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  المخلص باللغة العربية

  )2014-2005 (-دراسة حالة الجزائر-اثر ترقية الصادرات غير النفطية على النمو االقتصادي

      الملخص

في وقتنا ط المصدرة للنفالدول النامية  القتصاديات استراتيجيةتعتبر ترقية الصادرات غير النفطية قضية   


	� ��� ا�� لما لها من اثر  ،الحالي، وهذا راجع الى الدور الكبير الذي تلعبه في دفع عجلة النمو االقتصادي

كما تعتبر الصادرات الممول الوحيد للدولة بالنقد  والدخل االجمالي، ا���زان ا���
ري و��زان ا��دو�
ت

  االجنبي.

طر ث يسييح ،في التصدير ةباعتبار الجزائر هي االخرى من الدول النامية التي تعاني من االحاديو        

 ةوتقلبات اسعار هذه الماد الخارجية لألسواق، ما يجعل اقتصادها رهينا من اجمالي صادراتها %97النفط على 

 كبير والتياسعار النفط بشكل  تراجعت، حيث 1986الحيوية، واحسن دليل على ذلك االزمة النفطية عام 

الى  ةباإلضافتسببت في انخفاض حجم الصادرات، ما ادى الى حدوث عجز الميزان التجاري في تلك الفترة، 

لذا سارعت الجزائر التخاذ مجموعة من االجراءات و التحفيزات ، متجددةكون مادة النفط مادة ناضبة وغير 

ة، اضافة الى خلق اطار مؤسسي لمرافقة وتحفيز المؤسسات الوطنية على المالية و الضريبية، الجمركية، التجاري

قاصدة من وراء ذلك ترقية وتنويع صادراتها غير النفطية و القضاء على  ، التصدير و اختراق االسواق الدولية

، مما دلكن في حقيقة االمر نسبة لم تتغير منذ امد بعي، وتحقيق معدالت نمو مرتفعة وحدانية التصدير للنفط

  يوحي بان معظم االجراءات المطبقة كان نصيبها الفشل.

  رات غير النفطية، ترقية الصادرات.الصاد النمو االقتصادي، :الكلمات المفتاحية
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  باللغة الفرنسية الملخص    

L’impact de la  promotion des exportations non pétrolières sur la croissance 

économique-étude sur l’Algérie période (2005-2014) 

            Résumé 

         La promotion des exportations non pétrolières est considérée comme enjeu 

stratégique pour les économies des pays en développement exportateurs de pétrole à 

l’heure actuelle, et cela est dû au rôle important que les exportations jouent dans la 

croissance économique, les exportations  non pétrolières ont un impact positif sur la 

balance commerciale, la balance des paiements et le revenu brut. Les exportations sont 

considérées comme seul bailleur de fonds de la monnaie étrangère envers l’état. 

        En considérants l’Algérie comme un pays en développement aussi, ce dernier 

soufre de l’exportation unilatérale, où le pétrole domine 97% du total des exportations, 

ce qui rend son économie dépendante des marchés étrangers et des fluctuations des prix 

de ces matières biologiques, et la meilleure preuve à cela, c’est bien la crise du pétrole 

de 1986, quand les prix du pétrole ont chuté de manière significative, ce qui a causé la 

baisse du volume des exportations, qui a conduit à un déficit commercial dans cette 

période en plus du fait que le pétrole qui est une substance s’appauvrie et qui est non 

renouvelable, l’Algérie s’est pressée de prendre un ensemble de mesures et d’initiations 

financières ,fiscales, douanières et commerciales, en plus de la création d’un cadre 

institutionnel pour accompagner et stimuler les institutions nationales à l’exportations 

non pétrolières et aussi pour l’élimination de l’unicité l’exportation du pétrole et de 

réaliser des taux de croissance élevés, en fait, le pourcentage n’a pas changer depuis 

longtemps, ce qui suggère que la plupart des procédures appliquées en eu comme 

résultat, l’échec.   

Mots clés: la croissance économique, les exportations non pétrolières, la promotion des 

exportations 
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 ا����� ����� ا	�������

The impact of  The promotion of non-oil exports on economic  growth studies on 

Alegria period (2005-2014) 

       Abstract 

        The promotion of non oil exports is seen as a strategic challange for the economies 

of devloping country exporters of oil, at présent, and this is due to the important role 

they play in economic growth, as non-oil exports have a positive impact on the trade 

balance, balance of payments and gross income. Exports are considered as the only 

donor of forign currency funds to the state. 

        Considering algeria as a developing country too, it suffers from unilateral export, 

where oil dominates 97% of total exports, making its economy dependent on foreing 

markets and price fluctuations of these biological materials and the best proof  of this, 

is the oil crisis of 1986, when oil pries dropped significantly, which caused the decline 

in export volumes, which led to a trade deficit in this period. In addition to the fact that 

oil is a substance that is depleted and is not renewable, algeria ws eager to take a series 

of measures and financial incentives ,tax, customs and trade, in addition to the creation 

an institutional framework to support and stimulate national institutions for export and 

penetration of international markets, to promot and diversify non oil exports and also 

for the elimination of the uniqueness of of the oil export and achieve high growth rates, 

but in fact, the percentage has not changed for a long time, suggesting that most of the 

procedures have resulted, failure. 

Key words: economic growth, non-oil exports, export promotion 
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 ب 

  �����  

نجد كل دولة  ،من خالل نشاط التبادل التجاري بينها في ظل السوق الدولية المتسمة بالتفتح وقوة التنافس

 الصادرات. وبهذاقدر ممكن من العمالت الصعبة عن طريق تطوير  أكبرمهتمة بتطوير اقتصادها من خالل 

 برأكالمعنى اعتبرت الصادرات قاطرة للنمو االقتصادي وعامل من عوامل ازدهار البلدان استنادا الى مقولة 

حيث يعتبر  ،على اعتمادها على الواردات " وفقرها مبنياالقتصاديين "ان ثراء الدول مبني على تطوير الصادرات 

  وتخلفها.تقدم الدول  هذا االخير من اهم المؤشرات التي تفرق بين

حيث اجمع  كبيرة في عملية النمو االقتصادي بأهمية تحظىية بعمليتيها االستيراد والتصدير والتجارة الخارج

جلب  لالقتصاد من ما تقدمهعلى اهمية التصدير في دفع عجلة النمو االقتصادي وذلك من خالل االقتصاديون 

حيث يعمل التصدير على تحقيق اقصى درجات التصنيع والنمو  ،الجنبي وتصريف الفائض من االنتاجللنقد ا

نمية االمر الذي يسرع من عملية الت ،ويرتبط بتحقيق التخصيص االمثل للموارد االقتصادية المتاحة للمجتمع

ان و اصالح الهيكل االقتصادي للدولة .ومنه فاالقتصادية وهو على هذا النحو يحتل اهمية كبيرة في مجال بناء 

  ادرات تعتبر كقوة محركة للنمو االقتصادي.الص

على  اسباألسالتي اهتمت بقطاع الصادرات وحيدة الجانب منذ االستقالل مرتكزة تعد الجزائر من البلدان 

وع في بعدم التنحيث تتميز صادرات الدول النامية بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة  ،المحروقات دون غيرها

لدولة فصادرات النفط كانت تحقق اكبر نسبة دخل ل المستوردة.في الطلب على السلع  التنوعوانما االنتاج السلعي 

بالتقلبات  أثرالتو الذي كان يتحدد سعره وكميته الى حد كبير بعوامل خارجية مما جعل االقتصاد الجزائري سريع 

ذبذب هاية الثمانينات و نظرا للتقة في نالتي تحدث في اسواق النفط .االمر الذي اوقعها في ازمة اقتصادية خان

اوجدت سياسة التصدير الجزائرية عدة   1986 من سنة  ابتداءالذي تعرفه االسعار النفطية في االسواق الدولية 

هذه  والناتج عن ، عجز في ميزان المدفوعات و كذا عجز في الميزان التجاري ........الخمنها المديونية  ،عوائق

 كل هذا حتم على الجزائر إعادة النظر في االستقرار في تحقيق معدالت النمو االقتصادي العوائق ادى الى  عدم 

بتبني تكفل ت ألجهزةو انشائها  ،نويع الصادرات الغير نفطيةوضعية الصادرات و تغيير االتجاه نحو االهتمام بت

تحقيق  تدابير واجراءات من اجلتخاذ عدة واسياسات واستراتيجيات تهدف الى تنمية وتطوير تشكيلة صادراتها 

  . معدالت نمو مرتفعة ومستقرة

 ،ان لفكرة اثر الصادرات خارج المحروقات على النمو االقتصادي موضوع دراسة للعديد من االقتصاديين      

من  يسمح الفائض االقتصادي، اذاالهمية الخاصة لمستوى الصادرات كمؤشر رئيسي على معدل النمو  كإبراز

الذي يؤدي الى تحسين المؤشرات  مرجديدة، األاستثمارات  النمو، بتحقيقت وهو من احد محفزات الصادرا

  االقتصادية وتحقيق االستقرار االجتماعي السيما منها البطالة لتحقيق نمو افضل و مستدام .
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جب تعزيز يتميزا ولتحقيق ذلك  مناخا اجتماعيا يجعل النمو االقتصادي اكثر العامة يخلقان تزايد الثروة 

ة خاصة اننا في عالم يشهد تغيرات سريعو ، صادراتدور التجارة الخارجية كترشيد الواردات وتطوير وتنويع ال

نسبة كبيرة بتعكس تباين االداء االقتصادي لمختلف الدول وفي واقع االمر فان استمرار تمركز الصادرات الجزائرية 

  رح تساؤالت كثيرة تحتاج الى اجابة.حول المحروقات يؤدي الى ط

  :دراسةاشكالية ال-1

وانطالقا من كون الصادرات الجزائرية تتميز بخاصية عدم التنوع مما يجعل عالقتها سابقا  ما ذكر إطارفي 

خارجية، الرنة اتجاه الصدمات الظروف التي مرت بها الصادرات بقيت م مستقرة، ومعبالنمو االقتصادي غير 

  التالية:االشكالية  نطرح

  ؟الجزائري كيف يمكن ان تؤثر الصادرات غير النفطية على النمو االقتصادي

    ولتدعيم هذه االشكالية قمنا بصياغة بعض االسئلة الفرعية وهي:

 لنمو االقتصادي؟لاهم النظريات والنماذج المفسرة ماهي  .1

 بين نمو الصادرات والنمو االقتصادي؟تربط  هل هناك عالقة .2

 على النمو االقتصادي؟ الدول النفطية صادرات هو اثر شكل تركيبة ما  .3

 الصادرات غير النفطية في تحقيق نمو اقتصادي بالجزائر؟  رقيةتسهم ت ى يمكن انالى اي مد .4

  :دراسةفرضيات ال-2

  ومن خالل هذه االسئلة يمكننا صياغة الفرضيات التالية والتي تمثل حال مبدئيا للمشكلة المطروحة:    

اهم نماذج النمو االقتصادي نظرا لألفكار الجديدة التي جاء  Robert Solowيعتبر نموذج االقتصادي  .1

 بها في هذا الموضوع كإدخاله لمحددات جديدة للنمو االقتصادي في نموذجه. 

 تعتبر الصادرات هي المحرك االساسي للنمو في كافة قطاعات االقتصاد. .2

 .على النمو االقتصادي في حالة تنوعها الدول النفطية كبيرا يكون تأثير تركيبة صادرات .3
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 مساهمتها في تحقيق نمو اقتصادي
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  اسباب اختيار الموضوع:-3

  االسباب الموضوعية:° 

تعود اسباب اختيارنا للموضوع الى طبيعة االقتصاد الجزائري كون ان الصادرات يمكن ان تكون محفز  .1

ية الصادرات فكرة ترقمن قبل الباحثين ومتخذي القرار حول للنمو وهذا ما نلمسه من خالل االهتمام المتزايد 

  االكاديمية.، لذا وجب ان يخصص لها حيز واسع من الكتابات والدراسات نفطيةالغير 

  االسباب الذاتية:° 

مو اقتصادي في تحقيق نية قطاع الصادرات الغير نفطية فاعل على ضرورةالرغبة في توجيه رسالة تؤكد  .2

 وجد هذا القطاع الدعم والعناية الالزمة له من طرف الدولة . بالجزائر، اذا

 بالدراسة والبحث.رات الغير نفطية نظرا لمدى جدارة موضوع الصاد .3

 والتمعن.تستلزم الدراسة لما يحتويه الموضوع من خبايا واسرار  .4

  :اهمية الدراسة -4

بالنسبة للجزائر حيث تعمل على تنوع قطاع ن اهمية الصادرات الغير نفطية ان اهمية الموضوع تنبع م

االزمات، واجه ت سيجعلهاالدولة النفط هو المورد االساسي لخزينة اعتبار التصدير وبالتالي تنوع مصدر الدخل الن 

ضرورة ملحة من اجل تحقيق معدالت نمو مقبولة ومستقرة سواء بالنسبة  أصبح رقيتهافان تطويرها وت وبالتالي

ا خارج صادراتهديد من الدول النفطية الى ترقية ودليل ذلك توجه الع للدول النامية عامة او الجزائر خصوصا،

  لركود االقتصادي.المحروقات كسبيل للخروج من التخلف وا

  :هداف الدراسةأ-5

لك على ذ أثرو ة وتنويع الصادرات الغير نفطية نهدف من خالل هذا البحث الى ابراز اهمية وسبل ترقي

 ابراز هذا الهدف من خالل للدولة، ويمكنالنمو االقتصادي وذلك باعتبارها مورد اساسي للتدفقات الخارجية 

  االهداف الفرعية التالية:

 على النمو االقتصادي في الجزائر التعرف على اثر تركيبة الصادرات الغير نفطية  •

القرار مدى ضرورة المواصلة وبشكل جدي في ترقية الصادرات خارج المحروقات  ألصحاباالبراز  •

 للوصول الى نمو اقتصادي معتبر 

 نفطية والنمو االقتصادي الغير سة نوعية العالقة بين الصادرات درا •

 لغير نفطية.ا لترقية الصادراتمنوحة من طرف الدولة كافية التعرف فيما كانت االمتيازات الم •
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 ابراز الوضع الحالي لقطاع الصادرات ومدى مالئمته لدفع عجلة التنمية االقتصادية. •

  منهج الدراسة:-6

لقد استعملنا مناهج مختلفة والتي نراها مناسبة لدراسة الموضوع حيث اعتمدنا على المنهج الوصفي في تناول      

وكذلك مفهوم التصدير و االستراتيجيات المتبعة لترقية  االقتصادي بمفهوم النموالنظريات واالفكار الخاصة 

 تحديد العالقةو تطور ارقام الصادرات لدراسة  االستنتاجي تحليليهج ال، اما المننفطية في الجزائرالغير  لصادراتا

  نفطية والنمو االقتصادي.الغير  التي تربط بين ترقية الصادرات

  :الدراسات السابقة-7

اثر ترقية الصادرات خارج المحروقات على النمو االقتصادي مذكرة ماجستير للباحث بن جلول خالد جامعة   .أ

دى الى اي م:الجزائر وهذا من خالل ابراز اثر الصادرات على النمو االقتصادي من خالل االشكالية التالية 

 ن ا النمو االقتصادي للجزائر من جراء ترقية الصادرات خارج المحروقات ؟حيث وصلت الى يتأثريمكن ان 

 معظم االجراءات والتدابير المطبقة لتحسين الصادرات خارج المحروقات لم تصل الى المستوى المرغوب فيه.

معة والعوائق (جاثر تنمية الصادرات الغير نفطية على النمو االقتصادي في البلدان النامية، الحوافز ا  .ب

ائر و كانت الدراسة عبارة ز ) ولقد تم اخذ عينة من الدول النامية وهي السعودية و تونس و الج2004الجزائر

من  الدراسة، وانطلقمحل الدول  عن مقارنة بين واقع التصدير خارج المحروقات على النمو االقتصادي في 

رج المحروقات على النمو االقتصادي في الدول محل اشكالية هل يمكن ان تؤثر عملية تنمية الصادرات خا

رانجر اختبار غ بإجراءعلى عدد من المتغيرات االقتصادية الكلية؟ وقام الباحث  التأثيرالدراسة، من خالل 

للسببية بين النمو االقتصادي ونمو الصادرات للدول محل الدراسة وتوصل الى نتائج نجد من اهمها ان الدول 

تطاعت تحقيق معدالت مرتفعة لتنمية االقتصادية، وذلك من خالل انتهاج سياسات تنموية محل الدراسة اس

قائمة على التوجه الخارجي حيث سمحت هذه االستراتيجية بزيادة االستثمارات، ومن ثم االستفادة من مزايا 

 اقتصاديات الحجم منه خالل اتساع نطاق السوق الخارجي.  

مذكرة  –دراسة حالة الجزائر  –خارج المحروقات واثرها على النمو االقتصادي  اليات تنويع وتنمية الصادرات  .ج

باعها االليات التي يمكن ات من خالل االشكالية التالية :ماهيبلقلة ابراهيم حيث الباحث من اعداد  ماجستير

 لتنمية وتنويع الصادرات بهدف تحفيز النمو االقتصادي؟ وما هو الوضع في الجزائر بالنسبة لهذا الموضوع؟

توصل الى النتيجة التالية ان سياسة التوجه الى الخارج من خالل الصادرات تحظى في الوقت الحاضر بموقع 

ا والنامية على حد سواء، ومن خالل المتقدمة منه ة لكافة الدول،بارز بين اهتمامات السياسات االقتصادي

ا في لوحظ ان الصادرات لعبت دورا كبير  ،ي الجزائرتحليل دور واثر تنمية الصادرات على النمو االقتصادي ف

لكن هذا الدور ال يعتبر حقيقيا العتماد الصادرات الجزائرية في ، تحقيق معدالت مرتفعة للنمو االقتصادي

مما دفع بالسلطات الجزائرية الى اتخاذ اجراءات في سبيل تطوير الصادرات خارج ، الساس على المحروقاتا
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على الرغم من اتباع هذه السياسات لم يتحقق تنويع وال زيادة في الصادرات الجزائرية خارج لكن و .المحروقات 

 المحروقات حسب النسب المرجوة والمأمولة.

دراسة حالة المؤسسات الصغيرة  –النفطية على النمو االقتصادي في الجزائر اثر تنمية الصادرات غير   .د

مذكرة ماجستير من اعداد مصطفى بن ساحة والذي توصل من خالل االشكالية التالية :الى  -والمتوسطة 

تنمية الصادرات غير النفطية المعتمدة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اي مدى تسهم استراتيجية 

فهي تلعب   ،االرتباط القوي بين الصادرات والنمو االقتصادي كشف  الى ؟تحقيق النمو االقتصادي بالجزائر

يعكس االهتمام الكبير بها في الفكر االقتصادي. باإلضافة الى المساهمة  دورا كمحرك للنمو االقتصادي وهو ما

النمو االقتصادي من خالل القيمة  الفعالة من طرف  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق معدالت

 و رقم االعمال السنوي.المضافة والناتج الداخلي الخام 

القتصاد ادراسة مستقبلية حول تنويع –اثر ترقية الصادرات الغير نفطية على النمو االقتصادي في الجزائر   .ه

ر حيث قاسمي االخضباحث علوم االقتصادية من اعداد المذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في ال -الجزائري

ما مدى اهمية و دور الصادرات غير النفطية في النمو االقتصادي  توصل من خالل االشكالية التالية:

ة يتوقف على نشاط الدولة في التصدير خاص ان اهداف التنمية االقتصادية بالجزائر اصبحبالجزائر؟ الى 

خارج قطاع المحروقات نظرا لما يلعبه من دور مهم في تحقيق معدالت نمو عالية وخلق المزيد من فرص 

  العمل وتوفير الموارد المالية الالزمة للمشاريع التنموية.

  حدود الدراسة: -8

  :لي يمكن تقسيم الدراسة الى حدود مكانية وحدود زمانية كما ي

  الدراسة االقتصاد الجزائري, المكانية: تتناولالحدود 

  سنوات)09(حجم العينة  2014الى  2005لدراسة الفترة الممتدة ما بين الحدود الزمانية: تتناول ا

  تقسيمات الدراسة:-09

  كما يلي: ثالثة فصولى تقسيم الدراسة الب بجميع جوانب الموضوع المدروس قمنا  لإللمامو 

فاهيم مابراز مختلف حاولنا من خالله الذي  النمو االقتصادي مفاهيم ونظريات،جاء  بعنوان  الذيالفصل االول  

مختلف النظريات والنماذج القديمة و الحديثة لمختلف المدارس  ذاس المتعلقة بالنمو االقتصادي، وكقياالطرق  و

  االقتصادية المفسرة للنمو االقتصادي.

ن ماهية فيه كل م أبرزناالذي و  ،بعنوان تنمية الصادرات وعالقتها بالنمو االقتصادي ما الفصل الثانيأ

 الى عالقة نمو الصادرات بالنمو ، ثم تطرقناوالنظريات واالهمية واالنواع الدوافع المفهومحيث التصدير من 
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لضرورة ثم توضيح اقة، السابقة التي توضح هذه العالالتجريبية  ساتاالقتصادي من خالل عرض بعض الدرا

  الناجحة في ترقية صادراتها.بعض الدول لتجارب صادرات غير النفطية، واخيرا عرض الداعية لتنمية ال

 لنمو االقتصاديا علىآليات ترقية الصادرات غير النفطية في الجزائر وأثرها  بعنوان الثالث الفصلخيرا وأ

سة وضعية دراالى  ترقية الصادرات غير النفطية، ثم تطرقنا الى اهم الجهود المبذولة في وذلك من خالل عرضنا

لنفطية وغير ا الصادرات النفطيةالعالقة بين بتحديد  قمنا وفي االخير، )2014-2005الصادرات الجزائرية للفترة (

تواجه التي  العقباتالى  باإلضافةتباره اهم مؤشر للتعبير عن النمو االقتصادي، باع بالناتج المحلي االجمالي

  .التصدير الغير نفطي في الجزائر
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  تمهيد

 يمثل النمو االقتصادي منذ القدم هدفا وهاجسا تسعى جميع الشعوب واألمم بمختلف ثقافاتها وٕايديولوجياتها

للعمل على تحقيقه والبحث عن الوسائل والعوامل التي من شانها الرفع من معدل المستوى المعيشي للفرد والمجتمع 

ككل. وبالتالي يعتبر النمو االقتصادي من أهم المؤشرات االقتصادية، وهدف أي سياسة اقتصادية كانت وخاصة 

االداء  من جهة يبرز حقيقة كان العالم، بحكم أنهأرباع س تخلفة اقتصاديا والتي تشكل نحو ثالثةالبلدان الم

االمر الذي يمّكن من توضيح الرؤى االقتصادية،  االقتصادي بصفة عامة ومن ثم يبرز الوضعية االقتصادية

عن مدى تحسن رفاهية المجتمع ومنه جاء النمو يعبر  ويبرز في أي إتجاه يسير االقتصاد، ومن جهة أخرى 

م يدور كان اإلهتماماشيا وتطور الفكر االقتصادي إذ امات العديد من االقتصاديين تاالقتصادي في صدر اهتم

كان االقتصاديون الكالسيك من االوائل الذين تطرقو  حيث ،حول المحددات والعوامل المفسرة للنمو االقتصادي

وغيرهم، ثم جاء  "Adam Smith،Marx، Ricardo،Malthusنظريات كل من " لهذا الموضوع من خالل 

موذج  إلى النظرية الكنيرية ونواهتماماته باالبتكارات التكنولوجية وصوال "shumputer "بعدهم النيوكالسيك امثال

لى اآلن من أهم النماذج التي ساهمت في تحديد محددات النمو االقتصادي، إال أنه يبقى نموذج إالذي ُيعد 

"Solow " وأعطت لظاهرة النمو االقتصادي تفسيرا جديدا أقرب إلى والتي ارتبطت بهالتي أتت من بعده والنماذج 

  مية في تفسير النمو االقتصادي.قع الدول الناالواقع وخاصة وا

ونة بالنمو االقتصادي، ومدى فاعلية العوامل المكهؤالء االقتصاديون في دراساتهم لالقتصادالكلي  إن اهتمام

إذ يتطلب ذلك مستويات معينة لمعدالت النمو االقتصادي التي من  ،مدى البعيدله، بهدف دراسة االستقرار على ال

شانها تمكين اقتصاد أي دولة من االنتعاش، وِتبعا لذلك سنقوم بدراسة هذا الفصل من خالل تقسيمه إلى ثالث 

  مباحث:

  : ماهية النمو االقتصادي؛المبحث األول

  قياسه؛ ددات النمو االقتصادي وطرق: محالمبحث الثاني

  : نظريات النمو االقتصادي ونماذجه.المبحث الثالث
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  مو االقتصادينلالمبحث األول: ماهية ا

إنه من المهم جدا تحديد مفهوم النمو االقتصـــــــــادي، وجملة المفاهيم المتعلقة به، لكنه من الصـــــــــعب التمييز      

المصــطلحات المشــابهة له في وبعض  ." La croissance economique" بين مصــطلح النمو االقتصــادي

   االقتصـــــــــــــــــاديــــة نميــــةالت هوقتصـــــــــــــــــاديــــة والتخلف، ولعــــل أبرزهــــاوالتنميــــة االعنى، كــــالتطور االقتصـــــــــــــــــادي مال

"Développement economique"  النمو، لذا ســـــــــــوف نميز بين هذه أكثر ذكرا وارتباطااذا ذكر   كونها

لمفهوم أو وبالتالي فما هي حقيقة هذا افهم الجيد والفرق الجوهري بينهم، المصـطلحات وبين النمو لنتوصل إلى ال

  صطلح؟ وما هي مختلف المفاهيم المرتبطة به؟مال

  والفرق بينه وبين بعض المصطلحات تعريف النمو االقتصاديالمطلب األول: 

  النمو االقتصادي االول: تعريفالفرع  

نظرا لألهمية الكبيرة الني يتميز بها موضوع النمو االقتصادي في التحليل االقتصادي ماضيا وحاضرا، فقد      

هم، وعلى ليين، واختالف أماكنهم وبيئاتلتعددت وتنوعت تعاريفه، وذلك حسب تنوع واختالف أراء المفكرين والمح

  وليس على سبيل الحصر كما يلي:عدة تعريفات يمكن ذكرها على سبيل المثال،  األساس فللنموهذا 

من طرف الفرد في محيط  ة في كمية السلع والخدمات المنتجةبالزيادة المستمر  "John arrow".يعرفه1

   1.اقتصادي معين

  حيث أن: ،منز .الزيادة المستمرة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي مع مرور ال2

أكبر  الناتج الوطني وهذا لن يتحقق إال إذا كان معدل نمو (متوسط الدخل الفردي = الناتج الوطني /عدد السكان)،

  2.السكانمن معدل نمو 

: النمو االقتصادي هو زيادة طويلة في طاقة االقتصاد الوطني وقدرته "S.Kuznet".ويعّرفه االقتصادي3

  3.على إمداد السكان بالسلع المتنوعة

                                                 

  .63، ص 2013بن قدور، تطور النظام المالي والنمو االقتصادي، دار الراية للنشروالتوزيع، عمان، األردن، سنة  أشواق  1
)، مذكرة مقدمة ضمن 2006-1970خالد بن جلول، أثر ترقية الصادرات خارج المحروقات على النمو االقتصادي (دراسة تحليلية قياسية لحالة الجزائر    2

جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، سنة في العلوم االقتصادية، غير منشورة،  الماجستير متطلبات نيل شهادة
  .60ص، 2008/2009

في الجزائر،  االقتصاديد، وعماد معوش، قياس أثر اإلنفاق الحكومي االستهالكي النهائي على الناتج الوطني مع تحليل المصادر األساسية للنمو على مكي  3
  .174، ص 2013، السنة 13مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الدكتور يحي فارس، المدية، العدد 
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الزيادة على مدى فترة طويلة من نصيب النمو االقتصادي على أنه  "Dembele.Esaïe" .ويعّرف4

ا مؤسسات بعض العوامل الرئيسية منه..ويتطلب تحقق النمو االقتصادي الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي.

 "النسبية  وقانون الميزة لتقسيم العمل"آدم سميث" قانون رأس المال البشري والتخصص وفقا لمستقرة، وتدريب 

  1.العمل ونظام المالية المناسبة والفعالةونظام الضرائب التي تشجع  ريكاردو"لديفيد 

غير البطيء على المدى الطويل، تلإلى أن "النمو ينصرف إلى ا" Joseph Schupeter" .ويذهب5

  نمو السكان ومعدل نمو اإلدخار". والذي يتم من خالل الزيادة التدريجية والمستمرة في معدل

أن النمو االقتصادي إنما يعني توسع الجهاز اإلنتاجي في إتجاه أو  " Milton Friedman" ويضيف

  2.أكثر بدون تغيرات في الهيكل االقتصادي

ن، لزمفعّرف النمو االقتصادي على أنه الزيادة في اإلنتاج االقتصادي عبر ا"chapiro".أما شبيرو 6

  3.اإلنتاج هو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ويعتبر المقياس األفضل لهذا

النمو االقتصادي بأنه توسع قدرة اإلقتصاد على اإلنتاج خالل "Dominic Salvatore" .ويعّرف7

التوسع في اإلنتاج يكون نابعا من الزيادة في الموارد البشرية والطبيعية ورأس المال والتقدم  احيث أن هذ ،الزمن

  4.التكنولوجي

  

النمو االقتصادي على أنه التغير اإليجابي أو الزيادة في مستوى إنتاج السلع ولكن بصفة عامة يمكن تعريف      

من خالل فترة زمنية محددة (في الغالب سنة)، وهذه الزيادة يجب أن تكون مستمرة وتقاس بنسبة  ،والخدمات للدولة

   أو حقيقي باستباعد أثر اسميو ويكون معدل النم ،)PIB(التغير في الناتج المحلي اإلجمالي 

  

                                                 
1 Dembele Esaie, Marché financier et croissance economique en cot d’ivoir, ministère de l’enregistrement 

superieur et de la recherche scientifique « une analyse de la causalité au sens de granger » D.E.S.S Hautes 

etudes en gestion de la politique economique, 11 promotion (2009), Republique de cote d’ivoire union 

discpline-travail, P09. 

التنمية المستدامة في االستجابة لتحديات الحاضر والمستقبل، دراسة حالة الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم حمداني محي الدين، حدود   2
  .6، ص 2008/2009االقتصادية، غير منشورة، جامعة الجزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، سنة 

ة دكتوراه في علوم التسيير، ، مذكرة مقدمة لنيل شهاد1970/2012مو االقتصادي، دراسة حالة الجزائر نلعلى اي، تأثير النفقات العمومية طاوش قندوس  3
  .75، ص 2013/2014نشورة، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، سنة غيرم

  .61خالد بن جلول، مرجع سابق، ص   4



  مفاهيم ونظرياتالنمو االقتصادي                 الفصل االول                      
  

 
5 
 

وى تها، وتعتبر الزيادة في رأس المال والتقدم التكنولوجي وتحسن مستبسابق ، تقارن النسبة في سنة معينة1التضخم

  2.نمو االقتصاديفي عصرنا هذا األسباب الرئيسية للالتعليم 

إننا نجد أنها تشير إلى جملة من العناصر والتي يجب التأكيد عليها هذه التعريفات السابقة ف في بالتمعنو      

  يلي:وتلخيصها كما 

إذ  ،ن الزيادة في إجمالي الناتج المحلي لوحدها، بانها تعّبر عن نمو اقتصادي في مجتمع ماال يمكن القول ع -ا

ن هذا إناتج المحلي اإلجمالي، لفرد من الال بد أن تترافق هذه الزيادة بحصول زيادة محققة في متوسط نصيب ا

الشرط األساسي يقود إلى شرط ثاني، هو أن تكون نسبة النمو السكاني في مجتمع الدراسة أقل من نسبة الزيادة 

  طني وبناًء على ذلك يكون:و لمالي أو ما ًيعبر عنه بالدخل انتاج المحلي اإلجفي اإل

  معدل النمو في التعداد السكاني –الوطنيادي= معدل النمو في الدخل مو االقتصنلمعدل ا 

   

بة النمو ديد نسفمن المعادلة السابقة نالحظ أن معدل النمو في التعداد السكاني يدخل كطرف فاعل في تح

البد على هذه الدول التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي أن تهتم بنسبة النمو السكاني  إذبالدول، االقتصادي 

  3.لديها

ن النمو أي أ ،أي أنها ال تختفي بمجرد اختفاء األسباب زيادة في الدخل على المدى الطويل،أن تكون ال يجب-ب

زيادة  مما ينجم عنه منح دولة غنية إعانة لدولة فقيرة،ففي حالة مرة وليست ظاهرة عارضة أو مؤقتة، ظاهرة مست

  4.ر هذه الزيادة المؤقتة نمو اقتصاديفي متوسط الدخل الحقيقي فيها لمدة عام أو عامين، ولكن ال تعتب

                                                 

) مذكرة 2013إلى  2002فعيل دور أسواق األوراق المالية وأثرها على النمو االقتصادي، "دراسة سوق عمان لألوراق المالية من (خزان، تعبد الحفيظ   1
ية وعلوم ر مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، غير منشورة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية العلوم االقتصادية والتجا

  .89)، ص 2013/2014ير، سنة (التسي
2 www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2008/416/دي�	
 :date de consultation : 15/02/2015, heure /ا���� ا��

22:00. 

ر، مصر، لدار الجامعية للنشرضوان، التنافسية كآلية من آليات العولمة االقتصادية ودورها في دعم جهود النمو والتنمية في العالم، امصطفى احمد حامد   3
  .156، ص 2011سنة 

ارنة: تونس، الجزائر، ية "دراسة مقبيوض محمد العيد، تقييم أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي والتنمية المستدامة في االقتصاديات المغارب 4
لبات شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، غير منشورة، جامعة فرحات المغرب"، مذكرة مقدمة كجزء من متط

  .68، ص 2010/2011وعلوم التسيير، سنة  والعلوم التجاريةعباس، سطيف، كلية العلوم االقتصادية 
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ر إلى فالدخل النقدي يشيدخل الفردي الحقيقي وليس النقدي، النمو االقتصادي يعني حدوث زيادة في ال إن-ج

فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة، وذلك مقابل الخدمات  في عدد الوحدات النقدية التي يحصل عليها الفرد

ي نسبة الدخل النقدي إلى المستوى العام لألسعار، فهو يشير اإلنتاجية التي يقدمها، اما الدخل الفردي الذي يساو 

ي لكي لإلى كمية السلع والخدمات التي يحصل عليها الفرد من إنفاق دخله النقدي خالل فترة زمنية معينة، وبالتا

  1.خل النقدي أكبر من معدل التضخميجب أن يكون معدل الزيادة في الد يحدث هناك نمو اقتصادي

 وٕاجماال يمكن القول بأن النمو االقتصادي هو عبارة عن ظاهرة كمية تتمثل في زيادة الناتج المحلي اإلجمالي     

  حاالت: 03النمو االقتصادي عموما ، ويأخذ معدل )الحقيقي من فترة إلى اخرى (عادة ما تكون سنة

 من.ل نمو ثابت: اي نمو منتظم عبر الز معد .1

 معدل نمو متزايد: أي يزداد عبر الزمن. .2

  2.معدل نمو متناقص: أي متناقص عبر الزمن.3

  ): اشكال النمو االقتصادي عبر الزمن.01الشكل رقم(               

                                                                                    معدل النمو

  

  

  

  

   الزمن  

  

وعيل ميلود، المحددات الحديثة للنمو االقتصادي في الدول العربية وسبل تفعيلها "حالة الجزائر، مصر، السعودية" مذكرة  المصدر:

، كلية العلوم االقتصادية والعلوم 3مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية غير منشورة، جامعة الجزائر 

  .9، ص 2013/2014لسنة التجارية وعلوم التسيير، ا

                                                 

قتصادية، غير قويدري كريمة، االستثمار االجنبي المباشر والنمو االقتصادي في الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم اال  1
  .38-37، ص 2010/2011ية وعلوم التسيير، منشورة، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، كلية العلوم االقتصادية والتجار 

ول العربية وسبل تفعيلها "حالة الجزائر، مصر، السعودية" مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ت الحديثة للنمو االقتصادي في الدل ميلود، المحدداوعي  2
  .9، ص 2013/2014 ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، السنة3الدكتوراه في العلوم االقتصادية غير منشورة، جامعة الجزائر 

                3                         2                1 
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  المصطلحات وبين بعضالفرع الثاني: الفرق بين النمو االقتصادي 

  الفرق بين النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية/1

ين لكل واحد في ح ،هناك الكثير من الخلط وعدم التفرقة بين مفهومي النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية     

  منها مفهومه الخاص.

حيث تشير األبيات االقتصادية إلى أن النمو االقتصادي يختلف عن التنمية والتي تهتم بتحسين مستوى      

فير البنية التحتية وتطوير رأس المال المادي والبشري وتو طوير وٕانشاء البنيات األساسية واستدامة عيشة خالل تمال

حلي الهادفة لبعث زيادة في الناتج المالخطط وعة اي انها مجمفرص العمل والخدمات الصحية والتعليمية واألمنية، 

  1.أي التغيير في معدل النمو والمعدل اإلجمالي ،ما النمو فيركز على اإلنتاج واإلنتاجيةااالجمالي 

قتصادي ليس سوى عملية توسع اقتصادي تلقائي في ظل تنظيمات اجتماعية النمو اال إن« "بونيه" ويقول     

 ،واعيافي حين أن التنمية االقتصادية، تفترض تطويرا فعاال و  الحادثة، بحجم التغيرات الكميةدة، وتقاس ثابتة ومحد

ت على عكس النمو االقتصادي فإن التنمية تنطوي تغيرا هأي إجراء تغيرات في التنظيمات االجتماعية للدولة، ومن

في هيكل توزيع الدخل وتغير في هيكل اإلنتاج، وتغير في نوعية السلع والخدمات، وهذا يعني إجراء مجموعة من 

  2.»التعديالت الهيكلية في بنيات المجتمع

  3.رهابل هو عنصر رئيسي من عناص مشه،من شأن النمو االقتصادي أو يهال يقلل  للتنمية إن المفهوم الواسع     

  

  

  

  

  

                                                 

تصادية، اإلدارة قمحمد الحسن خليفة، النمو االقتصادي في الدول اإلفريقية بين المتغيرات المحلية والعالمية، ورقة بحثية مقدمة إلى المجلة المصرفية وا  1
  .4، ص 2013)، سبتمبر 69السودان، العدد (-العامة للبحوث واإلحصاء، بنك السودان المركزي

معة ااسي، دور جودة التعليم العالي في تعزيز النمو االقتصادي، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة الماجستير في علوم التسيير، غير منشورة، جحمزة مرد  2
  .37-36، ص 2009/2010م التسيير، السنة الحاج لخضر، باتنة، كلية العلوم االقتصادية وعلو 

��د هللا ����د، ا������ ا����   3 ����  .129، ص�2003�	�،  �ا� �اء،  �ا��
	�دي، �%$#!� وا���� !� � 
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  نمو االقتصادي والتقدم االقتصاديالفرق بين ال/2

  ابقة،ة معينة مقارنة بالخبرة السهو إال قياس كلي لزيادة السلع والخدمات المنتجة في فتر ما إن قياس النمو      

ط الحقيقي، متوسط الدخل الحقيقي ومتوساما التقدم االقتصادي فهو الزيادة بين فترة وأخرى لمتوسط الناتج 

  1.االستهالك الحقيقي للسكان

صادي ، ويعّبر التقدم االقت»نمو الموارد المتاحة بنسبة تفوق نمو السكان«التقدم بأنه  "R.Barré"ويعّرف      

إال مظهر من ، ومنه فإن التقدم ما هو 2عن مجموع التحسينات في الميزان االقتصادي واالجتماعي المرافق للنمو

  3.ره وتحقيق الغايات االجتماعية لمجمل األفرادمظاهر النمو االقتصادي واستمرا

  الفرق بين النمو االقتصادي والتطور االقتصادي:/3

التطور لغة يعني الحركة إلى األمام، وفي المجال االقتصادي يعني تقدما اقتصاديا نحو أهداف محددة مسبقا     

ركة، تطور إذ يدل على التغير والحفال ،ع أفضل للمداخيل داخل الدولةتج أو نوعيته، كتوزيإما كمية، كزيادة المن

و التطور أ صادية لبلد ما أو قطاع ما، فنقول مثال: التطور االقتصاديُيستخدم للداللة على الحالة االقت وغالبا ما

ناعي أن يكون هناك تطور في المجال الص ذ أنه يمكنإ ،الصناعي لبلد ما خالل فترة معينة، وهو ليس مرادفا للنمو

را إذ أنه يمكن أن يكون هناك تطو  ،بوتيرة أخف من تزايد السكان، فهنا ال يوجد، كما أنه ليس مرادفا للتنمية

  4.اقتصاديا دون أن يكون مصحوبا بتغيرات هيكلية وذهنية تضمن استمرارية هذا التطور (أي ال يوجد هناك تنمية)

  

  

  

  

  

                                                 

مقدمة كجزء من متطلبات شهادة  ةالخليجية، مذكر بن شعيب فاطمة الزهراء، دور البورصة في تحقيق النمو االقتصادي دراسة حالة االسواق المالية   1 
، 2010/2011 ةالتسيير، سنالعلوم االقتصادية التجارية وعلوم  ةتلمسان، كليالماجستير في العلوم االقتصادية، غير منشورة، جامعة ابي بكر بلقايد 

  .127ص
 15:26.الساعة 18/2/2015: زيارةال .تاريخ/www.alukah.net/culture/0/78626 في:جالل خشيب، مفهوم التقدم والتطور االقتصادي متاح   2
  .65خالد بن جلول، مرجع سابق، ص   3
لعلوم ا عبد الرحمان بن سانية، اإلنطالق االقتصادي بالدول النامية في ظل التجربة الصينية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في  4

  .8)، ص 2012/2013وم التسيير والعلوم التجارية، سنة (االقتصادية، غير منشورة، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، كلية العلوم االقتصادية وعل
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  وانواعه الثاني: عناصر النمو االقتصاديالمطلب 

  النمو االقتصادي راالول: عناصالفرع 

في  افي شكل مجتمعات تتمثل أساس تحدد النمو االقتصادي، والتي توضع يوجد العديد من العناصر التي     

من مستويات من تضأو التكنولوجي، ويتم تركيبها في مستويات ونسب عقالنية التقني ، التقدم العمل، رأس المال

  اإلنتاج وهي:

: هو عبارة عن مجموع القدرات الفيزيائية والفكرية التي يمكن لإلنسان استخدامها في إنتاج السلع العمل/1

، حيث يعتبر من العناصر المهمة في زيادة اإلنتاج، وبالتالي زيادة معدل نمو 1والخدمات الضرورية لتلبية حاجياته

م اليد العاملة بعدد السكان النشيطين في البلد، وكذا ساعات العمل التي يبذلها العامل، ، ويرتبط حجالناتج القومي

  ولة.دليسيا في ارتفاع حجم العمالة في اكما تمثل الزيادة في عدد السكان عامال رئ

حيث يعتبر التحسين المستمر في نوعية عنصر العمل من العناصر  ،ويجب التركيز على نوعية العمل     

  2.المهمة في زيادة إنتاجيته، ويتم تحسين عنصر العمل عن طريق التدريب أثناء العمل والتعليم

 دالتي توجد في لحظة معينة في اقتصاالمال على أنه مجموع السلع والخدمات : يعّرف رأس رأس المال/     2

االستثمارات والتجهيزات والُبنى التحتية التي يمتلكها االقتصاد في لحظة زمنية  رأس المال مجموع معين، كما يمثل

إذ أن  ،معينة، ويتم تمويل رأس المال من اإلدخار الذي يذهب لالستثمار، وبدون أن تكون هناك فجوة بين االثنين

قاء األموال المدخرة بدون استخدامها ألغراض زيادة اإلدخار تؤدي إلى زيادة االستثمار، ومن غير الممكن تطور ب

االستثمار الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الناتج والدخل، وما يزيد في القدرة على التكوين الرأسمالي في االقتصاد، كما 

كبيرة  بدرجةيمكن أن يكون رأس المال عن طريق االقتراض الداخلي والخارجي والمساعدات الخارجية، وهو يساهم 

تية لالقتصاد في تسريع العملية اإلنتاجية وفي استثمارات البنية التحوير البنية التحتية لالقتصاد التي تساعد في تط

  3.مثل: الطرق والسكك الحديدية واإلتصاالت والكهرباء...الخ

  

  

                                                 

 .18:04الساعة  07/2/2015.تاريخ الزيارة:/www.alukah.net/culture/0/799206جالل خشيب، عناصر ومقاييس النمو االقتصادي في:  1
  .81، ص 2001محمد ناجي حسن خليفة، النمو االقتصادي النظرية والمفهوم، دار القاهرة للنشر، القاهرة،    2
  .38مرداسي حمزة، دور جودة التعليم العالي في تعزيز النمو االقتصادي، مرجع سابق، ص    3
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  إلى قسمين رئيسيين: المال ُيقسم رأسو 

 واألدوات.: كالمصانع الجديدة واآلالت والمعدات رأس المال المادي .1

رأس المال البشري: فمن أشكاله: استثمار العنصر البشري في التعليم الرسمي والتعليم غير الرسمي،  .2

 1.والتدريب في العمل والتعليم أثناء العمل، وكذلك االستثمار في الصحة

  التقدم التكنولوجي:/3

هو تنظيم جديد لإلنتاج يســــمح باالســــتخدام األكثر فاعلية للموارد المتاحة والتي توَظف بطريقة أكثر كفاءة 

وج بكميات نتممن المنتوج بنفس كميات عناصر اإلنتاج المتاحة أو إنتاج نفس الكمية من ال أكبرأي (إنتاج كمية 

ية حتى وٕان بقيت كمية اإلنتاج على حالها وحدث أقل من عناصـــــر اإلنتاج) أو بطريقة جديدة في العملية اإلنتاج

  اإلنتاج وتحقيق النمو االقتصادي، وبالرغم من أنه من الصعب إلى زيادةتقدم تقني، فإن ذلك سيؤدي حتما 

اســــــــــــــع حث والتطوير يمثل مؤشــــــــــــــرا و دولة، فإن اإلنفاق الكلي على البالعلمي للعلماء بكل القيـاس الـدقيق للنـاتج 

  2.القبول

  االقتصاديالنمو  عأنوا الثاني:الفرع 

  ) أنواع كالتالي:03النمو االقتصادي ظاهرة مستمرة وليست مؤقتة وهي تتفرع إلى (تعتبر ظاهرة      

قتصادية ا : ويحدث هذا النمو بفضل الِقوى االقتصادية الذاتية المتاحة للدولة، دون وضع خطةالنمو الطبيعي//1

وبالتالي إن النمو الطبيعي هو عبارة عن ذلك النمو الذي يحدث في صورة عمليات موضوعية في مسارات ، 3وطنية

تاريخية، كما تتعاقب عمليات التاريخ الطبيعي، وقد حدثت ظاهرة النمو الطبيعي تاريخيا باإلنتقال من مجتمع 

  اإلقطاع إلى مجتمع الرأسمالية وتتخلص كما يلي:

 للعمل.التقسيم االجتماعي  -

 التراكم األولي لرأس المال. -

                                                 

ر منشورة، يكامل رشيد علي المكي، أثر التعليم على النمو االقتصادي "حالة األردن" مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في االقتصاد، غ  1
  .45-44، ص ص 1991اإلدارية، سنة  القتصاد والعلومعة اليرموك، كلية اجام
ارنة (تونس، قبيوض محمد العيد، تقييم أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي والتنمية المستدامة في االقتصاديات المغاربية، دراسة م  2

  .70الجزائر، المغرب)، مرجع سابق، ص 
تطلبات زائر"، مذكرة مقدمة ضمن مجلالصناعات التقليدية والحرف في ا نمية االقتصادية، "حالةتلة في االصغيرة والمتوسطشيبان آسيا، دور المؤسسات   3

  .16، ص 2008/2009االقتصادية وعلوم التسيير، سنة  العلوم كلية-الجزائرشورة، جامعة شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، غير من
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 سيادة اإلنتاج السلعي بغرض المبادلة. -

 1.بحيث يصبح لكل منتج سوق فيها عرض وطلب ،تكوين السوق الداخلية -

عادة –وٕانما يأتي استجابة لبروز عوامل طارئة  ال يملك صفة االستمرارية والثبات،النمو الذي  وه العابر:النمو /2

تلبث أن تزول ويزول معها النمو الذي أحدثته، وتقع أكثرية الدول النامية تحت هذا النمط  ما-خارجيةما تكون 

، حيث ينشأ كنتيجة لتوفر مؤشرات إيجابية مفاجئة في تجارتها الخارجية، سرعان ما تتالشى بنفس 2من النمو

  السرعة التي ظهرت بها.

عملية تخطيط شاملة لموارد ومتطلبات المجتمع  هو عبارة عن ذلك النمو الذي يكون نتيجة النمو المخطط:/3

وترتبط قوة وفاعلية هذا النمط ارتباطا وثيقا بقدرات المخططين وواقعية الخطط المرسومة، كما ترتبط بفاعلية التنفيذ 

  والمتابعة ومشاركة الجمهور في عملية التخطيط في كافة مستوياته.

التخطيط  أصبح ، فقدقتصادي، تعتبر علما حديث النشأة نسبيااسات التخطيط االاإلشارة إلى أن در وتجدر       

  تسعى لتحقيقه كافة دول العالم. دول عديدة، وغدت التنمية هدفا عاليا نشاطا واسعا تمارسه

سياسات  ملرسالتخطيط  لذلك سعت العديد من الدول الرأسمالية الكبرى لتعظيم استفادتها من بعض أدوات     

شاط الكينزية لمعالجة االزمات الدورية التي تلحق بمستويات الن الطلب الفعال وتحقيق العمالة الكاملة وفقا للنظرية

  االقتصادي.

كل من النمو االقتصادي الطبيعي والمخطط بمثابة نمو ذاتي كان  إذاألخير يجب اإلشارة إلى أنه وفي ا     

ة لمعظم الدول النامية هو نمو تابع يفتقد إلى صفة الحركة الذاتية، كما تجدر الحركة، فإن النمو العابر بالنسب

اإلشارة أيضا إلى أن النمو الذاتي إذا ما استمر خالل فترة طويلة يتحول إلى نمو مضطرد، ويتحول أيضا إلى 

  3.تنمية اقتصادية بالمعنى الكامل للكلمة

  

  

                                                 

  .8ضر والمستقبل، "دراسة حالة الجزائر، مرجع سابق، ص تدامة في االستجابة لتحديات الحاين، حدود التنمية المسدلمحي ا حمداني  1
  .42كامل رشيد علي التلي، أثر التعليم على النمو االقتصادي، "حالة األردن، مرجع سابق، ص   2
زائر، دراسة حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرجع سابق، مذكرة جلفي ا و االقتصاديمصطفى بن ساحة، أثر تنمية الصادرات غير النفطية على النم  3

-4,ص2010/2011ماجستير، المركز الجامعي بغرداية,معهد العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير,سنةمقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة ال
5.  
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  نوعين كما يلي:وهناك من يصنف النمو االقتصادي إلى      

مو الدخل يعادل يتمثل هذا النمو في كون ن :"La croissance extantive"النمو االقتصادي الموسع /1

  خل الفردي ساكن.معدل نمو السكان، أي أن الد

كون نمو الدخل يفوق نمو  : يتمثل هذا النمو في"La croissance intensive"النمو االقتصادي المكثف /2

نقالب الاالمرور من النمو الموسع إلى النمو المكثف، ويمثل نقطة  الدخل الفردي يرتفع وعليه وبالتالي فانالسكان 

  1.أين يتحول المجتمع تماما والظروف االجتماعية تتحسن

  المطلب الثالث: أهمية وخصائص النمو االقتصادي:

  النمو االقتصادي: االول: أهميةالفرع 

  :ومحاسن مزايامن  نعني بأهمية النمو االقتصادي ما يجققه النمو للفرد والمجتم     

إن النمو االقتصادي يسمح بزيادة دخل الفرد الحقيقي، وكذا زيادة اإلنتاج المادي الموجه لتلبية  اد:بالنسبة لألفر /1

ي القضاء لشرائية لألفراد ويساعد فالحاجات اإلنسانية المختلفة، وبالتالي فإن النمو االقتصادي يرفع من القدرة ا

  على الفقر ومظاهر البؤس بين األأفراد وتحسين الصحة العامة.

  .كما يساعد النمو على تخفيض عدد ساعات العمل لألفراد ويفتح لهم آفاق التحضر والرفاهية     

اتها لف هيئوذلك من خالل مختأمنهم، ان الدولة هي الحامية العامة لالفراد والساهرة على  :بالنسبة للدولة /2

فعها للبحث المختلفة، ويد االقتصادي يؤدي إلى زيادة عائدات الدولة فإنه يسهل لها مهامها وهياكلها، وبما أن النمو

راد، على األف ولة إلى إعادة توزيع الدخلدلج والدفاع، كما أن النمو يؤدي باعن تقنيات جديدة في مجال اإلنتا

تجعلها  لنموا صادرولة وبحثها في مباإلضافة إلى تدقيقادل االجتماعية كالصحة والتعليم،دمات وضمان بعض الخ

  2.تستطيع بناء استراتيجية مستقبلية كمواصلة هذا النمو بناًء على إحصائيات ومعطيات ميدانية

  النمو االقتصادي صخصائ الثاني:الفرع 

الخاص بالنمو االقتصادي، والذي مؤداه أنه قدرة الدولة  "Kuznets"باالعتماد على التعريف الذي وضعه      

على عرض توليفة متنوعة من السلع االقتصادية لسكانها، والتي تثحدث زيادة متنامية في القدرة اإلنتاجية، تكون 

                                                 
1   Forum.univebiskra.net/index.php ? topic=5032.0, date de consultation le : 19/02/2015, heure : 17 :01.  

2 www.startimes.com/ ? t =32344602.date de consultation le : 19/02/2015, heure : 22 :09.  
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تصادي للنمو االق فإن ،مبنية على التقدم التكنولوجي والتعديالت المؤسسية واإليديولوجية التي يتطلبها هذا االمر

  ميز بها المجتمعات المتقدمة وهي:ست خصائص تت

 دحيث أن البلدان المتقدمة حاليا وعبر تاريخها االقتصادي الممت المرتفعة لنصيب الفرد من الناتج: المعدالت-1

من النمو االقتصادي، ونصيب الفرد من الناتج، فقد بلغ إلى يومنا هذا حققت معدالت مرتفعة  1770من سنة 

) %03) للنمو السكاني و(%01) و(%02معدالت النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج لهذه الدول نحو (متوسط 

  لنمو الناتج الوطني اإلجمالي الحقيقي، وهذا مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية.

