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الحمد � الذي ھ�دانا لھ�ذا و م�ا كن�ا لنھت�دي ل�وال 
أن ھ��دانا هللا، فیس��ر لن��ا طری��ق نل��تمس فی��ھ علم��ا 

نافعا، فشرح لنا الصدور ویسر لنا األمور ، وأش�كره عل�ى نعم�ھ الت�ي ال تع�د 
   .ى أمري و وھبني الصبر على البحث

إن العلم نور یجعلھ هللا في القل�ب م�ن یش�اء م�ن عب�اده ، م�ن ش�أنھ أن یض�یئ 
لص��احبھ الطری��ق فیس��لكھ عل��ى بص��یرة ، وینتھ��ي ب��ھ إل��ى النھای��ة الحمی��دة ، 

ص لألس���تاذة ویس���عدني بع���د حم���د هللا وش���كره إل���ى أن أتق���دم بش���كري الخ���ال
، فال أبالغ إن قلت ب�أن الكلم�ات ال تكف�ي ل�رد جمیلھ�ا 
مھما ثقلت معانیھا ، فأسمى إكرام و تق�دیر لھ�ا عل�ى مجھوداتھ�ا و توجیھاتھ�ا 

زاك�ي جو كي من�ي أس�تاذتي أل�ف ش�كر
  .حفظكي  أطال هللا في عمركي و

كم��ا أتوج��ھ بش��كري الجزی��ل لك��ل م��ن ال��دكتور رحم��اني موس��ى ، و األس��تاذة 
قط��اف فی��روز ، و األس��تاذة بزق��راري عبل��ة لم��ا ق��دموه ل��ي م��ن توجیھ��ات 

شكرا لكل من ساعدني من قریب أو من بعید على 
  .إعداد ھذه المذكرة 

I 

 

الحمد � الذي ھ�دانا لھ�ذا و م�ا كن�ا لنھت�دي ل�وال 
أن ھ��دانا هللا، فیس��ر لن��ا طری��ق نل��تمس فی��ھ علم��ا 

نافعا، فشرح لنا الصدور ویسر لنا األمور ، وأش�كره عل�ى نعم�ھ الت�ي ال تع�د 
ى أمري و وھبني الصبر على البحث، فأعانني عل كثرة و ال تحصى إتساعا

إن العلم نور یجعلھ هللا في القل�ب م�ن یش�اء م�ن عب�اده ، م�ن ش�أنھ أن یض�یئ 
لص��احبھ الطری��ق فیس��لكھ عل��ى بص��یرة ، وینتھ��ي ب��ھ إل��ى النھای��ة الحمی��دة ، 

  . فأحمد هللا أوال و آخرا 

ویس���عدني بع���د حم���د هللا وش���كره إل���ى أن أتق���دم بش���كري الخ���ال
، فال أبالغ إن قلت ب�أن الكلم�ات ال تكف�ي ل�رد جمیلھ�ا  عدیسة شھرة

مھما ثقلت معانیھا ، فأسمى إكرام و تق�دیر لھ�ا عل�ى مجھوداتھ�ا و توجیھاتھ�ا 
كي من�ي أس�تاذتي أل�ف ش�كرلة ، القیمة و مالحظتھا البناءة و الھادف

أطال هللا في عمركي و معونة  من هللا خیرا على ما قدمتھ لي

كم��ا أتوج��ھ بش��كري الجزی��ل لك��ل م��ن ال��دكتور رحم��اني موس��ى ، و األس��تاذة 
قط��اف فی��روز ، و األس��تاذة بزق��راري عبل��ة لم��ا ق��دموه ل��ي م��ن توجیھ��ات 

  .ونصائح قیمة 

شكرا لكل من ساعدني من قریب أو من بعید على 
إعداد ھذه المذكرة 

 

 

الحمد � الذي ھ�دانا لھ�ذا و م�ا كن�ا لنھت�دي ل�وال 
أن ھ��دانا هللا، فیس��ر لن��ا طری��ق نل��تمس فی��ھ علم��ا 

نافعا، فشرح لنا الصدور ویسر لنا األمور ، وأش�كره عل�ى نعم�ھ الت�ي ال تع�د 
كثرة و ال تحصى إتساعا

إن العلم نور یجعلھ هللا في القل�ب م�ن یش�اء م�ن عب�اده ، م�ن ش�أنھ أن یض�یئ 
لص��احبھ الطری��ق فیس��لكھ عل��ى بص��یرة ، وینتھ��ي ب��ھ إل��ى النھای��ة الحمی��دة ، 

فأحمد هللا أوال و آخرا 

ویس���عدني بع���د حم���د هللا وش���كره إل���ى أن أتق���دم بش���كري الخ���ال
عدیسة شھرةالمشرفة 

مھما ثقلت معانیھا ، فأسمى إكرام و تق�دیر لھ�ا عل�ى مجھوداتھ�ا و توجیھاتھ�ا 
القیمة و مالحظتھا البناءة و الھادف

هللا خیرا على ما قدمتھ لي

كم��ا أتوج��ھ بش��كري الجزی��ل لك��ل م��ن ال��دكتور رحم��اني موس��ى ، و األس��تاذة 
قط��اف فی��روز ، و األس��تاذة بزق��راري عبل��ة لم��ا ق��دموه ل��ي م��ن توجیھ��ات 

ونصائح قیمة 
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  :أصعب ما في الكلمات معانیھا ، و أي معاني و 

یا بني العلم " إلى أعظم مخلوق في ھذه الدنیا ، إلى الذي أنار دربي بالنصح و التوصیة و اإلرشاد 
، إلى قدوتي في الحیاة الذي وھب حیاتھ و كرسھا من أجلي تربیتنا على حسن 

لي ، یعجز اللسان و یعجز  األخالق و مكارمھا ، إلى الذي صارع و كافح في بحر الدنیا من أجل مصیر یضعھ
  -زغدود یحي  –أبي العزیز ..........

إلى التي مرضت لمرضي، وسھرت لسھري، وتألمت لمعاناتي إلى الصدر الدافئ الذي ألجأ إلیھ كلما 
ألجلنا ، إلى التي وإن فعلت ما فعلت لن أرد لھا ولو ذرة من 
كفاحھا ألجلي ، إلى التي إذا خیرت بینھا وبین كنوز الدنیا قلت أمي ، أمي ، أمي ، الحنون أدامھا هللا وحفظھا 

  -بلعلى نزیھة  - أمي الغالیة....................

إخوتي األعزاء  و كانوا معي في السراء و الضراء 
  .ھارون ، ناصر ،بدرة ، عبد الرحمان ، و المدلل كریم ، و البرعمة المشاكسة حسناء 

  . دودغإلى عمتي زھراء، وعمي محمد و كل أبناء عمتي ، وإبن عمي لؤي و كل من یحمل لقب ز

  .في عمرھا 

  .وكل زمالء الدراسة  مالیك ، عبد الرزاق

من قادني إلیھم القدر ،وجمعتني بھم األیام ، وعشت معھم أحلى اللحظات عائلتي الثانیة عائلة 
 ساجد ینوالكتكوت، والحكیمة إیناس و ریما ،،صالح

  .زمیالتي مفیدة و نجاة 

إلى كل من وسعتھم 

  .ذاكرتي ولم تسعھم مذكرتي

  .إلى كل ھؤالء أھدیھم ثمرة عملي

II 

 

 

  

  

 السطور كلماتھا ،  في أصعب ما في األمور بدایتھا ، وأصعب ما

إلى أعظم مخلوق في ھذه الدنیا ، إلى الذي أنار دربي بالنصح و التوصیة و اإلرشاد 
، إلى قدوتي في الحیاة الذي وھب حیاتھ و كرسھا من أجلي تربیتنا على حسن " مملكة و األخالق تاجھا 

األخالق و مكارمھا ، إلى الذي صارع و كافح في بحر الدنیا من أجل مصیر یضعھ
.................................القلم عن التعبیر عن اإلمتنان لھ

إلى التي مرضت لمرضي، وسھرت لسھري، وتألمت لمعاناتي إلى الصدر الدافئ الذي ألجأ إلیھ كلما 
ألجلنا ، إلى التي وإن فعلت ما فعلت لن أرد لھا ولو ذرة من  ضاقت بي الدنیا ،إلى من منحت حیاتھا و آمالھا

كفاحھا ألجلي ، إلى التي إذا خیرت بینھا وبین كنوز الدنیا قلت أمي ، أمي ، أمي ، الحنون أدامھا هللا وحفظھا 
..................................................من كل كرب 

و كانوا معي في السراء و الضراء  الحیاة بحلوھا و مرھا  من تقاسمت معھم
ھارون ، ناصر ،بدرة ، عبد الرحمان ، و المدلل كریم ، و البرعمة المشاكسة حسناء 

إلى عمتي زھراء، وعمي محمد و كل أبناء عمتي ، وإبن عمي لؤي و كل من یحمل لقب ز

في عمرھا  هللا إلى جدتي حفظھا هللا و أطال

مالیك ، عبد الرزاقعبد الإلى كل أصدقائي ، عماد ، أحمد ،عزیز ،إسالم ،

من قادني إلیھم القدر ،وجمعتني بھم األیام ، وعشت معھم أحلى اللحظات عائلتي الثانیة عائلة إلى 
،صالحمحمد ، وعمي سلیم  أخيبالذكر صدیقي وعجوط،وأخص 

زمیالتي مفیدة و نجاة و ،ورناد

إلى كل من وسعتھم  ،إلى كل من یحمل لي ذرة ود ومحبة في قلبھ

ذاكرتي ولم تسعھم مذكرتي

إلى كل ھؤالء أھدیھم ثمرة عملي

  

أصعب ما في األمور بدایتھا ، وأصعب ما

إلى أعظم مخلوق في ھذه الدنیا ، إلى الذي أنار دربي بالنصح و التوصیة و اإلرشاد            
مملكة و األخالق تاجھا 

األخالق و مكارمھا ، إلى الذي صارع و كافح في بحر الدنیا من أجل مصیر یضعھ
القلم عن التعبیر عن اإلمتنان لھ

إلى التي مرضت لمرضي، وسھرت لسھري، وتألمت لمعاناتي إلى الصدر الدافئ الذي ألجأ إلیھ كلما             
ضاقت بي الدنیا ،إلى من منحت حیاتھا و آمالھا

كفاحھا ألجلي ، إلى التي إذا خیرت بینھا وبین كنوز الدنیا قلت أمي ، أمي ، أمي ، الحنون أدامھا هللا وحفظھا 
من كل كرب 

من تقاسمت معھم إلى           
ھارون ، ناصر ،بدرة ، عبد الرحمان ، و المدلل كریم ، و البرعمة المشاكسة حسناء 

إلى عمتي زھراء، وعمي محمد و كل أبناء عمتي ، وإبن عمي لؤي و كل من یحمل لقب ز            

إلى كل أصدقائي ، عماد ، أحمد ،عزیز ،إسالم ،     

إلى            
عجوط،وأخص 

إلى كل من یحمل لي ذرة ود ومحبة في قلبھ              
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VI 

 

رقم 
الجدولوان ــــــــــــــــــــــــــعن الصفحة  

رقم 
 الجدول

 01 نظریة التكالیف المطلقة 09
 02 نظریة المیزة النسبیة 10
 03 عدد وحدات اإلنتاج الموافقة لساعات العمل 11
أمریكا و أسترالیا و مصرعناصر اإلنتاج في  12  04 
 05 كمیة العمل و رأس المال الالزمة إلنتاج ما قیمته ملیون دوالر أمریكي 14
2014- 2004 الجزائریة تركیبة السلعیة للوارداتالتطور  46  06 
2014- 2004أهم موردي الجزائر خالل الفترة  49  07 
2014لسنة ) موردي(أهم شركاء الجزائر  52  08 
2014- 2004التركیبة السلعیة لصادرات الجزائر خالل  تطور 54  09 
2014- 2004التوزیع الجغرافي لصادرات الجزائر خالل  56  10 
2014أهم زبائن الجزائر في الصادرات  58  11 
2014- 2004تطور صادرات و واردات الجزائر  60  12 
2014- 2004الجزائري  تطور المیزان التجاري 61  13 
1969-1963المیزان التجاري و التركیبة السلعیة للصادرات و الواردات خاللتطور  66  14 
تطور المیزان التجاري الجزائري و التركیبة السلعیة للصادرات و الواردات  69

1989- 1970خالل  15 

تطور المیزان التجاري الجزائري و التركیبة السلعیة للصادرات و الواردات  73
2002- 1990خالل  16 

)1998- 1990(تطور المدیونیة الجزائریة  في الجزائر الفترة  76  17 
) 1989- 1980(التضخم في الجزائر من الفترة  78  18 
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VII 

20014-2000تطور المیزان التجاري الجزائري مع اإلتحاد األوروبي  82  19 
المتفق رزنامة عملیة التفكیك الجمركي في إطار الشراكة األوروجزائریة وفقا للقوائم  86

 علیها بین الطرفین
20 

 21 التسهیالت الممنوحة للسلع الزراعیة بموجب إتفاقیة الشراكة األوروجزائریة 87
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IX 

 

رقم 
لــــــــــــــــــــــــــوان الشكــــــــــــــــــــــــــعن الصفحة  

رقم 
 الشكل

 01 رصید المیزان التجاري و دورة حیاة المنتوج 17
 02 مسار دورة حیاة المنتوج 18
التجاریةأنواع السیاسات  21  03 
2014-2004تطور التركیبة السلعیة للواردات من  46  04 
2014-2004تطور واردات الجزائر من  48  05 
2014-2004أهم موردین الجزائر خالل الفترة  50  06 
2014التوزیع الجغرافي لواردات الجزائر في العالم لسنة 51  07 
2014أهم الشركاء في الواردات لسنة  52  08 
2014- 2004تطور التركیبة السلعیة للصادرات  54  09 
2014التوزیع الجغرافي للصادرات  لسنة  57  10 
2014أهم الشركاء في الصادرات لسنة  59  11 
2014-2004تطور صادرات و واردات الجزائر  60  12 
2014-2004رصید المیزان التجاري الجزائري  62  13 
1969-1963تطور المیزان التجاري الجزائر  67  14 
1989-1970تطور المیزان التجاري الجزائري  69  15 
2002-1990تطور المیزان التجاري  74  16 
1998-1990تطور المدیونیة الجزائریة  77  17 
1989-1980التضخم في الجزائر  78  18 
 19 المیزان التجاري الجزائري في ظل الشراكة األوروجزائریة 82
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تعتبر التجارة الخارجیة من أهم األنشطة التي تعتمد علیها دول العالم ، حیث تختلف أهمیتها       

من دولة ألخرى حسب مستوى تقدمها اإلقتصادي ومدى توافر عناصر اإلنتاج لدیها ، وبمرور 
أهمیة العالقات اإلقتصادیة الدولیة ، بسبب نسبة ما یشكله قطاع التجارة الزمن تعاظمت 

  .الخارجیة في التنمیة اإلقتصادیة 

فمنذ میالد المنظمة العالمیة للتجارة أصبحت هي المسؤولة عن اإلشراف على النظام التجاري     
بین األقطار  العالمي وذلك عن طریق رسم خطط وبرامج تقوم على تحریر التجارة الخارجیة

المختلفة من العالم بدعوى إلى إلغاء كل القیود التي تعترض مسار وحركة العوامل اإلنتاجیة 
كرأس المال و العمالة و حركة السلع و البضائع ، باإلضافة إلى قطاع الخدمات الذي ظهر 

خارجیة وتجنب اإلهتمام به حدیثا ، وبهذا كله تسعى المنظمة العالمیة للتجارة لتحریر التجارة ال
النزعة الحمائیة التي طبقت في الثالثینات و التي أدت إلى أزمة الكساد الكبیر مما یعني أن 

للسیاسات التجاریة إتجاهین مختلفین لقیادة التجارة أحدها نحو التحریر و اآلخر نحو التقیید و 
  .إعتماد سیاسة اإلكتفاء الذاتي 

س الوحید لإلقتصاد الوطني و التي تسمح بإقتصاد فقد أصبحت التجارة الخارجیة المتنف    
النفقات اإلنتاجیة و توسیع حجم اإلستهالك وهو ما یؤدي إلى تحقیق النمو و توسیع حجم السوق 

الوطني حتى تضمن صرف فائض اإلنتاج ،فال ریب أن تحریر التجارة هو اإلتجاه الصحیح 
امیة على حد سواء ومنع تكرار الكساد لتحقیق التنمیة اإلقتصادیة في الدول المتقدمة والن

اإلقتصادي و تحقیق معدالت نمو عالیة لما لتحریر التجارة من تأثیر مباشر على اإلنتاج و 
  .اإلستهالك و بالتالي على صادرات و واردات الدولة 

تعد الجزائر من بین الدول التي عملت على تحریر تجارتها الخارجیة لمواكبة عملیة اإلندماج     
الدولي وقد تزامنت مع اإلصالحات الهیكلیة العمیقة التي شرعت فیها الجزائر بحجة اإلنفتاح 

على الخارج لتحقیق اإلنتعاش اإلقتصادي وٕازالة التشوهات البنیویة العالقة باإلقتصاد الوطني في 
لتمكین  جانبیه الداخلي والخارجي ، والجزئي والكلي وهذا ما یتجلى من خالل الترسانة القانونیة
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المؤسسات من النمو في ظل نظام مفتوح لضمان عملیة النجاح في التنمیة اإلقتصادیة و إنعاش 
  .المیزان التجاري للدولة 

ومما سبق ذكره تتجلى معالم اإلشكالیة التي سوف نحاول اإلجابة عنها من خالل هذا البحث    
  :تالي و التي یمكن صیاغتها في اإلشكالیة الجوهریة على النحو ال

سیاسة تحریر التجارة الخارجیة في الجزائر على میزانها التجاري؟ما هو إنعكاس   

:األسئلة الفرعیة   

:ولتذلیل اإلشكالیة المطروحة تستوقفنا األسئلة الفرعیة التالیة   

ما المقصود بالتقیید و التحریر في التجارة الخارجیة ؟ -   

؟الوطني ماهي أهمیة تحریر التجارة الخارجیة بالنسبة لإلقتصاد -   

التجارة الخارجیة في  عملیة تحریر ماهي وضعیة المیزان التجاري وفق المراحل التي مرت بها - 
 الجزائر؟

     :الفرضیات 
لإلجابة على تلك التساؤالت قمنا بصیاغة فرضیات هذه الدراسة مع محاولة نفي أو إثبات كل 

:واحدة منها ، وهي كاآلتي   
یقصد بالتقیید وضع الدولة حواجز تعیق دخول وخروج السلع وذلك بهدف حمایة إقتصادها أما  - 

.....التحریر وفیه تتالشى الحواجز التجاریة وتلغى فیه الرسوم الجمركیة   
تتمثل أهمیة تحریر التجارة الخارجیة في جلب اإلستثمارات األجنبیة و بالتالي تتنوع سلع  - 

.وخدمات اإلقتصاد الوطني وزیادتها وهذا سیرفع من صادرات الدولة والتقلیل في وارداتها  
ساهمت تحریر التجارة الخارجیة بالجزائر بإنعاش میزانها التجاري وذلك بعدما عرف تذبذبا  - 

.اإلحتكار الخارجیة للجزائر تحت الرقابة و  ا وعجزا في السنوات السابقة أین كانت التجارةمستمر   
 

:أسباب ودوافع إختیار الموضوع   
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:هناك جملة من المبررات التي كانت الدافع إلختیار الموضوع نذكر منها   
 .تخصصي في مجال التجارة الدولیة كان له الدافع إلختیار هذا الموضوع  - 

الشخصیة في دراسة موضوع تحریر التجارة الخارجیة ، لكونه یعتبر موضوع الساعة الرغبة  - 
 .حیث یستقطب إهتمام كافة المختصین في قطاع التجارة الخارجیة 

إحساسنا بأهمیة هذا الموضوع خاصة مع التحوالت اإلقتصادیة التي عرفتها الجزائر بصفة  - 
 .عامة وقطاع التجارة الخارجیة بصفة خاصة 

وفات التي أبدتها عدة أطراف من جراء إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة على التخ - 
 .المدى القصیر

 

  :أهداف الموضوع 
  :نهدف من خالل تناولنا لهذا الموضوع إلى تحقیق جملة من األهداف نذكر منها ما یلي 

v  المیزان التجاريالخارجیة وكذلك تقدیم إطار نظري مناسب یوضح مفهوم تحریر التجارة.  
v  محاولة إبراز اآلثار المترتبة على عملیة تحریر التجارة في اإلقتصاد الوطني. 

v  تسلیط الضوء على العالقة الموجودة بین عملیة تحریر التجارة و المیزان التجاري. 

v  معرفة مدى تحقیق أهداف إتباع الجزائر لسیاسة تحریر التجارة الخارجیة. 

 

  :أهمیة الموضوع 
تنبع أهمیة هذا الوضوع من واقع اإلتجاهات المتزایدة نحو اإلصالح اإلقتصادي على 

المستوى العالمي ، وال سیما اإلتجاه نحو تحریر التجارة الخارجیة وهذا مایشهده اإلقتصاد 
الجزائري باإلنتقال من اإلقتصاد المخطط إلى إقتصاد السوق ، كما تتجلى أهمیة هذا 

تحریر التجارة الخارجیة تلعب دور هام في التأثیر على النشاط  الموضوع في أن سیاسة
  ........اإلقتصادي من جوانب عدیدة كاإلستثمار والتصدیر ،اإلستیراد ،اإلنتاج 

 

  

  :منهجیة الدراسة 
  :لإلجابة على التساؤالت الفرعیة وٕاثبات مدى صحة أو خطأ الفرضیات المطروحة سابقا 

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ~ د  ~
 

في الدراسة النظریة للتجارة الخارجیة وحریة  التحلیلي المنهج الوصفيسنعتمد في دراستنا على 
التجارة وأهم السیاسات والبرامج اإلصالحیة التي إنتهجتها الجزائر في إطار تحریر التجارة 

في إبراز أهم اإلحصائیات التي تخص تطور   الخارجیة ، وٕاستخدام المنهج اإلحصائي
  .صادرات و واردات الجزائر 

  

  : الدراسة  حدود
وهذه الفترة كافیة لتحلیل ومعرفة  2014إلى 2004حددت فترة الدراسة الزمنیة ما بین سنة 

وضعیة المیزان التجاري لهذه الفترة التي كانت فیها تحوالت وتغیرات إقتصادیة ،أما الدراسة 
  .الجزائريالمكانیة فتتمثل في أثر تحریر التجارة الخارجیة على المیزان التجاري 

  

  :الدراسات السابقة 
 :من بین الدراسات التي أجریت في هذا المیدان لدینا

على الجزائر  ، دراسة قیاسیة تأثیر التجارة الخارجیة على اإلقتصاد الوطنيبروك داودي ، -
 .2008- 2007بسكرة ،  محمد خیضر مذكرة ماجستیر ، جامعة 2006-1976خالل الفترة 

النظري للتجارة الخارجیة و السیاسة التجاریة و تأثیر التجارة تطرق فیها الباحث إلى اإلطار 
الخارجیة على الجوانب المختلفة لإلقتصاد الوطني مع الحدیث على مستقبل اإلقتصاد الوطني 
في ظل الشراكة األوروبیة و اإلنظمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة ، وفي الدراسة التطبیقیة قام 

الناتج الداخلي الخام ،حجم اإلستثمارات ،الواردات : المؤشرات التالیة  بإجراء نموذج قیاسي یضم
  .ر الصرف ،الصادرات ،معدل التضخم ،سع

  
،دراسة حالة  أثر تحریر التجارة الخارجیة على النمو اإلقتصاديعبد الغفار غطاس ، - 

ورقلة  ،مذكرة ماجستیر ،جامعة قاصدي مرباح  2006- 1990الجزائر في الفترة الممتدة بین 
،2009 -2010. 

قام الباحث بدراسة الجوانب المتعلقة بموضوع تحریر قطاع التجارة الخارجیة و إبراز اآلثار 
المترتبة على عملیة تحریر التجارة الخارجیة في اإلقتصاد الوطني وتوضیح العالقة الموجودة 
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الدراسة هو التركیز بین عملیة تحریر قطاع التجارة الخارجیة و النمو اإلقتصادي وأهم مایمیز 
  .على تحریر التجارة و أهمیتها على نمو اإلقتصاد الوطني الجزائري 

في  محروقاتدور تحریر التجارة الخارجیة في ترقیة الصادرات خارج العبد الحمید حمشة ،  - 
،مذكرة ماجستیر ،جامعة محمد خیضر بسكرة  )دراسة حالة الجزائر(ظل التطورات الراهنة 

،2012 -2013. 

تناولت هذه الدراسة أهمیة توفیر آلیات جذب اإلستثمار األجنبي المباشر من أجل إستقطاب 
عدد كبیر من المستثمرین األجانب لإلستفادة من الخبرة و التكنولوجیا لزیادة اإلنتاج من أجل 
 التصدیر باإلضافة إلى سعي الجزائر لإلنضمام إلى أكبر التكتالت اإلقتصادیة اإلقلیمیة لزیادة

  .المنافع و المكاسب من التبادل التجاري و بالتالي تنشیط العمل التصدیري 
  
،أطروحة دكتوراه  )حالة الجزائر(تنظیم وتطور التجارة الخارجیةعبد الرشید بن دیب ،  - 

 .2003- 2002،جامعة الجزائر ،

جغرافي الخارجیة الجزائریة في إطار تطرق الباحث في هذه الدراسة إلى آفاق التجارة ولقد 
متعاون في ظل إحترام المصالح المتبادلة من خالل عقد الشراكة األوروبیة الجزائریة ،وهو ما 

یسهل للجزائر عملیة اإلنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة ولقد تمیزت هذه الدراسة بإزدواجیة 
إلحتكار إلى التحلیل فالجانب األول یتعلق بتحلیل تطور تنظیم التجارة الخارجیة من مرحلة ا

مرحلة التحریر، أما الجانب الثاني فیتعلق بتحلیل تطور التجارة الخارجیة في شكلها الكمي وذلك 
  .من خالل المؤشرات اإلقتصادیة المطبقة في مجاالت التجارة الخارجیة

  

  

  :هیكل الدراسة 

ات فقد تم تقسیم لإلجابة على اإلشكالیة الرئیسیة للبحث والتساؤالت الفرعیة وٕاختبار صحة الفرضی
  :البحث إلى ثالث فصول 
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اإلطار النظري للتحریر التجارة الخارجیة ،من خالل التطرق إلى ثالث مباحث : الفصل األولیتناول  ·
ول ماهیة التجارة الخارجیة وأهمیتها وأهم النظریات المفسرة للتجارة الخارجیة ، یتناول المبحث األ

،والمبحث الثاني فیتناول السیاسات التجاریة بأنواعها وأهدافها ، أما المبحث الثالث فسنتطرق إلى 
رة و تحریر التجا أهم وسائل تحریرها وآثارها على صعید التجارة الخارجیة و تحریر التجارة الخارجیة

 . الخارجیة في ظل المنظمات الدولیة 

، وقسمنا هذا  2014- 2004تحلیل تطور المیزان التجاري خالل الفترة : الفصل الثانيویتناول  ·
مباحث ، سنتطرق في المبحث األول إلى میزان المدفوعات لكون المیزان التجاري  أربعالفصل إلى 

فوعات وكیفیة القید فیه وأهمیته والعوامل فسنتعرف على ماهیة میزان المدعنصر من هذا األخیر 
أما المبحث الثاني فسنتناول ومفهوم المیزان التجاري و حاالت العجز و الفائض فیه ،  المؤثرة فیه ،

تحلیل تطور الواردات في الجزائر ، و التوزیع الجغرافي لها ، وأیضا أهم موردي الجزائر خالل 
ق فیه لتحلیل تطور الصادرات في الجزائر خالل ، في حین المبحث الثالث فسنتطر 2014سنة

، أما المبحث 2014، و التوزیع الجغرافي للصادرات ، وأهم الشركاء لها في سنة 2014- 2004
 .2014-2004الرابع فخصصناه لتحلیل وضعیة المیزان التجاري الجزائري خالل 

،قسمنا هذا  لخارجیة بالجزائر لواقع و آفاق تحریر التجارة ادراسة :  الفصل الثالثوأخیرا تناول  ·
، یتناول المبحث األول مسار تحریر التجارة الخارجیة في الجزائر من  ثالث مباحثالفصل إلى 

وتطور المیزان التجاري خالل تلك وأهم اإلصالحات التي تبنتها الجزائر  مرحلة اإلحتكار إلى التحریر
فسنتناول ،أما المبحث الثاني الخارجیة بالجزائروأهم الدوافع لتحریر التجارة ) 2002- 1963(الفترة 

فیه تحریر التجارة الجزائریة في ظل الشراكة األوروجزائریة، وأهم اآلثار المرتقبة للشراكة األوروجزائریة 
على اإلقتصاد الوطني، في حین المبحث الثالث فسنتطرق فیه إلى مستقبل التجارة الخارجیة في حال 

میة للتجارة و أهم الدوافع و اإلنعكاسات التي ستجلیها الجزائر على إقتصادها اإلنضمام للمنظمة العال
 .و میزانها التجاري من خالل إنضمامها للمنظمة العالمیة للتجارة 
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:تمھید   

تعد التجارة الخارجیة ذات أھمیة بالغة في كونھا تلعب دورا ھاما في معظم إقتصادیات 
الدول فتوفر لإلقتصاد ما یحتاج إلیھ من سلع و خدمات غیر متوفرة محلیا من خالل نشاط 

الوقت تمكنھ من التخلص مما لدیھ من فوائض من السلع والخدمات اإلستیراد ،وفي نفس 
.المختلفة من خالل نشاط التصدیر   

فأصبح التبادل التجاري بین الدول حقیقة ال یمكن تصور العالم من غیرھا الیوم ،فال یمكن 
 ن تستقل بإقتصادھا عن بقیة العالم سواء كانت متقدمة أو نامیة ،فمجال التجارةإلدولة ما 

الخارجیة من المجاالت التي تعتمدھا الدولة للخروج من حالة العزلة و البحث عن طریق 
دعى إلیھ آدم سمیث  لتصریف المنتجات و اإلستفادة من فروقات األسعار ،وھو ما

،ریكاردو ،و ستیوارت میل عن طریق التحریر التجاري و التفتح على العالم ،أما الوجھ 
غالق وعدم السماح لدخول المنتجات األجنبیة للداخل و البحث اآلخر للتجارة یستخدم لإلن

عن طریق لعرقلة دخول ھذه المنتجات ، وبذلك تشكل التجارة الخارجیة فرعا من فروع 
.اإلقتصاد الوطني وتعتبر المرآة العاكسة إلقتصاد كل دولة   

ألول ماھیة و إنطالقا من ھنا قسمنا ھذا الفصل إلى ثالث مباحث، حیث یتناول المبحث ا

التجارة الخارجیة ،أما المبحث الثاني فسنتناول فیھ سیاسات التجارة الخارجیة ،وأخیرا 

.سنتطرق في المبحث الثالث إلى تحریر التجارة الخارجیة    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماهیة التجارة الخارجیة: المبحث األول   
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بموضوع التجارة الخارجیة حیث أدرج كل من آدم سمیث  17إهتم العدید من اإلقتصادیین منذ بدایة القرن 
و دافید ریكاردو وغیرهم أبوابا من مؤلفاتهم اإلقتصادیة لمعالجة هذا الموضوع و اإلهتمام بالقواعد 

.ي السیاسة التجاریة واإلجراءات و األدوات و األسالیب التي تقوم علیها و المتمثلة بشكل خاص ف  

وقد زاد اإلهتمام أكثر بمصیر المبادالت التجاریة الدولیة بالموازاة مع التطورات الحاصلة في العالقات 
.الدولیة و تزاید اإلعتماد المتبادل بین الدول مع تزاید عولمة اإلقتصاد و األسواق العالمیة   

مفهوم و أهمیة التجارة الخارجیة :المطلب األول   

تسطیع أي دولة أن تعیش بمعزل عن العالم بإنتهاج سیاسة اإلكتفاء الذاتي ، فهي ال تسطیع تطبیق ال 
ذلك بصورة شاملة ولمدة طویلة ألنه ال یمكن أن تنتج كل ما تحتاجه وذلك ألن الظروف البیئیة و 

.الجغرافیة واإلقتصادیة ال تتیح لها ذلك ومن هنا تظهر أهمیة التبادل التجاري   

 مفهوم التجارة الخارجیة: أوال

:لقد تعددت وتنوعت مفاهیم التجارة الخارجیة ونذكر بعضا منها   

إنتقال السلع والخدمات ،ورؤوس (التجارة الخارجیة هي المعامالت التجاریة في صورها الثالث  *
التي تنشأ بین أفراد یقیمون في وحدات سیاسیة مختلفة أو بین حكومات أو منظمات ) األموال،واألشخاص 

مثل ما تتحول التجارة الخارجیة إلى تجارة داخلیة إقتصادیة تقطن وحدات سیاسیة مختلفة وقد حدث مع  
1.تكتل اإلتحاد األوروبي    

أهم صور العالقات اإلقتصادیة التي یجري بمقتضاها تبادل السلع والخدمات بین "تمثل  التجارة الخارجیة*
2".البلدان في شكل صادرات وٕاستیرادات   

" أنها عملیة التبادل التجاري الذي یتم بین الدولة و العالم الخارجي " كما عرفت التجارة الخارجیة على *  

:ویمكن تصنیف الصفقات التجاریة التي تتضمنها التجارة الخارجیة بما یلي   

                                                           
  12،بدون طبعة ،ص2010،دار الھومة ،الجزائر دراسات في التجارة الدولیة یوسف مسعداوي ،   1
العدد )5(،المجلد )مجلة علمیة محكمة (،مجلة الدراسات التارخیة و الحضاریة  النظریة الحدیثة في التجارة الخارجیةرائد فاضل جوید ، .د  2
  122،ص 2013حریزان ) 17(
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تبادل السلع المادیة وتشمل السلع اإلستهالكیة و السلع اإلنتاجیة و المواد األولیة و السلع نصف  - 
.مصنعة و السلع الوسیطة   

.وغیرها ....تبادل الخدمات و التي تتضمن خدمات النقل و التأمین والخدمات المصرفیة و السیاحیة  -   

.تبادل النقود وتشمل حركة رؤوس األموال ألغراض اإلستثمار سواء على المدى القصیر أو الطویل  -   

1.ى الهجرةتبادل عنصر العمل و یشمل إنتقال األیدي العاملة من بلد إلى آخر باإلضافة إل -   

التجارة الخارجیة هي مصطلح خاص بالصادرات والواردات السلعیة و الخدمات و الهجرة الدولیة * 
.، أي إنتقال رؤوس األموال بین دول العالم المختلفة موال لرؤوس األ  

هي وسیلة تسمح لدولة ما بتصریف الفائض من منتجاتها لدولة ما أو مجموعة دول التجارة الخارجیة * 
أخرى ، وفي نفس الوقت الحصول على المنتجات و الخدمات التي تحتاج إلیها ،و التي ال تستطیع 

إنتاجها محلیا أو تحقیق اإلكتفاء الذاتي في إنتاجها ، من دولة أو مجموعة دول أخرى ، وهذه األخیرة 
2.بدورها الفائض من منتجاتها وخدماتها  تصرف  

v  ومن التعاریف السابقة نستنتج أن التجارة الخارجیة عبارة عن مختلف عملیات التبادل التجاري الخارجي
سواء كانت في صور سلع أو أفراد أو رؤوس أموال بین أفراد یقطنون وحدات سیاسیة مختلفة بهدف 

الصادرات و : ة الخارجیة من عنصرین أساسیین هما إشباع أكبر حاجات ممكنة و تتكون التجار 
 .الواردات بصورتیهما 

 

 

 

 

  

أھمیة التجارة الخارجیة: ثانیا   
                                                           

  14،  13.،صص ،2001یع ، عمان ،الطبعة األولى ، ،دار الصفاء للنشر و التوز التجارة الخارجیةموسى مطر و آخرون ،  1
  18،ص2011،جامعة الجزائر ، غیر منشورة ،مذكرة ماجستیر تسییر المخاطر المالیة في التجارة الخارجیة الجزائریةشاللي رشید ،   2
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لیس من الصعب علینا أن نتصور ما للتجارة الخارجیة من أهمیة في العصر الحدیث فهي تمكننا من 
الدول مع بعضها  بین التجاري إشباع بعض حاجات لنا من ما كان من الممكن إشباعها لو لم یقم بالتبادل

