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  إهداء

  

 .ٔ�هدي هذا العمل ٕاىل الوا��ن الكرميني حفظهام املوىل احلافظ 

 . لك ٕاخويت ؤ�خوايت  

 .مجیع ٔ�فراد �ائليت 

 .لك ٔ�صدقايئ و زماليئ  

  ٕاىل لك معلمي و ٔ�س�تاذي من التعلمي �بتدايئ ٕاىل التعلمي العايل هلم فائق ��رتام
 و التقد�ر.

 .لك من سامه يف هذا البحث و لو �لكمة �شجیع  

 

 

 

 

 

 

 



 

II 
 

 شكر و تقدیر

  

و م�حين القوة و   ٔ�ن �رس يل الجناز هذا العمل املتواضع�ىل امحد هللا س�ب�انه و تعاىل بدایة 

  .ٕالمتامه إالرادة

�ىل ما قدم�ه من  وصاف عتیقةاملرشفة   مث ٔ�تو�ه جبزیل الشكر و �الص التقد�ر ٕاىل أ�س�تاذة

  .م م�اقشة هذه املذ�رةق�وهل كام اشكر ٔ�عضاء جلنة املناقشة �ىل ،و �ىل ما بذلته من �د مل�

  ٔ�تو�ه �شكري ٕاىل مجیع ٔ�فراد �ائليت �ىل دمعهم و صربمه طوال فرتة اجناز هذا العمل.و 

 و ٔ�و بعیدهذا املوضوع من قریب  ٕامتاماشكر لك من سا�دين �ىل  ٔ�ن ٕاالال �سعين  أ��رييف 

 .جيازهيم عين �ري اجلزاء ٔ�نهللا عز و �ل اس�ٔل 
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 :الملخص

ي الجزائر و هدفت هذه الدراسة إلى  إبراز انعكاسات الشراكة االوروجزائریة على هیكل التجارة الخارجیة ف    

تبار اتفاق ذلك من خالل مراجعة اآلثار االقتصادیة المصاحبة للتكامل االقتصادي على التجارة الخارجیة، باع

كامل االقتصادي شكل من أشكال التكامل االقتصادي، وحسب األدبیات االقتصادیة فإن الت الشراكة االوروجزائریة

وجزائریة و تتبع ر الشراكة االو محتوى اتفاقیة یخلق نوعین من اآلثار دینامیكیة و أخرى ساكنة، وقد حاولنا دراسة 

الشراكة. ة بین الجزائر و االتحاد األوروبي بهدف تحلیل آثار تطور المبادالت التجاری  

راكة إلى لم یؤدي اتفاق الش انهلقد خلصنا في نهایة هذه  الدراسة إلى مجموعة من النتائج لعل أهمها       

ي تنفیذ  تحویل التجارة نتیجة االنخفاض ملحوظ في الواردات الجزائریة من االتحاد األوروبي عقب البدء ف

ذ االتفاق لم من الدول األخرى غیر أوروبیة، كما أن تنفیاالتفاق، وهذا في مقابل االرتفاع في نسبة الواردات 

التفاقیة، تشكل  یؤدي إلى خلق تجارة بدلیل أن االتحاد األوروبي یعتبر المتعامل الرئیسي للجزائر قبل إبرام ا

ن ال التدریجي مالشراكة تحدیا للقطاع الصناعي و القطاع الزراعي باعتبار أن منطقة التبادل الحر تعني االنتق

لى االتفاق و التي نتج نظام تفضیلي إلى اتفاق شراكة یقتضي تنازالت تجاریة متبادلة بین الطرفین الموقعین ع

ألوروبیة. عنه انخفاض في الصادرات الجزائریة غیر نفطیة في الوقت الذي زادت فیه الواردات من الدول ا  

، تحویل التجارة،هیكل التجارة الشراكة االوروجزائریةخلق التجارة، التكامل االقتصادي، :الكلمات المفتاحیة

  الخارجیة.
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Résumé: 

 

    Le but de cette étude est de mettre en évidence l’impact du partenariat Euro-

Algérien sur la structure du commerce extérieur Algérien grâce à un examen des 

impacts économiques associés à l’intégration de cette dernière, en considérant que 

l’accord de ce partenariat est une forme d’intégration, Selon la littérature 

économique, celle-ci crée deux types d'effets dynamiques et d'autres statiques, Nous 

avons essayé d'étudier le contenu de l'accord du partenariat Euro-Algérien et de 

suivre le développement des échanges entre l'Algérie et l'Union européenne afin d'en 

analyser les effets. 

    Nous avons conclu à la fin de cette étude un ensemble de résultats. Le plus 

important est que l’accord du partenariat n'a pas conduit à un détournement des 

échanges en raison d'une baisse marquée des importations Algériennes de l'Union 

Européenne après le début de la mise en œuvre de l'accord, Et par opposition à 

l'augmentation de la proportion des importations en provenance d'autres pays non-

européens, ainsi la mise en œuvre de l'accord n'a pas conduit à la création du 

commerce la preuve que l'Union européenne est le principal opérateur de l'Algérie 

avant d'entrer dans l’accord. Le partenariat forme un défi au secteur industriel et le 

secteur agricole en considérant que la zone de libre-échange signifie une transition 

graduelle du système préférentiel à l'accord du partenariat, exigeant des concessions 

commerciales réciproques entre les parties signataires de l'accord, entraînant une 

diminution des exportations non pétrolières de l'Algérie au moment où les 

importations en provenance de pays européens commençaient à accroître. 

Les mots clés: intégration économique, la création du commerce, le partenariat Euro-

Algérien, le détournement des échanges, la structure du commerce extérieur. 
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      :طبیعة المشكلة

    

و التي  اإلقلیمیةثالثة تمیزت ببروز مالمح نظام عالمي جدید یغلب علیه طابع التكتالت  ألفیةدخل العالم      

كان ما یبرر هذا  إنو  بروز و تبلور فكرة العولمة، االنفتاح االقتصادي الكبیر من وراء إلىتعود مرجعیتها 

فانه بالنسبة  ،لألسواقستمرار النمو المتوقف على التوسع المتنامي الاالنفتاح بالنسبة للدول المتقدمة ضرورة 

  من اجل تحقیق تنمیة مستدامة. أساسيللدول النامیة مطلب 

دخل في إستراتیجیة تجانبا من جوانب متعددة و أخرى متقدمة نامیة ویعتبر التكامل االقتصادي بین دول    

إذ یستحیل تحقیق تنمیة مستقلة في مواجهة نظام دولي یرفض هذا التوجه بإمكانیة فردیة ومن هذا  ،التنمیة

جدیدا من  لذلك یشهد القرن الحالي نمطاشرعیتها ومبرراتها،  صادياالقتامل المنطلق استمدت فكرة التك

ه ینادي بضرورة تحریر التجارة الدولیة من القیود والعوائق التعامالت االقتصادیة الدولیة تتمثل في ظهور اتجا

  التي تعترض سبلها بین الدول ویسعى هذا االتجاه إلى زیادة التعاون االقتصادي بین دول العالم.

بناء فضاءات اقتصادیة  إلىجانب الدول المتقدمة دوال نامیة تهدف  إلىبرزت تكتالت تضم  اإلطارو في هذا   

الدول النامیة تعمل  بدأتلذا تجاري و الثاني مالي  األول أساسیینوتشترك كلها في كونها تضم جانبین ، مندمجة

العولمة أصبحت واقعا مفروضا  أن، و بما لمواجهة القوى االقتصادیة الصاعدة و الشراكة املوفق منهج التك

اقتصادیاتها واللجوء إلى الشراكة مع الدول إلى تعمیق التكامل و االندماج بین  تلجا فالبد على الدول النامیة أن

  األوروبیة من اجل تعظیم المكاسب و المنفعة.

منطقة للتجارة الحرة من  إنشاء إلىو التي تهدف  ،ج اتفاقیة الشراكة االورومتوسطیةن هذا السیاق تندر موض    

في الفضاء الجدید مع االتحاد  إدماجهاعن طریق  ،ق المتوسطهیكلة اقتصادیات دول جنوب و شر  إعادةخالل 

عالقات تعاون و شراكة مع دول  إقامة إلىتسعى دول االتحاد المغاربي و من بینها الجزائر لذلك  األوروبي

  .العدید من االتفاقیات عقد من خالل األوروبياالتحاد 

في مفاوضات مع االتحاد  للدخول بالخصوصو لجوء كل من تونس و المغرب  األحداثلعل تسارع و    

لمستقبل المفاوضات مع  األساسیةلقاء لتبادل وجهات النظر حول المحاور  أولجعل الجزائر تعقد  األوروبي

وبعد سلسلة من االجتماعات و نتیجة لتباین مواقف الطرفین تم  ،1993سنة  األوروبیةالمجموعة االقتصادیة 

 17أین تم دراسة جمیع المسائل المطروحة على مدى  2000هذه األخیرة سنة  ، ثم اسئنفتتوقیف المفاوضات

الذي  و 2002افریل 22في  األوربيالشراكة بین الجزائر واالتحاد  تفاقیةتم التوقیع الفعلي على اجولة و منه 

واضحة على هذه االتفاقیة ستكون لها انعكاساتها ال أن، وال شك 2005من سبتمبر  ابتدءاحیز التنفیذ  تدخل

لیة من خالل ما تقدم یمكننا صیاغة معالم إشكا ،االقتصاد الجزائري عموما وقطاع التجارة الخارجیة خصوصا

  :بحثنا في التساؤل الجوهري اآلتي

 ؟. التجارة الخارجیة هیكلعلى  الشراكة االوروجزائریة اتفاقیة م تتمثل انعكاسات فی      
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  األسئلة الفرعیة التالیة: ندرج تحت هذا التساؤل جملةیو 

  

  ؟تندرج اتفاقیة الشراكة االوروجزائریة التكامل االقتصاديضمن أي مرحلة من مراحل  .1

 ؟ على الواردات هاماهي انعكاسات و ؟ الجزائریة الصادرات هل ساهمت الشراكة االوروجزائریة في زیادة .2

 تجارة ؟الو تحویل أهل أدت اتفاقیة الشراكة االوروجزائریة إلى عملیة خلق  .3

  یذ اتفاق الشراكة؟ فكیف یمكن زیادة الفوائد الناتجة عن تن .4

  

 :البحثفرضیات 

 

 .الخارجیة و االستفادة من المساعدات المالیة تهاالشراكة لتحریر تجار تسعى الجزائر من وراء قبول  .1

  لتكامل االقتصادي.حبیسة المرحلة األولى ل اتفاقیة الشراكةبقیت  .2

الشراكة وزادت صادراتها نحو  إطارضات الجمركیة المطبقة في یالصادرات الجزائریة من التخفاستفادت  .3

 .األوروبياالتحاد 

  زادت الواردات الجزائریة من االتحاد األوروبي نتیجة إلغاء الرسوم الجمركیة. .4

 تجارة.الأدت إلى تحویل بل تجارة اللم تؤدي اتفاقیة الشراكة االوروجزائریة إلى خلق  .5

  

  

  اختیار الموضوع:مبررات 

  هناك مجموعة من الدوافع  أدت بنا إلى معالجة هذا الموضوع دون غیره، نجملها فیما یلي: 

   :دوافع موضوعیة .1

احتالل موضوع الشراكة االورومتوسطیة لصدارة األحداث على المستوى االقتصادي الوطني والدولي في  - 

 الوقت الحاضر.

تناولت تقییم الشراكة من خالل تحلیل آثارها على مستوى قطاع التجارة قلة البحوث والدراسات التي  - 

 الخارجیة في الجزائر.

   :دوافع ذاتیة .2

 .التخصص في مجال التجارة الدولیة هو الدافع الرئیسي في اختیار هذا الموضوع 
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  الشراكة المیل لدراسة العالقات االقتصادیة الدولیة و الرغبة الشخصیة في التعرف أكثر على موضوع

  االورو جزائریة.

 .الشعور بقیمة وأهمیة هذا الموضوع في مجال التجارة الخارجیة الذي یعرف تحوالت وتطورات متالحقة 

  

 أهمیة البحث:

 

تتحدد معالمه بصورة  یة الذي  لمر یستقي الموضوع أهمیة من انه یتناول موضوع الشراكة االورو جزائ - 

نهائیة و الذي له شق تجاري یتمثل في إنشاء منطقة تجارة حرة له آثاره الواضحة على المبادالت التجاریة بین 

الجزائر و االتحاد األوروبي من المهم اإلشارة إلیه، ومنه فان هذه الدارسة جاءت لتسلط الضوء على الجوانب 

االوروجزائریة،  والكشف عن مدى انعكاساتها السلبیة واإلیجابیة على قطاع واألبعاد المختلفة التفاقیة الشراكة 

 التجارة الخارجیة في ظل المرحلة الراهنة.

 

 :أهداف البحث

 

 :یسعى هذا البحث لتحقیق جملة من األهداف یمكن حصرها فیما یلي

 

 عملها وآثارها. محاولة التعرف على ماهیة الشراكة األورومتوسطیة، أهدافها،آلیة  .1

  مراجعة ظاهرة التكامل االقتصادي و انعكاساته على التجارة الخارجیة. .2

 إبراز ایجابیات و سلبیات الشراكة األوروجزائریة بالنسبة لالقتصاد الوطني. .3

تحلیل تطور المبادالت التجاریة بین الجزائر واالتحاد األوروبي، باإلضافة إلى تقدیم نتائج إنشاء منطقة   .4

 التبادل الحر على الصادرات والواردات الجزائریة.

 المساهمة في توفیر دراسات تخص هذه االتفاقیة للباحثین. .5

  

  :منهج البحث

  

في هذا البحث على المنهج الوصفي، حتى نتمكن من وصف وتشخیص وفهم الشراكة  نااعتمدت   

 األورومتوسطیة واإللمام بكل جوانبها و استخالص المالحظات و النتائج.
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و أیضا تم استخدام المنهج التاریخي و الذي من خالله قمنا بعرض التطور التاریخي لسیاسة  التجارة الخارجیة  

  .األوروبيیع وتنفیذ اتفاق الشراكة بین الجزائر و االتحاد و تتبعنا مراحل توق

  اآلثار المختلفة  للشراكة  على التجارة الخارجیة. فة إلى استخدام المنهج التحلیلي بهدف معرفةاباالض

 

 :حدود البحث

في تحلیل هیكل التجارة الخارجیة في الجزائر أي قبل دخول  2013-2003تم تحدید  :اإلطار الزماني .1

  االتفاقیة حیز النفاذ بسنتین و أثناء القیام بعملیة التفكیك الجمركي.

اقتصرت في هذا البحث على دراسة الشراكة األورومتوسطیة بصیغتها الثنائیة أي بین  :اإلطار المكاني .2

  وبي، وأهم تأثیراتها على قطاع التجارة الخارجیة.الجزائر و االتحاد األور 

  :دراسات سابقة في الموضوع

 

من بین الدراسات التي تناولت الجوانب المتعلقة باتفاقیة الشراكة بین الجزائر و االتحاد األوروبي نجد بعض     

 :الدراسات التي تم االطالع علیها

 

، رسالة ماجستیر في العلوم  »االورومتوسطیة الیورو و اتفاقیة الشراكة   « إنصاف قصوري، .1

، هدفت هذه الدراسة إلى معرفة نموذج 2006- 2005االقتصادیة بجامعة محمد خیضر بسكرة للسنة الجامعیة 

من التكتالت الدولیة القائمة و استعراض  أهم األحداث االقتصادیة على الساحة العالمیة كبدء التعامل بالعملة 

و التعرف على التسهیالت و التحسینات التي تقوم بها الدول المتوسطیة العربیة الطالبة  األوروبیة الموحدة،

للشراكة من مزایا و حوافز تهدف إلى تحسین بیئتها االستثماریة و مؤسساتها المالیة و المصرفیة، و توصلت إلى 

امة هیكل اقتصادي متكامل النتائج التالیة انه تحقیق التكامل یكون تدریجیا بخطوات تصحبها إصالحات إلق

اقتصادیات الدول األوروبیة لیست بالرغم من أن  همصیره توحید شتى السیاسات االقتصادیة و المالیة، و أن

 نسخة طبق األصل إال أنها حققت انجاز القرن بتحقیق العملة الموحدة التي تتمیز باالستقرار.

، رسالة ماجستیر  » االوروجزائریة على االقتصاد الجزائرياثر الجانب المالي للشراكة  « شهرة عدیسة،  .2

الدراسة إلى هذه ، هدفت 2008-2007في العلوم االقتصادیة بجامعة محمد خیضر بسكرة للسنة الجامعیة 

تحدید الكیفیات التي یتم من خاللها توجیه المساعدات المالیة في إطار الشراكة للقطاعات المختلفة المكونة 

في تأهیل االقتصاد الوطني  2و میدا  1و إبراز دور هذه المساعدات المالیة في إطار میدا  ،وطنيلالقتصاد ال

و التي تقف كحاجز أما االستغالل األمثل للجانب  ،و التعرض لمختلف العوائق التي یواجهها االقتصاد الوطني
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ا أن عملیة تأهیل االقتصاد الوطني المالي للشراكة االوروجزائریة، و توصلت إلى مجموعة من النتائج لعل أهمه

المؤسسة الجزائریة و حمایتها من المنافسة الشدیدة  أداءفي ظل اتفاقیة الشراكة تعتبر عملیة ضروریة لتحسین 

 الناتجة عن الدخول الحر للسلع األوروبیة في السوق الجزائریة.

، أطروحة دكتوراه  » االورومتوسطیة دراسة تحلیلیة و تقییمیه التفاقیات الشراكة العربیة «جمال عمورة،  .3

، هدف هذا البحث إلى دراسة اآلثار 2006- 2005في العلوم االقتصادیة بجامعة الجزائر للسنة الجامعیة 

االقتصادیة التفاقیات الشراكة على الدول العربیة التي وقعت علیها، وذلك من خالل بعض التجارب كتجربة 

أن هذه اآلثار متشعبة ومتداخلة وتمس عدة میادین وقطاعات اقتصادیة  تونس، المغرب ومصر و الجزائر، وبما

و على  على الصادرات تحدید آثارها مختلفة، فإن هذا البحث هدف إلى تشریح محتوى هذه االتفاقیات و

ئج على موارد میزانیة الدول كما توصلت هذه الدراسة إلى العدید من النتا و آثارهااالستثمار األجنبي المباشر، 

اآلثار  انه بالرغم من المزایا واإلیجابیات التي توفرها اتفاقیات الشراكة إال أنها ال تخلو من العدید من أهمها

لم یكن في صالح الدول  ، الذيالعربیة–استثناء الملف الزراعي من مفاوضات الشراكة األوروبیة السلبیة أبرزها

العربیة المتوسطیة الموقعة على هذه االتفاقیات و ضعف استثمارات دول االتحاد األوروبي في معظم الدول 

العربیة المتوسطیة مقارنة مع العدید من الدول األوروبیة األخرى (دول شرق ووسط أوروبا) ویرجع هذا إلى میل 

ضعف المساعدات المالیة  تحضیرا إلدماجها في االتحاد األوروبي و  االتحاد األوروبي لدول شرق ووسط أوروبا

 والمعونات الفنیة المقدمة للدول العربیة المتوسطیة.

   

 ه بالرغم من أن هذه الدراسات تناولت فكرة الشراكة االوروجزائریة و انعكاساتها على االقتصاد الجزائري إال أن

بحث في هذا الموضوع، كما انه من خالل بحثنا و اطالعنا على هذا تظهر الحاجة إلى المزید من االطالع و ال

 لشراكة االوروجزائریة و أن الدراساتلم تركز على الجانب التجاري لالموضوع وجدنا أن العدید من الدراسات 

خالل تتناوله بذات اآللیة و المنهجیة التي اتبعت في هذه الدراسة، فمن تركز على الجانب التجاري لم لم  التي

  بحثنا هذا حاولنا أن نبرز انعكاسات الشراكة االوروجزائریة على هیكل التجارة الخارجیة في الجزائر.

 

  صعوبـات البحـث: 

 :في إعداد هذا البحث في التي واجهتناتتمثل أهم الصعوبات 

شراكة و بالتحدید الكتب الخاصة بال و خاصة الكتب  المراجع باإلضافة إلى ندرة لموضوع تشعب ا   - 

 .تجارة الخارجیة الجزائریةالانعكاساتها على االوروجزائریة و 

من مصدر إلى آخر، و من جهة إلى أخرى مما یؤدي في بعض األحیان إلى  اإلحصائیات اختالف  - 

 .تناقض في البیانات المتعلقة بالموضوع
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  :البحثمحتوى 

  

  :حیث مقدمة عامة و ثالث فصول و خاتمة عامة إلىالبحث ا یمقسلإلجابة على التساؤالت السابقة قمنا بت   

 

  التجارة الخارجیة الجزائریة في ظل التطورات العالمیة  بعنوان التكامل االقتصادي و واقع :األولالفصل

قمنا في المبحث األول بتسلیط الضوء على التكامل االقتصادي و انعكاساته على التجارة الخارجیة أما المبحث 

بینما المبحث الثالث یبین جهود اندماج الجزائر في الفضاء  التجارة الخارجیة الجزائریةالثاني یستعرض تحریر 

  .تجاري العالمي الجدیدال

  

 ثالث مباحث المبحث  إلىقسم بعنوان اإلطار العام التفاقیة الشراكة االوروجزائریة و  :الفصل الثاني

، أما المبحث الثاني فیبین اتفاق الشراكة بین الجزائر و إطار نظري للشراكة االورومتوسطیةاألول عبارة عن 

  االتحاد األوروبي، أما المبحث الثالث فیبرز الجوانب المالیة والتجاریة التفاق الشراكة االوروجزائریة.

  

 المبحث ثالثة مباحث یضم ، و التجارة الخارجیة في ظل الشراكة االوروجزائریةبعنوان  :الفصل الثالث

آثار الشراكة على بنیة المبادالت یوضح  المبحث الثانيو تطور التجارة الخارجیة في الجزائر  یستعرض األول

  السیاسات المرافقة لنجاح اتفاقیة الشراكة.یتناول في المبحث الثالث و أخیرا ، االوروجزائریة

   

األخیر حاولنا من خالل الخاتمة عرض ما توصلت إلیه هذه الدراسة من نتائج مع طرح تساؤالت  و في   

 .جدیدة قد تشكل مواضیع لدراسات الحقة في هذا الموضوع، تعمل على إثراء الموضوع المعالج

 



 

 

 

 :األول الفصل

واقع و  التكامل االقتصاد�

  في الجزائرالتجارة الخارج�ة 
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  :تمهید

ال قاء  معزل عن  و عدم،في إطار التحرر االقتصاد� تسعى الجزائر إلى االندماج في االقتصاد العالمي

المنظمة العالم$ة للتجارة منذ  إلىمن خالل محاولتها االنضمام ، و یبرز ذلك التطورات االقتصاد$ة العالم$ة

، رغ ة منها في دعم اإلصالحات االقتصاد$ة القائمة و مواصلة تحر5ر التجارة الخارج$ة األخیرةهذه  إنشاء

ومن هذا المنطل? سوف نتطرق . منطقة التجارة الحرة العر;$ة و :ذا انضمامها إلى تماش$ا مع م اد8 المنظمة

  :في هذا الفصل على اآلتي

  

 .على التجارة الخارج�ةانع%اسات التكامل االقتصاد�  :الم"حث األول −

  .تحر-ر التجارة الخارج�ة في الجزائر:الم"حث الثاني −

 .جهود اندماج الجزائر في الفضاء العالمي الجدید:الثالث الم"حث −
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 على التجارة الخارج�ة هوانع%اسات التكامل االقتصاد�:الم"حث األول

 عد الحرب العالم$ة الثان$ة و في النصف الثاني من القرن العشر5ن شهد االقتصاد العالمي تطورا :بیرا في اتساع 

و ذلك  عد ق$ام السوق موضوع  حث و اهتمام خاص في العالم، امل االقتصاد�التك أص حو ، ق نطاق السو 

على النمو االقتصاد� للدولة المتكاملة  أثرهالتكامل و  أهم$ةعلى  أكدتالمشتر:ة التي برهنت و  األورو;$ة

و ، و قد ساهم العدید من االقتصادیین في دراسة ظاهرة التكامل االقتصاد�، و على التجارة الخارج$ة اقتصاد$ا

 .ات التكامل االقتصاد� على التجارة الخارج$ةسوف نحاول عرض انع:اس من هذا المنطل?

 التكامل االقتصاد� ماه�ة:المطلب األول

 طلبو سنر:ز في هذا الممحدود من الدول، :محاولة جزئ$ة لتحر5ر التجارة بین عدد تكامل االقتصاد�الظهر $

  .المختلفة أش:اله :ذلك سوف نتطرق لمقوماته و مزا$اه وأهدافه،مفهوم التكامل االقتصاد�على توض$ح

  أهدافهو التكامل االقتصادی تعر-ف:الفرع األول

التكامل االقتصاد� بین الدول :أحد ابرز األش:ال التي ظهرت لت$سیر العالقات االقتصاد$ة و التجارة  یبرز

ق$ام  الدول$ة  الذات بین المجموعة المتكاملة من الدول، خاصة و أن اتجاها قو$ا برز في الفترات األخیرة نحو

  .أهدافهمثل هذا التكامل و في هذا الصدد سنحاول التعرف على مفهومه و 

 التكامل االقتصاد� تعر-ف :أوال

عمل�ة تنسی= مستمرة متصلة و ص�غة من ص�غ العالقات "االقتصاد�  أنه $عرف  عض االقتصادیین التكامل  

%افة اإلجراءات التي تتف= علیها دولتان "أن التكامل االقتصاد� Q ال عض اآلخر و یر  ،1"االقتصاد�ة الدول�ة

أو أكثر إلزالة القیود على حر%ة التجارة و عناصر اإلنتاج ف�ما بینها و للتنسی= بین س�اساتها "غ�ة تحقی= 

  .2"معدل نمو مرتفع

                                  

  . 199 -198.، ص، ص2009، الدار الجامع$ة، مصر، التجارة الخارج�ةالسید دمحم احمد سر5تي،  1
مذ:رة ماجستیر غیر منشورة في العلوم  ، » الدول�ةدور التكامل االقتصاد� في تفعیل التجارة البین�ة "اإلشارة إلى "عض التجارب « عادل شنیني، 2

 .10.، ص2010/2011،)الجزائر(االقتصاد$ة، تخصص تجارة دول$ة، جامعة غردا$ة 



 ية في الجزائرالفصل األول                                                                           التكامل االقتصادي و واقع التجارة الخارج

 

 
4 

انه تنسی= و انه نوع من اإلدارة، فهو " إلى التكامل االقتصاد� على ∗BalassaBélaسا  الال$بینظر    

و التمییز بین الوحدات االقتصاد�ة التا"عة للدول المختلفة،  إلغاء�قوم على معاییر الغرض منها  ألنهتنسی= 

، و هو یرQ انه 1"قتصاد�ات الوطن�ة%افة الصور المختلفة للتمییز بین اال إلغاءیتمثل في  اإلدارةإذهو نوع من 

یختلفان  إالأنهمامن طب$عة واحدة  :أنهما:انا یبدو و  إنو  أنهمان التكامل و التعاون، ف$قول ن غي التمییز بیی

ن التعاون العمل لتقلیل التمییز فان عمل$ة التكامل االقتصاد� تتضمن اختالفا :م$ا و نوع$ا، فبینما یتضم

الدول$ة المزودة  الس$اسات التجار5ة فمثال االتفاقات  اإلجراءات التي تؤد� إلى إلغاء  عض أو :ل صور التمییز،

، و رغم هذا تعد صورا للتعاون الدولي في حین أن إلغاء الحواجز التجار5ة تعد خطوة نحو التكامل االقتصاد�

إال أن هناك من یرQ  عدم وجود فرق بین التعاون و التكامل،  ف$قول أن ) ال السا$ب(التحدید الواضح من جانب 

فه  أنه مجموعة اإلجراءات و االتفاق$ات المنظمة و القوانین التي تط قها الدول مصطلح التعاون $م:ن وص

على أساس من أفضل$ة   قصد تسهیل انتقال ال ضائع و الخدمات و عناصر اإلنتاج بین الدول األعضاء

  2.المعاملة سواء اتخذت هذه األفضل$ة ش:ال انفراد$ا أو ثنائ$ا أو جماع$ا

  قتصاد�أهداف التكامل اال :ثان�ا

$عد التكامل االقتصاد� بین الدول هدفا  حد ذاته، و إنما توجد أهداف عدیدة تسعى أطرافه إلى تحق$قها من  ال

  :س$اس$ة $م:ن إجمالها ف$ما یلي وهي أهداف اقتصاد$ة و أخرQ  خالل التكامل

 :قتصاد�ةاالهداف األ .1

 :تتمثل فيو تحق$قها لو التي $سعى أ� تكامل اقتصاد� 

یهدف التكامل االقتصاد� في مراحله المتقدمة إلى تقس$م العمل و التخصص اإلنتاجي بین   . أ

، من ضمن اآلل$ات التي تساعد على ذلك إقامة المشروعات الكبیرة الحجم مجموعة األقطار

 إلىالتي تستفید من اتساع نطاق السوق المشتر:ة و وفرات الحجم الكبیر التي تؤد� بدورها 

 .لوحدة المنتجة و تعظ$م الق$مة المضافة لمجتمع التكاملتخف$ض تكلفة ا

                                  

، $عتبر من أوائل االقتصادیین الذین تعرضوا لموضوع 1991و توفي سنة  1928اقتصاد� هنغار� و مستشار البنك الدولي ولد سنة هو  :ب$ال  السا∗

 .القتصاد�  ال حث و التحلیلالتكامل ا
  .207. ، ص2007، الم:تب الجامعي الحدیث، مصر، م"ادئ االقتصاد الدوليإ$مان عط$ة ناصف، هشام دمحم عمارة،  1
  .207. ص ،نفسهمرجع إ$مان عط$ة ناصف، هشام دمحم عمارة،  2
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المساعدة على تطو5ر القدرات التكنولوج$ة و تنمیتها حیث أن إم:ان$ات التكامل تساعد على   . ب

توفیر مصادر التمو5ل المشترك لبرامج ال حوث، :ما یؤد� التكامل إلى ز5ادة المنافسة و الكفاءة 

 .اإلنتاج$ة

األطراف المشتر:ة مر:زا تفاوض$ا قو$ا $ستط$ع من خالله الحصول  $:سب التكامل لمجموعة  . ت

:ما أن االقتصاد الصغیر منفردا ال $م:نه  ،على شروf أفضل في مجاالت الت ادل التجار� 

 1.حشد الموارد الكاف$ة لبلورة منتجات حدیثة أو تحسین المنتجات الحال$ة

على مزا$ا اإلنتاج و $شجع التكتل على  الرغ ة في تامین الوصول إلى األسواق الكبرQ للحصول  . ث

 .توج$ه االستثمارات توجیها اقتصاد$ا سل$ما، و إعادة التكو5ن الحر للسلع و رأس المال و العمل

أهداف التكامل  النس ة للدول الصناع$ة االستفادة من عوائد الكفاءة الناجمة عن إزالة العوائ?   . ج

ز5ادة حجم التجارة اإلقل$م$ة للبلدان األعضاء، و  المفروضة على األنشطة االقتصاد$ة القائمة و

توس$ع نطاق السوق أمام المشروعات في :ل دولة من الدول األعضاء، هذا االتساع الذ� 

أما الهدف الرئ$سي اإلنتاج الكبیرة و مزا$ا التخصص،  $سمح  االستفادة  ما یتحق? من وفرات

 2.االقتصاد$ة الذ� تسعى لتحق$قه الدول النام$ة تحقی? التنم$ة

 

 :س�اس�ةالهداف األ .2

  :، نجملها ف$مایليأهداف س$اس$ةاالقتصاد�  كامل$:ون وراء الت قد أح$انا

تقلیل المنازعات بین الدول األعضاء في المنطقة التكامل$ة و القضاء على العنصر5ة ف$ما   . أ

  .بینهم

 . النظر تجاه المشاكل و الصراعات الدول$ة التقر5ب بین المواقف و وجهات  . ب

یهدف التكامل إلى تكو5ن مدخل للتعاون األمني و الدفاع المشترك في ظروف العدوان و   . ت

 3.الحروب اإلقل$م$ة و الدول$ة

                                  

  .220 – 219.إ$مان عط$ة ناصف، هشام دمحم عمارة، مرجع ساب?، ص، ص 1
في العلوم الس$اس$ة، تخصص عالقات غیر منشورة ، مذ:رة ماجستیر  » اثر التكتالت االقتصاد�ة اإلقل�م�ة على تحر-ر التجارة الدول�ة« شحاب، نوال  2

  .20.، ص2009/2010، )الجزائر(، 3دول$ة، جامعة الجزائر
  .220. إ$مان عط$ة ناصف، هشام دمحم عمارة، مرجع ساب?، ص 3
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قد $:ون الهدف من وراء التكامل االقتصاد� الرغ ة في تكو5ن وحدة عس:ر5ة بین الدول   . ث

 عد  األورو;یینجي، و من أمثلة ذلك ما نادQ  ه المف:ر5ن األعضاء في مواجهة العالم الخار 

عس:ر5ة س$اس$ة في  أهدافهااقتصاد� و  أساسها أورو;$ةالحرب العالم$ة الثان$ة لق$ام وحدة 

 1.مواجهة القوQ العالم$ة

 مزا�اهمقومات التكامل و  :الفرع الثاني

أن تحقی? التكامل االقتصاد� ین غي أن $ستند إلى مقومات $قوم على أساسها، و من هذه المقومات منها  الشك

التكامل و  ما هو اقتصاد� و منها ما هو س$اسي و أخرQ اجتماع$ة و ثقاف$ة رغم أهمیتها في تش:یل أساس

هذا ما سوف ها  موضوع ال حث الرت اط، إال انه الذ� یهمنا هو التر:یز على المقومات االقتصاد$ة نجاحه

  .نتطرق إل$ه

  مقومات التكامل االقتصاد� :أوال

  :ما $أتي االقتصاد� من المقومات االقتصاد$ة للتكامل

ذلك أن هذا المقوم $عتبر أساسا مهما $ستند إل$ه التكامل االقتصاد� في  :توفر الموارد الطب�ع�ة .1

 إلىلمش:الت التي تواجهها و المتصلة تتجاوز  عض الدول ا أنق$امه و نجاحه،  حیث $م:ن 

 عض الدول  إذأن عض الموارد الطب$ع$ة في حالة وجود مثل هذا التكامل،  إلىاالفتقار النسبي 

الزراعي، في  اإلنتاجمائ$ة وفیرة :ما یتاح معها ز5ادة في إم:انات زراع$ة واسعة و تتوفر لدیها 

 أخرQ لتطور الصناعة، و  أساساتش:ل  أنثروات معدن$ة $م:ن  اآلخرحین تتوافر لدQ ال عض 

، و هذا ما یوفر أساسا مالئما تستند عل$ه یتوفر فیها المناخ المناسب الن تكون بلدا س$اح$ا

عمل$ة التكامل، و  التالي التوسع في األنشطة االقتصاد$ة بین الدول المتكاملة $فرض توفر هذه 

  .توسع في هذه األنشطةالموارد الطب$ع$ة و في غ$ابها یؤد� إلى إعاقة ال

التكامل االقتصاد� حتى یوفر للدول المتكاملة عائدا اكبر  أنالشك :التخصص و تقس�م العمل .2

المیزة  أساسعلى  اإلنتاج و تقس$م العمل الذ� $سمح بوفرات التخصص إلى$ستند  أنین غي 

ساس مهم لق$ام ة من الدول المتكاملة، و الشك أن هذا $عتبر أالنسب$ة التي تتمتع بها :ل دول

عدم توفر التخصص و تقس$م العمل یؤد�  أنالتكامل و د$مومته و نجاحه و فاعلیته، في حین 

                                  

  . 21.، مرجع ساب?، صنوال شحاب 1
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 إلىفي الدول المتكاملة  حیث $قود  القائمة في الدول المتكاملة اإلنتاج$ةتنافس المشروعات  إلى

 إطاریل في تضررها، و لذلك فان تنظ$م المنافسة من خالل التخصص و تقس$م العمل هو البد

  .و الحصول على منافع اكبر األضرارالتكامل لتالفي 

یبرز هذا المقوم للتكامل :عنصر هام في نجاحه و  :توفر طرق و وسائل النقل و االتصال .3

فان مدQ  اإلنتاجتوفرت الحر5ة في انتقال السلع و الخدمات و عناصر  إنحتى و  ألنهفعالیته، 

ائل نقل و اتصال لما افتقرت الدول المتكاملة إلى طرق و وسطاالتكامل و فاعلیته ت قى محدودة 

ضعف مدQ االستفادة من مزا$ا التخصص و تقس$م العمل  إلىو هذا یؤد�  ةمتقدمة و رخ$ص

:لفة النقل  أنإضافة،  حیث اإلنتاجبین الدول المتكاملة القائمة على التكالیف النسب$ة في 

المرت l  :لفة اكبر و :فاءة اقل و قدرة اكبر  األعلىالسعر و منه $ص ح السعر  إلىالمرتفعة 

و منه ضعف أو  على التنافس و هذا معناه تضرر المنتج الكفء نتیجة تكالیف النقل المرتفعة

 1.غ$اب طرق و وسائل النقل $عی? إلى حد :بیر التكامل بین الدول

خص العمل و رأس المال، تتمثل في حر5ة انتقال عناصر اإلنتاج و  األ :توفیر األید� العاملة .4

 معنى حر5ة انتقال األشخاص بین :افة الدول المتكاملة لل حث عن فرص االستخدام المناس ة، 

و بهذا یتم استخدام :فا للید العاملة مما یؤد� إلى تنم$ة الموارد و ز5ادة حجمها و  التالي رفع 

 .مستوQ المع$شة في دول التكامل

من أهم العوامل  حیث توفر اإلدارة الس$اس$ة یؤد� إلى إزالة  وه:توفر المناخ الس�اسي المالئم .5

الحواجز في وجه التكامل، فأما ضعفها فیؤد� للع:س  حیث أن تقارب وجهات النظر بین 

 2.القادة الس$اسیین یخل? جو من الثقة و ت ادل األف:ار

  التكامل االقتصاد� مزا�ا :ثان�ا

$م:ن أن تكون في جانبها  التي ، والمتكاملة اقتصاد$ى الدول اأن تعود علمنافع التي $م:ن الفي تتمثل 

 :االقتصاد� :ما $أتي

                                  

  .179 -177.، ص، ص2001، )األردن(، مؤسسة الوراق للنشر و التوز5ع، عمانالعالقات االقتصاد�ة الدول�ةفل$ح حسن خلف،  1
 .18.عادة شنیني، مرجع ساب?، ص2
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منتجات الدول المتكاملة،  أمامفي الوقت الذ� یوفر التكامل سوق واسعة  :اتساع حجم السوق  .1

المشروعات  سبب توفر الطلب الذ� $م:ن من تحقی? الحافز  إنتاجاتساع  إلىو هذا ما یؤد� 

الموارد و الطاقات اإلنتاج$ة القائمة و  على هذا التوسع، و یراف? ذلك من ز5ادة درجة استخدام

 الذات غیر المستغل منها خاصة في الدول النام$ة، إضافة إلى سعة السوق یت$ح حجم :بیر 

وحدة الواحدة و  التالي األسعار و من ثم القدرة على من اإلنتاج، تقل معها :لفة إنتاج ال

المنافسة، و $م:ن أن یتم ذلك ال على الدول المتكاملة فحسب، و إنما $م:ن أن $متد األمر إلى 

 Qما أن اتساع حجم السوق یت$ح درجة اكبر من تصدیر المنتجات إلى الدول األخر: ،

یزات النسب$ة التي تتمتع بها :ل دولة التخصص و تقس$م العمل  حیث یتم االنتفاع من الم

 .عضو في التكامل االقتصاد�

إن التكامل  ح:م توس$عه للسوق، و من ثم تحفیزه على التوسع في اإلنتاج و  :ز-ادة التشغیل .2

النشاطات االقتصاد$ة اعتمادا على ذلك فانه یت$ح قدرا اكبر من فرص للتشغیل اكبر :ون سوق 

، و  التالي فان حدة و إنما على مجموعة من الدول المتكاملةالعمل ال تقتصر على دولة وا

  .التكامل $م:ن أن $ساهم في الحد من ال طالة

 االعتماد على عناصر اإلنتاج األكثر وفرة  عد التكامل االقتصاد� حیث  :ز-ادة معدل النمو .3

و قدر اكبر  العمل$ة اإلنتاج$ة ال تص ح مقیدة، و بذلك یتوفر لها قدر اكبر من رؤوس األموال

من األید� العاملة و  الذات الماهرة و الفن$ة منها، و قدرات تنظ$م$ة و إدار5ة اكبر و هذا ما 

 .∗و الدخل القومي ∗یوفر ز5ادة في اإلنتاج$ة  الش:ل الذ� $حق? نموا في الناتج

 ما أن الدول النام$ة عاجزة  ش:ل منفرد عن إقامة قاعدة  :تطو-ر القاعدة التكنولوج�ة .4

، و  الش:ل الذ� ، لذلك فان التكامل $م:ن أن یت$ح قدرات اكبر في هذه الجوانبتكنولوج$ة ذات$ة

$م:ن أن $ساهم في إقامة قاعدة تكنولوج$ة ذات$ة قادرة على االستجا ة لالحت$اجات المحل$ة، و 

 1 .على اإلنتاج و منه القدرة على النموبذلك تتوفر لالقتصاد القدرة 

تقوم الدول المتكاملة اقتصاد$ا بز5ادة الت ادل التجار� :تخفیف العبء على میزان المدفوعات .5

ف$ما بینها، و تخفض من وارداتها من العالم الخارجي، و بذلك تعوض ز5ادة الت ادل التجار� 

                                  

  .فترة زمن$ة معینة عادة ما تكون سنة هو مجموع الق$مة النقد$ة للسلع و الخدمات التي تم إنتاجها أو تقد$مها للمجتمع خالل : الناتج القومي∗
  .هو مجموع الم الغ و اإلیرادات التي تحصل علیها دولة خالل سنة : الدخل القومي∗
 . 184- 180.فل$ح حسن خلف، مرجع ساب?، ص، ص1



 ية في الجزائرالفصل األول                                                                           التكامل االقتصادي و واقع التجارة الخارج

 

 
9 

عالم الخارجي  عمالت أجنب$ة، و هذا ما بین الدول المتكاملة عن الحاجة إلى االستیراد من ال

 .المدفوعاتیؤد� إلى تخفیف العبء على مواز5ن 

من مزا$ا التكامل االقتصاد�، انه $منح الدول المتكاملة من القوة ما  :ز-ادة القوة التفاوض�ة .6

تح:م الدول  إلىیجعلها قادرة على المساومة لتحقی? مصالحها، فالتكامل االقتصاد� یؤد� 

مجتمعین في نس ة من التجارة الدول$ة اكبر من تلك التي تتح:م فیها :ل دولة على  األعضاء

حدة، و یترتب على ز5ادة قدرة المساومة تحسین و :فاءة الت ادل التجار� مع العالم الخارجي، 

 أسعارترفع من  أناقل، :ما $م:نها   أسعارحیث تستط$ع دول التكامل الحصول على واردات 

الذ� یجعل م ادالتها  األمرالخارج$ة،  األسواقالنعدام المنافسة ف$ما بینها في  صادراتها نظرا

 1.وضع أفضلفي التجار5ة 

  أش%ال التكامل االقتصاد�:الفرع الثالث

متدرجة حسب درجة التكامل االقتصاد� بین الدول،  مختلفة أش:العدة  دولیتخذ التكامل االقتصاد� بین ال

ثانیها منطقة التجارة الحرة، و ثالثها االتحاد الجمر:ي، و را عها السوق المشتر:ة، و فأولها منطقة التفضیل، و 

  .خامسها االتحاد االقتصاد� و سوف نتناول :ل ش:ل من أش:ال التكامل االقتصاد�

 منطقة التفضیل:أوال

على الدول  مناتفاق مجموعة "و $قصد  هم التكاملي، درجات السل أولىالتكامل  أش:ال$عد هذا الش:ل من 

تخف�ض معدالت الرسوم الجمر%�ة المفروضة على تجارة السلع و الخدمات ف�ما بینها، مع االحتفاQ "معدالت 

و من األمثلة التار5خ$ة لنظام ، 2"الرسوم الجمر%�ة على تجارة السلع و الخدمات مع الدول األخرR ثابتة

ء على إلغا 1948في عام ) OEEC(األورو;يل$ه دول منظمة التعاون االقتصاد� التفضیل هو ما اتفقت ع

منطقة " م ادالتهم التجار5ة، و أ$ضا من هذه األمثلة ما أطل? عل$ه نظام الحصص الذ� :انت تخضع له 

                                  

مذ:رة ماجستیر غیر منشورة في  ،» )Uيدراسة حالة االتحاد األورو (تأثیر التكتالت االقتصاد�ة اإلقل�م�ة على حر%ة التجارة الدول�ة  « عائشة خلوفي،1

 .58-57.، ص، ص2011/2012، )الجزائر(تخصص اقتصاد$ات األعمال و التجارة الدول$ة، جامعة فرحات ع اس، سطیف  العلوم االقتصاد$ة،
  .200.السید دمحم احمد السر5تي، مرجع ساب?، ص 2
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الذ� اتفقت ف$ه مجموعة من الدول على أن $عطى ال عض امت$ازات جمر:$ة مت ادلة و هو ما عرف " الكومنولث

  1 :و یتمیز هذا الش:ل التكاملي  مایلي آنذاك نظام التفضیل اإلمبراطور�،

$عني هذا الش:ل التكاملي بتخف$ض القیود الجمر:$ة و غیرها دون إلغائها فهي تعد نوعا من المعامالت  .1

 .التفضیل$ة الجمر:$ة التي ترمي إلى ز5ادة الت ادل التجار� بین دولتین أو أكثر

5ة المتعلقة بت ادل السلع العین$ة فقl و ال تمتد ینصب هذا الش:ل من أش:ال التكامل على الناح$ة التجار  .2

 .لتشمل الجانب النقد�

تحتفv الدول األعضاء في المنطقة  س$اساتها القطر5ة في المجاالت الجمر:$ة و غیر الجمر:$ة دون  .3

 .الدخول في ترتی ات مشتر:ة مع  اقي الدول األعضاء

 منطقة التجارة الحرة:ثان�ا

جمع اقتصاد� بین ت"و هي ع ارة عن  ،درجة أعلى من التكامل من منطقة التفضیلة منطقة التجارة الحر  و تمثل

، یتم "موج"ه تحر-ر التجارة ف�ما بین هذه الدول من %افة الحواجز الجمر%�ة و القیود مجموعة من الدول

بهدف تحقی= ، و ذلك لجمر%�ة إزاء الدول خارج المنطقة، مع احتفاQ %ل دولة بتعر-فتها ااألخرR على التجارة

وهنا تلتزم :ل دولة عضو بإلغاء )2(."منافع اقتصاد�ة تتمثل في تعظ�م اإلنتاج و حجم التجارة بین دول المنطقة

و  التالي تتمتع صادرات :ل دولة بإعفاء جمر:ي تام :افة القیود على الواردات من الدول األطراف في االتفاق$ة، 

في فرض الرسوم الجمر:$ة على ما تستورده من الدول األخرQ  في الدول األخرQ، و لكل دولة مشتر:ة الح?

  3.غیر األعضاء في المنطقة دون االلتزام بتعر5فة جمر:$ة موحدة

من س عة دول  1960و من أمثلة ذلك منطقة التجارة الحرة لدول غرب أورو ا و التي تكونت في عام 

و منطقة التجارة الحرة ألمر5:ا ) غال، السو5د، سو$سراالمملكة المتحدة، النمسا، الدنمارك، النرو5ج، البرت(: هي

من الوال$ات المتحدة األمر5:$ة و :ندا و الم:س$ك :ذلك منطقة تجارة حرة  1993الشمال$ة و التي تكونت عام 

 4.عر;$ة

                                  

 .236 -235.إ$مان عط$ة ناصف، هشام دمحم عمارة،  مرجع ساب?، ص، ص1
  .29.حسین عمر ، مرجع ساب?، ص2
  .310.، ص2003، الفتح للط اعة و النشر،  مصر، العالقات االقتصاد�ة الدول�ةز5نب حسین عوض هللا، 3
  .202-201. السید دمحم احمد السر5تي، مرجع ساب?، ص4
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 االتحاد الجمر%ي:ثالثا

مع الش:ل الساب?  $شت هو بر االتحاد الجمر:ي عن درجة أعلى من درجات التكامل من منطقة التجارة الحرة،$ع

من حیث إلغائه الرسوم الجمر:$ة و القیود الكم$ة و اإلدار5ة على الواردات ف$ما بین ) منطقة التجارة الحرة (

أ� في مواجهة الدول الدول األعضاء فضال عن توحید التعر5فة الجمر:$ة الخاصة  االتحاد في مواجهة الخارج 

نوع من التنسی?  إیجادي عن منطقة التجارة الحرة في انه $عمل على و یختلف االتحاد الجمر: 1،غیر أعضاء

، و $ساعد االتحاد الجمر:ي أعضاءمن حیث الس$اسة التجار5ة المت عة اتجاه الدول غیر  األعضاءبین الدول 

  النس ة لسلع الدول الداخلة في االتحاد الجمر:ي، :ما $ساعد على تقس$م العمل بینعلى توس$ع نطاق السوق 

و من الدول األعضاء،  حیث تستفید :ل دولة من المزا$ا النسب$ة التي تتمتع بها في إنتاج السلع و الخدمات، 

في لندن سنة تأسس أشهر األمثلة على ذلك اتحاد البنلو:س بین :ل من بلج$:ا و هولندا و لو:سمبورغ 

من ألمان$ا  �1957 تكون في عام و االتحاد األورو;ي الذ، )و اآلن هو جزء من االتحاد األورو;ي (1944

  2.الغر;$ة و فرنسا و ا$طال$ا و بلج$:ا و لو:سمبورغ و هوالندا

  السوق المشتر%ة:را"عا

تص ح  و  مقتضى هذا الش:لتعتبر السوق المشتر:ة درجة أعلى من درجات التكامل من االتحاد الجمر:ي، 

روf االتحاد االقتصاد� یتعین إنشاء سلطة اقتصاد$ات الدول األعضاء :اقتصاد واحد، فإلى جانب تحق? ش

و  التالي إزالة :افة القیود أ$ضا على  3عل$ا تكون قراراتها في الشؤون االقتصاد$ة ملزمة لجم$ع الدول األعضاء،

منزلة السوق المشتر:ة ) UE(حر5ة انتقال العمل و رأس المال بین الدول األعضاء، و قد حق? االتحاد األورو;ي 

 1992.4سنة في أواخر 

 

 

  

                                  

  .310. ز5نب حسین عوض هللا، مرجع ساب?، ص1
  .204. السید دمحم احمد السر5تي، مرجع ساب?، ص 2
  .311. ز5نب حسین عوض هللا، مرجع ساب?، ص 3
  .152.، ص2001، )مصر(، الدار الجامع$ة، اإلس:ندر5ة االقتصاد الدولي التجارة الخارج�ة و التمو-ل:امل  :ر�، 4
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 االتحاد االقتصاد� :خامسا

ت التكامل االقتصاد�، یذهب ا عد أكثر عن طر5? تنسی? أو حتى توحید $عتبر االتحاد االقتصاد� أعلى درجا

ل هو الوال$ات المتحدة الس$اسات النقد$ة و المال$ة للدول األعضاء، و مثال على اتحاد اقتصاد� و نقد� :ام

  1.األمر5:$ة

  :توض$ح خصائص :ل من ش:ل من أش:ال التكامل االقتصاد� المذ:ورة سا قا من خالل الجدول التالي و $م:ن

  أهم أش:ال التكامل االقتصاد� :)01-01(جدول رقم

تخف$ض الرسوم   أش:ال التكامل

بین  الجمر:$ة

  دول التكامل

إلغاء الرسوم 

بین  الجمر:$ة

  دول التكامل

توحید التعر5فة 

بین  الجمر:$ة

  دول التكامل

حر5ة انتقال 

 عناصر اإلنتاج

بین دول 

  التكامل

و تنسی? 

الس$اسات توحید

بین  االقتصاد$ة

  دول التكامل

المنطقة 

  التفضیل$ة

X         

منطقة تجارة 

  حرة

X  X        

      X  X  X  اتحاد جمر:ي

    X  X  X  X  سوق مشتر:ة

  X  X  X  X  X  اتحاد اقتصاد�

  .على المعط$ات السا قة من إعداد الطال ة بناءا :المصدر

ة حل، و المر )shallow intégration(حیث تمثل أش:ال التكامل األر;عة األولى ما $سمى  التكامل السطحي   

، و $شیر التكامل السطحي إلى مراحل التكامل التي تقتصر على )Deep intégration(التكامل العمی? األخیرة

أما التكامل العمی? یتجاوز غیر جمر:$ة بین الدول األعضاء،  قضا$ا القیود التجار5ة من حواجز جمر:$ة و

  2.إلى قضا$ا التوفی? في الس$اسات بین الدول األعضاء القضا$ا المتعلقة بتحر5ر التجارة

                                  

  .153.:امل  :ر�، مرجع ساب?، ص 1
  .70-69. عائشة خلوفي، مرجع ساب?، ص، ص 2
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إذ $م:ن لمجموعة معینة من و لتحقی? التكامل االقتصاد� ال $عني  الضرورة إت اع المراحل السا قة  التعاقب، 

و إذا  ،لمستوQ المناسب و الذ� یتناسب مع المعط$ات االقتصاد$ة و االجتماع$ة الخاصة بهاتختار ا الدول أن

قررت مجموعة من الدول عقد اتفاق$ة تفضیل$ة ف$ما بینها  التأكید سوف ینتج آثار و انع:اسات على اقتصادها و 

 .الخارج$ة هذا ما سوف نحاول التر:یز عل$ه في المطلب الموالي ارتهاتجعلى 

  االقتصاد�ل للتكام المصاح"ة االقتصاد�ةاآلثار :المطلب الثاني

اقتصاد$ة على الدول األعضاء في أ� ش:ل من أش:اله حتى و لو :ان آثار یترتب على التكامل االقتصاد� 

ا سطها و أ$ضا على الدول األخرQ بخالف الدول األعضاء، و تقسم إلى قسمین مهمین و أساسیین و 

  . التفصیل إلیهاتطرق و في هذا الصددنحاول الو اآلثار الحر:$ة اآلثار الساكنة:هما

  اآلثار الساكنة:الفرع األول

، Viner(1950)إن منطقة التجارة الحرة هي احد أش:ال التكامل االقتصاد� الذ� وضع األساس النظر� لها   

و الذ� ر:ز على آثار تحر5ر التجارة ف$ما بین الدول األعضاء من ناح$ة، و الحما$ة تجاه الدول غیر أعضاء 

خل? التجارة  Vinerمن ناح$ة أخرQ، و من خالل المقابلة بین حر5ة التجارة و الحما$ة ینتج ما أطل? عل$ه 

Trade Création  و تحو5ل التجارةTrade diversion1لمنطل? نحاول التطرق  التفصیل عن ، و من هذا ا

  . هاذین األثر5ن

 تجارةالخل=  :أوال

الدولة العضو في احد أش:ال التكامل االقتصاد� في استهالكها لسلعة معینة  $حدث خل? التجارة عندما تعتمد

لكن  عد  و ذلك قبل ق$ام اتفاق$ة التكامل االقتصاد�، و) غیر :فؤ اقتصاد$ا(على إنتاجها المحلي الغیر فعال 

ق$ام اتفاق$ة التكامل االقتصاد� تقوم هذه الدولة العضو  استیراد هذه السلعة من شر:ات في دولة عضو في 

اقتصاد$ا  الكفءاالتفاق$ة تنتج هذه السلعة  طرق أكثر :فاءة و اقل تكلفة، و ه:ذا نجد أن اإلنتاج المحلي غیر 

و من دولة عضو أ$ضا،  كثر :فاءة اقتصاد$ا و األقل تكلفةلدولة عضو قد توقف و تم استبداله بنفس اإلنتاج األ

                                  

  .199.، ص2000/2001، ، الدار الجامع$ة، مصراقتصاد�ة معاصرة العولمة و قضا�اعمر صقر، 1
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و نظرا الن هذا اإلنتاج لم $ستورد من دولة غیر عضو قبل ق$ام التكامل االقتصاد�، فان األجانب غیر 

 1.األعضاء في اتفاق$ة التكامل االقتصاد� ال $فقدون شیئا من صادراتهم

و ) B(و ) A( افتراض أن العالم م:ون من ثالث بلدان التاليو $م:ن توض$ح حالة خل? تجارة  المثال العدد� 

)C ( و أن لكل منها منحن$ات عرض و طلب على سلعة متجانسة تنتج في صناعة معینة، و لنفترض أن

الذ� $عتبر بلدا ) A(البلد سنتت ع التحلیل من زاو$ة ، و قاما بإنشاء منطقة تجارة حرة بینهما) B(و ) A(البلدین 

) A(البلد  أن، و )C(و ) B(فیها على ع:س البلدین  التأثیرالعالم$ة :متلقي و ال $ملك  $أخذاألسعارصغیرا 

$فرض قیود تعر5ف$ة على مستورداته من البلدین اآلخر5ن قبل الدخول في منطقة التجارة الحرة مع احد 

  2 :حیثشر:ائه

1. )PB ( و)PC (ة التي $ستوردها البلد أسعار العرض في حالة التجارة الحرة للسلعة المعن$)A ( من

 ).C(و ) B(البلدین 

2.  vن خالل الش:ل أن البلدمنالح)C ( سعر اقل من البلدین اآلخر5نالسلعة قادر على توفیر . 

