دحشررررررر،  د -29

2000). 

حةد     د  عمبد)  ق ممةد: وملة ال اام االقع ا ي التال ل ى ة امة العاا م التامليةع دسد مله   د -30

 .  طبعةد  ث نحة(2004  لبن نحة د

  ررررر   دد:   قررررر ممة) وملـــــة ال اـــــام االقع ـــــا ي التـــــال ل ى ة امـــــة العاـــــا م التامليـــــةعررررر دسد ملهررررر   د -31

 .(2003د ملصميةد  لبن نحة 

 .(1993 ملكتبد  عمبيد ل     دد:د إلسكن  ية)اقع ا  اظ اص ما عب د  سبمدأبودماع د -32

د:د إلسررركن  ية)ل  ى جــدىي االســـاتما اظ اصج مليــة املبايـــرمناريــاظ العـــدىيعبرر د  سررربمدأبررودمارررع د -33

 .(2001د  ؤسسةد ب بد لج  عة
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دو دد  دد:د إلسرركن  ية)ق ــا ا اقع ــا  ة ةتاصــرمعبرر د  قرر د د الرر دعبرر د  قرر د دعطحررةدودآ ررمو  د -34

 .(2005 دنشم

د  د:ددلجز ئرررررم)البتـــــد الـــــدىل  لل اـــــام ال قـــــدي ار ا ـــــة صـــــ دى  ال قـــــد الـــــدىل عبررررر د ملجحررررر دمررررر   د -35

 .(2016بلق،س د

 داقع ــا  اظ املشــا كة الدىليــة ةــت العكــعالظ االقع ــا  ة   ــ  الكــويزعبر د ملطلرربدعبرر د ل لحرر  د -36

 .(2006     د لج  عحة د) صمد:د

د إلسركن  ية)اقع ـا  اظ التقـو  ى ال ـلدوة ى العاـا م الدىليـة  الودد ونس دودعب د ملنعمد ب  ك -37

 .(1996د     د لج  عحة د:

 .(2007دو دد  د  نشم  )القاورم :العاا م الخا جيةعب د  ه د دعب د  ق د دسوي ي د -38

الـــــ ام الجمركيـــــة   اســـــة فـــــ  وكـــــر العتريفـــــة الجمركيـــــة ى ةســـــعقبل ا فـــــ   ـــــل عب   ب سرررررءدوفررررر ء د -39

 .(2000 دد  د  نهضةد  عمبحةد:د  ق ممة)الجاظ

د ررو  دد:د صررم)ال اريــة ى الع بيــقةحاضــراظ فــ  العكــعالظ االقع ــا  ة اــلن عبحرر دع رريد ليجرر ز  د -40

 .(1997 د ملنشو   د لج  عحة

 .(2008د د  دأس  ةد لنشمدود  توزيع:ددعل  )االقع ا  الدىل عثل  دأبودحمب د -41

اآلاـــــــا  املعوقتـــــــة إلن ـــــــمام الجزائـــــــر للـــــــ  ة امـــــــة العاـــــــا م التامليـــــــة   ـــــــ  الق ـــــــا  فررررررر تيدحمكررررررر  ي د -42

 .(2015 و  نشمدود  د  وف ءد  نح د  طب عة ؤسسةدع  مد  مي ضةدد:د إلسكن  ية)الز اع 

د)الشراكة اصى ىبية ىاصةريكية ىآاا وا املعوقتـة   ـ  االقع ـا  امل ـري ف د ةد ال دعب د  سبم د -43

 .(1997د  كتبةد عه د  تخطحء

 .(2007ددو دد  دنشم :د صمد)العكعالظ االقع ا  ة ف    ر التوملةفؤ ددأبودست،ت د -44

 جلوعرةد  نحرلد  عمبحرةد لطب عرةدود  نشرمدود:د  قر ممةد)التوملـة اإلجعيا يـة اسندأحل د لخضي   د -45

 .(2001  توزيع 

ددبلؤسسرررةد رررب بد لج  عرررة دد:د إلسررركن  ية)التوملـــة ى العاـــا م الدىليـــة الررر دإبرررم محمدعبررر د  رررمححم د -46

2009). 

