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 الفاضلة،كم مه العلم إذا وفر حظكم مه األخالق ظال ٌضركم ضعف ح "

وإن حاجتها إلى الفضائل  والفضائل،فإن أمتكم فً حاجة إلى األخالق 

 ألوها ما سقطت هري السقطة الشىٍعةأشد و أوكد مه حاجتها إلى العلم ،

 مه وقض فً العلم، ولكه مه وقض فً األخالق  .  " 

 

 براهٍمًالشٍخ البشٍر اإل 

 عالمة جزائري

 .692عٍىن البصائر ص
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 ٔانصالج ٔانسالو عهى أششف انًشسهٍٍ دمحم  انحًذ هلل سب انعانًٍٍ

 ملسو هيلع هللا ىلص .

ْزا  إلَجاصٕفٍمّ عهى ت ِٔأشكش فٍّ،طٍثا يثاسكا  كثٍشاحًذا أحًذ هللا 

 .انثحث

تانشكش انجضٌم نألستار  وٌشكش انُاط ال ٌشكش هللا، أتمذى يٍ ال ث

عهى إششافّ َٔصائحّ  ٌٕسفً سشٍذ األستار انذكتٕسانًششف 

 عهى رنك عهى تٕاضعّ ٔخذيتّ نهعهى. ٔتٕجٍٓاتّ، ٔصٌادج

ٔأشكش األساتزج انكشاو انًُالشٍٍ عهى تفضهٓى ٔلثٕنٓى يُالشح ْزا 

 ث.انثح

 ٔأشكش كم انعائهح انكشًٌح ٔعهى سأسٓى انٕانذ ٔانٕانذج أطال 

 .األخٕج ٔاألخٕاخٔتٍ ٔاالا انضٔجح ا تانعافٍح ًٔهللا  فً عًشْ

عهى إَجاص  يٍ تعٍذأٔ يٍ لشٌة إنى كم يٍ أعاًَُ تانشكش  وكًا أتمذ

 ْزا انثحث.

 

 .انحًذ هلل
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 ٔانصالج ٔانسالو عهى أششف انًشسهٍٍ دمحم  انحًذ هلل سب انعانًٍٍ

 ملسو هيلع هللا ىلص .

 

انٕانذج انٕانذ ٔ إنى  ملسو هيلع هللا ىلص إنى انشحًح انًٓذاج سٍذ انخهك دمحم 

زاٌ سٓشا عهى انه انكشًٌح أطال هللا فً عًشْا تانًعافاج انذائًح

عهى  صٔجتً انعضٌضجانذسجح يٍ انعهى إنى  ِْزٔصٕنً إنى 

جذي إنى  ٔسعاِ آدو عثذ انجهٍم حفظّ هللا ًتٓا، ٔاتُيساعذ

 .جذتً

 .عائهح انٔأخٕاتً ٔكم  إنى إخٕتً

 ٌزكشْى.ركشْى ٔنكٍ انمهة يٍ نى ٌستطٍع انمهى إنى كم 

 ٔاألخالق.َشش انعهى إنى كم انعايهٍٍ يٍ أجم 

 

 .اْذي ْزا انعًم                                                
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.ادلقدمة    

 

 أ
 

 .المقدمة

اقتصادايت الدول ، فال ميكن ألي دولة تعترب التجارة اخلارجية من القطاعات احلساسة اليت ذلا دور مهم يف     
أن تعيش يف عزلة عن العامل ، وىذا ما أدى اىل بروز نظرايت تربر أسباب قيام التجارة بٌن الدول من منطلق 

 التقليدية الكالسيكية اىل النظرايت واالجتاىات احلديثة .العمل ، بدءا من النظرايت التخصص وتقسيم 

 و ، القتصادايت دول العامل التجارة اخلارجية القوة الدافعة لتحريك عجلة النمو والتنمية االقتصادية كما تعترب  
 يف االستقرارادلتمثلة يف حتقيق االسرتاتيجيات ادلتبعة لبلوغ رلموعة من األىداف  ذا من خالل السياسات وى

 موازين يف العجز ختفيف كذا و التضخم و البطالة زلاربة لموارد االقتصادية، ول األمثل االستخدام األسعار، و
اليت تسمح بتحقيق التنمية االقتصادية  االقتصادي النمو معدالت أعلى حتقيق من األخًن يف لتتكمن ادلدفوعات،

 كما يصفها اسرتاتيجيةواما  اما محائية انفتاحيو والسياسات واالسرتاتيجيات التجارية اما  ىذه تكون و ،ادلنشودة
  Paul Krugman  . 

ادلتزايد حنو إزالة احلواجز العودلة واالجتاه  يفادلعاصرة اليت ميزت العامل  وادلتمثلة  االقتصادية ويف ضل السياسات    
 على عتمادالوا االنفتاح من مزيد إىلالعراقيل اليت تعيق حرية التجارة الدولية ، اليت تسعى  والقيود اجلمركية و

 السلع إنتاج ذلا تتيح معينة اقتصادية مبقومات دولة كل تتميز حيث النسبية، ادليزة وفلسفة السوق اقتصاد
 نظمةدل وابعتبار حرية التجارة العادلية اذلدف األساسي  الدول، من غًنىا من أفضل أبسعار وجودة واخلدمات

حتريك عجلة النمو  إىل يؤدي شلا دون عوائق واخلدمات السلع ابنسياب الذي يتم من خاللو العادلية التجارة
 .والتنمية االقتصادية 

يف ضل تبنيها لسياسة جتارية  ، ائر لالندماج يف النظام التجاري العادليويف اطار التحرر التجاري تسعى اجلز    
م ،و اتفاق الدخول اىل ادلنطقة  5002من خالل توقيع على اتفاق الشراكة مع االحتاد األورويب  سنة  حتررية ،

م ، ابإلضافة اىل زلاولتها االنضمام اىل ادلنظمة العادلية للتجارة ، و ىذا بغرض 5002التجارة العربية احلرة  سنة 
 وادلتمثل يف التنمية االقتصادية . حتقيق اذلدف ادلنشود

كما تعددت اآلراء و األفكار حول موضوع حترير التجارة اخلارجية ودوره يف النمو والتنمية االقتصادية فمنهم من    
عزيز كفاءة ختصيص ادلوارد وحتقيق وفورات من خالل تيرى ارنابية حترير التجارة على النمو والتنمية االقتصادية 

يف التطور التكنولوجي شلا  ادلساذنةع ادلنافسة يف األسواق احمللية والدولية و تسهيل نشر ادلعرفة و احلجم و تشجي
، ومنهم من لو رأي مناقض و معارض يتمثل يف يسمح برفع معدالت النمو االقتصادي و حتريك عجلة التنمية  

 قتصادية.اليت ميكن أن تنجم عن حترير التجارة على النمو و التنمية االاألضرار 
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 ب

 

 يلي : بناءا على ىذه اجلدلية ميكن ابراز معامل اشكاليتنا كما

 شكالية:اإل
ىذا من خالل تسارع التنمية االقتصادية، و  النمو شلا سبق يتضح أذنية دور التجارة اخلارجية يف عملية  

االحتاد األورويب و ادلنظمة الدول لتحرير التجارة اخلارجية والدخول يف اتفاقات دولية مثل اتفاق الشراكة مع 
 العادلية للتجارة ، وعليو ميكن طرح االشكالية التالية :

يف ظل  على عملية التنمية االقتصاديةكأداة من أدوات السياسة التجارية ة  اخلارجي جارةرير التما أتثًن حت
 ؟ انضمام اجلزائر إىل ادلنظمة العادلية للتجارة 

  األسئلة الفرعية:
 االشكالية السابقة  ميكن طرح بعض التساؤالت التالية :على بناءا  

 ماىي العالقة بٌن حترير و  ادلنبثقة عنها ؟و السياسات  التجارة اخلارجية وما ىي أىم النظرايت ما مفهوم
 التجارة اخلارجية و عملية النمو و التنمية االقتصادية ؟

 ىو دور كل من االتفاقية  ؟و ماضل التطورات االقتصادية العادلية  يف اخلارجيةىو زلتوى حترير التجارة  ما
 رساء حرية التجارة الدولية ؟إادلنظمة العادلية للتجارة يف  العامة للتعريفات و التجارة )اجلات ( و

 ىداف ادلزااي و األ ما ىي االصالحات اليت عرفتها التجارة اخلارجية اجلزائرية من التقييد اىل التحرير ؟ و ماىي
 ؟اليت ميكن أن رننيها االقتصاد الوطين من جراء االنضمام إىل ادلنظمة العادلية للتجارة

 ادلنظمة العادلية  انضمام اجلزائر إىلأتثًن االنفتاح التجاري على التنمية االقتصادية يف ظل  كيف ميكن
 ؟للتجارة

 

 الفرضيات:

 التالية:ضع الفرضيات و  قصد معاجلة االشكالية ادلطروحة حاولنا

 خيار للجزائر فيها  حترير التجارة اخلارجية من ادلسلمات اليت ال اخنراط اقتصادايت الدول يف ديناميكية يعترب
 االقتصادية.أذنية يف عملية النمو والتنمية دلا ذلا من 

 وانفتاح اجلزائر على االقتصاد العادلي ، يؤدي اىل خلق نوع من الضغط  اخلارجية التجارة حتريريف  التوسع نإ
 .والقيود على مستوى النمو والتنمية  

  التجاري يساىم يف تسهيل اندماج اجلزائر يف االقتصاد العادلي ان اتباع منهجية التوازن بٌن التقييد و االنفتاح
 وىذا ما يسمح بتحقيق ادلكاسب التنموية ادلسطرة .
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  سيحقق ذلا بعض ادلزااي على ادلدى القصًن وادلتوسط اال أن  دلنظمة العادلية للتجارةا ىلإ انضمام اجلزائرإن
 .األىداف الرئيسية ميكن حتقيقها على ادلدى البعيد

 أهداف الدراسة:

 :ميكن حتديد أىداف ىذا البحث كمايليسبق ما   خالل شلا

  التجارة اخلارجية ، و السياسات التجارية ادلنبثقة عنها .االطالع على أىم النظرايت اليت مرت هبا 

  حتليل العالقة بٌن التجارة اخلارجية و النمو والتنمية االقتصادية وابراز أراء ووجهات نظر الباحثٌن كل حسب
 أفكاره.

 ءا من تجاري الدويل يف اطار حترير التجارة اخلارجية بدطات اليت مر هبا النظام العلى أىم احمل طالعاال
 (OMC)اىل ادلنظمة العادلية للتجارة  )اجلات (االتفاقية العامة للتعريفات و التجارة

  من مرحلة احتكار الدولة للتجارة التعرف على أىم احملطات اليت مر هبا النظام التجاري يف اجلزائر بدءا
 ىل مرحلة حتريرىا.إاخلارجية 

  االقتصاد الوطينادلفاوضات بٌن اجلزائر و ادلنظمة العادلية للتجارة و انعكاساهتا على  مساراالطالع على . 

  تقييم فعالية سياسة التحرر التجاري على التنمية االقتصادية ضمن مسار انضمام اجلزائر اىل ادلنظمة زلاولة
 العادلية للتجارة .

  :الموضوع اختيار أسباب 

 دعتنا اىل البحث يف ىذا ادلوضوع يف النقاط األتية :ميكن ارناز األسباب اليت 

 . طبيعة التخصص و الرغبة يف معاجلة ادلواضيع ذات الصلة ابلتجارة الدولية 

 . يعترب ىذا ادلوضوع من مواضيع الساعة حيث يستقطب كافة ادلختصٌن يف قطاع التجارة اخلارجية 

  النمو والتنمية االقتصادية .عملية الدور ادلهم الذي تلعبو التجارة اخلارجية يف 

 
 نطاق الدراسة:

خصصنا الدراسة ابالقتصاد اجلزائري ، أما  ففي االطار ادلكاين ،حددت دراسة ادلوضوع يف اطار زماين ومكاين   
على األاثر اليت ترتبت و سترتتب على التجارة اخلارجية نتيجة عملية التحرير  االطار الزماين فقد مت حتديده بناءا

 م.4102من جهة و مسار انضمام اجلزائر اىل ادلنظمة العادلية للتجارة من جهة أخرى وىذا اىل غاية سنة 
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 الدراسات السابقة:
 :يلي ماىذا ادلوضوع نذكر منها  يف دراساتعدة أجريت  لقد

 الصادرة  ) للتخطيط العريب ادلعهد (أمحد الكوزا الصادرة عن رللة جسر التنمية  هبا قام اليت الدراسة
، واليت حاول من خالذلا ابراز تطور نظرية 4112  سنة”  االقتصادي والنمو اخلارجية التجارة”  بعنوان

ونظرايت التجارة  التجارة اخلارجية ،والعالقة بٌن النمو والتجارة اخلارجية ، ابإلضافة اىل دور الدولة
احلديثة ، ليتوصل الباحث اىل دور الدولة اإلرنايب يف حتديد العالقة السليمة بٌن التجارة اخلارجية والنمو 

 .االقتصادي 

  الدولية التجارة حترير أثر"  بعنوان,  4102من جامعة سطيف سنة  سعودي اميانمذكرة ماجستًن للباحثة 
 -0992 (الفرتة من اخلليجي التعاون رللس لدول ةيقياس دراسة النامية الدول يف االقتصادي النمو على

ىو أثر حترير التجارة الدولية  واليت حاولت من خالىا الباحثة االجابة على االشكالية االتية : ما ،)4101
يد للنمو على النمو االقتصادي يف الدول النامية ؟ واليت توصلت من خالذلا أن حترير التجارة ليس احملدد الوح

تؤثر فيو عدة عوامل ، كما أن أاثر التحرير ختتلف من دولة اىل أخرى كل حسب االقتصادي ، وادنا 
 خصوصياهتا االقتصادية .

  بعنوان أثر حترير التجارة اخلارجية  4119مذكرة ماجستًن للباحث عبد الغفار غطاس من جامعة ورقلة سنة
، وقد توصل الباحث 4112اىل 0991لفرتة ادلمتدة بٌن على النمو االقتصادي ، وغطت ىذه الدراسة ا

اىل ضرورة حترير التجارة اخلارجية  ابإلضافةاىل أذنية العالقة بٌن التجارة اخلارجية والنمو االقتصادي ، 
 ألذنيتها يف التنمية االقتصادية .

   ابلنمو الواردات سياسة عالقة بعنوان  ،4112من جامعة ورقلة سنة  مسغوين مىنمذكرة ماجستًن  للباحثة 
 حتليل خالل من الباحثة توصلت ،لقد)0991-4110( بٌن ادلمتدة الفرتة يف الوطين لالقتصاد الداخلي

 البنية أتسيس و تشكيل يف كبًنًا دورًا لعبت الواردات أن إىل االقتصادي، النمو على الواردات أثر و دور
 .وادلساذنة يف التنمية االقتصادية  لالقتصاد التحتية

  4112صواليلي صدر الدين بعنوان النمو والتجارة الدولية يف الدول النامية سنة أطروحة الدكتوراه للباحث، 

واليت توصل من خالذلا أن العالقة بٌن التحرر التجاري والنمو االقتصادي ال ميكن أن تكون ارنابية اال اذا 
 مالئمة . اقرتنت بسياسة اقتصادية

  بعنوان ترشيد السياسات التجارية  4100مذكرة ماجستًن للباحثة شيخي حفيظة من جامعة تلمسان سنة
،واليت توصلت من خالذلا )ادلنظمة العادلية للتجارة (من أجل االندماج االرنايب للجزائر يف االقتصاد العادلي 

 يس خيار اسرتاتيجي وادنا دتليو الظروف االقتصادية الباحثة اىل أن االنضمام اىل ادلنظمة العادلية للتجارة ل
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 اقتصادىا من أجل اندماجها االرنايب يف االقتصاد  وأتىيلالعادلية ، وعلى اجلزائر ترشيد سياساهتا التجارية    
 .العادلي 

 . االقتصادي والنمو التجاري  التحرير بٌن العالقة عاجلت متعددة وكتب ومقاالت دراسات ايل ابإلضافة
 منهجية الدراسة:

عدم صحة الفرضيات ، و لتحقيق أىداف الدراسة ،  صحة أو إلثباتعن االشكالية ادلطروحة و  لإلجابة
سنعتمد على ادلنهج التارخيي لتبيان أىم ادلراحل اليت مرت هبا سياسات التجارة اخلارجية اجلزائرية، وادلنهج الوصفي 

سلتلف  تقييمىل ادلنظمة العادلية للتجارة  و إلعرض كل مراحل ادلفاوضات اليت أجرهتا اجلزائر النضمامها  التحليلي
  . و االنعكاسات على التنمية االقتصادية اآلاثر

 :هيكل البحث

 فصول رئيسية ىي: ثالثةىل إالبحث  قسمنازلتوى ىذه الدراسة  لتحليل
 سياسات  ابإلضافةم النظرايت ادلفسرة ذلا و ىأتجارة اخلارجية و لل االطار ادلفاىيميول: يتناول الفصل األ

 .التجارية و متطلبات التنمية االقتصادية يف ضل حترير التجارة اخلارجية

 اىل حترير  ابإلضافةزلتوى حترير التجارة اخلارجية يف ضل التطورات االقتصادية العادلية :يتناول  ينالفصل الثا
 .ادلنظمة العادلية للتجارة  طار االتفاقية العامة للتعريفات التجارة والتجارة اخلارجية يف ا

 التجارة اخلارجية اجلزائرية من االحتكار اىل التحرير ومسار انضمام اجلزائر اىل  يتناول: الثالث لفصلا
قتصادية ضمن ادلنظمة العادلية للتجارة واالاثر واالنعكاسات احملتملة لسياسة التحرر التجاري على التنمية اال

 .مسار انضمام اجلزائر اىل ادلنظمة العادلية للتجارة  
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 تمييد:

نظرا ألنبيتو يف عملية النمو والتنمية وذلك  ،من القطاعات االقتصادية األساسيةيعد قطاع التجارة اػبارجية      
االقتصادية ، ولقد حضي موضوع التجارة اػبارجية ابىتمام اؼبفكرين واؼبنظرين لعلم االقتصاد من خالل نظرايت 

التجارة اػبارجية ىي  الذي يرى أن، يف القرن السابع عشربداية من الفكر التجاري  ،متعددة ودراسات وأحباث
وبعدىا توالت النظرايت اؼبفسرة  ،ي تقاس بو قوة الدولة ذالوسيلة اؼبناسبة للحصول على اؼبعدن النفيس وال

 .النظرايت اغبديثة إذلوصوال  واؼبتمثلة يف النظرايت الكالسيكية و النيوكالسيكية للتجارة اػبارجية
ذباه  العوؼبة واالاؼبتمثلة يف و ،اليت ميزت العادلكرب نتيجة لألوضاع أوقد ظهرت أنبية التجارة اػبارجية بشكل     

اعبديد ىذه اؼبتغَتات اليت فرضها النمط ل تعيق حرية التجارة الدولية ،ويف ظاغبواجز اليت  إزالة اؼبتزايد كبو
الدول ضرورة االندماج يف االقتصاد الدورل ، وذلك من خالل تطبيق للعالقات االقتصادية الدولية ، أدركت 

 سياسة االنفتاح التجاري كوسيلة من وسائل ربقيق التنمية االقتصادية اؼبنشودة.

