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  الحمد هلل الذي بفضله أتممت هذا البحث

 أتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ الدكتور ف اتح دبلة على نصائحه وإرشاداته
     القيمة

           ك ما أتوجه بالشكر إلى األس اتذة األف اضل أعضاء اللج نة       

 مني حرف ا ل أستاذ عل أتقدم بالشكر إلى ك  و

 الشكر و العرف انولكم مني جزيل  

 

 

 



 دهاا اال
 بي رحمه اهللأ إلى من علمني النجاح والصبر

 إلى الغالية قرة عيني أمي                    

 إلى كل معاني الحب إخوتي               

 كل صايق اتي، وكل دفعة مالية واقتصاد دولي  إلى

 إلى كل األدهل و األق ارب              
 

 



 ملخص:
 تصدروفي نفس الوقت  االستيرادتعد التجارة معيار تطور وتوازن الدول في تأمين احتياجاتها خالل       

، األمر الذي يضفي ويبرز األهمية التي يكتسبها الميزان التجاري الذي يعتبر سلعها وخدماتها الفائض من
ولية. خاصة بالسلع والخدمات الدالواردات الالمؤشر الذي  يقيس مجمل الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة 

حيث استراتيجيات لتنميتها  اتبعت، كما أنها ليتي االستيراد والتصديرالجزائر هي من بين الدول التي تقوم بعمو 
فمن خالل تحليل كل من البنية السلعية  تنمية الصادرات وتشجيعها.ثم  احالل الواردات، اتبعت أوال استراتيجية

هو التجهيزات الصناعية، والمواد نصف المصنعة. أما بالنسبة  ما نستوردهأهم للواردات والصادرات، نجد أن 
قطاع المحروقات رغم الجهود المبذولة لتنمية الصادرات خارج المحروقات، ثم تليها  اللصادرات فيسيطر عليه

ة و المواد األولية. أما من حيث التوزيع الجغرافي نجد أن االتحاد األوروبي هو مواد نصف المصنعالكل من 
من تحليل رصيد الميزان التجاري خالل الفترة و  األكثر تعامال معه سواء في عملية االستيراد أو التصدير.

التحاد ( يحقق الميزان التجاري فائض مستمر خاصة أنه تم سير تنفيذ اتفاق الشراكة مع ا5002-5005)
انخفض الفائض بسبب انخفاض أسعار البترول بسبب االزمة المالية  5002، إال سنة  5002األوروبي سنة 

 العالمية.
 

 الكلمات المفتاحية: الميزان التجاري، الصادرات، الواردات، االقتصاد الجزائري.
 

Résumé : 

      Le commerce est  un facteur  d’évolution et d’équilibre des états pour  la 

sécurisation de leurs besoins par l’importation et en même temps  elle exporte ses 

divers biens et services grâce à l’exportation, qui introduit et souligne l'importance 

que la balance commerciale, qui est l'indice qui mesure la différence globale entre la 

valeur des exportations et des importations de biens et services à l'étranger. L'Algérie 

est considérée  parmi les pays qui sont les processus d'importation et d’exportation, 

comme elle a suivi les stratégies suivies pour son développement où la stratégie de 

substitution des importations d'abord, puis le développement des exportations et les  

encourager. C'est grâce à l'analyse de chacune des structures des produits de base des 

importations et des exportations, nous constatons que la chose la plus importante est 

de les importer fournitures industrielles, matériaux et produits semi-finis. Comme 

pour les exportations , généralement accompagnés par le secteur des hydrocarbures 

en dépit des efforts pour développer les exportations de carburant à l'extérieur , puis 

suivi par tous les matériaux et matières premières semi- transformés . En termes de 

répartition géographique, on constate que l'Union européenne est le plus en contact 

avec lui, soit dans le processus d'importation ou d'exportation. Et l'analyse de la 



balance commerciale au cours de la période (2005-2012) L’équilibre de l’excédent 

commercial  continue d’autant plus qu’il a été le progrès de la mise en œuvre de 

l’accord d’association avec l’Union européenne (2005), mais en 2009, l’excédent à 

diminuer en raison des prix du pétrole  en raison de la crise financière  

 

Mots-clés: balance commerciale , les exportations, les importations, l'économie 

Algérienne 
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 مقــدمة: 
تحتل التجارة الخارجية أهمية كبيرة بالنسبة لجميع الدول سواء كانت متقدمة أم نامية، فالتجارة الخارجية       

تلعب دورا أساسيا وفعاال في اقتصاديات الدول المتقدمة، فهي تشكل جزءا هاما في دخولها القومية، نظرا لما 
هي في حاجة ماسة لتصريفه في األسواق الخارجية، كما  .كبيرتتميز به تلك االقتصاديات من فائض انتاجي 

الخارجية، حيث من خاللها تستطيع الحصول على ما تحتاجه من الموارد االقتصادية  نها بحاجة إلى التجارةأ
من الدول األخرى، من أجل ضمان االستمرار في العملية االنتاجية والمحافظة على معدالت تطورها االقتصادي 

ماعي. كما أن الدول النامية بحاجة ماسة إلى التجارة الخارجية، حيث من خاللها تستطيع الحصول على واالجت
ما تحتاجه من تكنولوجيا ومواد مصنعة ونصف مصنعة الزمة لتحقيق برامجها التنموية واالجتماعية، إضافة إلى 

الضرورية وخاصة الغذائية التي أصبحت حاجتها الماسة والتي أخذت تتزايد في الفترة األخيرة لكثير من السلع 
عاجزة عن سد حاجة أسواقها المحلية منها وبدأت تعتمد في الحصول عليها من األسواق العالمية. كما نالحظ 

 أيضا أن العديد من الدول تعتمد على ما تصدره من مواد خام إلى األسواق الخارجية.
، فيترتب على هذه هي تستورد وتصدر سلع وخدماتتتصف اقتصاديات كافة الدول بأنها مفتوحة. ف      

تجاه الدول األخرى، ويجري التعبير عن هذه االلتزامات والحقوق بالقيم االتحركات التزامات وحقوق لكل دولة 
النقدية، وخالل مدة محددة في حسابات ميزان المدفوعات المتمثل خاصة في الميزان التجاري الذي يوضح 

عليها  ، ويعد هذا الميزان من أبرز األدوات التحليلية التي ترتكزتجاه الدول األخرىاالمركز المالي لدولة ما 
حيث تعمل كل دولة على المحافظة على توازن ميزانها التجاري كمؤشر القوة  العالقات النقدية الدولية.

 .االقتصاديةوتحقيق الرفاهية والكفاءة  ،للدولة االقتصادية
الواردات، باتباع استراتيجية احالل و ذلك لتنمية والنهوض باقتصادها، لقامت الجزائر بانتهاج استراتيجيات       

محورا هاما  وهذا ألن التصدير .استراتيجية لتشجيع صادراتهاأخذت بانتهاج  وعندما أصبحت عبئا على التنمية،
في تحقيق  والمساهمة مصدرا من مصادر توفير العملة الصعبة باعتباره، قيام التجارة الخارجية بين الدولفي 

دمة والنامية التنوع فمن مميزات صادرات الدول المتق .حد سواءل المتقدمة والنامية على للدو  االقتصاديةالتنمية 
، والذي كان سببا تخصصومن خصائص صادرات الدول النامية ال ،سببا في تقدمها، والذي كان في صادراتها
تعد الجزائر هي األخرى من الدول النامية التي تعاني إلى عدم استقرار الميزان التجاري. و ويؤدي  .في تخلفها

 .من إجمالي الصادرات% 79حيث يسيطر النفط على  التصدير،من األحادية في 
إلى تحليل الميزان التجاري الجزائري، بعد تحليل التركيبة السلعية والتوزيع فان هذه الدراسة تهدف وبهذا       

 ، ونسبتها من الناتج الداخلي الخام. والصادراتالجغرافي لكل من الواردات 
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 :إشكالية الدراسة .1
 متغيراتبعض الاال أن هناك  االقتصاديةألهمية التي يكتسيها الميزان التجاري كقوة دافعة للتنمية رغم ا

ومن هنا نحاول أن   ،و بالتالي يجب أخذها في الحسبان وضعيتهيكون لها أثر على التي  والتحوالت االقتصادية
تغيرات التي مست التحليالت التي يمكن أن نقدمها للأهم هي ما  :التالينصوغ إشكالية البحث على النحو 

 ؟ 5005 -5002خالل الفترة  صادرات وواردات الجزائر
 : التساؤالت الفرعية .2

 : ولمعالجة واإلجابة على اإلشكالية نجزئها إلى مجموعة من التساؤالت الفرعية
 ؟ التجاريميزان ال هوما  -0
 ؟ استراتيجيات االستيراد والتصديرفيما تتمل  -5
 استراتيجيات كل من االستيراد والتصدير في الجزائر؟تطبيق  ما هو واقع -3
 ( ؟5005-5002خالل الفترة )ي الجزائر ماهي وضعية الميزان التجاري  -4
 الفرضيات :  .3
 قيمة الصادرات وقيمة الواردات تمثل الميزان التجاري. الفرق بين -0
تنتهج الدولة مجموعة من االستراتيجيات للنهوض باقتصادها وتحسين وضعيتها االقتصادية، من خالل  -5

 استراتيجية احالل الواردات واستراتيجية تنمية الصادرات.
من  ،ندما أصبحت عبئا على التنميةوع الجزائر استراتيجية احالل الواردات مع بداية األمر طبقتلقد   -3

 استراتيجية تنمية الصادرات. بانتهاجالجزائر  بدأت هنا
(، لكن بنسب متذبذبة حيث انخفض هذا 5005-5002حقق الميزان التجاري فائض خالل الفترة )  -4

  .5007الفائض في سنة 
 أهداف الدراسة :  .4

 تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي :   
 .الميزان التجاري الجزائريتحليل وضعية  -
  .بالمتغيرات والتحوالت االقتصاديةالميزان التجاري الجزائري  وضعية معرفة مدى تأثر -
 التجاري.الصادرات في تحديد وضعية الميزان كل من الواردات و معرفة الدور الذي تلعبه  -
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 : .أهمية الدراسة 5

ومعرفة البلد  االقتصاديةتكمل أهمية هذه الدراسة في أهمية الميزان التجاري التي يكتسيها ودوره في التنمية 
في الواردات التي من خاللها يتم تلبية حاجيات البلد التي لم  . ويتجلى ذلكمن خالله االقتصاديةوضعيتها و 

 .من موارد مالية أخرى واالستفادةعناصر اإلنتاج من خالل دور الصادرات في تفعيل و  يتمكن من تلبيتها محليا،
 الجزائري خالل، ونخص بالذكر الميزان التجاري على الميزان التجاري االقتصاديةبعض التحوالت أثر  ومعرفة
 (.5005-5002الفترة )

 .منهجية الدراسة : 6
 :المنهج المستخدم

االول، الثاني على المنهج الوصفي ، ويكمن ذلك في الفصل هذا أساسا في بحثنا  اعتمدناوللوصول إلى ذلك 
لكل من خالل تحليل التركيبة السلعية وتحليل البنية السلعية  يالجزائر  الميزان التجاريتحليل و ذلك عند ، والثالث

 (.5005-5002)و قد تم اسقاط ذلك على حالة االقتصاد الجزائري للفترة  .من الواردات والصادرات ...الخ
 : فترة الدراسة

وهذه الفترة كافية لتحليل ومعرفة وضعية الميزان  5005-5002بين  حددت فترة الدراسة لتمتد وتشمل الفترة ما
  :منها تحوالت اقتصاديةالتجاري لهذه الفترة التي كانت فيها تغيرات و 

 .5002في  التنفيذاألوربي حيز  االتحاددخول الشراكة مع  -
 .5002حدوث األزمة المالية العالمية التي برزت سنة      -
 البيانات:وسائل جمع -

كتب تقارير و نشريات و من المراجع العربية:  بطريقة تحليل المحتوى لمجموعة االستعانةإلتمام هذه الدراسة تم 
 .ضافة إلى مواقع إلكترونية معتمدة، باإلمذكرات، ملتقيات ومجالتو 
 البحث:صعوبات وعراقيل -

 :ما يلياد بحثنا هذا، ومن أبرزها هناك العديد من الصعوبات والمشاكل التي واجهتنا أثناء إعد
من هيئة إلى  واختالفهاالجزائري ، في األرقام  االقتصادتضارب بعض اإلحصائيات التي حصلنا عليها حول   -

 كذلك من حيث الوحدة. أخرى و 
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 :السابقة.الدراسات 7
( ،مذكرة مقدمة 5000-0790برايس خليفة ، دراسة تحليلية وقياسية للميزان التجاري في الجزائر خالل الفترة )-

، وقد طرح   5003-5005دفعة  اقتصاديتخصص تحليل   االقتصاديةلنيل شهادة الماجستير بقسم العلوم 
لى كل من الواردات والصادرات في الطالب في دراسته اإلشكال التالي : ماهي العوامل والمحددات المؤثرة ع

الجزائر ؟، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتفسير وضعية الميزان التجاري ، من خالل مؤشرات تصف طبيعة 
التركيبة السلعية والحيز الجغرافي للمعامالت التجارية وهذا من خالل مراحل تحرير التجارة الخارجية . ولإلجابة  

الوصفي التحليلي باإلضافة للمنهج التاريخي من خالل توضيح أسباب قيام التبادل  المنهج انتهجعن اإلشكالية 
الدولي و أهمية التجارة الخارجية وأيضا بما يتالءم كذلك مع مراحل التي مرت بها السياسة التجارية الجزائرية 

الذي يظهر في  ستقرائياالالمنهج  استخدموالتي تسعى في إطارها لتحليل تطور وضعية الميزان التجاري ، كما 
الفصل الثالث لقياس وتحليل العالقة بين مختلف المتغيرات المفسرة لكل من الصادرات والواردات ، وتوصل إلى 

، رغم اإلجراءات  االقتصاديعن طبيعة النمو  مجموعة من النتائج التالية :الفائض في الميزان التجاري ال يعبر
خارج المحروقات إال أنها بقيت تراوح مكانتها فهي لم تتجاوز طيلة  بترقية الصادرات اهتماماالتي اعطت 

% ، فلم تكن إجراءات تخفيض العملة كفيلة بإخراج الصادرات خارج المحروقات من ركودها .و كذلك 2المرحلة 
زة منها ، فقدان المي االستفادةالبترول ماهي إال مخذرا ، لم يتسنى  المداخيل من العملة الصعبة من عوائد

يخلق تدهور مساهمة القطاعات في إجمالي الصادرات بسبب ضعف مردودية  التنافسية للسلع الجزائرية ما
 . اإلنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي

، مذكرة تدخل  -دراسة حالة الجزائر–عبد الجليل هجيرة ، أثر تغيرات سعر الصرف على الميزان التجاري -
الطالب في ، وقد طرح  5005-5000يستير ، تخصص مالية دولية ، دفعة ضمن متطلبات نيل شهادة الماج

أثر تغيرات سعر الصرف الدينار الجزائري بالنسبة للوحدة النقدية األوربية  ما هو: دراسته اإلشكال التالي
)األورو( وبالنسبة للدوالر األمريكي على الميزان التجاري في الجزائر ؟ ، تهدف هذه الدراسة إلى محاولة دراسة 

ائري بتغيرات سعر أثر سلوك سعر الصرف على توازن الميزان التجاري ومعرفة مدى تأثر الميزان التجاري الجز 
مجموعة من األدوات المالية في تحديد الجانب النظري ،  استخدامة تم يولإلجابة عن اإلشكال ،صرف األورو

لصرف ، ونظام الصرف في المنهج التحليلي اإلحصائي في دراسته وتناول اإلطار النظري لسعر ا وانتهج
عالقة أساليب كمية حديثة في قياس ال اتبع، كما األورو تالجزائري بين تدهور الدوالر وتحديا االقتصادالجزائر و 

 .، وتوصل إلى مجموعة من النتائج التالية : إنها توجد عالقة في المدىبين المتغيرات محل الدراسة
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قسوم ميساوي الوليد ، دراسة اقتصادية وقياسية للصادرات الصناعية في الجزائر'' مع أخذ الفترة الممتدة  -
 االقتصادية، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم  ''  5006-0792من 

، وقد طرح الطالب في دراسته اإلشكال التالي : ما هي  5002-5009تخصص اقتصاد تطبيقي دفعة 
أهم المحددات االقتصادية للصادرات الصناعية في الجزائر؟ ، تهدف الدراسة إلى محاولة إبراز الدور 

ت مستقبلية المهم الذي يمكن أن تلعبه  الصادرات الصناعية في حماية االقتصاد الوطني من أي أزما
و محاولة إبراز أهم الوسائل واإلجراءات والتدابير التي يمكن أن تعتمد .تنتج عن انهيار أسعار البترول

تنمية وترقية الصادرات الصناعية في الجزائر، وكذلك محاولة بناء وتشكيل نموذج  استراتيجيةعليها 
ن المحددات الرئيسية للصادرات قياسي يضم مختلف العوامل والمتغيرات االقتصادية التي تعتبر م

على  اعتمدمجموعة من مناهج الدراسة  استعمالالصناعية في الجزائر. ولإلجابة عن اإلشكالية تم 
المنهج التحليلي والقياسي لدراسة حالة الجزائر من أجل تسليط الضوء والتقرب من الموضوع أكثر على 

تي :  إن التصدير يعتبر ضرورة حتمية لمواكبة أرض الواقع. وتوصل إلى مجموعة من النتائج هي كاآل
مختلف التحوالت االقتصادية الراهنة، حيث أن له فوائد اقتصادية على مستوى المؤسسات وكذا على 
مستوى االقتصاد الوطني لما يلعبه من دور مهم في توفير الموارد المالية بالعملة الصعبة، فهو مطلب 

ن تحقيق معدالت نمو متزايدة للصادرات يعتبر من بين أهم .جزائرأساسي وضروري للتنمية لبلد مثل ال وا 
وكذلك توصل إلى إن  العوامل التي تؤدي إلى تحفيز عملية التنمية االقتصادية، ورفع معدالت النمو.

التخصص في إنتاج وتصدير المواد األولية بشكلها الخام ليس في صالح االقتصاد الوطني، وذلك لما 
ا من تقلبات وعدم استقرار في مختلف أسواقها الدولية، وما لهذا األمر من آثار وخيمة تتميز به أسعاره

ن قطاع الصادرات الصناعية في الجزائر مازال يعاني من ضعف مساهمته  على االقتصاد الوطني. وا 
في إجمالي الصادرات الوطنية وذلك بسبب عديد المشاكل التي مازالت تواجهه، والتي منها ما هو 

لق بالتمويل ومنها ما هو متعلق بطبيعة األنظمة الجمركية والضريبية ومنها ما هو متعلق متع
 .بالمؤسسات والشركات المصدرة في حّد ذاتها

 أهم مايميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

لتغيرات تحليل كل من الصادرات و الواردات من كل جوانبها، والميزان التجاري مع معرفة التحوالت و ا -
 التي طرأت في هذه الفترة.

 



 مــقدمة                                    
 

 و
 

 هيكل الدراسة: -2
فصول هي كاآلتي :  ثالثة فصولجاءت هذه الدراسة في    

 الفصل األول: الميزان التجاري في اطار التجارة الخارجية
المبحث األول: اإلطار النظري للتجارة الخارجية        
المبحث الثاني: أساسيات حول ميزان المدفوعات        

المبحث الثالث: أسس نظرية للميزان التجاري     
 الفصل الثاني: عمليتي االستيراد والتصدير على المستوى الدولي

المبحث األول: مفاهيم حول االستيراد        
المبحث الثاني: االطار النظري لعملية التصدير        
المبحث الثالث: استراتيجيات التنمية في اطار التجارة الخارجية        

 الفصل الثالث: واقع االستيراد والتصدير في الجزائر
المبحث االول: واقع االستيراد في الجزائر         
المبحث الثاني: واقع التصدير في الجزائر         
ة على االقتصاد الجزائريالمبحث الثالث: أثر بعض التحوالت االقتصادي         

(5005-5002الفصل الرابع: تحليل تطور الميزان التجاري الجزائري للفترة )  
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 تمهيد : 
يزداد ويكتسب قوة  االهتمام، والواقع أن هذا االقتصاديينوتفكير  اهتمامشكلت التجارة الخارجية منذ القديم        

نتاجية واإل االقتصاديةوأداة تعكس الواقع الحالي للهياكل  االقتصادية، فهي القوة الدافعة للتنمية الوقت مع مرور
وفي نفس الوقت تتخلص من  االستيرادحيث تعد التجارة معيار تطور وتوازن الدول في تأمين احتياجاتها خالل 

تسجيل قيم صادرات تبع هذه العمليات تحديد وحساب و  وقد، رلخدمات المختلفة من خالل التصديالسلع وا
يطلب من كل دولة أن تلتزم بسداد قيم وارداتها من العالم الخارجي، والعكس  األمر الذيلة، دو  وواردات كل

صحيح لما تصدره الدولة من سلع وخدمات لدول أخرى يعتبر بمثابة دين على الدول األخرى لصالح هذه الدولة. 
أما يزان المدفوعات الدولية. وقد درج على تسجيل هذه المعلومات والبيانات في سجل خاص اتفق على تسميته م

الذي يعتبر المؤشر الذي  يقيس مجمل الفرق بين قيمة ، من مكونات ميزان المدفوعات الميزان التجاري هو واحد
، حيث تعمل كل دولة على المحافظة على توازن لخاصة بالسلع والخدمات في الدولةالصادرات وقيمة الواردات ا

 .االقتصاديةوتحقيق الرفاهية والكفاءة ، للدولة االقتصاديةلقوة لالتجاري كمؤشر ميزانها 
، فقسمنا الفصل ت والميزان التجاريميزان المدفوعاالتجارة الخارجية، من خالل هذا الفصل نسلط الضوء على و 

  إلى المباحث التالية:
   :اإلطار النظري للتجارة الخارجيةالمبحث األول. 
  :ميزان المدفوعاتأساسيات حول  المبحث الثاني. 
   :أسس نظرية للميزان التجاريالمبحث الثالث. 
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 للتجارة الخارجية اإلطار النظري  األول:المبحث 
بادل ، على أساس التألي بلد االقتصاديعليها التطور  تعتبر التجارة الخارجية الركيزة األساسية التي يعتمد      

، وتسمح لها بتصريف الفائض الجسر الذي يربط بين الدول اعتبارها، كما يمكن الدول ما بينللسلع والخدمات 
 .حاجياتها من فائض إنتاج دول أخرى أو استيرادمن إنتاجها 

 : ماهية التجارة الخارجية المطلب األول
إنتاجها محليا من ، ألنها توفر المنتجات التي ال يمكن االقتصاديةهمية كبيرة في الحياة للتجارة الخارجية أ      

 االقتصادية، لذلك تعتبر أداة لتحريك عجلة التنمية تصريف فائض اإلنتاج من جهة أخرى جهة وتساعد على
 .واالنفتاح على العالم الخارجي

 : مفهوم التجارة الخارجية الفرع األول
 : التعاريف ما يليجية ومن بين هذه حول تعريف التجارة الخار  كثير من علماء االقتصاد اختلف     

   الجارية  االقتصاديةيختص بدراسة الصفقات  االقتصادتعرف التجارة الخارجية بأنها فرع من فروع علم
 1.المادية والخدمات ورؤوس األموال ، وتتمثل هذه الصفقات في السلععبر الحدود الوطنية

 2.لعالم الخارجييتم بين الدولة وا التجارة الخارجية هي عملية التبادل التجاري الذي 
  لى الدولةالتجارة الخارجية تشمل الواردات ، وعلى نطاق العالم تشمل والصادرات السلعية والخدمية من وا 

  3.لى الدول كافةويصدر من سلع وخدمات من وا   ما يستوردكافة 
عبارة عن عملية تبادل تجاري للسلع  لتجارة الخارجية، أنهاومما سبق يمكن إعطاء تعريف شامل ل      

 .هما الصادرات والواردات، وتشمل عنصرين مهمين ال بين دولة ما وباقي دول العالموالخدمات ورؤوس األمو 
 أهمية التجارة الخارجية  الثاني:الفرع 

ن خالل ، وذلك موالثقافية واالجتماعية االقتصاديةللتجارة الخارجية دور مهم في حياة األمم من الناحية         
اقتصادي من فتعد التجارة الخارجية من القطاعات الحيوية في أي مجتمع  4.تنظيم الموارد االقتصادية

                                                           
ص  4002والتوزيع، عمان، األردن،  ، دار وائل للنشرمفاهيم ونظم اقتصادية التحليل االقتصادي الكلي والجزئي سماعيل عبد الرحمن، حربي عريقات،إ  1

422. 
 .21، ص 4002، عمان،  دار صفاء للنشر والتوزيع، التجارة الخارجية موسى سعيد مطر وآخرون،  2
 .221، ص 4020، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، األردن،  العولمة االقتصادية فليح حسن خلف،  3
 .29، ص 4002، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان،  االقتصاد الدولي عثمان أبو حرب، 4 
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، فالتجارة الخارجية تربط الدول والمجتمعات مع بعضها كان ذلك المجتمع متقدما أو ناميا، سواء المجتمعات
 1البعض.
لك من خالل القدرة الخارجية مؤشرا على القدرة اإلنتاجية والتنافسية في السوق الخارجي وذتعتبر التجارة        

كما تعطي الفرصة  2.ت األجنبية وعلى الميزان التجاريوأثرها على رصيد الدولة من العمال التصديرية واالستيراد
كذلك تحقيق التوازن في  3،محلياتها أقل مما لو تم إنتاجها وتحقق المكاسب للحصول على سلع وخدمات تكلف

 االجتماعية الطلب وتساعد على التقدم في الميادينتحقيق التوازن بين كميات العرض و السوق الداخلية نتيجة 
 4.ة بفضل ما تتطلب من احتكاك مستمروالثقافي

 االقتصاداتالمعلومات األساسية التي تفيد في بناء لها أهمية في نقل التكنولوجيا و  التجارة الخارجية كذلك      
 حاجاتال شباع وا   الرغباتوتعزيز عملية التنمية الشاملة واالرتقاء باألذواق وتحقيق كافة المتطلبات و  المتينة
 5.ة مع الدول األخرى المتعامل معهالى إقامة العالقات الودية وعالقات الصداقإضافة باإل
وع دراستنا هو ، وبما أن موضعدة أدوات تسمح بتحليل دقيق لها ولقياس أهمية التجارة الخارجية توجد      

 .االستيراديةلتصدير ومؤشر القدرة ( نختار من بينها مؤشر القدرة على االميزان التجاري )صادرات، واردات
بالعالقة المحلي اإلجمالي ويعطى  مؤشر القدرة على التصدير وهو عبارة عن نصيب الصادرات من الناتج     

             : التالية

   
     

 
        أكبر على التصديرهذه النسبة فإن ذلك يدل على أن البلد يتوفر على قدرة  ارتفعتكلما  حيث أنه  

 .صحيحوالعكس 
، وهو يشير إلى تطور القدرة شكل كبير من طرف البلدان الناميةفهو يستعمل ب االستيراديةأما مؤشر القدرة       

والواردات وكذا حجم تطور كل من األسعار النسبية الوحدوية للصادرات  االعتبارالشرائية الدولية مع األخذ بعين 
 على أنها تلك النسبة أو العالقة ما بين أسعار الصادرات الوحدوية  االستيرادية، فيقصد بالقدرة صادرات البلد

 

                                                           
 .24 ، ص4002، مركز الكتاب األكاديمي، عمان، التجارة الدولية جمال جويدان الجمل،  1
 .24، ص 4020، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، دراسات في التجارة الدولية يوسف مسعداوي، 2
 .470، ص 4020اعة، عمان، الطبعة الثانية، ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباالقتصاد الكلي محمود حسين الوادي وآخرون، 3
، بحوث اقتصادية عربية، كلية العلوم دعم وتطوير القطاع الخاص كآلية لترقية التجارة الخارجية الجزائرية خارج المحروقات سفيان بن عبد العزيز، 4

 .272ص  ،4021ربيع  –، شتاء 24-22االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بشار، العددان 
 .202، ص 4020، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،يمدخل إلى التحليل االقتصاد شعيب بونوة، زهرة بن يخلف، 5
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                             : الصادرات وتعطى بالعالقة التاليةوحدوية مضروبة بحجم على أسعار الواردات ال
                         

  
           

 : حيث
Px :  للصادرات.السعر الوحدوي 
Pm للواردات.: السعر الوحدوي 
Qx.حجم الصادرات : 

 1.بعين االعتبار قدرته على التصديرمع األخذ  االستيرادحيث يسمح هذا المؤشر بمعرفة قدرة البلد على 
 أهدافها يام التجارة الخارجية و : أسباب قالمطلب الثاني

ن أسباب قيام ، وسنتناول في هذا المطلب كل مأهميتهاماهية التجارة الخارجية و  لىإتطرقنا فيما سبق        
 .التجارة الخارجية وأهدافها

 أسباب قيام التجارة الخارجية  األول:الفرع 
من جميع  عدم استطاعت الدول تحقيق االكتفاء الذاتيمن أهم أسباب قيام التجارة الخارجية بين الدول هو       

 خرتميز بلد على آ التيالمناخية وكذلك الظروف اإلنتاجية الميزات الطبيعية و  اختالفبسبب وذلك  ،المنتجات
وهذه األذواق عن توفير منتجات تتماشى  الشعوب أدى إلى عجز بعض الدول وكذلك تنوع حاجات ورغبات

   2.المتباينة
بتصدير السلع ذات الوفرة المكاسب والمزايا التي تتحقق من قيام التجارة الخارجية حيث تقوم الدولة       

، أولها تصريف منتجاتها الزائدة عن احتياجات لها في الواقع ميزتين في آن واحداألمر الذي يحقق  ،النسبية
 3.قل نسبيا عن تكلفة إنتاجها محليا، وثانيهما الحصول على سلع تستوردها من الخارج بأسعار تالسوق المحلي

وبهذا فإن كل فائض في اإلنتاج المحلي يؤدي إلى البحث عن أسواق خارجية لتسويق اإلنتاج بشرط توفر كافة 
لطلب على اإلنتاج عالميا وكل دولة تريد أن تعتمد على الدخل المحقق من التجارة الخارجية الظروف المالئمة ل

 4.االقتصاديةحليا وتحقيق الرفاهية ذلك لرفع مستوى المعيشة مو 
 

                                                           

تخصص ، اجستير بقسم العلوم االقتصاديةمذكرة م ،(0101-0791دراسة تحليلية وقياسية للميزان التجاري في الجزائر خالل الفترة ) برايس خليفة ، 1 
 .21-22، ص 4021، 01اقتصادي ، جامعة الجزائر تحليل 

 .20، ص 4009، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، التجارة الخارجية د الصوص،نداء محم  2
 .421، مرجع السابق، ص حربي عريقاتإسماعيل عبد الرحمن،   3
 01،4024تحليل اقتصادي، جامعة الجزائر في العلوم االقتصادية، تخصص  ، مذكرة ماجستيرتمويل التجارة الخارجية في الجزائربوكونة نورة ،  4

   . 19ص 
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 : أهداف التجارة الخارجية الفرع الثاني
، حيث أن واالستفادة منهأبرزها تصريف الفائض من اإلنتاج للتجارة الخارجية أهداف عدة، من أهمها و       

ة لألفراد وتوفير السلع الضرورية        التصدير يؤدي إلى زيادة الناتج الوطني وتحسين مستوى المعيش
دة البطالة وتخفيض يقوم بعكس ذلك من عجز في الناتج الوطني وزيا، في حين أن ضعف التصدير األساسيةو 

ما وهذا من أجل  السلع الضرورية التي ال يمكن إنتاجها محليا لسبب باإلضافة إلى استيراد .مساهمة الدولة
 ير وزيادة الدخول والناتج القومي؛المساهمة في عملية التصد

كن ، فإذا كانت السلع يمدات وهذا يتوقف على عنصر التكلفةومن أهداف التجارة الخارجية كذلك إحالل الوار    
ة ومشاكل في ، فإن مثل هذا اإلنتاج يمكن أن يسبب مشاكل إدارية ورأسماليبتكاليف معقولةإنتاجها محليا 

ن القيام بعمليات التصدير ، وبالتالي يمكن مساعد على ترويج السياسة التجارية، إال أنه يالقدرات الفنية أيضا
هنا تلعب اإلجراءات الحكومية دورا  ا، أما السلع التي تكون تكاليف إنتاجها محليا أعلى من تكلفة استيرادهالمهمة

إلى نقل تقنيات لبناء نها تهدف إلى أ. باإلضافة وضع غالبا في الدول الناميةكبيرا في هذا المجال ويسود هذا ال
ر الصرف فيها ومعالجة ، ونظم أسعاالمدفوعات للدول ينوكذلك دراسة مواز عادة هيكلة البنى التحتية للدولة، ا  و 

  1.ن في موازين المدفوعاتوالتواز  االختالل
، حيث أنه ال سبيل أمام الدول النامية غير هذه من تكنولوجيا المعلومات االستفادةومن جهة أخرى       

ضييق الفجوة بين ، ومنه تهدف هذه التجارة إلى توة القائمة بين دول العالم اليومالتكنولوجيا لتخطي هذه الفج
أن عدم  إال سوف يكون مكلفا جدا االتجاه، وهذا نحو مجتمع عالمي للمعلومات واالتجاهالدول المتقدة والنامية 

ا تقوم به المنظمة العالمية م، وهو العالميةنحو عولمة األسواق  االتجاه. وكذلك الدخول فيه سوف يكلف أكثر
لغاء التجاري وحرية حركة رؤوس األموال، وخصخصة قطاعات الدولة و للتجارة من حرية التبادل  دورها ا 

 2االقتصادي.
ما تنتجه دولة  صغيرة،ومن خالل ما سبق نجد أن التجارة الخارجية تحاول وتهدف إلى جعل العالم قرية       

 عناء.يستهلك في دولة أخرى وبأسهل الطرق وبدون 
 
 

                                                           
 .44-42، ص 4024، عمان، المسيرة، دار التمويل الدولي ونظريات التجارة الخارجيةشقيري نوري موسى و آخرون،  1
   مذكرة ،(0112-0791النمو االقتصادي  دراسة تحليلية قياسية لحالة الجزائر ) أثر ترقية الصادرات خارج المحروقات على بن جلول خالد،  2 

 .40، ص 4002تخصص االقتصاد الكمي، جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر،  ،ماجستير في العلوم االقتصادية
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 مشاكل التجارة الخارجية  الثالث:المطلب 
الدولة على  العوارض التي قد تؤثر على قدرةالتجارة الخارجية تصادفها مجموعة من العقبات ومن       

 من الخارج بدال من الحصول على السلع من األسواق  االستيرادالتصدير إلى الخارج وعلى مدى جاذبية 
      خرى كالسياحة ، كما أن حدة المشكل تؤثر على العديد من عمليات التجارة الخارجية األوالمصادر المحلية

هذا ما ينقص من أهمية التجارة لبلد التصديرية واالستيرادية معا و الل ذلك كله تتأثر قدرة ا، ومن خالتأمينالنقل و و 
 متقدما كان أو ناميا؛من القطاعات الحيوية في أي مجتمع  باعتبارهاالخارجية 

الداخلية كبروز  االقتصاديةتأثيرا بالمقارنة مع المشاكل الدولية بأنها أكثر  االقتصاديةتتميز المشاكل       
ر النسبية للسلع في األسعا واالختالف، رفوارق الدولية في مستويات األجو ، والر الصرفمشكالت تقلبات أسعا

واجه العقبات التي تو تقسيم كافة المشاكل . ومن هذا يمكن مشاكل العجز في موازين المدفوعات، و المتبادلة دوليا
لدولة معينة )العقبات المحلية  االقتصاديالتي ترتبط بطبيعة الهيكل هي التجارة الخارجية إلى نوعين، األولى و 

 ؛(العقبات الخارجية)العالمي  االقتصاديترتبط بطبيعة النظام  التي ، أما الثاني وهي(أو الداخلية
ة للدول االقتصاديتواجه التجارة الخارجية مجموعة من العقبات الداخلية الحادة التي ترتبط بطبيعة الهيكل       

نحدد من أهم العوامل التي يمكن عن طريقها أن نتاج الوطني حيث يعتبر حيث تتصل هذه العقبات عادة باإل
لية على التجارة الخارجية من جهة تتصل بعم . وتتصل كذلك بالتمويل حيث يؤثرهل الدولة مصدرة أو مستوردة

، ومن جهة أخرى تتصل بالتمويل ه الدول صادراتهاالذي تستسقي من المصدر تمويل اإلنتاج القومي ذاته باعتباره
على توسيع نطاق تجارتها أحد العناصر األساسية التي قيدت من قدرة الدول النامية المرتبط بالتجارة الذي يعتبر 

 الخارجية؛
لعقبات كذلك تواجه التجارة الخارجية مجموعة من العقبات المتعلقة بالمدفوعات الخارجية و يقصد بها تلك ا      

الجوهرية الموجودة من أية خطة للتجارة  االقتصاديةميزان المدفوعات للدولة ومن األهداف  باختاللالمرتبطة 
 حقيق التوازن في ميزان المدفوعات؛الحادث في الميزان التجاري وصوال إلى ت االختاللالخارجية هو معالجة 

وثيقا فال  ارتباطا، حيث ترتبط التجارة الخارجية بالنقل عائقامشاكل بالنقل المحلي تعتبر ال اختالفكما أن       
وتظهر أهمية الغاية النقل وسيلة تحقق هذه ذلك إلى أن التجارة غاية و يرجع  ،ال نقل بدون تجارةتجارة بغير نقل و 

 ؛ االستهالكمناطق فة الداخلية بين مناطق اإلنتاج و النقل المحلي في ربط المسا
 االقتصاديمتغيرات دولية خارجية تؤدي بها إلى خطورة تتصل بطبيعة النظام مؤثرات و تتعلق التجارة ب   

كمعطيات أو ، ويتم التعامل مع هذه العقبات الوطني االقتصادرقابة أو تأثير  العالمي ومن ثم فإنها ال تقع تحت
ات متغير ، وذلك على خالف المشاكل الداخلية التي تتعامل مع اقع من العسير أن تغيره الدولة بإرادتها المنفردةو 
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اق الخارجية ومن أهم هذه المشاكل الخارجية تلك المتصلة بطبيعة األسو  تخضع لتأثير االقتصاد الوطني.
 1الخارجي.، والقيود أو الحواجز الجمركية وعقبات النقل وتقلبات أسعار الصرف

 ى قيام التجارة الخارجية : النتائج المترتبة علالمطلب الرابع
رجية تعتبر كمحرك لعناصر ، فالتجارة الخامن النتائج المترتبة على قيامها للتجارة الخارجية مجموعة       

أن كل ، حيث أن قيامها يجعل عوامل اإلنتاج تتحرك من المناطق حسب معيار الندرة النسبية وال يعني اإلنتاج
والعكس  أسعار عوامل اإلنتاج الوفيرة نسبيا ارتفاع، األمر الذي يترتب عليه العناصر تنتقل من بلد آلخر

 ؛عامل تكلفة النقل االعتباربعين  مع األخذ، صحيح
في ، ذلك أن عناصر اإلنتاج التي تمتاز بالوفرة النسبية لها دورها في إعادة توزيع الدخل الخارجية فالتجارة      

بالتالي زيادة عوائد أسعارها و  ارتفاع، ما يترتب عليه للخارج انتقالهافي بلد آخر بعد  بلد ما ستجد لها أسواقا
 لنسبة للتي تتصف بالندرة النسبية؛. والعكس بالتي تتصف بالوفرة في البلد األولأصحاب تلك العوامل ا

اآلخذة في النمو االقتصادي في البلدان كما أن التجارة الخارجية تشارك مشاركة فعالة في النمو       
 خبرات الفنية في البناء اإلنتاجيالاردات تساهم من المواد األولية والمعدات و الو فالصادرات عامل إضافة للدخل و 

  2.الضرورية االستهالكية، كما توفر بعض السلع مما يحقق فرص عمل إضافية
، حيث تعمل على زيادة معدالت التنمية في الدول االقتصاديةة إلى تحقيق الرفاهية تسعى التجارة الخارجي      

اآلخذة بالنمو إلمكان إزالة الفوارق الكبيرة بين مستويات المعيشة ونشر التقدم الفني وتحسين وسائل اإلنتاج 
 .)زيادة التصدير، زيادة الدخل( أنها تساهم في زيادة حجم التوظيفالفنون اإلنتاجية لمختلف البالد، كما  بانتقال

نيف للسيطرة على عوامل اإلنتاج الصراع العإن األوضاع العالمية الراهنة والخالفات الدولية المتالحقة و       
الدول  إحدى اقتصادياتألغراض  بمجرد تحركها جعل التجارة الخارجية تستخدم لخدمة األغراض العسكرية أوو 

 3.االقتصاديأو لغرض الحصار 
إلى تحسين ، فهناك إجراءات عديدة تهدف ر في توازن ميزان المدفوعاتة تؤثأخيرا فالتجارة الخارجيو      

، كالتركيز على زيادة الصادرات وهذا يمكن أن يتم عن طريق تشجيع التصدير وضعية ميزان المدفوعات
، منها التحديد الكمي لك التركيز على الحد من الوارداتكذوتسهيل عملية التصدير. و بإجراءات تضمن دعم 

التعويض عن الواردات من بعض ، و من السلع الكمالية وشبه الضروريةللواردات حيث تنخفض هذه الواردات 
                                                           

 .21-20بوكونة نورة، مرجع سابق، ص ص   1
، مذكرة ماجستير في (0111-0771دراسة تحليلية قياسية لتأثير األسعار وسعر الصرف على التجارة الخارجية حالة الجزائر )  ،إسماعيل دحماني 2 

 .01، ص 4007تخصص اقتصاد كمي، جامعة الجزائر،  ،العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
 .121، ص 4002ة، )دون ذكر بلد النشر( ، ، دار المعرفة الجامعيمبادئ علم االقتصادأحمد ضياء الدين زيتون،    3
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. وكذلك لتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات يتم يرها عن طريق إنتاجها محليا مثالو غ االستهالكيةالسلع 
 1فرض رقابة على الصرف .