و هذه التعر5فة ترفع ) C(و ) B($فرض تعر5فة محددة على المستوردات من البلدین ) A( افتراض أن  .3

السعر ما  أنو مقدار التعر5فة مؤشر بخطین متقاطعین، نالحPCt vو PBtإلى ) A(أسعار العرض في البلد 

من الش:ل نالحv أن التعر5فة تمثل ، :ما انه في الحالة التي هي من قبل5فة هو اقل في حالة منه  عد التعر 

t*=PCt-PC=PBt-PB. 

فان هذا ر5ن لذااقل من البلدین اآلخ) A( ما انه مع وجود القیود التعر5ف$ة یبدو سعر المنتج في البلد  .4

البلد لن $قوم  استیراد هذه السلعة و س$قوم العرض المحلي بتغط$ة الطلب المحلي، و بهذا فان التعر5فة من النوع 

 .prohibitive tarif∗الذ� $عرف  التعر5فة المانعة

5ل سیز ) A(، فان )منطقة تجارة حرة(قررا االلتزام  اتفاق$ة تجار5ة تفضیل$ة ) B(و ) A( افتراض أن  .5

ق$امه االستیراد  الذ� سیترتب عل$ه األمر) C(و ی قي علیها في ) B(القیود التعر5ف$ة من مستورداته على البلد 

 .من السلعة S2-D2من البلد العضو الكم$ة 

                                  

-412.، ص، ص2007، )األردن(، دار المسیرة للنشر و التوز5ع و الط اعة، عمان االقتصاد الدولي نظر-ات و س�اساتعلي عبد الفتاح أبو شرار، 1

413.  
  .184. ، ص2010للنشر و التوز5ع، األردن، ، إثراء االقتصاد الدولي النظر-ة و التطب�قاتهجیر عدنان ز:ي أمین، 2
وهي التعر5فة التي تؤد� إلى مساواة سعر السلعة المستوردة مع سعر السلعة الوطن$ة أو تز5د علیها، وهو ش:ل : Prohibitive Tarif التعر5فة المانعة ∗

  .متطرف یراد منه منع استیراد هذه السلعة والتعو$ض عنها  المنتج المحلي
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أص ح $ستورد :م$ة من هذه السلعة من مصدر اقل تكلفة و ل$س 

الش:ل الموالي یبین منحن$ات عرض و  و

  تجارة

  

  .185.ص، 2010، إثراء للنشر و التوز5ع، األردن، 

) A(المنطقة التجار5ة الحرة على الرفاه$ة االقتصاد$ة في البلد 

+(a+b+c) فائض المنتج $مثل ،-a ،

 اثر فرض التعر5فة $قاس من خالل ما $حدث من

المساحة الواقعة تحت منحنى الطلب، و هذا الفائض ینحصر بین 

انخفاض سعر السلعة من مستواه  أنالسعر السائد و أعلى سعر مم:ن للسلعة، و یبدو جل$ا من الش:ل الساب? 

ز5ادة فائض المستهلك  المساحة 

::ل $قتضي التعرف على ما طرا من تغیرات 

 Qعلى وضع المنتج من جهة و على العوائد الضر5ب$ة للح:ومة التي توجه لإلنفاق على المجتمع من جهة أخر، 

$مثل م:سب للمستهلك من جهة و خسارة للمنتج من جهة 

 سبب عدم تم:نهم من مجاراة السعر الجدید المنخفض، و انخفاض 
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أص ح $ستورد :م$ة من هذه السلعة من مصدر اقل تكلفة و ل$س ) A(و هذا ما $عن$ه خل? تجارة إذا أن البلد 

و تجارة ما :انت لتقوم لوال ق$ام المنطقة التجار5ة التفضیل$ة

  

تجارةالحالة خل?  : )01-01(ش:ل رقم

، إثراء للنشر و التوز5ع، األردن، االقتصاد الدولي النظر-ة و التطب�قاتهجیر عدنان ز:ي أمین، 

المنطقة التجار5ة الحرة على الرفاه$ة االقتصاد$ة في البلد خل? مهم في هذا الس$اق هو التحر� عن آثار 

(a+b+c)+تتمثل في فائض المستهلك الذ� $مثل اآلثار في المثال الساب? و هذه 

اثر فرض التعر5فة $قاس من خالل ما $حدث من و منه، (b+c)+و الرفاه$ة الوطن$ة تمثل 

المساحة الواقعة تحت منحنى الطلب، و هذا الفائض ینحصر بین تغییر على فائض المستهلك الذ� $مثل 

السعر السائد و أعلى سعر مم:ن للسلعة، و یبدو جل$ا من الش:ل الساب? 

ز5ادة فائض المستهلك  المساحة  أدىإلى عد ق$ام المنطقة التجار5ة قد  PBمستواه الحالي 

::ل $قتضي التعرف على ما طرا من تغیرات  على رفاه$ة المجتمع األثرتحدید حصیلة هذا 

 Qعلى وضع المنتج من جهة و على العوائد الضر5ب$ة للح:ومة التي توجه لإلنفاق على المجتمع من جهة أخر

$مثل م:سب للمستهلك من جهة و خسارة للمنتج من جهة  aو منه ما هو جزء من هذا الفائض و هو المساحة 

 سبب عدم تم:نهم من مجاراة السعر الجدید المنخفض، و انخفاض  اإلنتاجلتوقف  عض المنتجین عن 
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و هذا ما $عن$ه خل? تجارة إذا أن البلد 

تجارة ما :انت لتقوم لوال ق$ام المنطقة التجار5ة التفضیل$ةاألقل و هذه ال

  :طلب السلعة المعن$ة

هجیر عدنان ز:ي أمین،  :المصدر

مهم في هذا الس$اق هو التحر� عن آثار ال

في المثال الساب? و هذه 

و الرفاه$ة الوطن$ة تمثل  0عوائد الح:ومة 

تغییر على فائض المستهلك الذ� $مثل 

السعر السائد و أعلى سعر مم:ن للسلعة، و یبدو جل$ا من الش:ل الساب? 

مستواه الحالي  إلىPAالساب? 

a+b+c)( ،تحدید حصیلة هذا  إالأن

 Qعلى وضع المنتج من جهة و على العوائد الضر5ب$ة للح:ومة التي توجه لإلنفاق على المجتمع من جهة أخر

و منه ما هو جزء من هذا الفائض و هو المساحة 

 Qلتوقف  عض المنتجین عن  أخر
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 عض  إغالقال طالة و  سیترتب عل$ه ز5ادة األمرو هذا  S2إلى S1الكم$ة المعروضة المنتجة محل$ا من

 أوٕازالتهاتخف$ض التعر5فة  أنمسالة العوائد الح:وم$ة فمن المعروف  أما، األر;احالمصانع المحل$ة و انخفاض 

من حالة التعر5فة المانعة، حیث لم تكن هناك عوائد  أننابدأنا، و لكن حیث یترتب عل$ه انخفاض في عوائد الدولة

م:ن ق$اس األثر النتائج ت ، و على هذا األساس هذهانخفاض عوائد الدولة إلىالتعر5فة لم یؤد  إزالةفان  أصال

على رفاه$ة المجتمع من خالل الجمع بین الم:اسب و الخسائر، و هذا یوضح أن حصیلة األثر یتضمن 

و الم:سب في :فاءة االستهالك  bم:ونین ایجابیین هما الم:سب في :فاءة اإلنتاج المحلي المتمثل  المساحة 

و هذا $عني انه لو تم إنشاء منطقة تجارة حرة و ترتب علیها ظهور حالة خل? تجارة  ،cالمتمثل في المساحة 

  1.فانه ین غي أن تكون الحصیلة الصاف$ة ذات األثر موجب على الرفاه$ة االقتصاد$ة للمجتمع

أش:ال التكامل اقتصاد� إلى خل? تجارة و ز5ادة في و لكن تحت أ� ظروف $حتمل أن یؤد� أ� ش:ل من    

  .الرفاهة ؟

  2:و عل$ه الشروf األكثر احتماال أن تؤد� إلى ز5ادة الرفاهة نجملها في التالي

:لما :انت الرسوم الجمر:$ة للدول األعضاء قبل تكو5ن االتحاد مرتفعة، :لما زاد احتمال خل? تجارة في  .1

 .الوارداتمنتجات :انت ق ال محم$ة ضد 

:لما :انت اقتصاد$ات الدول األعضاء متنافسة بدال من أن تكون متكاملة، عندئذ ستكون هناك فرص  .2

اكبر للتخصص في اإلنتاج و خل? للتجارة مع تكو5ن التكامل االقتصاد�، و بناء عل$ه التكامل االقتصاد� 

منه بواسطة دولة صناع$ة و أخرQ كون بواسطة دولتین صناعیتین متنافستین بدال ت$ص ح أكثر رفاهة إذا 

 ).متكاملتین(زراع$ة 

:لما :انت الدول األعضاء متقار;ة جغراف$ا، أ� :لما قصرت المسافات بینها، عندئذ ال تمثل تكالیف  .3

 .النقل عائقا أمام خل? التجارة بین الدول األعضاء

قبل التكامل االقتصاد� هذا ة :بیر :لما :انت العالقات التجار5ة و االقتصاد$ة بین األعضاء المحتملین  .4

 .یؤد� إلى فرص اكبر لم:اسب :بیرة في الرفاهة :نتیجة لتكو5ن التكامل االقتصاد�

  

                                  

 .187- 186. مرجع ساب?، ص، ص،ز:ي أمین هجیر عدنان1
  .164-163.:امل  :ر�، مرجع ساب?، ص،ص2
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  تحو-ل تجارة:ثان�ا

$حدث تحو5ل التجارة عندما تستبدل واردات اقل تكلفة من خارج التكامل االقتصاد� بواردات أعلى تكلفة من 

،تحو5ل التجارة في ملة التجار5ة التفضیل$ة المعطاة للدول األعضاءدولة عضو  التكامل، هذا ینتج  سبب المعا

یخفض الرفاهة ألنه ینقل اإلنتاج من منتجین أكثر :فاءة خارج التكامل االقتصاد� إلى منتجین اقل  حد ذاته

و  التالي $مثل تحو5ل التجارة الجانب السلبي و غیر مرغوب ف$ه ألنه ینقص من الكفاءة 1،:فاءة داخل التكامل

و $حدث اثر التحو5ل التجار� في حالة دولة عضو االقتصاد$ة لدولة عضو في اتفاق$ة التكامل االقتصاد� 

لتكامل و تخف$ض :انت تستورد سلعة معینة من دولة لم تنضم إلى اتفاق$ة التكامل االقتصاد�، و  عد ق$ام ا

تغییر  إلىو هذا یؤد�  على الدول غیر أعضاء متفوقةالضرائب االنتقائ$ة تص ح الدول األعضاء في االتحاد 

fالتجارة  أنماTrade Pattern و ،حیث تستولي الدولة العضو على مب$عات السلعة على الدولة غیر عضو

في االتفاق$ة تفقد  الدولة غیر العضو إنقتصاد�، $عني خفض الضر5 ة االنتقائ$ة تحت ظل اتفاق$ة التكامل اال

یتصفون أنهم اقل :فاءة في إنتاج السلعة المعن$ة، مما مب$عاتها التي تتحول إلى منتجین من الدول األعضاء 

ألغراض التوض$ح سنعرض الحالة التي یؤد� فیها ظهور تحول  2،یؤد� إلى خفض الكفاءة االقتصاد$ة العالم$ة

للمجتمع ثم نعرض الحقا حالة بدیلة ال تترتب فیها مثل هذه  ار سلب$ة على الرفاه$ة االقتصاد$ةالتجارة إلى آث

حیث یؤد� انضمامه إلى منطقة التجارة الحرة إلى حدوث آثار ضارة على  Aو سنوضح الحالة في البلد ،اآلثار

  :الرفاه$ة االقتصاد$ة، و الش:ل التالي یوضح ذلك

 

 

 

 

 

 

                                  

  .158.:امل  :ر�، مرجع ساب?، ص 1
  .413. علي عبد الفتاح أبو شرار، مرجع ساب?، ص2
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  االثر السلبي على الرفاه�ة

  

  .188.، ص2010، إثراء للنشر و التوز5ع، األردن، 

  1:حن$ات عرض و طلب السلعة محل$ا ما یلي

، و على التواليC و B$مثالن أسعار عرض هذا المنتج لو أت$ح استیرادها  حر5ة من البلدین 

تتمثل في الخطوf المتقطعة  t، و التعر5فة

t*=PCt-PC=PBt. 

 من هذه السلعة  هاستیرادات

:ونه صاحب السعر األقل، أما العوائد من فرض التعر5فة تتمثل في الكم$ة 

B  أن یبدو من الواضح في هذه الحالة

 عد ق$ام منطقة التجارة الحرة التي تتمثل  المسافة 
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االثر السلبي على الرفاه�ة -تحو-ل التجارة  :)01-02(ش%ل رقم

، إثراء للنشر و التوز5ع، األردن، االقتصاد الدولي النظر-ة و التطب�قاتهجیر عدنان ز:ي أمین، 

حن$ات عرض و طلب السلعة محل$ا ما یليمن الذ� $مثل الش:لتحلیل 

$مثالن أسعار عرض هذا المنتج لو أت$ح استیرادها  حر5ة من البلدین 

، و التعر5فةBقادر على توفیر هذا المنتج  أسعار اقل من البلد

 PC=PBt-PBفي الش:ل و هي تعر5فة موحدة إذ $سر� نفس القانون الساب?

استیراداتبتغط$ة جم$ع  Aقبل ق$ام منطقة التجارة الحرة $قوم البلد 

:ونه صاحب السعر األقل، أما العوائد من فرض التعر5فة تتمثل في الكم$ة  Cمن البلد

 .)e+c(المستوردة مضرو ة في مقدار التعر5فة أ� المساحة

Bانضم إلى اتفاق$ة تجار5ة تفضیل$ة مع البلد  A افتراض أن البلد 

 عد ق$ام منطقة التجارة الحرة التي تتمثل  المسافة Bتستورد من  Aو  التالي جم$ع مستوردات 

                                  

  .189- 188. هجیر عدنان ز:ي أمین، مرجع ساب?، ص، ص
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هجیر عدنان ز:ي أمین،  :المصدر

تحلیل من خالل  یتضح

1. PC و PB مثالن أسعار عرض هذا المنتج لو أت$ح استیرادها  حر5ة من البلدین$

قادر على توفیر هذا المنتج  أسعار اقل من البلد Cنالحv أن البلد 

في الش:ل و هي تعر5فة موحدة إذ $سر� نفس القانون الساب?

قبل ق$ام منطقة التجارة الحرة $قوم البلد  .2

من البلد) S1-D1المسافة (

المستوردة مضرو ة في مقدار التعر5فة أ� المساحة

 افتراض أن البلد  .3

PCt اكبر منPB  و  التالي جم$ع مستوردات

                                 

1
هجیر عدنان ز:ي أمین، مرجع ساب?، ص، ص
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D2-S2 و  ما أن سعر المنتج المعروض من البلد ،Cر تحولت من المصد هو األقل لذا $قال هنا أن التجارة قد

 .إلى المصدر األقل :فاءة األكثر :فاءة

$الحv أن فائض المستهلك ارتفع مع انخفاض السعر  عد الدخول في منطقة التجارة الحرة هذا االرتفاع  .4

منحنى الطلب، أما المنتج فسیخسر جزء من  أسفلیتمثل  الفرق ف$ما حدث من اتساع في المساحة التي تقع 

الح:ومة  أما، األر;احاض هذا السعر و الذ� سیترتب عل$ه ز5ادة ال طالة و انخفاض  سبب انخف هفوائض

قبل الدخول في منطقة التجارة الحرة، هذا االنخفاض قد  كسبهافستخسر جم$ع العوائد التعر5ف$ة التي :انت ت

 .ى رفاه$ة المجتمعو :ل هذا $مثل آثار ضارة عل الح:ومي و ز5ادة الدین العام اإلنفاقالتقلیل من  إلىیؤد� 

إجمالي التأثیر على الرفاه$ة یتمثل في جمع الم:اسب و الخسائر لكل األطراف المنتجین و المستهلكین  .5

و خسارة العوائد ) bالمساحة (و الح:ومة، و هذا یتكون من ثالثة عناصر م:سب ایجابي  النس ة لكفاءة اإلنتاج 

تمثل خسارة للمجتمع إذ أن )c+e(الحv انه ل$س :ل المساحة ن أن، و هنا ین غي )eالمساحة (المال$ة للح:ومة

هي  النتیجة :انت تحول إلى المجتمع على ش:ل من أش:ال اإلنفاق ) cالمساحة (جزءا من الخسائر الكل$ة 

أن هذا الجزء من العوائد التعر5ف$ة ال $م:ن اعت اره خسارة للمجتمع ألنه عاد و استعاده على الح:ومي،  معنى 

 .ئضش:ل فا

في هذه الحالة  Aآثار تكو5ن المنطقة التجار5ة الحرة على الرفاه$ة االقتصاد$ة في البلد استنتاج $م:ن ومنه 

، و -)c+e(، و عوائد الح:ومة a–، و فائض المنتج $مثل +)a+b+c+d($مثل  Aفائض المستهلك في البلد 

عناصر سال ة، و و هناك عناصر موج ة من التحلیل الساب? وجد انه ، إذن +)e)b+d-الرفاه$ة الوطن$ة 

$سبب فیها یبین الحالة التي   التالي فان التأثیر الصافي على المجتمع قد $:ون موج ا أو سال ا، والش:ل أعاله

اكبر من eالتحول في التجارة إلى تقلیل الرفاه$ة الوطن$ة، إذ انه من مجرد النظر $م:ن مالحظة أن المساحة 

حرة انخفاضا في  لك $م:ن القول انه نتج عن تحول التجارة  سبب ق$ام منطقة تجارة، لذb+dمجموع مساحتي 

، أن تحو5ل التجارة ال $عتبر  الضرورة أمرا ضارا Lipsey ,Gehrels:ل من  أوضحو لكن جتمع، رفاه$ة الم

ك، $م:ن أن ، إذ یؤد� تحو5ل التجارة إلى آثار موج ة على االستهالViner الرفاه$ة، و ذلك ع:س ما اعتقد 

نتیجة لقبول المستهلكین تعدیل مستو$ات شرائهم  عد إقامة التكامل یترتب علیها ز5ادة الرفاه$ة، و ذلك 

و لكن إذا سادت ظروف مخالف لما 1،االقتصاد�، حتى یتم التعادل بین معدل اإلحالل الحد� و شروf الت ادل

                                  

  .199.عمر صقر، مرجع ساب?، ص 1
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من حیث التأثیر على رفاه$ة المجتمع هذا ما سوف 

  األثر االیجابي على الرفاه$ة

  

 .190.، ص2010األردن، ، إثراء للنشر و التوز5ع، 

من البلد السعر المتاح  إلىهو اقل و اقرب 

انه  إالالمتعلقة  الرفاه$ة  التأثیراتانه مع  قاء 

حجم فائض المستهلك اكبر  سبب االنخفاض الكبیر في السعر، و یبدو هنا 

موج ا في هذه الحالة، التي  أ� أن صافي األثر على الرفاه$ة أص ح

، االقتصاد$ةقد تنتج عنه آثارا موج ة  ص$غ الرفاه$ة 

 صورة عامة :لما :ان الفرق بین األسعار األول$ة في البلد المنضم إلى االتفاق$ة التفضیل$ة و 

، :لما :ان من المحتمل أن یؤد� تحول التجارة إلى تخف$ض الرفاه$ة 
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من حیث التأثیر على رفاه$ة المجتمع هذا ما سوف  ورد أعاله ف$م:ن أن یؤد� تحول التجارة إلى نتائج مغایرة

  :نالحظه في الحالة التال$ة و الش:ل الموالي یوضح ذلك

األثر االیجابي على الرفاه$ة –حالة تحول التجارة :)01-03( ش:ل رقم

، إثراء للنشر و التوز5ع، االقتصاد الدولي النظر-ة و التطب�قاتهجیر عدنان ز:ي أمین، 

هو اقل و اقرب  Bفي :ون أن السعر المتاح من البلد هذا الش:ل یختلف عن سا قه 

انه مع  قاء  إالفي حالة التجارة الحرة، و هناك حالة تحول في التجارة  

حجم فائض المستهلك اكبر  سبب االنخفاض الكبیر في السعر، و یبدو هنا إذا أص ح تختلف من حیث الق$م، 

أ� أن صافي األثر على الرفاه$ة أص ح eاكبر من المساحة 

قد تنتج عنه آثارا موج ة  ص$غ الرفاه$ة تبین  ان حدوث تحول التجارة  سبب ق$ام منطقة تجارة حرة 

 صورة عامة :لما :ان الفرق بین األسعار األول$ة في البلد المنضم إلى االتفاق$ة التفضیل$ة و 

، :لما :ان من المحتمل أن یؤد� تحول التجارة إلى تخف$ض الرفاه$ة متقارب األسعار في  ق$ة العالم اكبر
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ورد أعاله ف$م:ن أن یؤد� تحول التجارة إلى نتائج مغایرة

نالحظه في الحالة التال$ة و الش:ل الموالي یوضح ذلك

ش:ل رقم

هجیر عدنان ز:ي أمین، :المصدر

هذا الش:ل یختلف عن سا قه 

C   في حالة التجارة الحرة، و هناك حالة تحول في التجارة

تختلف من حیث الق$م، 

اكبر من المساحة  b+dأن المساحة 

تبین  ان حدوث تحول التجارة  سبب ق$ام منطقة تجارة حرة 

 صورة عامة :لما :ان الفرق بین األسعار األول$ة في البلد المنضم إلى االتفاق$ة التفضیل$ة و لذا $م:ن القول 

األسعار في  ق$ة العالم اكبر
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جارة و تحو5ل التجارة النتیجتین الرئ$سیتین اللتین یخلفهما ضافة إلى خل? الت اإل1،االقتصاد$ة في ذلك البلد

  2  :التكامل االقتصاد�  عد تش:یله البد من ذ:ر  عض النتائج الساكنة األخرQ و هي

$قود التكامل االقتصاد� إلى الترشید اإلدار� وذلك بإلغاء الحاجة إلى موظفین ح:ومیین لكي $قوموا  .1

 .عند عبورها الحدود) الدول األعضاء(لتجار5ین  مراق ة  ضائع و خدمات الشر:اء ا

 .إن الحجم االقتصاد� لالتحاد $حسن معدل الت ادل التجار� للدول األعضاء مقارنة بدول  ق$ة العالم .2

أخیرا الدول األعضاء في االتحاد یتمتعون  قوة تفاوض$ة من اجل عقد  عض الصفقات مع  ق$ة دول و  .3

 .ل تش:ل اتفاق$ة التكامل االقتصاد�العالم اكبر من قواهم الذات$ة قب

ت قى هذه التعم$مات تنتظر نتائج الدراسات التطب$ق$ة لمناط? التجارة الحرة التي تش:لت في العالم و التي  و لكن

  .انتشرت  ش:ل واضح  عد عقد التسعینات من القرن الماضي

  اآلثار الدینام�%�ة:الفرع الثاني

المنافع   اإلضافةإلىحیث اثبتا انه Crehvelsو Lipseyتعم$م محاولة  Bhgwat ، Melvinو حاوال :ال من 

حتى  إنتاجهم$حصل علیها المنتجین لتعدیلهم مستو$ات  أخرQ التي $حصل علیها المستهلكین، فان هناك منافع 

و تالهم  Massel و  Cooper و  Johnsonأمایتم التعادل بین معدل التحو5ل الحد� و شروf الت ادل، و 

Chacholiades  الجمر:$ة، و من و الدوافع وراء تكو5ن االتحادات  األس ابو قد ر:ز هؤالء اهتمامهم على

في اله$:ل االقتصاد�  األساس$ةالدینام$:$ةو تتمثل في التغیرات  اآلثاربین العوامل المفسرة للتكامل االقتصاد� 

  :و التي تتمثل في3،للدولة العضو

  وفرات الحجم االقتصاد�ة:أوال

حر5ة انتقال  إتاحة:ل القیود التجار5ة و  إللغاءالتكامل االقتصاد� المعروفة و نتیجة  أش:الش:ل من  إن أ�   

سلعة  إنتاجعند تش:یل االتحاد تتخصص الدولة في  أنالسلعة بدلیل  إنتاجیخفض تكالیف  أنالسلع من شانه 

مما $سمح  األعضاءالدول  أسواقتتكون من  أص حتالواسعة التي  األسواقلمواجهة  إنتاجهامعینة فیز5د 

                                  

  .191.، ص2010، إثراء للنشر و التوز5ع، األردن، الدولي النظر-ة و التطب�قاتاالقتصاد هجیر عدنان ز:ي أمین، 1

 .422.علي عبد الفتاح أبو شرار، مرجع ساب?، ص2
  .200. عمر صقر، مرجع ساب?، ص3
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انخفاض في تكلفة الوحدة، و  إلىالحجم المناسب مما یؤد� ذلك  إلى$ة  الوصول للمشروعات االقتصاد

االستفادة من الوفرات الخارج$ة و  التالي  اإلقل$میإلىفي التكامل  األعضاءیؤد� اتساع السوق بین دول  التالی

اه$ة االقتصاد$ة، حیث هناك نوعین من الوفرات التي تكون على المدQ القر5ب و هي تشج$ع النمو و ز5ادة الرف

و تأخذ ش:ل  التي تضم العالقات الم اشرة بین المنتجین و استعمال المصادر المشتر:ة و هي تتم داخل السوق 

لمواد األول$ة و العالقات السوق$ة الم اشرة بین المنتجین من خالل عمل$ات الب$ع و الشراء بین الصناعات ل

و نمو ط قة  أسالی اإلنتاج، و التي تكون في المدQ ال عید و المتمثلة في انتشار المعرفة التكنولوج$ة و الوس$طة

  1.المقتدر5ن و العمال المهرة و التي تتم خارج السوق  اإلدار5ین

  و انتقال "عض عناصر اإلنتاج ز-ادة المنافسة:ثان�ا

القیود التجار5ة و هذا ما یخل? بیئة تنافس$ة  بإلغاءو ذلك  األعضاءبین شر:ات الدول المنافسة هذا التكامل $حفز 

ز5ادة الكفاءة االقتصاد$ة  إلىخفض مستوQ القوQ االحتكار5ة التي :انت متواجدة قبل ق$ام االتفاق$ة، و  إلىتؤد� 

افسي فالبد أن تقوم بخفض تكلفة بدعم مر:زها التن، و لكي تقوم هذه الشر:ات األعضاءلشر:ات الدول اإلدار5ةو 

، و من المم:ن أن و االستثمار في التكنولوج$ا الحدیثة و توس$ع الطاقة اإلنتاج$ة للمجمعات الصناع$ةإنتاجها 

ن ، :ما أ$حفز التكامل االقتصاد� على استثمار اكبر في الدول األعضاء من مصادر داخل$ة أو خارج$ة

فإذا :ان افع حر:$ة نتیجة للز5ادة في حر:ة و تنقل عوامل اإلنتاج، التكامل االقتصاد� یؤد� إلى خل? من

عنصر رأس المال و عنصر العمل قادر5ن على التحرك من المناط? التي یتوفر فیها هذان العنصران نسب$ا إلى 

لى مناط? $:ون فیها هذان العنصران نادران نسب$ا، فان هذا التحرك یؤد� إلى ز5ادة الكفاءة االقتصاد$ة و إ

  2.مردود ماد� أعلى لعوامل اإلنتاج في الدول األعضاء

  تقل�ص المخاطر و الش%وك :ثالثا

تظر أن یخل? التكامل االقتصاد� بین الدول عند رجال األعمال نوعا من التفاؤل و یرفع من توقعاتهم  النس ة ین

من المخاطر و عدم ال$قین  للنمو في المستقبل :ما یؤد� اتساع نطاق السوق نتیجة ق$ام االتحاد إلى الحد

                                  

 .26- 25.عادل شنیني، مرجع ساب?، ص، ص1
  .424 - 423.ح أبو شرار، مرجع ساب?،  صعلي عبد الفتا2
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 النس ة للصفقات الخارج$ة و هذا س$حسن أكثر من توقعاتهم المستقبل$ة و التي سوف تترجم إلى معدالت أعلى 

 1.لالستثمار و التوسع في التجارة

العالم$ة و االندماج في  و انفتاح سوقها الوطن$ة على السوق تسعى إلى تحر5ر التجارة  :سائر الدول الجزائر و

  .تحر5ر التجارة الخارج$ة في الجزائر في الم حث الموالي عرض الفضاء العالمي الجدید، نحاول

  ئرتحر-ر التجارة الخارج�ة في الجزا:نيالم"حث الثا

، و على هذا األساس على العالم الخارجيمع ظهور األلف$ة الجدیدة سعت الجزائر لتحر5ر تجارتها الخارج$ة

مت الجزائر  عدة إصالحات على مختلف القطاعات أهمها قطاع التجارة الخارج$ة، في هذا الصدد نحاول قا

  .تحر5ر التجارة الخارج$ة في الجزائر، أ$ضا نحاول إبراز مسار تحر5ر هذه األخیرةو أسس معرفة دوافع 

  حر-ر التجارة الخارج�ة الجزائر-ةتو أسس  دوافع:المطلب األول

تحر5ر التجارة الخارج$ة في الجزائر جملة من األس اب و الدوافع، سوف نحاول في هذا المطلب التطرق لعل 

  .لها

  تحر-ر التجارة الخارج�ة الجزائر-ة دوافع:الفرع األول

و من  العالمي، تغییر اله$:ل االقتصاد� و التجار�  أدتإلىعلى االقتصاد العالمي،  طرأتالتحوالت التي  إن

  :تحر5ر التجارة الخارج$ة في الجزائر ما یلي أدتإلىالتي  أهماألس اب

  دوافع خارج�ة :أوال

  2 :في اآلتيلتحر5ر التجارة الخارج$ة الجزائر5ة نوجز أهم الدوافع الخارج$ة 

والتي من أهمها وجود أسواق خارج$ة معتبرة إضافة إلى النمو الهائل :التحوالت االقتصاد�ة العالم�ة .1

 .الغر;$ة خاصة  عد الحرب العالم$ة الثان$ةلالقتصاد$ات 

                                  

  .77.ص ، مرجع ساب?،عائشة خلوفي1
، مذ:رة ماجستیر غیر منشورة في التسییر الدولي للمؤسسات،  » التجارة الخارج�ة الجزائر-ة من االقتصاد المخط[ إلى اقتصاد السوق  «  نع$مة ز5رمي، 2

  .118. ، ص2010/2011، )الجزائر(تخصص مال$ة دول$ة، جامعة أبي  :ر بلقاید، تلمسان 



 ية في الجزائرالفصل األول                                                                           التكامل االقتصادي و واقع التجارة الخارج

 

 
24 

العالم ، احدث صدمة على1990مانیتین سنة و توحید األل 1989و ذلك سنة :انه�ار االتحاد السوف�اتي .2

 صفة عامة و على الجزائر  صفة خاصة، إذ فرض إعادة النظر في س$استها االقتصاد$ة  عد خروج 

ألحاد$ة التي تزعمها المعس:ر اللیبیرالي، الذ� فرض س$استه العالم من القطب$ة الثنائ$ة إلى القطب$ة ا

 . االقتصاد$ة على العالم  أسره

 سبب  أزمةإن اعتماد الجزائر  ش:ل :بیر على قطاع المحروقات احدث :1986األزمة البترول�ة لسنة  .3

عملة تسدید (، إضافة إلى انخفاض سعر صرف الدوالر 1986أسعار المحروقات سنة انخفاض 

  )ادرات الجزائر5ة من المحروقاتالص

  دوافع داخل�ة :ثان�ا

  :تياآلنوجز أهم الدوافع الداخل$ة في 

 .تصاعد معدالت التضخمو االدخار  ضعف معدلو  ضعف النمو .1

 .فاءة االقتصاد$ة للجهاز اإلنتاجيدافع اقتصاد� $حاول أساسا برفع الك .2

 .استخدام القطاع العامالس$اسي عن دافع س$اسي یهدف إلى إ عاد أصحاب القرار  .3

 1.دافع اجتماعي یهدف إلى الم ادرة و الحر5ة الشخص$ة لعنصر ال شر�  .4

التي $عود سببها وضع مخططات تنمو$ة قائمتا أساسا على الصناعات  تفاقم أزمة المدیون$ة .5

و  النظر إلى :ون الجزائر حدیثة االستقالل لجأت إلى لتجسیدها  اهظةالثقیلة التي تتطلب مبلغ 

 .ستدانة لتمو5ل هذه المشار5عاال

و ز5ادة األول$ةالمواد  أسعار:انخفاض  أس ابعدة  إلىالذ� یرجع  عجز میزان المدفوعات .6

الواردات من السلع الوسط$ة حیث ظلت الجزائر تستورد و تستهلك و تستثمر  ش:ل یز5د  :ثیر 

 2.عما تنتج و تصدر و تدخر

اتفاق االستعداد و االئتماني  إمضاءصندوق النقد الدولي، و  إلى اللجوء إالو من ثم لم تجد الجزائر سب$ال 

التنظ$م  إزالة، ة العامةتقل$ص العجز المیزان$لحذرا،  أكثرس$اسة نقد$ة  إت اعالذ� $شترf  1989 األول

                                  

، مذ:رة  »-دراسة حالة الجزائر-رة الخارج�ة في ترق�ة الصادرات خارج المحروقات في ظل التطورات الدول�ة الراهنةدور تحر-ر التجا« عبد الحمید حمشة،1

  .85.ص، 2012/2013، )الجزائر(في العلوم االقتصاد$ة، تخصص اقتصاد دولي، جامعة دمحم خ$ضر،  س:رة  غیر منشورة ماجستیر
تخصص تجارة دول$ة، جامعة  ، مذ:رة ماجستیر في العلوم االقتصاد$ة، »اثر تغیر سعر الصرف على تحر-ر التجارة الخارج�ة « عطا هللا بن طیرش،2

 .86.، ص 2010/2011،)الجزائر(غردا$ة 
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، و تحر5ر التجارة الخارج$ة من خالل س$اسة تحر5ر أسعار الصرف و تخف$ض التعر5فات اإلدار5لألسعار

  1.الجمر:$ة

  تحر-ر التجارة الخارج�ة الجزائر-ة أسس:الفرع الثاني

 2:یليلقد :ان للتجارة الخارج$ة في الجزائر أسسا ال تكون إال بها نوجزها ف$ما 

  الخوصصة:أوال

، إضافة إلى استحداث جهاز5ن م:لفین بهذه العمل$ة حاولت الجزائر تفعیل الخوصصة  سن العدید من القوانین

الوطني لمساهمات الدولة و المجلس الوطني للخوصصة، و بلغ مجموع األصول و المؤسسات  هما المجلس

لمتعاملین خواص  124منها  238حوالي  2005إلى  2003المتنازل علیها في الجزائر في الفترة الممتدة من 

  .و وطنیین

  تشج�ع االستثمار األجنبي الم"اشر :ثان�ا

ث اإلم:ان$ات ال شر5ة و الطب$ع$ة من اجل خل? مناخ استثمار� جدید، وضعت الجزائر :افة الشروf من حی   

، تمحور 2001ثم في سنة  1993:ما أنها سنت قوانین التي من شانها ترق$ة االستثمار و ذلك في سنة 

وضع حد لتدخالت الدولة  إضافةإلىبین المستثمر العام و المستثمر الخاص، مضمونها حول إلغاء الممیزات 

  .في منح  عض االمت$ازات الضر5ب$ة، الجمر:$ة و المال$ة من اجل جذب االستثمار األجنبي الم اشر

  الشراكة :ثالثا

أو أكثر قائم على التعاون ف�ما بین الشر%اء، و یتعل= اتفاق بین مشروعین  أوعقد "األجنب$ةتعتبر الشراكة 

أو خدمي أو تجار� و على أساس ثابت و دائم و ملك�ة ) و صناع�ة  مشار-ع تكنولوج�ة(بنشاa إنتاجي 

، و إنما أ�ضا )الملك�ة ( في رأس المال مشتر%ة، و هذا التعاون ال �قتصر فق[ على مساهمة %ال منها 

المساهمة الفن�ة الخاصة "عمل�ة اإلنتاج و استخدام براءات االختراع، العالمات التجار-ة و المعرفة 

االنضمام إلى منطقة التجارة و و لعل أهم أوجه الشراكة  النس ة للجزائر هي االتحاد األورو;ي ، "ةالتكنولوج�

                                  

 .86.عبد الحمید حمشة، مرجع ساب?، ص1
  .120-119.نع$مة ز5رمي، مرجع ساب?، ص، ص 2



 ية في الجزائرالفصل األول                                                                           التكامل االقتصادي و واقع التجارة الخارج

 

 
26 

 ،Qما سوف  و هذا اإلضافة إلى المساهمة في االنضمام إلى المنظمة العالم$ة للتجارة، الحرة العر;$ة الكبر

 .الحقا نتطرق إل$ه

    ئر-ةتحر-ر التجارة الخارج�ة الجزا أهداف:الفرع الثالث

  :تيفي اآلنوجز أهم األهداف التي تسعى إلیها الجزائر من خالل تحر5رها للتجارة الخارج$ة 

  اإلعداد لمرحلة ما "عد البترول :أوال

، یلعب قطاع المحروقات دورا هاما في االقتصاد الوطني و منه فهو $حتل مر:زا هاما في تمو5ل میزان$ة الدولة

المحروقات تعد ثروة زائلة تجعل االقتصاد الوطني مرهون بتغیرات  إالأن$مثل فرع حیو� في الم ادالت التجار5ة 

 إثرهغیر قطاع المحروقات في الس$اسة االقتصاد$ة لل الد، و على  أخرQ ال حث عن سبل  أدىإلى، مما أسعاره

  1.یر لمرحلة ما  عد البترولرسمت الدولة مجموعة من البدائل  غرض تنو$ع الصادرات للتحض

  تحسین الجودة :ثان�ا

عند إنتاج سلعة ما أن تكون مقبولة في السوق و قابلة للب$ع  السعر األمثل الذ� یرضي المنتج و  البد

المستهلك، و من هذه القاعدة ینتج رقم أعمال ایجابي :فیل بتحسین الحالة المال$ة للمؤسسة، و لهذا هدف تحقی? 

في جانب تحدید  أهم$ةالتكالیف المم:نة، هذا الهدف له  اإلنتاج أقلو هو  آخرنتج $قابله هدف الجودة في الم

  2.$:ون تنافس$ا لضمان ب$ع المنتجات بدون خسارة أنالسعر الذ� یجب 

  الجزائر-ة التجارة الخارج�ة تحر-ر سارم:المطلب الثاني 

نظرا لألهم$ة الكبیرة لقطاع التجارة الخارج$ة و المتمثلة في :ونه حلقة الر;l بین الجزائر و العالم الخارجي،    

حرصت الجزائر منذ السنوات األولى لالستقالل على وضع هذا القطاع تحت دائرة الرقا ة، و لكن ابتداء من 

إدار5ا و تنظ$م$ا، و لكن مع المشاكل التي عرفتها انتقلت الدولة إلى احتكار هذا القطاع احتكارا  1971سنة 

الذ� فرض علیها شروع في إصالحات ) FMI(و لجوؤها إلى المؤسسات الدول$ة  1986الجزائر ابتداء من 

اقتصاد$ة عم$قة مست جم$ع القطاعات  ما فیها قطاع التجارة الخارج$ة الذ� عرف تحر5را تدر5ج$ا في إطار 

                                  

  .87.عطا هللا بن طیرش، مرجع ساب?، ص، ص1
 .88.عطا هللا بن طیرش، المرجع نفسه، ص2
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تحر5ر التجارة معرفة مراحل نحاول في هذا الصدد و ، تحول إلى اقتصاد السوق االنفتاح االقتصاد� و ال

  .الخارج$ة في الجزائر

  )1969- 1962(مرحلة رقا"ة الدولة لقطاع التجارة الخارج�ة :الفرع األول

لقد عرف االقتصاد الجزائر� عقب االستقالل مرحلة صع ة تمیزت  العجز و الر:ود االقتصاد�،  سبب عدم     

تحدث التغیرات الالزمة للنهوض  االقتصاد الوطني، و  سبب هروب  أنالمؤهلة التي $م:نها  اإلطاراتتوفر 

ف حما$ة الصناعة اإلجراءات بهدجملة من اتخاذ  إلىالخارج، لذلك  ادرت السلطات الجزائر5ة  األمواإللىرؤوس 

قوانین و مراس$م تحاول تنظ$م التجارة الخارج$ة و مراقبتهامستندة  إصدارفي  اإلجراءاتالمحل$ة، و قد تمثلت هذه 

، فقد 1964و میثاق الجزائر  1962و المتمثلة في برنامج طرابلس  األولىفي ذلك على المواثی? التشر5ع$ة 

على  اإلشراف:ل من التجارة الخارج$ة و تجارة الجملة و  ∗بتأم$ملى ضرورة ق$ام الدولة نص برنامج طرابلس ع

 مبدأعلى  أكدمیثاق الجزائر  أنتنظ$مهاو ذلك  فرض الرقا ة الفعل$ة على :ل من الصادرات و الواردات، :ما 

لع التي یجب تصدیرها و لتجارة الخارج$ة عن طر5? تحدید طب$عة الساتح:م الدولة ذات الطا ع االشتراكي في 

  1.استیرادها

  :الرقا ة اعتمدت الدولة على جملة من اآلل$ات تتمثل في و لتامین هذه

  التعر-فة الجمر%�ة :أوال

و الذ� وضع نظام جمر:ي خاص  الواردات  28/10/1963تأسست هذه التعر5فة  موجب المرسوم المؤرخ في  

تجهیز و سلع االستهالك و $منح لها األفضل$ة و $فرض علیها $قوم على مبدأ التمییز، حیث $میز بین سلع ال

تعر5فات جمر:$ة مرتفعة، :ما $میز السلع من حیث المنشأ  حیث یوفر معاملة تفضیل$ة لسلع  عض البلدان، یتم 

   :ذلك :التالي

هدف هذا التمییز إلى تشج$ع االستیراد الم:ثف لسلع التجهیز في ش:ل ما  :التمییز على أساس السلع .1

$عرف بنقل أو تحو5ل التكنولوج$ا المدرج في إطار س$اسة الصناعات المصنعة، و هذا من اجل ضرورة 

                                  

الملك$ة  هو نقل ملك$ة قطاع معین إلى ملك$ة الدولة أ� تحو5له إلى القطاع العام، و هي مرحلة تمر بها الدولة المستقلة عادة في إطار عمل$ة نقل : التأم$م∗

  .و إرساء قواعد الس$ادة
في غیر منشورة ، أطروحة د:توراه  » مصر -انع%اساتها على قطاع التجارة الخارج�ة دراسة حالة الجزائر المنظمة العالم�ة للتجارة و« آ$ات هللا مولحسان،1

  .127.ص ،2010/2011، )الجزائر(اقتصاد التنم$ة، جامعة الحاج لخضر،  اتنة تخصص العلوم االقتصاد$ة، 
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 شان التجهیز لذلك قامت  المجهود الوطنيالتنم$ة و متطل ات م:افحة التخلف و التي تستلزم تكثیف 

5فات الجمر:$ة الخاصة بها، في حین انه  النس ة للسلع االستهالك$ة فال ضرر حسب بخفض التعر 

السلطة من رفع الحقوق الجمر:$ة الخاصة بها من اجل حما$ة اإلنتاج الفالحي الوطني من أخطار 

و التي تقوم  1،المنافسة الخارج$ة، إضافة إلى تمو$اللتنم$ة و قد تش:ل دخل أساسي للخز5نة العموم$ة

 2 :المنتجات إلى ثالثة أرقام :ما یليالتعر5فات الجمر:$ة وفقا لنوع$ة رتیب و تصنیف بت

 .في المائة 10تعر5فة جمر:$ة لسلع التجهیز و المواد األول$ة المقدرة ب   . أ

 .في المائة 20- 05تعر5فة جمر:$ة تخضع لها السلع نصف المصنعة قدرت بین   . ب

 .في المائة 20- 15ت بین تعر5فة جمر:$ة تخضع لها السلع النهائ$ة قدر   . ت

 :التمییز بین السلع من حیث المنشأ .2

  3:میز المشرع بین الواردات على أساس المنشأ أو المصدر حسب ثالث أنواع من التعر5فات الجمر:$ة

 موجب هذه التعر5فة منحت الدولة معاملة تفضیل$ة للمنتجات المستوردة  :جمر:$ة خاصة  فرنساتعر5فة   . أ

من فرنسا، تقف خلف إنشاء هذه التعر5فة مبررات مال$ة ذلك أن معظم القروض المتحصل علیها آنذاك 

مصدرها فرنسا لذلك أجبرت السلطة على إنشاء تعر5فة جمر:$ة خاصة  فرنسا، غیر أن هذه المعاملة 

مدیدها إلى  اقي الدول األعضاء في السوق المشتر:ة، و :ان وراء هذا التمدید رغ ة سرعان ما تم ت

 .السلطة في تنو$ع شر:ائها األجانب و حتى ال ت قي السوق الوطن$ة محتكرة من طرف فرنسا

هذه التعر5فة على الدول المستفیدة من شرf الدولة األولى  الرعا$ة  و تطب?:التعر5فة الجمر:$ة المشتر:ة  . ب

أ� تلك التي ترت l معها الجزائر  اتفاق$ات تجار5ة، حیث برزت في ش:ل ثالث محاور محور التعاون 

محور التعاون التجار�  ،محور التعاون التجار� مع الدول النام$ة المختلفة ،التجار� مع الدول العر;$ة

 .الدول االشتراك$ةمع :تلة 

تسر� هذه التعر5فة على السلع المستوردة من  اقي دول العالم و التي ال  :التعر5فة الجمر:$ة العامة  . ت

  .شروf التعر5فة الخاصة أو المشتر:ةتتوافر فیها 

                                  

  .20.، ص2007، دار الخلدون$ة، الجزائر الدولة إلى احتكار الخواص، التجرUة الجزائر-ة في تنظ�م التجارة الخارج�ة من احتكارالج$الني عجة ،1

تجارة دول$ة،جامعة تخصص ،في علوم التسییرغیر منشورة ، مذ:رة ماجستیر  » اثر تحر-ر التجارة الخارج�ة على النمو االقتصاد« ، عبد الغفار غطاس2

  .114.، ص2009/2010،)الجزائر( قاصد� مر;اح، ورقلة

  .26-22.، مرجع ساب?، ص، ص الج$الني عجة3
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  آل�ات الرقا"ة على الصرف :ثان�ا

و  ،الجزائر إلىمن و  األموالوس یتولى البنك المر:ز� الرقا ة على الصرف  حیث یتولى مهمة مراق ة حر:ة رؤ 

  1.ت ادل خارجي ذو صلة  الس$اسة المال$ة و النقد$ة للدولة أ�تكفل له هذه المهمة فرض رقا ة مس قة على 

  تراخ�ص االستیراد:ثالثا

لجم$ع  )GPA( صورة جماع$ة  أو عد استقالل الجزائر ط قت السلطات تراخ$ص االستیراد سواء  صورة فرد$ة 

البلد مصدر استیرادها، فان مدة حسب مقیدة االستیراد، سواء :انت هذه التراخ$ص حسب طب$عة السلعة أو السلع 

ستة أشهر، :ما یترتب على منحها ح? تحو5ل العملة الصع ة من قبل البنك المر:ز� ال تتجاوز صالحیتها 

  2.لس$اسة تقیید الواردات مقدار ق$مة السلعة التي سوف تستورد، و هو ما $عبر عن وجود رقا ة مس قة 

  ∗∗∗∗نظام الحصص :را"عا

و المتعل? بوضع اإلطار  1963ما�  13الصادر في  63/188ط قت الجزائر هذا اإلجراء  موجب المرسوم 

حسب المادة األولى من هذا المرسوم توجد ثالث ، 1964العام لحصص االستیراد، طب? رسم$ا في جوان 

  3:مثل فيمعاییرالستیراد السلع في الجزائر تت

على  :انت السلعة تش:ل خطرا إذاالكلي في حالة ما  أوالجزئي )La prohibition(المنع أو الحضر .1

 .المصلحة العامة و صحة المجتمع

 .لمنتجات في إطار قائمة محدودةل(La liberté d’importation)حر5ة االستیراد .2

 .النهائي و الوس$lعلى سلع االستهالك (Le contingentement)تطبی? نظام الحصص .3

 

                                  

في العلوم االقتصاد$ة، تخصص اقتصاد غیر منشورة ،مذ:رة ماجستیر  »2005- 1970عالقة الصادرات "النمو االقتصاد� خالل الفترة « مقران بهلول، 1

  .46.، ص2010/2011، الجزائر، 3:مي، جامعة الجزائر
، مذ:رة  » )دراسة حالة الجزائر و الشراكة االورومتوسط�ة(دور الس�اسات التجار-ة في تفعیل االتفاقات التجار-ة اإلقل�م�ة و الدول�ة  «فیروز سلطاني، 2

  .143. ، ص 2012/2013، )الجزائر(ماجستیر غیر منشورة في العلوم االقتصاد$ة، تخصص اقتصاد دولي، جامعة دمحم خ$ضر،  س:رة 
 حیث تضع الدولة الحد األقصى للكم$ات و الق$م المسموح  استیرادها أو تصدیرها،  -و نادرا على التصدیر –ض قیود على االستیراد فر هو :نظام الحصص∗

تكون ینة عادة ما و قد تكون الحصص ق$م$ة أو :م$ة، و ال $ح? للمستورد أن $قوم  استیراد أ� :م$ة تز5د عن الحصة التي تقدرها الدولة خالل فترة زمن$ة مع

 .سنة
  .130.ا$ات هللا مولحسان، مرجع ساب?، ص3
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  )1989- 1970(مرحلة احتكار الدولة للتجارة الخارج�ة :الفرع الثاني

 :ما یلي  الدولة للتجارة الخارج$ة ∗احتكار مرحلةتمیزت 

جدیدة لتنظ$م االحتكار  أسسآلل$ةو الذ�  20/02/1973المؤرخ في  21السلطة منشور رقم  أصدرت .1

إعادة تبن$ه في صورة نص تشر5عي تمثل في غیر أن تم ، "لالستیرادالتراخ$ص اإلجمال$ة "عرفت  اسم 

ارة الخارج$ة فهو قانونیهتم  :افة الوظائف المرت طة  التج 30/01/1974المؤرخ في  74/12األمر رقم 

و الجدیر  الذ:ر أن وظ$فة التصدیر تشمل السلع من تصدیر و استیراد، فهو $شجع عمل$ة التصدیر 

لمنتجات المعاد تصدیرها  عد تحو5لها، أما  النس ة لتصدیر المواد المستوردة على المنتجة محل$ا و ا

:ما تخضع إیرادات الصادرات إلى نظام الرقا ة ، حالتها فتخضع إلى ترخ$ص خاص من وزارة التجارة

وجود ترخ$ص من البنك  69/74رقم  األمربل البنك المر:ز� حیث $شترf على الصرف الممارس من ق

تین من تار5خ إرسال نإلعادة تحو5ل إرادات التصدیر و قد تم تحدید آجال إعادة التحو5ل  س المر:ز� 

  1.السلع

لقد :انت :ل القرارات المتعلقة  التجارة الخارج$ة تخضع للتخط$l المر:ز�، حیث منحت الح:ومة حقوقا  .2

الشر:ات الخاصة على  مؤسسات عامة معینة، لتتوفر  ق$ة المؤسسات العامة و إلىلالستیراد احتكار5ة 

ف$ما یتعل? بتر:ی ة الصادرات ، لدفع ق$مة السلع و الخدمات المستوردة ترخ$ص مسب? من البنك المر:ز� 

ف:انت اغلبها من البترول و  عض المواد األول$ة أما الواردات ف:انت تتكون من التجهیزات الصناع$ة، 

یزات الس$اسة التجار5ة خالل هذه الفترة هو الطا ع أما مم، 1974ال$ة، المواد الغذائ$ة سنة السلع الرأسم

المقید الس$ما ف$ما یخص االستیراد، حیث تتمثل هذه القیود أساسا في إقرار الترخ$ص اإلجمالي 

 2.للواردات

على الوسطاء الخواص و صاح ه في داخل ال الد  1978سنة قضى احتكار الدولة للتجارة الخارج$ة  .3

 منتجات وطن$ة تحتكر تسو5? لة في م$ادین التسو5?، و ه:ذا تم إنشاء شر:توس$ع و تعز5ز ه$اكل الدو 

و عزز تح:م الدولة لقنوات تسو5? السلع $ة تتكلف بتسو5? الخضر و الفواكه، ، و تعاون$ات فالحمعین

                                  

هي نظام $سمح للدولة ممثلة في مؤسساتها المتخصصة و المتفرعة عنها  م اشرة مهام الت ادل التجار� الخارجي دون مشار:ة  اقي  :عمل$ة االحتكار∗

 .األعوان االقتصادیین
  .24. ،  ص1991، دیوان المطبوعات الجامع$ة، الجزائر، اقتصاد الجزائر مستقلةاحمد هني،  1
، جامعة دمحم خ$ضر 2003، ، ما�4 : العدد(، مجلة العلوم اإلنسان�ة ، » آفاق انضمام الجزائر للمنظمة العالم$ة للتجارة« ،شهرزاد زغیب، لیلى ع$ساو�  2

  .4.، ص)- الجزائر- س:رة
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 fش ه احتكارها على وسائل النقل سواء عبر الشر:ة الوطن$ة للس:ك الحدید$ة أو الشر:ة الوطن$ة للخطو

و یواكب احتكار الدولة على النقل احتكارها على وسائل و عتاد النقل  المالحة ال حر5ة، أوة الجو$

 أنواعو استیراد و تسو5? الشاحنات و القطارات و السفن و جم$ع  إنتاج:انت تحتكر  أنها حیث 