ف  القـرن  التوملة ى العكعالظ االقع ا  ة ليوالية للع اق  أم للعااور  ال دتوفحقدعب د ملجح  د -47

 .(2013 دد  د   كمد لج  عي:د إلسكن  يةد)الحا ي ى التشريت

 د لجررررر  عيد  د   كرررررمدد:د إلسررررركن  ية)التوملـــــة ى العكـــــعالظ االقع ـــــا  ة الررررر دتوفحرررررقدعبررررر د ملجحررررر  د -48

2013). 

 .(1991د كتبةد مل  نة :دد صمد)العاا م الدىلية ناريا ها ى سياسا ها ال دسلط  دأبوع ي د -49

 نحرةد لطب عرةدود  نشرمد كتبةدود طبعرةد   رع اد  د:د إلسكن  ية)العاا م الدىليةد ال دسح دع ب   -50

 .(2001 ود  توزيع
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 دد  د   كررررمد  عمبرررري:د صررررمد)تحريــــر العاــــا م الدىليــــة اــــلن الع  يــــد ى املتا ضــــة الرررر د رررر و دم بررررل د -51

2011). 

 .(2001 دو دد  دنشم)تحرير العاا م الدىلية الن الع  يد ى املتا ضة ال د  و دم بل د -52

االســـاتما  اصج اـــل املبايـــر فـــ  الـــدى  اإلســـالةية فـــ  ضـــو  االقع ـــا   الررر دعبررر د  عزيرررزدعبررر د  د -53

 .(2005دد  د  ن  ئس د:دعل  )اإلسالةي

 عهررررر د:د  قررررر ممةد)العواةـــــل االقع ـــــا ي اإلقلي ـــــل اـــــلن ال اريـــــة ى الع بيـــــق الررررر د الرررررودد   ررررر م د -54

 .(2000 د  باو دود     س  د  عمبحة

 كتبرررررةدعررررري د رررررلس دد:د  قررررر ممة)  اســـــاظ فـــــ  ناريـــــة العاـــــا م الخا جيـــــة الرررررودد  طنطررررر و د  بررررر ز د -55

2007.) 

 .(2007 كتبةدعي د لس د:دد صمد)  اساظ ف  نارية العاا م الخا جية الودد  طنط و د  ب ز د -56

د: صررم) –وضــو اظ ةاعــا م ة -ةــد ل الــ  اقع ــا  اظ العاــا م الخا جيــة  الرروددحسررندحسرر   د -57

 (.2004 ددودتوزيعد  كت بد لج  عيد  دنشمد

:د إلسرركن  يةد)االقع ــا  الــدىل  ى العاــا م الخا جيــة الررودد ررونسد الرر  دع رريدعبرر د  ومرر بدنجررر  د -58

 د.(2016دعي د  د  تعلحمد لج  

 .(2010 دج  عةد  زم زيق دكلحةد  تج  ةد:د صم )العاا م الدىلية ي ن  دز لوسد زق د -59

اص رى ــاظ الخاصــة اع ــوير الشــرماظ  د ل سرري د  قزوي رر د ي ونررو  دتمجلررةدع ررىد الرر دتقرريدعبرر  -60

 .(1986د و  د ملطبوع  د لج  عحة د)املعتد م الجتسياظ

دد د  د ملعمفررةد:د لجز ئررم)الشــراكة اصى ىةعوســ ية ىاقــع ىآوــا  ليــا م لحالــة الجزائــر،   سرري دجبرر   -61

2012). 