إجمالي  ولي أندك الحيث أكدت الدراسات التي أعدها البن رتفعة لإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج:مال ا�
	��ت-2

ول النامية، وذلك ألنها توضح كفاءة استخدام كل مدخالت و الداإلنتاجبة لعناصر اإلنتاج هي المحدد األساسي لنم

المدخالت، بما يؤدي إلى زيادة المخرجات دون الزيادة في مدخالت العمل  الة اإلنتاج بغض النظر عن نمو هذهد

للنمو  %75و %50ديث زيادة كبيرة في اإلنتاجية تراوحت بين حلالنمو امال، كما لوحظ خالل فترة ورأس ال

 1.التاريخي بالنسبة لنصيب الفرد من الناتج

ير تتميز البلدان المتقدمة الحديثة بالمعدل اللمرتفع للغي االقتصادي: المعدالت المرتفعة في التحول الهيكلي -3

لصناعية، ة الزراعية إلى األنشطة اما نتج عنه التحول التدريجي من األنشط ،لعملية النموالقطاعي والهيكلي المالزم 

للشركات األسرية والشخصية إلى المنظمات غير الشخصية  ثم من الصناعة إلى الخدمات، مما أنتج تحوال وتطورا

لم تعد ية، و ى الحضر الوطنية متعددة الجنسيات، ثم أعقب ذلك تحول القوى المهيمنة من األنشطة التقليدية إل

 1846الزراعي في الواليات المتحدة األمريكية سنة حقة بالقطاع متمركزة فيها، فمثال كان إجمالي قوة العمل الملت

 فقط. % 7إلى 1960، وانخفضت بحلول عام % 53,5حوالي 

ما يصاحب التغير في الهيكل  ةعاد واإليديولوجي: االجتماعي والسياسيالمرتفعة للتحول  المعدالت-4

ضري ملية التحول الحاالقتصادي في أي مجتمع تغيرات في اإلتجاهات والمؤسسات واإليديولوجيات، وتعرف ع

  ، ولهذه العملية مجموعة من المظاهر أهمها:هذه بالتحديث

النسبة لجميع ك بوالتوزيع واالستهالوكذلك العمل واإلنتاج تتم من خالل تحديث طريقة التفكير، الرشادة، و   .أ

االنشطة، فما يحتاجه العالم المتخلف هو مجتمع علمي وتكنولوجي، فالبد من تطبيق أساليب جديدة في 

                                                 

  .10السعودية، مرجع سابق، ص  وعيل ميلود، المحددات الحديثة للنمو االقتصادي في الدول العربية وسبل تفعيلها، حالة الجزائر، مصر،  1
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الخ، واألساليب الحديثة ليست فقط في المواصالت....ء في المزرعة أو في المصنع أو في كل شيء سوا

 حديث. امتالك األدوات واستخدامها، وٕانما أيضا البد أن يصاحبها تفكير

التخطيط االقتصادي: والذي يكون له التأثير الكبير في التعجيل بعملية التنمية االقتصادية، والذي يشترط   .ب

فيه تحديد األهداف السياسية والحكومية المرتبطة بالتنمية المستقبلية للبلد، وتحديد االستراتيجية التنموية 

 ستخدام واستغالل الوسائل الضرورية التي تنفذهالتي تجسد األهداف وتحولها إلى واقع يومي ملموس (با

لي كوتشمل االقتصاد باكمله دون تهميش أو استصغار هدف معين باستخدام نموذج من نماذج االقتصاد ال

وتحديد المدة الزمنية المستهدفة مع مراعاة وضع خطط تكميلية يتم االستنجاد بها في حال تعثر البرنامج 

 التنموي لسبب أو آلخر.

التعاون أو التوزان االجتماعي واالقتصادي والمساواة، ويعني التوزيع األكثر عدالة للدخل على الطبقات   .ج

 .على رفع مستوى المعيشة وتكافؤ الفرص وق في الثروة وتوزيع الدخل والعملاعية وتقليل الفر ماالجت

سة الفعالة مال وتشجيع المنافتحسين اإلتجاهات والمؤسسات يعتبر ضروريا من اجل زيادة كفاءة وفعالية الع  .د

ساعد على مما يية وتحقيق مساواة أكثر في الفرص، وتحقيق الحراك االجتماعي وتشجيع المشروعات الفرد

رفع اإلنتاجية في مفهوم تحديث العمالة عن طريق غرس المثل العليا كالكفاءة، الذكاء، الحفاظ على الوقت 

 عتماد على الذات، االستقامة والنزاهة، وُبعد النظر.االلتزام، االمانة والقيادة، التعاون واال

لخام واد االولية والمواد امللسيطرة على ال يبميلها التاريخرفت المجتمعات المتقدمة الهيمنة الدولية: عُ   .ه

هي في و –عية في المستعمرات السابقة سواق المربحة امام المنتجات الصناوالعمالة الرخيصة وفتح األ

ادى بتجدد االستعمار من خالل القوى التكنولوجية الحديثة المحتكرة لديها خاصة  مما-الناميةأغلبها البلدان 

 مما فتح المجال للسيطرة االقتصادية والسياسية مجددا على البلدان النامية، المواصالت واإلتصاالت

 .والضعيفة

 التي حققها الناتج العالميكاسب مأنه بالرغم من ال ثحي العاملي،لمحدود للنمو االقتصادي االنتشار ا  .و

يث و االقتصادي العالمي الحدفالتوسع في النم ،منذ قرنين من الزمن، فإن ذلك لم يشمل كل سكان العالم

نتاج العالمي، وأن عالقات القوة بين الدول ) من اال% 80أقل من ربع سكان العالم بما يعادل (حققه

اللحاق  إحتماالتالمتكافئة تزيد من تعميق الفجوة بينهما عبر الزمن، وأصبحت  النامية غيرو  المتقدمة
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البلدان المتقدمة تتحول من الصناعات اآللية إلى الهندسية والدقيقة وهي تحتكرها  شبه مستحيلة، ألن

 1.حتى فيما بينها

  المطلب الرابع: العوامل المؤثرة على النمو االقتصادي:

مكن االقتصادية واالجتماعية ييتفق معظم االقتصاديين على أن النمو االقتصادي يتأثر بعدد من العوامل       

  تلخيصها كاآلتي:

حلي الذي يعتبر من المصادر الهامة لتوفير الموارد المالية التي يمكن مانخفاض مستوى اإلدخار ال  .1

المؤسسات واألسواق المالية  عدم تطورو  استخدامها في المجاالت االستثمارية المختلفة، وكذلك ضعف

 المحلية الستقطاب الموارد.

عدم تطور أو وجود البنيات األساسية التي تساعد وتسهل عملية تحقيق النمو االقتصادي من خالل تحريك  .2

عوامل اإلنتاج والسلع المنتَجة من مناطق اإلنتاج إلى اماكن االستهالك والتصدير وذلك باستخدام وسائل 

 البري والسكك الحديدية وتوفير الخدمات المصاحبة مثل النقل المبرد والتغليف والتعبئة. النقل

ي ضافة قيمة وسيؤدإدون  في شكل مواد خاموتصدير السلع  اتعدد محدود من سلع الصادر االعتمادعلى   .3

ة على الدولمما يؤثر سلبا على مقدرة مي، عائد الصادر في حالة انخفاض الطلب العالذلك إلى انخفاض 

لمصدرة للمواد ر الدول ا، وتشير التجربة إلى تأثومقابلة االلتزامات الخارجية ، استيراد السلع االستراتيجية

حيث انخفض الطلب على صادراتها، وقد أدى ذلك إلى تراجع تدفق ، األخيرة االولية سلبا باألزمة العالمية

ب الجاري والرأسمالي نتيجة النخفاض عائد الموارد من العمالت األجنبية، وحدوث عجز في الحسا

ارج، مما يضعف ثقة الصادرات وتدفق رؤوس االموال للداخل، وقد يغطي ذلك العجز باالستدانة من الخ

تخفيض استثماراتهم في إنشاء المشروعات اإلنتاجية والخدمية، وينعكس جانب، وبالتالي المستثمرين اال

ول المستضيفة لالستثمار األجنبي المباشروعدم إتاحة إمكانية االستفادة من التكنولوجيا ا على الدذلك سلب

الحديثة وتدريب وتطوير القوى العاملة والتي يالحظ ضعف الموارد المخصصة لتأهيلها في معظم الدول 

لور المنوط ديام باحليين للقمبتطوير مهارات المستثمرين ورجال األعمال الالنامية، هذا بجانب عدم اإلهتمام 

 بهم وتحقيق النمو االقتصادي.

                                                 

مو االقتصادي على عدالة توزيع الدخل في الجزائر، مقارنة بالدول العربية، دراسة تحليلية وقياسية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نلكبداني سيدي أحمد، أثر ا  1
، 2012/2013يير، سنة ية والتسكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجار  نيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية، غير منشورة، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،

  .31-30ص 



  مفاهيم ونظرياتالنمو االقتصادي                 الفصل االول                      
  

 
16 

 

عدم تحصيل اإليرادت العامة بصورة مثلى من مصادرها المختلفة وعدم ترشيد اإلنفاق وحصره على   .4

ؤدي إلى دخار، كما ياالولويات يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية للدخول واألرباح، وبالتالي انخفاض اإل

 انخفاض تنافسية سلع الصادرات. تالياإلنتاج، وبال ارتفاع تكلفة

زاعات يؤدي إلى انخفاض اإلنتاج بغرض االستهالك نلقرار االجتماعي والسياسي وظهور اعدم االست .5

 حلي والتصدير ويضعف ذلك إمكانية تحقيق النمو االقتصادي.مال

  1.اديالقتصيق النمو االتغيرات المناخية وعدم توفر البيئة المواتية لالستثمار يحد من فرص تحق .6

  مو االقتصادي وطرق قياسهالمبحث الثاني: محددات الن

  حددة للنمو االقتصاديملاألول: العوامل االمطلب 

 لتتوضح من خالله العالقة بين كيعتبر النمو االقتصادي مؤشرا صريحا عن حقيقة األداء االقتصادي، و       

باختصار اإلجابة على السؤال التالي كيف يتسنى تحقيق والمخرجات في االقتصاد، وهذا البند هو  المدخالتمن 

  النمو االقتصادي؟

نشير في بادئ االمر إلى أنه على الرغم من أن الدول سريعة النمو قد تختلف في طرقها الخاصة التي يمكن      

ألساسية فالعملية ا، جميعها في سمات عامة معينة ها تحقيق نموها االقتصادي السريع، إال انها تشتركمن خالل

شهدها في نللنمو والتطور االقتصادي التي ساعدت في نجاح كل من بريطانيا واليابان، وهي نفس العملية التي 

ن الذين االقتصاديي ول النامية، كما في كل من الصين والهند، وفي واقع االمر فإندالوقت الحاضر تسري في ال

ددات قاطرة النمو على نفس المح تتكىءتعين أن موصلوا إلى انه من القاموا بدراسة عملية النمو االقتصادي قد ت

  :2عن مدى ثراء الدول أو فقرها، وتتمثل تلك المحددات فيما يلي والمقومات، وبغض النظر

  كمية ونوعية الموارد البشرية: /1

  ي اإلجمالي الحقيقي / عدد السكانمتوسط الدخل الحقيقي للفرد = الناتج الوطن

 نومن خالل المعادلة السابقة نستنتج أن معدل النمو االقتصادي يتزايد كلما تزايد الطرف االيمن موعليه، 

خل الحقيقي للفرد، وهذا يعني أن النمو االقتصادي متوقف على قيمة الطرف األيسر من المعادلة، أي الد

                                                 

  .5-4ية والعالمية، مرجع سابق، صمحمد الحسن خليفة، النمو االقتصادي في الدول اإلفريقية، بين المتغيرات المحل  1
، قياس أثر اإلنفاق الحكومي االستهالكي النهائي على الناتج الوطني مع تحليل المصادر األساسية للنمو االقتصادي في الجزائر، مكيد وعماد معوشي علي  2

  .175-174مرجع سابق، ص 
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 الجماليا أي قيمة الناتج الوطني مثل في عدد السكان بالنسبة للبسط،أي على نسبة زيادة المقام المت،المعادلة

، بمعنى اخر انه كاما زادت النسبة في الناتج الوطني االجمالي اكبر من معدل نمو السكانكلما كان هناك الحقيقي

زيادة في معدل الدخل الحقيقي الفردي و بالتالي تحقيق زيادة في النمو االقتصادي، اما اذا كانت نسبة الزيادة في 

تقل عن الزيادة في عدد السكان، فإن معدل الدخل الحقيقي للفرد سوف يشهد  جمالي الحقيقي الناتج الوطني اال

االقتصادية  ةتراجعا، ويدل هذا على أن زيادة السكان ُتعتبر من المشكالت الرئيسية التي تقف في وجه عملية التنمي

  ."population pressure"ول النامية التي تعاني من ضغط سكاني دلفي الدول خاصة في ا

 indicateur "ولكن مما يالحظ من المعادلة السابقة أنها تستخدم عدد السكان مؤشرا كميا صرفا 

Quantitative "، دي فمثال تؤ ة أخرى يجب أخذها بعين اإلعتبار، بيد أن هناك اعتبارات كمية ونوعي

ان القادرين السك عددفي  الزيادة أي ،"labour force"زيادة السكان إلى زيادة حجم القوى العاملة 

  1.بحيث تؤثر انتاجية العمل على معدل النمو االقتصاديوالراغبين في العمل، 

  الموارد الطبيعية: /2

وفير مو االقتصادي، كتالمحددات الهامة لزيادة معدل الن تعد قلة أو وفرة الموارد الطبيعية في المجتمع أحد

يعني  خرى، ولكن هذا الول والغاز والثروات المعدنية األالطاقة: كالبتر ياه األراضي الصالحة للزراعة، مصادر مال

توفر الموارد الطبيعية في دولة ما من الدول حدوث نمو اقتصادي، بل تكون مرهونة باالستغالل األمثل لهذه 

دول النفطية الكبني على سياسات اقتصادية غير سليمة، ء الم، وسوء التوزيع واالستغالل الخاطىالموارد الطبيعية

لطبيعية اهناك دول ال تتوفر فيها الموارد وفي نفس الوقت ، هو سبب تدني الوضع االقتصاديمثالالعربية 

قيق مما يؤدي إلى تحويض ما يلزمها عن طريق االستيراد، استغالل ما لديها من موارد طبيعية، وتعاستطاعت 

  2.أعلى معدالت نمو من بين الدول

  تراكم رأس المال:/3

المال إيجابا على النمو االقتصادي، وتراكم رأس المال في مجتمع ما هو مقدار  راس تؤثر الزيادة في تراكم

ما يحوزه اإلقتصادمن السلع الرأسمالية، من مؤسسات إنتاجية ومكائن وطرق ومواصالت وجسور ومباني ومدارس 

من  ذلك الجزء الذي يضحي به المجتمع وجامعات ومستشفيات وهياكل البنية التحتية المختلفة التي تنشأ من

                                                 

  .81-80، مرجع سابق، ص ص 2012-1970االقتصادي، دراسة حالة الجزائر، طاوش قندوسي، تأثير النفقات العمومية على النمو   1
)، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في االقتصاد، 2010-1995بدر شحدة سعيد حمدان، مصادر النمو في االقتصاد الفلسطيني(  2

  .14، ص 2012غير منشورة، جامعة األزهر، غزة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، سنة 
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ل والناتج خدلليتم استثماره، وحتى يزيد نمو ا استهالكه الجاري، وعندما ُيخصص جزء من الدخل الحالي كإدخار

دخار تؤدي إلى زيادة االستثمار من غير أي أن زيادة اإل دخار واالستثمار،المستقبلي دون وجود فجوة بين اإل

 مما يزيد من التكوين هذا بدوره يزيد من الناتج والدخل،وال مدخرة دون استثمارها، و الممكن تصور بقاء االم

الرأسمالي في االقتصاد (المصانع، واآلالت والمعدات) وهذا يؤدي لتوسع مستويات اإلنتاج التي يمكن تحقيقها، 

  1.كمل األنشطةنها أن تسّهل وتوتستكمل هذه االستثمارات المباشرة في البنية االقتصادية واالجتماعية التي من شأ

  االستثمار:ويتحدد معدل تراكم راس المال بتلك العوامل التي تؤثر في 

 "Profit expectations" توقعات األرباح  .أ

  السياسات الحكومية إتجاه االستثمار  .ب

سبة لي لعملية تراكم رأس المال بالنظهر االو مه يبقى أن الإال أن ،هذه العوامل من بلد آلخر يختلف تأثيرو       

ل و نسبة من دخلجميع البلدان هو ضرورة، فتراكم رأس المال يتعلق بشكل مباشر مع حجم اإلدخار، والذي ه

دخار اإلف متراكم من السلع الرأسمالية،فق على االستهالك، والذي يوجه ليضاف إلى حجم الالمجتمع الذي ال ين

  2.للنمو االقتصاديتكلفة كهنا يصبح كثمن أو 

  التقدم التكنولوجي:/3

إن التقدم التكنولوجي والمعرفة واالبتكارات الجديدة تعتبر مساهمة من المساهمات المستديمة لنظرية النمو        

طريقة أو التنافس، كما تعتبر الحيث تتضمن خلق أفكار جديدة تكون جزئيا غير متسمة بالتزاحم ، االقتصادي

إحالل رأسمال قديم برأس مال جديد يتحسن اذا ويل، ومن ثم دى الطمالعوائد المتناقصة في ال حيدة لتفاديو لا

ي الدخل فيظل ثابتا، وال تتحقق أية زيادة المجتمع  بتحسن الشكل والنوعية، فإن رصيد رأس المال الحقيقي في

إن كم المزيد من رأس المال، لذا فسبب التراناك نموا في المعرفة التقنية ال بهرض االن ان الوطني، ومع ذلك نف

ا عرفة التقنية داخل المجتمع، وٕامملهذا النوع من الزيادة في الدخل الوطني، يمكن أن يتأتى إما من خالل تقدم ال

  3.إستيراد هذه المعرفة من الخارجواما من خالل  داخل المجتمع، تقدم المعرفة التقنية من خالل

                                                 
1  univ-Fisdis.alafdal.net/83167-Topic, date de consultation le : 24/02/2015, Heure 18: 48. 

، مرجع سابق، 2013إلى  2002من:  "خزان عبد الحفيظ، تفعيل دور األسواق المالية وأثرها على النمو االقتصادي، دراسة "سوق عمان لألوراق المالية  2
  .96ص 

)، مذكرة متممة كجزء من متطلبات شهادة 2001-1970منى، عالقة سياسة الواردات بالنمو الداخلي لالقتصاد الوطني في الفترة الممتدة بين ( مسغوني  3
  . 81، ص 2004/2005الماجستير غير منشورة، جامعة ورقلة، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، سنة 
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إلى حد ما، فإن الدول األقل تقدما يمكن أن تأخذ بتلك األساليب التقنية في اإلنتاج من خالل استيرادها من      

من خالل معالجة االختالالت الهيكلية الكامنة في اقتصاديات هذه الخارج، واالستفادة منها في تنمية اقتصادها

حث أكثر تقدما فإنها دائما تبأما الدول األالبطالة،  الدول والسيما ضعف ومرونة الجهاز االنتاجي وارتفاع معدالت

وير األساليب التقنية وابتكار أساليب جديدة، وبالتالي وجود ما يسمى بالفجوة التكنولوجية، يوحي بأن هناك في تط

  1.مجال لالبتكار يتجاوز مجرد نقل التكنولوجيا األجنبية

  العوامل البيئية:/4

إلى ضرورة توفر مناخ مشجع على ذلك، ومن ذلك العوامل السياسية واالجتماعية يحتاج النمو االقتصادي       

توفر قطاع مصرفي يتالءم ومتطلبات النمو االقتصادي، وكذا نظام ضريبي  لثقافية واالقتصادية، وبمعنى وجوبوا

قرار سياسي ، واستيشجع على تأسيس االستثمارات الجديدة، ونظام قانوني يعمل على ارساء قواعد التعامل التجاري

ينما بديد من الدول معدالت نمو مرتفعة، وحكم يدعمان النمو االقتصادي، ولعل هذا العامل هو ما يبرر تحقيق ع

لم تتمكن من تحقيقها دول أخرى قد تفوق الدول األولى من ناحية توفر اإلمكانيات الطبيعية ووفرة المورد البشري 

  2.الفعال

  و االقتصاديمقاييس النم المطلب الثاني:

على الرغم من وجود فروق واضحة بين كل من النمو والتنمية فإنها كثيرا ما ُتستخدم كمفردات بسبب ما 

على ما يحققه  رفتشتمله من عناصر مشتركة، ولعل ما يعنينا تحت هذا العنوان هو الوسيلة التي عن طريقها تتع

مكن عن طريقها قياس درجة النمو االقتصادي في دولة ما؟ وبالتالي أي ما هي الوسائل التي يالمجتمع من نمو، 

  ) معايير رئيسية لقياس النمو:03توجد (

  الدخل./ معايير أوال

  اجتماعية./ معايير ثانيا

  3.هيكلية/ معايير ثالثا

  يلي: مافيعايير تباعا موسنتناول هذه ال

                                                 
�-,وة     1��
�6 451 وا� ,�4 ا��3�2 ا��
	2�!� ����1ة ا��
	�دي ا�#� 0/�اري، ا� ،����
  .164، ص2010،  �����2:�، �	9$�ب ا��7�#�  �ا�

)، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم 2004-1990عائشة مسلم، اتجاهات النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة (  2
  .22، ص2006/2007، سنة وعلوم التسييرالجزائر، كلية العلوم االقتصادية االقتصادية، غير منشورة، جامعة 

3  Site.iugaza.edu.ps/…/ , ا��
	�ديا���� -...ا��	0 ا�=�/4 Date de consultation le : 24/02/2015, Heure : 21:54. 
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  / معايير الدخل:1

من تعريفنا للنمو االقتصادي نستنتج أنه مرتبط بالتوسع في الناتج الوطني الحقيقي، والتوسع في الدخل 

الفردي، فمقياس النمو يعّبر عن التغير في نمو الناتج القومي الحقيقي بين فترتين مقسوما على الناتج اإلجمالي 

  مؤشرات كما يلي: ار الدخل إلى ثالثةمكن أن نقسم معيوي، 1القياسللفترة األساسية، المنسوب إليها 

ولة دلإنتاج السلع والخدمات في ا بة منويعّرف على أنه إجمالي الدخول المكتسالدخل الوطني اإلجمالي:   .أ

ائية والخدمات النهحية اإلسمية فُيعّرف على أنه كل السلع اخالل سنة، وهذا من الناحية القيمية، اما من الن

 فترة زمنية معينة.المنتجة في بلد ما خالل 

طي صورة عن النشاط االقتصادي االجمالي من أهم المؤشرات التي تع وتعتبر دراسات حسابات الدخل الوطني

جتمع، ولحسابه تحدد فترة زمنية عادة ما تكون سنة، وبدأ االقتصاديون باإلهتمام بدراسة هذا المؤشر بعد مفي ال

 كاسات كبيرة على مجمل االقتصاديات الصناعية في االقتصاد العالمي.الثانية، والتي كان لها انعالعالمية الحرب 

يقترح البعض من االقتصاديين قياس النمو االقتصادي على أساس الدخل المتوقع،  :طني المتوقعو الدخل ال  .ب

ثرواتها ادة من فة لالستفما يتوفر لها اإلمكانيات المختلون لدى الدولة موارد كامنة غنية كوليس الفعلي، فقد يك

 2.إضافة إلى ما يمكن أن تبلغه من تقدم في أساليب تسيير إنتاجها الكامنة،

أن قياسه  غير صدقا بحسب الكثير من االقتصاديين،وهو اكثر المعايير استخداما و  متوسط نصيب الفرد:  .ج

قيقة دجتمعات به غير ممما يجعل مقارنة الكل والصعاب لدى البلدان النامية،شاموٕاحصاءه يعرف بعض ال

الختالف أسس وطرق القياس والتقدير، كتلك القائمة على حسابه، وانطالقا من إجمالي السكان أو تلك المعتمد 

لعمل مفيد ابه لقوة اعلى السكان العاملين فقط، فحساب الدخل لجميع السكان مفيد من نواحي االستهالك وحس

أن إهتمام التنمية يجب أن  "Charles Kind Leberger"نتاج، وفي هذا الشأن اعتقد من نواحي اإل

ُيوَجه إلى اإلنتاجية وليس إلى مستوى المعيشة، اما جمهور االقتصاديين فيتمسكون بمعيار متوسط نصيب 

 و رفع مستويات المعيشة والرفاهية.الفرد من الدخل لكون الهدف النهائي للتنمية ه

 

                                                 

  .23ص سابق،مرجع ، محمد ناجي حسن خليفة  1
الخارجية على النمو االقتصادي، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، غير عبد الغفار غطاس، أثر تحرير التجارة   2

  .32 -31، ص 2009/2010التسيير، سنة  منشورة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم



  مفاهيم ونظرياتالنمو االقتصادي                 الفصل االول                      
  

 
21 

 

  معادلة النمو االقتصادي التالية:  "سنجر"وضع  1952حيث في سنة "∗ngerSi"سنجرمعادلة   .د

                                                D=SP-R                                                       

) فهي P) معدل اإلدخار الصافي، وأما (Sبينما تمثل (ي معدل النمو السنوي لدخل الفرد، ) هDحيث (      

  "سنجر"حيث قام  ، ) معدل نمو السكانRفي حين تمثل ( ، المال (إنتاجية االستثمارات الجديدة)إنتاجية رأس 

)، فإن معدل النمو السنوي لدخل الفرد R=1.25%) و(P= 0.2%) من الدخل الوطني و(S= 6%بافتراض أن (

بل يتدهور، رغم أن افتراضات  ،)، وهو ما يوضح أن دخل الفرد في البلدان النامية ال يتحسنD=-0.5هو (

قت الحالي لكون أن زيادة المتغيرات التفسيرية لبعض و كانت صادقة  في عهده، وهي غير ذلك في ال  "سنجر"

معدالت نمو موجبة، فمثال بإمكان بعض الدول ادخار نسبة أكبر  لهامن هذه البلدان أكبر مما تم وصفه سيحقق 

 1,25) وأن معدل النمو السكاني لبعض الدول يفوق (%0.2من إنتاجية رأس المال يمكن أن تكون أكبر من (

%(.1  

لي ي: هناك العديد من المعايير االجتماعية لقياس النمو االقتصادي، وسوف نتناول فيما عايير االجتماعيةمال/2

  أهم المؤشرات االجتماعية بقدر من التوضيح.

  الصحي: هناك عدة معايير ُتستخدم لقياس مدى التقدم معايير صحية:ا. 

  من السكان. 1000عدد الوفيات لكل   -

 تقدم االقتصادي والعكس صحيح.زادت على درجة ال الفرد، فكلماتوقع الحياة عند الميالد، اي متوسط عمر   -

مؤشرات عديدة اخرى نذكر من بينها عدد األفراد لكل طبيب وعدد األفراد لكل سرير بالمستشفيات  كذلك توجد  -

  وهكذا.

ى زيادة تؤدي إل : يؤدي التعليم إلى زيادة المعرفة وٕالى اكتساب مهارات جديدة، وهذه األمورمعايير تعليمية ب.

مار أن التعليم يؤدي إلى زيادة الدخل وزيادة االستث حية وٕالى ترشيد اإلنفاق من ناحية أخرى، بمعنىاإلنتاجية من نا

  واإلدخار.

الدول النامة من عدم قدرتها على تدبير الغذاء األساسي لسكانها، فعلي الرغم من أن  : تعانيالتغذيةمعايير  .ج

النامية  ولدفي الإال أن معظم الزيادة مصدرها دول شمال أمريكا وأوربا، اما الوضع  اإلنتاج العالمي للغذاء قد ازداد

                                                 

  على شهادة الدكتوراه. أين، حصلفي جامعة كمبربدج  ، درس1910سنة  الماني، ولد سنجر، اقتصاديهانس ولتر   ∗
  .23مو االقتصادي على عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة العربية، دراسة تحليلية وقياسية، مرجع سابق، ص نلكبداني سيد أحمد، أثر ا  1
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ة على اعتماد الدول النامي فإن زيادة إنتاج الغذاء فيها لم يالحق الزيادة في عدد سكانها، وترتب على ذلك زيادة

  اإلنتاج من دول شمال أمريكا وأوروبا.

بالقطاع الزراعي وتطويره وتقديم المنح والمعونات  مر زيادة اإلهتمامولعالج هذا الموضوع يتطلب األ     

  1.على إقامتها زيادة إنتاج الغذاء بتر للمشروعات الزراعية التي سيت

السابقة جميعها معايير فردية تعتمد على ناحية اجتماعية بذاتها، ولكن  رالمعايي :الماديةة الحياة معيار نوعي. د

نحن بصدد معرفة معيار نوعية الحياة المادية فهو معيار اجتماعي مركب يتضمن أكثر من جانب من جوانب 

  سابقة، فهو يتكون من:الحياة، ولذا فإنه أكثر شموال ومقارنة بالمعايير ال

  توقع الحياة عند الميالد. -

  معدل الوفيات بين األطفال. -

  معرفة القراءة والكتابة. -

) معايير جزئية 03حيث يتكون من (ركبة ملمعايير اهو مقياس حديث نسبيا وهو من الو  ه. دليل التنمية البشرية:

  أو فرعية:

  معيار العمر المتوقع عند الميالد. -

  .معيار التحصيل العلمي -

  2.الدخل القومي الحقيقيمعيار متوسط نصيب الفرد من -

  لية:/ المعايير الهيك3

تي تعمل على توجيه اقتصاديات الدول النامية القبل الحرب العالمية الثانية كانت الدول الصناعية المتقدمة 

يتسنى  (الزراعة والمعدنية) حتىكانت معظمها تحت سيطرتها السياسية واالقتصادية نحو إنتاج المنتجات األولية 

الحصول عليها ألسعار مالئمة، وحتى تبقى تلك الدول سوقا لتسويق منتجاتها من السلع الصناعية، ولكن هذا لها 

  حرب العالمية الثانية لعدة أسباب:الموضوع لم يعد مقبوال بعد ال

 حصول معظم تلك الدول على استقاللها. -

                                                 

1     @5 A!�:ا� ����  .62ص، 2015ا�#���2 ��2:� وا�
�ز!G، -��ن، ا���1  ا�$�زوردي را���Dي، دا دDE$�ن، ا��
	�6Bاد 

2 Kenana online.com/users/mohamed mahdi/posts/650792, date de consultation : 27/02/2015, heur : 12 :22. 
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 صالح الدول النامية. في غيرية وتدهور شروط التبادل التجاري تراجع أسعار المنتجات األول -

لذلك اتجهت معظم الدول النامية إلى إحداث تغييرات هيكلية في اقتصادها عن طريق اإلهتمام بالتصنيع، وذلك 

 1.بهدف توسيع قاعدة اإلنتاج وتنويعه

 المطلب الثالث: فوائد النمو االقتصادي وتكاليفه

التي  ظرا لألهمية التي يتمتع بها والفوائدتسعى جميع الدول إلى تحقيق نسب اعلى من النمو االقتصادي ن

صول مل أعباؤه وتكاليفه للو تحه لتحقيق أي هدف خاصة إذا كان مهما عليهاأن تتعود على شعوبها، واألكيد أن

  النمو االقتصادي وما هي تكاليفه؟ فما هي فوائد إليه.

  فوائد النمو االقتصادي الفرع االول:

  النمو االقتصادي هي:التي تنجم عن فوائد المن أهم 

 زيادة الكميات المتاحة ألبناء المجتمع من السلع والخدمات. -

 فاه الشعب عن طريق زيادة اإلنتاج والرفع في معدالت األجور واألرباح والدخول األخرى.ر زيادة  -

 يساعد على القضاء على الفقر ويحسن من المستوى الصحي والتعليمي للسكان. -

 على القيام بجميع مسؤولياتها كتوفير األمن، يعزز قدرتهاو  بزيادة موارد الدولزيادة الدخل القومي يسمح  -

الصحة والتعليم، بناء المنشآت القاعدية والتوزيع األمثل للدخل القومي، دون أن يؤثر ذلك سلبا على 

 مستويات االستهالك الخاص.

 2.بية الناتجة عن زيادة الدخلتحسين مستوى الخدمات العامة، كما ونوعا، وذلك بزيادة الحصيلة الضري -

  

  

 

 

                                                 

  .32مو االقتصادي، مرجع سابق، ص نلتحرير التجارة الخارجية على ا عبد الغفار غطاس، أثر  1
ير منشورة، غ الماجستير في العلوم االقتصادية،دراسة نظرية مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة –بنابي فتيحة، السياسة النقدية والنمو االقتصادي   2

  .10، ص 2008/2009جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، سنة 
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  الثاني: تكاليف النمو االقتصادي الفرع

تعتبر تكاليف النمو بمثابة التضحيات واألضرار التي يتحملها المجتمع بجميع جوانبه مقابل الرفع من حجم 

  الناتج وتحسين معدالت النمو االقتصادي.

  :الصحيةو / التكاليف البيئية 1

للنمو االقتصادي والذي كان سببه التوسع في القطاعات الصناعية والفالحية حدوث إن من النتائج السلبية 

لى انتشار باإلضافة إ مضرة بحياة الفرد والمجتمع،أنواع التلوثات البيئية حتى تصبح هذه القطاعات مختلف 

يف أن معدل ول التالي كحيث يبرز لنا الجد ، صادية واالجتماعيةالجراثيم واآلفات االجتماعية وتعقيد الحياة االقت

نمو نفقات الصحة يفوق معدل نمو الناتج الداخلي الخام في عدة دول من العالم، وأن الدول ترتفع فيها معدالت 

، وهو ما يؤكد العالقة في نفس اإلتجاه التي تربط النمو معدالت نفقات الصحةالنمو االقتصادي ترتفع فيها 

  1.االقتصادي والتلوث البيئي

  )2002-1970(خالل الفترة  النمو الحقيقي لنفقات الصحة ومعدل النمو للناتج الحقيقي لمعد ):01(الجدول 

  نمو الناتج الحقيقيمعدل   معدل النمو الحقيقي لنفقات الصحة  الدولة

  %3,10 %6,23  أ .م .الو

  %2,31  %3,91  بريطانيا

  %2,01  %2,92  السويد

  %2,52  %4,62  ألمانيا

  %3,07  %5,50  اليابان

  %3,57  %5,82  النرويج

  %3,03  %5,79  إسبانيا

Source : Christian Hagist who’s going brok ? nber working paper n°11833, 2005, P29, www.nber.org 

/papers (w11833), date de consultation 27/02/2015, heure : 17 :43. 

                                                 

من متطلبات نيل شهادة الماجستير، )، مذكرة مقدمة كجزء 2009-2001بودخدخ كريم، أثر سياسة اإلنفاق على النمو االقتصادي دراسة حالة الجزائر (  1
  .86-85، ص 2009/2010لتسيير، سنة جامعة دالي إبراهيم، الجزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم اغير منشورة، 
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  التضحية باالستهالك:/ 2

لرأسمالي امو االقتصادي بحكم أنه يتعلق مباشرة بالتراكم نلترشيد االستهالك مهما في عملية ايعتبر عامل 

من فع ر دة التوجه نحو االستثمار، وبالتالي التعني زياباالستهالك  ةفالتضحي ،االقتصاديُيعد أساس النمو  الذي

عين الحالية التصحية بحجم م المهم على األجيال لذلك فمنقصد زيادة الناتج في المستقبل  ،مخزون رأس المال

المستقبلية بنوع من الرفاهية االقتصادية التي تتجلى في ارتفاع حجم الدخل  من االستهالك حتى تنعم االجيال

  الوطني من خالل إرتفاع معدالت النمو االقتصادي.

  : الراحة اآلنية/ التضحية ب3

إن الرفع من حجم الناتج، ومن ثم معدل النمو االقتصادي يعني زيادة استغالل الموارد االقتصادية للمجتمع، 

  وذلك يكون بزيادة حجم العمالة وكذا زيادة الحجم الساعي للعمل بشكل يمكن من رفع حصيلة عملية اإلنتاج.

احة هنا بالراحة في الوقت الحالي، والر وبالتالي فإن زيادة الحجم الساعي للعمل بالخصوص تعني التضحية 

إذ أن األفراد قد يفضلون االشتغال لعدد من األيام والراحة في أيام أخرى، ل، مُيقصد بها الوقت ما عدا ساعات الع

أو يفضلون االشتغال لعدد معين من الساعات في اليوم والراحة في الساعات المتبقية، وبالتالي فإن الرغبة في رفع 

تج تتطلب زيادة الحجم الساعي للعمل، وهو بمثابة تضحية بالراحة لألفراد، والتي يمكن قياس قيمتها بحجم حجم النا

        ل ذلك الوقت في العمل لقاء اجر معين.الدخل الذي يمكن تحقيقه لو استغ

   التضحية بالرغبات اآلنية:/4

الك، سواء بالراحة أو باالستهن ذلك يتطلب الزيادة من التضحيات طالما كان الهدف هو زيادة معدل النمو، فإ

ن النمو من أجل تحقيق قدر معين متضحيات التي يرغب بها اليوم أو الغد فعندئذ ال بد من مقارنة قيمة أو كلفة ال

  1.االقتصادي مع قيمة المنافع التي تتحقق في المستقبل

  

  

  

  

                                                 

.62-25، مرجع سابق، ص2004-1990عائشة مسلم، اتجاهات النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة    1  
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  النمو االقتصاديول وفق معيار دالمطلب الرابع: تصنيف ال

ول وتصنيفها في نفس ل المتشابهة بين عدد من الدسنحاول في هذا المطلب حصر مجموعة من العوام

 عنها، وسنتطرق فيما يلي إلىالصنف، وذلك من أجل معرفة مدى تقدم دولة ما مقارنة بالدول األخرى أو تأخرها 

  التصنيفات التالية:

  التصنيف البسيط:/1

  :البنك الدولي، وتصنيف األمم المتحدةمن أهم أنواع التصنيف البسيط تصنيف 

متخلف بلد  بين الدخل للفصلبساطة هذا التصنيف في االعتماد على معيار  نتكم الدولي:تصنيف البنك   .أ

نه اان البلد متخلف وٕاذا تعداها نقول الدخل الحقيقي قيمة معينة نقول  بحيث إذا بلغ متوسط متقدم، وآخر

  مجموعات: 03ول إلى في طريق النمو، ويقسم البنك الدولي الد سار

 مجموعة االقتصاديات المنخفضة الدخل. •

 مجموعة االقتصاديات المتوسطة الدخل. •

 .مجموعة االقتصاديات مرتفعة الدخل •

  الدخل.تعتبر دول منخفضة 1992لك بأسعار دوالر وذ 300التي يكون دخل الفرد فيها أقل من الدول حيث أن 

دوالر) تعتبر دول متوسطة الدخل أو  700دوالر) ويزيد عن ( 7000بينما الدول التي يقل فيها دخل الفرد عن (

 ."Pays sous développés"دول متخلفة 

 3000و 700دنى بين (إلى مجموعة دول متوسطة الدخل األولي الدول المتوسطة الدخل ويقسم البنك الد

 7000إلى  3000(ل األعلىنجد الجزائر، وٕالى مجموعة الدول المتوسطة الدخ ولدوالر)، ومن بين هذه الد

  دوالر) فتعتبر دول متقدمة. 7000دخل الفرد السنوي فيها (أما الدول التي يتجاوز  دوالر)،

  تصنيف األمم المتحدة:  .ب

الصحة  مشاكلاالجتماعي، وذلك بدراسة كمحاولة لتفسير النمو من الجانب  يعتبر تصنيف االمم المتحدة

ديد معيار يأخذ بعين االعتبار هذه الجوانب ووفقه يتم تصنيف الدول إلى لتعليم ومستوى الدخل الحقيقي، وتحوا

  ) مجموعات:03(
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) 1و0,8( اوح مقياس التنمية فيها بينهي المجموعة ذات التنمية البشرية العالية، والتي يتر  :المجموعة االولى •

 في هذه المجموعة. الدول المتقدمةوتقع جميع 

هي المجموعة ذات التنمية البشرية المتوسطة وهي التي يتراوح مؤشر التنمية البشرية ما  المجموعة الثانية: •

 ).0,79و 0,50بين (

هي مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة، وهي الدول التي يقل مقياس التنمية  المجموعة الثالثة: •

 ).0,50فيها عن (

  يف وفق خصائص عوامل اإلنتاج:/ التصن2

  دخل يقتضي دراسة الخصائص الكمية والنوعية لعوامل اإلنتاج.مإن التصنيف وفق هذا ال

ول النامية عادة يكون هناك فائض في اليد العاملة غير المؤهلة، والحاجة إلى اليد العاملة دلتعني ا: العمل  .أ

 العاملة في الدول النامية عكس الدول المتقدمة.الماهرة، وهو الذي يؤدي إلى انخفاض انتاجية اليد 

ن الدول القطاعات االقتصادية يقتضي م: إن تصنيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف التقدم التكنولوجي  .ب

همية للتكوين والبحوث التطبيقية التي بواسطتها تستطيع الدول النامية التحكم ولو تدريجيا النامية إعطاء األ

 ألساليب الفعالة للتنظيم، وبالتالي رفع إنتاجية القطاعات اإلقتصادية.في التكنولوجياو ا

 حيث أن وفرة الموارد لها،: إن اختالف الدول من مواردها الطبيعية والبيئة السائدة الموارد الطبيعية  .ج

إال أن هذه التحاليل ال تخلو من  ،الطبيعية عامل رئيسي ومن العوامل المساعدة على تحقيق النمو

 إال ،حيث نجد معظم الدول النامية اليوم تحتوي على خيرات باطنية كبيرة وطقس معتدل ،استثناءات

ة إلى التنمية، وذلك ما ُيبرز لنا جليا قصور تصنيف التنميأنها بقيت تراوح مكانها وانعدام الحافز فيها 

  بهذا المنظور.

  :نشاط االقتصادي/ التصنيف وفق خصائص ال3

القطاع األول يضم الزراعة والموارد  ،) قطاعات03وفق هذه النظرة يتم تقسيم النشاط االقتصادي إلى (

) %60) إلى (%40حيث أننا نجد في معظم البلدان النامية حوالي من ( ،وقطاع الصناعة األولية وقطاع الخدمات

) %20) إلى (%10أما القطاع الصناعي فُيعتبر مصدر من ( ،األول اتج الوطني بها يرجع إلى القطاعمن الن

)، ونجد أيضا أن ُجل اليد العاملة تشتغل %40) إلى (%20قطاع الخدمات ما بين ( من الناتج بينما يساهم
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وبالتالي فإن تغير مساهمة أو مكانة مختلف القطاعات في الناتج الوطني تبرز  ،ةيبالقطاع األول في الدول النام

  ى سير البلد في طريق النمو.لنا مد

  / التصنيف حسب اإلمكانيات البشرية والطبيعية المتاحة لكل بلد:4

وفق هذا التصنيف يتم أخذ بلد معين كنوع لبقية الدول المشابهة له من حيث الثروات الطبيعية المتاحة وكذا 

  يوي.ع األمريكي والنوع الشرق آسمن حيث الطاقات البشرية التي يزخر بها، ويتم تحديد النوع اإلفريقي والنو 

: ممثال في كينيا، ومن مالمحها أنها دولة غنية بالموارد الطبيعية ونقص في الموارد النوع اإلفريقي  .أ

 البشرية خاصة من الناحية النوعية واالعتماد على صادرات المنتجات األولية.

تمد التصنيع عالطبيعية والبشرية، وي : ممثال في المكسيك هي غنية بالمواردالنوع األمريكي (الالتينية)  .ب

 األجنبي والبترول. فيها على رأس المال

: ممثال في التايوان التي تتميز بغنى الموارد البشرية، وقلة الموارد الطبيعية وتمويل النوع الشرق آسياوي  .ج

 1.التصنيع عن طريق صادرات المنتجات الصناعية

  ادي: نظريات ونماذج النمو االقتصالمبحث الثالث

لقد حظي موضوع النمو االقتصادي باهتمام واسع في الفكر االقتصادي، وتم تناوله من طرف العديد من         

تختلف الواحدة عن األخرى من جوانب عديدة ومتنوعة،  المفكرين االقتصاديين خالل فترات وحقب زمنية مختلفة

وأبرزها يتمثل في تطور والتغير الحياة االقتصادية لإلنسان، وهذا ما جعل مفهوم النمو االقتصادي يتغير عبر 

مختلف مراحل تطور الفكر االقتصادي، ومن ثم فقد أعطيت له نظريات عديدة تعكس كل واحدة ظروف الحقبة 

  سائدة.االقتصادية ال

  

  

  

  

  

                                                 
1  Aissaaoui.blogspot.com/2013/11/blog-post-18.html, date de consultation : 27/02/2015, heure : 19 :05. 
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  تفسير الكالسيكي للنمو االقتصاديالمطلب األول: ال

لقد تطورت النظريات االقصادية في تفسير النمو االقتصادي والعوامل المؤثرة فيه، ويعتبر االقتصاديين 

ا: التحليل الكالسيكي على فرضيات عديدة أهمه حيث إستند ،وضوعموا لهذا القالكالسيك من األوائل الذين تطر 

نشاط، ومن ممارسة ال الملكية الخاصة، والمنافسة التامة، وسيادة حالة االستخدام الكامل للموارد والحرية الفردية في

  :1عرض في هذا المطلب إلى نماذج وأفكار أشهر وأبرز روادهاالمفيد أن نت

  )adam smith")1723-1790"الفرع األول: نموذج أدم سميث

إذ كان يرى بوادر توحي بأن الثراء العام غير محدود بطبيعته، شريطة أن  ،متفائال "أدم سميث"لقد كان       

تكون األسواق حرة في توجيه الموارد، وفي تحديد أرباح المنتجات الذين يسعون من خالل بحثهم عن منفعتهم 

الحكومات على دورها في الدفاع القومي، وتحقيق النظام  اقتصرتضاء رغبات المستهلكين، وٕاذ الخاصة إلى إر 

والعدالة وتوفير التعليم للشعب وامتنعت عن وضع قيود على التجارة الخارجية والداخلية وفي هذه الحالة يكون 

  ) ظواهر رئيسية.03النمو االقتصادي ثمرة لـ (

زيادة اإلنتاجية الناتجة عن تخصيص ناجع على اهمية ما أسماه تقسيم العمل، وهو "أدم سميث"لقد ركز 

قال من الوقت الالزم لالنتبتقليص مما يسمح باتقانها، ويسمح  ،لكل فرد عامل في مجموعة صغيرة من العمليات

مهمة إلى مهمة مختلفة عنها تمام، وإليضاح فكرته استشهد سميث بزيادة اإلنتاجية التي نتجت عن تقسيم العمل 

حيث ارتفع انتاج العامل مئتي مرة ضعف أو اكثر عما كان بإمكانه إنتاجه لو  ،مل الدبابيستقسيما دقيقا  في مع

كان العامل مكلفا بتنفيذ كل العمليات الضرورية لصناعة الدبابيس، ويضيف سميث  أن زيادة اإلنتاجية يتنامى 

رفع من ي مما هام بطريقة أدقمكان تقسيم الملما زاد إتساع هذا السوق كان باإلمع إتساع السوق المستهدف، وك

  2.إنتاجية العامل

أن التخصيص وتقسيم العمل البد وأن ُيسبق بتراكم رأس مالي والذي يتأتى أساسا من "أدم سميث"ويوضح 

اإلدخار، وعليه يكون اإلدخار هو أساس النمو االقتصادي، ويقول بأنه بوجود التراكم الرأسمالي تصبح عملية 

ية نتاجية فتزيد الدخول واألرباح فتخصص أجزاء إضافحيث يرفع تقسيم العمل من مستوى اإل ،النمو متجددة ذاتيا

                                                 

ات نيل مذكرة مقدمة كجزء من متطلب ،-زائرجدراسة حالة ال–ت وأثرها على النمو االقتصادي إبراهيم، آليات تنويع وتنمية الصادرات خارج المحروقا بقللة  1
، ص 2008/2009حسيبة بن بوعلي، الشلف، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، سنة  جامعةمنشورة، غير  شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية،

48.  
  .19-18ص ، 2002ي، مكتبة العبيكان، سنة عمشة، نظرة جديدة إلى النمو االقتصادي وتأثره باالبتكار التكنولوجفريديريك م.شرر، ترجمة علي أبو   2
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كبر)، فمزيد من تقسيم العمل مع تكنولوجيا احدث ليزيد االنتاج و أكبر منها لإلدخار واالستثمار (تراكم رأسمالي أ

حيث  ،حدود هاملية التراكمية للنمو لالعمزيد من االرباح......وهكذا، و لكنه في الوقت نفسه يشير الى ان هذه 

إلى مرحلة حدة التراكم الرأسمالي، ومنه إلى هبوط األرباح ونقل المدخرات ومعدالت التكوين  يؤدي وصول االقتصاد

  1.الرأسمالي لينتهي األمر بحالة ركود

  في النمو االقتصادي "أدم سميث" رأفكا ):02الشكل رقم (

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

)، مذكرة مقدمة 2009-2001كريم، أثر سياسة اإلنفاق العام على النمو االقتصادي، دراسة حالة الجزائر ( : بودخدخالمصدر 

ية دالي إبراهيم، الجزائر، كلية العلوم االقتصاد منشورة، جامعةغير علوم التسيير،  الماجستير فيكجزء من متطلبات نيل شهادة 

  .96، ص 2009/2010وعلوم التسيير، سنة 

  )David Ricardo" )1772-1823"الثاني: نموذج دافيد ريكاردوالفرع 

مفكري المدرسة الكالسيكية، والذي عمل على تعميق آراء وأفكار هذه  أبرزمن  "دافيد ريكاردو"يعتبر 

  .راء واالفكار منها ما يتصل بالربح واألجور والتجارة الخارجية وما إلى ذلكباسمه العديد من اآل المدرسة، وارتبطت

ة ألنها قطاعات االقتصاديراعة تعتبر من أهم الز مو االقتصادي، فإنه يرى أن النوفيما يخص آرائه على ال

التقدم  تذكر لدور يعط أهميةإال أنها تخضع لقانون الغلة المتناقصة، ولم  ،تساهم في توفير الغذاء للسكان

                                                 

التنمية والتخطيط االقتصادي، نظريات النمو والتنمية االقتصادية، متاح على الموقع:  بخاري، الحميد عبد د.عبلة  1
Faculty.mu.edu.sa/dowload.php ?fid= 33040, date de consultation le :28/02/2015, Heure : 15 :06. 

 زيادة الدخل الوطني ارتفاع اإلنتاجية تقسيم العمل      

 زيادة السكان

 زيادة اإلدخار زيادة األساليب الفنية

وا���ع ا���قز��دة ا����   
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) 03لى (المجتمع إ "دافيد ريكاردو"ذلك، ومن خالل تحليله لعملية النمو، قسم  أثرالتكنولوجي في التقليل من 

  :طبقات

 ؛األولى: مالك األراضي -

 ؛الثانية: العمال -

  .الثالثة: الطبقة الراسمالية -

هي الطبقة المنتجة، والتي تعتبر ضرورية لعملية النمو االقتصادي ألنها  "ريكاردو"هذه االخيرة حسب  

تستهلك جزء قليل من دخلها الذي ياتي من األرباح والباقي يتحول إلى مدخرات، والتي تعتبر هي األساس لتراكم 

  رأس المال.

  سية:) حصص رئي03خل إلى (إلى المجموعات السابقة، يوَزع الدوعلى أساس تقسيمه للمجتمع 

 ملين.اجور التي ُتدفع للعاأل -

 الريع الذي ُيدفع لمالكي األراضي. -

، فإذا لية اإلنتاجية من أصلهامعلرأسماليون مقابل إشرافهم على الالربح وهو الحصة التي يحصل عليها ا -

ظ أن  ارتفاع حصيلة االجور والريع يؤدي إلى حكان  الدخل النقدي هو األجور مع الريع واألرباح، نال

باح نافسة التامة، وبما أن األر موصحة هذا التحليل تكون في النسبة األرباح في الدخل القومي، انخفاض 

 لنشاط والنمو االقتصادي، فإن انخفاضها يؤدي إلى تأثرحرك الرئيسي لمهي ال "دافيد ريكاردو"حسب 

لصناعي الذي يؤدي في النهاية إلى حالة من الركود االقتصادين ومنه فإن التكوين الرأسمالي في النشاط ا

 1.يرى أن رأس المال هو المحرك "الرئيسي لعملية النمو االقتصادي" "دافيد ريكاردو"

أن الربح يشكل اإليراد الصافي الذي يعتبر مصدر عملية التكوين الراسمالي، لكن ندرة  "دافيد ريكاردو"يرى  

اح األمر الذي يقلل من حصة األربالنسبية إلى المجموعات الثالثة،  الخصبة تقود إلى تحول الحصصاألراضي 

تؤدي إلى ارتفاع األجور النقدية، ألن إضافة إلى ان زيادة السكان  ،إلى الحد الذي يؤدي إلى توقف عملية النمو

هذه الزيادة في السكان تؤدي إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج الزراعي، ويتم هذا على حساب األرباح كحصة نسبية من 

الدخل، وهكذا فإن حصة األرباح تنخفض مقابل زيادة حصة الريع واألجور في الدخل االمر الذي يؤدي إلى انتهاء 

لى تخفيض النمو االقتصادي، ويمثل التقدم الزراعي المصاد إوأي شيء يمس رأس المال يؤدي تراكم رأس المال، 

                                                 

  .13بنابي فتيحة، مرجع سابق، ص  1
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إن التجارة ف ن استخدام األرض األقل جودة، كذلكيتمخض عليه التوقف عحيث  ،األساسي لذلك الوضع المتشائم

  1.الخارجية تعتبر عامل آخر يمنع أو يؤجل الوصول إلى الركود االقتصادي

  )Robert Malthus" )1766-1834"لث: روبرت مالتوسالفرع الثا

 ،معدل زيادة السكان يفوق معدل زيادة الغذاء حيث أنه يرى بأن ،الشهيرة "مالتوس"روبرت حسب نظرية       

ؤدي إلى زيادة األمر الذي ي ،و الغذاء بمتتالية حسابيةاينمبمتتالية هندسية بينم يتزايدون حيث يرى بأن السكان

مما ينتج عنه  مجاعات وتناقص عوائد الزراعة والذي يجعل دخل الفرد  ،السكان بما يتجاوز معدل زيادة الغذاء

بأن نمو السكان يحبط مساعي النمو االقتصادي، وأن نمو  "روبرت مالتوس"يراوح عند مستوى الكفاف، ويؤكد 

ادة السكان وليس في زيادة رأس المال، وذلك ألن أي زيادة في دخل الفرد يساهم في زي الموارد في هذه الحالة

 تقود إلى زيادة المواليد، والتي تقلل من معدل دخل الفرد وتعيده إلى مستوى الكفاف.الناجمة عن التقدم التكنولوجي 

إال أنه  ،ياإفريقيا وآساألوضاع السائدة في بعض مناطق تقترب من  "روبرت مالتوس"ت واستنتاجات ورغم تحليال

ائل لم تتحقق على المستوى العالمي بسبب ظهور الوس "مالتوس"لمتشائمة عند بشكل عام فإن التحليالت والنظرة ا

أعلى و  "مالتوس"الحديثة للسيطرة على حجم السكان من جهة، وألن إنتاج الغذاء قد إزداد بمعدالت أعلى مما توقع 

بب التقدم التكنولوجي المحقق في الزراعة من جهة اخرى، والذي عوض عن من معدالت نمو السكان، وذلك بس

  2.تناقص العوائد

  )Karl Marx")1783-1818"كسر الفرع الرابع: كارل ما

  في النمو في العناصر التالية: "كسر كارل ما"لخص نظرية تت

  مفهوم فائض القيمة. -

 التطور نحو الرأسمالية االحتكارية. -

 ولة.دلالسير نحو رأسمالية ا -

فائض القيمة الحقيقية، وفائض القيمة الكامن، ويقصد بفائض القيمة الحقيقية  "كارل ماركس"حيث ُيعرف 

القيمة الكامن فهو ذلك الفائض أي ما هو مخصص لالستثمار، أما فائض  ،زيادة اإلنتاج عن حاجة اإلستهالك

  سمى عطائه.أ في النظام االقتصادي الناتج لما يكون

                                                 

  .50، 49بلقلة إبراهيم، مرجع سابق، ص ص   1
  .19وعيل ميلود، المحددات الحديثة للنمو االقتصادي الدول العربية وسبل تفعيلها حالة الجزائر مصر والسعودية، مرجع سابق، ص   2
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المركزي لالقتصاد بغية تحقيق المنفعة العامة سوف يؤدي بكل مؤسسة للبحث عن فائدتها  التسييريرى أن 

أي الطريقة التي تمكنها من تحقيق فائض القيمة الكامن لها، وذلك من خالل االستغالل األمثل لمواردها  ،الخاصة

  الطبيعية والقوة العاملة.