1:وتكمن أهمیة التجارة الخارجیة في البعض   

و المجتمعات مع بعضها البعض زیادة على إعتبارها منفذا لتصریف فائض اإلنتاج عن ربط الدول * 
.حاجة السوق المحلیة    

مؤشرا جوهریا على قدرة الدول اإلنتاجیة والتنافسیة في السوق الدولي وذلك إلرتباط هذا  إعتبارها* 
على التصدیر ، ومستویات الدخول فیها وقدرتها كذلك المؤشر باإلمكانیات اإلنتاجیة المتاحة وقدرة الدولة 

ن آثار على المیزان على اإلستیراد و إنعكاس ذلك كله على رصید الدولة من العمالت األجنبیة وما له م
2.التجاري   

.التجارة الخارجیة تؤدي إلى زیادة الدخل القومي إعتمادا عل التخصص و التقسیم الدولي للعمل *   

3.تحقیق المكاسب على أساس الحصول على سلع تكلفتها أقل مما لو تم إنتاجها محلیا  *  

.باألذواق وتحقیق كافة المتطلبات و الرغبات وٕاشباع الحاجات  اإلرتقاء*   

نقل التكنولوجیات و المعلومات األساسیة التي تفید في بناء اإلقتصادیات المتینة وتعزیز عملیة التنمیة * 
.الشاملة   

بمثابة  العولمة السیاسیة التي تسعى إلى إزالة الحدود وتقصیر المسافات والتي تحاول أن تجعل العالم* 
4.قریة واحدة   

تعمل التجارة الخارجیة على في إعادة توزیع الدخل وذلك من خالل عملیات اإلستیراد و التصدیر و * 
اإلنتاج فتعمل على تغییر هیكلة و تركیبة هذه الدخول ونسبتها ، ولكن ال تعمل بالضرورة على مساواتها 

  5.نمیة اإلقتصادیة بین الدول الصناعیة والمتخلفة بین جمیع دول العالم ، ویرجع ذلك لتباین مستوى الت

                                                           
  14، ص مرجع سابقموسى مطر وآخرون ،   1
  13، ص  2000،دار المسیرة للنشر و التوزیع ،الطبعة األولى ، عمان األردن ، التجارة الخارجیةرشید العصار وآخرون ،   2
  20، ص  1996، مكتبة زھراء الشرق ، دمشق سوریا ،  إقتصادیات التجارة الدولیةحمدي عبد العظیم ،    3
   58- 57.ص-،ص 2000شر ، عمان األردن ، ،الجزء األول ،الطبعة األولى ، دار الن أساسیات التجارة الدولیة المعاصرةرعد حسن الصرن ،   4
  17، ص 2009، منشورات الحیاة ،الطبعة األولى ، الجزائر ،  التجارة الدولیة ودورھا في النمو اإلقتصاديرنان مختار ،   5
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وكخالصة یمكن القول أن التجارة الخارجیة تساهم في رفع مداخیل الدولة من العملة الصعبة ومن وسائل 
.اإلنتاج األخرى مما ینعكس إیجابیا على إقتصادها الداخلي   

العوامل المؤثرة على التجارة الخارجیة:المطلب الثاني   

:جمال أسباب قیام التجارة الدولیة في العوامل التالیة یمكن إ  

سائدة في كل دولة إلى تخصصها یؤدي إختالف الظروف الطبیعیة ال :إختالف الظروف الطبیعیة   ¦
،فحیث في إنتاج بعض المواد األولیة أو السلع الوسیطة أو السلع النهائیة أو الزراعیة أو الصناعیة 

تتوفر لدى بعض دول العالم بیئة إستخراجیة مثل توافر مواد خام في باطن أراضیها كالبترول في دول 
الخلیج فإن ذلك یجعلها تتخصص في إنتاج البترول الخام ،ومن ثم تزداد أهمیة هذه الدول بإعتبارها 

خصبة و مناخ مالئم و میاه منتجة للبترول ، وقد تمتاز بعض دول العالم ببیئة زراعیة تتمثل في تربة 
ري ،لذا تتخصص هذه الدول في إنتاج بعض السلع الزراعیة مثل مصر تتخصص في إنتاج القطن و 

 .البرازیل في إنتاج البن وٕاندونیسیا في إنتاج المطاط 

ال یتحدد التخصص و تقسیم العمل على المستوى الدولي وفقا :  مدى وفرة و ندرة عناصر اإلنتاج ¦
ظروف الطبیعیة فحسب ،بل یتحدد أیضا طبقا لمدى وفرة و ندرة عناصر اإلنتاج داخل كل إلختالف ال

،وحیث دولة ،وخاصة عنصري العمل و رأس المال بإعتبارهما أهم عنصرین من عناصر اإلنتاج 
یتوافر لدى بعض الدول النامیة المكتظة بالسكان مثل مصر و الهند وفرة نسبیة في عنصر العمل و 

ة في عنصر رأس المال ،ولذا تتخصص هذه الدول في إنتاج الصناعات الخفیفة التي ال ندرة نسبی
تتطلب مهارة فنیة عالیة أو رؤوس أموال ضخمة مثل صناعة الغزل و النسیج و الصناعات الغذائیة 

بعض الدول الصناعیة الكبرى ،وغیرها من الصناعات الخفیفة ،و على العكس من ذلك یتوافر لدى 
أ و ألمانیا وفرة نسبیة في عنصر رأس المال وندرة نسبیة في عنصر العمل ، ولذا تتخصص .م.مثل و

هذه الدول في إنتاج الصناعات الثقیلة مثل صناعة اآلالت و المعدات و السیارات التي تحتاج إلى 
 .قدر كبیر من رؤوس األموال 

سوق هذه السلعة ، ألنها تضاف إلى  إن تكالیف نقل سلعة ما تؤثر على مدى إتساع :تكالیف النقل  ¦
تكلفة اإلنتاج ،ومن ثم إلى سعر السلعة ، ویتحدد كون سلعة ما قابلة للتبادل تجاریا إعتمادا على 

الدولي وسعرها المحلي و تكالیف النقل ، حیث تكون السلعة قابلة للتصدیر إذا كان سعرها سعرها 
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سعرها الدولي ،في حین تكون السلعة قابلة لإلستیراد  المحلي مضافا إلیه تكالیف النقل للخارج أقل من
إذا كان سعرها الدولي مضافا إلیه تكالیف النقل للداخل أقل من سعرها المحلي ،و هذا یعني أن السلعة 
تعد تجاریة إذا كانت قابلة للتبادل دولیا ، وٕاذا لم تتحقق الشروط السابقة تصبح السلعة غیر تجاریة وال 

 .ولیا یمكن تبادلها د

وبناءا على ما سبق ، فإن الدولة التي تستطیع إقامة بعض صناعتها بالقرب من السواحل والموانئ 
تتوافر لها إمكانیة توسیع حجم تجارتها الخارجیة بالمقارنة بدولة أخرى تتماثل معها في كل الظروف 

قل البحري أقل من فیما عدا میزة توطن الصناعة بالقرب من الموانئ و السواحل ، نظرا ألن تكالیف الن
  .نقل السلعة ومن سعرها على المستوى الدولي  النقل الجوي و البري ،األمر الذي یخفض من تكالیف 

فالدول التي یتوافر لدیها التكنولوجیا الحدیثة عن طریق اإلختراع أو  :توافر التكنولوجیا الحدیثة   ¦
یة مثل اآلالت و المعدات و السیارات ،و اإلبتكار أو التجدید تستطیع إنتاج سلعة إنتاجیة أو رأسمال

هذه الدول هي الدول المتقدمة التي یتوافر لدیها أحدث وسائل التكنولوجیا الحدیثة ، ولذا فإنها 
تتخصص في إنتاج السلع الرأسمالیة ، وهذه التكنولوجیا الحدیثة ال تكون متاحة للدول النامیة في فترة 

نتاج هذه السلع الرأسمالیة بل تستوردها من الدول المتقدمة ، ظهورها ومن ثم فإنها ال تتمكن من إ
 1.ولذلك فإن التقدم التكنولوجي یعد سببا أساسیا للتخصص و تقسیم العمل على المستوى الدولي 

فالمواطن المحلي یفضل المنتجات األجنبیة حتى ولو توفر البدیل المحلي  :إختالف المیول و األذواق  ¦
 .مع زیادة الدخل الفردي في الدولة هذا العامل  منها ،و تزداد أهمیة

 .عدم إمكانیة تحقیق اإلكتفاء الذاتي  ¦

 .وجود فائض في اإلنتاج   ¦

  2. الحصول على األرباح  ¦

النظریات المفسرة للتجارة الخارجیة :المطلب الثالث   

إطارها الدولي وفي أسس  تبحث نظریات التجارة الخارجیة في دراسة وتحلیل المشكلة اإلقتصادیة في
التبادل التجاري الذي یعود بالفائدة على طرفي المبادلة وكیفیة تفاعل مجموعة من اإلقتصادیات القومیة 

المتباینة والمتداخلة مع بعضها البعض من أجل تخصیص الموارد المحدودة على الحاجات اإلنسانیة 

                                                           
  17-14. ص-، ص2009،الدار الجامعیة ،اإلسكندریة، بدون طبعة ،  التجارة الخارجیةالسید محمد السریتي ،   1

  2 حمدي عبد العظیم ، مرجع سابق ، ص28
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التي ظهرت من أجل الوصول إلى تفسیرات  المتعددة و من خالل هذا المطلب سنتطرق إلى النظریات
.أكثر واقعیة لقیام التجارة الخارجیة   

)الكالسكیة ( ات التقلیدیة یالنظر : أوال   

كرد فعل على األفكار التي طرحها  19و أوائل القرن  18یعود ظهور هذه النظریات إلى أواخر القرن 
مذهب التجاریین القائم على فرض القیود أمام التجارة الخارجیة بغیة الحصول على المعدن النفیس الذي 

ار یعتقدون بحریة التجارة فخالفا لهذه النظریة فإن أصحاب هذا التی. یعتبره مقیاسا لقوة و ثراء األمم 
، إضافة إلى دفاع هؤالء اإلقتصادیین عن حریة التجارة الخارجیة كسبیل لزیادة ثروة األمم وبالتالي قوتها

.فقد عملوا في نفس الوقت على بناء أسس لنظریاتهم في التجارة الخارجیة   

)المیزة الطلقة ( التكالیف المطلقة آلدم سمیث  –أ   

المتاجرة بین دولتین تتم على أساس اإلختالف في التكالیف المطلقة ، حیث تقوم دم سمیث أن آیرى 
الدولة بالتخصص في إنتاج السلعة التي تستطیع إنتاجها بكلفة أقل وتبادلها بسلعة أخرى أقل في الدولة 

یة لكل ومن ثم إستغالل الموارد اإلقتصاداألخرى وهذا یؤدي بالتالي إلى التخصص و تقسیم العمل الدولي 
بلد بطریقة فعالة وزیادة اإلنتاج و إتساع نطاق السوق من سوق محلیة ضیقة إلى سوق دولیة واسعة ،في 

ولتوضیح فكرة آدم سمیث نفترض مثاال أن بین مصر و السودان إختالفات في .ظل تجارة خارجیة حرة 
.التكالیف المطلقة إلنتاج القمح و قصب السكر   

 

 

 

 

نظریة التكالیف المطلقة  :) 01(الجدول   

 الدولة   مصر  السودان 
سا  /السلعة كغ   
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 القمح 60 40
 قصب السكر  30 60

 المصدر :علي عبد الفتاح أبو شرار ، اإلقتصاد الدولي نظریات وسیاسات ،دار المسیرة ،الطبعة الثالثة،عمان ،2013، ص35

كغ قمح في السودان  40كغ من القمح في مصر و 60أن ساعة عمل واحدة تنتج ) 01(نرى من الجدول 
كغ في السودان  60كغ من قصب السكر في مصر و  30و بالمقابل أیضا فإن ساعة عمل واحدة تنتج 

أكثر كغ من القمح في مصر 60(، وعلیه فإن لمصر فاعلیة ومیزة مطلقة في إنتاج القمح على السودان 
( قة على مصر في إنتاج قصب السكر ،بینما أن للسودان فاعلیة و میزة مطل) كغ في السودان  40من 
ومع قیام التجارة الخارجیة بین ) كغ  في مصر  30كغ من قصب السكر في السودان أكثر من  60

ل فائض إنتاجها الدولتین فإن مصر تتخصص في إنتاج القمح ألنها تتمتع بمیزة مطلقة في إنتاجه ،وتباد
1.من القمح بقصب السكر السوداني و العكس صحیح بالنسبة للسودان   

المیزة النسبیة لدیفید ریكاردو  –ب   

إلحداهما میزة لقد بین آدم سمیث أنه ستكون للتجارة الخارجیة ما بین دولتین فائدة لكل منهما إذا ما كان 
وكان للدولة األخرى میزة مطلقة على الدولة األولى  مطلقة على الدولة األخرى في إنتاج إحدى السلعتین

.في إنتاج السلعة األولى   

ولكن بقدوم دیفید ریكاردو بنظریته الجدیدة فقد أوضح أنه لیس بالضرورة لقیام التجارة الخارجیة أن یتمتع 
الرغم من أن إحدى هاتین الدولتین بمیزة مطلقة في إنتاج سلعة معینة ولكن قد تقوم تجارة بین دولتین ب

السلعتین وذلك إذا ما كانت هذه المیزة أكبر في إحدى السلعتین منها إحداهما تتمتع بمیزة مطلقة في إنتاج 
في السلعة األخرى ، وبعبارة أخرى فقد حاول ریكاردو أن یثبت أن كل دولة ستتجه إلى التخصص في 

ألخرى ولیس في السلعة التي تتمتع بإنتاجها السلعة التي تتمتع بإنتاجها بمیزة نسبیة بالمقارنة بالدول ا
.بمیزة مطلقة   

لقد أوضح ریكاردو أن نظریة المیزة المطلقة ال تستطیع تفسیر التجارة الخارجیة في هذه الحالة وقد بین 
ریكاردو أنه یمكن أن تحقق الدولة مكاسب من التجارة حتى لو كانت ذات تكالیف حقیقیة أكبر في جمیع 

.تجها ولكن هناك إختالف في التكالیف النسبیة السلع التي تن  
                                                           

   36-34.ص-، ص2013، الطبعة الثالثة،عمان ،،دار المسیرة  اإلقتصاد الدولي نظریات و سیاساتعلي عبد الفتاح أبو شرار، 1

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ةاإلطار النظري لتحریر التجارة الخارجی........................ األول الفصل    
  

 

10 

دولتین هما األردن ولتوضیح مبدأ النفقات النسبیة المقارنة نورد المثال الحسابي التالي و على فرض وجود 
.كما نفترض سلعتین هما األقمشة و األغذیة و لبنان   

نظریة المیزة النسبیة: )02(الجدول   

 السلعة وحدة األقمشة وحدة األغذیة 
 الدولة

 األردن 100 120
 لبنان 90 80

35، صمرجع سابق ،  و آخرون موسى مطر: المصدر   

نستخرج نفقة إنتاج إحدى السلعتین بالنسبة إلى نفقة إنتاج السلعة األخرى في كل بلد على حدة ثم نقارن 
السلعة التي تكون تكالیفها أقل هذه النفقة النسبیة بین هاتین الدولتین ،و ستتخصص لبنان في إنتاج تلك 

.بالمقارنة مع تكالیف السلعة األخرى   

 0.88=80/90:وبالرجوع إلى مثالنا فإن تكلفة إنتاج األغذیة بالنسبة لتكلفة إنتاج األقمشة في لبنان هي 
من وحدة إنتاج األقمشة أما في  0.88بمعنى أن نفقة إنتاج وحدة واحدة من األغذیة في لبنان تساوي 

أي تكلفة إنتاج وحدة  1.2=120/100ردن فإن إنتاج وحدة األغذیة إلى تكلفة إنتاج األقمشة تساوي األ
إذ تكون تكلفة إنتاج وحدة من األقمشة ، 1.2واحدة من األغذیة في األردن في األردن تساوي نفقة إنتاج 

مما یعني أن النفقة النسبیة في لبنان أقل من هذه النفقة ذاتها في األردن األغذیة بالنسبة إلى األقمشة 
.إلنتاج األغذیة في لبنان هي أقل من النفقة النسبیة إلنتاجها في األردن   

بنفقات إنتاج (وهذا یكون من مصلحة لبنان أن تتخصص في إنتاج األغذیة ألنها تتمتع بمیزة نسبیة أكبر 
ج األقمشة ألنها تتمتع فیها تتخصص في إنتا بالمقارنة مع األردن أما األردن فمن مصلحتها أن) أقل 

.بالمقارنة مع لبنان ) بنفقات إنتاج أقل ( بمیزة نسبیة أكبر   

وتجدر اإلشارة هنا أنه إذا تساوت النفقات النسبیة إلنتاج السلع في كال الدولتین فلن تكون هناك فائدة من 
1.التخصص و تبادل التجارة بینهما   

                                                           
   38-34.ص -، صمرجع سابق موسى مطر و آخرون ،   1
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:میل نظریة القیم الدولیة لجون ستیوارت  –ج   

قد أثبت جون ستیوارت میل أن القیمة الدولیة للسلعة ال تتحدد على أساس تكلفة إنتاجها ،وٕانما تتحدد عند 
ذلك المستوى الذي یحقق التعادل بین طلب كل من البلدین على سلع أخرى ،وهو المعدل الذي یقع ما 

لد و قیمة وارداته ،ولما كانت بین الحدین األدنى و األقصى حیث یحقق التعادل بین قیمة صادرات الب
صادرات البلد هي واردات البلد اآلخر ووارداته هي صادرات البلد اآلخر ،فإن معدل التبادل الدولي الذي 
یحقق التساوي بین قیمة الصادرات ألحد البلدین البد أن یكون هو نفس المعدل الذي یحقق التساوي بین 

معدل آخر غیر هذا المعدل یؤدي إلى اإلختالل بین قیمة قیمة صادرات و واردات البلد اآلخر ،وأي 
.الصادرات و الواردات بحیث یقع أحد البلدین في فائض و یقع اآلخر في عجز   

و ألمانیا تنتجان المنسوجات والقطن ،  إنجلتراویشرح جون ستیوارت میل نظریته بإفتراض أن هناك دولتین 
وحدة من القطن ،  40لترا قدرا من العمل مثلما یكلفها إنتاج وحدة من المنسوجات یكلف إنج 30وأن إنتاج 

وحدة  60وحدة من المنسوجات یكلف ألمانیا قدرا من العمل مثلما یكلفها إنتاج  30وفي ألمانیا فإن إنتاج 
: من القطن وهو ما یبینه الجدول التالي   

عدد وحدات اإلنتاج الموافقة لساعات العمل :)03(الجدول   

 السلعة  المنسوجات  القطن
 الدولة

وحدة 40 وحدة  30   إنجلترا 
وحدة 60 وحدة 30   ألمانیا 

40، صمرجع سابق یوسف مسعداوي ، :المصدر   

را و ألمانیا تكلف قدرا من العمل أن المنسوجات في كال من إنجلت )03(یظهر من خالل الجدول 
القطن في حین تتمتع أقل مما یكلفه إنتاج القطن ، ولكن ألمانیا تتمتع بمیزة نسبیة عن إنجلترا في إنتاج 

إنجلترا بمیزة نسبیة في إنتاج المنسوجات وتستورد القطن من ألمانیا ، وتتخصص ألمانیا في إنتاج القطن 
.و تستورد المنسوجات من إنجلترا   
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الدولیة على أساس الطلب المتبادل ، والذي یقصد به طلب كل دولة وعلیه تعتمد صیاغة نظریة القیم 
على سلع و خدمات الدولة المعینة ،حیث یكون التفاوت في الحجم بین البلدین تفاوتا معقوال ، وٕاال تحدد 

1.معدل التبادل الدولي وفقا لمعدل التبادل الداخلي للدولة الكبرى قبل قیام التجارة بینهما   

النظریات النیوكالسكیة: ثانیا   

و أولین نظریة هكشر  –أ   

تقوم هذه النظریة على إختالف النفقات النسبیة نتیجة إختالف الندرة النسبیة لعناصر اإلنتاج ،حیث دالة 
كمیة = قنطار قطن ( اإلنتاج و هي العالقة بین كمیة اإلنتاج و كمیة عناصر اإلنتاج المستخدمة 

،فكلما كانت نسبة ما یتكلفه قنطار قطن من عناصر ) "...مال ،األرض  عمل، رأس "عناصراإلنتاج 
2.اإلنتاج أقل فإن هذا یعطي الدولة میزة نسبیة   

:شر و أولین من خالل المثال التالي ویمكن توضیح نظریة هك  

عناصر اإلنتاج في أمریكا و أسترالیا و مصر:) 04(الجدول   

اإلنتاجكمیة عناصر  العمل رأس المال األرض  
 الدولة

 أمریكا 10 1000 20
 أسترالیا 5 10 900

 مصر 1200 20 8

41، صمرجع سابق موسى مطر ، : المصدر   

من هذه الدول تتوفر لدیها العناصر اإلنتاجیة بنسب مختلفة ، أن كل دولة  )04(نالحظ من خالل الجدول
فأمریكا یتوفر لدیها عنصر رأس المال بكمیات وفیرة و بالتالي یجب أن تتخصص في السلع وفیرة رأس 

المال مثل صناعة السیارات أو أجهزة الكمبیوتر،وأسترالیا یتوفر لدیها عنصر األرض بكمیات وفیرة و 
تخصص في السلع وفیرة األرض مثل المراعي ،ومصر یتوفر لدیها عنصر العمل بالتالي فیجب أن ت

.بكمیات وفیرة و بالتالي یجب أن تتخصص في السلع وفیرة العمل   
                                                           

  41- 39.ص  – ،صمرجع سابق یوسف مسعداوي ،   1
  2 جالل جویدة القصاص ،النقود و البنوك و التجارة الخارجیة ،الدار الجامعیة ،الطبعة األولى، اإلسكندریة ،2010،ص214
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بعد ذلك و بعد قیام التجارة الخارجیة ستفتح أمام المنتج األمریكي أسواق كل من مصر و أسترالیا ،أما 
كل من مصر وأمریكا في حین المنتج المصري ستفتح أمامه أسواق المنتج األسترالي ستفتح أمامه أسواق 

1.كل من أمریكا و أسترالیا   

:لغز لیونتف  –ب   

لقد إستهل لیونتف دراسته التطبیقیة مؤكدا على اإلقتناع بالنتائج و التوصیات التي إنتهت إلیها الدراسات 
و أولین والتي تتلخص في قیام كل بلد بإنتاج و تصدیر تلك السلع التي تعتمد في  التحلیلیة لنموذج هكشر

إنتاجها على عنصر اإلنتاج األوفر نسبیا ، وتستورد تلك السلع التي تعتمد في إنتاجها على العنصر 
العالم  النادر نسبیا ، ولما كانت هذه الدراسات التطبیقیة ترتكز على و م أ و كانت هذه الدولة أكثر دول

وفرة في عنصر رأس المال فلقد توقع لیونتیف و غیره من اإلقتصادیین المؤیدین لنظریة هكشر و أولین 
.أن تقوم و م أ بإنتاج و تصدیر السلع كثیفة رأس المال و تستورد تلك السلع كثیفة العمل   

من سلع لیون دوالر قیمته م فلذلك قام لیونتیف بتقدیر كمیة العمل ورأس المال المطلوب إلنتاج ما
.الصادرات و السلع المنافسة للواردات في و م أ   

وتتلخص  1947فإستخدم لیونتیف في التقدیر جدول المدخالت و المخرجات لإلقتصاد األمریكي لعام 
:النتائج التي توصل إلیها في الجدول التالي   

 

 

 

كمیة العمل و رأس المال الالزمة إلنتاج ما قیمته ملیون دوالر أمریكي : )05(الجدول   

اإلحتیاجات لما قیمته ملیون  الصادرات السلع المنافسة للواردات
 دوالر

ملیون دوالر 3.1 ملیون دوالر 2.6   رأس المال 

                                                           
  1 موسى مطر ، مرجع سابق ،ص،ص.42،41
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 العمل 182313 170004
51، صمرجع سابق یوسف مسعداوي ، :المصدر   

ملیون دوالر أمریكي من  1،یتضح أن إنتاج ما قیمته  )05(الموضحة في الجدولمن خالل النتائج 
ملیون دوالر و إلى كمیة من  2.6الصادرات االمریكیة یحتاج إلى كمیة من رأس المال مقدارها حوالي 

.ألف عامل  182العمل مقدارها   

إلى كمیة من رأس المال مقدارها ملیون دوالر من السلع المنافسة للواردات یحتاج  1أما إنتاج ما قیمته 
.عاملألف  170ملیون دوالر وٕالى كمیة من العمل مقدارها حوالي  3.1حوالي   

نستخلص من الجدول أن وحدة الصادرات تتطلب كمیة من رأس المال أقل مما تتطلبه وحدة السلع 
ه وحدة السلع المنافسة المنافسة للواردات ، وأن وحدة الصادرات تحتاج لكمیة من العمل أكبر مما تحتاج

.للواردات   

أ تتكون أساسا من سلع كثیفة العمل وأن وارداتها  .م .وهذا ما أذهل لیونتیف إلكتشافه أن صادرات و
تتكون من أساسا من سلع رأس المال ،وهذا ما یتناقض مع ما جاءت به نظریة هكشر و أولین تناقضا 

.تاما  

للتجارة الخارجیة النظریات الحدیثة : ثالثا   

تشابه الطلب للیندر  نظریة –أ   

یعتبر اإلقتصادي السویدي إستیفان لیندر من أوائل اإلقتصادیین الذین قدموا دور الطلب في نموذج تفسیر 
التجارة الخارجیة ،ففیما یخص مواد الخام فإن تفسیر لیندر للتجارة هو نفس تفسیر هكشر و أولین أي 

عناصر اإلنتاج أما فیما یخص السلع الصناعیة فإنه یرجع قیام التجارة فیها على أساس إختالف نسب 
إلى تشابه نمط الطلب في البالد المختلفة ، فطبقا للیندر ال یستطیع أي بلد أن یحقق میزة نسبیة في إنتاج 

.سلعة صناعیة إذا لم تكن هذه السلعة مطلوبة للسوق المحلیة   

یزداد :"أو تشابه التفضیل أو تشابه الطلب التي قدمها لیندر فیما یلي وتتمثل فرضیة تشابه هیكل الدخل 
".بین دول تتشابه في أنماط الطلب حجم التجارة في السلع المصنعة   
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وعلى ذلك یعتبر وجود الطلب الداخلي شرطا ضروریا إلنتاج السلعة و تصدیرها ،وحیث أن الدولة لن 
هذا الفرض یؤكد أیضا على أن التجارة المرتقبة للدول  تستورد مطلقا سلعة لیس لها سوق محلي ،فإن

.تكون مقصورة على تلك السلع التي یتواجد سوق داخلي لها   

ویرجع السبب في اإلتجاه إلى السوق المحلي أوال ،إلى إفتراض المعرفة غیر الكاملة و عدم الیقین فیما 
لتصدیر إلى أسواق ال نعرف عنها شیئا ، یتعلق باألسواق الخارجیة ،مما یرفع من درجة المخاطرة عند ا

یساعد المنظم على  –وخاصة إذا كانت سلعة جدیدة مبتكرة  - كما أن تقدیم السلعة إلى السوق المحلي  
جمهور المستهلكین وٕان كانت في حاجة إلى تعدیل وذلك  التعرف على مدى مالئمة السلعة إلحتیاجات

.واقع الصلة المباشرة بین المنتج و المستهلك القریب منه   

، فهناك أمثلة مضادة توضح إمكانیة اإلنتاج للتصدیر حتى ولكن على الرغم من جاذبیة التحلیل المتقدم 
قیام بعض دول شرق آسیا التي  في حالة عدم وجود سوق محلي للمنتجات و أبرز ما یساق على ذلك

تدین بالبوذیة و غیرها من دیانات ،بإنتاج مستلزمات الحج ، وسجاد الصالة ، وبوصلة تحدید إتجاه القبلة 
،وتقوم بتصدیرها إلى الدول اإلسالمیة ، على الرغم من عدم وجود طلب داخلي على هذه السلع في البالد 

1.المنتجة لها   

لبوسنرولوجیة نموذج الفجوة التكن –ب   

، معتمدا في تفسیره على أن جزءا كبیرا من التجارة الخارجیة  1961وضع بوسنر هذا النموذج في سنة 
بین الدول الصناعیة مبني على تقدیم سلع جدیدة وخطوات إنتاجیة جدیدة ، وهذا یعطي للمنشأة المخترعة 

هذه السلعة ،  التكنولوجیا الجدیدة و تقلید والدولة میزة إحتكاریة مؤقتة في السوق العالمي تزول بإنتشار
كما أشار بوسنر إلى وجود نوعین من فترات اإلبطاء في عملیة اإلنتشار الدولي للتكنولوجیات الحدیثة هما 

: 

ویطلق علیها أیضا فجوة تأخر الطلب ، وهي تشیر إلى الفجوة الزمنیة بین : فترة إبطاء رد الفعل  * 
إلبتكار الجدید ألول مرة ،و اللحظة التي یتعرف فیها المنتجون في الدول األخرى اللحظة التي یقدم فیها ا

على حاجاتهم لإلستجابة مع التغیرات الحادثة  ویتحقق ذلك عندما تبدأ الدولة المبتكرة في تصدیر السلعة 

                                                           
   57- 56.ص - ، صمرجع سابق یوسف مسعداوي ،   1
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،ویعترفون األخرى بتحدي المنافسة الجدیدة  الجدیدة إلى دول أخرى ،وهنا یشعر المنتجون في هذه الدول
.بحاجاتهم إلى رد فعل مالئم   

اإلنتاج األصلي ( وهي تشیر إلى الفجوة الزمنیة بین إنتاج السلعة الجدیدة ألول مرة : فترة إبطاء التقلید * 
، وعند هذه النقطة تبدأ صادرات الدولة المبتكرة في التراجع )اإلنتاج المقلد ( وٕانتاج الدول األخرى لها ) 

. نتاج المحلي المقلد في البلدان األخرى ،ویحل محلها اإل  

بالرغم من أهمیتها الكبرى ،فإن نظریة الفجوة التكنولوجیة لم تستطع اإلجابة على سؤالین في مجال 
:التخصص و التبادل الدولیین هما   

أ . م. ، والتجدیدات على الدول الصناعیة األكثر تقدما مثل و لماذا یقتصر ظهور اإلختراعات ·
وغیرها من الدول سواء أكانت من الدول الصناعیة األقل تقدما مثل بلجیكا ...والیابان ،ألمانیا 

 ،إسبانیا، هولندا ،أو دول العالم النامي ؟

  تصاحبها ؟ ما هي الفترة التي تستغرقها الفجوة التكنولوجیة و المزایا النسبیة التي ·

لكن هذا النموذج لم یكن قادرا على اإلجابة عن هذین السؤالین ، األمر الذي شغل ثغرة فیه ،فكان على 
1.نموذج دورة حیاة المنتوج أن یتصدى لإلجابة علیهما   

نموذج دورة حیاة المنتوج لفرنون –ج   

بحیث أنها تعتمد على نفس ،وهي نظریة مكملة لتحلیل بوسنر  1966تم تقدیمه من طرف فرنون في سنة 
فإنه عند تقدیم منتوج جدید فإنه عادة ما یتطلب المبدأ المتمثل في الفارق التكنولوجي ، ووفقا لهذا النموذج 

عمال على مستوى عال من المهارة اإلنتاجیة ،وعندما یكتمل المنتوج و یصبح ناضجا فإنه یصبح من 
اسطة عمال أقل مهارة ،و علیه فالمیزة النسبیة في إنتاجه الممكن إنتاجه بواسطة وسائل إنتاج عامة و بو 

.تنتقل من الدولة المتقدمة إلى الدولة األقل تقدما حیث العمل أرخص نسبیا   

وعلیه تمر عملیة إنتاج السلع منذ إكتشافها بعدة مراحل یعتمد في إنتاجها على نوعیات مختلفة من 
.انت هي المصدرة لها في فترات سابقة العوامل مما قد یقتضي إستیراد دولة لسلعة ك  

                                                           
، جامعة تلمسان  غیر منشورة ،مذكرة ماجستیر التجارة الخارجیة الجزائریة من اإلقتصاد المخطط إلى إقتصاد السوقزیر مي نعیمة ،  1
   44،45.،ص،ص2010،
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:إن دورة حیاة المنتوج الجدیدة أو الصناعة الجدیدة تمر بثالث مراحل رئیسیة مبینة في الشكل التالي   

رصید المیزان التجاري و دورة حیاة المنتوج: )01(الشكل   

  X>M  الدول النامیة               الدول الصناعیة الكبرى   و م أ  

 

 

 

 X<M   

 

التجاري المیزانعجز مرحلة النمطیة    النضج    اإلختراع          

65، صمرجع سابق یوسف مسعداوي ، : المصدر   

:وفي الشكل التالي سنوضح أهم المراحل التي یمر بها المنتوج الجدید   

 

 

 

 

مسار دورة حیاة المنتوج : )02(الشكل   

    الكمیة 
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  الزمن   

 المنتوج النمطي           المنتوج الناضج        المنتوج الجدید      

65،ص مرجع سابق یوسف مسعداوي ، : المصدر   

بأن نشاط البحث و التطویر  تتمیز هذه المرحلة األولى من دورة حیاة المنتوج:مرحلة المنتوج الجدید  – 1
.یحتل مكانة بالغة األهمیة في إخراج المنتوج الجدید إلى الوجود   

و (بعد ظهور المنتوج الجدید بفترة قصیرة في الدولة األم صاحبة اإلختراع  :مرحلة المنتوج الناضج  – 2
، روبا الغربیة المتطورة فإن قدرا كبیرا من الطلب یبدأ في الظهور بصورة متزایدة في دول أو ) م أ مثال

.األمر الذي یشجع الشركات األم على إنشاء وحدات إنتاجیة في هذه الدول قصد إشباع الطلب المتزاید   

یرى أصحاب المناهج التكنولوجیة في التجارة الخارجیة ،أن المرحلة الثالثة : مرحلة المنتوج النمطي  - 3
نهایة األمر إلى تطابق خصائص سلعة المنتوج في لدورة المنتوج ، تتمیز بتطورات هامة تؤدي في 

1.مرحلتها النمطیة ،مع خصائص سلعة هكشر و أولین   

 

  

 

 

سیاسات التجارة الخارجیة: المبحث الثاني   

نظریا یوجد مذهبین في التجارة الخارجیة أحدهما یرى ضرورة تركها حرة أي عدم تدخل الدولة في 
اإلقتصادیة للعالم أجمع ، ویرى فریق آخر من الرفاهیة  ممكن أكبر قدرالعالقات التجاریة الدولیة لتحقیق 

ضرورة حمایتها وبالتالي تستخدم الدولة نفوذها وصالحیتها في التأثیر على إتجاه المبادالت الدولیة ، 
وإلتباع كل سیاسة تجاریة هناك أدوات ووسائل تستخدم لوضع السیاسة التي تخدم المصالح اإلقتصادیة 

. األهداف المرجوة من ذلك و  للبلد  

                                                           
  66-64.ص- ، صمرجع سابق یوسف مسعداوي ،  1  
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مفهوم  سیاسات التجارة الخارجیة  وأهدافها : المطلب األول   

مفهوم السیاسات التجاریة : أوال   

إن محاولة كل دولة تحقیق مجموعة أهداف تتماشى وفق النظام اإلقتصادي الذي تتبناه، یفرض على 
اإلقتصادي ما جعل مفهوم السیاسة التجاریة یأخذ الدولة إنتهاج سیاسة تجاریة تنسجم مع طبیعة نظامها 

:عدة أوجه ومن بین المفاهیم ما یلي   

یمكن تعریف سیاسات التجارة الخارجیة بأنها أحد فروع السیاسة اإلقتصادیة العامة المنوط بها تنظیم   ·
 .شؤون التجارة الخارجیة من خالل أدوات معینة لتحقیق أهداف محددة 

اسة التجاریة على أنها إختیار الدولة وجهة معینة ومحددة في عالقاتها التجاریة وقد تعرف أیضا السی  ·
وتعبر عن ذلك بإصدار تشریعات و إتخاذ القرارات ) سواء كانت حریة أم حمایة ( مع الخارج 