، الدوليةل ربرير التجارة ظدية يف خبصوص موضوع النمو التنمية االقتصا بُت االقتصاديُت تعددت اآلراءكما    
ن لو رأي ـبتلف يتمثل يف األضرار  فمنهم من يرى اهبابية ربرير التجارة على النمو والتنمية االقتصادية ، ومنهم م

التنمية االقتصادية.النمو و اليت يبكن أن تنجم عن ربرير التجارة على   
اآلتية:اؼبباحث  إذلالفصل  تقسيم ىذايبكن  ،سبق من خالل كل ما      

 .وأىم النظرايت اؼبفسرة ؽباللتجارة اػبارجية  ؼبفاىيميا اإلطار:  املبحث األول -
 .بُت اغبرية والتقييد سياسات التجارة اػبارجية: املبحث الثاين -
 ل ربرير التجارة اػبارجية. ظ التنمية االقتصادية يف :املبحث الثالث -
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 .وأىم النظريات المفسرة ليا الخارجية لمتجارةلمفاىيمي ااإلطار ول: المبحث ال 
التوسع الكبَت يف النشاط  لظ يف اذى و ،يف أي اقتصادمن القطاعات اؼبهمة التجارة اػبارجية  تعترب 

اىتمام اؼبفكرين ؼبوضوع التجارة اػبارجية منذ بداية القرن السابع  إبراز، كما يبكن العادلاالقتصادي الذي يشهده 
 .تفسَت التجارة اػبارجية  علىتعاقبت  النظرايت اليتمن خالل عشر 

 اػبارجية.الفكرية اؼبتعلقة ابلتجارة  اعبوانب النظرية و سوف كباول إبراز ـبتلف سبق،ما ءا على بنا

 .التجارة الخارجية ماىية ول:المطمب ال 
الدولية ، فال يبكن تصور قيام دولة ما تعترب التجارة اػبارجية األساس الرئيسي ؼبنظومة  للعالقات االقتصادية      

التجارة اػبارجية زبتص بدراسة فان اؼبنطلق  ادبمارسة مبادالهتا التجارية دبعزل عن الدول األخرى، ومن ىذ
 .ل ربقيق مكاسب متبادلة، يف ظ بُت دول العادل للسلع وػبدمات اؼبتبادل عتماداال
 :مفيوم التجارة الخارجية  أوال

 : ما يليمن خالل  اؼبفاىيميبكن إبراز أىم  حول تعريف التجارة اػبارجية وتعددت اآلراء 
"أىم صور العالقات االقتصادية اليت هبري دبقتضاىا تبادل  أبهنااترىبيا  التجارة اػبارجيةعرفت  :ولاأل التعريف . أ

 1." وارداتالسلع واػبدمات بُت البلدان يف شكل صادرات و 
تص بدراسة اؼبعامالت فروع علم االقتصاد الذي ىب أىم" التجارة اػبارجية أبهنا تعرف الثاين: التعريف . ب

سياسات ال بُت الدول اؼبختلفة فضال عن االقتصادية الدولية، فبثلة يف حركة السلع واػبدمات ورؤوس األمو 
 2."اؼبختلفة ولالسلع واػبدمات ورؤوس األموال بُت الد العادل  للتأثَت يف حركات التجارة اليت تطبقها دول

بُت  وكذلك"عبارة عن تبادل السلع واػبدمات بُت الدول ، أبهنايبكن تعريف التجارة الدولية  :الثالث التعريف . ت
عبارة عن منظومة  أبهنا أعمقعلى اؼبستوى الدورل ، كما يبكن تعريفها على كبو  واألشخاصالشركات 

 3.التجارة اػبارجية لبلدان العادل كافة"النقدية اليت تتكون من ؾبموع  -العالقات السلعية 

حيث قبد أهنا كانت  الدول، بُت العالقات االقتصادية يف جوىرية مسألة اػبارجية التجارة تعترب :الرابع التعريف . ث
 أهنا ،كما الدول بُت التقارب أسباب أىم تعد فإهنا اغباضروقتنا  يف  أما اغبروب، من أسباب سبًبا اؼباضي يف

 التوزيع منافذالقدرة على توسيع لك ذإذل  إضافة اػباصة دبواردىا تنتج فبا أكثر أن تستهلك الدول ؽبذه تسمح
 4يف األسواق. منتجاهتا  لبيع

                                                           
 .13،ص:2002األوذل ، ةحسام علي داود وآخرون  ،اقتصادايت التجارة اػبارجية، دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع  ،عمان،  الطبع 1
 .8:، ص2009التجارة اػبارجية، مؤسسة رؤية للطباعة والنشر، مصر، الطبعة األوذل، اقتصادايت ، السيد دمحم أضبد السرييت2
 .09، ص: 2010دمحم دايب  ، التجارة الدولية يف عصر العوؼبة ، دار اؼبنهل اللبناين للدراسات والتوثيق ، بَتوت، الطبعة األوذل، 3

LASARY, le commerce international à la portée de tous, ouvrage imprimé à compte d’auteur, 2005. Page 12.4  
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التعريف اػبامس :تعرف التجارة اػبارجية أبهنا سبثل " حركة السلع واػبدمات بُت الدول اؼبختلفة حبيث تشمل  . ج
 5" األموالاغبركات اػبارجية لرؤوس 

 :ما يلي إضافةمن خالل التعاريف السابقة يبكن      

وهتتم بدراسة اؼببادالت الدولية  الدولية ،ؼبنظومة العالقات االقتصادية  الرئيسياألساس التجارة اػبارجية تعترب      
بُت  ربقيق اؼبنفعة اؼبتبادلة دف هب ، بُت أشخاص طبيعيُت أو معنويُت اإلنتاجو ـبتلف عناصر  من سلع وخدمات

 .البلدان

 كمايلي :التجارة الدولية   الفرق بُت التجارة اػبارجية ومن خالل اؼبفاىيم السابقة يبكن ربديد    
 اؼبنظورة الصادرات والواردات يشمل الضيق، الذي دبعناىا اػبارجية التجارة على اػبارجية التجارة مفهوم يطلق -

 .فقطاؼبنظورة  وغَت
 والواردات الصادرات يشمل ،الذي الواسع ابؼبعٌت اػبارجية التجارة على فيطلق الدولية التجارة مصطلح  أما -

 .األموال لرؤوس الدولية واغبركة لألشخاص الدولية واؽبجرة اؼبلموسة وغَت اؼبلموسة
 األموال ورؤوس األشخاص حركة إليها مضاف اػبارجية التجارة تشمل الدولية التجارة أن القول يبكن وعليو      

 : تشمل بذلك وىي
 اؼبلموسة؛ السلعية الصادرات والوارداتالتبادل الدورل السلعي والذي يشمل  -
 اؼبلموسة؛ غَت الواردات و الصادراتالتبادل  الدورل اػبدمي  -
 العادل؛ دول بُت األفراد تنقالت أي الدولية اؽبجرة -
 6؛األموال لرؤوس الدولية اغبركات -
 األطرافالتوافق البيئي  وىو أحد منجزات "جولة األرجواي" الثامنة للمفاوضات التجارية اؼبتعددة  -

 . 2002اليت مت إطالقها يف أول يناير 

 

 

 

 

                                                           
 .14:حسام علي داود وآخرون  ،مرجع سابق ،ص 5
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 أىمية التجارة الخارجية ثانيا :
من  أو، ؿبليا  نتاجهاإيبكن  نبية التجارة اػبارجية من خالل ما توفره لدول العادل من سلع وخدمات الأتكمن     

يف زايدة رفاىية  ا ما يساىمذوى، احمللي   اإلنتاجخالل ما ربصل عليو من اػبارج بتكلفة أقل نسبيا من تكلفة 
 .د اؼبتاحة توسيع قاعدة االختيارات يف ما ىبص ؾباالت االستهالك واالستثمار وزبصيص اؼبوار الدول من خالل 

 :خالل اجملاالت التالية التجارة اػبارجية يف اغبياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية من  أنبيةويبكن حصر     
 االقتصادي: المجال )أ

 أنبية التجارة اػبارجية يف اغبياة االقتصادية من خالل مايلي: إبرازيبكن           

تعزيز عملية  لبناء اقتصادايت قوية وا ذو التطور التقٍت اغباصل وى األساسيةنقل التكنولوجيا واؼبعلومات  -
 ؛التنمية الشاملة

 7؛التوازن بُت كميات العرض والطلبا من خالل ذربقيق التوازانت السوقية احمللية وى -
وابلتارل زايدة  أجنيبمال  رأساغبصول على مكاسب يف صورة  إذليؤدي  ا ماذتشجيع الصادرات وى -

 ؛االستثمار
 8؛ا على قدرة الدول اإلنتاجية والتنافسية يف السوق الدوليةتعترب مؤشر  -
ا ما يساىم يف رفع  ذىالسوق احمللية و عن  اإلنتاجيالفائض  لتصريف منفذاتعترب التجارة اػبارجية  -

 ؛ األجنيبرصيد اؼبيزانية من الصرف 
التخصص الدورل  ؼببدأا نتيجة ذأبقل تكلفة وى توفَت العديد من اؼبنتجات االستهالكية للمستهلك احمللي -

 9.وتقسيم العمل 
 االجتماعي: لمجالا )ب

 10مايلي :ربقيق  تكمن أنبية  التجارة اػبارجية يف اجملال االجتماعي  يف         
زايدة رفاىية األفراد  إذلا ما يؤدي ذاالستهالك واالستثمار وىتوسيع قاعدة االختيار فيما ىبص ؾباالت    -

 ؛واجملتمعات 
 ؛ابألذواقاغباجات واالرتقاء  وإشباعربقيق كافة الرغبات    -
 اليومية؛مبط اغبياة  اؼبتزايد للتجارة اػبارجية على التأثَت   -
 ؛ا نتيجة للتغيَت يف البنية االقتصاديةذيف البنية االجتماعية وىربقيق التغَتات الضرورية    -

                                                           
 .57مرجع سابق،ص: ،رعد حسن الصرن 7
 .61،ص:0222رشاد العصار و آخرون  ،  التجارة اػبارجية ،دار اؼبسَتة  للنشر والتوزيع ،عمان،  8
 .373،ص:0222النظرية  االقتصادية ، الدار اعبامعية للطباعة والنشر، مصر ، عبد اؼبطلب عبد اغبميد ، 9

 .63رشاد العصار و آخرون ،مرجع سابق،ص: 10
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 الدول.على توثيق العالقات االجتماعية بُت ـبتلف  تساعد   -     

 المجال السياسي:( ج 
 11يلي : ربقيق ما ذلإالتجارة اػبارجية يف اجملال السياسي  تسعى        

 ؛القات ودية مع الدول اؼبتعامل معهاع قامةإ -
اغبدود وربط اجملتمعات ابستخدام التكنولوجيات اغبديثة ومسالك  زالةإالعوؼبة السياسية من خالل  -

 ؛العابرة للحدود وجعل العادل دبثابة قرية كونيةالتجارة اػبارجية 
 .التقدم التكنولوجي  إليوما توصل  أفضللك ابستَتاد ذالدفاعية و  األساسيةتعزيز البٌت  -

االرتفاع يف  أنلك ذو  ،جية من خالل عالقتها ابلتنمية االقتصادية ر للتجارة اػبا األساسية األنبيةوتكمن     
التجارة  ظروفحيث أن التغَتات يف  ، حجم الدخل القومي يؤثر يف حجم ومبط التجارة اػبارجية والعكس

 12اػبارجية تؤثر يف تركيبة الدخل القومي ومستواه وابلتارل يف التنمية االقتصادية للدول .
 ة.قيام التجارة الخارجي  أسباب :ثالثا
      اؼبشكلة االقتصادية أو جذورواؼبتمثل يف  الرئيسيالسبب إذل م التجارة اػبارجية اقي أسبابيبكن تفسَت     
لك بسبب التفاوت بُت اؼبوارد االقتصادية احملدودة و اغباجات ذو  ،شكلة الندرة النسبيةاالقتصاديون دبيسميو  ما

 اؼبتزايدة. اؼبتجددة و اإلنسانية
 اآلتية:العوامل  إذل قيام التجارة اػبارجية أسبابىم أويبكن حصر    

 بُت دول العادل؛ اإلنتاجعدم وجود تكافؤ يف توزيع عناصر  -
 أسواق خارجية ؛احمللي هبب تصديره إذل  اإلنتاج امتالك فائض يف -
وذلك بسبب سعي اؼبستهلكُت للحصول على السلع ذات اعبودة  اؼبستهلكُت،ختالف ميول وأذواق ا -

 العالية؛
فبا ينتج عنو تفاوت يف  أخرى، إذلالسلع من دولة  إنتاجاختالف مستوى التكنولوجيا اؼبستخدمة يف  -

 اؼبستعملة.استخدام اؼبوارد االقتصادية حسب التكنولوجيا 
 ويبكن توضيح أسباب قيام التجارة اػبارجية من خالل الشكل التارل:  

 
 
 
 

                                                           
 .85،مرجع سابق ،ص: رعد حسن الصرن 11
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 .الثاني: النظريات المفسرة لمتجارة الخارجية المطمب
ي نظرية ىو أالغرض من وضع  سست نظرايت التجارة اػبارجية يف منتصف القرن السادس عشر، وكانأ      

 ،ذي يفيد كال من طريف التبادليتمثل يف معرفة أسس التبادل التجاري الدورل ال رئيسيعلى سؤال  اإلجابةؿباولة 
 13يلي : يبكن حصرىا يف ما األسئلةا التساؤل ؾبموعة من ذويتفرع من ى

 ؟ماىي شروط تقسيم العمل الدورل وزبصص الدول يف ـبتلف أوجو النشاط االقتصادي 

  اؼبشًتكة يف كيف توزع الفوائد اليت وبققها تقسيم العمل الدورل )التخصص الدورل (بُت الدول
 التخصص؟

 أنواع  إنتاجسباب اليت من خالؽبا يتم تقسيم العمل الدورل وزبصص كل دولة من الدول يف ماىي اال
 معينة من السلع واػبدمات؟

من  ءاسئلة معرفة أىم  النظرايت اؼبفسرة للتجارة اػبارجية بده األذعن ى اإلجابةوسنحاول من خالل       
 .النظرايت اغبديثة يف التجارة اػبارجية إذلوصوال  النيوكالسيكية دارس الكالسيكية ومث اؼب اؼبدرسة التجارية

 :السس والفرضيات التي تقوم عمييا النظريات
قصد لك ذو ن الباحثُت يف ىذا اجملال يعتمدون على التجريد إن الظواىر االقتصادية جد معقدة، فنظرا أل     

 .اؼبدروسةاليت من شأهنا التأثَت على الظاىرة  االقتصادية عزل اؼبتغَتات
غَت واقعية ولكنها ضرورية لتبسيط الواقع و  حيانيف غالب األ تكونعملية التجريد تنطلق من افًتاضات  وألن     

معرفة طبيعة العالقات اليت زبص الظاىرة موضوع الدراسة، يبكن االقًتاب  وعندسبكُت التعامل معو بكل سهولة، 
 من الواقع تدرهبيا ابلتخلي عن االفًتاضات غَت الواقعية.

 14:يلي اليت تقوم عليها النظرايت موضوع الدراسة ماىم االفًتاضات أمن       
 ؛العادل يتكون من دولتُت فقط -

 ؛يتكون من سلعتُت فقط اإلنتاج -

 ؛تنحصر يف نوعُت فقط نبا: العمل و رأس اؼبال اإلنتاجعناصر  -

 ؛اغبرية التجارية  -

 ؛نتاجيف سوق السلع و اػبدمات دبا فيها سوق عناصر اإل الكاملةنافسة اؼب سيادة -

 تكلفة ابلنسبة للنقل الدورل.ال غياب -

 لقيام التجارة اػبارجية. اؼبفسرة النظرايتأتسست  ه األسسذوعلى ى
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  Mercantilism) ) سة التجاريةر المد عندالتجارة الخارجية تفسير  أوال : 
ا يف القرن السابع عشر ذوى،  ىب التجاري أول من قام بوضع التنظيمات الوطنية للتجارة اػبارجيةذيعترب اؼب     

حيث بدأ  واسبانيابظهور الدولة اغبديثة والوحدة الوطنية يف كل من فرنسا واقبلًتا وىولندا وبلجيكا والربتغال 
أطلق عليهم التجاريون بكتابة مقاالت )توماس مان و جان ابتيست ودي مونكرتيان ....(ؾبموعة من اؼبفكرين 

 التجاري.ىب ذويدافعون عن فلسفتهم االقتصادية واليت عرفت ابؼب الدوليةعن التجارة 

التجارة اػبارجية من قبل الدولة، قصد تدعو إذل ضرورة فرض القيود على  التجاريُت آراء حيث كانت     
 15.اغبصول على أكرب كمية فبكنة من اؼبعادن النفيسة

 : الميركانتيمية مبادئأ.

 16قامت اؼببادئ األساسية للتجارة اػبارجية يف مفهوم اؼبَتكانتيلُت على مايلي:    

ىب ذاؼبعادن الثمينة )ال لك من خالل تدفق الثروة اؼبتمثلة يفذو ، أتمُت الفائض يف اؼبيزان التجاري  -
 ؛والفضة(

لك من خالل فرض التعريفات واغبصص لضمان ذفرض رقابة حكومية صارمة على التجارة اػبارجية و  -
 ؛الفائض يف اؼبيزان التجاري

فرض الرسوم اعبمركية على و  التصديرية اإلعاانتاستخدام وسائل السياسات التجارية مثل منح  -
 ؛سائللك من الو ذغَت  إذلالواردات 

 ؛خرىذبارة مع أي دولة أ أيمن فبارسة  ؼبستعمرات التابعة للدولةمنع ا -
لك من خالل منح أو )منع ( حق فبارسة التجارة اػبارجية ذو  ،فرض االحتكار على التجارة اػبارجية -

 ؛لشركات ؿبددة ويف مناطق معينة من العادل ) مثل شركة اؽبند الشرقية (
دون رسوم )يف حالة عدم توفر بديل ؽبا يف الداخل (، ومنع استَتاد ىا )يف اؼبواد األولية من استَتاد  -

ضمان الفائض يف اؼبيزان التجاري من خالل تراكم احتياطي  إذلا ما يؤدي ذوى، حالة توفرىا يف البالد(
 .اؼبنتجات اؼبصدرة يف مستوايت متدنية أسعارىب مع بقاء ذال

  
 
 

                                                           
 .38:،ص0227 ،االقتصاد الدورل ،دار اؼبسَتة ، الطبعة األوذل ، األردن علي عبد الفتاح أبو شرار، 15
 .86-87دمحم دايب  ، مرجع سابق، ص:16
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 : أنآراء التجاريُت يف  يبكن تلخيصو    
دل  اذفإ(،:)ذىب و فضةفبثلة يف اؼبعادن النفيسة  فراد تقاس دبا لديها من نقودثروة الدولة ىي شبيهة بثروة األ     
عن طريق التجارة ال إ،ال يبكنها اغبصول على ىذه اؼبعادن النفيسة  فضةال ذىب وللمناجم  سبتلك الدولة تكن

 .)زايدة الصادرات وتقليص الواردات (فائض يف ميزاهنا التجارين ربرص فيها على ربقيق أاليت هبب  اػبارجية
 :الميزان التجاري عند التجاريين تطور مفيوم ب .

 17مر الفكر التجاري بثالثة مراحل لتحقيق اؼبيزان التجاري اؼبالئم ىي كمايلي :      

من خالل  والفضة ( الذىب:) السياسة اؼبعدنية (وتعٍت زايدة رصيد الدولة من اؼبعادن النفيسة ) اؼبرحلة األوذل.6
 .ه اؼبعادن حضرا مطلقاذوحضر تصدير ى واالستَتادالرقابة اؼبباشرة على عمليات التصدير 

بدل الرقابة اؼبباشرة على  اؼبرحلة الثانية : الرقابة اؼبباشرة على ؾبموع اؼبعامالت التجارية مع كل دولة على حدة .0
 .على حدة اسًتاد كل عملية تصدير و

 أناؼبرحلة الثالثة : تبنت الدولة اؼبفهوم اغبديث للميزان التجاري من خالل أنو يكفي لتحقيق فائض ذباري .3
 .أكرب من ؾبموع الواردات بصرف النظر عن التوزيع اعبغرايف للتجارة اإلصباليةتكون قيمة الصادرات 

 االنتقادات الموجية لمفكر التجاري : ج.
ساسية لًتاكم لة األتوجيو التجارة وجعلها لتكون الوسي إذلتعرضت اؼبَتكانتيلية و سياساهتا اغبمائية الداعمة 

انتقادات شديدة على يد رائد الفكر الكالسيكي "أدم ظبيث" ، ومن قبلو اؼبفكر االقبليزي "ديفيد  إذلىب ذال
تصلح الن تكون نظاما علميا فلو أصبحت كل الدول دائنة فماىي األطراف  اؼبَتكانتيلية الي أشار أن ذىيوم" ال
و عجز يف ميزاهنا التجاري أن تستمر يف ربقيق فائض أي دولة أنو يستحيل على إوحسب ربليل ىيوم فاؼبدينة 

مبكرة لنظرية كمية  إشارةه اؼبالحظة لدى ىيوم ذوسبثل ى ،د( ستكون كفيلة إبعادة التوازننقو  -ن آلية )األسعارأل
 18بعد. النقود اليت اعتنقها الفكر الكالسيكي فيما

 19:ُت اآلتيُتالشكلمبسطة كما يف  بصورة اآللية ىذه توضيح ويبكن
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 في حالة تسجيل فائض آلية تصحيح الميزان التجاري   2-1:الشكل رقم
 

 
  

 
 

  
 

 
 
 
 

عجزفي حالة تسجيل  الميزان التجاري  حآلية تصحي  3-1:رقم الشكل  
 

 
  

 
 

  
 

 
 
 

 
، 2212ميرندا زغمول رزق، التجارة الدولية ،مركز التعميم المفتوح بنيا، جامعة الزقازيق،  : المصدر

 .16-15ص: 
 
 
 
 

 
 

تدفق الذىب اذل 
 الداخل

 احمللي زايدة العرض النقدي الواردات>لصادراتا

 الصادرات=الواردات

 رتفاع االسعار احمللية ا   
 جور(سعار السلع واألأ)  

 
تناقص القدرة التنافسية  
   للسلع اغبلية يف السوق 

 الدورل

وزايدة  تناقص الصادرات
 الواردات

 خروج الذىب     
ض    العر  البفاض
 الواردات<لصادراتا احمللي النقدي

 الصادرات=الواردات

 
القدرة التنافسية  للسلع  تزايد
 يف السوق الدورل احمللية

 

سعار احمللية  األ لبفاضا استَتاد أقل تصديرأكثر
 جور(سعار السلع واألأ) 
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 متجارة الخارجيةالمفسرة لالتقميدية  اتالنظريثانيا: 
جيلُت من  بُت  التمييزتعترب النظرية التقليدية من أىم النظرايت الفكرية اؼبفسرة للتبادل الدورل حيث يبكن 

 20: ه اؼبدرسةذكتاب ى
 : األولاجليل 

ين  ذ،والالتبادل الدورل من خالل النظرية التقليدية يف التجارة الدولية  فسرواين ذاعبيل الرواد الا ذيبثل ى
دافيد ريكاردو ،A.Smithلك الوقت وىم :أدم ظبيث ذانطالقتهم من بريطانيا العظمى يف كانت 

D.Ricardo ،تورنر Torrens ، جون ستيوارت ميلJ.S.Mill،الربع  ذىؤالء من أفكارسادت  ولقد
نظرية  إذلمن نظرية النفقات اؼبطلقة  أفكارىمحىت القرن العشرين وتدرجت  من القرن الثامن عشر و األخَت

 الدورل.أثر الطلب اؼبتبادل  إذلالنفقات النسبية مث 
مشًتكة بُت كتاب اعبيل األول تتمثل يف تبٍت نظرية العمل يف  أفكارنو توجد أيبكن القول  ،بصفة عامة و

 .قيام التبادل الدورل تفسَتالقيمة عند ربليلهم ألسس 
 الثاين:اجليل 

 اعبيل الثاين للمدرسة التقليدية يف التجارة اػبارجية قبد كل من أيد جورتأىم كتاب من بُت 
Edgworth ىابرالر،Hoberlerليونتيف،Leonteifلَتنر،Lernerمارشال،Marshalميد، Mead 

 يعتمد ىدا الفكر جانبُت أساسيُت نبا :و 
)الفكر  األولنظرية تكلفة الفرصة البديلة كبديل لنظرية العمل يف القيمة اليت اعتمد عليها اعبيل  .6

 .الكالسيكي (
 الدورل.منحنيات السواء اعبماعية كأداة ربليلية يف ربديد التوازن  دخالإ .0