اج الموسع ل إلى اإلنتو ها تسعى إلى تخطي المنافسة والوصفإن ،وحتى تحقق الدولة أكبر فائض قيمة ممكن

تطيع قلة من الرأسماليين، وبالتالي ال تس ايدى اإلنتاج فيبهدف خفض تكاليف اإلنتاج، ويؤدي ذلك إلى تركز 

المؤسسات الصغيرة الصمود في وجه المنافسة، وينجم عن هذا زيادة الفائض المحقق من طرف الرأسمالية 

  االحتكارية وهو ما يدعم هذا النظام.

أ نبحيث ت ،أنه بعد هذه المرحلة يجب أن تمتص الدولة هذا الفائض االقتصادي "كارل ماركس"كما يرى 

  .1نافسية فإن النظام االقتصادي الرأسمالي اقتضى تدخل الدولةترحلة المأنه بعد ال "ماركس"

والدولة بفضل نفقاتها العامة تساعد على فتح مناصب عمل جديدة وتساعد الرأسماليين من جهة أخرى، 

حقق من طرف ائض المتنتجه من مستعمرات تعتبر فرصة مواتية لالستثمار الفبواسطة اإلنفاقات العسكرية وما 

الرأسماليين وحتى يحقق الرأسماليين على فائض ممكن، فإنهم يستخدمون البطالة كسالح من أجل رفع الغبن عنهم، 

  مراحل التطور. وما يؤدي بالمجتمع إلى الدخول في مرحلة جديدة في

التطور الراقي الذي يشمل في طياته التطور والنمو االقتصادي، وقد ُأعيب على  "كارل ماركس"ويقصد  

 إهماله للطلب ودوره في تحديد القيمة واقتصاره فقط على العمل كمحدد للقيمة، كما أن واقع الدول "ماركس"

لعمال جد أجور اض، فنجور العمال سوف تتجه إلى االنخفامن أن أ "ماركس"الرأسمالية اليوم ينافي ما ذهب إليه 

لراسمالية باإلضافة إلى تنبؤ كارل ماركس بزوال ا ،ض المحقق بهاتتزايد في الدول المتقدمة، وذلك لم يؤثر على الفائ

  2.عن طريق الثوة العمالية وحلول االشتراكية محلها كان تنبؤا عكسيا

  

  

  

                                                 

دة الماجستير ابن قوية المختار، أثر االستثمار العمومي على النمو االقتصادي دراسة قياسية تحليلية، حالة الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شه  1
  .15، ص 2006الجزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، سنة  جامعةمنشورة،  رغي االقتصادية،في العلوم 

، الساعة: 01/03/2015، تاريخ الزيارة:www.startimes.com/Pt:32344602 بحث حول النمو االقتصادي، متاح على الموقع: مصطفى مقدم،  2
56 :17.  
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  قادات الموجهة للتحليل الكالسيكيالفرع الخامس: االنت

االنتقادات الموجهة للتفسير الكالسيكي للنمو االقتصادي هو عدم قدرتهم على توقع انتشار الثورة إنه من 

 يمكن الحيث رغم اعتراف الكالسيك بالتقدم التقني وأثره على اإلنتاجية، فإن هذا التقدم حسب رأيهم  ،التكنولوجية

حيث أن هذا التقدم الفني يمكن تطبيقه إال في القطاع الصناعي، وال يمكن  ،أن يلغي أثر قانون تناقص الغلة

في القطاع الزراعي الذي يتميز بالزيادة في اإلنتاج الزراعي، مما احدث فائضا كبيرا في الدول مما  االستفادة منه 

  ة للكالسيك:باإلضافة إلى ذلك توجه االنتقادات التالي ،أدى بها إلى تصدير هذا الفائض إلى الخارج

الوسطى: تفترض النظرية وجود تقسيم طبقي بين الرأسماليين (بما فيهم مالك األراضي) تجاهل الطبقة  .1

 والعمال وتتجهال بالتالي دور الطبقة الوسطى التي تقدم إسهامات أساسية في عملية النمو االقتصادي.

 إهمال القطاع العام. .2

 إعطاء أهمية أقل للتكنولوجيا. .3

لى أن ع "دافيد ريكاردو" و"روبرت مالتوس"ل من حقيقية: تقوم النظرة التشاؤمية، لكر القوانين غي .4

 هي الكساد. النتيجة الحتمية لتطور رأس المال

خطأ النظرة لألجور واألرباح في الواقع لم يحدث أن آلت األجور نحو مستوى الكفاف، كما أن الدول  .5

 1.المتقدمة لم تصل إلى مستوى الكساد الدائم

  المطلب الثاني: التفسير الكينزي والنيوكالسيكي للنمو االقتصادي

  التحليل الكينزي للنمو االقتصاديالفرع األول: 

  )Keynes")1833-1946 "االقتصادي عند كينز / النمو1

 مشكالت حتى ه أيةللقد كان النمو االقتصادي سريعا ومنتظما قبل الثالثينات من القرن العشرين، ولم تتخل      

)، والفترة التي تلت الحرب 1939-1929بالكساد العظيم خالل الفترة ( جاء الركود االقتصادي، والذي سمي

                                                 

  .73-72أشواق بن قدور، تطور النظام المالي والنمو االقتصادي، مرجع سابق، ص ص   1
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العالمية الثانية، لذلك بدا اإلهتمام بمسألة النمو االقتصادي، وذلك بسبب الثورة الكينزية في نظرية الدخل من جهة 

  1.وبروز مشكلة الفقر من جهة أخرى

الذي قدم مجموعة من اآلراء "كينز"عن طريق االقتصادي  1939اإلهتمام منذ سنة وكانت بداية هذا 

واألفكار، كمحاولة منه إليجاد حل للوضع الراهن في الوقت الذي فشلت فيه المدرسة الكالسيكية من إعطاء 

  تفسيرات لهذه األزمة، وقد تمثلت أفكار كينز فيما يلي:

م على كيفية هاتبخالف المفكرين الكالسيكيون الذين ركزوا اهتمامإهتمامه على االقتصاد الكلي "كينز"ركز -

عتقدين متراكم رأس المال، وذلك من خالل تخفيض تكاليف الوحدة المنتجة وتعظيم أرباح المؤسسة الفردية 

 أرباحهم هي مصدر تراكم رأس المال الذي ُيعد المحرك الرئيسي للنمو. أن

أن ازمة الكساد الكبير هي أزمة قصور في الطلب وليست أزمة فائض في العرض، ولحلها  "كينز"اعتبر  -

 ضرورة تحريك الطلب من اجل تحريك العرض، وبالتالي استعادة عملية النمو لسيرورتها. "كينز"يرى 

نه لى أع "كينز"ه فتحديد محددات الطلب الكلي القومي والذي يعر  "كينز"وعليه فإن االمر يتطلب حسب 

خطط التالي الذي يوضح نز الم. وقدم كي2الجزء من الدخل الوطني أو القومي الذي ينفق على االستهالك أو التراكم

 ذلك:

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

)، باستعمال معطيات البانيل 2005-1981، خالل الفترة (OCDEحليمة عز الدين، دور التعليم في تحديد مستوى الدخل، "دراسة قياسية لعينة من دول   1
)Panel وتقنية (GMM،كلية العلوم ، 3جامعة الجزائر  غير منشورة، ، مذكرة مقدمة لنيل كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية

  .35)، ص 2010/2011االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، السنة (
)، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة 2009-1995العمري الحاج، دراسة قياسية ألثر تكنولوجيا المعلومات واإلتصال على النمو االقتصادي (  2

  .48)، ص 2012/2013، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، السنة (3الجزائر  جامعةمنشورة،  رغي االقتصادية،الماجستير في العلوم 
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  ): محددات الطلب الكلي عند "كينز"03الشكل رقم (                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : www.authorstream.com/presentation menbarazy-1593520/Date de consultation : le : 02/03/2015, 

heure : 16:32. 

  فإن تحريك الطلب الكلي إما يكون: "كينز"وحسب 

 تحريك الطلب االستهالكي الخاص. -

 تحريك الطلب االستثماري. -

 كهما معا.يأو تحر  -

حالة تحريك واستعن طريق الدخل بسبب ظروف الكساد،  الطلب االستهالكيلكن المشكل هو استحالة تحريك      

لب عن أي استحالة تحريك الط ،لرأس المالم الكفاية الحدية ادعن طريق تخفيض الفائدة النعالطلب االستثماري 

لدولة اقترحه "كينز" هو تدخل ااما الحل الذي  .1929طريق القطاع الخاص في ظل أزمة مثل أزمة الكساد سنة 

فاإلنفاق الحكومي من شأنه أن يحرك الطلب االستهالكي ألنه يرفع دخل  ،عن طريق زيادة اإلنفاق الحكومي

  المستهلكين، كما انه يحرك الطلب االستثماري بسبب زيادة الطلب االستهالكي الخاص، الطلب االستثماري العام.

  عملية النمو للسير من جديد.ومنه تتحرك عملية االستثمار واإلنتاج، وبالتالي تعود 

سعر  الدخل    التقاليد

 الفائدة

الطلب  العادات

 على 

 النقود

 عرض

 النقود
 تكلفة

رأس 

 المال

الربح 

 المتوقع

 الكفاية الحدية لرأس المال أسعار الفائدة عوامل ذاتية عوامل موضوعية

 الطلب الكلي

 الطلب االستثماري الطلب االستهالكي
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أن الدخل الكلي يعتبر دالة في مستوى التشغيل في أية دولة، فكلما زاد حجم التشغيل زاد حجم  "كينز"يرى 

 ع العرضمهو الذي يحدد حجم التشغيل ويتحقق ذلك عندما يتساوى الطلب الكلي  ، وأن الطلب الفعليالدخل الكلي

ة لرأس يتحدد من جهة بالكفاية الحدي غيل يعتمدان على معدل االستثمار والذيالكلي ويرى كذلك بان الدخل والتش

دوره ر الفائدة، الذي يتحدد بسعبيتحدد  ثانية من األصول الرأسمالية الجديدة، ومن جهة  المال، أو العائد المتوقع

ى بالمضاعف مفق ما يسيل السيولة وعرض النقود، فتغيرات الدخل تتحدد عن طريق الزيادة في االستثمار و بتفض

  الكينيزي:

                                        (∆y)=M. (∆I)                       

    1المضاعف = التغير في الدخل× الزيادة في االستثمار   

  ج النمو الكينزية/ نماذ2

   "Harrod-Domar"دومار-أ/ نموذج هارود

قرن ت من الالكينزي في مجال النمو االقتصادي في األربعينيا " من األوائل الذين طوروا الفكرهاوورد"

، "هاوورد"النتائج التي توصل إليها " يعمل في نفس اإلتجاه ووصل تقريبا إلى نفس دومار "نالماضي، ومع هذا كا

  .2أنها متشابهة من حيث الجوهر تختلف من حيث التفاصيل إأل نماذج هذين المفكرينومع أن 

 عللنمو االقتصادي، تعتمد على الجمالبحث عن صيغة موحدة ومتكاملة  دومار"" و"هارودلقد حاول كل من "

 حيث تم صياغة أفكارهما في شكل نموذج ُيظهر أن: "االفتراض ،بين التحليل الكينيزي وعناصر النمو االقتصادي

ة، وأن معدل النمو في ) المستمثر في الوحدة اإلنتاجيKرأس المال (األساسي هو أن االنتاج يعتمد على كمية 

)، وكذلك معامل رأس المال / الناتج S/∆y∆) ورمزها (MPSالميل الحدي لإلدخار (على  يعتمد )Y/Y∆الناتج (

 خار مع الميل المتوسط لإلدخار أي:لإلد) وبافتراض تساوي الميل الحدي K/Yورمزها (

∆S/∆y=S/y=S……………(1)  

  ) هي معدل اإلدخار.Sحيث أن (

  S=Iوفي حالة التوازن فإن اإلدخار يساوي االستثمار أي: 

                                                 

  .48العمري الحاج، نفس المرجع، ص   1
ر في العلوم ستي)، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماج2005-1970(ترة ات بالنمو االقتصادي خالل الفبهلول مقران، عالقة الصادر   2

  .36)، ص 2010/2011، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، سنة (3زائر جلاالقتصادية، غير منشورة، جامعة ا
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 وبذلك فإن: 

i=I/y……………………….…..(2)  

 أي أن:  في رأس المالالتغير الذي يحصل )هو I) هي معدل االستثمار، وأن االستثمار (iحيث (

I=∆K………………………….(3)  

 ) أي أن:Kوالمعامل الحدي لرأس المال يساوي (

∆K/∆Y=K=I/∆Y………………….(4)  

 ) نحصل على:4ومن المعادلة (

∆Y/Y=1/y/K……………………….(5)  

 المعامل الحديوعليه فإن معدل النمو في الناتج يساوي معدل االستثمار و(معدل اإلدخار) مقسوما على 

 لرأس المال الناتج:

  ويمكن إعادة صياغة المعادلة بالشكل التالي:

G=S/K 

  حيث أن:

g.تمثل معدل نمو الناتج : 

S.معدل االدخار :  

K الحدي لرأس المال الناتج.: المعدل  

  أي أن: ،االستثمار المحلي واالستثمار األجنبي كما أن رصيد رأس المال يساوي

………………………..(6) d+ I fI= I 

 :حيث أن

 )fIاالستثمار االجنبي ( 

  )dIاالستثمار المحلي (  

  ) نجد:6وبالتعويض في المعادلة (
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          ..........................(7).]/K........)/Yd + I f(I [y/y=∆          

        /y)/K………………………………….(8)d  /y + If  g=(I  

        /K………………………………………(9)/y)fg=(S+ I     

ة االستثمار كمتطلبات لرأس المال يركز على أهمية اإلدخار في زيادومن هنا يمكن القول أن النموذج 

مو بانخفاض اإلدخار المحلي أو رأس المال، ونظرا النخفاض معدالت اإلدخار حيث ينخفض الن ،بالنمووعالقتها 

ا تشجيع اهمهفي الدول النامية، فإنها تعتمد على بدائل لسد الفجوة بين االستثمار المحلي واإلدخار المحلي، 

  1.تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى داخل أراضيها

  يل النيوكالسيكي للنمو االقتصاديالتحل الفرع الثاني:

  :"Solow Swan"/ نموذج سولو سوان 1

السيكية في للنظرية النيوك النيوكالسيكي للنمو االقتصادي إسهاما حمل بذور التطوير "سولو "يعتبر نموذج

ر ومتغي " عن طريق إدخال عنصر العمل،ماردو -هارودج على توسيع إطار نموذج "حيث يقوم هذا النموذ ،النمو

  وجي إلى معادلة النمو االقتصادي.مستقل ثالث، وهو المستوى التكنول

) ومردودية L() والعمل K) ورأس المال (Yموذج في كل من اإلنتاج (نلمثل المتغيرات الداخلية في اوتت

حيث االقتصاد في كل لحظة حجم معين من العوامل الثالثة المتكررة، وتدخل هذه العوامل في دالة  ،)Aالعمل (

  :2اإلنتاج بالشكل التالي

            Y(t)= F(K (t)) , A(t) L (t)…………………………...(10)  

  من.ز ) تمثل الtحيث (

عوامل  من بتغيرز ج يتغير في الومن خصوصيات هذه الدالة الزمن ال يدخل مباشرة في الدالة، وأن اإلنتا

من رأس المال والعمل والتي تزداد في الزمن عن طريق التقدم  المحصل عليها عن طريق كميات معطاةاإلنتاج 

يسمى بالعمل الفعلي، ويقال على التقدم التقني  )ALالتقني، والذي يتم بزيادة حجم المعرفة، أما الجداء التالي (

                                                 

ي لماجستير فارفيق نزاري، االستثمار االجنبي المباشر والنمو االقتصادي دراسة حالة تونس الجزائر المغرب، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة   1
  .80، ص 2007/2008الحاج لخضر، باتنة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، سنة  جامعةمنشورة، غير  العلوم االقتصادية،

2   ،4B�2J��� �K7ء  ة، ���P-���3 ا�K7ا�M�–�O ا� 
=��ر ا���$4 ا��L2- �9�$ ا���� ا��
	�دي  درا � ��� ��-K ا��!@ �Q�
%2$�ت� @��S9دة  
 ��  ،���1
�#� ا�K7ا�O، ��!� ا�#�2م ا��
	�د!�و-�2م ا�����:�رة،  ��E ،�!د�	
1
�� 4B ا�#�2م ا���  .12، ص 2006ا���
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)A حيث أن الطريقة التي يؤثر بها (َ  ،الفعلي بأنه حيادي) الذي يرفع من العملA على دالة اإلنتاج يستلزم أن (

  1.دى الطويل عن طريق المعطيات التجريبيةملثابتة، وهذه النتيجة مؤكدة في ا نسبة اإلنتاج

ورات وف" هو أن كل من عوامل اإلنتاج العمل ورأس المال لديهم سولوومن الفرضيات األساسية في نموذج "

حجم ثابتة، هذا يعني إذا ضاعفنا كميات عناصر اإلنتاج، فإنه يفترض أن نتحصل على إنتاج مضاعف بنفس 

اح الناتجة بحيث كل األرب ،رض على االقتصاد أن يكون متطور بالقدر الكافيلكمية باإلضافة إلى ذلك، فإنه يفا

  عن التخصص تكون مستغلة بصفة كاملة.

ا كل لمإلى ما ال نهاية تؤول تاجية الحدية لرأس المال والعمل اإلنتاج أن اإلن وكذلك من خصوصيات دالة

  يؤوالن إلى ما ال نهاية كاآلتي: ن إلى الصفر، وتؤول إلى الصفر لمامن رأس المال والعمل يؤوال

 …………………………(11) Lim(Fk)( k→0)=lim(FL)lim_(L→0)	 =∞  

                           Lim(Fk)( k→∞)=lim(FL)lim_(L→∞)	 =0 

) لنسبة اإلدخار فإن Sأن االستثمار الصافي يساوي اإلدخار بحيث إذا رمزنا بـ ( سولو"ويفترض نموذج "     

ضافة إلى باأل ،)n، وأن عدد السكان ينمو بمعدل خارجي قيمته (dk (t)/dt=sy(t)الزيادة لرأس المال تكتب بـ: 

كل من العرض والطلب، ويمكن  تمثل )Lويل، وعليه فإن المتغيرة (طدى المأن سوق العمل هو في التوازن في ال

  كتابتها كما يلي:

dL (t) / dt = nL (t) عبير عن الزيادة في توٕاذا قمنا بالA(t) ) بزيادة أسيةnte(  فإن الزيادة في رأس المال

  : كاآلتيللفرد وتكتب 

            dk (t)/dt= sf[k(t)]- (n+λ) k(t)…………………………..(12)   

 بحيث: kمن  °kامي يعرف بقيمة ظحيث أن النمو الن

                               sf[k°]= (n+λ) k°……………………(13)  

  

  

                                                 

  .46كويدري كريمة، االستثمار االجنبي المباشر والنمو االقتصادي في الجزائر، مرجع سابق، ص   1
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  في كون عدة متغيرات تنمو بمعدل ثابت أي: حيث تتمثل الحالة النظامية 

  Dk(t)/dt=01 

  :" Joseph Schumpeter"/ نظرية شومبتير2

من  شومبتير""يوكالسيكي ويعتبر االقتصادي ضمن نظريات النمو الن " في النموشومبتير"تصنف نظرية 

بحثه في و  بين أبزر الُكتاب في حقل النمو االقتصادي، وخاصة خالل دراسته لعملية النمو في االقتصاد الرأسمالي

يمكن أن يتم على شكل  ""شومبتيرفالنمو عند  ،2الكيفية التي تتم بها هذه العملية واألطر والمؤسسات التي تحكمها

 "شومبتير"وعلى التوالي أعطى  ، ارتفاعات حادة تمثل فترة إزدهار، ثم تتبعها انخفاضات حادة تمثل فترة كساد

دورا مهما وأساسيا للعوامل التنظيمية والفنية في تفسير التغيرات االقتصادية في ظل ظروف النمو، وركز بشكل 

واعتبره أهم عناصر النمو االقتصادي فالرائد هو المجدد الذي يقوم بإدخال أساليب خاص على عنصر التنظيم 

  جديدة في مزج عناصر اإلنتاج والجمع بينهما، ويتخذ تجديده األشكال التالية:

 إدخال واستنباط سلع جديدة. -

 استعمال وسيلة جديدة في اإلنتاج. -

 إيجاد سوق جديدة. -

 .لخاماالسيطرة على مصدر جديد من المواد  -

 3.إعادة تنظيم صناعة ما -

تصاد في قبافتراض سيادة المنافسة والعمالة الكاملة ال ""شومبتيروفي تحليله لعملية النمو االقتصادي يبدأ 

رص حيث يقوم المنظم بإيجاد ف ،حالة توازن ساكن يكرر نفسه دائما دون وجود صافي استثمار أو زيادة سكانية

مربحة لتمويل استثمارات جديدة، فتولد موجة من االستثمارات نتيجة التجديد واإلبتكار فيتم تشغيل مصانع جديدة، 

وتجد السلع طريقها  إلى األسواق، وبالتالي زيادة اإلنتاج والدخل، ويعم الرواج، وتعمل زيادة السلع على إنخفاض 

، وتسود حالة خيرة أبوابهايدة، فتغلق هذه األأة القديمة غير قادرة على منافسة المنشآت الجداألسعار وتصبح المنش

                                                 

منشورة،  ريغ االقتصادية،ل النامية، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في العلوم صوايلي صدر الدين، نمو التجارة الدولية في الدو   1
  .45- 40ص ، 2006الجزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، سنة  جامعة

��Y2- ،ZB ا��
	�د ا��0O�1 ا��
	�د!� ا��#��Xة، د!�ان    2 L�%	� ���  .54ص، 1993 �ا�K7ا�O،  �ا��%$�#�ت ا��7�#��، �5ل  ���!�12ن ]�

-33، مرجع سابق، ص )2005-1981، خالل الفترة (OCDEحليمة عز الدين، دور التعليم في تحديد مستوى الدخل، "دراسة قياسية لعينة من دول   3
34.  
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من التشاؤم لدى المنظمين، فتبعثر حركة التجديد واالبتكار، وتسود حالة من الكساد، وال يلبث الكساد إال فترة وجيزة 

تصادي ، فاستثمار وتوسع النشاط االقج أفضلجديدة واستحداث أساليب إنتالتعود األمور إلى التحسن بابتكارات 

   1 ......وهكذا

  االقتصاديالمطلب الثالث: التفسير الحديث للنمو 

إن االداء الضعيف للنظريات الكالسيكية والنيوكالسيكية في إلقاء الضوء على مصادر النمو طويل األمد 

 حيث لم تفلح هذه النظرية في تفسير التباعد أو االختالفات الكبيرة في ، قد قاد إلى عدم الرضا عن تلك الدراسات

 األمر الذي دفع إلى ظهور نظريات جديدة لتفسير النمو االقتصادي ،االداء االقتصادي، فيما بين البلدان المختلفة

عتماد ل بدون االو هذا يعني انه يمكن تحديد مصادر هذا النموطويل االج و التي تسمى بنظريات النمو الداخلي

ونظرا لذلك فمنذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي بدا االقتصاديون يشككون على التغيرات الخارجية، 

ية في محاولة فهم وتحديد المصدر االساسي وااللية االساسية لعملويبتعدون عن افتراضات النظرية النيوكالسيكية 

الداخلي ان هناك عدة مصادر للنمو االقتصادي وانها تتشابه مع تلك ، حيث ترى نظرية النمو 2النمو االقتصادي

 د كانت هناك عدة محاوالت في هذا المجال قام بها مجموعة منفات، وقالتي سيقتها لكن من وجود بعض االختال

الذي ركز ابحاثه على البحث والتطوير باالضافة الى التمرن عن طريق  "ربول روم "االقتصاديين فنجد مثال

تية التح على البنى"بارو"في بناء نموذجه في حين ركز  فقد ركز على راس المال البشري "لوكاس "التطبيق، اما

 الداخلي نمولاظريات النمو الداخلي قيد التطوي، ولذلك فاننا سنتطرق الى بعض نماذج والنفقات العمومية، والنزال ن

  دون اخرى كما يلي:

  "W.W.Rostow"ل: مراحل النمو كما تصورها روستوالفرع األو

نظريته من تجارب الدول التي حققت نجاحا في ثورتها الصناعية ال سيما تجربة إنجلترا  ""روستواستلهم 

ي فاهرة حتمية تمر بها الدول مرحليا النمو ظ )، وقد اعتبر في كتابه مراحل النمو االقتصادي أن1780منذ عام (

  :3) مراحل كما يلي05للتنمية، وبالتالي فهو قسم مراحل النمو االقتصادي إلى (سياق خطي 

  

  

                                                 

 .55: 16، الساعة 03/03/2015، تاريخ الزيارة  www.alukah.netجالل خشيب، النمو االقتصادي مفاهيم ونظريات متاح على   1
�Z5�  G، ص  2����د هللا ����د، ا������ ا����!� وا���� ا��
	�دي،  ���� � �!148.  

ة، غير الدكتوراه في العلوم االقتصاديعبد الرحمان بن سانية، اإلنطالق االقتصادي بالدول النامية في ظل التجربة الصينية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة   3
  .26)، ص 2012/2013جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، سنة (منشورة، 



  مفاهيم ونظرياتالنمو االقتصادي                 الفصل االول                      
  

 
43 

 

  : تتميز هذه المرحلة بما يلي:/ مرحلة المجتمع التقليدي1

 سيادة القطاع الزراعي ومحدودية اإلنتاج نتيجة االعتماد على وسائل تقليدية. -

 غير إنتاجية.انخفاض نصيب الفرد من الدخل الوطني الذي ُيصرف في أمور  -

 اعتبار األسرة والعالقات القبلية كمحور التنظيم االجتماعي. -

  / مرحلة التمهيد لإلنطالق: وتتسم باآلتي:2

 تعتبر مرحلة انتقالية لإلنطالق، تحدث أثناءها تغيرات جوهرية في القطاعات غير الصناعية. -

 العمل على تصدير المواد األولية لتغطية فاتورة االستيراد. -

 النقل بسبب التجارة الخارجية.تطور  -

 1.استخدام وسائل حديثة في اإلنتاج نتيجة إدخال التكنولوجيا وتطور المعرفة العلمية -

  : من مظاهرها:/ مرحلة اإلنطالق3

 وث تغيرات كبيرة في أساليب اإلنتاج والتوزيع.تفاع اإلنتاج الحقيقي للفرد، وحدار  -

 ) من الدخل القومي.%10) إلى (%5انتقال معدالت االستثمار من ( -

 2.تنمية قطاع الصناعات الثقيلة، والتحويلية التي تتميز بتحقيق معدالت نمو مرتفعة -

  / مرحلة اإلندفاع نحو االكتمال:4

 ) من الدخل الوطني.%40) إلى (%10ارات خاللها ما بين (متراوح حجم االستث -

 ينمو اإلنتاج بشكل أكبر من زيادة السكان. -

 الدقيقة والصناعات الكيمياوية والكهربائية ذات القيمة العالية.ظهور بعض الصناعات  -

 ستوى العالمية.بلغ االقتصاد مي -

 

                                                 

قدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة )، مذكرة م2012-1970زكاري محمد، دراسة العالقة بين النفقات العمومية والنمو االقتصادي في الجزائر، خالل (  1
  .52، ص 2013/2014جامعة أمحمد بوقرة، تلمسان، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، سنة غير منشورة، الدكتوراه في العلوم االقتصادية، 

  .47ص )، مرجع سابق،2004-1990عائشة مسلم، اتجاهات النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة (  2
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  وفيها يتم: وفير:ال مرحلة االستهالك/5

 التوجه إلى القطاعات التي تنتج السلع االستهالكية المعمرة والكمالية. -

 ارتفاع الدخل الحقيقي للفرد العادي ما يزيد متوسط استهالكه. -

 1.ادرتهم لألريافيفي أو تمركز السكان في المدن ومحدوث ما ُيعرف بالنزوح الر  -

  Paul Romer"1986"الفرع الثاني: نموذج رومر

من إعطاء نفس جديد للنظرية النيوكالسيكية، وهذا عن طريق الفرضية المتمثلة في إدخال  "رومر"تمكن 

بحيث أن المؤسسة التي ترفع من رأس مالها المادي تتعلم في نفس الوقت من  ،عامل التعليم عن طريق التمرن

باإلضافة  ،اإلنتاج بأكثر فعالية، وهذا األثر اإليجابي للخبرة على اإلنتاجية يوصف بالتمرن عن طريق االستثمار

ليه إذا اعتبرنا أنه ، وعإلى ذلك فإن الفرضية الثانية متمثلة في أن المعرفة المكتشفة تنتشر آنيا في كل االقتصاد

ليمثل التعلم الكلي  )dAi/dt)، هذا يعني أن التغير (AI) بالمؤشر (Iيمكن تمثيل المعرفة المتوفرة في المؤسسة (

  ومنه دالة اإلنتاج تكون: ) من مخزون رأس المالkiوالذي بدوره يتناسب مع التغير في ( لالقتصاد

)i, kLi= f(ki Y 

م ي لكل عامل متناقص ووفرات الحجالنيوكالسيكية متمثلة في أن اإلنتاج الحدتحقق الخصائص  Fبحيث 

ل تؤول إلى ما ال نهاية لما كل من رأس المال والعمل مال أو العالمرأس لأن اإلنتاجية الحدية باإلضافة إلى  ،ثابتة

  يؤوالن إلى الصفر وتؤول إلى الصفر لما يؤوالن إال ما ال نهاية.

كما هو مالحظ في  ikثابتة، كل مؤسسة هي معرضة إلى مردودية متناقصة لـ iLو  kذا كان كل من إ و 

، Kو ikمن الدرجة واحد في  متجانسةاج اإلنت، فإن دالة iباإلضافة إلى أنه من أجل قيمة معطاة لـ ،"سولو"نموذج 

ة كوب دالة اإلنتاج بدال وبالتالي فإن مصدر النمو الداخلي هو ثابت المردودية االجتماعية لرأس المال، وبتحديد

          دوغالس

ª -)¹ i.( kLª)i=A.(ki Y  

  a <0> 1حيث:

  

                                                 

  .118)، مرجع سابق، ص 2001/2009بودخدخ كريم، أثر سياسة اإلنفاق العام على النمو االقتصادي، دراسة حالة الجزائر (  1



  مفاهيم ونظرياتالنمو االقتصادي                 الفصل االول                      
  

 
45 

 

  :الناتج المتوسط هو  yi=yو  kiK=ثم يوضع فيما بعد yi=Yi/Li،ki=Ki/Liوبوضع: 

(L)=A.L¹ - ª y/k=F 

  وعليه فإن:  kوهو غير مرتبط بـ Lتج الخاص لرأس المال يرتفع مع اومنه فإن الن

Ki=A.a.L¹ - ª ∂Yi/ ∂  

التعلم عن طريق التمرن وانتشار المعرفة يلغي الميول نحو تناقص المردودية، وهو أقل من الناتج المتوسط، 

  a <0>1 وهذا لكون :

  :1وبأخذ قيد الميزانية للعائلة كالتالي

dx/dt=x=w+rx-c-nx 

مردودية األصل، وعليه فإن مشكل تعظيم دالة تمثل  rتمثل األصول للفرد و xتمثل األجر، و wحيث 

 قيد الميزانية عن طريق التعظيم الديناميكي الناتج عن حساب الهاميلتوني يعطى بالعالقة التالية: تتح Uالمنفعة 

r=p-[u ”(c).c/u’(c)].(c°/c)  

 باستخدام دالة المنفعة المسماة بمرونة اإلحالل غير الزمنية:

u(c)=[c(1-θ)]/( 1-θ)  

ة حالل لدالة المنفعمن ومرونة األز فإن العائالت تنحرف عن االستهالك النظامي في ال θحيث عندما ترتفع 

  نفعة ُتكتب كما يلي:م، وباالستعانة بما سبق فإن دالة ال/θ 1معطاة بــ 

c°/c=(1-θ)(r-p) 

 المركز:غير  لالقنصادو منتحصل على معدل الن- AaL¹ - ª ∂المتمثلة في:  rوبتعويض قيمة 

_ p)∂ gc=(1-θ)(AaL¹ - ª_  

وباألخذ بعين االعتبار الناتج المتوسط فنحصل على معدل النمو المحدد من طرف المخطط (التعظيم 

  االجتماعي):

_ p)∂ gcp=(1/θ)(AL¹ - ª_  

                                                 

  .52-51در الدين، النمو والتجارة الدولية في الدول النامية، مرجع سابق، صصوايلي ص 1
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  gcp<gc يعني أن فهذا، a> 1أن ومع العلم 

عن طريق ضريبة جزافية، a-1قمنا بتدعيم االستثمار بمعدل  االجتماعية إذايمكن الحصول على األعظمية 

من تكلفة المردودية الخاصة لرأس المال تساوي المردودية  aقيمته إذا دفع الحاصلين على رأس المال جزء 

  1.االجتماعية

  Lukus" 1988"الفرع الثالث: نموذج روبرت لوكاس

دة رأس المال البشري المال المادي يمكن زيالى عكس رأس على الفرضية بأنه ع"لوكاس" لقد اعتمد 

نطالقا صادي دون توقف، امما يسمح باستمرار النمو االقت ،والمحافظة على عوائد حدية ثابتة عوضا عن تناقصها

  كوب دوغالس على النحو التالي:من دالة 

y=kª(UH) ¹ - ª……….………..(1) 

  : يمثل اإلنتاج.yحيث أن:  

           Kالعيني  : رأس المال.  

           U.الوقت المخصص للعمل :  

          H يعبر عن عنصر العمل :.  

م تحديد حيث ت ،هذه المعادلة تدل على أنه كلما تراكم رأس المال البشري، كلما أصبح الفرد أكثر إنتاجية     

  صيغة تتم بها عملية تراكم رأس المال البشري على النحو التالي:

H’=dH(1-U)………….(	2) 

) على أنها دالة اإلنتاج رأس المال البشري تتكون مدخالتها من الزمن 2ويمكن قراءة المعادلة رقم (d< 0حيث     

ومن رأس المال الذي تم تراكمه وتتصف دالة اإلنتاج بعوائد متزايدة في مدخالت  ) U-1المخصص للدراسة (

أي معدل العائد  ) U-1 (لحدية لرأس المال البشري تساويا) أن اإلنتاجية 2إنتاجها، ويتضح من المعادلة رقم (

  2.على رأس المال البشري يعتمد على الوقت الذي يخصص للدراسة

  

                                                 

  .97سابق، ص أشواق بن قدور، تطور النظام المالي والنمو االقتصادي، مرجع  1
  .90-89رفيق نزاري، االستثمار األجنبي المباشر والنمو االقتصادي دراسة حالة تونس الجزائر المغرب، مرجع سابق، ص ص   2
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  لفرع الرابع: نموذج اإلوز الطائرا

ائرالتي او نموذج االوز الط بنظريةتستند تجربة التنمية الصناعية في دول جنوب شرق أسيا إلى ما يعرف 

في  كامنغر" برسو)، ثم ذاع صيتها على يد "1937" في (وكاناميتس"أكاما الياباني  االقتصاديتصورها وضع 

  كنموذج بديل للنماذج التي طرحها الغربيون. 1984

سرب حيث تأتي في مقدمة ال ،ويصور النموذج عملية النمو االقتصادي في هذه الدول بأسراب اإلوز الطائرة

اليابان باعتبارها القائدة، ويليها السرب األول الذي يضم كوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ وسنغافورة، ثم السرب 

الثاني، ويشمل ماليزيا وتايالندا وأندونيسيا، أما السرب الثالث فيضم كمبوديا وفيتنام، وتفصل كل سرب والذي يليه 

  1.لةدو عة السرب ومقدار علو طيرانه، وهو ما يعكس مرحلة ونمط النمو االقتصادي في كل تحددها سر مسافة 

) منحنيات رئيسية تحدد المرحلة التي يمر بها البلد اآلخذ 03في نموذجه النظري على (ويتحدث أكاما تسو 

  في النمو.

البلد  التي يمر بها اقتصاد: حيث تحدد تركيبة الواردات نوعية مرحلة النمو والتنمية منحنى االستيراد .1

 المعني.

: حيث يوضح هذا المنحنى مستوى تطور الِقوى اإلنتاجية وتركيبة المنتجات في اقتصاد منحنى اإلنتاج .2

 البلد المعني.

وع ن: حيث يوضح هذا المنحنى نوعية ومدى ديناميكية سلة الصادرات بحسب ارتقاء منحنى الصادرات .3

ثيفة العمالة، كثيفة رأس المال، كثيفة المهارة، وتعتبر هذه المنحنيات المنتجات التي تصدرها للخارج، ك

الثالثة بمثابة اإلحداثيات التي تحدد موقع كل بلد جاء متأخرا في مضمار النمو والتقدم في إطار نموذج 

  2.اإلوز الطائر من حيث اإلرتفاع والمسافة

األقل تقدما، مقارنة بالدول التي  الصناعات وترى النظرية أن الدول الناهضة (السرب الالحق) تميل إلى

نيا، ثم تحولت إلى ايخيا كانت تستورد النسيج من بريطفاليابان تار  ،تفوقها في التطور االقتصادي (السرب السابق)

                                                 

وٕادارية،  ةزائر للتحول إلى الهيكل التصديري، مجلة أبحاث اقتصاديجلي السياسة الصناعية الجديدة في اوز الطائر اآلسيوية فكمال عايشي، دور نظرية اال  1
  .214، ص 2009، ديسمبر 6جامعة محمد خيضر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، بسكرة، العدد 

ية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد سانمبارك بوعشة واالخضر ديلمي، األقلمة في جنوب شرق آسيا في إطار نموذج اإلوز الطائر، مجلة العلوم االن  2
  .206 ، ص2006، نوفمبر 10
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منتج ومصدر لصناعة النسيج، واستطاعت أن تطور صناعات جديدة تعتمد على كثافة رأس المال والتقنية العالية 

  1.ارات وااللكترونياتيالس مثل: صناعة

وفي مرحلة تاريخية تالية تحولت صناعة النسيج إلى السرب األول من اإلوز باالستفادة من تقنية اليابان 

ة رأس كثيف ومحاكاة نمط نموها، وبدورها طورت دول السرب األول من اقتصادياتها وصارت تنتج سلعا مصنعة

سيج من السرب األول إلى السرب الثاني، والتي تدرجت في تطورها المال وعالية التقنية، وانتقلت صناعة الن

ة راس المال وعالية التقنية، وانتقلت صناعة النسيج من التاريخي من اقتصاديات تعتمد على الصناعات كثيف

 السرب االول الى السرب الثاني والتي تدرجت في تطورها التاريخي من اقتصاديات تعتمد على صناعات كثيفة

  دام العمالة غير الماهرة إلى الصناعات المعتمدة على العمالة الماهرة والتقنية المتطورة، وكثافة رأس المال.استخ

لمرحلة األولى حيث تبدأ ا ،ويقدم نموذج اإلوز الطائر تفسيرا لدورة حياة المنتج في سياق التنمية االقتصادية

(كوريا أو ماليزيا) السلعة من البلد المتقدم السابق في النمو االقتصادي (اليابان)، ثم تليها  باستيراد البلد الناهض

المرحلة الثانية التي ينتج فيها البلد الناهض السلعة محليا أو بمحاكاة البلد المتقدم واستيراد تقنية، ثم المرحلة الثالثة 

  ج خاصة للبلدان األقل نموا.واالخيرة أن يقوم البلد الناهض بتصدير السلعة للخار 

ويتضح من عملية النمو التدريجي أن دول جنوب شرق آسيا استفادت من فكرة تقسيم العمل فيما بينها من 

  2.ة مشتركة بين الدول اآلسيوية الناهضة واليابانيخالل قيام روابط صناع

يعة ديناميكية ظومة هرمية ذات طبوبهذا يتم ارتقاء السلم التصنيعي والتقني تدريجيا في بلدان آسيا عبر من

  3.من خالل إعادة توزيع تقسيم العمل فيما بين البلدان التي تنتمي إليها أسراب اإلوز الطائر

                                           

  

  

  

                                                 
1 www.marefa.org/index.php/ اbوز ا�%��O /��ذج  , Date de consultation le : 07/03/2015 , Heure :13 :48. 

  .214كمال عايشي، دور نظرية اإلوز الطائر اآلسيوية في السياسة الصناعية الجديدة في الجزائر للتحول إلى الهيكل التصديري، مرجع سابق،   2
  يلمي لخضر، األقلمة والتنمية في جنوب شرق آسيا في إطار نموذج اإلوز الطائر، متاح على الموقع: د  3
 Digitalibrary.univ-batna.dz :8080/…/1/Regionalisation, 13:57، السلعة07/03/2015، تاريخ الزيارة. 
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  الفصل خالصة    

 الحكومات نظرا الرتباطهلقد كان وال يزال النمو االقتصادي من أهم األهداف التي تسعى إليها مختلف 

بارتفاع متوسط الدخول الحقيقية ومستويات المعيشة والتخفيف من الفقر والبطالة، وهناك عدة محددات يتحدد على 

أساسها النمو االقتصادي، اهمها كمية ونوعية الموارد البشرية والطبيعة وتراكم رأس المال ومعدل التقدم 

حيث يعتبر النمو االقتصادي من أهم المؤشرات التي تعكس إتجاه تطور النشاط االقتصادي،  ،التقني...وغيرها

هو تغيرات االقتصادية التي ترتبط به ولو بشكل نسبي، ومن ثم فالمحول باقي  -نظرة عامة–وبالتالي فهو يعطي 

  يعكس إلى حد بعيد الوضعية االقتصادية السائدة.

النمو االقتصادي فهي أيضا خضعت لظروف الزمان والمكان ومتطلبات ما بالنسبة للنظريات الخاصة بأ

 نظرية  افة إلىهذا باإلض ،حيث اعتبر التراكم الرأس مالي السبب الرئيسي للنمو حسب الكالسيك ،تحقيق التنمية

رأس المال،  نالنمو "النيوكالسيكية" التي تربط النمو االقتصادي أساسا باإلدخار، والتقدم التكنولوجي وعملية تكوي

لق عرض وتدخل هو الذي يخ الكلي أو التجميعي وفكرة الطلب ثم ظهرت النظرية الكينزية للنمو المتميزة بالتحليل 

الدولة في النشاط االقتصادي من خالل القوانين والتشريعات وزيادة اإلنفاق إلى أن ظهرت نماذج النمو الحديثة 

وعناصر داخلية في النموذج كالتمرن عن طريق التطبيق حسب "رومر"  مع نهاية الثمانينات وأعزت النمو ألسباب

  وتراكم رأس المال البشري حسب "لوكاس" أو ...الخ.
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 تمهيد

العالقات االقتصـــــــادية الدولية بارتفاع نســـــــبة ما تشـــــــكله التجارة الخارجية من  أهميةبمرور الزمن تعاظمت 

صــــــــفة التجارة الخارجية بوقد احتلت ، للكثير من الدول المشـــــــاركة في المبادالت التجارية اإلجماليالناتج القومي 

ودليل ذلك اهتمام الكثير من المفكرين ، خاصـــــــــــة مكانة العامل الحيوي المؤثر على دائرة النشـــــــــــاط االقتصـــــــــــادي

 االقتصـــــاد الدولي فرعا هاما في النظريات وأصـــــبحبموضـــــوع التجارة الخارجية والعالقات االقتصـــــادية بين الدول 

ة على عملي أســـــاســـــادية من تناول العالقات االقتصـــــادية القائمة االقتصـــــادية، ولم يخل مذهب او مدرســـــة اقتصـــــا

التصـــدير، لما تلعبه الصـــادرات من دور كبير في اقتصـــاديات معظم الدول المتقدمة والنامية على حد ســـواء، لما 

ة ضــافللدولة باإل اإلجماليايجابية على الميزان التجاري ومن ثم ميزان المدفوعات فضــال عن الدخل  أثارلها من 

القطاعات  على كل اإلنفاقالصـــادرات تعتبر الممول الوحيد للبلد من العملة الصـــعبة التي من خاللها يتم  أن إلى

رتب المحلي مما يت اإلنتاجمن  فوائضــــــهافبموجب الصــــــادرات تتمكن  الدولة من تصــــــريف ، األخرىاالقتصــــــادية 

 ومن ثم في التكاليف. اإلنتاجعليه اتساع نطاق السوق وتحقيق المستوى االقتصادي في 

ونظرا للدور الذي تلعبه الصــادرات في تحقيق النمو االقتصــادي ومن ثم التنمية االقتصــادية مما جعل ذلك 

لف في مختزة ه، فقد احتلت التصــــــــــدير مكانة بار الدور موضـــــــــوعا للعديد من الدراســــــــــات التي ســــــــــعت الى تحديد

عدة دراســات للتأكد من نوعية العالقة بين نمو الصــادرات ونمو الدخل التي شــملت  أجريتالمدارس الفكرية، كما 

موضـــوع تنمية الصـــادرات وطرق تنويعها ضـــرورة ملحة لكل اقتصـــاديات دول العالم  أصـــبحلذا ، العديد من الدول

  وخاصة النامية منها.

  لي:مباحث رئيسية كما ي أربعة إلىومن هذا المنطلق قمنا بتقسيم هذا الفصل 

  ، الدوافع والنظريات)؛األنواع، األهميةماهية التصدير( :األولالمبحث 

  عالقة نمو الصادرات بالنمو االقتصادي؛ المبحث الثاني:

  ضرورة تنمية الصادرات غير النفطية؛  المبحث الثالث:

  تجارب دولية في تنمية الصادرات. المبحث الرابع:
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   )الدوافع والنظريات ، االنواع، االهمية، المفهوم ( ماهية التصدير: المبحث االول

ومواردها فهي  إمكانياتهاومهما كانت ، تعيش منعزلة عن العالم الخارجي ال يمكن ان يتصور دولة ما     

و  ،ما تحتاج إليه من سلع و خدمات استيرادبحاجة الى تصريف جزء من منتجاتها نحو الدول االخرى مقابل 

لة قصد تحقيق ميزان تجاري رابح من القطاعات المهمة التي اصبحت تعتمد عليها الدو  يعد قطاع التصدير

  أهميته مفهوم التصدير و : المطلب االول

اد اي دولة أهميته في اقتصــ باعتبارفيما يلي ســوف نتناول أهم الجوانب المتعلقة بموضــوع عملية التصــدير      

  .و تحقيق الرفاه لمجتمعها تسعى الى النمو و التطور

  تعريف التصدير :الفرع االول

  : و سنورد بعض هده التعاريف فيما يلي، تعددت التعاريف المرتبطة بالتصدير     

  1.يعرف التصدير على أنه " علية بيع للسلع و الخدمات للدول االخرى " :التعريف االول

دير  للسلع تصال سلع وخدمات الى الخارج ونضيف ان عمليةعملية بيع و تسـليم  "التصـدير هو :التعريف الثاني

توازن  الى دوره الهام في باإلضــافةوالخدمات غير الوطنية بأنها تســمى إعادة التصــدير و يقول الى أن التصــدير 

  2.يعتبر أحد العوامل االساسية للتنمية"، الميزان التجاري

للحصول على أكبر قدر ممكن من رؤوس ، الوطني للخارج" هو بيع أقصى ما يمكن من االنتاج التعريف الثالث:

  3.االموال االجنبية"

الوطني  التراب والخدمات منعلى أنه العملية التي من خاللها تتدفق الســــــــــلع  يعرف التصــــــــــدير :رابعالتعريف ال

  4.تكون بكثرة أو بقلة أن ويمكن الحدود ذهوالتي تحول خارج ه

  

                                                           

سنة  ،مصر ، مكتبة و مطبعة االشعاع الفنية ، و الصادرات و التعريفة الجمركية مع دراسة للسوق العربية المشتركة الواردات ، عزمي محمد مدحت  1

  121، ص 2002

ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في  ة،  مذكرة مقدم)2010-2000(زائر ترقية الصادرات الصناعية خارج المحروقات في الج ، بن يوسف حسينة  2

  . 23ص ، 2011/2012سنة  ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير ، 3جامعة الجزائر غير منشورة، ، العلوم التجارية

  . 50ص  ، 2011سنة ، الدار الجامعية للنشر ،عرفي و التصديرماالقتصاد ال ، محمود عبد الرزاق  3

  . 40ص  ، 1999 ، االردن ، العلمية البازوردي رة الدولية مدخل استراتيجي،  داراالدا ، سعد غالب ياسين  4
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  :باختالف وجهات النظر المستند اليها كما هناك عدة تعاريف للتصدير وهدا

هو كل عملية تحويل سلعة أو خدمة من عون مقيم الى عون  : الرجل المناسب يعرف التصدير كما يلي •

 .بمعنى من مواطن حقيقي الى شخص أجنبي، غير مقيم

لى ا من الحدود الوطنيةعرف التصدير على أنه كل عملية عبور السلع و الخدمات في، أما رجل الجمارك •

 .الحدود االجنبية

 ه المؤســـســـة الى االعواناما على مســـتوى المؤســـســـة هو عملية تصـــريف الفائض االقتصـــادي الذي حققت •

 الخارجية 

عمل يســــت، هو وســــيلة من وســــائل تحقيق الرفاه االقتصــــادي ألي دولة من الدول : على المســــتوى الدولي •

  .او اقتحام االسواق الخارجية لدولة م، فسةالمواجهة المن

  : و انطالقا من التعاريف السابقة الذكر يمكن اعطاء تعريف جامع للتصدير

منتوجاتها من الســــــوق المحلي الى  إليصــــــالوهو أنه جلة من الوســــــائل و المهام التي تتخذها المؤســــــســــــة "      

تدخل  وجبتست غير المقيم و يعتبر عملية معقدة  بحيثمن قبل االعوان المقيمين الى االعوان ، السوق االجنبي

وهذا ما يســــــتلزم تجنيد كل طاقات  .…التمويل و النقل و التموين، التامين، االختصـــــاصـــــات المختلفة كالتســـــويق

 1.المؤسسة"

  اهمية التصدير  :الفرع الثاني

خصوصا  ،احتلت قضـية التصدير حيزا هاما في الفكر االقتصادي المرتبط بالتنمية االقتصادية للدول النامية    

المتقدمة و  صــــناعيةبين الدول التســــاع المتنامي للفجوة التي تربط ضــــوء ما يســــفر عنه الواقع العملي من االفي 

  .الدول النامية

، رفوعاتهاممن واقع االختالالت الهيكلية التي تعاني منها موازين  ية التصدير بالنسبة للدول الناميةوتنبع اهم    

إذ يالحظ تفـاقم العجز في الميزان التجـاري و زيـادة حجم المـديونيـة الخـارجية و تزايد اعبائها و بالتالي ضــــــــــــــعف 

ذلك بسبب السياسات التي تنتهجها بعض الدول النامية كسياسة إحالل الواردات و سياسة و  راديقدراتها على االست

  .االقراض الخارجي

                                                           

لعلوم مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات شهادة الماجستير في ا ، الجزائر ، لتحقيق التنمية االقتصادية دراسة حالة كاستراتيجيةموالي عبد القادر، التصدير   1

  .3ص  ، 2006/2007سنة ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير منشورة، جامعة بن يوسف بن خدة، غير، التسييراالقتصادية و علوم 
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خاصــة  ،االعتماد عليه لتوفير االحتياجات من النقد االجنبي بشــكل منظم لهذا يعد التصــدير قرارا مهما يمكن    

قد الى كل هذا ف باإلضــــافةية ر اقرار و االســـتمر ان المصـــادر االخرى (صــــادرات المواد االولية) ال تتصـــف باالســــت

العتبار اتوصـلت بعض الدراسات الى فعالية التصدير في تحقيق النمو االقتصادي للدول النامية مع االخذ بعين 

  .المتغيرات االقتصادية العالمية الحالية و المستقبلية

دية و عين بالمردو أصـــــبح التصـــــدير يشـــــير الى مدى امتياز اقتصـــــاد بلد م، علي مســـــتوى المنافســـــة العالميةو     

ى عتمد عليو الجودة حتى ان مقياس االداء االقتصــــادي و التكنولوجي أصــــبح في الســــنوات االخيرة  التكلفة الدنيا

 فصــنع ،و المقصــود بذلك هو طبيعة التكنولوجيا ذاتها، و خاصــة محتوياته التكنولوجية اعتبارات قدرات التصــدير

  .مثال يختلف في اهميته و قيمه المضافة عن صنع و تصدير آلة و تصدير جهاز

تحقيق التنمية االقتصـــــادية لمختلف الميادين أصـــــبح من مصـــــلحة مختلف  نظرا لكل هذه االهمية و لغرضو     

  1.بل و السعي على تحقيقه على أكمل وجه، الدول االهتمام بالتصدير

  محدداتهأنواع التصدير و  :المطلب الثاني

  انواع التصدير : الفرع االول

  :المباشر والتصدير غيرالمباشر  حيث نميز بين نوعين من التصدير    

في هذا النوع من التصـدير تتولى المؤسـسة ذاتها انجاز المهام التصديرية بدال من توكيلها  :رالمباشـ التصـدير.1

  : ل التاليةالسب بإحدىالى جهة أخرى خارجية دون االستعانة بالخدمات الوسطاء و بالتالي يتم التصدير المباشر 

 مدير يســــير بإشــــرافتخصــــص المؤســــســــة قســــما خاصــــا بعمليات التصــــدير و  حيث : قســــم تصــــدير محلي  .أ

حيث تنحصـــر مهام هذا القســـم بأداء كافة االنشـــطة المتعلقة بعملية التصـــدير و تقديم ، مجموعة من العاملين

 .الخاصة باألسواقالمساعدة التسويقية للمؤسسة 

حيث تتخذ  ،طرة أكبر في السوق الدوليةتسمح هذه الصيغة من تحقيق حضور و سي : فرع الجمعيات الدولية  .ب

المؤســــســــة فروعا بالخارج تقوم بجميع الســــياســــات التســــويقية الخاصــــة بالصــــادرات من بيع و تخزين توزيع و 

 .ترويج

                                                           

 ، 02العدد  ، جامعة محمد خيضر ، مجلة العلوم االنسانية ، جائرآليات ضمان االئتمان و تنمية الصادرات حالة ال ، ووصاف سعيدي ، قدي عبد المجيد  1

  .  219-218ص  ، 2002جوان 
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ف ممثلين عنها الى الدول االخرى لغرض التعري بإرسالتقوم المؤسـسـة  : ولينممثلي مبيعات التصـدير المتج  .ج

 .ات التجارية مع الجهات المستفيدةلصفقبمنتجاتها أو التفاوض عند ا

اتها بيع منتجيمكن ان تتعاقد المؤسـسة مع وكالء او موزعين اجانب لغرض  : الوكالء او الموزعين االجانب  .د

من أجل ذلك تمنح المؤســـســـة للوكالء الحقوق الخاصـــة التي تتيح لهم امكانية تمثيل ، بالنيابة عن المؤســـســـة

  .مالمؤسسة المنتجة في بلده

في هذا النوع ال تتولى المؤسسات المنتجة للسلعة عملية التصدير بنفسها و إنما توكل  :التصدير غير المباشر.2

المهمة الى جهات خارجية و يقصد بالجهات الخارجية مشترون خارجيون سواء كانوا من نفس البلد أو من خارج 

تماد الخارج أي يتم التصدير الغير مباشر باالعالبلد مهمتهم شـراء السـلعة ثم يعاد بيعها على شـكل صادرات الى 

  : و بالتالي  يتوزع وسطاء التصدير حسب الفئات التالية ،1على الوسطاء المستقلين

الشـــخصـــي يعقدون اتفاقيات مع الموزعين مقابل حصـــولهم على عمولة  التصـــدير: ويتدخلون باســـمهمعمالء   .أ

 .صرفال سعرمثل: شريطة أن يتحمل المنتج مختلف المخاطر 

 .تقدم خدمات متشابهة لخدمات العمالء إال أنها تعمل لحساب مجموعة من المؤسسات: تجمعات المصدرين   .ب

 .جوظيفية شراء السلع و اعادة بيعها بالخار ، وهو يقوم بالعمليات التجارية : و التصدير االستيرادمفاوض   .ج

  : و تنقسم الى : شركات تجارية متنوعة   .د

م االعوان ومن بينه ،الحصــول على الســلع من الخارج و القيام بتخزينها و توزيعها وهو : وســطاء االســتيراد •

 .التجاريون و الموزعون يعملون مقابل عمولة

وتقوم شــــركات العبور بتســــوية عملية النقل لحســــاب المؤســــســــات االخرى و  : الســــماســــرة و شــــركات العبور •

جانب ذلك بضــــمان النقل و التخزين و حل  لحمولة الىاكما انها تقوم بســــمســــرة ، خاصــــة الســــلع المصــــدرة

 2.المنازعات التي تحدث التجارة الخارجية

  

 

  

                                                           

، على الموقع متاح، )2000/2010للفترة ( تحليليةترقية الصادرات خارج المحروقات مقاربة  التصديري فيالتسويق  نجاعة، قندوزطارق ابو مازن   1

Kantakiji. com (media 174923 Gasuieeh ; doc ،18:  16،الساعة22/03/2015تاريخ الزيارة. 