II. :األطروحات و الرســــائل 
أنتواســاظ لتفاقيــة الشــراكة اصى ىةعوســ ية   ــ  ت اوســية اإلقع ــا  الجزائــري أسررل ءدآرر  دع رري د -62

 دمتصرر د ة سرر  ةددكتررو   دلرريد  علررومد  د)– 2017وــا  ةــا  تــد آ –فــ   ــل تحريــر العاــا م الخا جيــة 

 .(2017 د  شلعدج  عةدحس،بةدبندبوع ي
اصج اـــل املبايـــر فـــ   الشـــراكة اصى ىةعوســـ ة ى  ى وـــا فـــ  اســـعق ا  االســـاتما  برررند نصرررو د حلحررر  د -63

 .(2012مسنطحنة د  علومد  متص د ة دج  عةد نتو   س  ةددكتو   دليدد)املغر  التربي
ةااور التوملة ةت  ال  نشاط الشرماظ التالية ةعتد م الجتسياظ  الة ق ا   دبوبكمدبعر    -64

 .(2010 د3أطموحةددكتو   دليد  علومد  متص د ة دج  عةد لجز ئمد)الب دى 
ليـــــوالية لن ــــمام الجزائـــــر للــــ  ة  قـــــة العاــــا م الحـــــرم التربيــــة الك ـــــدي العقيـــــيم بو حلررررةد حلررررود د -65

 .(2011دتللس   دةد  جستي  دج  عةدأبيدبكمدبلق    ذكمدد)ىاآلوا 
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أطموحررررةدد)االتااوــــاظ الجد ــــدم للعاــــا م الدىليــــة فــــ   ــــل التوملــــة االقع ــــا  ةحشررررل و د الرررر  د -66

 .(2006ج  عةد لجز ئم دددكتو   دليد  علومد  متص د ة 
 العحد اظ الراو ـة للعاـا م التامليـة ىت الدوـا   ـ  الـدى  ال اةيـة   ـ  ضـو  ناـامد  ي د    ندبلعز -67

 (.0152د–د2014أطموحةددكتو    دج  عةد ال د حضمدبسكم  د)تاا ي ةعتد  اص راف
أطموحرررررةددكترررررو   دلررررريد  علرررررومدد) ى  الجمـــــا ك فـــــ   ـــــل لقع ـــــا  الســـــو   الـــــة الجزائـــــرز  ررررر د رررررم د د -68

 (.2006  متص د ة دج  عةد وسعدبند  ةد لجز ئم د
أاــر االســاتما  اصج اــل املبايــر ى املســعو  اظ   ــ  ال مــو االقع ــا ي  ديود ح رربررزيرر دد الرر دعمفرر  دأ -69

ج  عرةددأطموحرةددكترو   دلريد  علرومد  متصر د ة )د2013-1976  اسة ت بيقيـة   ـ  اص  ن للف ـدم 

 .(2005د د  ي  وك
االاا   املحعملة الن مام الجزائر للم امة التاملية للعاا م     ق ـا  صـ ا ة  د  ص دقدبو ن مة -70

  متصررررر د ة دج  عرررررةد لجز ئرررررم د طموحرررررةددكترررررو   دلررررريد  علرررررومدد) - الـــــة  ةامـــــع صـــــيدا –اال ىيـــــة 

2006). 

التوملــة ىأاا وــا تااوــاظ الحد تــة نحــو العكــعالظ االقليميــة فــ   ــل اإل دعرر دسدأحلرر د مآرر  د بررم محم -71

 سرررر  ةددكتررررو   دلرررريد متصرررر د   دد)  ـــ  ال اــــام العاــــا ي ةعتــــد  اص ــــراف ةــــع ايــــا م  اصــــة مل ــــر

 (.2006دحلو    دج  عةد  تج  ةد لخ  جحة
ةايـــــراظ ت اوســـــية املاسســـــاظ االقع ـــــا  ة فـــــ   ـــــل التوملـــــة االقع ـــــا  ة  الـــــة فمحررررر  د ررررروس د -72

دبرررررند وسررررررعدبرررررند رررررر ةد  متصررررر د ة دج  عررررررةأطموحررررررةددكترررررو   دلرررررريد  علرررررومد)املاسســـــاظ الجزائريـــــة

 .(2006 لجز ئم د
اصاـا  اإلقع ـا  ة إلن ـمام الجزائـر للـ  ة امـة العاـا م التامليـة   ـ  ق ـا   ال دز   دبندز حوة د -73