ساسي اؼبتعلق أبسس األ اؼببدأغم من أهنا حافظت على ن أفكار اعبيل الثاين ابلر أويبكن القول بصفة عامة 
ات الوقت قد حققت تقدما ملحوظا من خالل  ذأنو يف  إالاؼبيزة النسبية  أوشروط التبادل الدورل واؼبتمثل يف مبد

 .لتحديد قيم السلع كأساسنظرية العمل يف القيمة   فرضتهامن القيود اليت  ربررىا
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .18-16، ص: 2009رانن ـبتار، التجارة الدولية ودورىا يف النمو االقتصادي، منشورات اغبياة، اعبزائر ،الطبعة األوذل،  20
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 :التجارة الخارجيةالنظرية الكالسيكية لقيام  تفسير .1
 ذلك منذو  ،أوذل النظرايت اليت حاولت تفسَت  أسباب قيام التجارة بُت الدول النظرية الكالسيكية   تعترب

أفكار نقاض أوجاءت النظرية الكالسيكية على ،القرن التاسع عشر  أوائل واخر القرن الثامن عشر وأظهورىا يف 
، حيث ة اػبارجيةو اليت كانت تنادي بفرض القيود على التجار  اؼبدرسة التجارية و اؼبدرسة الطبيعية )الفيزوقراطية (

 . التبادل الدورلأسس قيام  لتفسَت، ومن مث حاولوا إهباد حل كالسيك عن حرية التجارة اػبارجيةدافع ال
حاولت النظرية الكالسيكية يف إطار ربليلها ؼبوضوع التجارة اػبارجية أن تبُت أن التبادل الدورل مفيد  لقد     

 عبميع الدول اؼبشاركة فيو، كما حاولت أن تبُت كيف، وؼباذا يتم ىذا التبادل الدورل؟ وما ىي أسبابو؟. 
تتضمن عدة نظرايت واليت من أنبها: نظرية  يبكن القول أن النظرية الكالسيكية يف التجارة اػبارجيةعليو و     

التكاليف اؼبطلقة آلدم ظبيث، نظرية التكاليف النسبية لدافيد ريكاردو، وأخَتا نظرية القيم الدولية عبون ستيوارت 
 ميل.
 1732- 1790))  سميث آلدم المطمقة النفقات نظرية : أوال

 آبراء أتثري ذ،ال*ظبيث آدم إذل علميا تفسَتا والتخصص الدولية التجارة لتفسَت جدية ؿباولة أول ترجع
، ليؤكد أن ثروة أراء اؼبَتكانتيلُت من جهة أخرى  على الطبيعيُت ) الفيزيوقراط ( يف فرنسا من جهة و اهنال ابلنقد

ه الكفاءة مرىونة بتحقق اؼبنافسة اغبرة ذدبستوى الكفاءة االقتصادية وى إمبا ابؼبعادن الثمينة وتقاس  األمة ال
 21.التخصص و العمل تقسيم إطارواغبرية االقتصادية يف 

حيث تتخصص  اؼبطلقة، التكاليف يف االختالف أساس على تتم دولتُت بُت التجارة أن ظبيث آدم يرى حيث     
منها دبا يفيض عن حاجة الدول كل دولة يف إنتاج السلع اليت ؽبا ميزة مطلقة يف إنتاجها مث تبادل الفائض 

 مث ومن الدورل العمل وتقسيم التخصص إذل ابلتارل يؤدي وىذااألخرى من سلع ؽبا ميزة مطلقة يف إنتاجها كذلك.
 إذل ضيقة ؿبلية سوق من السوق نطاق واتساع ، اإلنتاج ،وزايدة فعالة بطريقة بلد لكل االقتصادية اؼبوارد استغالل

 22.حرة خارجية ذبارة ظل يف واسعة دولية سوق

ال  ،نتاج )تقسيم العمل(  داخل الدولة الواحدةن اؼبزااي الناذبة عن التخصص يف اإلإظبيث فأدم و حسب 
نتاج إال من خالل تقسيم العمل الدورل خاصة يف ظل اتساع نطاق السوق، حيث تتخصص كل دولة يف إتتحقق 

خرى من سلع الفائض منها دبا يفيض عن حاجة الدول األتقوم دببادلة  نتاجها مث إالسلع اليت ؽبا ميزة مطلقة يف 
 23.نتاجها كذلكإؽبا ميزة مطلقة يف 

                                                           
 .  51ص: ،2010 بعة األوذل،طالدار إثراء, عمان,  ،االقتصاد الدورل : النظرية والتطبيق  ،ىجَت عدانن  أمُت زكي 21

 .1790ابسكتلندا لو عدة أعمال وأحباث يف مسائل االقتصاد السياسي من أىم مؤلفاتو كتاب "ثروة األمم"، تويف سنة  1723أدم ظبيث ولد يف عام  *
 .37-36: ،ص2007اؼبسَتة،األردن، ،دار الدورل االقتصاد ،رارشأبو  الفتاح عبد علي 22
 83،ص:6855بَتوت، التوزيع،  و النشرالدولية، دار اؼبعرفة اعبامعية للطبع  االقتصادية ؾبدي ؿبمود شهاب، العالقات 23
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 الدول إحدى تنتج عندما توجد اؼبطلقة اؼبنفعة" أن يف تتلخص للنظرية العامة الفكرة فإن عامة بصفة و     
حاول أدم ظبيث  تفسَت أسباب  قيام التجارة  وهبذا24 .األخرى الدولة من أقل بتكاليف اػبدمة أو السلعة

 .السلع بُت الدول إلنتاجعتمادا على التكاليف اؼبطلقة ااػبارجية 
 :التكاليف المطمقةالتفسير العممي لنظرية  . أ

 التارل :اؼبثال  نستخدماؼبطلقة آلدم ظبيث  كيفية قيام التبادل الدورل على أساس نظرية اؼبيزة  توضيحلو       
  نبا اعبزائر و مصرأنو لدينا دولتُت نفًتض 
  مقدرة بساعات العمل /للوحدة يف إنتاج السلعتُت . اإلنتاجتكلفة 
 نبا : القطن والقمح إنتاجهاع يتم يوجد نوعُت من السل 

 .إمكانيات االنتاج لوحدة واحدة من السمعتين بساعات العمل 1-1: جدول رقم
 السلعة

 الدولة
 طنالق قمحال

 ساعة عمل/الوحدة8 عمل/الوحدة ساعة4 اعبزائر
 ساعة عمل/الوحدة4 ساعة عمل/الوحدة8 مصر

 عداد الطالب.إ المصدر: من
 :نالحظ مايلى ىذا اعبدولمن خالل 

 ساعات عمل يف مصر.5ساعات عمل يف اعبزائر و  1وحدة واحدة من القمح يتطلب  إنتاج نأ 

 ساعات عمل يف مصر.1ساعات عمل يف اعبزائر و5وحدة واحدة من القطن يتطلب  إنتاج نأ 

وأن النفقة اؼبطلقة  ، القمح يف اعبزائر أقل منها يف مصر إلنتاج، فانو يبكننا القول أن النفقة اؼبطلقة ابلتارل و     
 25القطن يف مصر أقل منها يف اعبزائر . لإلنتاج

 نتاج وحدة واحدة من القمحإ، حيث ربتاج عملية القمحنتاج إتتمتع دبيزة مطلقة يف  اعبزائر ومنو نستنتج أن     
حُت  القطن يف إنتاجوتعاين من زبلف مطلق يف  ،مصرنتاجها يف إقل من عدد ساعات أذل عدد ساعات إفيها 

ذل عدد إفيها  القطننتاج الوحدة الواحدة من إ، حيث ربتاج عملية القطننتاج إدبيزة مطلقة يف  تتمتع مصر أن
 القمح.  نتاجإنتاجها يف اعبزائر، وتعاين من زبلف مطلق يف إقل من عدد ساعات أساعات 

، بينما القمحنتاج و تصدير إن تتخصص يف أ اعبزائرنو هبب على إاؼبطلقة آلدم ظبيث  ف بناء على نظرية اؼبيزة    
 ا األساس يتم قيام التبادل بُت البلدين. ذعلى ى و نتاج وتصدير القطن،إيف  مصرتتخصص 

 
 

                                                           
 .  94ذكره، ص: سبق مرجع دايب، دمحم 24
 .88، ص: نفس اؼبرجع السابق 25
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  :المطمقة النفقات نظرية ليا تعرضت التي االنتقادات  . ب
 26:يلي ما نذكر اؼبطلقة النفقات نظرية ؽبا تعرضت اليت االنتقادات أىم من      

 وتعقيدا؛ تشعبا أكثر اؼبسألة أن حُت يف فقط، دولتُت بُت التبادل ربصر فهي التبسيط يف مفرطة أهنا -
 الدولة ىذه أن ظبيث آدم نظرية وفق يعٍت وىذا سلعة أي إنتاج يف مطلق تفوق أبي الدول بعض وبظى ال قد -
هتا قدر  لعدم اػبارج من االستَتاد عن عاجزة نفسها ذبد وابؼبقابل اػبارجي العادل إذل سلعة أي تصدير تستطيع ال

 الدولية؛ التجارة حجم انكماش إذل يؤدي فبا الدفع على
 فوارق الواقع يف شبة حُت يف الداخلية التجارة يف لنظريتو امتداد ىي الدولية التجارة يف ظبيث آدم نظرية إن -

 .بينها جوىرية واختالفات

ذل إيكون السبيل  كيف   عن التساؤل اؼبطروح اإلجابةعجزت عن  نظرية النفقات اؼبطلقة آلدم ظبيث كما أن   
أية سلعة مقارنة ابلدول األخرى ؟وأدا كانت دولة  إنتاجيف  مطلقة ميزة اتتوفر فيهاليت ال  ةالتخصص ابلنسبة للدول

توجد مكاسب للتجارة  لك أنو الذصبيع السلع على الدولة األخرى ،ىل يعٍت  إنتاجمعينة تتمتع دبيزة مطلقة يف 
 27؟ بُت الدولتُت 

 . زة النسبية التساؤل من خالل نظرية اؼبيا ذعلى ى إجابةوقد حاول دافيد ريكاردو تقدًن     

 :النسبية الميزة ونظرية ريكاردو دافيدثانيا :

عنها  اإلجابةاليت دل تستطع نظرية النفقات اؼبطلقة ألدم ظبيث  اإلشكاليةعلى  لإلجابةه النظرية ذجاءت ى    
 جانباً  االنزواء إذل تعمد ىلدبيزة مطلقة (؟ ال تتمتعوضع الدولة اليت دخلت يف التجارة الدولية حديثا) ما ىووىي 

 إذل صناعاهتا تعريض من حتماً  ىذا على يًتتب ما مع معها التجارة حرية مباشرة إذل العكس على تعمد أم ؟
 28الثانية؟ الدولة قبل من مدمرة منافسة

"مبادئ االقتصاد السياسي و الضرائب" سنة  اؼبشهور كتابويف  عنو  اإلجابة*"ريكاردو ديفيد" حاول ا ماذوى    
 عصران يف حىت االقتصادية القوانُت أىم من يعد الذي29الذي قدم فيو نظريتو عن النفقات النسبيةم  1817
 30النسبية  اؼبزااي أو اؼبقارنة اؼبنافع نظرية أيضا عليها ويطلق اغباضر،

                                                           
 .  96ذكره، ص: سبق مرجع دايب، دمحم 26
 .671،ص:0263، 68النظرايت اغبديثة يف التجارة اػبارجية،  ؾبلة آداب الفراىيدي ، العدد  رائد فاضل جويد، 27

، 1817عام يف بريطانيا وضع عدة نظرايت من بينها نظرية القيمة، والتوزيع والربح والريع، والنقود وغَتىا، نشر كتابو "مبادئ االقتصاد السياسي"  1772ديفيد ريكاردو ولد سنة  * 
 .1823تويف سنة 

 .08:،صمرجع سبق ذكره الدولية، التجارة رزق، زغلول مَتاندا 28
29

 David Ricardo, The principales of political Economy and Taxation, London, 1817. 
30

ANDREW HARISON, et autres, « Business international et mondialisation » op. cit., page 279. 
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 أنوكل السلع ، ف  إنتاجا تفوق بلد ما تفوقا مطلقا يف ذتنب أنو ا ه النظرية ذىن اف األساس اذىعلى  و
ًتك للبلدان األخرى التخصص يو ،يتفوق فيها تفوقا نسبيا  السلع اليت  وتصدير نتاجإتخصص يف ين أإبمكانو 

ا يبكن ربقيق منافع ذهب أقل، و ي اليت تتمتع فيها دبيزة نسبيةأ، يف إنتاج وتصدير ما يتفوق فيو تفوقا نسبيا أقل 
 31.ذبارية متبادلة

سلعة  إنتاجأن تتمتع الدولة دبيزة مطلقة يف ليس ابلضرورة لقيام التجارة بُت الدول ه النظرية ذبناءا على ى
ة للسلع بُت الدول وليس التكاليف اؼبطلقة ،وربقق يالنسب قيام التجارة يعتمد على اختالف التكاليف إنمعينة بل 

بقية  صبيع السلع فيو أكرب نسبيا مقارنة مع إلنتاجالدولة مكاسب من التجارة حىت ولو كانت التكاليف اغبقيقية 
 32 .الدول

 33 :النظرية عمييا قامت التي واالفتراضات السسأ.

 :يلي ما يف تتلخص اليت واالفًتاضات األسس من عدد على ريكاردو نظريتو بٌت  
 ؛اػبارجية و الداخلية األسواق صبيع يف التامة اؼبنافسة سيادة -
 ؛اإلنتاج عناصر لكافة الكامل التشغيل -
 ؛خارجيا وليس داخليا اإلنتاج عناصر انتقال حرية -
 ؛اؼبختلفة األسواق يف اؼبستهلكُت أذواق تشابو -

 األمور التالية : )رغم أهنا ليست صاغبة لصحتها ( النظرية فهم على تساعد اليت االفًتاضات وتضمنت 
 سلعتُتى سو  تنتجان ال ,دولتُت وتواجد النقد حيادية أو العيٍت التبادل-    
  بزايدة تتغَت ال اإلنتاج تكاليف أن أي ,الثابتة التكاليف قانون وسَتان ,الغلة ثبات غبالة اإلنتاج خضوع -    

 .اؼبنتجة السلع مقادير
 .فيو اؼببذول ابلعمل اؼبنتجات تقييم إمكانية -   
 بُت لقيامها يكفي اػبارجية التجارة أن ريكاردو وأكد وغَتىا أتمُت مصاريف نقل نفقات وجود عدم  -   

 .التبادلؿبل  السلعتُت إنتاج يف نسبية دبيزة األخر إزاء منها كل تتمتع أن دولتُت
 التفسري العلمي لنظرية املزااي النسبية ب. 

إضافة ؾبموعة من مع ، ل اؼبثال العددي التارل و يبكن توضيح فكرة اؼبزااي النسبية لديفيد ريكاردو من خال    
 34 االفًتاضات تسمى ابالفًتاضات التحليلية وىي:

                                                           
 .17، ص:ىجَت عدانن زكي أمُت ، مرجع سبق ذكره  31
 .35 :مرجع سابق ،ص آخرون، حسام علي داود و 32
 .  97ذكره، ص: سبق دايب، مرجع دمحم 33
 .  31ذكره، ص: سبق ، مرجعأضبد السرييت دمحمالسيد 34
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 ؛مصرو  اعبزائرنبا  فقط دولتُتوجود   -
 ؛والقمح القطننبا  فقط سلعتُت وجود  -
 ثبات مستوى التطور التكنولوجي؛ -
 العمل العنصر الوحيد احملدد لقيمة السلع اؼبختلفة ؛ -
 بُت الدولتُت يتم على أساس مبادلة وحدة بوحدة.التبادل  -

 مقدرة بساعات العمل لموحدة الواحدة من السمعتين تكمفة اإلنتاجيبين  2-1:جدول رقم
 السلعة

 الدولة
 طنالق حالقم

 ساعة عمل/الوحدة15 عمل/الوحدة ساعة10 اعبزائر
 ساعة عمل/الوحدة18 ساعة عمل/الوحدة22 مصر

 عداد الطالب.إ المصدر: من
 : يليما من خالل اعبدول نستنج 

كل من السلعتُت القمح و القطن وابلتارل   إنتاجوفقا لنظرية اؼبيزة اؼبطلقة فانو اعبزائر لديها ميزة مطلقة يف        
ا ليس يف ذوتصدير السلعتُت ، يف حُت أن مصر تتخصص يف استَتاد السلعتُت وى إنتاجزبصص اعبزائر يف 

ة قيام التبادل دبا يضمن النفع اؼبتبادل يا األساس جاءت نظرية اؼبيزة النسبية لتوضيح كيفذوعلى ى،مصلحة مصر 
 لكال الطرفُت .

ن تتخصص أنو من مصلحة اعبزائر أثبت أعالقة النسبية بُت النفقات الو لكن حسب ريكاردو وابستخدام 
 وأن تعتمد على مصر يف سبوينها ابلقطن ،كما أنو من مصلحة مصر أن تتخصص يف القطن، القمح، نتاج إيف 

 .وتعتمد على اعبزائر يف سبوينها ابلقمح
 ساعات عمل بوحدة واحدة من10فتها ا تقوم اعبزائر دببادلة وحدة واحدة من القمح تكلذوبناءا على ى 

تقوم ، كما ساعات عمل 5لك ذبقيت تنتجها بنفسها ؿبليا ، وتربح ب ساعة عمل لو 15القطن كانت ستكلفها 
ساعة 20ساعة عمل بوحدة واحدة من القمح كانت ستكلفها 18مصر دببادلة وحدة واحدة من القطن تكلفتها 

 ساعة عمل .2لك ذبقيت تنتجها ؿبليا ، وابلتارل تربح ب عمل لو
 يلي: لك من خالل حساب التكلفة النسبية للقمح ابلنسبة للقطن لكل بلد كماذيح ويبكن توض   

 النسبة بُت نفقات اإلنتاج لنفس السلعة يف بلدين ـبتلفُت: -
 وفق ىذا التحديد تكون التكلفة النسبية إلنتاج القمح يف اعبزائر ابلنسبة ؼبصر كما يلي: 

 التكلفة اؼبطلقة إلنتاج القمح يف اعبزائر                              
 التكلفة اؼبطلقة إلنتاج القمح يف مصر                              

= 
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 تكون التكلفة النسبية إلنتاج القطن يف اعبزائر ابلنسبة ؼبصر كما يلي: كذلك  و
 اؼبطلقة إلنتاج القطن يف اعبزائر التكلفة                     

 التكلفة اؼبطلقة إلنتاج القطن يف مصر                     
 النسبة بُت تكلفة اإلنتاج لسلعتُت ـبتلفتُت: داخل البلد الواحد أي )التباين السلعي(:  -

 وفق ىذا التحديد تكون التكلفة النسبية إلنتاج القمح ابلنسبة للقطن يف اعبزائر كما يلي:
 التكلفة اؼبطلقة إلنتاج القمح يف اعبزائر                   
 التكلفة اؼبطلقة إلنتاج القطن يف اعبزائر                   

 وكذلك تكون التكلفة النسبية إلنتاج القمح ابلنسبة للقطن يف مصر كما يلي:
 يف مصرالتكلفة اؼبطلقة إلنتاج القمح                    
 التكلفة اؼبطلقة إلنتاج القطن يف مصر                   
 :للبلدين للقمح ابلنسبة  إلنتاج لفة النسبيةو من خالل حساب التك

10 / 22 اعبزائريف التكلفة النسبية   =0.45 
 0.83=15/18  مصر يفالتكلفة النسبية  

وحدة واحدة من القمح  إنتاجمن تكلفة   0.45تعادل  أي أن تكلفة وحدة واحدة من القمح يف اعبزائر ،    
وحدة واحدة من  إنتاجمن تكلفة  0.83وحدة واحدة من القطن يف اعبزائر تعادل  إنتاجيف مصر ، وأن تكلفة 

 القطن يف مصر.
القمح ،ألهنا  إنتاج( يتبُت أن مصلحة اعبزائر أن تتخصص يف  0.83 <0.45وعند مقارنة النسبيتُت )    
 .و بكلفة نسبية أقل من تكلفة القطنتنتج
 :بة للبلدينابلنس للقطن إلنتاج خالل حساب التكلفة النسبيةومن 

 2.2=22/10 اعبزائريف التكلفة النسبية  
 1.2=18/15 مصر يفالتكلفة النسبية  

وحدة واحدة من القمح يف  إنتاجمن تكلفة  2.2ن القمح يف اعبزائر ، تعادل أي أن تكلفة وحدة واحدة م     
وحدة واحدة من القطن  إنتاجمن تكلفة  1.2وحدة واحدة من القطن يف اعبزائر تعادل  إنتاجمصر ، وأن تكلفة 

 يف مصر.
ألهنا تنتجو بكلفة  القطن، إنتاج( يتبُت أن مصلحة مصر أن تتخصص يف  2.2 <1.2وعند مقارنة النسبيتُت )

 القمح.نسبية أقل من تكلفة 

=
    

 

= 

 

= 
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 إليوي يتم من خاللو  قيام التبادل وليس كما دعت ذا ينب ريكاردو أن االختالف يف التكلفة النسبية ىو الذوهب  
   .نظرية النفقات اؼبطلقة ألدم ظبيث

و حرية التجارة اػبارجية، كما قبحت  وتقسيم العمل ىذه النظرية دفاعها عن التخصص الدورل وأىم ما يبيز
 . الفكر التجارينكرىا أن أبعد  نبية الوارداتأظهار إيف 
  :النسبية المزاياليا نظرية  تعرضت التياالنتقادات ج.