 1.واإلجراءات التي تضعها موضع التطبیق 

لموقف الدولة ونظرتها إلى التجارة الخارجیة كأداة  وعرفت التجارة الخارجیة أیضا على أنها إنعكاس  ·
لتحقیق مصالحها اإلقتصادیة القومیة ، فهي عمل من أعمال السیادة ، بمعنى أن للدولة حریة التحكم 

من أراضیها كما تضع قیود على الخدمات بها من خالل وضع قیود على دخول السلع أو خروجها 
أو التي یقوم بها أفرادها أو مؤسستها في الخارج، وبهذا تسمى  الخارجیة التي تنجز لمصلحة مواطنیها

 .هنا تسمى بسیاسة حریة التجارة هذه السیاسة المتبعة بسیاسة تقییدیة أو حمائیة ،أو رفع هذه القیود 

التجاریة هي سیاسة إقتصادیة مطبقة في مجال التجارة  من خالل التعاریف السابقة یتضح أن السیاسة 
ن طریق إستخدام مجموعة من األدوات التي یختلف تطبیقها من دولة ألخرى ومن فترة الخارجیة ،ع

  2.ألخرى ،بهدف تقیید التجارة أو تحریرها 

أهداف السیاسات التجاریة :ثانیا   

تسعى السیاسات التجاریة إلى تحقیق أهداف وبلوغ غایات تختلف من دولة إلى أخرى فهناك األهداف 
ى تنمیة اإلقتصاد الوطني ومنها حمایة الصناعات الوطنیة ،و تحقیق التوازن في اإلقتصادیة الهادفة إل

میزان المدفوعات ، وتحقیق موارد الخزینة العامة  واألهداف السیاسیة حیث تسعى بعض الدول إلى توفیر 
                                                           

  1 السید متولي عبد القادر ،اإلقتصاد الدولي النظریات و السیاسات ،الطبعة األولى ، دار الفكر ، عمان األردن ،2010،ص69
،جامعة بسكرة  غیر منشورة ،مذكرة ماجستیر دور السیاسات التجاریة في تفعیل اإلتفاقیات التجاریة اإلقلیمیة و الدولیةفیروز سلطاني ،  2
  53،54.،ص،ص2013،
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امة عن أكبر قدر من اإلستقالل و تحقیق اإلكتفاء الذاتي ،أما األهداف اإلجتماعیة مثل حمایة الصحة الع
طریق منع إستیراد المواد المخذرة وتشدید القیود على إستیراد المشروبات الكحولیة أو حمایة مصالح فئات 

: 1إجتماعیة معینة كالمزارعین بالحد من إستیراد المنتوجات الزراعیة  ونلخصها كما یلي  

v  التجارة الخارجیة حمایة اإلقتصاد الوطني من خطر اإلغراق الذي یمثل التمییز السعري في مجال
 .أي البیع بسعر أقل من تكالیف اإلنتاج 

v  2.حمایة الصناعات الوطنیة الناشئة 

v  تشجیع اإلستثمار من أجل التصدیر وزیادة العمالة و مستوى التشغیل في اإلقتصاد. 

v  3.التعامل مع التقلبات الخارجیة بإیجاد آلیة للتكیف مع التحوالت اإلقتصادیة العالمیة 

v  4.التوازن في میزان المدفوعات ،من خالل زیادة الصادرات وترشید الواردات تحقیق 

  
  أنواع السیاسات التجاریة : المطلب الثاني 

لقد إختلف السیاسات المتبعة من طرف كل دولة حسب ما تقتضیه مصالحها الوطنیة ، وتراوحت بین 
و مناظرات فكریة حادة تعكس طبیعة  ، وقد غذى هذا اإلختالف مناقشات)الحمایة ( التحریر و التقیید

وحركیة التجارة الخارجیة، حیث دافع كل طرف عن أفكاره متحججا بجملة من الحجج التي یتخذها ذریعة 
  .لتبریر مبادئه

أنواع السیاسات التجاریة: )03(الشكل   

 

 

 

 المصدر : السید متولي عبد القادر ،اإلقتصاد الدولي النظریات و السیاسات،الطبعة األولى ،دار الفكر ،عمان األردن ،2010، ص67

حمایة التجارة الخارجیة سیاسة : أوال   
                                                           

  1 زینب حسین عوض هللا ، اإلقتصاد الدولي ،الدار الجامعیة ،اإلسكندریة ،1999،ص105
  71-69.ص –، ص  مرجع سابقالسید متولي عبد القادر ،   2

  3 عبد الباسط وفا ،سیاسات التجارة الخارجیة ،دار النھضة العربیة ،2000،ص14
  4 یوسف مسعداوي ، مرجع سابق ، ص72

 اإلكتفاء الذاتي                                                            

التجارة                                             تحریر  

الحمائیة                                

 حریة التجارة      
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: تعرف سیاسة حمایة التجارة الخارجیة على أنها   

تبني الدولة لمجموعة من القوانین و التشریعات وٕاتخاذ اإلجراءات المنفذة لها بقصد حمایة سلعها  §
 .أو سوقها المحلیة ضد المنافسة األجنبیة 

أو قیام الحكومة بتقیید حریة التجارة مع الدول األخرى بإتباع بعض األسالیب كفرض رسوم  §
جمركیة على الواردات أو وضع حد أقصى لحصة الواردات خالل فترة زمنیة معینة مما یوفر 

 .نوعا من الحمایة ،لألنشطة المحلیة من منافسة المنتجات األجنبیة 

  :ى مجموعة من الحجج أهمها یستند أنصار الحمایة التجاریة إل
أن إتباع هذه السیاسة سوف یؤدي إلى تقیید الواردات وٕانخفاض حجمها ، وٕازاء هذا الوضع ال یجد  - 

  .المستهلك المحلي مفرا من تحویل إنفاقه من السلع األجنبیة إلى البدائل المحلیة 
منتظمة حتى یمكنها القیام بمهامها توفیر الموارد المالیة حیث یلزم الدولة الحصول على موارد مالیة  - 

  .المختلفة 
حمایة الصناعات الوطنیة الناشئة من المنافسة األجنبیة المتوفرة على خبرة من الوجهة الفنیة و ثقة في  - 

  .التعامل من الوجهتین التسویقیة و اإلئتمانیة 
بهدف ألسواق المحلیة تحدید و وضع تعریفة جمركیة مثلى لدخول السلع و الخدمات األجنبیة إلى ا - 

  .تحقیق الحمایة المثلى للصناعة و السوق في الدولة 
مواجهة سیاسة اإلغراق المفتعلة ، والتي تعني بیع المنتجات األجنبیة في األسواق المحلیة بأسعار أقل  - 

 ، وذلك بفرض رسم جمركي على الواردات یساوي الفرقمن األسعار التي تباع بها في سوق الدولة األم 
  .بین سعر البیع في السوق المحلي و سعر البیع في الدولة األم 

   سیاسات حریة التجارة الخارجیة : ثانیا 
تعرف سیاسة حریة التجارة بأنها السیاسة التي تتبعها الدول و الحكومات عندما ال تتدخل في التجارة بین 

،ومن هنا نستنتج أن سیاسة الحریة و الحصص و الوسائل األخرى الدول من خالل التعریفات الجمركیة 
تتركز على ضرورة إزالة كل العقبات أو القیود المفروضة على تدفق السلع عبر الحدود سواء كانت 

  1.صادرات أم واردات 
  : ویستند أنصار الحریة التجاریة على مجموعة من الحجج أهمها  

                                                           
  75-72.ص-، صمرجع سابق السید متولي عبد القادر ،   1
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تصدیر السلع التي تتمتع فیها بمیزة یفید في تخصص كل دولة في إنتاج و تحریر التجارة الخارجیة  - 
  .نسبیة أكبر

ینتج عن تحریر التجارة الخارجیة قیام تنافس قوي بین مختلف الصناعات الوطنیة و األجنبیة ،مما  - 
یشجع على التقدم التقني من خالل تحفیز الصناعات على تحسین طرق و وسائل اإلنتاج للتمكن من 

  .في سوق قائم على المنافسة اإلستمراریة
یوفر تحریر التجارة الخارجیة منفعة ظاهرة للمستهلكین تتمثل في حریة إختیار البدائل الوطنیة و  - 

  .األجنبیة ، مما یعطي لهم فرصة تعظیم منفعتهم بإختیار األجود و األقل سعرا 
ذلك ، خاصة مع سیادة مبدأ  تمنع سیاسة الحریة التجاریة قیام اإلحتكارات ، أو على األقل تصعب - 

إلى أدنى حد ، األمر الذي یحد من قیام المنافسة بین المنتجین مما یؤدي إلى إلى إنخفاض التكالیف 
    1.اإلحتكارات في الداخل لكون المستهلك یواجه المحتكر بإقتنائه للسلع األجنبیة 

  
  
  
  
  

  سیاسات التجارة الخارجیة  أدوات: المطلب الثالث 
حتى تستطیع الدولة التحكم في قطاعها الخارجي بإتخاذ العدید من اإلجراءات تؤثر في عالقاتها التجاریة 
مع الشركاء اإلقتصادیین ، لذا فهي تختار مجموعة متناسقة من الوسائل القادرة على التأثیر في تجارتها 

  .الخارجیة و في مختلف القطاعات اإلقتصادیة الوطنیة 
 یاسة حمایة التجارة الخارجیة س أدوات: أوال 

  :تعتمد الدول المنتهجة لسیاسة الحمایة التجاریة على األدوات التالیة 
 :ویظهر تأثیر هذا النوع من األدوات على أسعار الصادرات و الواردات و أهمها :األدوات السعریة  )1

v  السلع التي تعبر الحدود سواء كانت صادرات  وتعرف على أنها ضریبة تفرضعلى: الرسوم الجمركیة
 :أم واردات و تنقسم إلى 

                                                           
،جامعة غیر منشورة ،مذكرة ماجستیر یة، آثار سیاسات تحریر التجارة الخارجیة على تحقیق األمن الغذائي المستدام في الدول النامعریبي مریم   1

   16،17.،ص،ص2014سطیف ،
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ü  وهي التي تفرض في شكل مبلغ ثابت على كل وحدة من السلعة على أساس :الرسوم النوعیة
 ........).وزن ، حجم ( الخصائص المادیة 

ü وهي التي تفرض بنسبة معینة من قیمة السلعة سواء كانت صادرات أم :  الرسوم القیمیة
 .واردات و هي عادة ما تكون نسبة مئویة 

ü  و تتكون من كل من الرسوم الجمركیة النوعیة و القیمیة : الرسوم المركبة. 

v  منتج ویعرف على أنه المزایا و التسهیالت و المنح النقدیة كافة التي تعطى لل:  نظام اإلعانات
 .الوطني ،لكي یكون في وضع تنافس أفضل سواء في السوق الداخلیة أم الخارجیة 

وتسعى الدولة من خالل هذا النظام إلى كسب األسواق الخارجیة وذلك بتمكین المنتجین و المصدرین 
  .المحلیین من الحصول على إعانات مقابل بیع منتجاتهم في الخارج و بأثمان ال تحقق لهم الربح 

v ویتمثل نظام اإلغراق في بیع السلعة المنتجة محلیا في األسواق الخارجیة بثمن یقل : ام اإلغراق نظ
أو یقل عن الثمن الذي عن نفقة إنتاجها أو یقل عن أثمان السلع المماثلة أو البدیلة في تلك األسواق 

  1:تباع به في السوق الداخلیة ، ویتم التمییز بین ثالثة أنواع من اإلغراق هي 
طارئة كالرغبة ویسمى باإلغراق الفجائي ویفسر في كونه یحدث في ظروف : اإلغراق العارض  ·

 .نوع اإلنتاج تغییر أو في التخلص من المخزون 

یهدف إلى الوصول إلى هدف محدد بحیث یزول مع زوال ): قصیر األجل ( اإلغراق المؤقت  ·
 .الهدف المرجو 

یرتبط بسیاسة دائمة تستند إلى وجود إحتكار في السوق الوطني ، یعتمد هذا : اإلغراق الدائم  ·
 2.اإلحتكار على وجود حمایة للتخفیف من حدة المنافسة األجنبیة 

v  ویقصد به كل إنخفاض تقوم به الدولة عمدا لقیمة العملة الوطنیة مقومة : تخفیض سعر الصرف
سواء إتخذ ذلك مظهرا قانونیا في الوحدة إلى الذهب أو لم یتخذ ، ومن أبرز بالوحدات النقدیة األجنبیة 

سعر الصرف ما یتعلق بقیمة كل من الصادرات و الواردات ،بما یترتب اآلثار اإلقتصادیة لتخفیض 
علیه من إنخفاض ثمن الصادرات و الواردات ، بما یترتب علیه من إنخفاض ثمن الصادرات المحلیة و 

 3.ة الواردات األجنبیة إرتفاع قیم

 ):الحظر(وتنحصر أهمها في نظام الحصص ،تراخیص اإلستیراد ، المنع :األدوات الكمیة  )2
                                                           

  1 السید متولي عبد القادر ، مرجع سابق ، ص،ص.73،72
  224،ص 1998، دار الجامعة  الجدیدة ، اإلسكندریة ، ، أساسیات اإلقتصاد الدوليعادل أحمد حشیش  و آخرون   2

  3 زینب حسین عوض هللا، مرجع سابق ، ص 292
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Ø یدور هذا لنظام حول قیام الحكومة بتحدید حد أقصى للواردات من سلعة معینة : نظام الحصص
 ).مبالغ(وقیمي ) كمیة (خالل فترة زمنیة معینة على أساس عیني 

Ø  یعرف الحظر على أنه قیام الدولة بمنع التعامل مع األسواق الدولیة ویكون ) : المنع ( الحظر
 :الحظر على الصادرات أو الواردات أو كلیهما ،و یأخذ الحظر أحد الشكلین التالیین 

هو أن تمنع الدولة كل تبادل تجاري بینها وبین الخارج ،أي إعتمادها سیاسة : حظر كلي  .1
 .یشها منعزلة عن العالم الخارجي اإلكتفاء الذاتي ، بمعنى ع

هو قیان الدولة بمنع التعامل مع األسواق الدولیة بالنسبة لبعض الدول و : حظر جزئي  .2
 .بالنسبة لبعض السلع 

Ø  عادة ما یكون تطبیق نظام الحصص مصحوبا بما یعرف بنظام تراخیص : تراخیص اإلستیراد
سابق ) إذن(السلع إال بعد الحصول على ترخیص  اإلستیراد الذي یمثل في عدم السماح بإستیراد بعض

 1.من الجهة اإلداریة المختصة بذلك 

  
 :وتتمثل في  :األدوات التجاریة  )3

ü  تعقده الدولة مع غیرها  یمكن تعریف المعاهدة التجاریة على أنها إتفاق:المعاهدات التجاریة
من الدول من خالل أجهزتها الدبلوماسیة وذلك لتنظیم العدید من المسائل اإلقتصادیة كتلك المتعلقة 
بالنقل و الحد من اإلزدواج الضریبي ، غیر أن المعاهدات هي تلك التي تنظم التعریفات الجمركیة 

تنص على شرط إمتیاز الدولة األولى  وهي تعتبر من أسالیب التدخل في التجارة الخارجیة ألنها
بالرعایة حیث ینعكس هذا على زیادة التبادل التجاري وتنظیم أمور الصادرات و الواردات و بالتالي 

  2.تأثیرها على میزان المدفوعات سلبا و إیجابا

ü  تتمیز اإلتفاقیات التجاریة عن المعاهدات على أنها إتفاقیات قصیرة : اإلتفاقیات التجاریة
ألجل ،كما تتسم بأنها تشمل قوائم السلع المتبادلة وكیفیة تبادلها ، و المزایا الممنوحة على نحو ا

 .متبادل فهي ذات طابع أجرائي وتنفیذي في إطار المعاهدات التي تضع المبادئ العامة 

ü  وي عادة ما تكون مقترنة باإلتفاقیات التجاریة ،وقد تكون منفصلة عنها ، وتنط:إتفاقیات الدفع
على تنظیم لكیفیة تسویة الحقوق و اإللتزامات المالیة بین دولتین لذلك یغلب على بنودها مسائل 

                                                           
  74، ص مرجع سابقالسید متولي عبد القادر ،   1

  2  زینب حسین عوض هللا ، مرجع سابق ، ص308
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كتحدید عملة التعامل ، كیفیة تسویة اإللتزامات أي من خالل فتح حساب العمالت المحلیة أو الدولیة 
 1.،تحدید سعر الصرف ،تحدید العملیات الداخلة في التبادل 

 

  سیاسة الحریة التجاریةأدوات :ثانیا 
معظم دول العالم الیوم تتحول إلى إعتماد سیاسة الحریة التجاریة ،فمعظم اإلتفاقات التجاریة تسعى إلى 

إزالة جمیع القیود و العوائق و الحواجز التي من شأنها أن تمنع حركة التجارة الخارجیة عبر الدول ، 
  :حصر أساسا في وبالتالي فاألدوات المستخدمة في هذا التحول تن

 

في هذه المرحلة تلتزم كل دولة عضو بإلغاء التعریفات الجمركیة والقیود :  منطقة التجارة الحرة  .1
بین الدول المشتركة بشكل تدریجي على أن ) الصادرات و الواردات ( الكمیة على التجارة الخارجیة 

ومن أهم صور مناطق التجارة تحتفظ تلك الدول بتعریفات أمام الدول غیر األعضاء في المنطقة ،
 ) .EFTA(،منطقة التجارة الحرة األوروبیة ) NAFTA(الحرة ،منطقة التجارة الحرة ألمریكا الشمالیة 

باإلضافة إلى إلغاء التعریفات الجمركیة و القیود الجمركیة على التجارة فیما بین : اإلتحاد الجمركي  .2
األعضاء تجاه الخارج ومن أهم أشكاله نجد إتحاد دول األعضاء ، یتم توحید التعریفة بین الدول 

،  1944البینیلوكس بین كل من بلجیكا و هوالندا  ولوكسمبورغ و الذي عقد في لندن سبتمبر 
من ألمانیا الغربیة و فرنسا وٕایطالیا و  1957،والذي تكون في عام ) EU(وكذلك اإلتحاد األوروبي 

 .بلجیكا و لوكسمبورغ و هوالندا 

هذا المصطلح یعبر عن درجة متقدمة من درجات التكامل اإلقتصادي اإلقلیمي : لمشتركة السوق ا .3
، حیث باإلضافة إلى ما تم اإلتفاق علیه في المرحلتین السابقتین ، یتم تحریر وتوحید بین الدول 

 ....).العمل، رأس المال  ( أسواق كل من المنتجات وعناصر اإلنتاج 

فة إلى شروط المراحل السابقة یتم التنسیق في السیاسات اإلقتصادیة و باإلضا:اإلتحاد اإلقتصادي  .4
 .اإلجتماعیة و المالیة و النقدیة وعادة في هذه المرحلة یتم طرح عملة نقدیة موحدة 

وهي تمثل ذروة أو نضوج اإلتحاد اإلقتصادي بحیث تصبح هناك توحید :التكامل اإلقتصادي  .5
ا العملة و یكون هناك سلطة إقلیمیة علیا مثل البرلمان شیئا للسیاسات اإلقتصادیة كلها بما فیه

 1.فشیئا إلى السلطة اإلقلیمیة 

                                                           
  170، ص1999،بدون دار الشر ،اإلسكندریة ، اإلقتصاد الدولي و السیاسات اإلقتصادیة الدولیةأحمد عبد الخالق ،   1
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  تحریر التجارة الخارجیة : المبحث الثالث 
لقد شهد تحریر التجارة الخارجیة من خالل مسیرة الجات عبر مختلف جوالتها التفاوضیة ، ومع إنشاء 

المنظمة العالمیة للتجارة الكثیر من الجدل و الخالف وتقییم و النتائج ، وذلك لما سیكون له من 
ٕان كان ذلك باإلیجاب إنعكاسات كبیرة على مختلف دول العالم المتقدمة أو النامیة منها على حد سواء ،و 

طرق إلى أهم إنجازات و إخفاقات المنظمات الدولیة في عملیة تحریر التجارة یلي سنت أو السلب وفیما
  .الخارجیة 

  الخلفیة التارخیة لتحریر التجارة الخارجیة  :المطلب األول 

تالها فرض قیود والتي إن التجربة السابقة مع الكساد العظیم في أواخر العشرینات و أوائل الثالثینات ، 
تجاریة من قبل كبریات الدول المتاجرة ، أظهرت حاجة الحكومات إلى نظام متعدد األطراف في مجال 
التجارة الخارجیة ، و دعم هذا الوعي الدمار الذي سببته الحرب العالمیة الثانیة و كذلك الحاجة لتوسیع 

.التجارة الخارجیة كآلیة مهمة للتطور و النمو   

مدعاة إلى المغاالة في الحمایة الجمركیة ،إذ 1929األزمة اإلقتصادیة التي حلت بالعالم سنة  كانت
نقصت المبادالت و إنكمش  حجم التجارة الخارجیة ،و یرجع السبب في ذلك إلى القیود المختلفة التي 

النقدیة  فرضت على تداول السلع ، من رسوم جمركیة مرتفعة ، وٕاتباع نظام الحصص و حصول األزمة
فرض القیود  وما ترتب عنها من الرقابة على عملیات الصرف ، ثم حدث تغییر في موقف الدول إتجاه

ترتب عن سیاسة على التجارة حیث تعرضت الدول لمشاكل نتیجة المغاالة في الحواجز الجمركیة ، و 
أدى وهو األمر الذي  العزلة اإلقتصادیة أن كل دولة كادت تصبح أرضا مغلقة بالنسبة للدول األخرى ،

إلى إنكماش التجارة الخارجیة ، وإلزالة هذه الظاهرة الخطیرة رأت الدول أنه ال مناص من العمل على 
.2إجراءات لمعالجة هذه الحالة إتخاذ   

، و قد 1939العالم یفیق من أهوال تلك المشكالت حتى داهمته الحرب العالمیة الثانیة في سنة  وما كاد
في و م أ ،  1944إلى إنعقاد مؤتمر بریتن وودز في عام أدت الحاجة إلى التعاون اإلقتصادي الدولي 

بنك الدولي دولة على إنشاء صندوق النقد الدولي ن وال 44حیث تم إتفاق الدول المجتمعة و عددها 

                                                                                                                                                                                     
،المركز الجامعي غردایة  غیر منشورة ، مذكرة ماجستیر یةأثر تغیر سعر الصرف على تحریر التجارة الخارجعطاء هللا بن طیرش ،   1
   13،ص2011،

  2 محمد صفوت قابل ، منظمة التجارة العالمیة و تحریر التجارة الدولیة ، الدار الجامعیة ، اإلسكندریة ، 2008، ص45
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إقترحت المستمر ، ولتحقیق هذا الهدف لإلنشاء و التعمیر بهدف خلق مناخ مالئم للنمو اإلقتصادي 
الوالیات المتحدة األمریكیة بدء مفاوضات تجاریة دولیة إلقامة نظام تجاري دولي متعدد األطراف و بناء 

، وٕاستكمل أعماله في  1946لندن عام على اإلقتراح األمریكي إنعقد مؤتمر دولي للتجارة و التوظیف في 
1. 1948مارس  24ثم إختتمها في هافانا عاصمة كوبا في  1947جنیف سنة   

ساسیة التي أدت إلى تغیر السیاسة التجاریة ظهور الدول النامیة المستقلة ، ولقد كان من العوامل األ 
الحدیثة و اللجوء إلى التصنیع ،  حیث إتجهت هذه الدول إلى تنویع إنتاجها ، و األخذ بوسائل التخطیط

بغیة رفع مستوى معیشتها ، مما أدى إلى زیادة طلبها على السلع الرأسمالیة و في نفس الوقت بدت 
، فإندفعت الدول في فترة مابین الحربین في تیار الحمایة ، وفرضت على  الحاجة إلى تصریف منتجاتها

لها مثیل من قبل ،ولكن رجال السیاسة وجدوا أن سیاسة  الواردات األجنبیة صور شتى من القیود لم یسبق
كثر حریة و في الحمایة تنطوي على أضرار ، وأنه البد من إعادة تنظیم التجارة الخارجیة على أساس أ

قرر المجلس اإلقتصادي و اإلجتماعي التابع إلى هیئة االمم المتحدة عقد مؤتمر  1946شهر فیفري 
نوفمبر  21در عن المؤتمر الذي عقد في هافانا عاصمة كوبا في الفترة من دولي للتجارة و العمل ، وص

میثاق هافانا و الذي أوصى بإنشاء هیئة دولیة للتجارة لتوفیر و تهیئة  1948مارس  24حتى 1947
و أن تتعهد الدول بالعمل على تشجیع التدابیر الدولیة من شأنها  اإلقتصادي و اإلجتماعيالظروف للتقدم 

2:تحقیق األهداف التالیة   

.ضمان زیادة الدخل القومي و الطلب الفعلي و التوسیع في اإلستهالك و مبادلة السلع  -   

ألموال مساعدة و تشجیع التنمیة الصناعیة و اإلقتصادیة للدول النامیة و تشجیع إنتقال تدفقات رؤوس ا - 
. 

.تسییر وصول جمیع الدول إلى األسواق و مصادر المواد األولیة ووسائل اإلنتاج  -   

یرتبط مفهوم تحریر التجارة في أذهان الكثیرین بالتعریفة المنعدمة أو المنخفضة و قد یكون ذلك صحیح 
لمقصود بتحریر إلى حد ما ، ولكن الحقیقة أن تخفیض التعریفة أو إلغائها ما هو إال جزء بسیط من ا

و التي تأخذ أشكاال عدیدة و السبب في ذلك أن مفهوم التغلب على العوائق الغیر تعریفیة . التجارة 

                                                           
  1 عاطف السید ، الجات و العالم الثالث ، مجموعة النیل العربیة ، القاھرة 2002 ،ص16

  2 محمد صفوت قابل ، مرجع سابق ، ص46
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لتي قد ال ترتبط مباشرة بالتعریفة الجمركیة مثل خیرة إلى اإلصالحات الداخلیة و انتشرت في اآلونة األإ
بالجمارك و إجراءات الفحص و التفتیش و  التغلب على اإلجراءات البیروقراطیة على الحدود المتعلقة

و بالتالي نجد أن تحریر التجارة هو مفهوم واسع ویتضمن نواحي و جوانب كثیرة ال .شهادات المنشأ 
. 1ترتبط بالضرورة بالتخفیض الجمركي  

مفهوم تحریر التجارة الخارجیة:المطلب الثاني   

  ة یجتعریف تحریر التجارة الخار : أوال 

، فلقد تعددت التعاریف حول تحریر بین اإلقتصادیین لتحدید مفهوم تحریر التجارة الخارجیة  هناك إختالف
:التجارة الخارجیة نذكر البعض منها   

في فترة الستینات و السبعینات كان تحریر التجارة الخارجیة یعني التخلي بشكل عام عن قیود التجارة  - 
.وأسعار الصرف   

على أنها جملة اإلجراءات و التدابیر الهادفة إلى تحویل نظام الخارجیة  یمكن تعریف تحریر التجارة - 
التجارة الخارجیة تجاه الحیاد ، بمعنى عدم تدخل الدولة التفضیلي إتجاه الواردات أو الصادرات ، وهي 
 عملیة تستغرق وقتا طویال ، وعلیه یمكن القول أن تحریر التجارة الخارجیة یعني التخلي التام عن وضع

القیود على التجارة الخارجیة و أسعار الصرف من خالل وضع جملة من التدابیر واإلجراءات الهادفة إلى 
.التجارة الخارجیة تجاه الحیاد وقد تستغرق هذه العملیة وقتا طویال نظرا لظروف كل بلد تحویل نظام   

ر التجارة الخارجیة ، لذا یجب وقد تكون هذه التعریفات ال تتناسب مع ما تعنیه المؤسسات الدولیة بتحری
:التطرق إلى مفهوم تحریر التجارة الخارجیة من وجهة نظر المؤسسات الدولیة وهي تعني   

.بین التصدیر و اإلستیراد التخلي عن السیاسات المنحازة ضد التصدیر و إتباع سیاسات حیادیة : أوال   

.درجة تشتتها  تخفیض قیمة الرسوم الجمركیة المرتفعة و الحد من: ثانیا   

.تحویل القیود الكمیة إلى رسوم جمركیة و اإلتجاه نحو نظام موحد للرسوم الجمركیة : ثالثا   

                                                           
  2، ص2004مركز المشروعات الدولیة الخاصة ، القاھرة ،  ، حول تحریر التجارةأحمد فاروق غنیم ،  1
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ویؤدي تحریر التجارة الخارجیة إلى تغیر في األسعار النسبیة مما ینتج عنه آثار على القطاعات تبعا 
لب و الشغل ،ومنه في النهایة إعادة إلتجاهات األسعار فیها ، وهذا من شأنه التأثیر على اإلنتاج و الط

توزیع المداخیل ، ویشكل تحریر التجارة الخارجیة مبدأ أساسیا من المبادئ التي تقوم علیها المنظمة 
العالمیة للجارة ، حیث تعمل هذه المنظمة على محاربة مختلف أشكال القیود الكمیة و تحویلها في مرحلة 

.لة ثانیة إلى اإلتجاه بها نحو اإلنخفاض وتعمل في مرحأولى إلى قیود تعریفیة   

أسباب تحریر التجارة الخارجیة : ثانیا   

:ترجع أسباب تحریر التجارة الخارجیة إلى األسباب التالیة    

Ø  كون أن تحریر التجارة الخارجیة یعد جزء من برامج اإلصالحات الهیكلیة الهادفة أساسا إلى دفع عجلة
 .النمو 

Ø و ادل التجاري خاصة في اإلتجاه المستمر في اإلنخفاض في أسعار البترول التدهور في شروط التب
 .المواد األولیة و األخرى مع مرور الزمن 

Ø  تفاقم أزمة الدیون في البلدان النامیة في فترة الثمانینات و الضغوط الممارسة علیها من المؤسسات
الدولیة و الدول الدائنة الغربیة ، بحیث أجمعت أن تحریر التجارة هي العنصر األساسي في إنعاش 

 .ض اإلقتصاد العالمي ، وكذلك قامت بممارسة الضغط على تلك الدول من خالل هذه القرو 

Ø  إثبات الدراسات بوجود عالقة طردیة بین تحریر التجارة و النمو اإلقتصادي ، ومثال ذلك التجارب
،والتي كشفت بأن الدول التي تركز على الدولیة الناجحة في هذا المیدان مثل دول جنوب شرق آسیا 

محل الواردات اإلنفتاح التجاري و تشجیع الصادرات تحقق نمو أكثر من تلك التي تعمل باإلحالل 
 1 .المبنیة على حمایة الصناعات المحلیة 

  آثار تحریر التجارة الخارجیة : المطلب الثالث 
العالمي و التحول نحو العولمة تسارعت الخطى و الضغوط من أجل  إن التغیرات التي مست اإلقتصاد

تحریر التجارة الخارجیة ،إذ أصبح التوسع الخارجي هو وسیلة أساسیة للدول من أجل التغلب على 

                                                           
 2010،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، غیر منشورة ،مذكرة ماجستیر أثر تحریر التجارة الخارجیة على النمو اإلقتصاديعبد الغفار الغطاس ،  1

  85،ص
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مشاكلها التسویقیة باإلضافة إلى اآلثار اإلجابیة التي یخلفها هذا التوسع وسنتطرق إلى البعض منها فیما 
  :1یلي 
تحریر التجارة الخارجیة بإنشاء شراكة مع األطراف األجنبیة في مجال البحوث و التطویر یسمح  ¦

 .نتیجة إلرتفاع تكلفتها وبالتالي تضییق الفجوة التكنولوجیة و الحد من التبعیة المطلقة 

إن تحریر التجارة الخارجیة یؤدي إلى زیادة إمكانیة نفاذ السلع التي تنتجها الدول النامیة و  ¦
 .رها إلى أسواق الدول المتقدمة تصد

زیادة الكفاءة اإلنتاجیة في الدول النامیة ،نتیجة تحریر التجارة الخارجیة و ذلك من خالل تصاعد  ¦
 2.المنافسة الدولیة 

إن تحریر التجارة الخارجیة یفتح أمام المستهلكین فرصة الحصول على سلع و خدمات عدیدة و  ¦
 .أرخص من مثیالتها في السوق المحلیة  متنوعة ، و بأسعار غالبا ما تكون

ترتبط عملیة تحریر التجارة الخارجیة بمسألة تشجیع التنمیة و اإلصالح اإلقتصادي و بالتالي  ¦
 .3فهي تعود بالنفع على الدول 

رفع معدالت التصدیر و تنویعه ،فتشجیع التصدیر و تنویعه یلعب دورا هاما في برامج تحریر  ¦
التجارة الخارجیة إذ أن إرتفاع الصادرات یضمن عائدات من العملة الصعبة ، و بالتالي فإن سیاسة 
 . تشجیع التصدیر تضمن تحسنا في وضع میزان المدفوعات و إرتفاعا في معدالت النمو اإلقتصادي

و  تخفیض عجز المیزان التجاري ،وذلك من خالل تأثیر تحریر التجارة الخارجیة على الصادرات ¦
) خاصة من خالل الحوافز السعریة (الواردات ،فبرامج التحریر تأثر تأثیرا سریعا و واضحا على الواردات 

ة لتلك الحوافز ، ،كما تأثر على الصادرات وذلك عن طریق درجة تعدیل هذه الحوافز و مدى اإلستجاب
 :كما أن التأثیر على المیزان التجاري یتوقف على نوع الحوافز التي یبدأ بتطبیقها أوال 

قبل الشروع في رفع ) مثل خفض قیمة العملة (إذا إبتدأ البرنامج بإستعمال حوافز تشجیع التصدیر  - 1
تقلص نتیجة تفاقم ذلك إلى تحسین المیزان التجاري یتبعه  الحمایة عن الواردات ، سوف یبدأ

 .الواردات 

 4.أما إذا وقع العكس ، األثر المباشر لتحریر التجارة یكون سلبا في البدایة ثم إیجابیا فیما بعد  - 2

                                                           
  114، ص2003،الدار الجامعیة ،اإلسكندریة ، ، الجات و آلیات منظمة التجارة العالمیةعبد الحمید عبد المطلب   1
  59، ص2003، دار المحمدیة العامة ، الجزائر ،  الجزائر و المنظمة العالمیة للتجارةناصر دادي عدون و آخرون ،   2
  15، ص مرجع سابقأحمد فاروق غنیم ،    3

  4 عطاء هللا بن طیرش ،مرجع سابق ، ص 26
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  تحریر التجارة الخارجیة في ظل المنظمات الدولیة : المطلب الرابع 

الدولي ما بین الحربین العالمیتین كإنعدام إستقرار أسعار  كان لإلضطرابات الكبیرة التي میزت اإلقتصاد
الصرف و تدهور نظام المدفوعات الدولیة وما نتج عنه من تراجع في مستویات التنمیة و تراجع في 

التجارة الخارجیة نتیجة إتخاذ الدول لألسالیب الحمائیة المتشددة مما یعرقل إنتعاش اإلقتصاد العالمي ، 
دفعت بالمجموعة الدولیة إلى العمل للخروج من الوضع اإلقتصادي الحرج بالتعاون فیما  كل هذه األسباب

بینها و تجلى ذلك في ظهور مجموعة من المنظمات الدولیة و التجاریة كالنظمة العالمیة للتجارة و 
 .صندوق النقد الدولي و البنك الدولي إلعادة تنظیم المبادالت الدولیة 

 

 

  

  دور المنظمة العالمیة للتجارة في تحریر التجارة الخارجیة : أوال 

إن الهدف الرئیسي للمنظمة العالمیة للتجارة هو تحقیق حریة التجارة الخارجیة وذلك بالقضاء على صورة 
ا أن المعاملة التمییزیة فیما یتعلق بإنسیاب التجارة الخارجیة ، وٕازالة كافة القیود و العوائق التي من شأنه

  :تمنع تدفق حركة التجارة عبر الدول ، وهناك أهداف أخرى تتمثل فیما یلي 

 .رفع مستوى المعیشة للدول األعضاء   ·

 .السعي نحو تحقیق التشغیل الكامل للدول األعضاء   ·

 .تنشیط الطلب الفعال   ·

 .رفع مستوى الدخل الوطني الحقیقي   ·

 .یة اإلستغالل األمثل للموارد اإلقتصادیة العالم  ·

 .تشجیع حركة رؤوس األموال و اإلستثمارات   ·

 .سهولة الوصول لألسواق و مصادر المواد األولیة   ·

 .خفض الحواجز الكمیة و الجمركیة لزیادة حجم التجارة الخارجیة  ·
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 .إقرار المفاوضات كأساس لحل المفاوضات المتعلقة بالتجارة الخارجیة   ·

  :ظائف التالیة ارة العالمیة تقوم بالو وسعیا وراء هذه األهداف فإن منظمة التج
ü  تسهل المنظمة تنفیذ و إدارة اإلتفاقات التجاریة متعددة األطراف فتعمل على دفع أهدافها كما توفر

 .اإلطار الالزم لتنفیذ و إدارة اإلتفاقات التجاریة عدیدة األطراف 

ü  توفر منظمةOMC  محفال بین أعضائها بشأن عالقاتها التجاریة متعددة األطراف في المسائل التي
 .تتناولها اإلتفاقات الواردة في ملحقات هذه اإلتفاقیة 

ü  اإلشراف على تنفیذ اإلتفاقات المنظمة للعالقات التجاریة بین الدول األعضاء ، بما في ذلك
 .اإلتفاقیات الجماعیة 

ü ة للدول األعضاء وفق اآللیة المتفق علیها في هذا الصدد ، بما یضمن مراقبة السیاسات التجاری
 .إتفاق هذه السیاسات مع القواعد و الضوابط و اإللتزامات المتفق علیها في إطار المنظمة 

ü  تنفیذ اإلتفاقیات التجاریة الدولیة طبقا الفصل في المنازعات التي قد تنشأ بین الدول األعضاء حول
التوصل إلیه في هذ الشأن في جولة األرغواي ویتولى هذه المهمة المجلس العام  للتفاهم الذي تم

 .بالمنظمة 

ü  التعاون مع صندوق النقد الدولي و البك الدولي في عرض السیاسات اإلقتصادیة على الصعید
 .الدولي ، وتحدید برامج اإلصالح اإلقتصادي في الدول النامیة 

  في تحریر التجارة الخارجیة دور صندوق النقد الدولي : ثانیا 
لقد أدت اإلضطرابات التي شهدها اإلقتصاد العالمي ما بین الحربین العالمیتین ، إلى تفكیر الدول 

إلیجاد حلول للمشاكل التي عان منها اإلقتصاد العالمي آنذاك كعدم إستقرار سعر الصرف ، وتدهور 
، كل هذه األسباب و غیرها دفعت ....رجیة المدفوعات الدولیة ، و تباطؤ نمو التجارة الخانظام 

بالمجموعة الدولیة إلى إیجاد إطار دولي یساهم في إیجاد حل لهذه المشاكل وتجلى ذلك فعلیا في 
، أثناء مؤتمر لألمم المتحدة في بریتن وودز بوالیة  1944في جویلیة إنشاء صندوق النقد الدولي 

  :فیما یلي  FMIنیوهامبشیر األمریكیة وقد تمثلت أهداف 
 .تخفیض سعر الصرف   ·

 .تحریر اإلستیراد من جمیع القیود   ·

 .إلغاء دعم المواد األساسیة   ·
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 .اإلنفتاح على السوق العالمیة بتحریر التجارة الخارجیة   ·

 .تخفیض و إعادة هیكلة النفقات   ·

الخاص و یستعمل من أجل  تحریر األسعار و رفع القیود الداخلیة عن التجارة و تشجیع اإلستثمار  ·
 : وسائل السیاسة اإلقتصادیة التالیة تحقیق و بلوغ هذه األهداف 

  .تخفیض العملة  - 
  .رفع الدعم عن األسعار  - 
  .الحد من المستوى الحقیقي لألجور  - 
  .رفع القیود اإلداریة و الكمیة عن الواردات و إدخال التعریفات الجمركیة  - 
تهدف السیاسة الخارجیة المتضمنة في برامج التصحیح الهیكلي إلى تخفیض حریة الحمایة و تنمیة  - 

قطاع الصادرات في حین تفرض ضرورة تحریر الواردات نفسها بنفسها لتموین القطاعات اإلقتصادیة 
في  FMIور بالسلع الوسیطیة و التجهیزات الضروریة غیر المتوفرة في السوق المحلیة و هكذا یتضح د

  1.تشجیع تحریر التجارة الخارجیة بهذه السیاسات و اإلجراءات 
  دور البنك الدولي في تحریر التجارة الخارجیة : ثالثا 

،و هو مكمل لصندوق النقد 1944أنشئ البنك العالمي لإلنشاء و التعمیر وفقا إلتفاقیة بریتن وودز 
و تمریرها و إتاحة التمویل المتوسط ألجل معالجة  الدولي حیث أنه یهدف إلى تنمیة التجارة الخارجیة

  : میزان المدفوعات ، وقد كانت أغراض البنك تتلخص في 
Ø  تنظیم القروض المقدمة من البنك أو المضمونة منه.  
Ø  2. -تشجیع السیاسات المتجهة للتصدیر  –إلغاء الدعم الحكومي لألسعار 

Ø األفراد و الهیئات الخاصة عن طریق ضمان القروض  تشجیع عملیات اإلستثمار الخارجي التي تقوم بها
 .و اإلستثمارات 

Ø  العمل على نمو التجارة الخارجیة نموا طویل المدى و المحافظة على موازین المدفوعات المالیة. 