 .(2006 ددأطموحةددكتو    دكلحةد  تج  ةدوإد  ةد  عل س دج  عةدحلو  د)ال  ا ة
د)االقع ـــا  ة ةـــع الع بيـــق   ـــ  الـــدى  التربيـــةالعكـــعالظ  الرررودد صرررط ىدسرررح دعبررر د  محلررر   دد -74

 (. ددو دسنةدنشمد دج  عةد  زم زيقليد  علومد  متص د ةد   س  ةددكتو د
أطموحةد)اإلغرا  ى آلياظ ةواوحعت االع بيق     السو  امل رية دنسميند ال دأحل د  ع،سو د -75

د.(2011دكتو   دليد  علومد  متص د ة دج  عةد  ق ممةد

III.  المجالتالمقاالت و: 
تــــ الد اصســــاليل الحمائيــــة الخفيــــة   ــــ  العاــــا م  بررررندعبرررر د  عزيررررزدسرررر ح   دود خلرررروليدعبرررر د  سرررربم -76

 جلررررةد  سح سرررر  د  متصرررر د ةدلرررريد لجز ئررررم دج  عررررةدد)الدىليــــة ى  ســــالة امل امــــة التامليــــة للعاــــا م

د.(2013تللس   د

 جلرةد مللتقرى د  عر ددد)اإلة د اليـةالكوكبـة الرأسـمالية فـ  ةر لـة ةـا  تـد إسل عحلد ب  دعب د  د -77

 .(2005 د13



 قائـــــــمة المراجع 

 

448 
 

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد تررررررررررررررررررروفمدع رررررررررررررررررررىد  ررررررررررررررررررررم بءددددددددددددددددددددددددد )ةرا ـــــــــــــــــــل التوملـــــــــــــــــــة االقع ــــــــــــــــــــا  ة ى ةســـــــــــــــــــعقبل ا ررررررررررررررررررر ممد  ع ررررررررررررررررررري دد -78

http://syria-news.com/readnews.php?sy_seq=47817.) 

االساتما  اصج ال املباير كشول ةت أيوا    م العحالفـاظ االسـ داتياية ملواج ـة ز    دأحل  د -79

 .(2004 د لجز ئم د3 جلةد  ب ح  دع دد)امل اوسة

سلسرلةددو يرةد ع ر دبقضر   دد  تنلحرةدلريدد)االسـاتما  اصج اـل املبايـر رتـا يق ى ق ـا ا،حس  د ضرم -80

 .(2004 د3 ألمط  د  عمبحة د  ع د

  توفمدع ىد  م بء )ةسا  تمويل الع مية االقع ا  ة ال د ملصم  ددكل س -81

/http://site.iugaza.edu.ps/kmasri    ) 

 جلرةدبارو د متصر د ةدعمبحرة د)يـةتاصج ملية املبايرم التربية البي ت و  االساتما اظببسد وعحل د -82

 ررر د ةدعررررند لجلعحررررةد  عمبحررررةد لباررررو د  متصرررر د ةدب  تعررر و د ررررعد مكررررزدد  سرررر  د  وحرررر ةد  عمبحررررة د

 .(2015 د70-69  ع دد ملزدوجد

 جلررررةدد)الشــــرماظ ةعتــــد م الجتســــياظ ى آاا وــــا   ــــ  الــــدى  ال اةيــــةأحلرررر دعبرررر د  عزيررررزدودآ ررررمو  د -83

 .(2010 لج  عةد ملستنصمية دبغ  د دد 85 إلد  ةدود  متص د د  ع دد

االســــاتما  اصج اــــل املبايــــر كشــــول ةــــت أيــــوا  العحالفــــاظ االســــ داتياية ملواج ــــة ز رررر   دأحلرررر  د -84

 .(2005 د لجز ئم د3 جلةد  ب ح  د  ع دد)امل اوسة

و مرةدباثحرة دج  عرةد الر دد) ى  امل اماظ الدىلية االقع ا  ة فـ  ترسـيا التوملـة ال دبوبو  د -85