التجارة الخارجية بميزان  ما يربطى التجارة الخارجية، أهميتها وأهدافها، ومن خالل بعد التعرف علو        
 .من خالل المبحث التالي ميزان المدفوعات أهم أساسيات سيتم التعرف على المدفوعات،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .12، ص 4002، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، العالقات االقتصادية الدولية فليح حسن خلف،  1
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 أساسيات حول ميزان المدفوعات  الثاني:المبحث 
 المالية انتقال الموارد المادية و مما يتطلب بعالقات اقتصادية متعددة الجوانب، ترتبط الدول فيما بينها       

جري التعبير عن هذه ، وياألخرىالدول  والبشرية، ويترتب على هذه التحركات التزامات وحقوق لكل دولة اتجاه
الي ي يوضح المركز الم، الذمحددة في حسابات ميزان المدفوعات، وخالل مدة االلتزامات والحقوق بالقيم النقدية

 .لدولة ما اتجاه الدول األخرى
هذا المنطلق  ومن .عليها العالقات النقدية الدولية ويعد هذا الميزان من أبرز األدوات التحليلية التي ترتكز    

 .سيتناول هذا المبحث، ميزان المدفوعات في نقاط محددة
 ماهية ميزان المدفوعات  األول:المطلب 

 وأهمية ميزان المدفوعات. المطلب بتعريفنحاول اإللمام في هذا    
 : تعريف ميزان المدفوعات الفرع األول

 : يزان المدفوعات نذكر منها ما يليهناك عدة تعاريف لم   
  خالل مدةيسجل الحقوق الدولية التي للدولة، والديون الدولية التي عليهاميزان المدفوعات هو بيان ، 

 1.معينة تكون في العادة سنة واحدة
  التي تجري بين مواطني  االقتصاديةميزان المدفوعات هو نظام محاسبي يقيس تدفق جميع العمليات

 2.ول العالم خالل فترة زمنية معينة، تكون عموما سنة واحدةدولة معينة مع مواطني دولة أخرى من د
 نبيةالمساعدات األجالسلع والخدمات والهبات و يان حسابي يسجل قيم جميع ميزان المدفوعات هو ب     

ل فترة الخارجة من هذا البلد خاليع كميات الذهب النقدي الداخلة و جمو  و كل المعامالت الرأسمالية
 3.معينة من الزمن عادة سنة

 فترة يتناول إحصائيات  بأنه سجل يعتمد على القيد المزدوج فوعات عرفه صندوق النقد الدولي ميزان المد
، وذلك بسبب تعاملها مع دولة ما اقتصادياتأو قيمة أصول  زمنية معينة بالنسبة للتغيرات في مكونات

مكونات ما تحتفظ به من ذهب نقدي التغيرات في قيمة أو دول األخرى أو بسبب هجرة األفراد، و بقية ال
 4.اتجاه بقية دول العالموحقوقها حقوق سحب خاصة و 

                                                           
 .212، ص 4001، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  أساسيات االقتصاد الدولي ادل أحمد حشيش، مجدي محمود شهاب،ع  1
 .424، ص 4004، األهلية للنشر والتوزيع، عمان،  إدارة األعمال الدولية )مدخل تتابعي(شوقي ناجي جواد،    2
 .141، ص 4001، قسم االقتصاد، كلية التجارة جامعة اإلسكندرية، االقتصاد الدوليعبد الرحمن يسرى أحمد و آخرون،   3
 .299شقيري نوري موسى و آخرون، مرجع سابق، ص   4
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محاسبي يبين جميع المبادالت هو سجل فميزان المدفوعات يمكن اعطاء تعريف شامل لومما سبق         
 .ة معينة وهي في العادة سنة كاملةالعالم الخارجي خالل فترة زمنياالقتصادية التي تحدث بين الدولة و 

 : أهمية ميزان المدفوعات الفرع الثاني
للبلد بغض النظر  االقتصاديةتعكس بيانات ميزان المدفوعات دالالتها الخاصة التي تعبر عن األحوال        

الدولية في حد  لذلك فإن تسجيل هذه المعامالت االقتصادية عن الفترة الزمنية التي تغطيها دراسة هذه البيانات
 .تها مسألة حيوية ألي اقتصاد وطنيذا
، ويمثل الجسر الذي من كس هيكل وتركيبة االقتصاد القوميمدفوعات في كونه يعفتبرز أهمية ميزان ال      

        جي للدولة من حيث القوة ، كما يكشف المركز الخار يرات الخارجية مع العالمخالله يتم تبادل التأث
العمالت األجنبية و ذلك بما  اتجاهالطلب عليها ب أنه كبيان لعرض العملة الوطنية و هذا إلى جان 1.والضعف

على الميزان كمؤشر  سواق الصرف األجنبي وهنا يمكن االعتماديسهم في تحديد القيمة الفعلية لعملة البلد في أ
حداث التغيرات إالدولية ولتعيين مدى القدرة على  سعر الصرف في تعديل المعامالت االقتصادية استخداملكيفية 

زالة العجز وذلك كوسائل لمنع أو الدولية بغرض استيعاب الفائض أو إ تصاديةاالقفي بعض عناصر العالقات 
، يعكس تغيرات الطلب ومن ناحية2.ميزان المدفوعات الدولية اختاللالمتولد عن  االنكماشلتخفيف التضخم أو 

إلى بيان  إلضافة، هذا باالطلب األجنبي على صادرات الدولةتغيرات ي على السلع والخدمات الخارجية و المحل
األمر  ع المتبادلة،نوع السلالخارجية من حيث حجم المبادالت و على هيكل التجارة  أثر السياسات االقتصادية

ومن ناحية أخرى فهو 3للدولة ونتائج السياسات المتبعة. االقتصادييمكن من متابعة مدى تطور البنيان  الذي
قتصادية التي تربط الدولة مع العالم الخارجي هي نتيجة ارجي للدولة حيث أن المعامالت االيقيس الوضع الخ

 4.عكس الوضع الخارجي للدولة، وهي بذلك تالخارجي االقتصاداندماجه في 
 
 
 

  

                                                           
، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، العالقة التبادلية بين سعر الصرف وسعر الفائدة وانعكاسها على ميزان المدفوعاتسمير فخري نعمة،    1

 .72، ص 4022
 .417-412، ص 4002، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، تحليل االقتصاد الدوليهوشيار معروف،   2
 .21، ص 4001، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، االقتصاد الدولي العالقات االقتصادية والنقدية الدوليةزينب حسين عوض اهلل،   3
 .410، ص 4002، الدار الجامعية،  التجارة الخارجية السيد محمد أحمد السريتي،  4
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 : عناصر ميزان المدفوعاتالمطلب الثاني
جميع ، يحتوي الجانب المدين على جانبين أحدهما مدين واآلخر دائن يقسم ميزان المدفوعات أفقيا إلى       

، أما الجانب الدائن فيحتوي على جميع عات من البلد إلى البلدان األخرىالمعامالت التي ينتج عنها مدفو 
 1.ا دخول مدفوعات أجنبية إلى البلدالمعامالت التي ينتج عنه

كل منها مجموعة من المعامالت  ، بحيث تضموعات إلى حسابات أو موازين فرعيةويقسم ميزان المدف      
يختلف فائض  و ، وقد تكون هذه الحسابات في حالة عجز أو مالية المتماثلة من حيث الطبيعيةالصادية و االقت

يقسم ميزان  هو الذي إال أن التقسيم األكثر اتفاقا، فتعددت هذه التقسيمات التقسيم حسب كل وجهة نظر
حساب العمليات الجارية ، حساب رأس المال، حساب عمليات التسويات الرسمية و أخيرا حساب  المدفوعات إلى
 2السهو والخطأ.

يشمل المعامالت الدولية التي يكون من شأنها حساب العمليات الجارية أول عنصر لميزان المدفوعات هو       
ك يطلق عليه أحيانا اسم حساب لذلنقصانه، و بة مباشرة سواء بزيادته أو التأثير على حجم الدخل القومي بصور 

 ري وحساب التحويالت؛يقسم هذا الحساب إلى حسابين فرعيين هما الحساب التجاالدخل. و 
افة ويقسم الحساب التجاري بدوره إلى حسابين فرعيين هما حساب التجارة المنظورة وهو الذي يتضمن ك     

التي تمر بحدود الدولة الجمركية. وأما حساب التجارة غير  لع الماديةالواردات من السالبنود المتعلقة بالصادرات و 
الخدمات والسياحة و التأمين مثل خدمات النقل و  الخارجلة و لمتبادلة بين الدو يشمل كافة الخدمات االمنظورة 

خدمات ما التي يمثل في حقيقته إ االستثمارات، هذا فضال عن بند دخل حكومية إلى جانب الخدمات المتنوعةال
 ا رأس المال األجنبي إلى الداخل؛أداه
بل، أي أنها أما حساب التحويالت فيتعلق بمبادالت تمت بين الدولة والخارج خالل فترة الميزان بدون مقا      

على بند يشتمل هذا الحساب . و وال يترتب عليها دين أو حق معين ،عمليات غير تبادلية، أي من جانب واحد
الحكومة إلى األجانب تسجل في ، فالهبات والمساعدات التي يقدمها األفراد و 3لتعويضاتاواحد هو الهبات و 

راد من األجانب في المساعدات التي تحصل عليها الدولة أو األفلجانب المدين، في حين تسجل الهبات و ا
 4.الجانب الدائن

                                                           
 .402، ص 4002، االسكندرية، ، الدار الجامعيةاالقتصاديات الدوليةعبد الرحمن يسري أحمد،   1
 .407-402، ص 4002دار الجامعة اإلسكندرية، ، اقتصاديات دولية حمود يونس، نجار علي عبد الوهاب،محمد م  2
 .204، ص 2222، نظرة عامة على بعض القضايا، دار الجامعة الجديدة للنشر، االقتصاد الدوليزينب حسين عوض اهلل،   3
تخصص بنوك وتأمينات، جامعة  ،، مذكرة ماجستير في العلوم االقتصاديةالجزائر ر الصرف و التوازن الخارجي دراسة حالةسياسة سعحنان لعروق،   4

 .09، ص 4001منتوري قسنطينة، 



 الميزان التجاري في إطار التجارة الخارجية                             صل األولالف
 

13 
 

يسجل في هذا الحساب حركات رؤوس األموال بين البلد وبقية  أما ثاني عنصر هو حساب رأس المال، حيث  
كذلك التغيرات في األصول االحتياطية ، و أو مديونية البلد الخارجية ائنيةدالعالم التي ينشأ عنها تغير في مركز 

الحساب  البنود التي نجدها في هذاميزان المدفوعات. و ذلك خالل الفترة المحددة التي يعد عنها الرسمية للبلد، و 
 ؛األموال قصيرة األجلهي رؤوس األموال طويلة األجل ورؤوس 

حولة من أو إلى الخارج بقصد استثمارها حركات رؤوس األموال طويلة األجل وتشمل رؤوس األموال الم      
، فعندما يستثمر المقيمون في الخارج أي مدفوعات لألجانب هنا يقيد مدينا ألجل طويل، أي لمدة تزيد عن السنة

. و في مقابل هذه المدفوعات يحصل المستثمرون الوطنيون على حساب رأس المال بميزان المدفوعات( في -)
أما  ،االستثمارالحق عندما يتم تصفية  حقوق مالية على األجانب التي سوف تتحقق كمقبوضات نقدية في تاريخ

هنا يقيد دائنا )+( في حساب رأس المال أي تواجه تدفق رؤوس أموال للداخل، و عندما يستثمر األجانب في البلد 
انب ، وفي المقابل يحصل المستثمرون األجمقبوضات نقدية بالنسبة للمقيمين بميزان المدفوعات ألنه يتضمن
 1.على حقوق مالية على المقيمين

يتم فيها التعامل خالل فترة زمنية  التي المعامالت رؤوس األموال قصيرة األجل هي أما بالنسبة لحركات      
. مثل العمالت األجنبية، والودائع المصرفية، واألوراق المالية قصيرة األجل والكمبياالت طولها أقل من سنة

بين الدول وال شك أن هذه األشكال من التحويالت  انتقالهاعادة بسيولتها الفائقة وسهولة  االستثماراتوتتسم هذه 
، بمعنى قد تضيف أو تنقص من تلك دينا للقطر على الخارج أو بالعكسالرأسمالية تشكل في النتيجة حقا أو 

 2.دية المختلفة على العالم الخارجيقتصاالديون للبلد بوحداته االأو  الحقوق
التدفق الداخلي يات التسويات الرسمية، حيث يسجل حركات )أما العنصر الثالث فيتمثل في حساب عمل      

سائلة للحائزين الرسميين األجانب، والتغير غير الالسائلة و  االلتزاماتالتغير في  ( وذلك لحسابوالتدفق الخارجي
 الرسمية للدولة إلى ما في حوزته من االحتياطيةتشير األصول في األصول االحتياطية للدولة خالل سنة. و 

 .لخاص بها في صندوق النقد الدوليوحقوق السحب الخاصة و مركز الذهب ا ذهب و عمالت قابلة للتحويل
الرسمية للدولة حتياطية لة نحو الحائزين الرسمين األجانب، والنقص في األصول االالدو  وتسجل زيادة التزامات

تياطية حجانب، والزيادة في أصوله االائزين األالدولة نحو الح التزامات، أما النقص في في الجانب الدائن
، وذلك عن ة الحسابية لميزان المدفوعاتيتسو الغرض من هذا الحساب هو الو  3.الرسمية في الجانب المدين

                                                           
 .440-429ص   ،  ص4004توزيع، اإلسكندرية، يناير  –نشر –، التجارة الخارجية والتمويل، الدار الجامعية طبع االقتصاد الدوليكامل البكري،   1
 .22، ص 4000، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  العالقات االقتصادية الدولية والتنميةجمال الدين لعويسات،   2
 .419، ص 4024، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، التمويل الدولي مدخل حديث عبد الكريم جابر العيساوي،  3
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، ويقصد بالعجز هو العجز ة تكون لصافي العجز أو الفائضيوالتسو  ،االحتياطات الدوليةطريق تحركات 
. حيث تسعى الحكومات لتحقيق التوازن في ما يحقق التوازن المحاسبيت عادة ألن ميزان المدفوعا  االقتصادي

 ميزان المدفوعات وهناك نوعين من التوازنات األول هو التوازن المحاسبي الذي يتم وفقا لقاعدة القيد المزدوج
ن يحدث يجب توازن الطرفي ، ولكية يكون فيها طرفان أحدهما دائن واآلخر مدينو هذا يعني أن كل معامل 

قتصادي وهو تركيز النظر في الحسابات التي يشمل ميزان المدفوعات  محاسبيا. أما الثاني فهو التوازن اال
ن الحساب الجاري على سبيل ، كتواز س على الميزان بأكمله دفعة واحدة، أي توازن كل حساب على حدىولي

 1.المثال
تسجل مرتين في فإن كل عملية تقوم بها الدولة لمزدوج اتبعا لطريقة القيد وأخيرا  حساب السهو والخطأ و    

. و عليه و حسب هذه الطريقة ميزان المدفوعات، مرة في الجانب المدين وأخرى في الجانب الدائن أو العكس
مع ، بمعنى هناك تعادل بين إجمالي العناصر الدائنة ل محاسبي لجانبي ميزان المدفوعاتسيكون هناك تعاد

ن قلما يتحقق في الواقع هذا التواز  ن، إال أيد ميزان المدفوعات يكون متوازنا(رص) إجمالي العناصر المدينة
الكلية لكل من الجانبين الخطأ لخلق التوازن الحسابي بين القيمة العملي وهنا يتم اللجوء إلى حساب السهو و 

عدم التوازن بين خلل و صغر في ميزان المدفوعات. ويرجع ال. ويظهر هذا الحساب في الجانب األالدائن والمدين
والخدمات المتبادلة نتيجة الختالف أسعار  الخطأ في تقييم السلعلحدوث أحد السببين إما وهذا راجع القيدين 

ما لسبب الخلل الناجم عن تغير قيمة العملة فمثال عندما ينتاب الخوف مستوردا في دولة ما إ، صرف العمالت
، وعليه يكون هذا الدفع مستورد بدفع قيمة الواردات مقدماا يقوم القيمة عملة الدولة المصدرة هن ارتفاعمن 

 2.صدر استيراد غير مسجل لرأس المالبالنسبة للم
 : كاآلتيفوعات ميزان المد عناصرومن خالل ما سبق يمكن تمثيل    
 
 
 
 
 

                                                           
 .417ص فليح حسن خلف، مرجع سابق،   1
، مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية تخصص   العملة األوروبية الموحدة ''اليورو'' وانعكاساتها على ميزان المدفوعات الجزائري سامية مقعاش،  2

 .92، ص4007اقتصاد دولي، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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يا ـات أفقـيزان المدفوعـم  

ينجانب مد  جانب دائن    

 

                           

 : مكونات ميزان المدفوعات أفقيا(01-01شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .238من إعداد الطالبة باالعتماد على عبد الكريم جابر العيساوي، نفس المرجع السابق، ص:  المصدر:
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 ( 407-402ص  مرجع سابقمحمد محمود يونس، نجار علي عبد الوهاب، على  باالعتمادمن إعداد الطالبة  :المصدر
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حساب العمليات 
 الجارية

 حساب تجاري

 حساب تجارة منظورة

منظورة غحساب التجارة   

حساب تحويالت من جانب 

 حساب رأس المال 
 رؤوس أموال طويلة األجل 

 رؤوس أموال قصيرة األجل

 حساب عمليات التسويات الرسمية

 حساب السهو و الخطأ

 (: مكونات ميزان المدفوعات عموديا 02-01) شكل رقم                                   
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 ميزان المدفوعات و طرق تسويته  اختالل: توازن و الثالثالمطلب 
ففي هذا المطلب سنتناول توازن  ،وأهميته وضرورة توازنه ميزان المدفوعات مفهومتطرقنا فيما سبق إلى    

 .واختالل ميزان المدفوعات وطرق تسويته
 : التوازن في ميزان المدفوعات الفرع األول

في المدفوعات  للدائنيه يعرف توازن ميزان المدفوعات على أنه الحالة التي تكون فيها المديونية مساوية      
زن يقودنا الحديث عن توازن ميزان المدفوعات إلى الفصل بين نوعين من التوازنات هي التواو  .المختلفة

 المحاسبي و التوازن االقتصادي؛
، ونظرا مجموع الحسابات المدينةوي مجموع الحسابات الدائنة مع التوازن المحاسبي ويقصد به تسا      

ال حصائية من طرف المصالح الخاصة بإعداد ميزان المدفوعات قد للمشاكل المصادفة في جميع المعلومات اإل
حصائيات لذلك يضاف بندا اصطناعي متعارف قيم المدفوعات نتيجة لعدم دقة اإلمع تتطابق قيم المتحصالت 

'' تسجل فيه الفجوة الناتجة عن عدم تساوي مجموع الجانب الدائن مع الجانب المدين ببند ''السهو و الخطأعليه 
 قق بذلك التوازن الحسابي للميزان؛ليتح
ه الدولة من التي تتحصل علييرادات في ظلها اإل تكافئقتصادي ويقصد به الحالة التي أما التوازن اال      

الناشئة عن  التحويالت الرأسمالية طويلة األجل إلى الداخل مع المديونياتمات و صادراتها من السلع والخد
 1التحويالت الرأسمالية طويلة األجل إلى الخارج.وارداتها من السلع والخدمات و 

م بنود معينة في ميزان المدفوعات، وهي المعامالت تعادل أصول وخصو  االقتصاديكما يستوجب التوازن    
ها وبغض النظر عن الوضع اإلجمالي للميزان، وهذا لما تحققه من ربح المعامالت التي تتم لذات، وهي المستقلة

، وتلقي وتقديم الخدمات أو الحصول عليها ،استيرادها، ومثال ذلك تصدير السلع أو أو من إشباع لمن يقوم بها
 استثمارات أجنبية أو القيام بها؛

إلى حالة أو وضع ميزان نما تجري بالنظر ا  ، و ذاتهاالتي ال تتم لتسوية و العمليات فتسمى ببنود ال أما باقي      
. ويوصف ميزان المدفوعات بأنه متوازن أو مختل والهدف منها هو توازن الجانب الدائن مع المدين ،المدفوعات
 2.النظر على العمليات التلقائية والمستقلة و حدها عندما يركز اقتصاديا

 

                                                           
 .22ص   4002، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة،  محاضرات في االقتصاد الكلي محمد العربي ساكر،  1
مذكرة ماجستير، ، (0117-0791السياسة المالية و دورها في تحقيق التوازن الخارجي )الميزان التجاري( دراسة حالة الجزائر )يحياوي عبد الحفيظ،  2 

 .21-22، ص 4022تخصص تجارة دولية، المركز الجامعي بغرداية، 
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 ميزان المدفوعات  اختالل: الفرع الثاني
م التوازن بين الجانبين الدائن والمدين في المعامالت يعرف الخلل في ميزان المدفوعات بأنه حالة عد      

ذا الخلل البد أن يتم التخلص ها يكون ميزان المدفوعات في حالة اختالل و ، فإذا تحقق عجزا أو فائض1التلقائية
لل ويتعلق ذلك إجراءات معينة لعالج هذا الخ اتخاذجب على الدولة ، كما أنه يسبب مشكلة للدولة وهنا يمنه

شكلة األساسية في ، حيث أن الفائض من الممكن أن يتم التخلص منه سريعا ولكن تبقى المأساسا بعالج العجز
 2.عالج هذا العجز

اختالل ، عرضياختالل ، ع مختلفةختالالت حيث نميز بين أنوايتعرض ميزان المدفوعات عادة لال      
 موسمي، اختالل دوري واختالل هيكلي؛

، كإصابة المحاصيل لتي يتعرض لها نتيجة عوامل طارئةختالل العرضي ويقصد به التقلبات المؤقتة ااال     
 راعي يعتمد على محصول رئيسي واحد؛في بلد ز  الزراعية باآلفات

على ميزان المدفوعات على مدار العام نتيجة العوامل  ختالل الموسمي ويقصد به التقلبات التي تطرأأما اال      
الموسمية مما قد يترتب عليه زيادة الصادرات في فترة ثم زيادة الواردات في الفترة التالية وتدهور ميزان 

 3المدفوعات في النصف الثاني من العام.
، بحيث في فترات اد الرأسماليالتي تنتاب االقتص قتصاديةواالختالل الدوري يحدث نتيجة للتقلبات اال     

يقل أو الكساد ينخفض مستوى التشغيل و  داد الدخل القومي وترتفع األسعار، أما في حالة اإلنعاشالرخاء يز 
ة كل خمس سنوات إلى خمسة ، وهذه التغيرات تحدث في العادة بصورة متكرر الدخل القومي وتنخفض األسعار

 4.ورية االقتصاديةطلق عليها بالتقلبات الد، لذلك يعشر سنة
قتصاد القومي من انتقال االهو الذي يظهر في الميزان التجاري بصفة خاصة خالل االختالل الهيكلي و     

، في حين يرة خالل الفترات األولى للتنمية، حيث أنه تزداد الواردات زيادة كبى مرحلة النمومرحلة التخلف إل
المستمر  ، ويرجع السبب في زيادة الواردات هو الطلبعلى زيادة الصادرات بنفس الدرجة القدرة انعداميقابلها 

 ويمكن معالجةاس المال الالزم للنمو االقتصادي الوسيطة التي تحتاجها الدولة لتكوين ر على السلع الرأسمالية و 

                                                           
 .21بي ساكر، مرجع سابق، صمحمد العر   1
 .100، ص 4009، دار الفتح للتجليد الفني، االسكندرية،  مبادئ االقتصاد الدولي مان عطية ناصف، هشام محمد عمارة،إي  2
 .19، ص 4020، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر،  االقتصاد الدوليطارق فاروق الحصري،   3
مذكرة ماجستير في علوم التسيير، تخصص نقود ومالية، جامعة  ،الجزائرلصرف على ميزان المدفوعات دراسة حالة أثر تقلبات سعر احميدات عمر،   4

 .20، ص 4022، 01الجزائر 
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ل يكون نتيجة النمو طوي االختاللوبهذا فإن هذا 1هذا الخلل عن طريق حركات رؤوس األموال طويلة األجل.
 ما؛ األجل الذي يخضع له اقتصاد

من األسباب من أهمها التقييم الخاطئ لسعر صرف العملة المحلية وهذا  يعود هذا االختالل إلى مجموعة      
، فإذا كان سعر الصرف المعتمد لدى ذلك القطر يزان المدفوعات وسعر الصرفموقف ملوجود عالقة وثيقة بين 

ظر األقطار أسعار السلع للقطر ذاته من وجهة ن ارتفاعلعملة قطر أكبر من قيمتها الحقيقية فسيؤدي ذلك إلى 
ي حدوث عجز في ميزان المدفوعات بالتالاألخرى مما يؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي على تلك السلعة و 

ه األسباب تتعلق هذمتها. وكذلك توجد أسباب هيكلية و ة تقييم العملة بأقل من قييحدث العكس في حالو 
هيكل الناتج الوطني وينطبق هذا على ني خاصة هيكل التجارة الخارجية و قتصاد الوطبالمؤشرات الهيكلية لال

خارجي الدول النامية التي تعتمد في صادراتها على التركيز السلعي حيث تتأثر هذه الصادرات بمرونة الطلب ال
 2.ألسواق العالميةعليها في ا

التقلبات هي تلك ي تمر بها الدول المتقدمة عادة و إلى أسباب دورية تتعلق بالتغيرات الدورية الت باإلضافة       
الركود التي و  ، مثل حاالت الرخاءتدعى بالدورات التجاريةالدول و  قتصادي لتلكالتي تحدث في النشاط اال

ي تتفاوت من حيث أوقات بدايتها ، فهفي جميع الدول المختلفة فس الوقت، فهي ال تحدث في ناتحصل دوري
في حالة حدوث ختالل كما اأخيرا الظروف الطارئة حيث تحصل أسباب عرضية تؤدي إلى حدوث وحدتها. و 

حتما على صادرات  ، فهذه الحاالت ستؤثرحالة تدهور البيئة السياسية كاإلضراب مثال فيالكوارث الطبيعية و 
، وقد الصادرات من النقد األجنبي خصوصانخفاض في حصيلة هذه ا، وما يترتب عليه من يةالدولة المعن

  3يصاحب ذلك تحويالت رأسمالية إلى الخارج مما يسبب حدوث عجز في ميزان المدفوعات.
 ختالل ميزان المدفوعات ا: طرق تسوية الفرع الثالث

فهناك  ،عن االختالل في ميزان المدفوعات الوطني بأضرار جسيمة ناتجة االقتصادألجل عدم إلحاق       
 .رق من أجل تسوية وتصحيح االختاللط
ختالل ميزان المدفوعات التصحيح عن طريق آلية السوق حيث ترتبط هذه الطريقة امن طرق تسوية      

رة في الوقت الحاضر و تأخذ هذه بمراحل مختلفة مر بها النظام النقدي الدولي فهي ال يعتمد عليها بالضرو 
ويتطلب  الطريقة ثالثة أشكال أولها التصحيح عن طريق آلية األسعار ويختص هذا الشكل بفترة قاعدة الذهب 

                                                           
 .422شقري موسى وآخرون، مرجع سابق، ص   1
 . 22محمد العربي ساكر، مرجع سابق، ص   2
، مذكرة ماجستير، تخصص تجارة دولية، ( 0117-0771أثر التغير في سعر الصرف على التوازن االقتصادي دراسة حالة الجزائر ) أويابة صالح، 3 

 .99، ص 4022المركز الجامعي بغرداية، 
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ثة شروط أساسية ثبات أسعار الصرف، االستخدام الكامل لعناصر االنتاج في القطر ومرونة تطبيقها ثال
نه يعني دخول كميات كبيرة من الذهب يرافقها حالة حدوث فائض فإة حركتهما، ففي األجور أي حرياألسعار و 

 انخفاض ، وسيترتب عن ذلك من جهةفي األسعار المحلية ارتفاعم عنه زيادة في عرض النقود األمر الذي ينج
ية حتى ، وتستمر هذه العملاع في استيرادات القطر من الخارج، ومن جهة أخرى ارتفصادرات القطر إلى الخارج

. وبهذا فإن البنك المركزي في حالة الفائض ما في حالة حدوث عجز ستكون العكس، أد التوازن إلى الميزانيعو 
ي إلى تدفق األموال إلى ( مما سيؤدالسيولة المحلية الرتفاعممنوحة )يقوم بخفض سعر الفائدة على القروض ال

أما في حالة العجز فيقوم برفع سعر الفائدة  ،ح إلعادة توازن الميزانبالتالي التخلص من الفائض المتاالخارج و 
عادة توازن الميزان.من أجل جذب األموال األجنبية إلى الداخل وبهذا ست أما  1زداد السيولة في السوق المالية وا 

ة التخلي هي اآللية المتبعة في حالهو التصحيح عن طريق سعر الصرف و  الشكل الثاني من طريقة آلية السوق
، دم تقيده من قبل السلطات النقديةعاتخاذ سعر صرف حر و ويتطلب تطبيقها شرطان  الدولية عن قاعدة الذهب

المحلية في أسواق ففي حالة العجز في الميزان يكون القطر بحاجة إلى عمالت أجنبية وبهذا تقوم بعرض العملة 
سواق، وبهذا ستكون انخفاض سعرها في هذه األ، فزيادة عرض العملة المحلية سيؤدي إلى الصرف األجنبية
وف يزداد الطلب على الخدمات األجنبية و بهذا سالمنتجة منخفضة مقارنة بالسلع و  الخدماتأسعار السلع و 
أسعار المنتجات األجنبية  وتستمر  استيراداته نظرا الرتفاع انخفاض، وبهذا تزداد صادراتها مع منتجات القطر

أما الشكل الثالث  2.المدفوعات، وفي حالة الفائض يحدث العكسعود التوازن إلى ميزان هذه العملية حتى ي
 الكيندياتية المصاحبة للتحليل آلية السوق هي التصحيح عن طريق الدخول وهي اآللية الذاألخير في طريقة و 
ثبات أسعار الصرف، جمود األسعار أي  أهم شروطهاو  3،االقتصاديالتركيز على المتغيرات الكلية في التحليل و 

ير على الدخل تحت تأثير مضاعف االنفاق. نفاق العام للتأثثباتها واالعتماد على السياسة المالية وخاصة اال
فوعات يؤدي إلى تغير في مستوى االستخدام ختالل الحاصل في ميزان المدومضمون هذه النظرية هو أن اال

، ففي حالة حدوث حت تأثير مضاعف التجارة الخارجيةهو تستوى الدخل المحقق و ي في مبالتالواإلنتاج للبلد و 
نفاق المحلي وزيادة زيادة اإلهذا يترتب كون الصادرات أكبر من الواردات و فائض في ميزان المدفوعات حيث ت

السلطات . فتقوم والعكس في حالة حدوث عجز يؤدي بالنتيجة إلى عودة التوازنالدخل فترتفع الواردات مما 
يتم  ، حيثدوات هذه السياسة هي سعر الفائدةمن أهم أسياسة النقدية لمعالجة هذا الخلل، و ال المالية باستخدام

                                                           
 .242 -249، ص 2222، مجدالوي للنشر، عمان، التمويل الدولي عرفان تقي الحسين،  1
 .20، ص 4021، دار األيام للنشر والتوزيع، عمان، التمويل الدولي ،  نبيدي وآخرو رائد عبد الخالق عبد اهلل الع  2
، مذكرة ماجستير في العلوم  (0111 -0771تحرير التجارة الخارجية وانعكاساتها على تطور  ميزان المدفوعات الجزائري خالل الفترة ) العيدي خليفة، 3 

 .42، ص 4004االقتصادية، تخصص تخطيط، الجزائر، 
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ا سيؤثر على حجم اإلنفاق الكلي وهذا الذي يؤدي إلى رفع سعر الفائدة ممخفض عرض النقد في التداول و 
 1.األموال وهذا ما يؤدي إلى توازن الميزان يشجع على تدفق رؤوسهو ما ، و االستثمارينفاق النخفاض اإل

، والتي تعتمد على لغرض تفادي عيوب األشكال السابقةطريقة باإلضافة الى األشكال الثالثة السابقة اعتمدت 
ي تؤثر على جراء تخفيض قيمة العملة التإالتغيرات المترتبة على تغير سعر صرف العملة خاصة من خالل 

 عرض الصرف األجنبي أو الطلب عليه بالتالي ستؤثر على حيث تزداد الصادرات و الموقف التجاري للبلد، 
أن اإلضافة التي قدمتها هذه الطريقة هو أن سياسة تخفيض قيمة العملة  ، حيثمن ثم سيتأثر ميزان المدفوعاتو 

المحلية  قد ال تؤدي إلى الهدف المتوخاة منها و هذا راجع لسبب أن نجاح عملية تخفيض قيمة العملة المحلية 
آثار عملية . أما السبب اآلخر هو أن مرونة الطلب على صادرات البلد واستيراداته يتوقف في المقام األول على

( اصة مدى القدرة االستيعابية له )االمتصاصو خ  لالقتصادالتخفيض على العملة ستعتمد على معطيات مهمة 
 2.مختلفة على حالة ميزان المدفوعات. حيث أن لكل هذه األوضاع آثارها الأي على درجة التوظف السائدة

، في هذه الحالة ات هي طريقة تدخل السلطات العامةميزان المدفوع اختاللأما الطريقة الثانية  لتسوية        
إجراءات تتخذ داخل ختالل ميزان المدفوعات فهناك ت إلى العديد من السياسات لعالج اتلجأ هذه السلطا

عمالت األجنبية في السندات المحلية لألجانب للحصول على الوطني التي تتمثل في بيع األسهم و قتصاد الاال
أدوات السياسة  واستخدام ب للحصول على النقد األجنبي ألجانبيع العقارات المحلية ل ، كذلكحالة حصول عجز

الصادرات من  ستيرادات مثل نظام الحصص أو الرسوم الجمركية وتشجيععلى اال التجارية المختلفة للضغط
في تصحيح هذا  حة لدى القطرالدولية المتا استخدام الذهب واالحتياطاتجراء هو إآخر و  ،أجل تحقيق التوازن

المصادر إلى القروض الخارجية من  اللجوءالوطني هي  االقتصادأما اإلجراءات التي تتخذ خارج  3.الخلل
السلطات العامة في الذهبي إلى الخارج وبيع األسهم و السندات التي تملكها  االحتياطي، بيع جزء من المختلفة

 4.على النقد األجنبيألقطار للحصول المؤسسات األجنبية لمواطني تلك ا
 المؤثرة في ميزان المدفوعات  االقتصادية: العوامل المطلب الرابع

االختالف في  ،، معدل نمو الناتج المحليميزان المدفوعات من بينها التضخمهناك عدة عوامل تؤثر على       
 .طريقة تأثير مغايرة للعامل اآلخر، فلكل عامل أسعار الفائدة وسعر الصرف