Ø  حریة التجارة و اإلعتماد على قوى السوق المنافسة. 

Ø  3.صصة تشجیع القطاع الخاص و التخلص من القطاع العام عن طریق الخو 

                                                           
، 1997، جامعة الجزائر ، غیر منشورة ، مذكرة ماجستیر دوافع و إجراءات تحریر الصرف و التجارة الخارجیة في الجزائردبیش أحمد ،   1
  84ص

  330،ص1982بیروت ،، دار النھضة ،  النقود والبنوك و العالقات اإلقتصادیة الدولیةمدحت محمد العقاد و آخرون ،   2
  299،ص 2006، دار الفجر ، القاھرة ، محاضرات في اإلقتصاد الكليمحمد العربي ساكر ،    3
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  :خالصة 
التجارة الخارجیة عصب أي إقتصاد فهي تلعب دور كبیر في النشاط اإلقتصادي من خالل إعتبارها تعد 

هذا المؤشر باإلمكانیات  مؤشرا على قدرة الدول اإلنتاجیة و التنافسیة في السوق الدولي وذلك إلرتباط
اإلنتاجیة المتاحة و قدرة الدولة على التصدیر و مستویات الدخول فیها و قدرتها كذلك على اإلستیراد و 

إنعكاس ذلك كله على رصید الدولة من العمالت األجنبیة و جذب رؤوس األموال و ما له من آثار على 
  .میزان المدفوعات 

  :یلي  هذا نستخلص ماومن خالل عرضنا 
ü  رأینا أن مضمون التجارة الخارجیة في صیغتها القدیمة و الحدیثة هو أن كل دولة تمیل إلى

التخصص في إنتاج و تصدیر السلع التي تتفوق في إنتاجها ، وتمیل إلى إستیراد السلع التي 
  .تمتاز الدول األخرى في إنتاجها نسبیا 

ü ئیة و سیاسات التقیید و حجج أنصار كل من تطرقنا لسیاسات التجارة بنوعیها الحما ومن خالل
تین و األهداف المتوخاة من كل سیاسة إذ تبین لنا أن السیاسة التجاریة إنما تعود إلى السیاس

طبیعة النظام اإلقتصادي المعتمدة في هذه الدولة ، كما أن تحقیق أهداف السیاسة اإلقتصادیة 
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دي ، تحقیق مستوى أعلى من التشغیل ، تحقیق العامة و المتمثلة في تحقیق اإلستقرار اإلقتصا
، ال یأتي إال بالتكامل بین مختلف السیاسات اإلقتصادیة بصفة عامة و بینها ...األمن الغذائي 

  .و بین السیاسة التجاریة بصفة خاصة 
ü  ینطلق تحریر التجارة من نطاق ضیق في شكل إتفاقات ثنائیة ثم تتوسع لتشمل دوال أخرى ، ثم

ى مناطق للتبادل الحر ثم إتحادات جمركیة لتصل إلى أعلى مراحلها اإلتحاد تتوسع إل
اإلقتصادي ، ونظرا للتغیرات الحاصلة في نهایة القرن بظهور المنظمة العالمیة للتجارة و 
التكتالت اإلقتصادیة و بروز األزمة المالیة العالمیة ،فقد تمیز اإلقتصاد الدولي الحدیث و 

بجنوح الدول إلى تحریر التجارة فیما بینها في إطار التكتالت اإلقلیمیة و السیاسات التجاریة 
   .الجهویة 
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  : تمهید 
إن قیام التجارة الخارجیة وفق العدید من المؤشرات اإلقتصادیة یعطي لنا مدى تطور حالة و وضعیة 
من  المبادالت الخارجیة ، فمن خالل هذه المؤشرات یمكن معرفة و متابعة عملیات التصدیر و اإلستیراد

و بصورة عامة تبرز لنا مدى إندماج  ،حیث كیفیة توزیعها ،سواء وفق تركیبتها الجغرافیة أو السلعیة 
  .اإلقتصاد المحلي في اإلقتصاد العالمي 

تقدیم إطار نظري فسنتناول في المبحث األول  قسمنا هذا الفصل إلى أربع مباحث،وعلى هذا األساس 
و  الجزائرفي تطور الواردات سنحاول تحلیل ، أما المبحث الثاني ري لمیزان المدفوعات و المیزان التجا

أما المبحث الثالث سنقوم بتحلیل تطور الصادرات و ، 2014- 2004خالل الفترة التركیبة السلعیة 
تحلیل وضعیة المیزان  في المبحث الرابع كما سنحاول ، 2014- 2004التركیبة السلعیة خالل الفترة 

  .موعة من اإلحصائیات و البیانات بإستخدام مج وذلك 2014- 2004خالل الفترة التجاري الجزائري 
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و المیزان التجاري میزان المدفوعات مفاھیم عامة حول :المبحث األول   

عندما تتعامل الدول مع بعضها البعض یمكن النظر إلى الدولة الواحدة كوحدة إقتصادیة ، و كأي وحدة 
یعكس تصرفاتها اإلقتصادیة و معامالتها مع الدول األخرى ، وهذا یجب أن یكون لها سجل  إقتصادیة

.السجل أصطلح على تسمیته بمیزان المدفوعات   

مفهوم میزان المدفوعات و أهدافه: المطلب األول   

مفهوم میزان المدفوعات : أوال    

 .في القرن السادس عشر یین المركنتیلیینقتصادإن مفهوم میزان المدفوعات هو مفهوم قدیم یرجع إلى اال
حیث ظهر مفهوم . ومنذ القرن السابع عشر كانت دول فرنسا وٕانجلترا، تسجل الواردات والصادرات فقط

المیزان التجاري أوال ثم تطور إلى أن ظهر مفهوم میزان المدفوعات بعد أن أضیف إلى عملیات الواردات 
.ات والتحویالتوالصادرات كل من العملیات التي تتم على الخدمات وحركات رؤوس األموال والهب  

Ø   یعرف میزان المدفوعاتBalance Of Payments   على أنه سجل منتظم و مبوب للمعامالت
 1.اإلقتصادیة بین المقیمین في بلد معین و باقي بلدان العالم خالل فترة زمنیة معینة غالبا ما تكون سنة

Ø الت والمبادالت الحساب الوطني الذي یسجل المعام ویعرف میزان المدفوعات أیضا على أنه
 2.بین سكان البالد و المقیمین في دول أخرى، االقتصادیة والمالیة التي تمت خالل فترة عادة سنة 

Ø إلى  ویعرف أیضا على أنه البیان السنوي اإلجمالي الذي یمثل إیرادات الدولة من الخارج و مدفوعاتها
الخارج و هو بذلك یقدم عرضا إحصائیا لكل المعامالت التي تتم بین المقیمین في دولة معینة و 

عنها عموما إلتزامات إتجاه العال الخارجي أو حقوقا علیه تؤدي إلى المقیمین في الخارج ، والتي یترتب 
 3.تیار من المدفوعات و المتحصالت 

ة تبادل تحدث على السلع و الخدمات و رؤوس األموال بین ویقصد بالمعامالت اإلقتصادیة كل عملی
وغیر المقیمین ، و قد تكون في شكل تدفق حقیقي أو مالي أو نقدي ، فالتدفق المقیمین في دولة معینة 

                                                           
  1 السید متولي عبد القادر ، مرجع سابق ، ص 123

 2 Albert ondoossa ,economiemonetaireinternaionale ,estemeditions  scientifiques, techniques et 
medicales , edeitions 1999 , p 8 

  3 لیتیم حیاة ، سیاسة سعر الصرف و تصحیح إختالل میزان المدفوعات ، مذكرة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة عنابة ، 2001، ص52
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الحقیقي یتمثل في الصادرات و الواردات ، أما المالي فهي عبارة عن حركة رؤوس األموال ، أما النقدي 
  1.وس األموال القصیرة األجل للقطاع البنكي فیتمثل في حركة رؤ 

أهداف میزان المدفوعات : ثانیا   

لعل الغرض األساسي من هذا السجل هو إظهار الموقف الخارجي لالقتصاد الوطني والمساعدة على 
إدارة االقتصاد بصورة فعالة إذ یعكس میزان المدفوعات مستوى تطور ونمو اقتصاد ما وهیكلة نشاطه وهو 

وهو حساب رأس المال ویعد تسجیل المعامالت  ،التدفقات الرأسمالیة في إحدى أهم حساباتهیظم 
:االقتصادیة مسألة حیویة ألي اقتصاد و ذلك لألسباب التالیة  

إن هذه المعامالت االقتصادیة هي الولیـد الطبیعـي لدرجـة انـدماج االقتصـاد الـوطني فـي االقتصـاد  ¦
 .الموقف الدولي للقطرالدولي و بالتالي فهي تقیس 

ألساســـــیة ات االقتصــــادیة إنمـــــا یعكــــس المشــــاكل إن تطــــور حجــــم و قیمــــة وهیكـــــل هــــذه المعــــامال ¦
ومعطیات االقتصاد الوطني كما یعكس لنا قوة االقتصاد ومدى قابلیته التنافسیة ودرجـة اسـتجابته للتغیـرات 

  .الحاصلة في االقتصاد الدولي
عادة مـا یطلـب صـندوق النقـد الـدولي مـن جمیـع أعضـائه تقـدیم میـزان مـدفوعاتها سـنویا لكونـه مـن  ¦

 .أهم المؤشرات للحكم على المركز الخارجي للبلد العضو

یعتبر میزان المدفوعات أداة هامة في ید السلطات العامة لتخطیط العالقات االقتصادیة الخارجیة   ¦
یر من األحیان ترتبط اإلجراءات المالیة والنقدیة بحالة میزان المدفوعات للبلد وتسییرها، نظرا ألنه في كث

  2.لتلك الدول
حیث تمكن دراستها  توفر بیانات میزان المدفوعات دالالت معبرة عن األحوال االقتصادیة للبلد، ¦

ادیة على ومعرفة أثر السیاسات االقتص عبر فترات مقارنة من متابعة مدى تطور البنیان االقتصادي للبلد،
هیكل التجارة الخارجیة، ومتابعة تغیرات الطلب المحلي على الواردات والطلب األجنبي على الصادرات، 

 .كما تمكن من تحلیل تغیرات أسعار الصرف وتغیرات كل من كمیات الصادرات والواردات
 تقتصادیایقدم میزان المدفوعات معلومات ھامة عن الدرجة التي یرتبط بھا االقتصاد القومي با ¦

العالم الخارجي فإذا توافرت البیانات الخاصة لسلسلة زمنیة ألعطتنا مزیدا من التفصیالت عن التطور 
  1.الزمني والتحوالت الھیكلیة للمعامالت االقتصادیة الدولیة

                                                           
، 2001غیر منشورة ، جامعة الجزائر ، ، مذكرة ماجستیر صرف في تعدیل میزان المدفوعات للدول النامیة، دور سعر الیوسفي عبد الباقي  1

  19،20.ص،ص 
  2 سامي عفیفي حاتم ، دراسات في اإلقتصاد الدولي ،الطبعة الثالثة ، الدار المصریة اللبنانیة للنشر للنشر ، القاھرة ،1982 ،ص،ص.92،91
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  و العوامل اإلقتصادیة المؤثرة فیه عناصر میزان المدفوعات : المطلب الثاني 

  المدفوعاتعناصر میزان : أوال 

:  رئیسین هما  إلى قسمینأفقیا ینقسم میزان المدفوعات   

وكل ما ) الصادرات(وتسجل فیه كل عملیة یترتب عنه دخول للعملة األجنبیة  :الجانب الدائن  .1
 .من شأنه خلق حقوق للدولة من قبل المستوردین األجانب 

وتسجل فیه كل عملیة یترتب علیها خروج العملة األجنبیة من دولة إلى أخرى  :الجانب المدین  .2
 .وكل ما من شأنه خلق إلتزام للدولة من قبل دول أخرى ) الواردات (

أما عمودیا فجرت العادة على تقسیم میزان المدفوعات إلى أقسام مستقلة یضم كل منها قوى متمیزة من 
ة المتشابهة و من بین التقسیمات الشائعة نورد هذا التقسیم لتمیزه المعامالت اإلقتصادیة ذات الطبیع

  .بالوضوح و المنطقیة 

  :وینقسم هذا الحساب إلى قسمین  )حساب السلع و الخدمات ( المیزان التجاري  / 1

وتتضمن كافة البنود المتعلقة بالصادرات و الواردات من السلع  ):التجارة المنظورة (حساب السلع  - أ
 2.التي تمر بحدود الدولة الجمركیة  المادیة

وتتعلق بالتجارة الخارجیة في الخدمات ، فهي  ):التجارة غیر المنظورة (حساب الخدمات   - ب
صادرات أو واردات ألن ثمة ثمن لها ینتقل عبر الحدود الدولیة لكنها غیر منظورة ألنها ال تقع تحت 

  3.بصر رجال الجمارك و ال یحصونها في سجالتهم 

یعرف هذا المیزان أحیانا بمیزان الدفعات المحولة من جانب و  :حساب التحویالت من جانب واحد /  2
واحد التي لیست لغرض إستیراد أو تصدیر سلع أو خدمات ، وٕانما قد تكون لغرض المساعدة مثل الهبات 

قد تكون تحویالت  و الهدایا التي ال ترد ، أو قد تكون تحویالت العاملین في الخارج إلى أوطانهم أو
4.أو المنظمات الدولیة اعدات سواء من األفراد أو الدول أو المسالمقیمین   

                                                                                                                                                                                     
  52، ص قمرجع سابلیتیم حیاة ،   1
  34، بیروت ،مطابع األمبك ،ص العالقات اإلقتصادیة الدولیةزینب حسن عوض هللا ،   2
  168، ص2000، الدار الجامعیة ، اإلسكندریة ، إقتصادیات دولیةمحمود یونس ،   3
  124، ص  مرجع سابقالسید متولي عبد القادر ،   4
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ویسجل فیه المعامالت المرتبطة بالتحركات الدولیة لرأس المال وهي على  :  حساب رأس المال /  3
:نوعین   

اإلستثمارات ة الواحدة كالقروض طویلة األجل و وهي التي تتجاوز السن: رؤوس األموال طویلة األجل   ·
 .أو بیعها من و إلى الخارج )أسهم و سندات ( المباشرة أو شراء األوراق المالیة 

وهي التي ال تتجاوز السنة الواحدة مثل العمالت األجنبیة و الودائع : رؤوس األموال قصیرة األجل   ·
بیاالت و تتسم هذه اإلستثمارات عادة بسیولتها الفائقة المصرفیة و األوراق المالیة قصیرة األجل و الكم

 .و سهولة إنتقالها بین الدول 

ویشمل هذا المیزان الذهب النقدي و اإلحتیاطات من العمالت األجنبیة القابلة للتحویل  :میزان الذهب  /4
األصول اإلحتیاطیة وهو یقیس التغیر في اإللتزامات و ، وصافي مركز الدولة لدى صندوق النقد الدولي ، 

للبلد خالل سنة و تخص الوظیفة األساسیة لتحركات الذهب لألغراض النقدیة و العمالت األجنبیة 
لمواجهة الخلل في میزان المدفوعات ، وعلیه فإن هذا المیزان هو الذي یحدد قدرة اإلقتصاد الوطني على 

  1.الدفع 
قد یحدث أن تكون القیمة المتحصل علیها لمجموع البنود في الجانب الدائن :  فقرة السهو و الخطأ/  5

معارضة تماما للقیمة المتحصل علیها لمجموع البنود في الجانب المدین لذلك یجب إدخال الرقم الذي 
  2.یجعل الجانبین متساویین و یسمى هذا القید التصحیحي بالسهو و الخطأ أو التناقص اإلحصائي 

العوامل اإلقتصادیة المؤثرة في میزان المدفوعات  : ثانیا  

:   ھناك عدة عوامل تؤثر على میزان المدفوعات نذكر منھا   

إن التضخم یؤدي إلى إرتفاع األسعار المحلیة مقارنة باألسعار األجنبیة ، فتنخفض : التضخم  .1
مین بالمقارنة یبیة بالنسبة للمقالصادرات و ترتفع الواردات نظرا ألن أسعار السلع األجنبیة تصبح أكثر جاذ

 .مع أسعار السلع المحلیة 

تؤدي زیادة الدخل في دولة معینة إلى زیادة الطلب على الواردات ، و : المحلي معدل نمو الناتج  .2
 .یحدث العكس في حالة اإلنخفاض إذ ینخفض الطلب على الواردات 

                                                           
  1 یوسفي عبد الباقي ، مرجع سابق ، ص27

  205، ص1987، دار المریخ ،الریاض ،   العالقات اإلقتصادیة الدولیةمحمد عبد الصبور محمد علي  ،   2
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إن التغیر في أسعار الفائدة یبدي أثرا على حركة رؤوس األموال : في أسعار الفائدة  اإلختالفات .3
فیؤدي إرتفاع سعر الفائدة المحلیة إلى تدفق رؤوس األموال إلى الداخل ، وعلى العكس من ذلك فإن 

ة األخرى إنخفاض سعر الفائدة المحلي یؤدي إلى خروج رؤوس األموال ، وذلك ألن المراكز المالیة العالمی
 .تصبح أكثر جاذبیة بالنسبة للمستثمرین 

القدرة التنافسیة للسلع و الخدمات  یؤدي إرتفاع القیمة الخارجیة للعملة إلى خفض:سعر الصرف   .4
مین  ، وعلى العكس من ذلك یؤدي یالمنتجة محلیا ، و تجعل أسعار الواردات أكثر جاذبیة بالنسبة للمق

قدرة التنافسیة للصادرات و تجعل أسعار الواردات أقل جاذبیة بالنسبة تخفیض سعر الصرف إلى زیادة ال
  1.للمقیمین 

لمیزان التجاري أسس نظریة ل:  الثالث المطلب  

تمتلك السلطات السیاسیة و اإلقتصادیة ترسانة من األدوات التي تستعین بها عند رسم سیاستها 
،كما یعتبر من أهم المالیة و النقدیة و یعتبر میزان المدفوعات واحد من أهم هذه األدوات  اإلقتصادیة

المعاییر التي تقاس بها الكثیر من المؤشرات اإلقتصادیة و یعتبر المیزان التجاري أحد أهم الحسابات في 
  .میزان المدفوعات ألنه یعكس أهم العالقات اإلقتصادیة الدولیة 

المیزان التجاري تعریف: أوال    

:تعددت مفاهیم حول المیزان التجاري حیث أن مجملها تصب في سیاق واحد و یمكن إبراز ذلك كما یلي   

،  2جاري یقصد به صافي التعامل الخارجي ، أي الفرق بین صادرات دولة و وارداتهاالمیزان الت ¦
الخدمات أكثر من وارداتها نقول  فإذا كان رصیده إیجابي فهو یعني أن كمیة صادرات البلد من السلع و

إنه فائض في المیزان ، أما إذا كان رصید المیزان التجاري سلبي فهو یعني أن كمیة صادرات البلد من 
یسمى بالعجز التجاري  السلع و الخدمات أقل من وارداتها نقول إذا أنه ال یصدر بالقدر الكافي و هذا ما

. 

الفرق بین قیم الصادرات و قیم الواردات من السلع والخدمات ویعرف المیزان التجاري أیضا أنه  ¦
 :خالل فترة معینة ، وهكذا تقیم العالقة بین صادرات و واردات البلد و یعبر عنها بالمعادلة التالیة 

                                                           
  64، ص2003، المؤسسة الجامعیة للدراسات ،بیروت لبنان ،  العالقات اإلقتصادیة الدولیةبسام الحجار ،   1

  2 حسام علي داوود و آخرون ، إقتصادیات التجارة الخارجیة ، دار المسیرة ، األردن ، 2002، ص20
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ي میزان المدفوعات لدولة ما ، كما یطلق علیه المیزان التجاري الدولي فالمیزان التجاري یشكل أهم جزء ف
   .في هذا البلد 

  أقسام المیزان التجاري : ثانیا 

ینقسم المیزان التجاري إلى قسمین القسم األول هو المیزان التجاري السلعي أما القسم الثاني هو المیزان 
  :التجاري الخدمي 

v  ویطلق علیه أیضا میزان التجارة المنظورة و یضم كافة السلع التي تتخذ شكال : المیزان التجاري السلعي
 ).الصادرات ،الواردات من السلع المادیة التي تتم عبر الحدود الجمركیة ( مادیا ملموسا 

v  ویطلق علیه أیضا میزان التجارة الغیر منظورة ،وتضم كافة الخدمات المتبادلة : المیزان التجاري الخدمي
 1:وهي كاألتي لدولبین ا

ü النقل لوسائل األجانب ستغاللإ عن الناتجة اإلیرادات كل الدائن الجانب في تسجل: النقل خدمات 
 نتیجة لألجانب الدولة المدین،مدفوعات الجانب وفي .جویة أو بحریة، بریة، ،سواء تكالیفها بكل المحلیة

 .األجنبیة النقل وسائل ستغاللإ
ü في تسجیلها المقیمة،ویتم الطالبیة للبعثات الخارج في ومصروفات نفقات هي :التعلیم خدمات 

 .البلد في األجنبیة البعثات نفقات فیسجل الدائن الجانب أما،المدین الجانب
ü  المقدمة الخدمات تسجل تصاالت،حیثواإل البرید هیئات خدمات في تتّمثل:ت تصاالخدمات اإل 
 الجانب في فتسجل األجنبیة للهیئات المدفوعات الدائن،أما الجانب في لألجانب المحلیة الهیئات من

 .المدین
ü من السواح و المسافرون علیها یتحصل التي والخدمات السلع كافة یغطي :السیاحة و السفر، 
 في أو حاال والخدمات السلع هذه ستهالكإ تم إقامتهم،سواء فترة خالل ما بلد قتصادإ في المقیمین غیر
 أجنبي، بلد في واحدة سنة عن تقل إقامتهم فترة تكون الذین ألفرادا ّأنهما المسافرون ویعرف .الحق وقت
 ریاضیة مناسبات في المشاركة أو بالعمل،االستجمام،العالج متعلقة ألغراض المسافرون: بینهم ومن

                                                           
،  2012جامعة أبي بكر بالقاید تلمسان ،غیر منشورة  ،، مذكرة ماجستیر  أثر تغیرات سعر الصرف على المیزان التجاريعبد الجلیل ھجیرة ،   1

  97- 96.ص - ص 
  

  )Y(إجمالي واردات البلد  –) X(إجمالي صادرات البلد = رصید المیزان التجاري 
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 األشخاص مصروفات الدائن،أما الجانب في الدولة في األجانب مصروفات تسجیل یتم .الخ…ومؤتمرات
 .المدین الجانب في فتسجل للخارج انتقالهم عند البلد في المقیمین
ü والحوادث الحیاة على التأمین عملیات السلع،أو بنقل الخاص التأمین مدفوعات كل یضم:التأمین 

 التأمین لشركات األجانب مدفوعات تقید الدائن الجانب المدین،وفي الجانب في تقید التي التأمین وٕاعادة
 المؤمن الحادث تحقق عند المستحقة المبالغ أما .للتأمین الدوریة باألقساط یتعلق فیما المقیمة،وهذا
 فتسجل للخارج كتعویض المدفوعة والمبالغ الدائن، الجانب في تسجل الداخل إلى المدفوعة علیه،فالمبالغ

 .المدین الجانب في
ü في البلد،وتتّمثل في األجنبیة الحكومات أو بالخارج، المحلیة الحكومة نفقات هي:الحكومة نفقات 

 إلى ،باإلضافة الدولیة للمنظمات اإلداریة النفقات في الحكومة الدبلوماسي،مساهمة السلك مصروفات
 الجانب في للخارج المحلیة الحكومة نفقات تسجل .الخ…المعاشات و الخارج في العسكري السلك نفقات
 .الدائن الجانب في البلد في األجنبیة الحكومات ونفقات المدین
ü من سبق فیما تسجل لم التي والمدفوعات اإلیرادات كل البند هذا تحت تندرج:أخرى  خدمات 

 ذلك غیر و األدبیة الحقوق عن المختلفة،عوائد واألفالم،العموالت اإلعالن نفقات :منها نذكر حسابات،
 1.األغراض من
  

 

  حاالت العجز و الفائض في المیزان التجاري  :ثالثا 

یعتبر المیزان التجاري أحد األرقام المهمة في اإلقتصاد لما للتجارة الخارجیة من أهمیة كبیرة وما حظیت 
به مؤخرا من أهمیة و تركیز من قبل المستثمرین ، تعتبر أهمیة هذا الرقم نابعة من كون أن الدولة التي 

مما یعني أن حجم اإلنتاج  یكون عندها فائض في المیزان التجاري فستكون تصدر أكثر مما تستورد
المنافسة سعرا وجودا في السوق المحلي و في السوق الخارجي و ما سیكون فیها عالیا و أن بضائعها 

یصاحب ذلك من زیادة في اإلنتاج سیكون فیها عالیا و أن بضائعها المنافسة سعرا وجودا في السوق 
اإلنتاج سیكون فیها عالیا و أن بضائعها المحلي و في السوق الخارجي وما یصاحب ذلك من زیادة في 

المنافسة سعرا وجودا في السوق المحلي و في السوق الخارجي و ما یصاحب ذلك من زیادة في اإلنتاج 

                                                           
  1 حنان لعروق ،سیاسة سعر الصرف و التوازن الخارجي ،مذكرة ماجستیر غیر منشورة ،جامعة منتوري ، قسنطینة ،2004- 2005،ص7
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المحلي و زیادة نسبة الوظائف وزیادة مستوى الرواتب مما یؤدي بالنهایة إلى زیادة اإلنفاق الكلي في 
.و النمو و ینعكس على أسواق األسهم باإلیجاب السوق و الذي یحرك عجلة اإلقتصاد نح  

هناك فترات نمو معینة و التي یصاحبها قوة عملة تلك الدولة نتیجة لقوة إقتصادها مما ولكن مع ذلك فإن 
یجعل التصدیر علیها أصعب نتیجة لغالء عملتها مقابل العمالت األخرى فقد یكون عجز المیزان التجاري 

.یسهل تفسیره من قبل اإلقتصادیین أمرا مفهوما على األقل و  

التأثیر یعتبر طردي مع كل من العملة و مؤشرات األسهم الفائض في المیزان التجاري جید لإلقتصاد 
بشكل عام ألنه یظهر بأن اإلنتاج و التدفقات النقدیة الداخلة للبلد أكثر من التدفق النقدي الخارج بسبب 

ي مصدر دخل آخر لإلقتصاد ، وفي هذه الحالة ترتفع أسعار إرتفاع الصادرات عن الواردات مما یعن
األسهم مترافقة مع إقبال الناس إلى شراء األسهم ذات العوائد المرتفعة ، وحتى یقوم المستورد بشراء السلع 
و الصادرات من إحدى البلدان فإنه یحتاج لشراء عملة ذلك البلد مما یزید من الطلب علیها و یرفع سعر 

لكن مع إستمرار إرتفاع سعر العملة سوف یصل ذلك حدا تصبح قیمة البضائع مرتفعة بالنسبة العملة ، 
.للمستورد مما سوف یؤدي إلى تقلیص قیمة التبادل التجاري   

إلى أما العجز في المیزان التجاري فهو یعبر عن صادرات قلیلة مقارنة بالواردات مما یؤدي إلى تدفق نقد 
لة ، فإن كان العجز مستمرا و مرتفع فهذا یدل على إحتمال إنخفاض اإلنتاجیة و خارج أقل مما یدخل الدو 

إرتفاع معدالت البطالة و التي تعود بالسلب إجماال على اإلقتصاد ، وعلى العكس من حالة الفائض في 
المیزان التجاري فقیمة العملة في حالة العجز التجاري سوف تنخفض بسبب تغلب قوى العرض على 

.مقابل طلب عمالت أجنبیة لتغطیة ثمن الواردات الطلب   

إجماال تؤثر نتیجة المیزان التجاري على قیمة العملة و أسواق األسهم ، ویكون تأثیر الفائض إیجابیا على 
كلیهما أكثر من أن یكون عجزا ،لكن في حال كان هنالك عجز في اإلقتصاد فهذا ال یعني بأن اإلقتصاد 

أو إرتفاع الفائض في المیزان التجاري یعني ذلك المزید من اإلنتاج و الوظائف  لیس جیدا في حالة تحسن
و اإلستثمارات و هذا في النهایة یقود إلى إرتفاع العملة و كذلك ترتفع قیمة األسهم بسبب إرتفاع العوائد 

1.للشركات و الذي یؤدي إلى إقبال أكثر على شراء أسهمها   

                                                           
-2012،جامعة بسكرة ،  غیر منشورة، مذكرة ماجستیر  تأثیر تخفیض قیمة العملة على المیزان التجاريسالمة نجاح ،    1

  46،47.،ص،ص2013
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  2014-2004للفترة في الجزائر الواردات تحلیل تطور:المبحث الثاني 
تمثل الواردات ما ینتج في العالم الخارجي ویستهلك داخل البلد ، والجزائر كدولة مستهلكة لبعض 

المنتجات الخارجیة وذلك لتغطیة إحتیاجتها من اإلستهالك الوطني فهي تعتمد على الواردات الخارجیة ، 
المستوردة من العالم الخارجي و التوزیع الجغرافي لواردات وفي هذا المبحث سنتناول أهم المنتجات 

 . 2014إلى 2004الجزائر وأیضا أهم موردي الجزائر في العالم وذلك في الفترة 

   الجزائریة التركیبة السلعیة للواردات: المطلب األول 
سلعة أخرى وذلك حساب وٕاختلفت قیمة إستیراد كل سلعة على تنوعت وتعددت واردات الجزائر من الخارج 

إلحتیاجات الدولة لها ، و سنتناول في هذا المطلب التركیبة السلعیة للواردات الجزائریة و تطور واردات 
  . 2014- 2004الجزائر خالل الفترة 

  2014-2004خالل الفترة والجدول التالي یوضح تطور التركیبة السلعیة للواردات و قیمتها 
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   2014-2004 الجزائریة

السلع اإلستھالكیة  المجموع
 غیر الغذائیة

التجھیزات 
 الصناعیة

18308 2797 7139 
20357 3107 8452 
21456 3011 8528 
27640 5243 8543 
39479 6397 13093 
39294 6145 15139 
40464 5836 15776 
47247 7328 16050 
50376 9997 13604 
54852 11199 16172 
58330 10287 18906 

  71347 141402 
SOURCE:DIRECTION GENERALE DES DOUANES, STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIER DE 

  2014-2004تطور التركیبة السلعیة للواردات من 

 )06(على الجدول

یمكن ترتیب منتجات السلعیة  )04
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الجزائریة تركیبة السلعیة للوارداتالتطور : )6(جدول

التجھیزات 
 الفالحیة

مواد نصف 
 مصنعة

المواد 
 الخام

و  الطاقة
 المحروقات

المنتجات 
الغذائیة

173 3645 784 173 3597 
160 4088 751 212 3587 
96 4934 843 244 3800 

146 7105 1325 324 4954 
174 10014 1394 594 7813 
233 10165 1200 549 5863 
341 10089 1409 955 6058 
387 10685 1783 1164 9850 
330 10629 1839 4955 9022 
506 11223 1832 4340 9580 
657 12740 1884 2851 11005

3203 95317 15044 16361 75129
DIRECTION GENERALE DES DOUANES, STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIER DE 

L’ALGERIE ;ANNEE2014 

:ویمكن ترجمة ھذا الجدول في الشكل اآلتي

تطور التركیبة السلعیة للواردات من :(4)الشكل

على الجدول من إعداد الطالب باإلعتماد: المصدر   

04الشكل(و من خالل الرسم البیاني  )06(إعتمادا على الجدول رقم 

:للواردات الجزائریة كالتالي

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2004تطور التركیبة السلعیة للواردات 
السلع اإلستھالكیة غیر الغذائیة

التجھیزات الصناعیة

التجھیزات الفالحیة

مواد نصف مصنعة

المواد الخام

الطاقة و المحروقات

المنتجات الغذائیة

الثاني الفصل  

المنتجات 
 

 الواردات
 

 السنوات
 2004 
 2005 
 2006 
 2007 
 2008 
 2009 
 2010 
 2011 
 2012 
 2013 

11005 2014 
 المجموع 75129

DIRECTION GENERALE DES DOUANES, STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIER DE 

 ویمكن ترجمة ھذا الجدول في الشكل اآلتي

 

إعتمادا على الجدول رقم 
 للواردات الجزائریة كالتالي

السلع اإلستھالكیة غیر الغذائیة

التجھیزات الصناعیة

التجھیزات الفالحیة

مواد نصف مصنعة

الطاقة و المحروقات

المنتجات الغذائیة
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أدوات الحفر و التنقیب ، (نالحظ من خالل ما سبق أن التجهیزات الصناعیة : التجهیزات الصناعیة * 
تحتل المرتبة األولى بالنسبة للمجموعات السلعیة األخرى من حیث األهمیة ، وهذا ....) ،معدات النقل 

لمدى أهمیتها في اإلقتصاد الجزائري الذي یسعى إلى النهوض بالقطاع الصناعي من خالل خدمة 
 7139ب 2004، حیث أخذت قیمتها بالتزاید من أدنى قیمة لها خالل سنة  أجل التصدیر  التصنیع من

وقدرت ب  2014من إجمالي الواردات، أما أعلى قیمة لها كانت سنة   %38.99ملیون دوالر أي بنسبة 
  .من إجمالي الواردات     %32.41ملیون دوالر أي بنسبة  18906

تحتل المنتجات نصف مصنعة المرتبة الثانیة في قائمة المواد المستوردة بعد  :المواد نصف مصنعة * 
سلع التجهیزات الصناعیة ، فهي من بین السلع المكملة لتشغیل عجالت اإلنتاج في مختلف قطاعات 

ملیون دوالر  3645ب 2004اإلقتصاد الوطني ، وقد قدرت قیمة المواد نصف المصنعة المستوردة في 
ملیون  12740بقیمة  2014من إجمالي الواردات ، وسجلت أعلى قیمة لها سنة    %19.90أي ما یمثل 

  .%21.84أي بنسبة دوالر 

في المرتبة الثالثة بعد ....) الحبوب ، الحلیب ، السكر( تأتي المنتجات الغذائیة: المنتجات الغذائیة *
ئر من حیث األهمیة ،فقد كانت قیمة التجهیزات الصناعیة و المواد نصف مصنعة في قائمة واردات الجزا

من إجمالي   %19.64ملیون دوالر أي ما یعادل  3597ما یقدر  2004الواردات من المواد الغذائیة في 
من   %18.86ملیون دوالر أي بنسبة   11005بقیمة  2014الواردات و سجلت أعلى قیمة لها في سنة 

  .إجمالي الواردات 

تأتي هذه السلع في المرتبة الرابعة من حیث إحتیاجات الدولة لها فقد : ذائیة السلع اإلستهالكیة الغیر غ* 
من إجمالي  %15.27ملیون دوالر أي بنسبة 2797سجلت قیمة الواردات المستوردة من هاته المنتجات 

من إجمالي %17.63ملیون دوالر أي بنسبة  10287ما یقارب 2014الواردات في حین سجلت في سنة 
  .الواردات 

و مواد الخام والطاقة فتحتل الرتب أما فیما یخص بقیة المنتجات المستوردة من التجهیزات الفالحیة *
األخیرة من حیث األهمیة ، و هذا لتوفر الجزائر على البترول من جهة و منتجات الطاقة و الزیوت 

  .إلخ .....