  1.العر;ات

  مرحلة تحر-ر التجارة الخارج�ة :الفرع الثالث

  :نوجز أهم اإلجراءات التي تبنتها الجزائر أثناء مرحلة التحر5ر للتجارة الخارج$ة في ما یلي

  )1993- 1998( لتجارة الخارج�ةالتدر-جي لتحر-ر ال :أوال

قد أشار إلى مبدأ تحر5ر التجارة الخارج$ة و القضاء على احتكار الدولة و إخضاع  1989نجد أن دستور 

في  إذأشاربدا$ة لهذا التغییر،  1990$عتبر قانون المال$ة التكمیلي لسنة :ما 2لب،السوق آلل$ات العرض و الط

  3.التجارة الخارج$ة تالتحر5ر الجزئي لعمل$ا إلى 41و  40مادت$ه 

تم صدور قانون المال$ة الذ� $حمل في ط$اته تخف$ض جوهر� للرسوم الجمر:$ة حیث خفض  1992سنة ثم 

في المائة، :ما تم إعداد هذه الضرائب وف? نظام تصاعد� تفرض من خالله معدالت  60 المعدل األقصى إلى

ضع$فة على المواد األول$ة ثم معدالت مرتفعة نوعا ما على واردات المنتجات نصف مصنعة، لتكون في األخیر 

لمتمثل في ندرة الموارد ، إال أن المش:ل الذ� :انت تعاني منه الجزائر و امعدالت مرتفعة على المنتجات النهائ$ة

إلى تشدید القیود على النقد األجنبي، و :ذا االتجاه نحو التدین أكثر  1992دفع  السلطات سنة  العملة الصع ة 

قصد توفیر العملة الصع ة من اجل تغط$ة معامالتها الخارج$ة، :ما قامت بتوس$ع نطاق حضر 

دوالر تخضع لموافقة   100.000ال$ة التي تز5د ق$متها على ولتجسید هذا التوجه أص حت المعامالت الم4،الواردات

 ،:ما رسمت الح:ومة أولو$ات للمنتجات المستوردة من خالل تقس$مها إلى ثالث∗اللجنة الخاصة

                                  

  .25. احمد هني، مرجع ساب?، ص1
  . 49.، مرجع ساب?، صمقران بهلول  2
، 11 : العدد(، ، مجلة ال"احث » التجارة الخارج$ة جزائر5ة بین اتفاق الشراكة االورومتوسط$ة و االنضمام إلى منظمة التجارة العالم$ة « ف$صل بهلولي، 3

  .113.، ص)-الجزائر–، جامعة ورقلة 2012
  .141.ا$ات هللا مولحسان، مرجع ساب?، ص4
  .ة  وزار5ة  م:لفة  متا عة و تأطیر عمل$ات االستیراد في إطار األولو$ات المحددة من طرف الح:ومة و5تم إعالمها من طرف البنوكلجن: اللجنة الخاصة∗
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  1:قوائم 

المواد المتعلقة  المحروقات و التي تساهم  في تطو5ر اإلنتاج وعائدات وتتمثل في :القائمة األولى −

الدواء اللوازم المدرس$ة، مواد ، تجات االستهالك$ة األساس$ة،المواد الغذائ$ة األساس$ةالمحروقات،و:ذا المن

تر;$ة المواشي،و $ستفید مستوردو اتیج$ة :عوامل اإلنتاج الفالحي، و البناء والمواد المرت طة  قطاعات إستر 

  . هذه المنتجات من العملة الصع ة  سهولة

المواد المتعلقة  اإلنتاج واالستثمار من مدخالت الجهاز الصناعي و مواد في وتتمثل :القائمة الثان�ة −

  .الص$انة لقطاع المنتجات الضرور5ة والمدخالت الداعمة لنشاf التصدیر

ساسا السلع أ$ة  النظر ألهداف الس$اسة االقتصاد$ة،وتشمل و لو المواد غیر األ تتمثل في:القائمة الثالثة −

متدخلین ما لم تكن السلع ،و;هذه الطر5قة لم تعد القدرة المال$ة لل)ندا تعر5ف$اب 60( االستهالك$ة الكمال$ة 

تنظ$م التمو5ل  العملة الصع ة و الذ�  أص ح  أداة  لتنظ$م ،و  التالي استیرادها ذات أولو$ةالمراد 

راد إلى ج$ه االستیالتعر5فة الجمر:$ة :أداة لتو جاء نتیجة لعدم :فا$ة  - خالل هذه الفترة  - االستیراد

القتصاد$ة،وهذا من بین دوافع إصالح التعر5فة الجمر:$ة مع بدا$ة ااألولو$ة في الس$اسة القطاعات ذات 

  .،حیث تمت إعادة ه$:لة النظام التعر5في الجمر:ي و إصالح الج ا$ة الجمر:$ة1992سنة 

  )1994من  ادءب(التحر-ر الكامل للتجارة الخارج�ة  :ثان�ا

 ائتمـانعلـى آجـال سـداد ء :ل القیود المتعلقة  االستیراد، و هذا بإزالة الحدود المفروضـة تم إلغا 1994 في افر5ل

القتصــاد� ابرنــامج اإلصــالح  تم وضــعحیثــ2،المســتوردین و منــه الســماح  اســتیراد :ــل الســلع عــدا المحضــورة منهــا

  3:األهداف اآلت$ةتضمن ) 1994-1995(

  .تحسین میزان المدفوعاتو  الس$اسة النقد$ة إصالحو تصح$ح الموازنة العامة .1

 :تحر5ر التجارة الخارج$ة .2

 :ما یلي على تحت هذا الهدف أكد البرنامج

  .الحد من القیود البیروقراط$ة المفرطة على استیراد و التدخل الم اشر للسلطات العموم$ة −

                                  

مذ:رة ماجستیر غیر منشورة  ، تطور س�اسة التعر-فة الجمر%�ة في ظل النظام التجار� متعدد األطراف و التكتالت االقتصاد�ة اإلقل�م�ةمداني لخضر،  1

 .136-135.، ص، ص2005/2006في العلوم االقتصاد$ة، تخصص تحلیل اقتصاد�، جامعة الجزائر، 
  .113. ف$صل بهلولي، مرجع ساب?، ص2
 .136.مداني لخضر، مرجع ساب?، ص3
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 . عر صرفهجعل الدینار قا ال للتحو5ل  النس ة للعمالت التجار5ة،و هذا  عد تعدیل س −

  :في هذا اإلطار تم تأس$س مجموعة من المؤسسات تتولى تنظ$م التجارة الخارج$ة تتمثل في

رقم انشأ هذا الدیوان  موجـب المرسـوم التنفیـذی :PROMEX الدیوان الوطني لترق�ة التجارة الخارج�ة .1

یتمتـــع ، و قـــد اعتبـــره المشـــرع هیئـــة عامـــة ذات طـــا ع إدار�، 01/10/1996المـــؤرخ فـــي  96/327

موضــوع تحــت وصــا$ة وزارة التجــارة، حیــث یتكفــل الــدیوان   الشخصــ$ة المعنو$ــة و االســتقالل المــالي

الـوطني فـي  المنـتجتثمین الصادرات و معاینة و تحلیل الوضـع$ات اله$:ل$ـة  غـرض مضـاعفة تواجـد 

المعط$ـات هذه األسواق، :ما $عتبر الدیوان بوجه عـام بنـك معلومـات فهـو یـزود المؤسسـات المحل$ـة  

  1.الكاف$ة حول سیر و فرص األسواق الدول$ة

 3الصــادر فــي  93-96المرســوم التنفیــذ� رقــم  جــاء: CACIالغرفــة الجزائر-ــة للتجــارة و الصــناعة  .2

القاضــي بإنشــاء الغرفــة الجزائر5ــة للتجــارة و الصــناعة، هــي ع ــارة عــن مؤسســة ذات  1996مــارس 

لـى تنظـ$م اللقـاءات و التظـاهرات االقتصـاد$ة داخـل طا ع صناعي تجار� تا ع للقطاع العام تعمـل ع

و خــارج الجزائــر مــع تقــد$م رأیهــا فــي االتفاق$ــات التجار5ــة مــع البلــدان األجنب$ــة، تقــوم  الدراســات التــي 

تساعد في ترق$ة المنتجات و الخدمات، تقـوم بتوطیـد العالقـات و عقـد اتفاقـات تعـاون مـع المنظمـات 

ل الغرفة في حالة حدوث نزاع تجار� وطني أو دولـي و إنشـاء مؤسسـة األجنب$ة المماثلة، :ذلك تتدخ

  2.تعدیل و تح:$م وفقا لطلب المتعاملین

الصــادر  205/96القــانون التنفیــذ� رقــم  حســب: CAGEXلتــامین و ضــمان الصــادراتصــندوق ا .3

و  ، $قوم بتغط$ة الحقوق المتعلقة  عمل$ات التصدیر ضد المخاطر التجار5ـة1996جوان  05بتار5خ 

 3.الس$اس$ة و عدم التحو5ل و الكوارث

المحـدد لك$ف$ـة  205/96انشأ  موجب المرسوم التنفیذ� رقم :إنشاء صندوق خاص لترق�ة الصادرات .4

المفتــوح لــدQ الخز5نــة، $عمــل هــذا الصــندوق علــى  302/84ســیر حســاب التخصــ$ص الخــاص رقــم 

تمو5ــل األ حــاث المتعلقــة  األســواق الدول$ــة، و التــي تعمــل إلــى تــوفیر المعلومــات إلــى المصــدر5ن و 

مول الصندوق مـن خـالل الرسـم الخـاص اإلضـافي و المخصصة للتصدیر، و $تحسین نوع$ة المواد 

                                  

 .252- 251.الج$الني عجة ، مرجع ساب?، ص، ص1
 .102.نورة الشرع، مرجع ساب?، ص2
 .148.غطاس، مرجع ساب?، صعبد الغفار 3
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مــن مســاهمة األجهــزة العموم$ــة و الخاصــة المعن$ــة  التصــدیر، و $عتبــر الصــندوق ممــرا لمســاعدات 

مـن  129المخصصة لدعم الصادرات و قد تم توس$ع مجال تدخل الصـندوق  مقتضـى المـادة الدولة 

مال$ــة تضــمن الســیر الحســن لعمل$ــات ع ــارة عــن مؤسســة  أصــ ححیــث  1997قــانون المال$ــة لســنة 

  1.لتوز5ع المساعدات أداة:ان  أنالتصدیر  عد 

  جهود اندماج الجزائر في الفضاء التجار� العالمي الجدید :الثالثالم"حث 

أص ح انضمام الجزائر إلى المنظمة العالم$ة للتجارة على غرار  ق$ة دول العالم ضرورة لالندماج في  لقد

االستفادة من العدید من المزا$ا، تفاد� العزلة الدول$ة من اجل تحقی? جملة من األهداف و  و،االقتصاد العالمي

، :ما أن الجزائر تسعى إلى منظمة في توج$ه االقتصاد العالمي�  اتت تلع ه هذه الللدور الذو ذلك نظرا 

  .ثهذا الم حاالنضمام إلى منطقة التجارة الحرة العر;$ة هذا ما سوف نتطرق إل$ه في 

  ئر إلى المنظمة العالم�ة للتجارةمسعى انضمام الجزا :المطلب األول

، الن :ل حالة انضمام لها خصوص$اتها، و أعضائهاالمنظمة عن طر5? التفاوض مع  إلىیتم االنضمام    

غال ا ما یتم الحصول على عضو$ة هذه المنظمة  عد عدة جوالت،  سبب عدم وجود مع$ار محدد لالنضمام، و 

هذه المنظمة  عد  إلىلكون المنظمة امتداد التفاق$ة الغات فان التعاقد في هذه االتفاق$ات هو  مثا ة االنضمام 

المتعاقدة في االتفاق$ة، و الجزائر :غیرها  األطراففي هذه المنظمة هم  األعضاءاألصلیینو الوجود  إلىظهورها 

تسل$l الضوء للمنظمة، و سنعمل على األعضاءاألصلیینل$ست من  فإنهامن الدول غیر متعاقدة في االتفاق$ة، 

هذه  إلىبها لالنضمام على الوضع$ة التي :انت علیها الجزائر في عهد الغات و الدوافع التي :انت وراء طل

 .المنظمة و مسار انضمامها للمنظمة

 

 

 

  

                                  

 .258.الج$الني عجة، مرجع ساب?، ص1
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  إطاللة على المنظمة العالم�ة للتجارة :الفرع األول

في توفیر قدر من ) صندوق النقد الدولي و البنك الدولي(رغم الدور الذ� قامت  ه مؤسسات بر5تونوودز 

ظهرت الحاجة إلى نشأة المنظمة العالم$ة  فقد االستقرار النسبي للنظامین النقد� و المالي على صعید العالم

  1.للتجارة لسد أوجه النقص القائمة في النظام االقتصاد� العالمي

   )OMC(من الجات إلى منظمة التجارة العالم�ة:أوال

المجلس االقتصاد� و االجتماعي اصدر اتفاق$ة الجات حیث  لنشأةنقطة بدا$ة  1946 مطلع سنة$عتبر     

ل حث تش:$الت التجارة الدول$ة، و في عاصمة بر5طان$ا  المتحدة قرارا  عقد مؤتمر دولي األممالتا ع لمنظمة 

 افر5لأما الدورة الثان$ة في جنیف من، 1946جنة التحضیر5ة للمؤتمر الذ� عقد في اكتو;رلل األولىعقدت الدورة 

منظمة دول$ة للتجارة، و لقد  إنشاءمشروع میثاق للتجارة الدول$ة یتضمن  ىإعدادإل، وانتهت 1947اكتو;ر إلى

 1947في أبرمتوالتي ) الجات(هذه المفاوضات عن مولد ما $عرف  االتفاق$ة العامة للتعر5فات و التجارة أسفرت

دولة من بینها  23،و :ان عدد الدول التي وافقت علیها في البدا$ة 1948جانفيمنابتداء  و بدا العمل بها

نشأت لقد  ،2"العالم$ة للتجارةمنظمة ال" اآلن، فرنسا، انجلترا، هذه االتفاق$ة حل محلها األمر5:$ةالوال$ات المتحدة 

:نتیجة للتطورات في النظام التجار� الدولي منذ توق$ع االتفاق$ة العامة للتعر5فة الجمر:$ة المنظمة العالم$ة للتجارة 

و مجموعة من الجوالت التفاوض$ة التي تلتها وصوال إلى إنشائها في  1974عام ) GATT(و التجارة 

و قد جرت ضمن منظمة التجارة العالم$ة مجموعة من المؤتمرات الوزار5ة للتفاوض على  عض 01/01/1995،3

المؤتمر القضا$ا التجار5ة العالم$ة مثل تجارة الخدمات و الزراعة و األدو$ة و حقوق الملك$ة و غیرها،إذ بدأت  

، ثم مؤتمر الدوحة عام 1999، ثم في س$اتل عام 1998، ثم في جنیف عام 1996األول في سنغفورا عام 

  2003.4ثم مؤتمر :ان:ون في الم:س$ك عام 2001

 

 

                                  

مدخل لدراسة الم"ادئ األساس�ة الحاكمة لالقتصاد الدولي "مراعاة التطورات  - العالقات االقتصاد�ة الدول�ة عادل احمد حش$ش، مجد� محمود شهاب،  1

  . 375. ، ص2005لجدیدة، مصر، دار الجامعة ا ،- المستجدة الناتجة عن تنامي مظاهر العولمة في نطاقه
  .134- 133.عثمان أبو حرب، مرجع ساب?، ص، ص 2
  .233.، ص2008، دار دجلة، األردن، العولمة و التنم�ة ال"شر-ة المستدامة في الوطن العرUيرعد سامي عبد الرزاق التم$مي، 3
  .233.، صمرجع ساب?رعد سامي عبد الرزاق التم$مي، 4
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  وظائف المنظمة العالم�ة للتجارة:ثان�ا

  :تتولى المنظمة العالم$ة للتجارة  المهام التال$ة

تفاقات متعددة األطراف المنظمة للعالقات التجار5ة بین الدول على تنفیذ مجموعة من اال اإلشراف .1

 .األعضاء

تسو$ة المنازعات التي قد تنشا بین الدول األعضاء حول تنفیذ االتفاقات التجار5ة الدول$ة وفقا للتفاهم  .2

 1.الذ� تم التوصل إل$ه في هذا الشأن

ناء التعاون الدولي بینها و بین المنظمات تعمل المنظمة العالم$ة للتجارة على إقامة عالقات متعددة و ب .3

ا من إقامة ءالدول$ة األخرQ التي تهتم بهذه النواحي الدول$ة االقتصاد$ة و تحر5ر التجارة الدول$ة، :ان بد

التعاون بینها و بین المنظمات الدول$ة األخرQ التي تهتم بهذه النواحي، و هذا التعاون ال $قف عند 

المنظمات الدول$ة الح:وم$ة، و إنما یتعدQ للتعاون مع المنظمات الدول$ة غیر مجرد إقامة العالقات مع 

الح:وم$ة، و هذا یتبلور من خالل نص االتفاق$ة على ق$ام المنظمة  التعاون مع :ل من صندوق النقد 

 2.الدولي و البنك الدولي لإلنشاء و التعمیر، و ذلك من خالل المجلس العام التا ع لها

ضات الدول$ة حول تنفیذ أح:ام االتفاقات المتعلقة بتحر5ر التجارة الدول$ة بواسطة أجهزتها تنظ$م المفاو  .4

 .التي $قررها المؤتمر الوزار� 

إدارة و مراق ة الس$اسات التجار5ة اعتمادا على القواعد التي تمت الموافقة علیها في مدینة مراكش  .5

1994. 

لإلنشاء و التعمیر، و الو:االت التا عة لهما، لتحقی?  التعاون مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي .6

  3.قدر اكبر من التناس? في وضع الس$اسات االقتصاد$ة العالم$ة

  عالقة الجزائر "المنظمة العالم�ة للتجارة :الفرع الثاني

تعتبر الجزائر من الناح$ة التار5خ$ة بلد مالحv لدQ منظمة الجات المنشاة  موجب االتفاق$ة المؤرخة في 

حیث تنص  األعضاءالتخف$ض الكمي و التدر5جي للتعر5فات الجمر:$ة بین الدول  إلىو الهادفة  30/01/1947

                                  

1 Q377-376. ، ص، صمرجع ساب?محمود شهاب، عادل احمد حش$ش، مجد.  
، ص، 2008، )مصر(، اإلس:ندر5ة ، دار الف:ر الجامعيتحر-ر التجارة الدول�ة وفقا التفاق�ة الجات في مجال الخدماتران$ا محمود عبد العز5ز عمارة، 2

  .66-64. ص
  . 57-56. ران$ا محمود عبد العز5ز عمارة، مرجع ساب?، ص، ص3
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المتعاقدة ل ضاعة ما  األطرافنحه احد امت$از $م أوحصانة  أوحضور  أومنها على انه :ل فائدة  األولىالمادة 

 أوالمتعاقدة  األطرافلها من احد  اآلت$ةشرf لل ضاعة المماثلة  أو$منحها في الحال و بدون قید  أنیجب 

الجزائر لم تكن لها العضو$ة الكاملة في منظمة الجات نتیجة احتكارها التجارة الخارج$ة  أنو رغم  ،المتجهة لها

 1.االستقالل$ة المتجه نحو تبني اقتصاد السوق  أسلوب:بیر  م ادئها خاصة في ظل حد  إالأنهاتأثرتإلى

  اإلجراءات التي اتخذتها الجزائر للتحضیر لعمل�ة االنضمام :أوال

  : اتخاذ عدة إجراءات لتسهیل و تسر5ع عمل$ة االنضمام إلى المنظمة العالم$ة للتجارة، أهمها قامت الجزائر

 :إلى المنظمة العالم�ة للتجارةتقد�م طلب االنضمام  .1

أن تسمح للدول النام$ة التي :انت تشارك  1986في جولة االرغوا� في سنة قررت األطراف المتعاقدة 

في الجوالت السا قة :عضو مالحv، أن تشارك في مجر5ات االرغوا� مع شرf أن تبلغ بن$ة التعاقد في 

منها  - السا قة التي شار:ت فیها  عض الدول، وهذا ع:س الجوالت 1987افر5ل  30االتفاق$ة قبل 

:عضو مالحv دون أ� شرf،و  الفعل قدمت الجزائر طلب التعاقد إلى س:رتار5ة الجات في  –الجزائر 

، و في جو5ل$ة من نفس السنة تم تأس$س فوج عمل لدراسة ملف طلب الجزائر للتعاقد 1987افر5ل  30

جولة االرغوا� :عضو مالحv، و عند ظهور المنظمة في االتفاق$ة و  التالي شار:ت الجزائر في 

تم االتفاق بین الجزائر و األطراف المتعاقدة في الجات التي  1995جانفي  1العالم$ة للتجارة في 

نة مشتر:ة تتكفل بتحو5ل ملف على إنشاء لجاتفقت أص حت تمثل األعضاء األصلیین في المنظمة، 

جارة، و قدمت الجزائر  صفة رسم$ة مذ:رة االنضمام تشرح فیها التعاقد إلى المنظمة العالم$ة للتطلب 

  2 :المذ:رة النقاf التال$ةو تناولت ، 05/06/1996ستها الخارج$ة بتار5خ س$ا

  .شرح الخطوf العر5ضة للنظام االقتصاد� الذ� انتقل من التخط$l المر:ز� إلى اقتصاد السوق   . أ

  .قة  س$اسة المؤسسات الجزائر5ة و تنظ$مهاتقد$م جم$ع المعلومات ذات الطا ع العام المتعل  . ب

  .شرح و توض$ح تجارة السلع من خالل تنظ$م الصادرات و الواردات في المجال الصناعي  . ت

 .تقد$م عرض عن تجارة الخدمات و حقوق الملك$ة الف:ر5ة  . ث

  

                                  

  .280مرجع ساب?، ص ج$الني عجة ، ال1
–ورقلة ، جامعة 2012، 11:العدد (، مجلة ال"احث، » میزان المدفوعات الجزائر� في ظل السعي لالنضمام إلى المنظمة العالم$ة للتجارة« جمیلة الجوز�،2

  .228-227. ، ص، ص)-الجزائر
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 :المنظمة العالم�ة للتجارةالجزائر مع أعضاء مفاوضات مراحل  .2

، و ضمام، و التي تضمنت معلومات عن مختلف جوانب االقتصاد الوطني عدما أودعت الجزائر مذ:رة االن

للتجارة، و التي سوف نتطرق  ةالس$اسة التجار5ة للدولة، جاءت مرحلة المفاوضات مع أعضاء المنظمة العالم$

  :لها ف$ما یلي

  :)1998-1996(المرحلة األولى   . أ

م اشرة  عد تقد$م  1996انطلقت أول جولة للمفاوضات بین الجزائر و أعضاء المنظمة العالم$ة للتجارة سنة    

مذ:رة الس$اسة التجار5ة، و أثناء المفاوضات تلقت الجزائر مجموعة من األسئلة من عدة دول المتمثلة في 

 أوجهسؤال تناولت مختلف  124 األورو;ي سؤال، و دول االتحاد 170التي طرحت  األمر5:$ةالوال$ات المتحدة 

، النظام الجمر:ي و الج ائي و الشر:ات تأس$سو الملك$ة الف:ر5ة،النشاf االقتصاد� و التجار�، و حما$ة 

سؤال حول األنظمة الضر5ب$ة الجزائر5ة و نشاطات البنوك و التأمینات، و  33المصرفي، أما سو$سرا طرحت 

س$س شر:ات و فروع البنوك األجنب$ة، طرحت ال$ا ان تسعة أسئلة بینما استرال$ا تنقل رؤوس األموال، و شروf تأ

، 1997ف$فر� من سنة  17و  16المنظمة یومي  أعضاءلقاء بین الوفد الجزائر� و  أولثمان$ة أسئلة، و :ان 

ر دفعة ثان$ة من اإلجا ة على األسئلة :ما تلقت الجزائحول المذ:رة المقدمة من قبل الجزائر و حیث دار النقاش 

  1.سؤال 500األسئلة بلغ مجموعها أكثر من 

تم عقد أول اجتماع لفر5? العمـل الم:لـف  متا عـة ملـف انضـمام الجزائرعلـى مسـتوQ  1998أفر5ل  24-22وفي 

نـوفمبر  30المنظمة العالم$ة  للتجارة خالل الجمع$ة  العامة للمنظمة العالم$ـة للتجـارة المنعقـد فـي سـ$اتل مـا بـین 

 2.حظي الملف الجزائر�  الدراسة 2000د$سمبر  03و

  :)2002-2000(المرحلة الثان�ة   . ب

، فمن خالل المالحظات التي قدمت لها عملت 2000تم الشروع في الجولة الثان$ة من المفاوضات سنة    

، من ثم قدمت الجزائر مذ:رة الجزائر على تعدیل س$اساتها وفقا للس$اسات المعمول بها على مستوQ المنظمة

تلقت مجموعة من  2002، تضمنت اإلصالحات التي قامت بها، ثم في جانفي 2001جدیدة معدلة في جوان 

                                  

 .145.، ص2003$ة العامة، الجزائر،، دار الدمحمالجزائر و المنظمة العالم�ة للتجارةناصر داد� عدون، دمحم متناو�، 1
 .138.مداني لخضر، مرجع ساب?، ص2
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األسئلة حول المنظومة التعر5ف$ة و قامت الجزائر  الرد و تقد$م عرض عن التعر5فة الجمر:$ة التي تنو� الجزائر 

خبیر  40استأنفت الجزائر مفاوضاتها بوفد یتكون من  2002ف$فر�  07في ، الدخول بها إلى هذه المنظمة

یترأسهم وز5ر التجارة حیث وجهت عدة انتقادات للجزائر لعدم ض l المعط$ات التجار5ة و االقتصاد$ة و عدم 

 2002افر5ل  29للتجارة، و منه قامت الجزائر بتعدیل الملفات المعن$ة، و في  ةمطا قتها لقوانین المنظمة العالم$

وصفت هذه اللقاءات ما� من نفس السنة، من خالل  7بدأت المفاوضات الثنائ$ة بجنیف، و دامت إلى غا$ة 

  1.فاوضة  أنها ذات مصداق$ة و تستح? التفاوض  شأنهاتالجزائر5ة من قبل األطراف الماالقتراحات 

 :)2015إلى غا�ة  2002من (المرحلة الثالثة   . ت

  :تمیزت هذه المرحلة  ما یلي

 28تمثلت في الجولة السادسة من المفاوضات بجنیف بوفد جزائر� م:ون من ، 2003نوفمبر  يف −

عضوا $مثلون اإلدارة و القطاعات االقتصاد$ة ذات األهم$ة إضافة إلى الشر:اء االجتماعیین برئاسة 

ج$ة، وز5ر التجارة آنذاك، وقد تضمن جدول األعمال تأهیل اإلطار التشر5عي المنظم للتجارة الخار 

محادثات متعددة األطراف مرت طة  الفالحة و التطرق إلى المستجدات المتعلقة  منع استیراد الخمور 

 .من قبل البرلمان الجزائر� 

تضمنت هذه المرحلة  حث تطور تمثلت في الجولة السا عة من المفاوضات ، 2004جوان  25في  −

العالم$ة و دراسة مدQ التقدم في تحوالت  المفاوضات الثنائ$ة المتعلقة بدخول الجزائر إلى األسواق

 .المنظومة التشر5ع$ة الجزائر5ة

، دارت المناقشات حول المقترحات الجزائر5ة ف$ما 2006إلى غا$ة مطلع  2005اكتو;ر  21في  −

تعر5ف$ة مقترحة یخص مسالة الحصص و التعر5فات الجمر:$ة، حیث قامت الجزائر بتقد$م عروض 

دمات تطب$قا لخفض الرسوم الجمر:$ة إلى المستوQ المسموح  ه في منتجات الفالح$ة و للخلل

في المائة  25إلى  0في المائة للقطاع الصناعي، و من  20إلى  0المنظمة العالم$ة للتجارة، من 

 .للقطاع الفالحي

 ، قام األعضاء  فحص مشروع التقر5ر الجزائر� حیث $صف هذا التقر5ر2008جانفي  17في  −

نظام التجارة الخارج$ة الجزائر5ة،  اإلضافة إلى التعد$الت التي شملته :ذلك ما تم تعدیله في 

 .المؤسسات ذات الطا ع القانوني وتكی$فها  ما یتالءم و قواعد المنظمة العالم$ة للتجارة

                                  

  .147مرجع ساب?، ص، ، الجزائر و المنظمة العالم�ة للتجارةناصر داد� عدون، دمحم متناو�، 1
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أسئلة المفاوضات حول  تم إتمام الجولة العاشرة من المفاوضات، حیث تمحورت، 2009خالل سنة  −

غیر المق$مین،  لألشخاصخصوصا السعر المزدوج للغاز الطب$عي و ح? االستیراد  األسعارس$اسة 

، الذ� 2006قرار المال$ة التكمیلي لسنة  األسئلةو نظام تطبی? الضرائب الداخل$ة، :ما شملت 

قضى  حضر استیراد الس$ارات المستعملة، و المسائل المتعلقة بدعم الصادرات و نظام رخص 

 .، و الصفقات العموم$ةتیراد، و تدع$م الصناعة و حر5ة العبوراالس

أن الجزائر قد خطت خطوات " مصطفى بن  ادة"السید أشار وز5ر التجارة ، 2010خالل سنة  −

 200مقابل  96ایجاب$ة في مسار المفاوضات خاصة  عد انخفاض عدد األسئلة المطروحة إلى 

 .سؤال سا قا

حیث قدم الوفد الجزائر� المفاوض أجو ة من المفاوضات  11ولة ، انعقدت الج2013افر5ل  5في  −

تخص ملف سعر الغاز في القطاع الصناعي، و  التالي حملت الوث$قة التزام الح:ومة بتطبی? 

عن دور الدولة في االقتصاد و التزامها بتوفیر نفس ، :ما حمل الوفد أجو ة أسعار حرة على الغاز

معلنة على القطاع الخاص الخاص و الكف عن ممارسة القیود غیر المعاملة للقطاعین العام و ال

 1.المحلي و األجنبي

حیث :رست من المفاوضات متعددة األطراف بجنیف،  12جرت الجولة ، 2014مارس  31في  −

و التنظ$م$ة التي تم الق$ام بها في الجزائر و ال حث عن أجو ة على اإلصالحات التشر5ع$ة لعرض 

سؤال جدید أو  170تلقت الجزائر  11، و منذ انعقاد الجولة اء في المنظمةأسئلة الدول األعض

 حث  التواز� مع أجو ة ال  12، و سمحت الجولة من طرف الدول األعضاءطل ات توض$ح 

، و تجدر اإلشارة إلى أن الجزائر أجابت إلى غا$ة الجزائرعلى األسئلة اإلضاف$ة للدول األعضاء

تتعل? أغلبیتها  معلومات مرت طة  القوانین و التنظ$مات المتعلقة  سؤال 1933على  2013نها$ة 

 2. التجارة الخارج$ة الجزائر5ة

أن المناخ " البرتو دالتو"اعتبر الم:لف بتسییر ملف انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالم$ة  −

 ة، مشیرا أن الجزائر ستنال رخصOMCاالقتصاد� الجزائر� $شجع النضمام الجزائر إلى 

                                  

في  غیر منشورة ، أطروحة د:توراه » آثار تحر-ر تجارة الخدمات على التجارة الخارج�ة في الدول العر�Uة مع اإلشارة إلى حالة الجزائر« عت$قة وصاف،1

 .260- 257.، ص، ص2013/2014،)الجزائر(العلوم االقتصاد$ة، جامعة دمحم خ$ضر،  س:رة
 .2417:، 2015- 04-24 : تاريخ االطالع :elawsat.com/?p=5927-elmaghreb الموقع االلكتروني2
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و استوفت :امل شروf االنضمام، واصلت على ذات الوتیرة  إن 2015االنضمام رسم$ا نها$ة سنة 

  1.ها الدول األعضاءتطرحر اإلجا ة عن :ل التساؤالت التي غرا على

  

  هاو عوائقام إلى المنظمة العالم�ة للتجارةالنضمالجزائر من اأهداف :ثان�ا

تسعى الجزائر لتحقی? جمل من األهداف من سعیها لالنضمام إلى المنظمة العالم$ة للتجارة، في المقابل تواجهها 

  :عوائ? و صعو ات لالنضمام إلى هذه األخیرة، نعرضها في اآلتي

  :األهداف التي تسعى إلیها الجزائر لالنضمام إلى المنظمة العالم�ة للتجارة .1

  :مة العالم$ة للتجارة و أهمهاهداف من وراء االنضمام إلى المنظمجموعة من األتسعى الجزائر لتحقی? 

مع انضمام الجزائر إلى المنظمة، سیرتفع حجم و ق$مة الم ادالت التجار5ة،  :إنعاش االقتصاد الوطني  . أ

خاصة  عد ر;l التعر5فة الجمر:$ة عند حد أقصى و حد أدنى، و االمتناع عن استعمال القیود الكم$ة 

تستغلها  أنو  التالي ارتفاع المنافسة التي $م:ن ما ینتج ز5ادة في الواردات من الدول األعضاء، م

إذ $ص ح المنتجون المحلیون مجبرون على تحسین  االقتصاد الوطني إلنعاشضغl  :أداةالجزائر 

كنولوج$ا منتجاتهم من جهة، و من جهة أخرQ ز5ادة الم ادالت التجار5ة قد تسمح  االستفادة من الت

الحدیثة و التقن$ات المتطورة  المستعملة في عمل$ات اإلنتاج، و هو ما $ساهم في إنعاش االقتصاد 

 2.الوطني

انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة س$فتح لها المجال و $منحها فرصة  :تحفیز و تشج$ع االستثمارات  . ب

 االتفاق$ة الخاصة  االستثمارات في اكبر لجلب االستثمارات األجنب$ة الم اشرة، من خالل استفادتها 

مجال التجارة، بهدف استغالل التكنولوج$ا و الهوامش المتوفرة في الر;ح$ة و مردود$ة عوامل اإلنتاج بین 

 .الدول و التكتالت

یتمیز االقتصاد الجزائر�  الت ع$ة للخارج  سبب اعتماده على قطاع المحروقات و  :مسایرة التجارة الدول$ة  . ت

اج، لذا فان لجوء الجزائر لألسواق العالم$ة للحصول على احت$اجاتها المختلفة خارج إطار ضعف اإلنت

                                  

 .17 :39، 2015-04-24: ، تار5خ االطالعhttp://www.al-fadjr.com/ar/economie/288290.html: الموقع االلكتروني1
  .135. ، مرجع ساب?، صالجزائر و المنظمة العالم�ة للتجارةناصر داد� عدون، دمحم متناو�، 2
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، و التالي فان التجارة الخارج$ة  الفرص التي تقدمها هذه األخیرة المنظمة العالم$ة للتجارة، ال $سمح لها

عن ساحة العالقات  فان الجزائر ال $م:ن أن تكون  عیدة و منه تلعب دورا هاما في االقتصاد الوطني

  .االقتصاد$ة الدول$ة

أن المزا$ا التي تمنحها المنظمة  :االستفادة من المزا$ا التي تمنح للدول النام$ة األعضاء  المنظمة  . ث

العالم$ة للتجارة للدول األعضاء بها تعتبر  مثا ة دوافع و محفزات لالنضمام إلیها، و الجزائر من :غیرها 

نضمام بهدف االستفادة من المزا$ا التي تمنح لها  صفتها :عضو من جهة، من الدول النام$ة، تسعى لال

  .و من جهة أخرQ  صفتها :دولة نام$ة

ل$ست مقتصرة على الدول  ةإن آثار النظام الجدید للتجارة العالم$:ال عد الشمولي للمنظمة العالم$ة للتجارة  . ج

و  ما أن الدول ، األعضاء  المنظمة فقl، بل ستشمل جم$ع دول العالم إیجا ا و سل ا و بدرجات مختلفة

غیر األعضاء  المنظمة ال تستفید  المزا$ا الخاصة  الدول األعضاء، فان العدید من الدول انطلقت في 

فمثال االرتفاع  - ثار السلب$ة موجودة فعالمادامت اآل–تحضیر نفسها لالنضمام إلى هذه المنظمة 

المتوقع في األسعار العالم$ة للمنتجات الزراع$ة، قد یؤثر على مواز5ن مدفوعات جم$ع الدول المستوردة 

  1.للغذاء  ش:ل :بیر و منها الجزائر;غض النظر عن عضو5تها  المنظمة أم ال

  :انضمام الجزائر إلى المنظمة العالم�ة للتجارة عوائ= .2

إال أنها فشلت في تحقی? ذلك  1996للتجارة، م :را أ� منذ  ةسعي الجزائر لالنضمام إلى المنظمة العالم$ رغم

  :نتیجة لمجموعة من العوائ? $م:ن إجمالها ف$ما یلي

إن الخصائص االقتصاد$ة للجزائر تعتبر من أهم عوائ? االنضمام :الخصائص االقتصاد$ة للجزائر  . أ

طول فترة االقتصاد المخطl و االعتماد على المحروقات الذ� ر هذا في $ظهة، للمنظمة العالم$ة للتجار 

، و إعطاء م:انة اصغر نسب$ا للخدمات نتج عنه السعي لتحقی? االكتفاء الذاتي، غ$اب ثقافة المنافسة

التجار5ة، إضافة إلى ذلك وجود قطاع اقتصاد� مه$من و هو قطاع المحروقات، و من هنا $ظهر أن 

لجزائر إلى المنظمة العالم$ة للتجارة $عني إدخال المنافسة األجنب$ة إلى مجاالت لم تكن انضمام ا

 .موجودة فیها من قبل

 .حیث $حتل جزءا هاما في االقتصاد رغم وجود قانون الخوصصة:اهتمام الجزائر  القطاع العمومي  . ب

                                  

، جامعة 2004، 03: العدد(، مجلة ال"احث، » األهداف و العراقیل   انضمام الجزائر إلى المنظمة العالم$ة للتجارة « ،ناصر داد� عدون، دمحم متناو�  1

  .72- 70.، ص، ص ، )-الجزائر–ورقلة 
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إن وجود االقتصاد المواز� $عرقل الغا$ة من االنضمام إلى المنظمة العالم$ة  :انتشار االقتصاد المواز�   . ت

للتجارة هو اقتصاد ال یخضع إلى إجراءات التنظ$م الرسمي، شدید المرونة تحدد أجور العمال ف$ه 

 1.انطالقا من إنتاجیتهم

و األقل نموا، و :ذلك  نظرا للمزا$ا التي تمنح للدول النام$ة :صعو ة الحصول على صفة الدولة النام$ة  . ث

االستفادة من المعاملة التفضیل$ة، أص حت الدول التي تتفاوض حال$ا تتلقى صعو ات للحصول على 

 .صفة الدولة النام$ة

لقد تم االتفاق على منح الدول  :العراقیل التي تحد من االستفادة من االستثناءات الخاصة  الدول النام$ة  . ج

 حیث تستفید  عدة استثناءات من القواعد، مثال بإم:انها استخدام قیود :م$ة أو النام$ة مرونة خاصة 

 fمعین من االحت$اطي المالي، لكن في الواقع هناك عدة شرو Qجمر:$ة بهدف الحفا¨ على مستو

تقد$م تنازالت إضاف$ة لدخول السلع و الخدمات إلى أسواقها، دون حما$ة  عض تتلقاها الدول النام$ة، :

  2.عات الناشئةالقطا

  منطقة التجارة العر�Uة الكبرR ٕالى الجزائر انضمام :المطلب الثاني

شهدت الجزائر في اآلونة األخیرة االنفتاح نحو االقتصاد العالمي، و تحر5ر لتجارتها الدول$ة و ذلك     

  .تطرق لهذه االتفاق$ةالعر;$ة الكبرQ، و  التالي سوف ن انضمامها إلى منطقة التجارة الحرة 

  نظرة عامة عن منطقة التجارة الحرة العر�Uة :الفرع األول

فیها من أحداث و  لدول على الساحة الدول$ة لما یجر� $عتبر التكامل االقتصاد� العر;ي ضرورة ل قاء هذه ا   

، و قد بدأت محاوالت و جهود التكامل االقتصاد� العر;ي و انتهت بتجسید  ما $عرف  منطقة التجارة تتطورا

  .العر;$ة الكبرQ  الحرة

  العر�Uة نشأة و أسس ق�ام منطقة التجارة الحرة:أوال

في نطاق مجلس الوحدة االقتصاد$ة و إحجام  عض  1980نتیجة لتوقف مسیرة السوق العر;$ة المشتر:ة عام    

اهها أو الدول العر;$ة عن االنضمام إلى اتفاق$ة السوق، و امتناع ال عض الموقع عن تنفیذ التزاماته اتج

                                  

  .44 - 43.وردة خزندار، مرجع ساب?، ص، ص 1
  .75.، صمرجع ساب?،  » األهداف و العراقیل   انضمام الجزائر إلى المنظمة العالم$ة للتجارة « ناصر داد� عدون، دمحم متناو�،2
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، و لكن )دولة 17( 1981االنسحاب منها، تم توق$ع اتفاق$ة ت$سیر و تنم$ة الت ادل التجار� بین الدول العر;$ة 

 الرغم من :افة الجهود تعثر تنفیذها و ظل أداؤها متواضعا للغا$ة  سبب ضعف آل$ات التنفیذ و انعدام روح 

العر;$ة البین$ة ضع$فا، و نتیجة لما سب? توجه :ل من المجلس االلتزام في تطب$قها مما جعل تأثیرها على التجارة 

االقتصاد� االجتماعي و مجلس الوحدة االقتصاد$ة العر;$ة نحو إقامة منطقة التجارة الحرة العر;$ة تضم :افة 

 1.الدول العر;$ة

1.  Rة الكبر�Uنشأة منطقة التجارة الحرة العر  

من خالل القمة االقتصاد$ة التي  1996ة حرة عر;$ة في أوت لقد تم اتخاذ القرار بإنشاء منطقة تجار       

یتم إزالة القیود بنس ة و منه ، عقدت  القاهرة حیث تضم :افة الدول العر;$ة األعضاء في جامعة الدول العر;$ة

لكن في دورة المجلس االقتصاد�  2،تماش$ا مع التطبی? الكامل التفاق$ات منظمة التجارة العالم$ة في المائة 10

، اقر تخف$ض الفترة الزمن$ة للمرحلة االنتقال$ة إلقامة 2001و االجتماعي للدول العر;$ة في دورته لشهر سبتمبر 

و تأتي منطقة التجارة ، 2007مقررا لها لتنتهي في د$سمبر و :ان  ،2005هذه المنطقة لتنتهي في أول جانفي 

و قد :انت محاوالت التكامل مسیرة التكامل االقتصاد� العر;ي، وة هامة و حدیثة في العر;$ة الحرة الكبرQ :خط

  3.االقتصاد� العر;ي وف? مدخل تحر5ر التجارة قد بدأت منذ الخمسینات من القرن الماضي

2.  Rة الكبر�Uأسس ق�ام منطقة التجارة الحرة العر 

  :وتقوم منطقة التجارة الحرة على األسس التال$ة

 .ي اتفاق$ة ت$سیر و تنم$ة الت ادل التجار� بین الدول العر;$ةالمصادقة ف −

                                  

التكامل االقتصاد� العرUي %آل�ة لتحسین و  : مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول، » اجالتكامل العر;ي بین خ$ار التخصص أو االندم« موسى رحماني،1

  .13.مرجع ساب?، ص 2004ما� : 9 / 8، یومي )الجزائر(األورو�Uة، جامعة فرحات ع"اس، سطیف –تفعیل الشراكة العر�Uة 
مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول التكامل االقتصاد� العرUي ،  » التكامل العر;ي اإلسالمي ضرورة حضار5ة لمواجهة التكتالت الكبرQ  « الطیب داود�،2

  .194.، مرجع ساب?، ص األورو�Uة –%آل�ة لتحسین و تفعیل الشراكة العر�Uة 
مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول التكامل االقتصاد� العرUي %آل�ة ،  » أم واقع منطقة التجارة العر;$ة الكبرQ حلم « :مال رز5?، عبد الحل$م فضیلي،3

 .364.، مرجع ساب?، صاألورو�Uة –لتحسین و تفعیل الشراكة العر�Uة 
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و هذا من خالل إیداع الدولة المعن$ة التوجیهات الكتاب$ة الصادرة من الموافقة على البرنامج التنفیذی −

السلطة المختصة إلى إدارات الجمارك لتطبی? التخف$ض التدر5جي للرسوم الجمر:$ة على السلع ذات 

 1.المنشأ العر;ي

من أول  و الذ� $طب? بدءا،ین الدول األطرافاألخذ  مبدأ التحر5ر التدر5جي للسلع العر;$ة المت ادلة ب −

و ذلك تخف$ض الرسوم الجمر:$ة و الرسوم و الضرائب ذات األثر المماثل بنسب مئو$ة  1997جانفي 

 .2007متساو$ة على أن یتم التحر5ر الكامل لكافة السلع العر;$ة بنها$ة عام 

عامل السلع العر;$ة التي تدخل الت ادل وفقا لهذا البرنامج معاملة السلع الوطن$ة في الدول األطراف، ت −

ف$ما یتعل?  قواعد المنشأ و المواصفات و المقای$س و اشتراطات الوقا$ة الصح$ة و األمن$ة، و الرسوم و 

 .الضرائب المحل$ة

دولة عضو من شانه أن تعرقل هذا  أو وضع أ� قاعدة من قبل أ� ال یجوز إصدار أ� تشر5ع −

 .البرنامج

ضرورة مراعاة أح:ام و اتفاق$ات منظمة التجارة العالم$ة، ف$ما یتعل?  األسس الفن$ة إلجراءات الوقا$ة و  −

 .مواجهة حاالت الدعم، و إجراءات معالجة میزان المدفوعات الناجم عن تطبی? البرنامج

 2.فور� أل� سلعة من السلع في ش:ل منطقة حرة ثنائ$ة$م:ن أل� دولتین االتفاق على التحر5ر ال −

 .1998ال تخضع السلعة إلى أ$ة قیود غیر جمر:$ة مع حساب التخف$ضات الجمر:$ة على أساس سنة  −

المراجعة نصف سنو$ة لمدQ التقدم في تطبی? البرنامج التخاذ القرارات المناس ة لمواجهة أ$ة عق ات  −

  3.لنظر في المنازعاتتعترض التطبی?، مع تش:یل لجنة ل

  أهداف منطقة التجارة الحرة العر�Uة :ثان�ا

 :أهداف المنطقة تنحصر في إن لمنطقة التجارة الحرة العر;$ة الكبرQ عدة

                                  

قى الدولي حول التكامل مداخلة مقدمة للملت ، » المنطقة العر;$ة الحرة بین تحد$ات الواقع و طموح المستقبل « دمحم األمین :ماسي، محمود فوز� شعو;ي،1

  .433.، مرجع ساب?، صاألورو�Uة –االقتصاد� العرUي %آل�ة لتحسین و تفعیل الشراكة العر�Uة 

  196.2.عمر صقر، مرجع ساب?، ص
االقتصاد� العرUي مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول التكامل ،  » التكامل العر;ي اإلسالمي ضرورة حضار5ة لمواجهة التكتالت الكبرQ  « الطیب داود�،3

  .194. ، مرجع ساب?، صاألورو�Uة–%آل�ة لتحسین و تفعیل الشراكة العر�Uة 
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ما بین الدول العر;$ة و تعز5ز الم:اسب االقتصاد$ة المشتر:ة  تنم$ة العالقات االقتصاد$ة و التجار5ة .1

 .للدول العر;$ة و الحفا¨ على المصالح االقتصاد$ة للدول العر;$ة

االستفادة من المتغیرات في نظام التجارة العالم$ة و وضع األسس لق$ام تكتل اقتصاد� عر;ي تكون له  .2

 1.م:انته على الساحة االقتصاد$ة الدول$ة

الر;l بین تلك االتفاق$ة و بین السوق العر;$ة في اتفاق$ة ت$سیر و تنم$ة الت ادل التجار� و  التوسع .3

 .المشتر:ة

في المائة  10تحر5ر تدر5جي للتجارة البین$ة العر;$ة عن طر5? تخف$ض الضرائب الجمر:$ة بنس ة  .4

 .إلغاء القیود االستیراد$ة غیر التعر5ف$ةو  1998سنو$ا بدءا من أول جانفي 

 .ت ادل المعلومات و الب$انات عن التجارة العر;$ة .5

 .وضع آل$ة لتسو$ة المنازعات التجار5ة بین الدول األعضاء .6

 .منح الدول األقل نموا معاملة تفضیل$ة .7

  2.التشر5عات و حما$ة الملك$ة الف:ر5ةرت طة  ال حث العلمي و التشاور حول األنشطة الم .8

  التجارة الحرة العر�Uة الكبرR  البرنامج التنفیذ� لمنطقةمضمون  :ثالثا

  :ط قا ألح:ام البرنامج التنفیذ� و جدوله الزمني إلقامة منطقة تجارة حرة عر;$ة فقد تقرر اآلتي

إلغاء :افة القیود الجمر:$ة و غیر الجمر:$ة على :افة السلع ذات المنشأ العر;ي عند انتقالها من دولة  .1

 Qعر;$ة إلى دولة عر;$ة أخر. 

یجب أن تتوفر  السلع التي ینطب? علیها هذا البرنامج قواعد المنشأ العر;$ة، و لكي تكون السلعة ذات  .2

 في  40عن في الدولة الطرف  إنتاجهاالناشئة عن ∗منشأ عر;ي یجب أن ال تقل نس ة الق$مة المضافة

 

 

                                  

مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول التكامل االقتصاد� العرUي %آل�ة ،  » منطقة التجارة العر;$ة الكبرQ حلم أم واقع « :مال رز5?، عبد الحل$م فضیلي، 1

  .365.، مرجع ساب?، صاألورو�Uة – لتحسین و تفعیل الشراكة العر�Uة
مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول التكامل االقتصاد� العرUي %آل�ة لتحسین و ،  » التكامل العر;ي بین خ$ار التخصص أو االندماج« موسى رحماني،2

 .13. ، مرجع ساب?، ص األورو�Uة –تفعیل الشراكة العر�Uة 
 .100في مضرو ة الق$مة النهائ$ة للسلعة  اب المصنع /نفقات إدار5ة+طاقة+اإلیجار+الموادالخام+هالك$اتاالست+األجور= نس ة الق$مة المضافة  ∗
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  1.من ق$متها النهائ$ةالمائة 

ان$ة و المنجم$ة وفقا ألسلوب التحر5ر المتدرج بنسب یتم تحر5ر :افة السلع العر;$ة، الزراع$ة و الحیو  .3

للرسوم الجمر:$ة و الرسوم و الضرائب ذات األثر المماثل بدا$ة من ) في المائة 10(سنو$ة متساو$ة 

 .31/12/2007سنوات تنتهي في  10و لمدة  01/01/1998

تحدید مواسم إنتاج لعدد من السلع الزراع$ة ال تتمتع فیها هذه السلع  التخف$ض المتدرج، على أن ینتهي  .4

العمل بهذا التحدید في موعد أقصاه تار5خ االنتهاء من البرنامج، و أن یتم إدراج هذه السلع في جدول 

 2.زمني زراعي عر;ي مشترك

المحضور استیرادها أو تداولها أو استخدامها  الموادال تسر� أح:ام هذا البرنامج على المنتجات و  .5

 .ألس اب دین$ة أو أمن$ة أو بیئ$ة، أو صح$ة أو لقواعد الحجز الزراعي الب$طر� 

$شترf لكي تكون السلعة عر;$ة أن تتوافر فیها قواعد المنشأ التي $قررها المجلس االقتصاد� و  .6

 3.منشأ التفصیل$ة للسلع العر;$ةاالجتماعي، و ذلك لحین االنتهاء من إعداد قواعد ال

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                  

نحو اتفاق$ة عر;$ة لتعظ$م االستفادة من المناط? الحرة العر;$ة و تعز5ز الشراكة اإلستراتیج$ة بینها في ضوء أح:ام اتفاق$ة   « عادل عبد العز5ز السن، 1

ورقة عمل مقدمة في ندوة مستقبل االستثمار و التجارة في المناط= الحرة و االستثمار-ة و االقتصاد�ة العر�Uة، ،   » ة العر;$ة الكبرQ منطقة التجارة الحر 

  .36.، ص2010،  د$سمبر)مصر(شرم الشیخ
مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول التكامل ،  » المنطقة العر;$ة الحرة بین تحد$ات الواقع و طموح المستقبل « دمحم األمین :ماسي،  محمود فوز� شعو;ي،2

  .434. ، مرجع ساب?، صاألورو�Uة –االقتصاد� العرUي %آل�ة لتحسین و تفعیل الشراكة العر�Uة 
االقتصاد� العرUي %آل�ة مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول التكامل ،  » منطقة التجارة العر;$ة الكبرQ حلم أم واقع « :مال رز5?، عبد الحل$م فضیلي،3

  .366.، مرجع ساب?، صاألورو�Uة –لتحسین و تفعیل الشراكة العر�Uة 
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  منطقة الت"ادل الحرالعر�Uة الكبرR الجزائر و  :فرع الثانيال

،  عد أن اتخذت الخطوات التنفیذ$ة من 2009ضمت الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة العر;$ة الكبرQ سنة ان

المنشأ، و :انت الجزائر قد صادقت خالل إ الغ المنافذ الجمر:$ة و تطبی? اإلعفاء الكلي على السلع عر;$ة 

و أعلنت أنها  صدد  2004أوت  3على اتفاق$ة تنم$ة و ت$سیر الت ادل التجار� بین البلدان العر;$ة بتار5خ 

 مناس ة انعقاد القمة العر;$ة في الجزائر،  2005استكمال إجراءات إلحاقها  منطقة التجارة الحرة العر;$ة منذ سنة 

ا عن االنضمام للمنطقة :ون الموضوع :ان ال یزال قید الدراسة لدQ السلطات العل$ا، و لقد :ان سبب تأخره

 Qفي المنطقة في منح السلع الجزائر5ة المعاملة التفضیل$ة المط قة في إطار   المقابل شرعت البلدان العر;$ة األخر

للمجلس االقتصاد� و  حسب ما تم االتفاق عل$ه في الدورة العاد$ة 2009المنطقة بدا$ة من فاتح مارس 

  2009.1االجتماعي المنعقد في ف$فر� 

  انضمام الجزائر للمنطقة مزا�ا :أوال

انضمام الجزائر لمنطقة  مزا$ا أن، بین 07/02/2009تار5خ حوار لوز5ر التجارة الساب? مع جر5دة المساء ب في

  2 :التجارة العر;$ة الكبرQ تتلخص في

 .عتنو$ع ممولي الجزائر من السل .1

 .أسواق جدیدة للمنتوج الجزائر� و توجیهه للسوق العر;$ة فتح .2

 .حروقاتمز5ادة الصادرات الجزائر5ة خارج ال .3

 .الشراكة رات األجنب$ة الم اشرة وتشج$ع االستثما .4

 .تدع$م التنافس$ة بین المؤسسات الجزائر5ة .5

  .المنتجاتضمان استقرار األسعار و وفرة .6

  منطقة التجارة الحرة العر�Uة الكبرR  إلىانضمام الجزائر  سلب�ات :ثان�ا

منطقة الت ادل الحر الجزائر5ة حیث اقر وز5ر التجارة الساب? سنة  إلىمخاوف لالنضمام الجزائر  لقد تجلت

مختلف مناط? الت ادل الحر ال یزال في مرحلة بدائ$ة  إلىانضمام الجزائر  في حوار مع جر5دة الخبر أن 2009

                                  

  .247.، صمرجع ساب? عت$قة وصاف،1
، 07/04/2015 :، تار5خ االطالع: 07/02/2009http://www.mincommerce.gov.dz/arab/?mincom=zalearموقع الكتروني، جر5دة الخبر2

  .16:20 الساعة
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المنطقة العر;$ة للت ادل الحر ستلح?  على الجزائر خسائر ج ائ$ة  إلىإنالوز5ر  أشار، و أخرQ مقارنة مع بلدان 

رضا "على المدQ القصیر، و س$ضع المؤسسات الجزائر5ة في ظروف صع ة، فرئ$س منتدQ رؤساء المؤسسات 

المعلومات  نقص في إلىهذه المنطقة، مشیرا لدخول ل القدر الكافي ل مه$أةالجزائر ل$ست  أناعتبر  "حم$اني

انع:اسات هذا االتفاق و تنسی? لعدم الق$ام مس قا بدراسة تبین  تأسفحول اتفاق المنطقة لدQ المتعاملین، :ما 

الس$اسات الج ائ$ة و س$اسات التشغیل  المنطقة، و في هذا الس$اق تطرق عدد من المتعاملین خالل هذا اللقاء 

 أصلعض الدول العر;$ة و عدم الوضوح  القواعد الخاصة في   إلىأسواقمش:ل دخول المنتجات الجزائر5ة  إلى

 عض المنتجات العر;$ة تعفى من :ل الرسوم هذا مما $ضعف من القدرات  أنالمنتجات، عالوة على ذلك 

 1.التنافس$ة للمنتجات الجزائر5ة

  �ة الجزائر للدخول في منطقة الت"ادل الحر العر�Uةاتفاقمضمون  :ثالثا

  2 :اتفاق دخول الجزائر لمنطقة التجارة الحرة العر;$ة الكبرQ ما یلي تضمن

ط قا لمجال االتفاق$ة و برنامجها التنفیذ� :ل المنتجات التي لها صفة المنشأ $م:ن  :مجال التطبی= .1

 .المتف? علیها المنتجاتت ادلها بین الجزائر و الدول العر;$ة في إطار نظام تعر5في تفضیلي  استثناء 

تستفید :نشأ العرUي المستوردة في الجزائریلي المطب= على المنتجات ذات المالنظام التعر-في التفض .2

مستثناة من المنطقة العر;$ة للت ادل الحر و التي منشأها إحدQ الدول العر;$ة عند :ل المنتجات غیر ال

 .المماثلاستیرادها للجزائر من اإلعفاء الكلي للحقوق الجمر:$ة و الرسوم ذات األثر 

لمنشأ الجزائر� المصدر نحو الدول یلي المطب= على المنتجات ذات االنظام التعر-في التفض .3

تستفید المنتجات ذات المنشأ الجزائر� غیر المستثناة من المنطقة العر;$ة للت ادل الحر من نفس :العر�Uة

الكلي للرسوم الجمر:$ة و  النظام التفضیلي عند استیرادها من طرف دولة عر;$ة، ف$ما یتعل?  اإلعفاء

 .الرسوم ذات األثر المماثل

إن :تعر-ف قواعد المنشأ و طرق التعاون اإلدار� المط"قة في إطار المنطقة العر�Uة للت"ادل الحر .4

بین الجزائر و الدول العر;$ة في إطار منطقة الت ادل الحر  التفضیل التعر5في و التجار� الممنوح

$:ون منشؤها الجزائر أو هذه الدول العر;$ة، و $شترf في السلعة محل تنحصر فقl في ال ضائع التي 

                                  

  .خبر، موقع الكتروني، مرجع ساب?جر5دة ال1
  . 251-248.عت$قة وصاف، مرجع ساب?، ص، ص2
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التي $قرها المجلس االقتصاد� و االجتماعي، و أن ال تقل نس ة  المنشأالت ادل أن تتوفر فیها قواعد 

 .في المائة من الق$مة النهائ$ة للسلعة تسل$م المصنع 40الق$مة المضافة عن 

في أن المنتجات التي ل$ست لها صفة المنشأ المستعملة  :عفاء منهامنع رد الحقوق الجمر%�ة أو اإل .5

 Qالدول العر;$ة، ال تستفید ال في الجزائر و ال في دولة أخر Qتصن$ع منتجات منشؤها الجزائر أو إحد

 . من دول المنطقة من رد الحقوق الجمر:$ة
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  :خالصة الفصل

  :ن النتائج، $م:ن تلخ$صها :ما یليتوصلنا من خالل هذا الفصل إلى جملة م

لقد مرت التجارة الخارج$ة الجزائر5ة  عدة تطورات  عدما :انت تفرض قیود على التجارة الخارج$ة من  −

و من ثم و في بدا$ة التسعینات  ،رسوم جمر:$ة و تراخ$ص استیراد تحولت إلى احتكار للتجارة الخارج$ة

 ذا من خاللو ه ،أدQ بها إلى تحر5ر تجارتها الخارج$ة و محاولتها لالنضمام إلى االقتصاد العالمي

 Qمحاوالتها لالنضمام إلى :ل من المنظمة العالم$ة للتجارة و منطقة التجارة الحرة العر;$ة الكبر.  