 .(2005  مب ط دد لخ  س

 د  عررر ددد جلرررةد صرررمد ملع  رررمةد) ى  اإلقليميـــة فـــ  االقع ـــا  التـــال ل فـــ   ـــل التوملـــةأ ررر نيدفررر  م د -86

 .(1997 د481

 جلررةدد)ملــ  ا املتاصــر للعواةــل االقع ــا ي اإلقلي ــلا -اإلقليميــة الجد ــدم عرربو د الرر دل سررن د -87

 .(2010د-2009 لجز ئم د د07  ب ح  د  ع دد

 جلررررةدد)ىاقـــع السياســـاظ العاا يـــة ى آواق ـــا فـــ   ـــل ة امـــة العاـــا م التامليـــةز وقدجلررر سد  ررر  ن د -88

 .(1998  تنلحةدود  سح س  د  متص د ة د ملعه د  عمبيد لتخطحء د  كويت د

أو  قد متص د ة دد)اإلقليمية ةقاال العتد  ة ف  التالقاظ االقع ا  ة الدىلية دأ حنةدأ ي دحلن  -89

 .(2003زد  باو دود     س  د  متص د ةدود مل  حة دفح م  د د مك21  ع دد

 2017،  م  دأ ميك د  بتحنحة )ةامو ة ال د كت القوم االقع ا  ة ال ايئة،  ال دبوبو   -90

http://www.marsadamericalatina.com/index.php/etudes/744-2014-70-ةعـــــوور   ـــــ  الـــــراا  

د(23-42-10-9

ةقوةـــــــــاظ ى ةتوقـــــــــاظ العواةـــــــــل االقع ـــــــــا ي التربـــــــــي ى ةق د ـــــــــاظ أحلررررررررر د الررررررررر دفرررررررررم حدم سرررررررررم د -91

 .(2011  دديسلب د87 جلةدآ  ءدحوسد لخلحج د مكزد لخلحجد ألبا   د  ع دد)ل يائت

http://site.iugaza.edu.ps/kmasri/
http://www.marsadamericalatina.com/index.php/etudes/744-2014-70-9-10-42-23
http://www.marsadamericalatina.com/index.php/etudes/744-2014-70-9-10-42-23
http://www.marsadamericalatina.com/index.php/etudes/744-2014-70-9-10-42-23
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 جلرررةدبارررو د متصررر د ةدعمبحرررةدد)التربـــي اـــلن الواقـــع ى املـــ ةو  العواةـــل االقع ـــا ي ،  هررر  د حلرررود -92

 .(2009 دد مكزدد  ستد  وح ةد  عمبحة د بن    45  ع دد

 جلرررررةد متصررررر د   د رررررل سد فميقحررررر  دد)العواةـــــل االقع ـــــا ي التربـــــي ىاقـــــع ى أوـــــا ،  لجرررروز دجلحلرررررة -93

 .(2008 دد05  ع ددج  عةد  شلع د لجز ئم 

الــدى  املســعقب   مل  قــة العاــا م الحــرم التربيــة الك ــدي فــ  ،   ت كحدرر مح رر ءدعبرر د  محلرر  دوديسرري د -94

 د07 جلررررةدتكميررررتد لعلررررومد  د  يررررةدود  متصرررر د ة د ملجلرررر دد)تحقيــــق العواةــــل االقع ــــا ي التربــــي

 .(2011 دد22  ع د

ةســـعقبل العاـــا م التربيـــة البيتيـــة فـــ   ـــل ة  قـــة العاـــا م دبهررر ءدأنرررو دحررر   سرررع د ررر لىدع، ررر   د -95

 .(2012 د25 د  ع دد8 جلةدتكميتد لعلومد إلد  يةددود  متص د ة د ملجل دد)ربيةالحرم الت

د)تحليـــل الحـــواجز غلـــد الجمركيـــة فـــ  ة  قـــة العاـــا م الحـــرم التربيـــة الك ـــدي ،  الررر دع ررريد  نسرررو د -96