     :التالي أما من ناحیة تطور الواردات في الجزائر فیمكن توضیحها في الشكل 
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2004 -2014  

  )06( إعداد الطالب بإعتماد على الجدول

نالحظ أن واردات الجزائر في تزاید بشكل 
بقیمة  2004، حیث سجلت الجزائر أقل قیمة في وارداتها سنة 

دوالر أمریكي ، في  58330وذلك بقیمة 
 39479تقدر ب 2008قیمة الواردات في سنة 

وهذا راجع إلنخفاض  دوالر أمریكي 39294
فالزیادة المسجلة للواردات الجزائریة خالل المرحلة 

باط الجزائر باألسواق الخارجیة و لجوئها إلى التحریر التام للتجارة 
.، و اإلنفتاح على العالم الخارجي و التخلي عن اإلكتفاء الذاتي 

یوضح أهم المناطق الجغرافیة التي تتعامل الجزائر مع مجموعة من األسواق الخارجیة و الجدول التالي 
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2004تطور واردات الجزائر من  : (5)الشكل

  )ملیون دوالر أمریكي : (الوحدة

إعداد الطالب بإعتماد على الجدولمن : المصدر 

نالحظ أن واردات الجزائر في تزاید بشكل  )05الشكل ( و الرسم البیاني )06(إعتمادا على الجدول
، حیث سجلت الجزائر أقل قیمة في وارداتها سنة  2014إلى غایة 2004تصاعدي من سنة 

وذلك بقیمة  2014دوالر أمریكي  وسجلت أعلى قیمة لها في سنة 
قیمة الواردات في سنة  فبعدما كانت 2009حین سجلت  تراجع طفیف في سنة 

39294لتصبح قیمة الواردات  2009دوالر أمریكي تراجعت في سنة 

فالزیادة المسجلة للواردات الجزائریة خالل المرحلة ،  سعر البترول و هذا بسبب األزمة المالیة العالمیة 
باط الجزائر باألسواق الخارجیة و لجوئها إلى التحریر التام للتجارة یدل على مدى إرت  2014

، و اإلنفتاح على العالم الخارجي و التخلي عن اإلكتفاء الذاتي 1994

الجزائریةالتوزیع الجغرافي للواردات : المطلب الثاني 

تتعامل الجزائر مع مجموعة من األسواق الخارجیة و الجدول التالي 
.من السلع  تعامل معها الجزائر في وارداتها

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

الثاني الفصل  

إعتمادا على الجدول
تصاعدي من سنة 

دوالر أمریكي  وسجلت أعلى قیمة لها في سنة  18308
حین سجلت  تراجع طفیف في سنة 

دوالر أمریكي تراجعت في سنة 
سعر البترول و هذا بسبب األزمة المالیة العالمیة 

2014إلى 2004

1994الخارجیة سنة  

 المطلب الثاني 

تتعامل الجزائر مع مجموعة من األسواق الخارجیة و الجدول التالي 
تعامل معها الجزائر في وارداتهات  

 

2014
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  2014- 2004أهم موردي الجزائر خالل الفترة :  (7)الجدول

 السنة 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 المجموع
 الدولة

218994 29494 28582 26333 24616 20704 20772 20985 14427 11729 11255 10097 

اإلتحاد 
األوروبي

 

63657 8443 6958 6160 6219 6519 6435 7245 5363 3738 3506 3071 

منظمة 
التعاون و 

التنمیة
)

دون 
الدول 

األوروبیة 
( 

باقي 1097 1058 777 715 659 728 388 579 1652 1213 886 9752
 

الدول 
األوروبیة

 

26578 3796 3468 3590 3931 2380 1866 2179 1672 1281 1249 1166 

أمریكا 
الجنوبیة

 

آسیا  1952 2506 3055 4318 6916 7574 8280 8873 9538 10596 12576 76184
 )

دون 
الدول العربیة 
( 

115 26 _ _ _ _ 2 _ _ _ 31 56 

دول المحیط
 

12771 1958 2416 1555 1760 1262 1089 705 621 493 387 525 

الدول العربیة 
)

دون 
ب 

المغر
العربي

( 

5824 711 1023 807 691 544 748 395 284 235 217 169 

ب 
دول المغر

العربي
 

4198 440 596 741 578 396 350 395 231 148 148 175 

باقي الدول 
اإلفریقیة

 

SOURCE :  WWW.MINCOMMERCE.GOV.DZ   / WWW.ONS.DZ 
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2014-2004أهم موردین الجزائر خالل الفترة 

  
  )07(من إعداد الطالب إعتمادا على الجدول

أعاله أن اإلتحاد األوروبي یحتل المرتبة 
األولى من حیث الواردات التي تسجلها الجزائر ، فنجد أن اإلتحاد األوروبي یسجل النسبة األكبر من 

في المرتبة الثانیة  ، وتلیها آسیا 2014
تأتي منظمة التعاون و ، وفي المرتبة الثالثة 

و إحتلت المرتبة   %6.5، وبعدها أمریكا الجنوبیة في المرتبة الرابعة وبنسبة 
وتلتها كل من باقي الدول األوروبیة و دول 

في المراكز األخیرة وبنسب بین 

منظمة التعاون و 
دون الدول (التنمیة

)  األوروبیة 
14%

باقي الدول األوروبیة 
2%

أمریكا الجنوبیة 
6%

دون الدول ( آسیا 
)العربیة 

22%

دول المحیط
0%

دون (الدول العربیة 
)المغرب العربي

3%
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: و یمكن ترجمة هذا الجدول في الرسم التالي 

أهم موردین الجزائر خالل الفترة : (6)الشكل

من إعداد الطالب إعتمادا على الجدول: المصدر 

أعاله أن اإلتحاد األوروبي یحتل المرتبة  )06الشكل ( و الرسم البیاني )07(الجدولیالحظ من خالل 
األولى من حیث الواردات التي تسجلها الجزائر ، فنجد أن اإلتحاد األوروبي یسجل النسبة األكبر من 

2014لسنة    %50.56حیث التوزیع الجغرافي للواردات وذلك بنسبة 

، وفي المرتبة الثالثة  2004والتي عرفت تحسنا ملحوظا منذ سنة  %
، وبعدها أمریكا الجنوبیة في المرتبة الرابعة وبنسبة   14.47%

وتلتها كل من باقي الدول األوروبیة و دول ،   %3.35الخامسة كل من الدول العربیة وذلك بنسبة 
في المراكز األخیرة وبنسب بین المغرب العربي و دول المحیط و باقي الدول اإلفریقیة 

0.04%  .  

اإلتحاد األوروبي
51%

آسیا 

الدول العربیة 
المغرب العربي

دول المغرب العربي
1%

باقي الدول اإلفریقیة
1%

الثاني الفصل  

 و یمكن ترجمة هذا الجدول في الرسم التالي 

یالحظ من خالل 
األولى من حیث الواردات التي تسجلها الجزائر ، فنجد أن اإلتحاد األوروبي یسجل النسبة األكبر من 

حیث التوزیع الجغرافي للواردات وذلك بنسبة 
 %21.56بنسبة 

14.47التنمیة بنسبة 

الخامسة كل من الدول العربیة وذلك بنسبة 
المغرب العربي و دول المحیط و باقي الدول اإلفریقیة 

0.04إلى%1.51
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  2014لواردات الجزائر في العالم لسنةالتوزیع الجغرافي :  (7)الشكل

  CNISو اإلحصاء التابع للجمارك  المركز الوطني لإلعالم األلي: المصدر

   2014لسنة الواردات  أهم شركاء الجزائر في :المطلب الثالث 

و الشكل الموالیین أهم الدول التي تتعامل معها الجزائر في تجارتها الخارجیة في مجال   یبین الجدول
  .یوضح لنا مدى إرتباط الجزائر باألسواق الخارجیة  اإلستیراد  و
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  2014لسنة ) 

 CNISو اإلحصاء التابع للجمارك 

  2014أهم الشركاء في الواردات لسنة 

  CNISو اإلحصاء التابع للجمارك 

 %النسبة
14,05 
10,87 

8,54 
8,54 
6,47 

4,9 
3,64 
3,31 
2,37 
2,05 
2,43 
2,79 
1,82 

2 
1,58 

75,36 
100 
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) موردي(أهم شركاء الجزائر :  (8)الجدول

و اإلحصاء التابع للجمارك  اآلليالمركز الوطني لإلعالم : المصدر

  :   في الشكل التالي )08(ویمكن ترجمة الجدول

أهم الشركاء في الواردات لسنة : )8(الشكل 

و اإلحصاء التابع للجمارك  اآلليالمركز الوطني لإلعالم : المصدر 

             الدولة )ملیون دوالر(القیمة 
 الصین 8197
 فرنسا 6342
 إیطالیا 4983
 إسبانیا 4982
 ألمانیا 3774
 و م أ  2858
 تركیا 2123
 األرجنتین 1932
 برازیل 1380
 الھند 1195
 بریطانیا 1419
 كوریا 1625
 ھوالندا 1060
 سویسرا 1169

 بلجیكا 920
 المجموع الفرعي  43959
 المجموع 58330

الثاني الفصل  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ویمكن ترجمة الجدول

الدولة
الصین
فرنسا
إیطالیا
إسبانیا
ألمانیا
و م أ 
تركیا

األرجنتین
برازیل

الھند
بریطانیا
كوریا

ھوالندا
سویسرا
بلجیكا

المجموع الفرعي 
المجموع
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سجلت أكبر مورد جدید للجزائر  2014أعاله یتضح لنا أن سنة ) 08(و الشكل  )08(من خالل الجدول
 8197بعدما كانت فرنسا في السابق فقد أصبحت الصین أول مورد للجزائر وذلك بقیمة و هي الصین 

وخیر دلیل على ذلك غزو المنتجات الصینیة األسواق الجزائري بشكل  % 14.05ملیون دوالر أي بنسبة 
م ، ث %10.87ملیون دوالر أي بنسبة  6342مذهل ، وتأتي فرنسا في المرتبة الثانیة بعد الصین بقیمة 

، أما المرتبة  %8.54ملیون دوالر بنسبة  4983تأتي كل من إیطالیا و إسبانیا في المرتبة الثالثة بقیمة 
 2858، وبعدها جاءت و م أ بقیمة  % 6.47ملیون دوالر أي بنسبة  3774الرابعة عادت أللمانیا بقیمة 

 3.64، وجاءت في المركز األخیر باقي الدول األخرى بنسب متفاوتة بین  %4.9ملیون دوالر أي بنسبة 
  .    %1.58و  %

  )2014-2004(تحلیل تطور الصادرات في الجزائر :المبحث الثالث 

سنحاول من خالل هذا المبحث إلى تحلیل الصادرات الجزائریة و ذلك من خالل تقدیم الهیكل السلعي 
  .لشركاء ومعرفة الزبائن التجاریین للجزائر لصادرات الجزائر ثم عرض أهم ا

  2014-2004التركیبة السلعیة للصادرات : المطلب األول 

بإعتبار الجزائر دولة نفطیة فقد سیطرت المحروقات على صادراتها فهي تأخذ حصة األسد في صادرات 
، الجزائریة وقیمتها الجزائر للخارج ، وفي هذا المطلب سنحاول تقدیم أهم التركیبة السلعیة للصادرات

   . 2014- 2004خالل الفترة  وتطور الصادرات الجزائریة 

  . 2014- 2004و الجدول التالي یوضح التركیبة السلعیة لصادرات الجزائر خالل الفترة 
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  2014- 2004تطور التركیبة السلعیة لصادرات الجزائر خالل 

 المجموع

السلع 
غیر  اإلستھالكیة

 الغذائیة
التجھیزات 
 الصناعیة

التجھیزات 
 الفالحیة

32083 14 47 
46001 19 36 
54612 43 44 
60162 35 46 
79297 32 67 
45194 49 42 
57052 30 30 
73489 15 35 
71865 19 32 
65917 17 27 
62954 10 15 

  283 421 

    SOURCE : DIRECTION GENERALE DES DOUANES, STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIER DE 

L’ALGERIE

2014    

  2014-2004تطور التركیبة السلعیة للصادرات 

  ) 09(باإلعتماد على الجدول 

ترتكز بشكل كبیر على نالحظ أن صادرات الجزائر 
قیمة صادرات الطاقة و  ، فقد تزایدت
سنة ملیون دوالر  31302من  انتقلت

0
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تطور التركیبة السلعیة لصادرات الجزائر خالل :  )9(الجدول

التجھیزات 
الفالحیة

مواد نصف 
 المواد الخام مصنعة

و  الطاقة
  المحروقات

المنتجات 
 الغذائیة

0 571 90 31302 59
0 651 134 45094 67
0 828 195 53429 73
0 993 169 58831 88
0 1384 334 77361 119
0 692 170 44128 113
0 1056 94 55527 315
0 1496 161 71427 355
0 1527 168 69804 315
0 1610 109 63752 402
0 2350 110 60146 323
0 13158 1734 630801 2229

    DIRECTION GENERALE DES DOUANES, STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIER DE 

L’ALGERIE ;ANNEE2014 

2014- 2004والشكل التالي یترجم التركیبة السلعیة لصادرات الجزائر 

تطور التركیبة السلعیة للصادرات :  )9(الشكل

باإلعتماد على الجدول  من إعداد الطالب: المصدر 

نالحظ أن صادرات الجزائر  ) 09الشكل (و الرسم البیاني )09(من خالل الجدول
، فقد تزایدت من إجمالي الصادرات % 97بنسبة  الطاقة و المحروقات

انتقلتفقد  2008إلى سنة  2004 بشكل متصاعد من سنة

2010 2011 2012 2013 2014

السلع اإلستھالكیة غیر الغذائیة

التجھیزات الصناعیة

التجھیزات الفالحیة

مواد نصف مصنعة

المواد الخام

الطاقة و المحروقات

المنتجات الغذائیة

الثاني الفصل  

الجدول

المنتجات 
الغذائیة   

59 2004 
67 2005 
73 2006 
88 2007 

119 2008 
113 2009 
315 2010 
355 2011 
315 2012 
402 2013 
323 2014 

 المجموع 2229

 DIRECTION GENERALE DES DOUANES, STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIER DE 

والشكل التالي یترجم التركیبة السلعیة لصادرات الجزائر 

من خالل الجدول
الطاقة و المحروقات

بشكل متصاعد من سنةالمحروقات 

السلع اإلستھالكیة غیر الغذائیة

التجھیزات الصناعیة

التجھیزات الفالحیة

مواد نصف مصنعة

الطاقة و المحروقات

المنتجات الغذائیة
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من  إنخفضت صادرات الجزائر 2009، وفي سنة   2008في سنة  ملیون دوالر 77361إلى  2004
ول اإلقتصاد العالمي حالة ملیون دوالر وهذا راجع لألزمة المالیة العالمیة ودخ 44128المحروقات لتصبح 
عادت  2010على الطلب وبالتالي أثر على مداخیل الدول النفطیة ، وفي سنة  من الركود أثر سلبا

زادت لتبلغ  2011ملیون دوالر وفي سنة  55527صادرات الطاقة و المحروقات في اإلرتفاع بقیمة 
اقص لتبلغ قیمتها في سنة وبقیت في تن 2012ملیون دوالر، وعاودت اإلنخفاض في سنة  71427

وذلك بسبب إنخفاض أسعار البترول التي شهدتها الجزائر في   ملیون دوالر 60146ما یقارب ،  2014
  .2014السنوات األخیرة و خاصة في سنة 

كانت ال تشكل إال الجزء  2014- 2004أما صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات خالل الفترة 
وذلك رغم كل اإلجراءات التي إتخذتها الجزائر للنهوض بإقتصادها وعدم الضئیل جدا من الصادرات 

إعتمادها على المحروقات فقد باءت كل محاولتها بالفشل ، األمر الذي جعل الجزائر تحت رحمة الثروة 
  .النفطیة وتذبذبات أسعار السوق  العالمیة

  الجزائریة تالتوزیع الجغرافي للصادرا: المطلب الثاني 

من خالل هذا المطلب إلى تقدیم المناطق الجغرافیة التي تتوزع علیها صادرات الجزائر وأهم سنحاول 
  .2014-2004زبائن الجزائر خالل الفترة 

  2014- 2004والجدول التالي یوضح التوزیع الجغرافي لصادرات الجزائر خالل
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  2014- 2004التوزیع الجغرافي لصادرات الجزائر خالل :  )10(الجدول

 SOURCE  : WWW.MINCOMMERCE.GOV.DZ  / WWW.ONS.DZ 

 

 

 

 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004  
اإلتحاد  17396 25593 28750 26833 41246 23186 28009 37307 39797 42773 40520

 األوروبي

10482 12202 20029 24059 20278 15326 28614 25387 20546 14963 11054 

منظمة 
التعاون و 

دون (التنمیة
الدول 

األوروبیة 
( 

باقي الدول  91 15 7 7 10 7 10 102 36 51 49
 األوروبیة

أمریكا  1902 3124 2398 2596 2875 1841 2620 4270 4228 2965 3005
 الجنوبیة

4851 4241 4683 5168 4082 3320 3765 4004 1792 1218 686 
دون ( آسیا 

الدول 
 )العربیة 

دول  0 0 0 55 0 0 0 41 0 0 0
 المحیط

721 869 958 810 694 564 479 479 591 621 521 

الدول 
العربیة 

دون (
المغرب 
 )العربي

3248 2749 2073 1586 1281 857 1626 760 515 418 407 
دول 

المغرب 
 العربي

باقي الدول  26 49 14 42 365 93 79 146 62 67 80
 اإلفریقیة

 المجموع 32083 46001 54613 60163 78980 45194 57053 73489 71866 65917 62956
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  2014التوزیع الجغرافي للصادرات  لسنة 

  )10(على الجدول 

للتوزیع الجغرافي لصادرات الجزائر نجد 
وذلك  2014إلى غایة  2004أن اإلتحاد األوروبي یحتل الصادرة فقد حافظ على الرتبة األولى منذ سنة 

،   2009و  2007 فیف في سنتي 
فقد بلغت صادرات الجزائر لإلتحاد األوروبي سنة 
، و تأتي منظمة التعاون و التنمیة في المرتبة الثانیة بعد اإلتحاد 

فقدرت قیمة صادرات الجزائر  %
ملیون دوالر فبقیت في اإلرتفاع إلى أن بلغت 

إنخفضت لتصبح قیمتها  2009ملیون دوالر، وفي سنة 
ملیون  24059و  20287بقیمة  2011

ملیون دوالر ، و  10482بقیمة  2014
فقد شهدت دول آسیا إقبال على صادرات الجزائر لتبغ أقصاها 

ملیون دوالر ، ثم تأتي كل  4851بقیمة 
في المراكز  من دول المغرب العربي و أمریكا الجنوبیة و الدول العربیة وباقي الدول األوروبیة و اإلفریقیة 

.  

17%

0%
5%

8% 0%

1%

5% 0%

التوزیع الجغرافي للصادرات

تحلیل تطور المیزان التجاري الجزائري..... الثاني

 

57 

: )10(والشكل التالي یترجم الجدول

التوزیع الجغرافي للصادرات  لسنة : )10(الشكل

على الجدول  باإلعتماد من إعداد الطالب: المصدر 

للتوزیع الجغرافي لصادرات الجزائر نجد الموضحان  )10الشكل (و الرسم البیاني) 10(من خالل الجدول 
أن اإلتحاد األوروبي یحتل الصادرة فقد حافظ على الرتبة األولى منذ سنة 

فیف في سنتي من إجمالي باقي مجموعات الدول رغم التراجع الط
فقد بلغت صادرات الجزائر لإلتحاد األوروبي سنة فیعد اإلتحاد األوروبي الزبون األول لصادرات الجزائر 

، و تأتي منظمة التعاون و التنمیة في المرتبة الثانیة بعد اإلتحاد ملیون دوالر  40520ما یعادل 
%17لصادرات الجزائریة بنسبة األوروبي  من حیث التوزیع الجغرافي 

ملیون دوالر فبقیت في اإلرتفاع إلى أن بلغت  11054ما یقارب  2004لمنظمة التعاون و التنمیة سنة 
ملیون دوالر، وفي سنة  28614بقیمة  2008أعلى قیمة لها في سنة 

2011و 2010اإلرتفاع في سنتي ثم عاودت  ملیون دوالر

2014دوالر على التوالي ، لتعاود اإلنخفاض لتبلغ أدنى قیمة لها سنة 

فقد شهدت دول آسیا إقبال على صادرات الجزائر لتبغ أقصاها   %8تأتي آسیا في المرتبة الثالثة بنسبة 
بقیمة  2014 لتبلغ فياض فدوالر لتبدأ في اإلنخملیون 

من دول المغرب العربي و أمریكا الجنوبیة و الدول العربیة وباقي الدول األوروبیة و اإلفریقیة 
.األخیرة من حیث تعاملها مع الجزائر في الصادرات بنسب متفاوتة 

64%

%

التوزیع الجغرافي للصادرات
اإلتحاد األوروبي

دون الدول (منظمة التعاون و التنمیة

باقي الدول األوروبیة 

أمریكا الجنوبیة 

الثاني الفصل  

 والشكل التالي یترجم الجدول

 

من خالل الجدول 
أن اإلتحاد األوروبي یحتل الصادرة فقد حافظ على الرتبة األولى منذ سنة 

من إجمالي باقي مجموعات الدول رغم التراجع الط % 64بنسبة 
فیعد اإلتحاد األوروبي الزبون األول لصادرات الجزائر 

ما یعادل  2014
األوروبي  من حیث التوزیع الجغرافي 

لمنظمة التعاون و التنمیة سنة 
أعلى قیمة لها في سنة 

ملیون دوالر 15326
دوالر على التوالي ، لتعاود اإلنخفاض لتبلغ أدنى قیمة لها سنة 

تأتي آسیا في المرتبة الثالثة بنسبة 
ملیون  5168سنة 

من دول المغرب العربي و أمریكا الجنوبیة و الدول العربیة وباقي الدول األوروبیة و اإلفریقیة 
األخیرة من حیث تعاملها مع الجزائر في الصادرات بنسب متفاوتة 

منظمة التعاون و التنمیة
)  األوروبیة 

باقي الدول األوروبیة 
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  2014لسنة  في الصادرات الجزائر زبائنأهم : المطلب الثالث 

تتعامل الجزائر في مجال التصدیر مع العدید من الدول في العالم ، ویمكن معرفة أهم الدول التي تستورد 
  .من خالل الجدول الموالي  2014من الجزائر خالل سنة 

  2014أهم زبائن الجزائر في الصادرات :  )11(الجدول

 الدولة )دوالرملیون (القیمة % النسبة
 إسبانیا 9713 15,43
 إطالیا 8369 13,29
 بریطانیا 5482 8,71

 فرنسا 6744 10,71
 و م أ 4691 7,45
 ھوالندا 5080 8,07
 كندا 1547 2,46
 برازیل 2709 4,3

 تركیا 2905 4,61
 الصین 1817 2,89
 بلجیكا 2155 3,42
 تونس 1584 2,52
 البرتغال 1635 2,6

 المغرب 1381 2,19
 الیابان 1257 2

 المجموع الفرعي 57069 90,65
 المجموع 62954 100

SOURCE:WWW.ONS.DZ                                          
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 2014أهم الشركاء في الصادرات لسنة : )11(الشكل 

  
  CNISالمركز الوطني لإلعالم األلي و اإلحصاء التابع للجمارك : المصدر 

 2014أعاله یتضح أن إسبانیا هي أول عمیل للجزائر في سنة ) 11(و الشكل ) 11(من خالل الجدول 
من مجموع الدول األخرى ،   % 15.43ملیون دوالر بنسبة  9713حیث إحتلت المرتبة األولى بقیمة 

أما   %13.29ملیون دوالر أي بنسبة  8369في المرتبة الثانیة بعد إسبانیا و ذلك بقیمة  وجاءت إطالیا
ثم تلیها بریطانیا بقیمة  % 10.71 ملیون دوالر أي بنسبة 6744فرنسا فجاءت في الرتبة الثالثة بقیمة 

ثم   % 8.07ملیون دوالر أي بنسبة   5080وبعدها هولندا بقیمة  % 8.71ملیون دوالر بنسبة  5482
ز األخیرة  باقي الدول األخرى ك، وتأتي في المرا %7.45ملیون دوالر أي بنسبة  4691أمریكا بقیمة 

  .  % 2إلى  %4.61بنسب متفاوتة من 

  2014-2004وضعیة المیزان التجاري الجزائري من : المبحث الرابع 

ري و تحلیل تطوره من سنة سنحاول من خالل هذا المبحث إسقاط الضوء على المیزان التجاري الجزائ
و سنقارن بین صادرات الجزائر من المحروقات و خارج المحروقات وبین صادرات  2014إلى 2004

 .الجزائر و وارداتها 
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  2014- 2004خالل الفترة 

المحروقات و خارج المحروقات وتطور إجمالي 
.   

  2014- 2004تطور صادرات و واردات الجزائر 

2014 2013 2012 2011 2010 2009

2810 2165 2062 2062 1526 1066

60146 63752 69804 71427 55527 44128

62956 65917 71866 73489 57053 45194

58330 
 54852 50376 47247 40464 39294

  2014- 2004تطور صادرات و واردات الجزائر 

  
  )12(باإلعتماد على الجدول 

0

20000

40000

60000

80000

100000

2004 2005 2006 2007 2008

تطور كل من صادرات و واردات الجزائر

تحلیل تطور المیزان التجاري الجزائري..... الثاني

 

60 

خالل الفترة  تحلیل و مقارنة بین صادرات و واردات الجزائر:

المحروقات و خارج المحروقات وتطور إجمالي  یبین الجدول التالي تطور كل من صادرات الجزائر من
. 2014-2004الصادرات و إجمالي الواردات الجزائري خالل الفترة

تطور صادرات و واردات الجزائر :  )12(الجدول 

2009 2008 2007 2006 2005 

1066 1937 1332 1158 1099 

44128 77361 58831 53456 43937 

45194 79298 60163 54614 45036 

39294 39479 27640 21456 20357 

www.algex. Dz :SOURCE  

تطور صادرات و واردات الجزائر : )12(الشكل

باإلعتماد على الجدول الطالب  من إعداد: المصدر 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

تطور كل من صادرات و واردات الجزائر

إجمالي الواردات

إجمالي الصادرات

صادرات المحروقات

الصادرات خارج المحروقات

الثاني الفصل  

:المطلب األول 

یبین الجدول التالي تطور كل من صادرات الجزائر من
الصادرات و إجمالي الواردات الجزائري خالل الفترة

2004  

788 

ت 
صادرا

ال
خارج 

ت
المحروقا

 

30980 

ت 
صادرا

ت
المحروقا

 

31768 

إجمالي 
ت
صادرا

ال
 

18308 

إجمالي 
ت
الواردا

 

إجمالي الواردات

إجمالي الصادرات

صادرات المحروقات

الصادرات خارج المحروقات
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السابقین أن صادرات الجزائریة من المحروقات في تطور  )12(و الشكل )12(نالحظ من خالل الجدول
،  2009أین تراجعت صادرات الجزائر من المحروقات في سنة  2008إلى غایة  2004مستمر من سنة 

شهدت إنخفاض  2014إلى غایة  2012، وفي سنة  2011وبعدها عاودت في اإلرتفاع إلى غایة 
مقارنة بصادراتها من  ةالقلیل النسبة ت فهي ال تمثل إالملحوظ ، أما صادرات الجزائر خارج المحروقا

ما عدا تسجیلها إنخفاض في   2014- 2004ونالحظ أنها في تطور مستمر خالل الفترة  المحروقات
، فبمقارنتنا لصادرات الجزائر من ملیون دوالر2810ب  2014، لتبلغ أعلى قیمة لها في سنة  2009سنة

محروقات نجد أن صادرات الجزائر من المحروقات تأخذ حصة األسد المحروقات و صادراتها خارج ال
لكون الجزائر دولة نفطیة وٕاقتصادها یرتكز على قطاع المحروقات ، أما الصادرات خارج  % 97بنسبة 

المحروقات فهي تمثل الجزء الضئیل من صادرات الجزائر ،أما عن إجمالي الصادرات و إجمالي الواردات 
وهذا ماجعل المیزان  2014- 2004تغلب الصادرات على الواردات خالل طول الفترة ظ في الجزائر فنالح

   . التجاري الجزائري موجبا طوال الفترة 

 2014- 2004 الجزائريتحلیل وضعیة المیزان التجاري : المطلب الثاني 

  2014- 2004 الجزائري تطور المیزان التجاري: )13(الجدول 

 السنة 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

رصید المیزان  13460 24679 33158 32523 39819 5900 16589 26242 21490 11065 4626
 التجاري

  )12(باإلعتماد على الجدول  من إعداد الطالب: صدر الم

 :ویمكن ترجمة الجدول في الشكل التالي 
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 2014- 2004رصید المیزان التجاري الجزائري : )13(الشكل 

  
  )13(باإلعتماد على الجدول  من إعداد الطالب: المصدر 

 2014- 2004أعاله أن رصید المیزان كان موجبا خالل الفترة  )13(والشكل )13(یالحظ من الجدول
 2008ملیون دوالر لیصل إلى أعلى قیمة له في سنة  13460بقیمة 2004وشهد إرتفاع مستمرا من سنة 

سجل إنخفاض  2009ملیون دوالر وهي أعلى قیمة سجلها في هاته الفترة ، وفي سنة  39819أین سجل 
ویعود السبب هنا إلى الظروف اإلقتصادیة في هذا العام و األزمة المالیة  ملیون دوالر 5900كبیر بقیمة

العالمیة التي أدت إلى إنخفاض الطلب على البترول و إنخفاض أسعارها، لیعاود اإلرتفاع من جدید في 
ملیون دوالر على التوالي ، و في سنة  26242ملیون دوالر و 16589بقیمتي  2011و  2010سنتي 
لیصل إلى أدنى  ملیون دوالر 21490صید المیزان التجاري في اإلنخفاض المستمر بقیمة عاود ر  2012

 2014ملیون دوالر ، فقد سجلت سنة  4626وذلك بقیمة  2014قیمة سجلها في هاته الفترة في سنة 
و إنخفاض كبیر في رصید المیزان التجاري و هذا راجع إلى إنخفاض في أسعار البترول في هذه السنة 

    . تفاع واردات الجزائر كما رأینا سابقا إر 
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  :خالصة 

یعد المیزان التجاري المؤشر الذي تقاس به الوضعیة اإلقتصادیة ألي بلد كان و هذا بمعرفة وتحدید حالته 
  .التي تكون إما فائض أو عجز

ئر ترتكز على فبعد تحلیلنا لكل من التركیبة السلعیة للصادرات و الواردات و جدنا أن واردات الجزا
التجهیزات الصناعیة و المواد النصف مصنعة أما صادراتها فقد أخذت الطاقة و المحروقات حصة األسد 

مع الجزائر في من إجمالي الصادرات ، أما من خالل تحلیلنا ألهم المتعاملین  %97من صادراتها بنسبة
  . التجارة الخارجیة وجدنا أن المورد األول للجزائر هي الصین ، و أول زبون لها هي إسبانیا 

ومن خالل تحلیلنا لوضعیة المیزان التجاري الجزائري خالل الفترة المدروسة كان موجبا طول الفترة وسجل 
التي  ریة وٕانخفاض في أسعار البترولوهذا راجع للظروف اإلقتصادیة الجزائ 2014أدنى قیمة له في سنة 

  . مر بها اإلقتصاد الجزائري
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:تمهید   

حیث شهدها العالم التجاري الدولي ،إن الجزائر كقطر من هذا العالم ، لم تبقى بمعزل عن التحوالت التي 
شرعت الدولة مع بدایة األلفیة الجدیدة إلى تحریر تجارتها الخارجیة و توقیعها إلتفاق الشراكة مع دول 

.اإلنضمام في المنظمة العالمیة للتجارةاإلتحاد األوروبي ورغبتها في   

الخدمات ، و ل من المبادالت التجاریة للسلع وٕانطالقا من فكرة كون أن النظام العالمي للتجارة الدولیة یتشك 
قسمنا هذا الفصل إلى ثالث  ولما لتلك العالقات من مزایا حسنة تعود على إقتصادیات هذه الدول ، فقد