ه النظرية أجابت عن بعض التساؤالت اليت دل ذبد ؽبا إجابة نظرية التكاليف اؼبطلقة آلدم ظبيث، ذرغم أن ى     
 : سبحورت حول النقاط اآلتيةفقد تعرضت لبعض االنتقادات 

عادل لاؼبغاالة يف التبسيط، استندت النظرية على ؾبموعة من الفروض بعيدة عن الواقع من خالل افًتاضها  -
 ؛ فقط بسيط يتكون من دولتُت وسلعتُت

ا ما يتناقض مع الواقع فالتكاليف تزداد مع التوسع ذاعتمدت النظرية على فرضية ثبات الغلة )التكاليف (، وى -
من شأهنا أن تبطل اؼبيزة ، ومن جهة أخرى قد يؤدي ظهور اقتصادايت اغبجم إذل ه التكاليف ذيف اإلنتاج وى

 ا ما يؤدي إذل ربقيق ميزة نسبية ؛ذتناقص التكاليف وى
 35افًتاض النظرية حالة السكون يف ربليلها ؛ -
  انب الطلب  واالىتمام جبانب العرض؛عب اإنباؽب -
قيود صبركية عند احتساب التكلفة النسبية اليت  اعتمدت على افًتاض عدم وجود تكاليف نقل وعدم وجود -

   ؛ا مستبعد يف الواقع ذيتم على أساسها التخصص وى
 ؛اعتمادىا على عنصر العمل يف ربديد القيمة وإغفاؽبا إمكانية انتقال عناصر اإلنتاج من دولة إذل أخرى -

 ؛من التشغيل الكامل ه الفروض غَت ؿبققة يف الواقع، فيمكن أن وبدث التوازن يف مستوى أقلذوى
وسيادة اؼبنافسة الكاملة واغبرية يف التجارة الدولية ؛  اإلنتاج،تفًتض النظرية ربقيق التوظيف الكامل لعناصر  -

 ؛ه االفًتاضات بعيدة عن الواقعذوى
واليت ينجم عنها تغَتات يف عرض السلع  التكنولوجية ، ذباىل النظرية ألثر التغَتات يف مستوى اؼبعرفة الفنية و -

 36يف السوق الدولية ؛
 ،الدخول ابختالف زبتلف األذواق ألن واقعي، غَت وىذا اؼبختلفة الدول بُت األذواق تشابو النظرية تفًتض -

 37ربديد الطلب على السلع اؼبختلفة. لو دور ىام يف األذواقأن اختالف  إذل ابإلضافة
 
 

                                                           
 .51: ، صىجَت عدانن زكي أمُت، مرجع سبق ذكره 35
 .104: ، صدمحم دايب، مرجع سبق ذكره 36
 .73: ، صالسيد دمحم أضبد السرييت ،مرجع سبق ذكره 37
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 :*الدولي لجون ستيوارت ميل: نظرية التبادل ثالثا

يف تفسَتىا لقيام التجارة اػبارجية بُت  اؼبيزة النسبية (نظرية اؼبيزة اؼبطلقة و نظرية  السابقة )ركزت النظرايت      
  .انب الطلبعب اإنباؽب( مع  اإلنتاج إمكانياتعلى جانب العرض )الدول 

  ميل من بعده يف كتابو: "مبادئ االقتصاد السياسي" الذي نشر سنة  ستيوارتلذا كان اىتمام جون     
 الدورل التبادل معدل أن حيث نبية طلب كل دولة يف ربديد معدل التبادل الدورل،أظهار إمنصبا على م، 1848
 الذي التبادل ومعدل األخرى، الدولة ؼبنتجات ابلنسبة كل دولة طرف من اؼبتبادل الطلب من انطالقا يتحدد
 لكل الواردات قيمة مع مساوية الصادرات قيمة هبعل الذي اؼبعدل ىو ذلك اػبارجية، التجارة يف التوازن وبقق
 . دولة
 السلع حجم مقابل حاجاتو إلشباع البلد يستوردىا أن هبب اليت السلع من اغبجم ذلك التبادل حبجم ويقصد    
 ،ويبكن الواردات و الصادرات بُت العالقة تلك ىو الدورل التبادل معدل أخرى بعبارة أو ،يصدرىا أن هبب اليت
 38 يلي : ىي كما  صيغ بثالث اؼبعدل ىذا يظهر أن

 الواردات قيمة = الصادرات قيمة : أن ذلك معٌت ، 1  = الدورل التبادل معدل . 
 الواردات قيمة > الصادرات قيمة : أن ذلك معٌت ، >1 الدورل التبادل معدل . 
 الواردات قيمة < الصادرات قيمة  : أن ذلك معٌت ، <1  الدورل التبادل معدل 

تكون فيو صادرات  الذيحبيث أن التوازن بُت البلدان اؼبشاركة فعليا يف التجارة ، يتحدد بناءا على الوضع    
 الدولة مساوية لواردات الدولة األخرى اؼبشاركة يف التجارة .

والعكس  صحيح ، حبيث أن   Bلسلعتو يبثل طلبو على سلعة البلد   Aوبعبارة أخرى عرض البلد       
االكبراف ؼبعدل التبادل التجاري الدورل عن اؼبعدل التبادل التجاري الداخلي يف البلد يزيد مكاسب ذلك البلد 

 39من التجارة اػبارجية 
طراف التبادل، ودل تراعي اغبالة اليت أقع حُت افًتضت تكافؤ ان ىذه النظرية كانت بعيدة جدا عن الو أغَت 

ن اشًتاط التكافؤ بُت قيم صادرات وواردات كل من الدولتُت أيكون فيها التصدير من جانب واحد فقط، كما 
 لتحقيق استقرار معدل التبادل الدورل يعد قيدا على ىذه النظرية.

 
 

 
                                                           

 بفرنسا. 1873أاير7، تويف يف 1848بلندن من مؤلفاتو "مبادئ االقتصاد السياسي" الذي نشر عام  1806أاير20ميل ولد يف  جون ستيورات *
 .85 :ص ، 2009 ، اعبزائر ، العامة احملمدية دار ، االقتصاد لعلم مدخل ، ضبودة بن سكينة  38
 .175: ، صرائد فاضل جويد، مرجع سبق ذكره39
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 :رابعا : نظرية تكمفة الفرصة البديمة)ىابرلر(
صياغة نظرية التكاليف النسبية لريكاردو واليت  إعادة G , Haberler حاول االقتصادي األؼباين غ.ىابرلر    

 تعتمد على نظرية العمل كعنصر وحيد يف ربديد القيمة مستخدما ربليال أخر يسمى تكلفة الفرصة البديلة .
يوجد عناصر أخرى تتمثل يف األرض ورأس  إمبا و لإلنتاجحيث أن الواقع يشَت أن العمل ليس ىو العنصر الوحيد 

 كميا بوحدات العمل.  اإلنتاجليس متجانسا ويصعب قياس عوامل  ذاتواؼبال ، كما أن عنصر العمل يف حد 
اجها، بل تتكون من صبيع من ىذا اؼبنطلق فإن تكلفة إنتاج سلعة ما ال تقاس بكمية العمل اليت بذلت يف إنت    

ه السلعة دون ذى إنتاجاؼبمكن للمجتمع إنتاجها بنفس عناصر اإلنتاج اؼبستخدمة يف خرى اليت كان من السلع األ
التوضيح الفكرة العامة لنظرية   يبكن فيها التبادل الدورل فبكنذلك وبدد ىابرلر الظروف اليت إذل ستنادااغَتىا، 

 الفرصة البديلة نفًتض انو :
السلعة )س( أو السلعة ) ص( ، فان تكلفة الفرصة البديلة للسلعة )س( ىي  إنتاجاستطاعت دولة معينة  إذا

من  إضافيةعبارة عن كمية السلعة األخرى )ص( اليت هبب التنازل عنها أو التضحية هبا للحصول على وحدة 
البديلة  فان معدل التبادل بُت السلعتُت يبكن التعبَت عنو بداللة تكلفة الفرصة األساسالسلعة )س( وعلى ىذا 

 40لكل منهما .
استطاع أن يبُت كل اجملموعات اليت يبكن لدولة ما   اإلنتاج إمكانياتومن خالل استخدام ىابرلر منحنيات 

إنتاجها بكميات ـبتلفة من سلعتُت معينتُت خالل فًتة زمنية معينة وذلك  ابستخدام كمية معينة من عناصر 
 اإلنتاج.

و ية بُت الدول، عن سبب اختالف التكاليف النسب إجابتهاالنظرية ىي عدم من االنتقادات اؼبوجهة ؽبذه     
 استخدامها الوحدات اغبقيقية يف التحليل بدل  استخدام النقود .

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .110-109دمحم دايب، مرجع سابق، ص: 40
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 :تجارة الخارجيةلمو تفسيرىا  النظرية النيوكالسيكية ثانيا :

اختالف النفقات  على أساس التبادل الدورلقيام ل يف تفسَتىااليت اعتمدت  بناءا على النظرايت الكالسيكية
لكنها دل توضح أسباب اختالف النفقات النسبية بُت الدول ، أي أن النظرية  ،بُت الدول السلع لإلنتاجالنسبية 

فجاءت نظرية ىكشر وأولن ا تقوم التجارة الدولية ،ذالتقليدية حددت لنا مىت تقوم التجارة اػبارجية ، ودل ربدد ؼبا
ومن ىنا يبكن القول أن نظرية ىكشر وأولُت ىي نظرية مكملة  سباب اختالف النفقات النسبية للسلع ،لتفسَت أ

 .لنظرية النفقات النسبية وليست بديلة عنها
 :(**أولين –*كشرى)النظرية السويدية  . أ

 مقال يف" ىكشراالقتصادي السويدي " إذل اػبارجية التجارة يف اإلنتاج عناصر نسب نظرية ظهور يرجع       
من خالل تفسَته ألسباب اختالف ، م  1919 سنة صدر الذي "التوزيع على اػبارجية التجارة آاثر "بعنوان

 Interrégional):ولُت" يف كتابوأومن بعده تلميذه "برتل ،كأساس لقيام التجارة اػبارجية   النفقات النسبية
and International Trade )41 من خالل  ،م 1933والتجارة الدولية" الصادر يف "التجارة اإلقليمية

  42 .أسباب اختالف األسعار النسبية كأساس لقيام التجارة اػبارجية مسانبتو يف تفسَت
أولُت أن اختالف التكاليف النسبية بُت دولة و أخرى مرتبط ابختالف إنتاجية ىذه الدول وأن -كشريعترب ى    

 :43التاليُتىذه اإلنتاجية تتوقف على العاملُت 
اختالف الدول من حيث سبتعها ابلوفرة أو الندرة النسبية لعوامل اإلنتاج، أي اختالف األسعار النسبية لعوامل  (1

 اإلنتاج من دولة ألخرى؛
إنتاج السلع اؼبختلفة، إذ من الناحية الفنية ربتاج بعض السلع إذل توافر بعض عوامل اإلنتاج  طرقاختالف  (2

 بدرجة أكرب من العوامل األخرى.
 إذلاختالف التكاليف النسبية بُت الدول يرجع  ، ىي أنأولُت  -ة اليت توصل إليها ىكشرالنتيج    

يعٍت أن البلد يصدر سلعا ربتوي على نسبة مرتفعة من عنصر  اذاختالف وفرة اؼبوارد االقتصادية بُت الدول ، وى
 44.النادر لديو نسبيا اإلنتاجاؼبتوفر لديو نسبيا ، بينما يستورد سلعا ربتوي على نسبة مرتفعة من عنصر  اإلنتاج
 
 

                                                           
  the effect of forgien Trade on the distribution of": اقتصادي سويدي ـبتص يف التاريخ االقتصادي ومن مؤلفاتو: 1919كشر: ولد سنة بيل ى *

income" 
 Interrégional   and International  Trade"": ، اقتصادي وسياسي سويدي حائز على جائزة نوبل، ومن مؤلفاتو1933بول أولُت : ولد سنة  **

41
Bertil  Ohlin, Interregional and International Trade, 1933. 

42
 .76السيد دمحم أضبد السرييت ، مرجع سبق ذكره، ص:  
 .114: مرجع سبق ذكره، ص دمحم دايب،43
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 45ه النظرية: ذوالشكل التارل يوضح مبط التجارة الدولية وفق ى
 نمط التجارة الدولية وفق نظرية ىكشر و أولن 4-1:الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 " سامويلسون" و" لرنربعد تطويرىا من طرف كل من " خاصة ،بقبول عامىذه النظرية  حظيتلقد 

 .بُت الدول اس نظري لقيام التجارة اػبارجيةواستمرت لفًتة طويلة كأس
 46:ه النظرية ذاالنتقادات الموجية ليب .

و أنتاج )الندرة الكمي لعناصر اإل االختالفه النظرية على ذركزت ى: اإلنتاجعدم ذبانس وحدات عناصر  -
نواع أ إذل ابإلضافة، أنواع رأس اؼبال و رضنوعية األواؼبتمثل يف النوعي  االختالف يف اعبانب أنبلت الوفرة( و 

 .العمل و اؼبهارات اؼبختلفة

 .على اؼبستوى الدورل  اإلنتاجعناصر انتقال  إمكانيةأنبلت النظرية  -

السلعة الواحدة زبتلف من دولة  إنتاجمن خالل أن دالة للسلعة الواحدة  اإلنتاجاختالف أساليب  إمكانية -
 ألخرى وليست متماثلة ، 

 .يف كل الدول عدم التفرقة بُت الدول اؼبتقدمة والدول اؼبتخلفة ، حبيث تفًتض أن اؽبيكل االقتصادي واحد -
 :47لغز ليونتيف . ب

واؼبعروفة ابسم) تناقض أو لغز ليونتيف(  بناءا على دراسة تطبيقية قام هبا االقتصادي األمريكي ويزرل ليونتيف     
 لكذ و،أولُت على التجارة اػبارجية للوالايت اؼبتحدة األمريكية  –كشر ول التحقق من مدى انطباق نظرية ىحا

                                                           
 .27، ص:2009رانن ـبتار، التجارة الدولية ودورىا يف النمو االقتصادي، منشورات اغبياة، اعبزائر ،الطبعة األوذل،  45
 .80-58ص: -صمرجع سبق ذكره،،السيد دمحم أضبد السرييت  46
 ،وقام بنشر أحباث عن االقتصاد األمريكي . 1946لالقتصاد عام  كأستاذ،عمل   أبؼبانيا دبيونخ 1905 عام ،ولد االقتصاد يف نوبل جائزة على حائز أمريكي، اقتصادي  47
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فتح اجملال أمام  ه النظرية وىو ماذه الدراسة ـبالفة ؽبذيف مطلع اػبمسينات من القرن اؼباضي .وكانت نتائج ى
 48 نتائج دراسة ليونتيف. لتفسَترين اؼبنظرين واؼبفك

تقوم  برأس اؼبال،فرة او  دولة ابعتبارىا الوالايت اؼبتحدة األمريكية توقع أننو من اؼباه الدراسة فذمن خالل ى    
عمل، لكن االقتصادي األمريكي االستخدام لل السلع كثيفة االستخدام رأس اؼبال، وتستورد بتصدير السلع كثيفة

أن الدراسة جاءت بنتائج معاكسة ،  دبعٌت  أن دراسة ليونتيف توصلت أن قد الحظ من خالل دراستو  ليونتيف
، وىو س اؼبال سلع كثيفة االستخدام للعمل وتستورد سلع كثيفة االستخدام لرأ تصدر األمريكيةالوالايت اؼبتحدة 

 49 .غز أو تناقض ليونتيف(ه الدراسة )لذا ظبيت ىذؽب ولُت"أ -ما يتناقض مع مضمون نظرية "ىكشر
العامل يف أي مكان  إنتاجيةالعامل األمريكي تعادل ثالثة أضعاف  إنتاجيةلك ليونتيف  مبينا أن ذوقد فسر     

 العمل يف االنضباط والًتكيز على وحرصها األمريكية للمؤسسات اإلداري التنظيم قوة عامل إذل ، إضافةأخر
 .والالمركزيّة والتشجيع والتحفيز الًتقية نظام واعتمادىا

 تفسَت إهبادلقي انتشارا واسعا بُت االقتصاديُت ، حاول العديد من اؼبفكرين  الذي ا االكتشافذيف ظل ى   
األخذ بعُت االعتبار الظروف اليت لك من خالل ذ"لغز ليونتيف"؛ وكانت النتيجة تطوير نظرية اؼبيزة النسبية ، و 

 50 بينها :تؤثر  يف التخصص الدورل ومن 

 عدم ذبانس عناصر اإلنتاج . -6
 أنبية اؼبوارد الطبيعية اليت ربتاج إذل رؤوس أموال كبَتة الستغالؽبا يف عملية اإلنتاج. -0
 أتثَت السياسة التجارية اػبارجية للدول على التخصص الدورل. -3
 )دراسةمثل  العديد من الدراسات إذلأهنا ؿباولة مهمة ، فتحت اجملال  إالليونتف  قيل عن لغز ورغم كل ما       

Ishimoura & Tatemoto م1959(يف عام  ( على االقتصاد الياابين ، ودراسةWahl عن االقتصاد )
مع نظرية ىكشر وأولن ، يف حُت أيدهتا دراسات أخرى  متناقضةنتائج  إذل ،وتوصلت م  1961الكندي سنة 
 1961( سنة Rosecamb ، Stoplerودراسة )عن اؽبند، م  1962( سنة Bharadwajمثل دراسة )

يؤدي  نأيبكن  الذي( اليت تبحث عن األثر  Stopler،Samelsonمث جاءت نظرية )،  الشرقية اعن أؼبانيم 
اؼبستخدمة يف  اإلنتاجتلك السلع، وابلتارل على دخول عوامل  إنتاجالسلع على حجم  رالتدخل يف أسعا إليو

 51 .للتوازن العام مبوذجلك يف ذ،و  إنتاجها

 
 

                                                           
 . 101ص:، مرجع سبق ذكره ،ىجَت عدانن زكي أمُت  48
 . 102-101ص ص:، نفس اؼبرجع  49
 . 122مرجع سبق ذكره ،ص :  ، دمحم دايب   50
 . 178مرجع سبق ذكره، ص :  ، رائد فاضل جويد   51
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  :لمتجارة الخارجية وتفسيرىا النظريات الحديثةثالثا :

 إدخال، فرضت على منظومة العالقات االقتصادية الدولية  التطورات اغبديثة اليت يشهدىا االقتصاد العاؼبي إن    
  األذواق ختالفاأمباط جديدة  زبتلف عن النظرايت التقليدية مثل عامل التكنولوجيا ، اؼبنافسة الغَت الكاملة ، 

 ا ما أدى إذل بروز نظرايت حديثة ، ترتكز على اذباىُت اثنُت نبا جانب الطلب وجانب العرض.ذىاخل   …

 التوجو المرتكز عمى جانب الطمب .أ

 .النظرايت اليت ركزت على جانب الطلب ىي نظرية التبادل الدورل  أىمتعترب      

 (Linderنظرية التبادل الدولي ) (1

  52 : أساسيُت" على عنصرين  Linderركزت نظرية التبادل الدورل ل "     

العنصر الثاين فهو متعلق ؛ أما الطلبالعنصر األول متعلق بفرضية أن عوامل العرض ىي اليت ربرك اذباه وحجم 
 التجارة.بتحليل وتفسَت نوع معُت من 

 أنغبجم ونوع التجارة ، حبيث  الرئيسياعترب ليندر أن الطلب احمللي ىو احملدد ، فمن خالل العنصر األول     
ويرجع كبَتة ستقوم بتصدير منتجاهتا )من السلع اؼبصنعة ( داخل الدولة نفسها ، الدول اليت ؽبا أسواق ؿبلية  

التصدير ، ويف  إذلأن اؼبنتج احمللي ينتج السلع للسوق احمللية أوال)اؼبستهلك احمللي( قبل التوجو  إذلسبب ذلك 
الطلب احمللي ىو العنصر الدولية ، وهبذا فان  األسواق إذلالتصدير  إذلحالة تشبع السوق احمللية يتم اللجوء 

  . اإلنتاجياألساسي يف عملية تصريف الفائض 

ىبلق يف ما يتعلق دبستوايت الدخل واألذواق ،  الغنية من جهة أخرى فان تشابو ظروف الطلب بُت البلدان    
 53 .و ىذا ما يسمى بتشابو التفضيالت كبَتة لتشابو اؼبنتجات اؼبوجو للتصدير  إمكانية

 ،قوم بُت الدول النامية واؼبتقدمةاليت ت كما يفرق ليندر يف تفسَته للتجارة اػبارجية بُت ذبارة اؼبنتجات األولية   
حسب ليندر وفق  األولية اؼبنتجاتحبيث يتم تبادل ،اليت تقوم بُت الدول اؼبتقدمة نفسها  واؼبنتجات الصناعية 

اؼبتقدمة ، أما ابلنسبة  مبدأ اؼبيزة النسبية اليت تتحدد بتوفر اؼبواد األولية يف الدول النامية وندرهتا يف الدول
 .ةفان اؼبيزة النسبية تكون مرتبطة ابلطلب احمللي على السلع اؼبصدر  للمنتجات الصناعية 

 .يتميز كال البلدين يف إنتاجها التجارة بُت الدول اؼبتقدمة اليتوهبذا فان ليندر قدم تفسَتا لقيام    

                                                           
 . 10،أطروحة دكتوراه ، ،جامعة دمحم خيضر ، بسكرة ، ص : 1994أتثَت ربرير التجارة اػبارجية على العمالة الوطنية ، دراسة حالة اعبزائر منذ  ، فلة عاشور   52
 . 128ص:، مرجع سبق ذكره ،ىجَت عدانن زكي أمُت  53
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 :الحجم اقتصادياتنظرية (2

 هذياس اغبجم الكبَت" ومن أنصار ىأو اقتصاد مق اإلنتاجأتثَت حجم  آليةأساس "ه النظرية على ذتقوم ى     
تقوم عليو  الذييتلخص األساس النظرية بَتتيل أولُت و ر.دريزيو و ب.كروغمان و ىافباوير وكسينغ غَتىم،  و 

     .الكبَت اإلنتاجمن تلك السلع اليت تنبع فائدهتا  السوق الداخلية الكبَتة تصدر ذاته النظرية يف أن الدولة ذى