                                                           
 .209محمد العربي ساكر، مرجع سابق، ص   1
 .212 -211عرفان تقي الحسني، مرجع سابق، ص   2
 .21 -24رائد عبد الخالق عبد اهلل العبيدي وآخرون، مرجع سابق، ص   3
 .222محمد العربي ساكر، مرجع سابق، ص  4
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ترتفع الواردات فتنخفض الصادرات و  ،لمحلية مقارنة باألسعار األجنبيةاألسعار ا ارتفاعالتضخم يؤدي إلى      
 المقارنة مع أسعار السلع المحلية؛نظرا ألن أسعار السلع األجنبية تصبح أكثر جاذبية بالنسبة للمقيمين ب

 انخفاض، ويحدث العكس في حالة رداتنة إلى زيادة الطلب على الواوتؤدي زيادة الدخل في دولة معي     
 دخل إذ ينخفض الطلب على الواردات؛ال
 سعر الفائدة المحلية إلى ارتفاعوالتغير في أسعار الفائدة يبدي أثرا على حركة رؤوس األموال ، فيؤدي      

ى خروج سعر الفائدة المحلي يؤدي إل انخفاض، وعلى العكس من ذلك فإن رؤوس األموال إلى الداخل ارتفاع
 أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين؛ رؤوس األموال، وذلك ألن المراكز المالية العالمية األخرى تصبح

والخدمات المنتجة محليا وتجعل القيمة الخارجية للعملة إلى خفض القدرة التنافسية للسلع  ارتفاعويؤدي        
زيادة بتخفيض سعر الصرف إلى  العكس من ذلك يؤدي، وعلى ات أكثر جاذبية بالنسبة للمقيمينأسعار الوارد

 1.بالنسبة للمقيمين ، وتجعل أسعار الواردات أقل جاذبيةالقدرة التنافسية للصادرات
أهم عناصره سنقوم بمعرفة أن الميزان التجاري هو أحد و  رأينابعد التعرض ألهم مفاهيم ميزان المدفوعات، و     

 ي في المبحث الموالي.بعض المفاهيم حول الميزان التجار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .22، ص 4001للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، المؤسسة الجامعية  ،العالقات االقتصادية الدوليةبسام الحجار،   1
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 المبحث الثالث: أسس نظرية للميزان التجاري
السلطات السياسية واالقتصادية ترسانة من األدوات التي تستعين بها عند رسم سياستها االقتصادية تمتلك       

يعتبر من أهم المعايير التي تقاس بها  المالية والنقدية ويعتبر ميزان المدفوعات واحد من أهم هذه األدوات. كما
الكثير من المؤشرات االقتصادية ويعتبر الميزان التجاري أحد أهم الحسابات في ميزان المدفوعات ألنه يعكس 

 أهم العالقات االقتصادية الدولية.
 المطلب األول: مفهوم الميزان التجاري 

، فيمكن تعريف الميزان مجملها تصب في سياق واحدتعددت المفاهيم حول الميزان التجاري حيث أن       
ويعرف بأنه ذلك الجزء من ميزان المدفوعات  1الفرق بين قيمة صادرات دولة ما وقيمة وارداتها، التجاري بأنه

ويقصد بالميزان  2.األشياء الملموسة سواء كانت المستوردة أو المصدرة لدولة ما الذي يتعلق بالبضائع أو
الواسع  هو المعنى وهذا رصيد العمليات التجارية، أي المشتريات والمبيعات من السلع والخدمات. أيضا التجاري
 التجاري المألوف استخدامه حاليا؛ للميزان

يمكن أن يكون الميزان التجاري موجبا أو سالبا، فإذا كان رصيده إيجابي فهو يعني أن كمية صادرات البلد       
 كندا، ألمانيا يسمى "الفائض التجاري" نقول إذا "فائض في الميزان" أو ما ن وارداتهامن السلع والخدمات أكثر م

الميزان أما إذا كان رصيد اليابان هم أمثلة عن الميزان التجاري اإليجابي، أي أنها تتمتع باقتصاد مستقر. 
ال يصدر  أنه نقول إذا فهو يعني أن كمية صادرات البلد من السلع والخدمات أقل من وارداتهاالتجاري سلبي 

بالقدر الكافي وهذا ما يسمى "بالعجز التجاري" ال ينبغي بالضرورة أن ينظر إلى هذا المفهوم بنظرة سلبية بل 
البلدان ذات االقتصاد المتنامي مثل الواليات المتحدة األمريكية وهونغ فاالقتصادية،  كحدث دوري متصل بالدورة

ذه الدول لها القدرة لمواجهة الطلب المحلي الضخم في فترات التوسع كونغ وأستراليا بها عجز تجاري ه
 االقتصادي. فلميزان التجاري السلبي هو أمر أكثر صعوبة في البلدان الفقيرة التي تعتمد في نموها واقتصادها

 3على أيدي االستثمار األجنبي.
تسجل به كافة العمليات الخاصة بانتقال ذلك الحساب الذي  ومما سبق يمكن تعريف الميزان التجاري على أنه   
 ، ويمكن أن يكون في حالة  فائض أو عجز.ع والخدمات من الدولة إلى خارجهاالسل

                                                           
،  ص 2222،  دار المريخ للنشر الرياض،االقتصاد الكليجيمس جوارتني، ريجارد استروب، ترجمة وتعريب عبد الفتاح عبد الرحمن، عبد العظيم محمد،   1

121. 
 .197، ص 4002، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، المعجم االقتصادي جمال عبد الناصر،  2
، مذكرة ماجستير، مدرسة الدكتوراه التسيير الدولي للمؤسسات، أثر تغيرات سعر الصرف على الميزان التجاري دراسة حالة الجزائر عبد الجليل هجيرة، 3

 .27-22، ص 4024تخصص مالية دولية، جامعة أبي بكر بالقايد تلمسان، 
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 المطلب الثاني: مفهوم الصادرات والواردات
الصادرات والواردات، لهذا سيتم التعرف على مفهوم كل من الصادرات يتمثل في الميزان التجاري      

أنواع السلع والخدمات التي  مفاهيم متعددة فهي تمثل كافة لقد أخذت مفاهيم الصادرات والوارداتف والواردات.
 تصدر أو تستورد.

تعرف الصادرات على أنها ذلك الجزء من الناتج الوطني الداخلي المباع إلى العالم الخارجي بمعنى آخر     
فالصادرات تعرف بأنها سلع وخدمات وأصول رأسمالية تباع إلى  1،تمثل جزءا من الطلب على الناتج الوطني

دول خارجية متحركة من الدول المنتجة لها، ويمكن أن تكون تدفقات سلعية وخدمية وقد تكون تدفقات ألصول 
مع العلم أن هيكل الصادرات يشمل على جانبين هما التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للصادرات.  2رأسمالية.

       يعبر التركيب السلعي عن طبيعة التركيب الهيكلي لالقتصاد القومي فكلما تنوعت مكوناته السلعية  حيث
توزعت أهميتها النسبية على أكبر عدد من السلع المصدرة، دلت على تطور الهيكل االنتاجي، وقلت المخاطر و 

ى عكس ذلك فكلما انخفضت المكونات التي تواجهها صادرات الدولة في الحصول على العوائد األجنبية. وعل
السلعية للصادرات و ارتفعت درجة تركزها، دلت على تخلف الهيكل االنتاجي. أما التوزيع الجغرافي للصادرات 

 زت هذه الصادرات في أسواق محدودةفهو يعبر عن وجهة الصادرات نحو األسواق الخارجية، لذلك فكلما ترك
 3لالقتصاد القومي باإلضافة الى حالة التخلف.ارتباطا بتصاعد درجة تركزها السلعي، دلت على حالة التبعية 

الذي يتم استعماله في حدود من الناتج الوطني للدول األخرى و على أنها الجزء  فيمكن تعريفها الوارداتأما       
ارج حدود هذه الدول، حيث يتم بيع هذه السلع إلى والخدمات من خ هذه الدول عن طريق تدفق استيراد السلع 

فالواردات  4.لهذه السلع المواطنين داخل الدولة، و تصب قيمة هذه السلع في مصلحة الدولة األجنبية المنتجة
حيث أن زيادة  5هي جميع السلع والخدمات المقدمة من غير المقيمين للمقيمين بمقابل،من السلع والخدمات 

الخدمات المحلية لذلك فإنها تطرح من قيمة الناتج ؤدي إلى تخفيض الطلب على السلع و الواردات سوف ت
إن تحليل الهيكل السلعي للواردات له أهمية في بيان . 6نتاج المنتج داخل حدود الوطناإلالوطني الذي يمثل فقط 

حقيقة توجهات السلطة  طبيعة تطور االقتصاد القومي و درجة ارتباطه وتبعيته للخارج، فإنه يعبر كذلك عن

                                                           
 .210، ص 4000المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ، ديوان التحليل االقتصادي الكلي عمر صخري، 1
 .221، ص 4022، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الطبعة الثانية،  مبادئ االقتصاد الكليداود حسام علي،  2

، ص 2227، دار زهران للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة الثانية، مبادئ االقتصاد، االقتصاد الجزئي و االقتصاد الكلي حربي محمد موسى عريقات، 3
497-499. 

 .17برايس خليفة، مرجع سابق، ص  4
 . http://www.insee.fr ،07/01/4022 ،42:27الموقع اإللكتروني:  5 
 .214-212عمر صخري، مرجع سابق، ص  6

http://www.insee.fr/
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ليهاويتم تسجيل حركة الصا 1السياسية في مواجهة ظاهرة التخلف والتبعية. ، حيث درات والواردات من الدولة وا 
 2تسجل صادرات السلع في حساب دائن وواردات السلع في حساب مدين.

 قتصادياال : أقسام الميزان التجاري و أثرهالثالثالمطلب 
الميزان التجاري ينقسم الميزان التجاري إلى قسمين، األول هو الميزان التجاري السلعي أما الثاني         

يطلق عليه أيضا ميزان التجارة المنظورة الذي يتم من خالله تسجيل كما  وأالميزان التجاري السلعي  .الخدمي
ويعتبر هذا الحساب من أكثر الحسابات قيمة المعامالت في السلع المادية سواء كانت صادرات أم واردات. 

منسوجات، أجهزة درات من السلع المادية )أرز، بصل أهمية في المعامالت الدولية، حيث تسجل فيه الصا
الميزان التجاري أما   3بائية...الخ( بقيد دائن، أما الواردات من السلع )سيارات، معدات، قمح( بقيد مدين.كهر 

         تضم كافة الخدمات المتبادلة بين الدول ان التجارة غير المنظورة، و ا ميز يطلق عليه أيضو الخدمي 
 4)النقل، السياحة، التأمين، دخول العمل، عوائد رأس المال(.

هو الفائض والثاني هو العجز. ألثر االقتصادي للميزان التجاري، فنلمس هناك أثرين األول أما بالنسبة ل      
  الميزان التجاري ليس إال جزءا من ميزان المدفوعات وال يشمل صفقات الخدمات و األموال  على الرغم من أنو 

الواردات في قيمة  الصادراتقيمة عندما تتجاوز ف ويعد مع ذلك ذا داللة كبيرة في رصيده اإليجابي والسلبي.
إلى  المعني، فهو يشير أوال، وهو يعبر عن عوامل صحية في االقتصاد هذا يعبر عليه بالعجز  الميزان التجاري

لقدرة التراكمية للسلعة المصدرة     الفائضة عن الحاجات الداخلية، كما يشير إلى االطاقة اإلنتاجية الواسعة و 
   ؤم مع األذواق في السوق الخارجيةهذا يعني أن الكفاءة في عملية اإلنتاج من حيث التكلفة و الجودة والتالو 
اآلتية من البلدان األخرى، كما يعني الفائض حصول البلد المعني على عملة أجنبية  بما يفوق السلع المماثلةو 

عملته  يضيفها إلى احتياطاته من هذه العملة لضمان تمويل مستورداته و تسديد التزاماته الخارجية و تقوية مكانة
لعاملة التي لوال القدرة على المحافظة على قيمتها الشرائية، كما يعني تشغيل اليد افي أسواق الصرف الدولية و 

التصدير لما أمكن تشغيلها، كما يعني االستمرار في بناء قدرات إنتاجية جديدة لتوسيع طاقات البلد لتلبية حاجاته 
  5و زيادة صادراته.

                                                           
 .499عريقات، مرجع سابق، ص حربي محمد موسى  1
 .429، ص 4020، الدار الجامعية االسكندرية، النقود والبنوك والتجارة الخارجيةجالل جويدة القصاص،  2

 . 424إيمان عطية ناصف، هشام محمد عمارة، مرجع سابق، ص   3
 .27عبد الجليل هجيرة، مرجع سابق، ص   4
العلوم  مذكرة ماستر في ،(0101-0791الصرف على الميزان التجاري دراسة قياسية لحالة الجزائر )أثر تغير سعر  بن طالب فاطمة الزهراء، 5 

 . 17، ص 4021-4024تخصص مالية واقتصاد دولي، جامعة بسكرة، )غير منشورة(،االقتصادية،
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والخدمات المستوردة من  يمثل عجز الحساب الجاري تحويال حقيقيا إلى األجانب أي زيادة قيمة السلعو        
ف في اقتصاد البلد الذي يعانيـه         وهو يكشف عن مواطن الضع 1،رج عن قيمة الصادرات إلى الخارجالخا
يعبر عن قصور الطاقـات اإلنتاجية فيه عن تلبية حاجاتـه، األمـر الذي يضطره إلى االستيـراد لتوفيـر هذه و 

 الحاجات، كما أن نوعية المـواد المستوردة تكشف عن طبيعة الهيكل اإلنتاجـي. 
 ذائي، واستيراد اآلالت فاستيراد المواد الغذائية يبين قصور إنتاج الغذاء فيه عن توفير متطلبات األمن الغ      
التجهيزات يكشف عن قصور صناعة اآلالت و التجهيزات فيه، كما أن العجز المستمر في الميزان التجاري و 

يستنزف احتياطات البلد من العمالت األجنبية و يؤدي به إلى االستدانة من الخارج، كما أن العجز يؤدي في 
قوتها الشرائية مما يحدث أزمات اقتصادية و اجتماعية غير النهاية إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية و 

  2مستحبة.
تماد الدولة على مواردها وأخيرا إذا كان هناك توازنا أو فائضا في الميزان التجاري فإن هذا يشير إلى اع   

 3.لة ال تعتمد على مواردها الذاتيةأما إذا كان عجز فهذا يشير إلى أن الدو  .الذاتية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

                                                           
التنمية في الدول العربية، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، ، مجلة جسر التنمية، سلسلة دورية تعني بقضايا  القدرة التنافسية وقياسهامحمد عدنان وديع،  1

 .42، ص 4001،ديسمبر 42العدد 
 . 17، ص مرجع سابق، بن طالب فاطمة الزهراء2
 .22ص  ، 4009، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، يالتمويل الدول ،موسى سعيد مطر وآخرون 3
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 خالصة : 
ن تعددت تعاريفها وأهدافها، تبقى هي السبيل األمثل لتصريف        المنتجات من السلع  إن التجارة الخارجية وا 

في الدول األخرى، فبتوسع المبادالت التجارية وزيادة عدد الصفقات االقتصادية، نمت  منتجة المنتجة وغير
  التجارة الخارجية وصارت تلعب دورا هاما في اقتصاد الدول.

العالقات االقتصادية الدولية، فهو يبين صافي تعامل اقتصاد بلد معين مع يعكس ميزان المدفوعات أما       
الرأسمالية ال تترجم بشروط السوق، خاصة مع ا كانت معظم المعامالت الجارية و جي، إذاقتصاديات العالم الخار 

ن التوازن الخارجي إوجود تدخالت السلطات الحكومية، فإن التوازن الخارجي يكون توازنا اصطناعيا، لهذا ف
ن لم يكن الميزان متوازنا، فهو حتما في وضعية اختالل، وال مرتبط بالتوازن الداخلي. تحديدها نجد صعوبة في  وا 

  ومعرفة صور هذا االختالل وكذلك محاولة عالجه بعدة طرق.
الفائض في الميزان التجاري يعبر عن عوامل أما الميزان التجاري هو أحد أهم مكونات ميزان الدفوعات، ف      

اقتصاد البلد الذي صحية في االقتصاد المعني أما العجـز في الميزان التجاري يكشف عن مواطن الضعف في 
 كمؤشر للقوة االقتصادية للدولة، وتحقيق الرفاهية والكفاءة االقتصادية. فهو يعتبرفبهذا  يعانيـه.

وفي الفصل الثاني سنتطرق لكل من عملية االستيراد والتصدير على المستوى الدولي، واستراتيجية كل واحدة 
 على حدى.

 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 



 عمليتي االستيراد والتصدير على المستوى الدولي                      الفصل الثاني
 

92 

 

 د:تمهي
ال تتمثل سوى في عملية تبادل السلع والخدمات ، عمليتي االستيراد والتصدير على المستوى الدوليإن       
يث تقوم الدول باستيراد ما لها حاجة ضرورية ح ، فكل واحدة تخدم األخرى عن طريق هاته العمليتين .لبين الدو 

في حالة ما إذا كانت  أما فالدول المتقدمة مثال تقوم باستيراد النفط.ها سواء كانت هذه الدولة متقدمة أم نامية، ب
عملية أهمية واجراءات لكل ف قوم بتصريف هذا الفائض للخارج عن طريق التصدير.تالدول في حالة فائض 

 ومشاكل خاصة بها تختلف من بلد آلخر.
في ظل التجارة  لتي تتبعها الدولافي تحقيق التنمية  لمطبقةااالستراتيجيات و اختلفت  لقد تعددت       

لى البعض اآلخر اعتمد عبع استراتيجية إحالل الواردات، و الخارجية خاصة في الدول النامية فمنها من ات
 .استراتيجية تنمية الصادرات

 المباحث التالية: لىإفصل العمليتين، نقسم الف على هذه خالل هذا الفصل للتعر ومن       
 دمفاهيم عامة حول االستيرا األول:ث المبح. 

  االطار النظري لعملية التصدير الثاني:المبحث. 

  التجارة الخارجيةاستراتيجيات التنمية في إطار  الثالث:المبحث. 
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 دالمبحث األول: مفاهيم عامة حول االستيرا
خدمات لم يكن باستطاعتها توفيرها على المستوى المحلي، فتقوم إن كل دولة تكون بحاجة إلى سلع و       

ما سيتم التعرف عليه في  هذارف بعملية االستيراد و هذا ما يعوهذا باستيرادها منها و بتوفيرها من الدول األخرى 
 هذا المبحث.

 ماهية االستيرادب األول: ـالمطل
دخالها إلى الدائرة لسلع من الخارج إلى داخل البلد و هو جلب ااالستيراد  البيان  الجمركية وتسجيلا 

 الجمركي لإلفراج عنها برسم الوارد النهائي.
من اخل ومن المعارض واألسواق الدولية و من المناطق الحرة ومن األسواق الحرة بالد االستيراديكون و 

 المعارض األخرى المرخص بإقامتها طبقا للقواعد العامة لالستيراد من الخارج.
ن جمركي فاالستيراد هو كل بضاعة ترد إلى الدولة سواء عن طريق البحر أو البر أو الجو وينظم بها بيا

ة و الرسوم المقررة إال ما استثنى بموجب أحكام تخضع للضرائب الجمركية بموجب التعريفة الجمركية الموحدو 
نظام قانون الجمارك الموحد أو بموجب االتفاقية االقتصادية الموحدة لدول المجلس أو أي اتفاقية دولية أخرى 

 1في إطار المجلس اعتبارا من تاريخ تسجيل البيان الجمركي في الدوائر الجمركية.
الرأسمالي في بداية مراحل التنمية االقتصادية في نمو الدخل  داالستيرايسهم أهمية، حيث  الستيرادفل

ستيراد ق االالقومي بشكل غير مباشر عن طريق تمكين االقتصاد القومي من مواجهة أعباء التنمية، إذ عن طري
ة حتى ضروريكذلك استيراد السلع االستهالكية الت والخبرات الالزمة لهذه التنمية، و التجهيزايتم توفير المعدات و 
 2تنويعه.يمكن زيادة اإلنتاج و 

نما الفائدة األساسية هي في إتاحة نه طريقة لتحصيل قيمة الصادرات و على كو ال تقتصر فائدة االستيراد  ا 
تاحة الفرصة للحصول على سلع ال ا محليا، و من إنتاجه الفرصة للحصول على بعض السلع بتكلفة أرخص ا 

مثل ة لسوء مواقع الموارد الطبيعية و مطلقا نتيجة لعوامل المناخ، أو نتيجتنتج بكميات كافية محليا أو ال تنتج 
  3هذا االستيراد سيؤدي بالضرورة إلى رفع مستويات المعيشة.

بين استغالل الرأسمالية تحول بينها و هناك كثير من الدول النامية تعاني من نقص في بعض السلع 
 صول على هذه السلع الالزمة للتنمية إال عن طريق اإلستيراد ليس من سبيل للحاقتصاداتها و مواردها و تنمية 

                                                 
تخصببص تجبارة دوليببة، المركببز  ، ، مببذكرة شببهادة الماجسبتيرة ال دائــرأثــر تحريــر الت ــارر ال ار يــة علــى الميــداا الت ــار  دراســة حالـبالحبيبب عبببد الكامبل،  1

 .33، ص: 1122الجامعي بغرداية، 
 .12، ص: 1121، دار أسامة للنشر و التوزيع، األردن، عمان، اتالت ارر الدولية األسس و التطبيقشريف علي الصوص،  2
 .12، ص: س، اإلسكندرية، الطبعة العاشرة، )دون ذكر سنة النشر(، مكتبة عين شماالستيراد(التسويق الدولي )نظم التصدير و ، صديق محمد عفيفي 3
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و من ثم يجب على الدول النامية أن تتعرف على الميزات النسبية التي تتوفر لها في إنتاج بعض السلع 
 1 حتى تتمكن من تصديرها إلى العالم الخارجي سداد لقيمة ما تحصل عليه من واردات.

 اد ي: أنواع االستير ـالمطلب الثان
لالستيراد عدة أنواع مختلفة و هذا يرجع الختالف الجهة المستوردة و فيما يتم استعمال ما تم استيراده من 

 المستوردينالمقيد بسجل  الطبيعي واالعتباريص هو كل ما يستورده الشخو  لإلتجار االستيرادفهناك  الخارج.
هو كل ما تستورده المشروعات اإلنتاجية لبيعه خدمي و لإلنتاج السلعي وال االستيرادهناك وفقا ألحكام القانون. و 

وم به أو يوكل إليها من بعد تغيير حالته، و ما تستورده المشروعات الخدمية بما يحقق تأدية الخدمة فيما تق
والسلع  األولية المواد داء الخدمة بما في ذلك الخامات و التشغيل أو ألزمات اإلنتاج أو يشمل ذلك مستو أعمال 
هو كل ما يتعلق بكل ما يستورد لغير لالستخدام الخاص و  االستيرادغيرها من األجزاء. كما هناك طة و الوسي

غيرها الستخدامها على نحو تتحقق الدعاية واإلعالن و مواد قطع غيار و أو اإلنتاج من أصول رأسمالية و االتجار 
عدا سيارات ماي يعد استخداما خاصا ما يستورد للتأجير التمويللشخصه، و  به منفعة لنشاط المستورد و ليس

هو كل ما يستورده الشخص الطبيعي لتحقيق هو االستيراد لالستعمال الشخصي و الركوب. كما يوجد نوع آخر 
ن االستعمال الشخصي أو العائلي وعلى نحو كمياتها مة من حيث نوعيتها و منفعة له أو لعائلته من سلع مناسب

وحدات الهيئات العامة و لحكومة هو ما تستورده الوزارات والمصالح و لراد االستي ال يحمل صفة االتجار. أما
 2 األشخاص االعتبارية العامة لتحقيق أغراضها.اإلدارة المحلية و 

 االستيراد إ راءات: ثـالمطلب الثال
 و اإلجراءات و هي تتمثل في إثني عشر مرحلة هي كالتالي: عملية االستيراد تمر بمجموعة من المراحل

 ات اذ القرارال: أو 
طبيعة السلعة و بة المشروع بناء على مجموعة من المعلومات التي تفرضها طبيعرار االستيراد بيتم اتخاذ قو 
الدولة. فاالستيراد مثال يكون من أجل عملية التصنيع أو  هذا وفقا لقوانينواد التي يتم التعامل بها و بو الم

لذا يجب من دراسبة الطلب واحتماالت يع والبيع في السوق المحلي، ادة التصدير أو من أجل التوز االستيراد إلع
توقعه، وتحديد الطلب أيضا يختلف باختالف طبيعة المشروع. فمثال إذا كان مشروعا صناعيا يقوم بأعمبال 

ه لهذه السلعة في الوقت الحالي الطلب يمكن تقديره حسب طرق أولها دراسة السوق المحلي وحاجتفإن  التصنيع
أما ثالث  ثانيها طلبات الزبائبن الذين يزورون المصنع أو معارضه،عن طريق القيبام ببحوث السوق، و  لمستقبلاو 

                                                 
 .12ص: ، سابق، مرجع شريف علي الصوص 1
 .212-213ص: ، 1112التوزيع، األردن، عمان، دار أسامة للنشر و ، التسويق الدوليشيخ، محمود ال 2
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المخزون، أما آخر طريقة تكبون من خالل العطاءات التي تطرحها بعض طريقة جداول اإلنتاج ومعدل دوران 
 ؛فاتهامواصكن التعرف على المواد المطلوبة و المنشآت العامة أو الخاصة يم

 ثانيا: دراسة أسواق التصدير
من أهم مصادر المناسبة في األسواق الخارجية، و يتم في هذه المرحلة البحث عن مصادر التوريد 

ون التجاريون لسفارات بعض الدول، وزارة الصناعة هم الملحق عنهم الموردين ومعلوماتالحصول على أسماء 
لة ألسواق الموردين من اختيار الموردين المناسبين والمؤهلين مفصتجري دراسة والتجارة والغرف التجارية. و 

و التسليم وط البيع و طلب عروضهم وبيان شر ل مع الموردين الذين تم اختيارهم و كذلك يجري االتصاللتوريد. و 
 ؛ربما يطلب منهم أحيانا عينات من السلع التي ينتجونهاالدفع، و 

 االستراتي يةإعداد ثالثا: 
االستيراد معتمدة في ذلك على  إستراتيجيةروض المطلوبة من الموردين تبدأ الشركة بوضع بعد استالم الع
موارد الشركة و اجته لهذه السلع، واآلخر إمكانات و حسوق المحلية و قدرته االستيعابية و بعدين األول طبيعة ال

 ويقية أو أي عناصر أخرى.قبول شروط الموردين سواء اإلمكانات المالية أو التسدى قدرتها على التفاوض و م
على التفاوض يجب أن تكون مسألة هامة وضرورية في التجارة الخارجية، فالمستورد القوي والقادر فالتفاوض 
عند دراسة العروض يجب التنبه إلى ة التي يستطيع فيها كسب الصفقة وتحويلها لصالحه. و نقاط القو رة و لديه القد

، فقبل الشركات المنتجة لهان البضاعة أو المستوردة على هذا النوع مالدول المصدرة أو ما تفرضه حكومات 
 ؛يجب التأكد من عدم وجود عوائق حكومية أو جمركية أو سياسية أو أي تحفظات أخرى باالستيراد المباشرة
 البرامجإعداد رابعا:       

خطة دقيقة تعكس هذه  ةاألهداف إلى نواحي عملية حيث تضع الشركفي هذه المرحلة تترجم السياسات و و 
عن المورد وفقا لنموذج البيانات الكاملة تقوم الشركة بتوزيع المعلومات و  بمعنى آخرالسياسات واالستراتيجيات، 

بعد ذلك عناوين الموردين، وطرق الشراء وشروط البيع والدفع والتسليم وغيرها. و  يوضع به أسماء ومعين، 
 ؛سياساتهاضعها الشركة وفقا ألهدافها و نة تيجري ترتيب الموردين حسب نقاط معي

 دـالعقتوقيع  امسا: 
من أجل تحديد شروط التفاوض مع الموردين الذين تم اختيارهم المرحلة تقوم الشركة باالتصال و  وفي هذه

في حالة اإلتفاق يجري تنظيم العقد حسب الشروط المتفق عليها . و أية شروط أخرىالدفع والتسليم والبيع و 
 1 توقيعه.و 
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 سادسا: الترا يص
يتحصل هذا النظام في عدم السماح باستيراد بعض السلع إال بعد الحصول على ترخيص إذن سابق من 

هذا النظام تحديد حصة من سلعة معينة دون اإلعالن قد يكون الغرض من و  .الجهة اإلدارية المختصة بذلك
ا الدول فيرفض الترخيص متى كان خاصعنها وقد يستعمل أيضا لحماية اإلنتاج المحلي من واردات بعض 

أو شرط   قد تمنح السلطات هذه التراخيص في حدود الحصة المقررة بال قيد والبالمنتجات غير المرغوب فيها. و 
وقد تعمد الدولة إلى بيع هذه التراخيص بالمزاد مما يتيح اشتراك قد تصدر تراخيص االستيراد وفقا ألسس معينة، 

 1 ناتجة عن االستيراد.الدولة في األرباح ال
 االئتمااسابعا: التمويل و 

 بالتالي تختلف شروط التمويل للصفقات التجارية، حسبتختلف شروط الدفع والتسليم بين المتعاقدين و 
أهم الطرق المستخدمة بالدفع في شروط االتفاق ما بين المستورد والمصدر وحسب النقد وسعر الصرف، و 

االعتمادات المستندية الت المستندية و ي المقايضة، الدفع المقدم، الدفع ألجل، الكمبياالتجارة الخارجية المبادلة أ
 2 التي تعتبر أهم الطرق الشائعة في التجارة الدولية.

 ثامنا: بوالص الشحا
البوليصة عبارة . و اختالف وسيلة النقل المستخدمةتختلف البوليصة ونوعها حسب الجهة التي تصدرها و 

لية الحيازة هي تمثل مسؤو للبضائع التي سيقوم بنقلها، و ا الشاحن أو وكيله و يثبت استالمه عن وثيقة يصدره
أية وثائق أخرى ة و شهادة المنشأ و الفاتورة التجارية المصدقصدر بتسليم البوليصة و يقوم المللبضاعة المنقولة، و 
 ؛التحصيليات استكمال االعتماد المستندي و مطلوبة إلى البنك لغا

 وصول البضاعة تاسعا:
عند وصول البضاعة المستوردة إلى ميناء االستيراد يتم تفريغ الشحن طبقا لشروط البوليصة وال تسلم 

أو بواسطة وكيل يقدمها إلى وكالء الشحن  باسمهالبضائع إال لمن يحمل البوليصة األصلية أو من جيرت 
 ؛لجهة الجمارك للتخليص على البضاعةللحصول على إذن استالم يبين حالة البضائع عند وصولها موجهة 
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 عاشرا: عملية الت ليص على البضاعة
عندما يتسلم المستورد إذن التسليم الصادر من وكيل الشحن يقوم بتعبئة نموذج من قبل دائرة الجمارك 

شأ، رخص التجارية من أهمها الفاتورة التجارية المعتمدة، شهادة المن المستندات والوثائقيرفق مع مجموعة من 
 1 االستيراد، شهادة المقاطعة، كشف التعبئة و غيرها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .222-221، ص ص:نفس المرجع السابق 1
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 االطار النظر  لعملية التصديرالمبحث الثاني: 
في اقتصاد أية دولة أهم الجوانب المتعلقة بموضوع عملية التصدير باعتبار أهميته  نتناولسفيما يلي 

 .تحقيق الرفاهية لمجتمعهاتسعى للنمو والتطور و 
 ماهية التصديرب األول: ـالمطل

أهداف مختلفة في سياسات الدول الراغبة في تحقيق التنمية االقتصادية مما جعله ية التصدير أهمية و لعمل
 فيما يلي سيكون توضيح لهذه العملية.ة، كما أن لهذه العملية أنواع، و يحظى بدراسات عديد

 أهميتهالتصدير و رع األول: تعريف ـالف
ثقافية ركاتها على تحقيق تدفقات سلعية وخدمية ومعلوماتية ومالية و شعني قدرة الدولة و التصدير ي 

قيمة تحقيق أهداف الصادرات من أرباح و أسواق عالمية ودولية أخرى بغرض بشرية إلى دول و وسياحية و 
 1 غيرها.جديدة و تكنولوجيا التعرف على ثقافات أخرى و عمل و  فرصمضافة وتوسع ونمو وانتشار 

، حيث يجب البحث عن واحد أو أكثر من المعايير المتمثلة ولويات التصديروجد معايير عديدة لتحديد أت
في أعلى األسعار، العمالت المستخدمة في السداد، العالقات االقتصادية، المصالح المشتركة، التبادل التجاري، 

  الحصول على التكنولوجيا من المستوردالصفقات المتكافئة، اإلنتاج المشترك، التخلص من مخلفات اإلنتاج، 
 2 وأخيرا واألولى هو مراعات أولويات الدولة.

تنبع أهمية التصدير بالنسبة للدول النامية من واقع االختالالت الهيكلية التي تعاني منها موازين  
بالتالي ايد أعبائها و تز ونية الخارجية و زيادة حجم المديتفاقم العجز في الميزان التجاري و  مدفوعاتها، إذ يالحظ

كسياسة إحالل الواردات. التي تنتهجها بعض الدول النامية، ضعف قدرتها على االستيراد وذلك بسبب السياسات 
فالتصدير بهذا يعد خيارا مهما يمكن االعتماد عليه لتوفير االحتياجات من النقد األجنبي بشكل منظم، و خاصة 

ل قيام اقتصاد تصديري غير هذا ما يجع تتميز باالستقرار واالستمرارية، و د األولية المع كون صادراتها من الموا
 تقليدي؛

                                                 
، دار قببباء للطباعببة و النشببر و التوزيببع، تســويق الصــادرات العربيــة )تليــات تفعيــل التســويق الــدولي و منــاطق الت ــارر الحــرر العربيــة ال بــرى(فريببد النجببار،  1
 .21، ص: 1111اهرة، الق
 .12، ص: 1112، الدار الجامعية، االسكندرية، التصدير المعاصر و التحالفات االستراتي يةفريد النجار،  2
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للصادرات يعجل السريع كما توصل الفكر االقتصادي من خالل العديد من الدراسات التجريبية أن النمو 
ي يوفر وسائل كما أثبتت تجارب الدول النامية أن تبني سياسة تشجيع الصادرات كخيار تنمو بالنمو االقتصادي، 

 1 النمو االقتصادي على نحو أسرع مما تحققه سياسة إحالل الواردات.
 ي: أنواع التصديرـرع الثانـالف

التصدير المباشر هذه الطريقة  ،نميز بين نوعين من عملية التصدير، التصدير المباشر و غير المباشر
فتفضل هذه المؤسسات التكفل المباشر  ها طلب مستمر من زبائنها األجانبالتي لديتخص عادة المؤسسات 

أرباحا أكبر في و  ،مخاطرثر استثمارات، و تتميز بأنها تتطلب أكلبيات عوض المرور عبر الوسطاء، و بهذه الط
 2 حالة االستغالل األمثل لموارد المؤسسة.