 .(2009 د29 د جل د116 جلةدأف قد متص د ة د       د  عمبحةد ملتا ة د  ع دد

 جلررةد  ب حرر  دد)االقع ــا ي التربــي ى تحــد اظ امل امــة التامليــة للعاــا مالعواةــل بلعررو دسررلحل   د -97

 .(2008 د6  ع ددد لجز ئم دج  عةدو ملة 

ال مذجـــة القياســـية لق ـــا  العاـــا م الخا جيـــة فـــ  الجزائـــر  ـــال  :د ررر لىدترررو يدودع، ررر  د رررقبقب د -98

 .(2006 لجز ئم ددو ملب دج  عة 04 جلةد  ب ح  د  ع ددد) (2002 - 1970الف دم )

د)ىاقع تحد د العاا م الخا جية ىت الدوا     االقع ا  ف  الجزائـر صم و د ني ةدود وس يد  ح  د -99

و  تج  يرررررةدوعلرررررومد  تسررررري  دج  عرررررةد جلرررررةددفررررر تمدبرررررو دكس د ررررر د ةدعرررررندكلحرررررةد  علرررررومد  متصررررر د ةد

 .(2017د  د   س07تغ نم د  ع دد ممدس 

لتفــا  الشــراكة اصى ى ةعوســ ة ىاإلن ــمام للـــ  العاــا م الخا جيــة الجزائريــة اـــلن ، بهلرروليدفحصررل -100

 .(2013د  لجز ئمدو ملة  د01 الةد  ب ح د د  ع ددد)ة امة العاا م التاملية

أار تحرير العاا م الخا جية     ال مو اإلقع ا ي فـ  الجزائـر  ـال  عب د  غ   د ط سدوآ مو  د -101

 .(2015دم ئ لجز د دو ملة 15 جلةد  ب ح  د  ع ددد)(1980-2011الف دم )

تــدا ياظ ليهيــا  أســتا  الــ ف  ى عميــة الع ويــع اإلقع ــا ي فــ  ، زميرر دبوعكميررعدودع رريدحلحرر و  -102

 جلرررررةد إلمتصررررر ددو  تنلحرررررةدد)د ميـــــة الق ـــــا  الســـــيات  م  ـــــد الخيـــــا اظ اإلســـــ داتيايةت –الجزائـــــر 

 .(2017 د لجز ئم د2 دد  د  تلد لطب عة دج  عةد  بلح ةد16   شمية د  ع دد

ىآاا وـــا فـــ  العاـــا م التربيـــة  GAFTAة  قـــة العاـــا م الحـــرم التربيـــة الك ـــدي   نحرررةدت برررتد  ررر  وبي د -103

د)فـــ  العبـــا   العاـــا ي الســـو ي ةـــع  ى  امل  قـــة( GAFTAالبيتيــة ىالز ا يـــة  شـــول  ـــا  )آاـــا  

 .(2007دد سو ي د   ع دد ألوس د23 جلةدج  عةدد شقد لعلومد إلمتص د ةدو  ق نونحةد د ملجلةد
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العاـــا م الخا جيـــة الجزائريـــة فـــ  ة  قـــة العاـــا م الحـــرم التربيـــة الك ـــدي )الواقـــع : زيم ررريدنعلحرررة د -104

لدأفميرد لجز ئرمدد  دج  عرةد مل  رة08لةد لجز ئميةد بمتص ددو  د  ة د  عر ددج مل)داملتوقاظ ، اآلوا (

2016). 