 عناصر لنسب أولُت و كشرى لنموذج آخر وتعديال تطويرا مبوذجا اػبارجية للتجارة ابلنسبة النظرية ىذه تعترب    
 أن تعترب النظرية فهذه اؼبكتسبة، النسبية للمزااي الرئيسية اؼبصادر كأحد الكبَت اإلنتاج راتو وف ،إبدخاؽبا اإلنتاج

 54 .التخصص وكذلك العمل تقسيم على تساعد الكبَتة اإلنتاجية العمليات يف اغبجم غلة تزايد

وابلتارل فان نظرية اقتصادايت اغبجم تفسر قيام التبادل التجاري بُت الدول الصناعية اؼبتقدمة ، من خالل    
ه اؼبؤسسات ذاألسواق األخرى ابلرغم أن ى إذلتفوق الدولة اليت لديها مؤسسات ذات حجم كبَت يف الوصول 

تساىم يف توسع  ، من االنتقادات اؼبوجهة ؽبذه النظرية أهنا55تنتج نفس السلع ، وىذا ما يعرف بوفورات اغبجم 
 .شركات احتكارية تعيق تطور التجارة الدولية ربت غطاء ربرير اؼببادالت التجارية إذلالشركات وربوؽبا 

 ى جانب العرضب. التوجو المرتكز عم

 من أىم النظرايت اليت ركزت على جانب العرض مايلي:
 نظرية الفجوة التكنولوجية: .1

على الدراسات اليت قام هبا االقتصادي  )م. بوسنر، غ .ىافباوير، ر. فَتنون وغَتىم( ، وبناء من أبرز فبثليها    
االختالف يف العنصر  أنيف  التكنولوجية الفجوة نظريةص يلخت يبكن ، م1961سنة Posnerاألمريكي 

 دبزاايتتمتع التكنولوجي بُت الدول اؼبتقدمة والدول النامية لو أتثَت على ىيكل التجارة، حبيث أن الدول اؼبتقدمة 
منتجات ذات جودة  أوسلع جديدة  إنتاجفنية متقدمة سبكنها من  إنتاجطرق  أومكتسبة من خالل حيازة وسائل 

، وابلتارل فان ىذه النظرية أضافت عامل نسبية يف العديد من السلع اؼبختلفة  دبزاايعالية ، وىذا ما هبعلها تتمتع 
 56 .جديد وىو التكنولوجيا إنتاجي

 

 

                                                           
 .632ص: مرجع سبق ذكره ،د. دمحم دايب،  54
 .60ص: مرجع سبق ذكره ،، فلة عاشور 55
 .80ص: مرجع سبق ذكره ،، بن ضبود سكينة 56
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 57 : نبا مصطلحُت التكنولوجية الفجوة لنموذج تفسَته يف "بوسنر" اعتمد ولقد
 يف استهالكها وبداية األم، الدولة يف السلعة إنتاج بداية بُت الزمنية الفًتة تلك وىي :الطلب فجوة -

 اػبارج؛
 .اػبارج يف إنتاجها وبداية األم الدولة يف اعبديدة السلعة إنتاج بداية بُت الفًتة تلك وىي :التقليد فجوة -

فقدان اؼبيزة النسبية  للسلعة ؿبل  إذلالسلعة  يف الدول اؼبقلدة يؤدي  إنتاجحسب ىذا النموذج فان  و     
االبتكار ، وهبذا تفقد العوامل التكنولوجية دورىا كمفسر لقيام التجارة الدولية بُت الدول الصناعية ذات 
الكثافة التكنولوجية ، فبا يؤدي إذل بروز عامل الندرة النسبية لعوامل اإلنتاج كعامل مفسر لقيام التجارة 

  الدولية .

تطوير  إذلأدت  C.Freemanو  G.C.Hufbauerأن الدراسات اليت قام هبا كل من  كما       
 تستغرقها الفجوة النظرية ، حبيث أن اختالف مستوايت األجور الدولية يعترب ؿبددا ىاما لطول الفًتة الزمنية اليت

 اآليتفباور من خالل الشكل ىو  انتقال اؼبيزة النسبية التكنولوجية حسب فريبان وآلية ويبكن توضيح التكنولوجية .
: 58 

 آلية انتقال الميزة النسبية التكنولوجية حسب فريمان و ىوفباور 5-1: شكل رقمال

 

 

 

 

 

 

 

Source :Paul Krugman . op.cit.. 

                                                           
 .601ص: مرجع سبق ذكره ،د. دمحم دايب،  57
 .61ص: مرجع سبق ذكره ،، فلة عاشور 58

 ابتكار اؼبنتجات اغبصيلة اعبمركية  

مكاسب زايدة اإلنتاجية  زايدة اغبصص يف السوق
 والبفاض التكاليف

احملافظة على الصادرات ابؼبيزة النسبية 
 للمؤسسات اؼببتكرة 

زايدة معدل األرابح مبو 
 النشاط اإلنتاجي

ذبارة دولية لسلع مبطية 
 لدول متشاهبة 

ميزة نسبية للدولة اؼببتكرة 
 ()احتكار

 انتقال اؼبيزة النسبية لدولة أخرى ميزة األجور

النسبية للدولة اؼببتكرة بسبب عود ة اؼبيزة 
 ابتكارات جديدة للمنتجات أو طرق االنتاج
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يبكن  من االنتقادات اؼبوجهة ؽبذه النظرية أهنا دل تستطع شرح حجم الفجوة التكنولوجية و الفًتة الزمنية اليت
 .   اؼبنتج إثباتو، وىذا ما حاولت نظرية دورة حياة تستمر فيها  أن 

 :نظرية دورة حياة المنتج .2
على ربليل أثر عامل البحث  59م1967عام  (J .R.Vernon) فرنون ه النظرية على دراسة أجراىاذترتكز ى     

ه الدراسة على الصادرات األمريكية ذوتشمل ى،والتطوير يف الصناعات األمريكية على التجارة واالستثمار الدوليُت 
األمريكية اليت  الصناعية اؼبنتجات ذل استنتاج أنإحيث توصل من خالل الدراسة اليت قام هبا من السلع اؼبصنعة ، 

يف نظرية  إليهاىبة اؼبوارد اؼبشار  تستخدم تكنولوجيا عالية تتمتع دبيزة نسبية يف البحث والتطوير)أي أن الوفرة أو
ه اؼبعرفة بعدد العلماء واؼبهندسُت وأصحاب ذويعرب عن ى تتمثل يف ىده اغبالة يف اؼبعرفة التكنولوجية( أولن-ىكشر

 60 .اؼبعرفة التقنية ونفقات البحث والتطوير 

ا اؼبنتج تتغَت يف سياق ذراحل وأن حالة اؼبيزة النسبية ؽببعدة م ه النظرية فان كل منتج جديد يبرذوبناءا على ى  
 .ه اؼبراحل ذاجتيازه ؽب

 61 وقد مّيز فَتنون بُت أربع مراحل لدورة حياة اؼبنتج ىي :  

يف الوالايت اؼبتحدة ،  نيبدأمرحلة اإلنتاج اعبديد : ويف ىذه اؼبرحلة يفًتض أن التجديد واإلنتاج  (1
 وبيعو يف أسواقها . 

زايدة صادرات الوالايت اؼبتحدة من  إذلمرحلة الطلب األجنيب على ىذا اؼبنتج اعبديد فبا يؤدي  (2
 اؼبنتج اعبديد .

أسواقها احمللية واألسواق القريبة وابلتارل  إذلمرحلة إنتاجو من قبل الشركات األجنبية وتسويقو  (3
 البفاض حجم الصادرات األمَتكية لو .

لو وأبسعار مرحلة قيام الوالايت اؼبتحدة األمَتكية ابستَتاده من الدول اليت أصبحت منتجا كبَتا  (4
 تنافس األسعار األمَتكية ، وىي مرحلة هناية دورة اؼبنتج .

إن دورة حياة كل منتج زبتلف عن مدهتا الزمنية عن دورة حياة اؼبنتجات  إذلوالبد ىنا من اإلشارة         
يا الالزمة األخرى تبعا لنوع اؼبنتج ومدة ضبايتو الفكرية وسرعة التعرف على طريقة إنتاجو وتكييف التكنولوج

 إلنتاجو وغَت ذلك من األسباب اليت تزيد أو تقلل من اؼبدة الزمنية لدورة حياة اؼبنتج . 
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 ذلك: ىذه اؼبراحل و الشكل التارل يوضح
 .منحنى دورة حياة المنتج 26-1 :الشكل رقم

 
،  2227مصر،المصدر: مجدي محمود شياب : االقتصاد الدولي، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 

 .124ص
 62يتحدد طول فًتة حياة اؼبنتج اعتماد على ؾبموعة من العوامل منها:

 معدل مبو الطلب يف األسواق األجنبية.  

 طبيعة اؼبنتجات اؼبطورة.  

  هبا األجانب على التكنولوجيا اعبديدة يستحوذالسرعة اليت.  

 مدى اتساع اقتصادايت اغبجم.  

 تلعب دورا حاظبا يف تقليص دورة حياة اؼبنتج من خالل قيام الشركة  اليت بنية الصناعة إذل ابإلضافة
 يف موقع أخر . إبنتاجواؼبتعددة اعبنسيات 

فان نظرية دورة حياة اؼبنتج لفرنون ترى أن اؼبيزة النسبية للصادرات أتيت من خالل الوفرة  ى ىذاءا علبنا     
 إذليتم انتقال اؼبنتج من مرحلة  اذوهب، دمة يف عملية البحث والتطوير النسبية ؼبورد اػبربة العلمية والتقنية اؼبستخ

 مرحلة .

 :نظرية التبادل الالمتكافئ .3
تقودان مباشرة إذل استعراض صبلة من األفكار يف ؾبال العالقات  ئديث عن فكرة التبادل الالمتكافإن اغب      

االقتصادية الدولية اليت ظهرت يف الستينات والسبعينات من القرن العشرين، واحتلت مكاان ابرزا يف الفكر 
 االقتصاديُت، بعض كتاابت يف ظهرتواليت "حوار الشمال واعبنوب"،  االقتصادي يف إطار ما كان يعرف بقضية

 اليت األفكار وغَتىم،بعض (Myrdal et Menger et   Prebisch)وسنجر وبريبيش مَتدال أمثال من
الدول اؼبتخلفة سبثل الطرف األضعف يف عملية التبادل  أن ،وؿبورىا"الالمتكافئ التبادل  نظرية"ؾبموعها يف تشكل
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 أن التجاري دبعٌت أن التبادل بُت الدول اؼبتقدمة والدول النامية ىو تبادل غَت متكافئ ، وقد أوضح غ.مَتدال
 إنأولُت بل  –ينتج عنو اؼبنفعة اؼبتبادلة كما تفسره النظرية الكالسيكية و نظرية ىيكشر التبادل التجاري  ال

 63النظرايت السابقة مردىا لالفًتاضات اليت بنيت عليها ، مثل :  إليهااالستنتاجات اليت توصلت 

  اؼبنافسة الكاملة 
  انسجام اؼبصاحل 
 التوازن التلقائي 

 ،على النحو التارل :ه االفًتاضات ذويرد مَتدال على ى

لك ذو  العالقات بُت الدول اؼبتقدمة والدول اؼبتخلفة ، إطارفرضية اؼبنافسة الكاملة غَت واقعية سباما يف  -
 .نتيجة للظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تعيشها الدول اؼبتخلفة 

يوجد توافق  الدول اؼبتقدمة ىي الطرف الوحيد اؼبستفيد من مبط التقسيم الدورل للعمل وابلتارل ال -
 .وانسجام يف اؼبصاحل بُت الدول اؼبتخلفة والدول اؼبتقدمة 

يوجد ىناك توازن مستقر واثبت ، حبيث أن  لية تراكمية ، وىدا يعٍت أنو التعترب العملية االقتصادية عم -
مزيد من  إذلالتقسيم الدورل للعمل  إطاروالدخول تؤدي يف  اإلنتاجاالختالفات يف أسعار عوامل 

 .االختالف
  .والدول اؼبتخلفةلدول اؼبتقدمة بُت ا دم وجود تكافؤ يف التبادل التجاري مَتدال ىي ع إليهاواػبالصة اليت توصل 

 السلع بُت التبادل معدالت ليوضح أن إذل أبعد من ذلك ىبذ بريبيش راؤول أما االقتصادي األرجنتيٍت     
 الفًتة يف سبيل  النامية الدول تنتجها اليت األولية منتجات اؼبواد و اؼبتقدمة الدول بعض تنتجها اليت الصناعية
عدم وجود تكافؤ  إذلا انتج يف األساس يف نظره ذوى ،النامية  حساب الدولالدول اؼبتقدمة على  لصاحل الطويلة

سياسة ضبائية لبناء صناعتها  إتباعا السبب يري بريبيش أنو على الدول اؼبتخلفة ذوؽب،يف ؾبال التبادل التجاري 
 الوطنية ، ورفض سياسة حرية التجارة .

م بعنوان 1969نشر مؤلفو يف عام  الذي (A.Emmanuel) امانويل أما االقتصادي الفرنسي أرجَتي     
شرح فيو طبيعة عالقات التبادل التجاري بُت الدول اؼبتقدمة والدول اؼبتخلفة ،  الذي"التبادل الالمتكافئ "

 . ه العالقات تتميز بعدم اؼبساواة نتيجة لوجود تبادل غَت متكافئذموضحا أن ى

نتيجة لتواطؤ اجتماعي للدول الغنية على حساب الدول  ىو تكافئكما يرى امانويل أن التبادل الالم    
أن األجور اليت  وبصل عليها العمال يف الدول اؼبتقدمة ىي أجور مرتفعة مقارنة  إذللك ذيرجع سبب  و،  الفقَتة
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ا ما يفسر ربويل فائض القيمة من الدول ذاليت وبصل عليها العمال يف الدول اؼبتخلفة وى اؼبنخفضةابألجور 
 64.امانويل  التبادل الالمتكافئ يسميو وىدا ما الدورل التبادل معدالت الدول اؼبتقدمة عن طريق إذلاؼبتخلفة 

يف عدم وجود تبادل  متكافئ بُت   األساسيفانو يرجع السبب *(S.Amin)اؼبفكر العريب ظبَت أمُت أما     
الدول اؼبتخلفة واليت يطلق عليها اسم ) دول اؽبامش ( أو )دول األطراف ( و الدول اؼبتقدمة اليت يطلق عليها 

تكمن أنبيتها يف مدى البفاض األجور فبا ىي  ن اؼبنتجات اؼبصدرة من طرف دول اؽبامشأ إذل اسم )دول اؼبركز(
يبهد الطريق إلخضاع الدول النامية لتوفَت األيدي العاملة  اذىمع تساوي اإلنتاجية، و عليو يف بلدان اؼبركز، 

"ىو تبادل  أبنو: ئأمُت التبادل الدورل الالمتكاف الرخيصة يف قطاع التصدير، ومن ىذا اؼبنطلق يعرف ظبَت
عر اؼبنتجات وىو ما يعٍت أن س 65ؼبنتجات يف إنتاج يكون فيو الفرق بُت األجور أعلى من الفرق بُت اإلنتاجيات"

اؼبركز حيث األجور  وق العاؼبي فبا لو أنتجت يف دولسيكون سعرىا أقل يف الس اؼبصدرة من طرف دول اؽبامش
، والعكس وبدث يف دول اؼبركز من البفاض السعر وارتفاع األجور فيد اؼبستهلك يف دولاؼبرتفعة، وابلتارل سيست

 . غَت اؼبتكافئ بُت اؼبركز واؽبامش مبط التبادل هاعتقاد ، وىو ما هبسد يفاؽبامش

 نظريات التنوع والمنافسة 

 :المنتجات تنوع نظرية . أ
وتعتمد ىذه ، (Lancaster) النكاسًت وكلفن (Krugman)  مانغكرو  بول من كل النظرية ىذه صاحب

زايدة  إذلارتفاع مستوايت الدخل يؤدي  أنالدخل على حجم التجارة اػبارجية حيث  أتثَتاتالنظرية على 
يسمح بزايدة واردات ىذه السلع، وقد فسر النكسًت  الطلب على بعض السلع اليت ؽبا خصائص معينة ، وىذا ما

تطلب نتيجة لتوفر ؾبموعة من اؼبميزات اليت يبحث عنها اؼبستهلك مثل  إمبا و لذاهتاتطلب  ذلك أن السلع ال
 66اللون ، اغبجم ،درجة التوافر ، السعرات اغبرارية.....اخل

 نظرية المنافسة ب.

بتحليل األسباب اعبديدة اليت ربدد تفسَت وتطور  (M. Porter) قام االقتصادي األمريكي مايكل بورتر      
 67يلي : لك من خالل أربعة متغَتات أساسية ىي كماذاؼبعاصرة للبلدان الصناعية الكربى ، و التجارة الدولية 
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  ؛ اإلنتاجعناصر 
 ظروف الطلب ؛ 
 وضع فروع اتبعة واليت تقدم اػبدمات الضرورية؛ 
 الشركة يف ظروف اؼبنافسة . إسًتاتيجية 

 :ه اؼبتغَتات يبُت بورترذمن خالل ى
اؼبوروثة وطبيعية مثل: العمل، األرض،  تراكم  اإلنتاجو هبب التمييز بُت عناصر نا:ف اإلنتاجلنسبة لعناصر اب -

عكس  منتجة مثل: رأس اؼبال البشري و مؤسسات البحث على اإلنتاج رأس اؼبال، البنية األساسية و عناصر
 أولُت( اليت تعتمد على العناصر الطبيعية واؼبوروثة. -نظرية )ىكشر

مراقبة  إذل ابإلضافةعبارة عن متطلبات السوق الداخلية اليت ربدد تطور الشركة  ابلنسبة لظروف الطلب: ىي  -
 السوق العاؼبية و التنبؤ بتطورىا.

 ذات تنافسية عالية،  مؤىلة إنتاجيةوبدد تطور الشركة فيتمثل يف توفر بيئة  الذيابلنسبة للمتغَت الثالث  -
 تجُت، فبا يساىم يف تطور النشاط .ابلشكل الذي يوفر معلومات ومصادر وأفكار جديدة للمن

دبعرفة التنافسية يسمح  السًتاتيجياهتاوضع الشركة  إن:  الشركة يف ظروف اؼبنافسة السًتاتيجيةابلنسبة  -
 .إليوتنتمي  الذياؼبنافسة الفعالة من والطويلة األجل يف القطاع  إمكاانت

 : ىيالناجحة لشركة معينة  االسًتاتيجيةطبسة عناصر ربدد  حدد مايكل بورتر كما   
 ؛اإلنتاجالقوة النسبية جملهزي مستلزمات  -
  ؛القوة النسبية ؼبشًتي اؼبنتجات  -
 ؛مكانية دخول شركات أخرى منافسةإ -
  ؛قوة منافسة ىذه الشركات -
 ظهور بدائل للمنتجات. احتمال -
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 التقييد.الخارجية بين الحرية و  سياسات التجارةالمبحث الثاني: 
 تعترب السياسات التجارية من أىم األدوات اليت تستخدمها الدول لتحقيق عملية النمو والتنمية االقتصادية    

أخرى  إذل،وزبتلف ىده السياسات من دولة  اليت من خالؽبا يبكن التأثَت على حجم و اذباه صادراهتا ووارداهتاو 
 .اليت تتبناىا الدولة  والسياسيةلك وفقا للتوجهات االقتصادية ذو 

ه األخَتة كما يصفها ذ، فه إسًتاتيجية وإماضبائية  وإماربريرية )انفتاحية (  إماوتكون السياسة التجارية    
Paul krugman  ىي واقع بُت التحرير واغبماية.  

 .وأىدافيا التجارية السياسة ول: ماىيةال  المطمب
 :التجارية السياسات تعريف أوال:

ا ذوى، والسياسية القائمة يف كل دولة حسب الظروف االقتصادية أخرى إذلمن دولة التجارية  اتالسياس زبتلف  
 يلي : تعدد التعاريف اؼبفسرة للسياسات التجارية واليت يبكن حصر أنبها يف ما إذلما أدى 

 للتحكم والسيطرة الدولة تستخدمها اليت الرظبية واللوائحؾبموعة التشريعات و " يقصد ابلسياسة التجارية      
 التجاري النشاط تقييد أو ربرير على تعمل واليت والنامية اؼبتقدمة العادل دول ـبتلف يف الدولية التجارة نشاط ىعل

 68."الدول من ؾبموعة بُت الدورل اؼبستوى على تواجهو اليت اؼبختلفة العقبات من اػبارجي
دولة ما يف  تتخذىاوالتدابَت اليت  اإلجراءاتعلى أهنا عبارة عن ؾبموعة من  كذلكتعرف السياسة التجارية  و      

 69بقصد ربقيق أىداف معينة األخرىنطاق عالقاهتا التجارية مع الدول 
 اليت والتدابَت واإلجراءات واألساليب واألدوات القواعد من ؾبموعة" أهنا على التجارية السياسة تعرفكما    

 ابقي مع التعامل خالل من اقتصادية تنمية لتحقيق وكذا العائد لتعظيم الدولية التجارة ؾبال يف الدولة هبا تقوم
 للمجتمع األخرى االقتصادية األىداف ربقيق منظومة ضمن اػبارجي التوازن ىدف ربقيق إطار يف العادل دول

 70."الصرف استقرار التام التشغيل كهدف معينة زمنية فًتة خالل
 السياسة التجارية في التنمية االقتصادية : أىميةثانيا:

تعترب السياسة التجارية من السياسات االقتصادية اؼبهمة و اليت تساىم يف ربقيق التنمية االقتصادية وخاصة      
وعدم وجود  اقتصاداهتاتصدير اؼبواد األولية يف األسواق العاؼبية وىشاشة ابلنسبة للدول النامية اليت تعتمد على 

تنظيم القطاع التجاري من خالل  ا ما وبتم ضرورةذتساىم يف رفع مستوى القطاع التصديري وى إنتاجيةدة قاع
السلع  استَتاد يفالتجارية اؼبناسبة واليت تساىم  بتحديد السياسة واألساليب اؼبناسبة واليت تسمح  اإلجراءاتارباد 
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 الفائضو تصدير  الذايتيساعد يف ربقيق االكتفاء  فبا اإلنتاجيةيسمح ببناء القاعدة  ا ماذالرأظبالية اؼبتطورة وى
 .كبو األسواق األجنبية

 العوامل المؤثرة في سياسة التجارة الخارجية: ثالثا:

 اليت يبكن حصرىا يف مايلي : تتأثر سياسة التجارة اػبارجية دبجموعة من العوامل،    

 االقتصادية: التنمية مستوى أ.
 دورا يلعب العامل ىذا أن التنمية االقتصادية من أىم العوامل احملددة للسياسة التجارية حيث يعترب مستوى     

 سياسة وضع على حرصا أكثر هبعلها ما لدولة االقتصادي التأخر و اعبمود أن إذ اػبارجية التجارة ؾبال يف ىاما
 وان حيث قوية اقتصادية قاعدة ذو و ومتقدم متطور اقتصاد اغبال ابلنسبة ىو ما عكس اػبارجية للتجارة تقييدية

اؼبرافقة   إذلاليت ربتاج  الناشئة، الصناعات تدعيم سياسة ذلك من أمثلة ،اػبارجية التجارة سياسة يف دبرونة تسمي
 .والدعم واغبماية 

 الوضاع السائدة في االقتصاد المحمي :ب.