الستفادة من التطورات و لاالندماج في االقتصاد العالمي تسعى الجزائر إلى تحر5ر التجارة الخارج$ة و  −

التي بلغها، قررت الجزائر أن تنضم إلى المنظمة العالم$ة للتجارة، التي تهدف إلى خل? بیئة دول$ة 

تهدف أساسا إلى إلغاء القیود تجار5ة أكثر انفتاحا و تحررا، إذ أنها تقوم على م اد8 و اتفاق$ات تجار5ة

5ف$ة من جهة، و إلى تخف$ض الرسوم الجمر:$ة إلى مستو$ات محفزة و مشجعة على الكم$ة غیر تعر 

 .الم ادالت التجار5ة من جهة أخرQ، لذا فإنها تعتبر المحرك الرئ$سي لالقتصاد العالمي

للتجارة یدخل في إطار اإلصالحات االقتصاد$ة، ذلك  ةإن قرار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالم$ −

ح$ح االقتصاد الوطني من خالل إرساء قواعد و أسس النظام االقتصاد� العالمي و هو ألنه $سمح بتص

نظام اقتصاد السوق، و عل$ه فان النتائج االیجاب$ة التي تهدف إلى تحق$قها من وراء هذا االنضمام قد 

تكون أكثر من السلب$ة خاصة على المدQ الطو5ل، لما تتوفر عل$ه من مقومات للتطور و التحسن 

 .القتصاد� إذا تم استغاللها  الش:ل المناسبا

 أنتفرض على الدول العر;$ة  أمإیجا االصورة الحال$ة للعولمة  ما $:تنفها من عوامل مؤثرة سل ا  إن −

عمل$ة و  أسسمرحلة جدیدة من العمل العر;ي المشترك المبني على  لتبدأتنطل? من العم? العر;ي 

، التجارة الحرة العر;$ة بدا$ة لهالعل إقامة منطقة العر;ي المشترك  واقع$ة لتشهد مرحلة العمل االقتصاد�

 Qو من الهام ، أما الجزائر  اعت ارها احد الدول العر;$ة انضمت إلى منطقة الت ادل الحر العر;$ة الكبر

  .اإلطار العام للشراكة االوروجزائر5ة اإلى األهم سوف نستعرض الحق



  

  

 

 :ثانيال الفصل
اإلطار العام التفاق�ة الشراكة 

 االوروجزائر�ة
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 :تمهید
&بر$ لموقعها االستراتیجي الدول المتوسط�ة خصوصا دول شمال إفر�ق�ا و منها الجزائر ذات أهم�ة  تعد

رو1ي ، و لسوقها الواسعة من جهة أخر$ و تعتبر روا/. التعاون مع هذه البلدان في نظر االتحاد األو من جهة

لذا فقد سعى منذ الس/عینات إلى توس�ع نفوذه في المنطقة و هذا من  ،مسلمات التي ال �م&ن التخلي عنهامن ال

خالل عقد اتفاق�ات للتعاون مع &ل دولة متوسط�ة على حدا و التي /قیت سار�ة المفعول إلى غا�ة عقد مؤتمر 

متوسط�ة، و الجزائر التي تعد  للشراكة االوروة برشلون م اإلعالن عن م�الد ما �سمى /اعالنبرشلونة أین ت

إحد$ الدول الشر�&ة و احد أطراف مسار برشلونة امتازت عالقاتها دائما /الترا/. /فعل عوامل اقتصاد�ة /اعت/ار 

، و&ذا عوامل أخر$ &العالقات التار�خ�ة التي جمعت ار�ك االقتصاد= األول لهأن االتحاد األورو1ي �عد الش

 :، و من هذا المنطلD تم تقس�م هذا الفصل إلى ثالث م/احث &التاليالقرب الجغرافي بین الضفتینین و الطرف

  
  .اإلطار النظر( للشراكة االورومتوسط�ة :الم&حث األول -

 .اتفاق الشراكة بین الجزائر و االتحاد األورو+ي :الم&حث الثاني -

  .الجوانب المال�ة والتجار�ة التفاق الشراكة :الم&حث الثالث -
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  متوسط�ةاإلطار النظر( للشراكة االورو  :الم&حث األول

  
، ذات �ستند على األهم�ة اإلستراتیج�ة لقد &ان اهتمام االتحاد األورو1ي /الدول المتوسط�ة منذ زمن /عید    

�ة، و عل�ه تجسد هذا ال/عد الحضار= و التكتل ال/شر= و الموارد الطب�ع�ة المهمة التي تمتاز بها الدول المتوسط

  .االهتمام ف�ما �سمى /الشراكة االورومتوسط�ة
 

 متوسط�ةنظرة عامة عن الشراكة االورو  :المطلب األول   

، /حیث وصل هذا التطور ة /استمرار�متوسطعملت الدول األورو�1ة على تطو�ر أش&ال التعاون مع الدول ال    

تت/ع الجذور التار�خ�ة للشراكة  وفي هذا الصدد نحاول ∗اون القد�مةإلى إحالل اتفاق�ات شراكة محل اتفاق�ات التع

  .االورومتوسط�ة

  

  متوسط�ة لشراكة االوروالجذور التار�خ�ة ا :الفرع األول

قد�مة  و دول الجماعة االورو�1ةمنها عر�1ة المتوسط�ة الدول المحاولة تقو�ة عالقات المشار&ة بین تعتبر     

/صفتها  ذه الدولو &ان الغرض منها منح /عض التفض�الت من الجماعة له ن عاما،فهي تفوق في عمرها عشر�

التي  1957ذلك عند إبرام معاهدة روما في سنة و تجسد   )1(،دوال نام�ة /اإلضافة الى التعاون المالي و التقني

معاهدة  تي أمضتتنص في احد مالحقها على ضرورة إقامة عالقات اقتصاد�ة تعاون�ة بین الدول األورو�1ة ال

و ه&ذا تم إبرام &انت من بینها دول المغرب العر1ي، حدیثة العهد /االستقالل و التي روما، و الدول النام�ة 

ثم بدأت /اتفاق�ات  ،مارس من نفس السنة 31المغرب یوم و مع  ،1969مارس 28 اتفاق مع تونس یوم

 )2(،1992لمتجددة لسنة الس�اسة المتوسط�ة او  1972، الس�اسات المتوسط�ة الشاملة لسنة 1976، و 1969

ر المطلة على جنوب و شرق تجاه دول الجوااحیث توجهت دول االتحاد األورو1ي نحو إعادة تقی�م س�اساتها 

م  1992 1ي الذ= عقد في لشبونة في جو�ل�ة، و &انت بدا�ات هذا التوجه ب�ان قمة المجلس األورو المتوس.

الشرق�ة لل/حر المتوس. تش&ل مناطD جغراف�ة یرت/. بها الضفتین الجنو�1ة و تأكید على أن الذ= تضمن ال

، ثم دعا المجلس ألمن و االستقرار في تلك المناطDاالتحاد األورو1ي /مصالح قو�ة تتمثل في الحفاX على ا

األورو�1ة  قامت اللجنةفم  1994 في جو�ل�ة /الیونان" &ورفرو"انعقد في  الوزار= األورو1ي في اجتماعه الذ=

، و قد أقرت هذه الورقة في القمة األورو�1ة متوسط�ةلس�اسة أورو�1ة  ول الم/اد] االساس�ةوضع ورقة عمل حب

برشلونة الوزار= للشراكة األورو�1ة المتوسط�ة مؤتمر  ثم جاء انعقاد ،1994في د�سمبر التي عقدت في ألمان�ا 
                                                 

تو&والت مال�ة تتجدد &ل خمس سنوات، ذات طا/ع تجار=، مدعمة ببرو  1976هي اتفاق�ة وقعت بین الجزائر و االتحاد االورو1ي سنة   :اتفاق�ات التعاون  ∗

غیر ان هذا االتفاق الذ= &ان  1996-1978و استفادت الجزائر من مساعدات مال�ة خالل الفترة هدفه ترق�ة الم/ادالت بین الجزائر و السوق االورو�1ة 

 . ة االورو�1ة المتوسط�ةفي اطار التوجهات الجدیدة للس�اس یتسم /منح تفض�الت تجار�ة في اتجاه واحد لم �عد معمول /ه
  .340. ، ص2007، ر، الدار الجامع�ة، مصقضا�ا اقتصاد�ة معاصرةعبد الرحمن �سر= احمد، السید دمحم احمد السر�تي،   1
التكامل  مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول ، » اتحاد المغرب العر1ي و الشراكة االورومتوسط�ة أوجه التكامل و الت/این « عبد الوهاب شمام،  2

  .340.، ص، مرجع سابDاألورو+�ة –االقتصاد( العر+ي <آل�ة لتحسین و تفعیل الشراكة العر+�ة 
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، &ما �ة /استثناء لیب�ا ألس/اب س�اس�ةالعر�1ة المتوسطشار&ت ف�ه الدول  1995نوفمبر 28- 27خالل الفترة 

الذ= " إعالن برشلونة"شار&ت ف�ه &ل من تر&�ا و قبرص و مالطا و إسرائیل صدر في ختام أعمال المؤتمر 

، المشار&ة ر&ة االقتصاد�ة و المال�ة، المشااألمن�ةو أهمها المشار&ة الس�اس�ة عالج العدید من القضا�ا من 

 )1(.و االجتماع�ة و القضا�ا اإلنسان�ة ، &ما وضع المؤتمر برنامج عمل و آل�ة للمتا/عة و التنفیذالثقاف�ة 

  

  و دوافعها متوسط�ةاالورو  الشراكة مفهوم :الفرع الثاني

نظام  "/الص�غة التال�ة  1987حیث لم �ظهر في القاموس إال في سنة  ،عتبر مفهوم الشراكة مفهوما حدیثا�   

ة أما في مجال العالقات الدول�ة فان مصطلح &لمة الشراك ،)2("لین االقتصادیین و االجتماعیینیجمع المتعام

  )3( .في نها�ة الثمانین�ات )UNICTAD( أول مرة من طرف مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنم�ة ادرج

  تعر�ف الشراكة االورومتوسط�ة :اوال

�شمل جم�ع الدول الواقعة على ال/حر األب�ض المتوس. سواء  متوسط�ة تجمعا إقل�م�ارو تمثل الشراكة االو 

&انت أورو�1ة أو آسیو�ة أو افر�ق�ة، و تضم هذه الشراكة دول االتحاد األورو1ي في شمال المتوس. سواء &انت 

و جم�ع الدول العر�1ة في شرقه و جنو/ه  ،أنها أعضاء في االتحاد األورو1ي متوسط�ة أو ل�ست متوسط�ة طالما

 .افة إلى تر&�ا و إسرائیلإض

  

موعد  1995نوفمبر  28 و 27&ان لدول جنوب حوض ال/حر المتوس. و دول االتحاد األورو1ي یومي  - 

و مثل هذا  متوسط�ة /مدینة برشلونة،/الشراكة االورو ء ما �عرف ، حیث تقرر في ذلك التار�خ إنشامع التار�خ

دولة عضو في االتحاد  15تصاد�ة و االجتماع�ة بین االتفاق اإلطار الموسع للعالقات الس�اس�ة و االق

ل/حر األب�ض المتوس. و هي المغرب، الجزائر، لیب�ا، تونس، دولة شر�&ة من دول جنوب ا 12األورو1ي و 

إضافة إلى حضور مور�تان�ا  )4(.سور�ا قبرص، مالطا، ،األردن ،تر&�ا ،السلطة الفلسطین�ة ،مصر، إسرائیل

روس�ا و دول شرق ووس. أورو/ا و دول البلطیD  و &ذلك حضور الوال�ات المتحدة و ،المؤتمر /صفة مراقب

  )5(./صفتهما ضیف الجلسة االفتتاح�ة

                                                 
، 2013،)مصر(، الم&ت/ة العصر�ة للنشر و التوز�ع، القاهرة ، إم<ان�ات تفعیل السوق العر+�ة المشتر<ة و آفاقها المستقبل�ةعلي ع/اس یوسف سراج  1

  .294ص 
في العلوم الس�اس�ة و العالقات الدول�ة، تخصص غیر منشورة ، مذ&رة ماجستیر  » عد االقتصاد( للعالقات األورو+�ة المغار+�ةال& «  مر�م ز&ر=،  2

  .47.، ص2011/ 2010، )الجزائر(دراسات اورومتوسط�ة، جامعة أبو /&ر بلقاید، تلمسان
  .47.، صالمرجع نفسه  مر�م ز&ر=،  3
التكامل االقتصاد( العر+ي <آل�ة  :مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول،  » مال�ة األورو�1ة و التعاون االقتصاد= العر1يالمنظومة ال  « ال�اس بن ساسي،4

  .624.ص ،مرجع سابD ،األورو+�ة –لتحسین و تفعیل الشراكة العر+�ة 
5 ،D50 .ص مر�م ز&ر=، مرجع ساب.  
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تعاني  التي رو+ي للدولأنها توس�ع الدعم األو  یرN  ": للشراكة االورومتوسط�ة ورو�1ةاألنظر الوجهة  - 

 الهائل و، و مواك&ة التقدم رأسمالي العالميخول في النظام ال، و ذلك من خالل دعوتهم للدمن مشاكل عدیدة

، و االندماج في االقتصاد العالمي وفقا لمنطR االنفتاح االقتصاد( و التجار( السر�ع في شتى الم�ادین

 ".السائد في عالم الیوم

وسیلة أساس�ة لمواك&ة ":لشراكة االورومتوسط�ةل وجهة نظر الدول الواقعة جنوب ال/حر المتوس. - 

، و �فترض أن نا�اتها االقتصاد�ة و االجتماع�ةلجدیدة في المنطقة مما یتطلب تغیرات جذر�ة في بالتحوالت ا

 )1(".تقوم الشراكة بین الطرفین على مبدأ المصالح المشتر<ة

نهج أورو+ي للتعاون مع دول <انت <لها تقر�&ا إلى ": على أنها و�نظر إلـى الشراكة األورومتوسط�ة - 

  )2( ."النفـوذ األورو+ي &أسواقهـا ومواردهـا األولیـة أمـد قر�ـب ضمن دائرة
  

  الشراكة االورومتوسط�ة دوافع :ثان�ا

  :عقد هذه االتفاق�ات و المتمثلة في و دوافع مبرراتاتفاق�ات الشراكة تبینها  إن

  

 :&النس&ة لالتحاد األورو+ي .1

االورومتوسط�ة للحفاX على شراكة إقامة االتحاد األورو1ي اتفاق�ة ال دوافع و مبررات أهمتتمثل       

نجملها الجانب األورو1ي التي دفعت  المبرراتو من ضمن  س�اس�ةو اة د�، سواء التجار�ة االقتصامصالحه

  :في االتي
 :س�اس�ة دوافع  - أ

 :و تشمل االس/اب الس�اس�ة التي دفعت اورو/ا الق�ام /اتفاق�ة الشراكة مایلي

ي لدول االتحاد األورو1ي اللذان تهددهما حر&ة الید العاملة من األمن األورو1ي و االستقرار االجتماع - 

، /اإلضافة إلى تصاعد موجات األصول�ة و )بوجه خاص الدول المغار�1ة إلى فرنسا(دول شمال إفر�ق�ا 

 3.التطرف و اإلرهاب من دول جنوب المتوس.

                                                 
آثار و انع<اسات اتفاق الشراكة على االقتصاد : مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول ، » ر�ةمحتو$ الشراكة االوروجزائ « ،جسار رز�قة غراب، ناد�ة 1

  .85.ص ،2006 نوفمبر : 13/14یومي  ،)الجزائر(جامعة فرحات ع&اس سطیفالجزائر(، 
تخصص  ،قتصاد�ةاالعلوم الفي  غیر منشورة ماجستیرمذ&رة  ، » الشراكة االجنب�ة و دورها في تمو�ل قطاع المحروقات في الجزائر « لیل�ا بن منصور،  2

  .20.، ص2003/2004 ،)الجزائر(جامعة الحاج لخضر /اتنة اقتصاد تنم�ة،

.340. عبد الرحمن �سر= احمد، السید دمحم احمد السر�تي، مرجع سابD، ص  3
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و اإلستراتیج�ة رأسا على  قلب الساحة األورو�1ة الجیو س�اس�ة 1989انه�ار جدار برلین في نوفمبر  - 

عقب، حیث &ان لتقدم العدید من دول وس. و شرق أورو/ا لالنضمام لالتحاد األورو1ي دور في إعادة 

 1.توازن عالقات االتحاد األورو1ي جنو/ا

وعي لد$ أورو/ا أن مشاكلها ال �م&ن أن تحل داخل أورو/ا فق.، بل هي تحتاج إلى الفضاء المتوسطي  - 

شاكل األورو�1ة، مثال ذلك الهجرة التي تتطلب تعاونا متوسط�ا من خالل توفیر الدافع لحل جزء من الم

للمهاجر�ن لل/قاء في بلدانهم بدفع التنم�ة في بلدانهم مما �ساعد على وضع حد للهجرة غیر شرع�ة، و 

 .التطرف ال �حل في أورو/ا بل �قتضي حله أن �&ون على مستو$ متوسطي

ال/حر األب�ض المتوس.، فال �م&ن أن تكون أورو/ا مستقرة و بلدان الحوض امن أورو/ا هو من امن  - 

 2.الجنو1ي لل/حر المتوس. مضطر1ة

انه�ار االتحاد الصوف�اتي و تفرد أمر�&ا و ز�ادة تواجدها في المنطقة العر�1ة س�م&نها ذلك من االستحواذ  - 

&ما تعتبر أورو/ا  ،من التوازن مع أمر�&ا و اله�منة على منا/ع النف. فیها لهذا تحر&ت أورو/ا إلقامة قدر

أن الضفة الجنو�1ة للحوض المتوس.  مجالها الحیو= و الذ= ال �م&ن تجاهله أو التنازل عنه و أنها 

/ح&م عوامل جغراف�ة و تار�خ�ة و المصالح  االمؤهلة لمساعدة الدول المتوسط�ة في تنم�ة اقتصاد�اته

 )3(.االقتصاد�ة و التجار�ة

  :قتصاد�ةا دوافع- ب

و تتمثل االس/اب االقتصاد�ة التي دفعت االتحاد االورو1ي /عقد اتفاق�ة الشراكة مع دول حوض المتوس. 

  :مایلي

لثالث قارات حیث  ةتقار1محوض ال/حر المتوس. غني /الموارد الطب�ع�ة التي تحتاجها اورو/ا فهي  - 

 )4(./ه من ایجاب�ة القرب الجغرافيتعتبر المنطقة الوحیدة للتوسع الجغرافي االورو1ي لما تتمتع 

  

                                                 
1
مداخلة مقدمة ضمن   ، » نطقة الت/ادل الحر االوروجزائر�ةاآلثار المتوقعة على االقتصاد الوطني من خالل إقامة م « عبد الوهاب دمید=، علي سما=،  

   .695.مرجع سابD، ص ،آثار و انع<اسات اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائر( : الملتقى الدولي حول

 
2
مداخلة مقدمة ضمن  ، » زائر�ةاآلثار المتوقعة على االقتصاد الوطني من خالل إقامة منطقة الت/ادل الحر االوروج « عبد الوهاب دمید=، علي سما=،  

  .695.مرجع سابD، ص ،آثار و انع<اسات اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائر(  : الملتقى الدولي حول
، 2010 ، دار الحامد للنشر و التوز�ع، األردن،آل�ات العولمة االقتصاد�ة و آثارها المستقبل�ة في االقتصاد العر+ي ه�فاء عبد الرحمن �اسین التكر�تي، 3

  .293 .ص
4KHADER Bichara, le partenariat euro-mediteranieen, centre d’études et de recherches  

sur le monde arabe contomporain, https://idl-

bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/34785/1/126357.pdf, le 02/01/2015, 18 :30. 
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منظمة التجارة دعم الوضع االقتصاد= لدول االتحاد األورو1ي في دول المنطقة في إطار عمل اتفاق�ة  - 

  )1(. و في إطار تنافس مع بلدان صناع�ة أخر$ في المنطقة ،العالم�ة

  .الرغ/ة في توس�ع السوق لصالح صادراته - 

و رغبته في منع ق�ام أ= تكتالت  ،مواجهة التكتالت االقتصاد�ةتدع�م مراكز االتحاد األورو1ي في  - 

  .اقتصاد�ة أخر$ في الجانب الجنو1ي و الشرقي لحدوده

ارات األورو�1ة /المنطقة الحفاX على مصادر الطاقة و ز�ادة تنم�ة االستثم التعاون في مجال البیئة و - 

 )2(.دة و الوضع القائمإحداث التالؤم التجار= بین المتغیرات الجدیا�ضا  ،العر�1ة

، &ما أص/ح تكو�ن مالمح األساس�ة لالقتصاد العالميأص/حت ظاهرتا العولمة و اإلقل�م�ة من ال - 

 .التجمعات اإلقل�م�ة نقاطا رئ�س�ة تش&ل الخر�طة الجدیدة للنظام العالمي الجدید

�م إبراز أورو/ا &قوة ، و تدعو تطو�ر عمل�ة االندماج األورو1يالشراكة تخدم التوجهات األورو�1ة نح - 

، القو$ االقتصاد�ة الدول�ة األخر$ اقتصاد�ة لها مناطD نفوذها مما یدعم موقفها في عمل�ة المنافسة مع 

، وسط�ة هو التنافس الخفي و المعلنو في &ل األحوال فان المحرك األساسي لف&رة الشراكة االورومت

، فاالتحاد األورو1ي یرغب أن لى المنطقة العر�1ةو1ي للس�طرة عبین الوال�ات المتحدة و االتحاد األور 

یلعب دورا في إدارة و تقر�ر شؤون المنطقة التي یرت/. بها /عالقات ثقاف�ة و اقتصاد�ة و تجار�ة تعود 

جذورها إلى أعماق التار�خ، خاصة /عد أن استفردت الوال�ات المتحدة /المنطقة تحت حجة مصالحها 

 )3(.اإلستراتیج�ة و خاصة النفط�ة

 &النس&ة للجانب الدول المتوسط�ة .2

  :عقد اتفاق�ات الشراكة مع االتحاد األورو1ي تتمثل في اهم الدوافع الخاصة /الدول المتوسط�ة التي ادت الى إن  

 :دوافع س�اس�ة  - أ

/ضرورة األخذ /األسلوب الد�مقراطي /ما هو تعدد�ة ف&ر�ة و س�اس�ة و احترام )  مواطني(وعي أهلي  - 

 )4(.ر، تكر�س لحقوق اإلنسان و هذا ال �م&ن بدون شراكة حق�ق�ة مع أورو/اللرأ= اآلخ

 

 
                                                 

   .340 . احمد السر�تي، مرجع سابD، صعبد الرحمن �سر= احمد، السید دمحم 1 
آثار و انع<اسات اتفاق  مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول،  »  حصیلة اتفاق الشراكة األورو�1ة مع دول شمال إفر�ق�ا « دمحم تقرورت، دمحم متناو=، 2

  .569.ص ،مرجع سابD، الشراكة على االقتصاد الجزائر( 
مداخلة مقدمة ضمن  ، »  اآلثار المتوقعة على االقتصاد الوطني من خالل إقامة منطقة الت/ادل الحر االوروجزائر�ة « عبد الوهاب دمید=، علي سما=، 3

  .695.مرجع سابD، ص ،آثار و انع<اسات اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائر(  : الملتقى الدولي حول

. 695 .دمید=، علي سما=، مرجع سابD، ص عبد الوهاب 4  
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 :دوافع اقتصاد�ة- ب

  .ضمان سوق أكثر اتساعا للمنتجات العر�1ة من خالل منطقة التجارة الحرة - 

  .تحول نم. العالقة مع االتحاد األورو1ي من عالقة مانح و متلقي إلى عالقة تعاون و مصالح مشتر&ة - 

ن برامج التمو�ل األورو1ي و التكو�ن و المعلومات و التسو�D و مواصفات الجودة و الخبرة االستفادة م - 

  .العال�ة و التكنولوج�ا العال�ة

 )1(.أهم�ة االتحاد األورو1ي &مصدر للمساعدات المال�ة - 

وعي ح&ومي عر1ي /ضرورة االنفتاح على التكنولوج�ا و المعرفة و نقل العلم من اجل تنم�ة القدرات  - 

 2.�ةلعر1ا

 

  تحد�ات الشراكة االورومتوسط�ة و ایجاب�اتها :الفرع الثالث

سوف نحاول عرض اهم التحد�ات التي تواجه &ال من الدول االورومتوسط�ة، و االیجاب�ات التي عادت بها    

  :اتفاق�ة الشراكة على هذه االخیرة في االتي

 

 تحد�ات الشراكة االورومتوسط�ة :اوال

 لدول العر�1ة الدول المتوسط�ة خاصة ااألورو1ي المتوسطي العدید من السلب�ات على  �حمل المشروع    

 :نجملها ف�ما یلي

فس مستو�ات دول متوسط�ة في الوصول إلى نمستو�ات المع�شة في الدول ال بوجه عام، لم تنجح .1

  .االتحاد األورو1ي

لعاملة، فرغم التطور الذ= حدث لم تنجح ز�ادة فرص العمل في المضي قدما مع الز�ادات في القو$ ا .2

  )3(.في السنوات السا/قة إال أن مش&لة ال/طالة خاصة /النس/ة للش/اب مازالت مش&لة متفاقمة

�حاول األورو1یون فرض تصورهم الخاص للتعاون اإلقل�مي في المنطقة من خالل ما �سمى المشار&ة  .3

متكافئة حیث تفتح األسواق العر�1ة أمام و هي مشار&ة غیر  ،العر�1ة األورو�1ة أو التعاون المتوسطي

 .المنتجات األورو�1ة أكثر ما تفتح األسواق األورو�1ة أمام المنتجات العر�1ة

                                                 

.569.ص متناو=، مرجع سابD،  رورت، دمحمدمحم تق   1  

. 695 .دمید=، علي سما=، مرجع سابD، ص عبد الوهاب  2
  

  .490.ص ، 2006، دار إیجي للط/اعة و النشر، مصر،العولمة ومستقبل االقتصاد العر+ينبیل حشاد،  3
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االتفاق�ات تحدث انخفاضا في متوس. الرسوم الجمر&�ة على واردات الدول المتقدمة من الدول هذه  .4

إزالة التعر�فات الجمر&�ة تدني إرادات  &ما سیترتب على، في المائة 4.3 إلى في المائة 6.8النام�ة من

 .العر�1ة و إعاقة مشار�ع التنم�ة الموازنات العامة للدول

ففي الوقت الذ= �مثل االتحاد األورو1ي  ،�حاول الجانب األورو1ي تكر�س مر&ز�ته ح�ال العالم العر1ي .5

یتعامل مع جامعة الدول  في مشروع المشار&ة /مؤسساته العل�ا أ= المفوض�ة األورو�1ة العل�ا فانه ال

 )1( .العر�1ة &مؤسسة جامعة للعرب إذ تحضر &طرف مراقب

ستواجه الشر&ات العر�1ة منافسة شدیدة من الشر&ات األورو�1ة و هي منافسة غیر متكافئة مما یؤد=  .6

و  ،إلى إفالس عدد &بیر من الشر&ات العر�1ة ف�ما س�ضاعف فتح األسواق أمام المصنوعات األورو�1ة

أن المنتجات الصناع�ة العر�1ة ال تزال &ما  ك یؤد= إلى اختالل المواز�ن التجار�ة لل/الد العر�1ة،ذل

قدرتها /عیدة عن منافسة المنتجات نفسها في بلدان االتحاد األورو1ي أو البلدان األخر$ المفتوحة أمام 

اقات مراكش من شانها أن ، و تقول /عض التقدیرات أن تطبیD اتفناعاتها /أسواق االتحاد األورو1يص

و تقدر هذه النس/ة  في المائة 40، بنس/ة نس للمنتجات الصناع�ة نحو أورو/اتخفض نس/ة صادرات تو 

 )2(./النس/ة للمغربفي المائة  22ب 

ستضع الشراكة المتوقعة قیودا على دخول المنتجات الزراع�ة الى اسواق االتحاد االورو1ي و /المقابل  .7

في المائة حسب نوع المنتج /سبب تحر�ر  4-1منتجات الزراع�ة االورو�1ة /حدود سوف ترفع اسعار ال

التجارة و رفع الدعم عنها، و في هذه الحالة سوف تتاثر مصر و الجزائر اكبر الن نس/ة الواردات من 

لى في المائة ع 14و  في المائة 20المنتجات الزراع�ة المصنعة من النفقات الجار�ة للدولتین تبلغ 

 .لتواليا

عدم شمول�ة الشراكة لقطاع النف.، فالدول التي تش&ل صادراتها خارج قطاع النف. نس/ة ضئیلة لن تكون  .8

 .فوائدها التجار�ة من الشراكة &بیرة /ش&ل �غطي خسائرها على المد$ القصیر

شرق  احترام المنافسة في اسواق االتحاد االورو1ي في الوقت ذاته القبول المبدئي لعضو�ة /عض دول .9

اورو/ا، و �سعى االتحاد االورو1ي في الوقت ذاته الى اقامة منطقة تجارة حرة مع الدول االسیو�ة و ر1ما 

 3.مما �قلل اثر و فاعل�ة المیزات التي �قترح تقد�مها االن للدول المتوسط�ةمع الدول االفر�ق�ة 

 

                                                 

.298 - 295.علي ع/اس یوسف سراج، مرجع سابD، ص  1  

  ،D246 .صسل�مان المنذر=، مرجع ساب. 2  
.148- 147.دمحم لحسن عالوي، مرجع سابق، ص،ص 
3
  



 إلطار العام التفاقية الشراكة االوروجزائريةا                                                                                         الفصل الثاني

  

 
61 

 ایجاب�ات الشراكة االورومتوسط�ة :ثان�ا

من رأ$ فیها  الشراكة إلى النقد و التقی�م فهناك من االقتصادیین العرب لقد تعرضت اتفاق�ات       

  :نقاطا ایجاب�ة نوجزها ف�ما یلي

الت/ادل  /النس/ة للت/ادل التجار= ستؤد= المشار&ة إلى تخف�ض معدالت األسعار /النس/ة للسلع محل  .1

، و ام مناطD التجارة الحرةرد /عد ق�، و هذا یتوقف على &فاءة توز�ع الموامن جراء س�ادة المنافسة

 .لى ز�ادة الناتج المحلي اإلجماليالتي ستؤد= إ

، سواء /اجتذاب رؤوس األموال العر�1ة الموظفة في الخارج أو اجتذاب ز�ادة معدالت االستثمار .2

 .، أو ز�ادة االدخار المحليالوارد من االتحاد االورو1ي االستثمار األجنبي الم/اشر

ع الصناعة من خالل توز�ع الموارد، و �ة التي من شانها أن تؤد= إلى توس�تدع�م المنافسة المحل .3

لى قدرة الدول المتوسط�ة على التصدیر في ظل منافسة خارج�ة قو�ة في /عض یتوقف األمر ع

الصناعات مثل الصناعات الزراع�ة و الزجاج و ال/الست�ك و معدات النقل و المال/س و 

 )1(.المنسوجات و المصنوعات الجلد�ة

&ما انه رغم عدم اإل�فاء بهدف الدعم المالي الكمي المبدئي الذ= نص عل�ه إعالن برشلونة للفترة  .4

، إال انه &انت هناك ز�ادة في الدعم المالي من االتحاد األورو1ي لشر&ائه 1999و  1995ما بین 

 )2(.قةمن دول ال/حر المتوس. و قد زاد بنك االستثمار األورو1ي أ�ضا من إقراضه للمنط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.252 .سل�مان المنذر=، مرجع سابD، ص  1  

.489 .نبیل حشاد، مرجع سابD، ص  2  
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  آل�ة عمل الشراكة االورومتوسط�ة :المطلب الثاني

استخدم االتحاد األورو1ي آل�ات لتحقیD أهداف الشراكة االورومتوسط�ة و التي توفر الحوار الس�اسي و    

نحاول في هذا الصدد عرض و المتمثلة في مجموعة من االتفاق�ات  ،التجارة الحرة بین الشر&اء و االتحاد

  . اور اتفاق�ة الشراكة و تلك االتفاق�ات التي تمت سواءا على المستو$ الثنائي او االقل�ميمح

  
  محاور اتفاق�ة الشراكة االورومتوسط�ة  :الفرع األول

علما أن  ،انطلقت منها المفاوضاتو التي " اتفاق�ة النموذج"قدم االتحاد األورو1ي للدول المرشحة للشراكة     

أل= دولة لم تكن أكثر من االتفاق�ة األساس مع /عض التعد�الت لها و قد غطت االتفاق�ة &ل اتفاق�ة قدمت 

  :النموذج أساسا ثالثة محاور رئ�س�ة هي

  

  الحوار الس�اسي و األمني :أوال

 :األطراف المشار&ة /عدة أمور أساس�ة یتمثل أهمها في تعهدو في هذا الجانب ت         

والدول الموقعة على اتفاق�ة الشراكة تلتزم /احترام میثاق األمم  واالستقرار للسالم مشتر&ة منطقة تحدید  .1

 )1(.الب�ان الدولي لحقوق اإلنسان و &ذلك تسعى لتنم�ة دولة القانون و الد�مقراط�ة المتحدة و

  )2(.توطید التعاون من اجل الوقا�ة من اإلرهاب و م&افحتهتسو�ة النزاعات /الوسائل السلم�ة و  .2

فاهم مشترك و ز�ادة التقارب حول القضا�ا ذات االهتمام المشترك و النهوض /الم/ادرات تنم�ة ت .3

  .المشتر&ة

 )3(.إقامة حوار دائم على المستو$ البرلماني لتعز�ز الد�مقراط�ة و المؤسس�ة و حقوق اإلنسان .4

 . احترام التنوع و التعدد�ة في المجتمعات .5

فضال عن العمل على ضمان األمن  ،تقر�ر المصیر المساواة بین الحقوق في الشعوب و حقهم في .6

، مع احترام مبدأ المساواة في الس�ادة و عدم بواسطة نزع أسلحة الدمار الشامل اإلقل�مي من األطراف

 )4(.التدخل في الشؤون الداخل�ة للدول األخر$ 

 

 

                                                 
1 BRABANDT Hugues van, le partenariat euromed dix ans depuis  barcelone, p3. 
  www.eurosduvillage.eu/IMG/pdf/edv_-_policy_paper_euromed.pdf,  le 29/03/2015, 13 :22. 

  .245.، مصر، ص2001 م&ت/ة و مط/عة اإلشعاع الفن�ة ، ،التكتالت االقتصاد�ة اإلقل�م�ة في إطار العولمةسمیر دمحم عبد العز�ز،  2
  .67.ص ،2004 ردن،مؤسسة عبد الحمید شومان، األ ،التحوالت االقتصاد�ة العر+�ة و األلف�ة الثالثة احمد السید النجار و آخرون، 3

. 51.ص مرجع سابD، ز&ر=، مر�م  4  
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  التعاون االقتصاد( و المالي :ثان�ا

المتوسط�ة انطالقا اح إستراتیج�ة الشراكة األورو�1ة اد= &محدد لنجبرشلونة على الجانب االقتص ر&ز اعالن     

وقد لخص ال/عض هذه الف&رة في المقولة  ،هار االقتصاد=من المسلمة القائلة أن االستقرار الس�اسي �حدده االزد

محور من هنا جاء ال "، وال حر�ات من دون تنم�ة، وال امن من دون حر�اتدون امن ال استقرار من"التال�ة 

  )1(."بناء منطقة ازدهار متقاسمة :مشار<ة اقتصاد�ة و مال�ة" الثاني للب�ان الختامي تحت العنوان الرئ�سي

حیث توخى ذلك التعاون دعم الجهود الذات�ة  ،بر في االتفاق�ةال/عد األك �ش&ل الجانب االقتصاد= و المالي    

تحقیD هذه األهداف ترتكز المشار&ة االقتصاد�ة و  تماع�ة مستدامة، و من اجللتحقیD تنم�ة اقتصاد�ة و اج

  :المال�ة على ما یلي

 

الق�ام لهذه الغا�ة بورش العمل و الحلقات یتم هذا و  ،لمعلومات و نقل الخبرات و التدر�بت/ادل ا .1

تقد�م &ذلك ، االقتصاد�ة ذات االهتمام المشتركالنقاش�ة و المؤتمرات المشتر&ة في مختلف القضا�ا 

 )2(.إقامة المشروعات المشتر&ةت تقن�ة و إدار�ة و تنظ�م�ة و ساعدام

عدة أهداف و آل�ات،أهمها إنشاء حدد إعالن برشلونة  التدر�ج�ة لمنطقة التجارة الحرة، حیث اإلقامة .2

، مع االخذ /عین االعت/ار القوانین الدول�ة في المجال التجار= و )3( 2010منطقة تجارة حرة عام 

و لتسهیل اقامة  ،1994المنظمة العالم�ة للتجارة حسب ما نص عل�ه مؤتمر مراكش  المتعلقة /قوانین

 :منطقة التجارة الحرة االورومتوسط�ة تقرر ما یلي

االلغاء التدر�جي للتعر�فات الجمر&�ة على المنتجات الصناع�ة، و تحر�ر تدر�جي لتجارة   . أ

  .المنتجات الزراع�ة و تجارة الخدمات

ة ف�ما یتعلD /قواعد المنشا و االجراءات الخاصة /ه، و حما�ة حقوق اتخاذ اجراءات مناس/  . ب

  .الملك�ة الف&ر�ة و الملك�ة الصناع�ة

  .اقامة ال�ات لتشج�ع نقل التكنولوج�ا في الدول االكثر تقدما الى البلدان النام�ة  . ت

قطاع تحدیث و تعدیل البنى االقتصاد�ة و االجتماع�ة مع اعطاء االولو�ة لتشج�ع و تطو�ر ال  . ث

  4.الخاص و النهوض /قطاع االنتاج و اقامة اطار ادار= مالئم القتصاد السوق 

                                                 

.116.ص ،مرجع سابDاحمد &اتب،   1  

.68.ص مرجع سابD، احمد سید النجار و آخرون،  2  
3 BRABANDT Hugues van, Op.cit, p3. 

4
مجلة ال&حوث  ، »  ر&یز على تجارة المنتجات الزراع�ةاتفاق�ات الشراكة االوروعر�1ة شراكة اقتصاد�ة حق�ق�ة ام شراكة واردات مع الت « دمحم لحسن عالوي، 

   .142.، ص، )-الجزائر– غردا�ةجامعة ، 2012، 16:العدد (، للواحات و الدراسات
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. ج
 و المنافسة المتكافئة، و مبدأ ، و حما�ة الملك�ة الف&ر�ة،توحید أنظمة إصدار شهادات المنشأ  

        )1( .البن�ة االقتصاد�ة و االجتماع�ة ، و تحدیثو تشج�ع القطاع الخاص ،المعاملة /المثل

و في هذا الصدد أكد المشار&ون على وجوب دعم النمو االقتصاد=  ة التعاون و الت/ادل االقتصاد=تنم� .3

  ./المدخرات المحل�ة و /االستثمارات الخارج�ة الم/اشرة

بئة ، و تعز�ادة &بیرة في المعونة المال�ة ترتكز الشراكة األورو�1ة المتوسط�ة علىحیث  التعاون المالي .4

قد رصدت مبلغ " &ان"، و قد تجدر اإلشارة أن القمة األورو�1ة في مدینة الداخل�ةالقدرات االقتصاد�ة 

           )2(.1996- 1995لهذه المعونة خالل الفترة  ∗ا�&و 4685ملیون 

متا/عة برامج التقو�م اله�&لي و تحدیث البن�ات االقتصاد�ة و االجتماع�ة و انعاش القطاع الخاص و  .5

  3.تاهیل القطاع الصناعي

  التعاون االجتماعي و الثقافي :الثاث

و منه حددت  ،اإلقل�ميته في تحقیD التنم�ة و االستقرار هذا الموضوع عنا�ة &بیرة نظرا ألهمیلأولت االتفاق�ة    

  :یلي أهداف و أولو�ات التعاون االجتماعي ف�ما

 

شرعیین إعادة دمج المهاجر�ن غیر لهجرة من خالل خلD فرص عمل محل�ة و خفض ضغوطات ا .1

  .العائدین

  .تحسین دور المرأة في التنم�ة االقتصاد�ة و االجتماع�ة و تفعیله .2

تحسین المستو$ المع�شي في المناطD ضمان االجتماعي و الرعا�ة الصح�ة و تحسین أنظمة ال .3

 .المحرومة و الفقیرة

 )4(.ر الثقافةإقامة حوار ثقافي منتظم في مجاالت االهتمام /الش/اب و المحافظة على التراث و نش .4

 )5(.تنم�ة الموارد ال/شر�ة و تشج�ع التفاهم و الت/ادل بین الثقافات و المجموعات المدن�ة .5

احترام األد�ان و تكثیف الحوار العلمي بین الثقافات و احترام تنوعها و ما تحمله من عادات أو تقالید و  .6

ي و اشتراكه تمام /المجتمع المدنو االه ،ار1ة &ل مظاهر العنصر�ة و التعصبو مح ،الطقوس الدین�ة

 )1(.، و االهتمام /العامل ال/شر= و تطو�رهفي إدارة شؤون /الده
                                                 

  .495.ص ،2004 ،)لبنان( ، مر&ز دراسات الوحدة العر�1ة، بیروتاالتحاد األورو+ي و الدروس المستفادة عر+�ا حسن نافعة، 1
 

  .االوروبية الموحدة السابقة لليورو هي العملة  : االيكو∗

.247 .سمیر دمحم عبد العز�ز، مرجع سابD، ص   2  

.225.، ص2008، ، دار أسامة للنشر و التوز�ع، األردناالقتصاد الدوليعثمان أبو حرب،   3
  

. 68.ص مرجع سابD، احمد سید النجار و آخرون،  4  

.247.سمیر دمحم عبد العز�ز، مرجع سابD، ص   5  
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  مفاوضات اتفاق�ة الشراكة بین االتحاد األورو+ي و الدول المتوسط�ة :الفرع الثاني

لى صعیدین ، تم وضع ه�اكل تنظ�م�ة و آل�ات للعمل عالطموح الذ= تضمنه إعالن برشلونةو لتنفیذ برامج     

المشار&ة  متواز�ین األول صعید العالقات الثنائ�ة بین االتحاد األورو1ي و &ل من الدول األخر$ األعضاء في

و �م&ن توض�ح ذلك  و الثاني صعید العالقات الجماع�ة بین مجمل الدول المشار&ة ،االورومتوسط�ة على حدة

  :یلي &ما

 
  على الصعید الثنائي :أوال

راكة االورومتوسط�ة، /الش �ةاألورو�1ة على الفور في الدخول في المفاوضات مع الدول المعن شرعت المفوض�ة  

  .یوضح مسیرة المفاوضات بین االتحاد االورو1ي و الدول المتوسط�ة الجدول التالي و

  

  مسیرة مفاوضات اتفاقات المشار&ة بین االتحاد األورو1ي و الدول العر�1ة : )01- 02( جدول رقم

 

  الدخول حیز النفاذ  تار�خ التوق�ع  نها�ة المفاوضات  المشار&ة الدول

  السلطة الفلسطین�ة

  تونس

  المغرب

  األردن

  مصر

  الجزائر

  لبنان

  سور�ا

  

  1996د�سمبر

  1995جوان

  1995نوفمبر 

  1997افر�ل 

  1999جوان

  2001أكتو1ر 

  2001أكتو1ر 

-  

  

24/02/ 1997  

17 /07/ 1995  

25/11/1997  

24/11/ 1997  

25/06/ 2001  

22/04/ 2002  

17/06/2002  

19/10/2004  

1/07/0 1997  

1/03/0 1998  

1 /03/2000  

1/06/0 2001  

01/06/2004  

15/11/2005  

01/03/2003  

22/10/2006  

  

 .، ص2004 مر&ز دراسات الوحدة العر�1ة، بیروت، ،االتحاد األورو+ي و الدروس المستفادة عر+�ا، حسن نافعة - :المصدر

489.  

اتفاق�ات الشراكة االوروعر�1ة شراكة اقتصاد�ة حق�ق�ة ام شراكة واردات مع التر&یز على  « دمحم لحسن عالو=،   -           

  .144 .ص ،)-الجزائر–، جامعة ورقلة 2012، 16:العدد (، مجلة ال&حوث للواحات و الدراسات،  »  تجارة المنتجات الزراع�ة
  

العدید من الدول العر�1ة اعلنت التزامها /محاور اتفاق�ات الشراكة و ان المالح� من الجدول السابD یتبین ان    

نس/ة للطرفین االورو1ي لهذا االخیر تت/این الرؤ$ و المتطل/ات حوله /ا ،عر1ي –الرغ/ة في تجسید تعاون اورو1ي
                                                                                                                                                                  

.225.، صمرجع سابDمان أبو حرب، عث  1  
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تلتها  1995من تونس و المغرب سنة  &ل نالح�  ان اول من دخل المفاوضات&ما ، &ما راینا سا/قا و العر1ي

، اما 2001و اخرها &ل من الجزائر و لبنان سنة  1997ثم االردن سنة  1996&ل ثم السلطة الفلسطین�ة 

/النس/ة لدخول االتفاق�ات حیز النفاذ لقد &انت اولها السلطة الفلس�طین�ة ثم تونس ثم المغرب /عدها االردن &ان 

ت انضمت لبنان ثم مصر ثم الجزائر و اخرها على التوالي، /عدها بثالث سنوا 1997،1998،2000هذا سنة 

الذ= سوف  2و میدا  1سور�ا، هذا دلیل على ان البلدان التي استفادت من المساعدات المال�ة لبرنامج میدا 

    .دخلت اتفاقیتها حیز النفاذنتطرق ال�ه ف�ما /عد هي اول من 

ئیل هي الدولة الوحیدة التي دخلت في و /النس/ة للدول غیر العر�1ة األعضاء في عمل�ة برشلونة إسرا   

، و تم التوق�ع على االتفاق�ة في نوفمبر من العام نفسه و دخلت 1995ضات انتهت /الفعل في سبتمبر مفاو 

، و لم تكن تر&�ا و قبرص و مالطا في حاجة إلى الدخول في مثل هذه المفاوضات 2000حیز النفاذ في جوان 

ورو1ي /اتفاق�ات مماثلة فقد دخلت قبرص /الفعل في اتحاد جمر&ي مع االتحاد ألنها &انت مرت/طة مع االتحاد األ

  )1(.األورو1ي

 

  )اإلقل�مي(على الصعید الجماعي  :ثان�ا

فقد تم االتفاق على عقد اجتماعات دور�ة بین الدول األعضاء في عمل�ة برشلونة و ذلك على عدة   

 )2(:مستو�ات

 

ر برشلونة هو المؤتمر األول في سلسلة مؤتمرات دور�ة لوزراء مؤتمان  : مستو$ وزراء خارج�ةعلى  .1

ا المؤتمر ، و قد عقدت هذه المؤتمرات /انتظام و &ان آخرهرج�ة دول المشار&ة االورومتوسط�ةخا

 .2003تم عقد اجتماع آخر لوزراء الخارج�ة في &ر�ت ، و 2002الخامس /فالینس�ا 

تمرات �حضرها الوزراء المعنیون /مجاالت التعاون حیث تعقد مؤ  :مستو$ الوزراء القطاعیینعلى  .2

ا التجارة في ، و /الفعل عقدت اجتماعات وزار�ة لمناقشة قضا�لقطاعي التي حددها إعالن برشلونةا

 . الطاقة و الثقافة و النقل و الصحةاون الصناعي و البیئة و الم�اه و ، و التع2002و  2001برو&سل 

حیث عقدت عشرات االجتماعات على  :و ممثلي المجتمع المدنيمستو$ الخبراء الح&ومیین على  .3

قضا�ا مستو$ الخبراء الح&ومیین أو على مستو$ الخبراء من ممثلي المجتمع المدني لمناقشة &افة ال

 .التي �غطیها إعالن برشلونة

تو$ و الجدول التالي یوضح اهم البرامج التي تمت خالل اتفاق�ة الشراكة االورومتوسط�ة على المس

  :االقل�مي

                                                 

.489 .حسن نافعة، مرجع سابD، ص  1  

.499 - 498 .ص ،، صالمرجع نفسهحسن نافعة،    2  



 إلطار العام التفاقية الشراكة االوروجزائريةا                                                                                         الفصل الثاني

  

 
67 

 أهم البرامج و األنشطة اإلقل�م�ة : )02- 02(جدول رقم 

 

  المجاالت االجتماع�ة و الثقاف�ة  المجاالت االقتصاد�ة و المال�ة  المجاالت الس�اس�ة و األمن�ة

لم ( إجراءات بناء الثقة - 

  )تتطور /سبب عمل�ة التسو�ة

الش/&ة المشتر&ة /سبب  - 

 معهد الس�اسة الخارج�ة

التدر�بي و  البرنامج - 

 ) مالطا(اإلعالمي للدبلوماسیین 

نظام الوقا�ة من الكوارث و  - 

 إدارتها

سجل االتفاقات الثنائ�ة و  - 

 الدول�ة النوع�ة المصادق علیها

الحوار الس�اسي و األمني  - 

 دولة 27الذ= یخص 

برامج ثنائ�ة و إقل�م�ة  - 

  لحقوق اإلنسان

  

أنشطة و برامج متعلقة  - 

  /قطاع التجارة

امج متعلقة أنشطة و بر  - 

  /قطاع الصناعة

أنشطة و برامج متعلقة  - 

  /البیئة

برامج متعلقة  أنشطة و - 

  /الم�اه

برامج متعلقة /مجتمع  - 

  المعلومات

  برامج متعلقة /قطاع الطاقة - 

  برامج متعلقة /قطاع النقل - 

  برامج متعلقة /الثقافة - 

  برامج متعلقة /الصحة - 

برامج متعلقة /المواد  - 

  السمع�ة و ال/صر�ة

مج متعلقة أنشطة و برا - 

  /الش/اب

  

 .500 .ص، 2004 مر&ز دراسات الوحدة العر�1ة، بیروت، ،االتحاد األورو+ي و الدروس المستفادة عر+�احسن نافعة،  :المصدر

  

یتضح من خالل الجدول اعاله ان االتفاق�ات على الصعید الجماعي شملت عدة مجاالت س�اس�ة و امن�ة،     

 .ثقاف�ة تضمنت مجموعة من البرامج المتعلقة بهذه المجاالت اقتصاد�ة و مال�ة ، اجتماع�ة و
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  مؤتمرات الشراكة االورومتوسط�ة :الفرع الثالث

و لتحقیD هدف الشراكة االورومتوسط�ة و إبراز دور و فاعل�ة أورو/ا في المنطقة المتوسط�ة فقد عقدت لهذا    

 :سوف نوجزها في االتي الغرض مجموعة من المؤتمرات

 

  مؤتمر برشلونة :والأ

،  )1995نوفمبر  28- 27(تم وضع الخطو� العر�ضة لمشروع الشراكة االورومتوسط�ة في مؤتمر برشلونة     

حیث تفاعلت معظم دول حوض ال/حر المتوس. مع اللجنة األورو�1ة مما حفز على ص�اغة تقر�ر موجز من 

  )1(.التصاالتو عدل على ضوء نتائج هذه ا 1995افر�ل  10طرف اللجنة في 

، أهمها الشراكة الس�اس�ة األمن�ة الذ= عالج العدید من القضا�ا" إعالن برشلونة"صدر في ختام أعمال المؤتمر

&ما وضع المؤتمر برنامج عمل  الشراكة االقتصاد�ة و المال�ة، الشراكة الثقاف�ة و االجتماع�ة والقضا�ا اإلنسان�ة،

  .و آل�ة للمتا/عة و التنفیذ

 :اإلعالن في مقدمته على عدة أمور لقد أكد 

التشدید على األهم�ة اإلستراتیج�ة لل/حر المتوس.، و رغ/ة دوله في إعطاء عالقاتهم المستقبل�ة /عدا  .1

  .جدیدا یرتكز على تعاون شامل

التأكید على إدراك تلك األطراف /ان الرهانات الس�اس�ة و االقتصاد�ة و االجتماع�ة الجدیدة على جانبي  .2

  .س. تش&ل تحد�ات مشتر&ة تتطلب تنس�قاالمتو 

إلى ضرورة خلD إطار متعدد األطراف و دائم لعالقات تلك الدول یرتكز على روح المشار&ة، اإلشارة  .3

  )2(.مع احترام ممارسات و ق�م &ل المشار&ین

4.  Xعلیها،التأكید على أن اإلطار متعدد األطراف �عتبر م&مال لتدع�م العالقات الثنائ�ة التي یجب الحفا 

  .و على خصوص�اتها

  : تضمن إعالن برشلونة اقتراحین محددین /شان العالقات االقتصاد�ة حاضرا و مستق/ال و اقتصر علیهما

  .تقد�م معونة للبن�ات التحت�ة خالل السنوات الخمس التال�ة : األول

الحظة أن المعونات األورو�1ة إقامة منطقة للتجارة الحرة بین أورو/ا و الدول المتوسط�ة و الجدیر /الم:الثاني

سنوات هي  5لمدة ) مل�ار دوالر 7حوالي(مل�ار ا�&و  4.6المخصصة في برامج الشراكة و التي تقدر ب 

، و اقتصاد�ا /الشرو� التي �فرضها س�ا /الد�مقراط�ة و حقوق اإلنسان، س�امعونات مشروطة س�اس�ا و اقتصاد�ا

  )3(.البنك و الصندوق الدول�ان

  
                                                 

1 KHADER Bichara, OP.cit, p 13. 

.486 .ص ،نبیل حشاد، مرجع سابD، ص   2  

.244.، ص2004، ة مدبولي، مصر، الط/عة الثان�ة، م&ت/، السوق العر+�ة المشتر<ة في عصر العولمةسل�مان المنذر=   3  
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  المؤتمرات الالحقة التفاق�ة برشلونة :ثان�ا

هذا المؤتمر نحاول /عد انعقاد مؤتمر برشلونة تلته مجموعة من مؤتمرات اخر$ قدمت اضافة لما جاء /ه   

   :عرضها &ما یلي

 :مالطا / مؤتمر فالیتا .1

ار&ة /حضور وفود الدول الس/ع و العشر�ن األطراف في المش 1997افر�ل  16- 15انعقد المؤتمر للفترة   

و تحدید الصعو/ات  ،1995األورو�1ة المتوسط�ة لتقی�م ما تم تحق�قه من المحاور التي تناولها مؤتمر برشلونة 

التي تواجه برامج المساعدات األورو�1ة إضافة إلى خطة تأهیل المؤسسات الصناع�ة في دول جنوب المتوس.، 

ة في مقدمتها عمل�ة السالم في الشرق األوس. و أعدت الدول العر�1ة المشار&ة ب�انا من أر1عة محاور أساس�

صدرت عن المؤتمر  ،التعاون اإلقل�مي و المشار&ة االقتصاد�ة و الثقاف�ة و قض�ة المهاجر�ن العرب في أورو/ا

الوث�قة الختام�ة /صورة متوازنة و تم االتفاق عن إحالة المسائل الخالف�ة التي تضمنها الب�ان الختامي إلى 

ار المسؤولین من بینها في المجال االقتصاد= مسالة التجارة في السلع الزراع�ة و المدیون�ة و اجتماعات &/

لى االتفاق�ات D /ش&ل ملموس فقد اقتصر عو رغم التقدم المتحق ،المخصصات المال�ة لدول ال/حر المتوس.