مآليــــــة ل نــــــدةا  فــــــ   ، تفتيــــــل الشــــــراكة االى ىجزائريــــــة الرررررر دل سررررررندعرررررربو دودكميلررررررةدبو و ررررررة -105

د لجز ئررررم د د04 ملجلررررةد لجز ئميررررةد لتنلحررررةد  متصرررر د ة دج  عررررةدو ملررررةد د  عرررر دد)االقع ــــا  التــــال ل

 .(2014د و  ج

تــــــ الد اتفاقيــــــة الشــــــراكة اصى ىجزائريــــــة   ــــــ  الجبا ــــــة الجمركيــــــة فــــــ   ــــــل ، عبرررررر د لجبرررررر  د خترررررر   د -106

د  سرررر   د  عرررر دد  متصرررر د د:د جلررررةدد)0162 – 2005انافــــاع اســــتا  املحرىقــــاظ  ــــال  الف ــــدم 

 .(2017 دد د لجز ئم58 د  ع ددد15ج  عةدعل  دتلح ي د أل و طد د جل د

لن ــــمام الجزائــــر للــــ  امل امــــة التامليــــة للعاــــا م اصوــــداف ى ن  ررررمدد د دعرررر و دو تنرررر و د الرررر  د -107

 .(2004د لجز ئم  03 جلةد  ب ح  دج  عةدو ملة د  ع ددد)التراقيل

العاــا م الخا جيــة فــ   ــل امل امــة التامليــة للعاــا م آوــا  ىتحــد اظ )الجزائــر تحريــر كم رريد لحكررة د -108

)
ً
 (.2016جو  دد لجز ئم د 14 جلةد ألبا  د  متص د ة دج  عةد  بلح ة د  ع ددد)نمو جا

ةلـــــملان املـــــدوو اظ الجزائـــــري فـــــ   ـــــل الســـــ   لالن ـــــمام للـــــ  امل امـــــة التامليـــــة جلحلرررررةد لجررررروز  د -109

 .(2012د  لجز ئمد د11 عةدو ملة د  ع دد جلةد  ب ح  دج )دللعاا م

IV. الملتقيات و الندوات: 
 ملررررؤتلمد  عرررر  ن د  رررر وليدعوملررررةد )العحــــوالظ االقع ــــا  ة فــــ    ــــر التوملــــةأحلرررر دإبررررم محمد رررربو  د -110

د.(2012ديسلب دد17-15 دج  عةد لجن  دطم بلس د بن   د إلد  ةدليدعصمد ملعمفة

االقع ـــــا  الجزائـــــري ىةســـــا  اريـــــلونة   اســـــة تحليليـــــة ل جانـــــل د ود حلرررررونيدسرررررلي برررررم قد الررررر د -111

    لةد ق  ةدضلندفع  حر  د مللتقرىد  ر وليدآتر  دد)االقع ا ي التفاقية الشراكة االى ىجزائرية

 (.2006 دنوفلب د لجز ئمد دوإنعك س  دإت  قد  شم كةدع ىد  متص دد لجز ئم  دج  عةدسطحعد 

 دودتنلحررررةد  تبرررر دسد  تجرررر   دبرررري د  رررر وسد  عمبحررررةدإلم  ررررةد نطقررررةد  ب نرررر  جد  تن حررررذ د ت  محررررةد سررررحي -112

مم  د ملجلسد  متص د دودد)ا الن ة  قة العاا م الحرم التربية الك دي ، تج  ةدحمةدعمبحةدكب ىد

 رررررر وسد  عمبحررررررة د أل  نررررررةد  ع  ررررررة د  دج  عررررررةد1997-02-19دبترررررر  ي د59 دد.ا.د1317  جتلرررررر  يد مررررررمد

 (. إلد  ةد  ع  ةد لشؤو د  متص د ة دإد  ةد مل سدود  تج  ةدود  ستثل  

تقييم  ى  ةامو ة الب ك الدىل  فـ  اإلقـال  ةـت الفقـر فـ  عبح   ديسي دودبحو د ال د  عح  د -113

    لررةد، وريقيــا ج ــو  الءــحرا البلــدان ة اف ــة الــد ل،   اســة تحليليــة تقييميــة مل  قــة ل

 ق  ةدضلندفع  ح  د مللتقىد   وليدحوسدتقححمدسح س  د إلمبسد رند   قرمدلريد  ر وسد  عمبحرةدلريد