 تلجا اػبام لذا السلع إذل اغباجة احمللية فانو تصبحالصناعات  ترتقي ولكي احمللي على مستوى االقتصاد     
 يف دورا االستهالكي للطلب ا فانذى إذل إضافة الصناعات، ىذه ربتاجو ما الستَتاد اػبارجية التجارة إذل الدولة
 .واسع استهالك ذات ما سلع من كميات استَتاد حيث من للدولة اػبارجية التجارة سياسة ربديد

 : السائدة عمى المستوى الدوليالوضاع  ج.

 حجم زايدة شأهنا من سياسة إذل إتباع دفع الدولةيزايدة تغَت للطلب ابل فإن أي الدورل اؼبستوى على أما
 أخرى. انحية من احمللي استهالكها ، وضبطانحية من الصادرات

 :أىداف السياسة التجارية رابعا:
من اجتماعي  و واسًتاتيجي ذات طابع اقتصادي وسياسيتسعى الدولة لتحقيق ؾبموعة من األىداف       

 71يلي : يف ما األىدافخالل االستخدام األمثل لسياستها التجارية ويبكن حصر ىده 
 الىداف االقتصادية: . أ

 يلي:يف ما اػبارجية للدولةللسياسة التجارية  األىداف االقتصاديةتتلخص 
 اؼبسانبة يف ربقيق التنمية االقتصادية .  -
 .ربقيق التوازن يف ميزان اؼبدفوعات العجز  و  إصالحالعمل على  -
 .وخاصة الصناعات الناشئة األجنبية، اؼبنافسة منخاصة الصناعات الناشئة  احمللية الصناعة ضباية -

                                                           
 .326-088ذكره، ، ص: دمحم دايب ، التجارة الدولية يف عصر العوؼبة ، مرجع سبق د.71
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 من أقل بسعر البيع أي اإلغراق خطرو التقلبات اػبارجية ، كالتضخم واالنكماش  من الوطٍت االقتصاد ضباية -
 .اإلنتاج تكاليف

 .ه اؼبوارد يف سبويل النفقات العامة للدولة ذلك من خالل استخدام ىذزايدة اؼبوارد اؼبالية للدولة ، و  -

 األجنيب. اؼبنتجتشجيع وتطوير الصادرات السلعية واػبدمية للقدرة على منافسة  -

والعراقيل لتطوير االقتصاد ب االستثمارات األجنبية من خالل توفَت التسهيالت ورفع اغبواجز ذتشجيع وج -
 الوطٍت .

 الىداف االجتماعية: . ب
 يف ما يلي: للسياسة التجارية اػبارجية تتمثل األىداف االجتماعية 

 .اؼبعيشي مستواىم رفع اؼبختلفة هبدفاالجتماعية  الفئات بُت الوطٍت الدخل توزيع إعادة -

فراد أل ضرورية تعترب معينة لسلع اؼبنتجُت أو كاؼبزارعُت  االجتماعية الفئات بعض مصاحل ضبايةالعمل على   -
 .اجملتمع

 من خالل منع استَتاد بعض السلع الضارة أو اؼبخالفة للمعايَت الصحية، أو اغبد منضباية الصحة العمومية  -
 .....اخلو الكحول  استَتاد بعض السلع األخرى كالسجائر

 : اإلستراتيجيةالسياسية و الىداف  . ت
 يف ما يلي:للسياسة التجارية اػبارجية  االسًتاتيجية و السياسية األىداف تتلخص

، خصوصا يف أوقات اغبروب  االسًتاتيجيةالسلع العمل على توفَت احتياجات الدولة من مصادر الطاقة و  -
 والصراعات .

 العسكرية.الدولة من الناحية االقتصادية و الغذائية و يف من األ توفَتو  ،ستقاللالا من أكرب قدرربقيق  -

 .الغذائييف األمن  الذايت خاصة االكتفاءربقيق  -

 احمللي. اإلنتاجتعزيز قيم االنتماء للوطن من خالل تشجيع استهالك  -

 دبا وبقق التكافل بُت األجيال. سريع،احملافظة على الثروات الطبيعية وعدم استنزافها بشكل  -

نالحظ أنو يوجد ارتباط وثيق بُت السياسة التجارية اػبارجية للدولة وسياستها االقتصادية  اإلطارا ذيف ى و      
لك هبب أن تكون السياسة التجارية ذالداخلية كالسياسة النقدية والسياسة االستثمارية والسياسة الضريبية، ل

 للدولة.السياسة االقتصادية العامة  إطاراػبارجية ضمن 
، اؼبالئمة لتوسيع قاعدة لسياسة التجارة اػبارجية ىو خلق الظروف التجارية اػبارجية  لرئيسياويعترب اؽبدف      

 .الدول  إليوا ما تصبو ذاالقتصاد الوطٍت ، وى
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 الخارجية. التجارة سياسة : أدواتانيالث المطمب
،قصد التحكم يف  والوسائلاألدوات  من ؾبموعة تطبيق إذل الدول لتحقيق أىداف السياسة التجارية تلجأ 

يبكن تقسيم ىده األدوات حسب أتثَتىا على التجارة اػبارجية إذل قسمُت األدوات اليت تؤثر  و التجارة اػبارجية،
 .على الواردات و األدوات اؼبؤثرة على الصادرات

 72اػبارجية :ويلخص اعبدول التارل أىم األدوات اليت يبكن استخدامها للتأثَت على التجارة       
 يبين أدوات السياسة التجارية  3-1 :جدول رقم 

 اؼبؤثرة على الصادرات اآلليات األدوات اليت تؤثر على الواردات 

 الرسوم اعبمركية.  -

 .Les contingentementاغبصص  -

 (RVEالقيود الطوعية على الصادرات) -

 االتفاقيات السلعية الدولية. -

 اربادات اؼبنتجُت الدولية . -

 Mécanisme deميكانيزم احملتوي احمللي  -

contenu local .)قاعدة اؼبنشأ( 

 . Le dumpingاإلغراق : -

 Le Mécanisme deآليات الربط: -

liaison 

 الرسوم على الصادرات. -

 نظام اغبصص ورخص التصدير. -

 Subventions àدعم الصادرات  -

l'exportation 

 السعرية :  الوسائل أوال:
 األساليب استخداما يف ؾبال التجارة  أكثرمن وىي  اعبمركية الرسوم من كل يف السعرية تتمثل األساليب

 . الصرف ،وسعر ،اإلغراق كل من اإلعاانت  إذل  ابإلضافةاػبارجية  
 
 

                                                           
،مارس 01،ؾبلة العلوم االنسانية ، جامعة دمحم خيضر ، بسكرة ، العدد6881فلة عاشور ، انعكاسات السياسة التجارية على تطور التجارة اػبارجية يف اعبزائر منذ  72

 .157،ص:0260
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 الرسوم الجمركية-1
واردات، وتعترب ضريبة  أو صادرات كانت حدودىا سواء ذبتاز عندما السلع على الدولة تفرضها ضريبة ىي     

تفرض على الواردات كوسيلة لتطبيق  األحيانغَت مباشرة ألن عبئها يتحملو اؼبستهلك النهائي ، ويف اغلب 
سياسة اغبماية التجارية ،وتوجد يف كل دولة قائمة تتضمن ؾبموعة من الرسوم اعبمركية اؼبفروضة على السلع 

 .ية "اؼبستورد يطلق عليها اسم " التعريفة اعبمرك
 أنواع الرسوم الجمركية :

 تصنف الرسوم اعبمركية وفقا جملموعة من اؼبعايَت ىي :    
 مبيز بُت ثالثة أنواع ىي: من حيث كيفية تقدير الرسم.1
 نوع أساسرسم اثبت لكل وحدة من السلع اؼبستوردة أي على  أساسالرسوم النوعية :يتم ربديدىا على  أ.

  .السلعة
رسوم صبركية على %15نسبة مئوية من قيمة السلع اؼبستوردة مثال : أساسمية: يتم ربديدىا على يالرسوم الق ب.

 .قيمة السيارات مستوردة 
اعبمع بُت الرسوم القيمية و النوعية على السلع اؼبستوردة  أساسالرسوم اؼبركبة : ىي رسوم يتم ربديدىا على  ج.

حبيث تفرض رسوم بنسبة معينة مهما يكن نوعها ويف نفس الوقت تفرض رسوم تراعي االختالفات النوعية بُت 
 .السلع

 بُت نوعُت نبا : مبيز من حيث اليدف المنشود من فرض الرسم :. 2
 .موارد ػبزينة الدولة إهبادالرسوم اؼبالية: تفرض ؽبدف أ.

  .الوطٍت من اؼبنافسة  اػبارجية اؼبنتجالرسوم اغبمائية:  تفرض ؽبدف ضباية ب.
 بُت: التمييز يبكن من حيث حرية الدولة في فرضيا لمرسوم الجمركية:.3
 .القوانُت أي الدولة ىي اليت تقررىا  سن داخلية للدولة نتيجة تشريعية إرادة عن تنشأ اؼبستقلة: التعريفةأ.

 الدول. من ؾبموعة أو أخرى دولة مع ثنائي اتفاق دبوجب تنشأ االتفاقية: التعريفةب.
 اإلعانات:-2

إعاانت  منح طريق عن الدولية األسواق يف الوطٍت لإلنتاج التنافسية القدرة تدعيماإلعاانت ه ذمن ى والغرض    
 ،ىذهقصد زبفيض التكلفة الكلية الصافية لإلنتاج يف صناعة أو قطاع معُت، الوطنيُت ربفيزات للمنتجُت و

 ،أو قيمتُت أو نوعُت أساس على وبدد النقود من معُت دفع مبلغ يف فبثلة مباشر شكل يف تكون قد اإلعاانت
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 أو كاإلعفاءات ؼبارلا مركزىا لتدعيماالمتيازات  بعض اؼبشروع منح فبثلة يف مباشر غَت شكل يف تكون
  73.إخل......رمزية بنفقات اػبدمات بعض إاتحة االئتمانية، التسهيالتو  الضريبية التخفيضات

 دعم اؼبنتجات اليت ليست ؽبا القدرة على اؼبنافسة يف السوق احمللية أو األسواق األجنبية. واؽبدف منها ىو
 سياسة اإلغراق:-3

عر السلعة اؼبصدرة يقل عن قيمتها اؼبعتادة عند تصديرىا إذل يقصد ابإلغراق الوضع أو اغبالة اليت يكون فيها س   
دولة أخرى ، أو حيث تقل تكاليف إنتاجها ، فاإلغراق يفًتض قيام دولة بتصدير سلعة معينة وفقا لسعر يقل 

ويبكن التمييز بُت أربعة . 74فباثل يباع يف بلد التصدير منتجعن سعر بيعها يف البلد اؼبستورد أو يقل عن سعر 
 : اإلغراقأنواع لسياسة 

 .ابغبماية يتمتع الوطنية السوق يف احتكار وجود إذل تستند دائمة بسياسة اؼبرتبطالدائم : اإلغراق -أ
 .طارئة استثنائية بظروف يفسر الذي : وىوالعرضي اإلغراق-ب
 .أجلو من اؼبنشأ الغرض بتحقيق ينتهي والذي :واملؤقت األجل قصري اإلغراق-ج

 .ألهنا سبثل خطر يف نظر الشركة األجنبيةنو القضاء على الصناعات الناشئة والغرض م املدمر: اإلغراق-د

 سعر الصرف: تغيير -4
، ويف األجنبيةابلعمالت  الوطنية العملة صرف أسعار تغيَت أساسو على يتم الذي السعر ىو الصرف سعر    

سعر صرف  لك من خالل  خفضذو ،صرف  تغيَت سعر إذليف ميزان اؼبدفوعات تلجأ الدولة  حالة وجود عجز
البفاض األسعار احمللية مقومة ابلعملة  األجنبية مقومة العملة الوطنية و األسعاررفع  إذلا يؤدي ذوىعملتها 
اػبارج  إذلاغبد من خروج رؤوس األموال  إذل ابإلضافةا هبدف تشجيع الصادرات و تقييد الواردات ذوى،األجنبية 

  75 .قها ورفع دخول بعض القطاعات اؼبنتجة  والتخفيف من ديوهنم وزايدة موارد اػبزينة العمومية وتشجيع تدف
 الكمية: الوسائلثانيا:

واؽبدف منها ، تعتمد الدولة على أساليب كمية تتمثل يف نظام اغبظر أو اؼبنع ونظام اغبصص والًتاخيص      
ه الوسائل يف ذوتتمثل ى .أو تصديرىا خالل فًتة زمنية معينةادىا َت التحديد الكمي والنوعي للسلع اؼبراد است

 :مايلي

                                                           
73

MICHEL RAINELLI, « l’organisation mondiale du commerce », 6ème édition, édition la DECOUVERTE,  

PARIS, FRANCE, 2002, page 44. 
 .1994الفقرة األوذل من اؼبادة السادسة من اتفاقيات منظمة التجارة العاؼبية ، 74
 .308 :ص ،مرجع سبق ذكره، دايب دمحم75
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 نظام  الحظر أو المنع :-1

استثنائي تستخدمو الدولة  على  اإلجراءا ذىو منع سلعة ؿبددة من دخول الدولة أو اػبروج منها ، ويعترب ى    
 أخرى دولة من االستَتاد الدولة سبنع كأن صحية، ألسباب اغبظر يكونفقد ،بعض السلع اليت تشكل خطرا 

يهدد سالمة ما الكحولية وكل  اؼبشروابت حضر استَتاد اؼبخدرات وبعض إذل ابإلضافةوابء معُت  ، فيها ينتشر
 وقيم اجملتمعات , 

 76نظام الحصص:-2

بغض ويقصد  بو ىو فرض قيود على االستَتاد خالل مدة معينة ، حيث يسمح ابستَتاد كمية معينة من السلع    
ويتم  من أكثر األساليب الكمية انتشارا و استعماال من طرف الدول، األسلوبا ذالنظر عن سعرىا ويعترب ى

متوسط الكميات اؼبستوردة خالل الفًتات السابقة ، ويبكن التمييز بُت نوعُت من  إذلتقدير اغبصص استنادا 
 :اغبصص نبا كاأليت

 معينة سلعة من ابستَتادىا يسمح اليت الكلية القيمة أو الكمية الدولة ربدد : وفيها احلصة الكلية -
 . بُت دولة وأخرى ، أوآخر سبييز بُت مستورد و دون معينة، زمنية فًتة خالل

 وىو أن تقوم الدولة بتحديد حصة لكل دولة على حدة وفقا ؼبعايَت معينة  أنبها   احلصة املوزعة : -
 .السابقةمتوسط  الكميات اؼبستوردة  خالل الفًتات 

ابؼبعاىدات  اإلخاللوتلجأ الدولة إذل نظام اغبصص غبماية األسواق احمللية من اؼبنافسة األجنبية الشديدة دون     
 و االتفاقيات التجارية اليت مت عقدىا مع الدول األخرى .

 االستيراد: تراخيص-3
 تلك االستَتاد بًتاخيص يقصدالًتاخيص و بتحديد االستَتاد عن طريق نظام بو الدولة نظام تقوم دبوج وىو      

وال يسمح ألحد ابالستَتاد  اػبارج، من معينة سلعة استَتاد قصد واؽبيئات، لألفراد سبنح اليت والتصاريح الًتاخيص
 .بعد اغبصول على اؼبوافقة من السلطة  إال
 وأتخذ الًتاخيص األشكال التالية:   
كتايب ساري اؼبفعول ؼبدة سنة سبنحو سلطات الدولة للقيام بعملية ىو عبارة عن تصريح   ترخيص ؼبرة واحدة: -

 ذبارية واحدة فقط.

                                                           
  .336-305:صدايب ،مرجع سبق ذكره، دمحم 76
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ىو عبارة عن تصريح ساري اؼبفعول ؼبدة سنة سبنحو سلطات الدولة دون ربديد العمليات  و ترخيص عام: -
 التجارية اؼبسموح هبا.

م الًتاخيص مباشرة بعد تقدًن ترخيص تلقائي: وىو عبارة عن ترخيص سبنحو السلطات اؼبعنية أبمر تسلي -
 77الطلب.

 صادرات:ال عمى القيود الطوعية-4
 إذل اؼبَنتج ىذا من لصادراهتا حد بوضع ؼبَنتج ما اؼبصدرة الدولة دبقتضاىا دولتُت تقوم بُت ثنائية اتفاقية ىي     
مع الياابن  يتضمن ربديد كمية ا النوع قيام الوالايت اؼبتحدة األمريكية ابتفاق ذوكمثال على ى،  اؼبستوردة الدولة

   .ه الصناعة بسبب اؼبنافسة الشديدة من السيارات الياابنية ذى الصادرات اؼبستوردة من السيارات  نتيجة تضرر
 اإلدارية: الحماية-5

هبد ف وضع عوائق أمام السلع األجنبية وضباية  اإلداريةالسلطات  إليهاتلجأ  إجراءاته الوسيلة يف ذتتمثل ى   
 78 السوق الوطنية بطرق ـبتلفة من بينها :

تستطيع السلطات اعبمركية التصرف  اليتخلق تعقيدات يف تطبيق التعريفة اعبمركية من خالل البنود اؼبختلفة  -
 فيها.

 .العمل على وضع عراقيل وتعقيدات يف تقدير قيمة الواردات -
  .متشددة يف تطبيق اللوائح الصحية إجراءاتوضع  -
 طول اؼبدة اإلجرائية اليت يسَت فيها البيان اعبمركي. -
 .النقل من خالل فرض نفقات مرتفعة على نقل السلع اؼبستوردة أسعارالتمييز يف  -
اإلقامة أو فرض رسوم عالية على  إجراءاتالتضييق على اؼبندوبُت التجاريُت للشركات مثل عدم تسهيل   -

 العينات اليت وبملوهنا .
مقاطعة اؼبنتجات األجنبية من خالل قيام اإلدارة حبملة دعائية قصد تشجيع اؼبواطنُت على مقاطعة منتجات   -

 اػبارج أو منتجات دولة معينة.
خدام نظم الرقابة على ابست وإطالتهادفع شبن الواردات  إجراءاتتقييد نشاط اؼبستوردين من خالل تعقيد  -

 .الصرف
 ه النقاط بعض منها .ذيبكن حصرىا كاملة وتعترب ى ال متعددة و كثَتة  اإلدارية واإلجراءات
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 الوسائل التنظيمية:ثالثا:

 تفاقيات التجارية و اتفاقيات الدفع و التكتالت االقتصادية.و تشمل اؼبعاىدات و اال 

 79المعاىدات التجارية:-1
 التجارية العالقات تنظيم بغرض الدبلوماسية، أجهزهتا خالل من الدول من غَتىا مع الدولة تعقده اتفاق ىي     
 وتقوم إداري أو سياسي طابع ذات أمور واالقتصادية العالقات التجارية جبانب يشمل تنظيما بينهما فيما

أي  ابلرعاية األوذل والدول ابؼبثل عاملةاؼبساواة يف اؼبعاملة بُت الدول ،اؼب مثل عامة مبادئ على التجارية اؼبعاىدات
  ميزة ذبارية لدولة أخرى فإن ذلك يتم بشكل تلقائي على الدولتُت. الدولة أنو يف حالة منح

 االتفاقيات التجارية:-2
 األجل وتعقد عادة ؼبدة سنة واحدة ،كما قصَتة اتفاقات أهنا على اؼبعاىدات عن االتفاقات التجارية تتميز    

 االتفاقيات وتتضمن و دبحتواىا األكثر تفصيال عن اؼبعاىدة، تبادؽبا وكيفية اؼبتبادلة السلع قوائم تشمل أبهنا تتسم
 80 :عن عادة زبرج ال ولكنها األحوال حبسب تتفاوت عناصر التجارية
  .تدعيمها يف والرغبة الدولتُت بُت السابقة اؼبعاىدة تعزيز -
 .إقتصادية و ذبارية عالقات عن بينهما يربط -
 .الدولتُت بُت اؼببادلة نطاق يف تدخل اليت اؼبنتجات إذل إشارة -
 تراخيص من ذلك يلزم قد ما ومنح اؼبذكورة السلع مبادلة وجو يف العوائق إقامة بعدم الدولتُت من تعهد -

 .االستَتاد و للتصدير إذن
 .ومساندات إجراءات من الدولتُت بُت التجارية العملية تتطلبو ما ذكر -
 .عليو التصديق وكيفية امتداده وطريقة االتفاق فًتة ربديد -

 اتفاقيات الدفع:-3
 عليها يوافق اليت واألحكام ألسسل وفقا وغَتىا التجارية اؼبدفوعات تسوية دولتُت لتنظيم بُت اتفاقيات وىي     

 كل ومتحصالت اؼبدفوعات مقاصة حساب يف ابلقيد اؼبتعاقدتُت الدولتُت بُت اؼبدفوعات حركة فتتم الطرفان،
 ذبرى الذي الصرف وسعر العمليات أساسها على تتم اليت العملة وبدد يتم أنو إذل إضافة األخرى، على منهما