مراحل تحریر التجارة الخارجیة ، أما المبحث الثاني تناولنا فیه تحریر  مباحث حیث یتناول المبحث األول 
مستقبل التجارة أما المبحث الثالث فقد خصصناه لالتجارة الخارجیة للجزائر في ظل الشراكة األوروجزائریة ،

  .و أفاقها الخارجیة الجزائریة في حال اإلنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة
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2002-1962التجارة الخارجیة في الجزائر تحریر مسار: المبحث األول   

نظرا لألهمیة الكبیرة لقطاع التجارة الخارجیة و المتمثلة في كونه حلقة الربط بین الجزائر و العالم الخارجي 
حرصت الدولة منذ السنوات األولى لإلستقالل على وضع هذا القطاع تحت دائرة الرقابة و لكن إبتداء من سنة 

و تنظیمیا ، ولكن مع المشاكل التي عرفتها الجزائر  إنتقلت الدولة إلى إحتكار هذا القطاع إحتكارا إداریا 1971
فرض علیها الشروع في إصالحات إقتصادیة عمیقة و لجوءها إلى المؤسسات الدولیة الذي  1986إبتداء من 

مست جمیع القطاعات بما فیها قطاع التجارة الخارجیة الذي عرف تحریرا تدریجیا في إطار اإلنفتاح 
. 1قتصاد السوقاإلقتصادي و التحول إلى إ  

1969-1963مرحلة الرقابة على التجارة الخارجیة :المطلب األول   

لقد تمیزت هذه المرحلة بإتخاذ سلسلة من اإلجراءات التي تهدف في مجملها إلى حمایة اإلقتصاد الوطني 
هذا اإلستعماریة و لیها من طرف القوى الناشئ من المنافسة األجنبیة و تخلیص البالد من الوصایة المفروضة ع

بإقامة عالقات إقتصادیة أوسع مع بلدان أخرى و تنشیط التجارة الخارجیة ، و قد نص برنامج طرابلس المنعقد 
على ضرورة قیام الدولة بتأمیم التجارة الخارجیة و اإلشراف على تنظیمها بحیث یسمح  1962في شهر جوان 

الواردات و الصادرات على إعتبار أن القطاع التجاري یمثل  هذا التنظیم للدولة من فرض رقابتها الفعلیة على
2.وسیلة ذات أهمیة إستراتجیة لتوجیه السیاسة اإلقتصادیة و مراقبتها   

:ومن أجل تحقیق هذه الرقابة ، عمدت الدولة إلى عدة إجراءات منها   

لصرف ، هذا اإلستقرار كان یث عرفت الجزائر خالل هذه الفترة إستقرارا في سعر اح: الرقابة على الصرف * 
ضروریا بالنظر إلى المرحلة التي كان یعیشها اإلقتصاد الوطني و التي تمیزت بتنمیة كثیفة تتطلب إستثمارات 

.كبیرة   

وفي هذا المجال تم إستحداث معدالت جدیدة و تم تنویع تشكیلتها من أجل حمایة : الرسوم الجمركیة *   

.خارجیة و تشجیع الصناعة التحویلیة اإلقتصاد الوطني من المنافسة ال  

                                                           
، 2012، 11، مجلة الباحث ،عدد  التجارة الخارجیة بین إتفاق الشراكة األورومتوسطیة و اإلنضمام إلى منظمة التجارة العالمیةفیصل بھلولي ،   1

  112جامعة سعد دحلب ،البلیدة ،ص
، جامعة بسكرة ، غیر منشورة ، مذكرة ماجستیر اآلثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمیة على التجارة الخارجیة للجزائر مولحسن آیات هللا ، 2

   61، ص2003
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عملت الحكومة الجزائریة إلى فرض نظام الحصص و إنشاء : نظام الحصص و التجمعات المهیمنة للشراء* 
تجمعات مهیمنة للشراء ، إستنادا إلى مجموعة من الرسوم التنفیذیة قامت بالرقابة على التجارة الخارجیة و كان 

:الهدف من هذا اإلجراء   

.إعادة توجیه الواردات  -   

.كبح الواردات الكمالیة و الحفاظ على العملة الصعبة  -   

.حمایة اإلنتاج الوطني و تحسین المیزان التجاري في ظل إحتیاطات صرف قلیلة  -   

ورغم هذه اإلجراءات الحمائیة ، إال أن وضعیة المیزان التجاري كانت متذبذبة بین الفائض و العجز كما 
: التالي  یوضحه الشكل  

  1969- 1963خاللتطور المیزان التجاري و التركیبة السلعیة للصادرات و الواردات :  )14(الجدول 

  )الوحدة بالملیون دج(

  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969  
  و  ص  و  ص  و  ص  و  ص  و  ص  و  ص  واردات  صادرات 

الموارد الغذائیة 
و مشتریات 

  أخرى
1151  766  1394  915  1138  781  931  713  579  827  643  712  929  654

الطاقة و 
  المحروقات 

2168  249  1933  35  1690  25  1819  33  2605  50  2902  62  3291  78  

  208  203  242  235  214  108  212  151  253  188  226  148  213  312  المنتجات الخامة
1515  68  1245  74  691  57  615  91  537  57  548  50  609  42  سلع التجهیز 

منتجات نصف 
1361  70  922  202  595  192  523  73  581  52  562  51  431  54  مصنعة 

السلع 
  اإلستهالكیة

20  1109  12  1186  20  1135  15  1057  30  807  41  841  49  1065

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   60  1  سلع أخرى 
4981  4610  4024  4097  3154  3571  3153  3080  3312  3145  3472  3588  3437  3748  المجموع 

  -370  73  418  -73  -167  116  311  المیزان التجاري
المدیریة العامة للجمارك: المصدر   
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  1969- 1963تطور المیزان التجاري الجزائر : )14(الشكل 

 

)14(باإلعتماد على الجدول  من إعداد الطالب: المصدر    

سجلت فائض في  1964و  1963أن الجزائر في سنتي  أعاله) 14(والشكل  )14(یالحظ من خالل الجدول
ملیون دج ،  167بقیمة  1965المیزان التجاري  وبالمقابل عرفت الجزائر عجز في میزانها التجاري سنة 

ویعود هذا العجز إلى إنخفاض قیمة الصادرات ، ویالحظ أیضا من خالل الجدول أن أكبر عجز في هذه 
ملیون دج ، ویعود هذا أساسا إلى زیادة في الواردات بشكل ملموس و  370 بقیمة 1969المرحلة كان في سنة 

خاصة من سلع التجهیز و المنتوجات النصف مصنعة و هذا تلبیة إلحیاجات البالد ، ومن جهة أخرى نالحظ 
في حین أن صادرات المحروقات عرفت  1965أن صادرات المواد الغذائیة سجلت تراجعا إبتداءا من سنة 

.إزدهارا خالل نفس الفترة   

1989 - 1970مرحلة إحتكار الدولة للتجارة الخارجیة : المطلب الثاني   

لیفصح عن نوایا السلطة الجزائریة إتجاه قطاع ) 1973-1970(بعد مرحلة الستینات ، جاء المخطط الرباعي 
راءات تنص على إحتكار تم إقرار مجموعة من اإلج 1971التجارة الخارجیة ، حیث و إبتداءا من جویلیة 

فإكتفت الدولة  ،1المؤسسات العمومیة كل واحدة حسب المنتوج المتخصص فیه التجارة الخارجیة من طرف 
غداة إعالن اإلحتكار بإصدار أوامر متفرقة تتضمن مؤسسات عمومیة مزدوجة بصالحیة إحتكار المبادالت 

موحد یتناول تنظیم التجارة صدور تشریع  1973إلى  1970التجاریة ، و لم تشهد فترة   
                                                           

  1 تومي صالح ، عیسى شقبقب، النمذجة القیاسیة لقطاع التجارة الخارجیة ، مجلة الباحث ، العدد 4 ،2006 ، ص32
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، ولقد كانت األهداف 1الخارجیة ، بل على العكس واصلت العمل بآلیات فكرة الرقابة رغم إعالن اإلحتكار 
و التحكم في المیزان التجاري ، كذلك حمایة المتوخاة من نظام اإلحتكار هي حمایة اإلقتصاد الوطني وتنمیته 

بموجب  1974و تكریسه سنة  1970لتجربة من إعالن اإلحتكار سنة ، ولكن أثبتت ا 2الطبقة اإلجتماعیة
أن المؤسسات العمومیة الحائزة على سلطة اإلحتكار أساءت إستغالل هذا اإلمتیاز و مع هذه  74/12األمر 

الظروف شرعت السلطة الجزائریة في اإلعداد لمشروع قانون خاص بوظیفة اإلحتكار ، وهو القانون رقم 
و الذي أعتبر آنذاك كقانون إطار إلحتكار الدولة للتجارة الخارجیة ، لكن  1978- 02-01في  المؤرخ 78/02

هناك عدة إنتقادات وجهت لهذا القانون حیث رأوا فیه أنه مجرد قیود شكلیة على التجارة الخارجیة دون أن 
.3یتضمن سیاسة واضحة   

المركزي  وكان هدف الدولة من وراء اإلحتكار هو التحكم في التدفقات التجاریة و إدماجها في إطار التخطیط 
  .من الواردات تحت رقابة الدولة  %80للنمو اإلقتصادي و اإلجتماعي و كنتیجة لذلك كانت أكثر من  

ردات في هذه الفترة نوضحها في الشكل و فیما یخص تطور المیزان التجاري و التركیبة السلعیة للصادرات و الوا
  :التالي

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                           
  1 عجة الجیاللي ، التجربة الجزائریة في تنظیم التجارة الخارجیة من إحتكار الدولة إلى إحتكار الخواص ،الدار الخلدونیة ،ط 1 ،2007 ، الجزائر ،ص45

  2 زاید مراد ،دور الجمارك في ظل إقتصاد السوق ،أطروحة دكتورة  في العلوم اإلقتصادیة ،جامعة الجزائر ،2006،ص156
  3 عجة الجاللي ، مرجع سابق ، ص ،ص.118،117
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  1989-1970و التركیبة السلعیة للصادرات و الواردات خالل الجزائري تطور المیزان التجاري :)15(الجدول

 )الوحدة بالملیون دج(

  1970  1973  1977  1980  1985  1986  1989  
  و  ص  و  ص  و  ص  و  ص  و  ص  و  ص  واردات  صادرات 

الموارد 
الغذائیة و 
مشتریات 

  أخرى

957  680  872  1218  526  3544  431  7782  281  9728  123  7261  264  19965

التموین 
  الصناعي

427  2422  277  3325  405  9170  476  13680  863  18517  761  16798  1711  25197

الطاقة و 
  707  68927  619  34003  712  63299  854  51715  335  23445  118  6206  112  3456  المحروقات

آالت وسلع 
  التجهیز 

25  1813  42  2377  2  9442  5  11324  17  12492  16  10790  510  15786

معدات 
النقل و 
  لواحقها 

72  691  36  1155  17  4434  1  4176  92  5250  6  4842  371  4075

السلع 
  اإلستهالكیة

42  484  41  678  15  1601  20  2697  12  2714  26  2854  154  4191

  151  -  50  -  78  -  6  -  4  -  5  5  3  1  سلع أخرى 
70072  71937  43394  34935  49491  64564  40519  52648  29475  24410  8876  7479  6205  4981  المجموع 

المیزان 
  1865  -8459  15073  12129  -5065  -1397  -1224  التجاري

  38، ص  مرجع سابقعیسى شقبقب ،  تومي صالح ،: المصدر

  1989- 1970تطور المیزان التجاري الجزائري : )15(الشكل 

  
  )15(باإلعتماد على الجدول  من إعداد الطالب: المصدر 
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أن واردات المنتجات الغذائیة في تزاید مستمر فبعدما كانت أعاله  )15(و الشكل )15(یالحظ من خالل الجدول
رة الزراعیة بصفة ، مما یظهر أن الثو  1989سنة  % 28.49من مجموع الواردات إرتفعت إلى  % 10.95تمثل 

لم یجدي نفعا ، ویتضح كذلك إرتفاع فاتورة إستیراد سلع التموین خاصة و اإلصالح الزراعي بصفة عامة 
وهذا بدایة من السبعینات ، ویعود هذا اإلرتفاع إلى التوجه المتبني خالل هذه الفترة ، حیث الصناعي و التجهیز 

ودها على إحداث قفزة نوعیة في قطاع الصناعات الثقیلة و قطاع المحروقات ، و بهذا تكون ركزت الدولة جه
  . 1980من إجمالي الواردات عام  % 90الواردات من سلع التجهیز و المواد األولیة و نصف المصنعة تمثل 

 % 69.4تمثل أما عن الصادرات فإنه ینحصر في قطاع المحروقات فبعدما كانت نسبة صادرات المحروقات 
، هذه الوضعیة جعلت المحروقات تمثل المورد المالي األول و الوحید  1985عام  % 98إرتفعت إلى 1970سنة 

في الجزائر من العملة الصعبة ، األمر الذي یفسر العجز الوحید المسجل في المیزان التجاري في عشریة 
   .قیمة الدوالر األمریكي  أین تزامن إنخفاض أسعار البترول مع تدهور 1986الثمنینات 

  مرحلة تحریر التجارة الخارجیة : المطلب الثالث 

و التي أدت إلى ركود إقتصادي و  1986مع تفاقم الضغوط المالیة الخارجیة نتیجة تدني أسعار النفط سنة 
تدهور میزان المدفوعات ، باإلضافة إلى عدم نجاح برامج اإلصالحات الذاتیة ، لجأت الدولة للتخفیف من حدة 

،  ةمرحلی تكان اأنههي  اتاإلصالح ه، وأهم ما یمیز هذ1هذه األوضاع إلى تطبیق برامج إصالحیة جذریة 
أنها مرحلة التحریر الخالي من  فالمرحلة األولى كانت عبارة عن تحریر مقید ، أما المرحلة الثانیة فعرفت على

  .القیود ، و أخیرا مرحلة التحریر التام 

  :1991- 1990التحریر المقید للتجارة الخارجیة  مرحلة /أ 

ل إجراء یوجه اإلصالحات نحو تحریر التجارة الخارجیة من قبل الدولة من فقد تم في هذه المرحلة إتخاذ أو 
،الذي تضمن اإلصالحات من خالل  1990أفریل 14المؤرخ في  90/10خالل قانون النقد و القرض رقم 

  2.حریة اإلستثمار األجنبي و ما یتعلق بمجال اإلستیراد و التصدیر 

فقد تمیزت السیاسة التجاریة خالل هذه الفترة باإلعتماد على نمط التسییر اإلقتصادي الذي ساد آنذاك حیث 
لإلستیراد إحتكاریة إلى مؤسسات عامة معینة و تخضع باقي المؤسسات إلى ترخیص منحت الحكومة حقوقا 

                                                           
  1 عدیسة شھرة ،أثر الجانب المالي للشراكة األوروجزائریة على اإلقتصاد الجزائري،مذكرة ماجستیر ،جامعة بسكرة ،2008،ص11

  2   تومي صالح ، عیسى شقبقب، مرجع سابق، ص32
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ص اإلجمالي للواردات إضافة إلى مسبق من البنك المركزي لدفع قیمة السلع المستوردة و كذلك إقرار الترخی
إشعارات الصرف التي تحكم المؤسسات ، كذلك إقصاء الوسطاء و الخواص في مجال التجارة الخارجیة ، 

  .1)نظام الحصص(وتوسیع نظام الرقابة على الواردات 

  :1993-1992مرحلة التحریر الجزئي للتجارة الخارجیة / ب

عن سابقتها من سلبیات دعت إلى مراجعة بعض اإلجراءات و دفع لقد جاءت هذه المرحلة جراء ما إنبثق  
لتدخل الدولة في السیاسة التجاریة ، غیر أنه تدخل ال یرمي إلى إلغاء النصوص الخاصة بتحریر التجارة 

الخارجیة ولكن بغیة تأطیر عملیات التجارة الخارجیة لمعالجة القرارات السابقة المتعلقة بالتمویل و النقد 
بي و ضبط مجال نطاق الواردات ، التي أثرت سلبا على الدین الخارجي و العملة الصعبة فكانت األجن

  :اإلجراءات التالیة 

من أجل وضع إطار تنظیمي لعملیات التجارة الخارجیة  1992أوت 18المؤرخة في  625إصدار التعلیمة 
  :یستهدف بالخصوص 

  .ى العملة الصعبة تعیین معاییر و نظام أولویات واضحین لحصول عل - 

  .إدارة وسائل الدفع الخارجي بدقة أكبر - 

  .حمایة اإلنتاج الوطني  - 

  .تشجیع مختلف العملیات التجاریة شریطة أن ال تجر معها مزایدة من المدیونیة  - 

وضع حد لمشكل التمویل الخارجي و التسییر المحكم لوسائل الدفع الدولیة و أولویات الحصول على العملة  - 
  .الصعبة 

لجنة تضم ( AD-HOCولتحقیق األهداف المذكورة تم إنشاء لجنة خاصة لمتابعة عملیات التجارة الخارجیة 
مكلفة  1992نوفمبر  29في ) ممثلین عن بنك الجزائر ،وزارة الخارجیة و وزارة الصحة یرأسها وزیر التجارة 

الالزمة لضمان إستعمال عقالني للموارد المالیة و بمتابعة العملیات التجاریة یكمن دورها في إتخاذ اإلجراءات 
  .المتعلقة بالحصول على تمویل 

                                                           
-، جامعة بسكرة ،ص 2003، 04، مجلة العلوم اإلنسانیة العدد ، آفاق إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارةشھر زاد زغیب ، لیلى عیساوي   1
   85-83.ص
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  :عرفت هذه التعلیمة إنتقادات الكثیر من المتعاملین و اإلقتصادیین والتي تمثلت في 

المعاملة التمیزیة للقطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص ،من حیث تخفیض اإلعتمادات المالیة الموجهة  - 
  .راد لإلستی

ضغط الواردات إلى أقصى حدودها ما جعلها في صورة أنها تعلیمة تعبر عن إجراءات إقتصاد حرب ،  - 
  .ولذلك لطبیعة التقیید المتطرف في إجراءات تنظیم التجارة الخارجیة 

ة و بالتالي فمن خالل هاته اإلجراءات التي أصدرتها الدولة ، نجد أنها تعود بالسیاسة التجاریة إلى مرحل
الرقابة ، إال أنه لم تستطع الدولة تجسید إجراءاتها ، نتیجة األزمة اإلقتصادیة باإلضافة إلى ندرة الموارد المالیة 

، ما جعلها تعید النظر في طبیعة اإلجراءات المتخذة بما یخدم المصلحة داخلیا و بما یفرضه علیها الواقع 
   1.جیةخارجیا ، متجهة نحو التحریر التام للتجارة الخار 

  ) : 1994إبتداءا من (مرحلة التحریر التام للتجارة الخارجیة / ج

اإلقتصادي و إتخاذ إجراءات واسعة لتحریر  حفي هذه المرحلة شرعت السلطات العمومیة بوضع برامج اإلصال
خدمات التجارة الخارجیة تنفیذا لشروط صندوق النقد الدولي لإلنفتاح على العالم الخارجي لدخول السلع و ال

أفریل  12بتاریخ  13- 94األجنبیة و كذلك دخول رؤوس األموال و بالتالي أصدرت الحكومة التعلیمة رقم 
و التي تأكد على التوجه الجدید لسیاسة التجارة الخارجیة في الجزائر و منذ ذلك التاریخ تم تحریر  1994
- 91ي السجل التجاري وفقا للمرسوم التجاریة بصفة تامة ، فكل شخص طبیعي أو معنوي مسجل ف تالمبادال

أصدر بنك الجزائر الذي أعطى مكانة في التقسیم  13- 94یمكنه ممارسة نشاط اإلستیراد و تبعا للتعلیمة  73
  . 2الدولي الجدید للعمل محاولة بذلك الخروج من اإلقتصاد الریعي

الواردات في هذه الفترة نوضحها في الشكل و فیما یخص تطور المیزان التجاري و التركیبة السلعیة للصادرات و 
  :التالي

  2002-1990و التركیبة السلعیة للصادرات و الواردات خالل الجزائري تطور المیزان التجاري:  )16(الجدول 

  )الوحدة بالملیون دج(  

                                                           
  1 برایس خلیفة ، دراسة تحلیلیة و قیاسیة للمیزان التجاري في الجزائر ، مذكرة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة الجزائر ،2013، ص،ص.62،61

  2 محمد راتول ، تحوالت اإلقتصاد الجزائري ، مجلة علمیة ، العدد23 ،2001، ص49
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  1990  1993  1994  1998  1999  2001  2002  
  و  ص  و  ص  و  ص  و  ص  و  ص  و  ص  واردات  صادرات 

الموارد 
الغذائیة و 
مشتریات 

  أخرى

45
0

  16
90

7
  22

65
  47

55
5

  11
59

  93
51

5
  20

02
2

  14
54

13
2

  

20
17

2
  14

58
66

  22
20

5
  16

99
92

2
  20

44
80

3
  

33
03

8
  

التموین 
  الصناعي

22
16

  26
86

7
  80

77
  98

35
3

  10
79

1
  16

49
98

  18
37

29
  16

34
14

8
  21

68
85

3
  17

81
86

6
  44

26
20

  24
40

98
4

  29
66

14
7

  49
02

98
  

الطاقة و 
  المحروقات

11
86

00
  

84
0

  22
77

82
  

26
79

  30
72

30
  

17
62

  56
66

16
1

  

68
69

4
  81

12
66

5
  

98
70

2
  

14
28

96
81

  

10
27

14
  10

88
98

  14
41

87
15

  

آالت وسلع 
  التجهیز 

54
7

  26
41

5
  

35
6

  40
36

7
  

43
4

  49
59

2
  88

33
  12

79
80

9
  

29
41

8
  15

26
76

4
  

26
64

6
  19

35
36

0
  24

73
90

1
  

34
45

2
  

معدات النقل 
  و لواحقها 

10
7

  11
70

7
  

38  12
23

6
  

72  24
42

9
  23

56
  61

76
64

  16
81

0
  68

34
41

  19
24

4
  82

05
05

  11
35

28
5

  

18
12

8
  

السلع 
  اإلستهالكیة

18
7

  39
80

  69
5

  35
35

  52
0

  48
81

  76
55

  46
90

89
  

92
46

  56
04

13
  

29
61

  64
85

56
  83

84
89

  17
28

7
  

  سلع أخرى 
17

2
  30

2
  

1  31
0

  

-  10
05

  

-  49  -  67
9

  

-  58
3

  28
75

  

-  

  المجموع 

12
22

79
  87

01
8

  23
92

14
  20

50
35

  32
02

06
  34

01
42

  58
88

75
6

  55
23

58
6

  84
05

16
5

  14
54

86
6

  14
80

33
58

  76
48

62
4

  95
70

39
8

  15
01

19
19

  

المیزان 
  544152.1  715473.4  229843.5  36517  -15804  34517  35261  التجاري

  38، ص  مرجع سابقتومي صالح ، عیسى شقبقب ، : المصدر 

  

 2002-1990تطور المیزان التجاري : )16(الشكل 
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   )16(باإلعتماد على الجدول  من إعداد الطالب: المصدر 

 1990أنه رغم الزیادة الملفتة لإلنتباه في الواردات بدایة من ) 16(و الشكل  )16(یالحظ من خالل الجدول 
ویعود هذا العجز إلى إنخفاض أسعار  1995و  1994إال أن المیزان التجاري لم یعرف عجزا إال في سنتي 

اإلرتفاع الكبیر للصادرات بدایة من  ما یمكن تسجیله أیضا هوالبترول و رفع القیود عن اإلستیراد ، 
نتج عنه زیادة  2000دوالر سنة 28.5إلى  1999دوالر سنة  17.9،حیث أن إرتفاع سعر البترول من 2000

  . %50.7في الصادرات ب 

لسلع األجنبیة ، أما فیما یخص التركیبة السلعیة للصادرات و الواردات ، ومع إنفتاح األسواق الجزائریة على ا
 1991في سنة  %54.78تضاعفت الكمیات المستورد من كل فئة ، فلقد إرتفعت المنتوجات الغذائیة بنسبة 

مقارنة بنفس السنة ، أما عن الصادرات و  % 53.14ومنتوجات التموین الصناعي بنسبة  1990مقارنة بسنة
نسبة األكبر من الصادرات ، في حین نسجل نظرا لغیاب صناعة وطنیة تنافسیة ، بقیت المحروقات تمثل ال

    .1تذبذبا في صادرات المواد الغذائیة ناتج عن تذبذب في اإلنتاج الزراعي 

إلى أن الجزائر قد حسنت من لقد أشارت بعض الدراسات فیما یخص درجة اإلنفتاح اإلقتصادي وفي المقابل 
أحد خبراء البنك العالمي أجریت  GILLE GARCIAتشارت دراساأمراكزها مقارنة بفترة ما قبل التسعینات فقد 

  :إلى أن  2002سنة 

                                                           
  1  تومي صالح ،عیسى شقبقب ، مرجع سابق ، ص33

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

1990 1993 1994 1998 1999 2001 2002

2002-1990تطور المیزان التجاري الجزائري

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


الثالث الفصل تحریر التجارة الخارجیة بالجزائر واقع وآفاق .........................  
  

 

75 

 94دولة عربیة و المرتبة  20من أصل  11وضع الجزائر في المرتبة  2002مؤشر الحریة اإلقتصادیة في *
  .دولة  161ضمن 

 70لمرتبة دولة عربیة و ا 16المؤشر المركب للمخاطر القطریة جاءت الجزائر في المرتبة الثاثة من أصل * 
   1.دولة  142من أصل 

  في الجزائر الخارجیة دوافع تحریر التجارة : المطلب الرابع 

إن حریة التجارة الخارجیة لم تكن خیارا بالنسبة للجزائر ، و إنما فرضها التحول نحو إقتصاد السوق ، وبما أن 
النهوض بهذا القطاع ،فقد عرف سیاسة الحمایة المطبقة ضمن المسار اإلشتراكي لم تثبت نجاعتها في 

اإلقتصاد الوطني في ظل سیاسة اإلحتكار التي طبقتها الدولة ظاهرة الندرة مست السلع ذات اإلستهالك الواسع 
و السلع الوسیطیة المستعملة من طرف المؤسسات العامة و الخاصة ذات الطابع اإلقتصادي ، فاإلقتصاد لم 

ا إنتعشت ظاهرة دة ، بل على العكس زاد التبعیة نحو الخارج ، كمیتمكن من تحقیق اإلستقاللیة المنشو 
اإلقتصاد الموازي ، مما أكد للدولة فشل نظام اإلحتكار ، ودفع بها إلى التفكیر في أسلوب جدید یحقق 

اإلستقرار اإلقتصادي والذي تمثل في إنسحاب الدولة من الحقل اإلقتصادي و إكتفائها بلعب دور السلطة 
المقیدة ، وٕالغاء سیاسة اإلحتكار و اإلنفتاح نحو الخارج ،و من أهم األسباب التي دفعت الجزائر إلى ابطة ضال

  :التحریر نجد أسبابا داخلیة و أخرى خارجیة منها 

 :األسباب الخارجیة   - أ

و التي من أهمها وجود أسواق خارجیة معتبرة ، إضافة إلى النمو : التحوالت اإلقتصادیة العالمیة  ¦
لإلقتصادیات الغربیة خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة ، وٕانعدام السیطرة على البنوك المركزیة  الهائل

 .نتیجة لثورة المعلومات و اإلتصاالت و إختالل توزیع الثروات بین الفقراء و األغنیاء 

على ، أحدث صدمة 1990، وتوحید األلمانیتین سنة  1989و ذلك سنة : إنهیار اإلتحاد السوفیاتي  ¦
العالم عامة ، وعلى الجزائر خاصة ، إذ فرض علیها إعادة النظر في سیاستها اإلقتصادیة بعد خروج العالم 
من القطبیة الثنائیة إلى القطبیة األحادیة التي تزعمها المعسكر اللیبرالي ، والذي فرض سیاسته اإلقتصادیة 

 .على العالم بأسره 

                                                           
  1 موسى رحماني ، عاشور فلة ، المؤتمر العلمي الدولي حول األداء المتمیز للمنظمات و الحكومات، 09/08 مارس 2005، جامعة بسكرة ، ص66
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من   %95اد الجزائر على موارد المحروقات بنسبة تفوق إن إعتم: 1986األزمة البترولیة لسنة  ¦
من إیرادات المیزانیة أحدث أزمة حقیقیة عندما إنخفضت أسعار المحروقات   %60إیرادات الصادرات و 

عملة تسدید الصادرات الجزائریة من  –، إضافة إلى إنخفاض سعر صرف الدوالر  1986في سنة 
،  1985دوالر في نهایة  30بعدما كان 1986دوالر سنة  5حیث وصل هذا اإلنخفاض إلى  –المحروقات 

 .فوقع اإلقتصاد الجزائري في األزمة 

  : األسباب الداخلیة  –ب 
التنمویة التي إتبعتها الجزائر و القائمة أساسا على الصناعات الثقیلة إن المخططات : أزمة المدیونیة   ¦

دها ، وبالتالي قامت الدولة بإستثمارات مالیة ضخمة تطلبت لتمویلها قروض تطلبت مبالغ باهظة لتجسی
معتبرة مقابل أن یتم تسدیدها من إیرادات النفط ،إال أن سوء إستعمال هذه القروض في معظم الحاالت 

،أدى إلى فقدان التوازن في اإلستثمار ، وتطور الدیون و معدل خدماتها التي إستنزفت الجزء األكبر من 
اإلحتیاط من الذهب و العمالت األجنبیة ، من جهة و النمو الدیمغرافي وعدم فعالیة طرق التسییر ، من 
جهة ثانیة ، كلها عوامل أدت إلى تصعید األزمة إضافة إلى إنخفاض معدالت النمو ، عجز الجزائر عن 

زائر تختنق بحبل من الدیون اإلستیراد ، وتدهور مستویات اإلنتاج و اإلستثمار و التوظیف ، فقد كانت الج
  :بالعملة الصعبة التي غالبا ما أبرمتها بإستخفاف مع المؤسسات الدولیة حسب الجدول التالي 

  )1998- 1990(تطور المدیونیة الجزائریة  في الجزائر الفترة : )17(الجدول
  بالملیار دوالر أمریكي :الوحدة 

  
  السنوات

    الدیون
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  

دیون متوسطة 
  و طویلة األجل

26.588  26.636  25.886  25.024  28.850  31.317  33.230  31.060  30.261  

دیون قصیرة 
  األجل 

1.791  1.239  0.792  0.700  0.636  0.256  0.421  0.162  0.212  

  30.473  31.222  33.561  31.573  29.486  25.724  26.678  27.875  28.379  المجموع
  139، ص مرجع سابقزیر مي نعیمة ،  :المصدر 
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  1998-1990تطور المدیونیة الجزائریة 

  
  ) 17(باإلعتماد على الجدول 

ملیون دوالر أمریكي لتصل إلى 750أن الدیون تراجعت بحوالي 
، فإن إنهیار أسعار البترول  1998و 1997

تراجع مداخلیه أفرز إرتفاع في خدمات الدیون ، إضافة إلى تراجع الدیون المتوسطة و طویلة األجل ، إذ 
في حین إرتفعت في نفس الفترة قیمة الدیون 

1997 .  
یتكون المیزان التجاري من الصادرات و الواردات من السلع و الخدمات ، 

على حیث أن إرتفاع حصیلة الصادرات یؤدي إلى زیادة الطلب 
السلع و الخدمات من جهة و إلى زیادة القدرات اإلستثماریة في اإلقتصاد الوطني من جهة ثانیة ، فبذلك 
یعتبر أهم بنود میزان المدفوعات ، ومؤشر ذو أهمیة بالغة الداللة على الوضع اإلقتصادي للدولة ، فنجد 

، كان المیزان التجاري الجزائري في حالة عجز دائم ، لكنه عرف تغیرات في سنة 
 .السنة التي عاود فیها العجز 1985

یشكل التضخم أحد أهم المظاهر اإلقتصادیة التي إتسمت بها معظم اإلقتصادیات العالمیة 
متقدمة منها أو النامیة ، وٕان كانت بدرجات متفاوتة في الحجم و التأثیر ، فتعد هذه الظاهرة من 

أعقد الظواهر في إقتصادیات الدول ، ولقد عملت الجزائر على وضع سیاسات مختلفة للحد منها خاصة و 
 : 1أنها عرفت معدالت مختلفة للتضخم في هذه الفترة مثلما یوضحه الجدول التالي
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تطور المدیونیة الجزائریة : )17(الشكل 

باإلعتماد على الجدول  من إعداد الطالب: المصدر 

أن الدیون تراجعت بحوالي   )17(و الشكل )17(نالحظ من الجدول
1997ملیار دوالر بین سنتي  31.22ملیار دوالر مقابل 

تراجع مداخلیه أفرز إرتفاع في خدمات الدیون ، إضافة إلى تراجع الدیون المتوسطة و طویلة األجل ، إذ 
في حین إرتفعت في نفس الفترة قیمة الدیون  ،1997ملیار دوالر عام  30.26والي ح 1998بلغت سنة 

1997ملیون عام  162ملیون دوالر مقابل  212قصیرة األجل إلى 

یتكون المیزان التجاري من الصادرات و الواردات من السلع و الخدمات ، : عجز المیزان التجاري 
حیث أن إرتفاع حصیلة الصادرات یؤدي إلى زیادة الطلب ویعتبر أهم عناصر میزان المدفوعات ، 

السلع و الخدمات من جهة و إلى زیادة القدرات اإلستثماریة في اإلقتصاد الوطني من جهة ثانیة ، فبذلك 
یعتبر أهم بنود میزان المدفوعات ، ومؤشر ذو أهمیة بالغة الداللة على الوضع اإلقتصادي للدولة ، فنجد 

، كان المیزان التجاري الجزائري في حالة عجز دائم ، لكنه عرف تغیرات في سنة  1967 أنه منذ سنة
1985،حیث سجل فاضا خالل سنوات متتالیة غلى غایة 

یشكل التضخم أحد أهم المظاهر اإلقتصادیة التي إتسمت بها معظم اإلقتصادیات العالمیة : التضخم 
متقدمة منها أو النامیة ، وٕان كانت بدرجات متفاوتة في الحجم و التأثیر ، فتعد هذه الظاهرة من 

أعقد الظواهر في إقتصادیات الدول ، ولقد عملت الجزائر على وضع سیاسات مختلفة للحد منها خاصة و 
أنها عرفت معدالت مختلفة للتضخم في هذه الفترة مثلما یوضحه الجدول التالي

زیر مي سالمة، مرجع سابق ، ص-ص.140-137

1993 1994 1995 1996 1997 1998

1990تطور المدیونیة الجزائریة 

الثالث الفصل  

نالحظ من الجدول
ملیار دوالر مقابل  30.47

تراجع مداخلیه أفرز إرتفاع في خدمات الدیون ، إضافة إلى تراجع الدیون المتوسطة و طویلة األجل ، إذ و 
بلغت سنة 

قصیرة األجل إلى 
عجز المیزان التجاري   ¦

ویعتبر أهم عناصر میزان المدفوعات ، 
السلع و الخدمات من جهة و إلى زیادة القدرات اإلستثماریة في اإلقتصاد الوطني من جهة ثانیة ، فبذلك 
یعتبر أهم بنود میزان المدفوعات ، ومؤشر ذو أهمیة بالغة الداللة على الوضع اإلقتصادي للدولة ، فنجد 

أنه منذ سنة
،حیث سجل فاضا خالل سنوات متتالیة غلى غایة  1979
التضخم   ¦

متقدمة منها أو النامیة ، وٕان كانت بدرجات متفاوتة في الحجم و التأثیر ، فتعد هذه الظاهرة من سواء ال
أعقد الظواهر في إقتصادیات الدول ، ولقد عملت الجزائر على وضع سیاسات مختلفة للحد منها خاصة و 

أنها عرفت معدالت مختلفة للتضخم في هذه الفترة مثلما یوضحه الجدول التالي

  1 زیر مي سالمة، 
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  ) 1989-1980(التضخم في الجزائر من الفترة 