قر مباشر عبر ثالث طرق، األولى إيجاد قسم مختص في ميتم الدخول في عملية التصدير ال يمكن أنو 
أما  حد ذاته مركز ربحي ألعمال الشركة.يعتبر بيكون مسؤول عن عمليات التصدير وأنشطته المختلفة و  الشركة

       الثانية أن يكون هناك فرع خارجي لمبيعات الشركة يكون مقره في األسواق الخارجية التي يتم الدخول إليها
مركز خدمات ما بعد الخزن و ما فيها عمليات التوزيع و يؤديها ب ويكون مسؤول عن كافة األنشطة التسويقية التي

على أن يكونوا و  موزعين أجانب في األسواق الخارجية. وكاالت أوأما الطريقة األخيرة تكون من خالل البيع، 
 3 أن ال يتمتعوا بصالحيات كبيرة في عملهم.بأفضل صورة و قادرين فعال على تمثيل الشركة المصدرة 

ن المؤسسات التسويقية ل عملية التصدير غير المباشر باستخدام أنواع مختلفة ميقوم المنتج من خال
ففي هذا النوع فإن مسؤولية البيع لألسواق الخارجية تنقل إلى ونية التي تقع في السوق المحلية، التعاالمستقلة و 

 4 بعض المؤسسات األخرى.
وسيط ينوب عن الشركة في تصدير طرف  يقوم هذا الشكل في الدخول لألسواق الخارجية على وجودو 

المحلي الذي يمكن أن يأخذ أربعة طرق، األولى التصدير من خالل الوسيط منتجاتها إلى األسواق الخارجية و 
ن طريق وكاالت التصدير المحلية والتي بيعه إلى األسواق الخارجية، أما الثانية عالذي يقوم بشراء المنتج و 

لثة الطريقة الثافي إنجاز ذلك العمل التصديري، و  ابل عمولة تحصل عليهاتفاوض المشتري الخارجي مقتبحث و 
تحت ظل رقابة إدارية موحدة التي تعمل تقوم بعمليات التصدير المختلفة و  التيتكمن في المنظمات التعاونية و 

                                                 
مجلببة العلببوم اإلنسببانية، جامعببة محمببد خيضببر بسببكرة، العببدد ، تليــات ضــماا االئتمــاا وتنميــة الصــادرات حالــة ال دائــراف سببعيدي، قببدي عبببد الحميببد، وصبب 1

 .122، ص: 1111جوان  الثاني،
 .212، ص: 1112للنشر و التوزيع، الجزائر،  ةونيالخلد، دار التسويق الدولي )مفاهيم و أسس الن اح في األسواق العالمية(غول فرحات،  2
 . 122-121، ص: 1111، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، عمان، األردن، التسويق )أسس و مفاهيم معاصرر(ثامر البكري،  3
 .322، ص: 1112الطبعة الثالثة، ، للنشر ، دار وائلالتسويق الدوليهاني حامد الضمور،  4
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ذلك  تحصل مقابلتكون متخصصة في أنشطة التصدير و  التيألخيرة تتمثل في شركات التصدير و أما الطريقة ا
 على أجور محددة؛

التصدير غير المباشر يحقق ميزتين أساسيتين عند الدخول لألسواق الخارجية، الميزة األولى أنها تقلص 
يجاد قوة بيعية التكاليف المترتبة على االستثمار لكون الشركة ليست بحاجة إلى إيجاد  وتطوير قسم للتصدير وا 

ذلك، أما الميزة الثانية تتمثل في تقليل المخاطر ألدنى حد ممكن  تحمل التكاليف اإلضافية مقابلللعمل فيه، و 
المعرفة الكافية عن األسواق الخارجية وبون عن الشركة في التصدير لهم واإللمام و لكون هؤالء الوسطاء الذين ين

   1 و بهذا تكون األخطاء المحتملة بالعمل قليلة جدا.
 الفرع الثالث: مصادر تمويل عملية التصدير

لى دول أخرى تستغرق وقتا ملحوظا وتنطوي على تكاليف  إن عملية بيع وشراء السلع والبضائع من وا 
عالية وحجم رأس مال استثماري ال بأس به، وبعد صدور االتفاق التحريري بين البائع والمشتري، فإن الفترة 

ربما تستغرق أشهرا. وبالتالي فإن البائع و  الزمنية بين الشروع بشحن البضاعة واستالم التأييد الالزم ليست بالقليلة
يحتاج لتمويل مناسب حتى يستعيد ما استثمره في البضاعة المخزنة في المناطق الحرة. البنوك التجارية هي أول 
المؤسسات التي توفر الموارد المالية الالزمة لالستخدام في المجاالت المختلفة وأولها في مجال القروض القصيرة 

العمليات التجارية والصناعية لألغراض التجارية. وتحصل العمليات التجارية الدولية كذلك على  األجل لتمويل
مالي الدولي، وتتمثل هذه تمويل من مصادر أخرى مثل المؤسسات العامة والخاصة التي تتعامل في السوق ال

 2المصادر في:
 

 مؤسسات التمويل ال اصة: -1
 عام و منها اآلتي: لتصدير بشكل تتولى المؤسسات الخاصة تمويل عمليات ا

توفر هذه البنوك خدمات و تسهيالت مصرفية متنوعة لصالح المصدرين  البنوك الت ارية: -1-1
تماد المستندي، شهادات المستورد، إصدار االعالقصيرة األجل لكل من المصدر و  الدوليين، مثل القروض

ك تقدم مثل هذه الخدمة المالية القصيرة األجل فإن بما أن هذه البنو مصرفية، وشراء الحواالت المختلفة. و 
 االستيراد الدولي.لجميع العاملين في حقل التصدير و أكثر وفرة لخدمات أصبحت أسهل و ا

                                                 
 .121، ص: مرجع سابقثامر البكري،  1
 .311-312، ص: 1111جواد شوقي ناجي ، مرجع سابق ،   2
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صادرات، كونتها توجد في بعض الدول مؤسسات خاصة لتمويل ال مؤسسات تمويل الصادرات: -1-2
مؤسسات تسعى هذه الترويج التمويل ألنشطة التصدير، و  دفهاهالشركات متعددة الجنسيات، فالبنوك الكبيرة و 

 المصنعة.األجل لشراء السلع الرأسمالية و  طويللتوفير التمويل متوسط و 
تتولى بعض البنوك التجارية شراء الحسابات المدنية الخاصة بشركات  شراء الحسابات المدنية: -1-3

)تشبه قطع األوراق التجارية(. وعند ذلك يتولى  المصدرة عندما تشعر بحاجة ماسة للنقد على أساس الخصم
البنك تحصيل الحسابات من المدنيين. أما المصدر فيقوم بتشغيل األموال الناتجة عن هذه الحسابات في عملية 

 التصدير.
لمالية التي تنشأ بين يقوم البنك التجاري أحيانا بشراء هذه األوراق ا شراء الحواالت و ال مبياالت: -1-4

 يتحمل هو عملية متابعة تحصيل قيمتها الحقا )عند االستحقاق(.تورد والمصدر نتيجة عملية بيع بضاعة و المس
 المصادر العامـة: -2

االستيراد إلى جانب ما توفره وال لتشغيلها في عملية التصدير و توفر بعض المؤسسات العامة األم
مية على السواء لدعم صادراتها عن طريق النالذكر، حيث تسعى الدول الصناعية و المؤسسات الخاصة آنفة ا

مؤسساتها المالية، على شكل منح أو مساعدات أو قروض أو ضمانات مالية و تأمين، و أية خدمات من شأنها 
 دعم الصادرات و المستوردات.

أنشأت غالبية الدول الصناعية و النامية على السواء بنوكا ومؤسسات  :واالستيرادبنوك التصدير  -2-1
ية لتمويل عمليات التصدير و االستيراد. كما تمتلك مؤسسات أخرى لحماية مثل هذه العمليات من مخاطر مصرف

 القيام باألنشطة التالية: تتولى هذه البنوك لسياسية المحتملة في دول أخرى. و التطورات االقتصادية و ا
 الحصول على الخدمات.تمويل شراء السلع و  -
 عجز المؤسسات الخاصة عن المساعدات المالية.تقديم التمويل الالزم عندما ت -
 تصدير بوالص تأمين ضد الخطر. -
 منح مساعدات و إعانات مالية أحيانا. -
 المساعدات في ترويج الصناعات الوطنية للتصدير. -
هناك مؤسسات مالية أخرى تقع تحت مسميات مختلفة مثل المؤسسة  مؤسسات مالية أ رى: -2-2

مؤسسة االستثمار الخاصة لما وراء البحار، مؤسسة المبيعات الخارجية. وتعرض  الدولية الوطنية للمبيعات،
المستوردين والتخفيف من احتماالت ستشارية للمصدرين و االالمؤسسات الخدمات المالية والفنية و جميع هذه 

 الخطر أمامها.
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توفير التمويبل الالزم هناك العديد من المنظمات الدولية التي تسعى ل الو االت المالية الدولية: -2-3
 للدول النامية، إما لتنشيط فعاليات التصدير من هذه الدول لتسديد أثمان المستوردات من الدول الصناعية.

النامية الراغبة باالستيراد.  وحتى تنجز عملية االستيراد البد من إثبات صالحية البضائع المستوردة للدول
ت مسميات الوكالة الدولية للتمويل، مؤسسة التنمية الدولية، البنك هرت مثل هذه المنظمات )الوكاالت( تحو ظ

 اآلسيوي و اإلقليمي للتنمية.
 ي: دوافع التصدير و مالمح ن احهـالمطلب الثان

المالمح التي تبين مدى نجاح م الدوافع المشجعة على التصدير و يتم التطرق في هذا المطلب إلى أه
 في أي دولة.التصدير عملية 

 التصدير  دوافعاألول:  رعـالف
إلى التركيز بشكل مكثف على األسواق الخارجية حيث نجد أن  التصديرتهدف سياسة التوجه نحو 
 من توفر حصيلةلذلك البد  هي من المصادر الهامة لتمويل التنمية االقتصادية.الصادرات بالنسبة للدول النامية 

 1 تنمية الصادرات.لتصدير و من الصادرات لتمويل الواردات، وهذا للتوجه نحو ا
ومن أهم دوافع التصدير أولها هو أن التصدير يمثل الوسيلة الرئيسية للتخلص من العجز التجاري الذي 

عجز السوق المحلية عن تحقيق هدف النمو المتواصل، أي أن العديد من الدول النامية خاصة، و تعاني منه 
كما يعتبر التصدير مخرج لما تعاني منه ل، لتنمية أشم راتيجيةاالستإيجاد قطاع تصديري يمكن أن يشكل النواة 

هو نمو الطلب في هناك عامل مهم القتحام السوق الخارجية ؤسسات من فائض طاقتها اإلنتاجية، و بعض الم
 2 ضعف التنافسية فيه.السوق األجنبي و 

 تختلف هذه العواملو ، 3فلسفتهالي يعود للمؤسسة تخضع لقراراتها و من دوافع التصدير ما هو داخو 
 إلى العوامل التي تفرزها البيئة منها المالية باإلضافةطبيعة كل مؤسسة، فمنها التجارية و باختالف محيط و 

م فالعوامل التجارية تتمثل في تشبع السوق المحلية، ركود السوق المحلية، موسمية السوق المحلية، محدودية حج
رة حياة المنتوج دوليا. أما العوامل المالية التي تتمثل في البحث تمديد دو السوق المحلية، تخصص المؤسسة و 

أخيرا تثمارات، تخفيض تكاليف اإلنتاج وتخفيض الخطر من خالل التدويل. و عن غلة الحجم، استرجاع االس
العوامل البيئية فتدويل المؤسسة يمكن أن يكون أحيانا دون اتخاذ قرار استراتيجي مدروس مسبقا بل يكون 

                                                 
ة ماجسببتير فببي العلببوم التجاريببة، تخصببص إدارة ، مببذكر (2212-2222ترقيــة الصــادرات الصــناعية  ــارق المحروقــات فــي ال دائــر )بببن يوسببف حسببينة،  1

 .12، ص: 1121، 13العمليات التجارية، جامعة الجزائر 
 .311، ص: 2111، دار النهضة العربية، القاهرة، التسويق و تدعيم القدرر التنافسية للتصديرتوفيق محمد عبد المحسن،  2
   .12، ص: 1111توزيع و الطباعة، عمان، ، دار المسيرة للنشر و الالتسويق الدوليبديع جميل قدو،  3
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من بين هذه الفرص الطلب التلقائي من الزبائن األجانب، تغير المحيط ، و الال لفرص عارضة في البيئةاستغ
الدولي نتيجة تطور التجارة العالمية مع انخفاض الحواجز الناتجة عن التطور الحاصل في االتفاقيات العالمية 

 1 في تدويل المؤسسة.المنظمة العالمية للتجارة، و كذلك رغبة المسيرين و  GATTكاتفاقيات 
 ي: مالمح ن اح التصديرـرع الثانـالف

ب إبرازها قبل ذكر مالمح نجاحه والمتمثلة في الموارد المتاحة عوامل نجاح عملية التصدير التي يجأهم 
الجاهزة لنجاح عملية التصدير، طرق ومنهجية التسويق، التزام اإلدارة الواضح بعملية التصدير ومتطلبات جودة و 

 ؛عةالسل
ذا الخدمات المصدرة ليحقق هى التطور الفعلي للهيكل السلعي و أهم مالمح نجاح عملية التصدير هي مد

بالتالي مدى تقليل علي في نطاق األسواق الخارجية، و كذلك مدى التنويع الفالتطور قدر أكبر من التنوع. و 
  هذا االعتماد من ضغوط اقتصادية  االعتماد على عدد محدود من األسواق الرئيسية التقليدية مع ما يصاحب

خدمات تقليدية طردة في حصيلة الصادرات من سلع و وسياسية، باإلضافة إلى مدى القدرة على تحقيق زيادة م
لعوامل اإلنتاج النادرة نسبيا، وأخيرا مدى خاصة بالنسبة ترتب على ذلك زيادة في التكلفة و جديدة دون أن يو 

مختلف األسواق الخارجية مما يدعم الموقف التنافسي في تلك األسواق ليساعد انتظام التصدير إلى استقرار و 
 2 على زيادة حصتها منها.

 ث: تحديات و عوائق التصديرـالمطلب الثال
لتغيرات دائمة بسبب التفاعالت  تخضعركبة ذات تشعبات وفروع و عملية التصدير منظومة متعتبر 

 من التحديات والعوائق التصديرية؛ظهر باستمرار مجموعات كبيرة لذلك ت التكامالت بين البيئات الدولية،و 
الدول النامية مما يقلل من القدرة واسعة جدا بين الدول الصناعية و  الزالت الفجوة التكنولوجية في التصدير

آليات تعالج هذه المشكلة بالتحديات التكنولوجية للتصدير، و هذه بما تسمى بتنافسية لصادرات الدول النامية و ال
نولوجيا، تدريب الكوادر التكث و التطوير، االهتمام بالعلوم و من بينها التخصص السلعي، االستثمار في البحو 

           استراتيجيةالتكنولوجيا، الدخول في تحالفات ء قاعدة معلومات تكنولوجية، شراء التصديرية، بناالفنية و 
 المتكافئة؛ الصفقاتو 

                                                 
، الملتقبى العرببي الخبامس فبي تش يص التصدير بالمؤسسة و تحليل البيئة ال ار ية و دورهما في تحديد إستراتي ية غـدو األسـواق الدوليـةلعالوي عمبر،  1

 .211-221، ص ص: 1111التسويق الدولي، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، تونس، ماي 
 .11، ص: مرجع سابقمشة عبد الحميد، ح 2
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 االرتجال في القرارات التصديرية، لذلك يجب االهتماميرية إلى التخمين و لتصديؤثر نقص المعلومات ا
 المعلوماتيةبالمعلومات التصديرية الدقيقة والدورية وذلك لدعم القرارات والخطوط التصديرية وهذه هي التحديات 

نظام معلومات  يتم التغلب على هذه التحديات عن طريق قوة االتصاالت، بناء قاعدة بيانات تصديرية، إعدادو 
 الثانوية، بحوث التسويق األولية؛ تصديرية، التعامل مع نقاط التجارة الدولية، اإلنترنت، بحوث التسويق

أ في أسلوب قد يفشل التصدير بسبب عدم اختيار السلعة المناسبة للسوق التصديرية المناسبة أو الخط
المشكالت و عدم االكتفاء بتصدير الفوائض تلك التوزيع، لذلك من الضروري عالج الترويج أو التسعير و 

التصديري يمكن بناء المزيج بالتحديات التسويقية للصادرات، و الدولية و هذا ما يسمى  لألسواقالتصديرية 
 ،لترويج الدولي، التوزيع الدوليسلع التصدير، ا إستراتيجيةاألنسب عن طريق تحديد عدة استراتيجيات هي 

يحتاج ذلك بالضرورة إلى تقسيم سوق الصادرات إلى قطاعات الختالف ر الدولي. و التسعي إستراتيجيةأخيرا و 
 1 غرافيا.و ديمو  المشتري الدولي جغرافياهلك و سلوكيات المستواتجاهات و  طبيعة

حديات التي تواجه التصدير من أهم التيرا في تأكيد النجاح التصديري، و تلعب تكنولوجيا اإلدارة دورا خط
التحديات اإلدارية في التصدير، دارية الالزمة لتحقيق أهداف التصدير، وهذا ما يطلق عليها بمهارات اإلنقص ال

التنبؤات بالطلب العالمي، الجداول يتم التغلب على هذه التحديات عن طريق التخطيط السليم لعملية التصدير، و 
بالمخططات، تقييم أداء التصدير  الزمنية لتوصيل البضاعة في الوقت المناسب، الرقابة الفعالة لربط التنفيذ

 لتنسيق الفعال بين أجهزة التصدير؛تنظيم التصدير بأساليب مرنة و هادفة و ادوريا، 
ى تحديات التنافسية تسمهي التصدير بسبب المنافسة الشرسة و  هناك صعوبات في دخول أسواق

إدارة الجودة لدولية، تطبيق أساليب يمكن التغلب على هذه التحديات عن طريق تطبيق المواصفات االتصديرية، و 
لتخصص في سلع المزايا ، ااالبتكار، التحسينات المستمرة في التصدير، التمييز السلعيالشاملة، التجديد و 

 2 ربط خصائص السلعة بحاجات المستهلك الدولي.التنافسية، دراسة الثقافات الدولية و 
 
 
 
 

                                                 
الت ارر اإلل ترونية  أدار لتنشـيط الصـادراتا الملتقـى الـوطني األول حـول المؤسسـة االقتصـادية ال دائريـة و تحـديات المنـا  االقتصـاد  وصاف سبعيدي،  1

 .21-22، ص: 1113أفريل  11/13، كلية الحقوق و العلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، ال ديد
 .221-211، ص: ، مرجع سابقريد النجارف 2
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 الت ارر ال ار ية استراتي يات التنمية في إطار  المبحث الثالث:
لقد تعددت االستراتيجيات المنتهجة في تحقيق التنمية المتبعة في ظل التجارة الخارجية خاصة في الدول 

هذا لى استراتيجية تنمية الصادرات، و البعض اآلخر اعتمد عبع استراتيجية إحالل الواردات، و النامية فمنها من ات
 ما سيتم تناوله في هذا المبحث.

 ألول: مفهوم استراتي ية التنميةالمطلـب ا
قبل التطرق إلى مفهوم استراتيجية التنمية، يجب التعرف على مفهوم التنمية االقتصادية. لقد برز مفهوم 
التنمية في علم االقتصاد حيث استخدم للداللة على عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع 

ة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية معين، بهدف إكساب ذلك المجتمع القدر 
للحاجات األساسية و الحاجات المتزايدة ألعضائه،  االستجابةالحياة لكل أفراده، بمعنى زيادة قدرة المجتمع على 
رد الستغالل المواحاجات، عن طريق الترشيد المستمر لبالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك ال

االقتصادية المتاحة، و حسن توزيع عائد ذلك االستغالل. فمن بين أهم تعاريف التنمية االقتصادية، التنمية هي 
العملية التي بمقتضاها يجري االنتقال من حالة التخلف إلى التقدم و يصاحب ذلك العديد من التغيرات الجذرية 

لك هي تقدم المجتمع عن طريق استنباط أساليب إنتاجية و الجوهرية في البنيان االقتصادي، و يمكن تعريفها كذ
 1 هارات و الطاقات البشرية و خلق تنظيمات أفضل.ء المجديدة أفضل و رفع مستويات اإلنتاج من خالل إنما

ع كما يمكن تعريف التنمية على أنها عبارة عن الزيادة التي تطرأ على الناتج القومي في فترة معينة م
لتي ينتظر إنشاؤها. وبشكل تنظيمية في المؤسسات اإلنتاجية القائمة أو او  فنيةت تكنولوجية و ضرورة توفر تغيرا

  اجتماعية قائمة وموروثة عملية تحول من أوضاع اقتصادية و  أشمل أن التنمية االقتصادية ما هي إالأبسط و 
 2 أفضل منها قبل حدوث التنمية.ب فيها إلى أوضاع أخرى مستهدفة و غير مرغو و 

المناقشات الدائرة حول التنمية تراتيجية التنمية تعد من أبرز المفاهيم المطروحة اليوم في إطار اس
 يقصد بهذا المفهوم الطريق المؤدي إلى تحقيق ارتفاع مستوى المعيشة للجموع البشرية في العالمالتخلف، و و 

 الثالث، والتي تعاني من التخلف؛
ا ما تحققت التي يعتقد أنها تشكل إذطويلة األجل و داف الكلية يمكن تعريفها كذلك بأنها مجموعة األهو 

قد التي تضمن تحقيق هذه األهداف. و  شامال للمجتمع مصحوبا بالوسائل األساسيةتطورا حضاريا عميقا و 

                                                 
ــصببليحة مقاوسببي، هنببد جمعببوني،  1 ــة حديث لتقببى الببوطني حببول االقتصبباد الجزائببري قببراءات حديثببة فببي ، المة لدراســة التنميــة االقتصــاديةنحــو مقاربــات نظري

 ، )بدون ذكر الصفحة(.1121، جامعة الحاج لخضر باتنة، التنمية، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير و مخبر الدراسات االقتصادية للصناعة المحلية
 .1-2، ص: 1121، دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان، األردن، استراتي يات( –نماذق  –اقتصاد التنمية )نظريات إسماعيل محمد بن قانة،  2
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تستهدف جميعها  راتيجيات التياتسمت السنوات الماضية ببذل المحاوالت العديدة لعرض كثير من االست
 1 مشكلة التخلف.صول إلى حل لالو 

 المطلب الثاني: استراتي ية إحالل الواردات
هي ذات توجه داخلي، حاولت الدول النامية مع بداية استقاللها، عزل نفسها  استراتيجية إحالل الواردات

عن الظروف غير المالئمة للسوق الدولية، هذا ما دفعها إلى تبني سياسة داخلية للتصنيع من أجل إحالل 
 تحقيق االكتفاء الذاتي و تقليص التبعية للسوق الدولية التي تتميز بأسعار غير مواتية لها.الواردات ل

 استراتي ية إحالل الوارداتالفـرع األول: تعريف 
تمام التحرر السياسي لكثير من البالد النامية، بقليل وما بعدها و  قبل فترة الستينات أدركت هذه البلدان أن ا 
تطبيق مبدأ االعتماد أن االستقالل االقتصادي يفترض ستقالل االقتصادي. و يتبعه اال التحرر السياسي البد أن

في إطار الظروف التي لحقت لذاتي عن طريق اإلنتاج المحلي. و تحقيق أكبر قدر من اإلشباع اعلى الذات و 
إلنتاج و تدني او  انخفاض في الدخلياع وانهيار البنية األساسية و ضبهذه الدول كانت اقتصادياتها تعاني من ال

ألولية مصادر رأس المال و الموارد ادول عن مصادر أسواقها الطبيعية و ابتعاد هذه المستويات التعليم والصحة و 
 السكان؛و زيادة معدالت البطالة والفقر و 

اختالف مستويات التنمية و بالرغم من اختالف غالبية هذه الدول في اتجاهاتها السياسية أو اإليديولوجية و 
تنبع من لتجارة الخارجية تحقق أهدافها، و موحدة في مجال ايها، إال أنها أجمعت على سياسة اقتصادية ف

 2 هي سياسة إحالل الواردات.مها الخاص للتنمية و مقوماتها، و مفهو 
استراتيجية إحالل الواردات تعني أن تنتج محليا ما كنا نستورده من قبل أو ننتج محليا ما كان يمكن أن 

لصناعة التي تحل محل يتم ذلك عن طريق خلق السوق المحلي للو لم نقم بهذا اإلنتاج. و باستيراده نقوم 
ذلك عن طريق منع استيراد السلع التي نريد الحماية الكافية لهذه الصناعات و  السبيل لذلك هو خلقالواردات. و 

يترتب دوات قيود االستيراد األخرى، و أ أوإحاللها باإلنتاج المحلي مستخدمين في ذلك إما التعريفة الجمركية 
على فرض القيود على استيراد تلك السلع التي نبغي إحاللها باإلنتاج المحلي أمرين، األمر األول هو أن المنتج 

توردة مسالمحلي يصبح في وضع أفضل من المنتج األجنبي من حيث المنافسة السعرية. ذلك أن سعر السلعة ال
ركية عليها تصبح غير قادرة على منافسة السلعة المحلية، أما األمر الثاني أنه بفرض بعد إضافة التعريفة الجم

مما يترتب عليه ارتفاع ستيراد لهذه السلع ينشأ محليا فائض في الطلب على هذه السلع هذه القيود على اال

                                                 
 .232-231، ص: 1111معية، اإلسكندرية، ، دار المعرفة الجاقضايا التنمية في الدول الناميةمريم أحمد مصطفى، إحسان حفظي،  1
 .211، ص: 1113، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، األسواق الدولية )المفاهيم و النظريات و السياسات(مصطفى رشدي شيحه،  2
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الصناعات التي تقوم بإنتاج ء نشالمحلية إلى االستثمار في إبالتالي ربحية االستثمار فيما تتجه الموارد اأسعارها و 
يستوي في ذلك أن يقوم باالستثمار في هذه الصناعات المنظمون التي كان يتم استيرادها من قبل، و هذه السلعة 

ففي الحالة األولى ي الحالتين هناك إحالل للواردات. هي بإنشاء هذه الصناعات ففالمحليون أم تقوم الحكومة 
يراد فتتجه الموارد المحلية الخاصة لالستثمار في هذه الصناعات لالستفادة من تقوم الحكومة بفرض قيود االست

فتقوم الحكومة بفرض قيود االستيراد أو تقوم هي باالستثمار في التي تم خلقها أما في الحالة الثانية فرص الربح 
       1صناعات إحالل الواردات.

اتيجية إحالل الواردات حيث تفترض هذه و من الضروري إبراز الدعائم التي ترتكز عليها استر 
االسشتراتيجية تطورا معينا لرأس المال المحلي و القوة العاملة و تقوم على وجود القطاع األولي )الزراعي أو 
المعدني( كمصدر للمدخالت. و كما تعتبر هذه االستراتيجية نمط االستهالك القائم و ما يعكسه من نمط لتوزيع 

 ا.الدخل عماد أساس له
أساسية فرع و من دعائم االستراتيجية أيضا يتم تصور القطاع الصناعي باعتباره مكونا من ثالثة فروع 

ا التصور يتم تحقيق الصناعة األساسية، فرع الصناعات الوسيطة، فرع الصناعات االستهالكية، و من خالل هذ
الذي يخلق ناء الصناعات االستهالكية و ء في بالفروع بالبدعي عن طريق خلق الالتوازن بين هذه البناء الصنا

وجودها ضغوطا تؤدي إلى بناء الصناعات الوسيطة، األمر الذي يخلق ضغوطا بدوره تؤدي إلى بناء 
الصناعات األساسية. و يعني هذا أنه ال يتم تبني و خاصة في المرحلة األولى إال الصناعات االستهالكية مع 

في نهاية و األساسية بجانبها، مع الوعي بأن البناء الصناعي يخدم إمكانية قيام بعض الصناعات الوسيطة 
    2 األمر نمط االستهالك القائم.

 الفرع الثاني: مدايا و عيوب استراتي ية إحالل الواردات
عيوب، فمن بين مزايا هذه االستراتيجية أوال أنها تكون المخاطرة أقل مزايا و  الستراتيجية إحالل الواردات

ما يؤكد ذلك السلع المستوردة، أما الميزة الثانية جة وجود سوق للمنتجات الصناعية و حالل الصناعة نتيعند بدء إ
أنه من السهل على الدول النامية حماية السوق المحلي ضد المنافسة األجنبية عن طريق إجبار الدول المتقدمة 

ة أنها تقوم الشركات األجنبية بإقامة ما المصنعة، أما الميزة األخير تخفيض حواجزها الجمركية ضد صادراتهم 
 الجمركية الخاصة بالدول النامية؛ يسمى بمصانع التعريفة للتغلب على التعريفة

                                                 
 .323-321ذكر سنة النشر(، ص:  دون، دار النهضة العربية، بيروت، )الت لف و التنميةعمرو محي الدين،  1
 .222-221، ص: مرجع سابقحمد مصطفى، إحسان حفظي، مريم أ 2
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ن أما بالنسبة لعيوب استراتيجية إحالل الواردات أولها أن الصناعات المحلية تنمو معتادة على الحماية م
كفاءة، أما العيب الثاني هو أن اإلحالل محل الواردات ر ثليس لديها أية حوافز لتصبح أكفسة األجنبية و المنا

تؤدي إلى الحد من كفاءة الصناعات ألن صغر السوق المحلي في الكثير من الدول النامية ال يسمح لها من 
من اقتصاديات الحجم، و أخيرا و بعد أن يحل اإلنتاج المحلي محل الواردات المصنعة البسيطة، فإن االستفادة 

    1 عدم الكفاءة.محل الواردات يصبح أصعب ومكلفا مقاسا بالحماية العالية و  إلحاللا
 الفرع الثالث: الصعوبات التي توا ه استراتي ية إحالل الواردات

القضاء على التبعية للخارج، ذاتية، و هدف لجوء الدول النامية إلى التصنيع أساسا إلى بناء قدرات إنتاجية ي
دمت في تعمل عكس هذا االتجاه، ألن المتتبع لمراحلها الثالث يلمس أنها كلما تق إال أن هذه االستراتيجية

ذلك نظرا للصعوبات التي واجهتها. مع العلم أن المرحلة األولى تتمثل التطبيق ازدادت اختناقا وبالتالي تبعية، و 
استهالكية  نية تتمثل في إنتاج موادالثاالمرحلة ، أما  )إحالل واردات بدائي(تاج المواد االستهالكية الحقيقية في إن

وق التي تواجه المرحلة ،....إلخ( نتيجة لالختناقات الناتجة عن ضيق السكهرو منزليةمعمرة )سيارات، أدوات 
ذلك بإعانة الشركات المتعددة الجنسيات، أما المرحلة الثالثة تتمثل في إنتاج المواد الوسيطية، أو األولى، و 

لبلد حلقة في تقسيم العمل يكون نتيجة لذلك المواجهة ضيق السوق الداخلية، و  ةالبحث عن أسواق خارجي
 الدولي؛

هذه الدول من استيراد السلع االستهالكية بأنواعها إلى الصعوبات التي واجهتها نلخصها في انتقال استيراد 
على إحالل السلع االستهالكية   ، كذلك اعتماد هذه االستراتيجية الباهظةلع الرأسمالية ذات التكاليف استيراد الس

االنطالقة من الصناعات االستهالكية إلى إقامة عي في البلد، ألنه تصعب إلى تغيير البناء الصناهذا ال يؤدي و 
     مردود الصناعات محدودا في الزمان صناعات األساس. كذلك صعوبة ضيق السوق الداخلية الذي يجعل 

الدول النامية إلى التكامل في مختلف أطره )قاري، ن أن تحل في اتجاه و المكان، إال أن هذه المعضلة يمك
دول إقليمي، ....إلخ(. كما أن هذه االستراتيجية تساعد من التخفيف من حدة مشكل البطالة الذي تعانيه ال

دة على القطاعين عتماستقرار البيئة اإلنتاجية السائدة والمو لة للتكنولوجيا المستعملة، نظرا للطبيعة المرسالنامية، 
   2الزراعي التصديري.االستخراجي و 
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 الفرع الرابع: أهداف و نتائج استراتي ية إحالل الواردات
اآلثار التي المرجوة من هذه االستراتيجية، وكذلك التعرف على النتائج أو  سنتم التعرف على األهداف

 خلفتها.
 األهداف: -2

لتشجيع من مة صناعات في الدول النامية التي قوبلت باكان الهدف من استراتيجية إحالل الواردات إقا
 هذا ناتج عن أهداف كال الطرفين على إقامتها.طرف الدول المتقدمة، وكذا الدول النامية و 

 سيهدفها من عملية النقل بشكل رئي ستراتيجية إحالل الواردات، يكونالبالنسبة للدول المضيفة المتبنية 
لنقطة األولى أن إحالل هذه الصناعة محل االستيراد، أي أنها تقيم هذه تتلخص في نقطتين رئيسيتين. ا

بلدانها لتغطية االحتياجات المحلية، بدال من االعتماد على استيرادها من الخارج، حيث تمثل بعد الصناعات في 
المعني  لدتصنيع مواد خام متوفرة في البهذا من أجل طويلة نسبيا كاحتياجات مطلوبة وبشدة، و  مرحلة حرمان

من ثم استيرادها سلعا مصنعة. أما النقطة الثانية فتتمثل في إقامة هذه الصناعات من بدال من تصديرها خاما، و 
أجل التخصص في التصدير وهي الحالة األكثر شيوعا أكثر فأكثر في اآلونة األخيرة. فتقام صناعات تحويلية 

 فقط بالتصدير وخاصة في البلدان المتطورة وهذا لالستفادة ة لها باالحتياجات الداخلية ومتخصصةكاملة ال عالق
 يصة وتوفر المواد الخام المحلية؛من قوة العمل الرخ

أما بالنسبة لموقف البلدان الطاردة لهذه الصناعات يتمثل في التخلص من التكنولوجيا التي أصبحت 
هو عنصر كثيرة العدد ذات كفاءة محدودة، و  ملبوة عبي فهي تحتاج لقببالتالو ا محدودة، بإمكانية تطوير تقنياته

هذا يفرض على مطالبها المادية و االجتماعية، و ازدياد قوة الحركة النقابية و  فيه في ظروف بغير مرغو 
ينبغي عليه في مقابل ذلك أن يقدم إنتاجا يحتاج لمهارة توازي عالية أكثر من البلدان المتخلفة،  االمؤسسات أجور 

 1أن يحل محله عامل أقل كفاءة.تحويله إلى صناعات أكثر تطورا، و لذلك يجب بيا، األجور العالية نس
 نتائ ها: -2

ت إلى حد كبير غير ناجحة، اتفق كثير من المالحظين على أن استراتيجية تصنيع السلع اإلحاللية كان
 "؛سلبية السياسات"حديدا خمسة نواتج غير مرغوب فيها أنها أظهرت تخاصة و 

المناعة من الضغوط التنافسية أدى إلى أن كثير لف حائط من التعريفات الوقائية و لبقاء خأول نتيجة هي ا
من صناعات إحالل الواردات سواء المملوكة لقطاع عام أو قطاع خاص تظل غير كفء باإلضافة إلى 

 حتياجها إلى تكلفة عالية التشغيل؛ا
                                                 

 .212نفس المرجع السابق، ص:  1
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ملية إحالل الواردات هم الشركات األجنبية الرئيسيين من عجة الثانية تخص جانب المستفيدين أما النتي
و  حوافز االستثمار،تضع نفسها خلف حائط التعريفات وتأخذ ميزة الضريبة المحررة و  التي كانت قادرة على أن

يتراكم إال ألموال يقومون بتحويلها للخارج، و معظم ابعد استخراج الفوائد واألرباح والضرائب ومصاريف اإلدارة، و 
المصانع األجنبية      الذين تتعاون معهمى الصناع المحليين ذوي الثروات و يمكن أن يترك عادة إلالقليل الذي 

 ا؛السياسي لهوالذين يوفرون الغطاء االقتصادي و 
يا بشكل كبير المدعم حكومو كنتيجة ثالثة أن معظم عمليات إحالل الواردات التي قد تمت باالستيراد 

شركات محلية، حيث في حالة الشركات وذلك بواسطة شركات أجنبية و وسيطة، المنتجات الللسلع الرأسمالية و 
من هنا تترتب لفروع في الخارج. و األجنبية، فإن معظم هذه المشتريات تشترى عن طريق الشركات األم أو ا

ها ضئيل ين أن تأثير نتيجتان وقتيتان، أولها أن إقامة الصناعات الرأسمالية التي تلبي احتياجات األغنياء في ح
عن طريق زيادة الحاجة المقيد غالبا ما يجعل األمر أسوأ غير حيث أن إحالل الواردات أما الثانية على العمالة، 

ول إلى الخارج في صورة مدفوعات جزء من األرباح تحسمالية مستوردة ومنتجات وسيطة و إلى مدخالت سلع رأ
 ز في موازين المدفوعات؛إصالح العجهذا ما يؤدي إلى فشله في وتحويالت خاصة، و 

تتمثل النتيجة الرابعة في أن سياسة إحالل الواردات قد أصبح تأثيرها ضارا على تصدير المنتجات األولية 
فإن أسعار خالل استيراد السلع الرأسمالية والوسيطة الرخيصة، المحلي من من أجل تشجيع التصنيع يدية، التقل

فض سعر الواردات بالعملة خلك له دور في رفع سعر الصادرات و ذو الصرف عادة ما تقوم بشكل غير صحيح، 
 المحلية؛
التصنيع المحلي تنمية الصناعات الناشئة و أخيرا فإن إحالل الواردات و الذي يمكن أن يفهم بفكرة تحفيز و 

هناك العديد من اعات االقتصادية، وقد فشل ذلك. و خلفية مع باقي القطروابط أمامية و عن طريق إعداد 
في الواقع، فإن حكومات الدول النامية تختبئ خلف التعريقات الجمركية، و صناعات الناشئة ال تنمو أبدا، فهي ال

كذلك عن طريق زيادة تكاليف محمية كمشروعات مملوكة للدولة. و تشغل الصناعات الير و ذاتها غالبا ما تد
صة من مصادر خارجية أي استيرادها بدال الخاالقيام بشراء مدخالتهم و المدخالت للصناعات التي تم إحاللها، 

الكفء  الواردات غيرمن أن يوفروا ذلك من خالل روابطهم الخلفية مع الموردين المحليين، فإن شركات إحالل 
       1 اد الذاتي المأمول.ات التصنيع المتكاملة ذات االعتمتعوق عملييمكن في الواقع أن تمنع و 
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 مية الصادراتالمطلب الثالث: استراتي ية تن
تنبع أهمية دراسة سلوك التصدير من الدور الذي يلعبه التصدير في مجال التنمية االقتصادية 

مستوردات من البلدان تمويل الجهة أعباء التنمية االقتصادية، و على موايعمد التصدير واالجتماعية، حيث 
في ميزان  ها من أهمية في مواجهة العجزفكل دولة نامية بحاجة ماسة إلى تنمية صادراتها لما لالرأسمالية، 

إلى تنمية  الميزان التجاري بصفة خاصة، كما تسعى حكومة كل دولة جاهدةالمدفوعات بصفة عامة و 
 هذا ما سيتم التعرف عليه.الصادرات، و 

 استراتي ية تنمية الصادراتالفـرع األول: مفهوم 
 استراتي ية تنمية الصادرات:مفهوم  -1

تنمية يجب أوال التعرف على مفهوم  استراتيجية ترقية الصادراتتعرف على مفهوم التطرق إلى القبل 
 .الصادرات

 :تنمية الصادراتمفهوم  -1-1
عن طريق حث الطلب الكلي في تشجيع الصادرات في األجل القصير  تنمية الصادرات،يقصد ب

سياسات التسويقية التي تهدف اقتصاديات الدول التي تمتلك أجهزة إنتاجية مرنة عن طريق إتباع مجموعة من ال
سعار العالمية محاولة مالءمتها مع األسعرية في السلع المراد تصديرها و في مضمونها إلى تصحيح التشوهات ال

جراء الدراسات التسويقية التي يمكن من خاللها اختيار األسواق التصديرية التي تتناسب مع مستويات اإلنتاج و  ا 
هذا ما يتناسب مع ظروف ستفادة من مميزات اإلنتتاج الكبير، و االالعاطلة و كن من استغالل الطاقات بما يم

 1 الدول الصناعية المتقدمة.
 :تنمية الصادراتمفهوم استراتي ية  -1-2

لع التقليدية تشير هذه االستراتيجية إلى إحالل الصادرات للسلع الحديثة ذات الصناعة المتقدمة بالس
اوية تصدير هذه المواد في صورتها المصنعة كتصدير المواد البتروكيميع و كالمواد األولية، وذلك من خالل تصني

سلع الزراعية كاللحوم واألسماك وخضروات نفس الشيء بالنسبة لبعض الكذلك بدال من تصديرها كنفظ خام، و 
تها قد كان هناك آراء عدة لدعم هذه االستراتيجية في مقدميتم تصنيعها وتصديرها في شكل معلبات محفوظة، و 

نالتوسع في استخدام الموارد و  ما بطبيعة خاصة العمل. كما أن هذه االستراتيجية ال ترتبط بحجم السوق المحلية وا 
 2أن أسواق بعض الدول النامية تتسم بأنها صغيرة الحجم.الطلب العالمي، خاصة و 

                                                 
 .12، ص: مرجع سابقوصاف سعيدي،  1
 .111، ص: 1111، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، مصر، أساسيات علم االقتصادسالم توفيق النجفي،  2
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ها تقدم دعم للصادرات إن الحكومة تتم بالتدخل في التجارة الخارجية من خالل هذه االستراتيجية، حيث أن
لمنتجي السلع المخصصة في شكل مساعدات نقدية أو إعفاءات ضريبية، أو تقديم أشكال أخرى من التسهيالت 

يؤدي هذا الدعم للمصدرين إلى تمكينهم من عرض منتجاتهم في األسواق الخارجية بأسعار منخفضة للتصدير. و 
خالفا للتعريفة الجمركية التي تزيد من قدرة المنتجات فسة، و رة تلك المنتجات على المنانسبيا مما يزيد من قد

منتجات المحلية إن دعم الصادرات يزيد من قدرة الالمحلية على منافسة المنتجات األجنبية في السوق الداخلية، ف
 1 على منافسة المنتجات األجنبية في األسواق الخارجية.