  .  7ص  ، مرجع سابق ، دراسة حالة الجزائر يجية لتحقيق التنمية االقتصادية التصدير كاسترات ، موالي عبد القادر   2
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  محددات التصدير : الفرع الثاني

قــا في تطور حجمهــا ومن بين هــذه مكنهــا أن تــدفع بــالتصــــــــــــــدير أو تقف عــائهنـاك العــديــد من العوامــل التي ي    

  : العوامل أو المحددات نتناول ما يلي

  الداخليةالمحددات  .1

 قارنا صــادرات و يظهر ذلك اذا ما، الصــادرات لحجم يعتبر من أهم المحددات : قتصــاديطبيعة الهيكل اال   .أ

تها و الدول النامية  لتموين صناع الموارد المتاحة في اللثيلها في الدول المتقدمة حيث استغمنامية بالدول ال

جعلها أســواقا لتصــريف منتجاتها خاصــة الصــناعية منها دون اعطاء دعم لهذه الدول النامية لتطوير القطاع 

، هال تبعية دائمة بل عملت هذه الدول االســـــتعمارية  على جعل اقتصـــــاديا مســـــتعمراتها ذات، الصـــــناعي بها

 أخرالت الفقر و.. إلخ و الذي ســـــــــــاهم في بعث ...زراعة من  الوليالدول النامية في االنتاج ا حيث تختص

ات بصــــورة أســــاســــية في المنتجات الصــــادر  انحصــــرتو قد ، في الفن االنتاجي و كذا انتشــــار ظاهرة البطالة

اقتصادية حيث أن هناك قطاع منتج للتصدير متطور و قطاع تقليدي لعدم  ازدواجيةو بالتالي بروز ، االولية

مباشـــــــــرة على هيكل  انعكسالتصـــــــــدير على خدمة بقية االنشـــــــــطة االقتصـــــــــادية و كل ما ســـــــــبق  قدرة قطاع

 .الصادرات في الدول النامية

نمو الصــادرات يتأثر بشــكل ســلبي بالنمو الســكاني الكبير  وهو أمر تتميز به معظم  ان  :االنفجار الســكاني  .ب

الدول النامية حيث أن ظاهرة االنفجار الســكاني تؤدي الى االمتصــاص المتزايد للموارد االقتصــادية و توجبها 

 .مما يحول دون تحقيق الفائض الموجه للتصدير، الى السكان

الســتثمار يعتبر من المحددات االســاســية لحجم و هيكل الصــادرات خاصــة في ان توجبه ا  :االســتثمار اتجاه  .ج

نشــــطة مختلف اال لتنمية الصــــادرات عند توزيع االســــتثمارات على النامية لهذا اســــتوجب وضــــع  بدائل الدول

اعطاء  الى باإلضـــــافة الى ما تعانيه هذه الدول من عجز مســـــتمر في موازين مدفوعاتها االقتصـــــادية بالنظر

في المدى القصير و هذا كله باعتبار أن التصدير ات اسعار صادرات المواد االولية حجمها من االهتمام تقلب

 .هو المصدر الوحيد لتمويل لمشروعات االستثمارية بالعملة الصعبة

مواجهة لدعي تطوير االنتاج وتحســــــين جودته صـــــادرات الدول النامية يســـــتان الدفع ب  :الســــياســــة التجارية  .د

يجية مستغلة استرات وية متكاملة ومتناسقة و مبينة وفقو هذا يتحقق اال في ظل سـياسة تنم، الدوليةنافسـة الم

لكل الموارد المتاحة بأفضــل الطرق و في هذا االطار يمكن للســياســة التجارية المســاهمة في تحســين معدالت 
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اســات التجارية ب مع الســيلتجاو لكن با، لمنفعة على االقتصــاد الوطنيالتبادل بتطبيق اســاليب تجارية تعود با

  .1للدول المتقدمة لكي ال تضع هذه االخيرة عوائق أمام صادرات الدول النامية

   المحددات الخارجية.2

المي يتبين أن هناك تباطؤ في من خالل دراسـة الطلب الع  :أثر الطلب العالمي على صادرات الدول النامية  .أ

وهذا يفســــر بما يشــــهده العالم من بروز البدائل ، المواد االولية دة هذا الطلب مما أثر ســــلبا على صــــادراتزيا

ام ما و زيادة العراقيل التي تضعها هذه االخيرة أم، الصناعية المرتبطة بالسياسة االنتاجية في الدول المتقدمة

 .و بالخصوص مع ظهور موجه التكتالت االقتصادية بين الدول المتقدمة، تستورده من الدول النامية

ان معدل التبادل بالنســـــبة للدول المصـــــدرة من طرف   :أثر اتجاه شــــروط التبادل الدولي على الدول النامية  .ب

الـــدول النـــاميـــة قـــد عرف تراجع ملحوظ نتيجـــة عوامـــل مرتبطـــة بـــالعرض و الطلـــب بفعـــل مـــا يلعبـــه التقـــدم 

 2.التكنولوجي خاصة

الحكومة في االقتصـــاد بأشـــكال مختلفة كالمشـــاركة و التخطيط و المراقبة و التشـــجيع  تتدخل  :دور الحكومة  .ج

الل و ذلك من خ، ان الغاية من تصـــــرفات الحكومة هي تشـــــجيع عمليات التبادل التجاري الدولي و تســـــهيلها

  3.االتفاقيات التي تعقدها مع حكومات الدول االخرى و ممارسة نشاطات التسويق الدولية التسهيلية

  دوافع التصدير وعوامل نجاحه: المطلب الثالث

يتطرق في هذا المطلب الى أهم الدوافع المســـــــتعجلة على التصـــــــدير و المالمح التي تبين مدى نحاج عملية     

  : التصدير في أيه دولة

  دوافع التصدير: الفرع االول

  : فيما يلي يمكن تلخيص دوافع التصدير    

 كن أن يشـــكل النواةهدف النمو المتواصـــل أي أن إيجاد قطاع تصـــديري يم عجز الســـوق المحلية عن تحقيق •

  .لتنمية أشملاالستراتيجية 

                                                           

  .28 -27ص  ، مرجع سابق ، )2010-2000ترقية الصادرات الصناعية خارج المحروقات في الجزائر ( ، بن يوسف حسينة   1

في  تيرشهادة الماجسنيل مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات  ، االصالحاتسياسة التصدير في الجزائر خالل مرحلة االقتصاد الموجه و ، بوزيان العربي   2

  .28ص  ،  2000 التسيير سنةكلية العلوم االقتصادية  و علوم  غير منشورة، جامعة الجزائر،، تخصص التخطيط ، العلوم االقتصادية

 ، راساتمجلة د ، الصناعية الجزائرية المصدرة للمنتجات غير النفطيةالتصديري للشركات  لألداءالعوامل المحددة  ، نور الهدى حداد و هاني الضمور   3

  .12، ص2011،  2العدد  ، 38المجلد  ، العلوم االدارية ، الجامعة االردنية
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  .يعتبر التصدير مخرج لما تعاني منه بعض المؤسسات من فائض  طاقتها االنتاجية •

و  1وهو عامل مهم القتحام الســــــوق التجارية، نمو الطلب في الســــــوق االجنبي و كذا ضــــــعف التنافســــــية فيه •

  : هناك دوافع أخرى نابعة من داخل المؤسسة

 .تخصص لمؤسسة، موسمية السوق، ركود السوق، في تشبع السوق تجارية: تتمثلعوامل   .أ

ارات من خالل التوســـــــــــع في متتمثل في البحث عن غلة الحجم و اســـــــــــترجاع االســـــــــــتث : عوامل مالية  .ب

واق و التواجد في عدة أســــ التدويلو تخفيض  تكاليف االنتاج و تخفيض الخطر من خالل ، المبيعات

 .دولية

ود و االجانب و تغيير المحيط الدولي نتيجة إزالة القي الزبائنتتمثل في طلب تلقائي من  : عوامل بيئية  .ج

  .على تحمل المخاطر الخبرة والقدرةكذلك رغبة المسير في تدويل المؤسسة المتالكه 

 قتخشى من فقدان االسوا المنافسة االجنبية حيث ان المؤسسات المؤسسة ومواجهة  وجود  الدفاع عن يمنح •

 .بهذه االسواق عن طريق التصدير لالحتفاظالخارجية التي تتعامل معها فهي تسعى دوما 

  2.عالمية الطلب على منتوجات المؤسسة و بالتالي المؤسسة تقوم بتلبية هذا الطلبات في الوقت المناسب •

  عوامل نجاح عملية التصدير  :الفرع الثاني

ختلفة فهو يحتاج و يرتبط بعوامل م، باعتبار التصــدير عملية حيوية و ضــرورية في اقتصــاديات دول العالم     

و يتعين على الدولة من خالل الخطة المنتهجة في ســــــياســــــتها اتجاه عملية التصــــــدير االخذ ، لتشــــــجيعه و دعمه

من  و، ى المدى القصــــــــــــير و الطويللك لتحقيق االهداف المســـــــــــطرة علبعين االعتبار لمختلف هذه العوامل و ذ

  : الفرع سنتطرق الى مختلف هذه العوامل كما يلي الل هذاخ

و هذه العوامل متنوعة منها ما هو متعلق بموارد  :الموارد المتـاحـة و الجـاهزة لنجـاح عمليـة التصـــــــــدير  .1

و أهم ما يمكن إدراجه في انواع هذه ، بالموارد الوطنيةالشـــــركة او المؤســـــســـــة التصـــــديرية و منها ما يتعلق 

انيا و ث، و الوصــــول الى المعلومات المناســــبة لســــوقالموارد هما أوال المقدرة في القيام بدراســــات و أبحاث ا

 .الموارد البشرية الماهرة و المتعلمة و المدربة أو المرخصة اقتناء

                                                           

مذكرة  ، ائردراسة حالة الجز  ، في ظل التطورات الدهنية الراهنة المحروقاتدور تحرير التجارة الخارجية في ترقية الصادرات في خارج  ، حمشة عبد الحميد  1

رية و كلية العلوم االقتصادية و التجا ، بسكرة ، جامعة محمد  خيضر غير منشورة،، مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية

  .56-55 ،ص2012/2013،سنةعلوم التسيير

في التسويق  الملتقى العربي الخامس ، الخارجية و دورها في تحديد استراتيجية غزو االسواقتشخيص التصدير بالمؤسسة و تحليل البيئة  ، لعالوي عمر  2

  . 150ص  ، 2007 ، تونس ، الدولي المنظمة العربية للتنمية العربية
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بنود متعددة في هذا العامل و لكن أهمها عاملين االول يتعلق بدراسات  وهناك  :طرق و منهجية التسويق .2

مل مرتبط بالعا ااجات و التحليالت الصـــــحيحة و هذة للوصـــــول الى المعلومات و االســـــتنتالســـــوق و المقدر 

امل و قنوات التوزيع من أكثر العو ، االول  و أما الثاني يتعلق بوجود قنوات التوزيع في االســـــــــواق الخارجية

 .حساسية و لكونها تؤثر مباشرة في عملية التصدير

نود ســــية من البالتزام االدارة المشــــرفة على التصــــدير وهو هام جدا و لكنه أهم و أكثر حســــا  :االدارة التزام .3

يتصــل بمقدرة الشــركة على التخطيط ووضــع االســتراتيجيات و الخطط و تطبيق أنظمة  ألنهالثالثة االخرى 

ر الزمنية وتصـــــــــميم مســـــــــار عملية ق و المراجعة و االشـــــــــراف ورســـــــــم االطتوكيد الجودة و الرقابة و التدقي

التصــــــــــــــدير  من خالل الطرق العـاديـة و الحرجـة و اهم مبدأ في هذا العامل هو مقدرة االدارة في وضــــــــــــــع 

 .يث تعكس كل سوق تصديري على حدىبحو هداف و الغايات المترابطة و المتصلة بعملية التصدير اال

غريبا الربط بين المواصــفات القياســية للســلعة أو الخدمة القابلة للتصــدير مع  ليس الســلعة:متطلبات جودة  .4

 : وهي كم في جودة السلعة أو الخدمة أالتحاك ثالثة أسس تعوامل التنافسية وهن

 .جودة السلعة من حيث النوع -

 .السعرجودة السلعة من حيث  -

   .وبعد البيعيقدمها المصدر قبل ومع  والخدمة التيمن حيث الكم  -

العامل الرابع هذا يختلف عن العوامل الثالث السـابقة في أنه يتعلق بمقدرة الشـركة أو المؤسسة في التعامل و      

  1.على المنافسة مع االسواق الخارجية و القدرة

    نظريات التصدير  الرابع: أهمالمطلب 

االقتصـــــــادي عبر الســـــــنوات الطويلة الماضـــــــية و الحديثة أفكارا تعكس أهمية إســـــــهام التجارة  تضـــــــمن الفكر    

لم على االخارجية في تحقيق االنماء االقتصـــــــــادي و ذلك خالل ما تؤديه من توزيع الموارد االنتاجية بين دول الع

ي امكانيات اتســــاع الســــوق ف اســــتغاللاالســــتخدام االقتصــــادي االفضــــل وما ينتج عن هذه التجارة من  يكفلوجه 

تقســــيم العمل الدولي كما يشــــمل الفكر االقتصــــادي ذاته عددا من االنتاج و تطبيق مبدا التخصــــيص  و  تحســــين

دول لية االنماء االقتصـــــادي للركن أســـــاســـــيا في عم اعتبرهاالفكار التي رأت في نشـــــاط التصـــــدير أهمية بالغة و 

                                                           

ربي  الملتقى العربي الثاني للتسويق في الوطن الع ، لدخول الى االسواق العالميةلمدى مساهمة نظام تقييم جاهزية التصدير  ، محمد بن دليم القحطاني   1

  .77-76ص  ، 2003اكتوبر  ، قطر ، الدوحة ، المنظمة العربية للتنمية االدارية ، الفرص و التحديات
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المتقدمة و النامية على الســواء والبد هنا من اعطاء لمحة موجزة عن االفكار االقتصــادية المختلفة قديما و حديثا 

  1.و نظرتها الى التصدير و أهميته

  التصدير في الفكر االقتصادي التجاري : الفرع االول

 تى أوائل القرن الثامن عشــــــر ولقدحســــــاد الفكر االقتصــــــادي التجاري منذ منتصــــــف القرن الخامس عشــــــر و     

لتي و التي تأتي من خالل كمية النقود ا، من ثروة من الشعوب تتمثل بما لديهااعتبر التجاريون أن قوة أي شعب 

و على االخص الذهب و الفضة هما اساس اد لديهم بأن المعادن النفيسة يجمعها افراد  الشعب ولقد  كان االعتق

و على هذا االســــاس ذهب التجاريون الى أن الدولة يجب أن تبدل قصـــــار جهدها من أجل زيادة ، الثروة الحقيقية

  .بخروجها الى خارج الحدود حضيها و عدم السماادخول معدني الذهب و الفضة الى أر 

التجارة  المة هياكد التجاريون على ان الوســـــــــيلة الفعالة لتحقيق القدر االكبر من المعادن النفيســـــــــة(الثروة) و     

ولم  ،الى تســــــخير كل النشــــــاطات االقتصــــــادية االخرى لكي تكون في خدمة التجارة الخارجيةا و الخارجية كما دع

مان تدخلها الكامل في الحياة االقتصــــادية لضــــ تقتصــــر مطالبتهم بتدخل الدولة في التجارة و انما طالبوا بضــــرورة

كمـا طـالبوا كـذلـك بتدخل الدولة من اجل تنظيم عالقتها ، من أجـل تحقيق هـدف جمع الثروة لألمـة، نجـاح التجـارة

بحيث تجلب التجارة أكبر قدر من الغنائم للدولة و تحد من االضــــــــــرار او الخســــــــــائر ، التجارية مع الدول االخرى

و قد راي التجاريون أن تحقيق قدر كبير من المعادن النفيسة يأتي من خالل الميزان  2التجارة التي تنجم عن هذه

مما يحتم على الدولة أن تقلل من واردتها من الدول االخرى و ان تزيد من ، التجاري الذي يكون في صالح الدولة

د الواردات ش و تشجيع الصادرات و تقييو بذلك تمثلت السياسة التجارية لديهم في انعا، صادراتها الى تلك الدول

درة الق لتعزيزمستمر من الصادرات هو المصدر الرئيسي  فائض وتكوينأن تحقيق اعتبر التجاريون و  .من الخارج

ســــــياســــــة تشـــــــجيع  تمثلت وقدالتي تســــــتطيع الدولة من خاللها الحصــــــول على احتياجاتها من الخارج ، الشــــــرائية

  : الصادرات لديهم من خالل التالي

 تشجيع الصادرات من السلع الصناعية بكافة الوسائل.  •

العمل بشــــكل مســــتمر على توســــيع و ايجاد و اكتســــاب االســــواق الخارجية الجديدة و خاصــــة في البلدان  •

 .المكتشفة حديثا

                                                           

 ، ة جامعة االزهر بغزةمجل ،  )2011- 1994أداء الصادرات الفلسطينية و اثرها على النمو االقتصادي دراسة قياسية للفترة ( ، محمد محمود أبوعيدة  1

  . 351ص  ، 1العدد  ، 15المجلد  ، 2013 ، سلسة العلوم االنسانية

شهادة  يلن كجزء من متطلبات مذكرة مقدمة، والعوائقتنمية الصادرات غير نفطية على النمو االقتصادي في البلدان النامية الحوافز  أثر، سعيديوصاف   2

  .7 ص، 2004 سنة، وعلوم التسييرالعلوم االقتصادية  كلية، الجزائرجامعة غير منشورة، ، ه في العلوم االقتصاديةوراالدكت
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 .لبعض الصناعات التصديرية لمواجهة المنافسة الخارجية والمعونة الماليةقديم الدعم ت •

 .رد بعض الرسوم و الضرائب التي سبق ان تم تحصيلها عند استيراد مواد الخام لها من الخارج •

 .تخفيض نفقات انتاج السلع التي تصدر الى الخارج من خالل سياسة االجور المنخفضة •

 .للتصديرانشاء المستودعات الكبيرة للسلع الجاهزة  •

 .نشاء المناطق الحرة و الموانئ التي من شانها مساعدة الصادرات على التطورل •

  1."∗"الدروباكام تشجيع عمليات التصدير و دعمها من خالل إتباع نظ •

ي و االزدهار و خاصـــــــــة ف و دفعه للتطور باإلنتاجلقد أكد التجاريون على ان الهدف النهائي من النهوض و     

يقة االمر تحقيق فائض من السلع التي تقوم الدولة بتصديرها الى الخارج السلع الصناعية هو في حقمجال انتاج 

رة الخارجية من خالل القيام و أوضــــــــح رواد هذه المدرســــــــة بأن ما تحققه التجا، من اجل تحقيق المزيد من الثروة

نتاجية االمر الى النهوض بالقدرة االتصدير فائض االنتاج من مختلف السلع من شأنه ان يؤدي في نهاية  بعملية

و بذلك تطور هدف تشجيع الصادرات و انعاشها من مجرد السعي للحصول على  2.للقطاعات االقتصادية للدولة

من خالل العمل على دعم الصــــــــــــناعات  كفاءتهالمعادن النفيســــــــــــة الى بلوغ هدف زيادة االنتاج و تنويعه و رفع 

  .م التبادل مع الخارج و تحقيق الفائض في الميزان التجاريوزيادة حج، التصديرية و تشجيعها

من جهة أخرى احتلت ســــــياســــــة الحد من الواردات الشــــــق الثاني من الفكر التجاري و ذلك بفرض الرســــــوم و      

  .3على الواردات و حظر استيراد السلع تامة الصنع بجانب تشجيع استيراد المواد الخام

 درات للحصــول على مزيد من الثروة فانلدى التجاريين هو تحقيق فائض من الصــااذا كان الهدف النهائي و      

هذا الهدف ليس غاية في حد ذاته و انما يعتبر وســــــــــــــيلة لتحقيق ازدهار الدولة و اقتصــــــــــــــادها مما ينعكس على 

بيعي أال طمواطنيها وهو في حقيقة االمر ما تسعى اليه جهود التنمية االقتصادية في الوقت الحاضر وكان من ال

ق الواقع دعاة لعدم التوازن ففكرتهم االصــيلة هي زيادة حقو  في فهم، ن مشــكلة التوازن الخارجيتثور أمام التجاريي

مختال على ان يكون اختاللــه  لخــارجي يجــب أن يكون غير متوازن بــل فــان ميزان التبــادل ا، الــدولــة عن ديونهــا

لحقوق يجب أن فا، و ال بالتوازن التلقائي، ســــــــلمون بفكرة التوازنلصــــــــالح الدولة فالتجاريون من  هذه الناحية ال ي

                                                           

  هو رد الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم على المواد المستوردة التي استخدمت في صناعة المنتجات المحلية . : الدروباك  ∗

مذكرة مقدمة   ،المتوقعة على تنافسية الصادرات الجزائرية لألثارالسياسات البيئة على القدرات التنافسية لصادرات الدول النامية ـ دراسة  أثر ، سامية سرحان 1

ية و علوم ر كلية العلوم االقتصادية و التجا ، سطيف ، جامعة فرحات عباس غير منشورة،، كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية

  .44،  ص 2010/2011، السنة التسيير

  .8 ، صسابق مرجع، وصافسعيدي   2

  .10ص  ، مرجع سابق ، التصدير كاستراتيجية لتحقيق التنمية االقتصادية ، موالي عبد القادر  3
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يزان تقلبات ماال تعذر الحصــول على الذهب من الخارج و لهذا كانوا يرون ضــرورة اخضــاع تتســاوى مع الديون و 

  .التبادل الخارجي للرقابة من طرف الدولة و تنظيمها

، "Thomas Man"توماس مان  ،"E.Misselden"ومن اهم الكتاب التجاريين نجد كل من ميســــــــــلدن    

."uckerJ. T"تكر، ".anLJ"الن، "orteryS.F"فورتيري ، "alynesM.S" ميلتر
1  

  التصدير في الفكر االقتصادي الكالسيكي : الفرع الثاني

تتراجع  بدأتالثامن عشــــر  لخارجية و هذا منذ مطلع القرناهتماما كبيرا بنشــــاط التجارة القد أبدى الكالســــيك     

أفكار الكالســـــــــيك التي نادت بالحرية االقتصـــــــــادية الكاملة في مجال التجارة الخارجية و  بدأتأفكار التجاريين و 

فاهيم م قامت بعرض فكرة الحرية االقتصـــــادية التي تعتمد على فكرة التوازن االقتصـــــادي التلقائي و اصـــــبح هناك

و هذا ما يخالف المطالبة للفكر التجاري بضـــــــــــــرورة تدخل جديدة ترى عدم تدخل الدولة في الحياة االقتصـــــــــــــادية 

  2.الدولة في االقتصاد

 ي اهتم بالسوق و اعتبرها المحدد االول للنموأحد رواد الفكر الكالسيك "دم سميثأ"االمم" قدم في كتابة "ثروة     

جارة اكد على اهمية التو ، االقتصـــادي حيث أقر بانه تزداد امكانية تقســـيم العمل مع كل اتســـاع في حجم الســـوق

الخارجية في توزيع الفائض من االنتاج الصـــــــــــــناعي ذلك أن اهتمامه انصـــــــــــــب حول القوى المحددة لنمو االنتاج 

  .الحقيقي و ليس المعدن النفيس (مصدر الثروة عند التجاريين)

كل يفرق و االقتصــادي بشــابراز دور التجارة الخارجية و اهميتها في النم في أكثر "ريكاردو "عد تمكنو فيما ب    

أن قيام التجارة الدولية على اســــس اختالف التكاليف  و أوضــــح كيف، عن ادم ســــميث وعلى اســــس علمية جديدة

توفير  و ذلك بضــــرورة النســــبية و الذي يتيح االســــتفادة من مبدا التخصــــص و تقســــيم العمل على النطاق الدولي

خل الدولة على االطالق في النشــــاطات االقتصــــادية كما بين فال تتد، شــــروط الحرية االقتصــــادية بشــــكلها الكامل

  .االضرار الكبيرة التي يمكن أن تلحق بالنمو في ظروف اعاقة حرية التجارة

الكالســـــــــــــيك أن تنمية التجارة الخارجية على اســـــــــــــاس الكفاءات النســـــــــــــبية ال يتعارض ابدا مع التنمية   رأىو     

ستهدف الكالسيك بعنف السياسة العلمانية للتجاريين التي ت هاجمكبير و  االقتصادية بل يساهم فيها بشكل فعال و

ن حرية في الدفاع ع مبررهم الفائض  في الميزان التجاري و كانالحصول على المعادن النفيسة من خالل ايجاد 

                                                           

  .9 ص، سابق مرجع، وصافسعيدي   1

  . 45ص  ، مرجع سابق ، سامية سرحان  2
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لعة التي سالكاملة للتجارة سـيؤدي في نهاية المطاف بكل دولة الى التخصـص في انتاج الترك الحرية  التجارة هو

ميزة نسـبية في انتاجها و ان التخصـص الدولي أو ما يسـمى بتقسيم العمل الدولي من شأنه أن يعود  بأكبرتتمتع 

  1.بالفائدة على كل دولة  و على العالم بأسره مما يزيد من الرفاهية االقتصادية لكافة الشعوب

حيق لقاعدة االنتاجية في االقتصــاد و تتوســيع او تناول مفكرو المدرســة الكالســيكية بيان دور الصــادرات في     

لة المتزايدة و تحريك االســــتثمار على وجه يضـــــمن الحصــــول على اكبر كفاية ممكنة من اســـــتخدامات الموارد الغ

اوضـــــح  فقد، المحلية الى جانب اجتذاب رؤوس االموال الخارجية لالســـــتثمار في ميدان انتاج الســـــلع التصـــــديرية

التجارة الخارجية  على تراكم راس المال عن طريق ما يترتب على التخصص االكفأ للموارد الفكر الكالسيكي أثر 

االقتصـادية من ارتفاع الدخل الحقيقي و زيادة االدخار و توفير حوافز االسـتثمار كنتيجة التسـاع اطار السوق و 

نظراتهم السيك فيما يتعلق بومن خالل ما سبق عرضه عن الفكر لدى الك، االستفادة من اقتصادات الحجم الكبير

بل  ،للتجارة الخارجية و خاصة الصادرات بأنها لم تكن مجرد أداة لتخصيص الموارد أو تحقيق التوزيع االمثل لها

  2.تعتبر عندهم  قوة محركة للنمو

  التصدير في الفكر االقتصادي الحديث: الفرع الثالث

مكونات الدخل  كأحدالصــادرات االهتمام البالغ في اهمية تحليل دور  برز  "كينز "عندما جاء العالم االقتصــادي 

ســـــــــهم الصـــــــــادرات من خالل عمل المضـــــــــاعف بزيادة الدخل بصـــــــــورة أكبر من قيمتها المباشـــــــــرة القومي حيث ت

  : 3أن الدخل الوطني يتكون من "كينز "حيث يعتبر، فالصادرات تعد أحد المكونات االساسية للدخل الوطني

  

  

   

قتصـــــــــاديين ازاء دور عدد من االقتصـــــــــاديين الذين يحملون وجهة نظم مغايرة لما ســـــــــبقهم من االحيث ظهر     

حيث أشـــــــــار  "Marx، singer،  Nurkse، Myradal"التنمية االقتصـــــــــادية منهم الصـــــــــادرات في عملية 

الة قيام التجارة الخارجية بدور فاعل في االنماء االقتصــــــــادي للدول النامية في ظل الســــــــيطرة حماركس الى اســــــــت

                                                           

  .7 ، ص2002سنة، الجزائر، 1 العدد، الباحث مجلة، الجزائرفي  والنمو االقتصاديالصادرات  تنمية، سعيديوصاف   1

  .352)،  مرجع سابق،  ص 2011ـ-1994عمر محمود أبو عبيد،  أداء الصادرات الفلسطينية و اثرها على النمو االقتصادي دراسة قياسية للفترة (  2

  .14 سابق، ص النامية، مرجعدان تنمية الصادرات غير النفطية على النمو االقتصادي في البل سعيدي، أثروصاف   3

�ك ا�وط�� + ا������ر ا�وط�� + ا����ق ا���و�� + (ا��درات ـ ا�واردات)�د�ل ا�ا�وط�� = ا���  

Y = C + I + G + (X ـ M) 
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، رةيالكبيرة للدول الرأسمالية على العالقات الدولية و ما تمارسه هذه الدول من استغالل و نهب الثروات الدول الفق

في  و مناطق النفوذ في العالم و تحكمهاالى المنافســـــة الكبيرة بين هذه الدول للســـــيطرة على االســـــواق  باإلضـــــافة

  .رأس المال العالمي

أن التجــارة الخــارجيـة بين الــدول النـاميــة و الـدول المتقــدمــة تعمــل على زيــادة التفــاوت  فــانــه يرى "ميردال∗"أمـا     

ي موعتين و يرى أن االسواق الكبيرة التي تخلقها التجارة الدولية تعمل فالقائم في المستويات االقتصادية بين المج

 ،تمتع أصـــال بصـــناعة قوية مقابل ضـــعفها في الدول الناميةتعزيز وضـــع الدول المتقدمة التي ت على المقام االول

و  ،المرونةالى جانب ان الطلب على صــــادرات الدول االخيرة و غالبا ما تكون مواد خام أو أولية يتصـــــف بعدم 

يرى أن أي تقدم يحدث في قطاع الصـادرات في الدول النامية غالبا ما يرجع أثره الى الدول الصناعية المستوردة 

  .تصديرها المواد االولية و كإنتاجعلى قطاعات معينة  تاضافة الى عوائد استثماراتها التي اقتصر  ،للمواد االولية

ســـــعى اليه وهو عكس ما ت، كود االقتصــــاديرة الخارجية لن تؤدي الى الر الى أن التجا " ميردال"و بالتالي يشــــير 

  .التنمية االقتصادية من زيادة الدخل القومي و رفع مستوى المعيشة

فضــــــال عن كونها وســــــيلة فانه يرى أن التجارة الخارجية أداة النتشــــــار النمو االقتصــــــادي   1"∗∗نيركس"  أما    

الحديثة  لدول ا و ضرب مثاال عن ذلك بالدور الذي تلعبه التجارة الخارجية في، لتوزيع الموارد توزيعا اكثر كفاءة

أكد على ضـــــرورة االهتمام بهذا الجانب في الدول النامية  اكم، مثل كندا و اســـــتراليا و جنوب افريقيا و االرجنتين

ذلك بين تشــــاؤمه و إزاء ، خاصــــة عندما تكون ظروف الطلب الخارجي على مواد التصــــدير و ســــلعة غير مواتية

ها الى أسواق ه صادراتهو ذلك نتيجة ما تواج، ي للدول الناميةئقيام التجارة الخارجية بدور انما بإمكانيةبما يتعلق 

  2.هذا ما يجعل اللجوء الى  تنمية الصادرات اكثر من ضرورة، الدول المتقدمة من عقبات عديدة

  

  

                                                           

،  1997،  و توفي سنة 1898ميردال،  اقتصادي سويدي صاحب نظرية السببية  الدائرية و االثار المؤخرة و التوسعية للتجارة الدولية،  و لد  سنة    ∗

 .1974نة حاصل على جائزة نوبل  في االقتصاد س

  

   .1959 كولومبيا، توفيأستاذ في جامعة  عين ،1907سنة  نمساوي، ولد نيركس، اقتصادي  ∗ ∗

  .8 سابق، ص والتحديات، مرجعقع في الجزائر الوا االقتصادي والنموالصادرات  وصاف، تنميةسعيدي   1
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  عالقة نمو الصادرات بالنمو االقتصادي : المبحث الثاني

كر وهو ما يفســـر االهتمام الكبير بنشـــاط التصـــدير في الف، يرتبط النمو االقتصـــادي بالصـــادرات ارتباطا وثيقا    

 ين النموكمـا أن هنـاك جملـة من الدراســــــــــــــات التي تمت لتحديد مدى أو طبيعة العالقة ب، االقتصــــــــــــــادي تـاريخيـا

و في هذا المبحث ســـوف نســـعى الى ابراز هذه العالقة و بعض الدراســـات التي  زوايااالقتصـــادي من خالل عدة 

  .قامت بتحليلها

  مضاعف الصادرات : المطلب االول

المنتجة في الدولة على خلق مداخيل لالقتصـــــــاد الوطني و بالتالي  تعمل الصـــــــادرات من الســـــــلع و الخدمات    

  .تعتبر مثلها مثل االستثمار و كذا النفقات العامة ذات أثر مضاعف على النشاط االقتصادي

لنفقات ل مالنابإهلتبيان هذه االثار نقوم بتحليل بعض العالقات في بلد ما ال تربطه أي عالقة مع الخارج و و     

  : يتحقق التوازن في هذا البلد تحت شكل عالقة مزدوجة تكتب كما يلي، العامة

Y= C + I….....(1) 

Y= C + S………(2) 

  االدخار S، االستثمار I، االستهالك النهائي C، الناتج المحلي االجمالي Yحيث 

 S=I (3).……                 ) نجد أن2) و (1من المعادلة (

 : قمنا بفتح اقتصاد هذا البلد على العالم الخارجي تصبح المعادلة على الشكل التالي واذا

Y+M = C+I + X…………..(4)  

  الواردات  M ان: حيث

          X  الصادرات  

  : يلي ) كما4تكون المعادلة ( Y = C + S أن وحيث

C + S + M = C + I + X……………(5)  

  : طرفي المعادلة نحصل على من C باختزال
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S + M = I +X……………..(6)  

كما  ،فهي تخلف مداخيل لالقتصاد الوطني االستثمار)  نخلص أن الصادرات لها نفس أثر 6ومن المعادلة (    

خلق مداخيل لالقتصــــــــــــاد الوطني بل تخلق مداخيال للعالم  تســــــــــــهم في فهي ال، للواردات أثارا مماثلة لالدخارأن 

  : نحصل على) 6يم  المعادلة (الخارجي وبتعظ

ΔS+ΔM=ΔI+ΔX………..(7) 

 : نحصل علىΔY على (7المعادلة ( طرفي وبقسمة

(ΔS+ΔM)/ ΔY= (ΔI+ΔX)/ ΔY 

   ΔY=[ (ΔI+ΔX)] ΔY/(ΔS+ΔM)     اي            

 ΔY= (ΔI+ΔX)/[(ΔS/ΔY)+(ΔM/ΔY)……(8)        ثم         

  : اليو االستيراد على التيمثالن الميل الحدي لالدخار و ΔM/ΔY) (و (ΔS/ΔY)حيث ان  

 : ) كما يلي8عليه تصبح المعادلة ( و بناء

ΔY= (ΔI+ΔX)/S+M……….(9) 

  :يلي ) كما9لتصبح المعادلة (ΔI=0) نفترض أن PIBوبغرض عزل أثر الصادرات على الناتج المحلي الخام (

ΔY=ΔX/S+M…………….(10) 

  بمعنى أن 

ΔY/ΔX=1/S+M…………(11)  

زيادة في حجم الصــــادرات ســــوف  كل و يفيد أن، هو مضــــاعف التجارة الخارجية S+M/1عليه فإن الكســــرو     

الدخل كلما  على ويكون أثر المضــــــــــــــاعف كبيرا، )PIB( الناتج المحلي االجمالي تؤدي الى زيادة أكبر في حجم

  1.لالدخار و لالستيراد ضعيفة  الحدية والتيمالقلت 

                                                           

 ، مرجع سابق  ،تحرير التجارة الخارجية في ترقية الصادرات خارج المحروقات في ظل التطورات الدولية الراهنة دراسة حالة الجزائر دور، الحميدحمشة عبد   1

  .55- 54ص 
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  منهجية االرتباطعالقة نمو الصادرات بالنمو االقتصادي باستخدام  :المطلب الثاني

 المحلي اتجهت العديد من الدراســـــــــــات الى مناقشـــــــــــة العالقة بين معدل نمو الصـــــــــــادرات و معدل نمو الناتج    

ن ماالجمالي أو متوســــــط نصــــــيب الفرد باســــــتخدام عالقات االرتباط و االنحدار الخطي البســــــيط لعينات مختلفة 

ار أثر ترقية الصـــــــادرات على الدخل الوطني في تلك الدول التي أو من خالل اختب، زمنية متباينة و فترات الدول

اختارت منهجا للنمو االقتصــادي على تشــجيع الصــادرات بدال من االعتماد على ســياســة االحالل محل الواردات 

  : أهم هذه الدراسات نوجزها في االتي

   :"Emery" امري دراسة .1

خالل الفترة  دولة  5 0بتحليل العالقة بين نمو الصـــــادرات و نمو متوســـــطات دخول االفراد في  " امري"قام     

و باستخدام معامل االرتباط الرتبي توصلت هذه الدراسة الى ان تنمية الصادرات يمكن أن  ، 1 )1953-1963(

 بالتالي في احداث النمو االقتصــادي في بعضيكون لها دور ايجابيا في زيادة نصــيب الفرد من الدخل القومي و 

ث النمو االقتصــــــادي ينعكس ايجابيا على زيادة الصــــــادرات أي أن العالقة بينهما هي اكما ان احد، الدول النامية

ما تم ك، الدراســـــــة على متوســـــــط نصـــــــيب الفرد من الناتج كمؤشـــــــر للنمو و قد اعتمدت هذه، متبادل تأثيرعالقة 

غيرات باســــتخدام االســــعار الثابتة و جاءت الدراســــة لتؤكد على وجود عالقة قوية بين معدل التعبير عن كافة المت

) مقابل كل زيادة في %1نمو الصـــــــــــادرات و معدل نمو نصـــــــــــيب الفرد من الناتج الحقيقي الذي يرتفع بنســـــــــــبة (

كما اوضــحت الدراســة ان عالقة االرتباط بين الصــادرات و النمو االقتصــادي تقوم ، )% 2.5الصــادرات بنســبة (

اال ان الصـــــــــــــــادرات تبقى العــامــل ، من جــانــب واحــد التــأثيرالمتبــادل بينهمــا اكثر من قيــامهــا على  التــأثيرعلى 

  2.االساسي في تشجيع وحث النمو بسبب العديد من المنافع و االثار المترتبة على الصادرات

  :"Michaely" ميكائيلي راسةد .2

غير في نسبة الصادرات الى الناتج المحلي االجمالي صي العالقة بين معدل التتق " ميكائيلي " حاولت دراسة    

) 1973 -1950دولة خالل الفترة (  41الثابتة لعينة من  باألســـعارو معدل التغير في نصـــيب الفرد من الناتج 

عدل نمو الصادرات الوطنية و معدل نمو بية بين معدل نمو الدخل الفردي ومو اظهرت نتائجها وجود عالقة ايجا

دولة  18دولة و ضــــــــــــــعيفة في  23كمـا بينـت النتـائج بـأن تلـك العالقة ايجابية وقوية في ، النـاتج االجمـالي ككـل

                                                           

  .62 ، صسابق مرجع، والعوائق الحوافر، الناميةتنمية الصادرات غير النفطية على النمو االقتصادي في البلدان  أثر، سعيديوصاف   1

  . 133ص  ، مرجع سابق ، دراسة حالة الجزائر ، أليات تنويع و تنمية الصادرات خارج المحروقات و اثرها على النمو االقتصادي ، بقللة ابراهيم  2
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هذه البلدان  ذا كانتقتصــادي يتأثر بالصــادرات الوطنية او اســتنتج الباحث بان النمو اال، اخرى هي الدول الفقيرة

  1.االدنى من النمو االقتصادي قد حققت الحد

   :"Bela Balassa"بالسا  دراسة بيال .3

 و، من دراســـة في مجال بحث العالقات بين نمو الصـــادرات والنمو االقتصـــادي بأكثر "بيال بالســا  "لقد قام     

  : لعل أهم هذه الدراسات هي

-1960ة دولة خالل فترتين زمنتين (عشـــــــر  11على   1978و 1981ســــــنتي  بإجرائهاقام  :الدراســــة االولى.أ

معدل نمو الصــــــــــــــادرات الحقيقي على معدل نمو الناتج  تأثيرمدى تي بحثت في ) وال1973-1967(و )1966

الحقيقي مع االخذ بعين االعتبار مدى تأثير معدل نمو قوة العمل و االستثمارات المحلية على الناتج و كذا مدى 

حلية على الناتج وكذا مدى تأثير نمو االســـــــتثمارات االجنبية على مالعمل و االســـــــتثمارات ال معدل نمو قوة تأثير

  .الناتج

 ذلك "بيال بالســا  " ويرجعالدراســة الى فعالية نمو الصــادرات في تحقيق النمو االقتصـــادي  هذه وخلصــت       

ســـتفادة من تيح االوت، لموارد طبقا للمزايا النســـبيةالى أن ســـياســـة تشـــجيع الصـــادرات تؤدي الى كفاءة تخصـــيص ا

  .التطور التكنولوجي لمواجهة المنافسة الخارجية بإدخالكما تسمح ، مزايا الحجم الكبير

 بترولبصدمة ارتفاع ال دولة من الدول النامية التي تأثرت 43على  1985سـنة  بإجرائها قام :الثانيةالدراسة .ب

الصــادرات على متوســط دخل  تأثيرهذه الدراســة على  ركزت وقد) 1979-1973فترة ( خالل وذلك 1973عام 

هذه الدراســـة الى أن الدول النامية التي طبقت  خلصـــت وقد، الفرد مقتصـــرة على الصـــادرات من الســـلع المصـــنعة

  2.سياسة التوجه نحو الخارج قد حققت معدالت نمو مرتفعة واستطاعت ان تتغلب على صدمة ارتفاع البترول

   :"Tyler"تايلر دراسة .4

دولة  55رها على اج في دراسته التي حلل فيها العالقة بين النمو االقتصادي وتوسع الصادرات والتي "تايلر" بين

الجمـــالي مع كـــل من نمو النـــاتج بقيـــاس ارتبـــاط نمو النـــاتج المحلي احيـــث قـــام  )1977-1960(نـــاميـــة للفترة

لمحلي الناتج ا االرتباط بين ت النتائج أن معاملو أظهر ، الصـــــناعي ونمو االســـــتثمارات و نمو الصـــــادرات الكلية

 48حسـب اختبار بيرسـون و  % 49االجمالي و الصـادرات الكلية بالنسـبة للدول النامية متوسـطة الدخل يسـاوي 

                                                           

  .67، ص2009رنان مختار، التجارة الدولية ودورها في النمو االقتصادي، منشورات الحياة، سنة  1

  62ص ، مرجع سابق ،والعوائقالحوافر ، النفطية على النمو االقتصادي في البلدان النامية أثر تنمية الصادرات غير ،وصاف سعيدي  2
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حســـــــب  %55النفطية فقد ســـــــجل تايلر معامل ارتباط  حســــــب اختيار ســـــــبيرمان أما بالنســــــبة للدول النامية   %

تؤدي الى نمو في الناتج  %17,5زيادة الصادرات بمعدل  حسب سبيرمان كما خلص أيضا أن %50 و بيرسون

تســهم  %18.6الصــادرات بمعدل  فزيادةالنامية الغير نفطية  لألقطار، اما بالنســبة %1المحلي االجمالي بمعدل 

  1.%1في زيادة الناتج المحلي االجمالي بمعدل 

  : "Kavoussi" كافوسي دراسة .5

نمو الصـــادرات الوطنية قد تلعب دورا  ان )1978-1960دولة خالل( 70اســـة التي شـــملت فقد بين في هذه الدر 

مهما و ايجابيا في تحقيق النمو االقتصــــادي في الدول النامية ذات الدخل المنخفض و المتوســــط كما دلت نتائج 

د المتقدمة على حالدراســــــة على وجود أثر ايجابي للصــــــادرات على النمو االقتصــــــادي في الدول النامية و الدول 

  2.سواء

  عالقة نمو الصادرات بالنمو االقتصادي باستخدام منهجية السببية :المطلب الثالث

بغرض تحديد هل العالقة بين نمو  االقتصــــادي والنمواهتمت هذه المجموعة بدراســــة العالقة بين الصــــادرات     

  : تلك الدراسات ما يلي اهم ومن العالقة؟الصادرات تسيير في اتجاه واحد أم ماذا وطبيعة تلك 

   :"Jangand Marshall" مارشال دراسة.1

) و قام باســـتعمال اختبار قرانجر 1981-1950دولة خالل الفترة ( 37تتكون من  عينة "مارشــال "اســـتخدم     

  .الختيار العالقة السببية بين نمو الصادرات و نمو الناتج المحلي االجمالي

ناتج الى دي نمو الكن أن يؤ يمو في نفس الوقت ، الصادرات يؤدي الى نمو الناتج المحلييعتقد الباحثان ان نمو 

دول فقط تأكد فيها الفرض القائل بان الصــــــادرات  4و لقد توصــــــلت هذه الدراســــــة الى ان هناك نمو الصــــــادرات 

لى ا ات يؤديأن نمو الصــــــادر  االكوادور) و تحقق افتراض، كوســــــتاريكا، مصــــــر، تســــــبب النمو وهي (اندونيســــــيا

  .بيرو )، بوليفيا، باكستان ، كوريا، جنوب افريقيا، دول (اسرائيل 6تدهور معدل النمو الناتج القومي في 

  

                                                           

 ص، ابقس مرجع، والمتوسطةحالة المؤسسات الصغيرة  دراسة، الجزائرتنمية الصادرات غير نفطية على النمو االقتصادي في  أثر، ساحةمصطفي بن   1

42.  

  . 69 -68ص  ، مرجع سابق ، رنان مختار  2
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  : "chouw" شو دراسة.2

 8الصـــناعات التحويلية في  اقتصـــرت هذه الدراســـة على بحث العالقة بين نمو الصـــادرات الصـــناعية و نمو    

) و قد توصـــــلت نتائج هذه الدراســـــة الى أن معظم الدول 1970-1960(دول حديثة العقد بالتصـــــنيع خالل الفترة

 أثيرتمحل الدراســـــــة قد اظهرت عالقة ســـــــببية تبادلية بين نمو الصـــــــادرات و تنمية الصـــــــناعات التحويلية ويوجد 

كما تؤكد هذه الدراسة الدور الحيوي التي من الممكن ، منهما االخر كل بحيث يعزز، ل بين هذين المتغيرينمتباد

أن تساهم به استراتيجية تنمية الصادرات في دعم النمو االقتصادي في ظل نموذج تنموي يعتمد على التوجه الى 

  1.الخارج

  : "Chuang" جشن دراسة .3

اهتمت هذه الدراســة بالتعرف على العالقة الســببية بين راس المال و الصــادرات الحقيقية و النمو االقتصــادي     

و ذلك باســــــــــتخدام منهج  1995الى عام  1992في االجلين القصــــــــــير والطويل في تايوان خالل الفترة من عام 

  .ج تصحيح الخطأذالتكامل المشترك و اختبارات النسبية في اطار نمو 

ان زيادة الصــادرات تســاهم في زيادة النمو االقتصــادي في االجل الطويل  : اشــارت نتائج الدراســة الى االتيو     

من خالل تأثيرها على تراكم راس المال البشــري و قد تم اســتنتاج ذلك بســبب وجود عالقة ســببية تســيير من راس 

  .2الى الصادرات الحقيقيةالمال البشري 

  الصادرات في نماذج النمو االقتصاديدور : المطلب الرابع

ث ي في اطارها مكانا رئيســــيا حيأســــفرت دراســــات اقتصــــاديين عدة عن بناء نماذج للنمو يحتل النشــــاط التصــــدير 

بر كل منها عن حركة المتغيرات االســـاســـية و عالقاتها بهذا النمو ســـواء غير التطبيق على الدول المتقدمة او يع

  : ية ومن أهمهاما يالئم احوال الدول النام

  

                                                           

قدمة ضمن مذكرة م ، ع االقتصاد الجزائرييأثر الصادرات غير النفطية على النمو االقتصادي في الجزائر دراسة مستقبلية حول تنو  ، قاسمي لخضر  1

)،  سنة يرلتسيا(كلية العلوم االقتصادية و علوم  ، باتنة ، جامعة الحاج لخضر غير منشورة، ،في العلوم االقتصادية الماجستيرمتطلبات لنيل شهادة 

  .  99 -98 ص، 2013/2014

رفة في ظل عبحث مقدم الى الملتقي العلمي االول حول الم ، القة بين راس المال البشري و الصادرات و النمو االقتصادي في تايوانع، مجدي الشوربجي  2

و  27 ، الشلف ، ليجامعة حسيبة بن بوع ، التسييركلية العلوم االقتصادية و علوم  ، االقتصاد الرقمي و مساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للدول العربية

  . 07ص  ، 2007نوفمبر  28
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  : "Kindle Berger"نموذج .1

اثر التجارة الخارجية على النمو االقتصـــــادي في ضـــــوء الواقع التاريخي موضـــــحا ان الصـــــادرات الذي يعالج     

قطاعات االقتصـــــــــاد  رها في نقل عوامل التطور الى ســـــــــائريمكن أن تؤدي دور القطاع القائد للنمو من خالل دو 

ية ما و قدرتها التنافســـــ، رات ذاته ونوعية الســـــلعة المنتجةذلك يتوقف على هيكل الصـــــادمع مراعات أن ، القومي

منافع تعود ك، يعني ان العالقـة بين نمو الصــــــــــــــادرات  ونمو الـدخـل المحلي عالقـة انمائية تراكمية حركتها دائرية

كية و ديناميكية نتيجة جذب رؤوس االموال االجنبية لالســـــــــتثمار محليا و ارتفاع مســــــــتوى التشـــــــــغيل في يكالســــــــ

ــــــتوى أداء النشـــــــــــاط التصـــــــــــديري ن لك، مختلف القطاعات ما ينعكس على انخفاض معدل  البطالة و ارتفاع مســـــ

 مية وما قد يصــــاحبه منأهمية خاصــــة في الدول النا ذج وضــــع ميزان المدفوعات الذي يحتلبالمقابل أهمل النمو 

  .زيادة في الواردات و اغفاله دور السياسات االقتصادية المحلية و اتجاهاتها االساسية داخليا و خارجيا

  : "Backerman "نموذج .2

 ءالذي يتضــمن تفســيرا لســرعة معدالت النمو االقتصــادي المحققة في بعض دول أوربا بالخمســينات في ضـــو     

زاد معدالت  ما، توقعـات زيـادة مســــــــــــــتويات الطلب االجتماعي على منتجاتها في االســــــــــــــواق المحلية و االجنبية

االســـــتثمار ومســـــتوى االنتاجية لمدخالت العمل ومن ثم زيادة الصـــــادرات مرة أخرى لتســـــتمر الحركة الدائرية بين 

ة طردية بين نمو الصــــــادرات ونمو الناتج في ظل الظروف القائلة بوجود عالقة ايجابي، الصــــــادرات و نمو الدخل

على مستوى االنتاجية و على مستوى االسعار و عليه اكدت النتائج أن  المحلي اضافة الى توقف مستوى االجر

  اختالف  معدالت النمو بين تلك الدول يرجع الى الدور الواضح لقطاع التصدير.

  : "Lamfalussy "نموذج .3

الذي ينطبق من مصـاحبة نمو الصـادرات الى زيادة الطلب على المنتجات المحلية بما يوفر حافز لالستثمار     

أي ان نمو الصادرات يؤدي الى نمو الناتج المحلي من خالل ارتفاع معدل التكوين الراس مالي مع التركيز على 

ضــــرورة ارتفاع معدل نمو الصــــادرات بقدر  ما يصـــاحب زيادة الدخل من زيادة في الواردات و عليه أكدت النتائج

  .يكفي للمحافظة على التوازن الخارجي

  : "Chenery Strant"نموذج  .4

الذي يبحث عن العالقة بين التجارة الخارجية و الناتج المحلى للدول االقل نموا معتمدا على تقســــــــــــــيم عوائق     

الة و الحدود المقيدة لالستثمار نتيجة ض، (ندرة المهارات البشـرية و القدرات التنظيمية : النمو الى عدة أنواع هي



 الفصل الثاني                            تنمية الصادرات وعالقتها بالنمو االقتصادي

 

72 

 النمو المـدخرات المحليـة وقلـة رؤوس االموال المتاح اقتراضــــــــــــــها من الخارج) و عليه أكد هذا النموذج أن عوائق

عدل العالقة بين االســـتثمار و موالتركيز عل فجوة االدخار الناتجة عن يمكن تخطيها مع تطور الجهود االنمائية 

و بـالتـالي يفترض أصــــــــــــــحاب النموذج تأثير التغير في معدل نمو ، النمو المســــــــــــــتهـدف للنـاتج المحلي االجمـالي

بافتراض ثبات التدفقات النقدية الخارجية من خالل تأثير الصــــــــــادرات في ، الصــــــــــادرات على معدل النمو المتوقع

  .ها تأثير على فجوة االدخارفجوة التجارة الخارجية دون أن يكون ل

  : "Maizels"نموذج  .5

تحديد كل من فجوة التجارة و فجوة المدخرات المحلية  ءالذي يهدف الى تحديد نمو الدخل المحتمل في ضــــــــو     

حجم راس المال االجنبي المتدفق من الخارج ليحســـــم ذلك بفرض معرفة ، و تحديد معدل نمو الصـــــادرات المتوقع

ين و القدرة على االســـتيراد و ثانيهما العالقة ب الرأســـماليةمن خالل عالقتين اســـاســـيتين أولهما بين واردات الســـلع 

لتعد الصــــادرات بذلك من المحددات الرئيســــية لنمو الدول النامية ، ومســــتوى االســــتثمار الرأســــماليةالســــلع  واردات

فضـــــــال عن ادخاله للصـــــــادرات كمتغير رئيســـــــي في تفســـــــير االدخار على اثر ارتفاع ميولها ضـــــــمن ، اقتصـــــــاديا

فضــــــــال عما ، قطاعات الصــــــــادرات مع اعتاد المدخرات المحلية بشــــــــكل واضــــــــح على ضــــــــرائب التجارة الخارجية

  1.يصاحب النمو الثابت للصادرات من ارتفاع الميل الحدي لالدخار

  :"Feder" نموذج .6

االقتصـــادي في البلدان النامية شـــبه صـــناعية خالل بحث في العالقة بين حجم الصـــادرات الوطنية و النمو      

دية في القطاعات التصـــــــــــــديرية أعلى منها في لصـــــــــــــت الدراســـــــــــــة الى أن االنتاجية الح) خ1977-1964الفترة(

  لين أن يتم ي يمكالنمو االقتصــادالقطاعات غير التصــديرية في االقتصــاد الوطني و اســتنتج كذلك بأن تحفيز 

و راس المال وحدها و انما أيضــــــــــا بنقل الموارد االقتصــــــــــادية من القطاعات غير التصــــــــــديرية ذات بنقل العمالة 

  2.الفعالية االقل في القطاعات التصديرية ذات االنتاجية االعلى

  

 

                                                           

1 www.edpa .gov.sy /forms/articls/VreuArticls.php؟art _id = 421, date de consultation le 30 /03/2015, heure 

14: 54 . 
تحليل عالقة التجارة الدولية بالفقر وتوزيع المداخيل، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات شهادة الماجستير في علوم التسيير، غير منشورة،  ،ررنان مختا  2

    .112،ص2008/2009جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية،السنة
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 الصادرات والنمو االقتصادي.جدول يوضح حوصلة الهم النماذج والدراسات للعالقة بين  ):2جدول رقم (

مذكرة ، قوالعوائالحوافر ، أثر تنمية الصـــادرات غير النفطية على النمو االقتصـــادي في البلدان النامية ســـعيدي، وصـــاف :المصــدر

-68ص  ،تصادية وعلوم التسييركلية العلوم االق، الجزائر االقتصادية، جامعةفي العلوم  اهمقدمة كجزء من متطلبات شهادة الدكتور 

69.  