1985  1986  1987  1988  1989  
10.5  12.3  7.5  5.9  9.3  

  140، ص مرجع سابق

1989- 1980التضخم في الجزائر 

  
 )18(باإلعتماد على الجدول 

 تحریر التجارة الخارجیة في ظل الشراكة األوروجزائریة

یعتبر تحدیا  2002إن إتفاق الشراكة الموقع بین اإلتحاد األوروبي و الجزائر بمدینة فالنسیا اإلسبانیة في أفریل 
ل تنویع األسواق و التنافسیة أو تنویع المنتجات ، فالتطلع إلى أفاق 

ضرورة تبني ح وفعال إلعادة هیكلة المؤسسات و 
 .مستوى األسواق الخارجیة برنامج إستثماري لتمكنها من الصمود أمام صدمة اإلنفتاح وتقوي وجودها على 
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التضخم في الجزائر من الفترة : )18(لجدول ا

  )(%الوحدة 

1980  1981  1982  1983  1984  1985

9.2  14.7  6.2  6  8.2  10.5
مرجع سابقزیر مي نعیمة ،  :المصدر 

التضخم في الجزائر : )18(الشكل 

باإلعتماد على الجدول  من إعداد الطالب: المصدر 

  

تحریر التجارة الخارجیة في ظل الشراكة األوروجزائریة: المبحث الثاني 

إن إتفاق الشراكة الموقع بین اإلتحاد األوروبي و الجزائر بمدینة فالنسیا اإلسبانیة في أفریل 
ل تنویع األسواق و التنافسیة أو تنویع المنتجات ، فالتطلع إلى أفاق الخارجیة الجزائریة وذلك من خال

ح وفعال إلعادة هیكلة المؤسسات و مستقبلیة من خالل هذا اإلتفاق یتطلب وضع مخطط طمو 
برنامج إستثماري لتمكنها من الصمود أمام صدمة اإلنفتاح وتقوي وجودها على 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

1980التضخم في الجزائر 

الثالث الفصل  

  السنوات
 %التضخم 

إن إتفاق الشراكة الموقع بین اإلتحاد األوروبي و الجزائر بمدینة فالنسیا اإلسبانیة في أفریل 
الخارجیة الجزائریة وذلك من خال للتجارة

مستقبلیة من خالل هذا اإلتفاق یتطلب وضع مخطط طمو 
برنامج إستثماري لتمكنها من الصمود أمام صدمة اإلنفتاح وتقوي وجودها على 
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  تفاقیة الشراكة األوروجزائریة المحاور الرئیسیة إل  :المطلب األول 

یرتكز إتفاق الشراكة بین الدول األعضاء في اإلتحاد األوروبي و الجزائر على إقامة منطقة تجارة حرة بین 
نیة ، ونورد فیما یلي أهم المحاور مأالطرفین فضال عن إهتمام واضح بأبعاد سیاسیة و إجتماعیة و ثقافیة و 

  :التي شملتها اإلتفاقیة مع التركیز على الجانب اإلقتصادي 

ویتضمن المبادئ و القواعد العامة التي تحكم التعاون بین الطرفین في :المحور السیاسي و األمني  - 1
مجموعة من  المجالین السیاسي و األمني و تسعى اإلتفاقیة التوصل من خالل الحوار المتواصل إلى

 .من و الدیمقراطیة و التنمیة اإلقلیمیة األهداف المشتركة وخاصة تلك المرتبطة بالسالم و األ

تقوم المجموعة األوروبیة و الجزائر بإنشاء منطقة للتبادل الحر تدریجیا و خالل فترة : التنقل الحر للسلع  - 2
اإلتفاق حیز التنفیذ تبعا لمحاور اإلتفاقیة  سنة كأقصى حد ، إعتبارا من تاریخ دخول 12إنتقالیة تمتد إلى 

، وغیرها من اإلتفاقیات المتعددة 1994و طبقا ألحكام اإلتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة و التجارة لسنة 
 .األطراف حول تجارة السلع الملحقة باإلتفاق المؤسس للمنظمة العالمیة للتجارة 

أو منطقة تبادل حر من قبل إحدى الطرفین هذا اإلتفاق ال یشكل عائقا أمام اإلبقاء أو إقامة إتحاد جمركي 
مع أطراف أخرى على أال یؤثر ذلك على نظام المبادالت الخاص بإتفاق الشراكة و في إطار هذه اإلتفاقیة 

:  
ادرات و الواردات في المبادالت بین تلغى التقییدات الكلیة و اإلجراءات ذات األثر المكافئ على الص - 

  .تفاق إلالجزائر و المجموعة األوروبیة عند بدء سریان ا
ال یتم إدخال أي حق جمركي جدید عند إستیراد أو تصدیر أو أي رسم ذي أثر مماثل على المبادالت  - 

  .بین المجموعة و الجزائر و ال یمكن رفع ما هو مطبق أثناء بدء سریان اإلتفاق 
مام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة فإن الحقوق التي تطبق على وارداتها من المجموعة ضإن عند - 

األوروبیة ستكون معادلة للمعدل المثبت لدى المنظمة العالمیة للتجارة أو بمعدل أقل مما هو مطبق فعلیا 
العالمیة للتجارة یتم العمل مام و إذا أجري تخفیض على الجمیع بعد اإلنضمام إلى المنظمة ضأثناء اإلن

  .بالمعدل المخفض
تمنح الجزائر لشركات المجموعة المؤسسة على إقلیمها و ممولي الخدمات التابعین : تجارة الخدمات  - 3

في المجموعة األوروبیة معاملة ال تقل رعایة عن تلك التي تمنحها لشركاتها إبتداءا من للدول األعضاء 
ذ كما تمنح المجموعة األوروبیة و دولها األعضاء لممولي الخدمات و الشركات دخول اإلتفاقیة حیز التنفی
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الجزائریة المؤسسة على إقلیمها نظاما مماثال ، وفیما یخص قطاع النقل البحري و في إطار النشاطات 
و  التي تمارسها الشركات البحریة ألداء الخدمات الدولیة للنقل البحري بما في ذلك خدمات النقل بمختلف
سائله التي تشمل جزء بحریا یرخص كل طرف بإنشاء و إستغالل فروع مستقلة أو فروع من شركات 
الطرف اآلخر على إقلیمه في ظروف ال تقل رعایة عن تلك التي یمنحها لشركاته أو فروعه و یمتنع 

أكثر تقییدا مما كتهما أو إستغاللها االطرفان عن إتخاذ التدابیر التي من شأنها أن تجعل شروط إنشاء شر 
كانت علیه في الیوم الذي یسبق تاریخ توقیع هذا اإلتفاق ، كما یلتزم الطرفان بالتطبیق الفعلي لمبدأ 

  .الدخول الحر للسوق و التجارة الدولیة على أساس تجاري 
یهدف التعاون في المجال اإلقتصادي إلى تدعیم عمل الجزائر من أجل : التعاون اإلقتصادي   – 4

ها اإلقتصادیة و اإلجتماعیة و المستدیمة ، وفي هذا اإلطار یتعهد الطرفان بتعزیز تعاونهما تنمیت
اإلقتصادي بما یخدم المصلحة المشتركة في إطار الشراكة ، ویعطي التعاون األولویة للقطاعات الكفیلة 

و مناصب الشغل ،  بتقریب اإلقتصاد الجزائري و إقتصاد المجموعة و باألخص اإلقتصاد الذي یولد النمو
  .والعمل على تحریر المبادالت بین الجزائر و المجموعة 

ویعمل على تشجیع التكامل اإلقتصادي بین الدول المغاربیة و ذلك بتنفیذ كل تدبیر من شانه أن یساهم 
الذي في تنمیة هذه العالقات ، كما تشجع اإلتفاقیة في هذا المجال التعاون العلمي و التقني و التكنولوجي 

یهدف إلى إقامة روابط دائمة بین المجموعات العلمیة لكال الطرفین و تعزیز قدرات البحث في الجزائر و 
  .تحفیز اإلبتكارات التكنولوجیة و تبادل الخبرات 

فاقیة إلى تعزیز التعاون في مكافحة تردي البیئة و التحكم في التلوث و اإلستخدام تتهدف اإل: البیئة * 
  .وارد الطبیعیة بهدف ضمان التنمیة المستدامة العقالني للم

  : و یهدف التعاون إلى : التعاون الصناعي و ترقیة و حمایة اإلستثمارات * 
  .ترقیة اإلستثمار المباشر و الشراكة الصناعیة بالجزائر  - 
  .و الخاص دعم الجهود الرامیة إلى تحدیث و إعادة هیكلة الصناعة الغذائیة و الزراعیة للقطاع العام  - 
تشجیع و تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و وضع إجراءات منسقة و آلیات لإلستثمار المشترك  - 
.  
تشجیع تنمیة بیئة مالئمة للمبادرة الخاصة بهدف تحفیز و تنویع المنتجات المخصصة لألسواق المحلیة  - 

  .و التصدیر 
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  .ئر و المساهمة في تنمیة تصدیر المنتجات المصنعةتثمین الموارد البشریة و القدرات الصناعیة للجزا - 
مرافقة إعادة الهیكلة للقطاع الصناعي ببرنامج التأهیل بهدف إنشاء منطقة تبادل حر من أجل تحسین  - 

  .قابلیة المنتجات للمنافسة 
إطار  المساعدات التقنیة ألعمال ترقیة اإلستثمارات الوطنیة و األجنبیة و العمل على حمایتها و وضع - 

  .قانوني لتشجیعها 
الخدمات المالیة و تطویرها من خالل دعم اإلصالح یهدف التعاون إلى تحسین : الخدمات المالیة * 

المصرفي و المالي بالجزائر و العمل على تطویر السوق المالیة فیها و كذا تبادل المعلومات حول 
  .التنظیمات و الممارسات المالیة و أعمال التكوین 

یهدف التعاون إلى تحدیث و إعادة هیكلة قطاعات الزراعة و الغابات و : الزراعة و الصید البحري * 
  .الصید البحري من خالل دعم السیاسات الهادفة إلى تنمیة اإلنتاج و تنویعه و تحقیق األمن الغذائي 

و تحسین تنقل المسافرین  یهدف التعاون إلى دعم التعاون إلى دعم إعادة هیكلة النقل و تحدیثه: النقل *
  .و السلع و تطبیق مقاییس اإلستغالل المماثلة لتلك المعمول بها في المجموعة 

حیث تهدف اإلتفاقیة إلى تطویر الشراكة بین المؤسسات الجزائریة و األوروبیة في : الطاقة و المناجم * 
ناجم و دعم جهود إعادة هیكلة نشاط التنقیب و اإلنتاج و التحویل و التوزیع و خدمات الطاقة و الم

ل المؤسساتي و التشریعي التقني المؤسسات العمومیة لقطاع الطاقة و المناجم مع ضرورة التأهی
  .التكنولوجي من أجل تحضیر هذه المؤسسات للدخول في إقتصاد السوق و 

ل المعلومات حول تفاقیة على ضرورة تعزیز تبادمن اإل 62تؤكد المادة: السیاحة و الصناعة التقلیدیة * 
وتحفیز تبادل الخبرات قصد تنمیة متوازیة المعلومات حول التدفقات و السیاسات الخاصة بالسیاحة 

تبادل الخبرات قصد تنمیة متوازیة و مستدیمة للسیاحة و السیاسات الخاصة بالسیاحة و تحفیز التدفقات و 
الخاصة بالسیاحة و الصناعات التقلیدیة و كذا تكثیف أعمال التكوین في مجال تسییر الفنادق و الحرف 

  .دعم الخوصصة في هذا القطاع 
یهدف التعاون إلى ضمان إحترام نظام التبادل الحر من خالل تبسیط : التعاون في المجال الجمركي *

عملیات المراقبة و اإلجراءات الجمركیة و تطبیق وثیقة إداریة  وحیدة مماثلة لوثیقة المجموعة مع إمكانیة 
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الربط بین أنظمة العبور التابعة لكال الطرفین دون اإلخالل بأشكال التعاون األخرى المنصوص علیها في هذا 
 . 1اإلتفاق ال سیما من أجل مكافحة المخدرات و تبییض األموال

  2014-2000تطور المیزان التجاري الجزائري مع اإلتحاد األوروبي : المطلب الثاني
ب تحلیل المیزان التجاري الجزائري في ظل الشراكة األوروجزائریة وتطور سنحاول من خالل هذا المطل

  .خالل هذه الفترة و إنعكاس الشراكة األوروجزائریة على المیزان التجاري الجزائريالمیزان التجاري 
  تحلیل تطور المیزان التجاري في ظل الشراكة األوروجزائریة : أوال 

  :تجاري مع اإلتحاد األوروبي یبین الشكل التالي تطور المیزان ال
  20014-2000تطور المیزان التجاري الجزائري مع اإلتحاد األوروبي : )19(الجدول 

  )ملیون دوالر أمریكي:الوحدة (   

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000   

11026 14191 13464 12691 7305 2414 20261 12406 17021 14338 7299 6549 5368 6441 8536 
رصید المیزان 

 التجاري
  )WWW.MINCOMMERCE.GOV.DZ    /WWW.ONS.DZ(  :من إعداد الطالب باإلعتماد على: المصدر 

  :في الشكل التالي  )19(ویمكن ترجمة الجدول

  المیزان التجاري الجزائري في ظل الشراكة األوروجزائریة : )19(الشكل

  
  )19(باإلعتماد على الجدول  من إعداد الطالب: المصدر 

                                                           
، الملتقى الدولي حول أثار و إنعكاسات إتفاق  )الدوافع ،المحتوى، األھمیة (إتفاق الشراكة االوروجزائریة مفتاح صالح و بن سمینة دالل ،   1

- ، ص2006نوفمبر 14-13الشراكة على اإلقتصاد الجزائري و على منظومة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، جامعة فرحات عباس ،سطیف ،
     6-2.ص 
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أن منذ توقیع الجزائر للشراكة مع اإلتحاد األوروبي في سنة ) 19(و الشكل) 19(یالحظ من خالل الجدول
، عرف المیزان التجاري الجزائري إرتفاع ملحوظ في رصیده فبعدما كان رصید المیزان التجاري في  2002
ملیون دوالر ،  17021قیمة  2006ملیون دوالر ، فقد تزاید لیصبح في سنة   8536یعادل  2002سنة 

لیبلغ  2008ملیون دوالر  ثم عاود اإلرتفاع في سنة  12406بشكل نسبي لیصل إنخفض  2007وفي سنة 
ونتیجة لألزمة المالیة  2009، وفي سنة ملیون دوالر  20261أقصى قیمة سجلها المیزان التجاري بقیمة 

جاري العالمیة و إنخفاض أسعار البترول شهد المیزان التجاري الجزائري إنخفاض كبیر بلغت قیمة المیزان الت
اإلقتصاد الجزائري ة مر بها المیزان التجاري خاصة و ملیون دوالر و هي أسوأ مرحل 2414في تلك السنة 

قیمة  2013عاود رصید المیزان التجاري في اإلرتفاع لیبلغ سنة  2010عامة خالل تلك الفترة ، وفي سنة 
ملیون دوالر وهذا  11026ا لیبلغتراجع رصید المیزان التجاري نسبی 2014ملیون دوالر ،و في سنة  14191

  .بسبب الظروف اإلقتصادیة التي مرت بها الجزائر وتراجع في أسعار النفط 
  ة على المیزان التجاري الجزائريإنعكاس الشراكة األوروجزائری: ثانیا

یؤدي  إن إتفاق الشراكة بین الجزائر و اإلتحاد األوروبي یؤثر على الواردات من خالل رفع الدعم للسلع مما
إلى إرتفاع أسعار الواردات من السلع األساسیة و الضروریة و التي ال تناسب القدرة الشرائیة للمواطنین 

  .الجزائریین ، ویكون أثر اإلرتفاع أكثر حدة فیما یخص المنتجات الزراعیة 
ئریة من و عموما فإن عملیة إصدار األورو یمكن أن یؤثر بشكل محسوس على زیادة حجم الواردات الجزا

  : 1دول اإلتحاد األوروبي بصفة خاصة لإلعتبارات التالیة
زیادة إهتمام أوروبا بالسوق الجزائریة في السنوات األخیرة عن طریق إقامة شركات معها و التطلع إلى  - 

  .إقامة المنطقة الحرة 
  .المنافسة داخل منطقة األورو إمكانیة إنخفاض قیمة الواردات الجزائریة من اإلتحاد األوروبي نتیجة زیادة  - 
اإلستفادة من شفافیة األسعار داخل اإلتحاد النقدي ، حیث سیمكن الموردین من مقارنة األسعار داخل  - 

منطقة األورو بسهولة كبیرة نظرا لوجود عملة موحدة ، و بالتالي التمكن من إختیار العمالت داخل المنطقة 
بین العمالت األوروبیة التي إختفت بحلول الیورو كعملة أوروبیة موحدة ، النقدیة دون القیام بمقارنة األسعار 

وبالتالي فإنه من الضروري اإلستفادة من فرصة تدهور أسعار صرفه إتجاه العمالت األخرى ، و الذي 
نحو الجزائر و سیؤدي تلقائیا إلى إنخفاض األسعار داخل اإلتحاد األوروبي و بالتالي المواد المستوردة 

                                                           
77، صمرجع سابق عدیسة شھرة ،     1  
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لتالي إستفادة المستهلك الجزائري ما لم تتدخل ظروف غیر إقتصادیة و التي یعاني منها اإلقتصاد الوطني با
  .مثل المنافسة غیر النزیهة بین المستوردین الجزائریین و عنصر اإلحتكار من طرف بعض المستوردین 

لكون أغلب الصادرات مسعرة أما فیما یخص الصادرات فالتأثیر لیس بنفس الحجم المتوقع على الواردات ، 
بالدوالر األمریكي و لكن األمر سیختلف في المدى الطویل إلحتمال فك العالقة بین الدوالر األمریكي و 

أسعار النفط بالدوالر في األسواق الرئیسیة المستوردة للنفط في أوروبا و الیابان وهذا سیؤثر على الصادرات 
دول المنتجة و المصدرة للنفط وبصفة عامة فإن عملیة إطالق الیورو الجزائریة بإعتبار أن الجزائر ضمن ال

 .1سیمكن الجزائر من تنمیة التبادل التجاري بینها و بین المجموعة األوروبیة 

   األوروجزائریةالتبادل الحر  منطقة ٕاقامةالتفكیك الجمركي و إجراءات : المطلب الثالث 
  :اإلتحاد األوروبي على جملة المبادئ و المتمثلة بإختصار في تقوم منطقة التبادل الحر بین الجزائر و 

  .أي تحریر المبادالت التجاریة بین الطرفین وفق مبدأ المعاملة بالمثل : مبدأ المعاملة بالمثل * 
وهو بغیة تمكین الطرف الجزائري من اإلستعداد أكثر لعملیة اإلنضمام لمنطقة التبادل الحر : مبدأالتدرج * 

  . 2020و التي تم تمدیدها إلى سنة  2017كون في سنة والتي ت
  .أي التكییف وفق المتطلبات اإلقتصادیة التي یفرضها على الطرفین : مبدأ المرونة و التكیف * 

التنقل الحر للسلع و هذا بتبیان إجراءات حریة تنقل ة لقد تضمن محور إتفاقیة الشراكة األوروجزائریة مسأل
  .أو الزراعیة مع تحدید كیفیة تنظیم اإلجراءات المتعلقة بإنشاء منطقة التبادل الحر السلع سواء الصناعیة 

- 25ویتعلق األمر بالمنتجات األصلیة للطرفین المتعاقدین و الخاصة بالفصول  :المنتجات الصناعیة  - 1
تجات جزائریة بإستثناء بعض المنمن المدونة المنسقة لإلتحاد األوروبي و التعریفة الجمركیة ال 97

 .المتمثلة في السلع الحساسة كالسلع النسیجیة و المالبس و 

بالنسبة للمنتجات الصناعیة الجزائریة المستوردة من طرف اإلتحاد األوروبي تعفى من جمیع الحقوق  - 
الجمركیة و من الرسوم التي لها أثر مكافئ و كذا من كل قید  كمي أو أي إجراء له أثر مماثل بمجرد 

 .یة حیز التنفیذ دخول اإلتفاق

                                                           
  1 عدیسة شھرة ، مرجع سابق ،ص،ص.78،77
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تستوردها الجزائر من اإلتحاد األوروبي سیتم تحریرها من الرسوم  بالنسبة للمنتجات الصناعیة التي - 
الجمركیة و أیة رسوم أخرى ذات األثر المماثل دون أي قیم كمیة أو قیود أخرى بشكل تدریجي ، وقد 

  :  1ما یليصنفت إلى ثالث أصناف من القوائم تحدد تعامالتها الجمركیة ك
و سلع التجهیز الغیر منتجة محلیا و التي تم تحریرها ) التشغیل (وتضم المواد األولیة : القائمة األولى 

، و التي یبلغ عدد المنتجات  2005سبتمبر  1بالكامل بمجرد دخول إتفاقیة الشراكة حیز التنفیذ إبتدأ من 
لجزائریة من اإلتحاد األوروبي ، وتتمتع هذه من الواردات ا %25منتوج و هي تمثل  2075التي تحویها 

 2014: وهي موزعة على النحو التالي  %15إلى  %5المنتجات بحمایة جمركیة ضعیفة تتراوح بین 
  .منتوج نهائي موجه لإلستهالك  24منتج تجهیز ، و  37وج تشغیل ، وتمن

و هي تشكل أساسا من سلع من الواردات الجزائریة من اإلتحاد األوروبي  % 35تمثل : القائمة الثانیة 
سنوات من دخول اإلتفاقیة حیز التنفیذ ، بمعدل یتراوح ما  6التجهیز الصناعیة و المواد الوسیطیة ب 

لكل سنة ، بمعنى أنه یتم تحریر المبادالت التجاریة الخاصة بالمنتجات الواردة في  %20و  %10بین 
منتوج صناعي موزعة عل النحو  1100، مع العلم أن هذه القائمة تضم 2017قائمة في سنة هذه ال
  .منتوج موجه لإلستهالك  136منتوج تجهیز ،  912منتوج تشغیل و  52: التالي 

وهي المنتجات الحساسة و تتمثل في المنتجات الصناعیة و التي تنتج محلیا و تتمیز :  القائمة الثالثة  
من الواردات الجزائریة و تتشكل أساسا من المنتجات الصناعیة  %40كیة عالیة و هي تمثل بحمایة جمر 

سنة ، وتبدأ  12المستوردة ، كما یتم بشأنها تخفیض الرسوم الجمركیة تدریجیا خالل الفترة اإلنتقالیة ب 
  %10إلى  %5ن العملیة بعد مرور سنتین من دخول اإلتفاقیة حیز التنفیذ و بمعدل سنوي یتراوح ما بی

منتوج موزعة  1964ئمة هذه المنتجات و التي تضم یتم التحریر الشامل لقا 2017أي أنه بحلول سنة 
  .منتوج نهائي موجه لإلستهالك  1410منتوج تجهیز و 292منتوج التشغیل و  262: كما یلي 

القوائم الثالث التي إتفق ویمكن تلخیص رزنامة التفكیك الجمركي في إطار الشراكة األوروجزائریة وفق 
 :الطرفین علیها من خالل الجدول التالي

 
 

  

                                                           
، أطروحة دكتورة   دور الجوانب المالیة و اإلقتصادیة إلتفاقیة الشراكة األوروجزائریة في تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطةأنفال نسیب ،   1

  .170- 165. ص –،ص 2015-2014في العلوم اإلقتصادیة ،جامعة بسكرة ، 

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


الثالث الفصل تحریر التجارة الخارجیة بالجزائر واقع وآفاق .........................  
  

 

86 

رزنامة عملیة التفكیك الجمركي في إطار الشراكة األوروجزائریة وفقا للقوائم المتفق علیها :  )20(الجدول
  بین الطرفین

 
 
 

  السنوات

  القائمة الثالثة  القائمة الثانیة  القائمة األولى
معدل 

التخفیض 
  الجمركي

معدل تخفیض 
الضرائب و 

الرسوم من الحق 
  القاعدي

معدل 
التخفیض 
  الجمركي

معدل تخفیض 
الضرائب و 
الرسوم من 
  الحق القاعدي

معدل 
التخفیض 
  الجمركي

معدل تخفیض 
الضرائب و 

الرسوم من الحق 
  القاعدي

2005  100% 100%  -  -  -  -  
2006  0  0  -  -  -  -  
2007  0  0  20%  80%  10%  90%  
2008  0  0  10%  70%  10%  80%  
2009  0  0  20%  60%  10%  70%  
2010  0  0  20%  40%  10%  60%  
2011  0  0  20%  20%  10%  50%  
2012  0  0  20%  0%  10%  40%  
2013  0  0  0%  0%  10%  30%  
2014  0  0  0%  0%  10%  20%  
2015  0  0  0%  0%  10%  10%  
2016  0  0  0%  0%  5%  5%  
2017  0  0  0%  0%  5%  0%  

  كامل للتبادل التجاري الخاص بالمنتجات الصناعیة بین الطرفینیتم تحریر  2017في سنة 
،  دور الجوانب المالیة و اإلقتصادیة إلتفاقیة الشراكة األوروجزائریة في تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطةأنفال نسیب ، : المصدر 

  .170- 165. ص –،ص 2015- 2014أطروحة دكتورة  في العلوم اإلقتصادیة ،جامعة بسكرة ، 

على عكس المنتجات الصناعیة : المنتجات الزراعیة و الصید البحري و المنتجات الزراعیة المحولة  - 2
التي یكون تحریرها بین الطرفین كامال في إطار مطقة التبادل الحر ، إن تحریر المبادالت التجاریة 

ة المحولة فسیكون جزئي و الخاصة بالمنتجات الزراعیة و منتجات الصید البحري و المنتجات الزراعی
تدریجي ، وهذا عن طریق تخفیض التعریفات الجمركیة أو إلغاء بعضها و فق نظام الحصص ، ویمكن 

توضیح التسهیالت الممنوحة من قبل كل طرف للمنتوج الزراعي الوارد إلى الطرف اآلخر من خالل 
 :الجدول التالي 
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 التسهیالت الممنوحة للسلع الزراعیة بموجب إتفاقیة الشراكة األوروجزائریة:  )21(الجدول

السلع الزراعیة األوروبیة الواردة إلى األسواق 
  الجزائریة

  المنتجات الزراعیة المصدرة إلى اإلتحاد األوروبي  

الواردة من البتروكول رقم : منتجات الصید البحري .  1
منتوج و تتمثل  88من اإلتفاقیة و التي تبلغ  4

التسهیالت التي تخضع لها في إلغاء كلي للرسوم 
منتوج أوروبي و تخفیض  39الجمركیة المفروضة على 

منتوج  49من الرسم الجمركي المفروض على  % 25
 30بدال من  % 22.5حیث تصبح خاضعة لرسم قدره 

  .الذي كان مفروض علیها من قبل  %
 2المدونة في البتروكول رقم : المنتجات الزراعیة .  2

منتوج فسوف یتم  114من اإلتفاقیة و التي تشمل على 
تخفیض الرسوم الجمركیة المفروضة علیها بنسب تتراوح 

و لكن في حدود الحصص  %100 و % 20ما بین 
  .ین المتفق علیها بین الطرف

ترد هذه المنتجات في : المنتجات الزراعیة المحولة .  3
من اإلتفاقیة في قائمتین رئیسیتین  5البروتوكول رقم 

حیث تحدد القائمة األولى السلع الزراعیة المصنعة التي 
تخضع لتنازالت فوریة إذ تستفید من إلغاء الرسوم 

ما الجمركیة و الرسوم األخرى ذات األثر المماثل یتراوح 
منتوج منها  50و التي تتضمن  %100إلى  %20بین 
منتوج خاضع  16و  %30منتوج خاضع لرسم قدره  28

أما القائمة الثانیة فهي تتضمن السلع  %15لرسم قدره 
الزراعیة المحولة الخاضعة لتخفیض جمركي تدریجي 

  .خالل المرحلة اإلنتقالیة 

كول الواردة في البروتو : منتجات الصید البحري .  1
من اإلتفاقیة تستفید من إعفاء كلي من الرسوم  3رقم 

الجمركیة و كذا بعض المنتجات البحریة المحولة 
  ...).مصبرات ، دقیق السمك ، (
 1المدونة في البوتوكول رقم : المنتجات الزراعیة . 2

من اإلتفاقیة فسوف یتم تخفیض الرسوم الجمركیة 
و  %100و %20المفروضة علیها بنسب تتراوح بین 

  .لكن في حدود الحصص المتفق علیها بین الطرفین 
فقد تم تقسیمها إلى : المنتجات الزراعیة المحولة .  3

  :ثالث قوائم و هي 
منتوج یستفید من إلغاء  163تتضمن : القائمة األولى 

  .كامل الرسوم الجمركیة و من دون قیود كمیة 
منتجات متعلقة  8تتضمن : القائمة الثانیة 

حضرات غذائیة و مشتقات الحلیب التي تخضع بمست
إلعفاء من الرسوم الجمركیة الخاضعة لها و هذا في 

: حدود الحصص المتفق علیها بین الطرفین مثل 
طن ،  2000طن ، كسكسي  2000عجائن غذائیة 

  .طن  1500مواد محضرة بالحلیب المخمر 
منتوج التي یتم فیها  144تتضمن : القائمة الثالثة 

جزئي أو كلي للرسوم الجمركیة المفروضة  تخفیض
  .علیها 

  
  

 
  169،ص مرجع ، سابقأنفال نسیب ،: المصدر 
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أما فیما یتعلق بتجارة الخدمات وبما أن الجزائر لم تنضم بعد إلى المنظمة العالمیة : تجارة الخدمات  - 3
للتجارة فإن إتفاق الشراكة ینص على صیغة إنتقالیة یلتزم بموجبها اإلتحاد األوروبي منح الجزائر 

في إطار اإلتفاق العام  اإلستفادة من إلتزامات دول اإلتحاد األوروبي الخاصة بتحریر تجارة الخدمات
لتجارة الخدمات مقابل إلتزام الجزائر بمنح اإلتحاد األوروبي اإلستفادة من مبدأ الدولة األكثر رعایة ، و 

تحریر التفاوض مجدد حول إتفاق إندماج و بعد إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة فسوف یتم 
 .1وفق إتفاقیة الجات  المبادالت الخاصة بالخدمات بصورة متبادلة

  
  و آفاق و توجهاتها المستقبلیة  شروط نجاح إتفاق الشراكة األوروجزائریة:  الرابعالمطلب 

  شروط نجاح إتفاقیة الشراكة األوروجزائریة : أوال 
إن إنشاء منطقة تبادل حر بین الجزائر و اإلتحاد األوروبي یفترض توفر العدید من عناصر النجاح المهمة 

و بالخصوص بالنسبة للمؤسسات الصغیرة و على جمیع المستویات منها ضرورة تأهیل اإلقتصاد كما ونوعا 
األجنبیة ومن شروط النجاح ما المتوسطة قصد إكتسابها المردودیة و النجاعة لتتمكن من منافسة المؤسسات 

  : یلي 
شرعت اللجنة األوروبیة في برنامج طموح في الجزائر یهدف : دعم تنمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة * 

إلى رفع و تطویر المؤسسات و الصناعات یصبو هذا لبرنامج إلى رفع مستوى المنافسة و تجسیدها في 
ا یسمح لها بالتأقلم و متطلبات إقتصاد السوق و تسهیل الوصول قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، بم

  .إلى المعلومة و المتعاملین و رؤساء المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
من أجل تعویض عدم التوازن في میزان المدفوعات على المدى : تشجیع اإلستثمارات األجنبیة المباشرة *

خاصة في القطاعات التصدیریة و السماح بتحویالت  القصیر و لتحفیز العرض على المدى المتوسط و
  .مهمة في التكنولوجیا 

لتعویض اإلنخفاض في الدخل الجمركي من الواردات نتیجة إلزالة : تقویة و إصالح النظام الضریبي * 
  .التعریفات الجمركیة على السلع القادمة من اإلتحاد األوروبي 

                                                           
، أطروحة دكتورة   الجوانب المالیة و اإلقتصادیة إلتفاقیة الشراكة األوروجزائریة في تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة دورأنفال نسیب ،  1

   170-165. ص  –،ص  2015-2014في العلوم اإلقتصادیة ،جامعة بسكرة ، 
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خارجي كبیر یؤدي إلى تعقید التصحیح اإلقتصادي الكلي ، كما إذ أن وجود دین : تخفیف الدین الخارجي *
یقلل من إحتماالت جذب المستثمرین ، ویرجع هذا إلى أن خدمة الدین المرتفعة تفرض عبئ ثقیال على 

  .الموازنة و میزان المدفوعات 
د و سرعة اإلستجابة مع تحریر أسواق اإلنتاج و السلع المحلیة لتسهیل نقل الموار : زیادة التوجه نحو السوق*

إلى تغیرات األسعار و یتضمن ذلك على وجه الخصوص تحدید القواعد التنظیمیة المطبقة على اإلستثمار 
  .األجنبي المباشر و قطاع الخدمات 

لضمان سرعة اإلستجابة في اإلنتاج و قطاعات التجارة و في : الخوصصة و إصالح القطاع العام * 
مما یساهم في زیادة الكفاءة اإلقتصادیة العامة و المدخرات باإلضافة إلى اإلقتصاد إلى أوضاع السوق 

  .توسیع المجال أمام القطاع الخاص في اإلقتصاد 
التوفیق بین المعاییر و اإلجراءات الجمركیة و اإلحصائیة و تنظیم السوق و سیاسة المنافسة و آلیات * 

  .1اإلستثمار 
  یة للشراكة األوروجزائریة اآلفاق و التوجهات المستقبل: ثانیا 

مالیا ، أوروبي متطور تكنولوجیا و فنیا و وروبي یتم بین إتحاد إن إتفاق الشراكة بین الجزائر و اإلتحاد األ
مستوى دخل الفرد فیها مرتفع ) دول من أوروبا الوسطى و الشرقیة 10زائد ( دولة  صناعیة  15مكون من 

جودة عالیة و قدرة تنافسیة كبیرة ، تطبق سیاسة زراعیة مشتركة ، وسوق كبیر و إنتاج  وفیر متنوع وذو 
حوالي ( تتمتع بحمایة كبیرة ، وبلد صغیر مختلف ، یعتمد على إنتاج و تصدیر وحید هو المحروقات 

تابع لإلتحاد األوروبي  % 50ال تشتغل طاقته اإلقتصادیة إال بأقل من ) من إجمالي الصادرات   97%
من تجارة اإلتحاد األوروبي ، بلد  %5رته الخارجیة ، بینما ال تشكل هذه التجارة إال من تجا %56بحوالي 

  .2لیس له بعد إقتصادي مغاربي أو عربي یشكل عمقه اإلقتصادي و قوته التفاوضیة 
  :اإلقتصاد الجزائري لبعض المكاسب من وراء هذه اإلتفاقیة منها إال أن هذا ال یمنع إمكانیة تحقیق 

ع السوق الخارجي وتنفیذ سیاسات اإلصالح و التكیف على المستویین الجزئي و الكلي سیؤدي إن إتسا* 
التخفیف من ن شأنها زیادة الدخل و العمالة و إلى زیادة حجم اإلستثمارات المحلیة و األجنبیة ، التي م

  .وطأة البطالة 

                                                           
، الملتقى الدولي حول أثار و  تصادیة الجزائریةالشراكة االوروجزائریة و أثرھا على المؤسسات االقبورغدة حسین و قصاص الطیب ،   1

 14-13إنعكاسات إتفاق الشراكة على اإلقتصاد الجزائري و على منظومة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، جامعة فرحات عباس ،سطیف ،
  6،7،ص،ص2006نوفمبر

  2  زعباط عبد الحمید ، الشراكة األورومتوسطیة وأثرھا على اإلقتصاد الجزائري،مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا ،العدد1، ص62
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إلستهالك العائلي  وهذا من من المتوقع أن یؤدي التخفیض الجمركي على الواردات إلى زیادة حجم ا*
یقلص األمر الذي یحسن الوضع الموازي و شأنه أن یؤدي إلى توسیع وعاء الضرائب على اإلستهالك ، 

  .من تبعیة اإلیرادات المیزانیة للجبایة النفطیة 
یؤدي تحریر التجارة من خالل هذه اإلتفاقیة إلى زیادة كل من الصادرات و الواردات و تتوقف المحصلة *
لنهائیة على قدرة السیاسة اإلقتصادیة على تأهیل اإلقتصاد حتى یتم تحریر النهائي للتجارة ، إال أن فتح ا

األسواق الجزائریة أمام الصادرات الصناعیة األوروبیة سیؤدي إلى تقلص بعض الصناعات و بالذات تلك 
  .تفید من هذه المشاركة سوف تسالتي تتمتع بالحمایة أما الصناعات القادرة على زیادة صادراتها 

إمكانیة زیادة المنافسة بین المتعاملین اإلقتصادیین المحلیین نتیجة إنخفاض أسعار المنتجات الوسیطة * 
و قطع الغیار المستوردة ، وهو ما سوف یعمل على تحسین نتائج المؤسسات المحلیة و یجعلها في وضع 

اإللتزامات الضریبیة ، مما یمكن اإلقتصاد من اإلستفادة في ذات الوقت من زیادة مستوى أفضل تجاه 
اإلنتاج ،اإلستهالك و كذا الموارد الجبائیة ، وفي هذا اإلطار البد من تكییف النظام الجبائي بشكل یجعله 

إلدارة الضریبیة قادرا على اإلستفادة من هذا الوضع و تحسین عملیة تحصیل الضریبة من خالل إصالح ا
1.  