يتوقف على مجموعة من االعتبارات أهمها أن يقوم على  لتبني استراتيجية فعالة لتنمية الصادرات، هذاو 
إسنادها لذوي الخلفيات ، فقد أثبتت التجربة أن لتسويق الدوليأساتذة متخصصين في مجال اخبراء و إعدادها 
المختلفة لم يجلب إال التخلف عن الركب العالمي في هذا المجال، كذلك يجب أن تتوافر الرغبة العملية العلمية و 

طريق كذلك االقتناع بأهميته. ذلك ألن البعض قد يعتقد بو ية في إيجاد نظام فعال لتنمية الصادرات، الحقيق
بإزالة بعض معوقات التصدير أو بإضافة مزيد من التيسيرات على القرارات الكفيلة الخطأ أن االكتفاء باستصدار 
لدى القائمين على إعداد النظام تقوم  موضوعيةأيضا يجب أن تتوافر رؤية صائبة و المصدرين قد يفي بالغرض، 

ة بمتغيرات البيئة العالمية، كذلك أن ينسجم النظام مع النظم االقتصاديتهم بالمزايا التنافسية للدولة و على دراي
الفعال لتنمية تتناسق عناصر النظام تغيرات الدولية، وكاعتبار أخير هو أن تتكامل و يتسم بالمرونة مع الللدولة و 

 2إذ ال يمكن أن يكتب النجاح لنظام تتعارض عناصره الفرعية. الصادرات،
 استراتي ية تنمية الصادرات:مبرر الل وء إلى  -2

تشير تقارير البنك الدولي عن التنمية في العالم أن عجز الحساب الجاري لمجموعة الدول النامية قد شهد 
خالل الثمانينات كذلك نتيجة لعدة ات و جز الحساب الجاري في السبعيناتجاها متزايدا للعجز، في حين أن ع
يقة األمر إلى تعثر مسار النمو وزيادة حالة الركود هذا العجز أدى في حقعوامل تختلف من فترة إلى أخرى. و 

هذه المشاكل زيادة حدة  كان نتيجة تراكمايد حدة البطالة في نفس الوقت، و ارتفاع األسعار مع تز التضخمي و 
خاصة منخفضة الدخل، مما قد يعصف في عدد كبير من الدول النامية و  المعيشةتدهور مستويات الضغوط  و 

متوسطة الدخل مدفوعات الدول النامية، منخفضة و تراكم عجز موازين  يرجعالسياسية لهذه البلدان، هذا و  بالنظم
 3 إلى مجموعة من االعتبارات نذكر منها:

                                                 
 .211-211، ص: 1111، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، االقتصاد ال لي أحمد األشقر، 1
 .22-21، ص: 2111النشر و التوزيع، )دون ذكر بلد النشر(، ، دار األمين للطباعة و در النا حلمصاالتسويق الدولي و سعيد علي عيد،  يحي 2
 .1-2، ص: 1111، 12، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، العدد تنمية الصادرات و النمو االقتصاد  في ال دائر الواقع و التحدياتوصاف سعيدي،  3
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 الندعة الحمائية: -2-1
ارداتها من كافة السلع األولية لى زيادة النزعة الحمائية أمام و اتجهت الدول الصناعية المتقدمة إ

الصناعية، وهذا راجع لألزمات المالية التي سادت عقد الثمانينات، باإلضافة إلى فترات الركود العالمي الذي و 
لى إثر ساد معظم الدول الصناعية، كما أن الدول الصناعية اتجهت إلى تبني القيود الحمائية غير التعريفية ع

قد أثرت هذه القيود تأثيرا واضحا منذ منتصف و  ،نجاح الجات في تخفيض متوسط التعريفات الجمركية
السبعينات على صادرات الدول النامية. و يرجع االتجاه المتزايد للنزعة الحمائية من جانب الدول الصناعية 

منبع الدول المتقدمة هي صاحبة السبق و فالمعروف أن المتقدمة إلى الطبيعة الديناميكية للميزة النسبية، 
االختراعات الحديثة، غير أن هذه الميزة سرعان ما تنتقل إلى دول أخرى أقل تقدما، حيث يتم إنتاج السلعة فيها 

تصديرها للخارج إسنادا إلى وفرة عوامل اإلنتاج في تلك الدولة، فتبدأ الدولة صاحبة االختراع في مواجهة و 
فقط في األسواق العالمية بل أيضا في أسواق الدولة صاحبة االختراع الذي يحدو بالعديد منافسة شديدة ليست 

 من هذه الدول إلى البحث عن وسائل جديدة للحماية.
 معدل التبادل: -2-2

يرجع ذلك بصفة أساسية إلى اتجاه را في غير صالح الدول النامية، و شهدت معدالت التبادل الدولية تدهو 
التي تصدرها الدول المتقدمة الصناعية، إلى الدول النامية، إلى االرتفاع الشديد، مقابل  أسعار السلع الصناعية

النسبي في يرجع السبب وراء االنخفاض كان هناك انخفاض. و اتجاه أسعار السلع الدولية، باستثناء البترول 
التكنولوجي ة للتقدم العلمي و نتيجأسعار المواد األولية إلى تراخي الطلب العالمي على هذا النوع من المنتجات 

الذي حققته هذه الدول الصناعية المتقدمة، بما ساعدها على تخفيض نسبة المواد األولية المستوردة المستخدمة 
 إلنتاج الوحدة من السلع الصناعية.

 الديا ال ار ي: -2-3
تزايد العجز في موازين لقد تزايدت أعباء الديون الخارجية في الفترة األخيرة، فالديون الخارجية هي نتيجة ل

راض الخارجي لتمويل هذا تقالمدفوعات، فتزايد عجز الحساب الجاري تترتب عليه ضرورة لجوء الدولة إلى اال
بالتبعية تزداد ة أرقام المديونية الخارجية، و تحقيق فائض ميزان العمليات الرأسمالية يترتب عليه زيادالعجز، و 

أعباء واجبة السداد بعد فترة زمنية، األمر الذي ينعكس في ب عليها التزامات و رجية مما تترتأرقام المديونية الخا
يزداد األمر سوءا نتيجة الرتفاع أسعار الفائدة على هذه ة العجز في الحساب الجاري، هذا و النهاية في زياد

تيجة لتراكم الديون ة نونة األخيرة من أزمات مالية حادالبترولية في اآلروض. وقد عانت الدول النامية غير الق
 الخارجية مما أثر على العجز الجاري في موازين مدفوعات معظم الدول النامية.
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ذه الدول هو االهتمام وبهذا يتضح لنا أن السبيل إلى مواجهة العجز المتراكم في موازين المدفوعات ه
عة تعكس تباين مستويات يرات سرين العالم اليوم يموج بتغأال شك ستراتيجيات التسويق الدولي له، و ابالتصدير و 
 لفة األمر الذي يضفي المزيد من المسؤولية على عملية تطوير التصدير تخاألداء الصناعي للدول الماإلنتاج و 
 أساليب التسويق الخارجي للدول النامية.ومفاهيم و 

 الفرع الثاني: محاور و أساسيات استراتي ية تنمية الصادرات
 أساسيات االستراتيجيةن المعالم األساسية تشكل محاور و ات تنطوي على جملة ماستراتيجية تنمية الصادر 

 التي تعمل على تسهيل الوصول إلى األهداف المرجوة من تطبيق هذه االستراتيجية.و 
 محاور استراتي ية تنمية الصادرات: -1

أوال من إبراز المحاور  ت، البدبغية توضيح اإلجراءات الالزمة التي ترتكز عليها استراتيجية تنمية الصادرا
العمل عليها بغرض الوصول إلى تنمية الصادرات. ويالحظ هنا أنه ير و المجاالت األساسية التي ينبغي التأثو 

           ليس ثمة من نموذج موحد صالح للتنفيذ في كامل الدول، بالنظر إلى اختالف الظروف االقتصادية 
  1 تتمثل هذه المحاور فيما يلي:و  لثقافية للدول.اواالجتماعية والسياسية و 

 اإلطار المؤسسي: -1-1
يجاد مجموعة من المؤسسات اتنمية الصادرات على ضرورة خلق و  إذ ترتكز استراتيجية لتي تخدم وتسهل ا 

تأخذ على عاتقها إيجاد الحلول لمختلف العراقيل التي تعترض العملية التصديرية، سواء ما عملية التصدير، و 
الصادرات، أو المنتجات الموجهة للتصدير، أو ما يتعلق بتمويل الصادرات، أو ما يرتبط ترويج بتعلق منها 
 المحلي في المحافل الدولية...إلخالتعريف بالمنتج ومات التجارية و إقامة المعارض و بتبادل المعل

  ودر المنتج: -1-2
يتأتى ذلك من منتج، و نمية الصادرات هي جودة المن بين أهم المحاور التي ترتكز عليها استراتيجية ت

دة المناسبة خالل أمرين اثنين، األول يتمثل في إقامة نظم فحص السلع التي يتم تصديرها من أجل ضمان الجو 
للجودة أو إقامة ندوات  تج من خالل وضع نظامناألمر الثاني هو الحفاظ على سمعة الملألسواق الخارجية. و 

 صميم.جودة التداخلية ومعارض ترويج لجودة السلع و 
 
 

                                                 
، دراسبة حالبة المؤسسبات الصبغيرة و المتوسبطة، مبذكرة ماجسبتير، لنفطية على النمو االقتصاد  فـي ال دائـرأثر تنمية الصادرات غير امصطفى بن ساحة،  1

 .12-11، ص ص: 1122تخصص تجارة دولية، 
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 إي اد سياسة تمويلية و ائتمانية نا حة لتغطية الصادرات الصناعية: -1-3
تسهم عملية توفير التمويل الالزم للصادرات بشكل بارز في تحفيز الصادرات، وذلك من خالل التسهيالت 

إعفاء  التي تمنح للمصدرين سواء في المراحل السابقة أو الالحقة لشحن البضائع، خفض تكلفة تمويل الصادرات
أخيرا تمويل االستثمارات األجنبية في الدول مع صدير، و المصدرين من الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات الت

تشجيع االقتراض بسعر فائدة منخفض أو بدون فوائد ض الصادرات ذات األهمية الكبرى و التركيز على تمويل بع
 أحيانا.

 تأميا الصادرات: -1-4
لى الصادرات لتعويض الخسائر المحتمل تحققها من جراء العملية و يتم ذلك بإنشاء نظام تأمين ع

 ضمانات التصدير.نظام تأمين اعتمادات التصدير، وتقلبات سعر الصرف و  التصديرية، السيما
 إنشاء المناطق الحرر و المناطق الصناعية التصديرية: -1-5

ب االستثمارات الموجهة جذوالهدف من إنشاء هذه المناطق في إطار استراتيجية تنمية الصادرات، هو 
كذا تحديد جها هذه الصناعات بأسعار مدعمة، و العمل على توفير الخدمات األساسية التي تحتاللتصدير و 

 تكاليف اإلنتاج.مستويات األجور بما ال يؤدي إلى ارتفاع 
 تش يع االستيراد و تسهيله بهدف إعادر التصدير: -1-6

سلع لتموين بالسلع الوسيطية التي تدخل في إنتاج الإجراءات اتبسيط و يكون ذلك عن طريق تسهيل و 
ق نظام كذا تخفيض تكاليف الحصول على بعض هذه المدخالت. أو يكون ذلك عن طريالموجهة للتصدير، و 

 الذي هو من األنظمة الجمركية االقتصادية.إعادة التموين باإلعفاء و 
 إصالح اللقطاع المصرفي: -1-7

ل الالزم لدعم ة المختلفة بغرض تحفيز الصادرات مع توفير التمويهنا تستعمل أدوات السياسة النقديو 
من ثم زيادة الصادرات الصناعية مع ضمان توفير الخدمات البنكية المتكاملة التي تتطلبها القطاع الصناعي، و 

 عملية التصدير.
 أساسيات استراتي ية تنمية الصادرات: -2

النامية جملة من األساسيات، نجملها في ثالث عناصر أولها  تنمية الصادرات في الدول استراتيجيةتتطلب       
تدخل الدولة لتأدية دور واضح في عملية التنمية، العمل على تنمية الصادرات كما وكيفا والعمل على تحقيق 

 التوزيع الجغرافي.
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يث يكون ألجل إن استراتيجية تنمية الصادرات تتطلب دورا واضحا من قبل الدولة في عملية التنمية. ح      
أمرين اثنين، األمر األول هو أن الدولة تأخذ دورا نشطا في تركيز المعروض في المواد وخصوصا في إزالة 

وتحسين هذه األنشطة التي سوف تزيد من الصادرات. حيث تقوم ي تقيد قدرة الدولة على التصدير، المعوقات الت
وفي تجهيز الهياكل  المساعدة في بحوث السوق،مج التدريب و والضرائب وتمويل برا االئتمانالدولة بتقديم حوافز 

مثل شبكات النقل ومحطات الطاقة. أما األمر الثاني فيتمثل في أن الدولة يجب أن  واالجتماعية االقتصادية
نتيجة لألنظمة التجارية المتطلعة للداخل، وخصوصا الصناعات البديلة  ، والتي قدمت على أنهااالضطرابتزيل 
تصحيح ما يعتبر أسعار  ألخصاآخر على الدولة مهمتها وضع األسعار بالشكل الصحيح وب، وبمعنى يرادلالست

 1، وبالتحديد سعر الصرف ومعدالت األجور.استراتيجية
يكون ذلك بتنويع التركيبة السلعية لهذه الصادرات  أما بالنسبة للعمل على تنمية الصادرات كما وكيفا،     

لتها، عن طريق وضع برنامج للتوسع في تصدير السلع المصنعة، وزيادة قدرات اإلنتاج حصي استقرارلضمان 
في المؤسسات التي تغذي السوق الداخلي خاصة باإلنتاج الصناعي، وكذلك خلق وحدات جديدة لإلنتاج من 

ركز التنافسي زيز المعمن أجل تأجل التصدير، والعمل على رفع مستوى الكفاءة اإلنتاجية للصناعات التصديرية 
بط بين اإلنتاج المحلي والتصدير. ففتح أسواق ضرورة الر لصادرات البلد في األسواق الخارجية، وهنا تبرز 

خارجية أمام المنتجات الصناعية المحلية يزيد من الطلب على هاته المنتجات، وكذلك يؤدي إلى تشجيع التوسع 
الدول النامية يتطلب منها أوال التركيز على المنتجات التي  في برنامج التنمية الصناعية بالداخل. مع العلم أن

تتمتع فيها بميزة نسبية في برنامجها الصناعي، مثل المنتجات المصنعة من المواد الطبيعية التي تتوفر عليها 
 هذه الدول، والمنتجات كثيفة العمل كالمنسوجات، المنتجات البالستيكية و األثاث....إلخ.

تحقيق التوزيع الجغرافي للصادرات، حيث يجب على الدول النامية أن تعمل على تنويع  العمل على      
عطاء أولوية خاصة لتطوير عالقات التبادل التجاري فيما بينهما. بحيث تنخفض حدة المنافسة في  أسواقها وا 

والتخلص من التبعية الرأسمالية  االقتصادياتهذه الدول، مما يضمن تحرير عالقات التبادل التجاري من سيطرة 
لها. على أن تنتقل هذه الدول في مرحلة متقدمة من اإلنتاج إلى برنامج صناعي يركز على إنتاج وسائل 

 2األجهزة الصناعية.كاآلالت والمعدات و التنمية، المتمثلة أساسا في السلع اإلنتاجية األساسية 
   

                                                 
شكالية التن، قبلالتنمية البديلة بيا الحاضر والمست استراتي يات ا تيار بار  شوقيا مش لة زرقين عبود،  1 مية في الجزائر : ملتقى التحوالت السياسية وا 

 .23جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، )دون ذكر السنة(، ص :  واقع وتحديات،
 .11 -12، ص: مرجع سابقمصطفى بن ساحة،  2
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 تتنمية الصادرا استراتي يةمدايا وعيوب  الثالث:الفرع   
 1تنمية الصادرات، وفيما يلي أهم هذه المزايا، و العيوب: الستراتيجيةهناك العديد من المزايا و العيوب      

 تنمية الصادرات: استراتي يةمدايا  -1
تنمية الصادرات، ومن بين أهم هذه  استراتيجيةهناك العديد من المزايا التي جعلت الدول النامية تنتهج       

 االستفادةمبدأ الميزة النسبية، وهذا من شأنه أن يمكن الدولة من  استغالليسمح على حسن ير المزايا أن التصد
من وفرات التخصص في إنتاج سلعة معينة، التغلب على مشكلة صغر حجم السوق المحلي، مما يمكن الدولة 

النامية صغيرة الحجم أو من وفورات الحجم الكبير وهذا العامل هام جدا بالنسبة للدول  االستفادةالنامية من 
الفقيرة، كذلك زيادة متحصل الدول من العمالت األجنبية، من خالل أقسام ميزان العمليات الجارية، وخاصة 

تولده من مواد ذاتية من الصرف األجنبي يخفض من مديونية  ، ومااالستدانةالتجارة الخارجية وليس من خالل 
يساعد هذه الدول على  هم في توليد احتكاك باألسواق الدولية، وهو ماتسا االستراتيجيةهذه الدول. كما أن هذه 

التقدم في صناعات التصدير، والحصول على المزيد من المعلومات و التطورات التكنولوجية السائدة في األسواق 
لتصديرية و العالمية، وبالتالي تولد الرغبة لديها لبذل المزيد من الجهود و السياسات لتطوير جودة المنتجات ا

 التحكم في أسعارها.
 تنمية الصادرات: استراتي ية عيوب -2

تنمية الصادرات عيوب من بينها أنه قد يصعب على الدول النامية أن تقييم صناعات تصديرية  الستراتيجية    
 وهذا بسبب شدة المنافسة من جانب الدول الصناعية ذات التاريخ العريق في ميدان التصنيع، كذلك بالنسبة

جدار عاليا من الحماية الجمركية، فيما يتعلق بصناعاتها التي تتميز بالبساطة أو للدول الصناعية قد تقييم 
واإللكترونيات وغيرها، وهذه هي  اليد العاملة مثل المالبس الجاهزة  استخدامفنون إنتاجية كثيفة  باستخدام

بية في إنتاجها. وأخيرا فإن الدول التي تعتمد أساسا الصناعات التي يمكن أن تتمتع فيها الدول النامية بميزة نس
على تصدير منتجاتها المصنوعة، إلى أسواق الدول الصناعية التي تعاني من وقت آلخر من أي أزمات تمر 
بها بلدان الدول الصناعية. وقد عانت دول الشرق األقصى كثيرا من الركود الذي مرت به الدول الصناعية في 

 أمريكا في السنوات األولى من الثمانينات. غرب أوربا وشمال
      

 

                                                 
جزائر، ، تخصص التخطيط، جامعة الاالقتصادية، مذكرة ماجستير في العلوم إش الية التنمية المستدامة في ال دائر دراسة تقييمية، زرنوح ياسمينة 1

 .31 -32، ص: 1111
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 الفرع الرابع: ت ارب دولية نا حة في تنمية الصادرات 
التي حاكت هذه التجربة إلى تطبيق سياسة إحالل واردات مرنة قدمت دول جنوب شرق آسيا والدول  اتجهت    

لى إقحام هذه الصناعة لخوض غمار تجربة الحماية الكافية لبزوغ صناعة جنينية. لكن هذه الدول سعت مبكرا إ
عدة دول من أهمها دول جنوب شرق آسيا واليابان  اتجهتالتصدير و التحول إلى دول صناعية حديثة. حيث 

سياسة تنموية تهدف إلى التوجه الخارجي وتدعيم الصادرات من السلع المحولة. ومن  اعتمادوالصين مؤخرا إلى 
تملك هبات طبيعية وال ميزة نسبية  الزراعة، وال باستثناءلك موارد طبيعية معتبرة المالحظ أن هذه الدول ال تمت

ومن بين التجارب 1موروثة، وتمكنت هذه الدول من التحول إلى دول صناعية حديثة ورائدة في مجال التقانة.
 الدولية في مجال تنمية الصادرات نختار تجربة ماليزيا و تجربة سنغافورة وهي كاآلتي:

 بة ماليديا:ت ر  -1
       في المتوسط خالل الفترة الممتدة بين سنتي   %21من ترقية صادراتها بنسبة تمكنت ماليزيا       
تصنيعية إيجابا  الستراتيجيةماليزيا  انتهاج انعكسمليار دوالر أمريكي. وقد  21م. حيث بلغت 2121-2113

من إجمالي الصادرات سنة   %12نسبة  على صادراتها، حيث وصلت مساهمة المنتجات الصناعية فيها
وتواصل هذا النهج إلى غاية منتصف العقد األول من القرن الواحد والعشرين، بعد أن كانت معظم  .م2113

الصادرات الماليزية تتشكل من مادة وحيدة متمثلة في البترول الخام، والتي كانت عماد الصادرات الماليزية 
 يل، وخشب األشجار؛لمطاط، زيت النخباإلضافة إلى ا

     %11في الوقت الحالي، والتي بلغت مساهمتها بنسبة  الكهربائيةوتشمل الصادرات الماليزية على اآلالت 
الكيماويات ن حيث األهمية كل من المنسوجات و في صادرات ماليزيا الصناعية، وتأتي في المرتبة الموالية م

لى مستوى تنويع أسواقها العالمية، حيث تقوم بالتصدير إلى والبترول والمعادن. كما حققت ماليزيا نجاحا ع
األوروبي  االتحادمن صادراتها إلى   %21من صادراتها اإلجمالية، كما تقوم بتصدير ما نسبته   %21اليابان 

 إلى الواليات المتحدة األمريكية؛  %21 وما يقارب
يجة لمرحلة الصناعات التصديرية التي دخلتها وقد كان هذا التطور في هيكل الصادرات الماليزية كنت      

األجنبية في مجال اإللكترونيات  االستثماراتماليزيا والتي بدأت مطلع السبعينات. حيث شجعت الحكومة دخول 
صدار تراخيص منتجا ت أجنبية وصناعة النسيج من خالل توفير العمالة الرخيصة وحوافز ضريبية مغرية وا 

نشاء مناطق تجارة حرة؛  وا 

                                                 
، مجلة جسر التنمية، سلسلة دورية تعني بقضايا التنمية في الدول العربية، المعهد العربي للتخطيط السياسات الصناعية في ظل العولمةبالقاسم العباس،  1

 . 22، ص: 1121، مارس 222بالكويت، العدد 
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األجنبي الدعامة األساسية لصادرات ماليزيا في الوقت الحالي. وقد كان األثر  االستثماركما يعتبر       
ع خطوط األجنبي على الصادرات الماليزية من خالل قيام المستثمرين األجانب بتوسي لالستثماراإليجابي 

األجنبي من تنويع قائمة  الستثماراماليزيا من خالل  استطاعتالخلفية، بحيث منتجاتهم سواء األمامية و 
بعادها عن الصادرات النفطية والتقليدية التي تعرف أسعار عالمية شديدة التقلب. وتعتبر صادرات  صادراتها، وا 

امل اإللكترونيات أهم صادرات ماليزيا منذ مطلع التسعينات من القرن العشرين وحتى الوقت الحالي. كما يوجد ع
تنوع الصادرات الماليزية، تتمثل في نظام تزويد الشركات بالمساعدات والتمويل نمو و آخر له الفضل في تسهيل 

الموجه للصادرات، حيث عملت الحكومة الماليزية عل تقديم حوافز لكل المنتجين والمصدرين في لإلنتاج 
 1للصادرات.المناطق غير التقليدية، كما قدمت الحكومة الماليزية على تقديم جملة من الخدمات والحوافز 

 ت ربة سنغافورر: -2
أجور العمال، محدودية  ارتفاعتكاليف اإلنتاج المتاحة بسبب  ارتفاعكانت سنغافورة تعاني من مشكلة       

 رين للمنافسة في األسواق المحلية؛مصادر التمويل أمام المصدرين ونقص الخبرة المتاحة لدى المصد
إلطار المؤسسي بهدف دعم المصدرين حيث قامت الحكومة بإنشاء قامت سنغافورة بإتباع سياسة لتطوير ا      

م، والتي تعمل  2111مجموعة من المؤسسات، ومن بينها مؤسسة سنغافورة لتأمين قروض التصدير عام 
 صغيرة الحجم، معهد سنغافورة للدراسات واألبحاثالبنوك لمساعدة الشركات متوسطة و كضمان للمصدرين أمام 

المعلومات عن المعايير القياسية م يهتم برفع مستوى الجودة الصناعية من خالل توفير 2122الصناعية عام 
م حيث يقوم بتنمية تجارة السلع والخدمات من خالل شبكة من  2121مجلس سنغافورة لتنمية التجارة عام 

مثل في اإلعفاء من المكاتب عبر العالم. كذلك قامت سنغافورة بإقامة مناطق حرة ومنح مزايا للعاملين فيها تت
رسوم جمركية على السلع التي تستخدم في إنتاج السلع المعدة للتصدير، التخفيض من الضرائب على األرباح 

في المناطق الحرة. كما أنها قامت بإنشاء  االستثمارسنوات وذلك لزيادة  21إلى  1لفترة تتراوح  % 21بقيمة 
لكي تزيد من البرامج التدريبية التي  ر التمويل الالزم للشركاتم يقوم بتوفي 2111صندوق تنمية الصادرات عام 

 النفقات الالزمة للبحث والتطوير؛ تقدمها للعاملين بها، إلى جانب توفير
 %11 حواليأما بالنسبة للنتائج المترتبة على إتباع هذه التجربة تتمثل في أن الصادرات الصناعية شكلت       

 . كما أصبحت% 1.1م كما بلغ متوسط معدل الصادرات حوالي  2122إجمالي الصادرات في عام  من

                                                 
 .211 -212: مرجع سابق، صبن ساحة مصطفى،  1
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بتوفير الخدمات المالية للدول اآلسيوية كأحد أوجه  اهتمتسنغافورة من أكبر المراكز المالية في آسيا حيث 
 1شركة. 1111منطقة وتعمل فيها  12الصادرات الخدماتية، كما وصل عدد المناطق الحرة للتصدير حوالي 

 
 

       
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .211 -212، ص: مرجع سابقالد، بن جلول خ 1
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  الصة
الفرصة للحصول على  االستيراد حيث يسمح عملية االستيراد عن عملية التصدير،أهمية كل من ختلف ت

تاحة الفرصة للحصول على سلع ال تنتج بكميات كافية محليا ا محليا، و من إنتاجه بعض السلع بتكلفة أرخص ا 
مثل هذا االستيراد سيؤدي ة لسوء مواقع الموارد الطبيعية و مطلقا نتيجة لعوامل المناخ، أو نتيجأو ال تنتج 

وضعت استراتيجية احالل الواردات لتقليص استيراد المواد خاصة يث ح بالضرورة إلى رفع مستويات المعيشة.
 اخل.ة تصنيعها بالداستطاعتها الدولالتي ب

قيمة مضافة وتوسع ونمو تحقيق أهداف الصادرات من أرباح و عني التصدير يفتتمثل أهميتها في  عملية ماأ
الدولة مجموعة من  تضعحيث   غيرها.جديدة و تكنولوجيا التعرف على ثقافات أخرى و عمل و  فرصوانتشار 

راتيجيات لتنمية هذه الصادرات وتنويعها لكي ال يتم استوضعت و  جيعات لتنمية صادراتها.االجراءات وتش
الصادرات، فكل  كانت العديد من الدول ناجحة في استراتيجية تشجيعيث ح االعتماد الكلي على مادة واحدة.

 على طريقة ومجال لتنمية صادراتها. دولة اعتمدت
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 تمهيد:
 ثم اتخذت  ات،استراتيجية احالل الواردإن الجزائر من الدول النامية التي اعتمدت في فترة بعد االستقالل       

 وهذا لتحقيق أهداف مرجوة من ورائها. .تيجية لهاكاستراتنمية الصادرات  ستراتيجيةا
جملة من من منطلق عدم القدرة على تحقيق النمو االقتصادي بمعزل عن العالم، قامت الجزائر بتنفيذ و      

لى تعزيز  إضافة ، إاالصالحات االقتصادية التي بدأت بتنفيذ البرامج المقترحة بدأت بتنفيذ البرامج المقترحة
في االقتصاد العالمي من خالل الشراكة مع االتحاد االوروبي، ومفاوضات مع المنظمة العالمية  ندماجاالخيار 

 زمة المالية العالمية. كذلك الى األ باإلضافةللتجارة. فهذا يعكس كل ما تحمله من سلبية أو ايجابية، 
 التالية: مباحثعلى استراتيجية الواردات وقسمنا الفصل إلى الومن خالل هذا الفصل نسلط الضوء 

 :واقع االستيراد في الجزائر المبحث األول. 
 :واقع التصدير في الجزائر المبحث الثاني. 
 :أثر بعض التحوالت االقتصادية على االقتصاد الجزائري المبحث الثالث. 
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 واقع االستيراد في الجزائرالمبحث األول: 
مل الدولي ، وهذا بعد استقاللها للتخلص من تقسيم العاستراتيجية احالل الوارداتنتهاج قامت الجزائر با      

وال بد من ابراز خصائص  ، وفيما يلي سنتعرف على واقع هذه االستراتيجية في الجزائر.والتبعية للخارج والفقر
للتحوالت  المتوقعةلبية والتي تحدد بشكل أولي حجم المكاسب المتوقعة واالنعكاسات السأوال االقتصاد الجزائري 

 التصدير.وهذا سواء بالنسبة لالستيراد أو  االقتصادية المحيطة بها،
 االقتصاد الجزائري خصائصالمطلب األول: 

فريقية بحكم طبيعة الموارد والثروات ئري يعتبر من أهم االقتصاديات اإلمما الشك فيه أن االقتصاد الجزا      
الكفاءات نسانية و أولية هامة. كذلك حجم الطاقات اإل ومواد منجميهالمادية التي يتميز بها من مواد طاقوية، 

قطاعات صناعية ال يستهان بها رغم ضرورة التطوير، توفر بنية شاملة وهامة من بنية البشرية التي يتمتع بها، 
 فر مساحات زراعية هامة؛وتو  ومطاريهمينائية 

أوضاعا اقتصادية  ومع هذا فإن توالي االختيارات االقتصادية المتناقضة أحيانا واآلثار السلبية لها أفرزت    
في االقتصاد العالمي  االندماجيةضعاف كفاءته إجعلت االقتصاد الجزائري يتميز بخصائص سلبية تساهم في 

صاد مديونية حيث تركز معظم السياسات االقتصادية فيه على تسيير بحيث تحول االقتصاد الجزائري إلى اقت
تؤثر على طبيعة القرارات االقتصادية المتخذة. فرغم  ومشروطيهمة المديونية والتي ال تزال تشكل قيدا أز وادارة 

م سعار البترول، فان حجأ حوصلة الصادرات نتيجة الرتفاع ارتفاعمعدالت الدين والتي تعود إلى  انخفاض
 لى مستوى المقدرة التسديدية وخاصة بعد مرحلة تحرير التجارة؛إالديون لم ينخفض 

استنزافية للثروة البترولية والغازية وهذا على حساب  استراتيجيةاالقتصاد الجزائري اقتصاد ريعي يقوم على       
سواق الدولية، ألعية المتحققة في اريال يراداتة اإلاستراتيجية التصنيع. األمر الذي يجعل االقتصاد الجزائري رهين

من اجمالي  %3..5من االيرادات العامة للدولة و %46من الناتج الداخلي و %53فالمحروقات تساهم بنسبة 
 الصادرات؛

اقتصاد تطورت فيه آليات الفساد، حيث أضحت تؤثر على حركية النشاط االقتصادي ومجاالته وتحد من       
ية وتعطيل المنظومة القانونية والتشريعية االقتصادية، فازدادت شبكات السوق الموازي كفاءة السياسة االقتصاد

وتنامت أحجام الثروات التي تتحرك في قنواته. هذا الوضع أضعف قدرة الدولة المؤسسية وزعزع عنصر الثقة 
     1فيها.

                                           
 ...-.8ص  ،0223ماي ، 20، جامعة تلمسان، العدد أثر االنفتاح التجاري على االقتصاد الجزائري، مجلة اقتصاديات شمال افريقيخالدي خديجة،   1
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بعدما تعرفنا على خصائص االقتصاد الجزائري، في المبحث الموالي سنتكلم على استراتيجية احالل       
               الواردات في الجزائر.

 : استراتيجية احالل الواردات في الجزائرالثانيالمطلب 
من توجيه جزء من التركيز على قطاع الصناعات الثقيلة، وتوجه أغلب االستثمارات إليها، لم يمنعها  إن      

استثماراتها إلى صناعات خفيفة، والتي تحقق إحالال جزئيا للواردات، شملت الصناعات النسيجية، والصناعات 
لخاص على السواء، مع السيطرة المطلقة وكان هذا التوسع ناتج عن استثمار القطاع العام وا .الغذائية و غيرهما

للقطاع العام قبل الثمانينات، وأدى هذا االحالل إلى المرور ببعض الصناعات إلى حد التصدير، كما حدث مع 
إلى مرحلة التصدير تقتضي تلبية  التصدير لم تكن اقتصادية، ألن االنتقالالصناعات النسيجية. إال أن قرارات 

 ناعات، كما أننا نملك ظاهرة أخرىالتي تعد الهدف األساسي من إنشاء مثل هذه الص حاجيات السوق الداخلية
تتمثل في اختالف جودة المنتوج المتجه إلى السوق المحلية عن المنتوج المتجه إلى التصدير. ولعبت احتكار 

ال أن هذه الزيادة لم ترقى إ، الحماية التي فرضتها لهذه السلع دورا هاما في زيادة إنتاجهاو الدولة للتجارة الخارجية 
الوطني والدولي الصعب في نهاية  االقتصاديالمحيط  اطار أجله. وفيإلى حد تحقيق الهدف الذي أنشئت من 

السبعينات، ارتأت الجزائر إلى تغير مسار سياستهما التنموية، باعتماد نموذج تنمية جديد ترتكز أساسا على 
وهذا المخطط يضمن تغطية جيدة  .قطاعات االنتاجية وغير االنتاجيةف التوزيع متوازن االستثمارات بين مختل

لالحتياجات االستهالكية كما يهدف إلى تحقيق تشجيع االستهالك على حساب االستثمار، محاولة جلب الرأس 
 الثمانيناتوبالتالي فإن مخطط  .إحالل الواردات استثماراتتشجيع جنبي للشراكة مع مؤسسات الدولة و المال األ

يرمز إلى قلب االختيارات التنموية المعتمدة على الصناعات المصنعة، بعدما أثبتت فشلها، و التحول إلى 
التوزيع المتوازن لالستثمارات مانحا األولوية للزراعة والري والصناعات الخفيفة، هادفا من وراء ذلك إلى اشباع 

 1.الكيةالواردات من السلع االستهالحاجيات األساسية للسكان، وذلك من أجل تعويض 
بعد التعرف على مسار استراتيجية احالل الواردات في الجزائر يجب التعرف على نتائجها في المبحث       

 الموالي.
 
 

                                           
، مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية، تخصص  1110-0791عالقة سياسات الواردات بالنمو الداخلي في الفترة الممتدة بين مسغوني منى،  1 

 .688-684، ص 0223دراسات اقتصادية، جامعة ورقلة، 
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   جزائرائج تطبيق االستراتيجية بال: نتالمطلب الثالث
، أين استبدلت سلطة االستقاللية االحتكار االستقالليةالجزائر من عهد االحتكار العمومي الى عهد  انتقلت      

هذا االستبدال العمومي للتجارة الخارجية باحتكار خاص، هيمن عليه الوكالء المعتمدون، وتجار الجملة غير ان 
لم يكن في مستوى طموحات التنمية، بحيث اكتفى في الغالب بنشاط االستيراد، دون أن يساهم ولو بالقدر اليسير 

التي حولت السوق الوطنية الى سوق ير وكان هذا كافيا إلضعاف مصداقية هذه االستراتيجية التصد في مجهود
وهذه المشكلة بدأت في االنتقال  ،بةالصعزمة مع شح ايرادات الدولة من العملة ألرائجة للسلع االجنبية وتزايدت ا

الجزائري وقف عند حدود المرحلة ن االقتصاد أنجد  والرأسماليةلتصنيع السلع الوسطية الى المرحلة الثانية 
لى إبدال من تخفيفها، مما دفع بصناع القرار   التنميةأصبحت هذه االستراتيجية عبئا على األولي، بالتالي 

استراتيجية جديدة تهدف الى تنويع مصادر الدخل معتمدة أساسا على التوجه نحو الخارج لترقية  انتهاج
 1الصادرات غير النفطية، وتبعتها العديد من االجراءات انصبت جلها على تحفيز التصدير.

لجزائر لتبني ، لهذا اتجهت االغرض للنهوض باالقتصاد الجزائرياحالل الواردات لم تفي ب استراتيجيةن إ      
جراءات تنصب مجملها في تحفيز التصدير. وفيما يلي سيتم التعرف على نشاط إاستراتيجية جديدة، وتتبع 

 ترقية الصادرات في الجزائر.التصدير في الجزائر واستراتيجية 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
، 0228، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، التجربة الجزائرية في تنظيم التجارة الخارجية من احتكار الدولة الى احتكار الخواص عجة الجيالني،  1

 ..06ص 
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 المبحث الثاني: واقع التصدير في الجزائر
حالل الواردات بقصد عالج إي فخ االعتماد على استراتيجية وقعت معظم الدول النامية ومنها الجزائر ف      

العجز في الميزان التجاري، فأصبحت هذه الدول في مأزق االعتماد على الخارج بل والوقوع في فخ المديونية 
 المديونية مما دفع العديد من هذه البلدان بالتوجه الى التصدير.