  

  

  

او  الـــنـــمـــوذج  الرقم

  الدراسة

  النتائج  المتغيرات االخرى  النموذج االقتصادي  البيانات المستخدمة

01  Emery 

1967 
ــات عن  ــان ــة 50بي ــامي ــة ن دول

الـــــى  1953خــــالل فـــــتــــرة 

1963  

تأثير التغيير في الصـــــــــادرات 

عـلــى الــتــغــيـيــر فــي الــنـــــاتــج 

  الوطني

 تدعم انتهاجالنتائج   ـــــــــــــ

اســـــــــتراتيجية تنمية 

  الصادرات

02  Maizels 

1968  
دول  9سـلسلة زمنية وتشمل 

الى  1950خالل الفترة من 

1962  

تأثير تغيير الصـــــــــادرات على 

الـتـغـيـر فـي النـــــاتج المحلي 

  االجمالي

النتائج في صــــــــالح   ــــــــــــ

اســـــــــتراتيجية تنمية 

  الصادرات

03  Michaely 

1977  
دولـــــة خــالل  41بــيـــــانـــــات 

  1973الى 1950الفترة

اخـتـيـــــار االرتبـــــاط بين نمو 

متوســط دخل الفرد من الناتج 

الوطني االجمــالي و بين نمو 

  الصادرات

النتـائج تؤكـد أهمية   ـــــــــــــ

اســـــــــتراتيجية تنمية 

  الصادرات

04  Balassa 

1981  
دولة خالل فترتين  11بيانات 

) 1966-1960(زمــنـــيــتـــيـــن

  )1973-1967و(

تـأثير معدل نمو الصـــــــــادرات 

الـحـقـيـقـي عـلى معـــــدل نمو 

  الناتج الوطني الحقيقي

ـــدل نمو قوة العمـــل و  مع

االســـــــــتثمــــارات المحليــــة 

بـــــالنســـــــــبـــــة للنـــــاتج و 

ـــة االســـــــــت ثمـــارات االجنبي

  بالنسبة للناتج

النتـائج تؤكـد أهمية 

اســـــــــتراتيجية تنمية 

  الصادرات

05  Feder 

1983  
الفترة دولة خالل  31بيـانـات 

)1964-1973(  

ــأثير نمو الصــــــــــادرات على  ت

  نمو الناتج

النتـائج تؤكـد أهمية   ـــــــــــ

اســـــــــتراتيجية تنمية 

  الصادرات

06  Kavoussi 

1984  
 دولة وســــــــبعينبيانات ثالث 

  نامية

ــأثير نمو الصــــــــــادرات على  ت

  نمو الناتج

تؤكد أهمية  النتـائج  ــــــــــ

اســـــــــتراتيجية تنمية 

  الصادرات
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  تنمية الصادرات غير النفطيةضرورة : المبحث الثالث

انه وأمام جملة المخاطر التي تنطوي عليها عملية التركيز الشبه الكلي على الصادرات من النفط فان     

نفطي و تنمية الصادرات خارج القطاع اللالضرورة الملحة بالنسبة لالقتصاد الجزائري بغية احداث تغيرات هيكلة 

  .كزات هذه الضرورةتمر أهم  إلبرازفي هذا المبحث سنسعى 

  مخاطر االعتماد الشبه كلي على الصادرات النفطية :المطلب االول

اســــي االســــ مثل عصــــب الحياة الحديثة و المحركادر الطاقة في الوقت الحاضــــر وهو ييعتبر النفط أهم مصــــ    

للنمو الصــــناعي و التكنولوجي بشــــكل خاص و النمو االقتصــــادي بشــــكل عام فلقد اعتمدت الحضــــارة المعاصــــرة 

تكمن ، لفةمختعليه بقدر هام في تحويل الموارد االقتصــــــــادية من حالتها الطبيعية االولية الى حاالت اقتصــــــــادية 

  .معرغبات وحاجات المجتاشباع في 

ل و يجعل من تحلي، البـالغة للنفط تجعل من الســــــــــــــوق الدولي للنفط ســــــــــــــوقا ذا اهمية كبرىان هـذه االهميـة     

فكما أن ارتفاع أســـــــــعار النفط قد يؤدي الى ، العرض و الطلب الدولي على هذه الســـــــــلعة الحيوية أمرا مهما اكثر

نعة ات من الســـلع المصـــو من ثم ارتفاع فاتورة الوارد ، ارتفاع أســـعار المنتجات المصـــنعة على المســـتوى العالمي

بالنســــــــبة للدول النامية باعتبارها دول اســــــــتهالكية غير مصــــــــنعة يؤدي الركود االقتصــــــــادي الذي تشــــــــهده الدول 

و ، 1986بشـــــــكل دوري الى انخفاض أســـــــعار النفط أو حدوث أزمة نفط مثل أزمة النفط  الرأســـــــماليةالمصـــــــنعة 

ي تعتمد ليا في االقتصـــاديات التو يظهر ذلك ج، صـــدرة لهبالتالي انخفاض عائدات صـــادراتها بالنســـبة للدولة الم

و الجزائر باعتبار تركيزها الشبه كلي على الصادرات من النفط في جلب العملة ، تصـدير النفط بشكل كبير ىعل

 الما يهدد اقتصــــاد البلد في ح، ألخرالصــــعبة و من ثم اســــتعمالها في تســــوية فواتير الواردات المتزايدة من عام 

عوائد هذه الصـــــــــادرات و عليه يمكن القول بان هذا الوضـــــــــع يترتب عليه جملة من المخاطر توجب على  تدهور

صــــــــادرتها ومحاولة تنويعها و انشــــــــاء قطاع تصــــــــديري غير تقليدي يعتمد على  ةالجزائر اعادة التفكير في تركيب

 1.المنتجات المصنعة و النهائية بشكل كبير

  المردوديةقلبات االسعار وانخفاض مخاطر ت .1

ان االعتماد على ريوع الصــــــــــادرات النفطية، ســــــــــوف يترتب عنه بالضــــــــــرورة تذبذب في المداخيل من العملة     

الصــعبة، والتي تســتعمل في اقتناء المســتلزمات االســتهالكية للمجتمع من العالم الخارجي، اضــافة الى اللوازم من 

                                                           

  .64-63ص  ،مرجع سابق ،بن ساحةى مصطف  1
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بذب الكبير يؤثر بشـــكل ســـلبي على اقتصـــاديات الدول الوســـائل و عوامل النتاج مثل عنصـــر راس المال هذا التذ

  وخاصة الدول المصدرة للنفط.

  مخاطر فقدان االستقالل االقتصادي للدولة  .2

ترتبط ســـــيادة الدولة بمواردها الطبيعية وحريتها في تحديد الطرق والســـــياســـــات المثلى الســـــتغاللها بمدى ارادة     

 1973ســـــط الداخلية والخارجية. وفي الفترة التي تلت حرب اكتوبر الدولة، وما تتلقاه من دعم ســـــياســـــي من االوا

اقوى دليل على ذلك حيث وفي ظل غياب تلك الحرية والدعم تمكنت الدول الغربية المســــــــــتوردة للنفط بمســــــــــاعدة 

ت اشركاتها النفطية العالمية الكبرى من الهيمنة على صناعة النفط في الدول النامية النفطية، وتمكنت هذه الشرك

  من ان تتحكم في سياسات االنتاج واالسعار بالشكل الذي يخدم مصالح بلدها االم.

فبالنســبة لالقتصــاديات النامية، والتي تلعب فيها الصــناعات االســتخراجية دورا اســاســيا، هذه الصــناعات التي     

خاصــة يذ الســياسـات الملكيتها الى الدولة، توجب على هذه االخيرة ان تكون ذات دور فاعل من حيث وضـع وتنف

اضـــــافة الى التدخل لرســـــم الســـــياســـــات المتعلقة بالبحث والتنقيب ، وبيعها وتصـــــديرهاباســـــتغالل الموارد المنجمية 

و تحديد حجم االنتاج واســـعار الصـــادرات، وفرض الضـــرائب على االنتاج و  واالنتاج وصـــيانة تطوير االصـــول،

لكن استقراء واقع هذه الدول يقول بان هذه االخيرة التزال تتبع الدول الصناعية  الخ…….صيانة وتطوير االصول

  1.الكبرى

   مخاطر نضوب المخزون النفطي و ارتفاع تكاليف االنتاج .3

ان انتاج النفط، يعرف على انه عملية تســــــــتهلك فيها االحتياطات النفطية، وتحول فيها الى فوائد مالية وتبعا     

بكمية االنتاج من جهة، والذي ينتج عنه نقصان في كمية االحتياطي ومن  تتأثرطات من النفط لذلك فان االحتيا

وعليه فاســــــــتخراج النفط المســــــــتمر يعني بالضــــــــرورة  جهة اخرى بعمليات االكتشــــــــاف وعمليات التنقيب الناجحة.

زيز من اجل تع نضــــــــــــــوب مكـامنـه كمـا ان العمليـات التي يشــــــــــــــرع فيهـا من اجل التنقيب على النفط والتي تجري

المخزون االحتياطي منه، قد ال تنجح في الكثير من االحيان. وايضــــــــــا تســــــــــتوجب هذه العمليات صــــــــــرف مبالغ 

ضـخمة، وهذا معناه انه يجب ومن اجل تعويض برميل واحد مستخرج من باطن االرض اذا ما اريد الحفاظ على 

  لتحقيق ذلك.نفس المستوى من االحتياطي النفطي، تعبئة رؤوس اموال طائلة 

  

                                                           

1 http://www.mfti.gov.eg/programs/export.htm،date de consultation le10/1/2015،heure 20: 59.   
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  النفطية مخاطر التوجه نحو مصادر بديلة للطاقة  .4

  تقسم مصادر الطاقة من ناحية استخدامها الى مجموعتين:    

تلك المصادر التقليدية التي يعتمد عليها بشكل كبير في الحصول على  وهي:مصادر طاقة اساسية   .أ

ي ف الطاقة مثل النفط والفحم والغاز الطبيعي والطاقة النووية، وتسهم هذه المصادر بنسبة كبيرة

     .االستهالك العالمي من الطاقة

حديثة، مثل الطاقة الشمسية، الطاقة الهوائية و طاقة االمواج  مصادر طاقة بديلة: وهي مصادر طاقوية  .ب

والطاقة الهيدروجينية والوقود الصناعي وهي طاقة قليلة االستخدام حاليا، غير انه ينتظر ان تلعب دورا 

اساسيا في توفير الطاقة للعالم كونها مصدر طاقة نظيفة و غير ملوثة للبيئة في ظل الدعوات الدولية 

                                                                                                    1.لبيئةلحماية ا

  مبررات اللجوء الى تنمية الصادرات غير النفطية : المطلب الثاني

ا النامية قد شــهد اتجاهتشــير أدبيات النمو االقتصــادي في العالم أن عجز الحســاب الجاري لمجموعة الدول      

الذكر أن و الجدير ب، في العجز في الحساب الجاريات قد شهد انخفاضا نمتزايدا للعجز في حيث ان عقد الثماني

الى  باإلضـــــــافةة التي شـــــــهدها هذا العقد هذا لســـــــبعينات نتيجة االضـــــــطرابات النقديعجز الحســـــــاب الجاري في ا

الثابت أما في عقد الثمانينات اتجهت الى  نظام اســـــــــعار الصـــــــــرفالنفط و انهيار  تفاع الشـــــــــديد في اســـــــــعارر اال

ان هــذا االنخفــاض قــد أدى في حقيقــة االمر الى تعثر ، الــدول النــاميــة  واجهتهــااالنخفــاض نتيجــة االزمــات التي 

ي ف مسار النمو و زيادة حالة الركود و ارتفاع االسعار و تزايد البطالة هذا و يرجع تراكم عجز موازين المدفوعات

  : الدول النامية ال مجموعة من االعتبارات نذكر منها

  : يةمائالنزعة الح .1

يــة أمــام وارداتهــا من كــافـة الســــــــــــــلع االوليــة و دمــة الى زيــادة النزعــة الحمــائاتجهـت الــدول الصــــــــــــــنــاعيــة المتقــ     

ي ســاد الى فترات الركود العالمي الذ باإلضــافةنتيجة لالزمات المالية التي ســادت في عقد الثمانينات ، الصــناعية

ر نجاح ية غير التعريفية على اثالصناعية الى تبني القيود الحمائ هذا و قد اتجهت الدول، معظم الدول الصناعية

                                                           

، 'ط�ع ا���رو'�ت ا�+زا4ر & *� ظل ا���و�ت ا�'��د &، �ذ�رة �"د�& �+زء �ن ��ط!.�ت � ل -��دة ا���+�� ر *� ا�(!وم ا�'��د &، $ �# �"! د 1
  . 101،ص82007/2008 ر ��-ورة، +��(& ا���ج ��6ر .���&، �! & ا�(!وم ا�'��د & و$!وم ا���  ر،��&
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على  لسبعيناتاواضحا منذ منتصف  تأثيراالقيود  التعريفات الجمركية و قد أثرت هذهاللجان في تحفيض متوسط 

  .ةصادرات الدول النامي

 ىالطبيعة المتقدمة ال ىمن جـانـب الـدول الصــــــــــــــنـاعية المتقدمة ال الحمـائيـةو يرجع االتجـاه المتزايـد للنزعـة      

الحديثة بل  ختراعاتالطبيعة الديناميكية للميزة النســــبية فالمعروف أن الدول المتقدمة هي صــــاحبة الســـــبق في اال

قد تكون أقل تقدما حيث يتم انتاج الســــــلعة فيها و ، اخرىان هذه الميزة ســــــرعان ما تنتقل الى دول هي منبعا غير 

واجهة منافسة مفتبدأ الدول صـاحبة االختراع في ، تصـديرها للخارج اسـنادا الى وفرة عوامل االنتاج في تلك الدول

شـديدة ليست فقط في االسواق العالمية بل أيضا في اسواق الدولة صاحبة االختراع االمر الذي يحدو بالعديد من 

  .يةالى البحث عن وسائل جديدة للحمائ هذه الدول

  :معدل التبادل  .2

شـــــهدت معدالت التبادل الدولية تدهورا في غير صـــــالح الدول النامية و يرجع ذلك بصـــــفة اســـــاســـــية الى اتجاه   

اســـعار الســـلع الصـــناعية التي تصـــدرها الدول المتقدمة الى الدول النامية الى االرتفاع الشـــديد مقابل اتجاه اســـعار 

لمواد االولية النسبي في اسعار ا االنخفاضبب وراء الى االنخفاض و يرجع الس، باستثناء البترول، السلعة الدولية

الى تراخي الطلــب العــالمي على هــذا النوع من المنتجــات نتيجــة للتقــدم  العــالمي و التكنولوجي الــذي حققتــه هــذه 

لع الوحدة من الســـــ إلنتاجالدول الصـــــناعية المتقدمة بما ســـــاعدها على تخفيض نســـــبة المواد االولية المســـــتخدمة 

  1.الصناعية

  :الدين الخارجي  .3

ين رجيــة هي نتيجــة لتزايــد العجر في مواز افــالــديون الخــ، تزايــدت أعبــاء الــديون الخــارجيــة في الفترة االخيرة لقــد 

عجز لالقتراض الخارجي لتمويل هذا الالمدفوعات فتزايد عجز الحســـــاب الجاري تترتب عليه ضـــــرورة لجوء الدولة 

 رقامأو تحقيق فـائض ميزان العمليـات الرســــــــــــــمـالية و يترتب عليه زيادة ارقام المديونية الخارجية و بالتبعية تزداد 

المديونية الخارجية مما يترتب عليها التزامات و اعباء واجبة السداد بعد فترة زمنية االمر الذي ينعكس في النهاية 

 ،العجز في الحسـاب الجاري و هذا و يزداد االمر سـوءا نتيجة الرتفاع اسعار الفائدة على هذه القروضفي زيادة 

االخيرة من أزمات مالية حادة نتيجة لتراكم الديون الخارجية مما  اآلونةوقد عانت الدول النامية غير البترولية في 

  .ةأثر على العجز الجاري في موازين مدفوعات معظم الدول النامي

                                                           

  . 9 -8ص  ، مرجع سابق ، الواقع و التحديات ، في الجزائر االقتصاديتنمية الصادرات و النمو  ، وصاف سعيدي  1
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مما ســــــبق يتضـــــــح لنا أن الســـــــبيل الى مواجهة العجز المتراكم في موازين مدفوعات هذه الدول هو االهتمام      

بالتصــدير و اســتراتيجيات التســويق الدولي له والشــك ان العالم اليوم يموج بتغيرات ســريعة يعكس تباين مســتويات 

ي المزيد من المســؤولية على عملية تطوير التصــدير االنتاج و االداء الصــناعي للدول المختلفة االمر الذي يضــف

  .و مفاهيم و أساليب التسويق الخارجي للدول النامية

  في الدول النامية : مشاكل التصديرالمطلب الثالث

نحاول ملكننا ســــ، في الدول النامية ال يتســــع المجال هنا لذكر جميع عوائق التصــــدير التي تواجه المصــــدرين    

  اهمها وتتمثل فيما يلي: االقتصار على ذكر

وان وجدت فهي جديدة وحديثة وال تلبي الغرض منها، حيث ان ، عدم وجود برامج لتمويل وتامين الصــــــادرات .1

على منح  ســاعدتهاي مصــدر يرغب في الحصــول على تمويل لصــادراته للقيام بالنشــاط التصــديري وكذلك لم

ومهال للتســـديد والتي بنظرنا هي من اهم الوســـائل لجلب المزيد من المســـتوردين االجانب،  المســـتوردين اجاال

وكذلك فان برامج التامين تعمل على حماية المصدرين من االخطار التي يتعرضون لها اثناء قيامهم بالنشاط 

ول وخاصــــــــة كما ان النجاح الذي حققته الكثير من الد ،ومنها بشــــــــكل خاص اخطار عدم الدفع التصــــــــديري

 تمويل وتامين الصادرات.يرجع الى تبنيها واعتمادها ، االوروبية منها في هذا المجال

وجود الحصـص الحمائية والرسـوم الجمركية في الدول المسـتوردة او ما نسـتطيع تسـميتها بالقيود التي تضعها  .2

 حكومات الدول االجنبية.

 ثر ربحية من البيع في السـوق الدولي حيث ان السوقال يزال في كثير من الدول البيع في السـوق المحلي اك .3

المحلي ال يزال يشـــــكل ويمثل اكثر جاذبية وســــــهولة مقارنة بالســـــوق الدولي للمنتج او المســــــتثمر المحلي في 

 ن زيادة الصادرات.منتجاته وهذاما يحول دو تسويق 

درا فعليه ان يكون مصـــ الدروباكبنظام  ما يعرفان المصـــدر لكي يســـتفيد من اســـترداد الرســـوم الجمركية او  .4

 لمشاكل عريضة ومتنوعة هو في غنى عنه. ما يعرضهفي نفس الوقت وهذا  ومستوردا ومنتجا

 اجراءات تخليص الرسوم الجمركية واجراءات مطابقة الجودة ومطابقة المواصفات. تأخر .5

مية تعاني من ظاهرة اســتخدام و االســمدة الكيماوية، حيث ان جل الدول النا االســتخدام الغير رشــيد للمبيدات .6

االسمدة الكيماوية والمبيدات بشكل مكثف في الزراعة، كما قد يتم استخدام في بعض االحيان مبيدات زراعية 

 المنتجات على الصحة العامة وعلى البيئة تأثيرومن هنا تظهر مشكلة ، محرم استخدامها دوليا
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للمتطلبات والشروط التي تفرضها اسواق الدول المتقدمة  عدم مطابقة مواصـفات السلع المصدرة للدول النامية .7

لى وجه الخصــوص االســواق االوروبية، وهذا فيما يخص معايير الجودة والكفاءة وشــرط حصــول منتجات وع

 دارةإلويضاف هذا ايضا عدم تطبيق هذه الدول ، بشهادات االيزو بمختلف انواعها ما يعرفتلك الدول على 

 1.البيئة وادارة الحد من التلوث والمخلفات، ويرجع ذلك لغياب التكنولوجيا النظيفة

انخفـاض رصــــــــــــــيـد الـدول النـاميـة من الكفـاءات العلميـة والفنية وانخفاض الطاقة االنتاجية للقوى العاملة، هذا  .8

ا النامية وخصــوصــ يرجع الى ســوء اســتخدام العمالة، مما ادى الى انخفاض القيمة المضــافة للعامل في الدول

 في االنتاج الصــــناعي، ويضــــاف الى هذا اتســـــاع الفجوة التكنولوجية بين الدول النامية والدول المتقدمة حيث

الزالت الفجوة التكنولوجية في التصـــــدير واســـــعة جدا بين الدول الصـــــناعية والدول النامية مما يقلل من القدرة 

  2.التنافسية لصادرات الدول النامية

  الصادرات  نميةتجارب دولية في ت: رابعالمبحث ال

فع مستوى ر درات والتي حققت نجاحا ملحوظا فييوجد الكثير من التجارب للدول النامية في مجال تنمية الصا     

حيث يكمن الهدف من طرح تجارب الدول في مجال تنمية الصادرات هو ، أدائها االقتصـادي ومعدالت النمو بها

بعين االعتبار ايجابيات تجارب تلك الدول مع تجنب ســــــــــلبياتها و بالتالي ســــــــــوف  نأخذبحيث ، االســــــــــتفادة منها

  .نعرض في هذا المبحث مجموعة من تجارب بعض الدول النامية في تشجيع و تنمية الصادرات

  تجربة كوريا الجنوبية في تنمية الصادرات : المطلب االول

في  بدأتخطوط التنمية ان ، 1948منذ استقاللها في عام  يتضح من تدرج تجربة التصنيع لكوريا الجنوبية     

التحول من استراتيجية االحالل محل الواردات في الخمسينات من القرن العشرين الى التصنيع من أجل التصدير 

خر الخمســـينات كانت احد أفقر الدول االســـيوية على اعتبار انها احيث انه في او ، 3في الســـتينات من نفس القرن

من ناتجها  %  10 حيث كانت تتلقى ما يقارب ما قيمتهكـانـت عبارة عن اقتصــــــــــــــاد تقليدي يعتمد على الزراعة 
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من الناتج القومي  % 3الى   %2بينما كانت مدخراتها المحلية تمثل  1الي في شــــــــكل مســــــــاعداتمالمحلي االج

كما كان لديها ســـعر صــــرف مقوم بأعلى من قيمته و معدل تضــــخم عالي و ســــريع وكان معدل النمو ، االجمالي

حجم البناء بعد انتهاء الحرب الكورية و ال إلعادة االقتصادي فيها متواضعا و على الرغم من الفرص التي اتيحت

 ة فقد كانت الصادرات بها اقل منا كان سيئا للغايهتااال ان حال ميزان مدفوع األمريكيةالملحوظ من المساعدات 

خام وتغيرت الصــــورة  من هذه الصــــادرات كانت عبارة عن مواد  % 88نصــــف الواردات زد على ذلك ما يقارب 

ــــــــــــــــــــ  1962حيث أنه من خالل الخطة الخماســـــــية االولى للتنمية ( ) حيث نجحت في ارســـــــاء قواعد بناء 1966ـ

  .زراعية الى االعتماد على التصنيع الموجه نحو التصديرلنقل الدولة من االعتماد على المواد ال ةصناعي

ـــــــــــــــــ1967ومن خالل الخطة االقتصــــادية الثانية (      ) ركزت الحكومة الكورية على هذا المنحى وقامت 1971ـ

بتحويل ســــياســــة التصــــنيع القائم على احالل الواردات الى ســــياســــة التصــــنيع الموجه الى التصــــدير و بدعم القدرة 

ير التمويل وتوف، للصــناعات التصــديرية في االســواق الدولية من خالل انتاج نظام ســعر الصـــرف الحرالتنافســية 

 إنشــــاءبالزم للصــــادرات قصــــيرة المدى و تبســــيط االجراءات الجمركية و تشــــجيع االســــتثمار االجنبي كما قامت لا

ــــــــــــــــ "كوترا"  ترويجهيئة  ســـنة " Corporation Korea’s Trade Promotion"التجارة الكورية المعروفة بـ

ألجل  1969بهدف توســــيع اســــواق المنتجات الكورية بالخارج وتأســــيس بنك التصــــدير و االســــتيراد عام  1962

و بمرور الوقت زادت اهمية ســــــعر الصــــــرف و بالتالي لوحظ انه هناك  2توفير التمويل الالزم للصـــــادرات الكورية

) و 1975- 1973ين ســـــــنتي (ب % 23) الى 1962 - 1960بين ســـــــنتي ( %  3زيادة في الصـــــــادرات من 

كثيفة العمل  اكأندو كانت مكونات الصـــــــادرات  % 40هذا المعدل لنمو الصـــــــادرات الى ان يصـــــــل الى  تجاوز

صــــــــــــــادرات  بدأتمهارات العمالة بالظهور و  بدأت االحـذيـة و مع نهـاية الســــــــــــــتينيات، وهي المنتوجـات المالبس

عض المكونات ب االلكترونيات تحتل مكانة متزايدة في مكونات الصـادرات الصناعية ثم مع بداية السبعينات بدأت

أصــبح  1966في النقل في الدخول الى قائمة الصــادرات ومع نهاية  اآلالتالجديدة للصــادرات مثل الماكينات و 

ة في مدخرات جديدما هو متوقع اذا تم توظيف ماكثر واضــحا أن النمو االقتصــادي لكوريا الجنوبية ســوف يكون 

  .استثمارات جديدة

                                                           

تاريخ ، myqalqilia . com / export strategy. Htm :متاح على الموقع ، كوريا الجنوبية في التنمية االقتصادية تجربة ، سمير زهير الصوص  1

 10:36، الساعة 6/4/2012 الزيارة

 التجاريةو العلوم االقتصادية  معهد، والدراساتمجلة الواحات للبحوث ، االقتصادي بالدول النامية االنطالقفي بعض تجارب  قراءة، يةسانعبد الرحمان بن  2

  .75- 74 ص، 2011 سنة، 11 العدد، غرداية، الجامعي المركز، التسيير وعلوم
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الى نمو كبير في  1961قد أدت الحوافز الســــوقية و الدعم الســــياســــي الذي قدمته حكومة كوريا منذ ســــنة و      

 ســـنويا وهو اعلى معدالت النمو في %8الى ارتفاع متوســـط الدخل الفردي الكوري بحوالي  باإلضـــافةالصـــادرات 

  .للصادرات 1975الى  1960من النمو في االنتاج القومي خالل الفترة  % 40و ارتفاع يقدر بحوالي ، العالم

 1962الى  1960من الناتج المحلي االجمالي خالل الفترة  %3بدأت الصادرات في النمو بمعدل يقدر بـ       

الى ان  1995الى  1976خالل الفترة  %30ثم الى أكثر من  1975الى  1973خالل الفترة %28الى معدل 

عن الســــــــــــــنة  %31مليار دوالر بزيادة مقدارها  264حوالي  1995التجاري الكوري في نهاية  بلغ  حجم التبـادل

  1997زمة المالية االســــــيوية ســــــنتي بعد ان تجاوزت أحداث اال 2002الســــــابقة ثم عاودت انتعاشــــــها بعد ســــــنة 

فيف هذه الطفرة كليا على قطاع الصناعة الذي نمت حصته من الصادرات و اعتمدت كوريا الجنوبية لتخ 1998

و الى اكثر من ذلك في منتصـــــــــف التســـــــــعينات و اقترن النمو الســـــــــريع بالتنويع و  %80الى حوالي  %17من 

  .التغيير الهيكلي

وبالتالي نالحظ ان كوريا الجنوبية على الرغم من أن معظم صـادراتها في بدابة النمو كانت صناعات كثيفة      

 الجراءات والتحفيزاتاالعمل و خاصة المالبس و االحذية و المنسوجات اال أنها استطاعت بتطبيق مجموعة من 

ثم دخلت  ،الســــبعينياتبناء في منتصــــف ئية و الســــفن و خدمة الالواح الصــــلب و الماكينات الكهرباالى تصــــدير 

  1.في الثمانينات ثم ثورة االتصاالت اإللكترونياتعالم 

ثالثة عشر الن المرتبة الأخيرا يعد االقتصـاد الكوري من بين أسـرع االقتصـاديات في العالم نموا فهو يحتل او      

الدول االقتصــــادية و ثالث أكبر اقتصــــاد في اســــيا بعد اليابان و الصــــين و ذلك نتيجة للتنفيذ الناجح  بين كبريات

المرتبة االولى في  2002حيث أصـــــــــــــبحت كوريا الجنوبية تحتل عام ، للعديد من برامج التنمية المذكورة ســـــــــــــابقا

ل واصـــــــهذا و ي، في انتاج الســـــــياراتســـــــة انتاج الحديد و الســـــــاد في العالم و المرتبة الثالثة في صـــــــناعة الســـــــفن

ثم  2005و  2003بين عامي  %4 المعدل الســـــــنوي للنمو االقتصـــــــاد الكوري الجنوبي نموه الســـــــنوي حيث بلغ

  2007.2و  2006لعامي  % 5,1وصل الى غاية 

  

  

                                                           

 متاح على الموقع:، 2008/2009سنة  ، جامعة جيجل ، للتنمية كأسلوبمحاضرات في التنمية التصنيع  ،نبيل بويبية  1

www.dzworld.net/vd/showthread.php ! f = 52172 ،10:44، الساعة6/4/2015تاريخ الزيارة. 
 2   . 43-42، ص2008 ، ��&38ا�(دد  دو� &،�+!& درا��ت  ا��+ر.& ا��ور & ا�+�و. & *� ا���� &، �( د ر- د $.د ا��.�،  
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  تجربة تايوان في تنمية الصادرات  : المطلب الثاني

نظيره في كوريا الجنوبية حيث اعتمدت صــــناعتهما بصــــورة كبيرة ان نمط التصــــنيع في تايوان يشــــابه تماما      

على االسـتثمارات االجنبية المباشـرة حيث شـاع لدى االقتصـاديين ربط اسـم تايوان بسياسة محددة للتصنيع و هي 

ا من المبالغة و تجاوز للحقائق في هذ شـــــيءلكن هناك ، ســـــياســـــة االنتاج للتصـــــدير او التنمية بقيادة الصـــــادرات

ة بتطبيق ســــياســــة العالمية الثانيفمن الثابت تاريخيا أن تايوان لم تبدأ مســــيرتها التنموية فيما بعد الحرب ، قتراناال

ن هذه المســـيرة بالســـياســـة التي اتبعتها كل الدول في التنمية ع بدأتالتنمية او التصـــنيع بقيادة الصـــادرات و انما 

 ث طبقت هذه الســياســة خالل فترة الخمســينيات و في اوائلطريق التصــنيع وهي ســياســة انتاج بدائل الواردات حي

هناك جدوى مع اســـتمرارها كمركز في عملية التنمية نتيجة لضـــيق  الســـتينيات حتى اســـتنفدت اغراضـــها و لم تعد

الســـــــــوق المحلي في تايوان وهذا انتقل مركز الثقل الى االنتاج للتصـــــــــدير و ســـــــــواء في المرحلة االولى او الثانية 

انه من و لذا ســـــاد االعتراف ب، كانت تايوان تجمع ســـــياســـــتي انتاج بدائل الواردات و االنتاج للتصـــــديرللتصـــــنيع 

نتاج رج بالتوســــــــيع في االالعوامل الهامة في نجاح تايوان هي اعادة توجيه التنمية في الوقت المناســــــــب نحو الخا

  1.للتصدير

على المنافســــــة في االســــــواق الدولية الى جانب  قد نمت الصــــــادرات التايوانية و تطورت و أصــــــبحت قادرةو      

 مياء مثل صـــــناعة الصـــــلب و البتروكيتعقيدا  صـــــناعات اكثر تلبيتها للطلب المحلي و عملت على تشـــــجيع اقامة

نموية الحكومة التايوانية في تطبيق ســــياســــتها الت بدأتولقد ، و المعدات االلكترونية اآلالتوالماكينات و تصــــنيع 

  : االصالحات منها ة منلباتباع سلس

 .خفض قيمة العملة •

 .1958توحيد اسعار الصرف سنة  •

 .الغاء القيود على الواردات •

 .تعديل السياسة النقدية  •

  انشاء مناطق حرة للتصدير. •

ســــنويا خالل الخمســــينات من  %2تضــــخم الى أقل من الوكان من نتيجة هذه االجراءات أن انخفض معدل      

هذه االصـــــالحات زيادة ملحوظة في الصـــــادرات و في معدل النمو االقتصــــــادي حيث  تبع و قد، القرن العشـــــرين

                                                           

  . 27ص  ، 2009جوان  ، المجلد ب ، 31العدد  ، بحوث اقتصادية ، مجلة العلوم االنسانية ، تجربة تايوان التنموية، مبارك بوعشة  1
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من الدخل  %20بينما شكلت الواردات في نفس السنة  1958من الدخل القومي سنة  %12,2شكلت الصادرات 

 تســـــــــــاوت 1969و في ســـــــــــنة  1965القومي ســـــــــــنة  من الدخل %19,60و ارتفعت الصـــــــــــادرات الى ، القومي

لواردات نتيجة للنمو الســـــــريع في الصـــــــادرات و خالل عقد الســـــــتينات من القرن العشـــــــرين أمكن الصـــــــادرات مع ا

أضــــعاف و نمت الصــــادرات لتحل  بأربعةالواردات  ارتفعتمضــــاعفة الصــــادرات التايوانية خمســــة أضــــعاف بينما 

صــاد حيث كان االقتمحل المســاعدات االجنبية و الســماح بزيادة كبيرة في الواردات وكانت هذه االخيرة ضــرورية 

بــدرجــة كبيرة و قــد تكونــت قــائمــة الصـــــــــــــــادرات االوليــة لتــايوان من المواد الغــذائيــة يحتــاجهــا في العمليــة االنتــاجيــة 

المصـنعة و المواد المشـابهة و قد توسعت قائمة الصادرات لتشمل المالبس و المنسوجات و الماكينات الكهربائية 

ة كوريا الجنوبية ارتبطت زيادة الصـــــادرات و الدخل الحقيقي بزيادة و غيرها من الصـــــناعات و كما حدث في حال

  .معدالت التوظيف و االجور الحقيقية

لى ا باإلضـــــافةمن الحكومة على تشـــــجيع الصـــــادرات عموما  عموم فقد ركزت الســـــياســـــات المنتهجةعلى الو      

عديدة من االنشـــــــــطة  صـــــــــور بأشـــــــــكال عديدة و فيالتركيز على تشـــــــــجيع مجموعة من الســـــــــلع وقدمت الحوافز 

، ينوحاولت خلق بيئة جذابة للمســـتثمر ، و قدمت تســـهيالت لتدعيم راس المال و االســـتثمار االجنبي، االقتصــادية

  1.حيث كانت تعتبر االستثمار االجنبي أحد المصادر الهامة للتنمية االقتصادية

  تجربة السعودية في تنمية الصادرات  :المطلب الثالث

ما من شـك أن تنمية الصـادرات أصـبح خيارا اسـتراتيجيا للمملكة العربية السعودية نحو تحقيق االستدامة في      

  .النمو والتنمية الن معدل نمو الصادرات ينعكس ايجابا على الناتج المحلي االجمالي و على مستوى المعيشة

اهم فيــه التصــــــــــــــدير في نمو و ارتقــاء تلــك و قــد أثبتــت الكثير من التجــارب الــدوليــة الــدور المهم الــذي يســــــــــــــ     

ك القطاع الحيوي ليؤدي دوره الفعال في مســــــــــــــيرة التنمية لالمجتمعـات و لـذلـك يـأتي ذلك االهتمام الســــــــــــــعودي بذ

المتوازنة و المستدامة و تعمل المملكة منذ فترة طويلة على توزيع مصادر دخلها الوطني من خالل وسائل عديدة 

  : و المتمثلة في2

                                                           

  . 78- 77ص  ، مرجع سابق ، حمشة عبد الحميد  1

متاح  2/6/2014في، 22العدد  ، تقرير االقتصاد و االعمال ، مدخل للتنمية المستدامة ، تنمية الصادرات السعودية غير النفطية ، سمير محمد الدسوقي  2

 .16:52،الساعة6/4/2015، تاريخ الزبارةwww.dcss_centre.org/business_economy_report/arcعلى الموقع 
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ير المعلومات للمصـــــدرين الســـــعوديين عن االســـــواق الخارجية و ذلك يكون عن طريق انشـــــاء مراكز تنمية توف -

خالل  و ذلك من الســــعوديينالصــــادرات الســــعودية و اقامة مركز للمعلومة التجارية التي يحتاج اليها المصــــدرين 

  .اتصاالته مع بعض مراكز المعلومات الدولية

  :بــ وذلكتقديم حوافز مالية وضريبية للمصدرين  -

 المنتجات المعدة للتصدير. إلنتاجاالعفاء الجمركي لمستلزمات االنتاج الالزمة   •

 .منح اسعار فائدة منخفضة على القروض المقدمة للمصدرين •

 المصدرين.تخفيض الضرائب على دخل  •

 .انشاء مناطق حرة للتصدير •

 .العاملين في مجال التجارة الخارجيةتدريب وتأهيل عدد كبير من  •

 .انشاء العديد من المدن الصناعية المجهزة •

 .ري للحصول على شهادات الجودة العالميةيتأهيل و دعم المنشآت االنتاجية ذات التوجه التصد •

 .الصادرات لضمان والتأمينالئتمان توفير كل من ا •

 : لدى جمهور المنتجين و ذلك عن طريق تنمية الوعي التصديري و التسويقي  •

انشـــــاء شـــــبكات من التنظيمات الحكومية وغير الحكومية القادرة على توفير الخدمات للمصـــــدرين و ذلك للرد  •

 .على طلبات المشترين الخارجين مثال

 وضـــع خطط تســـويقية متكاملة للتعريف بالمنتجات الســـعودية في االســـواق العالمية يشـــرف عليها مركز تنمية •

 الصادرات.

الى  افةباإلضــ الســعوديينلهذه الســياســات أدى ذلك الى ايجاد وفتح اســواق جديدة أمام المصــدرين  او تطبيق     

  .20021مليار دوالر عام  40الى  1998مليار دوالر عام  29ارتفاع صادرات السعودية الغير نفطية من 
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 الفصل خالصة

 المســارات لىع نفسـها تفرض مجتمعية قضـية يعتبرها البعضو  دولة أي اقتصـاد في قصـوى أهمية للتصـدير     

 نطاق توســيعل خال نم المحلي الناتج نمو معدالت لزيادة الهامة اآلليات أحد وهو المجتمعات، لتلك االقتصــادية

 أمام ئقالعوا على إزالة يســــاعد التصــــدير عموما في فالتوســــع عناصــــره أهم الخارج إلى النفاذ الذي يعدو  الســــوق

  االقتصادية.  التنمية

هناك  نأتطور الفكر االقتصـــادي التجريبي في بحث العالقة بين الصـــادرات والنمو االقتصـــادي  أوضـــحلقد      

تنمية، االيجابية على ال وأثارهابين االقتصــاديين ألهمية  دور الصــادرات في دفع عجلة النمو االقتصــادي  إجماع

محركة للنمو في كافة قطاعات االقتصـــاد، حيث جاءت نتائج معظم الدراســـات  آلةوهذا نتيجة اعتبار الصـــادرات 

 إلجمالياالتطبيقية لتؤكد على الدرجة العالية من االرتباط بين معدل نمو الصـــــــــــادرات ومعدل نمو الناتج المحلي 

لنمو ت انشــــــاط التصــــــدير في رفع معدال أهميةممثال للنمو االقتصــــــادي في عدد كبير من الدول، مما يدل على 

 هذا جلأل جل الطويل ودفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية خصوصا في الدول النامية.االقتصادي في اال

 قيام يصبح هذا من وانطالقا الصادرات وتنميتها. تشجيع سـياسة على التركيز إلى النامية الدول من العديد سـعت

 عملية األســــاس في لكونه الســــياســــات ورســــم التخطيط ألجهزة األولى المهام من تقليدي غير تصــــديري اقتصــــاد

  .األجل طويلة تنموية

 القتصــاديا للنمو كمحفز الصــادرات تلعبه مما انطالقا النفطية غير الصــادرات ضــرورة تنمية و أهمية تأتي     

 لبلدا له يتعرض وما كلي بشــكل النفطية الصــادرات على االعتماد عند الموقف خطورة أخرى جهة ومن جهة من

 النفط. أسعار تذبذب جراء من اقتصادية مشاكل من
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  تمهيد

النمو االقتصادي هو الهدف الذي تسعى اليه جميع الدول بمختلف ثقافاتها للعمل على تحقيق وايجاد مختلف 
االساليب والطرق التي من شانها ان تؤدي الى الرفع من معدل مستوى المعيشة للفرد والمجتمع ككل و بالطبع 

ي الجزائر يمثل هدف التنمية فومرتفعة،  تعتبر الجزائر من بين هذه الدول  التي تسعى الى تحقيق معدالت نمو

اعتبار  ومن خالل ،محورا رئيسيا في خططها التنموية وسياستها االقتصادية السيما في ظل وضعها المتخلف
فان زيادة الصادرات غير النفطية يعتبر خيارا استراتيجيا للجزائر الصادرات عنصر مهما في النمو االقتصادي ،

ملت عمواجهة اي انعكاسات سلبية لصادرات النفط في االسواق العالمية، ولهذا السبب لتنويع مصادر الدخل و ل
 1986سنة  حيث وبعد ازمة انهيار البترول 1988الجزائر على ترقية و تنويع صادراتها وذلك انطالقا من سنة 

امرا ضروريا من اجل  روهذا يعتب على النفط، بشكل شبه كلي تبين مدى هشاشة االقتصاد الجزائري باعتباره يعتمد

  .اندماج الجزائر بشكل ناجح في التجارة العالمية 

لناتج المحلي اوغير النفطية ب الصادرات النفطيةدراسة وتحليل العالقة بين  حيث سنحاول في هذا الفصل
ير غ حيث ان زيادة مساهمة الصادراتهم المقاييس التي تعبر عن النمو االقتصادي، احد ا االجمالي، باعتباره

ثم  ،النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي مرتبط بصورة وثيقة بمدى نجاعة السياسات الموجهة لترقيتها وتنويعها

سنحاول معرفة ايضا ما اذا كانت االجراءات واالمتيازات الممنوحة من طرف الجزائر في مجال تنمية الصادرات 
  ن هذا المنطلق قسما الفصل الى ثالثة مباحث كما يلي:ومغير النفطية وصلت او بلغت االهداف المرجوة ام ال، 

  ؛اجراءات ترقية الصادرات غير نفطية في الجزائر المبحث االول:

  ؛)2014-2005جزائرية خالل الفترة (دراسة وضعية الصادرات ال :الثانيالمبحث 

-2005ة (المحلي االجمالي خالل الفتر دراسة العالقة بين الصادرات غير النفطية الجزائرية والناتج  المبحث الثالث:

2014.(  
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   في الجزائر غير النفطيةترقية الصادرات إجراءات : األولالمبحث 

لى وطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات ع استراتيجيةالحكومة الجزائرية اهتماما كبيرا نحو تبني  أولت     
وما سببته هذه الصدمة ،1986دوالر للبرميل سنة  10ما دون  إلىالنفط في السوق العالمي  أسعاراثر انخفاض 

للمحروقات  التصدير بأحاديةونتيجة لتميز االقتصاد الجزائري ،على خطورة االعتماد على تصدير منتج واحد  أكد
ة دولمواجهة هذه التحديات  قامت الجزائر بع ، غير النفطيةلزما على الجزائر االهتمام بترقية الصادرات  أصبح

 جراءاتاإلوسنحاول في ما يلي توضيح بعض هذه وتحفيزات التي من شانها النهوض بهذا القطاع  إجراءات

 التي من شانها العمل على المساعدة في ترقية الصادرات خارج المحروقات. والتدابير

  وتخفيض قيمة العملة الوطنيةالخارجية  التجارةتحرير  :األولالمطلب 

وزيادة عبء المديونية 1986 النفطية عام  األزمةقطاع التجارة الخارجية بالجزائر مع نهاية  إصالحلقد تزامن      
المتخذة في ظل االحتكار  اإلجراءاتالحد من  إلىمما دفع بالجزائر  ، 1وكذا ضغط المنظمات الدولية الخارجية 

 كثرأجزائر تنتهج سياسة تجارية ال أخذتو بالتالي  ، أخرىمن جهة  اإلصالحاتوالى تبني جملة من   ، من جهة
 تفتحا ووضوحا تجاه العالم الخارجي في ظل متغيرات اقتصادية دولية كثيرة توحي انه ال مجال فيها لالنغالق

 اإلجراءاتاتخذت الجزائر مجموعة من  األساسوعلى هذا  ،(قطاع المحروقات)أحاديواالعتماد على قطاع 

ا بالتنسيق التي شرعت في تطبيقه اإلصالحاتانطالقا من  ،تحرير تجارتها الخارجية إلىوالتدابير من اجل الوصول 
  ،التجارية التي عرفتها قطاع التجارة الخارجية اإلصالحاتوعليه فان الحديث عن  ، مع الهيئات المالية الدولية

ي عن تها لالقتصاد الوطنهيكل إعادةالحكومة الجزائرية من  إليهاالتي كانت تصبوا  األهدافحيث كان من بين 
م وتنافسية لزيادة كفاءة استخداوهذا  األجنبية للمنافسةالوطني  اإلنتاجطريق تحري التجارة الخارجية هي تعريض 

غير لصادرات وتشجيع ا ، اإلنتاجوتنويع   ، التكاليف وتدنيه اإلنتاجيمن حيث الفن  وعصرنته اإلنتاجيالجهاز 

  :ير تجارتها الخارجية من خالل المراحل التاليةالقيام بتحر  إلىوقد سعت الجزائر  .النفطية

  تحرير التجارة الخارجية: الفرع االول

مرة منذ تكريس االحتكار على التجارة  ألول 1990 أوت 07في  1990لقد اقر قانون المالية التكميلي لسنة      
راقبة التجارة م إجراءاتمن  إعفائهابيعها مع  إلعادةاستيراد البضائع النهائية  أصبح إذ ، تحريرها مبدأالخارجية 

معتمدين  وكالء أوبيع بالجملة  أنشطةمسموح به للمتعاملين التجاريين الذين يمارسون  أمرالخارجية والصرف 
 أصبح 1991ومن افريل  1990افريل  14وهذا بفضل قانون النقد والقرض الذي صدر في  مقيمين بالجزائر.
ئع الحق ومستوردو البضا  ، ي السجل التجاري الجزائري الحق في استيراد السلع إلعادة بيعهاألي كيان مدرج ف

                                                           

، 2006، سنة 04)، مجلة الباحث، العدد2002-1970صالح تومي وعيسى شقبقب، النمذجة القياسية لقطاع التجارة الخارجية في الجزائر خالل الفترة (  1
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تمبر بنك الجزائر في سب أوردهابالكامل بالسعر االسمي وفقا لألنظمة التي  األجنبيفي الحصول على النقد 
ارة ز عمليات التجانجان المتعاملين االقتصاديين من تمكي إلىتهدف في مجملها  األنظمةحيث هذه ، 19901

  :فيما يلي األنظمةوتتمثل تلك ، الخارجية المتعلقة بالسلع والخدمات وذلك عن طريق بنك وسيط معتمد

بة عدة حسابات بالعملة الصعأو الذين يحق لهم فتح وتشغيل حساب  باألشخاصالذي يتعلق  90/02النظام  .1

  :أصنافالمعنويين الجزائريين في خمسة  األشخاصبنك من قبل  أيلدى 
 الجزائري الخاص. نكل شخص معنوي خاضع للقانو  •
 ة خاصة مسجلة بالنظام في السجل التجاري مهما كلفت صفاتها.شرك أوكل مؤسسة  •

 كل شخص معنوي تجاري بما في ذلك المؤسسات العمومية الخاضعة لقانون التجارة •
 المتعلق بالجمعيات. 1987جويلية  21المؤخر في  13-87كل جمعية مؤسسة وفق القانون  •

ذا ه أدىقد  األمالكمن استغالل  لمداخيلهيخضع للقانون الجزائري استنادا  أخركل شخص معنوي   •
  .لتحويللالتنظيمية المتعلقة بحسابات المصدرين بالدينار الجزائري القابل  اإلجراءاتيمس  إلغاء إلىالنظام 

  .من بنك الجزائر تأشيرةخارج الوطن يسبقه الحصول على  األموالقد حدد بان ترحيل  :90/03النظام  أما .2

للمتعاملين وتجار الجملة المخول لهم حسب قانون المالية التكميلي لسنة  أن: فاظهر 90/04 النظام أما .3

  بيعها للدولة حالما تعطى لهم رخصة بذلك. إعادةاستيراد السلع ألجل  ، حرية1990
البنوك التجارية  و من ورائها بنك الجزائر قد ساهمت بقسط وافر في  أن األنظمةحيث يتضح من خالل تلك      

 ، عض النقائصبهذا االنفتاح شابته  أنغير ، االنفتاح على العالم الخارجي إجراءاتظل  الخارجية فيتسيير التجارة 

تتمثل فيما و  األجنبية أوالمتعلقة باالستيراد والتصدير من قبل المؤسسات الوطنية  اإلجراءاتيخص خاصة فيما 
  يلي:

السوق  إلىاللجوء  أصبح وبذلكمنافسة بين البنوك لغرض تمويل عمليات التصدير  إجراء إمكانيةعدم  -
 الحر بالدينار نشطا.

 . المرخصة المنتجاتبعض  إالبيع السلع  أوشراء  أو ةمعالجااللتزام بعدم  -
 السلع المحلية. بإنتاجاالمتيازات غير المقيمين بالتكفل  أصحابالتزام  -

 91/37المرسوم التنفيذي  تم إصدار، وألجل تجاوز هذه العراقيل وتسريع عملية تحرير التجارة الخارجية     
ليلغي  تحرير التجارة الخارجية بصفة فعلية بمبدأوالمتعلق بشروط التدخل في ميدان التجارة الخارجية والذي جاء 

 أوة كل مؤسسة عمومي بإمكان وأصبحممارسة احتكار التجارة الخارجية كما يلغي شهادات االستيراد والتصدير 
ى ان يقوم علمعنوي يمارس وظيفة التجارة بالجملة يعمل لحسابه او لحساب غيره  أووكل شخص طبيعي  ،خاصة

                                                           

  .39مرجع سابق، ص، )2001-1970عالقة سياسة الواردات بالنمو الداخلي لالقتصاد الوطني في الفترة الممتدة بين ( ، مسغوني منى  1
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 ،ةهو تسجيل المتعامل في السجل التجاري بصفة بائع بالجمل وأساسيية تحت شرط وحيد بعمليات التجارة الخارج
فيما يخص المواد ذات االستهالك الواسع التي تخضع لدفتر  إال ، وذلك مهما كانت نوعية البضاعة المستوردة

هذه  سعارأوزيع وتطور مراقبة تالمخزونات و الشروط من وزارة التجارة قبل االستيراد و ذلك للسهر على انتظام 
  المواد والمنتجات.

 91/03فيما يخص الجانب المالي التي الذي تخضع له عمليات التجارة الخارجية فقد حددتها التعليمة  أما     
  ،التي صدرت من قبل بنك الجزائر حيث تعالج شروط وقواعد تمويل عمليات االستيراد التي يقوم بها تجار الجملة

  شروط هي: 3وضعت بذلك  حيث

 توطين الواردات  إجبارية -

الحصول وتعبئة التحويالت الخارجية المناسبة لطبيعة وحجم السلع المستوردة وذلك باالتفاق مع  إجبارية -
 بنك التوطين.

 1.ميزانية العملة الصعبة للمؤسسات العمومية إلغاء -

  التي جاءت بها الحكومة والمتعلقة بالتجارة الخارجية. 18/08/1992والمؤرخة في  625التعليمة رقم  أما

تقدم  ةاألجنبيالموارد  وأصبحت األجنبيةنتيجة نقص في موارد التسديد  التعليمةالحكومة لهذه  لجأت      
المحددة في السياسة االقتصادية وليس حسب القدرة المالية بالعملة المحلية للمتعاملين  األولوياتللمتعاملين حسب 

عمليات االستيراد مسيرة من طرف الحكومة من خالل اللجنة  وأصبحت ، تقديمهم ضمانات مادية أو االقتصاديين
ين ما جاء ظ بنك الجزائر ومن بالعديد من الوزراء محاف إلى باإلضافةالمؤقتة لتسيير التجارة الخارجية التي تضم 

وتستفيد  المنتجاتمجموعات من  3 اإلطارحددت في هذا  أنهافي هذه التعليمة للسلع الخاصة لنظام الحصص 
  كل منها على:

: تستفيد السلع من امتيازات فيما يخص االستفادة من العملة الصعبة وتخص السلع األولىالمجموعة  •

وزيادة موارد صادرات المحروقات وكذلك قطاع الزراعة والمواد الغذائية  اإلنتاجبتطوير  المرتبطةالمستوردة 
 ومواد البناء.

صبح االقتصادي للحكومة وي البرنامجفي منظور  فتضم السلع التي ال تحظى باألولوية :المجموعة الثانية •

مال وسائل ع باستعبسبب عدم تمكن للمتعامل االقتصادي استيراد هذه السل محظورااستيراد هذه السلع 

 .األجنبيةحسابه الخاص بالعملة  أوتمويل الدولة 

                                                           

مصر)، مذكرة مقدمة كجزء من –ايات اهللا مولحسان، المنظمة العالمية للتجارة وانعكاساتها على قطاع التجارة الخارجية دراسة حالة الجزائر(الجزائر   1

 تصادية والتجارية وعلوم التسيير،متطلبات نيل شهادة دكتوراه في العلوم االقتصادية، غير منشورة، جامعة الحاج لخضر باتنة،  كلية العلوم االق

  .141-140، ص2010/2011السنة
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لحساب تها عن طريق استعمال ا: فتضم السلع التي يرخص لها باستيراد بشرط تسويالمجموعة الثالثة •

  للمستورد. األجنبيةالخاص بالعملة 

العمالت الصعبة  نالمكلفة بتخصيص الغالف المالي م AD-HOCلجنة  إنشاءووفقا لهذه التعليمة تم      

  :1األساسيةللمستوردين العموميين والخواص والتي من مهامها 

 تركيز الموارد اتجاه المصاريف الضرورية -
يرة المدى الحد من المديونية القص أفاقتمويل موجه للعمليات االستيرادية ضمن  أفضلالسهر على توفير  -

 .وتفادي مشاكل الخزينة

كل من التعليمة رقم  إلغاءليتم كذلك  إلغائهاتاريخ  1994غاية افريل  إلىوتولت هذه اللجنة تسيير الواردات      

 جانب ذلك إلىودفتر الشروط الذي كان يخص السلع المعاد بيعها للدولة  ، 1992 أوت 18في  المؤرخة 625
  ، اص للمستوردالخ األجنبيالقاعدة التي تقضي بتمويل بعض الواردات االستهالكية بشكل مطلق بالنقد  إلغاءتم 

والمتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد  1994افريل  11الصادر من بنك الجزائر بتاريخ  94/11استنادا للنظام 

  الجزائر وتمويلها. إلىالسلع 

 ننجد عدا السلع المنصوص إذ  ، تح مجال واسع لزيادة الصادرات وتنويعهافيما يخص الصادرات تم ف وأما     

 أشجاروالذي حدد قائمة السلع الممنوعة  من التصدير وتشمل :  1994افريل  9عليها في القرار الوزاري المشترك 
 أوالفنية  وأالتي تمثل المنفعة الوطنية من الناحية التاريخية  األشياءجانب  إلىالولود  األبقارالغنام  ، النخيل

تصدير  يةإمكانحين اظهر  ، ابعد من ذلك إلىمحررة للتصدير بل ويذهب القرار  األخرىفان كل السلع   ، األثرية
العتبار بعين ا ذاألخيص بذلك على ان يتم ت االستثنائية شرط الحصول على ترخفي الحاال إليهاالبضائع المشار 

  جودة المواد المعدة للتصدير ومطابقتها.