 81 و يتضمن اتفاق الدفع ؾبموعة من العناصر أنبها:.لو وفقا التسوية

عملة إحدانبا أو عملة دولة وقد تكون بُت الدولتُت،  تسوى هبا اؼبعامالت االقتصاديةربديد العملة اليت  -
 أخرى؛

                                                           
 .297، ص  2004االقتصاد الدورل ،دار اعبامعة اعبديدة ،مصر، زينب حسُت عوض هللا، 79
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  .333مرجع سبق دكره، ص: دمحم دايب، 
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 االقتصادية؛ ربديد سعر الصرف الذي تسوى على أساسو اؼبعامالت -

فتح حساب أو حسابُت يف البنوك اؼبركزية لتقييد اؼببالغ اؼبستحقة لكل دولة، على أن يسوى الفرق بُت  -
 ؛اعبانبُت اؼبدين و الدائن يف فًتات دورية أو يف هناية اتريخ اإلنفاق

  فًتة االتفاق وكيفية سبديده أو تعديلو ابإلضافة إذل العمليات اليت تشملها االتفاقية. ربديد -

 التكتالت االقتصادية:-4
تلجأ بعض الدول للتكتالت االقتصادية كإجراء مضاد لتقييد العالقات التجارية و كمحاولة منها لتحرير        

 82: توضيحها من خالل الشكل التارليبكن التجارة جزئيا فيما بينها، وتشمل عدة أشكال 
 االقتصـادي التكتل أشكال  7-1:الشكل رقم

 منخفضة صبركية تعريفة= التفضيلية التجارة منطقة
    

 بُت اعبمركية التعريفة إلغاء+  ت. ت. م=  اغبرة التجارة منطقة
 الدول

  
 الغَت للدول موحدة صبركية تعريفة+ ح. ت. م= اعبمركي االرباد

 
 اإلنتاج عناصر انتقال ربرير+  ج. إ= اؼبشًتكة السوق

   
 االقتصادية السياسات تنسيق عملية+  م. س= االقتصادي االرباد

 األعضاء الدول بُت
 

 
 العمالت إلغاء)  موحدة عملة إقامة+  إ. إ= االقتصادية الوحدة
 (احمللية

 
YadwigaForowicz, Economies International, Beau chemin, canada, 1998 , P. 266:source 

 
 
 

 
                                                           

بسكرة، ، ،جامعة دمحم خيضر أطروحة دكتوراه الطور الثالث ،"االرباد األورويب مبوذجا"على توجيو قرارات اؼبنظمة العاؼبية للتجارة  االقتصاديةأتثَت التكتالت  فطيمة ضبزة،82
 .41،ص :  2014/2015
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 منطقة التفضيل : . أ
تتمثل يف اتفاق ؾبموعة من الدول على زبفيض معدالت الرسوم اعبمركية اؼبفروضة على ذبارة السلع واػبدمات    

دمات مع الدول األخرى اثبتة ويعد ىدا بينها مع االحتفاظ دبعدالت الرسوم اعبمركية على ذبارة السلع واػب فيما
 83االقتصادي.النمط من أبسط درجات التكتل 

 منطقة التجارة الحرة:ب.
التجارية بُت الدول األعضاء فيما ىبص اؼبنتجات الوطنية يف ظل ربقيق حرية اؼببادالت  إذلوىي تنظيم يهدف    

 اعبمركي اؼبستقل ذباه اػبارج . إبقليمواحتفاظ كل عضو 
 االتحاد الجمركي:.ب

 وم اؼبختلفة يف إقليم صبركي واحد،اعبمركي وىو عبارة عن معاىدة دولية يتم دبقتضاىا صبع األقالي اإلرباد    
 84التالية: اإلجراءاتاالرباد اعبمركي   يتضمن

  .الدول األعضاء لسياستهم التجارية ذباه اػبارج مثل عقد اؼبعاىدات اعبماعيةبُت  التنسيق يف ما -

 ـبتلف القيود األحرى مثل اغبصص وعقود الًتاخيص. وكذلكالرسوم اؼبفروضة على تبادل اؼبنتجات  إلغاء -

 توحيد التعريفة اعبمركية لدول االرباد يف مواجهة العادل اػبارجي. -

جهاز مشًتك تكون وظيفتو تنظيم العالقات بُت أعضاء االرباد اعبمركي مثل فض  إنشاءاالتفاق على  -
 االستشرايف . ػبالفات والقيام ابعبانب االستشاري والنزاعات وا

 اعبمركي اعبديد وتوزيعها يف ما اإلقليماتفاق الدول األعضاء على صبع حصيلة الرسوم اعبمركية اليت تدخل  -
 .بينها

 السوق المشتركة:.ت
 موحدة  ربديد تعريفة إذل ابإلضافة منطقة حرة يف ذبارة السلع واػبدمات إنشاءالسوق اؼبشًتكة تتضمن      

أتسس االرباد  ىولك ذوكمثال على ، أعضائهاوتتم حركة رؤوس األموال والعمل حبرية بُت .مشًتكة مع بقية العادل 
 ،لك بعد اكتمال الظروف اؼبتعلقة ابلسوق اؼبشًتكةذو ،م 1957األوريب كسوق مشًتكة دبوجب اتفاقية روما سنة 

من خالل حرية انتقال السلع واألشخاص ورؤوس األموال يف أي مكان وبدون قيود داخل  بلدان  االرباد  ذاوى
 األوريب . 
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 االتحاد االقتصادي:.ث
تنظيم يتعدى مبط التحرير التجاري للمبادالت إذل ربرير حركة رؤوس األموال واألشخاص وإنشاء  ىو    

لك إلقامة ىيكل اقتصادي متكامل وموحد يهدف إذل ربقيق الوحدة االقتصادية الشاملة يف ذاؼبشروعات ، و 
 85 .لك السياسة الزراعية اؼبشًتكة يف االرباد األوريبذومن أمثلة  ،اؼبستقبل 

 االتحاد النقدي :ج.
واليت ستحدد السياسة النقدية للمجموعة كلها ،ويقوم االرباد بتأسيس ،يتضمن تكوين سلطة نقدية مركزية     

لك اتفاقية ماسًتخت اؼبوقعة بُت أعضاء االرباد األوريب يف عام ذوكمثال على ،عملة مشًتكة بُت أعضاءه 
ومت تطبيق  1999( حبلول عام  EUROواليت اقًتحت استخدام العملة األوربية اؼبوحدة )اليورو ، 1991

 86ة اؼبوحدة يف مطلع األلفية الثانية .العمل
 القيود الفنية أو الحديثة: ح.

لك من ذه اؼبعايَت بشكل كبَت على التجارة ، و ذى وأتثره القيود يف معايَت الصحة والسالمة ،ذتتمثل ى
لك من حيث النوعية واعبودة واؼبكوانت ذو ،خالل فرض الدولة قيودا وشروطا صحية وبيئية على السلع اؼبستوردة 

 اليت يتم تطبيقها للحد من الواردات . اإلجراءاته اؼبعايَت من ذوتعترب ى،و التعبئة والتغليف 
 .وحججيا سياسات التجارة الخارجية اتجاىات: الثالثالمطمب 

، سياسة اغبماية التجارية وسياسة اغبرية التجارية  نبا يقسم اؼبفكرون السياسات التجارية إذل نوعُت أساسيُت
 فهي واقع بُت التحرير واغبماية ، وهبذا فانو ال Paul Krugmanأما السياسة التجارية اإلسًتاتيجية  اليت يصفها 

طبيق توجد صورة مطلقة غبماية التجارة اػبارجية ، وابلتارل فان ت توجد صورة مطلقة لسياسة اغبرية التجارية كما ال
  ىو نسيب وليس مطلق.السياسات التجارية 

 :سياسة حماية التجارة الخارجيةأوال:
يرجع اتريخ اغبماية التجارية إذل الفكر التجاري الذي يرى بضرورة تقييد التجارة اػبارجية كوسيلة غبماية     

      الدول القتصادايهتا.
 سياسة الحماية التجارية مفيوم.1
بعض  إبتباعسياسة اغبماية التجارية ىي اغبالة اليت تعرب عن إتباع الدولة لسياسة تقييدية مع الدول األخرى،    

األساليب كفرض رسوم صبركية على الواردات....اخل واليت هتدف من خالؽبا إذل ضباية األنشطة احمللية من اؼبنافسة 
 87 .األجنبية

                                                           
 671:صمرجع سابق،،االقتصاد الدورل ،ىجَت عدانن زكي أمُت 85
 نفس اؼبرجع .86
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 تبٌت أهنا على تعريفها يبكن واليت االقتصادي التاريخ يف اؼبتبعة السياسات أقدم من التجارية اغبماية سياسة وتعترب 
 88.األجنبية اؼبنافسة من سوقها أو سلعتها ضباية بقصد إجراءات وازباذ التشريعات و القوانُت من جملموعة الدولة

 حجج أنصار الحماية التجارية:.2

 .:اغبجج أنبها و اؼبربرات ذل ؾبموعة منإيستند أنصار اغبماية التجارية 
وتتلخص ىذه  ضباية الصناعات الوطنية الناشئة : وتعترب ىذه اغبجة من اغبجج األكثر انتشارا خاصة يف الدول -

 اغبجة يف استخدام عوائق على الواردات بغرض ضباية الصناعات الوطنية الناشئة من اؼبنافسة األجنبية .

ضباية األسواق احمللية يشجع الشركات األجنبية على إنشاء فروع ؽبا يف اجتذاب رؤوس األموال األجنبية :إن  -
الداخل لتجنب عبئ الرسوم اعبمركية اؼبفروضة ، وىذا ما يسمح برفع أسعار منتجات الصناعات احملمية يف 

ال الداخل ، فبا يساىم يف رفع معدل الربح اؼبتوقع لالستثمار فيها، ويًتتب عن ذلك إغراء واجتذاب رأس اؼب
 .األجنيب لالستثمار يف مثل ىذه الصناعات

البطالة :يتم اللجوء إذل أسلوب اغبماية يف حاالت لكساد والركود االقتصادي ،وذلك بغرض معاعبة مشكل  -
 اإلنتاجيةزايدة التوظيف وتقليص نسبة البطالة ، من خالل ارتفاع الطلب على السلع احمللية فبا يساىم رفع الطاقة 

 89 لية ، وابلتارل زايدة فرص التوظيف.للصناعات احمل

عدد  إنتاجزبصص الدولة يف  إذلربقيق االستقرار االقتصادي :تقوم ىذه اغبجة على أن اغبرية التجارية تؤدي -
الطبيعية وتقلبات  الظروف أوفبا هبعلها عرضة لنكسات يف فًتات الكساد  ؿبدود من اؼبنتجات األولية الرئيسة،

 اغبماية فتعترب دبثابة ضمان ضد ىذه اؼبخاطر. ماأالطلب العاؼبي ، 

حملاربة سياسات اإلغراق اليت تقوم هبا بعض  وذلك بفرض رسم صبركي على الواردات:  اإلغراقمواجهة سياسة -
 90 الشركات األجنبية.

 واحملافظة على اؽبوية الوطنية وضباية القطاع الزراعي. ابإلضافة إذل اغبجج ذات البعد الوطٍت كحجة الدفاع واألمن

 تصاعد الحماية التجارية العالمية 3.
 تستمر 2008منذ نشأت اليت التقييدية التجارية اإلجراءات ؾبموع فإن العاؼبية، التجارة ؼبنظمة وفقا
 24 سوى منها يلغى دل و التجارية، للحمايةإجراء  2146 أضيف العام، ذلك فمنذ .مقلق كبو على ابلتصاعد

 موضع وضعت اليت التجارية اغبماية إجراءات عدد وصل وقد 27إجراء 1638 كبو عددىا يبلغ ،حيث%

                                                           
 . 137: ،ص 1999اؼبنصورة، الدولية، ،مركز الدراسات السياسة و الدولية  السياسات االقتصادية االقتصاد الدورل و :اػبالق عبد أضبد88
 .325-327، ص:دايب،مرجع سبق ذكرهدمحم 89

90
 .613-610ص:السيد دمحم أضبد السرييت ، مرجع سبق ذكره ، 
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 أن يعٍت ،دبا 168 إذل 2014 أكتوبر منتصف لغاية 2013 نوفمرب منتصف من اؼبمتدة الفًتة خالل التنفيذ
 20091 8أكتوبر قبل آخر زمن أي من أعلى التجارية اغبماية إجراءات لعدد الشهري اؼبتوسط
 :التجارة الخارجية تحريرسياسة ثانيا:
أنصار اؼبدرسة الطبيعية ، فيما أكدت اؼبدرسة الكالسيكية ىذا اؼببدأ ،  إذليرجع اتريخ ربرير التجارة اػبارجية     

و ربرير التجارة اػبارجية كرد فعل على ظل التطورات اليت يشهدىا االقتصاد العاؼبي تصاعدت وتَتة التوجو كبيف  و
 سلبيات السياسة اغبمائية.

   ..مفيوم سياسة الحرية التجارية1
ه السياسة يف "إزالة كافة القيود والعقبات اؼبفروضة على حركة السلع واػبدمات من دولة إذل ذتتمثل ى    

 92أخرى "
تعرف سياسة حرية التجارة اػبارجية على أهنا السياسة اليت ال تتدخل دبوجبها الدول و اغبكومات يف تنظيم 
العالقات التجارية بينها و بُت اػبارج حيث ترفع كل التعريفات اعبمركية و اغبصص و الوسائل األخرى، وبعبارة 

يود اؼبفروضة على تدفق السلع عرب اغبدود سواء  زالة كل العقبات أو القإذل إأخرى هتدف سياسة حرية التجارة 
 93.كانت صادرات أو واردات

 حجج أنصار الحرية التجارية.2
 94 ذل ؾبموعة من اغبجج ىي:إيستند أنصار حرية التجارة اػبارجية على نقيض أنصار اغبماية التجارية ،  
  تعترب ىذه اغبجة أن االنفتاح االقتصادي  االقتصاديالًتابط بُت االنفتاح االقتصادي وربرير التجارة والنمو :

 ربقيق معدالت مبو اقتصادي مرتفعة .  إذلوربرير التجارة يؤداين 

 : نتاج و تصدير إتتيح حرية التجارة اػبارجية لكل دولة التخصص يف منافع تقسيم العمل والتخصص الدورل
تميز فيها نسبيا و تستورد من اػبارج السلع اليت ال ت إنتاجهاوكفاءة عالية يف  السلع اليت لديها فيها ميزة نسبية

 .بتكلفة أقل 

 ذل زايدة إبُت الدول اؼبختلفة فبا يؤدي  تشجيع التقدم الفٍت والتكنولوجي :ينتج عن ربرير التجارة منافسة قوية
 . اإلنتاج وطرق و تنشيط العمل و ربسُت وسائل

  بُت  اؼبنافسةوتقلل منها، يف ظل  االحتكارات،سبنع  اريةالتجسياسة اغبرية  االحتكارات: إناغبد من نشوء
 .وابلتارل تفويت الفرصة على اؼبؤسسات االحتكارية  اؼبنتجُت ،فبا يساىم يف البفاض التكاليف ،

                                                           
  رقم السنوي التقرير، 2015/2016 اتواؼبتغَت  التحوالتتزاحم  ظل يف والعربية العاؼبية االقتصادية اآلفاق استشراف، العربية للبالد والزارعة والصناعة التجارة لغرف العام االرباد91
 .01، ص:0268،أفريل، 8
 .661:السيد دمحم أضبد السرييت ، اقتصادايت التجارة اػبارجية ،مرجع سبق ذكره، ص92
 .87، ص:6851 دمحم ضبد عبد العزيز عجمية و دمحم ؿبروس إظباعيل، فصول يف التطور االقتصادي يف أوراب و العادل العريب، دار النهضة العربية، بَتوت،93
 .328-320مرجع سبق ذكره ص: دمحم دايب، 94
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  :فرصة االختيار بُت البدائل الوطنية واألجنبية ربرير التجارة يعطي للمستهلك إنربقيق مصلحة اؼبستهلك   . 

 على االستفادة من مزااي االنتاج الكبَت و تساعد حرية التجارة اػبارجية وفورات اإلنتاج الكبَت :ستفادة من اال 
 . ، وذلك وفق مفهوم اقتصادايت اغبجم نتاجية استخداما كامال اإل  وارداؼب ستخداما

 المبحث الثالث : التنمية االقتصادية في ظل تحرير التجارة الخارجية

 توسيع إذل يؤدي الواردات فتحرير إهبايب، أتثَت ىو االقتصادي النمو على اػبارجية التجارة ربرير أتثَت ان     
 خفض إذل يؤدي الذي األمر الضرورية اإلنتاج وسائل توفَت طريق عن وربديثها وتطويرىا اإلنتاجية القاعدة

فبا يساىم يف ربريك عجلة التنمية االقتصادية  الوطٍت، اإلنتاج ربفيز  إذل يؤدي الواردات ربرير أن كما األسعار،
 يف حُت يرى بعض اؼبفكرين التأثَت السليب لتحرير التجارة على النمو والتنمية االقتصادية . 95،

 مفاىيم عامة حول النمو والتنمية االقتصادية :المطمب الول
 ،للدول االقتصادية السياساتمن أىم اؼبؤشرات االقتصادية اليت ربدد التوجهات و  االقتصادي النمو يعترب    
 ضروري شرط وىو للمجتمع، اؼببذولة االقتصادية وغَت االقتصادية للجهود اؼبادية اػبالصة يبثل لكونو ذلك

 توزيعال ىو اؼبعادلة من اآلخر فاعبانب لألفراد، اؼبعيشي اؼبستوى لتحسُت كاف غَت ولكنو التنمية لعمليةوأساسي 
 96أفراد اجملتمع . بُت بعدالة ققاحمل نموالعادل واؼبتكافئ لل

 النمو االقتصادي :أوال
 تعريف النمو االقتصادي :-1

 أىم التعاريف يف مايلي :  إهبازواألفكار ويبكن  اآلراءتعددت التعاريف اؼبتعلقة ابلنمو االقتصادي بتعدد      

دبا وبقق  الناتج الوطٍت، إصبارل الناتج احمللي أو إصبارل"على أنو حدوث زايدة مستمرة يف يعرف النمو االقتصادي :
 97.زايدة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطٍت اغبقيقي"

ربقيق زايدة مستمرة يف الدخل القومي اغبقيقي وزايدة نصيب الفرد منو عرب  أبنو النمو االقتصاديكما يعرف 
 98.الزمن 

                                                           
 .152، ص: 8/2010الباحث، جامعة ورقلة،  ؾبلة اآلخر، الوجو : البيئة وضباية الفقر ؿباربة بُت التجاري االنفتاح العزيز، سياسة عبد عبدوس95
 . 80: ،ص2010،ربيع50عربية،العدد اقتصادية حبوث ؾبلة العاؼبية، اؼبتغَتات ظل يف )واعبزائر واؼبغرب تونس( العريب اؼبغرب دول يف اؼبباشر األجنيب االستثمار فطيمة،واقع حفيظ96
 73ص:، 2007مصر،  اعبامعية، الدار االقتصادية بُت النظرية والتطبيق، ،التنمية وآخرونعجيمية  العزيز عبد دمحم97
 .339،ص:2008األردن، النظرية االقتصادية ،الدار اعبامعية،  علي عبد الوىاب قبا، السيد دمحم السرييت و98
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( النمو االقتصادي أبنو " أساسا ظاىرة كمية ، وابلتارل يبكن تعريف النمو S.Kuznetsاالقتصادي )يعرفو و 
 99لبلد ما ابلزايدة اؼبستمرة للسكان والناتج الفردي "

 عناصر النمو االقتصادي :-2
 يرتبط حدوث النمو االقتصادي بثالث عناصر أساسية تتمثل يف مايلي :   
 ربقيق زايدة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي . العنصر األول : -1
 العنصر الثاين : ربقيق زايدة حقيقية يف متوسط نصيب الفرد من الدخل اغبقيقي . -2
 .العنصر الثالث : ربقيق زايدة مستمرة ومستقرة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل اغبقيقي  -3

  ثانيا : التنمية االقتصادية :

 : مفهوم التنمية االقتصادية كباول معرفة مفهوم التنمية اللغويإذل  قبل اإلشارة

 مفيوم التنمية لغة :أ.

اؼبستوايت االقتصادية  التنمية عادة يف مصطلحالتنمية لغة ىي "النماء" أو االزدايد التدرهبي ،ويستخدم    
لبنياين للمجتمع أببعاده االقتصادية أما مصطلح التنمية فيعرب عن "التطور البنياين والتغيَت ا واالجتماعية وغَتىا،

 واالجتماعية والفكرية والتنظيمية  من أجل توفَت اغبياة الكريبة عبميع أفراد اجملتمع "

 مفيوم التنمية االقتصادية:ب .

 :تعددت تعاريف التنمية االقتصادية ابختالف وجهات نظر اؼبفكرين وسوف نستعرض أنبها   

عن استخدام اؼبوارد اؼبتاحة لتحقيق معدل سريع للنمو االقتصادي من جانب ، التنمية االقتصادية ىي عبارة 
والتوسع االقتصادي من جانب اخر ، حبيث يؤدي ذلك اذل زايدة يف الدخل القومي ، فبا ينعكس على زايدة 

 100 نصيب الفرد من السلع و اػبدمات .