 أهمية التصدير بالجزائر المطلب األول:
التنمية االقتصادية بالنسبة للدول النامية نتيجة الدور الهام الذي لتصدير خيارا استراتيجيا للنمو و يعتبر ا         

في يساهم به في تغيير الهيكل االقتصادي بالشكل الذي يدفع القطاعات اإلنتاجية للتطور و النمو والمساهمة 
صالح العجز في ميزان المدفوعات.خرات الوطنية و زيادة المدنمو الناتج المحلي اإلجمالي و   ا 

يعد قيام اقتصاد تصديري غير نفطي بالجزائر خيارا مهما يمكن االعتماد عليه للحصول على الصرف األجنبي و 
الطبيعي ال  الغازاألخرى من صادرات النفط و الالزم للتنمية االقتصادية بشكل منتظم خصوصا أن المصادر 

االستقرار، و توجد عدة اعتبارات تجعل من التصدير غير النفطي توجها منشودا يؤدي إلى تتصف باالستمرارية و 
 يساهم التصدير في تحقيق معدالت نمو مرتفعة ، من بينها انه في تحسين أداء االقتصاد الجزائريالمساهمة 

لي فإن زيادة نمو بالتاعلى تحقيق هدف النمو المتواصل و  حيث أن الطلب المحلي غير كاف وقادر ،متواصلةو 
الصادرات اإلجمالية بصفة عامة والصادرات غير النفطية بصفة خاصة تعد العنصر الوحيد القادر على تحقيق 
معدالت نمو مرتفعة تساهم في خلق فرص عمل جديدة، نتيجة اتساع و تنامي نطاق األسواق المستهدفة من 

 تعددة األذواق.سوق محلي محدود إلى أسواق عالمية مترامية األطراف و م
تعد القطاعات التصديرية مجاال خصبا لتوليد الوظائف، فالتصدير يرتبط ارتباطا وثيقا بالبطالة ألنه كذلك       

يسمح بفتح مجاالت إنتاج جديدة تساهم في زيادة الطلب على األيدي العاملة في سوق العمل، األمر الذي يؤدي 
طالة، فعلى سبيل التوضيح كل زيادة بمليار دوالر من الصادرات إلى رفع مستويات التشغيل و حل مشكلة الب

% من إجمالي قيمة 63مليار دينار جزائري، و باعتبار أن متوسط األجور نحو  86غير النفطية يعني حوالي 
مليون دينار جزائري، مع العلم أن الحد  666المنتجات، فإن هذا يعني أن قيمة األجور في هذا المبلغ تقدر بـ 

 ألف فرصة عمل. 86دينار جزائري، فإن هذا يعني توفير  63222دنى لجأجور في الجزائر األ
تعمل الصادرات على جلب المزيد من االستثمارات األجنبية حيث ترتبط الصادرات واالستثمارات كما       

 المنتج وتحسين جودته بعالقات تشابكية تبادلية، فاالستثمار يأتي بالتكنولوجيا الحديثة التي تساهم في تنويع 
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الصادرات تسمح بزيادة رأس المال الذي يؤدي إلى التوسع في اإلنتاج و إنشاء وربطه باألسواق الخارجية، و 
ن تنويع الصادرات يحقق بالضرورة تقليص العجز في الميزان التجاري للصادرات خارج قطاع و صناعات جديدة. ا 

 .0225مليار دوالر سنة  .5بـ  النفط الذي يسجل عجزا مزمنا، حيث تقدر قيمته
زيادة المبيعات و أما بالنسبة للمؤسسات فتتمثل أهمية التصدير بها من خالل مزايا عديدة تتمثل في       

انخفاض التكلفة، حيث أن اعتماد المؤسسة على سياسة فعالة للتصدير يؤدي إلى زيادة عدد الوحدات المنتجة 
 تكلفة المنتج إلى أقل مستوى ممكن مما يكسبها القدرة على المنافسة.المباعة الذي ينتج عنها انخفاض 

يساعد التصدير المؤسسة على التقليل من التأثيرات السلبية للتغيرات السوقية ألنه يوزع مخاطر انخفاض كذلك 
 إن اإلنتـاج من أجـل التصدير يؤدي إلى رواج المنتج في السوقإضافة إلى ذلك  الطلب على عدة أسواق.

المحلـي نتيجة زيـادة عدد الزبائـن المحلييـن بفضل ارتفـاع مستويات الجـودة التي تعتبر عنصرا أساسيـا في تحسين 
يمكن المؤسسة من اكتساب خبرة أكبر في المجاالت الفنية المرتبطة بالتصدير كأساليب و  أداء اقتصاديات البلد.

 1يئات المعنية بالعمليات التصديرية.التسويق الدولي نتيجة االقتراب أكثر فأكثر من اله
 ترقية الصادرات خارج المحروقات  ضرورةالمطلب الثاني: 

إنه وأمام جملة المخاطر التي تنطوي عليها عملية التركيز الشبه الكلي على الصادرات من النفط، فإن       
ة الصادرات خارج القطاع النفطي. الضرورة ملحة بالنسبة لالقتصاد الجزائري بغية إحداث تغييرات هيكلية لتنمي

 إلبراز ألهم مرتكزات هذه الضرورة. وفي هذا المطلب سنسعى
 الفرع األول: استراتيجية ترقية الصادرات خارج المحروقات

تنمية الصادرات للخروج باالقتصاد الوطني إلى السوق العالمية للمشاركة  استراتيجيةتلجأ الدول إلى تبني       
  –الميزان التجاري  – دفوعاتهافي اقتسام مكاسب التخصص من التقسيم الدولي للعمل، لتخفيف عجز ميزان 

 تجنب االعتماد على تصدير المواد األولية أي االعتماد على مصدر وحيد للدخل الوطني. و 
على إنشاء بؤرة صناعية، وطنية متقدمة ترقى المستوى العالمي من حيث  االستراتيجيةترتكز هذه هذا و       

الحجم، النوعية و تمكنها من احتالل مواقع تنافسية في السوق االقتصادية الدولية، التي تمهد لبداية عملية تنمية 
 اقتصادية سريعة تسعى إلى تحقيق بناء اقتصادي أكثر توازنا للدولة.

إحالل الواردات ألثرها الفعال في تصحيح  استراتيجيةتنمية الصادرات سمعة أحسن من  استراتيجيةهكذا اكتسبت 
  عدة نقاط، منها أن الحوافز  عديد من األسباب يمكن تلخيصها فيو يرجع ذلك إلى ال االختالالت

                                           
 .88-84مرجع سابق، ص  قاسمي األخضر، 1
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ادرات، نظرا الزدياد قوتها التنافسية في اإلعانات أو الضرائب التي تقل كلما زادت الص تمثل من تنمية الصادرات
في أسواق التصدير من جهة، و االستفادة من مزايا اإلنتاج الكبير عن طريق انخفاض تكاليف إنتاج الصادرات 

 من جهة أخرى.
تنمية الصادرات بارتفاع معدالت االدخار، ألن قطاع التصدير يمثل نسبة أكبر في  استراتيجيةاقتران       

ي، عنه في قطاع االستيراد، لذا فزيادة و نمو الصادرات أدى إلى تراكم مدخرات أكبر، بما يساهم الدخل القوم
 في دفع عجلة التنمية االقتصادية إلى األمام، حيث تميزت اقتصاديات الدول المتخلفة بوجود فجوة الدخل.

ن المدفوعات وبالتالي إمكانية تدفق تصور الهيئات النقدية للدولة في زيادة و النمو الصادرات مؤشرا لتحسين ميزا
 رؤوس األموال األجنبية على االستثمار في البلد تكون كبيرة.

تنمية الصادرات فرصا أقل للتدخل في نطاق السوق و حمايته، خاصة و أن هذا التدخل  استراتيجيةتتيح       
 تكون تكلفته عالية.

ءة في االستخدام لتحقيق أقصى إنتاجية ممكنة على أساس تنمية الصادرات تكون أكثر كفا استراتيجيةإن       
 أن هذه الصناعات أو هذا اإلنتاج قائم فعال.

إن فرص االستفـادة من مزايـا اإلنتـاج الكبير تكـون أكثـر في حال تنميـة أو ترقيـة الصادرات على أسـاس       
 1.فائـض من هذا اإلنتـاج الكبير يمكن تصديرهأنه قد تمت االستفـادة منه كليـا في السـوق الداخلـي، أي 

 الفرع الثاني: دوافع ومبررات اللجوء إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات
تنويع الصادرات تنمية و  الستراتيجيةيمكن حصر هذه العوامل التي كانت الدافع نحو تبني الدولة الجزائرية       

 في النقاط التالية: 
 كلي على الصادرات النفطية:  مخاطر االعتماد الشبه 

من موارد الخزينة العمومية، و من هنا يتبين أن الجزائر تعتمد على  6/5% من الصادرات و 58إذ أنها تشكل 
النفط للحصول على العملة الصعبة، و من ثم استعمالها في تسديد فواتير الواردات المتزايدة من عام آلخر، ما 

 تدهور عوائد هذه الصادرات و العودة إلى سنوات الثمانينات.يهدد اقتصاد البلد في حالة 
 :األهمية التي تكتسيها عملية التصدير في االقتصاديات الوطنية 

                                           
، مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية، تخصص نظرية التحليل االقتصادي، جامعة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارةبوطمين سامية،   1

 .663-666، ص 0226الجزائر، جوان 



 في الجزائر التصديرواقع االستيراد و                                    الفصل الثالث

 

67 
 

إذ تلعب الصادرات دورا مباشرا في معالجة االختالالت االقتصادية على المستوى الكلي، فهي تساهم في خلق 
ت، جذب االستثمار المحلي واألجنبي، و تحقيق معدالت فرص عمل جديدة، إصالح العجز في ميزان المدفوعا

 نمو مطردة.
 :مبررات و دوافع أخرى: و نذكر منها 

 زيادة النزعة الحمائية للدول الصناعية المتقدمة أمام وارداتها من مختلف السلع األولية والصناعية.
معدالت التبادل الدولية بسبب ارتفاع مستويات األسعار خاصة بالنسبة للسلع الصناعية التي تصدرها  تدهور

 1تزايد أعباء الديون الخارجية نتيجة لتزايد العجز في موازين المدفوعات. الدول المتقدمة.
 الفرع الثالث: مشاكل التصدير في الجزائر

 الحق التصدير في الجزائر فيما يلي:نوجز أهم العراقيل و المشاكل التي ت      
 :المشاكل على المستوى الجزئي 

 عدم تبني المسؤولين و األفراد منهجا واضح المعالم تجاه تحقيق أهداف ترقية التصدير.
التطبيق العشوائي وغير منتظم إلجراءات العمال المنصوص عليها في نظام الجودة، إضافة إلى عدم توظيف 

 لقياس االختالف.األساليب اإلحصائية 
 عـدم األخـذ بعيـن االعتبـار مدى جـودة المنتـوج المعد للتصديـر مما يضعف قدرتـه على المنافسة.

عدم توفر نظام للمعلومات يتضمن كافة البيانات و اإلحصائيات التي تربط بين العملية اإلنتاجية وموقع السلعة 
 في السوق.

مؤسسة مما أحبط محاولة االبتكار و اإلبداع لدى العمال، وعدم تمكنهم غياب التحفيز المادي والمعنوي داخل ال
 من إنتاج منتوج ومتطلبات الوضع الحالي. 

ضعف الصناعة في المؤسسة الجزائرية وهذا راجع إلى عدم حداثة أجهزتها الميكانيكية، والتي لم تعد قادرة على 
 ارسات التي تمارسها المنظمة العالمية للتجارة.مجابهة التغيرات الحالية من التطور التكنولوجي و المم

عدم كفاءة هياكل المؤسسة التي تتكلف بعملية التصدير وغيابها في بعض المؤسسات، وهذا راجع للوضع 
إلى عدم  دعيالسابق حيث كان الطلب أكبر من العرض ولم تكن هناك حاجة لمثل هذه المصالح، وهو ما 

                                           
، مؤتمر دولي حول تقييم آثار استراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية في الجزائرتقييم آثار برامج االستثمارات العامة على خلوفي عائشة وآخرون،  1

 66/60، مدارس الدكتوراه جامعة سطيف، 0266-0226برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة 
 .63-66، ص 0265مارس
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واستعمال تقنيات االتصال التجاري والتي أصبحت ضرورية في الوقت  إيجاد مصالح تهم بعملية التسويق
 الحالي.

انعدام قنـوات التوزيع ذات الطابع الخصوصي والخدمـات ما بعد البيـع، حيث كان هناك غيـاب تـام لكل قنـوات 
توقف عليها التوزيع خاصة التي تركـز على جانب التصدير، كما تسجـل انعـدام خدمات ما بعد البيع والتي ي

 درجة قـوة أو ضعف المنافسـة التي تسـود في السوق الدوليـة. 
  :المشاكل المرتبطة بالمحيط االقتصادي 
محددة المعالم للتصدير أو على األقل تغطية الحاجيات المحلية والذي يفترض أنها جزء  استراتيجيةغياب 

للجانب االقتصادي واالجتماعي و التشابك و  اراالعتبضروري لتنمية وتوزيع الصادرات وتحقيق تنافسية تعطي 
 التداخل الحاصل بين األسواق الوطنية و األجنبية.

غياب ثقافة التصدير لدى المتعاملين االقتصاديين الجزائريين، وميلهم لممارسة عملية االستيراد بسبب ارتفاع 
 نسبة الربح والتقليل من المخاطر الناجمة عن التصدير.

لدى المصدرين الجزائريين والتي تحول دون تموقعهم في األسواق األجنبية لمدة أطول. هذه انعدام الخبرة 
الوضعية تجلت من خالل االنعكاسات والتأثيرات السلبية من جراء تحرير التبادالت التجارية للنظام اإلنتاجي 

 الوطني.
ولية سواء من حيث التصميم، تغليف. سواء استخدام التكنولوجيا حال دون تقديم منتجات مطابقة للمواصفات الد

باإلضافة إلى غياب اإلبداع واالبتكار التقني والتكنولوجي سبب ضعف ميزانية البحث والتطوير وأنماط اإلدارة 
 .المتسلطة
 :المشاكل المرتبطة بالمحيط المؤسساتي والتشريعي 

الصادرات خارج المحروقات، مما أدى إلى التشابك والتداخل في المهام الموكلة لهيئات والهياكل المدعمة لترقية 
 غياب التنسيق والتضارب في األرقام المقدمة، وصعوبة تقييم الوضعية وصعوبة تحقيق األهداف المسطرة.

يخدم الصادرات غير النفطية. فهذا النقص ال  غياب أدنى تنظيم للتواجد التجاري في األسواق الخارجية. بما
يسمح بتعزيز مجهودات المؤسسات المهتمة بالتصدير الستغالل الفرص العديدة التي يمكن أن تتواجد على 

 مستوى الخارجية.
 وجود تنظيم وتنسيق غير كافيين بين المصدرين الجزائريين، سواء على المستوى الوطني أو الخارجي.

 وتوجيه الموارد المالية للصندوق الخاص لترقية الصادرات غير النفطية.سوء استخدام 
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ارتفاع تكاليف النقل الدولي، وعجز خدمات دعم التصدير المخصصة لذلك، والتي تعتبر أداة أساسية وضرورية 
انخفاض  لتطوير نشاطات التصدير، ألن ارتفاع تكاليف النقل يترتب عليه ارتفاع التكاليف التسويقية، وبالتالي

 هامش الربح الممكن تحقيقه من عملية التصدير.
عدم االهتمام بوظيفة التسويق الدولي، وما يمكن أن تقدمه من معلومات للمؤسسة، بحيث أصبح الحصول على 
المعلومات من األسواق الخارجية، من أهم المشكالت التي تواجه المصدر الجزائري نظرا لنقص خبرته بالدراسة 

 التسويقية.
مما سبق يمكن القول أن الجهاز اإلنتاجي لالقتصاد الجزائري بمختلف مكوناته يفتقد للكفاءة التنافسية أو 

 1.التنافسية الدولية في األسواق المحلية والخارجية 
 المطلب الرابع: اجراءات وآليات تنمية الصادرات خارج المحروقات 

على عوامل االنتاج األخرى ال تنمو بسرعة ومن بينها  إن االقتصاديات التي تتفوق ثرواتها الطبيعية     
الجزائر، كما أنها تسجل آداءات ضعيفة في القطاعات االقتصادية األساسية، وفي تنويع الصادرات، واستقرار 
في االيرادات، وفي معالجة االختالالت االقتصادية الكلية كالتضخم، البطالة، المديونية وغيرها، وذلك مقارنة 

عمدت على التحضير  65.4صاديات التي ال تملك ثروة طبيعية، لهذا فإن الجزائر وبالتحديد منذ أزمة باالقت
بالتركيز على قطاع الصادرات ومحاولة تنمية  إلى مرحلة ما بعد الثروة الطبيعية ألي مرحلة ما بعد النفط، وذلك

إلجراءات المختلفة، التي يتم إتباعها مجموعة من الوسائل و ا باتخاذوتنويع الصادرات غير النفطية، وهذا 
لتحفيز جميع السلع المصدرة بغير المحروقات. ومن بين أهم اإلجراءات و األدوات التي اتخذتها الدولة الجزائرية 

 لتحقيق هذا الهدف تكون فيما يلي.
 الفرع األول: التحفيزات واالمتيازات الممنوحة للمصدرين

في تحفيزات في مجال  ةالمتمثلو ، أربعة عناصرالممنوحة للمصدرين نوجزها في إن التحفيزات واالمتيازات       
 ، التحفيزات التمويلية و التأمينية، التحفيزات الجبائية والضريبية و أخيرا التحفيزات الجمركية.التجارة الخارجية

بالنسبة للتحفيزات التي تخص مجال التجارة الخارجية فإن الجزائر عمدت خالل مسيرتها التنموية إلى       
-6582(، ثم احتكارها في مرحلة ثانية )6545-6540فرض الرقابة على التجارة الخارجية في مرحلة أولى )

 6552م تحرير التجارة الخارجية)المخطط وتبني اقتصاد السوق ث االقتصاد(، وأخيرا بعد التخلي على 65.5
إلى يومنا هذا(، ومن الجانب التنظيمي فيبرز هذا التحرير للتجارة الخارجية من خالل عدة نقاط من بينها إنهاء 

                                           
 .66-60ره، ص وصاف سعيدي، مرجع سابق ذك  1
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، وكذلك الحرية التامة لممارسة التجارة الخارجية االستراتيجيةعدا الميادين  اسيطرة الدولة على التجارة الخارجية م
 ئريين أو األجانب وأخيرا الحرية التامة لقوانين السوق.ن الجزاسواء للمتعاملي

( FSPEاما التحفيزات التمويلية و التأمينية نذكر من بيمها إنشاء الصندوق الخاص لترقية الصادرات )      
بغرض تقديم المساعدات المالية، إذ يعمل على تغطية مجموعة من المصاريف. وكذلك تمكين المصدرين من 

، لجزائرية لتأمين و ضمان الصادراتم الشركة ا 6554، عن طريق إنشاء سنة  ط ضد مخاطر التصديرالتحو 
 .وسيتم التطرق إلى هذا الصندوق في الفرع الموالي

من بين أهم التحفيزات الجبائية والضريبية التي جاء بها المشرع الجزائري بغرض ترقية الصادرات هي       
فاء من أداء الرسم على القيمة المضافة، اإلعفاءات المؤقتة لمدة خمس سنوات على األرباح الصناعية عاإل

كذلك إعفاء لمدة خمس سنوات من دفع الضريبة على أرباح والتجارية لمؤسسات التصدير وكذا الدفع الجزافي، 
الضريبة على الدخل اإلجمالي  أخيرا اإلعفاء منو  الشركات حول عمليات البيع والخدمات الموجهة للتصدير

 بالنسبة للمداخيل الناجمة عن التصدير.
فيما يخص التحفيزات الجمركية لجأت السلطات العمومية في بادئ األمر بهدف تدعيم الصادرات إلى       

، وفي خطوة ثانية وبموجب القانون  %2إجراء تخفيضات على الحقوق الجمركية إلى أن وصلت النسبة إلى 
، والذي نص على جملة من التسهيالت الجمركية والحد من .655أوت  00المؤرخ في  62-.5 كي رقم:الجمر 

التصدير، ونذكر منها تسهيالت مراقبة البضائع، تسهيالت تحديد الحدود والرسوم،  إجراءاتالتعقيدات في 
  1تسهيالت في نمط تحصيل الحقوق والرسوم و تسهيالت في اإلجراءات الجمركية.

 ع الثاني: الهيئات المساهمة في تنمية الصادرات غير النفطيةالفر 
ومن أهم  سلطات العمومية العديد من الهيئات والمؤسسات بهدف تنمية الصادرات غير النفطيةأنشأت ال      

 :ما يليهذه الهيئات نذكر منها 
  لديها مجموعة من المهام تتمثل 6554التي أنشأت في سنة  التجارة الخارجيةالديوان الجزائري لترقية ،

 2فيما يلي:
يشارك في تطوير استراتيجية ترقية التجارة الخارجية ويساهم في تطبيق السياسة الوطنية في  -

 .المبادالت التجارية

                                           
 .68-64خلوفي عائشة وآخرون، مرجع سابق، ص   1
 .26، المادة .3، العدد ، الجريدة الرسمية الجزائرية6554أكتوبر  26المؤرخ في  508-54المرسوم التنفيذي رقم: 2 
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من ينشط برامج تثمين المبادالت التجارية الخارجية وترقيتها، الموجه أساسا نحو تطوير الصادرات  -
غير المحروقات، ويساهم تحت سلطة الوزير المكلف بالتجارة، في تطبيق االجراءات العمومية لدعم 

 .الصادرات
نفاذ المنتوجات الجزائرية  يرصد ويحلل األوضاع الهيكلية والظرفية لجأسواق العالمية لهدف تسهيل -

 .إلى األسواق الخارجية، وتكاثرها فيها
رجية ويوفر على الخصوص المعلومات التي من شأنها أن تساعد جهازا لرصد األسواق الخايقيم  -

 .على تقييم عمليات االستيراد و ترشيدها االقتصاديينالمتعاملين 
ينشأ ويسير شبكة معلومات تجارية وبنوك المعطيات التي توضع تحت تصرف كل المتدخلين في  -

 .راجها في الشبكات العالمية للمعلوماتبإدميدان التجارة الخارجية عند االستيراد والتصدير، وال سيما 
 .يصدر ويوزع كل النشريات والمذكرات المتعلقة بصياق التجارة الدولية لفائدة المؤسسات و االدارات -
 .ينجز كل الدراسات المستقبلية ويجند كل مساعدة تقنية مفيدة في مجال التجارة الدولية -
جه مستعملي التجارة الخارجية في ممارسة يتصور ويقدم الخدمات التي من شأنها أن تساعد وتو  -

 نشاطهم.
والتعاون مع الهيئات األجنبية المماثلة التي تمثل طرفا مقابال في مجال  يقيم ويطور عالقات التبادل -

  التجارة الدولية.
 هي مؤسسة اقتصادية عمومية شركة ذات أسهم منبثقة من تغيير  الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير

 1ما يلي: . ومن المهام الرئيسية لــها6586ة التي أنشأت في سن االجتماعيالنشاط 
 ؛الجهوي والمحلي والخاصة على المستوى الدولي، الوطني، تنظيم المعارض العامة -
 تنظم مشاركة المؤسسات المصدرة في المعارض الخاصة خارج البالد؛ -
الخارجية فيما يخص اإلعالم في ميدان إعانة المتعاملين االقتصاديين في ميادين ترقية التجارة  -

القوانين والتنظيمات التجارية، فرض التعامل االقتصادي والتجاري مع الشركاء األجانب، االعالم 
، التقارب بين المتعاملين االقتصاديين الجزائريين واألجانب، قوانين وترتيبات االقتصادي والتجاري

 صادية وتجارية .التصدير وتحرير مجالت ونشريات إعالمية اقت

                                           
 .06، ص 0265، العدد السادس، نشرية وزارة التجارة، 60:66؛ 64/26/0266لزيارة: ، تاريخ اhttp://www.mincommerce.gov.dzالموقع:  1 

http://www.mincommerce.gov.dz/
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 0226-6556، بعدما كانت تعرف منذ 0222التجارة الخارجية تعرف بهذه التسمية منذ سنة  وزارة 
بوزارة االقتصاد. حيث تعتبر هذه المؤسسة األولى التي تعمل على تنمية الصادرات غير النفطية، 

 1وتتلخص أهم مهامها فيما يلي:
 ي والتنظيمي المتعلق بالمبادالت التجارية الخارجية.يعد و/ أو يساهم في وضع االطار المؤسسات -
ينظم تحضير االتفاقيات التجارية الدولية والتفاوض بشأنها باالتصال بالمؤسسات المعنية ويتولى  -

 تنفيذها و متابعتها.
 يسهر على جعل القوانين والتنظيمات مطابقة للنصوص التي تسير التجارة الدولية. -
الهياكل المالئمة باالتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، األعمال  ينشط ويحفز عبر -

 التجارية الخارجية الثنائية المتعددة األطراف.
 يعالج في حدود صالحياته الخالفات المتعلقة بالتجارة الدولية. -
 يعد ويقترح كل استراتيجية لترقية الصادرات خارج المحروقات. -
 متعاملين االقتصاديين في التظاهرات االقتصادية داخل الوطن أو خارجه.يسهل و يشجع مشاركة ال -
 يساهم في وضع وتنظيم سير مناطق التبادل الحر -
عالم احصائيات حول المبادالت التجارية الدولية. -  السهر على وضع وتطوير نظام اتصال وا 
 المؤرخ في  54/55رقم  التي أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

وقد كيفها المشرع على أنها هيئة عامة ذات طابع صناعي وتجاري ، تتمتع بالشخصية  25/25/6554
 3وتتمثل مهامها في القيام بما يلي: 2المعنوية، واالستقالل المالي وتخضع لوصاية وزارة التجارة،

 التدريب، دعم الصادرات. -
 ألجانب.تنظيم االجتماعات بين الجزائريين و ا -
 تنظيم مهمات تجارية إلى الخارج. -
 البحث عن الشركاء األجانب عن طريق مكتب تقارب المؤسسات. -

                                           
 .25، المادة 3.، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 0220ديسمبر  06المؤرخ في  635-20المرسوم التنفيذي رقم   1
 .035عجة الجيالني، مرجع سابق، ص   2
،  /http://exporthelp.europa.eu:  ، موقع0223، ماي دراسة حول التقنيات المختلفة لدعم التجارةاالتحاد االيطالي لغرف التجارة والصناعة،  3 

 .05ص ،  66/26/0266: تاريخ

http://exporthelp.europa.eu/
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  وبدأت عملها 0222جويلية  65الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية التي أنشأت بأمر رئاسي في ،
لمضي قدما في ول 1، وهي مؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.0226جويلية  60بتاريخ 

عملية تنويع وتطوير الصادرات الجزائرية خارج المحروقات تمحورت النشاطات التي احتضنتها  لسنة 
 2حول النقاط التالية: 0266

دعم ومرافقة المصدرين حيث نلخصها في ثالث نقاط، أولها تتمثل في جمع ونشر المعلومات حيث  -
ت و القواعد الخاصة بالتجارة الخارجية من األولويات ال تعد عملية توفير المعلومات المتعلقة باإلجراءا

من خالل مختلف الوسائل والوثائق  سيما تلك المتعلقة منها بالصادرات خارج المحروقات ذلك
 الثانية االقتصاديين. أمااالعالمية التي تتوفر عليها الوكالة بغية االستجابة لمتطلبات المتعاملين 

          ، ورشات وندوات تكوينية للمصدرين، وأخيرا تنظيم المشاركة أيام دراسيةتنظيم ملتقيات و تتمثل في  
 الجزائرية و مرافقة المؤسسات في التظاهرات التجارية الوطنية منها والدولية.

عقد خدمة مع الوكالة  0266، حيث وقعت في جوان اتفاقيات التعاون مع الوكاالت النظيرة األجنبية -
يفادها بما  الفرنسية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بغية تحليل طبيعة عملها الحالي وا 

وقعت اتفاق  المصدرة. كمايدعمها على تعزيز قدراتها في مجال مرافقة ودعم المؤسسات الجزائرية 
 .المركز التونسي لترقية الصادرات عتعاون وسطرت برنامج سنوي لجأعمال م

بالشراكة مع وزارة التجارة بمتابعة بمتابعة مشاريع  0266برنامج التعاون التقني ، حيث قامت في  -
 التعاون التقني في المجالت التي تخصها.

 
 
 
 
 
 

                                           
 ..6خلوفي عائشة وآخرون، مرجع سابق، ص   1
 2 http://www.mincommerce.gov.dz :العدد الثالث، نشرية وزارة التجارة حصيلة أنشطة احصائيات،  .25:3، 66/60/0265، تاريخ الزيارة ،

 .62-.5، ص ص 0260

http://www.mincommerce.gov.dz/
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 أثر بعض التحوالت االقتصادية على االقتصاد الجزائري  المبحث الثالث:
من بين الدول ذات التبعية االقتصادية للخارج، والتي تعتبر من بين العوامل التي لقد كانت الجزائر      

أضعفت االقتصاد الجزائري. وكذا اعتماد الجزائر على تصدير منتوج واحد "النفط" الذي يشكل نسبة أكبر من 
جعل االقتصاد الجزائري يستجيب للصدمات  االيرادات المحصلة من الصادرات االجمالية للجزائر. وهذا ما

 الخارجية خاصة بأسعار النفط. 
فمن خالل هذا المبحث سنتطرق الى اثر كل من مسار انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، الشراكة مع 

على الميزان االتحاد االوروبي سواء كان بالسلب ام االيجاب. كذلك أثر االزمة المالية العالمية، ونختار االثر 
 التجاري.

 المطلب األول: مسار انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة
في اتصاالت أولية في اطار االتفاقية قبل ان تتحول الى منظمة للتجارة  65.8بدأت الجزائر منذ سنة        

تصال الرسمي والفعلي لتدشن مرحلة اال 6554، الى ان جاءت سنة 6556العالمية في مراكش المغربية عام 
احدهما يقدم اسئلة و اآلخر  ة. وحتى يومنا هذا ما تزال المفاوضات متواصلة بين الطرفين،للجزائر مع المنظم

، مع  .655اجتماع لفوج عمل المنظمة العالمية للتجارة المكلف بانضمام الجزائر عام كما عقد أول  1يجيب.
قرير بخصوص اعماله، بروتوكول االنضمام وكذا مشروع قرار االنضمام العلم ان المهام الموكلة اليه هي تقديم ت

  2والتي هي المؤتمر الوزاري.الى هيئة اتخاذ القرار 
تسعى الجزائر لتحقيق اهدافها من خالل هذا االنضمام من بينها انعاش االقتصاد الوطني ، سيرتفع حجم       

، خاصة بعد ربط التعريفة الجمركية عند حد اقصى وحد ادنى، واالمتناع عن استعمال  وقيمة المبادالت التجارية
 ات المحلية بالمنتجات االجنبيةالقيود الكمية، مما ينتج زيادة في الواردات من الدول االعضاء، باحتكاك المنتج
عملية االنتاج. وبالتالي زيادة وبالتالي االستفادة من التكنولوجيا الحديثة، والتقنيات المتطورة المستعملة في 

 الجزائر النعاش اقتصادها. المنافسة التي يمكن ان تستغلها
تحفيز وتشجيع االستثمارات وهذا مرتبط بنجاح االصالحات االقتصادية في الجزائر، فمن خالل هذا       

ة، من خالل استفادتها من االنضمام سيفتح لها المجال ويمنحها فرصة اكبر لجلب االستثمارات االجنبية المباشر 
 في مجال التجارة.االتفاقية الخاصة باالستثمارات 

                                           
، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، جامعة الشلف، بين التفاؤل والتشاؤمآثار انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة عياش قويدر، ابراهيم عبد اهلل،   1

 .32، ص 0223العدد الثاني، ماي 
 2 http://www.mincommerce.gov.dz ،62:64، 66/60/0265،مسار انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة. 
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مسايرة التجارة الدولية هذا هدف تسعى اليه الجزائر، يتميز االقتصاد الجزائري بالتبعية للخارج، وذلك        
يتميز  جهتهمن الصادرات الجزائرية، ومن  %53بسبب اعتماده على قطاع المحروقات، الذي يقدم اكثر من 

والجهوية  الجهاز االنتاجي الجزائري بضعفه وعدم قدرته على المنافسة. لذا لجوء الجزائر الى االسواق العالمية
لها باالستفادة من الفرص التي تقدمها هذه  ال يسمحللحصول على احتياجاتها المختلفة خارج اطار المنظمة، 

ة تلعب دورا فعاال في االقتصاد الوطني، فال يمكن للجزائر ان تكون االخيرة من المواد الغذائية، والتجارة الخارجي
 بعيدة عن ساحة العالقات االقتصادية الدولية، اذ ارادت ان تساير التطورات الحديثة.

ان هذه المزايا التي تمنحها  االستفادة من المزايا التي التي تمنح للدول النامية االعضاء بالمنظمة، حيث      
تعتبر بمثابة دوافع ومحفزات لالنضمام اليها. والجزائر كغيرها من الدول النامية تسعى لالنضمام بهدف االستفادة 

بين هذه المزايا  من المزايا التي تمنح لها بصفتها كعضو من جهة، ومن جهة ثانية بصفتها كدولة نامية. ومن
على تعريفة  باإلبقاءالمنافسة، خاصة في المدى القصير، وذلك بالسماح لها  هي حماية المنج الوطني من

سنوات للدول  24من  سنوات، بدال 62جمركية مرتفعة نوعا ما، وكذلك مدة التحرير والتي قد تصل الى 
  1المتقدمة .

بينها توسع نطاق  منيعمل االنضمام الى المنظمة العالمية للتجارة على افراز مجموعة من االنعكاسات       
التبادل التجاري بين الجزائر والدول األخرى االعضاء وانفتاح االقتصاد الجزائري على االقتصاد العالمي بشكل 
أكبر، بحيث تتمكن الصادرات الجزائرية من النفاذ بسهولة الى اسواق الدول االعضاء في المنظمة ، الن الرسوم 

، وعلى هذا م التمييز في المعاملة بينها وبين منتجات اي عضو آخرالجمركية ستكون منخفضة او ملغاة مع عد
فإن الصادرات الجزائرية سوف تزداد الى االسواق العالمية. كما انضمام الجزائر للمنظمة سيحسن مناخ 
االستثمار ويدعم برنامج االصالح االقتصادي الذي تنفذه الحكومات المتعاقبة، ألنها ستجد نفسها ملزمة بتطبيق 
مبادئ المنظمة ومن ضمنها مبدأ الشفافية، ووضوح األنظمة واالجراءات، وتوفير الحماية الالزمة، ومنها حماية 

 2الحقوق الملكية الفكرية، وهو ما سوف يحفز االبتكار واالبداع، مما يؤثر ايجابا على ميزان المدفوعات.
  
 

                                           
، 0226، 25، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، العدد انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة: االهداف والعراقيلناصر دادي عدون، منتاوي محمد،   1

 .86-82ص 
، ص 0260، 66رقلة، العدد ، مجلة الباحث، جامعة و ميزان المدفوعات الجزائري في ظل السعي لالنضمام الى المنظمة العالمية للتجارةجميلة جوزي،   2

056. 
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 األوروبياتفاق الشراكة بين الجزائر واالتحاد : الثانيالمطلب 
والذي يهدف الى  6553يندرج اتفاق الشراكة بين الجزائر واالتحاد االوروبي ضمن اعالن برشلونة لسنة       

 اقامة منطقة تبادل حر بين االتحاد االوروبي ودول البحر االبيض المتوسط.
خ تم خاللها دراسة حيث استمرت منذ ذلك التاري 0222فريل ألقد استئنفت مفاوضات هذه االتفاقية في       

جولة من المفاوضات والتي انتهت بالتوصل الى  68جميع المسائل المطروحة من قبل الطرفين وهذا على مدى 
ديسمبر  65ولى على اتفاقية الشراكة بين الجزائر واالتحاد االوروبي يوم األ وباألحرفاتفاق ترجم بالتوقيع 

بمدينة فالنسيا االسبانية ودخلت  0220فريل أ 00مية يوم ببروكسل والتي تم التوقيع عليها بصفة رس 0226
 0223.1حيز التنفيذ في مارس 

يسعى اتفاق الشراكة بين الجزائر واالتحاد االوروبي، من الناحية النظرية، إلى فتح األسواق الجزائرية أمام       
المنتجات األوروبية و االسواق االوروبية أمام المنتجات الجزائرية، وذلك بإقامة منطقة تبادل حر خالل فترة 

 وبالتسابق مع اتفاقيات هذا االتفاق حيز التنفيذ.سنة كحد أقصى بدء من تاريخ دخول  60انتقالية لمدة 
واالتفاقيات المتعددة األطراف حول تجارة البضائع الملحقة بإنشاء المنظمة العالمية  6556لسنة  GATTالـ  

وهذا االتفاق ال يشكل عائقا أمام االبقاء أو اقامة او أي اتحاد جمركي او منطقة تبادل حر من قبل للتجارة. 
الشراكة، وبذلك يسير هذا ع اطراف اخرى على اال يؤثر ذلك على نظام المبادالت الخاص باتفاق الطرفين م

االتفاق في نفس المسار الذي حددته المنظمة العالمية للتجارة التي رخصت بإقامة التكتالت الجهوية على أال 
 2يضر ذلك  بمصالح أعضائها.