  )1( .المشار&ة الثنائ�ة المعقودة بین االتحاد األورو1ي مع عدد من الدول المتوسط�ة

  

 :ا�طال�ا/ مؤتمر &ال�مرو  .2

األورو�1ة و المتوسط�ة /مشار&ة جم�ع وزراء خارج�ة الدول  1998جوان  4- 3تم عقد هذا المؤتمر بین     

هذا المؤتمر /صفة غیر رسم�ة /عد مداوالت و اتصاالت تم إجراؤها بین الدول عقد  ، حیث تم)دولة 27(

ص�غة غیر رسم�ة للمؤتمر مستفیدة من ، و قد اقترحت بر�طان�ا لحول ص�غة المؤتمر و جدول األعمااألعضاء 

، و تم إصدار الب�ان الختامي لهذا المؤتمر الذ= أحرز مالطا/ التي عرفها مؤتمر فالیتا المشاكل و التعقیدات

Dتقدما جوهر�ا مقارنة مع المؤتمر الساب  .  

  :ةو لإلشارة فقد دار النقاش في هذا المؤتمر حول النقا� اآلت�

  .التأكید على االلتزام /الشراكة الحق�ق�ة التي تخدم مصالح جم�ع األطراف  . أ

  .مراجعة النتائج الفعل�ة و الواقع�ة المنجزة على ارض الواقع  . ب

 .شرح أس/اب عدم التقدم أو التأخر المسجل في مناطD مقارنة /أخر$   . ت

 .الموافقة على األولو�ات العامة للسنوات القادمة  . ث

 .فیر السالم و االستقرار و التنم�ة في المنطقةالتعهد /مراعاة تو   . ج

                                                 

.297.ص مرجع سابD، ه�فاء عبد الرحمن �اسین التكر�تي،   1  
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أكد المشار&ون بخصوص عمل�ة اإلصالح المرت/طة /التحول االقتصاد= على أن نس/ة التقدم في هذه   . ح

 )1(.العمل�ة اإلصالح�ة متفاوتة و هي /حاجة إلى دعم متواصل من االتحاد األورو1ي

 :ألمان�ا/مؤتمر شتوتغارت .3

دولة، و قد تضمن الب�ان الختامي الصادر  27ؤتمر /حضور األطراف المشار&ة ل عقد الم 1999في افر�ل    

و تشج�ع العالقات  ،عن المؤتمر تعهدا /مواصلة مشار�ع التنم�ة و االستعداد إلنشاء منطقة تجارة حرة

ما أطلD اف من أبرزها و االتفاق على نقا� تهدف إلى تعز�ز الشراكة ف�ما بین األطر  ،االقتصاد�ة و الثقاف�ة

الذ=  425داع�ا إلى استئناف مفاوضات السالم في الشرق األوس. و تطبیD القرار ) برشلونة  اعالن(  عل�ه

و تعز�ز الحوار الس�اسي في الشراكة الس�اس�ة  ،ینص على انسحاب إسرائیل فورا من غیر شر� من جنوب لبنان

  )2(.ي إشارة إلى إم&ان�ة ضمها للشراكة مستق/الو األمن�ة شار&ت لیب�ا ألول مرة بدعوة من ألمان�ا مما تعن

 : فرنسا –مؤتمر مرسیل�ا  .4

 16- �15عتبر هذا المؤتمر الرا/ع من نوعه، حیث اجتمع وزراء جم�ع الدول األعضاء في مرسیل�ا بتار�خ        

في  التي بدأت(وقد أخذت حرب اإل/ادة التي شنتها إسرائیل ضد انتفاضة األقصى الشر�ف  ،2000نوفمبر

على مستو$ مقررات القمة العر�1ة التي انعقدت في القاهرة في  ،حیزا &بیرا على األجواء السائدة) 28/09/2000

  .أو على مستو$ المؤتمر الوزار= الرا/ع لوزراء خارج�ة الدول األورو�1ة المتوسط�ة ،2000أكتو1ر  22- 21

راء خارج�ة الدول العر�1ة المتوسط�ة واألورو�1ة ثم تلت هذه المؤتمرات مؤتمرات أخر$، من بینها مؤتمر وز    

حیث غلب على جدول أعمال هذا المؤتمر الجانب األمني  ،2001نوفمبر  06- 05الذ= انعقد ببرو&سل ما بین 

أفر�ل  23- 22یومـي ) بإس/ان�ا(ثم انعقد مؤتمـر أخـر في فالنس�ا  ،سبتمبر 11الس�ما وأنه تزامن مع أحداث 

ثم مؤتمر وزار= لوزراء خارج�ة الدول  ،سوف نتطرق ال�ه ف�ما /عد /التفصیل )05برشلونة(وهو /مثا/ة  2002

ثم آخر مؤتمر وزار=  لوزراء خارج�ة  ،2004أكتو1ر 25-24یومي ) فرنسا(المتوسط�ة األورو�1ة انعقد ب/ار�س 

ع مساعي التكتالت ، وأهم ما جاء /ه هو تشج�2005ما=  31- 30لو&سمبورغ أ�ام  الدول المتوسط�ة أنعقد في

وقد ر&زت  تشج�ع الح&م الراشد وواستقرارها وتطبیD الد�مقراط�ة  الجهو�ة والعمل على أمن المنطقة المتوسط�ة

  .&ل هذه المؤتمرات على متا/عة مسار برشلونة لتحقیD الشراكة

تنظم  ،)سنو�ا(/صفة دور�ة إضافة إلى المؤتمرات الوزار�ة لوزراء خارج�ة الدول العر�1ة واألورو�1ة التي تنظم    

أ�ضا إجتماعات وزراء القطاعات المعن�ة &ل ثالثي، وتكلف بوضع البرامج الجهو�ة المتعلقة /اختصاصاتها 

 )3().الطاقة،الصحة، البیئة،النقل، التجارة، الس�احة، الثقافة، اإلستثمار، اإلعالم واإلتصال(

 

 

                                                 

.58 - 57 .ص ،مر�م  ز&ر=، مرجع سابD، ص 1  
   .298 .ص مرجع سابD، ه�فاء عبد الرحمن �اسین التكر�تي،  2
تخصص  في العلوم االقتصاد�ة،غیر منشورة د&توراه أطروحة  ، » ط�ةدراسة تحلیل�ة و تقی�م�ة التفاق�ة الشراكة العر+�ة االورومتوس «  جمال عمورة، 3

   .118 .ص ،ص ،2005/2006 تحلیل اقتصاد=، الجزائر،
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 :م 2002 )برشلونة الخامس(مؤتمر فال�س�ا  .5

المؤتمر عدة موضوعات منها مسالة حقوق اإلنسان و تعز�ز  ، ناقش23/04/2002مؤتمر فال�س�ا في عقد   

، و �ما تم انجازه /عد مؤتمر برشلونةالفصل الجید ف ،لد�مقراط�ة في إطار مسار برشلونة، التنم�ة االقتصاد�ةا

ا للتالحم و برامج مید عرض تقر�ر الش/&ة األورو�1ة االورومتوسط�ة مشروعات حول إطار برامج میدا

، و دراسة س�اسات اللجنة األورو�1ة للمعونات االجتماعي و االقتصاد=، برامج میدا و التكیف اله�&لي

االقتصاد�ة المقدمة إلى منطقة المتوس. و ف�ما یتعلD /التوق�ع على اتفاق�ات الشراكة بین االتحاد و &ل من 

الش/&ة مؤتمر صحف�ا لعائالت المختفین /الجزائر و لبنان حول  و رعت ،م 2002افر�ل  23جزائر و لبنان في ال

  )1(.حقوق اإلنسان

 

  ال&عد المالي التفاق�ة الشراكة االورومتوسط�ة :المطلب الثالث

منطقة حوض ال/حر �عتبر ال/عد المالي للشراكة االورومتوسط�ة الدعامة األساس�ة لتطو�ر الشراكة في    

التعهدات المال�ة التي التزم بها االتحاد األورو1ي في &افة المفاوضات و ، و خاصة ما یتعلD /المتوس.

و خاصة عبر  ،االتفاق�ات حیث اتفD على الشروع السر�ع و /صفة ناجعة و نش�طة في المساعدة المال�ة

 DصنادیMEDA  قروض بنك االستثمار األورو1ي  اداة الجوار و الشراكة االورو�1ة ووBEI �1ة و الهیئة االورو

  . FEMIPلالستثمار و الشراكة

  

 )IEVP(و اداة الجوار و الشراكة االورو+�ة  MEDAا برنامج مید :الفرع األول

االداة المال�ة االساس�ة التي اعتمد علیها االتحاد ) MEDA(ورو1ي للمعونة و التعاون �عتبر البرنامج اال   

  .2و میدا  1تین میدا االورو1ي  لتفعیل الشراكة االورومتوسط�ة، و قسم ذلك لفتر 

 

     MEDAبرنامج میدا  :اوال

الذ= �حدد  23/07/1996الصادر بتار�خ  1488/96بناء على القانون رقم )   MEDA(انشأ برنامج میدا    

الصادر بتار�خ   780/98و قد تم تعدیله /القانون  ،&�ف�ات تسییر البرنامج من طرف اللجنة األورو�1ة

، و 27/11/2000الصادر في   2698/2000/القانون  2000ثان�ة في سنة ل�عدل مرة  ،07/04/1998

تحاد األورو1ي و الدول �أخذ برنامج میدا /عدین متكاملین حیث �أخذ ال/عد األول الش&ل الثنائي أ= بین اال

= أین یتم ، و هنا یتم تمو�ل المشار�ع المحددة في البرنامج الوطني التوجیهي أما ال/عد الثاني فهو جهو المشار&ة

 )2(.تمو�ل المشار�ع ذات الطا/ع الجهو= و التي تحدد في إطار البرنامج التوجیهي الجهو= 

                                                 
تخصص نقود و تمو�ل، جامعة  في العلوم االقتصاد�ة،غیر منشورة مذ&رة ماجستیر ،  » الیورو و اتفاق�ة الشراكة االورومتوسط�ة «  إنصاف قصور=، 1

  .54.، ص2005/2006، )الجزائر( ة/س&ر  ،دمحم خ�ضر
تخصص  ،العلوم االقتصاد�ة فيغیر منشورة  ماجستیرمذ&رة  ، » اثر الجانب المالي للشراكة االوروجزائر�ة على االقتصاد الجزائر(  «  شهرة عد�سة، 2

   .93 .، ص2007/2008 ،)الجزائر( /س&رة جامعة دمحم خ�ضر، نقود و تمو�ل،
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من  1برنامج میدا  و امتدت المرحلة األولى من ،التعاون الثنائ�ة السا/قة∗و&والتهذا البرنامج �حل محل بروت   

 890االتحاد تم صرف مبلغ  مل�ار اورو من میزان�ة 3.435، حیث تم تخص�ص مبلغ 1999إلى  1995

من  في المائة 10    من القروض /ش&ل ثنائي و في المائة  90ملیون اورو فق. و قد تم تخص�ص ما �قارب 

  )1(.القروض المت/ق�ة تم توجیهها لمشار�ع التعاون الجهو= 

  )2(.�ار اورومل 5.35 "2میدا "الم/الغ المتاحة للدول المتوسط�ة من طرف برنامج قدرت  2006 -2000و من 

   )3(:و تتمثل األولو�ات في التوز�ع /النس/ة لموارد البرنامج على المستو$ الثنائي في

 . دعم جهود منطقة الت/ادل الحر .1

، و مشار�ع لمغرب و الجزائر و تونس و األردن�مول برنامج میدا برامج التقو�م اله�&لي لكل من ا .2

، و قد تضمن البرنامج /النس/ة مناصب الشغل /مصرشاء صندوق لخلD التنم�ة القرو�ة /المغرب و إن

و یبلغ  تتضمن اقتراحات السلطات التونس�ةلتونس مشار�ع محددة صادق علیها االتحاد األورو1ي و 

 .ملیون اورو 377مجموع الم/الغ المخصصة 

 .رنامجاختالف معدالت توز�ع مساعدات البلدان بین الدول المعن�ة /البعند تنفیذ برنامج میدا ظهر   .3

 ، و تمیز /عالقة أكثر وثوقاحات داخل�ة في اللجنة األورو�1ةبإصالبرنامج المعونة و التعاون الثاني جاء  .4

، إضافة إلى إصالح مؤسسي بإنشاء الو&الة األورو�1ة للمساعدة من في تنفیذ الشراكة االورومتوسط�ة

 .اجل المساعدة على تحقیD هدف البرنامجین

 )4(:لممولة من طرف هذا البرنامج /صفة ثنائ�ة نسجل ما یليو لعل أهم المشار�ع ا 

 20ملیون اورو من المجموع أ= بنس/ة  600(: دعم م/اشر لصالح برنامج التصح�ح اله�&لي .1

 ).من االلتزامات في المائة

من  في المائة 30ملیون اورو أ=  1035( : التعاون االقتصاد= و تنم�ة القطاع الخاص .2

 .)مجموع االلتزامات 

، و هذا من اجل تخفیف اآلثار عي الصحة، التر�1ة، الصنادیD االجتماع�ةدعم القطاع االجتما .3

 .)من مجموع التزامات میدا في المائة 29مل�ار اورو ،  1(: الناتجة عن التحول االقتصاد=

                                                 
∗

  .مجموعة القواعد التي يتفق عليها من طرف الشركاء عند ابرام اتفاقية الشراكة، و هو ما يضمه العقد من التزامات االطراف هي  : بروتوكول الشراكة 

.82 .مر�م ز&ر=، مرجع سابD، ص  1
  

2
 CANTAMINE Pascal et autres, le partenariat economique et financier euro-mediteranéen, bultin de la banque de 

France, N168, decembre 2007, https://www.banque-france.fr/.../user.../bdf_bm_168_etu_2.pdf, le 05/01/2015, 18 :34.  
التكامل  : مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول،  » المنظومة المال�ة األورو�1ة و التعاون االقتصاد= العر1ي « ال�اس بن ساسي، یوسف قر�شي، 3

  .228- 227.صص، ، مرجع سابD، األورو+�ة –( العر+ي <آل�ة لتحسین و تفعیل الشراكة العر+�ة االقتصاد

.83 .مرجع سابD، ص  مر�م  ز&ر=، 4
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من مجموع التعهدات  في المائة 7ملیون اورو أ=  235( : النشاطات المتعلقة /مجال البیئة .4

 .)ل�ةاإلجما

صرفت ضمن التي الم/الغ  ، و یتبین أن نس/ةتختلف حسب الدول المشار&ة&ما أن الم/الغ المصروفة      

و الجدول التالي یوضح  )1( .اإلقل�م�ةو صرف ال/اقي حسب االتفاق�ات  في المائة 87.6االتفاق�ات الثنائ�ة 

  :ذلك

)                 99- 95(اء و البرامج خالل الفترة التزامات المساعدات حسب الشر&توز�ع  :)03- 02(جدول رقم 

 ملیون اورو :الوحدة

  

MEDA  1995  1996  1997  1998  1999  المجموع  

  656  172  219  235  -   30  المغرب

  16  28  95  41  -   -   الجزائر

  428  232  19  138  120  20  تونس

  686  11  397  203  75  -   مصر

  254  129  8  10  100  7  األردن

  182  86  -   86  10  -   لبنان

  99  44  -   42  13  -   سور�ا

الضفة الغر�1ة و 

  غزة

3  20  41  5  42  111  

  373  140  132  70  33  -   تر&�ا

مجموع االتفاقات 

  الثنائ�ة

60  370  866  875  783  2954  

مجموع االتفاقات 

  الجماع�ة

113  33  93  46  133  418  

  

آثار و   : مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول ، » العر�1ة مشار�ع التكتالت األجنب�ة في المنطقة «  ،صالح  مفتاح : المصدر

 .ص ،2006نوفمبر  :13/14یومي  ،)الجزائر(جامعة فرحات ع/اس سطیف، انع<اسات اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائر( 

505.  

  

                                                 
1

اد آثار و انع<اسات اتفاق الشراكة على االقتص مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول ، » مشار�ع التكتالت األجنب�ة في المنطقة العر�1ة «  صالح  مفتاح، 

  .504.ص مرجع سابD،، الجزائر( 
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حدید من و /التیتضح من خالل الجدول اعاله ان اكثر دولة استفادت من اتفاق�ة الشراكة االورومتوسط�ة     

 656ملیون اورو تلیها المغرب /مبلغ  686هي مصر /مبلغ قدره  1999 -1995خالل الفترة  1برنامج میدا 

 16ملیون اورو ثم تلیها /ق�ة الدول االخر$  اما الجزائر لم تستفد /مبلغ &بیر خالل هذه الفترة حیث قدر ب 

  . ملیون اورو هذا راجع نتیجة تاخرها في الدخول في المفاوضات

  
  )IEVP(اداة الجوار و الشراكة االورو+�ة  :ثان�ا

، 2003ظهرت اول مرة من طرف اللجنة االورو�1ة سنة ) IEVP(االداة االورو�1ة لدعم الدول المتوسط�ة     

برامج العوضت البرامج الجغراف�ة و قامت بتسهیل عمل�ات التعاون عبر الحدود و تمو�ل  2007منذ جانفي 

اداة حدود البر�ة او ال/حر�ة المشتر&ة، و قد جهزت هذه ال علىاالورو1ي و الدول الشر�&ة  المشتر&ة لالتحاد

)IEVP(  2013.1- 2007مل�ار اورو خالل الفترة  11.2مبلغ  

   

 )FEMIP(و الهیئة االورو+�ة لالستثمار و الشراكة )BEI(قروض البنك األورو+ي لالستثمار :الفرع الثاني

تسهیل تمو�ل المشروعات من اجل فتح المناطD األقل تقدما، و  BEIار األورو1ي �ستهدف بنك االستثم    

تحدیث أو إقامة مشروعات جدیدة تستدعیها إقامة السوق المشتر&ة تدر�ج�ا، و من اجل المصلحة المشتر&ة لعدة 

 )2(.دول أعضاء

  )BEI( قروض البنك األورو+ي لالستثمار :اوال

نطقة االورومتوسط�ة رو1ي عامل أساسي للتنم�ة االقتصاد�ة و االستقرار في الماالستثمار األو  بنك �عتبر     

ساهم البنك في تمو�ل عدة مشار�ع هامة في المنطقة و  1995، و منذ إعالن برشلونة سنة 1974منذ سنة 

 7.4، /اإلضافة إلى مالییر اورو 9حیث خصص ما ق�مته  ،ر�ع الطاقة و االتصاالت و البیئةخاصة مشا

 .�2007ار اورو لتغط�ة االحت�اجات المال�ة حتى سنة مل

 2001میدان�ا ساهم البنك في عدة مشار�ع اقتصاد�ة على امتداد جنوب حوض المتوس. منذ نشأته و حتى سنة 

 :، حیث تش&لت حافظة القروض على النحو اآلتي

  .قروض لدعم القطاع الخاص في المائة 27.6 .1

  .ا�ة البیئةلتدع�م نشاطات حم في المائة 24.6 .2

 .لمشار�ع استخراج الطاقة و توز�عها  في المائة 26.4 .3

 

  

                                                 
1
Nacer DADDI ADDOUN, « Aperçu sur les économies européenne et nord africaine après treize ans de processus de 

Barcelone », revue des reformes économique et intégrations en économies mondiale, n° 6, 2009, école supérieure du 

commerce, Alger (Algérie), p.79. 
.151. ، ص1998، دار الف&ر العر1ي، مصر، التكامل االقتصاد( أنشودة العالم المعاصرحسین عمر،   2  
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 )1(.لدعم قطاع االتصال في المائة 21.5 .4

  :اما الجدول التالي یوضح جم�ع المساعدات المال�ة التي تمت منذ عقد اتفاق�ة الشراكة االورومتوسط�ة 

  المساعدات المال�ة تقی�م برنامج :)04- 02(جدول رقم 

 اورو مل�ار :الوحدة

  

 1995-1999  2000-2006  2007-2013  

MEDA  0.9  5.4  7.9  

BEI  4.6  6.5  8.7  

  16.2  11.9  5.5  إجمالي الفترة

  2.3  1.7  1.4  المعدل السنو= 

  35+  21+  -  %االرتفاع
 

-CANTAMINE Pascale et autres, le partenariat économique et financier euro : المصدر

méditerranéen, bulletin de la banque de France, N°168, décembre 2007 
:3 ../user.../bdf_bm_168_etu_2.pdf, le 05/01/2015, 18france.fr/.-https://www.banque ,168°, N 

 

سواءا المتعلقة ببرنامج میدا او البنك  یتضح من خالل الجدول اعاله ان المساعدات المال�ة للدول المتوسط�ة    

بز�ادة  2006الى  2000حیث قدر االرتفاع من ،2013-2000  ل الفترةازدادت خال ستثماراالورو1ي لال

مل�ار اورو، و منه �عتبر شيء ایجابي  35بز�ادة قدرها  2013الى 2007مل�ار اورو ومن سنة  21قدرها 

 .  لصالح الدول المتوسط�ة لتمو�ل مشار�عها التنمو�ة

  

  )FEMIP( و الشراكةالهیئة االورو+�ة لالستثمار  :ثان�ا

الى تطو�ر النشاطات االقتصاد�ة الخاصة /القطاع الخاص و  الهیئة االورو�1ة لالستثمار و الشراكةتهدف    

  2 :التاليحیث قامت /  المساعدة على خلD مناخ مناسب لالستثمار

 .تمو�ل مخاطر راس المال المخصصة لتدع�م حقوق مساهمي المؤسسات .1

 .غیر مستردة مخصصة لتمو�ل تخط�. و تسییر المشروع المساعدة التقن�ة تمو�ل .2

عن طر�D الهیئة االورو�1ة لالستثمار و الشراكة منح بنك االستثمار االورو1ي  2006الى  2000من  .3

 .مل�ار اورو 6قروض /م/الغ قدرها 

                                                 
تصاد( االق التكامل  مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول ، » المنظومة المال�ة األورو�1ة و التعاون االقتصاد= العر1ي « ال�اس بن ساسي، یوسف قر�شي، 1

  .629 .، مرجع سابD، صاألورو+�ة –العر+ي <آل�ة لتحسین و تفعیل الشراكة العر+�ة 
2
 Nacer DADDI ADDOUN, Op.cit, p.80. 
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ائة في الم 43مل�ار اورو،  1.3منحت اكثر من الهیئة االورو�1ة لالستثمار و الشراكة  2006في سنة  .4

في المائة خصصت لحما�ة البیئة،  24قطاع الطاقة، /خاصة الوزعت لتدع�م مشروعات البن�ة التحت�ة 

عرف /المساعدة التقن�ة، الهیئة االورو�1ة لالستثمار و المائة خاصة /القطاع الصناعي ما في  15

 .ملیون اورو 12.3لغ قامت بتمو�ل عمل�ات  /مبالشراكة 

  

 لشراكة بین الجزائر و االتحاد األورو+ياتفاق ا :الم&حث الثاني

  
�عتبر االتحاد األورو1ي الشر�ك التجار= األول للجزائر، وال �ضاه�ه في هذه األهم�ة تكتل اقتصاد= آخر      

فقد ظل �حتف� بنصیب &بیر في السوق الجزائر�ة، وفي ضوء هذه األهم�ة لالتحاد األورو1ي جاء التوق�ع على 

و في هذا  ،�عد أمرا حتم�ا فرضته 2005جزائر�ة ودخول االتفاق�ة حیز التنفیذ في سبتمبر اتفاق�ة المشار&ة ال

  الس�اق سوف نحاول عرض و تسل�. الضوء عن اهم ما حملته اتفاق�ة الشراكة 

 .االوروجزائر�ة

 خلف�ة الشراكة االورو جزائر�ة :المطلب األول

الجزائر /العدید من /عدة مراحل، حیث قامت مرت  و انما الشراكة االوروجزائر�ة لم تكن ولیدة الیومان    

تعز�ز للعالقات في األولى تتمثل المفاوضات مع االتحاد األورو1ي إلى أن وقعت اتفاق�ة الشراكة فمرت /مرحلتین 

  .التوق�ع الرسمي التفاق�ة الشراكة االورومتوسط�ةفي مع أورو/ا و الثان�ة 

  

  1976لجزائر( في إطار اتفاق�ة التعاون لسنة التعاون األورو+ي ا :الفرع األول

لم توقع الجزائر خالل الستینات على اتفاق�ة شراكة مع المجموعة االقتصاد�ة األورو�1ة على غرار ما فعل       

و استمرت في الحصول على أفضل�ات جمر&�ة لصادراتها نحو  ،1969&ل من المغرب و تونس سنة 

، ذلك أن العالقات بین الجزائر و 1963مارس  28لصادر في األورو�1ة االمجموعة وفقا لقرار المجموعة 

المجموعة األورو�1ة ط/عتها خصوص�ة منذ أواخر الخمسینات جعلتها ال تحتاج إلى قبول وضع�ة البلد المشارك 

ة و خاصة ا�طال�ا /ش&ل فرد= رفض متا/ع ،ستینات قررت /عض الدول األورو�1ةمع نها�ة ال )1(،/ش&ل قانوني

منح أفضل�ات المجموعة للمواد الجزائر�ة الزراع�ة، و هو ما جعل المجموعة االقتصاد�ة األورو�1ة تقرر انطالقا 

، حیث اجتمع في قمة /ار�س رؤساء دول و مع الجزائر قصد الوصول إلى اتفاقفتح مفاوضات  1972من سنة 

                                                 
، 11 : عددال (،مجلة ال&احث،  » التجارة الخارج�ة الجزائر�ة بین اتفاق الشراكة االورومتوسط�ة و االنضمام إلى منظمة التجارة العالم�ة « ف�صل بهلولي، 1

  .114 .، ص)-الجزائر-جامعة ورقلة ، 2012
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لعالقات األورو�1ة مع دول ال/حر بدا�ة لتعز�ز ا 1976على أن تكون سنة  ح&ومات الضفتین  و صادقو

و على غرار الدول المتوسط�ة اتفاق�ة  1976افر�ل  26و بهذا وقعت الجزائر في  ،األب�ض المتوس.

و قد تضمن هذا االتفاق  1978دخلت حیز التنفیذ رسم�ا في نوفمبر  ،)Accord de coopération(التعاون 

، و في ظل هذه و عمل�ات التصدیر و االستیراد اع�ة،، صنمادة شملت جم�ع القطاعات مال�ة، تجار�ة 156

خوض مفاوضات مع االتحاد االورو1ي /غ�ة عقد اتفاق الشراكة، 1993اكتو1ر  13المعط�ات طلبت الجزائر منذ 

حیث تناولت االقتراحات الجزائر�ة  1997و على هذا االساس انطلقت المفاوضات /صفة رسم�ة في مارس 

ها الملف االورو1ي تتعلD /العدالة و الشؤون الداخل�ة و حر�ة تنقل االشخاص ثم تم م�ادن و مسائل ال یتضمن

من قبل الطرف الجزائر= /عد عقد ثالث جوالت منها /عد ان را$ هذا  1997توقیف المفاوضات في ما= 

مفاوضات االتفاق ل�س فس مصلحة الجزائر /ح&م ان الطرف االورو1ي تجاهل العدید من المسائل، ثم استانفت ال

استمرت منذ ذلك التار�خ تم خاللها دراسة جم�ع المسائل المطروحة و هذا على مد$  حیث 2000في افر�ل 

  )1(.جولة من المفاوضات 17

  

  توق�ع اتفاق الشراكة الجزائر( األورو+ي :الفرع الثاني

�ز بوتفل�قة د العز في برو&سل من طرف الرئ�س عب 2001د�سمبر  19إن االتفاق الذ= وقعته الجزائر في    

من  17مع االتحاد األورو1ي /عد اختتام الجولة رقم  (AA)، اختتم /التوق�ع على اتفاق الشراكة �عتبر اتفاقا مبدئ�ا

، و الجدیر /الذ&ر أن /ات األخیرة للتوق�ع على االتفاق، و التي تم خاللها وضع الترتیضات بین الجانبینالمفاو 

 Dأن اتف Dرئ�س اللجنة األورو�1ة خالل الز�ارة التي قام بها إلى مقر " رومانو برود="مع الرئ�س بوتفل�قة سب

على اتفاق الشراكة  على ضرورة اإلسراع في التوق�ع 2001رئاسة االتحاد األورو1ي في منتصف شهر أكتو1ر 

حر�ة تنقل ، و أهمها ملف نهائ�ة، و تأجیل الفصل في الملفات التي لم یتم الحسم فیها /صفة بین الجانبین

ضافة إلى ملف الزراعة الذ= لم یتوصل /شأنه إلاألشخاص و التعاون في مجالي األمن و ت/ادل المعلومات 

1ي التي قد ، خاصة مصادقة برلمانات الدول األعضاء في االتحاد األورو النهائ�ة الطرفان على ص�غة التفاهم

      )2(.طبیD /صفة نهائ�ة /عد عشرة أعوامأن یدخل االتفاق حیز الت ، &ما تقررسنوات 3تستغرق حوالي 

و الجدول التالي یبرز اهم المراحل التي مرت بها الجزائر لعقد اتفاق�ات الشراكة بینها و بین دول المجموعة 

  :االورو�1ة

 

 

 

  
                                                 

 ،D210 .ص ،ص إكرام م�اسي، مرجع ساب. 1  
مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول التكامل ،  »  أهم�ة الشراكة العر�1ة األورو�1ة في تحسین مناخ االستثمار دراسة حالة الجزائر « تشام فاروق، 2

  .79.مرجع سابD، ص ،الشراكة العر+�ة األورو+�ة االقتصاد( العر+ي <ال�ة لتحسین و تفعیل
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  خطوات انتقال الجزائر إلى الشراكة الدول�ة :)05- 02(جدول رقم 

  

  الخطوات  السنة

ة بین رؤساء و ح&ومات المجموعة االقتصاد�ة تبني إجراء شراكة موحد  1972

  األورو�1ة و بین دول حوض المتوس.

إبرام اتفاق�ة شراكة بین المجموعة االقتصاد�ة األورو�1ة و الجزائر و تونس   1976

  و المغرب

صدور المرسوم التشر�عي المتعلD /االستثمار و الذ= یهدف إلى إرساء   1993

  االقتصاد=المرتكزات األساس�ة لالنفتاح 

  مؤتمر برشلونة و المحاوالت الرسم�ة إلقامة العالقة بین أطرافه  1995

استمرت المفاوضات بین الجزائر و االتحاد األورو1ي للوصول إلى برنامج   1996-1998

لغرض ترق�ة و مساعدة قطاع الصناعات الصغیرة و المتوسطة و  1میدا 

تم االتفاق /موجب هذه المعاهدة على نسب التمو�ل المشترك بین اللجنة 

  األورو�1ة و الح&ومة الجزائر�ة

الجزائر�ة مبن�ة على االورو�1ة لفعلي على الشراكة مؤتمر برو&سل للتوق�ع ا  2001-2002

  أساس تحر�ر التجارة خارج المحروقات و إقامة منطقة ت/ادل تجار= حر

  البدء /التنفیذ الفعلي  2005
  

لة مداخ ، » التنظ�م�ة للمنظمات الجزائر�ة المتوسطة و الصغیرة في ظل الشراكة المتطل/ات «  سناء عبد الكر�م الخناق، :المصدر

 ،رحات ع/اسجامعة ف ،ق الشراكة على االقتصاد الجزائرمقدمة ضمن الملتقى الدولي حول آثار و انع<اسات اتفا

  .211.ص ،2006نوفمبر13/14یومي  ،)الجزائر(سطیف

  

قامت  ، ثم1972الجدول اعاله ان الجزائر اول ما اندمجت للشراكة مع االتحاد االورو1ي &ان سنة من بین تی   

صدر اول مرسوم رئاسي یتلعD  1993، ثم في سنة 1976ل عقد لها مع االتحاد االورو1ي &ان سنة /ابرام او 

الى ان دخلت حیز التنفیذ سنة  1998، /عدها استمرت المفاوضات حتى سنة 1993/االنفتاح االقتصاد= سنة 

  .و منه تاخرت الجزائر النضمامها في اتفاق�ة الشراكة مع االتحاد االورو1ي 2005
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  مضمون اتفاق�ة الشراكة االوروجزائر�ة :المطلب الثاني

اتفاق الشراكة االوروجزائر= ال یختلف في جوهره عن /اقي االتفاق�ات التي ابرمها االتحاد األورو1ي مع     

تونس و المغرب ألنه مستوحى من إعالن برشلونة إال أنه أتى /ملفین جدیدین هما ملف العدالة و الشؤون 

  )1(.و حر�ة تنقل األشخاص و &ذا ملف م&افحة اإلرهاب الداخل�ة

  

  بنود اتفاق الشراكة :الفرع األول

/عد المصادقة عل�ه  2005دخل اتفاق الشراكة االوروجزائر= حیز التنفیذ في الیوم األول من شهر سبتمبر       

�ضم  و1ي من جهة أخر$،و برلمانات االتحاد األور  ،من جهة 2005افر�ل  1من طرف البرلمان /غرفت�ه في 

، انتقال الحوار الس�اسي : المجاالت التال�ةأبواب تشمل  9موزعة على  ةادم 110هذا االتفاق دی/اجة و 

جاالت العدالة و ، و التعاون في م=، التعاون االجتماعي و الثقافي، التعاون الماليال/ضائع، التعاون االقتصاد

، &ما انه �شمل خمسة فاقأقسام أساس�ة في هذا االت 6إلى  1، و تش&ل المالحD من الشؤون الداخل�ة

األورو1ي و أر1عة تصر�حات من تصر�حات مشتر&ة و خمسة تصر�حات أحاد�ة الجانب من طرف االتحاد 

 )2(.الطرف الجزائر= 

   : المخط. العام اتفاق الشراكة بین الجزائر و االتحاد االورو1ي �شمل المستو�ات التال�ة

  جارة حرة؛انشاء منطقة ت .1

  تنظ�م الم/ادالت الصناع�ة؛ .2

  لزراع�ة؛اتنظ�م الم/ادالت  .3

  3تنظ�م الم/ادالت في مجال الخدمات؛ .4

  :یتضمن اتفاق الشراكة بین الجزائر و االتحاد األورو1ي النقا� التال�ة    

یلغي التقیید الكمي و االجراءات الصارمة عن الصادرات و الواردات في الم/ادالت بین الجزائر و  .1

  .الجماعة االورو�1ة عند بدا االتفاق�ة

ال �م&ن تطبیD ا= حD جمر&ي او رسم على الصادرات و الواردات بین الجزائر و الجماعة و ال �م&ن  .2

  .رفع ما هو مطبD اثناء بدا االتفاق
3.

عند انضمام الجزائر الى المنظمة العالم�ة للتجارة فان الحقوق التي تطبD على وارداتها من الجماعة  

ون معادلة للمعدل المثبت لد$ المنظمة او /معدل اقل مما هو مطبD فعل�ا اثناء االنضمام، و اذا ستك

D1.حدث و تم تخف�ض التعر�فة /عد االنضمام الى المنظمة فان هذا المعدل هو الذ= �طب  

                                                 
جامعة  قانون التعاون الدولي،تخصص  في القانون،غیر منشورة مذ&رة ماجستیر ،  » الشراكة األجنب�ة و المؤسسات االقتصاد�ة الجزائر�ة « لیلى اوشن، 1

  .86 .ص ،، ص2011 ،)الجزائر(مولود معمر= تیز= وزو 
  .86 .ص ،ص ،المرجع نفسهاوشن،  لیلى 2

3
 HASAINE Keltouma, Accord d’association Algerie Union Europeenne « quel perspectivepour l’economie Alge-

rienne, memoire de magistere en science economique », Option : Economie internationale, 2010/2011, université 

d’Oran(Algerie), P.154. 
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تطو�ر الم/ادالت و ضمان انطالق عالقات اقتصاد�ة و اجتماع�ة متوازنة و تحدید شرو� التحر�ر  .4

التقل�ص التدر�جي  و في هذا اإلطار تم االتفاق على/ادالت و الخدمات و رؤوس األموال، تدر�جي للمال

للحقوق الجمر&�ة و الرسوم المماثلة المط/قة على الواردات الجزائر�ة من االتحاد األورو1ي حسب 

 )2( :الرزمانة التال�ة

ائ�ا /عد دخول االتفاق حیز التنفیذ الحقوق المط/قة على الواردات من المواد األول�ة ستلغى نه  . أ

)01/09/2005.( 

الحقوق المط/قة على المواد نصف مصنعة و التجهیزات الصناع�ة و الفالح�ة ستبدأ في االنخفاض   . ب

، ثم السنة الموال�ة% 30من الحD القاعد= ثم  %20نس/ة  لسنتین /عد دخول االتفاق حیز التنفیذ،

 .سنوات 7عد و تلغى نهائ�ا / ،%80ثم  %60ثم  40%

 .%10الحقوق المط/قة على المواد األخر$ ستعرف انخفاضا سنو�ا �قدر ب   . ت

هذه الرزمانة �م&ن مراجعتها  ،الجزائر�ة تستفید من نفس النظام في إطار المعاملة /المثل فان المنتجات  . ث

/اتفاق مشترك من طرف لجنة الشراكة في حالة عوائD أو صعو/ات خطیرة لمنتوج معین &ما أن 

جراءات استثنائ�ة لمدة محدودة بإم&ان الجزائر أن تط/قها في مجال الصناعات الناشئة أو /عض إ

 .القطاعات في حالة إعادة اله�&لة 

صى حد الحD اإلضافي المؤقت المضاف على على أق 2006على الجزائر أن تلغي /حلول أول جانفي   . ج

 ./عض الواردات الصناع�ة

نظمة العالم�ة للتجارة فان الحقوق المط/قة ستص/ح مساو�ة للنسب في حالة انضمام الجزائر إلى الم  . ح

 .المدعومة للمنظمة أو لنسب منخفضة مط/قة فعل�ا خالل االنضمام

المنتجات الفالح�ة و منتجات الصید ال/حر= ل�ست معینة بهذه الرزمانة الن م/ادالتها تسیر وفD   . خ

الشراكة حیز التنفیذ یتعین على الجزائر و  سنوات من دخول اتفاق 6و /عد  ،اتفاق�ات بین الطرفین

  .االتحاد األورو1ي تحدید إجراءات تحر�ر خاصة بهذه المنتجات

ضمان حر�ة تنقل رؤوس األموال الخاصة /االستثمارات الم/اشرة في الجزائر إضافة إلعادة توظیف هذه   . د

 .االستثمارات

                                                                                                                                                                  

.62.قصور=، مرجع سابD، صانصاف   1  
، جوان 5:العدد(، أ&حاث اقتصاد�ة و إدار�ة،  » تأهیل المؤسسة االقتصاد�ة الجزائر�ة في ظل الشراكة االورومتوسط�ة « ،علي لزعر،  ناصر بوعز=  2

  .32.، ص)-الجزائر–، جامعة دمحم خ�ضر، /س&رة 2009
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بینهم و  اجل تعز�ز عالقات التعاون ف�ما توفیر إطار مناسب للحوار الس�اسي بین األطراف الموقعة من  . ذ

 .تشج�ع االندماج المغر1ي

افر�ل  26هذا االتفاق �عوض اتفاق التعاون بین المجموعة االقتصاد�ة األورو�1ة و الجزائر الموقع في   . ر

  ./الجزائر 1976

 :و تتناول المالحD الستة لهذا االتفاق القواعد التال�ة  

  .الجزائر و االتحاد األورو1يمن الفالح�ة لكل القواعد المط/قة على المنتجات   - أ

  .الواردات الجزائر�ة من المنتجات الصناع�ة األورو�1ة الخاضعة لتخف�ض الرسوم الجمر&�ة  - ب

  .الواردات الجزائر�ة من المنتوجات الصناع�ة األورو�1ة  - ت

 .DAPقائمة المنتجات الخاضعة للملحD اإلضافي المؤقت  - ث

 .&�ف�ات تطبیD قواعد المنافسة  -  ج

 .التجار�ة/الملك�ة الصناع�ة و الف&ر�ة، و  ملحD خاص  -  ح

 :فتبرز القواعد التال�ةلهذا االتفاق الم&ملة الس/عة أما البروتو&والت 

 .القواعد المط/قة على صادرات المنتجات الفالح�ة الجزائر�ة داخل االتحاد األورو1ي  - أ

 .الجزائرالقواعد المط/قة على صادرات المنتجات الفالح�ة األورو�1ة داخل   - ب

 .القواعد المط/قة على صادرات منتجات الصید ال/حر= الجزائر= داخل االتحاد األورو1ي  - ت

 .الجزائرید ال/حر= لالتحاد األورو1ي داخل القواعد المط/قة على صادرات منتجات الص  - ث

 .القواعد المط/قة على المنتجات الفالح�ة المصنعة  -  ج

 .إلدار= تعار�ف قواعد المنشأ و طرق و وسائل التعاون ا  -  ح

 .التعاون اإلدار= المت/ادل في میدان الجمارك  -  خ
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  محاور اتفاق�ة الشراكة االوروجزائر�ة :الفرع الثاني

 :محاور تمثلت في الجوانب اآلت�ة) 8(احتو$ االتفاق الجزائر= األورو1ي على ثمان�ة        

  و االمني الجانب الس�اسي :اوال

، تساهم للتضامن بین المتعاملینین الطرفین، �سمح بإقامة عالقات دائمة یتمثل في إقامة حوار س�اسي ب   

 .)من االتفاق�ة 5و  4و  3جاءت /ه المواد . ( في تحقیD رفاه�ة و امن المنطقة المتوسط�ة

 �ة حر<ة السلعجانب حر  :ثان�ا

و ذلك خالل فترة انتقال�ة للت/ادل الحر ، و ذلك بإقامة منطقة )الت/ادل التجار= (یتعلD /حر�ة تنقل ال/ضائع   

ظمة العالم�ة ، وذلك ط/قا إلجراءات المنمن دخول االتفاق�ة حیز التنفیذسنة ابتدءا  12تم تحدیدها ب 

، تنص االتفاق�ة الفالح�ة و منتوجات الصید ال/حر= ، أما ف�ما یتعلD /مجال المنتجات )06المادة ( للتجارة

ادالت ف�ما بینهما /صفة تدر�ج�ة، و ذلك /التر&یز على على أن �عمل الطرفان على تحر�ر أوسع للم/

 :الم/اد] اآلت�ة

  .عدم فرض قیود &م�ة على الواردات و اتخاذ إجراءات أخر$ مماثلة على الم/ادالت بین الطرفین .1

، غراق في عالقاته مع الطرف اآلخرإم&ان�ة اتخاذ إجراءات حمائ�ة و وقائ�ة  في حالة ممارسة اإل .2

جات عن طر�D االستیراد /&م�ات و شرو� من شانها أن تلحD الضرر /المنتجین أو دخول المنتو 

 .الوطنیین

 خدماتال تجارة جانب :ثالثا

یتعلD /حقوق التأس�س أو اإلنشاء و تقد�م الخدمات، حیث اتفD الطرفان على توس�ع مجال تطبیD االتفاق�ة  

م الطرف اآلخر، و تحر�ر الخدمات س�س مؤسسات في إقل�/ش&ل �سمح بإدراج الحD في إنشاء أو تأ

  ).المواصالت و االتصاالت ،المال�ة، البن&�ة(

 حر<ة رؤوس االموالجانب  :را&عا

، حیث تعهد الطرفان /السماح /عمل�ة الدفع و تسو�ة العمل�ات أو الصفقات الجار�ة دفع رأس المالیتعلD ب  

تجة عن /عمل�ة تحو�ل أو إخراج األر1اح النا/عملة قابلة للتحو�ل مع االلتزام بإم&ان�ة ق�ام &ل طرف 

، و حر�ة تنقل رؤوس األموال المتعلقة /االستثمارات الم/اشرة في الجزائر التي تقوم بها الرسامیل المستثمرة

، و تم في هذا الجانب اتفاق الطرفان )39 - 38المواد (الجار= العمل /ه  الشر&ات المنشئة وفقا للتشر�ع 

، شر�طة أن یتم الختالل في میزان مدفوعاتهتقیید�ة في حالة تعرض احد الطرفین على اتخاذ إجراءات 
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، &ما ین/غي أن ف�ما /عد فور تصح�ح هذا االختالل، و أن یتم إزالتها /الغ الطرف اآلخر بهذه اإلجراءاتإ

 )1(.تكون محددة وفD رزمانة متفD علیها

  االقتصاد( الجانب :خامسا

    Dأو التي تم  ،من االتفاق�ة /القطاعات التي تعاني مشاكل داخل�ة 48المادة  حسب ما جاءت /ه یتعل

االتفاق /شان تحر�ر م/ادالتها بین الجزائر و االتحاد األورو1ي و &ذا القطاعات التي تسمح بتسهیل التقارب 

مو و خلD و خاصة القطاعات المؤد�ة إلى رفع مستو�ات الن ،بین االقتصاد الجزائر= و االقتصاد األورو1ي

و إعطاء األول�ة إلى للقطاعات المؤد�ة لتنو�ع الصادرات  ،و تطو�ر الم/ادالت بین الطرفین ،فرص التشغیل

 :من االتفاق�ة على التعاون الجهو= و ذلك &ما یلي)  53 - 50(الجزائر�ة و تم التر&یز في المواد 

 ).البنى التحت�ة(ة األساس�ة دعم التكامل و االندماج االقتصادیین و تطو�ر اله�اكل االقتصاد� .1

مجال ال/حث العلمي و التكنولوجي،  التعاون في مجال البیئة و مقاومة التلوث و التعاون في .2

 .التر�1ة، التعل�م، التكو�ن

المعارف التطب�ق�ة و إقامة مشار�ع دیدة و تحو�ل التكنولوج�ا الج و تشج�ع االبتكار التكنولوجي .3

 .تثمین نتائج ال/حث العلمي و التقني لل/حث و التطو�ر التكنولوجي و

التعاون في المجال الجمر&ي بهدف تنش�. الرقا/ة و اإلجراءات الجمر&�ة و استعمال وثائD إدار�ة  .4

 ).63مادة (موحدة و وضع نظام مشترك للعبور بین الطرفین 

رة و دعم وتشج�ع االستثمار و الشراكة الصناع�ة و إعطاء األولو�ة لتطو�ر المؤسسات الصغی .5

 .المتوسطة

توفیر المح�. المشجع للم/ادرة الخاصة بهدف دعم و تنو�ع اإلنتاج الموجه لألسواق الداخل�ة و  .6

 . التصدیر�ة

 ).54المادة (تتعلD بتفاد= االزدواج الضر�بي  وضع إطار قانوني �شجع االستثمار بتوق�ع اتفاق�ات .7

�D تقو�ة و إعادة ه�&لة المصالح أو العمل من اجل مقار1ة القواعد المع�ار�ة المشتر&ة عن طر  .8

 ).57 - 56المواد (الهیئات المال�ة بتحسین النظم المحاسب�ة، المراجعة المحاسب�ة و الرقا/ة المال�ة 

المادة (التعاون في مجال توحید و تقی�م مطا/قة النوع�ة و الملك�ة الثقاف�ة و الصناع�ة و التجار�ة  .9

55.( 

                                                 
-جامعة ورقلة، 2011، 09: العدد ( ،مجلة ال&احث ،»طل/ات االنفتاح االقتصاد= و التنم�ة المستقلةالشراكة االوروجزائر�ة بین مت «  سمینة،بن  عز�زة 1

  .153.، ص)-الجزائر
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عدة قطاعات أخر$ تمثلت في قطاع النقل بدعم ) القتصاد=التعاون ا(&ما مس هذا التعاون  .10

إعادة ه�&لته و تحدیثه، و &ذا قطاع اإلعالم و االتصال و قطاع الطاقة و المناجم، الس�احة و 

 .الحرف التعاون في مجال اإلحصاء، &ما اشتمل هذا الجانب التعاون بخصوص المستهلكین

 االجتماعي و الثقافي الجانب :سادسا

و الم&افآت و  ،من اإلجراءات الخاصة /العمال و ذلك /عد المعاملة التمیز�ة في شرو� العملتض    

&ما احتو$ هذا الجانب ، )68- 67المواد (الضمان االجتماعي المعمول بها  االستفادة من نفس إجراءات

ن الثقافات /استعمال و ذلك بتشج�ع ت/ادل المعلومات و التفاهم المت/ادل بی ،على التعاون الثقافي و التر1و= 

&اإلعالم و الصحافة و الوسائل السمع�ة و ال/صر�ة و تكو�ن  ،&ل الوسائل التي من شانها أن تقرب بینها

 )1(.أشخاص �شتغلون في المجاالت الثقاف�ة و تنظ�م تظاهرات ثقاف�ة 

 الماليالجانب  :سا&عا

  :   یلي على ماالتعاون المالي �قوم  

  ./ما فیها التنم�ة الر�ف�ة االقتصادعصرنة  إلى تحدیث و دعم اإلصالحات الهادفة .1

 .االقتصاد�ةإعادة تأهیل اله�اكل  .2

 .الخاصة واألنشطة المؤد�ة إلى خلD فرص العمل االستثماراتترق�ة  .3

خاصة ، الجزائر=  االقتصاداآلثار الناتجة عن وضع منطقة الت/ادل الحر على  االعت/اراألخذ /عین  .4

 .االقتصادعن طر�D إعادة تأهیل 

 العدالة و الشؤون الداخل�ة جانب:ثامنا

  :من خاللالتعاون في مجال العدالة والشؤون الداخل�ة وذلك  یتمثل في 

  .بتقو�ة مؤسسة الدولة والقانون  .1

 ).خاصة ما یتعلD /التأشیرات(التعاون في مجال تنقل األشخاص  .2

 .التعاون في مجال رقا/ة الهجرة غیر المشروعة .3

 .ل محار1ة الجر�مة المنظمةالتعاون في مجا .4

وذلك /منع استعمال األنظمة المال�ة لهذه الدول في تسهیل  العمل�ة الناتجة  ،مقاومة تبی�ض األموال .5

  .عن تنقل رؤوس األموال الناشئة عن أنشطة إجرام�ة

 )2(.التعاون من أجل القضاء على اإلرهاب الدولي ومحار1ة الفساد والرشوة .6

 

  

                                                 

.218 -216 .ص ،إكرام م�اسي، مرجع سابD، ص  1  

.390. جمال عمورة، مرجع سابD، ص   2  
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 ك الجمر<ي في إطار منطقة الت&ادل الحر المستهدفةالتف<� :الفرع الثالث

تنص االتفاق�ة المبرمة مع االتحاد األورو1ي على التف&�ك التدر�جي للتعر�فة المتعلقة /المنتوجات الصناع�ة      

رلمانات و/عد شهر�ن من المصادقة على االتفاق�ة من طرف الب ،ت مت/ادلة في الم/ادالت الفالح�ةو على تنازال

منتوجات الصناع�ة و قد تم /النس/ة لل ،سنة لتف&�ك التعر�فة تدر�ج�ا 12تفتح فترة من  طن�ة للدول المتعاقدةالو 

ردات اآلت�ة من الوا % 25، و ستلغى الرسوم الجمر&�ة فورا /النس/ة للمواد األول�ة التي تش&ل وضع ثالث قوائم

 %35صنعة و التجهیزات الصناع�ة، التي تمثل ، أما الرسوم على المنتوجات نصف الممن االتحاد األورو1ي

ن ، هذا /عد سنتیسنو�ا، في مدة خمس سنوات %20، فستتقلص بنس/ة ردات اآلت�ة من االتحاد األورو1يمن الوا