حساب العملة الصعبة و  إجبارية إلغاءوكذا  ، 02/07/1994دفاتر الشروط بواسطة قرار  أيضا ألغيتكما      

قامت الدولة بتحسين  1995في سنة  أما، نسبة للعمليات الجارية مع الخارجقابلية العملة الوطنية للتداول بال
ية عن تخفيف عبء المديون إلىالحساب الجاري على المدى المتوسط والتحرير الكامل للتجارة الخارجية والسعي 

 إلى إلضافةبامؤسسات لتنمية الصادرات السيما  إنشاءوقد اعتمدت الدولة  غير النفطيةطريق تشجيع الصادران 

 2.اآلتيةلتي سنتطرق لها في المطالب والتسهيالت ا اإلجراءاتبعض 

                                                           

جامعة الجزائر   ،بوكونة نورة، تمويل التجارة الخارجية في الجزائر،  مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، غير منشورة  1

  .110، ص2011/2012يير، سنة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التس3

دية، غير اسلطاني سلمى، دور الجمارك في سياسة التجارة الخارجية حالة الجزائر، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات شهادة الماجستير في العلوم االقتص  2

  .66-65، ص2002/2003منشورة، جامعة الجزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، سنة
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  الوطنية تخفيض قيمة العملة الفرع الثاني:

 األمريكيوتدهور قيمة الدوالر  1986المحروقات سنة أسعارالسيولة النقدية بفعل انخفاض  النخفاضنتيجة      
تتخذ  دأتوب ، تاليةمتف انخفاضات لدينار الجزائري بدا يعر للمعامالت مع الخارج فا األساسية األداةباعتباره 

نوك بام النظتصب في االتجاه العام الذي شرع فيه والتوجه نحو اقتصاد السوق وهكذا وبموجب  أخرى إجراءات
سب بعض البنوك تكت وأصبحت أهمية أكثرك المركزي دورا جارية والبنللبوك الت أصبحفانه  1986والقرض لسنة 

ة التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالصرف و التجار  إعدادي تشارك ف أصبحتالصالحيات في مجال الصرف كما 
تواجه الجزائر في مجال المالية  أصبحتالصعوبات التي  وأمامالبنك المركزي /  إلى أسندتالخارجية التي 

عرفت العملة  حيث ، 1ضغوطات المنظمات الدولية فان السلطات الجزائرية قبلت تخفيض الدينار وأمام ، الخارجية

حيث  ، 1994سنة  % 40.17ثم  ، 1991سنة %   22قدرب األمريكيالدوالر  أمامالوطنية تخفيضا صريحا 
  :إلىدينار جزائري ويهدف هذا التخفيض  17.776 إلى 4.963من  األمريكيانقل سعر صرف الدوالر 

 .استعادة التوازن الخارجي -
 .ية مع تقليص حجم الوارداتفي السوق العالم كبرأتنافسية  وٕاعطائهاتشجيع الصادرات الجزائرية  -

خالل المحافظة على القدرة التنافسية للمنتجين المحليين مع توسيع  الوطني، منالزيادة في النمو االقتصادي  -
 .الصادرات وتشجيع االستثمار في المجال الخارجي أسواق

الوطني من السلع والخدمات القابلة للتصدير بافتراض وجود مرونة الطلب  اإلنتاجزيادة الطلب الخارجي على  -
 2.السعرية

  

  

  

  

  

 

                                                           

  .245، ص04،  العدد2007راتول، الدينار الجزائري بي نظرية اسلوب المرونات  واعادة التقويم، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، سنه محمد   1

مذكرة مقدمة سطية)، و فيروز سلطاني، دور السياسات التجارية في تفعيل االتفاقات التجارية االقليمية والدولية(دراسة حالة الجزائر واتفاق الشراكة االورومت  2

علوم التسيير و  كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، غير منشورة، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية

  .153، ص2012/2013قسم العلوم االقتصادية، سنة



 الجزائر ياالقتصادي ف النمو على وأثرهات غير النفطية اليات ترقية الصادرا: الفصل الثالث

  )2014-2005ترة(فخالل ال
 

 

93 

  غير النفطية: استحداث مؤسسات لترقية الصادرات المطلب الثاني

ة كما استحدثت جملوالمساندة مجموعة من الهياكل الداعمة  انشئت ، غير النفطيةهدف تنمية الصادرات ب     
وسعيا لخلق ديناميكية جديدة لقطاع  غير النفطيةالصادرات  أصابوذلك بعد الركود الذي ،الجديدة  األدواتمن 

  وتتمثل هذه المؤسسات فيما يلي:،الصادرات 

  وزارة التجارة الوطنية  .1

الثامنة  بمقتضى المادة ،سلطة التعديل الهيكلي تنظيم دور وزارة التجارة في مجال التجارة الخارجية  أعادت     
وبالتالي حددت كافة المهام التي تقوم بها  ، 1994جويلية  16) الصادر في 94/207من المرسوم التنفيذي (

حيث توجه المهام التالية لها في مجال العالقات الخارجية حسب ما جاء في  ،هذه الوزارة برئاسة وزير التجارة 
  المادة الثامنة من هذا المرسوم:

 . األطرافتنشيط وتحفيز النشاطات التجارية الخارجية الثنائية ومتعددة  -
  .االتفاقيات التجارية والتفاوض في شانها بالتعاون مع الهيئات المعنية ومتابعيها وتنفيذها إعدادالمساهمة في  -

 التجارية الخارجية.تخص العالقات والمبادالت  إعالمتصور منظومة  -
 . الخارجية األسواقالوطني من السلع والخدمات في  إلنتاجاوتوظيف  تتشجيع الصادرا -
  1.اإلجماليالسهر على التسيير النشيط للميزان التجاري  -

) الصادر 94/208مديرية عامة للتجارة الخارجية تم تنظيمها بموجب المرسوم التنفيذي رقم ( إلى باإلضافة     

مديريات ن م تتألفالتجارية الثنائية وتتشكل حسب المادة الثانية منه من مديرية العالقات  1994 جويلية 16في 
لعالقات التجارية ل أخرىومديرية  ، الالتينية وأمريكاآسيا ، العربية الدول، إفريقيا، أمريكا، في كل من: أوروبا ،فرعية

 أخيراو  ، ب العربي و المنظمات الدولية المتخصصةوتهتم بالعالقات مع دول اتحاد المغر  ، األطرافالمتعددة 

  م الصادرات.لدع وأخرى والتأطيروتتكون من مديرية فرعية للتنظيم   ، مديرية لترقي التبادل التجاري الخارجي

في ة السلطة رغب، من خالل هذه المهام وهذه البنيات التنظيمية يتبين لنا من خالل هذه البنيات التنظيمية      
 أصبحت دة، بلمحايلم تعد الوزارة بهذا المعنى جهة  النفطية، وٕاذاغير تجنيد الوزارة لخدمة سياسة ترقية الصادرات 

توازن وبما يتماشى وانشغاالت السلطة في تحقيق ال، االقتصاديين نحو لتصدير األعوانفي يد الدولة لتوجيه  أداة

  .المنشود للميزان التجاري الجزائري

                                                           

ط الى اقتصاد السوق، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في التسيير زيرمي نعيمة،  التجارة الخارجية الجزائرية من االقتصاد المخط  1

  .157، ص2010/2011الدولي للمؤسسات، غير منشورة، جامعة ابي بكر بلقايد،  تلمسان، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية، سنة 
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  PROMEXالديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية .2

وقد اعتبره المشرع  ، 1996اكتوبر 1) المؤخر في 96/327هذا الديوان بموجب المرسوم التنفيذي رقم( انشأ     
وهو موضوع تحت وصاية وزارة ، بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي يتمتع ، إداريهيئة عامة ذات طابع 

 قد يعرضه وهو ما  ، إداريةعلى الديوان يجعله مجرد مؤسسة  اإلداريالطابع إضفاء  إنوالمالحظ   ، التجارة
طبيعة المهام المكلفة بها والتي تتطلب المرونة  أدركناما  إذاخاصة  اإلداريوالجمود  ، لمخاطر البيروقراطية

  :1ا الديوانلهذ األساسيةحيث تحدد المادة  ، والتكيف مع متغيرات التجارة الدولية

والزيادة  ألسواقاهذه  إلىالسوق العالمية لتسهيل دخول المنتجات الجزائرية  أوضاعبرامج لترقية وتحليل  إعداد -

 . من حجمها
 تكوين وتسيير شبكة المعلومات التجارية وبنك المعطيات لخدمة جميع المعنيين بالتجارة الخارجية. -
   إلداراتواالبيانات المتعلقة بالوضع االقتصادي فيما يخص التجارة الخارجية للمؤسسات  كل ونشروضع  -

 انجاز الدراسات المستقبلية وتحريك كل المساعدات التقنية الضرورية في ميدان التجارة الخارجية. -
رامج الخاصة الب إحياءمع ، السياسة الوطنية إطارالخاصة بترقية التجارة الخارجية في  االستراتيجيةتطوير  -

 2.بالتبادالت التجارية
   CACIالغرفة الوطنية للتجارة والصناعة .3

وقد كيفها المشرع  1996مارس  03الصادر في  ) 96/93(انشات هذه الغرفة بموجب المرسوم التنفيذي رقم      

ع تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي وتخض ، هيئة عامة ذات طابع صناعي وتجاري أنهاى الجزائري عل
  :وتتمثل مهامها في ، لوصاية وزارة التجارة

  ة.الدولي األسواقاالقتصادية وتوسيعها نحو  القطاعات وتنميةترقية  إلىعمل يهدف  بأيالقيام   -
مثل  .خارجهو  ، االقتصادية داخل التراب الوطني والتظاهرات ، تنظيم الملتقياتبالمساهمة في  تقوم الغرفة  -

تسعى لترقية وتطوير النشاطات االقتصادية والمبادالت التجارية مع  التجارية، التيالمعارض والندوات والمهام 
 .الخارج

 .المماثلة األجنبيةتوطيد العالقات وعقد اتفاقيات التعاون مع المؤسسات  -

                                                           

)، مرجع سابق، 2006-1990بين(و االقتصادي دراسة حالة الجزائر في الفترة الممتدة تحرير التجارة الخارجية على النم أثرعبد الغفار غطاس،   1

  .151ص

لمنافسة ا نوري منير، لجلط ابراهيم، المؤسسات االقتصادية الجزائرية واشكالية التصدير خارج المحروقات، مداخلة ضمن فعاليات الملتقى الدولي حول  2

  .17، ص2004واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج المحروقات في الدول العربية، جامعة الشلف، سنة 
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ل عمليات وتقديم االقتراحات بتسهي ، الخارجية األسواقالوطنية في  المنتجاتوانجاز الدراسات الخاصة بترقية   -
  .التصدير

وفضال عن ذلك تتدخل الغرفة في حل النزاعات المتعلقة بالتبادل التجاري من خالل هيئة مصالحة وتحكيم  -
ن مرسوم السادسة م المادة كما تنص ، تابعة لها ويمتد اختصاص هذه الهيئة الى المنازعات التجارية الدولية

   1.الغرفة إنشاء

  CAGEX الشركة الوطنية لتامين وضمان الصادرات .4

  ن والمتعلق  1996جوان  05) الصادر في 96/205هذه الشركة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم (إنشاء تم      

  2منه نظام التامين على مخاطر التصدير. األولىفي نص المادة  أسسبتامين القرض على الصادرات والذي 

قدها ع إلىبالنظر  أسهمو الذي يعتبرها ذات للشركة  األساسيالسلطة القانون  أصدرتانطالقا من ذلك و      
 05مليون دج موزعة بصفة متساوية بين  250يقدر ب: رأسمالذات  1996ديسمبر  03الموثق الصادر في 

  :إلىوتهدف الشركة   ، شركات تامين 05بنوك و 

 تغطية المخاطر الناتجة عن التصدير وضمان الدفع في حالة التمويل -
 عدم التحويل)، السياسية، المتعلقة بعملية التصدير (التجاريةتغطية المخاطر  -

 االقتصادي  اإلعالمبنك المعلومات في مجال  تأسيس -
 تعويض وتغطية الديون. -

هذا ما يجعل المؤسسات المعنية  ، أسواق جديدة واستكشافباإلضافة للمشاركة في المعارض الدولية       
دير وفي الجانب التمويلي بتقديم قروض للمؤسسات الراغبة في التص ،الخارجيةبالتصدير تتشجع القتحام األسـواق 

بإنشاء الشباك  أو ،أو أثناء العملية التصديرية ،سواء الستيراد المواد األولية الداخلة في المنتجات المعدة للتصدير
  3.الوحيد على مستوى البنوك لتسهيل العمليات المالية للمصدرين

  

  

                                                           

م يواخرون، تقييم اثار برامج االستثمارات العامة على استراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية في الجزائر،  ابحاث المؤتمر الدولي : تقي خلوفي عائشة،  1

االقتصادية  ، جامعة سطيف، كلية العلوم2014-2001اثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة

  . 19-18، ص2013مارس11/12والتجارية وعلوم التسيير، يومي
2  http : //www.elmouwatin.dz/spip.php?page=imprimer&id_article=5141&lang=fr ،date de consultation le 

11/04/2015 ،heure 18: 15. 

  . 152سابق، صعبد الغفار غطاس، مرجع  3
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 ومن المخاطر المؤمنة من قبل الشركة الجزائرية للتامين وضمان الصادرات:     

  التجارية: اراألخط  .أ

الم وتؤدي إلى عدم است ، ويقصد بها األخطار التي يكون مصدرها ومسببها المستورد أو أوضاعه المالية      

  المصدر لكامل مستحقاته في اآلجال المتفق عليها ومن بينها ما يلي:

قررت تصفيته أو إذا ت، إفالس المستورد أو إعساره أو تصفيته: ويعني ذلك صدور حكم قضائي بإفالس المستورد -

  مما قد يؤدي بالمستورد إلى عدم دفعه لديونه في المواعيد المتفق عليها. ، جبرا

لمصدر استحق عليه ليعني ذلك عدم وفاء المستورد بما امتناع المستورد عن سداد ما أستحق عليه للمصدر: و  -
  . المستوردأو عجزه عن ذلك رغم قيام هذا األخير بالوفاء بجميع التزاماته قبل 

ندات مست عن استالم أو امتناعهرفض المشتري استالم البضاعة المشحونة: ويعني ذلك رفض المشتري  -
  البضاعة المشحونة رغم قيام المصدر بالوفاء بجميع التزاماته قبل المشتري.

  : )السياسية  (التجاريةاألخطار غير   .ب

  ، سلطات القطر المستورد مسببيها والتي يكون مصدرها أو ويقصد بها المخاطر التي تخرج عن إرادة المستورد     
وأيضا تلك التي تكون نتيجة عن اضطرابات عامة أو وقائع معينة يشهدها القطر   ، أو سلطات قطر العبور

خطار ومصطلح األ  ، بمعنى آخر المخاطر الناتجة عن عجز مستورد عن الدفع بسبب عوامل سياسية ، المستورد

أخطار  و كذا  إلى ، ويمكن تصنيفها إلى أخطار كلية وأخطار جزئية  ، السياسية يغطي جانبا واسعا من األخطار
  1.داخلية وأخطار خارجية

 :أخطـــــار أخـــرى  .ج

صعوبات اقتصادية او  أوسياسية  أحداثكما قد يندرج ضمن هذه الطائفة خطر عدم التحويل الناجم عن      

ر تؤجل عملية التحويل والى جانب هذه المخاط أوتعرقل  أندولة المشتري ومن شانها  شهدتهامستجدات تشريعية 
الناتجة عن الكوارث الطبيعية كالزلزال والبراكين والتي تتسبب في وقف نشاط  األخطارضمان  إلىتمتد التغطية 

  2.المشتري

                                                           

سياسات التمويل التونسية نموذجا، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي:  COTUNACEضمان إئتمانات التصدير في البلدان الناميةوصاف سعيدي،    1

م كلية العلوم االقتصادية وعلو  -المنظم من قبل جامعة محمد خيضر  بسكرة حالة الجزائر والدول النامية،  دراسة -وأثرها على االقتصاديات والمؤسسات

  .4-3، ص2010التسيير، سنة 

، 2007، سنةائرجز عجة الجاللي، التجربة الجزائرية في تنظيم التجارة الخارجية من احتكار الدولة الى احتكار الخواص، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، ال  2

  .256ص



 الجزائر ياالقتصادي ف النمو على وأثرهات غير النفطية اليات ترقية الصادرا: الفصل الثالث

  )2014-2005ترة(فخالل ال
 

 

97 

  ALGEXجارة الخارجية الوكالة الوطنية لترقية الت .5

وضعت السلطات العمومية في الجزائر تطوير الصادرات خارج المحروقات من أولوياتها وسخرت كل الوسائل      
لبلوغ الهدف منذ أكثر من عشرية. ووضعت السلطات العمومية عدد من التدابير واإلجراءات والتأطير موجه لترقية 

  . اإلنتاج الوطني في األسواق الخارجية

ذي وهو الغرض ال ، وتندرج هذه التدابير في إطار ســــــــياســــــــة توســــــــيع المبادالت التجارية واالندماج العالمي     
 – 04بموجب المرســــــوم التنفيذي رقم  ،"ألجاكس"أســــــســــــت من أجله الوكالة الوطنية لترقية الصــــــادرات الخارجية 

ووضــــــعت تحت  ، الذي ســــــخر ووفر آليات للصــــــادرات خارج المحروقات  ، 2004جوان  12المؤرخ في  174
  :بـوتتكفل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية  وصاية وزارة التجارة.

ن طرف السلطات بعد الموافقة عليها م ، ترقية التجارة الخارجية وتنفيذها ميدانيا استراتيجيةالمشاركة في تحديد   -

 المعنية.
 ترقية الصادرات خارج المحروقات لصالح المؤسسات المصدرة.تسيير آليات  -

 شاملة وقطاعية حول األسواق الخارجية. استشرافيةتحليل ودراسة األسواق العالمية وٕاعداد دراسات   -
 إعداد تقرير سنوي لتقييم برامج الصادرات. -
واق للتصدير وحول األسوضع وتسيير نظام إعالمي إحصائي وحسب القطاعات وشامل حول القدرات الوطنية  -

 الخارجية.
 وضع نظام رصد ومتابعة حول األسواق الخارجية وتداعياتها على المبادالت التجارية للجزائر. -

 إعداد ونشر مطبوعات متخصصة وأخرى مناسباتية متعلقة بالتجارة الدولية. -
 ، لمعارضا ، القتصاديةمرافقة وتأطير مشاركة المتعاملين االقتصاديين الوطنيين في مختلف التظاهرات ا -

 المعارض والصالونات المتخصصة التي تنظم في الخارج.

 منتجاتبالمساعدة المتعاملين االقتصاديين من أجل تطوير عملية االتصال واإلعالم وترقية سياسة خاصة  -
 والخدمات الموجهة للتصدير.

 إعداد معايير للتمييز عبر جوائز ومكافأة تمنح ألحسن المصدرين.  -
 تكوينتحسين، والتضمن تنظيم نشاطات مدفوعة في مجال  الصادرات، أنكما يمكن لوكالة الوطنية لترقية  -

الخدمات األخرى في مجال المساعدة أو إعداد دراسة خبرة  الدولية، وكلتقنيات التصدير وقواعد التجارة  في

 1.العالقة مع مهام الوكالة والمؤسسات، ذاتلإلدارات 

                                                           

1   http: //www.elmouwatin.dz/?  �����- 	
��
ا &lang=fr ،date de consultation le 11/04/15 heure 18: 30. 
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وسائل واليات لمرافقة المصدرين من خالل تقديم خدمات الدعم المتنوعة  تأسيسهاكما قد طورت الوكالة منذ         
  وعليه كرست الشركة نفسها ل: ، والمعلومات الدقيقة ذات العالقة بالتصدير

 .الخارجية األسواقمرافقة الشركات الجزائرية في  -

 .يةاألجنبفي البلدان  األسواقات الواعدة على مستوى تقديم المعلومات للشركات الجزائرية حول القطاع -
 .بعروض الشركات الجزائرية وتحسيسهم األجانبتحديد الفاعلين االقتصاديين  -
 .األجنبيالسماح بتقريب العرض الجزائري من الطلب  -

 .مرافقة الشركات المصدرة خالل التظاهرات االقتصادية في الخارج -
  

 SAFEXوالتصديرالشركة الجزائرية للمعارض  .6

هي مؤسسة اقتصادية عمومية شركة ذات السهم منبثقة من تغيير النشاط االجتماعي وتسمية الديوان الوطني      
  وتتمثل المهام الرئيسية للصافكس في:، 1971التي انشات في سنة للمعارض 

 .الجهوي والمحلي، الوطني، تنظيم المعارض العامة والخاصة على المستوى الدولي -
 .استغالل وتطوير الهياكل -

 .استيراد وتصدير -
 .ترقية الصادرات نحو الخارج بكل الطرق الممكنة -

الكمية من حيث النوعية و  تشجيع المتعاملين االقتصاديين للمساهمة في تحديد المنتجات المعدة للتصدير -
 1.مشاكلهم لحل واالستشاراتتزويدهم بمختلف المعلومات  التصدير، وكذاولتخطيط عمليات 

 

  صدرين الجزائريينمالجمعية الوطنية لل .7

من اجل الدفاع  عن حقوق ومصالح المصدرين الجزائريين  2001جوان  10هذه الجمعية في  إنشاءتم      

ل بين مساحة للتواص وٕايجادالتصدير  استراتيجيةمصدر واهم وظائفها المساهمة في تطوير  100من  أكثروتضم 
المصدرين وتجميع ونشر المعلومات ذات الطابع التجاري واالقتصادي وتوفير المساعدة التقنية لتطوير القدرات 

  التصديرية للمتعاملين.

  

                                                           

  .24، ص2013الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، نشرية وزارة التجارة، سنة   1
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  المناطق الحرة إنشاء .8

سلع  إنتاجباالستثمار حيث يتكفل المستثمرون المقيمون بها  ترقية قانون إطارهذه المناطق في  إنشاءتم      
ريفات ال تتعدى نسبة التص أنمخصصة للتصدير كما يمكن تصريف بعض منها داخل التراب الوطني شريطة 

  1.اإلنتاجمن  20%

  لترقية الصادراتصندوق خاص  تأسيس .9

تخصص  حيث،1996بموجب قانون المالية لسنة ) FSPE(الصادراتتم تأسيس الصندوق الخاص لترقية      
  و تسويق منتوجاتهم في األسواق الخارجية.  ترقية  موارده لتقديم الدعم المالي للمصدرين في نشاطات

الخاص لترقية الصادرات لفائدة أي شركة مقيمة تقوم   الصندوق    عن طريق    الدولة    كما تمنح إعانات     

مجال  في  و ينشط  التجاري   السجلبصفة منتظمة في   مسجل  خدمات و لكل تاجر    بإنتاج ثروات أو تقدم
المتاحة بإشراف وزارة التجارة و حسب نسب تحدد مسبقا وفقا للموارد  يتم تحديد مبلغ إعانة الدولة ر،التصدي

  المتوفرة.

  :خمسة مجاالت إعانة مقررة وهناك     

  . أعباء لها صلة بدراسة األسواق الخارجية -
  المعارض بالخارج.التكفل الجزئي بمصاريف المشاركة في  -
   جزء من تكاليف دراسة األسواق الخارجية. -

  تكاليف النقل الدولي لرفع و شحن البضائع بالموانئ الجزائرية و الموجهة للتصدير. -

 2تمويل التكاليف المتعلقة بتكييف المواد حسب مقتضيات األسواق الخارجية. -     

  الصادرات خارج المحروقاتسي لدعم فرن –تصميم برنامج جزائري .10

 أطلقبرنامجا مشتركا لدعم الصادرات خارج المحروقات  2008جوان  29 الجزائر وفرنسا بتاريخ أطلقت      
يرتكز قدرات التصدير لدى عموم المجموعات التجارية الجزائرية مع تركيز خاص  كسبورت" "اوبتيمايعليه 

 إطارفي  مليون دوالر1.2هذا البرنامج الذي تبلغ تكلفته  والمتوسطة ويندرجعلى فئة المؤسسات الصغيرة 
ية تمويل هذا البرنامج من قبل وزارة التجارة الجزائر  الخارجية، وتمبرنامج عمل الوكالة الوطنية لترقية التجارة 

تلك  المؤسسات الجزائرية التي تنشط في مجال التصدير او إلى نسية للتنمية. ويوجه هذا البرنامجوالوكالة الفر 

التي تكتسب كفاءة عالية في هذا المجال ودعم المستفيدين من الجانب التقني وذلك بجعل مساراتهم التنموية 

                                                           

  .285عجة الجياللي، مرجع سابق، ص  1

2   http : //www.mincommerce.gov.dz/arab/?mincom=takitsadi ،date de consultation le 12/04/15 heure 17: 54 
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كشاف التجاري واست اإلعالم بالتصدير وحرفية من خالل ضمان تكوينات في المهن المتعلقة  أكثرالدولية 
  ارجية.الخ األسواق

 إلى  ،لمؤسسات المتواجدة في الخارجكما يهدف هذا البرنامج بمساعدة خبراء من الوكالة الفرنسية لدعم ا     
ذا بهوألجل الوفاء  ، العالمية األسواقر منح الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات مكانة الئقة عب

ت المصدرين اكتشافها بواسطة نشاطا بإمكان يقترح البرنامج بحث مختلف مجاالت التنمية التي ، الغرض
 مكانيةإتمنح المؤسسات الجزائرية الناشطة في مجال التصدير  أجندةمن خالل  ، فردية يتم تحديدها أوجماعية 

  الترشح لتكون عضوا ضمن هذا البرنامج.

سنة  أواخرانه مع  إال 2010ديسمبر 30وضع هذا البرنامج لفترة قصيرة حيث ينتهي وقت تنفيذه في      
هذا البرنامج لذا تمت المطالبة بتمديد فترة  إطارصغيرة ومتوسطة التصدير في  مؤسسة 44 تأهيل تم  2009

وتوسيعه ليشمل اكبر عدد ممكن من المؤسسات المصدرة وتتكفل بتمويله  2012غاية  إلىتنفيذ هذا البرنامج 
دعم دائمة  ةأداالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لجعله  ، وطنية لترقية التجارة الخارجيةكال من الوكالة ال

  1.لترقية الصادرات خارج المحروقات

  غير النفطيةالتنظيمية لترقية الصادرات  اإلجراءات :لثالمطلب الثا

جموع وكانت م وأهدافها أدواتهامست السياسة االقتصادية المنتهجة في  إصالحاتلقد شهدت الجزائر عدة      
والحصول   ،التي قامت الدولة بتوفيرها للدفع بعملية ترقية التصدير خارج قطاع المحروقات واإلصالحات اإلجراءات

  : ىإل اإلجراءاتحيث يمكن تقسيم هذه  ، والدفع باالقتصاد الوطني نحو النمو لإليرادات أخرىعلى موارد 

  التصديرات عمليالتحرير الكلي ل :الفرع األول

ما عدا في بعض الحاالت التي تهدف  ، يعتبر التصدير في الجزائر عملية حرة ال تخضع ألي ترخيص     

  لتالية:ا اإلجراءاتترجمة حرية التصدير من خالل ويمكن  ، االيكولوجية ثرواتهالحماية قطاعاتنا ونباتاتنا و 

  .التسجيل المبسط والسهل للمصدرين في السجل التجاريا. 

-13 مبة استنادا لنظام بنك الجزائر رقعائدات التصدير بالعملة الصع وٕارجاعالتوطين البنكي  إجباريةب. 

91.2  

  

                                                           

  .18ص17نوري منير، لجلط ابراهيم، المؤسسات االقتصادية الجزائرية واشكالية التصدير خارج المحروقات، مرجع سابق، ص  1

ة البليدة،  معفيصل بهلولي، التجارة الخارجية الجزائرية بين اتفاق الشراكة االورومتوسطية واالنضمام الى منظمة التجارة العالمية، مجلة الباحث، جا  2

  .119، ص2012، السنة11ئر، العددالجزا
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  التسهيالت الضريبية أوالمزايا  :الفرع الثاني

تصادية كله تمهيدا القتصاد السوق الن البيئة االق وهذا ، في الجزائر تغييرا كبيرا جدا الضريبيشهد النظام      
 عفاءإتعتبر الضريبة عنصرا هاما في عملية ترقية الصادرات خارج المحروقات من خالل  إذ، الحديثة تتطلب ذلك

  يلي: في ما اإلعفاءاتو تتمثل هذه ، جزئيا من دفع الضرائب أوكليا  إعفاءالمؤسسات المصدرة 

هذا الرسم في الجزائر بموجب قانون  المالية لسنة  أسسحيث ، )TVAلقيمة المضافة(من الرسم على ا اإلعفاء .1
صادية توحسب تسميته يتعلق بالقيمة المضافة للمنشاة في كل مرحلة من مراحل العمليات االق ، 1991

ع و االستهالكات الوسيطة للسل اإلجمالي اإلنتاجالقيمة المضافة بالفرق بين و تتحدد هذه   ، والتجارية

 تجمع من طرف الرسم على القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة على االستهالك أنكما  ، والخدمات
) TCA(األعمالمن قانون الرسم على رقم  13فالمادة  ، 1فائدة الدولة ليتحملها المستهلك النهائي إلىالمؤسسة 

 :TVAتنص على انه يعفى من 
 معمول بها.ال واألنظمةيتعارض التقدير مع القوانين  أالالبيع والتي تخص السلع المصدرة بشرط  أعمال  .أ

 وأالتصدير على حالها  إعادة أوموجهة مواد التصدير راد للبضائع من طرف مصدر االستي أوالشراء   .ب

لقة والمرتبطة المتع التغليف للمواد الموجهة للتصدير وكذلك الخدمات آوالمدمجة في عملية التصنيع الحفظ 
 يات التصدير لبعم

لخدمات ا اإلشغال ، كما يمكن استرجاع الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات تصدير البضائع  .ج
من قانون الرسم  42ها بموجب المادة مسموح ب ، الشراءعند  اإلعفاءوتسليم المواد التي لم تستفيد من 

من قانون  50وهذا ما نصت عليه المادة  ، ى القيمة المضافةعلى القيمة المضافة استرجاع الرسم عل

  .األعمالالرسم على رقم 
ويتمثل  1996من قانون المالية لسنة  12من خالل المادة  IBSالشركات  أرباحمن الضريبة على  اإلعفاء .2

 ، الخارج ىإلسسات التي تحقق عمليات تصديرية من السلع والخدمات سنوات بالنسبة للمؤ  5لمدة  اإلعفاءهذا 
كما قدم تحفيزات ضريبية  ، و األسفارالت السياحة اسنوات لفائدة وك 3 اإلعفاءبالنسبة لخدمات مدة  أما

 2.لقطاع الفنادق 

الصادرات خارج  إعفاء: لقد جاء TAPومن الرسم على النشاط المهني  ، VFمن الدفع الجزافي  اإلعفاء .3
وهذا باستثناء خدمات النقل البري والجوي والخدمات  1996من قانون المالية لسنة  19المحروقات عبر المادة 

                                                           

  .27، ص2003، سنة02ناصر مراد، االصالحات الضريبية في الجزائر،  مجلة الباحث، العدد   1

  .90موالي عبد القادر مرجع سابق، ص  2
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محقق ال األعمالسنوات يمس فقط رقم  3 إعفاءالتامين كذلك استفادة قطاع السياحة من  إعادةالبنكية وخدمات 
  .20061من قانون المالية لسنة  06ة هذا عن طريق المادبالعملة الصعبة. وتم تدعيم 

  التسهيالت الجمركية أوالمزايا  الفرع الثالث:

العديد من التعديالت التي  إجراء إلىعمدت  النفطية، فقدغير  الصادرات وترقيةرغبة من الدولة في تشجيع      

  مست التعريفة الجمركية.

 تعديالت تدريجية تتالءم مع الوضعية التي يعيشها االقتصاد الجزائري إدخال ، لقد عرفت التعريفة الجمركية     

  ،ومن اجل تشجيع الصادرات خارج نطاق المحروقات أخرىمن جهة والتوجهات الجديدة لالقتصاد العالمي من جهة 
تسهيل لفقد استحدثت تقنيات جمركية تمثلت في بذل مجهود في وضع تدابير ومعايير لمدونة التعريفة الجمركية 

ضائع االتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف الب إلىمام الجزائر مبادالت الدولية وذلك من خالل انضالدخول في ال
والذي   ، " système harmonisé et de classification des marchandises" 1991وترميزها سنه 

عريفة ت تأسستعلى القواعد التي جاء بها هذا النظام فانه  المنظمة العالمية للجمارك وبناء إطارفي  إعدادهتم 

تم تقليص معدالت  إطارهوفي  ، 1991جانفي  20) في 94/241انطالقا من المرسوم رقم( 1992جمركية سنة 
  كما يلي: ، 2الرسوم الجمركية

معدالت كما خفض  07 إلى تمعدال 19تخفيض معدالت التعريفة الجمركية من  ، تم1992من سنة  ابتداء      
  . %60 إلى %120من  األقصىالحد 

فاق مع ية واالجتماعية والمالية وذلك بعد االتاالقتصاد أهدافهاتم تعديل هيكل التعريفة الجمركية لكي تحقق      
 %60من  1996بتخفيض المعدل االعظمي للرسوم الجمركية سنة  1995و  1994سنة الدوليصندوق النقد 

كما خفض عدد هذه الحقوق مع بقاء بعض السلع خارج النطاق كالكحوليات  1997في جانفي  %45ثم  %50 إلى
  والدخان والسيارات النفعية.

 بإلغاءالعامية للتجارة استجابة لمطالب المنظمة  2004سنة  إلىبالتالي تولت التعديالت للتعريفة الجمركية و      
  . خالل السنوات المالية وتعويضها بمقادير نقدية ثابتة %2.4الجمركية المقدرة ب  اإلتاوات

المصدرون نها التي يستفيد م أخرىعدة حوافز درات برزت دور التعريفة الجمركية في ترقية الصا إلى باإلضافة     
  والتي تتمثل فيما يلي:، 3نفس الهدف الجمركية لتخدم األنظمة إطار في

                                                           

1  http: //ayoub2008.yoo7.com/t467-topic ،date de consultation le 13/04/15 ،heure16: 51 

  .59-58بن يوسف حسينة، مرجع سابق، ص  2
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المؤسسة من تخزين المنتجات  نالخاص على مستوى الجمارك الذي يمك أومستودع التصنيع العمومي  .1
 .تحت المراقبة الجمركية إليهالمصدر إلى قبل شحنها  للتصديرالمعدة 

نظام المستودع الصناعي الذي يتم استعمال البضائع الموضوعة تحت هذا النظام وتهيئتها قصد التصدير  .2
 تصنيع على مستوى هذه أو إضافيةمعالجة  أوتعديالت  ءإجراوذلك من خالل تحت المراقبة الجمركية 

 .البضائع

تيراد الجمركي باس باإلقليمالصنع االيجابي الذي يسمح لمؤسسات التصدير المستقرة  ننظام تحسي .3
ليها تجرى ع أنالتصدير بعد  إلعادةالموجهة  للحصول على المنتجات التعويضية اإلنتاجمستلزمات 

  .تحسين أوعملية تصنيع 

ها تسهيل عمليات الجمركة وتقليص مدت إلىتهدف  أخرىولقد استفاد المصدرين من عدة تسهيالت جمركية      

  و تتمثل في المزايا التحفيزية التالية:

 على بعض المواد التي يمنع تصديرها قانونيا  إالرخص التصدير نهائيا  إلغاء .1

مؤقت  يأولبتقديم تصريح  أيالمعجلة للعملية الجمركية   اإلجراءاتقبول تصريح غير كامل في ظل  .2
ومبسط بدال من التصريح المفصل ويطبق على المنتجات الحساسة للتلف مثل المواد الغذائية القابلة للتلف 

 من قانون الجمارك 86طبقا للمادة 
ص سة التصدير (فحالجمركية داخل مؤس اإلجراءاتجميع  بإتمامالجمركية المباشرة التي تسمح  إجراءات .3

 ون الجماركنمن قا94البضائع في المحل) طبقا للمادة 

عرض البضائع في المعارض والتظاهرات  أوات ننظام القبول المؤقت الذي يسمح بتصدير مؤقت للعي .4
 من قانون الجمارك 196والمادة  193االقتصادية رغبة في التصدير وتوسيع المنافذ طبقا للمادة 

ات المعرضة للتلف خصوصا المنتجات الفالحية قبل توطين العملية التجارية بخمسة يسمح بتصدير المنتج .5
 2007،1فيفري 03المؤرخ في  01-07من المر 63و 60وفقا للمادة  أيام

تصريح المفصل ملف ال إيداعالذي يسمح بالرفع المباشر للبضائع بعد  األخضريستفيد المتعاملون من الرواق و      
مرحلة المراقة المسبقة على التصريح ( الرقابة الوثائقية ) والفحص المادي  أنحيث   ، وتسجيله لدى الجمارك

وفق  ةيحصل المصدر على اعتماد رفع وينظم محاسبة عملياته التجاري أنتعوض بالرقابة البعدية بشرط للبضائع 
الرقابة البعدية طبقا لما نصت عليه التعليمة  إجراءالمعمول بها التي تسمح  واألنظمةالقوانين 

2000/B300/BAC/DGD/11 صادرات  أصبحت 2006من سنة  ابتداءو  2000افريل  03ؤرخة في الم            
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ة للتلف ضفيما بعد ليشمل الصادرات المعر  األخضرليتم توسيع مجال الرواق  اإلجراءذا هالتمور تستفيد من 
  1.خصوصا المنتجات الزراعية والسمكية

  التسهيالت المالية أوالمزايا  الفرع الرابع:

يسمح  أنالذي ينص في مادته السابعة على  1990الصادر في سبتمبر  02-90من القانون رقم  بداية     

صدير قيامه بعملية تغ المحصل عليها بالعملة الصعبة من خالل لفي  كل المبا أوللمصدر التصرف في جزء 
عملية التوطين  إقرارتم  أخر جانبومن  ، مصدري الخدمات أيضاوتمس هذه المادة  ،منتجات خارج المحروقات

  .غير النفطيةو التسوية المالية للصادرات 

 الصادراتيلة من حص األجنبيالنقد  إدارةفي  أكبرحرية  األخيرةلهذه منح  التجارية، فقدفيما يخص البنوك  أما    

  .غير النفطية

 2003جويلية 17الصادر في  04-03المر رقم  إصدارتشريعاتنا وتنظيماتنا عبر  تأهيل إعادةوتم تجسيد     

تصدير تحرير استيراد و  مبدأ األمرو يكرس ذا  . المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على تصدير واستيراد السلع
اقبة شرط خضوعه لمر  الخارجيةنفسه انه يمكن لكل شخص معنوي او طبيعي ممارسة التجارة  األمرالسلع ويذكر 

  الصرف.

و من  غير النفطيةمن حصيلة صادراتهم  %50المصدرين تسجيل نسبة  بإمكان أصبح 1994و منذ       

  منتجاتهم المنجمية في حسابهم بالعملة الصعبة.

يات لهذا السوق هو تغطية العمل األساسية المهامكان من  ، سوق صرف ما بين البنوك في الجزائر إنشاءومع      

من  لمتأتيةاتمويل و تقديم تسبيقات حول الحصيلة  بإعادة أساساالجارية للبنوك و عمليات زبائنهم المتعلقة 
لتمور درين بعض المواد السيما منها االدعم للمص تقديميتم  إضافة ، والمنتجات المنجمية غير النفطيةالصادرات 

 2001حيث ان تصديرها يستفيد من دعم مزدوج طبقا للقرار الوزاري المشترك بين وزارة التجارة والفالحة سنة 
  2.والتصدير اإلنتاجد لكل كلغ كمكافئة لتشجيع  5من نفقات النقل ومنح  %80والمتمثل في التكفل ب 

                                                           

1 Ministère du commerce/direction de la promotion des exportations, les exportations hors-hydrocarbures 

algériennes, Convention France Maghreb, paris, les5 et 6 février 2008, p7, 

http: //ubifrance.typepad.fr/optimexport/files/interventionmrtakarli.pdf, le 24/042015heure21: 25. 
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بعنوان  084-302حساب خاص تحت رقم  إنشاءتم  1996من قانون المالية لسنة  192وبموجب المادة 
هو تقديم المساعدات المالية في خصوص دراسات  إنشائهالصندوق الوطني الخاص بترقية الصادرات وغرض 

  1.وتحسين النوعية األسواق

  والمتوسطةجهود الجزائر في ترقية المؤسسات الصغيرة  :المطلب الرابع

لمؤسسات ا إنشاء إلىبلوغه الحكومة الجزائرية مما دفع بها  إلىتعتبر عملية التنمية الهدف التي تسعى       
ة وذلك بغية االستغالل العقالني للموارد المادية والبشري ، المتوسطة أوالصغيرة  أوسواء كانت الكبيرة  اإلنتاجية
 ساسيأجانب تنويع هيكل االقتصاد الوطني بدل االعتماد الكبير على الصادرات النفطية كمصدر  إلى ، المتاحة

لمؤسسات كافة ا إعطاءسياسة االنفتاح التي تبنتها الجزائر لتحسين محيطها االقتصادي و  إطاروفي   ، للخزينة
 اتاإلجراءي الجزائر جملة من اتخذت السلطات العمومية ف ، األجنبيةالوسائل الضرورية لمواجهة المنافسة 

  : كاالتيوهي   ،قطاع التصدير إنعاشتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  إلىالتشجيعية التي تهدف 

  على المستوى المحلي: .1

ارة الصغيرة والمتوسطة تمثلت في وز  المؤسساتهيئة تشرف على  إنشاءالتي تم اعتمادها هي  الخطوات أول -

 وأنشئت 1993وزارة عام  إلىكوزارة منتدبة لتتحول بعد ذلك  1991المؤسسات الصغير والمتوسطة اعتبارا من 
مع دوريا منها لجان تقنية تجت ، العديد من المؤسسات المتخصصة في ترقية القطاع التصديري إدارتهاتحت 

لقطاع مدعمة بمجلس وطني استشاري بهدف ضما االتصال بين السلطات خطط ل إعدادلتقديم مقترحات قصد 
  العمومية والشركاء االقتصاديين واالجتماعيين.

 و التوجيه  واإلعالم التأسيس إجراءاتلتسهيل  ، مركزا للتسهيل 14 إنشاءتم  -

 المشاريع  األفكارمشتلة تعمل في مجال استقبال و احتضان و تدريب عاملي  14 إنشاء -
 دراسات اقتصادية  إلعدادالوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  إنشاء -

غرفة صناعية 11 إنشاء إلى باإلضافةالصغيرة والمتوسطة  المؤسساتمديرية والئية لمتابعة نشاطات  48انشاء -
 تقليدية

 SGPتنظيمه في شكل شركات لمساهمات الدولة  بإعادةولتحسين استغالل العقار الصناعي قامت الحكومة  -

لوطن بحيث يجد ا أرجاءلتقوم بالتكفل تدريجيا بتهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط والتخزين عبر كافة 
العقار النتصاب المشاريع و منه ف األزمةومزودة بالوسائل والتسهيالت  مهيأةالمستثمر في متناوله فضاءات 

 الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري. إنشاءح فكرة مجال الصناعي لنجاعد حاجزا في اللم ي

 

                                                           

1 WWW.ALGEX.DZ,date de consultation le 25/04/2015, heure 12 : 14. 
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برأسمال قدره  2004س في الجانب المالي تم استحداث صندوق لضمان القروض الصغيرة والمتوسطة في مار  -
 إلى يهدف ،عبارة عن مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي وهو، 1ارمليار دين 30

ا جهوية يمتلك فروع ،تنجزها أنضمان قروض االستثمارات التي يجب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 ة:ويتولى المهام التالي ، يوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ومحلية
 ،استثماراتوالمتوسطة التي تنجز التدخل في منح الضمانات لفائدة المؤسسات الصغيرة   .أ

 المشاريع والضمانات المطلوبة أهلية وٕاقرارتسيير الموارد الموضوعة تحت تصرفه   .ب
 اطر الناجمة عن منح ضمان الصندوقعة المخمتاب  .ج

   .ضمان االستشارة والمساعدة التقنية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ضمان الصندوق  .د

مليون دينار  25تحديث الصندوق فقد رفعت نسبة ضمان مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من  إطاروفي 

  الصندوق. إدارةمليون دينار بقرار من مجلس  50 إلى

 مليار دينار. 3.5ب المخاطرة المدعم  رأسمالصندوق  إنشاء -

ية انشات هذه الوكالة على شكل هيئة وطنية تتمتع بالشخص حيث ، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إنشاء -
السلع والخدمات بشكلين من  إلنتاجالمؤسسات المصغرة  إنشاءتعمل على  ، المعنوية واالستقالل المالي

وضعت تحت سلطة رئيس  ، المؤسساتتوسيع نشاط هذه  أومصغرة جديدة مؤسسات  إنشاء أمااالستثمار 
تحت  أصبحت 2006المكلف بالتشغيل المتابعة العملية لجميع نشاطاتها وفي جوان الحكومة  ويتولى الوزير 

 وصاية وزير التشغيل والعمل والضمان االجتماعي لها فروع جهوية ومكلفة بالمهام التالية:

 تطبيق مشاريعهم االستثمارية إطارتدعم وتقدم االستشارة وترافق الشباب ذوي المشاريع في  -
نظيمي تالطابع االقتصادي التقني التشريعي وال ب ذوي المشاريع كل المعلومات ذاتتضع تحت تصرف الشبا -

 المتعلقة بممارسة نشاطاتها
 صحابألدراسات الجدوى وقوائم نموذجية للتجهيزات وتنظيم دورات تدريبية  بإعدادتكلف جهات متخصصة  -

  المشاريع لتكوينهم وتجديد معارفهم في مجال التسيير والتنظيم.

 اريةواإلدالقانونية  اإلجراءاتالمشاريع في تقليص  أصحابلمساعدة  1993وكالة ودعم االستثمارات في  إنشاء -
 شباك موحد. إنشاءمن خالل 

المستثمرين  خدمةفي  إداريعمومية ذات طابع  مؤسسةوهي  2001الوكالة الوطنية لتنمية االستثمار عام  -
خاصة االقتصادي وتحرير االستثمارات ال اإلصالحتتولى الوكالة تجسيد تنفيذ برنامج ، واألجانبالمحليين 
ن المشاريع مدعمة بمجموعة  م إلنشاء األزمةالتراخيص  أجالتقليص  إلىفهي تهدف   ، واألجنبيةالوطنية 

                                                           

 أهيلتموسوس مغنية، بلغنو سمية، ترقية محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة الجزائر، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي متطلبات   1

  .196، ص2006افريل  18و17مي ، يو علي، الشلفحسيبة بن بو  العربية، جامعةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول 
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يمنح  ذا ماا وهالدور التي تلعبه الوكالة في ميدان ترقية وتطوير االستثمار مهم جد إنوبالتالي ، الهيئات
فة و لمشاريع استثمارية في مناطق مخت إقامةالصغيرة والمتوسطة على  المؤسسات أكثرالفرصة ويشجع 

 أسر وشبه الجبائية المختلفة التي تثقل كاهلها خاصة في حالة عدم توفر  الجبائية اإلعفاءاتن م االستفادة
تمنحها وفرة مالية معتبرة ودعم مالي بمزاولة مختلف نشاطاتها في  أنمن شانها  اإلعفاءاتفهذه   ، مال كافي

 الدعم الذي توفره الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار. إطار

مليات تنمية المناولة الصناعية وتعزيز ع إلىمجلس وطني يهدف  تأسيسوالشراكة ثم ترقية المناولة  إطاروفي  -
 .األجانبء الشراكة بين القطاع الوطني الخاص والشركا

  
  على المستوى الدولي: .2

  :لترقية هذا القطاع االتفاقياتالتعاون الدولي وقعت الدولة على العديد من  إطارفي 

-1995وهو ساري المفعول من  1مع الجزائر بتنفيذ برنامج ميدا األوروبيةبرنامج ميدا حيث شرعت اللجنة  -
 :يليما المسطرة في هذا البرنامج  األهدافومن بين  19999

 تحقيق منطقة تبادل حر  ألجلالمساعدة في انتقال اقتصاديات الدول العربية الى اقتصاد السوق   .أ
  تطوير التعاون الجهوي خارج الحدود   .ب

مليون اورو  5350هذا البرنامج  إطارفي  األوروبيوبلغت المساعدات المقدمة من طرف دول االتحاد     
  . ا خصصت للتعاون الجهويمنه % 10التعاون الثنائي و  إطارمنها في 90%

و هو  2000في نوفمبر  األوروبيووافق عليه المجلس  األولجاء ليعوض البرنامج  2ميدا وبرنامج     
وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للرفع من مستوى  دعم إلىيهدف  2006-2000يخص الفترة 

لمتعاملين المعلومة وا إلى الوصولمع متطلبات اقتصاد السوق وتسهيل  التأقلممما يسمح لها   ، تنافسيتها
  .البرنامجمليون اورو لتجسيد هذا  57 ما يعادل األوروبيحيث سخر االتحاد 

قطاع الخدمات كل  في وباألخص تستفيد من البرنامج جل المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة    
  :ـيسمح البرنامج ب، الصغيرة والمتوسطةير المؤسسات مؤسسة معنية بتطو 

مشروع  80السوق من خالل  اقتصاد مع متطلبات بالتأقلممؤسسة خاصة للسماح لها  3000تحسين قدرات  -

 االستثمار  خاص بتكوين
ين االقتصاديين العمومي المؤسسات و المتعاملين المعلومة المهنية لصالح مسيري إلىتسهيل الوصول  -

 مشروع. 25والخواص عبر 
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 للحاجات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر الدعم أحسناستجابة  -
 حيط المقاوالتي عبر دعم المؤسسات المعنية مباشرة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.متحسين ال -

 المتوسطةلمؤسسات الصغيرة و لللتنمية تم من خالل االتفاق على فتح خط تمويل  اإلسالميمع البنك  التعاون -
محاضن نموذجية وتطوير التعاون  وٕاحداثوكذا تقديم مساعدة فنية متكاملة لدعم استحداث نظم معلوماتية 

 مع الدول التي تملك تجارب في الميدان

ات التي تطرا على وضعية المؤسس التغيراتتعاون تقني مع البنك الدولي قصد متابعة  برنامج إعدادم ت -
 الصغيرة والمتوسطة 

ة المؤسسات الصغير  لتأهيلالمتحدة للتنمية الصناعية على مساعدة فنية  األممتم االتفاق مع منظمة  -
  1.والمتوسطة في فرع الصناعات الغذائية

قنوات مختلفة مباشرة او  3الخارجية بواسطة  لألسواقتجد طريقها  أنيمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -

حيث تقوم بعض   ، االندماج مع المؤسسات الكبيرة أوغير مباشرة من خالل وسطاء و مراكز الصادرات 
اد تصديرها توزيع السلعة المر  المساعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة في مجال نقل و بتقديمالدول 

معمول به في  ما هومن التكلفة الكلية مثل  %50مصاريف هذه العمليات قد تتعدىنسبة من  الدولة بتحمل
  1997.2سنة  الجزائر منذ

  )2014-2005دراسة وضعية الصادرات الجزائرية للفترة ( الثاني: المبحث

-2005سنقوم في هذا المبحث باستعراض وتحليل تطور التجارة الخارجية للجزائر خالل الفترة الممتدة (     
ادرات تطور الواردات والص باستعراضفي البداية لتطور المبادالت التجارية وذلك من خالل التطرق ، )2014

ع في المطلب الثاني فسوف نتناول التوزي أما ، ثم تناول الميزان التجاري ومعدل تغطية الصادرات بالواردات
  سابقا. إليهاالجغرافي للصادرات خالل نفس الفترة المشار 

  

  

                                                           

سليمان ناصر، عواطف محسن، قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كبديل تنموي لالقتصاد الجزائري خارج قطاع المحروقات المعوقات والحلول،   1

افاق االلفية  ستثمارات البديلة للمحروقات فيمداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي االول حول:  تقييم استراتيجيات وسياسات الجزائر االقتصادية الستقطاب اال

 29و28لجزائر، يومي االثالثة بالجزائر، كلية العوم االقتصادية وعلوم التسيير،  جامعة المسيلة بالتعاون مع مخبر االستراتيجيات والسياسات االقتصادية في 

  .16-14، ص2014اكتوبر 

ل استراتيجي وتنافسي لترقية الصادرات الصناعية الجزائرية مع التطبيق على المؤسسات الصغيرة عماري جمعي، طارق قندوز، التسويق الصناعي كمدخ  2

ت في الدول اوالمتوسطة، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي الرابع حول:  المنافسة واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروق

  .11-10ص، 2010جامعة الشلف، سنة العربية، 
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  )2014-2005تطور التجارة الخارجية الجزائرية خالل الفترة( :األولالمطلب 

في هذا المطلب سنتناول تطور التجارة الخارجية الجزائرية من خالل دراسة تطور الصادرات والواردات      
  ثم يليها تطور رصيد الميزان التجاري ومعدل التغطية. 2014 إلى 2005خالل الفترة من

  )2014-2005الواردات والصادرات الجزائرية للفترة (تطور  الفرع االول:

) وذلك 2014-2005سنبين من خالل هذا الجدول تطور الصادرات والواردات الجزائرية خالل الفترة (       
  كما يلي:

    )2014-2005): تطور والواردات الجزائرية خالل الفترة(03الجدول رقم(        

  أمريكيالوحدة: مليون دوالر                                                                             

        البيان      

  السنوات 

  الصادرات  الواردات

2005  20048  46001  

2006  21456  54613  

2007  27631  60163  

2008  39479  79298  

2009  39294  45194  

2010  40473  57053  

2011  47247  73489  

2012  47490  71866  

2013  54852  65917  

2014  58330  62956  

  .ONSالديوان الوطني لإلحصائيات  المصدر:

  يلي: من خالل الجدول السابق يمكن مالحظة ما

 46001نتقلت من حيث ا) 2014-2005لقد تطورت حصيلة الصادرات الجزائرية خالل الفترة المدروسة (      
  .2014عام  أمريكيمليون دوالر  62956الى 2005سنة  أمريكيمليون دوالر 
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 أخرى لىإحصيلة الصادرات خالل الفترة المدروسة لم مستقرة بل عرفت تذبذبا في حصيلتها من سنة  إنكما      
 سعارأاالعتماد الشبه الكلي على صادرات المحروقات من طرف الجزائر وبالتالي فان تذبذب  إلىوالسبب راجع 

  لتالي:يبينه الرسم البياني ا نذبذب حصيلة الصادرات وهو ما إلىالعالمية سوف يؤدي حتما  األسواقالنفط في 

  )2014-2005(تطور الصادرات والواردات الجزائرية  ):04الشكل رقم (                

  الوحدة: مليون دوالر أمريكي                                                                            

  

  )03الطالبة باالعتماد على معطيات الجدول رقم( إعدادمن  المصدر:

تذبذبات مستمرة في حصيلة الصادرات تارة ترتفع وتارة  2014سنة  إلى 2005لقد عرفت الفترة من سنة        
 2005ومنه تشهد الفترة من سنة  ، أمريكيمليون دوالر  46001حصيلة قدرها  2005تنخفض حيث سجلت سنة 

مليون دوالر 79298يعادل  ما إلى 2008وصلت سنة  ارتفاع محسوس في حصيلة الصادرات حيث 2008حتى 
 عالمية سنةال األسواقالبترول حيث وصل سعر البرميل في  أسعارلسبب هنا هو ارتفاع في حيث كان ا أمريكي
سنة  أمريكيمليون دوالر  60163 إلىثم تسارع نمو حصيلة الصادرات  ، أمريكيدوالر  66.2 إلى 2006

سعر البترول حيث بلغ متوسط سعر البرميل  إلىراجع  أظنو السبب على ما  2008سنة  79298و  2007
  .2008دوالر للبرميل في شهر يوليو سنة  133 إلىدوالر في شهر جانفي ثم  92 إلى 2008من البترول سنة 
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 2009في سنة  %43تراجع في حصيلة الصادرات بنسبة  2010و  2009لكن نالحظ في كل من العامين       
راجع عن انخفاض  أيضاوهذا ) 2014-2005عن اكبر تراجع عرفته الفترة ( وهذا الرقم يعبر 2008مقارنة بسنة 

  ا.البترول التي عرفت ارتفاع ألسعارتحسنت حصيلة الصادرات وذلك نتيجة  2010وبحلول سنة  ، البترول أسعار

 73489 إلىارتفاع في حصيلة الصادرات حيث وصلت  أونالحظ تحسن  فإننا 2011لسنة عند النظر  أما      

راجع  رأييحسب  أكيدوهذا  ، 2010مقارنة مع سنة  %28يعتبر ارتفاع بنسبة لك و ذ أمريكيمليون دوالر 
دوالر للبرميل ومنذ  114يقارب  ما إلى 2011الرتفاع سعر البرميل من النفط حيث وصل سعر البرميل في سنة 

هدها نفط انخفاضا كبيرا في سابقة لم تشالنفط في تنازل وتراجع حيث شهد سعر برميل ال وأسعارذلك الوقت 

دوالر للبرميل وهذا ما يفسر انخفاض  60يقارب حدود  ما إلى 2014حيث بلغ في سنة  2009الجزائر منذ سنة 
 2014سنة  أمريكيمليون دوالر  62956 إلى أمريكيمليون دوالر  73489الصادرات الجزائرية من  إجمالي

 ةوعلى القدر  ، من ضعف االقتصاد العالمي وتراجع الطلب على النفط من جهة األسواقيطرح مخاوف  وهذا ما
  في تصدير المحروقات. %97مد اقتصادها على نسبة التي يعت للجزائر المالية

مليون  58330 إلى 2005سنة   أمريكيمليون دوالر  20048نالحظ انتقالها من  فإننابالنسبة للواردات  أما     
مثلها مثل حصيلة نشاهد خالل هذه الفترة تذبذب في حصيلة الواردات  إنناحيث  2014سنة  أمريكيدوالر 

ائد ترتبط قيمة الواردات على عو  أي ، على الصادرات األساساعتمادها في  إلىالصادرات و السبب راجع في ذلك 
جزءا  أنكما  .أخرى إلىالبترول من فترة  أسعاربتغيرات   األولىترتبط بالدرجة  األخيرةهذه  أنالصادرات وبما 

  . منها يعتمد على السياسة التنموية التي اعتمدتها الدولة

نالحظ زيادة مستمرة في حصيلة الواردات حيث انتقلت  2008حتى  سنة  2005حيث نالحظ انه منذ ستة      

حصيلة الصادرات والذي وذلك نتيجة لالرتفاع المستمر في  2008سنة  39479 إلى 2005سنة  20048من 
ا الجزائر دولة تعتمد على الفوائد النفطية في تمويل احتياجاته أنالنفط باعتبار  أسعارارتفاع  إلىيعود بدوره 

  وقطاعاتها االقتصادية.