كية االقتصادية المتعلقة بالسلع والخدمات، ورؤوس األموال ، ما سيترتب عنه بعد إقامة منطقة حرة للحر       
والكفاءات واأليدي العاملة، والمنظومة المؤسسية وما يرتبط بها من تحرير للمبادالت التجارية، وانسياب لرؤوس 

رتقبة حول اآلثار و االنعكاسات الم التساؤالت، وانتقال لجأيدي العاملة والكفاءات ، يطرح مجموعة من األموال
 الميزان التجاري؛على 
إلبراز اآلثار المحتملة على الميزان التجاري، يجب التمييز بين اآلثار المتوقعة على بنية كل من       

بين الجزائر مع االتحاد االوربي حيز التنفيذ  الصادرات و الواردات. فبالنسبة للواردات ومع دخول اتفاق الشراكة

                                           
، ص 0266، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،االندماج في االقتصاد العالمي وانعكاساته على القطاع الخاص في الجزائر إكرام مياسي،  1

066 . 
شمال افريقيا، جامعة الشلف، العدد األول، السداسي  ، مجلة اقتصادياتالشراكة األورو متوسطية وأثرها على االقتصاد الجزائريباط عبد الحميد،   2

 .34، ص 0226األول
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التدريجية للرسوم والحقوق الجمركية لواردات الصناعة الجزائرية من االتحاد األوروبي، يعني الشروع في اإلزالة 
توقعة على الواردات تكون ممن مجموع الواردات الجزائرية، ومنه فإن اآلثار ال %35حيث سيمس ذلك أزيد من 

 داث أثر تحويل التجارةإحي الواردات المتأتية من االتحاد األوروبي، أ ارتفاعفي شكلين، الشكل األول يتمثل في 
بسبب أن المنتوجات األوروبية التي تدخل تفرض عليها رسوم جمركية أقل من تلك القادمة من دول أخرى. أما 
الشكل الثاني يتمثل في ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة و التي تتمثل أساسا في المنتجات الغذائية بسبب 

 يين؛خفض الدعم الموجه للفالحين االوروب
من مجموع  %58أما بالنسبة للصادرات الجزائرية فإنها تتشكل أساسا من المحروقات، فهي تمثل أكثر من     

الصادرات ولما كانت صادرات المحروقات ال تشملها عملية التحرير فإنه يتوقع أن االستفادة من عملية التصدير 
التي تتمتع بمرونة طلب عالية داخل السوق  أن تكون محدودة وتقتصر على بعض القطاعات فقط، كالصادرات

، وعموما فإن الصادرات الجزائرية لن تعرف آثارا سلبية ويعود ذلك إلى األوروبية والتي تتمتع فيها بميزة نسبية
المتوسطية نحو  عاملين أساسيين، تتمثل في وجود تشابه ضعيف للصادرات الجزائرية مع صادرات باقي الدول

 1وعلى صادرات الدول المقبلة على االنضمام لالتحاد االوروبي من جهة أخرى.من جهة، االتحاد االوروبي 
 االزمة المالية العالمية وأثرها على اقتصاد الجزائرلمطلب الثالث: ا

أسوء االزمات على مر التاريخ، انطلقت شرارتها من االقتصاد  0228يشهد االقتصاد العالمي منذ اوت       
اعتبار هذا االخير قاطرة النمو في االقتصاد العالمي، وتحتل السوق االمريكية موقع الصدارة االمريكي، على 

من بين أسواق العالم، ولذلك فإن اي مخاطر تتعرض لها هذه السوق سوف تنعكس سلبا على باقي االسواق في 
من . .022هذه االزمة في وبرزت اكثر وقد أعطيت مجموعة كبيرة من التعريفات حول االزمة المالية،  .العالم

لبلد معين او مجموعة من البلدان مؤدية الى  االئتمانبينها ان االزمة هي حالة تمس اسواق البورصة و اسواق 
انكماش اقتصادي عادة ما يصاحبه انحسار للقروض والسيولة النقدية وانخفاض في االستثمار وحالة من الذعر 

 2والحذر في اسواق المال.
ن كان بنسبة أقل مقارنة بالدول و  ت الجزائر كبقية اقتصاديات العالم باألزمة االقتصادية العالمية،تأثر          ا 

خرى وذلك ألسباب عديدة منها عدم وجود سوق مالية بالمعنى الفعلي في الجزائر، عدم وجود ارتباطات األ

                                           
، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، التجارة الخارجية الجزائرية بين اتفاق الشراكة األورو متوسطية واالنضمام إلى منظمة التجارة العالميةفيصل بهلولي،   1

 .668-664، ص 0260، 66العدد 
 والحكومة، ملتقى دولي حول االزمة المالية واالقتصادية الدولية االزمة المالية العالمية وآثارها على االقتصاديات العربيةفيق، بوهزة محمد، مرزوقي ر   2

 .25-20، ص 0225أكتوبر  02/06العالمية، جامعة سطيف، 
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نغالق االقتصاد الجزائري بشكل نسبي مصرفية للبنوك الجزائرية مع البنوك العالمية بالشكل الذي يؤثر عليها، ا
على االقتصاد العالمي، هذا ألن االنتاج الجزائري ال يعتمد على التصدير باستثناء المحروقات وذلك ما يجعله 
يتأثر في هذا الجانب أكثر من غيره، كذلك اعتماد الحكومة الجزائرية على موازنة بسعر مرجعي يقل كثيرا عن 

نبها انعكاسات قوية في حالة انخفاض اسعار البترول، كما أشار البنك العالمي أن أسعار السوق وهذا ما يج
مليار دوالر  652بــ  0228الجزائر تتمتع بوضع مالي مريح إذ قدر احتياطي الصرف نهاية سبتمبر من سنة 

نسبة للدول النفطية ، اال أن تراجع األسعار بدأ يشكل بال0228سنة  مليار دوالر مقارنة بنهاية 52بزيادة قيمتها 
دوالر  32ومع تراجع اسعار البترول الى اقل من  0225عامل ضغط مستمر وهو حسبه الى ان في سنة 

للبرميل واستمرار تدني االسعار وعزوف الرأسمال االجنبي على االستثمار في الجزائر سيؤدي الى تأثر المشاريع 
 1المتعلقة بالهياكل القاعدية.

ان انعكاسات هذه االزمة على االقتصاد الجزائري مرهونة بمدى فعالية السياسة االقتصادية التي تنتهجها       
السلطات المعنية لمواجهتها. بالنسبة النعكاسها على مستوى االقتصاد الحقيقي ، فاالقتصاد الجزائري مرتبط 

وهذه مقومة كلها بالدوالر  دة اولية )الغاز والبترول(بقطاع التجارة الخارجية، اذ أن معظم صادرات الجزائر هي ما
وبالتالي انخفاض قيمة الدوالر وبالتالي انخفاض قيمة الدوالر يعني يعني انخفاض قيمة الصادرات، كما ان 
انخفاض  الطلب العالمي على هذه المادة بسبب تقلص الصناعات التي تغذيها هذه المادة وهذا يعني انخفاض 

دير أما من جهة الواردات فالجزائر أيضا مرتبطة بالقطاع الخارجي، اذ انها تستورد اكثر من في كمية التص
والوسيطية، فعند انخفاض عرض االنتاج  من المواد الغذائية، هذا فضال عن استيراد السلع التجهيزية  82%

ات الجزائر دون الزيادة في لهذه السلع بسبب االزمة، يعني هذا ارتفاع االسعار مما يعني زيادة في قيمة وارد
 2كميتها مما ينعكس سلبا على مجاالت التشغيل و االستثمار.

 
 
 
 
 

                                           
 .64-63، ص 0262ثامن، ديسمبر ، جامعة بسكرة، العدد الاألزمة المالية العالمية، أبحاث اقتصادية واداريةمفتاح صالح،   1
 .08، ص 0262، ابحاث اقتصادية وادارية، جامعة بسكرة، العدد الثامن، ديسمبر االزمة المالية العالمية االسباب، االنعكاسات والحلولفضيل رابح،  2
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      خالصة  
التي هي بحاجة إلى متطلبات لم تلبى لها من الخارج، فاتبعت سياسة  الجزائر من الدول النامية       

لعبت احتكار الدولة للتجارة الخارجية استراتيجية احالل الواردات لكي تقلص من حجم المواد المستهلكة، حيث 
تحقيق الهدف والحماية التي فرضتها لهذه السلع دورا هاما في زيادة إنتاجها، إال أن هذه الزيادة لم ترقى إلى حد 

 فكانت نتائج هذه االستراتيجية في الجزائر عبئا على التنمية. الذي أنشئت من أجله.
وهذا تعتمد الجزائر على استراتيجية تنمية الصادرات، وهي استراتيجية تنمية الصادرات خارج المحروقات        

الجزائر مجموعة من االجراءات حيث وضعت  لتنويع الصادرات، وعدم االعتماد على تصدير منتوج واحد.
 والتحفيزات لنجاح هذه االستراتيجية.

توجد مجموعة من التغيرات أو التحوالت أثرت على االقتصاد الجزائري، فالميزان التجاري تأثر بها سواء       
أثرت على . واألزمة المالية العالمية التي 0223بالسلب أو االيجاب، منها الشراكة مع االتحاد األوروبي سنة 

 .0225الميزان التجاري لكل من الصادرات والواردات سنة 
 ( في الفصل الموالي. 0260-0223ومن خالل هذا سنقوم بتحليل الميزان التجاري الجزائري خالل الفترة )





 تجاري الجزائرياللفصل الرابع                                  تحليل تطور الميزان ا

 

81 
 

 تمهيد:
خالل فترة         على بعض المتغيرات والتحوالت االقتصادية، خاصة التي حدثت  أن تعرفنابعد      

الفصل هو إن الهدف المرجو من دراستنا في هذا التي كانت لها أثر على الميزان التجاري. ( و 5002-5005)
قات السلعية المصدرة حركة التدف، وهذا بعد تحليل الفترة خالل هذه تحليل تطور وضعية الميزان التجاري

معرفة التركيبة السلعية لكل منهما لنعرف ماهي أهم المواد التي نعتمد على استيرادها تلبية والمستوردة. و 
و ابراز أهم المناطق التي تستورد منها  .ائضهاللحاجات. ومعرفة أهم ما نصدر للبلدان األخرى أي تصريف ف

 المتعاملة معهم. األساسيين وتصدر لها، وأهم الشركاء والزبائن
مساهمة الواردات في  مدى ما لمعرفة ،تحليل كل من الواردات والصادرات بالنسبة للناتج المحليوكذلك     

ومن ثم تحليل تطور  .المنافسة في األسواق الخارجيةلى وما مدى قدرة الصناعات التصديرية ع الطلب المحلي
ومعرفة ما اذا كانت حالته فائض أم عجز، وهذا لمعرفة الوضعية االقتصادية للجزائر رصيد الميزان التجاري 

 (.5005-5002خالل فترة )
 وبهذا نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية:      
  ( 5005-5002المبحث األول: تحليل تطور الواردات للفترة). 
 :(5005-5002تحليل تطور الصادرات للفترة ) المبحث الثاني. 
 المبحث الثالث: تحليل وضعية الميزان التجاري الجزائري. 
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 (5005-5002المبحث األول: تحليل تطور الواردات للفترة )
ضافة الهيكل السلعي للواردات، باإل المبحث تحليل تطور الواردات، وذلك بتقديمسنحاول من خالل هذا      

 ساسيين للجزائر خالل الفترة الممتدة من الى التوزيع الجغرافي لها ومعرفة الشركاء التجاريين األ
(5002-5005 .) 

 المطلب األول: التركيبة السلعية للواردات 
المحلي لم يستطع تلبية حاجيات المستهلك. وقد يعود عدم الواردات يعني أن حجم اإلنتاج ن الحديث عن إ     

 ميز بتسهيل الوارداتالوضع االقتصادي الحالي المتألن و أو لنوعيته، أ، لسعره إلى قلة حجم االنتاجالقدرة هذا 
 ي درجة من الجودة.خير فتوج  المحلي حتى ولو  كان هذا األخيرة محل تفضيل على المنجعل هذه األ

  (5005 – 5002) الجزائر لفترة لواردات( لتوضيح التركيبة السلعية 00-04نستعين بالجدول رقم )      
 ول قيمة ونسبة الواردات لكل سنة.حيث يبين الجد
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 التركيبة السلعية للواردات (: تطور00-00جدول رقم)
                                            الوحدة: ماليين الدوالرات األمريكية                                                                           

 البيان    
 

 السنوات

المواد  الطاقة
 الغذائية

المواد 
 االولية

المواد 
نصف 

 المصنعة

التجهيزات 
 الفالحية

التجهيزات 
 الصناعية

السلع 
 االستهالكية

 المجموع

 50723 7003 5425 060 4055 320 7253 505 قيمة 5002
 000 02.56 40.25 0.35 50.05 7.63 03.65 0.04 نسبة

 50426 7000 5255 36 4374 547 7500 544 قيمة 5006
 000 04.07 73.32 0.42 57 7.37 03.30 0.04 نسبة

 53670 7325 00056 046 3002 0752 4324 754 قيمة 5003
 000 07.25 76.55 0.27 52.30 4.33 03.37 0.03 نسبة

 73433 2076 02474 56 3024 0735 3336 232 قيمة 5005
 000 07.73 40.40 0.07 54.60 5.55 06.47 0.56 نسبة

 73533 6042 02040 574 00062 0500 2567 243 قيمة 5003
 000 02.64 75.27 0.60 52.53 7.06 04.35 0.40 نسبة

 40505 2353 02237 770 3344 0404 6053 342 قيمة 5000
 000 04.53 75.37 0.55 54.37 7.20 04.33 5.72 نسبة

 43700 3344 02320 553 00470 0336 3502 0064 قيمة 5000
 000 06.33 5377.35 0.45 55.02 732 50.37 5.46 نسبة

 20736 3333 07604 753 00653 0573 3057 4322 قيمة 5005
 000 03.54 53 0.62 50.00 7.62 03.30 3.54 نسبة

  44333 005305 0600 66420 00203 20522 5355 قيمة المجموع
 /algeria.dz-of-http://www.bank موقع بنك الجزائرمن اعداد الطالبة باالعتماد على  المصدر:

 (5002-5003النشرة االحصائية الثالثية، رقم :) 03:00، 50/05/5007، 5000، سبتمبر00. 
 (5000-5005النشرة االحصائية الثالثية، رقم :)50:57، 03/02/5004، 5004، مارس 52. 

    
 
 
 

http://www.bank-of-algeria.dz/
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 ( في الشكل البياني التالي:00-04يمكن ترجمة الجدول رقم)   
 (5005-5002(: تطور الواردات الجزائرية للفترة )00-00) شكل رقم

 الوحدة: ماليين الدوالرات االمريكية                                                 

  
 (.00-04على الجدول رقم ) من إعداد الطالبة باالعتماد المصدر:

ة قد ( أن الواردات الجزائري00-04( وباالعتماد على الجدول رقم )00-04) نالحظ من خالل الشكل رقم      
 50723(، حيث قدرت أقل قيمة لها بــ 5005-5002تزايد في قيمتها بشكل تصاعدي خالل الفترة ) عرفت

وهذه  .5005سنة  مليون دوالر أمريكي 20736، وأخذت أعلى قيمة لها بــ 5002مليون دوالر أمريكي سنة 
خاصة أن اتفاقية الجزائر مع االتحاد األوربي  دة في الواردات تدل على االرتباط الكبير باألسواق الخارجيةالزيا

لقيمة الواردات الجزائرية  طفيف إال أن هذا التزايد يتخلله انخفاض .5002دخلت حيز التنفيذ ابتداء من سنة 
حيث كانت قيمتها  5005مقارنة بسنة  ،مليون دوالر أمريكي 73533، حيث قدرت قيمتها بــ 5003سنة 

الظروف  وهذا راجع الىمقبلة. ، ثم رجعت قيمة الواردات بالتزايد في السنوات المليون دوالر أمريكي 73433
االقتصادية التي شهدتها هذه الفترة، حيث انخفض سعر البترول وهذا بسبب األزمة المالية العالمية. حيث نالحظ 

لعية األكثر تضررا هي المواد الغذائية والتجهيزات الصناعية، حيث انخفضت نسبة أن من بين المجموعات الس
أما التجهيزات  على التوالي. 5003، 5005سنة  %04.35إلى  %06.47المواد الغذائية المستوردة من 
  على التوالي. 5003، 5005سنة  %75.27إلى  %40.40الصناعية انخفضت نسبتها من 
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 أما من ناحية األهمية فيمكن ترتيب المواد المشكلة للواردات الجزائرية كالتالي:
 :أهميتهاتحتل المرتبة األولى بالنسبة للمجموعات السلعية األخرى من حيث   التجهيزات الصناعية. 

لكونها ضرورية تحظى سلع التجهيز الصناعية كل سنة بنسب معتبرة من اجمالي الواردات،  حيث 
لمواصلة عملية االستراتيجية التنموية التي اتخذتها الدولة للنهوض باالقتصاد، خاصة لخدمة التصنيع 

، و المتمثلة أساسا في اآلالت ومعدات النقل...الخ، حيث أخذت لتشجيع صادراتها من أجل التصدير
ي بنسبة مليون دوالر أمريكي أ 5425بــ  5002قيمها بالتزايد من أدنى قيمة لها خالل سنة 

مليون  07604المقدرة بــ  5005من اجمالي الواردات. أما أعلى قيمة لها كانت سنة  40.25%
  .من اجمالي الواردات %53دوالر أمريكي أي بنسبة 

 :المصنعة والمتمثلة أساسا في قطع الغيار ومنتجات المنتجات نصف  تحتل المواد نصف المصنعة
أخرى المرتبة الثانية  في قائمة المواد المستوردة بعد سلع التجهيزات الصناعية، فهي من بين 
المنتجات الالزمة  لمواصلة تشغيل عجالت االنتاج في مختلف قطاعات االقتصاد الوطني. وقد 

، وهي أعلى %50.00أي تمثل نسبة  5005سنة  مليون دوالر أمريكي 00653بــ بلغت قيمتها 
 . %50.05أي بنسبة  5002مليون دوالر أمريكي سنة  4055قيمة لها خالل هذه الفترة. وقيمة 

  :تحتل المواد الغذائية الرتبة الثالثة بعد التجهيزات الصناعية والمواد نصف المصنعة المواد الغذائية
ات من حيث األهمية، وتتمثل أساسا في الحبوب، السكر في قائمة المواد المشكلة لمجموع الوارد

مليون  7253بــ  5002أدنى قيمة لها سنة  أخذت لى مواد غذائية أخرى، وقدإوالحليب باإلضافة 
بــ  5000من اجمالي الواردات، وأخذت أعلى قيمة لها سنة %03.65دوالر أمريكي أي نسبة 

 اجمالي الواردات.من %03.30مليون دوالر أمريكي أي نسبة  3502
  والتجهيزات الفالحية أما بالنسبة لبقية المواد المستوردة كالسلع االستهالكية، المواد األولية، الطاقة

فتحتل الرتب األخيرة من حيث األهمية، وهذا نظرا لتوفر البترول من جهة، والمواد األولية والمنتجات 
 التامة باإلضافة إلى الطاقة والزيوت ...الخ.
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بالنسب المئوية حيث يوضح الترتيب حسب األهمية لكل سلعة  وفي الشكل التالي يمكن توضيح ما سبق
 :مستوردة لكل عام على حدى والشكل كاآلتي

 
 : تطور التركيبة السلعية للواردات(05-00شكل رقم )

 
 (00-04من اعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم ) المصدر:

 التوزيع الجغرافي للوارداتالمطلب الثاني: 
 الخارجية التي للتجارة األسواق أهم لنايبين  االقتصادية، المناطق حسبللواردات  الجغرافي التوزيع إن        
الجدول  ويكون الجزائر.مع تجارية بعض البلدان التي لها مبادالت  يبين والجدول التالي .ريالجزائ معها تتعامل
 كاآلتي:
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 (: التوزيع الجغرافي للواردات حسب المناطق االقتصادية05-00رقم )جدول 
                                            مليون دوالر أمريكيالوحدة:                                                                               

 السنة       
 المجموعة 

            االقتصادية

5002 5006 5003 5005 5003 5000 5000 5005 

 56777 54606 50304 50335 50352 04453 00353 00522 األوربي االتحاد
والتنمية  منظمة التعاون

 االقتصادية
 )دون الدول األوربية(

7206 7375 2767 3542 6472 6203 6503 6060 

 0625 233 755 355 623 302 333 0025 باقي الدول األوربية
 7230 7370 5750 0566 5033 0635 0550 0543 أمريكا الجنوبية

آسيا )دون الدول 
 العربية(

5206 7022 4705 606 3234 5550 5537 3275 

 - - - 5 - - - 70 دول المحيط
الدول العربية )دون 

 المغرب العربي (
753 437 650 302 0053 0565 0360 0222 

 503 630 244 435 732 554 572 503 دول المغرب العربي
 340 235 736 720 732 570 045 045 باقي الدول اإلفريقية

 20736 43543 40437 73534 73433 53670 50426 50723 المجموع
: تاريخ التصفح ، /http://www.douane.gov.dzمن إعداد الطالبة باالعتماد على موقع الجمارك الجزائرية  المصدر:

52/04/5004 ،05:42. 

 يمكن ترتيب أهم الموردين التجاريين للجزائر كما يلي:      
 ( أن دول االتحاد األوروبي تتميز بسيطرتها 05-04نالحظ من خالل الجدول رقم ) بي:و األور  االتحاد

 00522دول االتحاد االوروبي بالتزايد من قيمة حيث أخذت قيم الواردات من  على الواردات الجزائرية،
 ، وهذا ما يقابله دخول اتفاقية االتحاد االوربي مع الجزائر حيز التنفيذ،5002مليون دوالر امريكي سنة 

  ، ثم تناقصت قيمتها خالل الفترتين 5005مليون دوالر امريكي سنة  50352ن وصلت الى قيمة أالى 
مريكي على التوالي، ثم شهدت أمليون دوالر  50335، 50304حيث أخذت قيمة  5003 ،5000

http://www.douane.gov.dz/
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مليون  56777بــ  5005واردات الجزائر من االتحاد االوروبي تزايد حتى أخذت أعلى قيمة لها سنة 
  دوالر أمريكي.

 :)في المرتبة الثانية تأتي هذه المجموعة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )دون الدول األوروبية 
، حيث بلغت قيمة واردات الجزائر من منظمة ن ناحية تموين االقتصاد الجزائريوروبي مبعد االتحاد األ

مليون دوالر امريكي  7206قيمة  5002التعاون والتنمية االقتصادية باستثناء الدول االوروبية سنة 
المقدرة بــ  5005سنة  لها على قيمةأن وصلت إلى أ وأخذت في السنوات المقبلة قيمتها بالتزايد إلى

مليون دوالر أمريكي، ثم أخذت قيم هذه الواردات بين االنخفاض والتزايد الطفيف في السنوات  3542
 المقبلة.

  :قيم متذبذبة بين الزيادة  أخذت واردات الجزائر من باقي الدول األوربيةباقي الدول األوروبية
، أما أعلى نسبة 5000مليون دوالر أمريكي لسنة  755نى نسبة لها سنة واالنخفاض، حيث أخذت أد

 .5005مليون دوالر أمريكي سنة  0625فتقدر بــ 
  :واردات الجزائر من أمريكا الجنوبية أخذت قيم مختلفة، حيث سجلت أدنى قيمة لها أمريكا الجنوبية

مليون دوالر  7370تتجاوز قيمة  ، ولم5002مليون دوالر أمريكي سنة  0543خالل هذه الفترة بــ 
 .5000أمريكي التي حققت سنة 

  :)م تتذبذب بين قي ير العربيةبلغت واردات الجزائر من الدول اآلسيوية غآسيا )دون الدول العربية
مليون دوالر أمريكي، وأخذت  606بــ  5005، حيث سجلت أدنى قيمة لها سنة االنخفاض واالرتفاع

 .5005أمريكي سنة مليون دوالر  3275قيمة 
  :70كانت واردات الجزائر ضئيلة جدا من دول المحيط حيث سجلت في هذه الفترة قيمة دول المحيط 

، أما السنوات األخرى 5003مليون دوالر أمريكي سنة  05قيمة ، و 5002مليون دوالر أمريكي سنة 
 فكانت قيمها معدومة.

  :)من هذه الدول كانت تسجل قيم متزايدة،  واردات الجزائرأما عن الدول العربية )دون المغرب العربي
 503المقدرة بــ  5005مليون دوالر أمريكي، وأعلى قيمة لها سنة  503قيمة  5002حيث أخذت سنة 

 مليون دوالر أمريكي.
  :كانت مساهمة هذه الدول ضعيفة، مع أنها كانت تشهد تزايد في قيمها خالل الفترة دول المغرب العربي

 مليون دوالر أمريكي. 503مليون دوالر أمريكي، وأعلى قيمة لها  503نى قيمة لها دجلت أحيث س
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  :تزايد مستمر بنسب ضئيلة في واردات الجزائر من هذه الدول، لكن المساهمة باقي الدول اإلفريقية
 مليون دوالر أمريكي. 340ضعيفة حيث ال تتجاوز قيمة 

 ما سبق من خالل الشكل التالي: ( يمكن توضيح05-04من خالل الجدول رقم)
       (: التوزيع الجغرافي لواردات الجزائر حسب المجموعات االقتصادية للفترة 00-00شكل رقم )

(5002-5005) 

 
 (05-04من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات الجدول رقم ) المصدر:

، (%22)لسيطرتها على واردات الجزائرسبة وفي األخير نستنتج أن دول االتحاد تأخذ أعلى ن      
 ها باقي الدول بنسب(، ثم تلي%03بــ ) تليها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )دون الدول األوربية(

 ضئيلة.
 5005نة سفي  المطلب الثالث: أهم شركاء الجزائر

 5005سنة يظهر لنا الجدول الموالي، أهم الدول المتعاملة مع الجزائر في مجال االستيراد خالل       
ذ يمكن من خالل هذا الجدول معرفة مدى ارتباط الجزائر باألسواق الخارجية ومعرفة مدى االعتماد إ

 على دولة واحدة أو تكتل اقتصادي واحد في جلب المنتجات التي بحاجة اليها.
 
 
 
 

55% 

17% 

5% 

6% 
13% 

0% 

2% 

1% 
1% 

 االتحاد األوربي

دون )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  
 (الدول األوربية

 باقي الدول األوربية

 أمريكا الجنوبية

 (دون الدول العربية)آسيا 

 دول المحيط

 ( دون المغرب العربي)الدول العربية 

 دول المغرب العربي
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 ويكون الجدول كاآلتي:
 (: أهم شركاء الجزائر00-00جدول )

 الوحدة: ماليين الدوالرات األمريكية                                                                
 القيمة البلد الرتبة
 6035 فرنسا 00
 2362 الصين 05
 4263 إيطاليا 07
 4034 إسبانيا 04
 5232 ألمانيا 02
 0507 جنتيناألر  06
 0335 تركيا 03
 0620 المتحدة األمريكية الواليات 05
 0744 البرازيل 03
 0560 كوريا 00

  http://www.algex.dzمن إعداد الطالبة باالعتماد على موقع الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية  المصدر:
 .05:00، 5004-00-70 تاريخ التصفح:

أن فرنسا تحتل صدارة المتعاملين مع الجزائر في إطار  (، نالحظ07-04) من خالل الجدول رقم      
مليون دينار أمريكي، وتليها في  6035، حيث تستورد الجزائر منها ما قيمة 5005االستيراد لسنة 

واألرجنتين( التي تصدر للجزائر ما قيمته على  الصين، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا)المراتب الموالية كل من 
( مليون دوالر أمريكي، أما المراتب األربعة األخير  0507، 5232، 4034، 4263، 2362توالي: )ال

لهذا العام نجد على الترتيب كل من )تركيا، الواليات المتحدة األمريكية، البرازيل و كوريا( التي تستورد 
. ويمكن ر أمريكي( مليون دوال0560، 0744، 0620، 03335منها الجزائر ما قيمته على التوالي: )

 توضيح ما سبق في الشكل التالي:
 
 
 
 

http://www.algex.dz/


 تجاري الجزائرياللفصل الرابع                                  تحليل تطور الميزان ا

 

91 
 

 
 5005(: أهم شركاء الجزائر لسنة 00-00شكل رقم )

 
 (07-04من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم )المصدر: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرنسا
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 ألمانيا

 األرجنتين
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 (5005-5002المبحث الثاني: تحليل تطور الصادرات للفترة )
، للصادرات، وذلك بتقديم الهيكل السلعي الصادراتسنحاول من خالل هذا المبحث تحليل تطور        

      التجاريين األساسيين للجزائر خالل الفترة الممتدة من  الزبائنباإلضافة الى التوزيع الجغرافي لها ومعرفة 
(5002-5005 .) 

 المطلب األول: التركيبة السلعية للصادرات
، وأن معظم مشاريع التنمية التي تشهدها لجزائري مبني على قطاع المحروقاتا االقتصادمن المعروف أن       

 ، ريعي اقتصادالقتصاد الجزائري هو ومن ثم فا .الصادرات الجزائر حاليا هي تمويل عائدات الجزائر من
وطاقة ملوثة تسعى الدول  اد النابضة،ا ألن البترول من المو هذ .المساهمة في تحقيق نمو دائم ال يمكنهوبالتالي 

 ، وذلك بتطوير بدائل لطاقة نظيفة ومستدامة وبأقلاقتصادهاعليها في تشغيل  عتماداإلالمتقدمة من تخفيض 
 المورد. امرهون بتقلبات أسعار هذ الجزائري االقتصادعلى عائدات البترول يبقي  االعتماد. وبالتالي التكاليف

، وذلك عن طريق ية الصادرات خارج قطاع المحروقاتمن طرف الجزائر في سبيل تنموبرغم الجهود المبذولة 
 تحفيز ودعم قطاعات خارج قطاع المحروقات كقطاع الفالحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

الجزائرية في  االقتصادية، يمكن الحكم على مدى فعالية السياسة ل إحصائيات عن التجارة الخارجيةومن خال 
 المحروقات.ة الصادرات خارج تنمي
             ( لتوضيح التركيبة السلعية لصادرات الجزائر لفترة04-04نستعين بالجدول رقم )ومنه      

(5002 – 5005). 
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 (5005-5002)( : تطور التركيبة السلعية للصادرات الجزائرية خالل فترة 00-00جدول رقم ) 
 : مليون دوالر أمريكيالوحدة                                                                                

 البيان    
 

 السنوات

الطاقة 
 والمحروقات

الصادرات 
خارج 

 المحروقات

المواد 
 الغذائية

المواد 
 األولية

المواد 
نصف 

 المصنعة

التجهيزات 
 الفالحية

التجهيزات 
 الصناعية

السلع 
 االستهالكية

 04 76 - 626 074 63 303 42255 قيمة 5002
 0.07 0.05 - 0.40 0.53 0.04 0.32 35.02 نسبة

 47 44 - 555 332 37 0057 27605 قيمة 5006
 0.05 0.05 - 0.20 0.76 0.07 5.06 33.54 نسبة

 74 44 - 355 027 35 0700 23602 قيمة 5003
 0.06 0.03 - 0.65 0.52 0.02 5.02 33.52 نسبة

 74 63 - 0730 740 050 0324 33035 قيمة 5005
 0.04 0.03 - 0.36 0.47 0.02 5.43 33.27 نسبة

 43 52 - 635 030 007 0066 44400 قيمة 5003
 0.00 0.02 - 0.25 0.73 0.52 5.74 33.66 نسبة

 77 53 - 0053 062 702 0603 26047 قيمة 5000
 0.06 0.02 - 0.53 0.53 0.27 5.50 33.50 نسبة

 06 76 - 0432 065 723 5040 30665 قيمة 5000
 0.05 0.02 - 5.07 0.55 0.45 5.30 33.00 نسبة

 05 70 - 0203 063 704 5045 30230 قيمة 5005
 0.05 0.04 - 5.03 0.57 0.47 5.55 33.05 نسبة

 /algeria.dz-of-http://www.bankمن اعداد الطالبة باالعتماد على موقع بنك الجزائر  المصدر:
 (5002-5003 النشرة االحصائية الثالثية، رقم :)03:00، 50/05/5007، 5000، سبتمبر00. 
 (5000-5005النشرة االحصائية الثالثية، رقم :)50:57، 03/02/5004، 5004س ، مار 52. 

 

http://www.bank-of-algeria.dz/
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خارج  ( نقوم بتحليل كل من صادرات قطاع المحروقات وصادرات04-04الجدول ) معطيات من انطالقا  
 قطاع المحروقات، كل واحدة على حدى وهي كاآلتي:

  :مستمرا حيث قدرت أعلى قيمة  انتعاشا قطاع المحروقاتشهدت قيمة صادرات صادرات قطاع المحروقات
إال  من إجمالي الصادرات لهذا العام % 33.27أي بنسبة  5005مليون دوالر أمريكي سنة  33035 ــلها ب

مليون دوالر أمريكي  44400الطفيفة حيث كانت أدنى قيمة لها تقدر ب  نخفاضاتاالأنه تتخللها بعض 
، وكذلك ما سببته من  وهذا بسبب انخفاض سعر البترول وهذا راجع الى األزمة المالية العالمية 5003عام 

  .من إجمالي الصادرات لهذا العام %33.66نها كانت تغطي نسبة أإال كساد اقتصادي عالمي، 
 ونوضح هذا التطور في الشكل التالي:

 (5005-5002(: تطور الصادرات خارج قطاع المحروقات للفترة )02-00شكل رقم )
 يين الدوالرات األمريكيةالوحدة: مال                                                               

 
 (04-04من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم)المصدر: 

 :الصادرات خارج قطاع المحروقات  
للصادرات من ناحية األهمية فيمكن ترتيب المواد المشكلة ، و نقوم بتحليل كل سلعة من الصادرات على حدى

 كالتالي: خارج قطاع المحروقات الجزائرية
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  :تحتل المواد نصف المصنعة المرتبة األولى في قطاع الصادرات خارج المواد نصف المصنعة
( ، وقد شهدت انتعاشا مستمرا في قيمتها 04-04المحروقات من خالل المالحظة في الجدول رقم )

مليون دوالر أمريكي  0730إلى قيمة تقدر ب  5002مليون دوالر أمريكي عام  626حيث انتقلت من 
، ثم سجلت  5003مليون دوالر أمريكي عام  635، ثم تراجعت قيمتها إلى أن تصل إلى  5005عام 

 0203مليون دوالر أمريكي إلى  0053من حيث انتقلت  5000من عام  ابتداءمرة أخرى  انتعاشا
 . 5005مليون دوالر أمريكي إلى عام 

  :النفطي كما هو مالحظ في الجدول  رتحتل المرتبة الثانية في قطاع التصدير غيالمواد األولية   
ن قيمة أمالحظ ال، فن المواد األولية هي منخفضة عامة( حيث  نالحظ أن قيم الصادرات م04-04)

شهدت ثم  وهي أدنى قيمة لها، مليون دوالر امريكي 074لمواد األولية كانت تقدر ب الصادرات ل
 027ثم تراجعت إلى قيمة  5006مليون دوالر أمريكي عام  032في قيمتها حيث قدرت ب  انتعاشا

قيمة تقدر ب  إلى 5005ثم كان انتعاش في قيمتها فوصلت عام  5003مليون دوالر أمريكي عام 
من  ابتداء، ثم تراجعت تراجعا مستمرا وهي أعلى قيمة سجلت في هذه الفترة دوالر أمريكيمليون  740
)                               ( لعام063، 065 ،062، 170) ــالقيم ب، حيث قدرت هذه 5003سنة 

 .( على التوالي 5005،  5000، 5000 ،5003
  :الغذائية المرتبة الثالثة في قطاع الصادرات خارج المحروقات تختلف  تحتل المنتجاتالمواد الغذائية

         نسب وقيمة الصادرات للمواد الغذائية من سنة ألخرى حيث شهدت  تحسنا طفيفا من عام 
مليون دوالر أمريكي على  050و ي مليون دوالر أمريك 63حيث كانت تقدر قيمتها  (5005 -5002)

في قيمة  5003عام  انخفاضمن إجمالي الصادرات ، ثم شهدنا 5005لعام % 0.02التوالي أي نسبة 
 5000القيمة بالتزايد لتصل عام  مليون دوالر أمريكي ، ثم تبدأ 007صادرات المواد الغذائية تقدر ب 

 نخفاضاإم نالحظ ث 5000مليون دوالر أمريكي عام  723مليون دوالر أمريكي ثم  702 قيمة لىع
 .5005 نسبيا عام

  :وتحتل المرتبة الرابعة في قطاع الصادرات خارج المحروقات حيث سجلت قيم التجهيزات الصناعية
مليون دوالر أمريكي  52حيث قدرت ب  5003مختلفة من عام آلخر، حيث سجلت أدني قيمة لها عام 

مليون دوالر  63 ــقدر بلها ت ، وسجلت أعلى قيمةهذا العاملجمالي الصادرات إ من % 0.02أي بنسبة 
 . الي الصادرات لهذا العاممجإمن  % 0.03أي بنسبة  5005أمريكي لعام 
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  :في المرتبة الخامسة في قطاع الصادرات خارج المحروقات  االستهالكيةتي المواد أتالسلع االستهالكية
مليون دوالر  74 مقارنة بقيمة تقدر ب 5003مليون دوالر أمريكي سنة  43إلى  رتفاعااحيث شهدت 
، حيث أخذت أدنى قيمة لها سنة 5000من عام  ابتداء، ثم تراجعت في قيمتها 5005أمريكي سنة 

 .مليون دوالر أمريكي 04تقدر بــ  5002
  :أي لم تعتمد ات خارج قطاع المحروقاتتحتل المرتبة األخيرة في قطاع الصادر التجهيزات الفالحية ،

 الفالحية فكانت شبه معدومة.الجزائر على تصدير التجهيزات 
 ذكره. ما سبقالجدول التالي لتوضيح ( يمكن وضع 04-04ومن خالل الجدول رقم )

 للصادرات خارج قطاع المحروقات(: تطور التركيبة السلعية 06-00شكل رقم )
 الدوالرات األمريكية الوحدة: ماليين                                                               

 
 (04-04من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم )المصدر: 

مما سبق نستنتج أن صادرات قطاع المحروقات تأخذ نسبة كبيرة جدا من اجمالي الصادرات مقارنة بالصادرات 
 خارج قطاع المحروقات. كما هو موضح في الشكل التالي:
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 التركيب النسبي للصادراتهيكل (: 00-00شكل رقم )

 
 (04-04من اعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم ) المصدر:

 المطلب الثاني: التوزيع الجغرافي للصادرات
والجدول التالي يوضح المجموعات الدولية  المتعاملين،تتنوع الصادرات الجزائرية على شريحة واسعة من        

 .الخارجتي تمثل أسواق للجزائر في ال
ل وسنحاول القيام بتحليل التوزيع الجغرافي للصادرات الجزائرية حسب المناطق والدول األكثر أهمية الذين تتعام

 .معهم الجزائر في مجال الصادرات
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 (5005-5002(: التوزيع الجغرافي للصادرات الجزائرية خالل الفترة )02-00جدول رقم )
 الوحدة: مليون دوالر أمريكي                                                                      

 السنة            
 

 المجموعة 
 االقتصادية 

5002 5006 5003 5005 5003 5000 5000 5005 

 73333 73703 55003 57056 40546 56577 55320 52237 األوربي االتحاد
والتنمية  نمنظمة التعاو 

 االقتصادية
 )دون الدول األوربية(

04367 
 
 

50246 52753 55604 02756 50535 54023 50053 

 76 005 00 3 00 3 3 02 باقي الدول األوربية
 4555 4530 5650 0540 5532 5236 5735 7054 أمريكا الجنوبية

آسيا )دون الدول 
 العربية(

0505 0335 4004 7362 7750 4055 2065 4657 

 - 40 - - - 22 - - دول المحيط
الدول العربية )دون 
 المغرب العربي (

650 230 433 333 264 634 500 325 

 5037 0256 0550 523 0656 360 202 405 دول المغرب العربي
 65 046 33 37 762 45 04 43 باقي الدول اإلفريقية

 30566 37453 23027 42034 33535 60067 24607 46000 المجموع
: ، تاريخ التصفح /http://www.douane.gov.dzمن إعداد الطالبة باالعتماد على موقع الجمارك الجزائرية  المصدر:

52/04/5004 ،05:43. 