 %40، و /النس/ة للرسوم الجمر&�ة على المنتوجات المصنعة نهائ�ا التي تمثل من دخول االتفاق�ة حیز التنفیذ

، مدة عشر سنوات من تف&�ك التسعیرةسنو�ا و ل %10من االتحاد األورو1ي، فستقلص بنس/ة  من الواردات اآلت�ة

  )1(.تبدأ سنتین /عد التصدیD على االتفاق�ة

بدال  2020التعر�في إلى  ، طالبت الجزائر االتحاد األورو1ي تأجیل رزمانة التف&�ك2010و في نها�ة سنة     

االتفاق �منح لها إم&ان�ة تأجیل إنشاء منطقة الت/ادل الحر الجزائر�ة ، مستندة في ذلك إلى بند في 2017من 

األورو�1ة بثالث سنوات لحما�ة  اقتصادها المتضرر /الت/ادالت التجار�ة غیر المتوازنة مع هذا الفضاء 

  :والجدول التالي یوضح مضمون اتفاق الشراكة االوروجزائر�ة )2(.التجار= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

.116. ، الجزائر، ص2004، عصرنة الجزائر حصیلة و آفاقعبد اللطیف بن اشنهو،   1 
  .174.ص، مرجع سابق، فیروز سلطاني 2
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  التف&�ك الجمر&ي في إطار اتفاق�ة الشراكة االوروجزائر�ة :)06-02(جدول رقم 

  

  نوع المنتوج  وتیرة اإللغاء  القائمة

معدل الحما�ة الجمر&�ة یتراوح (المواد األول�ة   إلغاء فور=   1

و تمثل الواردات من ) %15- 5%ما بین 

  مل�ار دوالر 1.1هذه المواد تقر�/ا 

سنتین /عد توق�ع االتفاق�ة و   2

ا حیز التنفیذ، تمتد إلى دخوله

 20سنوات أ= بنس/ة  05

  سنو�ا%

المنتوجات نصف المصنعة و التجهیزات 

من الواردات % 22الصناع�ة التي تمثل 

 1.2الجزائر�ة من االتحاد األورو1ي أ= تقر�/ا 

  مل�ار دوالر

یتم إلغاء الحقوق الجمر&�ة على   3

هذه المنتوجات /عد سنتین من 

 10تد إلى تم توق�ع االتفاق�ة،

  سنو�ا% 10سنوات أ= 

المنتوجات تامة الصنع أو النهائ�ة و تمثل 

من الواردات الجزائر�ة من االتحاد  50%

  مل�ار دوالر 2.3تمثل  األورو1ي،

  .180، ص2010، دار الهومة للط/اعة و النشر، الجزائر، دراسات في التجارة الدول�ة یوسف مسعداو=، :المصدر

  
  اع�ةالمنتجات الصن :أوال

في ظل منطقة الت/ادل الحر االوروجزائر�ة جر$ تحدید ثالثة قوائم لهذه المنتجات المعن�ة /التحر�ر أو      

  .من االتفاق 09التف&�ك التدر�جي حسب أهم�ة &ل فئة حسب ما تحدده المادة 

ات من الوارد %25تش&ل من المواد األول�ة الصناع�ة و هي تمثل ما �قارب ب  :القائمة األولى  . أ

، و هي تتمتع /حما�ة تعر�ف�ة ضع�فة )مل�ار دوالر 1.15أز�د من (الجزائر�ة من االتحاد األورو1ي 

، و یتم تحر�ر هذه القائمة من &ل الحقوق الجمر&�ة و الرسوم ذات التأثیر % 15إلى  %5تتراوح من 

 ./مجرد دخول االتفاق حیز التنفیذ المماثل

، و هي تمثل و سلع التجهیز الصناعي و الفالحي، نصف المصنعةل من المواد تتش& :القائمة الثان�ة  . ب

 .مل�ار دوالر من االتحاد األورو1ي 1.2من الواردات الجزائر�ة أ=  % 35

ها تنتج محل�ا و تعرف تتمتع المنتجات الواردة في هذه القائمة /حما�ة تعر�ف�ة مرتفعة ألن :القائمة الثالثة  . ت

ات الجزائر من االتحاد األورو1ي و تتش&ل من المنتجات التامة من وارد% 40وهي تمثل  ،أنها حساسة
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، و تخضع هذه القائمة لتحر�ر تدر�جي من الحقوق و الرسوم تجات الصناع�ة المستوردة تقلید�او المن

  )1(.سنة 12على مدار % 10المماثلة /عد سنتین من بدء تنفیذ االتفاق�ة و /معدل سنو= 

  ة في إطار الشراكة االوروجزائر�ةنامج التف&�ك الجمر&ي للسلع الصناع�و الجدول ادناه یوضح بر       

  

 للمنتجات الصناع�ة في إطار الشراكة االوروجزائر�ة  التف&�ك الجمر&ي :)07- 02(جدول رقم

 

  القائمة الثالثة  القائمة الثان�ة  القائمة األولى  السنوات

عدد بنودها 

  2076: التعر�ف�ة

عدد بنودها 

  1089: التعر�ف�ة

عدد بنودها 

  1964: التعر�ف�ة

النص المرجعي في 

  : االتفاق

  1الفقرة 9المادة 

النص المرجعي في 

  : االتفاق

  2الفقرة9المادة 

النص المرجعي في 

  : االتفاق

  3الفقرة 9المادة 

سنة الدخول في 

  2005االتفاق 

100%  -   -  

2006  0%   -   -  

2007  0%  20%  10%  

2008  0%  10%  10%  

2009  0%  10%  10%  

2010  0%  20%  10%  

2011  0%  20%  10%  

2012  0%  20%  10%  

2013  0%  0%  10%  

2014  0%  0%  10%  

2015  0%  0%  15%  

2016  0%  0%  05%  

2017  0%  0%  0%  

الجزائر و دراسة حالة (دور الس�اسات التجار�ة في تفعیل االتفاقات التجار�ة اإلقل�م�ة و الدول�ة  «  فیروز سلطاني، :المصدر

 ،دمحم خ�ضر في العلوم االقتصاد�ة، تخصص اقتصاد دولي، جامعةغیر منشورة ماجستیر ، مذ&رة  » لشراكة االورومتوسط�ةا

 .176 .ص ،2012/2013،)الجزائر(/س&رة 
                                                 

.35 .علي لزعر، ناصر بوعز�ز، مرجع سابD، ص      1  
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الصناع�ة تم تحر�رها من &ل الحقوق الجمر&�ة و غیر یتضح من خالل الجدول اعاله ان المواد االول�ة    

، اما المنتجات نصف مصنعة و منتجات تامة الصنع یتم تحر�رها تدر�ج�ا 2017 - 2006جمر&�ة طول الفترة 

  .خالل هذه الفترة

  

   المنتجات الفالح�ة :ثان�ا

، و التوقیتات تحر�ر تدر�جي و یخضع لنظام الحصص، بل �طبD ي هذا المجال ال یوجد تحر�ر &املف     

االوروجزائر= الطرف األورو1ي و لم �أت اتفاق الشراكة الزمن�ة نظرا لحساس�ة هذه المنتجات من وجهة نظر 

، مع م1976ا�ا اتفاق�ات التعاون لسنة حیث ت/قى هذه الفئة من المنتجات خاضعة لمز  ،بجدید في هذا الشأن

  ./عض التعد�الت في الحصص المصدرة

، وسط�ة میزة نسب�ة معتبرةدان المتو من المالح� أن القطاع الفالحي �عتبر من القطاعات التي تمتلك فیها البل

  :، و هو ما یتضح في الجدول اآلتي)1(في اله�&ل االقتصاد= لهذه الدول &ما �حتل هذا القطاع م&انة معتبرة

  المنتجات الفالح�ة في التجارة الخارج�ة :)08-02(جدول رقم 

  نس/ة مئو�ة 

 

  

  

  البلد

  

الحصة الفالح�ة في الواردات 

  99اإلجمال�ة 

في الصادرات الحصة الفالح�ة 

  99اإلجمال�ة 

  /اقي العالم  االتحاد األورو1ي  /اقي العالم  االتحاد األورو1ي

  00  00  29  17  الجزائر

  11  03  12  03  تونس

  35  20  20  06  المغرب

  07  06  22  11  مصر

أ&حاث  ، » ةتأهیل المؤسسة االقتصاد�ة الجزائر�ة في ظل الشراكة االورومتوسط� « بوعز�ز،ناصر لي لزعر، ع :المصدر

  .37 .، ص)-الجزائر– /س&رة ،جامعة دمحم خ�ضر ،2009جوان  ،5 : العدد ( اقتصاد�ة و إدار�ة،
  

                                                 

.37.ناصر بوعز�ز، مرجع سابD، ص ،علي لزعر   1  
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و ال فالح�ة یتضح من الجدول السابD ان &ل من مصر و الجزائر تستورد من االتحاد االورو1ي المنتجات ال   

ن القیود الجمر&�ة و غیر الجمر&�ة من من التحر�ر التدر�جي م االتحاد االورو1ي دتصدر و منه سوف �ستفی

 .خالل هذه المنتجات

  

  دوافع و عراقیل الشراكة االوروجزائر�ة :ثالثالمطلب ال

یر$ الكثیر من المحللین أن هذه الشراكة لم تكن ولیدة الصدفة ألنه س/قتها عدة حوارات و مفاوضات بین    

، تمحورت المفاوضات من خاللها ناك دوافع لكل جانبو لذلك &انت هالطرفین للتم&ن من الوصول إلى االتفاق 

  .لتجسید هذه الشراكة، &ما واجهتها عوائD و عراقیل إلنجاحها

  

 الشراكة االوروجزائر�ة دوافع :األولالفرع 

انطالقا من المقولة المشهورة رغم العداء اال ان المصلحة تجمع االعداء، الشك ان توق�ع اتفاق�ة الشراكة بین    

و /ما ان دوافع االتحاد االورو1ي تطرقنا له ئر و االتحاد االورو1ي تجمعها مصالح مشتر&ة بین الطرفین، الجزا

في الم/حث السابD /اعت/ار ان اتفاق�ة الشراكة االوروجزائر�ة ال تختلف عن الشراكة االورومتوسط�ة من حیث 

  .ق�ة /النس/ة للجزائرابرام هذه االتفاالتي ادت الى  االهداف، سوف نتطرق الى االهداف

  

تفشي اقتصاد�ة العو�صة التي تتخ/. فیها من مدیون�ة خارج�ة ثقیلة و مشاكل تعان�ه الجزائر من ان ما  .1

عدم &فا�ة معدل نموها و تأخرها من ناح�ة التنظ�م أو التسییر أو  ،جمود الجهاز اإلنتاجي، ال/طالة

ضعف االستثمار المحلي و نفور االستثمار  ،عدم &فا�ة مصادر التمو�ل ،التكنولوج�ا المستخدمة

 )1(.األجنبي رغم ما تتوفر عل�ه من فرص االستثمار في مختلف الم�ادین

أن هذه الشراكة تفید الجزائر في الحصول على التكنولوج�ا الجدیدة و إضافة خلD تعاون اقتصاد=  .2

 . تم&ثف و ز�ادة حجم االستثمارا

 

 

                                                 
ر و انع<اسات ضمن الملتقى الدولي حول آثا مداخلة مقدمة،  » الدوافع المحتو$ األهم�ة اتفاق الشراكة االوروجزائر=  «  صالح مفتاح، دالل بن سمینة، 1

  .52.، مرجع سابD،  صاتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائر( 



 إلطار العام التفاقية الشراكة االوروجزائريةا                                                                                         الفصل الثاني

  

 
90 

، �عتبر التقهقر في م�ع الم�ادین تقر�/افي وضع یتسم بتأخر في جأن الجزائر في الوقت الراهن توجد  .3

و غ�اب سوق جهو�ة /سبب صعو/ة التكامل المغار1ي و مشاكل اجتماع�ة مرت/طة  ،مستو$ التنم�ة

  )1(./عمل�ات التعدیل اله�&لي و الظروف األمن�ة

  عراقیل الشراكة بین الجزائر و االتحاد األورو+ي :الفرع الثاني

الشراكة التي تواجه الطرفین في اطار اتفاق�ة عوائD الصعو/ات والبین النقا� التي تجمل لنا من     

  :االوروجزائر�ة ما یلي

  

انعدام و ضعف اله�اكل القاعد�ة �عیD أهداف توس�ع اآلفاق الوطن�ة ضمن منظور الشراكة  .1

و الخدمات و االقتصاد�ة و تقلص حجم ت/ادالت الجزائر و الدول األخر$ في مجال السلع 

 .رؤوس األموال

إم&ان�ة تدهور استثمار األجانب هي نتیجة لعدم االستقرار الس�اسي أو االقتصاد= خاصة عندما  .2

 )2(.تستط�ع الح&ومات حما�ة حقوق المستثمر�ن

و أول هذه  ،أن إجراء التعد�الت الكبر$ على االقتصاد الجزائر= یتوقع أن �ش&ل تحد�ا للجزائر .3

بتخف�ض التعر�فات الجمر&�ة على أن تلغى الرسوم تماما التي تمثل مصدر دخل التحد�ات البدء 

 .للخز�نة و تمثل نوع من الحما�ة ل/عض المنتجین المحلیین

، سیخلD مصاعب جمة لالقتصاد الجزائر= الذ= یه�من 2017الصرف /حلول  رأن تحر�ر سع .4

 .عل�ه قطاع النف. و الغاز

لقطاع الح&ومي بدء من السنة الخامسة من تطب�قه و هذا &ما أن االتفاق یؤ&د على خصخصة ا .5

  )3(.ل�س /األمر السهل

  

  

  

                                                 
مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول آثار و انع<اسات اتفاق الشراكة على االقتصاد  ، » اتفاق�ة الشراكة األورو�1ة الجزائر�ة «  لیلى قطاف، 1

  .66.، صمرجع سابD ،الجزائر( 
مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول آثار و انع<اسات اتفاق الشراكة على االقتصاد  ، » راكة األورو�1ة الجزائر�ةاتفاق�ة الش « لیلى قطاف، 2

  .66.مرجع سابD، ص ،الجزائر( 
راكة على مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول آثار و انع<اسات اتفاق الش،  » محتو$ الشراكة االوروجزائر�ة « ،رز�قة غراب، ناد�ة سجار 3

  .91 .مرجع سابD، ص ،االقتصاد الجزائر( 



 إلطار العام التفاقية الشراكة االوروجزائريةا                                                                                         الفصل الثاني

  

 
91 

  الجوانب المال�ة و التجار�ة التفاق�ة الشراكة االوروجزائر�ة :الم&حث الثالث
إن اتفاق�ة الشراكة الموقعة بین االتحاد األورو1ي و الدول المتوسط�ة الشر�&ة متشابهة إلى حد &بیر مع وجود    

، فال غرا/ة في &ون الجانب المالي و التجار= لهذه و المتعلقة بخصوص�ات &ل بلد شر�كالفات طف�فة اخت

االتفاق�ة غیر مختلف من حیث المضمون عن /اقي االتفاق�ات و /التالي فهو �شتمل إقامة منطقة للت/ادل الحر 

اقتصاد= بین الطرفین في مختلف ، و إقامة تعاون تكون وفD منظمة التجارة العالم�ةبین الطرفین و التي 

، و &ذا التعاون المالي في إطار من شانها دعم التنم�ة في الجزائرالمجاالت االقتصاد�ة و االجتماع�ة التي 

  . برنامج میدا و القروض المقدمة من قبل البنك األورو1ي لالستثمار

  

  الجوانب المال�ة التفاق�ة الشراكة االوروجزائر�ة :المطلب األول

إال أن مقدار ما  ،على الرغم من أن الجزائر &انت آخر بلد مغار1ي وقع اتفاق�ة الشراكة مع االتحاد األورو1ي   

و �عتبر برنامج میدا  و نشاطات البنك األورو1ي لالستثمار  ،استفادت منه من مساعدات مال�ة ال �ستهان /ه

و من هذا المنطلD  ،ت مال�ة موجهة للجزائرالوسیلة األساس�ة لتقو�ة هذه الشراكة و ذلك من خالل مساعدا

 . سنحاول عرض اهم الجوانب المال�ة التفاق�ة الشراكة االوروجزائر�ة

  

  برنامج میدا  :الفرع األول

 304.2/مبلغ  2002- 1995لقد حددت م/الغ المساعدات األورو�1ة للجزائر في إطار برنامج میدا للفترة    

هذا المبلغ یتم  عمل�ة التحول االقتصاد= للجزائر، الهامة التي تدخل في إطار ملیون اورو موجهة لدعم العمل�ات

، أما ملیون اورو 164 /مبلغ 1في إطار برنامج میدا  1999 - 1995رحلتین تغطي الفترة األولى منحه على م

  )1(.ملیون اورو 140.2/مبلغ  2في إطار برنامج میدا  2002 - 2000الثان�ة فهي تغطي الفترة 

    

من الغالف المالي  في المائة 79موزعة على النحو التالي  1قد &انت المنح الموزعة في إطار برنامج میدا ل    

في  3،)ملیون اورو 30(لتسهیل التعدیل اله�&لي  في المائة 18، )ملیون اورو 129(تحول االقتصاد= لدعم ال

یر أنها لم تتلقى /صورة فعل�ة إال ما بنسبته غ).ملیون اورو 5(لتحسین و تعز�ز التوازن االجتماعي  المائة

ملیون اورو &ما یبینه التوز�ع السنو= للم/الغ المال�ة المخصصة  30.176من هذا المبلغ أ=  في المائة 18.40

  )2(:و المسددة من االتحاد األورو1ي للجزائر الموضحة في الجدول التالي

  

                                                 
آثار و انع<اسات اتفاق   مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول،  » حصیلة اتفاق الشراكة األورو�1ة مع دول شمال إفر�ق�ا « دمحم تقرورت، دمحم متناو=، 1

  .578 .، مرجع سابD، صالشراكة على االقتصاد الجزائر( 
الملتقى الوطني ،  »  االقتصاد الجزائر= و مسار برشلونة دراسة تحلیل�ة للجانب االقتصاد= التفاق�ة الشراكة االوروجزائر�ة « ني،دمحم براق، سمیر م�مو  2

 زائر=،آثار و انع&اسات اتفاق الشراكة على االقتصاد الج مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول، حول آثار و انع<اسات اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائر( 

D20 .، صمرجع ساب.  
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  1999- 1995خالل  1لجزائر في إطار برنامج میداالم/الغ المال�ة المخصصة ل :)09- 02( الجدول رقم

  ملیون اورو :الوحدة

  1995  1996  1997  1998  1999  1995-

1999  

نس/ة التسدید 

الملتزم (

  )المسدد//ه

 %18.40  164  28  95  44  -   -   الجزائر

إجمالي 

المساعدات 

المخصصة 

  للدول الشر�&ة

    173  

  

  

370  911  809  797  3060  28.60%  

 

مداخلة مقدمة للملتقى الدولي ،  » حصیلة اتفاق الشراكة االورو�1ة مع دول شمال افر�ق�ا « ،متناو=  دمحم ، تقرورتدمحم :المصدر   

 13/14یومي  ،)الجزائر(، جامعة فرحات ع/اس سطیف آثار و انع<اسات اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائر(   حول

  .20.، ص2006نوفمبر

  

    Dالم/الغ المسددة للجزائر  في اطار برنامج میدا اقل من الم/الغ المحددة، &ما  ان �الح� من الجدول الساب

&ما انه الجزائر لم تستفد من هذا البرنامج  2002- 1997ان الم/الغ المسددة تمیزت /االنخفاض طیلة الفترة 

االتفاق�ة /الرغم من ان  1996- 1995 ل على ا= ق�مة نقد�ة خالل السنتینبنس/ة &بیرة &ما انها لم تتحص

  . دخلت حیز التنفیذ

مقارنة مع جیرانها /ال 1االستفادة إال أن الجزائر قد استفادت /م/الغ ضع�فة في إطار برنامج میدا و رغم هذه     

، إال أن هذه )2002افر�ل (، و الذ= یرجع سب/ه األصلي في حداثة توق�ع اتفاق�ة الشراكة تونس و المغرب

، و تأهیل صالح اله�&لي لالقتصاد الجزائر= محرك الرئ�سي إلتمام عمل�ة اإلالمساعدات المال�ة تعتبر ال

  )1(.، و إحداث االستقرار االجتماعي و األمنيالصناع�ة و تقو�ة البنى التحت�ةالمؤسسات 

ملیون اورو ، خصص  5350و یبلغ غالفه المالي  2006- 2000الذ= �غطي الفترة  2أما برنامج میدا 

 :ملیون اورو و من أهداف هذا البرنامج 90.2للجزائر منه مبلغ 

  .التح&م في النمو االقتصاد= .1

  .تحقیD االستقالل�ة عن قطاع المحروقات .2

 )2(.معالجة ال/طالة و األوضاع االجتماع�ة و العودة إلى السلم المدني .3

                                                 
  .92 -91.، صمر�م ز&ر=، مرجع سابD، ص 1
مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول آثار و ،  »  الدوافع المحتو$ األهم�ة: اتفاق الشراكة االوروجزائر=  «  صالح مفتاح، دالل بن سمینة، 2

  .59 .ص ، مرجع سابD،انع<اسات اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائر( 
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البرنامج الذ= و هو  في المائة 60نس/ة  ،2بلغت نس/ة تقدم برنامج تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة میدا

 2و الجدول التالي یوضح التزامات برنامج میدا   )1( ،مؤسسة جزائر�ة 200و  150یهدف إلى تأهیل ما بین 

  :2006-2000خالل الفترة 

  

  2االلتزامات المال�ة من طرف برنامج میدا  :)10-02(جدول رقم

  ملیون اورو :الوحدة
  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

  46  60  55  45  50  60  30.2  تزاماتاالل

 

source: KHLAT Kenza Linda, Impact du partenariat Euro-médeteraneen sur les économies des pays du Magreb, Mémoire de magister en science 

économique, Option : Economie International, Université d’Oran(Algerie), 2010/2011, p.120. 

 .�2الح� من خالل الجدول السابD ان الجزائر قد استفادت من م/الغ مال�ة خالل برنامج میدا 

  
 نشاطات البنك األورو+ي لالستثمار في الجزائر :الفرع الثاني

من قبل البنك استفادت الجزائر إلى جانب التعاون المالي في إطار برنامج میدا من القروض الممنوحة    

ب ) 2002-1996( ، حیث قدر إجمالي القروض المتحصل علیها خالل الفترة الممتدة بینماراألورو1ي لالستث

/استثناء تر&�ا و (یین ملیون اورو مخصصة للشر&اء المتوسط 6471.6ملیون اورو من إجمالي  746.4

عل�ا أ= تحصلت الجزائر ف في المائة 47وصلت نس/ة تسدید هذه القروض خالل هذه الفترة ب  ، و)إسرائیل 

ملیون اورو و یرجع ذلك للتأخر في انجاز المشار�ع الممولة بواسطة هذه القروض  350.808على ق�مة 

  )2(./اإلضافة إلى عدم تقد�م القروض الخاصة بدعم القطاع الخاص في الجزائر

  :الي، ف�م&ن تب�ان /عضها في الجدول التك االستثمار األورو1ي في الجزائرأما التدخالت المال�ة لبن   

 

 

 

 

 

                                                 
   : الموقع االلكتروني 1

http://www.elkhabar.com/ar/economie/310185.html 25: 18، 2015-03- 02 :تار�خ االطالع.  
الملتقى الوطني ،  » االقتصاد الجزائر= و مسار برشلونة دراسة تحلیل�ة للجانب االقتصاد= التفاق�ة الشراكة االوروجزائر�ة « دمحم براق، سمیر م�موني، 2

  .16 .، مرجع سابD، صار و انع<اسات اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائر( حول آث
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  النشاطات التمو�ل�ة لبنك االستثمار األورو1ي في الجزائر :)11- 02(جدول رقم 

  ملیون اورو :الوحدة

  القرض ق�مة  الم�ادین  السنة

  

  المنطقة

  الجزائر العاصمة  225  قطاع الم�اه الصالحة للشرب  2001

  الجزء الجدید من الطر�D  70  غرب –الطر�D السر�ع شرق   2002

  الجزائر العاصمة  50  اطD الر�ف�ةتنم�ة المن

 Dتمو�ل إعادة بناء المنط

  المتضررة من الف�اضانات

  الجزائر العاصمة  45

  الجزائر  61.8  تمو�ل المؤسسات الصغیرة

2003   Dتمو�ل إعادة بناء المناط

  المتضررة من الزلزال

408.6   -  

  الجزائر  4.2  تمو�ل المؤسسات الصغیرة

  -   864.6  المجموع

  

مداخلة مقدمة للملتقى ،  » المنظومة المال�ة األورو�1ة و التعاون االقتصاد= العر1ي « ،بن ساسي، یوسف قر�شي ال�اس :درالمص

، جامعة فرحات ع/اس، سطیف األورو+�ة –فعیل الشراكة العر+�ة التكامل االقتصاد( العر+ي <آل�ة لتحسین و ت: الدولي حول

  .630 .، ص2004ما= : 9/ 8یومي  ،)الجزائر(

  
 864.6یتضح من خالل الجدول اعاله ان الجزائر استفادت من قروض بنك االستثمار االورو1ي /مبلغ قدره    

 2001حیث قامت بتمو�ل بناء المناطD المتضررة من الزلزال سنة  2003- 2001ملیون اورو خالل الفترة 

ملیون اورو اما  225لصالحة للشرب /ق�مةملیون اورو، تلیها تمو�ل قطاع الم�اه ا 408.6بنس/ة &بیرة قدرت ب 

  .ال/اقي وزعت لتمو�ل قطاعات اخر$ 

 

 

 

  



 إلطار العام التفاقية الشراكة االوروجزائريةا                                                                                         الفصل الثاني

  

 
95 

  منطقة الت&ادل الحر بین الجزائر و االتحاد األورو+ي :المطلب الثاني

  
من اتفاق�ة الشراكة بین الجزائر و االتحاد األورو1ي على إنشاء منطقة للت/ادل الحر /ش&ل  06تنص المادة     

، /معنى آخر إلغاء جم�ع الحواجز ة من دخول االتفاق�ة حیز التنفیذسن 12فین /فترة تقدر ب تدر�جي بین الطر 

نها ، أ= /معنى أ2017نعة من قبل الطرفین في آفاق الجمر&�ة و غیر الجمر&�ة على جم�ع المنتجات المص

ثالث قوائم من  ن وفD، و هذا من خالل تنفیذ رزمانة اتفD بین الطرفین أن تكو خاصة /المنتجات الصناع�ة فق.

  )1(.المنتجات المصنعة

  
  خصائص منطقة الت&ادل الحر االوروجزائر�ة :الفرع األول

الجزائر و تتمیز منطقة الت/ادل الحر بین تكتسي مناطD الت/ادل الحر اش&اال و مضامین مختلفة حیث    

  :التال�ةخاص�ات االتحاد األورو1ي /ال

 .ت ذات مستو�ات نمو مختلفةقتصاد�امنطقة للت/ادل الحر بین ا .1

منطقة للت/ادل الحر بین دولة صغیرة تتمیز /اقتصاد منعزل، غیر تنافسي و ال یتمیز بخاص�ة التنوع و  .2

 .مجموعة من الدول تكاد تكون في أرقى درجة من درجات التكامل االقتصاد= 

قتصاد�ات المتوسط�ة /ما أن اقتصادا من هذا النوع و هذا الحجم و هذه الفعال�ة من شانه أن یوفر لال .3

 .فیها االقتصاد الجزائر= إم&ان�ة تجاوز عقبتین رئ�سیتین نقص رؤوس األموال و ضیD السوق الداخل�ة

هي منطقة للت/ادل الحر بین طرفین �ط/قان س�اسة الحما�ة البین�ة المتفاوتة، �ضاف إلیها س�اسة أورو/ا  .4

تضمنتها الس�اسة الزراع�ة المشتر&ة و التي تحد /صفة الحمائ�ة في مجال المنتوجات الزراع�ة، و التي 

 )2( .عامة من صادرات دول حوض ال/حر المتوس. غیر األورو�1ة من المنتوجات الزراع�ة و الغذائ�ة

في المائة من  65االختالف الواسع في م&انة الطرف عند االخر، فاالتحاد االورو1ي �مثل حوالي  .5

في المائة من التجارة  5نما م&انة االقتصاد الجزائر= ینحصر في التجارة الخارج�ة الجزائر�ة، بی

 .الخارج�ة

جم السوق من ناح�ة العرض و الطلب، مستو$ المع�شة، رد الفعل ازاء عدم التناظر و �&من في ح .6

 3.الصدمات الخارج�ة و في ه�اكل الم/ادالت

                                                 
مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول آثار و انع<اسات اتفاق الشراكة على   ، »  االقتصاد الجزائر= و مسار برشلونة « ،دمحم براق، سمیر م�موني 1

  .13.ص ،مرجع سابD ،االقتصاد الجزائر( 
مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي  حول آثار و انع<اسات اتفاق الشراكة على ،  » الشراكة االوروجزائر�ة هل هي نعمة أم نقمة « ،سل�مة رقی/ة 2

  .168.، مرجع سابD، صاالقتصاد الجزائر( 

مجلة العلوم االقتصاد�ة و علوم ،  » لجزائرتاثیر الشراكة االورومتوسط�ة على اداء و تاهیل القطاع الصناعي في ا « عبد القادر در1ال، بلقاسم زایر=،3 

   .20.، ص) -الجزائر-جامعة فرحات ع/اس، سطیف، 2002، 1: العدد (،التسییر
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  م&ادئ منطقة الت&ادل الحر االوروجزائر�ة :الفرع الثاني 

  )1(:وهية الت/ادل الحر االوروجزائر�ة تقوم على جملة من الم/اد] منطق   

ف/عدما &انت التسه�الت التجار�ة الخاصة /المنتجات المصنعة /موجب اتفاق�ات  :مبدأ المعاملة /المثل .1

الذ= &ان �سمح بدخولها إلى أسواقه /&ل  ،التعاون تمنح من قبل طرف واحد و هو االتحاد األورو1ي

، غیر انه /موجب االنضمام إلى هذه المنطقة الطرف الجزائر= على الق�ام بذلك ن إج/ارحر�ة و من دو 

  .فس�&ون تحر�ر الم/ادالت التجار�ة الخاصة بهذه المنتجات من الطرفین أ= وفD مبدأ المعاملة /المثل

خول مجرد دأ= /معنى أن هذه المنطقة التي یتم إقامتها /ش&ل م/اشر بین الطرفین / :مبدأ التدرج .2

سنة و هذا /غ�ة تم&ین  12، و إنما یتم ذلك /صورة تدر�ج�ة خالل فترة تقدر ب االتفاق�ة حیز التنفیذ

  . 2017الطرف الجزائر= من االستعداد أكثر لعمل�ة االنضمام التي تكون في سنة 

انة بإم&ان�ة تغییر في جدول أو رزم = حیث سمحت االتفاق�ة للطرف الجزائر  :مبدأ المرونة و التكیف .3

التف&�ك التعر�في الخاص /المنتجات المصنعة و إحداث تعد�ال ف�ه خالل الفترة االنتقال�ة /عد االتفاق مع 

و هذا في حالة ما إذا تسببت عمل�ة التف&�ك هذه في أضرار &بیرة على احد  ،الطرف األورو1ي

الحر للسلع و هذا بتب�ان  القطاعات االقتصاد�ة، و لقد تضمن ال/اب الثاني من االتفاق�ة مسالة التنقل

إجراءات حر�ة تنقل السلع سواء الصناع�ة أو الزراع�ة مع تحدید &�ف�ات تنظ�م اإلجراءات المتعلقة 

 .بإنشاء منطقة الت/ادل الحر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                 

، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول آثار و انع<اسات اتفاق الشراكة على  » االقتصاد الجزائر= و مسار برشلونة « براق، سمیر م�موني، دمحم 1

  .13.، مرجع سابD، صزائر( االقتصاد الج
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  :خالصة الفصل
      

  :ما یليلصنا الى ولقد خ ،احاولنا في هذا الفصل معالجة اإلطار النظر= للشراكة االوروجزائر�ة /&ل جوانبه   

متوسط�ة  و التي تتمثل في اتفاق�ة التعاون بین االتحاد األورو1ي و دول ال/حر المتوس. الشراكة األورو  - 

ل�ست ولیدة الیوم و إنما جاءت &نقطة تحول جدیدة في مسارات العالقات االورومتوسط�ة نتیجة 

ة &قوة روز الوال�ات المتحدة األمر�&�الظروف الدول�ة الجدیدة التي میزت انه�ار المعس&ر الشرقي و ب

، و هذا ما دفع /االتحاد األورو1ي إلى تطو�ر هذه العالقة و االرتقاء بها إلى عالم�ة في مختلف الم�ادین

شراكة حق�ق�ة و تعاون فعال �فتحان له المجال لمنافسة الوال�ات المتحدة األمر�&�ة في منطقة ال/حر 

السعي في تحقیD التنم�ة االقتصاد�ة و االجتماع�ة في دول الطرف المتوس.، أكثر مما �عمالن على 

  .اآلخر

قامة منطقة ت/ادل إلى إ 2002یهدف االتحاد األورو1ي من خالل اتفاق الشراكة مع الجزائر في افر�ل  - 

، یترتب عنها إلغاء الحواجز الجمر&�ة و غیر جمر&�ة على الواردات الجزائر�ة من حر اوروجزائر�ة

 .ورو1يألاالتحاد ا

لجدیدة للنظام االقتصاد= و انطالقا من هذه المستجدات سعت الجزائر إلى التوافD مع هذه الدینام�&�ة ا  - 

، و ذلك من خالل الدخول في فضاء إقل�مي اورومتوسطي �ساعد على االندماج في االقتصاد العالمي

ي االستفادة من المزا�ا لتالاألورو1ي /&ونها شر�&ا &امل العضو�ة على الساحة االورومتوسط�ة و /ا

منطقة الت/ادل الحر ارجي من خالل ، إضافة إلى االنفتاح أكثر على العالم الخالممنوحة

و ما یترتب عنه من فتح لألسواق /فعل التف&�ك التدر�جي لكل الحواجز الجمر&�ة و  ،االورومتوسط�ة

لتوازن في التنم�ة االقتصاد�ة و إضافة إلى ت/ادل الخبرات لتحقیD ا ،الحواجز ذات األثر المماثل

االجتماع�ة و دخول رؤوس األموال و من ثم تحر�ك عجلة االستثمار المحلي من خالل االستفادة من 

 .التعاون المالي و االقتصاد= المبرمج فیها

ورو1ي، من خالل ما سبD تطرقنا للجوانب االقتصاد�ة و التجار�ة التفاق�ة الشراكة بین الجزائر و االتحاد اال   

مع الوقوف  تجارة الخارج�ة الجزائر�ةتب�ان انع&اسات الشراكة االوروجزائر�ة على ه�&ل الالحقا سوف نحاول 

  .على اهم الس�اسات المرافقة النجاح االتفاق�ة



 

 

  

  :الفصل الثالث
التجارة الخارج�ة في إطار 

  الشراكة االوروجزائر�ة
  

  

  

  

  

  

  

  



 التجارة الخارجية في إطار الشراكة االوروجزائرية                      الفصل الثالث                                                          

 

 
99 

  :تمهید
لقد نجم عن تنفیذ اتفاق"ة الشراكة االوروجزائر�ة العدید من اآلثار منها ما هو ایجابي على االقتصاد الوطني     

منهاماهو سلبي، .ما نجم عن عمل"ة التف."ك الجمر.ي في إطار إنشاء منطقة الت*ادل الحر االوروجزائر�ة آثار و 

م*اشرة و غیر م*اشرة على بن"ة و ه".ل التجارة الخارج"ة الجزائر�ة، و*غ"ة إنجاح الشراكة سنستعرض مجموعة 

  :إلى الم*احث التال"ةمن الس"اسات المرافقة لها، لذلك فإننا سنتعرض في هذا الفصل 

 

  .تطور التجارة الخارج�ة في الجزائر:الم$حث األول −

 .جزائر�ةاالورو آثار الشراكة على بن�ة الم$ادالت التجار�ة :الم$حث الثاني −

  .افقة إلنجاح اتفاق�ة الشراكة االوروجزائر�ةالس�اسات المر :الم$حث الثالث −
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  في الجزائرتطور التجارة الخارج�ة :األولالم$حث 

تنفیذ اتفاق"ة الشراكة مع من بینها ، )2013- 2003( فترةالعدة تحوالت اقتصاد"ة خالل زائر الجعرفت    

الواضحة على اتجاه و ه".ل التجارة الخارج"ة الجزائر�ة، ا هآثار  تالتي تر.موضوع دراستنا االتحاد األوروFي 

  ).2013- 2003(للفترة التجارة الخارج"ة ف"الجزائر  *استعراض  تطوروقبل تحلیل هذه اآلثار سنقوم 

  �ة الواردات الجزائر تطور :المطلب األول

تحلیل تطور الواردات الذN یتم بتقد"م ه".ل الواردات من السلع و ه".ل الواردات حسب المناطL  سنحاول

  .الجغراف"ة، مع التطرق إلى العشر الممونون طیلة فترة الدراسة

  الجزائر�ة الواردات ه�4ل  :الفرع األول

یبین ه".ل التجارة الخارج"ة في الجزائر طب"عة و نوع السلع المت*ادلة مع العالم الخارجي، ستناقش على    

  :مستوR الواردات بناءا على ما یوضحه الش.ل التالي

  )2013- 2003(تطور ه".ل الواردات من السلع خالل الفترة  :)01- 03(ش.ل رقم 

  نس*ة مئو"ة

  

  

  

  

  

  

  

  )01(الملحL رقم ) 03(معط"ات الجدول رقم  :المصدر
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خالل تفحصنا للش.ل أعاله یبدو أن تر.ی*ة الواردات السلع"ة الخارج"ة تشیر إلى انه على مستوR الواردات  من

- 2003في المائة من إجمالي الواردات خالل الفترة  40نجد أن المعدات الصناع"ة استحوذت على ما "قارب 

ملیون دج، و هذا یؤ.د أن نتائج  1282234أN  2010في المائة سنة  42.6جلت ارتفاع ب ، حیث س2013

الجهد المبذول في مجال التوطین التكنولوجي و بناء القاعدة اإلنتاج"ة ال یزال محدود، .ما أن هذا "عني أن 

ى قلة حجم اإلنتاج، لسعره حجم اإلنتاج المحلي لم "ستطع تلب"ة حاج"ات المستهلك، و قد "عود عدم القدرة هذا إل

أو لنوعیته، أو الن الوضع االقتصادN الحالي المتمیز بتسهیل الواردات و تحر�ر التجارة الخارج"ة جعلها محل 

  .تفضیل على المنتوج المحلي من حیث الجودة

سلع  أما *النس*ة للمنتجات نصف مصنعة فهي تأخذ المرت*ة الثان"ة في قائمة المواد المستوردة *عد     

التجهیزات الصناع"ة، حیث تعتبر إذن المنتجات الالزمة لمواصلة تشغیل عجالت اإلنتاج المحلي، أما السلع 

في المائة سنة  10.8إلى أن بلغ  2003في المائة سنة  15.6االستهالك"ة سجلت انخفاضا حیث انخفض من 

هذا  2013في المائة سنة  13.6، ثم عرف ارتفاع معتبر خالل السنوات الثالث إلى أن عادت إلى 2010

"عود إلى تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في ظل اتفاق"ة الشراكة االوروجزائر�ة،  أما المعدات الزراع"ة 

في المائة سنة  0.4بنس*ة واحد في المائة إلى  2003تستورد *ش.ل ضئیل انخفضت مما .انت عل"ه سنة 

لتنم"ة الزراع"ة في توفیر احت"اجات الجزائر من السلع الزراع"ة، أما و هذا "ع.س فعال"ة برامج و خطa ا 2008

*النس*ة ل*ق"ة المواد المستوردة .المواد األول"ة، الوقود و مواد التشح"م، مواد الخام تحتل الرتب األخیرة من حیث 

  .األهم"ة نظرا لتوفرها محل"ا

  الواردات حسب المناط8 الجغراف�ة  اتجاه:الفرع الثاني

  .یبین اتجاه الواردات حسب المناطL الجغراف"ة أهم أسواق التجارة الخارج"ة التي تتعامل معها الجزائر   

  تطور اتجاه الواردات الجزائر�ة :أوال

- 2003(نستعین *الش.ل التالي لمعرفة البلدان التي تتعامل معها الجزائر من حیث الواردات خالل الفترة   

2013( 
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  تطور اتجاه الواردات حسب المناطL الجغراف"ة خالل الفترة :)02- 03(ش.ل رقم 

 )2003 -2013(  

  نس*ة مئو"ة

  

  

  

  

  

  

 

 

  )  01(الملحL رقم ) 05(معط"ات الجدول رقم  :المصدر

Lمن خالل الش.ل الساب cة حیث أخذت ق"م  نالح�أن االتحاد األوروFي تمیز *س"طرته على الواردات الجزائر

إلى غا"ة  2003ملیون دج سنة  601269.1الواردات من بلدان االتحاد األوروFي في التزاید من 

هذا یدل على  تزاید الم*ادالت ) 01(من الملحL ) 04(حسب الجدول  2013ملیون دج سنة  2282239.7

دخول اتفاق"ة الشراكة حیز التنفیذ، بینما الدول اآلسیو"ة تحتل المرت*ة الثان"ة انتقلت النس*ة من التجار�ة اثر 

، ثم تلیها *اقي الدول األوروF"ة األخرR حیث 2013في المائة سنة  21.2إلى  2003في المائة سنة  11.8

في المائة، بینما واردات  5.5ة بنس* 2011أخذت ق"م متذبذ*ة بین الز�ادة و االنخفاض فأخذت أدنى نس*ة سنة 

خالل تلك الفترة، ثم تأتي البلدان  ق"م مختلفة بنسب متقارFةالجزائر من أمر�.ا الشمال"ة و أمر�.ا الالتین"ة أخذت 

في المائة في هذه  2.8حیث انتقلت من  2009العرF"ة بنسب اقل من سا*قتها لكن أخذت *التزاید بدءا من سنة 

عقب انضمام الجزائر لمنطقة التجارة الحر الكبرR العرF"ة خالل سنة   2013ائة سنة في الم 4.4السنة إلى 
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ملیون دج هذا راجع لعدة عوامل  21912.8، أما *النس*ة ل*اقي دول العالم المساهمة ضئیلة ال تتجاوز 2009

  . أبرزها ال*عد الجغرافي

  للجزائر العشر الممونون األوائل :ثان�ا

،  2006- 2003:فترةالموالي أهم الدول المتعاملة مع الجزائر في مجال االستیراد خالل ال"ظهر لنا الجدول     

من خالل هذا الجدول "م.ن معرفة مدR ارت*اf الجزائر *األسواق الخارج"ة و معرفة مدR االعتماد على دولة 

 .واحدة أو تكتل اقتصادN واحد في جلب المنتجات التي *حاجة إلیها

  )2006 – 2003( للفترةللجزائر ممونون األوائل الالعشر  :)01-03(جدول رقم 

  نس*ة مئو"ة

  

  

  

  

  

  

  

  

  .50: 19، 15/04/2015 : تار�خ االطالع  www.ons.dz :المصدر

cتلیها ا"طال"ا  2006- 2003من خالل الجدول أعاله أن فرنسا تعتبر الممون األول خالل السنوات من  "الح

 2006، 2005، 2004، 2003 :في المائة خالل السنوات التال"ة 8.8، 7.5، 8.5، 9.4 :*النسب التال"ة

ا لحفاظهم على المراتب األولى على التوالي، و یتضح أن .ل من فرنسا، ا"طال"ا من أهم الممونین للجزائر نظر 

اس*ان"ا، الوال"ات المتحدة االمر�.ة، الصین، تر."ا،  :، ثم تأتي الدول األخرR أهمها2006-2003خالل الفترة 

  بر�طان"ا، ال"ا*ان، روس"ا، ال"ا*ان

 2006 البلد 2005 البلد 2004 البلد 2003 البلد

 20,3 فرنسا 2,2 فرنسا 22,5 فرنسا 23,9 فرنسا

 8,8 إ�طال�ا 7,5 إ�طال�ا 8,5 إ�طال�ا 9,4 إ"طال"ا

 8 الصین 6,6 و ، م ،أ 6,6 ألمان�ا 6,5 ألمان"ا

 6,9 ألمان�ا 6,5 الصین  5,9 وم أ 5,5 اس*ان"ا

 6,6 و م أ 6,3 ألمان�ا 5 الصین 5,2 و م أ

 4,8 اس$ان�ا 4,8 اس$ان�ا 4,8 اس$ان�ا 3,8 الصین

 3,1 تر�4ا 3,8 ال�ا$ان 3,6 ال�ا$ان 3,2 تر."ا

 3,3 ال�ا$ان 3 تر�4ا 3,2 األرجنتین 3 بر�طان"ا

 2,9 األرجنتین 2,9 األرجنتین 3,2 تر�4ا 2,8 ال"ا*ان

 2,5 بلج�4ا 2,7 أو4ران�ا 2,7 بلج�4ا 2,3 روس"ا
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، و یبین و أخیرا بلج".ا هذا دلیل أن ممونین الجزائر ع*ارة عن دول صناع"ة نظرا لحاجتها للمنتجات الصناع"ة

  :.اآلتي) 2013-2007(الجدول التالي العشر ممونون األوائل خالل الفترة 

  )2013- 2007(العشر ممونون األوائل للجزائر خالل الفترة  :)02-03(جدول رقم 

  نس*ة مئو"ة

  

  

  

  

  

  

  

  .50:19 ،15/04/2015 : تار�خ االطالع  www.ons.dz :المصدر

 :"الحc من خالل الجدول السابL أن الصین اقتحمت السوق الجزائر�ة في السنوات األخیرة و احتلت المرت*ة   

أن ، أما *ق"ة الدول األخرR لم تحافc على مراكزها من سنة إلى أخرR، .ما یبدو 2013إلى  2009من  2

إلى أن وصلت  2013رئ"سي للجزائر، لكن انخفضت النس*ة سنة فرنسا حافظت على المرت*ة األولى .ممون 

في  12إلى  7والي من ، تلیها ا"طال"ا التي تصدر حو احتلت م.انتها الصین 2013في المائة سنة  11.4

، ثم الوال"ات المتحدة و .ور�ا و 2012 ،2010،2011 :، ثم ألمان"ا خالل السنواتالمائة من الواردات الجزائر�ة

تر."ا و ال"ا*ان و األجنتین مع اختالف مراكزهم من سنة إلى أخرR، و منه تعتمد الجزائر على هذه الدول 

و *التالي استیراد في *عض المنتجات و خاصة الصناع"ة منها، بها .ممون نتیجة للندرة النسب"ة التي تتمیز 

اقل لقرب الجغرافي الذN "سمح بتسدید تكالیف نقل .ذلك*سبب امنتجات هذه الدول بتكلفة اقل و بجودة اكبر 

 .البلدان األخرR في العالم*النس*ة ل*ق"ة 

  

 2013 البلد 2012 البلد 2011 البلد 2010 البلد 2009 البلد 2008 البلد 2007 البلد

 12,4 الصين  12,8 فرنسا 15,1 فرنسا 15,1 فرنسا 15,7 فرنسا 16,4 فرنسا 16,7 فرنسا

 11,4 فرنسا 11,8 الصين 10 الصين 11 الصين 12,1 الصين 10,9 إيطاليا 8,7 إيطاليا

 10,3 إيطاليا 10,3 إيطاليا 9,9 إيطاليا 10 إيطاليا 9,4 إيطاليا 10,3 الصين 8,6 الصين

 9,3 اسبانيا 8,6 اسبانيا 7,3 اسبانيا 6,5 اسبانيا 7,6 اسبانيا 7,4 اسبانيا 7,7 و ، م ، أ

 5,2 ألمانيا 5,2 ألمانيا 5,4 ألمانيا 5,8 ألمانيا 7 ألمانيا 6,1 ألمانيا 6,5 ألمانيا

 4,3 و ، م ،أ 3,6 األرجنتين 4,6 و ، م ،أ 5,2 و ، م ،أ 5,1 و ، م ،أ 5,6 و ، م ، أ 5,7 اسبانيا

 3,8 تركيا 3,6 تركيا 3,8 األرجنتين 4,9 كوريا 4,4 كوريا 3,6 اليابان 3,9 اليابان

 3,2 األرجنتين 3,4 و ، م ،أ 3,7 برازيل 3,7 تركيا 3 تركيا 3,4 تركيا 3,3 األرجنتين

 2,4 البرازيل 2,7 برازيل 3,4 كوريا 3,7 اليابان 2,8 اليابان 3,2 األرجنتين 3,3 تركيا

 2,4 الهند 2,8 كوريا 3 تركيا 3 األرجنتين 2,2 األرجنتين 2,5 كندا 2,9 كوريا
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  تطور الصادرات الجزائر�ة :المطلب الثاني

المطلب تحلیل تطور الصادرات، و ذلك بتقد"م اله".ل السلعي للصادرات، *اإلضافة إلى نحاول من خالل هذا س

  ).2013 -2003(التوز�ع الجغرافي لها و معرفة الزFائن التجار�ین األساسیین للجزائر خالل الفترة الممتدة من 

  تطور ه�4ل الصادرات الجزائر�ة :الفرع األول

    Nع التي تشهدها الجزائر  من المعروف أن االقتصاد الجزائر�"عتمد  على قطاع المحروقات لتنم"ة المشار

، مما یجعله مرهونا بتقل*ات أسعاره، لذلك قامت حال"ا، التي تتمثل في تمو�ل عائدات الجزائر من الصادرات

فمن خالل إحصائ"ات التجارة الخارج"ة  الجزائر ببذل مجهودات في سبیل تنم"ة الصادرات خارج المحروقات،

  :من خالل الجدول التالي) 2013 - 2003(تطور ه".ل الصادرات الجزائر�ة خالل الفترة "م.ن متا*عة 
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  )2013 -2003(تطور ه".ل الصادرات من السلع): 03-03(جدول رقم 

  نس*ة مئو"ة

 

  
  .50:19، 15/04/2015 : تار�خ االطالع  www.ons.dz :المصدر

انطالقا من معط"ات الجدول أعاله، یتضح أن اله".ل السلعي للصادرات الجزائر�ة حسب المجموعات    

، فالمحروقات و التي تتمثل في الوقود و مواد التشح"م 2013- 2003الرئ"س"ة یتمیز *الث*ات النسبي خالل 

وقد عرفت هذه النس*ة  2004 في المائة خالل سنة 98.1تحتل المرت*ة األولى من الصادرات الجزائر�ة بنس*ة 

*الرغم من ذلك ی*قى دائما قطاع النفa أهم مب"عات الجزائر إلى الخارج و انخفاضا طف"فا في السنوات التي تلیها 

  السنوات 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

مواد  0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,4 0,6

غذائ�ة 

 مشرو$ات

الوقود  97,3 97,4 98,1 97,9 97,9 97,7 97,5 97,2 97,4 97,2 96,9

ومواد 

 التشح�م

 مواد أول�ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 مواد خام 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2

منتجات  2,1 1,4 1,4 1,6 1,8 1,8 1,5 2 1,8 2,1 2,2

نصف 

 مصنعة

معدات  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 زراع�ة

معدات  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0

 صناع�ة

سلع  0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0 0

 استهالك�ة
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في تنو"ع نجاح ، مما یدل على عدم ال2013في المائة من مجموع الصادرات الجزائر�ة سنة  96.9"مثل نس*ة 

، وهي المحروقات على مادة واحدة قابلة للنضوب معتمدة محروقات و *قائها الصادرات الجزائر�ة خارج قطاع ال

في المائة من مجموع  2.2نس*ة لم تتجاوز السلع نصف مصنعة  أهم الصادرات خارج المحروقات تمثل و 

في المائة من مجموع الصادرات سنة  0.2، و الصادرات من مواد الخام تمثل طیلة فترة الدراسة الصادرات

في  0.2الصادرات من المواد الغذائ"ة و المشرو*ات عرفت ارتفاعا طف"فا خالل فترة الدراسة من  ، أما2013

، بینما الصادرات من المعدات الزراع"ة و السلع )2013 - 2003(في المائة طیلة الفترة  0.6المائة إلى 

  .ضع"فة و مهمشة في حجم ضئیل االستهالك"ة و المواد األول"ة ش*ه معدومة إذن ت*قى الصادرات غیر النفط"ة

  اتجاه الصادرات الجزائر�ة:الفرع الثاني

واسعة من المتعاملین، سنحاول توض"ح المجموعات الدول"ة التي تمثل  تتنوع صادرات الجزائر على شر�حة

"ة أسواق لجزائر في الخارج، و سنعمل على تحلیل اتجاه الصادرات الجزائر�ة حسب المناطL و الدول األكثر أهم

  .الذین تتعامل معهم الجزائر في مجال الصادرات

  تطور اتجاه الصادرات الجزائر�ة :أوال

  :"م.ن توض"ح اتجاه الصادرات الجزائر�ة حسب مجموعة المستخدمین من خالل الش.ل التالي 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التجارة الخارجية في إطار الشراكة االوروجزائرية                      الفصل الثالث                                                          

 

 
108 

  تطور ه".ل الصادرات حسب المناطL الجغراف"ة:)03- 03(ش.ل رقم 

  نس*ة مئو"ة

  

  

  

  

  

  

  

  )01(الملحL رقم ) 07(معط"ات الجدول رقم  :المصدر

من خالل الش.ل السابL، "الحc أن اكبر نس*ة من الصادرات الجزائر�ة تتجه نحو االتحاد األوروFي طیلة    

على التوالي، فقد ارتفعت سنة  2013و  2007في المائة و ذلك سنتي  63.5و  43.6فترة الدراسة تتراوح بین 

ع أسعار النفa الذN "عد ایجاب"ا فیوفر فائضا في المیزان التجارN الجزائرN، ثم تلیها أمر�.ا *سبب ارتفا 2013

على التوالي، من ثم تلیها *ق"ة  2007و  2013في المائة سنتي  37.8و  13.7الشمال"ة بنسب تتراوح بین 

لة جدا الدول العرF"ة و دول الدول األوروF"ة األخرR و دول أمر�.ا الالتین"ة و الدول اآلسیو"ة، و بنسب قلی

  .إفر�ق"ا لتوفرها على المواد الخام و المحروقات

  العشر الزHائن األوائل للجزائر :ثان�ا

"ظهر لنا الجدول الموالي أهم الدول المتعاملة مع الجزائر في مجال الصادرات، و الهدف من ذلك هو معرفة   

د في تصر�ف صادرات الجزائر، و منه "م.ن ترتیب أهم مدR االعتماد على دولة واحدة أو تكتل اقتصادN واح

  :الزFائن للجزائر .ما یلي
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  )2008-2003(العشر أول زFائن للجزائر للفترة  :)04-03(جدول رقم 

 نس*ة مئو"ة

200 البلد 2003 البلد

4 

200 البلد

5 

200 البلد

6 

200 البلد

7 

200 البلد

8 

 23,9 و م ا 30,1 و م ا 27,2 و م ا 23 و م ا 22,1 و م ا 19,9 و م ا

 15,7 إيطاليا 13,2 إيطاليا 17,1 إيطاليا 16 إيطاليا 15,9 إيطاليا 19,2 إيطاليا

اسبان 12 فرنسا 12,6 فرنسا
 يا

 11,5 اسبانيا 8,9 اسبانيا 11 اسبانيا 11

اسبان 12,2 اسبانيا
 يا

 8 فرنسا 7,8 كندا 8,4 فرنسا 10 فرنسا 11,3

 7,8 هولندا 7,5 هولندا 6,6 كندا 6,6 هولندا 7,4 هولندا 6,9 هولندا

 6,8 كندا 6,8 فرنسا 5,2 هولندا 6,3 برازيل 6,1 كندا 5,7 كندا

برازي
 ل

 3,7 تركيا 3,4 تركيا 3,7 بلجيكا 4,9 كندا 5,9 برازيل 4,6

 3,3 برازيل 3 برازيل 3,5 برازيل 3,8 تركيا 4,2 تركيا 4,3 تركيا

بريطان 3,4 تركيا 3,6 برتغال 2,5 بلجيكا 2,9 بلجيكا
 يا

بريطان 2,6
 يا

2,8 

بريطان 3,4 بلجيكا 2,5 برتغال 2,2 برتغال
 يا

 2,6 برتغال 2,6 الهند 3

  

  .50:19، 15/04/2015 : تار�خ االطالع  www.ons.dz :المصدرمن

خالل الجدول عاله یتبین أهم زFائن للجزائر، تأتي الوال"ات المتحدة األمر�."ة في المرت*ة األولى من حیث      

، متبوعة *ا"طال"ا أما المر.ز الثالث فهو یت*ادل بین فرنسا و 2008-2003اتجاه صادرات الجزائر خالل الفترة 

هوالندا، .ندا، البراز�ل، تر."ا، بلج".ا، البرتغال، بر�طان"ا، و یوضح  :مراكز األخرR ف.انت فیهااس*ان"ا، أما ال

  :.اآلتي) 2013- 2008(الجدول التالي الزFائن العشر للجزائر للفترة 
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  )2013-2008(العشر أول زFائن للجزائر للفترة  :)05-03( جدول رقم

  نس*ة مئو"ة

  .50:19، 15/04/2015 : تار�خ االطالع  www.ons.dz :المصدر

، 2009 :حc من خالل الجدول السابL احتالل الوال"ات المتحدة المر.ز األول .زFون للجزائر خالل السنوات"ال

، أما المراكز 2013و  2012، ثم أخذت م.انتها .ل من ا"طال"ا و اس*ان"ا خالل السنوات 2011، 2010

فرنسا، هوالندا، .ندا، تر."ا، البراز�ل، .ور�ا، بر�طان"ا، بلج".ا، الهند خالل الفترة  :األخرR ف.انت للدول التال"ة

حاد األوروFي ت*قى أهم شر.اء الجزائر خالل هذه ، و یبین التوز�ع حسب المناطL أن دول االت2009-2013

  .الفترة

  وضع�ة المیزان التجارI الجزائرI  :الثالث الفرع

لقد شهد المیزان التجارN تطورا .بیرا  من حیث حجم و ق"مة .ل من الصادرات و الواردات، و اختلفت      

عوامل منها الطلب الخارجي على نس*ة نمو .ل من الصادرات و الواردات اختالفا ملحوظا، و ذلك لعدة 

الصادرات الجزائر�ة، إضافة إلى الدخل الوطني للمتعاملین األساسیین مع الجزائر، إلى جانب ذلك تأثرت التجارة 

 Nم.ن تت*ع  تطور المیزان التجار" Lتمر *ه الجزائر، انطالقا مما سب Nالذ Nالخارج"ة *الوضع االقتصاد

  :من خالل الش.ل التالي) 2013- 2003(الجزائرN خالل فترة الدراسة 

  

 2013 البلد 2012 البلد 2011 البلد 2010 البلد 2009 البلد

 15,7 اسبانيا 16 إيطاليا 20,6 و م ا 24,2 و م ا 22,9 و م ا

 13,5 إيطاليا 15 و م ا 14,2 فرنسا 15,4 إيطاليا 12,6 إيطاليا

اسبان 11,9 اسبانيا
 يا

بريطان 10,9 اسبانيا 9,8 اسبانيا 10,4
 يا

10,8 

 9,7 فرنسا 8,5 فرنسا 8,9 هولندا 7,3 هولندا 9,8 فرنسا

 9,2 وما 7,3 هولندا 6,7 إيطاليا 6,6 فرنسا 7,2 هولندا

 7,1 هولندا 7,1 كندا 6,1 كندا 5,2 كندا 5,4 كندا

 4,5 كندا 5,1 بريطانيا 4,4 تركيا 4,7 تركيا 4,4 تركيا

 4,4 برازيل 4,7 برازيل 3,9 برازيل 4,2 برازيل 3,2 برازيل

بريطان 3,4 بلجيكا 3,2 كوريا
 يا

 3,6 تركيا 3,7 تركيا 3,4

 3,6 الصين 3,5 الصين 3 الهند 2,7 الهند 2,5 بريطانيا
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  )2013- 2003(تطور المیزان التجارN في الجزائر خالل الفترة  :)04- 03(ش.ل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  )01(الملحL رقم ) 01(معط"ات الجدول رقم :المصدر

  :خالل الش.ل أعاله یتضح مایلي من

 إلى 2003سنة ملیون دج  1047441.4، انتقلت ق"مة الواردات من*النس*ة للواردات −

عادت ثم  2010ملیون دج سنة  344250.3 ثم تناقصت 2009ملیون دج سنة  2854805.3

انخفضت بوتیرة  2013ملیون دج و *حلول سنة  4368548.4حیث بلغت  2012إلى غا"ة  لتتزاید

ة نتیجة لس"اسقلیلة مقارنة *الصادرات ملیون دج، و یبدو أن وتیرة الواردات  3907071.9اقل فبلغت 

التقشف المت*عة خالل هذه الفترة إلعادة التوازن إلى المیزان التجارN و تخف"ض العجز في میزان 

  .المدفوعات

، حقL إجمالي الصادرات الجزائر�ة ز�ادة معتبرة خالل فترة الدراسة حیث تطورت منذ *النس*ة للصادرات −

حیث  2012ملیون دج إذ تضاعفت سنة  1902053.5من مبلغ قدره  2008إلى غا"ة  2003سنة 

*سبب  2008مقارنة ب  2010ملیون دج، و هذا *الرغم من انخفاضها سنة  5217099.8قدرت ب 

، نتیجة 2003ذن یبدو أن الصادرات الجزائر�ة شهدت تطورا معتبرا منذ سنة انخفاض أسعار النفa، إ

لز�ادة أسعار النفa من جهة و التراجع المتعمد في الواردات الموجهة خاصة للصناعة، و .ذلك 

انخفاض الواردات الزراع"ة *سبب ز�ادة اإلنتاج المحلي نظرا لتحسن الظروف المناخ"ة في بدا"ة األلف"ة 
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من جهة أخرR، مما جعل الصادرات في ز�ادة و هذا لتحقیL التوازنات االقتصاد"ة الكل"ة تحق"قا الثالثة 

لرغ*ة صندوق النقد الدولي، و مما الشك أن ز�ادة الصادرات بنسب تفوق الواردات س".ون له تأثیر 

 Nالمیزان التجار Rایجابي على مستو. 