 .(2014 دديسلب دد9-8-3ظلد  عوملة دج  عةد لجز ئم د
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 ى  صـــــــــــ دى  ال قـــــــــــد الـــــــــــدىل  فـــــــــــ  ةواج ـــــــــــة اص ةـــــــــــة املاليـــــــــــة ى االقع ـــــــــــا  ة  طرررررررررررم د مبحرررررررررررة د -114

د21-20علن د   وليدحوسد ألز ةد مل  حةدود  متص د ةد   و حةدود ل مكرةد  ع ملحرة د مللتقىد  )التاملية

د.(2009 د لجز ئم د دج  عةدسطحعأكتوبمد

العقدم املحر  ف  ةفاىضاظ الدى  التربية السا ية لالن مام لل  امل امة  ، اسندأحل دمبس -115

 نظلرةد  تجر  ةد  ع ملحرةدد–    لةد ق  ةدضلندفع  ح  د ملؤتلمد  عمبيد  س بعدد)التاملية للعاا م

د(2011د    م دو  تا     دبي و  دأفمسد

V. التقارير و الوثائق: 
 .2011د أبوظب د  تقميمد  متص د د  عمبيد ملوح  د ن وقد  نق د  عمبي  -116

 .2016أبوظب  د د ن وقد  نق د  عمبي عمبيد ملوح د د   تقميمد  متص د د -117

 .2015 د  بنكد   ولي  تقميمد  سنو د لبنكد   وليد د -118

ىال م ة امـــة العاـــا م التامليـــة ى أوـــم انتواســـاظ  لـــك   ـــ  االقع ـــا  اظ جلعرررةد الررر دعررر  م د -119

 .(1995سد  غم د  تج  يةد  صن عحة د  مي   د  سعود ة د جلد)التربية

اــــــلن تحــــــد اظ الواقــــــع ى  مــــــو   التمــــــل االقع ــــــا ي التربــــــي املشــــــ دك الرررررر د عرررررريد  سررررررعح   د -120

و مرررةدباثحرررةد ق  رررةد و  رررةد  علررررلدبعنرررو  داادنارررود عزيرررزد  علرررلد  متصررر د د  عمبرررريدد)املســـعقبل

 (.2006جويلحةدد20-15 ملشت كاا د ملعه د  عمبيد ل   س  د  عل  حةدد شق د

 ملمكزد  روط  د لسح سر  د  ز  عحرة دوز  ةد  ز  عرةدد)االتفاقياظ العاا ية اإلقليمية الوددب،ب ي د -121

 (.2008ود إل بحد  ز   ي د صم د

بمنر  جدأعرر  د ملعهرر د  عمبريد لتخطررحءدب  كويررتدد)ت ــوير االسـاتما  اصج اــل املبايــر صرط ىدبرر كم د -122

 .(2004 ن  مدد28-24 عد مكزد ملعلو   دو تخ  د  قم  دبلجلسد  وز  ءدبلصم د

  نرررررر وةد  عللحررررررةد  س دسررررررةدو  عشررررررميندملمكررررررزدد)العاــــــا م الحــــــرم التربيــــــةة  قــــــة  ، عررررررم جدمررررررو   د -123

 (.2007     س  د إلملحلحةدلج  عةد ملو ل د  عم ق د

 تقــويم أاــر اتفاقيــاظ الشــراكة التربيــة اصى ىبيــة   ــ  الز ا ــة، ملنظلررةد  عمبحررةد لتنلحررةد  ز  عحررةد -124

د(.1999ج  عةد   وسد  عمبحةدأكتوبمدد)التربية

  عررر ددد)ةدا لـــة ةقدةـــة ضـــمت ةالـــة الفكـــر ال دملـــانينو   ررر  ندبررروكموح دوزيرررمد  تجررر  ةد  سررر بق د -125

 .2003à  م بع د كتوبمد

VI. الجريدة الرسمية: 
 ررر مدد27 د  صرر د دلررريدد66 لجميرر ةد  مسرررلحةد رجلهو يررةد لجز ئميرررةد    لقم طحرررةد  شررعبحةد:د  عررر دد -126

 2015ديسلب دسنةد6 ملو فقد ردد1437 مدع
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