مليون  39294 إلىلتصل  %0.46تراجعت قيمة الواردات بنسبة ضئيلة تقدر  2009انه في ستة  إال      

لكن بحلول سنة  2009تراجع حصيلة الصادرات سنة  للتأكيد علىوهذا راجع  2008مقارنة بسنة  أمريكيدوالر 
وتستمر هذه الزيادة بالتزامن مع زيادة  ، أمريكيمليون دوالر  40473 إلىالقيمة لنصل  ارتفاعنالحظ  2010

وبعدها  ، أمريكي مليون دوالر 47490 إلىتصل  أن إلى ، 2012و 2011حصيلة الصادرات في كل من عامي 

 آما أمريكيمليون دوالر  58330تبلغ  أن إلى 2014  ، 2013الواردات تزداد في كل من سنتي  أننالحظ 
مليون  62956 إلىحيث وصلت  2012في تناقص مقارنة بالنسبة لسنة  أنهانالحظ  فإننابالنسبة للصادرات 
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ر الجزائر لم تقد أن أوالواردات  أسعار زيادة في يمكن حصرها مثال عدة عوامل ال إلىوهذا راجع  أمريكيدوالر 
  طروح؟ومع هذا يبقى السؤال م مع السنوات الماضية على تقليص الكميات المستوردة مقارنة

  )2014-2005الميزان التجاري ومعدل التغطية للجزائر خالل الفترة ( تطورالفرع الثاني:

 )2014-2005التجاري ومعدل التغطية للجزائر خالل الفترة(خالل الجدول التالي تطور الميزان  يتبين من     

  الحصول مؤشر معدل التغطية انطالقا من المعادلة التالية: يمكن حيث

  100 ×معدل التغطية = (الصادرات/الواردات)1                              

  ) 2014-2005): يوضح معدل التغطية والميزان التجاري للجزائر خالل الفترة(04جدول رقم(

  الوحدة: مليون دوالر امريكي                                                                                                  

  

  . ONSالديوان الوطني لإلحصائيات  المصدر:

  

                                                           

.�143'��" إ�راھ#م، آ	#
ت ��و#� و���#" ا	�
درات !
رج ا	��رو�
ت وأ�رھ
 ��� ا	��و ا����
دي، �ر�� �
�ق، ص  1  

السنوات          

  البيان

 %التغطية معدل  الميزان التجاري $

2005 24989  225  

2006  33157  255  

2007  32532  217  

2008  39819  200  

2009  5900  115  

2010  16580  140  

2011  26242  155  

2012  24376  151  

2013  9946  118  

2014  4626  107  
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  :لجدول السابق نرى انهمن خالل ا

يلة الصادرات نتيجة منطقية سببها تقلب حص مستمرة، وهيرصيد الميزان التجاري التغطية يتميزان بتقلبات  أن     

  يبينه الشكل التالي: النفط وهذا ما أسعارتقلب  بدوره والعائدوالواردات 

  )2014-2005):تطور رصيد الميزان التجاري خالل الفترة (05(الشكل رقم 

  الوحدة: مليون دوالر امريكي                                                                                    

  

  )04على الجدول رقم( باالعتمادالطالبة  إعدادمن  المصدر:

ومن خالل تحليلنا للجدول والشكل السابقين نالحظ تذبذب رصيد الميزان التجاري خالل الفترة الممتدة بين       

 نأكما نالحظ  ، وهذا التذبذب عن التغيرات الحاصلة الواردات والصادرات خالل هذه الفترة) 2005-2014(
. ينخفضارة هذا الفائض تارة يرتفع و ت أن إالالميزان التجاري قد سجل فائضا في رصيده طول الفترة محل الدراسة. 

 البترول أسعاروذلك بالطبع راجع الرتفاع  أمريكيملون دوالر  24989فائضا بقيمة  2005حيث حقق في سنة 

وهي  أمريكيمليون دوالر  39819حيث حقق رصيدا بقيمة  2008غاية سنة  إلىويستمر هذا الفائض بالزيادة 
وذلك الن معدل نمو الصادرات كان  اكبر من معدل نمو الواردات  ، اكبر قيمة مسجلة خالل الفترة محل الدراسة

ع لم يدم طويال وهذا االرتفا ، البترول خالل تلك الفترة أسعارالقياسية التي عرفتها  األسعار إلىوهذا راجع بدوره 
وهي تعتبر انتكاسة حقيقية  ، 2008مقارنة بسنة  %85سبة حيث عرف الميزان التجاري تراجعا كبيرا قدر بن

مليون دوالر  5900يقارب  ما إلى 2009الرصيد كان دائما ايجابيا حيث وصل في سنة  أنللميزان التجاري رغم 

نالحظ تحسن رصيد  2010في سنة  أما . آنذاكمعبرا بذلك عن التراجع الذي مس حصيلة الصادرات   ، أمريكي
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بنسبة ارتفاع  أي أمريكيمليون دوالر  16580بتسجيل فائض بقيمة  أخرى مرةو عاود االرتفاع ، جاريالميزان الت
 26242وذلك بتحقيق رصيد يقدر ب 2011غاية  إلىواستمر هذا االرتفاع   ، %178تقدر ب 2009مقارنة بسنة 

 2014و  2013ثم نالحظ في كل من سنتي  ،الصادراتوهذا بالتزامن مع انتعاش حصيلة  أمريكيمليون دوالر 
 أي ، أمريكيمليون دوالر  9946 إلى 2013انخفاضا محسوسا في رصيد الميزان التجاري حيث وصل سنة 

  تقريبا. %60انخفاض بنسبة 

الوضعية كذلك بالنسبة  ونفس ، واستمرار زيادة الواردات 2013وهذا راجع النخفاض حصيلة الصادرات لسنة     
وهذا  أمريكيمليون دوالر  4626 إلىحيث نالحظ هناك تراجع في رصيد الميزان التجاري حيث بلغ  2014لسنة 

  البترول. أسعارالتغيرات الحاصلة في  إلىراجع بالطبع 

ية لالقتصاد يقانه في الواقع ال يعكس الوضعية الحق إاللكن رغم تحقيق هذا الفائض خالل كل هذه الفترة      
ها التجارة الخارجية مصدر  مداخيلكل  أنالذي مازال لحد الساعة يتخبط في مشاكل عديدة من بينها  ، الجزائري

  .األولىالنفط بالدرجة 

 %الوحدة:          )2014-2005): تطور معدل التغطية خالل الفترة (06الشكل رقم(         

  

  )04الطالبة باالعتماد على معطيات الجدول رقم ( إعدادمن  المصدر:

نسبة في  لأفضوفيما يتعلق بمعدل التغطية والذي يفسر معدل تغطية الواردات بالصادرات حيث تعتبر         

المعدالت المحصل عليها في الجدول  والمالحظ  على%120و  %80 ما بينهي المحصورة المعامالت التجارية 
من  الصادراتيفسر ما حصيلة  وهو ما %255و  %107 ما بينو معدل التغطية فان نسبة التغطية تتراوح 
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فقد سجلت معدالت تغطية مرتفعة جذا بالمقارنة مع المعدالت  ، تقوم الدولة باستيراده الذي يغطي ما ، ارتفاع
  .2014لسنة  %107حيث اقل معدل مسجل يقدر ب  ، جميع فترات الدراسة في ، مثالية في المعامالت التجاريةال

معدالت في الفترة المدروسة وهي  أعلىحققت  ، 2008، 2007، 2006، 2005كما نالحظ ان السنوات      
وذلك بسبب  ، اإلجماليةتعاشات في الصادرات . الناتجة عن االن%200، %217، %255، %225على التوالي:

  . البترول معدالت قياسية أسعاربلوغ 

   )2014-2005التوزيع الجغرافي للصادرات الجزائرية للفترة ( الثاني: المطلب

طبيعة الصادرات في حد ذاتها  أهمهايعكس التوزيع الجغرافي للصادرات مجموعة من العوامل لعل من      
للصادرات  يمياإلقللذا سنتناول هذا المطلب التوزيع  و ، كثيرة أحيانوالعالقات التجارية وقدرتها التنافسية في 

الدول التي تشكل منفذ لصادراتنا  أهموحسب   ، )2014-2005وتطورها خالل الفترة ( اإلقليميةحسب التجمعات 

  يلي: وذلك من خالل ما

  .)2014-2005للصادرات الجزائرية للفترة ( اإلقليمي: التوزيع الفرع األول

  الجزائر وذلك كما يلي: إليهاالتي تصدر  األقاليممختلف  إلىسنقوم في هذا العنصر بالتطرق 
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  الوحدة: مليون دوالر أمريكي                                                         )2014-2005للفترة ( للصادرات الجزائرية اإلقليمييع ): التوز 05الجدول رقم (

  البيان 

  

  

  

  السنوات

منظمة التعاون   األوروبياالتحاد 

والتطور 

  االقتصادي

باقي دول 

  أوروبا

بلدان المغرب   البلدان العربية  أسيا  الجنوبية أمريكا

  ربيالع

  اإفريقيباقي بلدان 

  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة

2005 25593  55.66  14963  32.48  15  0.03  3124  6.78  1218  2.64  6210.  1.34  418  0.9  49  0.10  

2006  28750  52.64  20546  37.62  7  0.01  2398  4.93  1792  3.28  591  1.08  515  0.94  14  0.02  

2007  29027  48.77  22785  38.28  21  0.03  2326  3.90  3162  5.31  746  1.25  695  1.16  701  1.18  

2008  41268  52.04  28608  36.08  10  0.01  2874  3.62  3764  4.75  793  1  1616  2.04  365  0.46  

2009  23186  51.30  15326  33.91  7  0.02  1841  4.07  3320  7.35  564  1.25  857  1.90  93  0. 21  

2010  28009  49.09  20278  35.54  10  0.02  2620  4.59  4082  7.15  694  1.22  1281  2.25  79  0.14  

2011  37307  50.77  24059  32.74  102  0.014  4270  5.81  5168  7.03  810  1.10  1586  2.16  146  0.20  

2012  39797  55.38  20029  27.87  36  0.05  4228  5.88  4683  6.52  958  1.33  2073  2.88  62  0.09  

2013  42773  64.89  12202  18.51  51  0.08  2965  4.50  4241  6.43  869  1.32  2749  4.17  67  0.10  

2014  40520  64.36  10482  16.65  49  0.08  3005  4.77  4851  7.71  721  1.15  3248  5.16  80  0.13  

.ONSالديوان الوطني لإلحصائيات على معطيات  من إعداد الطالبة اعتمادا المصدر:
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لف من الجغرافية تخت األقاليمنسب توزيع الصادرات الجزائرية على مختلف  أننالحظ من الجدول السابق       
  وهذا ما يبينه الشكل التالي أخرى إلىمنطقة 

  )2014-2005خالل الفترة( الجزائريةللصادرات  اإلقليمي): التوزيع 07الشكل رقم(

  %الوحدة:                                                                                                                    

  

  )05على الجدول رقم( الطالبة اعتمادا إعدادمن  :المصدر

 األكبرة النسب أو األسدلها حصة  األوروبيدول االتحاد  أنعند مالحظة الجدول والشكل البياني يتبين لنا       

وتليها مباشرة دول منظمة التعاون االقتصادي وذلك بنسبة  % 59. 54الجزائرية وذلك بنسبةمن الصادرات 
). وتعتبر كل 2014-2005الممتدة (الصادرات الجزائرية خارج المحروقات خالل الفترة  إجماليمن 30.73%

منفذ للصادرات الجزائرية خالل تلك الفترة وتتصدر  أهمومنظمة التعاون االقتصادي  األوروبيمن دول االتحاد 

فاقيات و يرجع السبب الرئيسي في ذلك لالت األمريكيةفرنسا و الواليات المتحدة ، على التوالي ايطاليا هذه الدول
ل من جهة القرب الجغرافي بين هذه الدو  إلى باإلضافة، التي تربط الجزائر بهذه الدول األطرافالثنائية والمتعددة 

  . أخرى

ضم تكما يكمن سبب استحواذ هاتين المنطقتين على الحصة الكبرى من الصادرات كون هاتين المنطقتين       

المواد الخام و  األوليةاكبر البلدان المستهلكة للمواد  والتي تعتبر من اكبر عدد ممكن من الدول الصناعية المتقدمة
دير والخام وبصفة خاصة تص األوليةة للمواد وباعتبار الجزائر من اكبر البلدان المصدر  ، كمدخالت لصناعتها

ة من الدول الصناعية المتقدمة وهو ما يفسر لنا مدى تبعي أساسا الطلب عليها يأتيالتي  األخيرةهذه  ، المحروقات

  . النفط رأسهاعلى تصريف منتجاتها المحلية و  فيالرأسمالية  األسواق إلىاالقتصاد الجزائري 
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لجزائرية، االصادرات  إجماليمن  األكبرقد استحوذت على النصيب  األوروبيالدول االتحاد  أنوعليه يالحظ       
وذلك سنة  %64.89ب  اإلجماليةالصادرات  إلىزبون للجزائر حيث تراوحت نسبتها  أهمفهي تعتبر  فبذلك

ويرجع سبب انخفاض الصادرات تجاه االتحاد  %48.77ب  2007نسبة قد سجلت سنة  ادني ، أما2013
من  ياألوروبتراجع واردات بلدان االتحاد  إلى أدىالبترول مما  أسعاربدرجة كبيرة الرتفاع  2007سنة  األوروبي

  .أخرىهذه المادة والبحث عن بدائل طاقوية 

في حين  %38.28ب  2007نسبة في سنة  اعليبالنسبة لدول منظمة التعاون االقتصادي فقد سجلت  أما     
الدول  باقي( األخرى لألقاليمكذلك قد كانت نسبة الصادرات الموجهة  ،%16,65ب  2014نسبة كانت سنة  ادني

 %19تجاوز لم ت) األوروبيةباقي الدول ، دول المغرب العربي، العربية الجنوبية، البلدان أمريكا، أسيا، اإلفريقية
م سلسلة االتفاقيات الثنائية الصادرات رغ إجماليمن  %1.5التي لم تتجاوز  واإلفريقية العربيةخاصة الدول 

  إلى: يكون السبب هنا أن والجزائر، ويمكنالعوامل المشتركة بين هذه الدول  إلى األطراف، وباإلضافةة دعدومت

  ، تمر بنفس الشروط الجمركيةأنها هذه البلدان تصدر نفس نوع المنتجات بما  أن -

هيالت المغرية التس إلىالتشابه في الثروات الطبيعية كما يعود السبب كذلك  ذلككض الذي يفر  كذلك موقعها -
 هذه البلدان. أسواق إلى األوروبيةالتي تقدمها الدول 

ابع عموما والعربية خصوصا واحاديته وغلبة ط ، بدائية التركيب القطاعي لهياكل اإلنتاج في البلدان النامية -
 األولي عليها.اإلنتاج 

 عامل المحاكاة الذي له أثره في إضعاف التجارة البينية. -

على  األوضاع المهيمنة لسيطرة الشركات المتعددة الجنسيات االنفتاح، خلقإتباع غالبية البلدان العربية سياسة  -
 األسواق العربية وٕاغراقها.

  ية.ة األساسية التي تخدم حركة التبادل التجاري بين العربضعف البني -

حيث  ، امستقرة نوعا م أنهاصادرات الجزائر تجاه البلدان العربية تقريبا يمكن القول  أنكما نالحظ كذلك        

بقيت مستقرة وثابتة  أمريكين دوالر مليو  621 إلى) ثم انتقلت  مليون دوالر أمريكي55( 2000أن كانت سنة منذ 
صادرات الجزائر تجاه المغرب العربي في تزايد طول فترة  أننوعا ما طيلة مدة الدراسة وعلى العكس نالحظ 

مليون دوالر  3248 إلى 2005سنة  الصادرات إجماليمن  أمريكيمليون دوالر  418الدراسة حيث انتقلت من 
يسمى       ما إلىهة متوج. التي تبذلها هذه الدول لتطوير التجارة فيما بينهم الجهودبسبب  رأييوذلك حسب  أمريكي

 %5.89ة الجزائرية مسجلة نسب في المرتبة الثالثة من حيث نفاذ الصادرات أسيا  دول تأتيتحاد المغربي ثم باال

مليون  5168ب  2011قمة لها سنة  أعلىحيث بلغت ، )2014-2005الصادرات خالل الفترة ( إجماليمن 
 إجماليمن % 2.64مليون دوالر بنسبة  1218بقيمة  2005قيمة فقد سجلت سنة  أدنىبينما  أمريكيدوالر 

 %4.81في المرتبة الرابعة من حيث التصدير وذلك بنسبة  فإنها تأتيالجنوبية  أمريكابالنسبة لدول  أماالصادرات 
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بقيمة  2011مة في سنة يق أعلى) حيث سجلت 2014-2005الصادرات الجزائرية خالل الفترة( إجماليمن 
 أنفي حين ، مليون دوالر1841ب  2009قيمة فكانت سنة  أدنى أما %5.81 بنسبةمليون دوالر  4270

سبة حيث بلغت ن، تتميز بضعف األوروبيفي االتحاد  األعضاءغير  األوروبيةالدول  تجاه صادرات الجزائر
كل هذا يمكن التفصيل اكثر في الصادرات  إلى باإلضافةالصادرات خالل الفترة الدراسية  إجماليمن  0.05%

  كما يوضح الجدول التالي: غير النفطيةالتوزيع الجغرافي للصادرات الجزائرية  إلىبالتطرق 

  )2014-2005(للفترة  غير النفطية): التوزيع الجغرافي للصادرات 06(مالجدول رق

  الوحدة: مليون دوالر أمريكي                                                                                    

  %  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006 2005  السنوات

 األراضي

  المنخفضة

127  81  139  237  40  169  252  448  658  844  30  

  15  435  345  500  468  300  156  222  125  190  135  اسبانيا

  18  515  163  204  211  224  216  435  353  215  189  فرنسا

  5  134  96  149  164  118  93  240  150  115  63  ايطاليا

  0  85  70  30  27  17  3  6  8  16  19  بريطانيا

  3  0  47  1  0  1  11  3  0  1  3  مالطا 

  1  71  42  38  75  60  41  70  60  50  32  تونس

  1  38  41  52  20  30  24  56  108  101  77  المغرب 

  1  31  39  78  15  4  0  0  0  0  0  العراق

  1  40  39  13  73  35  70  140  70  114  69  تركيا

  ALGEXالوطنية لترقية التجارة الخارجية الوكالة :المصدر

صادرات كذلك من حيث ال األولىكذلك تحتل المرتبة  األوروبيةالدول  أنالسابق يتضح لنا  ومن خالل الجدول      
 ، %18 ، %30النسب وهي  اكبرالمخفضة وفرنسا وايطاليا واسبانيا  األراضيحيث تحتل  غير النفطيةالجزائرية 

هذه الدول هي نفسها المستوردة  أن إلى) وهذا يرجع 2014-2005( بين على التوالي خالل الفترة الممتدة ، 15%

 يأكثر نصف إجماللى أن هذه الدول تسيطر عكما نالحظ   ، الطبيعيجات الجزائرية من النفط والغاز تللمن
 وربما يرجع السبب للمصالح السياسية ،%68حيث بلغت نسبة هذه الدول حوالي غير النفطيةالصادرات 

لتركيز ويرجع هذا ا األوروبيواالقتصادية للجزائر التي اكتفت بالتعامل مع هذه المجموعة وخاصة دول االتحاد 
  :ىإل
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 تاريخية: نتيجة العالقة التي تربط خصوصا الجزائر وفرنسا باعتبارها المستعمر القديم لها. أسباب -
زات في تمويل المصانع الجزائرية والتجهي األوروبيةاقتصادية: تتمثل في الدور الذي لعبته الدول  أسباب -

 الصناعية.
من باقي  السوق الجزائرية إلى أقرب األوروبي االتحاد أن أيجغرافية: كما ذكرنا سابقا القرب الجغرافي  أسباب -

  الدول.

   2014 الدول المتعاملة مع الجزائر لسنة أهم: الفرع الثاني

ويظهر ذلك من خالل الجدول  2014التصدير لسنة  إطارالمتعاملين مع الجزائر في  أهم إلىهنا سنتطرق  

                     2014العمالء الرئيسين لدى الجزائر سنة  ):07الجدول رقم(           :التالي

  أمريكيمليون دوالر  الوحدة:                                                                                

 (%)STR القيمة السنة

 15,43 713 9 اسبانيا

 13,29 369 8 ايطاليا

 8,71 482 5 بريطانيا

 10,71 744 6 فرنسا

 7,45 691 4 األمريكيةالواليات المتحدة 

 8,07 080 5 هولندا

 2.46 547 1 كندا

 4,30 709 2 برازيل

 4,61 905 2 تركيا

 2,89 817 1 الصين

 3.42 155 2 بلجيكا

 2.52 584 1 تونس

 2,60 635 1 برتغال

 2,19 381 1 المغرب

 2,00 257 1 اليابان

 ONSالديوان الوطني لإلحصائيات  :المصدر

             الوحدة: مليون دوالر أمريكي                            2014الشركاء في الصادرات عام  أهم): 08الشكل رقم(
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 ONSالديوان الوطني لإلحصائيات  المصدر:

اكبر متعامل تجاري في محال الصادرات  أنمن خالل معطيات كل من الجدول والشكل السابقين تالحظ       

 إجماليمن %15.43بنسبة  أي، أمريكيمليون دوالر  9713 ما قيمتهصدرت الجزائر لهذه الدولة  إذ هي اسبانيا
الصادرات  إجماليمن  %13.29بنسبة  أي أمريكيمليون دوالر  8369الصادرات الجزائرية ثم يليها ايطاليا بقيمة 

أهمية  أكثريوضح  وهذا ما %10.71بنسبة  أمريكيمليون دوالر 6744قيمة ثم فرنسا ب  ، 2014الجزائرية لسنة 

ثم تليهم  على التوالي %8.71و %8.7بنسبة  وهولندافي المرتبة الرابعة نجد بريطانيا  أما، األوروبي حاداالت
تة على باقي فإنها تتوزع بنسب متفاو  2014لسنة باقي الصادرات  أما. %7.45بنسبة  األمريكيةالواليات المتحدة 

. %3.42بلجيكا بنسبة ، %2.52تونس بنسبة  ،%2.46مليون دوالر بنسبة  1547 الدول مثال كندا بقيمة
  .......... الخ.
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الجزائرية والناتج المحلي االجمالي دراسة العالقة بين الصادرات غير النفطية  المبحث الثالث:

  ).2014-2005خالل الفترة (

 ) 2014-2005(التطرق الى دراسة وضعية الصادرات الجزائرية للفترة  سنحاول في هذا المبحث حيث         

الخير في او باإلضافة الى دراسة تطور العالقة بين الصادرات الجزائرية والناتج المحلي االجمالي خالل نفس الفترة، 

  في الجزائر. النفطيةالى اهم المشاكل التي تواجه تنمية الصادرات غير سنتعرض  

  )2014-2005المطلب االول: دراسة وصفية تحليلية لوضعية الصادرات النفطية وغير النفطية للفترة  (

لهيكل  للتعرضفي هذا المطلب سنحاول التطرق الى استعراض هيكل الصادرات العامة التي ستكون كمدخل      
  .اهم المنتجات المصدرة في الجزائر سنقف علىلصادرات خارج قطاع المحروقات ثم ا

  ) 2014-2005هيكل الصادرات الجزائرية خالل الفترة  ( لفرع االول:ا

ترتبط التجارة الخارجية بالسوق العالمية سواء تعلق االمر بالواردات من المواد الغذائية والمواد المصنعة       

ونصف المصنعة.......الخ، او بالصادرات والمتمثلة في الصادرات النفطية والغير النفطية، وهذه االخيرة يمكن 
  لمس بع جوانبها مت خالل الجدول التالي:

  مليون دوالر امريكي. الوحدة:             )2014-2005):بنية الصادرات الجزائرية خالل الفترة (08الجدول رقم(

  البيان

  السنوات

  مالي الصادراتاج  الصادرات غير النفطية  الصادرات النفطية

  %النسبة  القيمة  %النسبة  القيمة %النسبة  القيمة

2005  45094  98.02  907  1.98  46002  100  

2006  53456  97.88  1158  2.12  54613  100  

2007  58831  97.78  1332  2.22  60163  100  

2008  77391  97.59  1937  2.41  79298  100  

2009  44128  97.64  1066  2.36  45194  100  

2010  55527  97.35  1526  2.65  57053  100  

2011  71427  97.19  2062  2.81  73489  100  

2012  69804  97.14  2062  2.86  71866  100  

2013  63752  98.12  2165  3.33  64974  100  

2014  60146  95.53  2810  4.47  62956  100  

  ONSالديوان الوطني لإلحصائيات  باالعتماد على معطياتمن اعداد الطالبة  :لمصدرا
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  :ان) يتبين له 08ان المتتبع للجدول رقم (  

من  %97هيكل الصادرات الجزائرية يعتمد بالدرجة االولى على قطاع المحروقات طوال فترة الدراسة بنسبة      

 %98.12و % 95.53بين  نسبتها ما، حيث تراوحت 2014الى 2005اجمالي الصادرات للفترة الممتدة من 
ة والصادرات غير النفطية خالل الفترة المدروس توالرسم البياني التالي يبين تطور حصيلة صادرات المحروقا

  .2014الى 2005

   )2014-2005تطور الصادرات النفطية والغير نفطية في الجزائر خالل الفترة ( ):09الشكل رقم(

  الوحدة: مليون دوالر أمريكي                                                                                    

  

  )08من اعداد الطالبة باالعتماد على معطيات الجدول رقم( المصدر:

 %3ونالحظ من خالل البيان ان المنتجات غير النفطية نسبة مساهمتها في الصادرات الجزائرية ال تتعدى       
  من اجمالي الصادرات الجزائرية خالل فترة الدراسة.

من اجمالي الصادرات وهذا كان بالنسبة  %1.98مليون دوالر امريكي اي بنسبة  907حيث سجلت قيمة      
من اجمالي  %4.47مليون دوالر امريكي اي بنسبة  2810ثم تطورت هذه القيمة الى ان تصل  2005لسنة 

لفترة سجلت الصادرات غير النفطية تذبذبات مستمرة في قيمها، حيث كانت سنة الصادرات، حيث خالل هذه ا
، اما باقي السنوات فقد كانت معظم النسب  %4.47هي السنة التي سجلت فيها اكبر نسبة مساهمة ب  2014

عرفت تزايد تدريجي في نسبة الصادرات غير  2008الى  2005، حيث نالحظ ان الفترة من سنة % 2في حدود 

 %2.41مليون دوالر امريكي بنسبة مساهمة  1937وصلت الى ما قيمته  2008النفطية ،حيث نالحظ ان سنة 
، وهذا راجع الرتفاع اسعار البترول حيث ان المنتوجات المصدرة غير النفطية تتشكل اساسا من مشتقات البترول، 
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وهذا  2008الر امريكي مقارنة بسنة مليون دو  1066تراجعت الحصيلة لتصل الى ما قيمته  2009اما في عام 
عوامل من بينها قرار منع تصدير النفايات غير الحديدية فضال عن خطر تصدير المواد الغذائية ناجم عن عدة 

  المستخرجة من المواد المدعمة. 

ارتقت الحصيلة مرة اخرى لتصل الى  2010ناهيك عن انعكاسات االزمة المالية ، لكن مع حلول عام        

حيث  2014مليون دوالر امريكي وتبقى حصيلة الصادرات غير النفطية في زيادة مستمرة الى غاية سنة  1526
من اجمالي الصادرات الجزائرية وهذه الزيادة  %4.47مليون دوالر امريكي اي بنسبة  2810وصلت الى ما قيمته 

المرجوة من الخطط و االستراتيجيات  االهدافتعتبر زيادة ملحوظة، حيث نرى ان الجزائر استطاعت ان تحقق 

التنموية التي تسعى الى ترقية الصادرات غير النفطية التي قامت بها خالل نهاية الثمانينات والتي كانت تستهدف 
مليار دوالر امريكي، لكن عند النظر الى  2الى  2000الوصول بالصادرات الوطنية غير النفطية في افاق سنة 

قد حققت االهداف المرجوة حيث وصلت الصادرات غير نفطية الى ما  ان الجزائر تبين افإنهاحصائيات الجدول 
، وهذا ما يدل عليه الجدول ظاهريا فقط لكن بالتمعن 2011مليون دوالر امريكي وذلك بحلول سنة  2062يقارب 

كان على  حين فقط، في %2.81نجد ان نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية في اجمالي الصادرات فهي تمثل 

 2011حيث لو قارنا نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية لسنة  2000الجزائر الوصول الى هذه القيمة في سنة 
انه قد تحقق انخفاض في قيمة الصادرات النفطية وذلك    نجد فإننا 2000درات الجزائر سنة الى اجمالي صا

نجد  إننافقا، لكن عند مالحظة الصادرات الغير نفطية ساب البرميل من البترول كما ذكرناراجعا الى انخفاض سعر 
مليون دوالر امريكي،  2810قيمته  الى ما 2014انها تتزايد مقارنة مع السنوات السابقة لها حيث وصلت سنه 

 4.47الى  2013لسنة  %3.33نالحظ كذلك ان نسبة مساهمتها في الصادرات االجمالية تزيد حيث انتقلت من 
لو حققت الجزائر هذه النسبة عندما يكون سعر البرميل من  ألنهع كذلك النخفاض اسعار البترول، وهذا راج %

البترول في اوجه فان مساهمة الصادرات غير النفطية في اجمالي الصادرات ستكون ضئيلة مقارنة بالصادرات 

التي  2011ة الدليل على ذلك سنالصادرات  غير النفطية من مشتقات البترول، و النفطية حتى ولو لم تكن تركيبة 
 71427مليار دوالر لكن بالمقارنة مع  الصادرات النفطية التي كانت قيمتها  2حققت فيها الصادرات غير النفطية 

 %2081البترول. حيث تمثل نسبة الصادرات غير النفطية في تلك السنة  ألسعارمليون دوالر امريكي وهذا راجع 
لصادرات ا ما زالت تعاني من ضالة نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية في اجمالي ، و منه نستنتج ان الجزائر

  الكلية .

، اال انها محروقاتالهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية في تقليص التبعية لقطاع جوبالتالي على الرغم من ال      
باءت بالفشل ولم تكلل بالنجاح المرجو على الرغم من انها حققت رغبة الحكومات المتتابعة منذ عقدين في تحقيق 

سنة،  14دام مدة  بتفاخرلكن حقيقتها  2000مليار دوالر امريكي، في نهاية سنة ال 2غير نفطية ب عائدات 
من اجمالي الصادرات الحالية نتيجة لعدة عوامل،  %3تفوق  الوبالتالي هذه القيمة في وقتنا الحالي ال تمثل او 
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حيث يبقى البترول و الغاز الطبيعي يتصدران اهم مبيعات الجزائر نحو العالم الخارجي و تبقى الصادرات غير 
 ةمهمشة في حجم ضئيل، فاالقتصاد الجزائري اقتصاد تقليدي رهين االيرادات الريعية والصناعات االستخراجينفطية 

الناضبة ، ال ينتج ثروة، يقوم على استنزاف البترول والغاز دون مراعاه محدودية االحتياطات والعدالة في التوزيع، 
حيث ان االقتصاد الجزائري يقوم بإثراء باقي العالم بالمواد االولية و افقار السوق المحلي، اذ يقوم بتموين باقي 

ايرادات الصادرات في شكل تراكم احتياطات ال ع لديه جزءا مهما من العالم بالمواد االولية غير المتجددة ويود

  فائدة منها للدولة.

  )2014-2005( التركيب السلعي للصادرات غير النفطية في الجزائر خالل الفترة  :ثانيالفرع ال

 ولالدقدرة  أنحيث ، وبعبر هذا المؤشر على درجة اعتماد صادرات بلد معين على عدد محدود من السلع       
تتوقف على عدد السلع المصدرة ومدى وجود طلب عالي  ، الدولية األسواقعلى المحافظة على حصصها في 

درة وهو ما يعكس ديناميكية الدولة المص ، عن وجود تنوع كبير في صادرات الدولة أماو يعبر المؤشر عادة ، عليها
على وجود تركز كبير لصادرات البلد في عدد من السلع وهو ما يعبر عن  وأما ، و قدرتها على المنافسة الدولية

 إذا الإوقلة قدرته على االستجابة للتغيرات في الطلب العالمي  ، آخرينزيادة احتماالت منافسته من قبل مصدرين 

  .عالدولية لتلك السل األسواقكتمتع المصدر بقدرة احتكارية في  ، كانت لهذه السلع خاصيات محددة

فيه اثنان هو ان التوزيع او التركيب السلعي للصادرات الجزائرية يبقى يميزه الطابع  ال يختلفان االمر الذي      
سنوضحه من خالل الجدول التالي: ما وهذااالحادي حيث تبقى المحروقات دائما تهيمن على حجم الصادرات 
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  الوحدة :مليون دوالر امريكي                                                         ) 2014-2005): هيكل الصادرات غير النفطية الجزائرية خالل الفترة (09الجدول رقم (

  

ONSالديوان الوطني لإلحصائيات  من اعداد الطالبة باالعتماد على معطيات المصدر:

  البيان    

  

  السنوات

مواد التجهيز   نصف مصنعة  مواد خام  مواد غذائية

  الزراعية

مواد التجهيز 

  الصناعية

  كية غير الغذائيةالسلع االستهال 

  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة

2005  67.37  7 .42  133.66  14.73  655.68  72.29  0.47  0.05  36.02  3.97  14.03  1.54  

2006  73.34  6.33  194.99  16.83  801.34  69.20  0.89  0.07  43.54  3.75  39.86  3.44  

2007  88.47  6.64  169.52  12.72  992.58  74.51  0.61  0.04  45.98  3.45  33.23  2.49  

2008  118.5  6.12  333.61  17.22  1384.31  71.46  1.05  0.05  67.12  3.46  16.52  0.85  

2009  113  10.60  170  15.94  692  64.91  0  0  42  3.93  49  4.59  

2010  305  18.83  165  10.19  1089  67.26  0  0  27  1.66  33  2.03  

2011  355  17.21  161  7.80  1496  72.55  0  0  35  1.69  15  0.72  

2012  315  15.27  168  8.14  1527  74.05  1  0.04  32  1.55  19  0.92  

2013  402  18.656  109  5.03  1458  67.34  0  0  28  1.29  17  0.78  

2014  323  11.49  110  3.91  2350  83.62  2  0.07  15  0.53  10  0.35  
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اصناف اساسية، حيث  6من خالل الجدول السابق يتبين لنا ان الصادرات غير النفطية في الجزائر تتركب من 
  النفطية من صنف الى اخر، وهذا ما يبينه الشكل التالي:تختلف نسب مساهماتها في اجمالي الصادرات غير 

       )2014-2005): هيكل الصادرات غير النفطية الجزائرية خالل الفترة (10الشكل رقم(

   %الوحدة:                                                                                         

  

  ).09من اعداد الطالبة باالعتماد على معطيات الجدول رقم( المصدر:

حيث انه عند اســــــــــتقراء الشــــــــــكل نالحظ ان المنتجات النصــــــــــف مصــــــــــنعة تحتل المرتبة االولى على راس       

تقريبــا من اجمــالي الصـــــــــــــــادرات غير النفطيــة خالل  %74المنتجــات غير النفطيــة المصـــــــــــــــدرة وذلــك بنســــــــــــــبــة 
)، وتتمثل هذه المنتجات اســـــاســـــا في الزيوت ومشـــــتقاتها االخرى، االمونياك، الهليوم، وهي 2014-2005الفترة(

تقريبـا في صــــــــــــــادراتهـا، وقد عرفت  %97نتيجـة طبيعيـة نظرا العتمـاد الجزائر على قطـاع المحروقـات بنســــــــــــــبـة 
 2005مليون دوالر امريكي ســنة  655.68نتعاش ملحوظ حيث انتقلت قيمتها من المنتجات النصــف مصــنعة، ا

، والســــــبب راجع الى ارتباطها الوثيق بالمحروقات فكلما زادت 2014مليون دوالر امريكي ســــــنة  2350ما قيمته 

  هذه االخيرة ازدادت معها.

جمالي الصـــــــــــادرات غير النفطية للفترة من ا %15وتأتي في المرتبة الثانية المنتجات الغذائية وذلك بنســـــــــــبة     
الخ. ....الخمور الماء، العجائن الغذائية، التمور، السكر االبيض، ) حيث تضـم بالدرجة االولى:2005-2014(

اال ان وارداتنا اكثر بكثير من صــــــادراتنا من حيث المواد الغذائية وذلك لتنوعها واختالف الحاجات االســــــتهالكية 

 67.37حيث انتقلت من  2013الى  2005ذائية انتعاشــــــــــــــا ملحوظا حالل الفترة من حيث عرفت المنتجات الغ
وذلك راجع للجهود المبذولة من طرف الدولة  2013مليون دوالر امريكي ســــــــــــــنة  402مليون دوالر امريكي الى 
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الفالحي  دلالرتقاء بالنشاط الفالحي عن طريق الدعم للفالحين والتسهيالت المقدمة في مجال الحصول على العتا
مليون  323حيث وصــــلت الى  2013مقارنة بســــنة %20فقد تراجعت بنســــبة  2014وغيره، اما بالنســــبة لســــنة 

دوالر امريكي ، وهذا راجع الر التراجع في صـــــادرات كل من الســـــكر والمواد المياه المعدنية والغازية، حيث كانت 
مليون دوالر امريكي وهذا راجع الى  228.14ملون دوالر امريكي الى  278.16صــــــــــــــادرات الســــــــــــــكر تقدر ب 

، اما بالنسبة للمياه الغازية والمعدنية 2014و2013عوامل معينة، ما عدا عامل الكمية الن الكمية قد زادت بين 

مليون دوالر  15.43الى  2014مليون دوالر امريكي ووصــــــــلت ســــــــنة  33.38تقدر ب 2013فقد كانت ســـــــنة 
  امريكي.

لمرتبــة الثــالثــة بعــد المنتجــات الغــذائيــة من حيــث المنتجــات المصـــــــــــــــدرة خــارج قطــاع ثم تــأتي المواد الخــام في ا
) و التي 2014-2005من اجمالي الصــــادرات غير النفطية خالل الفترة ( % 7.59المحروقات مســــجلة نســــبة 

ر بها ختشـــمل خاصـــة الفوســـفاط ، الزنك والنحاس، وســـبب اختاللها لهذه المرتبة مرده الى الثروة المعدنية التي تز 
الســـنة التي ســـجلت فيها الجزائر اكبر  2008الجزائر والتي لم تســـتغل حتى االن اســـتغالال حقيقيا ، وتعتبر ســـنة 

مليون دوالر امريكي، اما في المرتبة الرابعة  333.61نســــبة لصــــادرات المواد الخام حيث وصــــلت الى ما يقارب 

ي تتكون من التجهيزات و الوسائل المستعملة في ميدان تقريبا و الت %1.54تأتي مواد التجهيز الصناعية بنسبة 
مليون  67.12بقيمة  2008البناء، الصـحة، الميكانيك واالشـغال العمومية، حيث سجلت اعلى حصيلة لها سنة 

، تأتي في المرتبة الخامســـــــة الســـــــلع االســـــــتهالكية غير الغذائية بنســـــــبة %3.46دوالر امريكي بنســـــــبة مســـــــاهمة 
جمـالي الصــــــــــــــادرات غير النفطية وتضــــــــــــــم بالدرجة االولى مواد التنظيف، مواد التجميل، من ا %1.23مـايقـارب

هي الســـــــــــنة التي ســـــــــــجلت فيها حصـــــــــــيلة الصـــــــــــادرات من مواد  2009االدوية، الورق......الخ، وتعتبر ســــــــــنة 
ات اما التجهيز  %4.59مليون دوالر امريكي بنســــــــبة  49االســــــــتهالكية غير الغذائية حيث كانت القيمة تقدر ب 

من اجمالي الصــادرات غير النفطية حيث تتكون منتجاتها  %0.02الفالحية احتلت المرتبة الســادســة وذلك بنســبة

من الجرارات، األجهزة الميكــانيكيــة وبعض اللوازم االخرى. وظلــت هــذه المواد تتقهقر من ســــــــــــــنــة الى اخرى حتى 
  .2014ر امريكي سنة يون دوالمل 2ثم ارتفعت بقيمة  2009/2010/2013انعدمت في كل من السنوات 

) الذي يبين التركيبة الســلعية للصــادرات الجزائرية غير نفطية نرى 09حيث انه عند مالحظة الجدول رقم(       
باإلضــــافة الى ان المنتجات النصــــف مصــــنعة التي هي ، انها تمثل نســــب ضــــئيلة جدا بالمقارنة مع المحروقات 

اسـاسـا من مشـتقات البترول هي التي اخذت النصـيب االكبر من اجمالي الصادرات غير النفطية الجزائرية خالل 
) حيــث نالحظ انــه كلمــا زادت اســــــــــــــعــار البترول تزيــد هــذه االخيرة وهــذا مــا يؤكــد فشــــــــــــــل 2008-2005الفترة  (

ات المطبقة من طرف الدولة لترقية الصــــــــادرات غير النفطية. اما فيما يخص الســــــــنوات االجراءات واالســــــــتراتيجي

نالحظ تزايد في قيمة الصـــــــــــادرات غير النفطية ويقابله تناقص في قيمة الصـــــــــــادرات  2014و 2013و  2012
ات ر النفطية الذي يرجع الى تناقص اســـــعار البترول ولكن بنســـــب طفيفة. حســـــب رايي ان هذه الزيادة في الصـــــاد
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 2013و 2014غير النفطية ال ترجع الى ترقية المنتجات غير نفطية ألنه عند النظر الى التركيبة السلعية لسنة 
  وهذا ما يبينه الشكل التالي: الحظ هيمنة المنتجات النصف مصنعة عليهان فإننا 2012و 

 لنفطية خالل الفترة: نســــــب مســــــاهمة المنتجات غير النفطية في اجمالي الصــــــادرات غير ا)11(الشــــــكل رقم

   %الوحدة:                                                                              )2005-2014(

  

  )09من اعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم( المصدر:

  .المادةيرجع السبب الى زيادة الكميات المصدرة من هذه  سوف وبالتالي       

اما بالنســــبة لتنافســـــية الصـــــادرات الجزائرية فإننا نالحظ انها هشـــــة من حيث تنوع تركيبتها الســـــلعية بســـــبب       
اعتمادها المفرط على تصــدير ســلعة وحيدة وهو ما يعرف بأدبيات االقتصــاد الســلطاني( العقدة الهولندية) وايضــا 

روقات ارق بين قيمة صــادراتها خارج المحتنافسـية الصــادرات الجزائرية ضــعيفة من حيث حصـتها الســوقية الن الف
وصــــادرات بعض الدول المصــــدرة للبترول ويكبر الفرق الى االالف و المئات اذا ما اجرينا المقارنة مع صــــادرات 

،قطر  %87الدول المتقدمة  . باالنتقال الى بعض الدول المصـــــــدرة للنفط نجد تمثيل هذا القطاع في الســـــــعودية 

 %97دول التي تعمل على تنويع اقتصـادها خارج المحروقات لم تصل ابدا الى نسبة فهذه ال %75، ليبيا 64%
  :توضيح ذلك يتم عرض الجدول التاليو ل
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   )2012-2010): اهم المنتجات المصدرة خارج المحروقات لسنة خالل الفترة  (10الجدول رقم(

  الوحدة: مليون دوالر امريكي.                                                                                                 

 ONSمعطيات الديوان الوطني لإلحصائيات  المصدر:

 

 

 

 

 

 

 

  السنوات            

  المنتجات

2010  2011  2012  

  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة

الزيوت والمواد المشــابهة 

  االتية من تقطير الزفت

558.44  36.60  836.01  40.54  909.17  41.57  

  22  481.21  18.03  371.73  12.84  195.95  االمونياك

  9.51  207.97  12.86  265.32  15.16  231.35  السكر

  6.99  152.88  6.22  128.34  2.88  43.96  الفوسفاط

الـمـيثـــــانول (كحول غير 

  حلقية)

27.62  1.81  44.75  2.02  49.03  2.24  

  1.65  36.04  1.90  39.14  2.84  43.93  الهيدروجين والغاز النادر

  1.42  31.13  1.25  25.72  1.75  26.75  المياه المعدنية والغازية

  1.13  24.71  1.13  23.37  1.49  22.67  التمور

  0.68  14.85  1.25  25.72  4.02  61.42  الزنك على شكل خام

  0.68  14.87  0.99  20.33  0.72  11.02  الجلود المدبوغة
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   )2014-2013) الفترة): اهم المنتجات المصدرة خارج المحروقات لسنة خالل 11الجدول رقم(

  الوحدة: مليون دوالر امريكي.                                                                                                 

  السنوات

  المنتجات

2013  2014  

  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة

الزيوت والمواد المشابهة االتية 

  من تقطير الزفت

966.62  48  1105.2  39.33  

  21.72  610.3  14.06  283.17  االمونياك

  11.13  312.3  1.40  28.07  االسمدة

  8.12  228.14  13.51  272.16  السكر

  1.90  53.4  1.56  31.42  الهليوم

  0.55  15.43  1.68  33.83  المياه المعدنية والغازية

  1.36  38.35  1.48  29.85  التمور

  1.97  55.4  1.71  30.35  الميثانول (كحول غير حلقية)

  3.41  96  4.79  96.57  الفوسفاط

    ONSالديوان الوطني لإلحصائيات  المصدر:

) الســــــــــــــابقين، يمكن التأكيد على ان المنتوجات غير 11) والجدول رقم(10من خالل كـل من الجـدول رقم(         
النفطية الجزائرية تتشكل من مشتقات المحروقات بالدرجة االولى، ومع التدقيق في تركيبة الصادرات غير النفطية 

نالحظ تصــدير كبير لزيوت النافطا و هي زيوت ناتجة عن تقطير زفت الفحم، حيث صــدرت منها  2014لســنة 
مليون دوالر امريكي حيث  1105.2مليون دوالر، لتنتقل هذه النســبة الى  558.44ماقيمته 2010الجزائر ســنة 

من اجمالي الصـــادرات  %39.33نالحظ انها تزداد ســـنة بعد اخرى ويمثل هذا المنتوج من حيث االهمية النســـبة 
دوالر امريكي ســــــــــنة مليون  195.95،اما المنتوج الثاني فيتمثل في االمونياك بقيمة 2014عير النفطية لســــــــــنة 

  ، اما اهم المنتجات الغير طاقوية التي تصدر تصدرها الجزائر 2014مليون دوالر سنة  610مقابل  2010

مليون دوالر امريكي والتي تمثــل  38.35مليون دوالر، التمور بقيمــة  228.14فنجــد مثال الســــــــــــــكر بقيمــة      

 وهذا يكشف عن العجز الكبيربالمنتجات الطاقوية، شية مقارنة لكن هذه النسبة هام 2014لسـنة  % 1.36نسـبة
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 الصــــــناعيةو في النســــــيج الصــــــناعي والفالحي الجزائري وبعبارة اخرى يمكن القول ان تنمية الصــــــادرات الفالحية 
  قضية للحكومة الجزائرية بالنظر لالعتماد الكبير على المحروقات كمورد وحيد لتمويل النفقات العامة. بمثابة

وبالتالي نســـتنتج ان الجزائر لم تنجح في ضـــمان تطوير صـــادرات خارج قطاع المحروقات التي تضـــل متواضـــعة 
من اجمالي الصـــــــادرات، وذكر تقرير لبنك الجزائر ان هذه  %3وهامشـــــــية طول فترة الدراســـــــة حيث لم تتجاوز ال

يرة من النفط ح الجزائر فوق بحالنســــبة تبقى ضــــئيلة جدا وتأثيرها على ميزان المدفوعات ضــــعيف، ففي حين تســــب
ظلت لســـــنوات طويلة تعتمد على هذه الثروة الناضـــــبة الغير متجددة، وكلما اســـــتخرجت مترا مكعبا منها فان ذلك 

  يعني تقليص ثروات البالد.

-2005تطور العالقــة بين النــاتج المحلي االجمــالي و الصـــــــــادرات الجزائريــة خالل الفترة (:ني المطلــب الثــا

2014   (  

الناتج المحلي االجمالي هو احد الطرق لقياس حجم لقياس حجم االقتصاد، الناتج المحلي االجمالي يحسب       
قيمة الســـــــلع والخدمات المنتجة من الموارد الموجودة محليا في منطقة ما خالل فترة زمنية وهو بذلك على خالف 

من قبل ســـكان منطقة ما بغض النظر عما الناتج القومي االجمالي والذي يحســـب قيمة الســـلع والخدمات المنتجة 

  .1اذا كان هذا االنتاج االقتصادي يتم محليا او خارج هذه المنطقة 

ؤشــر م أحســنهذا المطلب ســنتطرق الى عالقة الناتج المحلي االجمالي مع الصــادرات باعتباره  في وبالتالي     

 لقياس النمو االقتصادي.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                      1 www.marefa.org/index.php/�
 .date de consultation le28/04/2015.heure18: 33.����-����-ا���
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  ).  2005-2014(  PIB مساهمة الصادرات االجمالية في الناتج المحلي االجمالي): نسبة 12الجدول رقم(

                                                                                                          %الوحدة:

  

  

  

  

  

  

  

  

 ONSعلى بيانات الديوان الوطني لإلحصائيات  ناءمن اعداد الطالبة ب :المصدر

عند مالحظة الجدول السـابق نجد انه يبين بصورة عامة ان االقتصاد الجزائري منفتح على العالم الخارجي       

و هذا راجع الى كون الصــــــــادرات الجزائرية تشــــــــكل نســــــــب معتبرة من الناتج المحلي االجمالي، كما يوضــــــــح ان 
ي هامها في الناتج المحلي االجمالالصــادرات تلعب دورا مهما في النشــاط االقتصــادي الوطني، اذ بلغ متوســط اســ

) اما بالنسبة لنسبة مساهمة الصادرات غير النفطية فإننا نالحظ الجدول 2014-2005خالل الفترة ( 38.21%
  االتي:

  

  

  

  %النسبة  السنوات 

2005  44.58  

2006  46.67  

2007  44.56  

2008  46.38  

2009  32.39  

2010  35.39  

2011  37.10  

2012  35.17  

2013  30.19  

2014  28.45  
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  ).2014-2005): مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي االجمالي للفترة (13الجدول رقم(

 %الوحدة:                                                                                               

 

 ONSعلى معطيات الديوان الوطني لإلحصائيات  من اعداد الطالبة بناء المصدر: 

من خالل الجدول السابق نالحظ ان نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي االجمالي هي      
ان النســبة ترتفع خالل الســنوات التي يكون  %1تســاوي في اغلب الســنوات  ال والتينســبة هامشــية وضــئيلة جدا 

فيها ســــــعر البترول مرتفعا وهذا ما يؤكد التحليل الســــــابق بان اغلب الصــــــادرات غير النفطية تتكون اســــــاســــــا من 
  مشتقات البترول وهذا ما نالحظه في البيان التالي:

  

  

  

    السنوات

  البيان

 PIBنسبة المساهمة في 

2005  0.88  

2006  0.98  

2007  0.98  

2008  1.13  

2009  0.77  

2010  0.94  

2011  1.04  

2012  1  

2013  1.03  

2014  1.27  
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الناتج المحلي االجمالي خالل  الصـــادرات غير النفطية فيو الصـــادرات االجمالية  ): مســـاهمة12الشـــكل رقم (

   % الوحدة:                                           )                                            2014-2005الفترة(

  

  ).13) والجدول رقم (12على معطيات الجدول رقم( من اعداد الطالبة بناء المصدر:

الصــادرات من المحروقات هي التي تهيمن على نســبة مســاهمة الصــادرات من خالل هذا البيان نســتنتج ان      

االجمالية في الناتج المحلي االجمالي وهذا من خالل النظر الى ضـــعف نســـبة مســـاهمة الصـــادرات غير النفطية 
ذي ، ومنه يمكن القول ان الناتج المحلي االجمالي ال%1في النـاتج المحلي االجمـالي التي ال تتجاوز في الغالب 

يمثل النمو االقتصــــــــادي ال يعكس الوضــــــــعية  الحقيقية لالقتصــــــــاد الوطني، الذي الزال يتخبط لحد الســــــــاعة في 
مشـــــــــــاكل عديدة ومن بينها ان كل المداخيل الناجمة عن التجارة الخارجية  مصـــــــــــدرها دائما هو تزايد صـــــــــــادرات 

من الناتج المحلي االجمالي  %38.21المحروقـات و المرتبطـة بـدورهـا بـأســــــــــــــعـار النفط بـالدرجة االولى، اي ان 

مصــــــــدره االنفاق االجنبي من الســــــــلع والخدمات المحلية، وعليه فان اضــــــــطرابات الطلب االجنبي على المنتجات 
  المحلية تنعكس على مستوى نشاط االقتصاد الوطني، فينتعش بزيادته وينكمش بتراجعه.