حقL أقصى فائض فائضا *ق"م متذبذ*ة، حیث  )2013- 2003(ن المیزان التجارN سجل طیلة الفترة إ −

*مقدار  2009ملیون دج، أما أدنى ق"مة له ف.انت سنة  4220460.1و قدر ب  2006سنة له 

أدنى ق"مة لها في نفس السنة *مقدار والتي بلغت الصادرات *سبب انخفاض ملیون دج  492830.7

ى األزمة العالم"ة التي حدثت في نفس ملیون دج، هذا العجز في المیزان التجارN "عود إل 3347636

لكن وضع"ة السنة التي انجر عنها قلة الطلب على المحروقات یت*عه انخفاض في أسعار هذا األخیر، 

أقصى ق"مة له  2012فائض من جدید سنة المیزان التجارN تحسنت في السنوات الموال"ة ل"حقL هذا ال

  .ز�ادة في ق"مة الصادرات*فعل ال
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  بن�ة الم$ادالت التجار�ة االوروجزائر�ةعلى  آثار الشراكة:ثانيالم$حث ال

دخول اتفاق الشراكة مع االتحاد األوروFي *قدر ما "مثله من فرص، فإنه  "ش.ل تحد"ا حق"ق"ا "مس جم"ع إن 

لوطني و أخرR القطاعات االقتصاد"ة الوطن"ة، فاتفاق الشراكة "حمل في ط"اته آثارا تعود *النفع على االقتصاد ا

الم*ادالت التجار�ة تنع.س سل*ا على توازناته، في هذا اإلطار نحاول التعرف على آثار هذه االتفاق"ة على بن"ة 

  .االوروجزائر�ة

  تحلیل الم$ادالت التجار�ة بین الجزائر و االتحاد األوروHي :المطلب األول

  .زائر�ة مع االتحاد األوروFيسوف نقوم بتسل"a الضوء على ه".ل الم*ادالت التجار�ة الج  

  تطور الم$ادالت التجار�ة الجزائر�ة مع دول االتحاد األوروHي  :الفرع األول

  :سنتعرض إلى ،لتوض"ح الم*ادالت التجار�ة بین الجزائر و االتحاد األوروFي

  تطور الواردات الجزائر�ة من دول االتحاد األوروHي :أوال 

تطور واردات االتحاد األوروFي و واردات *ق"ة الدول األخرR غیر األعضاء في االتفاق"ة من  "م.ن استعراض

  :خالل الش.ل التالي

- 2003(تطور الواردات من السلع مع االتحاد األوروFي و *ق"ة دول العالم خالل الفترة :)05- 03(ش.ل رقم 

  نس*ة مئو"ة        )2013

  

  )02(الملحL رقم ) 01(معط"ات الجدول رقم  :المصدر
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توقع الكثیر من ال*احثین انه سیترتب من إبرام اتفاق"ة الشراكة و إقامة منطقة ت*ادل حر اوروجزائر�ة حدوث     

عمل"ة تحو�ل التجارة *سبب التف."ك الجمر.ي الذN لن "مارس ضغطا  فقa على المال"ة العامة و إنما .ذلك 

ارN *سبب ز�ادة الواردات الصناع"ة القادمة من أورو*ا، .ما انه من المتوقع أن هذه الز�ادة على المیزان التج

ستتم في قسم منها عن طر�L تحو�ل التجارة على حساب *اقي الدول الصناع"ة التي ال  تستفید من هذا التف."ك 

هذا الطلب على سلع الجمر.ي، و انه س"حدث طلب إضافي على الواردات على المدR المتوسa و سیتر.ز 

 Lالتجهیز و السلع الوس"طة *سبب إعادة التخص"ص في عوامل اإلنتاج، إال أن من خالل التحلیل للش.ل الساب

یتضح انه لم تحدث عمل"ة تحو�ل تجارة نتیجة تطبیL  هذه االتفاق"ة بدلیل انه تمت الز�ادة في نس*ة الواردات 

وFي في المقابل انخفضت الواردات الجزائر�ة من االتحاد األوروFي، السلع"ة  من الدول أخرR غیر االتحاد األور 

.ما انه لم تحدث عمل"ة خلL تجارة  ألن االتحاد األوروFي في األصل هو الممون األول للجزائر ونس*ة الواردات 

هذا على رفاه"ة منه ت*قى اكبر من *ق"ة الدول األخرR سواء قبل أو *عد تنفیذ اتفاق"ة الشراكة، و *التالي لن یؤثر 

المستهلك *اقتناء منتجات ذات أسعار مرتفعة من دول عضو في االتفاق"ة، إال أن هذا ال "منع من استبدال 

اإلنتاج المحلي األقل .فاءة و األكثر تكلفة بإنتاج الدولة العضو في االتفاق"ة، أما الز�ادة الحاصلة في الواردات 

لفائدة على المستهلك ألنها سوف تكون اقل سعرا *عد عمل"ة التف."ك الجزائر�ة من االتحاد األوروFي تعود *ا

  .الجمر.ي

  تطور الصادرات الجزائر�ة من السلع إلى االتحاد األوروHي :ثان�ا

لقد عرفت الواردات الجزائر�ة من االتحاد األوروFي تطورا .بیرا بینما ظلت الصادرات مستقرة نسب"ا هذا ما سوف 

  :لتالينوضحه من خالل الش.ل ا
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  )2014- 2010(للفترة  تطور الصادرات الجزائر�ة من السلع إلى االتحاد األوروFي:)06- 03(ش.ل رقم 

  نس*ة مئو"ة

  

  

  

  

  

  )02(الملحL رقم ) 04(جدول رقم :المصدر

یتضح من الش.ل أعاله انه لم تحدث ز�ادة في الصادرات الجزائر�ة من السلع إلى بلدان االتحاد األوروFي    

هذا "عني أن الجزائر لم تستفد من عمل"ة التف."ك الجمر.ي الذN "شمل ت*ادل نوع  2014-2010خالل الفترة 

ل منتجات أخرR غیر صناع"ة بإم.ان واحد من المنتجات التي ل"ست في صالح الجزائر التعامل بها، و یهم

 Nتكامل اقتصاد Nالجزائر االستفادة من خاللها فهو لصالح طرف واحد، هذا "عني انه لن ".ون هناك نجاح أل

  .إذا .ان "شمل دول ذات مستو"ات اقتصاد"ة مختلفة

  ه�4ل الم$ادالت التجار�ة مع دول االتحاد األوروHي  :الفرع الثاني

  :ة و نوع الم*ادالت التجار�ة بین الجزائر و االتحاد األوروFي، لذلك سنتعرض إلى ما یلينحاول تب"ان طب"ع  

  ه�4ل الواردات الجزائر�ة من االتحاد األوروHي :أوال

  :، و منه نستعرض الش.ل التاليالجزائر�ة من االتحاد األوروFيسنحاول توض"ح ه".ل الواردات  
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  الجزائر�ة من االتحاد األوروFيه".ل الواردات :)07- 03(ش.ل رقم 

  نس*ة مئو"ة

 

  

  

 )02(الملحL رقم ) 03(معط"ات الجدول رقم  :المصدر

-2010(ضح الش.ل السابL الواردات الجزائر�ة من االتحاد األوروFي من حیث طب"عة المنتجات خالل الفترة یو 

، "ظهر التنوع في طب"عة الواردات الجزائر�ة من االتحاد األوروFي، .ما نالحc من خالل الش.ل أعاله )2014

هزة فهي تحتل المرت*ة األولى لنقل أن اكبر نس*ة مستوردة من االتحاد األوروFي تتمثل في اآلالت و األج

التكنولوج"ا و تطو�ر البن"ة التحت"ة للنشاf اإلنتاجي، تلیها المواد األول"ة ثم معدات النقل ثم *ق"ة المنتجات 

  .األخرR *سبب الندرة النسب"ة التي تتمیز بها الجزائر إزاء هذه المنتجات

الخاصة *المنتجات المصنعة و النصف مصنعة في تزاید  .ما یتضح أن الواردات الجزائر�ة من االتحاد و      

*فعل التف."ك الجمر.ي الذN "طرأ على القائمتین األولى و الثان"ة .ما ذ.رنا سا*قا ) 2014- 2010(خالل الفترة 

( المستفید األول من هذه الشراكة هو المستهلك *الدرجة األولى مما یؤدN إلى ز�ادة رفاه"ة المستهلك و منه 

في المقابل یؤدN إلى خسائر الموارد المال"ة للخز�نة العامة للدولة و من ثم نقص ،)نوع"ة، أسعار تنافس"ة .م"ة،

و التي سوف تؤثر بدورها على *عض القطاعات اإلقتصاد"ة التي تستفید من دعم و إعانات في النفقات العامة 

  .العدید من المستو"ات في هناك عدم التكافؤ و التوازن .ما ان .القطاع الزراعي، 

  ه�4ل الصادرات الجزائر�ة نحو االتحاد األوروHي :ثان�ا

  :سنحاول توض"ح ه".ل الصادرات الجزائر�ة الموجهة نحو االتحاد األوروFي من خالل الش.ل التالي    
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  االتحاد األوروFي نحوه".ل الصادرات الجزائر�ة :)08- 03(ش.ل رقم 

  نس*ة مئو"ة    

  

  

  

  

  

 

 )02(الملحL رقم ) 03(معط"ات الجدول رقم  :المصدر

تبین من الش.ل أعاله أن أكثر مادة مصدرة من طرف الجزائر لالتحاد تتمثل في الوقود المعدني و مواد    

التشح"م *سبب المیزة النسب"ة التي تمتلكها الجزائر لكن "ظل حجم الصادرات الموجهة لالتحاد األوروFي ضعیف 

لمصنعة التي تخضع للتف."ك الجمر.ي دلیل على أن الجزائر لم تستفید من اتفاق"ة و الخاصة *المنتجات ا

عدم شمول"ة الشراكة لقطاع النفa "عتبر عامل سلبي لالقتصاد الوطني، فالدول ، و الشراكة مع االتحاد األوروFي

ر�ة من الشراكة .بیرة .الجزائر التي تش.ل صادراتها خارج قطاع المحروقات نس*ة ضئیلة لن تكون فوائدها التجا

  .*ش.ل "غطي خسائرها على المدR القصیر

 

 

 

 

 

 

  



 التجارة الخارجية في إطار الشراكة االوروجزائرية

و تأثیرها على القطاعین الزراعي و 

  :"م.ن تب"ان آثار الشراكة االوروجزائر�ة على القطاع الزراعي من خالل الش.ل التالي

 الم*ادالت التجار�ة االوروجزائر�ة من المنتجات الزراع"ة

  ملیون أورو: الوحدة

یتضح من خالل الش.ل أعاله أن صادرات االتحاد األوروFي للجزائر من المنتجات الفالح"ة تفوق صادرات 

 Nالجزائر من هذه األخیرة، هذا راجع إلى استثناء الملف الزراعي من مفاوضات الشراكة االورومتوسط"ة و الذ

جزائر و ذلك لما تتمتع *ه من ممیزات في القطاع الزراعي، هذا "عني أن االتحاد 

األوروFي "مارس س"اسة حمائ"ة في مواجهة *عض المنتجات  التي للجزائر مصلحة في تحر�رها، بینما "مارس 

ن اشتداد حدة س"اسة تحر�ر�ة في العدید من المنتجات التي ل"س للجزائر مصلحة .بیرة في تحر�رها، في المقا*إل
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  الشراكة االوروجزائر�ةالمصاح$ة التفاق�ة ثار 

و تأثیرها على القطاعین الزراعي و إن الحدیث عن منطقة الت*ادل الحر بین الجزائر واالتحاد األوروFي 

  :س"طرح العناصر التال"ة

  آثار الشراكة االوروجزائر�ة على القطاع الزراعي

"م.ن تب"ان آثار الشراكة االوروجزائر�ة على القطاع الزراعي من خالل الش.ل التالي

الم*ادالت التجار�ة االوروجزائر�ة من المنتجات الزراع"ة:)09- 03(ش.ل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )02(الملحL رقم ) 05(معط"ات الجدول رقم 

یتضح من خالل الش.ل أعاله أن صادرات االتحاد األوروFي للجزائر من المنتجات الفالح"ة تفوق صادرات 

 Nالجزائر من هذه األخیرة، هذا راجع إلى استثناء الملف الزراعي من مفاوضات الشراكة االورومتوسط"ة و الذ

جزائر و ذلك لما تتمتع *ه من ممیزات في القطاع الزراعي، هذا "عني أن االتحاد "عتبر في غیر صالح ال

األوروFي "مارس س"اسة حمائ"ة في مواجهة *عض المنتجات  التي للجزائر مصلحة في تحر�رها، بینما "مارس 

س"اسة تحر�ر�ة في العدید من المنتجات التي ل"س للجزائر مصلحة .بیرة في تحر�رها، في المقا*إل

2012 2013 2014
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ثار اآل:الثانيالمطلب 

إن الحدیث عن منطقة الت*ادل الحر بین الجزائر واالتحاد األوروFي 

س"طرح العناصر التال"ةالصناعي 

    
آثار الشراكة االوروجزائر�ة على القطاع الزراعي:الفرع األول

"م.ن تب"ان آثار الشراكة االوروجزائر�ة على القطاع الزراعي من خالل الش.ل التالي

  

ش.ل رقم 

 

 

 

 

 

معط"ات الجدول رقم  :المصدر

 

یتضح من خالل الش.ل أعاله أن صادرات االتحاد األوروFي للجزائر من المنتجات الفالح"ة تفوق صادرات    

 Nالجزائر من هذه األخیرة، هذا راجع إلى استثناء الملف الزراعي من مفاوضات الشراكة االورومتوسط"ة و الذ

"عتبر في غیر صالح ال

األوروFي "مارس س"اسة حمائ"ة في مواجهة *عض المنتجات  التي للجزائر مصلحة في تحر�رها، بینما "مارس 

س"اسة تحر�ر�ة في العدید من المنتجات التي ل"س للجزائر مصلحة .بیرة في تحر�رها، في المقا*إل

صادرات

واردات
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المنافسة في المستقبل قد "ش.ل حافزا للجزائر لكي تعمل على تطو�ر القطاع الفالحي و االهتمام *ه، .ما انه 

س".ون حافزا لدفع الجزائر على مراجعة س"اساتها الزراع"ة عن طر�L سد الفجوة الغذائ"ة بز�ادة االنتاج و ترق"ة 

هذا إال *عصرنة القطاع الزراعي و  حدثرN الزراعي، وال "م.ن أن "لتجاالصادرات لتحقیL توازن في المیدان ا

عقلنة تسییر موارده و االستفادة من التقدم التكنولوجي و التقني عن طر�L الشراكة عبر برنامج التعاون 

 .الخدمات المساندة للقطاع الزراعيدعم و تطو�ر مرافL البن"ات األساس"ة و و منه اإلقتصادN و التقني المسطر

  

  آثار الشراكة االوروجزائر�ة على القطاع الصناعي :الفرع الثاني

انفتاح السوق الجزائر�ة على االتحاد األوروFي، الذN "عتبر الشر�ك األساسي للجزائر من حیث الواردات،  إن

aالقصیر و المتوس Rة على األقل في المد"Fستكون قبلة السلع األورو Nیؤ.د أن السوق الجزائر  Lمما سیخل

جملة من التحد"ات التي تواجه المؤسسات الجزائر�ة، .ما انه قد "عطي مجموعة من االیجاب"ات على قطاع 

   :الصناعة في الجزائر تتمثل هذه اآلثار في

  

  إعادة تخص�ص عوامل اإلنتاج  :أوال

 1:متناقضین إن االنفتاح التدر�جي على السلع الصناع"ة القادمة من االتحاد األوروFي له اثر�ن

انخفاض النشاf في القطاعات المحم"ة أو اندثار النشاطات غیر تنافس"ة *ح.م مواجهتها لمزاحمة السلع   . أ

 .األوروF"ة و غیر قادرة على تحمل و مواجهة المنافسة الدول"ة

إعادة تخص"ص عوامل اإلنتاج التي تم تحر�رها نحو القطاعات التصدیر�ة محفزة *ارتفاع اإلنتاج"ة   . ب

و انخفاض ) انع.اس على المستوR الداخلي النخفاض أسعار السلع المستوردة(تجة عن انخفاض في األسعارالنا

معدل الصرف و ذلك من اجل المحافظة على مستوR اإلنتاج و مستوR التشغیل لكن .ل ذلك یتطلب تحوال 

 Nنوع"ا في االقتصاد الجزائر. 

إعادة تخص"ص عوامل اإلنتاج نحو القطاعات التي تستط"ع فعلى مستوR االقتصاد الجزئي، فان االنفتاح "عني 

فیها الجزائر تطو�ر مزا"ا نسب"ة، و "م.ن أن ".ون إعادة التخص"ص في عوامل اإلنتاج محدودة *سبب ه".لة 

النسیج الصناعي و طب"عة المح"a الذN تعمل ف"ه المؤسسات االقتصاد"ة و في هذا الوضع الراهن من المنافسة 

                                  

.24-23.عبد القادر درFال، بلقاسم زایرN، مرجع سابL، ص، ص  1 
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ن تطو�ر صناعة تنافس"ة تتطلب وضع حیز التطبیL لبرامج عموم"ة في مجال اله"اكل القاعد"ة و الدول"ة، فا

  .التكو�ن

التي تنافس في قوتها " االورو"ف"ما یخص سعر صرف العملة، فان العملة الموحدة لدول االتحاد األوروFي أما 

االقتصادN و األمني *سبب االستقرار الس"اسي و  ، و ذلك2002الدوالر األمر�.ي، إذ ارتفعت ق"متها منذ بدا"ة 

، و هو ما اثر إیجا*ا على العملة األوروF"ة، لهذا فان المنتج الجزائرN و إن تحسنت نوعیته و لدول االتحاد

انخفضت .لفته، ی*قى "عاني من عامل الصرف، *سبب ضعف العملة الوطن"ة، و *التالي لن ".ون للمنتج 

 1."ة على المنافسةالجزائرN القدرة الكاف

  

  الم$ادالت الصناع�ةعلى  آثار الشراكة االوروجزائر�ة:ثان�ا

  :بین الجزائر و االتحاد األوروFي الم*ادالت التجار�ة من المنتجات الصناع"ةیوضح الش.ل التالي تطور 

 الم*ادالت التجار�ة االوروجزائر�ة من المنتجات الصناع"ة:)10- 03(ش.ل رقم 

 أوروملیون : الوحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  )02(الملحL رقم ) 06(الجدول رقم  :المصدر

یتضح من الش.ل أعاله، ز�ادة في الواردات الصناع"ة الجزائر�ة من االتحاد األوروFي مقابل تناقص في      

، هذا دلیل على عدم تكافؤ القوR االقتصاد"ة بین الطرفین )2014-2010(الصادرات الجزائر�ة خالل الفترة 

لجزائر�ة *سبب ضخامة تكال"فها و نقص األوروFي و الجزائرN، ما قد "عود سل*ا على المؤسسات االقتصاد"ة ا

                                  

1،Nعدون، دمحم متناو Nالجزائر و المنظمة العالم"ة للتجارة « ناصر داد «  ،L184-180.، ص،صمرجع ساب.  
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إیراداتها في األسواق األوروF"ة، و *التالي الصعو*ات الرئ"س"ة التي ".من إظهارها من انخفاض الجمر.ي تقع في 

قطاعات السلع الوس"طة و سلع االستهالك، و في قطاع سلع التجهیز، .ما أن الحما"ة المحل"ة التي هي 

 .معرضة للخطر ت*قى متواضعة

مما سبL نستنتج أن النظام اإلنتاجي الحالي ال "ملك القدرة التنافس"ة الكاف"ة لمواجهة تزاید حدة المنافسة    

الدول"ة، .ما أن دخول السلع األوروF"ة المصنعة إلى السوق الجزائرN تمثل تحد"ا حق"ق"ا أمام النسیج الصناعي 

عدل الجمر.ي المفروض على .ل قطاع، و منه للتقلیل الجزائرN، رغم اختالف الوضع"ة من قطاع آلخر وفقا للم

من اآلثار السلب"ة الناجمة عن االنضمام إلى منطقة الت*ادل الحر على االقتصاد الوطني یتطلب توفر العدید من 

  . عناصر النجاح سنحاول التطرق إل"ه الحقا

سوق األوروF"ة إذا تم.نت المؤسسات ح فرصة للمنتج الجزائرN الحتالل م.انة في الأتااالتفاق .ما نجد أن    

الوطن"ة من تحسین منتجاتها، و استغالل مدة التف."ك الجمر.ي .عامل محفز لتحسین جودة منتجاتها، و في هذا 

 ISO-900.1شر.ة عموم"ة و خاصة تحصلت على شهادة الجودة  30الصدد "م.ن التذ.یر *ان هناك 

  األثر على الموازنة العامة :الثالثالفرع 

الجزائر *فتح أبوابها أمام المنتجات األوروF"ة *فعل تطبیL اتفاق الشراكة مع االتحاد األوروFي و هذا من  امتق

خالل التف."ك التعر�في التدر�جي لكل الرسوم الجمر."ة المفروضة على المنتجات الصناع"ة، .ذلك تحر�ر تجارة 

ات التي تدخل ضمن االتفاق"ة العامة للمنظمة العالم"ة الخدمات، وفقا لقواعد االتفاق"ة العامة للتجارة و الخدم

 02- 01للتجارة، و في هذا اإلطار شرعت الجزائر مؤخرا في إصالح التعر�فة الجمر."ة من خالل إصدار األمر 

  2 :المتعلL بإنشاء تعر�فة جمر."ة جدیدة و .ذا تحدید نسب التعر�فة الجدیدة .ما یلي 2001أوت  20في 

مفروضة على المواد األول"ة غیر منتجة محل"ا و التي تستعمل من قبل الجهاز في المائة  0-5 .1

  .اإلنتاجي

مفروضة على التجهیزات و وسائل اإلنتاج الزراعي و الصناعي و .ذا المنتجات نصف في المائة  15 .2

  .مصنعة

 .من المنتجات مفروضة على المنتجات تامة الصنعفي المائة  30 .3

  

مل"ار دوالر سنة  28و منه مع التوسع المتسارع للواردات في السنوات األخیرة  في إطار االتفاق"ة قدرت ب     

مل"ار دوالر في بدا"ة العشر�ة األخیرة، إن تخف"ض التعر�فة الجمر."ة "ستمر  12- 11مقابل  2009و  2008

                                  

  .184-180.، ص،صمرجع سابL،  » الجزائر و المنظمة العالم"ة للتجارة « دادN عدون، دمحم متناوN،ناصر 1

.185- 184. فیروز سلطاني، مرجع سابL، ص، ص 2 
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.ل هذه التعد"الت  1،)2009- 2005( ي الفترةمل"ار دوالر تقر�*ا من اإلیرادات المال"ة ف 2.5حیث تمت خسارة 

التي طرأت على التعر�فة الجمر."ة تؤدN إلى تخف"ض العائد من حصیلة الجمارك نتیجة إللغاء العدید من 

و الجدول 2.ة العامة للدولة"ناز ییؤدN إلى تراجع الممما الشراكة االوروجزائر�ة، التعر�فات الجمر."ة ط*قا التفاق"ة 

  :)PIB(لخسائر المال"ة من خالل انخفاض التالي یوضح ا

  

  خسائر الموارد المال"ة من الناتج المحلي اإلجمالي :)06-03(جدول رقم 

  نس*ة مئو"ة

200  السنة

4  

200

5  

200

6  

200

7  

200

8  

200

9  

201

0  

201

1  

201

2  

201

3  

20

14  

2015  

% 0  0.2  0.4  0.6  0.7  0.9  1.0  1.1  1.1  1.0  1.0  1.0  

 

Source:
KHLAT Kenza Linda, Impact du partenariat Euro-méditerranéen sur les économies des pays du Maghreb, Mémoire de magister en 

science économique, Option : Economie International, Université d’Oran (Algérie), 2010/2011,
p.133. 

جمر."ة خالل هذه الفترة اثر على الموارد المال"ة للدولة مما یبدو من الجدول السابL أن انخفاض التعر�فة ال    

  .أدR إلى خسائر مال"ة معتبرة في الناتج المحلي اإلجمالي

في المائة من إیرادات  10و من المعلوم أن الرسوم الجمر."ة في بلد نام مثل الجزائر و التي تمثل ما مقداره     

ائة من الناتج المحلي اإلجمالي تمثل موردا ج*ائ"ا، .ما تنص عل"ه في الم 2.9الخز�نة العموم"ة أو ما "عادل 

اتفاق"ة الت*ادل الحر یؤدN إلى خسارة مال"ة إلیرادات المیزان"ة مما "عني تفر�a أكثر من مل"ار دوالر سنو"ا، و 

الم*ادالت  حصة اإلیرادات المرتكزة على *التالي انخفاض موازN في النفقات العموم"ة و الذN "عود إلى سببین

لع الصناع"ة مع االتحاد األوروFي، ستؤدN الحصة العال"ة من م*ادالت السلخارج"ة و درجة االنفتاح العال"ة و ا

في البدا"ة إلى انخفاض المدخرات و ازد"اد االستثمار و من ثم إلى ز�ادة العجز في المیزان التجارN و الحساب 

الجمر."ة قد "حفز االستهالك الخاص من خالل توفیر طائفة أوسع  الخارجي، الن إلغاء القیود الكم"ة و الرسوم

من السلع االستهالك"ة، في حین أن االستثمار "م.ن أن یز�د نتیجة لمز�د من التدفقات في رؤوس األموال 

 Nالخاصة إلى الداخل و للجهود التي تبذل لتوس"ع و تحسین قدرات اإلنتاج و على ذلك س".ون من الضرور

                                  

1HASSAINE Keltouma, Op.cit, P.173. 

.192.یوسف مسعداوN، مرجع سابL، ص  2 
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ارات .بیرة في البن"ة األساس"ة على المدR المتوسa لتحسین بن"ة األعمال التجار�ة و المساعدة في 

السوق المحلي لم تنخفض أسعار المنتجات المستوردة الموضوعة في إطار التف."ك الجمر.ي، فمن المنتجات 

مثل الس.ر، الز�ت، الحبوب، الحلیب، مواد البناء تمیزت في ارتفاع أسعارها مما أثرت على القدرة الشرائ"ة 

، و الش.ل 2لفترة ما قبل تنفیذ االتفاق"ة

  2006-1991مؤشر أسعار المستهلك خالل الفترة 

  

Source: KHLAT Kenza Linda, Impact du partenariat Euro

pays du Maghreb, Mémoire de magister en science économique, Option: Economie International, 

Université d’Oran (Algérie), 2010/2011, p.134. 

مجلة العلوم االقتصاد�ة و علوم ،  » القطاع الصناعي في الجزائر
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ارات .بیرة في البن"ة األساس"ة على المدR المتوسa لتحسین بن"ة األعمال التجار�ة و المساعدة في 

  1.جلب تدفقات اكبر من االستثمار األجنبي الم*اشر

  األثر على المستهلك

السوق المحلي لم تنخفض أسعار المنتجات المستوردة الموضوعة في إطار التف."ك الجمر.ي، فمن المنتجات 

مثل الس.ر، الز�ت، الحبوب، الحلیب، مواد البناء تمیزت في ارتفاع أسعارها مما أثرت على القدرة الشرائ"ة 

لفترة ما قبل تنفیذ االتفاق"ةللمستهلك، .ما أن أسعار المنتجات المصنعة تمیزت *االرتفاع طیلة ا

مؤشر أسعار المستهلك خالل الفترة  :)11- 03(ش.ل رقم 

KHLAT Kenza Linda, Impact du partenariat Euro-méditerranéen sur les économies des 

pays du Maghreb, Mémoire de magister en science économique, Option: Economie International, 

Université d’Oran (Algérie), 2010/2011, p.134.

                                  

 Nال، بلقاسم زایرFالقطاع الصناعي في الجزائر تأهیلو  أداءسط"ة على الشراكة االورومتو  تأثیر« ،عبد القادر در

  .21- 20.، ص، ص2002، 1، العدد)الجزائر(سطیف جامعة فرحات ع*اس،
2KHLAT Kenza Linda, Op.cit, . 

الفصل الثالث                                                          

 

ارات .بیرة في البن"ة األساس"ة على المدR المتوسa لتحسین بن"ة األعمال التجار�ة و المساعدة في طرح استثم

جلب تدفقات اكبر من االستثمار األجنبي الم*اشر

األثر على المستهلك :الرا$عالفرع 

السوق المحلي لم تنخفض أسعار المنتجات المستوردة الموضوعة في إطار التف."ك الجمر.ي، فمن المنتجات  في

مثل الس.ر، الز�ت، الحبوب، الحلیب، مواد البناء تمیزت في ارتفاع أسعارها مما أثرت على القدرة الشرائ"ة 

للمستهلك، .ما أن أسعار المنتجات المصنعة تمیزت *االرتفاع طیلة ا

 :التالي یوضح ذلك

ش.ل رقم 

méditerranéen sur les économies des 

pays du Maghreb, Mémoire de magister en science économique, Option: Economie International, 

 

                                 

1 Nال، بلقاسم زایرFعبد القادر در

جامعة فرحات ع*اس،التسییر، 
KHLAT Kenza Linda, Op.cit, 

p.134
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 :.التالي) 2013 - 2007(ار المستهلك خالل الفترة بینما یوضح الش.ل الموالي مؤشر أسع

 2013 -2007مؤشر أسعار المستهلك خالل الفترة  :)12- 03(ش.ل رقم

 

 

 

 

 

 

 

  )02(الملحL رقم ) 08(جدول رقم  :المصدر

 cشمل المنتجات االستهالك"ة خالل الفترة "الح" Nمن خالل الش.ل أعاله أن المؤشر العام لألسعار الذ

خالل التنفیذ  التدر�جي للتف."ك الجمر.ي في إطار اتفاق"ة  160.11إلى  118.24ارتفع من  2007-2013

قص في نس*ة الواردات من الشراكة، وهذا االرتفاع سب*ه ارتفاع األسعار على المستوR العالمي من جهة و التنا

  .االتحاد األوروFي من جهة أخرR خالل الفترة المذ.ورة
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  فقة إلنجاح اتفاق�ة الشراكة االوروجزائر�ةاالس�اسات المر  :الم$حث الثالث

ال "قتصر نجاح اتفاق الشراكة بین الجزائر و االتحاد األوروFي على تحر�ر الم*ادالت و دخول السلع الجزائر�ة 

إلى السوق األوروF"ة،  بل ین*غي على الجزائر اعتماد جملة من الس"اسات و اإلجراءات المرافقة التي تساعد 

ل اله".لي لالقتصاد الوطني، لذا "فرض إنشاء على خلL مناخ استثمارN من شانه أن یؤدN إلى تصح"ح االختال

منطقة الت*ادل الحر بین الجزائر و االتحاد األوروFي توفر العدید من عناصر النجاح المهمة على جم"ع 

الشراكة االوروجزائر�ة یتطلب نوعین من الس"اسات المرافقة داخل"ة و خارج"ة و"م.ن   نجاحالمستو"ات، إن 

  :ف"ما یلي هذه  الس"اسات أهمتلخ"ص 

  الس�اسات المرافقة الداخل�ة :المطلب األول

تنقسم الس"اسات المرافقة الداخل"ة إلى نوعین برنامج التأهیل الصناعي و توس"ع نطاق الح.م الراشد، نوجزهما  

  :في التالي

 برنامج التأهیل الصناعي:الفرع األول

ا لنجاح عمل"ة االنتقال من النظام التفضیلي إلى سبیل مواجهة التكالیف التي "قتضیها الت*ادل الحر و ضمان في

النظام القائم على مبدأ المعاملة *المثل، فانه من الضرورN وضع تصح"حات و س"اسات مرافقة لهذه العمل"ة، 

 . ترتكز على تأهیل المؤسسات مال"ا و تكنولوج"ا و *شر�ا، في هذا الصدد نحاول معرفة ماه"ة برنامج التأهیل

  رامج التأهیل الصناعيماه�ة ب:أوال

قصد مجموعة اإلجراءات المختلفة التي تقوم بها السلطات العموم�ة ""عرف برنامج إعادة التأهیل *أنه     

تحسین موقع المؤسسة و 4فاءة األداء في إطار تنافسي و أن �ص$ح لها هدف اقتصادI و مالي على 

یتمثالن في تحسین اإلنتاج"ة و  ن".ون له اثر�ن ایجابییو "م.ن لبرنامج إعادة التأهیل أن ،1"المستوV الدولي

، غیر أن فعال"ة هذا البرنامج مرهونة بتبني المؤسسات لمجموعة من المنافسة على مستوR السوق المحلي

                                  

، - دراسة تقی�م�ة لمجموعة من المتغیرات الكل�ة –على ضوء اتفاق الشراكة  األوروHيالتعاون الجزائرI  إلطار، دراسة تحلیل�ة و تقی�م�ةبوجلخة إبراه"م1

  .204.ص، 2012/2013، )الجزائر(مذ.رة ماجستیر غیر منشورة في العلوم االقتصاد"ة، تخصص اقتصاد دولي، جامعة دمحم خ"ضر، *س.رة 
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التدابیر و المعاییر المتعلقة بتحدیث أسالیب التنظ"م، اإلنتاج، االستثمار، التسییر و التسو�L، و ذلك من خالل 

  :، وترتكز  برامج  إعادة تأهیل على ثالثة محاور أساس"ة1بإصالحات على المستوR الداخلي للمؤسسة الق"ام

   :االستثمارات غیر ماد�ة .1

و تهم جم"ع االستثمارات غیر ماد"ة التي ترمي إلى تحسین القدرة التنافس"ة للمؤسسة، و *الخصوص في مجال 

ة و الدراسات و ال*حث عن أسواق جدیدة و تشمل هذه االستثمارات اإلم.انات ال*شر�ة و التنظ"م و المعرفة العلم"

  2:على

 .أعمال المساعدة الفن"ة الخاصة *طرق اإلنتاج، المراق*ة و التخط"a  . أ

 .أعمال المساعدة الفن"ة المتعلقة بتنظ"م المؤسسة و دراسة الوظائف و إنشاء م.تب تنظ"م  . ب

نتجات و .ذلك ما "سمح *الحصول على شهادة أعمال المساعدة الفن"ة الخاصة بتحسین الجودة للم  . ت

 ).ISO(مطا*قة المؤسسة مع المواصفات العالم"ة 

 .تحو�ل التكنولوج"ا و اقتناء رخص االختراعات  . ث

 .اقتناء و إعداد برامج إعالم"ة لها تأثیر م*اشر على القدرة التنافس"ة للمؤسسة  . ج

  .ظ"م المؤسسةالتكو�ن و تأهیل الموارد ال*شر�ة و الدراسات المتعلقة بتن  . ح

  :االستثمارات الماد�ة .2

  3:*الخصوصالقدرة التنافس"ة للمؤسسة و نذ.ر منها تشمل جم"ع االستثمارات الماد"ة التي تساعد على تحسین  

 .تجدید التجهیزات و تحدیث تقنیتها  . أ

 و اقتناء...) تخف"ض في التكالیف، تحسین اإلنتاج"ة(اقتناء تجهیزات جدیدة تؤدN إلى نجاعة أفضل   . ب

 .تجهیزات إعالم"ة و مخبر�ة

  .اقتناء تجهیزات جدیدة تم.ن من موازنة تسلسل اإلنتاج و رفع نس*ة التجهیزات المتوفرة  . ت

   :إعادة اله�4لة المال�ة .3

   :إن تأهیل المؤسسة یتطلب في *عض األح"ان إعادة ه".لتها المال"ة و تمر هذه العمل"ة *المحاور التال"ة

                                  

..158.عز�زة سمینة، مرجع سابL، ص 1 
2 ،Nي و الجزائربلقاسم زایرHموقع الكترونيالس�اسات المرافقة لنجاح منطقة الت$ادل الحر ما بین االتحاد األورو ،-www.univ:

chlef.dz/RENAF/Articles.../article_02.pdf خ االطالع�  .56:16، 22/03/2015:تار
  .207. مرجع سابL، صجلخة، بو  إبراه"م3
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برفع رأسمال المؤسسة، وذلك *فتح رأس مال لالكتتاب أو عن طر�L إصدارات (دعم اإلم.ان"ات الذات"ة   . أ

 ).جدیدة

 .التح.م في حجم و نوع"ة الدیون   . ب

 .ترشید استعمال القروض البن."ةتمو�ل االستثمارات برؤوس أموال دائمة و   . ت

أو التسر�ح  تقل"ص الید العاملة مقارنة *حجم نشاf المؤسسة، وذلك *اعتماد إحالة العمال على التقاعد  . ث

 N1.اإلدار 

 .إعادة ه".لة المناطL الصناع"ة و تنظ"مها و إنشاء مناطL جدیدة  . ج

توفیر وسائل النقل و االتصاالت و المواصالت و تحسین مستوR البنى األساس"ة في هذا القطاع   . ح

 .و توس"ع الش*.ات قصد تحسین الخدمات) الموانئ و المطارات(

هنیین، و هذا من اجل تكو�ن أفضل للكفاءات، و تفادN التوج"ه تشج"ع و دعم التعل"م و التكو�ن الم  . خ

 .التلقائي أو العشوائي للتخصصات غیر المرغوب فیها أو غیر مطلو*ة في سوق العمل

دعم القطاع المالي و المصرفي و ذلك *مراجعة النظام الج*ائي و المالي و تنم"ة سوق الصرف و   . د

  2.البورصة

  الصناعيبرامج التأهیل ضمون م :ثان�ا

في تنفیذ مجموعة التدابیر الرام"ة إلى تأهیل مؤسساتها سواء *صفة ذات"ة أو       *مساعدة  الجزائر شرعت

  3 :أجنب"ة، حیث .انت نتائج البرامج .التالي

 :برنامج ترق�ة التنافس�ة الصناع�ة .1

  

عة مل"ار دینار جزائرN، و قد خصص له غالف مالي في بدا"ة عمله مقداره أرF 2002انطلL هذا البرنامج سنة 

مل"ار دج  1.651مقدم في ش.ل منحة محصل علیها في إطار برنامج اإلنعاش االقتصادN ثم أضیف إل"ه مبلغ 

من قانون المال"ة لسنة  92، و هذا *عد إنشاء صندوق ترق"ة التنافس"ة الصناع"ة *موجب المادة 2004سنة 

مؤسسة لالستفادة من  401صناعي، حیث لم تتقدم سوR ، لتمو�ل جزء من عمل"ات برنامج التأهیل ال2000

مؤسسة "عود سبب عدم اإلق*ال من طرف مؤسسات القطاع  283*قبول  389البرنامج أین تمت معالجة ملفات 

                                  

.159.عز�زة سمینة، مرجع سابL، ص 1 
  .420.صمرجع سابL، جمال عمورة،2
  ، » الصناعة العموم"ة الجزائر�ة و تحد"ات االنضمام إلى منطقة الت*ادل الحر االورومتوسط"ة « دمحم براق، سمیر م"موني،3

revue des reformes économique et intégrations en économies mondiale, N° 6, 2009, école supérieure du 

commerce, Alger (Algérie), p, p.42-44.  
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، ذلك أن معظمها شر.ات ذات )عامل أو أكثر 20شرf ( الخاص، من جهة إلى شروf القبول في البرنامج 

  ).عامل 20اقل من ( ا طا*ع عائلي تمتاز *قلة عماله

 

 :البرنامج األوروHي لتطو�ر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة .2

عامل  250و  10عن برنامج تأهیل موجه للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة التي تشغل ما بین هو ع*ارة 

 ، قدر غالفه2007حتى نها"ة  2002الناشطة ضمن القطاع الصناعي الخاص، بدأ العمل *ه في أكتوFر سنة 

ملیون اورو،  57ملیون اورو، "ساهم ف"ه االتحاد األوروFي في إطار برنامج میدا *مبلغ  62.90المالي *حوالي 

.ان تسییر البرنامج من قبل فر�L مختلa من خبراء المفاوض"ة األوروF"ة و الجزائر مع فتح خمس فروع جهو"ة 

، و .ان الهدف منه هو تأهیل 2003نة وهران، غردا"ة، سطیف، العاصمة، عنا*ة في د"سمبر س :في .ل من

مؤسسة في تنفیذ مخططات  445مؤسسة صغیرة و متوسطة، .ان ابرز ما حققه البرنامج هو شروع  3000

  . تأهیلها حیث .انت فعالیته أفضل من برنامج السابL *سبب منهج"ة و آل"ة عمله

  

  :)إستراتیج�ة المجمعات الصناع�ة(الس�اسة الصناع�ة الجدیدة  .3

عمل"ة ص"اغة س"اسة صناع"ة مستقبل"ة لبلد ما في غا"ة التعقید خاصة *النس*ة لبلد مثل الجزائر و ذلك  تعد

نظرا لتار�خها الطو�ل في إت*اع الس"اسات الحمائ"ة لقطاعها الصناعي، و *ما أن الجزائر تحتاج إلى إستراتیج"ة 

س"اسات و برامج التشج"ع المختلفة صناع"ة هادفة إلى إعطاء دفع جدید للقطاع خصوصا في ظل نتائج ال

.برنامج  التأهیل الصناعي، و *التالي فان قرار السلطات *اعتماد إستراتیج"ة صناع"ة جدیدة "مثل حدثا مهما 

سنة، یرتكز البرنامج التنفیذN على  15"ستحL الوقوف عنده، حیث سوف یتم تنفیذ مخطa عملها في فترة 

  1:المحاور التال"ة

  

   :اخت�ار القطاعات الصناع�ة الواعدة الواجب ترقیتها و تشج�عها  . أ

L�على المنافسة محل"ا و دول"ا، ثم تحلیل  التعرف األولي على الفروع الواعدة المحتملة و القادرة یتم هذا عن طر

الوضع"ة الحال"ة و القدرات التنافس"ة للفروع التي تم التعرف علیها، و التي تنتمي إلى أرFع قطاعات رئ"س"ة هي 

الصناعات الك"ماو"ة و البترو."ماو"ة، الصناعات الكهرFائ"ة و االلكترون"ة و الم".ان"."ة و صناعة الحدید و 

مواد البناء و الصناعات الغذائ"ة، ثم اخت"ار الفروع الواجب ترقیتها مع األخذ *عین االعت*ار الصلب، صناعة 

 .أهداف اإلستراتیج"ة و الوضع"ة الحال"ة لهذه الفروع

                                  

-46. ، مرجع سابL، ص،ص » الصناعة العموم"ة الجزائر�ة و تحد"ات االنضمام إلى منطقة الت*ادل الحر االورومتوسط"ة « دمحم براق، سمیر م"موني، 1

47.  
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  :االنتشار الجغرافي للقطاع الصناعي عبر التراب الوطني  . ب

 449منطقة صناع"ة و  72ب  1999تم إدخال مناطL صناع"ة في إطار اإلستراتیج"ة حسب وزارة الصناعة  

ه.تار على التوالي و هذا من خالل إنشاء مناطL النشاf  593ه.تار و  14818منطقة نشاf تترFع على 

 الصناعي المندمجة و المتكاملة

(Zone d’activités Industrielles intégrées ) أو ما "صطلح علیها *اسم العناقید أو المجمعات ،

هي ع*ارة عن مجموعات قطاع"ة مندمجة أN متكونة من مؤسسات تدعم ف"ما بینها ، و )Grappes(الصناع"ة 

*فضل التعاون التكنولوجي، و في هذا اإلطار تم ترش"ح مجموعة من الوال"ات الحتضان مثل هذه المناطL و 

  :هذا *فضل توفر مجموعة من العوامل أهمها

 .عدد المؤسسات المتمر.زة في هذه الوال"ات −

 .و اله"اكل القاعد"ة المالئمة توفر البن"ات −

الجامعات و المعاهد، و مختلف المخابر و هیئات ال*حث ( توفر و قرب مؤسسات التعل"م العالي  −

 ).العلمي 

  :وال"ة تستوفي الشروf و هي 13و انطالقا من المعاییر السا*قة تم اخت"ار  −

، بلیدة، وهران، مستغانم، أقطاب التنافس"ة أو مناطL متعددة النشاf في .ل من الجزائر، عنا*ة −

 .بومرداس، تیزN وزو، سطیف، برج بوعر�ر�ج، غردا"ة، حاسي الرمل

و ) تكنولوج"ا المعلومات و االتصال (أقطاب تكنولوج"ة متخصصة موزعة على .ل من سیدN عبد هللا  −

 ).صناعة االلكترون"ك( و سیدN بلع*اس ) الصناعات الغذائ"ة( بجا"ة 

 .ناعات معینة ارز�و، حاسي مسعود، س.".دة، وهرانمناطL متخصصة موجهة لص −

 

 :س�اسات التطو�ر و ترق�ة الصناعة  . ت

و دعم االبتكار و التجدید و سیتم  تأهیل المؤسسات الصناع"ة: و التي تغطي أرFعة مجاالت رئ"س"ة تتمثل في

ع الصناعي و ترق"ة في هذا الشأن وضع نظام وطني لالبتكار .ذلك تطو�ر الموارد ال*شر�ة و الكفاءات للقطا

  :االستثمار األجنبي، في حین أن أهداف هذه اإلستراتیج"ة متمثلة في

−  fالنشا Lالعمل على استعادة األسواق الداخل"ة خصوصا *النس*ة للمنتجات تامة الصنع،إنشاء مناط

 .الصناعي المتكاملة و أقطاب تكنولوج"ة

الصناعات الم".ان"."ة، الكهرFائ"ة و ( طة إعادة االنتشار الم.اني لنسیج صناعات المنتجات الوس" −

 ).التعدین"ة
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ذات الق"مة المضافة ) عال"ة التكنولوج"ا *الدرجة األولى ( توفیر الظروف المشجعة للصناعات الجدیدة  −

 ).خاص/ خاص، خاص/ عام( العال"ة بتدع"مها *شتى الوسائل .تشج"ع الشراكات 

 1.توفیر متطل*ات النهوض *هتوض"ح معالم الطر�L أمام القطاع الصناعي و  −

تدع"م اله"اكل القاعد"ة األساس"ة و إعادة التأهیل، و تطو�ر اله"اكل القاعد"ة التكنولوج"ة مخابر، مراكز  −

 .تقن"ة صناع"ة، س"اسات التنم"a و ترق"ة المعاییر و المواصفات

 .ترق"ة الصناعات الصغیرة و المتوسطة و تمو�ل النشاطات الحرف"ة و التجار�ة −

  2.عصرنة اإلدارة و إصالح النظام الترFوN و اله"اكل القاعد"ة و ه"اكل االتصال −

  

  توس�ع نطاق الح4م الراشد :الثانيالفرع 

الت*ادل الحر التي تمس أساسا الجانب االقتصادN،  الظفر *الم.اسب التي توفرها الشراكة *ش.ل عام و منطقة إن

ال تقتصر على اإلصالحات االقتصاد"ة في ظل ح.م ال یتمتع *الرشادة و العدالة، و ال تمتلك مؤسسات قو"ة 

  3 :تؤدN وظائفها *صورة جیدة، و تتمثل هذه المؤسسات .ما یلي

 

   المؤسسات المنظمة للسوق :أوال

، و تشمل ..مل مع التأثیرات الخارج"ة للسوق، و وفرات الحجم، نقص المعلوماتهي تلك المؤسسات التي تتعا

 .عادة قطاع االتصاالت السلك"ة و الالسلك"ة، النقل و الخدمات المال"ة

 

 المؤسسات المحققة لالستقرار:ثان�ا

مالئمة، و تتمثل و هي تلك التي توفر البیئة االقتصاد"ة المستقرة من خالل وضعها لس"اسات اقتصاد"ة و نقد"ة 

هذه المؤسسات في وزارة المال"ة، البنوك المر.ز�ة المسؤولة على اإلدارة االقتصاد"ة و المال"ة الهادفة إلى تقلیل 

 .التقل*ات و الهزات االقتصاد"ة الكل"ة و تفادN األزمات المال"ة

  المؤسسات المانحة للشرع�ة:ثالثا

داق"ة للسوق، و تعزز الكفاءة التشغیل"ة للسوق، بوضع نظام هي تلك المؤسسات التي تمنح الشرع"ة و المص

 ."حمي حقوق الملك"ة للمستثمر�ن و عائداتهم، و .ذا القواعد التنظ"م"ة التي تحد من الغش

و عل"ه فان نجاح اتفاق الشراكة مرهون إلى حد .بیر بتوس"ع نطاق الح.م الراشد في إدارة شؤون الدولة، و ال 

مؤسسات مستقلة و متكاملة محققة الستقرار السوق، مهمتها األساس"ة الض*a االقتصادN و  ".ون هذا إال بوجود

                                  

  .45. ،مرجع سابL، ص » متوسط"ةالصناعة العموم"ة الجزائر�ة و تحد"ات االنضمام إلى منطقة الت*ادل الحر االورو  « دمحم براق، سمیر م"موني، 1
2 Nال، بلقاسم زایرFصعبد القادر در ،L26. ، مرجع ساب.  
  .422-421.صص، ، مرجع سابL ،جمال عمورة3
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، فضال عن وجود مؤسسات مانحة للشرع"ة )النقد"ة و المال"ة(إدارة مختلف أش.ال الس"اسات االقتصاد"ة 

ومي و ذلك بت*س"a تسعى إلى توفیر عنصر الشفاف"ة في أداء العمل الح.) مؤسسات التشر�ع، العدالة و القضاء(

  .اإلجراءات اإلدار�ة المعتمدة

  

 الس�اسات المرافقة الخارج�ة :المطلب الثاني

 :الس"اسات المرافقة الخارج"ة في اآلتي نوجز

 

 ضرورة الحصول على المز�د من اإلعانات المال�ة :الفرع األول

aة لمنطقة جنوب و شرق المتوس"Fا لمرافقة اإلصالحات و االنفتاح  تعتبر المساعدات األورو�دعما ضرور

أN بنس*ة خمسة في  1999- 1995ملیون اورو خالل الفترة  164االقتصادN، و قد استفادت الجزائر من 

ملیون اورو .ما ذ.رنا سلفا، و قد تم توج"ه هذا المبلغ  3.435المائة من المبلغ المخصص لبرنامج میدا و هو 

  1:إلى األوجه اآلت"ة

و الذN مس التجارة الخارج"ة، و  1999-1995برنامج التصح"ح الذN *اشرته الجزائر خالل الفترة  .1

 .خوصصة المؤسسات العموم"ة، الس.ن و الش*.ة االجتماع"ة

تطو�ر القطاع الخاص و ترق"ة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، و دعم عمل"ة إعادة اله".لة  .2

 .لمصرفي و إصالح الخدمات البر�د"ةالصناع"ة، و تحدیث القطاع المالي و ا

و منه ین*غي التأكید على نجاح هذا االتفاق س".ون مرهونا *الحصول على المز�د من الدعم المالي و الفني 

الممنوح من طرف االتحاد األوروFي، *اإلضافة إلى القدرة التنافس"ة لالقتصاد الجزائرN و مدR التفاعل مع 

R نجاح الجهود الجزائر�ة إلعادة تأهیل صناعاتها و مؤسساتها *عد استفادتها متطل*ات المرحلة المقبلة و مد

من المساعدات األوروF"ة، و دخول رأس المال األجنبي و االستمرار في االنفتاح أكثر على العالم الخارجي، 

 .و رفع قدراتها التصدیر�ة

  

  $اشرةالم االستثمارات األجنب�ةضرورة استقطاب المز�د من :الفرع الثاني

 "م.ن اعت*ار االستثمارات األجنب"ة الم*اشرة المرافقة لتوق"ع اتفاق"ات الشراكة عامل هام لنجاح هذه االتفاق"ات،

غیر أن استقطاب هذه االستثمارات یتطلب *ما "سمى *المناخ االستثمارN المساعد على ذلك، و المتمثل في 

حیث أن وضع"ة هذه ) اله"اكل القاعد"ة( األوضاع القانون"ة و االقتصاد"ة و الس"اس"ة، توفیر البنى التحت"ة 

مر�ن، .ونها المحدد لقدرة المؤسسة على األخیرة تؤثر تأثیرا واضحا على االستثمار لدR العدید من المستث

                                  

.160.عز�زة سمینة، مرجع سابL، ص  1 
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الطرق، الموانئ، المطارات، الس.ك الحدید"ة و ش*.ات ( المنافسة، *اعت*ار أن الكهرFاء و ش*.ات النقل 

.لها من عناصر اإلنتاج و تدخل ضمن ) االتصاالت السلك"ة و الالسلك"ة و خطوf أنابیب النفa و الغاز

 1.تكالیف اإلنتاج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                  

.160.سمینة عز�زة، مرجع سابL، ص 1 
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  :خالصة الفصل
  :من خالل هذا الفصل، تم.نا من استخالص ما یلي

 

من خالل تحلیل الم*ادالت التجار�ة الجزائر�ة مع الخارج تبین أن المیزان التجارN "حقL فائضا و  حجم  −

 الصادرات من حیث الق"مة "فوق حجم الواردات، و أن المحروقات تمثل اكبر نس*ة من إجمالي الصادرات ذلك

ما "عني االنعدام ش*ه .لي للصادرات الجزائر�ة خارج المحروقات، *معنى أن المحروقات ت*قى .ذلك المصدر 

استمرار ه"منة قطاع المحروقات على الصادرات الجزائر�ة  األساسي و الوحید في تكو�ن فوائض تجار�ة،و منه

رغم من أن هذه الفترة جاءت م*اشرة *عد فترة رغم محاوالت الدولة المتكررة لترق"ة الصادرات خارج المحروقات *ال

 Rاإلصالحات الواسعة التي مست قطاع التجارة الخارج"ة و سائر القطاعات األخر. 