من الجدول أعاله يتضح أن الصادرات وزعت حسب المناطق الجغرافية حيث يتبين أنها تتوزع على       
  اآلتية:المجموعات 

 األوربي  كسوق لتصريف السلع الجزائرية طيلة  االتحاداألهمية والمكانة التي تحتلها بلدان  :األوربي االتحاد
، وبذلك فهي تعتبر أهم زبون للجزائر حيث كانت تسجل نسب مختلفة من عام (5005-5002فترة )
مليون دوالر أمريكي إلى أن  52237بمقدار  5002بمقدار ضئيل حيث سجلت عام  5003إلى  5002

http://www.douane.gov.dz/


 تجاري الجزائرياللفصل الرابع                                  تحليل تطور الميزان ا

 

99 
 

، ثم تتراجع إلى أن تصل 5005مليون دوالر أمريكي عام  40546إلى أن تصل إلى قيمة  ارتفاعاتشهد 
 مليون دوالر أمريكي  . 73333لقيمة  5005عام 

 تأتي هذه المجموعة في المرتبة الثانية  بعد  :)دون الدول األوربية( االقتصادية منظمة التعاون والتنمية
مليون دوالر أمريكي عام  55604 ــ، فهي بذلك تصل إلى أعلى قيمة لها تقدر باألوربي االتحاددول 

مليون دوالر  50535، وترتفع لقيمة مليون دوالر أمريكي 02756ى قيمة إل 5003، لتتراجع عام 5005
 مليون دوالر أمريكي. 04367بقيمة  5002العلم انها سجلت أدنى قيمة لها سنة مع ، 5000أمريكي عام 

 005ب  5000حاد عام  ارتفاعاعرفت الصادرات الجزائرية نحو هذه المجموعة  :باقي الدول األوربية 
  .5000مليون دوالر أمريكي عام  00مليون دوالر أمريكي بعدما كانت ال تتجاوز 

 0540مسجلة قيمة  5003تميزت قيمة الصادرات نحو هذه المجموعة بالتراجع عام  :أمريكا الجنوبية 
مليون دوالر أمريكي  5650على التوالي بقيمة  5000و 5000عام  ارتفاعوسجلت  أمريكي،مليون دوالر 

 5007مليون دوالر أمريكي لتصل عام  4555بقيمة  5005، لتتراجع عام مليون دوالر أمريكي 4530و
 أمريكي.مليون دوالر  5362إلى 

 )أقصاها عام  عرفت منطقة آسيا إقبال متزايد على الصادرات الجزائرية بلغت :آسيا )دون الدول العربية
مليون دوالر  4657بقيمة  5005عام  باالنخفاض، ثم تبدأ مليون دوالر أمريكي 2065بقيمة  5000

 أمريكي.أمريكي مليون دوالر 
 على مدى السنوات الموضحة في الجدول أعاله لم تقم الجزائر بأي عملية تصدير نحو هذه  :دول المحيط

مليون  40بقيمة  5000مليون دوالر أمريكي وعام  22بقيمة  5003المجموعة سوى تلك التي قامت عام 
 أمريكي، حيث كانت تمثل نسب ضئيلة جدا أو شبه معدومة.دوالر 

 حيث بلغت صادرات  المنطقة،لم تستفيد الجزائر كثيرا من هذه  :بي (ول العربية )دون المغرب العر الد
     وهي أعلى قيمة على مدى فترة ،5005مليون دوالر أمريكي عام  325الجزائر نحوها ما قيمة 

(5002-5005). 
 مستمرا نحو دول  ارتفاعاعلى عكس الدول العربية فقد شهدت صادرات الجزائر  :دول المغرب العربي

مليون دوالر أمريكي  5037لى قيمة لها خالل فترة الدراسة إلى قيمة أع، والتي وصلت إلى المغرب العربي
 .5005عام 
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 5005كأعلى قيمة لها عام  أمريكي،مليون دوالر  762سجلت الصادرات ما قيمة  :ريقياباقي دول إف 
أثناء  سجلتوأدنى قيمة لها  .5005مليون دوالر أمريكي عام  63لتتراجع قيمها إلى أن تصل إلى قيمة 

 مليون دوالر أمريكي. 04بقيمة  5006الفترة سنة هذه 
        للفترة االقتصادية المجموعات حسب الجزائر لصادرات الجغرافي التوزيع(: 08-00) رقم شكل

(5002-5005) 

 
 (.02-04إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم )من المصدر: 

 5005الجزائر في سنة  زبائنالثالث: أهم  المطلب
، اذ 5005خالل سنة  التصديريظهر لنا الجدول الموالي، أهم الدول المتعاملة مع الجزائر في مجال       

والهدف من ذلك هو معرفة مدى ، تستورد من الجزائرأهم الدول التي يمكن من خالل هذا الجدول معرفة 
 االعتماد على دولة  واحدة أو تكتل اقتصادي واحد في تصريف صادرات الجزائر.

  ويكون الجدول كاآلتي:
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 5005سنة أهم زبائن الجزائر في (: 06-00جدول رقم )
 الوحدة: مليون دوالر أمريكي                                                                                

 القيمة البلد الرتبة
 30566 ايطاليا 00
 00207 الواليات المتحدة األمريكية 05
 00335 اسبانيا 07
 3503 فرنسا 04
 6054 هولندا 02
 2523 كندا 06
 2055 بريطانيا 03
 7665 برازيل 05
 7732 تركيا 03
 5652 الصين 00
، تاريخ  http://www.algex.dzمن إعداد الطالبة باالعتماد على موقع الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية  المصدر:

 .05:00، 5004-00-70 التصفح:

 التصديرتحتل صدارة المتعاملين مع الجزائر في إطار  ايطاليا(، نالحظ أن 06-04من خالل الجدول رقم )
مليون دينار أمريكي، وتليها في المراتب الموالية كل  30566الجزائر ما قيمة من ، حيث تستورد 5005لسنة 
ما قيمته على التوالي:  تستورد من الجزائر( التي الواليات المتحدة األمريكية، اسبانيا، فرنسا، هولندا، كندامن )

( مليون دوالر أمريكي، أما المراتب األربعة األخير لهذا العام نجد  3503،6054،2523 ،00335، 00207)
، 2055الجزائر ما قيمته على التوالي: ) تصدر لها( التي بريطانيا، برازيل، تركيا، الصينعلى الترتيب كل من )

 ( مليون دوالر أمريكي. ويمكن توضيح ما سبق في الشكل التالي:5652، 7732، 7665
 
 
 
 

 

http://www.algex.dz/
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 5005(: أهم زبائن الجزائر في سنة 00-00)شكل رقم

 
 (06-04من اعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم ) المصد:
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 الجزائري تحليل وضعية الميزان التجاريالمبحث الثالث: 
الهدف المرجو من دراستنا في هذا المبحث هو تحليل تطور وضعية الميزان التجاري  إن       

 .الداخلي الخامالجزائري، وتطور كل من الواردات والصادرات بالنسبة للناتج 
  الداخلي الخامبالنسبة للناتج  الواردات والصادراتالمطلب األول: تحليل 

نصيب حيث أن  .الداخلي الخامنقوم في هذا المطلب بتحليل تطور الواردات والصادرات بالنسبة للناتج         
، يعني مدى مساهمة الواردات في الطلب المحلي، فاالقتصاد الجزائري يرتبط الداخلي الخامالواردات من الناتج 

الى مختلف السلع الرأسمالية بشكل كبير باألسواق الخارجية عن طريق عملية االستيراد وهذا لسد احتياجاته 
مؤشر القدرة على تبرز من خالل  الداخلي الخامالعالقة التي تربط الصادرات بالنسبة للناتج كما أن  واالشتراكية.

وما مدى قدرة الصناعات التصديرية على المنافسة في  الداخلي الخامالتصدير أي نصيب الصادرات من الناتج 
 .األسواق الخارجية

         خالل الفترة  الداخلي الخامالصادرات والناتج الواردات و  الشكل التالي يبين تطور كل من       
(5002-5000:) 

 (5000-5002للفترة ) الداخلي الخاممن الناتج  والصادرات (: نسبة الواردات00-00 جدول رقم )
 مليون دينار الوحدة:                                                                     

 البيان
 السنة

الداخلي الناتج 
 الخام
PIB 

 
 الواردات

 
 الصادرات

نسبة 
الواردات 

PIB 

نسبة 
الصادرات 

PIB 
5002 6930153,4 1820427,1 3569649,3 26,29 51,51 
5006 7837002,1 1863501,3 4149706,9 23,78 52,95 
5003 8567945,6 2326059,4 4402231,8 27,15 51,38 
5005 10002344,7 3170777,2 5298034,6 31,70 52,97 
5003 8809620,8 3583772,0 3525855,1 40,69 40,02 
5000 10447305,9 3768002,9 4610102,5 36,06 44,12 
5000 12109503,6 4114739,8 5630649,3 46,50 46,49 

 http://www.ons.dz/   ،70/00/5004  ،07.25على:  باالعتمادالمصدر: من إعداد الطالبة 

 
 

http://www.ons.dz/
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 :الجدول إلى الشكل البياني التالي ويمكن ترجمة أرقام
 

 5000-5002للفترة  الداخلي الخامالصادرات بالنسبة للناتج الواردات و  : تطور(00-00شكل رقم )
 جزائري الوحدة: مليون دينار                                                                     

 
 (03-04من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم ) المصدر:

 

( أن 5000-5002، في هذه الفترة )(00-04( و الشكل رقم )03-04يتضح لنا من خالل الجدول رقم)       
مليون دينار جزائري سنة  6930153,4( عرف تطورا ملحوظا، حيث أخذ قيمة PIBالناتج الداخلي الخام )

 5003غير أنه في سنة  ،5000مليون دينار جزائري في سنة  12109503,6إلى أن وصل إلى قيمة  5002
وهذا راجع الى الظروف  مليون دينار جزائري، 8809620,8انخفضت قيمة الناتج الداخلي الخام بقيمة تقدر بــ 
وظهرت  5005بسبب األزمة المالية العالمية التي برزت في  االقتصادية في هذه الفترة انخفاض أسعار البترول

  .5003آثارها في عام 
-5002نسبتها خالل) تطورا فينسبة للناتج الداخلي الخام عرفت هي األخرى الواردات بال لنسبةفبالنسبة       
سنة  46.50%( غير أنه شهدت تذبذبا في بعض سنوات هذه الفترة ، حيث قدرت أعلى نسبة لها بنسبة 5000
 .%57.35بــ  5006، وأدنى نسبة لها سنة 5000
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وبالنسبة للصادرات فقد عرفت ارتفاعا ولكن أكبر مما شهدته الواردات، وبالتالي نجد أن نسبة الصادرات       
 %40.05، وأدنى قيمة لها %25.33قدرت بــ  5005بالنسبة للناتج الداخلي الخام وصلت أعلى نسبة لها سنة 

 أسعار البترول. وهذا راجع النخفاض 5003سنة 
( يرجع تفسيره ألسباب عدة منها عدم مرونة PIBمما سبق نستنتج أن ارتفاع نسبة الواردات بالنسبة لــ)      

العرض المحلي سواء فيما يخص الحاجات الغذائية او السلع التحويلية، ونمو الطلب على السلع االستهالكية . 
نجد أن أهمية الصادرات للناتج الداخلي الخام راجع للمكانة المميزة ( PIBبنسبة الصادرات لــ) أما فيما يتعلق

التي تحتلها صادرات المحروقات التي يتم الطلب عليها من قبل الدول الصناعية، وبهذا أصبحت البلد تابعة 
 ا.ليهإللسوق الخارجية في تزويده بالسلع االستهالكية واالنتاجية التي بحاجة 

 المطلب الثاني: تحليل وضعية الميزان التجاري
(، من بينها سير تنفيذ عقد 5005-5002لقد مرت الجزائر بعدة تغيرات وتحوالت اقتصادية خالل الفترة )      

، وظهرت 5005وبرزت في  5003شراكة الجزائر مع االتحاد األوربي، األزمة المالية العالمية التي بدأت سنة 
  ر وضعية الميزان التجاري خالل هذه الفترة.. ومنه سنقوم بتحليل تطو 5003آثارها على االقتصاد الجزائري في 

 تجاري وهو كما يلي.و الجدول التالي يبين رصيد الميزان ال
 (5005-5002(: رصيد الميزان التجاري للفترة )08-00جدول رقم)

 الدوالرات األمريكية مالييرالوحدة:                                                             
 5002 السنة        

 
5006 5003 5005 5003 5000 5000 5005 

 50.03 52.36 05.50 3.35 40.25 74.54 74.06 56.43 رصيد الميزان التجاري

 /algeria.dz-of-http://www.bankمن اعداد الطالبة باالعتماد على موقع بنك الجزائر  المصدر:
 (5002-5003 النشرة االحصائية الثالثية، رقم :)03:00، 50/05/5007، 5000، سبتمبر00. 
 (5000-5005 :)50:57 ،03/02/5004 ،5004 مارس ،52رقم الثالثية، االحصائية النشرة. 

  

 

 

 

http://www.bank-of-algeria.dz/
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 في الشكل البياني التالي: رصيد الميزان التجارييمكن ترجمة     

 (5005-5002تطور رصيد الميزان التجاري للفترة )(: 00-00شكل رقم) 

 الوحدة: ماليير الدوالرات األمريكية                                                   

 

 (05-04)من اعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم المصدر:

      الشكل السابقين، يتبين لنا أن الميزان التجاري سجل طيلة الفترة من خالل تحليلنا للجدول و       
 40.25بقيمة  5005كبر قيمة له خالل الفترة المدروسة عام أيأخذ بقيم متذبذبة حيث  ( فائضا5002-5005)

من خالل الشكل  االنخفاضمليار دوالر وما يفسر هذا  3.35بقيمة  5003مليار دوالر وأدنى قيمة له عام 
رصيد الميزان التجاري  انخفاضحيث أخذت الصادرات أدنى قيمة لها في هذا العام مما أدى إلى ( 04-00)

العالمية التي أدت الى انخفاض الطلب على  األزمة المالية في هذا العام االقتصاديةوهذا راجع إلى الظروف 
سبب  إلىدوالر يعود هذا مليار  05.50بقيمة  5000البترول وانخفاض اسعارها. ثم ارتفع من جديد سنة 

تخوف الدولة من األزمة وأخذ الحذر في ذلك حيث نالحظ أن القيمة التي ارتفعت بها الواردات ليست نفس 
   ت مقارنة بالسنوات السابقة.المعدل الذي ارتفعت بها الصادرا
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 خالصة:
وهذا بعد معرفة وتحديد حالته  إن الميزان التجاري له أهمية كبيرة في تحديد وضعية البلد االقتصادية،      

 التي تكون إما فائض أم عجز. 
الواردات تربط الجزائر بالخارج عن طريق استيراد مستلزمات  وبعد تحليل كل من الواردات والصادرات وجدنا أن

الصادرات على جلب المزيد من االستثمارات  تعملو ، وحاجيات لم تستطع تلبتها وتغطيتها على المستوى الدولي
األجنبية حيث ترتبط الصادرات واالستثمارات بعالقات تشابكية تبادلية، فاالستثمار يأتي بالتكنولوجيا الحديثة التي 
تساهم في تنويع المنتج وتحسين جودته و ربطه باألسواق الخارجية، و الصادرات تسمح بزيادة رأس المال الذي 

  التوسع في اإلنتاج و إنشاء صناعات جديدة.يؤدي إلى 
المواد االكثر استيرادا من حيث االهمية هي التجهيزات  للواردات نجد أن فمن خالل تحليل التركيبة السلعية      

السلع المصدرة ،  ةنجد ان الطاقة والمحروقات هي في صدار  الصادراتالصناعية ، والمواد نصف مصنعة. أما 
 ، وفرنسا هي اهم شريك. أهم زبون للجزائرايطاليا هي  ليل البنية الجغرافي للصادرات نجد أنأما من خالل تح

فمن خالل هذه القيم التي سجلتها الصادرات بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي نالحظ أنه تعود أهمية الصادرات 
طلب عليها الصادرات والتي يتم تحديد الللناتج المحلي اإلجمالي للمكانة المميزة التي تحتلها المحروقات في 

 .معظم الدول الصناعية
فمن خالل هذا التحليل وجدنا أن الميزان التجاري خالل هذه الفترة يكون في حالة فائض خاصة و انه سير تنفيذ 

نتيجة  5003هذا الفائض في سنة  ، حيث يتناقص5002اتفاق الشراكة بين االتحاد االوروبي و الجزائر سنة 
 المالية. زمةلأل
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    ـــــاتمةـخ

الخارجية أهمية كبيرة وبارزة لجميع الدول، فمن خاللها تستطيع الحصول على ما تحتاجه من  للتجارة      
موارد من الدول األخرى، فإما أن تكون الدولة مصدرة أو مستوردة للسلع والخدمات. فمن هنا تكون للدولة 

يتم التعبير عنها بالحقوق صادرات وواردات ، تترتب عليها تحركات والتزامات وحقوق لكل دولة اتجاه األخرى، و 
معينة . حيث يتم التعبير عنها في الميزان التجاري الذي يعتبر من اهم األدوات التحليلية النقدية ولمدة زمنية 

الذي تعتمد عليه الدولة في معرفة وضعيتها االقتصادية . فكل دولة تسعى الى المحافظة على توازن ميزانها 
ة االقتصادية، وتحقيق الرفاهية للدولة. ومن هنا تعمل الدولة على وضع التجاري الذي يعتبر كمؤشر للقو 

استراتيجيات واتباعها لتحقيق التنمية القتصادها. فكانت استراتيجية احالل الواردات التي اتبعت من أجل 
ويع تصنيعها لبعض المواد التي باستطاعتها تصنيعها. كما جاءت استراتيجية تنمية الصادرات التي تهدف لتن

 المواد و السلع المصدرة. وتختلف كل دولة في كيفية اتباع هذه االستراتيجية حسب ما تمتلكه.

حيث اتبعت استراتيجية احالل  االستراتيجيتينوباعتبار الجزائر من بين الدول النامية اتبعت كذلك كال       
استراتيجية تنمية الصادرات خارج قطاع . ورجعت لتقوم بتطبيق الواردات و رجعت بعد اخفاقها في تحقيق التنمية

المحروقات . كما استغلت كل الظروف من أجل نجاحها من وضعت امتيازات وتحفيزات وغيرها، وكذلك سعت 
الجزائر خالل الفترات األخيرة من أجل االندماج في االقتصاد العالمي، من بينها مسارها في االنضمام للمنظمة 

. كما ال ننسى تأثرها بالصدمات و 5002ذ اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي عام العالمية للتجارة، وسير تنفي
األزمات المالية حيث أثرت األزمة المالية العالمية عليها. وبهذا قمنا بتحليلي الميزان التجاري الجزائري لمعرفة 

 (.5005-5002ه االقتصادية خالل الفترة )قوته ووضعيت

 نتائج اختبار الفرضيات: -
 ، والفرق بينهما يمثل رصيد الميزان التجاري.ما هو إال صادرات ووارداتالميزان التجاري  .0
التي تعمل على تصنيع هناك استراتيجيات تخص عملية االستيراد) استراتيجية احالل الواردات(،  .5

جل مواد محليا من أجل التقليل من عملية االستيراد. أما استراتيجية تنمية الصادرات فتعمل من أ
 تنويع الصادرات، بدال من أن يتم تصدير أحادي فقط.
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عملت الجزائر على تطبيق استراتيجية احالل الواردات  في بدايات استقاللها، لكن هذه االستراتيجية  .3
توقفت في مرحلتها الثانية أين أصبحت عبئا على التنمية . ثم انتهجت الجزائر استراتيجية تنمية 

 ات لخروجها من التصدير األحادي، وتهتم بتصدير سلع أخرى .رات خارج المحروقالصاد
 ضا مستمرا حيث أخذ قيما متذبذبة ( حقق الميزان التجاري الجزائري فائ5005-5002خالل الفترة ) .4

نتيجة االزمة المالية العالمية حيث انخفض سعر البترول ،  5002يأخذ أقل قيمة للفائض سنة 
 وانخفض الطلب على المحروقات. 

  نتائج عامة:  -
 : ما يليمن بين النتائج العامة نذكر 

حروقات في الصدارة بنسبة ممهما الجهود المبذولة لتنمية الصادرات غير النفطية ، نجد صادرات ال .0
 من اجمالي الصادرات.  29%

األوربي  االتحاد، وبالتركيز الجغرافي  لدول السلعي على قطاع المجروقات بالتركيزتتسم الصادرات  .5
 .اقتصادية، جغرافية و  تاريخية، ويعود ذلك لعدة أسباب  االقتصادية التبعيةنتيجة 

 ( اإلجمالي المحلي الناتج خالل من) االقتصادي النمو طبيعة عن يعبر ال التجاري الميزان في الفائض .3
ن حتى  .جدا ضئيال يبقى فإنه األخيرة، السنوات في بالتحسن سلمنا وا 

 توصيات:-

 ضرورة تشجيع االستثمار نحو التصدير.. 0

 ضبط أو التقليل من من تصدير المواد األولية التي يمكن استغاللها وتنميتها محليا.. 5

 .. تشجيع الصادرات الصناعية ، الفالحية ...الخ3

 تطوير على والعمل ، بينهما الترابط وخلق المحروقات خارج للقطاعات والصارم الجيد والتتبع االهتمام . 4
 بتنويع كذلك يسمح وبما ، الصادرات تنويع في تؤديه الذي الدور بحكم والمتوسطة الصغيرة المؤسسات
 .الصادرات

من الموقع الجغرافي بما لديه من أهمية إلى طرق المالحة الدولية، بما يخلق ويوفر  االستفادة .2
 الميزة التنافسية.ويعطي 
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 أسواق توسيع في أهمية من له لما نظرا العربية الدول مع االقتصادي التعاون تفعيل ضرورة.6
 مواجهة أخرى جهة ومن ، جهة من هذا العربي أو الغربي المستوى على كان سواء الجزائرية المنتجات
 العربية المنطقة نطاق في العربية الدول بين الجمركية اإلعفاءات من باالستفادة الخارجية المنافسة
 .الدول هذه مع التجاري التبادل زيادة خالل من إال ذلك يتحقق وال ، الحر للتبادل الكبرى

ضرورة تقديم الدعم الفني للمصدرين على نحو تتوفر فيه جميع الخدمات المساندة للقطاع التصديري  .9
والبيانات والمعلومات على األسواق الخارجية والتعريف بأحدث األساليب  بما فيها الدراسات والبحوث

األمر الذي يساهم في تقوية المركز  ،لة والمدربة والمختصة في التصديروالقوى البشرية المؤهالتسويقية 
 التنافسي للصادرات الجزائرية.  

 اآلفاق:-

فإنه مهما حاولنا اإللمام به فدائما تبقى هناك جوانب  االقتصادالموضوع بمختلف جوانب  الرتباطنظرا 
يشوبها النقصان ، وتبعا لذلك نقترح بعض المواضيع التي يمكن أن تكون محل بحث ودراسة وتتمثل 

 فيما يلي :

 دراسة حالة  -دراسة قياسية ألثر الصادرات غير النفطية على تحديد وضعية الميزان التجاري
 -الجزائر

 رات الفالحية على تحقيق فائض في  الميزان التجاري الجزائري.دور وأثر الصاد 
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 .4011شهادة الماجستير،  تخصص تجارة دولية، المركز الجامعي بغرداية، 

، مذكرة (3313-3333ترقية الصادرات الصناعية خارج المحروقات في الجزائر )بن يوسف حسينة،  -13
 .4014، 03ماجستير في العلوم التجارية، تخصص إدارة العمليات التجارية، جامعة الجزائر 
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أثر الصادرات غير النفطية على النمو االقتصادي في الجزائر دراسة مستقبلية حول قاسمي األخضر،  -12
، مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية، تخصص اقتصاد التنمية، جامعة الحاج لجزائريتنويع االقتصاد ا
 .4013لخضر باتنة، 

، دراسة حالة أثر تنمية الصادرات غير النفطية على النمو االقتصادي في الجزائرمصطفى بن ساحة،  -15
 .4011المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، مذكرة ماجستير، تخصص تجارة دولية، 

، مذكرة ماجستير في العلوم إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر دراسة تقييميةزرنوح ياسمينة،  -12
 .4002االقتصادية، تخصص التخطيط، جامعة الجزائر، 

،  3331-1223عالقة سياسات الواردات بالنمو الداخلي في الفترة الممتدة بين مسغوني منى،  -17
 .4005ة، جامعة ورقلة، مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية، تخصص دراسات اقتصادي

، مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية، انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارةبوطمين سامية،  -18
 .4001 تخصص نظرية التحليل االقتصادي، جامعة الجزائر، جوان

رف والتوازن الخارجي دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجستير، تخصص حنان لعروق، سياسة سعر الص -12
 .4005-4002بنوك وتأمينات،جامعة منتوري قسنطينة، 

III . المجالت 
دعم وتطوير القطاع الخاص كآلية لترقية التجارة الخارجية الجزائرية خارج سفيان بن عبد العزيز،  -1

االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بشار، العددان ، بحوث اقتصادية عربية، كلية العلوم المحروقات
 4013ربيع  –، شتاء 21-24
، مجلة جسر التنمية، سلسلة دورية تعني بقضايا التنمية  القدرة التنافسية وقياسهامحمد عدنان وديع،  -3

 .4003،ديسمبر 42ط بالكويت، العدد في الدول العربية، المعهد العربي للتخطي
، مجلة العلوم آليات ضمان االئتمان وتنمية الصادرات حالة الجزائرقدي عبد الحميد، وصاف سعيدي،  -2

 .4004اإلنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الثاني، جوان 
، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، العدد استراتيجية الصناعات المصنعة والصناعة الجزائريةزوزي محمد،  -2

08 ،4010. 
، مجلة الباحث، تنمية الصادرات و النمو االقتصادي في الجزائر الواقع و التحدياتوصاف سعيدي،  -2

 .4004، 01جامعة ورقلة، العدد 
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، مجلة جسر التنمية، سلسلة دورية تعني بقضايا السياسات الصناعية في ظل العولمةبالقاسم العباس،  -2
 .4014، مارس 111بالكويت، العدد التنمية في الدول العربية، المعهد العربي للتخطيط 

، جامعة أثر االنفتاح التجاري على االقتصاد الجزائري، مجلة اقتصاديات شمال افريقيخالدي خديجة،  -2
 .4005ماي ، 04تلمسان، العدد 

آثار انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة بين التفاؤل عياش قويدر، ابراهيم عبد اهلل،  -2
 .4005 اقتصاديات شمال افريقيا، جامعة الشلف، العدد الثاني، ماي، مجلة والتشاؤم

، انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة: االهداف والعراقيلناصر دادي عدون، منتاوي محمد،  -2
 .4002، 03مجلة الباحث، جامعة ورقلة، العدد 

، مجلة الى المنظمة العالمية للتجارةميزان المدفوعات الجزائري في ظل السعي لالنضمام جميلة جوزي،  -13
 .4014، 11الباحث، جامعة ورقلة، العدد 

، مجلة اقتصاديات شمال الشراكة األورو متوسطية وأثرها على االقتصاد الجزائريباط عبد الحميد،  -11
 .4002افريقيا، جامعة الشلف، العدد األول، السداسي األول

ين اتفاق الشراكة األورو متوسطية واالنضمام إلى منظمة التجارة الخارجية الجزائرية بفيصل بهلولي،  -13
 .4014، 11، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، العدد التجارة العالمية

، جامعة بسكرة، العدد الثامن، ديسمبر األزمة المالية العالمية، أبحاث اقتصادية واداريةمفتاح صالح،  -12
4010. 

، ابحاث اقتصادية وادارية، جامعة االنعكاسات والحلول االزمة المالية العالمية االسباب،فضيل رابح،  -12
 .4010بسكرة، العدد الثامن، ديسمبر 

I.  المؤتمرات و الملتقيات 
تشخيص التصدير بالمؤسسة و تحليل البيئة الخارجية و دورهما في تحديد إستراتيجية لعالوي عمر،  -1

الدولي، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، تونس، ، الملتقى العربي الخامس في التسويق غزو األسواق الدولية
 .4007ماي 

التجارة اإللكترونية كأداة لتنشيط الصادرات، الملتقى الوطني األول حول المؤسسة وصاف سعيدي،  -3
، كلية الحقوق و العلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، االقتصادية الجزائرية و تحديات المناخ االقتصادي الجديد

 .4003يل أفر  44/43
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، الملتقى نحو مقاربات نظرية حديثة لدراسة التنمية االقتصاديةصليحة مقاوسي، هند جمعوني،  -2
الوطني حول االقتصاد الجزائري قراءات حديثة في التنمية، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير و مخبر 

 .4010ة، جامعة الحاج لخضر باتنة، الدراسات االقتصادية للصناعة المحلي
، ملتقى جباري شوقي، مشكلة اختيار استراتيجيات التنمية البديلة بين الحاضر والمستقبلزرقين عبود،  -2

شكالية التنمية في الجزائر : واقع وتحديات، جامعة العربي بن مه يدي أم البواقي، )دون التحوالت السياسية وا 
 .ذكر السنة(

االستثمارات العامة على استراتيجية تنمية الصادرات غير تقييم آثار برامج خلوفي عائشة وآخرون،  -2
، مؤتمر دولي حول تقييم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل النفطية في الجزائر

 11/14وراه جامعة سطيف، ، مدارس الدكت4012-4001واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة 
 .4013مارس

، ملتقى دولي االزمة المالية العالمية وآثارها على االقتصاديات العربيةرزوقي رفيق، بوهزة محمد، م -2
 .4002أكتوبر  40/41العالمية، جامعة سطيف،  والحكومةحول االزمة المالية واالقتصادية الدولية 

 
I.  و المراسيم :القوانين 

، 58الرسمية الجزائرية، العدد  ، الجريدة1222أكتوبر  01المؤرخ في  347-22المرسوم التنفيذي رقم: -1
 .02المادة 

، 85، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 4004ديسمبر  41المؤرخ في  253-04المرسوم التنفيذي رقم -3
 .03المادة 

 

II. المواقع االلكترونية: 
نشرية ، 14:22؛ 12/02/4012، تاريخ الزيارة: http://www.mincommerce.gov.dzالموقع:  -1

 .4013، العدد السادس، وزارة التجارة
، 4005، ماي دراسة حول التقنيات المختلفة لدعم التجارةاالتحاد االيطالي لغرف التجارة والصناعة،  -4

 . /http://exporthelp.europa.eu:  موقع

http://www.mincommerce.gov.dz/
http://exporthelp.europa.eu/
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3- http://www.mincommerce.gov.dz، العدد نشرية وزارة التجارة حصيلة أنشطة احصائيات ،
 .4014الثالث، 

2-  algeria.dz-of-http://www.bank/. 
5- http://www.douane.gov.dz/. 
2- http://www.ons.dz/  . 

 

 

 

 

 

http://www.mincommerce.gov.dz/
http://www.mincommerce.gov.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.douane.gov.dz/
http://www.ons.dz/
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 فهرس المحتويات:

 الصفحة :المحتويات فهرس
 كلمة شكر 

 اإلهداء
 الملخص

 مقدمة

 

  الميزان التجاري في إطار التجارة الدوليةالفصل األول: 
 20 تمهيد

 20 اإلطار النظري للتجارة الخارجيةالمبحث األول: 
 20 ماهية التجارة الخارجيةاألول:  المطلب

 20 الفرع األول: مفهوم التجارة الخارجية
 20 الفرع الثاني: أهمية التجارة الخارجية 

 20 المطلب الثاني: أسباب قيام التجارة الخارجية وأهدافها 
 20 الفرع األول: أسباب قيام التجارة الخارجية 

 20 الثاني: أهداف التجارة الخارجية  الفرع
 20 المطلب الثالث: مشاكل التجارة الخارجية 

 20 المطلب الرابع: النتائج المترتبة على قيام التجارة الخارجية 
 02 المبحث الثاني: أساسيات حول ميزان المدفوعات 

 02 المطلب األول: ماهية ميزان المدفوعات 
 02 األول: تعريف ميزان المدفوعات الفرع

 00 الفرع الثاني: أهمية ميزان المدفوعات 
 00 المطلب الثاني: عناصر ميزان المدفوعات

 00 المطلب الثالث: توازن و اختالل ميزان المدفوعات و طرق تسويته 
 00 الفرع األول: التوازن في ميزان المدفوعات
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 الثاني: اختالل ميزان المدفوعات  الفرع
 المدفوعات ميزان اختالل تسوية طرق: الثالث الفرع 

01 
01 

 00 المطلب الرابع: العوامل االقتصادية المؤثرة في ميزان المدفوعات 
 00 المبحث الثالث: أسس نظرية للميزان التجاري

 00 المطلب األول: مفهوم الميزان التجاري 
 02 المطلب الثاني: مفهوم الصادرات والواردات

 00 المطلب الثالث: أقسام الميزان التجاري و أثره االقتصادي
 00 خالصة

  الفصل الثاني: عمليتي االستيراد والتصدير على المستوى الدولي
 01 تمهيد  

 02 المبحث األول: مفاهيم عامة حول االستيراد
 02 االستيرادماهية المطلـب األول: 

 00 المطلب الثانـي: أنواع االستيراد 
 00 المطلب الثالـث: إجراءات االستيراد

 00 المبحث الثاني: االطار النظري لعملية التصدير
 00 المطلـب األول: ماهية التصدير

 00 الفـرع األول: تعريف التصدير وأهميته
 00 الفـرع الثانـي: أنواع التصدير

 00 الثالث: مصادر تمويل عملية التصدير الفرع
 01 المطلب الثانـي: دوافع التصدير و مالمح نجاحه

 01 الفـرع األول: دوافع التصدير
 22 الفـرع الثانـي: مالمح نجاح التصدير

 22 المطلب الثالـث: تحديات و عوائق التصدير
 20 الخارجيةالمبحث الثالث: استراتيجيات التنمية في إطار التجارة 

 20 المطلـب األول: مفهوم استراتيجية التنمية
 20 المطلب الثاني: استراتيجية إحالل الواردات

 20 الفـرع األول: تعريف استراتيجية إحالل الواردات
 22 لفرع الثاني: مزايا و عيوب استراتيجية إحالل الوارداتا

 20 إحالل الوارداتالفرع الثالث: الصعوبات التي تواجه استراتيجية 
 20 الفرع الرابع: أهداف و نتائج استراتيجية إحالل الواردات
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 المطلب الثالث: استراتيجية تنمية الصادرات
 الفـرع األول: مفهوم استراتيجية تنمية الصادرات

20 
20 

 00 الفرع الثاني: محاور و أساسيات استراتيجية تنمية الصادرات
 02 وعيوب استراتيجية تنمية الصادراتالفرع الثالث: مزايا   

 00 الفرع الرابع: تجارب دولية ناجحة في تنمية الصادرات
 00 خالصة

  الفصل الثالث: واقع االستيراد والتصدير في الجزائر
 02 تمهيد

 00 المبحث األول: واقع االستيراد في الجزائر
 00 المطلب األول: خصائص االقتصاد الجزائري

 00 الثاني: استراتيجية احالل الواردات في الجزائرالمطلب 
 00 المطلب الثالث: نتائج تطبيق االستراتيجية بالجزائر  

 02 المبحث الثاني: واقع التصدير في الجزائر
 02 المطلب األول: أهمية التصدير بالجزائر

 00 المطلب الثاني: ضرورة ترقية الصادرات خارج المحروقات 
 00 استراتيجية ترقية الصادرات خارج المحروقات الفرع األول:

 00 الفرع الثاني: دوافع ومبررات اللجوء إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات
 00 الفرع الثالث: مشاكل التصدير في الجزائر

 01 المطلب الرابع: اجراءات وآليات تنمية الصادرات خارج المحروقات 
 01 واالمتيازات الممنوحة للمصدرينالفرع األول: التحفيزات 

 02 الفرع الثاني: الهيئات المساهمة في تنمية الصادرات غير النفطية
 02 المبحث الثالث: أثر بعض التحوالت االقتصادية على االقتصاد الجزائري 

 02 المطلب األول: مسار انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة
 00 الشراكة بين الجزائر واالتحاد األوروبي المطلب الثاني: اتفاق

 00 المطلب الثالث: االزمة المالية العالمية وأثرها على اقتصاد الجزائر
 01 خالصة

  تحليل تطور الميزان التجاري الجزائري الفصل الرابع:
 00 تمهيد

 00 (5005-5002المبحث األول: تحليل تطور الواردات للفترة )
 00 التركيبة السلعية للوارداتالمطلب األول: 
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 المطلب الثاني: التوزيع الجغرافي للواردات
 0200في سنة  المطلب الثالث: أهم شركاء الجزائر

00 
01 

 10 (5005-5002المبحث الثاني: تحليل تطور الصادرات للفترة )
 10 المطلب األول: التركيبة السلعية للصادرات

 10 الثاني: التوزيع الجغرافي للصادرات المطلب
 022 0200المطلب الثالث: أهم زبائن الجزائر في سنة 

 020 المبحث الثالث: تحليل وضعية الميزان التجاري الجزائري
 020 المطلب األول: تحليل الواردات والصادرات بالنسبة للناتج الداخلي الخام 

 020 الثاني: تحليل وضعية الميزان التجاري المطلب
 020 خالصة

 109 ةــــاتمــــخـ
 000 قائمة المراجع

 000 قائمة الجداول واألشكال
 001-000 فهرس المحتويات
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