 ان هناك عالقة ضــعيفة جدا بين الصــادرات غير وبالتالي من خالل الجدول و البيان الســابقين يتبين لنا
من الناتج المحلي االجمالي وتعتبر  %1النفطية الجزائرية والنمو االقتصـــــادي حيث انها تمثل في اغلب االحيان 

ان ترقية  على كل المعطيات السابقة درات النفطية، ومنه نستنتج وبناءهذه النسبة هامشية جدا بالمقارنة مع الصا
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غير النفطية الجزائرية ال يؤثر على النمو االقتصــــادي وذلك نتيجة ضــــالة وهامشــــية الصــــادرات غير الصــــادرات 
من اجمالي الصــــــــــــــادرات الجزائرية خالل الفترة  %3النفطيـة الجزائريـة التي مـازالـت الى يومنـا هـذا تمثل نســــــــــــــبة 

على السلطات  مر الذي يحتم)، وذلك رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة في سبيل ترقيتها اال2005-2014(
المعنيـة تفعيـل االجراءات الكفيلـة بتنويعهـا وتنميتهـا.............ولكن عنـد النظر الى كل االجراءات المذكورة في 

لتنظير بــالتطبيق وليس االمبحـث االول والتي قـامــت بهــا الجزائر بعــد معــانـاتهــا من ازمـة البترول نالحظ ان العبرة 

النســــــــب الموجودة بالعالم، وكل اإلجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من طرف  تعتبر من أضــــــــعف %3فنســــــــبة 
الدولة فشـــلت لتعقدها وبطئها، فغياب اســــتراتيجية واضـــحة متكاملة ومتناســــقة لترقية الصــــادرات خارج المحروقات 

ابلة للتصــدير، ق كرافد تنموي هي حجرة العثرة والعقبة التي تقف وراء عجز االقتصــاد الوطني على توفير منتجات
إذ تعزى إلى وجود مشـكالت تنظيمية وهيكلية حرجة أسـهمت في تراجع األداء التصديري، وهي على درجة عالية 

 من الخطورة تمس بجوهر عملية التصدير، والتي سنتناولها في المطلب التالي.

  المطلب الثالث: التحديات والعقبات التي تواجه التصدير الغير نفطي في الجزائر

تعتمد الجزائر بشــــكل أســــاســــي على صــــادرات المحروقات في تمويل احتياطاتها من العملة الصــــعبة،     

ولم تكن إجراءات وتدابير دعم وتشــــجيع الصــــادرات خارج المحروقات يمكن القول فعالة إلى حد ما،  إذ ظلت ال 
ى وجود انحراف ما بين في أحســـــــــــــن الظروف. ولم تنطلق بالشـــــــــــــكل المخطط لها،  فاألرقام تدل عل %3تتعدى 

األهداف المخططة وبين األرقام المنجزة حيث نكتشـــــــف وجود محيط غير ســـــــليم تتخلله المشـــــــاكل والعراقيل التي 
تعترض انطالقة الصــــادرات بالشــــكل المرغوب فيه، وفي هذا الغضــــون،  يمكن ذكر االختالالت التي تحول دون 

  لدولية كما يلي:وصول المنتج الجزائري الغير نفطي إلى األسواق ا

    المشاكل على المستوى الجزئي :/1

غياب التناغم والتنســيق الجيد بين المتعاملين االقتصــاديين على غرار منتدى رؤســاء المؤســســات وأرباب  �

العمل المصـــــدرين مع الهيئات الحكومية الوصـــــية التابعة لوزارة التجارة (الوكالة الوطنية للتجارة الخارجية 
ALGEXالجزائرية للتجارة والصــــــــــــناعة  ،  الغرفةCACI المركز الوطني للســــــــــــجل التجاري  ،CNRC  ،

) حول إيجاد أفضل الصيغ وأنجع السبل الكفيلة بتصدير CACQEالمركز الوطني لمراقبة الجودة والرزم 
المنتجات الوطنية إلى الخارج. ويعزو المتخصــصــون ضــعف صــادرات الجزائر،  إلى عدم نجاعة الهيئة 

على تسـيير تجارة البالد الخارجية،  التي من شأنها تنشيط وضمان مرونة أكبر للحراك التجاري المشـرفة 

 2نحو وخارج الجزائر،  ويرى خبراء جزائريون أّن منتجات كالصـــــــناعات الغذائية ســـــــيما التمور (المرتبة 
خيل ضـــخمة لو عالميا من حيث التصـــدير) قادرة على تحقيق مدا 28والمرتبة  ،عالميا من حيث اإلنتاج

 ،ترتبط بتوظيف أحسن مما هو واقع حاليا
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عدم تطابق المنتوج الوطني مع المعايير الدولية خاصــــــــــــــة في مجال الجودة والنوعية وقيود البيئة،  وهذا  �
راجع لكونها عملت لسنوات طويلة في غياب المنافسة مما جعلها تبقي سلعها ضمن مقاييس وطنية بحتة 

عاني المنتجات الجزائرية من الجودة المنخفضــــة والنوعية الرديئة مقارنة مع موجهة لســــوق واحد،  حيث ت
نوعية نفس المنتجات في الســــوق الخارجية،  وبالنســــبة للقطاع العام فالمؤســــســــات تقوم بعرض منتجاتها 
دون إجراء دراســــــــات وأبحاث تســــــــويقية الحتياجات ورغبات الزبون،  إلى جانب غياب الرقابة في مرحلة 

وقلة الضــوابط والشــعور بالمســـؤولية المهنية،  أما القطاع الخاص فرداءة منتجاته تعود في غالب  اإلنتاج
األحيان إلى تحسين الكفاءة اإلنتاجية من خالل زيادة المخرجات باستعمال نفس المدخالت (كما ونوعا). 

ملية وما يرافق ع  لـذلـك فـإّن التموقع الجيد للصــــــــــــــادرات الجزائرية يتطلب وجود وعي بمعطيات المرحلة،
 التكيف مع متطلبات السوق الخارجية 

ارتفاع أسـعار السـلع الجزائرية والذي ترجع أسـبابه إلى عدم االستفادة من اقتصاديات الحجم،  إلى جانب  �

عـدم االســــــــــــــتخدام العقالني للطاقات اإلنتاجية المتوفرة،  على غرار تبعية مدخالتها للخارج. وبالرغم من 
مة من طرف الدولة فإن أســـعار الصـــادرات الصـــناعية تشـــهد ارتفاعا بالمقارنة مع نظيرتها اإلعانات المقد

في الدول األجنبية التي تفرض منافسة شرسة في هذا المجال،  ويمكن القول أن ارتفاع أسعار المنتجات 
السياق  االجزائرية المصـدرة إنما هو نتيجة ضـعف التكامل الصـناعي ما بين الوحدات اإلنتاجية. وفي هذ

فإن دخول اتفاق الشـــــــراكة مع االتحاد األوروبي حيز التطبيق واالنضـــــــمام المرتقب إلى المنظمة العالمية 

للتجارة يمكن أن يشــــــكل فرصــــــة للمؤســــــســــــة الجزائرية التي تحســــــن اســــــتغاللها عن طريق االســــــتفادة من 
عات الوطنية،  خاصــة إذا اإلعفاءات الجمركية على المواد األولية التي تدخل كمكون أسـاســي في الصـنا

األوروبي في تموين مدخالتها،  بل إن مرونة  االتحادعلمنا بأن جل هذه الصـــناعات الزالت تعتمد على 
ـــ  ــــ ما يسمح بتخفيض تكلفة المنتج وعرضه بأسعار تنافسية  1.9اإلنتاج بالنسبة للواردات مرتفعة وتقدر بـ

 1.على الصعيدين المحلي والدولي

 . واألفرادغياب سياسة محددة األهداف وواضحة ومعلقة ومعروفة من طرف كل المصالح  �
تطبيق عشـوائي و غير منتظم اإلجراءات العمل المنصـوص عليها في نظام الجودة باإلضافة إلى غياب  �

 نظام قادر على القياس المبني على األساليب اإلحصائية لتحديد االختالف. 
 لجودة في مجال تحديد و تصميم المنتجات. عدم األخذ بأسلوب نظام ا �
تربط بالعملية اإلنتاجية وموقع  التي واإلحصــــــــــائياتعدم توافر نظام للمعلومات يتضــــــــــمن كافة البيانات  �

 2.السلعة في السوق
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  . 13ص  ،مرجع سابق ،التحدياتو  النمو االقتصادي في الجزائر الواقعو  تنمية الصادرات ،وصاف سعيدي  2
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غياب التحفيز المادي و المعنوي داخل المؤسسة الذي قضى على كل فرص اإلبداع و االبتكار كأسلوب  �
 الجزائرية من تحضير المنتوج الذي يتالءم مع متطلبات الوقت الحالي. عملي يمكن للمؤسسة 

كفاءة الهياكل التي تتولى عملية  ضــــــعف وكذلكعدم كفاءة المؤســــــســــــات الممارســــــة للعملية التصــــــديرية  �
  لعدم إعطائها األهمية الالزمة في السابق.  المؤسسات، بالنظرالتصدير غب بعض 

انعدام قنوات التوزيع ذات الطابع الخصــــوصــــي حيث كان هناك غياب تام لكل قنوات التوزيع خاصــــة تلك التي -
تركز على جانب التصــــــدير و األمر ســــــيان بالنســــــبة للخدمات ما بعد البيع،   فهي تعرف الغياب في العديد من 

  عالمي. المنتجات في السوق الصفقات التصدير عل الرغم من أنها تسهم بشكل كبير في الرفع من تنافسية 

  / المشاكل المرتبطة بالمحيط االقتصادي:2

غياب اســتراتيجية محددة المعالم للتصــدير أو على األقل لتغطية الحاجيات المحلية و الذي يفترض انه - �
جزء ضــــــــــروري لتنمية و توزيع الصــــــــــادرات و تحقيق تنافســــــــــية تعطي االعتبار للجانب االقتصــــــــــادي و 

 لتشابك و التداخل الحاصل بين األسواق الوطنية و األجنبية. االجتماعي و ا

غياب ثقافة التصــــدير لدى المتعاملين االقتصــــاديين الجزائريين وميلهم لممارســــة االســــتيراد بســــببي ارتفاع  �
 نسبة الربح و التقليل من المخاطر الناجمة عن التصدير.  

 طول، هذهأون توقعهم في األســـواق األجنبية لمدة د والتي تحولانعدام الخبرة لدى المصـــدرين الجزائريين  �
من جراء تحرير التبادالت التجارية للنظام  والتأثيرات الســـــــــلبيةالوضـــــــــعية تجلت من خالل االنعكاســـــــــات 

 اإلنتاجي الوطني.

صميم أو من حيث الت ت مطابقة للمواصفات الدولية سواءسوء استخدام التكنولوجيا حال دون تقديم منتجا �
والتطوير بحث ضعف ميزانية ال والتكنولوجي بسبب واالبتكار التقنيإلى غياب اإلبداع  باإلضافةالتعليق، 

 المتسلطة.  وأنماط اإلدارة
عدم توافق المنتجات الوطنية الموجهة للتصــدير مع المعايير الدولية من حيث الجودة و النظافة ولم ترق  �

لدرجة تصـــــــــديرها ال من حيث الكمية وال من حيث الجودة و ارتفاع تكاليف اإلنتاج بســـــــــبب تدهور قيمة 

رف ير المعد من طالعملة و التضخم وعدم تحقيق فائض إنتاجي بشكل منتظم من جهة أخرى،   و التقد
الخاص بجودة و نظافة المنتجات بشر الوضعية القلقة في هذا المجال و الذي  1986وزارة التجارة سـنة 

  1.تطلب معالجة الظاهرة بصورة مستعجلة حتى ال تنعكس سلبا على صحة المستهلك

  

                                                           

  . 80- 84ص  ،مرجع سابق ،مصطفي بن ساحة  1
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  / المشاكل المرتبطة بالمحيط المؤسساتي و التشريعي :3

  و التشريعي للصادرات غير النفطية بالخصائص التالية :يتميز المحيط المؤسساتي 

التباطؤ في إدراج نصوص تشريعية وتنظيمية جديدة تحكم آليات التصدير والمنافسة والمعامالت التجارية  �
من إبداء مجموعة من الخبراء تفاؤال بإعادة تنشـــــــيط  وشـــــــروط ممارســـــــة األنشـــــــطة االســـــــتغاللية،  بالرغم

صـــــــــــادرات الجزائر خارج المحروقات،  بإصـــــــــــدار مراســـــــــــيم وأوامر جديدة محفزة من شـــــــــــأنها زيادة حجم 

الصادرات،  من خالل تخفيف التنظيمين الجبائي والجمركي وٕاعادة تنشيط دور الصندوق الخاص بترقية 
 .الصادرات

 ام الموكلة لهيئات وهياكل المدعمة لترقية الصادرات غير النفطية. المه في والتداخلالتشابك  �
 غياب أدنى تنظيم للتواجد التجاري في األسواق الخارجية بما يقدم الصادرات خارج المحروقات.  �
 جي.على المستوى الوطني أو الخار  ين بين المصدرين الجزائريين سواءكافي وتنسيق غيروجود تنظيم  �

 ه الموارد المالية للصندوق الخاص لترقية الصادرات غير النفطية. سوء استخدام وتوجي �
أداة أســـــاســـــية  تعتبر والتيدعم التصـــــدير المخصـــــصـــــة لذلك  خدمات وعجزارتفاع تكاليف النقل الدولي  �

نشـــــاطات التصــــــدير ألن ارتفاع تكاليف النقل يترتب عليه ارتفاع التكاليف التســــــويقية  لتكوير وضـــــرورية
 هامش الربح الممكن تحقيقه من عملية التصدير.  انخفاض وبالتالي

 معرفةو يعوقها عن تقدير احتياجاتها المالية  للمؤســــــــســــــــة، مماعدم التمكن من قياس القدرة التصــــــــديرية  �

اإلنتاجية وتقييم معرفتها الفنية  قدراتها وتكييفمنتجاتها  اختيار المســــــــتهدفة، وبالتاليالخارجية  أســــــــواقها
 1.التصديرية وخبرتها

و أخيرا صــــــــعوبة التطبيق العملي لإلجراءات التشــــــــريعية و التنظيمية بغية ترقية و تشــــــــجيع الصــــــــادرات  �
  2.إضافة إلى عوامل أو وسائل أخرى تمس بجوهر عملية التصدير

  

  

  

  

                                                           

  . 14 ، صذكرهسبق  ، مرجعسعيديوصاف   1

  . 216ص ،2000ديسمبر ،14العدد  ،قسنطينة ،متنوريجامعة  مجلة المحروقاتالصادرات الجزائرية خارج  ،ابن حمود سكينة  2
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   خالصة

اتخاذ عدة اجراءات في ســـبيل ترقية وتنويع الصـــادرات الجزائرية غير النفطية ب لقد قامت الســـلطات الوطنية      
بغية تحقيق معدالت نمو مســــــــــتقرة ومســــــــــتديمة، ومن جملة هذه االجراءات، تخفيض قيمة العملة وتحرير التجارة 

ســـــــات لمؤســـــــالخارجية باإلضـــــــافة الى المزايا الضـــــــريبية و الجمركية التي عرفتها الجزائر وكذا انشـــــــاء جملة من ا
المتعلقة بالتصـــدير و المتخصـــصـــة في العديد من المجاالت منها التمويلية والتأمينية، كما بذلت الدولة مجهودات 
معتبرة في ســـيســـل تنشـــيط المؤســـســـات الصـــغيرة والمتوســـطة و تأهيلها وذلك بغية مســـاهمتها في تنمية الصـــادرات 

ب وال زيادة في الصـــــــــادرات الجزائرية غير النفطية حســـــــــغير نفطية. ولكن رغم هذه الجهود فانه لم يتحقق تنويع 
  النسب المرجوة و المأمولة، حيث مازالت صادرات الجزائر من المحروقات تطغى على الصادرات الكلية. 

من خالل دراســــتنا لوضــــعية الصــــادرات الجزائرية خالل الفترة محل الدراســــة توصــــلنا الى ان الصــــادرات غير     
من اجمالي الصــــادرات، كما انه عند دراســــة  %3نســــبة ضــــئيلة جدا حيث لم تتجاوز نســــبة  النفطية مازالت تمثل

تركيبة الصـــــادرات الجزائرية نالحظ ان صـــــادرات المحروقات تهيمن على الصـــــادرات الجزائرية اتجاه الخارج، اما 
بالنســــبة للصــــادرات غير النفطية  تبين لنا ان المنتجات المشــــتقة من البترول (النصــــف مصــــنعة) هي التي تمثل 

لصــادرات غير النفطية خالل فترة الدراســة اي انها كذلك تخضــع لتغيرات اســعار البترول اكبر نســبة من اجمالي ا
ومنه نســـتنتج ان تأثير تركيبة الصـــادرات يكون ايجابيا على حجم االقتصـــاد في حالة تنوعها عن تلك التي تكون 

  مرتكزة على عنصر واحد، مثل الجزائر.

محلي االجمالي والصــــــــــــــادرات غير النفطية تبين لنا انها عالقة اما من خالل دراســــــــــــــة العالقة بين الناتج ال     
ضـــــعيفة  وهذا راجع لضـــــآلتها ولضـــــعف نســـــبة مســـــاهمتها في الناتج المحلي االجمالي مما يدل انه ال يوجد اثر 

لترقية الصــــــــــادرات غير النفطية على النمو االقتصــــــــــادي في الجزائر،  وهذا ما يعني ان اســــــــــتراتيجية الترقية في 
  ر تحتاج المزيد من التفعيل.   الجزائ

وتعاني الصادرات غير النفطية من عدة عقبات جعلت مساهمتها في الناتج المحلي االجمالي ضئيلة، حيث      
تتركز هذه العقبات في جانب العرض لتشــــــــــــــمل ارتفاع تكاليف المنتجات المصــــــــــــــدرة، باإلضــــــــــــــافة الى انخفاض 

  سويق.مستويات الجودة وعدم الخبرة في انشطة الت
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القتصادي، ا على النمو ومدى تأثيرهان الهدف من هذه الدراسة هو ابراز اهمية الدور التي تلعبه الصادرات إ

ب راحت لهذا السب، االقتصادي العديد من االقتصاديين على ان الصادرات تعتبر من اهم محركات النمو أكدوكما 

 نجعأرفع منها ومحاولة البحث عن على قدرتها التصديرية، وال تعمل-منهافي عينة  رأيناكما  –العديد من الدول 

  دراسة هذا الموضوع.لالشيء الذي اعطى اهمية  الدولية وهوكنها من اختراق االسواق الطرق التي تم

ن ؤهلها ألي اسواء المتشائمين والبشرية والمادية تجعلوالجزائر هي االخرى، لما لها من الموارد الطبيعية 

 برزأ تقدمها، ولعلتكون في مصاف الدول المتقدمة في العالم. اال انه ولألسف لها من االختالالت ما يكبح 

النفطية لدرجة ان معظم المؤشرات االقتصادية تبنى على اساس توقعات اسعار هذه السلعة،  مشكلة هي التبعية

لجزائر اسعار هذه السلعة تزدهر افبارتفاع الى ان النفط سلعة ناضبة سلعة لها ابعاد استراتيجية  باإلضافة

  الخارجية. لألسواق، هذا ما يجعلها في تبعية دائمة 1986ازمة  االقتصاد وبانخفاضها يتأزم

 التوجه نحوو وبالتالي كل هذه المخاطر فرضت على السلطات الوطنية الى التفكير في مرحلة ما بعد النفط 

ترقية الصادرات غير النفطية، لبناء اقتصاد تصديري صامد امام أي خلل يصيب سير التبادل الدولي يعد حافزا 

ية يمكننا من تحصيل العملة الصعبة وبناء قاعدة صناعللنمو االقتصادي الذي يستند على التصدير، اذ هو مصدر 

االجراءات و التحفيزات في شتى المجاالت للمنتج والمصدر، مدعمة  الجزائر مجموعة منحيث تبنت  وزراعية.

هذه االجراءات بإنشائها لمؤسسات تدعم النشاط التصديري و القطاع االنتاجي غير النفطي. ذلك ألهمية الصادرات 

   ية الدور التي تلعبه في تحقيق نمو اقتصادي حقيقي.غير النفط

  اختبار الفرضيات :اوال

  فيما يتعلق بالفرضيات المقترحة في مقدمة الدراسة فقد تم التوصل الى االتي:

اهم نماذج النمو  "Robert Solow" روبرت سولو يعتبر نموذج االقتصادي اختبار الفرضية االولى:-1

الجديدة التي جاء بها في هذا الموضوع كإدخاله لمحددات جديدة للنمو االقتصادي في االقتصادي نظرا لألفكار 

لمبحث في ا اثبات صحة هذه الفرضية من خالل دراستنا لنماذج النمو االقتصادي نموذجه، حيث توصلنا الى

اول من  دي، فكاناستنتجنا ان نموذج سولو شكل انطالقة جديدة لنماذج النمو االقتصاو  الثالث من الفصل االول،

 عامل التقدم التقني في نموذجه. بإدخال االقتصادي شكل نموذج حقيقي للنمو
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يث ح للنمو في كافة قطاعات االقتصاد،تعتبر الصادرات هي المحرك االساسي اختبار الفرضية الثانية: -2

ة بين تطور الفكر االقتصادي التجريبي في بحث العالق ة هذه الفرضية من خالل ما بينه توصلنا الى اثبات صح

بين االقتصاديين ألهمية  دور الصادرات في دفع عجلة النمو  إجماعهناك  أن ، الصادرات والنمو االقتصادي

 محركة للنمو في كافة قطاعات آلةااليجابية على التنمية، وهذا نتيجة اعتبار الصادرات  وأثارهااالقتصادي 

حيث جاءت نتائج معظم الدراسات التطبيقية لتؤكد على الدرجة العالية من االرتباط بين معدل نمو االقتصاد، 

ممثال للنمو االقتصادي في عدد كبير من الدول، مما يدل على  اإلجماليالصادرات ومعدل نمو الناتج المحلي 

من  المبحث الثاني ، و هذا ما اكده الطويل جلنشاط التصدير في رفع معدالت النمو االقتصادي في اال أهمية

 الفصل الثاني

في حالة  على النمو االقتصادي الدول النفطية كبيرا يكون تأثير تركيبة صادراتاختبار الفرضية الثالثة: -3

التي اكدت نتائجها على ضرورة تنويع  1986ودليل ذلك ازمة توصلنا الى اثبات صحة هذه الفرضية،  و ،تنوعها

رورة تنمية ض ، وهذا ما يؤكده المبحث الثالث من الفصل الثاني الذي جاء بعنوانت الدول النفطيةتركيبة صادرا

 .الصادرات غير النفطية

   � ا���درات "� ا���! ا� ���ديا��� ���� ���ھ� ھ��ك ��� ا����ا�����ت :رضية الرابعة اختبار الف-4

�%� ��$ا �� &'��ي نتوقع ضعف وبالتال ��7 ان ا�4�5 ��*� ا��$ا/� ط!ل ا�)��ة ا�$���� ل ��0/. �-,�+*� (��)� ��

���درات �� 	8ل درا�� �-!ر احيث توصلنا الى اثبات صحة هذه الفرضية  ،اقتصاديفي تحقيق نمو  مساهمتها

��GH  ��زا�4 ا�CD E ا�ن '�� ا��)-��  ان ا���درات ا��$ا/��9) و را��9 2014-2005	8ل ا�)��ة (ا��$ا/��9 

�� ا���درات �03%,� ��Jو �ت�� ا�K��� ، ��P(�"، و��C ھ7ه ا���,� (M�CJ �5ا ����+�رL� �0 ا���درات �� ا

 E�هذا راجع و تبين لنا انها عالقة ضعيفة و دراسة العالقة بين الناتج المحلي االجمالي والصادرات غير النفطية ا

  قتصادي.النمو االيعتبر اهم مؤشر يقيس الذي  االجماليلضآلتها ولضعف نسبة مساهمتها في الناتج المحلي 
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 ثانيا: النتائج

ترتبط الصادرات ارتباطا وثيقا بالنمو االقتصادي، فهي تلعب دورا محركا للنمو االقتصادي و هو ما يعكس  �

 .الزمناالهتمام الكبير بها في الفكر االقتصادي على مر 

بعد  ، وذلكصة دول جنوب شرق اسياتمكنت العديد من الدول النامية من تنويع قطاعها التصديري، خا �

ما تبين مدى خطورة عدم تنوع قطاع التصدير، فعملت على تحديث مؤسسات القطاع ومنح امتيازات 

  صدير.كانت نتائجها ايجابية، ورفعت من قدرة هذه الدول على الت

درات النفطية، مما جعلها عرضة لالزمات المختلفة بالنظر الى التقلبات الحاصلة تعتمد الجزائر على الصا �

في السوق النفطي، ما دفع بالقائمين على السياسة االقتصادية بالتفكير في وضع استراتيجية لتنمية 

 الصادرات غير النفطية.

ل االتحاد االوروبي قتصادية لدو تتسم الصادرات غير النفطية بالتركيز السلعي و الجغرافي نتيجة التبعية اال �

 بصفة خاصة، ويعود ذلك لعدة اسباب تاريخية و جغرافية واقتصادية.

يواجه قطاع التصدير غير النفطي العديد من المشاكل التي ادت بالكثير من المؤسسات الجزائرية الى  �

ه للقيام بالنشاط بدل التوجعدم ادراج التصدير ضمن اهدافها او تفضيلها في احيان كثيرة التوجه لالستيراد 

 التصديري.

 %97على الرغم من الجهود المبذولة لترقية الصادرات غير النفطية، نجد صادرات المحروقات بنسبة  �

من اجمالي الصادرات، وبالتالي حتى بعد اتباع سياسية لترقية الصادرات لم يتحقق تنويع و ال زيادة في 

ل ظر الى ك.............ولكن عند النالصادرات الجزائرية غير النفطية حسب النسب المرجوة والمأمولة

التطبيق بة البترول نالحظ ان العبرة والتي قامت بها الجزائر بعد معاناتها من ازمسابقا  االجراءات المذكورة

تعتبر من أضعف النسب الموجودة بالعالم، وكل اإلجراءات والتدابير التي تم  %3وليس التنظير فنسبة 

اتخاذها من طرف الدولة فشلت لتعقدها وبطئها، فغياب استراتيجية واضحة متكاملة ومتناسقة لترقية 

حجرة العثرة والعقبة التي تقف وراء عجز االقتصاد الوطني الصادرات خارج المحروقات كرافد تنموي هي 

 . لة للتصديرعلى توفير منتجات قاب

ال توجد عالقة بين نمو الصادرات غير النفطية و النمو االقتصادي في الجزائر ، وهذا بسبب ضالة نسبة  �

 مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي االجمالي ،
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تقف امام تسويق صادراتنا غير النفطية ، كضعف االساليب التقنية والحديثة، هناك مشاكل ومعوقات  �

ا يصاحبه من قلة ومشكل الجودة في المنتوجات المتوفرة الذي يقلل من تنافسية ارتفاع تكاليف االنتاج، وم

 .الصادرات المحاية بالمقارنة بالصادرات العالمية

  ثالثا: التوصيات

ضرورة االهتمام برفع مستويات الجودة االنتاجية وتحسين التعبئة و التغليف لكي يصبح المنتج الجزائري  �

 .مستوفيا لمتطلبات و شروط المنافسة العالمية

يجب زيادة االهتمام و التركيز على قطاع الصناعة و الزراعة من اجل الوصول الى ايجاد قاعدة انتاجية  �

لمشاكل التي يواجهها كل من القطاعين ، الن ذلك يعتبر شرط لنمو و ازدهار و العمل على إيجاد حلول ل

 الصادرات بشكل خاص و االقتصاد بشكل عام.

انتهاج استراتيجية وطنية مثلى لتوفير مناخ استثماري مالئم و فعال في خدمة مجال ترقية الصادرات   �

 خارج المحروقات.

ات، وبما الصادر سطة بحكم الدور الذي تؤديه في تنويع العمل على تطوير المؤسسات الصغيرة و المتو  �

 يسمح كذلك بتنويع الصادرات.

الصادرات و خاصة التجارب ترقية  نجال  االستفادة من تجارب الدول النامية التي نجحت فيضرورة  �

 .االسيوية و كذا رفع القدرة التنافسية للمنتوج الوطني

كة متكاملة من المعلومات المرتبطة بالتصدير، حتى يكون المصدر على دراية ضرورة االهتمام بتوفير شب �

 رية بناءلتمكن من رسم سياسة تصدي، و بالتالي المنافسة بهاكافية بتطورات االسواق العالمية و اتجاهات ا

 على هذه المعلومات.

يط العمل االجانب لتنش توفير اليات جذب االستثمار االجنبي الستقطاب اكبر عدد ممكن من المستثمرين �

 االنتاجي و االستفادة من الخبرة والتكنولوجيا لزيادة االنتاج من اجل التصدير.

توجيه الفوائض التي يعرفها االقتصاد الجزائري من ارتفاع اسعار النفط للمشاريع االستراتيجية التي تخدم  �

لع السواق الخارجية من خالل اقتناء الساالقتصاد الجزائري على المدى البعيد و ليس لزيادة اعتماده على ا

 االستهالكية.

البد على الجزائر ان تسعى الى االنضمام الى اكبر التكتالت االقتصادية االقليمية لالستفادة اكبر من  �

عملية االندماج والعمل على احياء اتحاد المغرب العربي وتنشيط منطقة التجارة العربية الحرة لزيادة المنافع 

 .التصديريمن التبادل التجاري و بالتالي تنشيط العمل  و المكاسب

االهتمام بوظيفة التسويق الدولي لما يمكن لهذه الوظيفة ان تقدنه من معلومات، و ايضا التعريف بالمنتج  �

 الجزائري في االسواق الخارجية.
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  رابعا: افاق الدراسة

نظرا الرتباط الموضوع بمختلف جوانب االقتصاد فانه مهما حاولنا االلمام يه فدائما تبقى هناك جوانب يشوبها 

النقصان، وهذا من طبيعة العمل البشري مهما كانت الجهود المبذولة، و تبعا لذلك نقترح بعض المواضيع 

 التي يمكن ان تكون محل بحث ودراسة:

 ة الصادرات غير النفطية في الجزائر.مساهمة جودة المنتوج في ترقي �

 الجزائرية في تحقيق فائض في الميزان التجاري. دور الصادرات الزراعية �

  كيفية تفعيل اليات تنمية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر. �
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  ا���ا	ـــــــــــــــــــــــــــ�������                          

  المراجع باللغة العربية  •

  الكتب ♦

نمو ال جهودة االقتصادية ودورها في دعم كآلية من آليات العولم التنافسية، مصطفىحمد حامد رضوان أ .1

 156، ص 2011والتنمية في العالم، الدار الجامعية للنشر، مصر، سنة 

نة لنشر والتوزيع، عمان، السدار البازوردي العلمية ل الحضري، ، االقتصادفؤادبن غضبان محمد الشريف  .2

2015. 

ة ن، األردن، سن، عماتوزيعللنشر والوالنمو االقتصادي، دار الراية  النظام المالي تطور، أشواقبن قدور  .3

2013. 

الجزائرية في تنظيم التجارة الخارجية من احتكار الدولة الى احتكار الخواص، دار  التجربة، عجةالجاللي  .4

 .2007لنشر والتوزيع، الجزائر، سنةالخلدونية ل

 ،2001االقتصادي النظرية والمفهوم، دار القاهرة للنشر، القاهرة،  النمو، محمدخليفة حسن ناجي  .5

 عياتالمطباالقتصاد المسائل االقتصادية المعاصرة، ديوان  علم، مصطفىترجمة موفق  ،سامويلسون بول .6

 .1993سنة  الجامعية، الجزائر،

 ،2011، الدار الجامعية للنشر، سنة والتصديرالمعرفي  االقتصاد، محمودعبد الرزاق  .7

 ةالمشتركة، مكتبمع دراسة للسوق العربية  والصادرات والتعريفة الجمركية الواردات، محمدعزمي مدحت  .8

 .2002سنة ، الفنية، مصر ومطبعة االشعاع

جديدة إلى النمو االقتصادي وتأثره باالبتكار التكنولوجي،  نظرة، عليأبو عمشة  ترجمة، فريديريكم.شرر    .9

 2002مكتبة العبيكان، سنة 

 .2003مصر، سنةمطبعة االسراء،  ادي،الفكرية والنمو االقتص ، الملكيةياسرمحمود جاد اهللا محمد  .10

ة شباب مؤسس لمسيرة التنمية، االقتصاديةالتكامل االقتصادي العربي واالسالمي اللوحة ، نواري عالوة .11

 .2010مصر، سنة الجامعة للنشر،

 .1999العلمية، االردن، البازوردي  استراتيجي، دارالدولية مدخل  االدارة، سعدياسين غالب  .12
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  الرسائل واالطروحات: ♦

بقللة إبراهيم، آليات تنويع وتنمية الصادرات خارج المحروقات وأثرها على النمو االقتصادي دراسة حالة  .1

 الجزائر، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، غير منشورة،  جامعة

 .2008/2009حسيبة بن بوعلي، الشلف، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، سنة 

بن جلول خالد،  أثر ترقية الصادرات خارج المحروقات على النمو االقتصادي (دراسة تحليلية قياسية لحالة  .2

ر ية، غي)، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصاد2006-1970الجزائر 

 .2008/2009منشورة، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، سنة 

أثر تنمية الصادرات غير النفطية على النمو االقتصادي في الجزائر، دراسة حالة  ، بن ساحة مصطفى .3

المركز  ماجستير،نيل شهادة ال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرجع سابق، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات

 ,2010/2011سنة،والعلوم التجارية وعلوم التسيير معهد العلوم االقتصادية، الجامعي بغرداية

االقتصادي بالدول النامية في ظل التجربة الصينية، مذكرة مقدمة لنيل  االنطالق ، عبد الرحمان بن سانية .4

شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية، غير منشورة، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، كلية العلوم االقتصادية 

 .2012/2013وعلوم التسيير والعلوم التجارية، سنة 

 قيق النمو االقتصادي دراسة حالة االسواق المالية الخليجية،بن شعيب فاطمة الزهراء، دور البورصة في تح .5

مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، غير منشورة، جامعة ابي بكر 

 .2010/2011سنة  ،رالقتصادية التجارية وعلوم التسييكلية العلوم ا بلقايد تلمسان،

العمومي على النمو االقتصادي دراسة قياسية تحليلية، حالة الجزائر، مذكرة  بن قوية المختار، أثر االستثمار .6

لية العلوم الجزائر، ك منشورة، جامعةمقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، غير 

 .2006االقتصادية وعلوم التسيير، سنة 

،  مذكرة 2010_  2000قات في الجزائر،  الصادرات الصناعية خارج المحرو  حسينة، ترقيةبن يوسف  .7

،  كلية 3مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم التجارية، غير منشورة، جامعة الجزائر 

 .2011/2012العلوم االقتصادية و علوم التسيير،  سنة 

ل شهادة من متطلبات نيدراسة نظرية مذكرة مقدمة كجزء –بنابي فتيحة، السياسة النقدية والنمو االقتصادي  .8

ة جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، كلية العلوم االقتصاديغير منشورة،  الماجستير في العلوم االقتصادية،

  .2008/2009وعلوم التسيير والعلوم التجارية، سنة 
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ء من )، مذكرة مقدمة كجز 2005-1970(ترة بهلول مقران، عالقة الصادرات بالنمو االقتصادي خالل الف .9

، كلية العلوم االقتصادية 3متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، غير منشورة، جامعة الجزائر 

 .2010/2011وعلوم التسيير، سنة 

)، مذكرة مقدمة 2009-2001بودخدخ كريم، أثر سياسة اإلنفاق على النمو االقتصادي دراسة حالة الجزائر ( .10

ة الماجستير، غير منشورة، جامعة دالي إبراهيم، الجزائر، كلية العلوم االقتصادية كجزء من متطلبات نيل شهاد

 . 2009/2010لتسيير، سنة وعلوم ا

بوزيان العربي، سياسة التصدير في الجزائر خالل مرحلة االقتصاد الموجه و االصالحات،  مذكرة مقدمة     .11

ادية،  تخصص التخطيط، غير منشورة، جامعة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم االقتص

 .2000 كلية العلوم االقتصادية  و علوم التسيير سنة الجزائر،

بوكونة نورة، تمويل التجارة الخارجية في الجزائر،  مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات شهادة الماجستير في  .12

ر، وعلوم التسييقتصادية والعلوم التجارية ، كلية العلوم اال3العلوم االقتصادية، غير منشورة،  جامعة الجزائر 

 .2011/2012سنة

بيوض محمد العيد، تقييم أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي والتنمية المستدامة في  .13

االقتصاديات المغاربية "دراسة مقارنة: تونس، الجزائر، المغرب"، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات شهادة 

ي إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، غير منشورة، جامعة فرحات الماجستير ف

 .2010/2011عباس، سطيف، كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسيير، سنة 

)، 2009-1995على النمو االقتصادي ( واالتصالدراسة قياسية ألثر تكنولوجيا المعلومات  ، العمري الحاج .14

ائر غير منشورة،  جامعة الجز  مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية،

 .2012/2013، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، السنة 3

ة الجزائر، دراسة حال حمداني محي الدين، حدود التنمية المستدامة في االستجابة لتحديات الحاضر والمستقبل، .15

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية، غير منشورة، جامعة الجزائر، كلية العلوم االقتصادية 

 .2008/2009وعلوم التسيير، سنة 

حمشة عبد الحميد،  دور تحرير التجارة الخارجية في ترقية الصادرات في خارج المحروقات في ظل التطورات  .16

نية الراهنة،  دراسة حالة الجزائر،  مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الده

االقتصادية، غير منشورة، جامعة محمد  خيضر،  بسكرة،  كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم 

 2012/2013التسيير،سنة
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دور أسواق األوراق المالية وأثرها على النمو االقتصادي، "دراسة سوق عمان  تفعيل ، خزان عبد الحفيظ .17

) مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم 2013إلى  2002لألوراق المالية من (

االقتصادية، غير منشورة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 

 .2013/2014سنة 

رفيق نزاري، االستثمار االجنبي المباشر والنمو االقتصادي دراسة حالة تونس الجزائر المغرب، مذكرة مقدمة  .18

كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، غير منشورة،  جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 .2007/2008وعلوم التسيير، سنة  كلية العلوم االقتصادية

رنان مختار، تحليل عالقة التجارة الدولية بالفقر وتوزيع المداخيل، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات شهادة    .19

الماجستير في علوم التسيير، غير منشورة، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم 

 .2008/2009االقتصادية،السنة

)، 2012-1970ية والنمو االقتصادي في الجزائر، خالل (زكاري محمد، دراسة العالقة بين النفقات العموم .20

مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية، غير منشورة، جامعة أمحمد 

 .2013/2014بوقرة، تلمسان، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، سنة 

زائرية من االقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق، مذكرة مقدمة كجزء من زيرمي نعيمة،  التجارة الخارجية الج .21

متطلبات نيل شهادة الماجستير في التسيير الدولي للمؤسسات، غير منشورة، جامعة ابي بكر بلقايد،  تلمسان، 

 .2010/2011كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية، سنة 

على القدرات التنافسية لصادرات الدول النامية ـ دراسة لألثار المتوقعة أثر السياسات البيئة   ، سامية سرحان .22

على تنافسية الصادرات الجزائرية،  مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم 

االقتصادية، غير منشورة، جامعة فرحات عباس،  سطيف،  كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم 

 .2010/2011، السنة رالتسيي

)، مذكرة مقدمة كجزء من 2010-1995مصادر النمو في االقتصاد الفلسطيني( ، سعيد حمدان بدر شحدة .23

متطلبات نيل شهادة الماجستير في االقتصاد، غير منشورة، جامعة األزهر، غزة، كلية االقتصاد والعلوم 

 .2012اإلدارية، سنة 

التجارة الخارجية حالة الجزائر، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات سلطاني سلمى، دور الجمارك في سياسة  .24

لوم التسيير، عشهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، غير منشورة، جامعة الجزائر، كلية العلوم االقتصادية و 

 2002/2003سنة
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اسة حالة الجزائر ية(در دور السياسات التجارية في تفعيل االتفاقات التجارية االقليمية والدول ، سلطاني فيروز .25

واتفاق الشراكة االورومتوسطية)، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، 

غير منشورة، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير قسم العلوم 

 .2012/2013االقتصادية، سنة

ين، اهمية ودور تمويل وتامين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير دراسة حالة شربي محمد االم .26

FSPE وCAGEX ) مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في 2009-1998خالل الفترة،(

تسيير، علوم الية و العلوم االقتصادية، غير منشورة، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية العلوم االقتصادية والتجار 

 .2010/2011سنة 

شيبان آسيا، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية، "حالة الصناعات التقليدية والحرف  .27

في الجزائر"، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، غير 

 .2008/2009العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، سنة  كلية -منشورة، جامعة الجزائر

صوايلي صدر الدين، نمو التجارة الدولية في الدول النامية، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة  .28

غير منشورة،  جامعة الجزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، سنة  الدكتوراه في العلوم االقتصادية،

2006. 

)، مذكرة 1970/2012قندوسي، تأثير النفقات العمومية على النمو االقتصادي، دراسة حالة الجزائر ( طاوش .29

ة منشورة، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية العلوم االقتصادي مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في علوم التسيير، غير

 ).2013/2014والتجارية وعلوم التسيير، سنة (

، خالل الفترة OCDEعليم في تحديد مستوى الدخل، "دراسة قياسية لعينة من دول دور الت ، عز الدين حليمة .30

، مذكرة مقدمة لنيل كجزء من متطلبات GMM) وتقنية Panel)، باستعمال معطيات البانيل (1981-2005(

 والعلوم، كلية العلوم االقتصادية 3نيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، غير منشورة، جامعة الجزائر 

 .2010/2011التجارية وعلوم التسيير، السنة 

أثر التعليم على النمو االقتصادي "حالة األردن" مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل  ، علي المكي كامل رشيد .31

 .1991شهادة الماجستير في االقتصاد، غير منشورة، جامعة اليرموك، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، سنة 

أثر تحرير التجارة الخارجية على النمو االقتصادي، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات  ، الغفارغطاس عبد  .32

نيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، غير منشورة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلية الحقوق والعلوم 

 .2009/2010االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، سنة 
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يدي،  آليات ضمان االئتمان و تنمية الصادرات حالة الجائر،  مجلة العلوم قدي عبد المجيد،  ووصاف سع .33

 ،2002،  جوان 02االنسانية،  جامعة محمد خيضر،  العدد 

قويدري كريمة، االستثمار االجنبي المباشر والنمو االقتصادي في الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل  .34

ة غير منشورة، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، كلية العلوم االقتصاديشهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، 

 .2010/2011والتجارية وعلوم التسيير، 

مو االقتصادي على عدالة توزيع الدخل في الجزائر، مقارنة بالدول العربية، دراسة نكبداني سيدي أحمد، أثر ال .35

 كتوراه في العلوم االقتصادية، غير منشورة،تحليلية وقياسية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الد

 .2012/2013جارية والتسيير، سنة جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، كلية العلوم االقتصادية والعلوم الت

-لجزائرحالة ا–االستثمار االجنبي المباشر على النمو االقتصادي  ثرأل دراسة قياسية، الدينمخلوفي عز  .36

االستثمار االجنبي المباشر على النمو  ألثرمقدمة كجزء من  عز الدين مخلوفي، دراسة  قياسية  ،مذكرة

 ،مذكرة مقدمة كجزء من  متطلبات شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، غير-حالة الجزائر–االقتصادي 

 .2006وعلوم التسيير، سنة  قتصاديةة العلوم االليمنشورة، جامعة الجزائر، ك

دور جودة التعليم العالي في تعزيز النمو االقتصادي، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة  ، رداسي حمزةم .37

علوم القتصادية و الماجستير في علوم التسيير، غير منشورة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية العلوم ا

 .2009/2010التسيير، السنة 

-1970اخلي لالقتصاد الوطني في الفترة الممتدة بين (مسغوني منى، عالقة سياسة الواردات بالنمو الد  .38

)، مذكرة متممة كجزء من متطلبات شهادة الماجستير غير منشورة، جامعة ورقلة، كلية الحقوق والعلوم 2001

 .2004/2005االقتصادية، سنة 

كجزء من )، مذكرة مقدمة 2004-1990النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة ( اتجاهات، عائشةم مسل .39

متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، غير منشورة، جامعة الجزائر، كلية العلوم االقتصادية 

 .2006/2007، سنة وعلوم التسيير

قطاع المحروقات الجزائرية في ظل التحوالت االقتصادية، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات  ، مقليد عيسى .40

علوم االقتصادية، غير منشورة، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية العلوم االقتصادية نيل شهادة الماجستير في ال

 .2007/2008وعلوم التسيير،سنة
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موالي عبد القادر، التصدير كاستراتيجية لتحقيق التنمية االقتصادية دراسة حالة،  الجزائر،  مذكرة مقدمة  .41

 و علوم التسير، غير منشورة، جامعة بن يوسفكجزء من متطلبات شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية 

 .2006/2007بن خدة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، سنة 

المنظمة العالمية للتجارة وانعكاساتها على قطاع التجارة الخارجية دراسة حالة  ، مولحسان ايات اهللا .42

دكتوراه في العلوم االقتصادية، غير  مصر)، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة–الجزائر(الجزائر 

 .2010/2011ة وعلوم التسيير، السنةمنشورة، جامعة الحاج لخضر باتنة،  كلية العلوم االقتصادية والتجاري

، العوائقو تنمية الصادرات غير نفطية على النمو االقتصادي في البلدان النامية الحوافز  سعيدي، أثروصاف  .43

لجزائر، ات نيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية، غير منشورة، جامعة كجزء من متطلبا مذكرة مقدمة

  2004 وعلوم التسيير، سنةالعلوم االقتصادية  كلية

وعيل ميلود، المحددات الحديثة للنمو االقتصادي في الدول العربية وسبل تفعيلها "حالة الجزائر، مصر،  .44

ة الدكتوراه في العلوم االقتصادية غير منشورة، جامعة السعودية" مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهاد

 .2013/2014، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، السنة 3الجزائر 

 الملتقيات♦

 لتقىالعالمية، الممساهمة نظام تقييم جاهزية التصدير للدخول الى االسواق  مدى، محمدبن دليم القحطاني  .1

ية، الدوحة، قطر، االدار العربية للتنمية  والتحديات، المنظمة العربي الفرصالعربي الثاني للتسويق في الوطن 

 .2003 اكتوبر

خلوفي عائشة، واخرون، تقييم اثار برامج االستثمارات العامة على استراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية  .2

اثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل  في الجزائر،  ابحاث المؤتمر الدولي : تقييم

، جامعة سطيف، كلية العلوم االقتصادية والتجارية 2014-2001واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة

 .2013مارس11/12وعلوم التسيير، يومي

سليمان ناصر، عواطف محسن، قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كبديل تنموي لالقتصاد الجزائري خارج  .3

ات استراتيجي حول: تقييمقطاع المحروقات المعوقات والحلول، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي االول 

ة بالجزائر، فاق االلفية الثالثوسياسات الجزائر االقتصادية الستقطاب االستثمارات البديلة للمحروقات في ا

كلية العوم االقتصادية وعلوم التسيير،  جامعة المسيلة بالتعاون مع مخبر االستراتيجيات والسياسات 

 .2014اكتوبر  29و28االقتصادية في الجزائر، يومي 
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مقدم  ثعالقة بين راس المال البشري و الصادرات و النمو االقتصادي في تايوان،  بح ، الشوربجي مجدي .4

الى الملتقي العلمي االول حول المعرفة في ظل االقتصاد الرقمي و مساهمتها في تكوين المزايا التنافسية 

 28و  27للدول العربية،  كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير،  جامعة حسيبة بن بوعلي،  الشلف،  

 .2007نوفمبر 

، التسويق الصناعي كمدخل استراتيجي وتنافسي لترقية الصادرات الصناعية عماري جمعي، طارق قندوز .5

الجزائرية مع التطبيق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي الرابع حول:  

امعة جالمنافسة واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية، 

  .2010الشلف، سنة 

لعالوي عمر،  تشخيص التصدير بالمؤسسة و تحليل البيئة الخارجية و دورها في تحديد استراتيجية غزو  .6

 .2007االسواق،  الملتقى العربي الخامس في التسويق الدولي المنظمة العربية للتنمية العربية،  تونس،  

الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة الجزائر، مداخلة مقدمة موسوس مغنية، بلغنو سمية، ترقية محيط المؤسسات  .7

ضمن الملتقى الدولي متطلبات تاهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية،  جامعة حسيبة بن 

 .2006افريل  18و17بو علي،  الشلف، يومي 

اخلة خارج المحروقات، مدنوري منير، لجلط ابراهيم، المؤسسات االقتصادية الجزائرية واشكالية التصدير  .8

ضمن فعاليات الملتقى الدولي حول المنافسة واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج المحروقات 

 .2004العربية، جامعة الشلف، سنة  في الدول

وصاف سعيدي، التجارة االلكترونية كأداة لتنشيط الصادرات، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني االول   .9

حول المؤسسة االقتصادية الجزائرية وتحديات المناخ االقتصادي الجديد، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي 

 .2003افريل 22/23

التونسية نموذجا، مداخلة مقدمة  COTUNACEضمان إئتمانات التصدير في البلدان الناميةوصاف سعيدي،  .10

الدول دراسة حالة الجزائر و  -سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات والمؤسساتضمن الملتقى الدولي: 

 .2010نة ، سكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير -المنظم من قبل جامعة محمد خيضر  بسكرة النامية، 

  المجالت♦

لفترة دراسة قياسية ل أداء الصادرات الفلسطينية و اثرها على النمو االقتصادي،   ، أبوعيدة محمد محمود .1

 .1،2013،  العدد 15)،   مجلة جامعة االزهر بغزة،  سلسة العلوم االنسانية، المجلد 2011- 1994(
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،ديسمبر 14بن حمود سكينة، الصادرات الجزائرية خارج المحروقات مجلة جامعة متنوري، قسنطينة، العدد  .2

2000. 

نطالق االقتصادي بالدول النامية، مجلة الواحات قراءة في بعض تجارب اال  ، عبد الرحمان بن سانية .3

للبحوث و الدراسات،  معهد العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير،  المركز الجامعي، غرادية،  

 .2011،  سنة 11العدد 

منظمة  واالنضمام الى التجارة الخارجية الجزائرية بين اتفاق الشراكة االورومتوسطية ، بهلولي فيصل .4

  .2012، السنة11الجزائر، العدد التجارة العالمية، مجلة الباحث، جامعة البليدة، 

األقلمة في جنوب شرق آسيا في إطار نموذج اإلوز الطائر، مجلة  ، بوعشة مبارك و ديلمي االخضر .5

 .2006، نوفمبر 10ر، بسكرة، العدد العلوم االنسانية، جامعة محمد خيض

،  المجلد 31مجلة العلوم االنسانية،  بحوث اقتصادية،  العدد  تجربة تايوان التنموية، ، باركبوعشة م .6

 .2009ب،  جوان 

-1970النمذجة القياسية لقطاع التجارة الخارجية في الجزائر خالل الفترة ( ، تومي صالح وشقبقب عيسى .7

 .2006، سنة 04مجلة الباحث، العدد )،2002

بين راس المال البشري و الصادرات و النمو االقتصادي في تايوان،  بحث مقدم عالقة ، جديم الشوربجي .8

الى الملتقي العلمي االول حول المعرفة في ظل االقتصاد الرقمي و مساهمتها في تكوين المزايا التنافسية 

 28و  27للدول العربية،  كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير،  جامعة حسيبة بن بوعلي،  الشلف،  

 .2007نوفمبر 

دور نظرية االوز الطائر اآلسيوية في السياسة الصناعية الجديدة في الجزائر للتحول إلى  ، عايشي كمال .9

الهيكل التصديري، مجلة أبحاث اقتصادية وٕادارية، جامعة محمد خيضر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم 
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 93  المطلب الثاني: استحداث مؤسسات لترقية الصادرات غير النفطية 

 100  : اإلجراءات التنظيمية لترقية الصادرات غير النفطيةلثالمطلب الثا 

 100 الفرع األول: التحرير الكلي لعمليات التصدير.      

 101  الفرع الثاني: المزايا أو التسهيالت الضريبية.      

 102  التسهيالت الجمركية الفرع الثالث: المزايا أو      

 104  الفرع الرابع: المزايا أو التسهيالت المالية.      

 105 المطلب الرابع: جهود الجزائر في ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 108  )2014-2005المبحث الثاني: دراسة وضعية الصادرات الجزائرية للفترة (

 109  )2014-2005المطلب األول: تطور التجارة الخارجية الجزائرية خالل الفترة( 

 109  )2014-2005الفرع االول:تطور الواردات والصادرات الجزائرية للفترة (      

تطور الميزان التجاري ومعدل التغطية للجزائر خالل الفترة  الفرع الثاني:      

)2005-2014(  

112 

 115  )2014-2005الثاني: التوزيع الجغرافي للصادرات الجزائرية للفترة ( المطلب  

  115  )2014-2005الفرع األول: التوزيع اإلقليمي للصادرات الجزائرية للفترة (        

  120   2014الفرع الثاني: أهم الدول المتعاملة مع الجزائر لسنة       
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  ).2014-2005االجمالي خالل الفترة (

122  

المطلب االول: دراسة وصفية تحليلية لوضعية الصادرات النفطية وغير النفطية للفترة    

)2005-2014(  

122  

  122  )2014-2005هيكل الصادرات الجزائرية خالل الفترة  ( الفرع االول:      

الفرع الثاني: التركيب السلعي للصادرات غير النفطية في الجزائر خالل الفترة        

)2005-2014(  

125 

المطلب الثاني: تطور العالقة بين الناتج المحلي االجمالي و الصادرات الجزائرية  

 )   2014-2005خالل الفترة (

132 

 136  لجزائرالغير نفطي في االمطلب الثالث: التحديات والعقبات التي تواجه التصدير  

 140  الفصل خالصة   

  146-141  ةــــــــــــــــــــــــــعام ةـــــــــــــــــاتمخ

  142  ياتـــــــــــــــــــــاختبار الفرض-1  

  144  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتالنتائ-2  

  145  ياتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتوص-3  

  146  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــافاق الدراس-4  

  159-148  عـــــــــــــــــــة المراجـــــــــــــــقائم

  161  داولـــــــــــرس الجــــــــــــــــفه
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