أن منطقة التجارة الحرة االوروجزائر�ة *اعت*ارها احد أش.ال التكامل االقتصادN لم تؤدN إلى تحو�ل تجارة  −

ل المراتب األولى .ممون للجزائر، .ذلك لم تؤدN إلى عمل"ة فهي ال تزال تتعامل مع دول غیر عضو التي تحت

  .خلL تجارة فهي تتعامل مع االتحاد األوروFي قبل تنفیذ االتفاق"ة

أن نجاح اتفاق"ة الشراكة الموقعة بین الجزائر و االتحاد األوروFي یتوقف إلى حد .بیر على ز�ادة الدعم  −

روFي في إطار برنامج میدا للجزائر، و هذا قصد تكییف و المالي و التقني المخصص من طرف االتحاد األو 

إعادة تأهیل مؤسساتنا و اقتصادنا هذا *اإلضافة إلى ضرورة جلب المز�د من االستثمارات األجنب"ة، و .ذا 

 .توس"ع نطاق الح.م الراشد و إضفاء طا*ع الشفاف"ة في تسییر شؤون الدولة و ت*س"a اإلجراءات اإلدار�ة

  



  

  

   



 خاتمة عامة 
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   :خالصة عامة

  

للوحدة االقتصادیة في  یعتبر التكامل االقتصادي سمة من سمات التنمیة االقتصادیة و التطلع      

الوقت الراهن، و بالتالي فقد شغلت ظاهرة التكامل االقتصادي اإلقلیمي حیزا مهما في أدبیات الفكر 

الذي قام  Vinerمن بینهم االقتصادي  االقتصادي و احتلت اهتماما كبیرا بین الباحثین االقتصادیین

  .التكامل یخلق آثارا ساكنة و أخرى دینامیكیة فتبین أنبالتحلیل و تبیان اآلثار االقتصادیة للتكامل 

و الجزائر تعتبر من بین الدول التي تسعى إلى تحقیق تكامل اقتصادي مع دول االتحاد األوروبي      

و تحریر تجارتها الخارجیة عن طریق محاوالتها لالنضمام للمنظمة العالمیة للتجارة، ودخولها لمنطقة 

  .2005، و تنفیذها التفاقیة الشراكة االورومتوسطیة سنة 2009ى سنة التجارة الحرة العربیة الكبر 

و قبل التعرض بالتحلیل لهذه االتفاقیة من حیث نطاق التطبیق، و تقییم آثارها على االقتصاد      

بتسلیط الضوء على  في الفصل األول قمنا ، الوطني من جهة و على التجارة الخارجیة من جهة أخرى

الخارجیة و االندماج في الفضاء العالمي الجدید، وقد تها تجار  لتحریر لتها الجزائرالجهود التي بذ

مركزین على الجانب المالي خصصنا الفصل الثاني لدراسة محتوى اتفاقیة الشراكة مع االتحاد األوروبي 

، رالذي یتمثل في المساعدات المالیة من دول االتحاد و قروض البنك األوروبي لالستثمالالتفاق 

  باإلضافة إلى الجانب التجاري.

إلى إقامة  2002فاالتحاد األوروبي یهدف من خالل توقیعه التفاق الشراكة مع الجزائر في افریل     

منطقة تبادل حر اورو جزائریة یترتب عنها إلغاء الحواجز الجمركیة و غیر الجمركیة على الواردات 

لى نسبة كبیرة من التجارة الخارجیة الجزائریة و لذلك فمن الجزائریة من االتحاد األوروبي الذي یسیطر ع

المتوقع أن یتحمل االقتصاد الجزائري تكالیف و خسائر معتبرة سواء كان ذلك على المستوى الكلي أو 

  الجزئي.

و قد خصصنا الفصل الثالث لتحلیل تطور التجارة الخارجیة في الجزائر مع اإلشارة إلى أهم     

قة إلنجاح االتفاقیة، و على هذا األساس فقد تبین أن مسعى الجزائر الهادف إلى تأهیل السیاسات المراف

مؤسساتها االقتصادیة من خالل دعمها مالیا و رفع قدرتها التنافسیة عن طریق تطویر المنتوج الجزائري 

رنة و اكتسابه میزات نسبیة یصطدم بشحه للمساعدات المالیة المقدمة من االتحاد األوروبي مقا

بتعهداته، و كذلك توجیهها إلى قطاعات هامشیة إضافة إلى اقتصار منطقة التبادل الحر على 

المنتجات الصناعیة دون الزراعیة، األمر الذي یفوق إمكانیة إقامة صناعة تحویلیة جزائریة نظرا لتقدم 

  الصناعات األوروبیة و ازدهارها نوعا و كما.

یؤدي إلى تحویل التجارة نتیجة انخفاض الواردات الجزائریة من االتحاد كما تبین أن اتفاق الشراكة لم    

األوروبي عقب البدء في تنفیذ  االتفاق، في المقابل االرتفاع في نسبة الواردات من الدول األخرى غیر 

ل أوروبیة، كما أن تنفیذ االتفاق لم یؤدي إلى خلق تجارة بدلیل أن االتحاد األوروبي یعتبر الشریك األو 

  للجزائر قبل إبرام االتفاقیة. 
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  :نتائج اختبار فرضیات الدراسة

 

  :من خالل هذه الدراسة استطعنا أن نختبر صحة فرضیات الدراسة     

  

  بقیت اتفاقیة الشراكة حبیسة المرحلة األولى للتكامل االقتصادي. :بالنسبة للفرضیة األولى .1

 

  تبادل حر خالل مرحلة انتقالیة تمثلت في اثنتي عشر  خاطئة اتفاقیة الشراكة تشكل منطقةهذه الفرضیة

 سنة منذ دخول االتفاقیة حیز التنفیذ.

 

استفادت المنتجات الجزائریة من التخفیضات الجمركیة المطبقة في إطار الشراكة  :بالنسبة للفرضیة الثانیة .2

 وزادت صادراتها نحو االتحاد األوروبي.

 

  لقد ثبت خطا هذه الفرضیة فالجزائر لم تستفید من التخفیضات الجمركیة المطبقة في إطار الشراكة نظرا

لعدم التنوع في الهیكل اإلنتاجي لها، كما أن النفط لیس من السلع التي تطبق علیها التخفیضات 

 ترتفع.  الجمركیة، لهذا فصادرات الجزائر نحو االتحاد األوروبي خارج قطاع المحروقات لم

 

  زادت الواردات الجزائریة من االتحاد األوروبي نتیجة إلغاء الرسوم الجمركیة. :بالنسبة للفرضیة الثالثة .3

 

  لقد ثبتت صحة هذه الفرضیة من خالل تحلیل المبادالت التجاریة ازدادت الواردات الجزائریة من االتحاد

 األوروبي نتیجة التفكیك الجمركي.

 

لم تؤدي اتفاقیة الشراكة االوروجزائریة إلى خلق التجارة بل أدت إلى تحویل  :ابعةبالنسبة للفرضیة الر  .4

 التجارة.

  

  لقد ثبت خطا هذه الفرضیة فمن خالل المنهج التحلیلي المتبع لم تؤدي اتفاقیة الشراكة االوروجزائریة إلى

لتي تحتل المرتبة األولى خلق التجارة و هذا یعود إلى حجم الواردات الجزائریة من االتحاد األوروبي ا

قبل تنفیذ اتفاقیة الشراكة، كما أنها لم تؤدي إلى تحویل تجارة هذا یعود إلى أن الجزائر الزالت تتعامل 

كمتعامل مع الجزائر من حیث الصین التي احتلت المركز األول  أهمهااآلسیویة  ،مع دول غیر أوروبیة

 في هذه السنوات األخیرة. المبادالت التجاریة
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 :نتائج البحث

  

  :و من خالل هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالیة

  

االندماج في نظام التجارة العالمیة حیث یشجع فتح المفاوضات مع المنظمة العالمیة للتجارة للجزائر  .1

 أن البقاء خارج المنظمة یخضع الدول لكافة القیود دون االستفادة من المزایا.

عملیة متكاملة وشاملة لكافة الجوانب السیاسیة و اإلقتصادیة و الثقافیة   الشراكة األورومتوسطیة .2

للعالقات بین الدول المتعاقدة، وتشكل في حد ذاتها تحدیا خطیرا للدول المتوسطیة تمس 

   .باقتصادیاتها

وٕاقامة حوار سیاسي منتظم بین  والدبلوماسیةتهدف إتفاقیة الشراكة إلى تعزیز العالقات السیاسیة  .3

دول االتحاد األوروبي والدول المتوسطیة الموقعة لهذه االتفاقیات و خلق مناخ مالئم لمعالجة 

مشاكل المنطقة المتمثلة في تحقیق االستقرار السیاسي واألمني في منطقة الشرق األوسط وحل 

  العدید من القضایا السیاسیة واألمنیة الموجودة في المنطقة.

إن اتفاق الشراكة مع االتحاد األوروبي من شانه أن یدخل الجزائر في فضاء إقلیمي اورومتوسطي،  .4

 .ماج في االقتصاد العالمي و الذي یعتبر كنقطة عبور لالند

المساهمة في تدعیم وٕاعادة هیكلة العدید من القطاعات الهامة من بینها قطاع المیاه الصالحة  .5

فیة و تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من خالل المساعدات للشرب و تنمیة المناطق الری

المالیة المتمثلة في برنامج میدا و قروض البنك األوروبي لالستثمار، لكن تمیزت التمویالت 

 االوروجزائریة بمبالغ اقل من الدول المتوسطیة األخرى یرجع لتأخرها في االنضمام.

اآلثار  وفرها اتفاقیات الشراكة إال أنها ال تخلو من العدید منبالرغم من المزایا واإلیجابیات التي ت .6

 ارتفاع الواردات الصناعیة الجزائریة من االتحاد األوروبي.كالسلبیة 

استثناء الملف الزراعي من مفاوضات الشراكة االوروجزائریة لم یكن في صالح الجزائر، فاالتحاد إن  .7

في مواجهة بعض المنتوجات الفالحیة للجزائر التي تتمتع فیها  األوروبي یمارس سیاسة حمائیة

بمیزات نسبیة، بینما یمارس سیاسات تحریریة في العدید من المنتوجات التي لیس للجزائر مصلحة 

 كبیرة في تحریرها.

وبالتالي تقلیص اإلنفاق العام الحكومي  تدني إیرادات الدولة من خالل سیاسة التدمیر الجمركي، .8

 محدودیة اإلستثمار وزیادة التضخم و إرتفاع مستویات البطالة.ومنه 
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أنها ، كما ضعفتتمیز المساعدات المالیة والمعونات المقدمة للجزائر في إطار اتفاق الشراكة بال .9

اتفاقیة تتم بین تجمعات سكانیة غیر متكافئة ال من حیث القدرة الشرائیة وال من حیث عدد السكان، 

 االقتصاد الوطني أمرا ضروریا.وهو ما یجعل تأهیل 

أن رفع أو إزالة التعریفات الجمركیة في الجزائر ستكون له بعض االنعكاسات السلبیة للمؤسسات  .10

الوطنیة وذلك بمواجهتها لمنافسة شدیدة من المؤسسات األوروبیة وهذا نتیجة عدم التكافؤ، مما 

السوق الوطنیة، في ظل اإلمكانات الذاتیة لكل دولة  القتحامسیفسح المجال للمنتجات األوروبیة 

 .على حدة

إن االندماج في االقتصاد العالمي لیس خیرا خالصا و ال شرا خالصا بالنسبة للبلد المعني،  .11

حیث لن یؤدي هذا االندماج بصورة آلیة أو تلقائیة إلى اإلضرار بالبلد أو نفعه و إنما یتوقف األمر 

قها البلد،  فإذا ما أخذ بسیاسات سلیمة تزید من قدرته على المنافسة و على السیاسات التي یطب

تعزز من موقعه و تدعم مركزه التفاوضي مع الغیر، جاءت النتیجة ایجابیة و إال كانت النتیجة سلبا 

 علیه.

  

  :المقترحات و التوصیات

و ذلك راجع ، ارجیة في الجزائر كبیرة و متعددةإن الرهانات المستقبلیة التي تواجه قطاع التجارة الخ     

إلى توقیع الجزائر كل من اتفاقیة الشراكة االورومتوسطیة و منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، و كذا 

انضمامها المرتقب إلى المنظمة العالمیة للتجارة، و رغم اتخاذ السلطات مجموعة من اإلجراءات إال أنها 

جب تدعیمها بإجراءات أخرى تصب في إطار واحد هو تنویع المبادالت و ترقیة تبقى غیر كافیة و ی

  :الصادرات خارج المحروقات، و منه یمكن الخروج من هذه الدراسة بالتوصیات التالیة

  

خلق آلیات مشجعة لالستثمار لتحسین و تطویر عجلة اإلنتاج و هذا لتدعیم العملة الوطنیة و  .1

 اجل تفعیل القطاع الخاص في االقتصاد الوطني.تشجیع المبادرات الحرة من 

تقریب وجهات النظر بین الدول العربیة و خاصة المغرب العربي من اجل تشجیع التبادل  .2

 التجاري بین هذه األقطار.

دراسات للمحیط الصناعي و على عتماد الإعادة النظر في السیاسة الصناعیة الحالیة با .3

لصغیرة و المتوسطة و المساعدة على إنشائها لما لهذه التنافسي، و كذا ترقیة المؤسسات ا

المؤسسات من دور في تنویع الصادرات خارج المحروقات، كما انه البد على المؤسسات 

الخاصة أن تبحث عن أنشطة اقتصادیة تملك فیها میزة تنافسیة و تعمل على تطویرها و 

 تسخیر الموارد المالیة الالزمة لها.
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دمات خاصة فیما یتعلق بالخدمات المصرفیة و ذلك من خالل مواصلة االهتمام بقطاع الخ .4

اإلصالحات المصرفیة، باإلضافة إلى االهتمام بالخدمات األخرى كقطاع االتصاالت و 

 التكنولوجیا، و كذا الخدمات السیاحیة.

من إصالح النظام الجمركي الوطني باعتباره احد األجهزة الرئیسیة في حمایة االقتصاد الوطني  .5

المخاطر الخارجیة، و كذا إصالح المنظومة الجبائیة لتخفیف األثر السلبي للتفكیك الجمركي 

  على المالیة العامة للدولة.

 ضرورة تطویر القطاع الزراعي في الجزائر لتحقیق االكتفاء الذاتي و زیادة الصادرات الزراعیة. .6

توجیهیة تحدد توجیه أسلوب ینبغي مرافقة تحریر التجارة الخارجیة في الجزائر بسیاسة  .7

االستثمارات الوطنیة و األوروبیة إلى القطاعات االقتصادیة الجزائریة حسب المزایا النسبیة التي 

 تتمتع بها، و هذا من اجل تفادي التركز المكثف لرؤوس األموال األجنبیة بقطاع المحروقات.

سییر و كذا من اجل نشر الوعي العمل على تكوین المستثمرین للرفع من مستوى الكفاءة في الت .8

تكمن أهمیة و لدى أصحاب المؤسسات بضرورة ضبط أعمالهم االقتصادیة وفق أسس سلیمة، 

 ذلك في توفیر جو من الثقة لدى البنوك مما یسهل عملیة الحصول على القروض.

 تشجیع االحتكاك المباشر بین المؤسسات المحلیة و المؤسسات الخارجیة لالستفادة أكثر من .9

 تقنیات اإلنتاج الجدیدة و من التطور التكنولوجي الحاصل. 

ترقیة العقار و حل مشاكل قطع األراضي العالقة بسبب عدم وضوح ملكیتها، و العمل  .10

 على تهیئة المناطق الصناعیة و مناطق النشاط و التخزین و تزویدها بكافة الخدمات األساسیة.

الخاصة فیما بینها و مع المؤسسات  تشجیع التخصص و تقسیم العمل بین المؤسسات .11

العمومیة أیضا، بغیة تحسین اإلنتاجیة و النوعیة عن طریق إقامة اندماجات و تحالفات مما 

 یساعد على تطویر تنافسیة المؤسسات.

و غیرها لتمكین أصحاب المشاریع الخاصة من  ضرورة توفیر المساعدة المالیة و الفنیة .12

الولوج في العمل الحر و إنشاء مؤسساتهم الخاصة و بالتالي تدعیم النسیج المؤسساتي في 

  الجزائر.
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  :آفاق الدراسة            

  

یمكن اعتبار الموضوع الذي تم معالجته في هذه الدراسة كبدایة لدراسات الحقة مزودة بمعلومات    

هذا الموضوع ال یقف عند هذا الحد، بل هناك إشكالیات أخرى تعرضنا لها في هذه  ، باعتبار أنجدیدة

 :الدراسة و لم تتم اإلجابة عنها تضع آفاقا للبحوث الالحقة نذكر منها ما یلي

 

 ل تساهم الشراكة االوروجزائریة في تقلیل معدالت البطالة و من اإلنفاق الحكومي؟ه .1

 ماهي آثار الشراكة االوروجزائریة على قطاع الصناعة ؟ .2

 مدى التقدم في تنفیذ السیاسات المرافقة إلنجاح الشراكة االوروجزائریة؟ ما .3

 التجارة الخارجیة الجزائریة؟ماهي انعكاسات منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى على  .4
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 قائمة المراجع

  المراجع باللغة العربیة :أوال

 الكتب: 

 

 .2008، األردن، دار أسامة للنشر و التوزیع ،االقتصاد الدولي، عثمان ،أبو حرب .1

مدخل لدراسة  العالقات االقتصادیة الدولیة مجدي، ،عادل، محمود شهاب ،احمد حشیش .2

المبادئ األساسیة الحاكمة لالقتصاد الدولي بمراعاة التطورات المستجدة الناتجة عن تنامي مظاهر 

 .2005، ، دار الجامعة الجدیدة، مصرالعولمة في نطاقه

 .2009 مصر، الدار الجامعیة، ،التجارة الخارجیةالسید محمد،  ،احمد سریتي .3

 ، الدار الجامعیة، اإلسكندریةاالقتصاد الدولي التجارة الخارجیة و التمویلكامل،  ،بكري .4

 .2001(مصر)، 

 ، الجزائر.2004، حصیلة و آفاق عصرنة الجزائرعبد اللطیف،  ،نهوبن اش .5

دار حامد للنشر و  ،اإلصالح االقتصادي و سیاسة التشغیل التجربة الجزائریة مدني، ،بن شهرة .6

 .2009األردن،  التوزیع،

التجربة الجزائریة في تنظیم التجارة الخارجیة من احتكار الدولة إلى احتكار عجة،  ،الجیالني .7

 .2007، ، دار الخلدونیة، الجزائرالخواص

، مؤسسة الوراق للنشر و التوزیع، العالقات االقتصادیة الدولیةفلیح،  ،حسن خلف .8

 .2001عمان(األردن)، 

الفتح للطباعة و النشر، مصر،  ،العالقات االقتصادیة الدولیة زینب، ،حسین عوض اهللا .9

2003. 

القاهرة دار إیجي مصر للطباعة و النشر،  ،العولمة و مستقبل االقتصاد العربي ،نبیل، حشاد   .10

 .2006 ،)مصر(

، دار المحمدیة الجزائر و المنظمة العالمیة للتجارةمحمد،  ،ناصر، متناوي ،دادي عدون .11

 .2003 الجزائر،العامة، 

دار  العولمة و التنمیة البشریة المستدامة في الوطن العربي،رعد،  ،سامي عبد الرزاق التمیمي .12

 .2008، دجلة، األردن
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مؤسسة عبد  ،التحوالت االقتصادیة العربیة و األلفیة الثالثة احمد و آخرون، ،السید النجار .13

  .2004الحمید شومان، األردن، 

 .2001، مصر الدار الجامعیة، ،قضایا اقتصادیة معاصرةالعولمة و عمر،  ،صقر .14

 ،إمكانیات تفعیل السوق العربیة المشتركة و آفاقها المستقبلیة ،علي ،عباس یوسف سراج .15

 .2013المكتبة العصریة للنشر و التوزیع، القاهرة، 

المستقبلیة في  آلیات العولمة االقتصادیة و آثارهاهیفاء،  ،عبد الرحمن یاسین التكریتي .16

 .2010األردن،  دار الحامد للنشر و التوزیع، ،االقتصاد العربي

، دار المسیرة للنشر و التوزیع االقتصاد الدولي نظریات و سیاساتعلي،  ،عبد الفتاح أبو شرار .17

 .2007و الطباعة، عمان (األردن)، 

إثراء للنشر و التوزیع، ، االقتصاد الدولي النظریة و التطبیقاتهجیر،  ،عدنان زكي أمین .18

 .2010األردن، 

، المكتب الجامعي الحدیث، مبادئ االقتصاد الدوليعمارة هشام،  ،إیمان، محمد ،عطیة ناصف .19

 .2007مصر، 

 .1998مصر،  ،دار الفكر العربي ،التكامل االقتصادي أنشودة العالم المعاصر، حسین ،عمر .20

مكتبة و مطبعة  ،اإلقلیمیة في إطار العولمةالتكتالت االقتصادیة سمیر،  ،محمد عبد العزیز .21

 .2001، مصر،اإلشعاع الفنیة

تحریر التجارة الدولیة وفقا التفاقیة الجات في مجال رانیا،  ،محمود عبد العزیز عمارة .22

 .2008مصر، دار الفكر الجامعي،  ،الخدمات

 .2010، الجزائر ، دار الهومة للطباعة و النشر،دراسات في التجارة الدولیة ،یوسف ،مسعداوي .23

مكتبة مدبولي،  الطبعة الثانیة، ،، السوق العربیة المشتركة في عصر العولمةسلیمان ،المنذري .24

 .2004 مصر،

 ،االندماج في االقتصاد العالمي و انعكاساته على القطاع الخاص في الجزائر، إكرام ،میاسي .25

 .2012 الجزائر، ،لهومة للطباعة و النشر و التوزیعدار ا

مركز دراسات الوحدة العربیة،  ،االتحاد األوروبي و الدروس المستفادة عربیا ،حسن ،نافعة  .26

  .2004 ،( لبنان) بیروت

 .1991، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،اقتصاد الجزائر مستقلةاحمد،  ،هني .27
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الدار  ،قضایا اقتصادیة معاصرة، السید محمد ،عبد الرحمن، احمد السریتي ،یسري احمد .28

 .2007، مصر، الجامعیة

 

 ماجستیر و دكتوراه مذكرات: 

 

 

غیر  مذكرة ماجستیر،  » و المؤسسات االقتصادیة الجزائریةالشراكة األجنبیة  «  ،لیلى ،اوشن .1

 ،)الجزائر (تیزي وزو ،جامعة مولود معمري فرع قانون التعاون الدولي، ، في القانون منشورة

2010/2011. 

، مذكرة  »اثر تغیر سعر الصرف على تحریر التجارة الخارجیة  «  عطا اهللا، ،بن طیرش .2

 في العلوم االقتصادیة، تخصص تجارة دولیة، جامعة غردایة (الجزائر)،غیر منشورة ماجستیر 

2010/2011. 

 ، » و دورها في تمویل قطاع المحروقات في الجزائر األجنبیةالشراكة  «  ،لیلیا ،بن منصور .3

 ،جامعة الحاج لخضر اقتصاد تنمیة،تخصص  ،علوم اقتصادیةفي غیر منشورة ماجستیر مذكرة 

 .2003/2004 ،(الجزائر)باتنة

، مذكرة  » 2005-1970عالقة الصادرات بالنمو االقتصادي خالل الفترة  «  مقران، ،بهلول .4

، )الجزائر( 3في العلوم االقتصادیة، تخصص اقتصاد كمي، جامعة الجزائر غیر منشورة ماجستیر

2010/2011. 

على ضوء اتفاق  األوروبيالتعاون الجزائري  إلطار، دراسة تحلیلیة و تقییمیة إبراهیم ،بوجلخة .5

مذكرة ماجستیر غیر منشورة في العلوم ، -دراسة تقییمیة لمجموعة من المتغیرات الكلیة –الشراكة 

 .2012/2013االقتصادیة، تخصص اقتصاد دولي، جامعة محمد خیضر، بسكرة (الجزائر)، 

دور تحریر التجارة الخارجیة في ترقیة الصادرات خارج المحروقات في  «  عبد الحمید، ،حمشة .6

في العلوم غیر منشورة ، مذكرة ماجستیر  » -دراسة حالة الجزائر-ظل التطورات الدولیة الراهنة

 .2012/2013االقتصادیة، تخصص اقتصاد دولي، جامعة محمد خیضر، بسكرة (الجزائر)، 
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تأثیر انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة على المنظومة  «  ،وردة ،خزندار .7

التحلیل و االستشراف  تخصص ،في العلوم االقتصادیةغیر منشورة  ، مذكرة ماجستیر » المصرفیة

 .2011/2012 ،(الجزائر) قسنطینة ،ماناجمنت، جامعة منتوري مدرسة دكتوراه اقتصاد و، االقتصادي

دراسة -تأثیر التكتالت االقتصادیة اإلقلیمیة على حركة التجارة الدولیة  «  عائشة، ،خلوفي .8

تخصص اقتصادیات في العلوم االقتصادیة،  غیر منشورة مذكرة ماجستیر،  » -حالة االتحاد األوروبي

 .2011/2012األعمال و التجارة الدولیة، جامعة فرحات عباس، سطیف (الجزائر)، 

غیر  ماجستیرمذكرة  ، » البعد االقتصادي للعالقات األوروبیة المغاربیة «  ،مریم ،زكري .9

 جامعة أبو بكر بلقاید، تخصص دراسات اورومتوسطیة، في العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة، منشورة

 .2010/2011 ،(الجزائر)تلمسان

،  » إلى اقتصاد السوقالتجارة الخارجیة الجزائریة من االقتصاد المخطط  «  نعیمة، ،زیرمي .10

بكر  أبيفي التسییر الدولي للمؤسسات، تخصص مالیة دولیة، جامعة  غیر منشورة مذكرة ماجستیر

 .2010/2011بلقاید، تلمسان (الجزائر)، 

دور السیاسات التجاریة في تفعیل االتفاقات التجاریة اإلقلیمیة و الدولیة  «  ،فیروز ،سلطاني .11

في العلوم  غیر منشورة ماجستیرمذكرة  ،) » الجزائر و الشراكة االورومتوسطیة(دراسة حالة 

 .2012/2013 ،)الجزائر( بسكرة ،جامعة محمد خیضر ،االقتصادیة، تخصص اقتصاد دولي

 ، مذكرة » اثر التكتالت االقتصادیة اإلقلیمیة على تحریر التجارة الدولیة «  نوال، ،شحاب .12

 (الجزائر)،3صص عالقات دولیة، جامعة الجزائرالعلوم السیاسیة، تخ فيغیر منشورة ماجستیر 

2009/2010. 

دور التكامل االقتصادي في تفعیل التجارة البینیة باإلشارة إلى بعض  «  عادل، ،شنیني .13

مذكرة ماجستیر غیر منشورة في العلوم االقتصادیة، تخصص تجارة دولیة، جامعة  ، » التجارب الدولیة

 .2010/2011ئر)،غردایة (الجزا

 مذكرة ، » اثر الجانب المالي للشراكة االوروجزائریة على االقتصاد الجزائري «  ،شهرة ،عدیسة .14

بسكرة  جامعة محمد خیضر، تخصص نقود و تمویل، ،في العلوم االقتصادیة غیر منشورة ماجستیر

،2007/2008. 
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 ، » دراسة تحلیلیة و تقییمیة التفاقیة الشراكة العربیة االورومتوسطیة «  جمال، ،عمورة .15

 الجزائرجامعة تخصص تحلیل اقتصادي،  في العلوم االقتصادیة، غیر منشورة أطروحة دكتوراه

  .2005/2006 ،(الجزائر)

، مذكرة  » اثر تحریر التجارة الخارجیة على النمو االقتصادي «  ،عبد الغفار ،غطاس .16

 جامعة قاصدي مرباح، ورقلة تجارة دولیة،تخصص   ،في العلوم االقتصادیةغیر منشورة  ماجستیر

 .2009/2010 ،)الجزائر(

غیر  مذكرة ماجستیر ، » الیورو و اتفاقیة الشراكة االورومتوسطیة «  ،إنصاف ،قصوري .17

 )،الجزائر( بسكرة ،جامعة محمد خیضر ،تخصص نقود و تمویل ،في العلوم االقتصادیة منشورة

2005/2006. 

تطور سیاسة التعریفة الجمركیة في ظل النظام التجاري متعدد األطراف و   « مداني، ،لخضر .18

، مذكرة ماجستیر غیر منشورة في العلوم االقتصادیة، تخصص  »  التكتالت االقتصادیة اإلقلیمیة

 .2005/2006تحلیل اقتصادي، جامعة الجزائر، 

المنظمة العالمیة للتجارة و انعكاساتها على قطاع التجارة الخارجیة  «  ،آیات اهللا ،مولحسان .19

اقتصاد تخصص االقتصادیة، في العلوم غیر منشورة أطروحة دكتوراه  ، » مصر -دراسة حالة الجزائر

 .2010/2011 ،)الجزائر( باتنة ،، جامعة الحاج لخضرالتنمیة

التجارة الخارجیة في الدول العربیة مع آثار تحریر تجارة الخدمات على  «  عتیقة، ،وصاف .20

في العلوم االقتصادیة، جامعة محمد غیر منشورة ، أطروحة دكتوراه  » اإلشارة إلى حالة الجزائر

 .2013/2014(الجزائر)، خیضر، بسكرة

 

 ملتقیات: 

مداخلة مقدمة ضمن ،  » االقتصاد الجزائري و مسار برشلونة « سمیر، ،میموني ،محمد  ،براق .1

سطیف  جامعة فرحات عباس، ،الملتقى الدولي حول آثار و انعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائري

 .2006نوفمبر 13/14یومي  ،)الجزائر(
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، مداخلة مقدمة  » المنظومة المالیة األوروبیة و التعاون االقتصادي العربي «  الیاس ، ،بن ساسي .2

األوروبیة، جامعة  - االقتصادي العربي كآلیة لتحسین و تفعیل الشراكة العربیةالتكامل  :للملتقى الدولي حول

 .2004ماي :9/ 8یومي  ،)الجزائر(فرحات عباس، سطیف 

،  » المنظومة المالیة األوروبیة و التعاون االقتصادي العربي « یوسف، ،قریشي ،الیاس  ،بن ساسي .3

 –االقتصادي العربي كآلیة لتحسین و تفعیل الشراكة العربیة التكامل : مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول

 .2004ماي :9/ 8یومي  ،)الجزائر(، جامعة فرحات عباس، سطیف األوروبیة

،  » أهمیة الشراكة العربیة األوروبیة في تحسین مناخ االستثمار دراسة حالة الجزائر «  فاروق، ،تشام .4

لتحسین و تفعیل الشراكة العربیة  كآلیةمداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول التكامل االقتصادي العربي 

 .2004ماي :9/ 8یومي  ،)الجزائر(، جامعة فرحات عباس، سطیف األوروبیة

مداخلة ،  » إفریقیامع دول شمال  األوروبیةحصیلة اتفاق الشراكة  « محمد، ،متناوي، محمد ،تقرورت .5

، جامعة فرحات عباس آثار و انعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائري للملتقى الدولي حولمقدمة 

  .2006نوفمبر 13/14یومي  ،)الجزائر(سطیف 

مداخلة ،  » التكامل العربي اإلسالمي ضرورة حضاریة لمواجهة التكتالت الكبرى «  الطیب، ،داودي .6

، األوروبیة–ادي العربي كآلیة لتحسین و تفعیل الشراكة العربیة مقدمة للملتقى الدولي حول التكامل االقتص

 .2004ماي 9/ 8یومي  ،)الجزائر(جامعة فرحات عباس، سطیف 

، مداخلة مقدمة للملتقى  » التكامل العربي بین خیار التخصص أو االندماج «  موسى، ،رحماني .7

، جامعة فرحات األوروبیة–لشراكة العربیة الدولي حول التكامل االقتصادي العربي كآلیة لتحسین و تفعیل ا

 .2004ماي 9/ 8یومي  ،)الجزائر(عباس، سطیف 

مداخلة مقدمة ،  » منطقة التجارة العربیة الكبرى حلم أم واقع « ،عبد الحلیم ،فضیلي كمال ، ،رزیق .8

، جامعة األوروبیة –للملتقى الدولي حول التكامل االقتصادي العربي كآلیة لتحسین و تفعیل الشراكة العربیة 

 .2004ماي 9/ 8یومي  ،)الجزائر(فرحات عباس، سطیف 

الشراكة الجزائریة األوروبیة بین واقع االقتصاد الجزائري و الطموحات  «  فارس، ،مصدور ،كمال ،رزیق .9

 محاضرة قدمت في الملتقى الوطني األول حول االقتصاد الجزائري في،  » التوسعیة القتصاد االتحاد األوروبي

 .)الجزائر(بلیدة  ،جامعة سعد دحلب ، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر،األلفیة الثالثة

مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي  ،  » الشراكة االوروجزائریة هل هي نعمة أم نقمة « سلیمة، ،رقیبة .10

یومي  ،)الجزائر(جامعة فرحات عباس سطیف  حول آثار و انعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائري

  .2006نوفمبر 13/14

،  » اتحاد المغرب العربي و الشراكة االورومتوسطیة أوجه التكامل و التباین «  عبد الوهاب، ،شمام .11

–مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول التكامل االقتصادي العربي كآلیة لتحسین و تفعیل الشراكة العربیة 

 .2004 ماي :9/ 8یومي  ،)الجزائر(، جامعة فرحات عباس، سطیف األوروبیة
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نحو اتفاقیة عربیة لتعظیم االستفادة من المناطق الحرة العربیة و تعزیز  «  عادل، ،عبد العزیز السن .12

، ورقة عمل مقدمة في  » الشراكة اإلستراتیجیة بینها في ضوء أحكام اتفاقیة منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى

 ، شرم الشیخندوة مستقبل االستثمار و التجارة في المناطق الحرة و االستثماریة و االقتصادیة العربیة

 .2010(مصر)، دیسمبر 

المتطلبات التنظیمیة للمنظمات الجزائریة المتوسطة و الصغیرة في ظل  «  سناء، ،عبد الكریم الخناق .13

ثار و انعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول آ ، » الشراكة

 .2006نوفمبر13/14یومي  ،)الجزائر( سطیف جامعة فرحات عباس، ،الجزائري

مداخلة مقدمة للملتقى الدولي  ، » محتوى الشراكة االوروجزائریة « نادیة ، ،جسار، رزیقة ،غراب .14

یومي  ،)الجزائر( جامعة فرحات عباس سطیف، آثار و انعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائري :حول

 .2006نوفمبر  :13/14

مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول  ، » اتفاقیة الشراكة األوروبیة الجزائریة «  لیلى، ،قطاف .15

یومي  ،)الجزائر(سطیف  جامعة فرحات عباس، ،آثار و انعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائري

 .2006نوفمبر13/14

المنطقة العربیة الحرة بین تحدیات الواقع و طموح  «  محمود فوزي، ،شعوبي محمد األمین، ،كماسي .16

، مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول التكامل االقتصادي العربي كآلیة لتحسین و تفعیل الشراكة  » المستقبل

 .2004ماي 9/ 8یومي  ،)الجزائر(، جامعة فرحات عباس، سطیف األوروبیة –العربیة 

انعكاسات اإلصالح االقتصادي و التكییف الهیكلي لقطاع الزراعة و  «  عمر، ،عزاوي ،احمد ،لعمى .17

الملتقى الوطني األول حول المؤسسة االقتصادیة الجزائریة و تحدیات المناخ ،  » أثره على السیاسات الزراعیة

 الجزائر.، )ورقلة قاصدي مرباح ( معةجا ،2003افریل  22/23 ،االقتصادي الجدید

مداخلة مقدمة للملتقى الدولي  ، » مشاریع التكتالت األجنبیة في المنطقة العربیة «  صالح، ،مفتاح .18

یومي  ،)الجزائر(، جامعة فرحات عباس سطیف آثار و انعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائري حول
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  تطور مؤشرات التجارة الخارجیة في الجزائر :)01الملحق رقم (

   2013 – 2003تطور المیزان التجاري من  :)01جدول رقم (

  الوحدة: ملیون دج
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الواردات من 

  السلع

الصادرات من 

  المیزان التجاري  السلع

 السنة

1047441,4 1902053,5 854612,1 
2003 

1314399,8 2337447,8 1023048 
2004 

1493644,8 3421548,3 1927903,5 
2005 

1558540,8 3979000,9 4220460,1 
2006 

1916829,1 4214163,1 2297334 
2007 

2572033,4 5095019,7 2522986,3 
2008 

2854805,3 3347636 492830,7 
2009 

344250,3 4333587,4 1321779,7 
2010 

3011807,6 5374131,3 1931629,7 
2011 

4368548,4 6217099,8 848551,4 
2012 

3907071,9 5687369,4 1780297,5 
2013 
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 الوحدة: ملیون دج                                                    2013 إلى 2003:  حصیلة الواردات من السلع من )02جدول رقم(

 المجموع

 

مواد غذائیة، 

 مشروبات، تبغ

الوقود ومواد 

  التشحیم
  مواد خام  مواد أولیة 

  منتجات
معدات 

  زراعیة

معدات 

  صناعیة
نصف     سلع استهالكیة

  مصنعة

1047441,4 207283,7 8795 49996,2 3350,6 221100,7 9958,5 383509,4 163447,3 2003 

1314399,8 259428,6 12082,5 51471,3 4711,9 262313 11999,9 512168,5 200206,1 2004 

1493644,8 263207,8 15536,5 47002 8101,1 299932,8 11723,1 620175,1 227966,4 2005 

1558540,8 276026,2 17748,4 62448,7 8779 358387,2 6968,2 619446,4 218736,9 2006 

1916829,1 343661,3 22494,8 78013,6 13880,7 492874,5 10137 695517,9 260249,4 2007 

2572033,4 507947,5 38460 81115,6 9409,5 652452,7 11269,7 988340,8 283037,6 2008 

2854805,3 425967,7 39861,5 79937,6 7262,4 738552,8 16226 1210591 335706,5 2009 

3011807,6 45087,5 71100,4 96987,2 7851,5 751436,3 25405,8 1282234 325985,7 2010 

3442501,6 717688,1 84777,4 121970 7925,4 778557 28195,7 1323143 380245,6 2011 

3907071,9 699707,6 384249,5 135091 7560,7 824361,8 25573,6 1358311 472217 2012 

436548,4 760514,7 348147,8 138155 7989,6 897861,7 40320,7 1581371 594187,4 2013 

 .17:  02/05/2015،02 : تاریخ االطالع www.ons.dz :المصدر
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  نسبة مئویة                      2013 – 2003لواردات من السلع من ): هیكل ا03جدول رقم ( 

 .17:  02/05/2015،02 : تاریخ االطالع www.ons.dz :المصدر

مواد غذائیة 

 مشروبات تبغ

الوقود ومواد 

  مواد الخام  مواد أولیة  التشحین

منتجات نصف 

  سلع استهالكیة  معدات صناعیة  معدات زراعیة  مصنعة

  

19,8 0,8 4,8 0,3 21,1 1 36,6 15,6 
2003 

19,7 0,9 3,9 0,4 20 0,9 39 15,2 
2004 

17,6 1 3,1 0,5 20,1 0,8 41,5 15,3 
2005 

17,7 1,1 3,4 0,6 23 0,4 39,7 14 
2006 

17,9 1,2 4,1 0,7 25,7 0,5 36,3 13,6 
2007 

19,7 1,5 3,2 0,4 25,4 0,4 38,4 11 
2008 

14,9 1,4 2,8 0,3 25,9 0,6 42,4 11,8 
2009 

15 2,4 3,2 0,3 24,9 0,8 42,6 10,8 
2010 

20,8 2,5 3,5 0,2 22,6 0,8 38,4 11 
2011 

17,9 9,8 3,5 0,2 21,1 0,7 34,8 12,1 
2012 

17,4 8 3,2 0,2 20,6 0,9 36,2 13,6 
2013 
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2013– 2003الواردات من السلع حسب المناطق الجغرافیة من  ):04جدول رقم (   

الوحدة: ملیون دج    

 المجموع

  بلدان أوروبیة أخرى  االتحاد األوروبي

أمریكا 

  المغرب  أمریكا الالتینیة  الشمالیة

البلدان 

  بقیة العالم  أسیا  افریقیا  العربیة

المناطق 

 االقتصادیة

1047441,4 
601269,1 130914,9 78130,2 56325,4 9302,6 32406,4 9684,8 123298,8 6109,2 

2003 

1314399,8 
719078,8 147742,2 97765,2 90369,7 12345,7 37066,3 10339 189951,5 9741,4 

2004 

1493644,8 
785302,3 180628,6 115982 98947,9 15898,9 30933,7 11082 242240,6 12628,9 

2005 

1558540,8 
847287,2 130113,3 122975,6 101777,9 17105,2 35762,2 10781 273830,9 18907,5 

2006 

1916829,1 
995184,1 143053,9 181290 126395,8 19687 43053,2 16127,3 375667,2 16369,2 

2007 

2572033,4 
1359153,8 162113,8 206637,4 179792,7 25750,6 45771,9 25832,5 545067,8 21912,8 

2008 

2854805,3 
1497010,2 234558,7 176130,1 151069,1 34761,7 79131,2 25391,9 637861,4 18891,1 

2009 

3011807,6 
1520305,7 20790,1 192318,7 192318, 7 40464 93974,8 29490,1 730613,7 16776 

2010 

3442501,6 
1793536,8 189512,5 306638,6 306638,6 50315,8 128279,4 42097,1 725758,1 29736,5 

2011 

397071,6 
242773,8 311457,5 291587,5 291587,5 62556,5 120643,5 57432,7 815080,3 30255,9 

2012 

4368548,4 
2282239,7 307875,6 283865,2 283865,2 81675,2 191474,7 47321,4 47321,4 30244,2 

2013 

 .17:  02/05/2015،02 : تاریخ االطالع www.ons.dz :المصدر  
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     2013 -2003 هیكل الواردات من السلع حسب المناطق الجغرافیة من :)05جدول رقم (

  نسبة مئویة
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 بقیة العالم

  أمریكا الشمالیة  بلدان أوروبیة أخرى  االتحاد األوروبي

أمریكا 

  الالتینیة

البلدان 

  أسیا  افریقیا  العربیة

مناطق ال

 الجغرافیة

0,6 
57,4 12,5 7,5 5,4 3,1 0,9 11,8 

2003 

0,7 
54,7 11,2 7,4 6,9 2,8 0,8 14,5 

2004 

0,8 
52,6 12,1 7,8 6,6 2,1 0,7 16,2 

2005 

0,8 
54,4 8,3 7,9 6,5 2,3 0,7 16,2 

2006 

0,9 
51,9 7,5 9,5 6,6 2,2 0,8 19,6 

2007 

0,9 
52,8 6,3 8 7 1,8 1 21,2 

2008 

0,7 
52,4 8,2 6,2 5,3 2,8 0,9 22,3 

2009 

0,6 
50,5 6,9 6 6,4 3,1 1 24,3 

2010 

0,9 
52,1 5,5 5,1 8,9 3,7 1,2 21,1 

2011 

0,8 
52,3 8 4,5 7,5 3,1 1,5 20,9 

2012 

0,7 
52,2 7 5 6,5 4,4 1,1 21,2 

2013 
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  السلع حسب مجموعة المستخدمینالصادرات من  :)06جدول رقم (

 الوحدة: ملیون دج 

 

 .17:  02/05/2015،02 : تاریخ االطالع www.ons.dz :المصدر

 

 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003  

31921 24438,3 25880,9 23405,5 8193,1 7657,3 6136,3 5327,1 4942 4749 3702,7 
مواد غذائیة، مشروبات ، 

 تبغ

 الوقود ومواد التشحیم 1850000 2276827 3355000 3895736,2 4121790,4 4970025,1 27227,5 4220106 5223836,8 5527736,5 557546,9

 مواد أولیة 756,4 408,4 370,7 1369,7 897,7 507,1 392,6 803,8 1444,2 825,8 696,6

 مواد خام 3098,9 6457,8 9433,9 12793,7 10859,7 21035,2 11909,7 6173,2 10272,9 12176,9 7953,3

 منتجات نصف مصنعة 39419,1 44311,6 47725,6 57385,1 68842,6 89308,4 50258,7 78567,6 108993,9 118126,9 115349,2

 معدات زراعیة 42,8 24,4 34,4 64,7 42,2 67,7 19,5 58,8 25,7 92,1 30,9

 معدات صناعیة 2290,8 3582,7 2642,7 3162,6 3188,9 4334,5 3075,4 2235,1 2561,1 2493,5 2269,4

 سلع استهالكیة 2742,8 1087 1398,9 3161,9 2405,4 2084,4 3559,4 2237,4 1115,7 1479,5 1332,5
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  تطور هیكل الصادرات حسب المناطق الجغرافیة   :)07جدول رقم (

 نسبة مئویة      

 .17:  02/05/2015،02 : تاریخ االطالع www.ons.dz :المصدر

 

 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003  

 االتحاد األوروبي 59 54,7 55,6 52,5 43,6 52,2 51,3 49,1 50,8 55,3 63,5

بقیة الدور األوروبیة  5,1 4,8 4,3 3,8 3,6 4 5 5,8 5,9 4,6 3,7

 األخرى

 أمریكا الشمالیة 25,6 28 28 33,8 37,8 30,6 28,3 29,4 26,7 22,1 13,7

 أمریكا الالتینیة 5,3 7 7 4,5 4,4 3,8 4,1 4,6 5,8 5,9 5

 الدول العربیة 1,4 1,3 1,3 1,1 0,8 1 1,2 1,2 1,1 1,3 1,2

 افریقیا 0,1 0,1 0,1 0 1,1 0,5 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2

 اسیا 2,5 2,7 2,7 3,4 7,1 5,8 7,8 7,4 7,4 7,7 8,5

 بقیة العالم 0 0,1 0,1 0 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1
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  يتطور المبادالت التجاریة الجزائریة مع االتحاد األوروب :)02الملحق رقم (

  بيو ): تطور الواردات من السلع مع االتحاد األور 01الجدول رقم (

  نسبة مئویة                                                                                                      

  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013    

  52.2  52.3  52.1  50.5  52.4  52.8  51.9  54.4  52.6  54.7  57.4  األوروبياالتحاد 

  47.8  47.7  47.9  47.6  472  47.2  47.1  45.6  47.4  45.3  42.7  بقیة الدول األخرى

  
  .   13: 05، 02/05/02 : تاریخ االطالع،  www.ons.dz :المصدر
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  2014-2010 فترةالمبادالت التجاریة بین االتحاد األوروبي والجزائر خالل ال :)2جدول رقم(

 الوحدة: ملیون أورو

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  .   13: 05، 02/05/02 : ، تاریخ االطالع www.ons.dz :المصدر

  

  

   صادرات االتحاد األوروبي واردات االتحاد األوروبي

2014 2013 2012 2011 2010 2014 2013 2012 2011 2010  

المواد  1,768 2,894 2,383 2,363 3,079 30 110 68 102 80

الغذائیة 

و 

 الحیوانیة

مواد  466 462 508 553 618 83 99 116 73 69

 امالخ

الوقود  647 914 2,410 2,247 1,248 20,328 27,173 32,023 31,391 28,421

المعدني، 

مواد 

 التشحیم

منتجات  64 89 224 232 167 0 2 0 0 0

حیوانیة 

 و نباتیة

مواد  2,075 2,286 2,609 2,923 3,015 284 316 421 300 687

 كیمیائیة

سلع  3,319 3,687 4,345 4,340 4,696 115 87 56 44 41

 صناعیة

32 44 62 43 47 8,706 

 

أجهزة و   6,255 6,080 7,657 7,995

معدات 

  النقل

  المجموع 14594 16412 20136 20653 21529 20887 27830 32746 31954 29330
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  2014-2010 المبادالت التجاریة بین االتحاد األوروبي والجزائر خالل الفترةیكل ه :)3جدول رقم(

 نسبة مئویة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Source: European commission, European Union trade in goods with Algeria, Directorate general for trade, p. 8. 

  

   صادرات االتحاد األوروبي واردات االتحاد األوروبي

2014 2013 2012 2011 2010 2014 2013 2012 2011 2010  

ئیة و المواد الغذا 12.11 17.63 11.83 11.44 14.30 0.14 0.40 0.21 0.32 0.27

 الحیوانیة

 مواد الخام 3.19 2.82 2.52 2.68 2.87 0.40 0.36 0.35 0.23 0.24

الوقود المعدني،  4.43 5.57 11.97 10.88 5.80 97.32 97.64 97.79 98.24 96.90

 مواد التشحیم

منتجات حیوانیة  0.44 0.54 1.11 1.12 0.78 0 0.007 0 0 0

 و نباتیة

 مواد كیمیائیة 14.22 13.99 12.96 14.15 14 1.36 1.14 1.29 0.94 2.34

 سلع صناعیة 22.74 37.04 21.58 21.01 21.81 0.55 0.31 0.17 0.14 0.14

أجهزة و معدات   42.86 37.05 38.03 38.71 40.43 0.23 0.15 0.19 0.14 0.11

  النقل
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  2014-2010صادرات الجزائر لالتحاد األوروبي خارج قطاع المحروقات خالل الفترة  تطور :)4جدول رقم (

 نسبة مئویة

  

  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

الصادرات خارج 

  المحروقات

2.28  2  1.86  1.94  2.86  

  

Source: European commission, European Union trade in goods with Algeria, Directorate general for trade, p. 8. 

  الزراعیة المبادالت التجاریة االوروجزائریة من المنتجات:)5لجدول رقم (

  الوحدة: ملیون أورو

 

  واردات االتحاد األوروبي  صادرات االتحاد األوروبي  

  2014  2013  2012  2011  2010  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

  76  100  64  111  28  3.604  3.196  2.842  3.156  2.007  زراعیةمنتجات 

Source: European commission, European Union trade in goods with Algeria, Directorate general for trade, p. 8. 
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  ة من المنتجات الصناعیةالمبادالت التجاریة االوروجزائری :)6جدول رقم (

  الوحدة: ملیون أورو

 

  واردات االتحاد األوروبي  صادرات االتحاد األوروبي  

  2014  2013  2012  2011  2010  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

منتجات 

 صناعیة

3.319 

 

3.687 4.345 4.340 4.696 115 

 

87 

 

 

56 44 41 

 

Source: European commission, European Union trade in goods with Algeria, Directorate general for trade, p. 8. 

  2014-2010صادرات الجزائر لالتحاد األوروبي خارج قطاع المحروقات خالل الفترة  تطور :)7جدول رقم (

 الوحدة: ملیون أورو    

  

  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

الصادرات خارج 

  المحروقات

656  697  718  573  898  

  .European commission, European Union trade in goods with Algeria, Directorate general for trade, p,p. 5 : المصدر 
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  2013 - 2007مؤشر أسعار المستهلك خالل الفترة  :)8جدول رقم (

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنة

المؤشر 

العام 

  لألسعار

118.24  123.89  131.10  136.23  142.39  155.10  160.11  

  3.30  8.90  4.50  3.90  5.70  4.90  3.70  %التغیر 

  

  .15: 00، 09/05/2015 :تاریخ االطالع  ،www.ons.dz/-prix-a-la consommation-.html   :المصدر                        

  

  

  

  

  

 