إنكشاف المؤسسات الجزائریة أمام المنافسة األجنبیة الشرسة و تعریتها من كل حمایة من شأنه أن * 
یحثها على تحسین أدائها و اإلستفادة من الشراكة في مجاالت تمویل اإلستثمارات و التسییر و التسویق و 

  .2التحكم في التكنولوجیا
الطلب العالمي على النفط ، فبدائل الطاقة النفطیة من فحم حجري و طاقة نوویة من المتوقع أن یزداد * 

و طاقة مائیة مكلفة و ملوثة للبیئة الطبیعیة ، ومن المتوقع أن یزداد دور الغاز في منافسة النفط بسبب 
ستبلغ حصتها  من الطاقة األولیة و %20إنخفاض الملوثات البیئیة فیه ، بالنسبة ألوروبا یمثل الغاز حالیا 

، وهذا یعني تزاید الطلب على الغاز و زیادة الشركاء األوروبیین في إنتاج هذا  2030في سنة  34%
  .المنتوج 

مع بروز القطاع الخاص خاصة قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الواجهة سیساعد على خلق * 
  .نسیج صناعي في المدى البعید 

                                                           
  1 مفتاح صالح و بن سمینة دالل ، مرجع سابق ، ص8

  2  زعباط عبد الحمید ، مرجع سابق ، ص64
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یبیة لتكوین القائمین على المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في مختلف إعتماد دورة تكوینیة و تدر * 
عملیات اإلنتاج و التسویق و الجودة و التمویل و تسییر الموارد البشریة من خالل برامج التأهیل األوروبیة 

  .المعتمدة في الجزائر 
وار و الشراكة من أجل من خالل الوسیلة األوروبیة للج 2020- 2014تم إعتماد برنامج توجیهي للفترة * 

تعزیز التعاون و تطویر العالقات األوروبیة الجزائریة إستعدادا إلنشاء منطقة التبادل الحر في سنة 
2020.1  

اإلنضمام إلى المنظمة  حالمستقبل التجارة الخارجیة الجزائریة في  : المبحث الثالث 
  العالمیة للتجارة

مام إلیها ،  خاصة تلك ضالمنظمة العالمیة للتجارة بتقدیم طلبات اإلنسارعت مختلف دول العالم منذ میالد 
التي كانت مهمشة في اإلقتصاد العالمي بفعل سیاستها اإلقتصادیة و التجاریة غیر المنسجمة مع منطق 

إلقتصاد السوق ، وبإعبار الجزائر إحدى تلك الدول ، فقد سارعت بتقدیم طلب رسمي إلى سكریتاریة 
نظمام إلیها بغیة اإلستفادة من المزایا التي تمنحها المنظمة للدول النامیة و اإلندماج في النظام المنظمة لإل

  .التجاري العالمي الجدید 
  المنظمة العالمیة للتجارة بالجزائر عالقة  : المطلب األول 

من المستوى  تعتبر الجزائر من الدول النامیة التي ترغب في تحسین و تطویر قطاعاتها الحساسة للرفع
المعیشي ألبنائها ، وهو ما جعلها ترغب في اإلنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة و اإلستفادة من 

  .اإلمتیازات و الفرص التي تقدمها المنظمة للبلدان النامیة 
  مام ضتقدیم طلب اإلن: أوال 

نامیة ، التي كانت تشارك ، أن تسمح للدول ال1986قررت األطراف المتعاقدة في جولة األورجواي في  
في الجوالت السابقة كعضو مالحظ ، أن تشارك في مجریات جولة األورجواي مع شرط أن تبلغ بنیة 

، وهذا عكس الجوالت السابقة التي شاركت فیها بعض الدول  1987أفریل  30التعاقد في اإلتفاقیة قبل 
ائر طلب التعاقد إلى سكرتاریة الجات في منها الجزائر كعضو مالحظ دون أي شرط ، وبالفعل قدمت الجز 

للتعاقد في ، وفي جویلیة من نفس السنة تم تأسیس فوج عمل لدراسة ملف طلب الجزائر  1987أفریل  30
  .اإلتفاقیة ، وبالتالي شاركت في جولة األورجواي كعضو مالحظ 

                                                           
  347-346.ص- ، ص مرجع سابقأنفال نسیب ،   1
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الجزائر و األطراف المتعاقدة تم اإلتفاق بین  1995جانفي  01وعند ظهور المنظمة العالمیة للتجارة في 
 لفي الجات التي أصبحت تمثل األعضاء األصلیین في المنظمة ، على إنشاء لجنة مشتركة تتكفل بتحوی

ملف طلب التعاقد إلى المنظمة العالمیة للتجارة ، وقد قدمت الجزائر بصفة رسمیة مذكرة اإلنضمام تشرح 
  :و كانت المذكرة تتضمن النقاط التالیة، 1996جوان  05فیها سیاستها الخارجیة بتاریخ 

  .شرح الخطوط العریضة للنظام اإلقتصادي الذي إنتقل من التخطیط المركزي إلى إقتصاد السوق * 
  .تقدیم جمیع المعلومات ذات الطابع العام المتعلقة بسیاسة المؤسسات الجزائریة وتنظیمها * 
  .ات و الواردات في المجال الزراعي شرح و توضیح تجارة السلع من خالل تنظیم الصادر * 
  .تقدیم عرض عن تجارة الخدمات و حقوق الملكیة الفكریة * 

  اإلجراءات التي إتخذتها الجزائر لتحضیر عملیة اإلنضمام : ثانیا 
قامت الجزائر بإتخاذ عدة إجراءات لتسهیل و تسریع عملیة اإلنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة ، 

  : أهمها
تمت مراجعة قانون التعریفة الجمركیة لتسهیل عملیة التفاوض ، وذلك لما : تعدیل المنظومة القانونیة * 

، وتسهیل عملیة اإلندماج في اإلقتصاد العالمي  و المساهمة للتعریفة الجمركیة من أهمیة في المفاوضات 
صدار أمر رئاسي في أوت في جذب اإلستثمار األجنبي المباشر ، وفي هذا الصدد قامت الجزائر بإ

، یتضمن قانون اإلستثمار ، ومن جهة أخرى وقعت الجزائر على إتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة  2001
" 1997المتعلقة بحمایة األعمال األدبیة و الفنیة سنة " المتعلقة بالتجارة ، كما صادقت على إتفاقیة بیرن 

  .، مما أعطى القوانین الجزائریة مرجعیة دولیة 
یعتبر إعادة اإلعتبار لتجار الجملة في قانون المالیة التكمیلي لسنة : التحریر الجزئي للتجارة الخارجیة * 

أول إجراء رسمي ملموس فیما یخص تحریر التجارة الخارجیة ، حیث سمح بإستیراد البضائع  1990
  .إلعادة بیعها و تم إعفائها من إجراءات مراقبة التجارة و الصرف 

عدة تدابیر لتحریر  1994نامج اإلصالح اإلقتصادي الذي باشرته السلطات الجزائریة سنة تضمن بر 
التجارة الخارجیة ، حیث تم فتح المجال لزیادة الصادرات و تنویعها ، وتمكین القطاع الخاص من 

  .الحصول على العملة الصعبة 
ویات الدول المجاورة في إطار برنامج تم التركیز على إعادة هیكلة التعریفة الجمركیة بما یتناسب و مست

ببعض التعدیالت التي مست التعریفة  1996، وجاء قانون المالیة لسنة 1995/1998التعدیل الهیكلي 
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سنوات من الضریبة على أرباح الشركات و  5، كما نص على إعفاء مؤقت لمدة  1992الجمركیة لسنة 
تقوم بتصدیر السلع و الخدمات ، وٕابتداء من جوان اإلعفاء من الدفع الجزافي لصالح المؤسسات التي 

أصبح نظام التجارة الخارجیة خالیا من كل القیود الكمیة ، كما تم تحریر أسعار العدید من المواد ،  1996
القضاء على ئمة بین العرض و الطلب من جهة و مما یسمح لألسعار بأداء دورها المتمثل في المال

  .1ت المنافسة من جهة أخرى اإلحتكار و تطویر میكانیزما

  
  دوافع إنضمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة : المطلب الثاني 

لم تبدي الجزائر نیتها في اإلنضمام إلى هذه المنظمة ، إال بعد أن تأكدت أن ال جدوى من تفادیها و البقاء 
إلى إقتصاد السوق ، الذي على هامشها ، خاصة بعد أن شرعت في اإلصالحات اإلقتصادیة و اإلنتقال 

یتطلب تحریر التجارة الخارجیة ، وهو شرط أساسي من شروط اإلنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة 
  :،ومن أهم الدوافع التي تسعى الجزائر تحقیقها من وراء هذا ما یلي 

مع إنضمام الجزائر إلى المنظمة ، سیرتفع حجم و قیمة المبادالت : إنعاش اإلقتصاد الوطني  – 1
التجاریة ، خاصة بعد ربط التعریفة الجمركیة عند حد أقصى و حد أدنى ، و اإلمتناع عن إستعمال القیود 

لیة بالمنتجات األجنبیة الكمیة ، مما ینتج زیادة في الواردات من الدول األعضاء ، بإحتكاك المنتجات المح
، وبالتالي اإلستفادة من التكنولوجیا الحدیثة ، والتقنیات المتطورة المستعملة في عملیة اإلنتاج ، وبالتالي 

زیادة المنافسة التي یمكن أن تستغلها الجزائر كأداة ضغط إلنعاش اإلقتصاد الوطني ، عن طریق تحسین 
ودة ، الفعالیة و الكفاءة و التسییر الجید من أجل البقاء في من حیث الجالمنتجین المحلیین منتجاتهم 

  .السوق  ، وهو ما یساهم في إنعاش و بعث اإلقتصاد الوطني 
مام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة ، سیفتح لها المجال ضإن إن: تحفیز و تشجیع اإلستثمارات  – 2

المباشرة من خالل إستفادتها من اإلتفاقیة الخاصة و یمنحها فرصة أكبر لجلب اإلستثمارات األجنبیة 
  .باإلستثمارات في مجال التجارة ،و التي قد تعود بإستثمارات مهمة علیها 

إن المزایا التي تمنحها المنظمة : اإلستفادة من المزایا التي تمنح للدول النامیة األعضاء بالمنظمة  – 3
ر بمثابة دوافع و محفزات لإلنضمام إلیها ، والجزائر كغیرها من العالمیة للتجارة للدول األعضاء بها ، تعتب

                                                           
،  2012،  11، مجلة الباحث ، عدد  میزان مدفوعات الجزائري في ظل السعي لالنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارةجمیلة الجوزي ،   1

   227،228ص،ص
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الدول النامیة ، تسعى لإلنضمام بهدف اإلستفادة من المزایا التي تمنح لها بصفتها كعضو من جهة ومن 
  .جهة ثانیة بصفتها كدولة نامیة 

ن المنافسة ، خاصة في ومن أهم المزایا التي تمنح للدول النامیة األعضاء هي حمایة المنتج الوطني م
المدى القصیر ، وذلك بالسماح لها باإلبقاء على تعریفة جمركیة مرتفعة نوعا ما ، وكذلك مدة التحریر و 

  .سنوات للدول المتقدمة  6سنوات ، بدال من  10التي قد تصل إلى 
  :لیة وحسب وزیر التجارة السابق ، قد یمنح لها عدة مزایا نذكرها في النقاط األساسیة التا

اإلستفادة من اإلعفاءات الخاصة بالدول النامیة ، والتي تمس عدة قطاعات ، منها قطاع الفالحة ،  - 
سنوات ، باإلضافة إلى إجراءات اإلستثمار المتصل بالتجارة ، بحیث  10الذي تصل فیه مدة اإلعفاء إلى 

سنوات ، ویمكن ،  5مدفوعات إلى یؤجل تطبیق إجراءات اإلستثمار المتصل بالتجارة ، و بأحكام میزان ال
  .سنوات و ذلك بطلب من البلد المعني  7أن تصل إلى 

  .سنوات  8یمكن مواصلة دعم صادرات مختلف القطاعات لفترة تصل إلى  - 
یمكن فرض شرط إستعمال نسبة من السلع المحلیة ، إلنتاج بعض السلع من طرف مؤسسات أجنبیة  - 

  . 1ك إجراءات أخرى یمكن للجزائر أن تستفید منهاسنوات ، كما أن هنا 8لمدة تصل 
  

  إنعكاسات اإلنضمام على اإلقتصاد و المیزان التجاري الجزائري: المطلب الثالث 
یعمل اإلنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة على إفراز مجموعة من اإلنعكاسات ، یمكن تصورها على 

  :النحو التالي
توسع نطاق التبادل التجاري بین الجزائر و الدول األخرى األعضاء و إنفتاح اإلقتصاد الجزائري على *

اإلقتصاد العالمي بشكل أكبر ، بحیث تتمكن الصادرات الجزائریة من النفاذ بسهولة إلى أسواق الدول 
لتمییز في المعاملة بینها األعضاء في المنظمة ، ألن الرسوم الجمركیة ستكون منخفضة أو ملغاة مع عدم ا

  .و عى هذا فإن الصادرات الجزائریة سوف تزداد إلى األسواق العالمیة و بین منتجات أي عضو أخر ، 
إن إنضمام الجزائر إلى المنظمة سیحسن مناخ اإلستثمار و یدعم برنامج اإلصالح اإلقتصادي الذي  *

تنفذه الحكومات المتعاقبة ، ألنها ستجد نفسها ملزمة بتطبیق مبادئ المنظمة و من ضمنها مبدأ الشفافیة ، 

                                                           
،  ص ، 2004،  3، مجلة الباحث ، عدد  انضمام الجزائر الى المنظمة العالمیة للتجارة االھداف و العراقیلناصر دادي عدون و متناوي محمد ،  1

   70،71ص 
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وق الملكیة الفكریة ، وهو ما ووضوح األنظمة و اإلجراءات ، وتوفیر الحمایة الالزمة ن ومنها حمایة الحق
  .سوف یحفز اإلبتكار و اإلبداع ، مما یؤثر إیجابا على میزان المدفوعات 

  .رفع نظام التجارة الخارجیة للجزائر إلى مستوى مقبول دولیا  *
إتاحة فرص إلمكانیة دخول المنتوج الجزائري للسوق العالمیة ، في حال توفر شروط النوعیة و المنافسة  *

  .جودة ، مما یؤكد ضرورة اإلسراع في عملیة التأهیل و إصالح مخططات اإلنتاج و ال
إنفتاح اإلقتصاد الجزائري على العالم في ظل السوق المشتركة ، و بالتالي دخول المؤسسات الجزائریة  *

بدخول في منافسة مع المؤسسات العالمیة ، مما یدفع إلى تطویر المنتجات و خلق مزایا نسبیة ستسمح لها 
  .1األسواق األجنبیة و تعظیم أرباحها

المحلیة وٕامكانیة ظهور صناعات جدیدة تتمتع الدولة في إنتاجها بمیزة نسبیة، وذلك  الصناعات توسیع *
، حیث یتعلق )األجنبي منه أو الوطني( سواء من خالل إعادة تأهیل هذه الصناعات أو فتح االستثمار فیها

األولى بالصناعات األمر بالنسبة للجزائر بالصناعات البتروكیمیاویة والصناعات اإلستراتیجیة وذلك الرتباط 
النفطیة وارتباط الثانیة بالثروة المعدنیة الهائلة التي تزخر بها الجزائر، وهذا ما یتوقع منه في األخیر أن 

یؤدي إلى رفع معدل نمو الصادرات بالنسبة لهذه الصناعات ذات المیزة النسبیة، وفي صناعات أخرى قد 
زمات اإلنتاج وقطع الغیار باألسعار العالمیة المنخفضة یؤدي إمكانیة الحصول على المواد األولیة ومستل

تدخل تلك السلع  عن األسعار المحلیة إلى إمكانیة تخفیض تكالیف المنتج النهائي عن ذي قبل والتي
الوسیطة في إنتاجه، ومن ثم یتحقق لتلك الصناعات میزة تخفیض التكالیف وتحسین مستوى الجودة و 

.2 بالتالي زیادة الصادرات  

 

  :خالصة 
ر و أثر الشراكة األوروجزائریة حاولنا من خالل هذا الفصل دراسة واقع التجارة الخارجیة في الجزائ

  : وخلصنا إلى ما یلي المنظمة العالمیة للتجارة على مستقبل التجارة الخارجیة بالجزائر و 

                                                           
  234، ص11،2012، مجلة الباحث ،عدد نظمة العالمیة للتجارةمیزان المدفوعات الجزائري في ظل السعي لإلنضمام إلى المجمیلة الجوزي ،   1
، الحوافز والعوائق، أطروحة دكتوراه دولة، كلیة أثر تنمیة الصادرات غیر النفطیة على النمو االقتصادي في البلدان النامیةوصاف ،  سعیدي 2

 112ص.2004العلوم اقتصادیة جامعة الجزائر، 
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ü الخروج العمیقة التي قامت بها و ادیة لقد سعت الجزائر لتحریر تجارتها الخارجیة بعد اإلصالحات اإلقتص
من قوقعة اإلحتكار إلى التحریر و اإلنفتاح التجاري الذي ساعدها على تقلیص العجز في المیزان التجاري 

 .الذي عانت منه طوال فترة اإلحتكار 

ü   اد ن اإلتحإن الشراكة األوروجزائریة  ستحمل في طیتها الكثیر من المزایا للتجارة الخارجیة للجزائر بكو
من إجمالي باقي مجموعات  %64وذلك بنسبة لجزائر ا األوروبي یمثل الشریك و الزبون األول لصادرات

من إجمالي باقي مجموعات الدول ، وهذا ما  % 51الدول ، ویعتبر أیضا المورد األول للجزائر بنسبة 
شراكة في تحریر التجارة یعزز العالقة و الشراكة المتبادلة بینهما ، وسیعمل على اإلستفادة من هذه ال

 .الخارجیة و إنعاش اإلقتصاد و المیزان التجاري الجزائري 

ü   یعطي و إن إنضمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة  سیفتح للتجارة الجزائریة آفاق مستقبلیة زاهرة
الریعي للجزائر للجزائر فرصة جدیدة لإلندماج في اإلقتصاد العالمي ، و محاولة التخلص من اإلقتصاد 

الذي یعتمد في األساس على المحروقات ، و بالتالي التوجه إلستغالل الثروات البدیلة التي تزخر بها بالدنا 
 ............من صناعة و زراعة و سیاحة و الطاقات المتجددة 
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إن إعطاء التجارة الخارجیة مكانتها وتجسید سیاسة تجاریة مالئمة مع السیاسة اإلقتصادیة ضروریة لنجاح     
مؤشرات  مباشرة فيالتنمیة و بعث النمو اإلقتصادي و هذا إلرتباطها الوثیق بالتنمیة و ماله من تأثیر بصورة 

النمو اإلقتصادي و هذا باإلعتماد على اآللیات و األدوات المناسبة  و الفعالة التي من خاللها یمكن تحقیق 
  .األهداف المرجوة 

فقد تعددت المدارس و اإلتجاهات المفسرة لمفهوم و طبیعة التجارة الخارجیة ، إبتداءا من المدرسة الكالسكیة      
دولة لها القدرة على إنتاج السلع التي تملك میزتها النسبیة ، والتجارة بالتخصص و التقسیم التي رأت أن كل 

، إلى أن وصلت إلى اإلتجاهات الحدیثة التي الدولي للعمل تسمح بتقویة التبادل الذي ینهض بإقتصاد كل بلد 
مفكریها و وجهات نظرهم في  درست تطور التجارة الخارجیة واألهمیة التي تلعبها في تقدم الدول ، من خالل

تفسیر أسباب اإلختالف في التكالیف النسبیة بین دولة و أخرى ، ولم یتوقف األمر عند هذا الحد بل تواصلت 
  .الدراسات ، والزالت إلى حد الساعة إلعطاء حقیقة و طبیعة التجارة الدولیة 

عون شعار الحمایة ، وهناك الداعین للحریة، تباینت اآلراء حول نوعین من السیاسة التجاریة ،فهناك من یرف   
فلكل حجج یدعم بها رأیه ،فالمتفائلین یرون أن تحریر التجارة سیكون له األثر اإلیجابي إذ سیساهم في جلب 

و تحدیث أسالیب اإلنتاج من خالل إستخدام التكنولوجیات الحدیثة ، أما المتشائمین فیرون أن ذلك لن اإلستثمار 
  .كثر من مجرد سوق لتصریف منتجات الدول المتقدمة یجعلها تعدو أ

و زیادة عبئ المدیونیة الخارجیة والعجز  ، 1986و الجزائر كغیرها من الدول النامیة وبعد األزمة البترولیة في     
في المیزان التجاري ، وكذا ضغط المنظمات الدولیة عمدت الجزائر خالل مسیرتها التنمویة إلى فرض الرقابة على 

م تالتجارة الخارجیة في مرحلة أولى ثم إحتكارها في مرحلة ثانیة و أخیرا بعد التخلي على نظام التخطیط المركزي 
  .رة الخارجیة تحریر التجا

ومن أجل بلوغ أهدافها ،سعت الجزائر إلى تجسید آلیات التحریر التجاري فقامت بعقد إتفاقیة الشراكة ثم عمدت   
  .إلى اإلنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة 
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د األوروبي فقد عرفت الجزائر تفتحا كبیرا على العالم الخارجي إرتكز أساسا في عقد إتفاقیة الشراكة مع اإلتحا   
بإعتباره الزبون و المورد األول للجزائر ،الذي كانت تسعى من وراءه إلى تعزیز تنافسیة إقتصادها و تحسین 

  .میزانها التجاري ، ولكن ما نتج عنه من آثار سلبیة كان أكثر منها إیجابیة على اإلقتصاد الوطني 

ما زالت تخوض  المنظمة العالمیة للتجارة و الذي و لم یكن طلب الجزائر و إصرارها المستمر لإلنضمام إلى   
غمار مفاوضته إلى یومنا هذا ، إال تأكیدا منها على خیارها في التحریر التجاري و إزالة كل القیود في هذا 

  .المجال ضمن برنامج اإلنعاش اإلقتصادي 

:ات الدراسة وفي ختام هذه المذكرة فإننا نخلص إلى النتائج التالیة الكفیلة بإختبار فرضی  

تعتبر السیاسة التجاریة على أنها إنعكاس لموقف الدولة و نظرتها إلى التجارة الخارجیة كأداة لتحقیق مصالحها  - 
اإلقتصادیة القومیة ، فهي عمل من أعمال السیادة ، بمعنى أن للدولة حریة التحكم بها من خالل وضع قیود على 

تضع قیود على الخدمات الخارجیة التي تنجز لمصلحة مواطنیها أو  دخول السلع أو خروجها من أراضیها ، كما
التي یقوم بها أفرادها أو مؤسستها في الخارج و بهذا تسمى هذه السیاسة المتبعة بسیاسة تقیدیة أو حمائیة أو رفع 

.هنا تسمى بسیاسة حریة التجارة و هذه القیود   

.وهذا ما یثبت صحة الفرضیة االولى   

وهذا ما سیسمح بخفض الحواجز  التجارة الخارجیة من شأنه أن ینشأ الشراكة مع األطراف األجنبیةإن تحریر    - 
الكمیة و التفكیك الجمركي الذي سیؤدي بدوره إلى جلب اإلستثمارات األجنبیة وهذا سینعكس باإلیجاب على 

ستغطي حاجات اإلقتصاد اإلقتصاد الوطني حیث ستنخفض الواردات فبدل اإلستیراد سیكون هناك إستثمارات 
.الوطني و سترفع من الصادرات ، وأیضا سیشجع التنافس بین مختلف الصناعات الوطنیة و األجنبیة   

.وهذا ما یثبت صحة الفرضیة الثانیة   

خالل مرحلة اإلحتكار و الرقابة للتجارة الخارجیة أین سجل عجزا  لقد كان المیزان التجاري في أسوأ حالته - 
نذ شروع السلطات العمومیة في وضع برامج اإلصالح اإلقتصادي و اإلنفتاح التجاري العالمي ، فبعد مستمرا ، وم

، وبعقد  أین تم التحریر التام للتجارة الخارجیة الجزائریة سجل المیزان التجاري فائضا في رصیده 1994سنة 
تجاري باإلرتفاع وهذا ما یدل على ضرورة الجزائر إلتفاقیة الشراكة مع اإلتحاد األوروبي تضاعف رصید المیزان ال

.تحریر التجارة الخارجیة   
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  .وهذا ما یثبت صحة الفرضیة الثالثة 

:نتائج الدراسة   

تحریر التجارة الخارجیة ضرورة حتمیة إلقتصادیات الدول ، ذلك ألن تحریر التجارة الخارجیة تقوم على  §
مع العالم الخارجي ، لذلك فهي تمكن من إجراء  حواجزمبدأ الحریة في إجراء المعامالت من دون قیود و 

 .المعامالت في سیاق یخدم اإلقتصاد الوطني 

والذي بدوره سیساهم من التقلیص في  ساهم في تدفق اإلستثمار األجنبيتس ن آلیة التحریر التجاريإ §
 .الواردات و زیادة في حجم الصادرات 

اإلداریة سیساهم في زیادة إنسیاب السلع و الخدمات و رؤوس إن تخفیض القیود الجمركیة و الجبائیة و  §
األموال وهذا ما یشجع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في إستیراد المستلزمات بأقل التكالیف و بالتالي 

 .إنتاج منتجات تنافسیة قابلة للتصدیر 

طورات على الصعید العالمي لقد عكفت الجزائر خالل مسیرتها لتطبیق العدید من اإلصالحات لمواكبة الت  §
، حیث إتبعت سیاسة الحمایة لتجارتها الخارجیة  وبعدها إنتقلت ) 1962(، بدءا من فترة ما بعد اإلستقالل 

إلحتكار التجارة الخارجیة ، وصوال لمرحلة التحریر التام أین عرف المیزان التجاري فیها تحسنا مقارنة 
 .بالمراحل السابقة 

جزائري في حقیقته عبارة عن إقتصاد ریعي معتمد كلیة على منتوج تصدیري واحد هو نجد أن اإلقتصاد ال §
من مجموع الصادرات اإلجمالیة  %97البترول من خالل قطاع المحروقات الذي یشكل ما نسبته حوالي 

،وهذا من شأنه أن یعرض اإلقتصاد الوطني للخطر من خالل تذبذب األسعار لهذا المنتوج في األسواق 
وهي نسبة ضئیلة جدا  %03لمیة ،أما ما تعلق بقطاعات التصدیریة األخرى فنجدها في الغالب تصل العا

مقارنة بما تمتلكه الجزائر من مقدرات من شأنه أن یرفع هذه النسبة لمستویات مقبولة ومنافسة ،خاصة إذا 
 .كان الحدیث و التوجه للقطاع الفالحي 

بمدینة فالنسیا ، ودخلت  2002اكة مع اإلتحاد األوروبي في أفریل وقعت الجزائر رسمیا على إتفاقیة الشر  §
، حیث تضمنت اإلتفاقیة اإللغاء التدریجي للرسوم الجمركیة قصد إقامة منطقة 2005حیز التنفیذ في سبتمبر 

 .2020التبادل الحر بحلول 
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في ظل إتفاقیة الشراكة األوروجزائریة ، فالجزائر ملزمة على القیام بإصالحات جذریة في نظامها الجمركي  §
، كما یتوجب علیها القیام بإجراءات مستعجلة من أجل منح اإلقتصاد القدرة على بما یتالئم و هذه اإلتفاقیة 

 . الميالتنافسیة ، وبذلك توازي مستوى اإلنتاج الوطني مع اإلنتاج الع

إن اإلنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة لیس إجباریا على الدول ، بل هو خیار تختاره الدولة ، وذلك  §
حسب وضعیتها اإلقتصادیة و السیاسیة ، فطلب الجزائر لعضویة هذه المنظمة ، كان قناعة منها بأن 

مما لو بقیت خارجه ، خاصة و أن  إلنعاش إقتصادها و تطویره ،اإلنضمام إلیها قد یتیح لها فرصا أفضل 
الجزائر في مرحلة اإلصالحات اإلقتصادیة ، وما یتطلبه ذلك من إنفتاح إقتصادي بهدف عصرنة الجهاز 

  .اإلنتاجي 

:توصیات و إقتراحات  

ü  مواصلة السعي من أجل تحریر التجارة الخارجیة من خالل إتخاذ التدابیر الالزمة لتحریر قطاع التجارة
تفعیلها بما یخدم اإلقتصاد الوطني و یعزز مركزه في اإلقتصاد العالمي ، إضافة إلى اإلستفادة  الخارجیة و

 .من التكنولوجیات الجدیدة المطروحة على صعید األسواق الدولیة 

ü لحث على المضي قدما نحو األسواق لجذب اإلستثمارات األجنبیة و ا البد من وضع إستراتجیة وطنیة
 .خالل تحفیزهم على عملیات التصدیر من إنتهاج سیاسة التصنیع من أجل التصدیرالعالمیة و ذلك من 

ü  على الجزائر أن تعمل على زیادة تخفیض القیود الجمركیة و الجبائیة و اإلداریة مما یخدم مصلحة
المؤسسات الوطنیة و یشجع قدوم المستثمر األجنبي المباشر إلعطاء دینامكیة أكثر للسوق الداخلیة و 

 .نافس من أجل الدخول إلى األسواق األجنبیة الت

ü  البد على الجزائر أن تسعى إلى اإلنضمام إلى أكبر التكتالت اإلقتصادیة اإلقلیمیة لإلستفادة أكبر من
عملیة اإلندماج و العمل على إحیاء إتحاد المغرب العربي و تنشیط منطقة التجارة الحرة العربیة لزیادة المنافع 

 .تبادل التجاري و بالتالي تنشیط العمل التصدیري و المكاسب من ال

ü  العمل على إنشاء مناطق حرة صناعیة للتصدیر. 

ü  تبني إستراتجیة بدیلة لتعویض إنخفاض المیزان التجاري نتیجة تحریر التجارة الخارجیة ، البد على الجزائر
روة زائلة ومهددة بتقلبات أسعارها الخروج من اإلقتصاد الریعي وعدم اإلعتماد على قطاع المحروقات لكونه ثو 

ولم تستغلها كالقطاع البدائل التي تتوفر علیها بالدنا  سیاسة التصدیر من خالل العالمیة  ،وضرورة التوجه إلى
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، و إستغالل  األجانب به بالدنا من مناطق سیاحیة تستهوي السیاح زخرالفالحي ، والقطاع السیاحي مما ت
  ).الطاقة الشمسیة (الطاقات المتجددة مساحة صحرائنا الشاسعة في 

  :آفاق الدراسة 
حاولنا من خالل دراستنا هذه إبراز إنعكاس تحریر التجارة الخارجیة على المیزان التجاري الجزائري ، ولكن 

من شأنها أن تطرح نفسها كإشكالیات و تساؤالت للنهوض باإلقتصاد الوطني و إنعاش هناك عدة زوایا 
  :تصلح أن تكون مواضیع لدراسات وبحوث مستقبلیة ، والتي نقترح منها ما یلي المیزان التجاري

 . جارةتالجزائر للمنظمة العالمیة لل متحریر التجارة الخارجیة في ظل إنظماواقع وآفاق  ?

 .دور تحریر التجارة الخارجیة في تحقیق األمن الغذائي في الدول النامیة  ?

 .األوروجزائریة  في تحریر التجارة الخارجیة أثر منطقة التبادل الحر  ?

 .أثر تحریر التجارة الخارجیة على النمو اإلقتصادي   ?

  
  
  

الهفوات و وفي األخیر ال یفوتني إال أن أذكر أن كل عمل بشري البد أن یوجد فیه من النقص 
والشكر وٕان كانت التي یسبق القلم إلیها أو یذهل الفكر عنها ، فإن أحسنت فمن اهللا ،فله الحمد 

  .األخرى فمن نفسي، وسبحان من أبى أن یكون الكمال إال لكتابه 
 

 

 

 

  - تمت بحمد هللا -  
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  :الملخــص

تھدف ھذه الدراسة إلى تحلیل إنعكاس تحریر التجارة الخارجیة على المیزان التجاري الجزائري خالل       
في إطار تطبیق برنامج اإلصالح  جاءتالمراحل التي مرت بھا عملیة تحریر التجارة الخارجیة للجزائر و التي 

و طموح الجزائر لإلنضمام للمنظمة العالمیة للتجارة ، والتي  الھیكلي لإلقتصاد و إتفاقیة الشراكة األوروجزائریة
  .كان الھدف من ورائھا تحسین و ضعیة المیزان التجاري 

 في المیزان التجاري إنخفاض نسبي إلىقد تؤدي عملیة تحریر التجارة الخارجیة و إلغاء الرسوم الجمركیة        
مما یستوجب على الجزائر تبني إستراتجیة  المتوسط والطویل،وال یظھر أثرھا إال في المدى في المدى القصیر،

ناعي و صبدیلة لتعویض اإلنخفاض ،وذلك بالخروج من قوقعة اإلقتصاد الریعي و التوجھ نحو القطاع الً 
  .قات المتجددة ،مما یمكنھا من تقلیص فاتورة الواردات و الزیادة في الصادرات الزراعي و إستغالل الطا

  .التجارة الخارجیة ،المیزان التجاري ، الصادرات ، الواردات  تحریر: تاحیة الكلمات المف

Résumé: 

      Cette étude vise à la libéralisation de réflexion du commerce extérieur sur la balance commerciale 
algérienne durant les phases de la libéralisation du commerce extérieur de processus Algérie et qui 
est venu dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réformes structurelles de l'économie et 
de partenariat accord Aloorodzairah et ambitieux l'Algérie à adhérer à l'Organisation mondiale du 
commerce, qui a été la cible de derrière, l'analyse améliorer la posture et l'équilibre du commerce. 

       Processus de libéralisation du commerce extérieur qui pourrait conduire et l'abolition des droits 
de douane à la baisse relative de la balance commerciale dans le court terme, ni son impact apparaît 
uniquement dans le terme de moyen et long, qui nécessite l'Algérie adopter stratégie alternative pour 
compenser le déclin, et que sur l'économie de rente de la coquille et la tendance vers le secteur 
industriel et agricole et de l'exploitation des énergies renouvelables, ce qui lui permet de réduire les 
importations et d'augmenter dans la facture des exportations. 

Mots clés: libéralisation du commerce extérieur, la balance commerciale, les exportations, les 
importations 

Summary: 

      This study aims to reflection liberalization of foreign trade on the Algerian trade balance during 
the phases of liberalization of foreign trade of Algeria process and that came in the framework of 
implementation of structural reform program for the economy and partnership agreement 
Aloorodzairah and ambitious Algeria to join the World Trade Organization, which was the target 
from behind, analysis improve posture and balance of trade. 

       Foreign trade liberalization process that could lead and the abolition of customs duties to the 
relative decline in the trade balance in the short term, nor its impact appears only in the medium and 
long term, which requires the Algeria adopt alternative strategy to offset the decline, and that out of 
the shell rentier economy and the trend towards the industrial sector and agricultural and exploitation 
of renewable energies, enabling it to reduce imports and increase in exports bill. 

Key words: liberalization of foreign trade, the trade balance, exports, imports 
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