 الزمن، من فًتة عرب ومستمرة وسريعة تراكمية زايدة اغبقيقي الدخل زايدة فيها يتم عملية'' :ىي االقتصادية التنمية
 اؼبوارد وضباية واالجتماعية اإلنتاجية اػبدمات توفَت مع السكان مبو معدل من أكرب الزايدة ىذه تكون حبيث

 101 ''النضوب من اؼبتجددة غَت اؼبوارد على واغبفاظ اؼبتجددة

 

                                                           
 ..60ص:، 2010، ديوان اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر التحليل االقتصادي الكلي، إذلزىرة بن ىبلف ،مدخل  شعيب بونوة،99

 . 60-59:،ص2002،القاىرة ، مصر، دار التوزيع والنشر االسالمية ، االسالمية ،التنمية االقتصادية علي عبد اغبليم ؿبمود100
 . 56:،ص2006،التنمية االقتصادية، ترصبة ؿبمود حسن حسٍت، ؿبمود حامد ؿبمود، دار اؼبريخ  للنشر، السعودية، ميشيل تودارو101
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  102"  التقدم وضعية إذل التخلف من معينة وضعية من ما بلد دبرور تسمح اليت العملية'' :ىي االقتصادية التنمية

ن إلنا أن مفهوم التنمية أكثر مشواًل من مفهوم النُّمو االقتصادي؛ حيث السابقة يتبُت   من  التعريفات      
َتات يف ىيكل يإجراء تغ -ابإلضافة إذل زايدة الناتج وزايدة عناصر اإلنتاج وكفاءهتا  -التنمية االقتصادية تتضمن 

 .الناتج، األمر الذي يتطلب إعادة توزيع عناصر اإلنتاج يف ـبتلف القطاعات االقتصادية

 االقتصادية : التنميةشروط 

 103 ومن أجل ربقيق التنمية االقتصادية اؼبنشودة هبب توفر ؾبموعة من الشروط أنبها:

معاعبة اؼبعوقات االقتصادية من خالل حصر األسباب وربديد طرق العالج اليت تسمح بتحقيق التنمية  -
 )، قلة اليد العاملة وعدم كفاءهتا ، عدم كفاية األليات واألساليب التقنية...ذرة رأس اؼبال )ناؼبستهدفة 

 توفر رأس اؼبال ألي مشروع . -

 توفر خطة تسمح بتحقيق األرابح اؼبسطرة . -

، وحسن استخدامها ػبدمة االقتصاد ، مع االستمرار يف تطوير أصحاب ىذه توفَت اليد العاملة اؼبؤىلة  -
 اليد العاملة.

 حسن استخدام التكنولوجيا يف تطوير اؼبنتجات وربسينها ، من خالل االستمرار يف اؼبنافسة . -

 

 أىداف التنمية االقتصادية ج .
 104:أنبها يف مايلي صرربقيق ؾبموعة من األىداف ويبكن ح إذلاالقتصادية  التنمية هتدف      

 .واغبماية السكن و الغذاء مثل اغبياة مقومات من تعترب اليت األساسية السلع وتوسيع إاتحة زايدة 1 
 اإلنسانية والقيم الثقافية ابلقيم كبَت واىتمام أفضل وتعليم العمل فرص توفَت متضمنا اؼبعيشة مستوى رفع 2-
 .كبَت بشكل الفردي اؼبستوى على نفس عز تولد سوفاهنا  بل اؼبادية الرفاىية ربسُت إذل فقط تؤدي ال ،واليت
 من زبليصهم طريق عن وذلك واألمم، لألفراد اؼبتاحة واالجتماعية االقتصادية االختيارات نطاق توسيع 3-

 .اإلنسانية اؼبأساة و اعبهل قوى من ربريرىم أيضا بل والدول الناس مع عالقتهم فقط وليس واالعتمادية، العبودية
 
 

                                                           
 .55،ص: 2000كلية التجارة، مصر، ،قسم االقتصاد،''التنمية االقتصادية ،دراسات نظرية وتطبيقية'' دمحم عبد العزيز عجيمية، إيبان عطية انصف،102
 . 60:،صمرجع سبق ذكره ، علي عبد اغبليم ؿبمود103
 .58ص، ، مرجع سابقتودارو ميشيل104
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 نظريات التنمية االقتصاديةد.
 ظهرت العديد من النظرايت اليت عاعبت موضوع التنمية االقتصادية نذكر منها مايلي:    
 نظرية الدفعة القوية: أ.

من  حد أدىن تتمثل فكرة النظرية يف أن ىناك حاجة إذل دفعة قوية أو برانمج كبَت ومكثف يف شكل     
 .االستثمارات بغرض التغلب على عقبات التنمية ووضع االقتصاد على مسار النمو الذايت

الة داألوذل عدم قابلية  ،رات اػبارجيةو الوف  رودان بُت ثالثة أنواع من عدم القابلية للتجزئة وتُتشويفرق روزن     
 .عدم قابلية عرض االدخار للتجزئة وأخَتا ،الة الطلب للتجزئةدعدم قابلية  ةوالثاني ،اإلنتاج للتجزئة

ا تتعارض مع الشعارات اغبديثة، ويعترب رودان أن نظريتو يف التنمية امشل من نظرية االستاتيك التقليدية ألهن     
 .ابذباه التوازن أكثر من الشروط الالزمة عند نقطة التوازن ث يف الواقع عند اؼبسارحىي تبو 

 :نظرية النمو المتوازن  ب.
كذلك   ،اليةستهالك وبُت صناعات السلع الرأظبالنمو اؼبتوازن يتطلب التوازن بُت ـبتلف صناعات سلع اال     
ر لويس، ثر آ و ُتشتنت معاعبتها من قبل روز سب ة النمو اؼبتوازن قديونظر . ن التقارب بُت الصناعة والزراعةتتضم

 .سراع دبعدل النمو يف فًتة قصَتةة أسلواب جديدا للتنمية طبقتها روسيا وساعدهتا على اإليوقدمت ىذه النظر 

 :نظرية النمو غير المتوازن ج .
زبصص لقطاعات معينة بدال  خذ ىذه النظرية اذباىا مغايرا لفكرة النمو اؼبتوازن، حيث إن االستثمارات ىناأت    
ىَتمشان الذي يعتقد أن إقامة مشروعات  :روادىا نمعلى صبيع قطاعات االقتصاد الوطٍت، و  نها ابلتزاموزيعمن ت

بدورىا وفورات خارجية جديدة ، إال أهنا زبلق رات خارجيةو من وف أخرىحققتو مشاريع  جديدة يعتمد على ما
  .مشروعات أخرى، وتقوم عليها ن يستفيد منهاأيبكن 
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 الفرق بين النمو والتنمية االقتصادية : ثالثا:
 بناءا على التعاريف السابقة للنمو االقتصادي والتنمية االقتصادية يبكن ربديد  الفرق بينهما  كمايلي :     

 105الفرق بين النُّمو االقتصادي والتنمية االقتصادية  4-1 :الجدول رقم
 التنمية االقتصادية النُّمو االقتصادي 

يتم بدون ازباذ أية قرارات من شأهنا  -
 إحداث تغيَت ىيكلي للمجتمع.

يركز على التغيَت يف اغبجم أو الكم الذي  -
 وبصل عليو الفرد من السلع واػبدمات.

ال يهتم بشكل توزيع الدخل اغبقيقي  -
 الكلي بُت األفراد.

 ال يهمو مصدر زايدة الدخل القومي. -

)ـبططة( هتدف إذل تغيَت عملية مقصودة  -
البنيان اؽبيكلي للمجتمع لتوفَت حياة أفضل 

 ألفراده.
 هتتم بنوعية السلع واػبدمات نفسها. -
هتتم بزايدة متوسط الدخل الفردي  -

 اغبقيقي، خاصة ابلنسبة للطبقة الفقَتة.
 هتتم دبصدر زايدة الدخل القومي وبتنويعو. -

 

 التجارة الخارجية المتعمقة بالتنمية االقتصادية تحرير سياسات :المطمب الثاني

 مايلي: يف االقتصاديةتكمن اىم سياسات ربرير التجارة اػبارجية اؼبتعلقة ابلتنمية         

 : االستيرادسياسة أوال: 
ذل ربط اه االلية ذالغاء القيود الكمية وزبفيض الرسوم اعبمركية وتوحيدىا ، وهتدف ىتتضمن ىده السياسات     

ا ما ذوى،تسعَت اؼبنتجات احمللية ابلسوق العاؼبية من خالل منافسة سعرية عادلة للمنتوجات االجنبية واحمللية 
 106 .يسمى ابلتعريفة العادلة ، وزبفيض اغبماية و االذباه كبو سياسة أكثر حيادية بُت التصدير واالستَتاد 

 وتتضمن عملية زبفيض الرسوم اعبمركية عدة طرق منها :      
 ؛زبفيض متكافئ لكافة الرسوم -
 ؛زبفيض معدالت الرسوم اليت تتعدى حدا معينا -
 .زبفيض الرسوم شديدة االرتفاع  -
ىو التخفيض من اغبماية الفعلية للسلع والصناعات واالذباه حيث أن اؽبدف من زبفيض الرسوم اعبمركية      

 .أكثر حيادية بُت التصدير واالستَتاد كبو سياسة

                                                           
 .4، ص: 2009-2008بومرداس، -أدمحم بوقرة مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت يف العلوم االقتصادية، جامعة -دراسة نظرية -بناين فتيحة، السياسة النقدية والنمو االقتصادي 105
للبحوث والدراسات العلمية ،سلسلة العلوم  ؾبلة جامعة تشرين،درويب،أثر ربرير التجارة اػبارجية على تنمية القطاع الصناعي يف سورية حسان دمحم ،ثناء أابزيد ، دمحم ؿبمود106

 .162، ص: 5،2011العدد، 33االقتصادية والقانونية ،اجمللد 
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 سياسات تشجيع الصادرات : ثانيا:

تلعب سياسة تشجيع الصادرات دورا مهما وؿبوراي يف ربرير التجارة اػبارجية و اؼبسانبة يف عملية التنمية    
 لك لألسباب األتية :ذاالقتصادية و 

  اؼبنتجات الرأظبالية واالستهالكية  الستَتادزايدة موارد الدولة من العملة الصعبة اليت تكون كافية. 
 خلق فرص عمل جديدة. 
  اصالح اػبلل يف ميزان اؼبدفوعات. 
  اقتصادي مرتفعة ربقيق معدالت مبو. 

 من أنبها : اال أن قباحها يرتبط دبجموعة من الشروط ه السياسةذى أنبيةابلرغم من 

 .الوسيطية اؼبستخدمة يف قطاع الصادرات زبفيض الرسوم اعبمركية على الواردات من السلع  -
 توفَت بنية ربتية كافية )تسهيالت مصرفية ، طرق دولية، وسائل نقل حديثة ، االت وتكنولوجيا حديثة( -

 .ا من شأنو أن يقلل تكلفة التصدير ذوى
 من خالل وجود تسهيالت مالية وائتمانية يف االستجابة للطلبات اػبارجية مرونة اعبهاز االنتاجي  -

 .وشبكة اتصاالت قوية واطارات متميزة 

يكون ىناك انكماش يف حالة اضطراب سوق منتج معُت  تنوع قاعدة اؼبنتجات اؼبعدة للتصدير حىت ال -
 107 .على اؼبستوى الدورل 

 سياسات سعر الصرف :ثالثا :

من السياسات اؼبستخدمة يف ربرير التجارة اػبارجية وربقيق  اغبقيقيتعترب سياسة زبفيض سعر الصرف      
ا ما ذمن خالل تشجيع الصادرات وتوسعها وذبنب العجز يف ميزان اؼبدفوعات ، وى ،التنمية االقتصادية اؼبنشودة

 سعريوميزة تنافسية  إلعطاء،يفسر عبوء بعض الدول اذل زبفيض سعر صرف عملتها مقابل العمالت األخرى 
ه السياسة بسياسات أخرى مالئمة لتجنب الوقوع يف مصيدة ذوهبب مرافقة ى اػبارجية ، األسواقهتا يف ؼبنتجا

 108 التضخم .

 

 

                                                           
 .163 -164، ص: حسان دمحم درويب،مرجع سبق ذكره،ثناء أابزيد ، دمحم ؿبمود107
 .105، ص: 2010، 1العدد،اجمللة اعبزائرية للعوؼبة والسياسات االقتصادية،بن موسى كمال، أثر ربرير السياسة التجارية على اؼبؤشرات االقتصادية الكلية  108
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 السياسات التجارية تجاه الشركاء االقتصاديين :رابعا :

لك لتبادل اؼبنافع واؼبصاحل ذو ،عالقات ذبارية بُت ؾبموعة من الدول  إقامةان ربرير التجارة اػبارجية يتطلب      
 109 ـبتلفة تتمثل يف مايلي : شكالاه العالقات ثالثة ذى وأتخذاغبواجز والقيود   إزاحةمن خالل 

  اؼبفاوضات الثنائية مع الدول األطراف. 
 اؼبنظمة العاؼبية للتجارة  إذل االنضماماألطراف مثل  اؼبفاوضات اؼبتعددة. 
 اإلقليميةالتكتالت االقتصادية  واالتفاقات  إذل االنضمام. 

 عمى قضايا النمو والتنمية االقتصادية : الخارجيةتداعيات تحرير التجارة المطمب الثالث :
 فريقُت رئيسُت ،  إذلتنقسم أراء الباحثُت واؼبفكرين حول موضوع النمو و التنمية يف ظل ربرير التجارة العاؼبية      

على قضااي النمو والتنمية ،وفريق أخر يري موقفا مضادا و معارضا  اػبارجيةربرير التجارة  اهبابيةفريق يرى 
،وفريق اثلث وباول التوفيق بُت الرأيُت  اػبارجيةيربر موقفو ابلسلبيات الناصبة عن ربرير التجارة للموقف االهبايب 

 وبرز ىدا الرأي مع بروز العوؼبة .
 110جارة العالمية الموقف المؤيد لتحرير التأوال:
لك من ذالتنمية االقتصادية و  النمو و لو أثر اهبايب علىيعترب أنصار ىدا اؼبوقف أن ربرير التجارة العاؼبية     

يسمى ابلكفاءة االقتصادية  خالل تقارب اقتصادايت الدول واتصاؽبا بنظام اقتصاد السوق فبا يساىم يف ربقيق ما
 .للموارد  يف ظل فرصة التكاليف البديلة  األمثلاليت تسمح ابالستخدام 

والتحرر االقتصادي زبلق بيئة ما أظباه "التدمَت  الرأظباليةأن  J Shumpeterيرى جوزيف شومبيًت      
 اػبالق "

يستفيد   القديبة ابعبديدة منها و اإلنتاجحيث أن األسواق تعمل من خالل استبدال األفكار واؼبنتجات وأساليب 
 .واؼبنتجون عل حد سواء اؼبستهلكون

كون الصادرات ىي احملركة للنمو االقتصادي   إذلأول من أشار  D . Robertsonروبرتسن وكان دونيتس    
  6812يف مقال لو سنة 

 .على االرتباط الكبَت بُت التجارة والنمو   B .Balassaوأكد بيال بالسا     
 حول النمو االقتصادي والتجارة والفقر ،A Kraay وارث كراي   D Dollarويف دراسة أخرى لدايفيد دوالر 

 % 1من أن اندماج الدول النامية يف التجارة العاؼبية ساىم يف رفع معدالت النمو االقتصادي  إذلتوصال 

                                                           
 .106، ص: نفس اؼبرجع  109
، 6،2016، العدد 3اعبزائرية للعلوم االجتماعية واالنسانية ، جامعة اعبزائر  اجمللة،  جدلية النمو االقتصادي يف ظل ربرير التجارة العاؼبية اؼبخاطر والفرصفاروق العريب ،110
 .121-120ص:
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 %  8طنسبة  إذلم لتصل 6852سنة %    5,3  نسبة إذلم 6872سنة    9,2  % إذلم  6812سنة 
 م6882سنة 

 االقتصاديون الكالسيك أن ربرير التجارة اػبارجية وبقق مكاسب متعددة منها:يري  معظم 
 جلب اؼبنافع واالحتياجات لألفراد واجملتمعات. 
  متسارعة يف حالة االنفتاح على التجارة اػبارجيةمبو ربقيق معدالت . 
 ي فبا يساعد على مبو الصادرات اؼبعتمدة على سياسة التصنيع  يؤدي إذل تطور معدالت النمو االقتصاد

 .ربقيق التنمية االقتصادية 
 يساعد على ربريك  الدول النامية  وىدا ما أسواقيسمى بثورة االحتياجات من جراء ربرير  ربقيق ما

 .و التنمية  اإلنتاجتسارع وتَتة  إذليؤدي  عجلة االستثمار الداخلي، وجلب االستثمار األجنيب  فبا
  ابلبلدان الصناعية التأقلم والتكيف مع مناخ اؼبنافسة من خالل احتكاك البلدان النامية. 
  دينامية  يف حركة والتخصص والتقسيم الدورل للعمل من خالل دخول الدول اؼبتخلفة  مبدأربقيق

 . السلع اليت تتمتع فيها أبفضلية فيها إنتاجالتجارة الدولية فبا يسمح ابلتخصص يف 
دافع جورج سورس عن العوؼبة االقتصادية وربرير التجارة العاؼبية ربت مضلة اؼبنظمة العاؼبية للتجارة ،  كما    

 اؼبنافع تفوق التكاليف و إنعن لعبة صفرية كما يتصورىا البعض بل  حيث يعتقد أن العوؼبة ليست عبارة
  األضرار.

وربرير اؼببادالت يساىم يف استقرار منظمة التجارة العاؼبية أن ربرير التجارة  إذلكما يري بعض اؼبفكرين اؼبنتمُت 
يؤدي إذل البفاض الطلب الفعلي  ا ماذاألسعار  كما أن إجراءات اغبماية تساىم يف البفاض الدخل اغبقيقي وى

 .ا يساىم يف رفع معدالت التضخم ذوى األسعاردعم  إذليدفع ابلدول  ا ماذوى
 ف المعارض لتحرير التجارة العالمية :الموقثانيا :
ا التيار السلبيات اؼبمكن حصوؽبا جراء ربرير التجارة على النمو والتنمية االقتصادية واؼبتمثلة ذا أنصار ىذيرى ى

 111 يف مايلي :
 احمللية وتعريضها للمنافسة الشرسة  األسواقسيطرة الدول اؼبتقدمة على  -
 يساىم يف تعرض الصناعات و اؼبنتجات احمللية للمنافسة الشرسة  السلعي للمنتجات فبا اإلغراق -
 ارتفاع مستوايت البطالة  -
 ىيمنة رأس اؼبال األجنيب والشركات االحتكارية على االقتصادايت الوطنية  -

وغَته من اؼبفكرين كدوس سانتوس R.Prébishحيث ندد منظرو العادل الثالث من أمثال راوول بريبش      
Dossantos  وظبَت أمُت بنظرية االمتيازات اؼبقارنة اليت سبتد جدورىا اذل التقسيم الدورل للعمل وىو التقسيم

                                                           
 .122، ص:مرجع سبق ذكرهفاروق العريب ،111
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وىي تسمية أطلقت على بعض   Coroissance Appauvrissanteالنمو اؼبفقر  إذلأدي  الذي
 طفرات النمو اليت حصلت بشكل مؤقت يف بعض الدول النامية

دال أنو يوجد فجوة بُت البلدان اؼبصنعة اليت تزداد تقدما والبلدان اؼبتخلفة ومن جانب أخر يرى االقتصادي مَت    
اليت تزداد زبلفا وىدا من جراء ربرير العالقات التجارية بصفة غَت متكافئ وىو ما تطرقنا اليو يف نظرية التبادل 

 .الالمتكافئ
وىو من  E.Lattwakالتواكادوارد  كياألمريالسلبية لتحرير اؼببادالت عرب عليو االقتصادي  اآلاثركما أن 

ما أكدت عليو النظرية اؼباركسية مند أكثر من مئة عام ،  إن "قالو : اؼبعارضُت للنظام االشًتاكي  من خالل ما
ي كنا نعتربه خاطئا قبده اليوم واقعا ملموسا ، فالتحرير اؼبفرط لألسواق ، واالنتقال اغبر لرأس اؼبال، قد أدى ذوال
 ."لك ربطم االنسجام والسلم االجتماعي ذغنا والطبقة الكادحة فقرا ب الرأظباليةلطبقة زايدة ا إذل
انو ينبغي اعاد النظر يف النظرايت اؼبنقولة يف التنمية واليت تقول "أن  P.Fitosiكما يري الكاتب بول فيتوزي   

يبكن أن  توسع البعض األخر " حبيث مت تفنيد ىدا الرأي من خالل "مبو البعض ال إذلتوسع البعض يؤدي 
 .على حساب األخر" إاليتحقق 

البنك الدورل سابقا أن البلدان النامية مت  إدارةوىو أحد أعمدة  J .Shumpeterويرى جوزيف شومبيًت   
عرقلة عملية  إذلأتىيلها واستعدادىا الالزم فبا سيؤدي هبا دفعها قسرا كبو عملية ربرير ذبارهتا وفتح أسواقها قبل 

 .التنمية االقتصادية 
 :(راغماتيبال )الموقف التوافقي النفعي ثالثا:
أن ربرير التجارة ربرك عجلة النمو التنمية  ا التيار يف ظل اعبدل القائم بُت التيار اؼبؤيد ؼبقاربةذجاء ى    

 .االقتصادية
، من خالل موقف التيار اؼبعارض و القائل أن ربرير التجارة العاؼبية من شأنو كبح عملية النمو والتنمية االقتصادية 

 112 الوسط ،حبيث يرى بضرورة ربرير التجارة العاؼبية لتسريع عملية النمو والتنمية االقتصادية لكن بشروط أنبها :
 .عقالنية االنفتاح على التجارة الدولية بتدرج و -
 .عدم االفراط يف ربرير اؼببادالت التجارية  -
 .التأىيل قبل التحرير  -

 ويف نفس الوقت عدم تفويت فرص االندماج يف االقتصاد و التجارة واؼبنافع اليت يبكن اغبصول عليها من خالل 
 .االندماج 

أنو يري بضرورة أتطَت إال ، عاؼبية ظهر تيار فكري )ليربارل ( مساند ومؤيد لتحرير التجارة الجانب دلك  إذل     
أمثال وتنظيم التحرير التجاري حىت تتساوى فيو الفرص نسبيا بُت البلدان ومن دعاة ىدا التيار قبد مفكرين من 
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وبول    N.Craftونيكوال كرافت   J.Sackcوجيفري  ساكس   J .Stiglitzجوزيف ستيغلتز
حيث يتفق ىؤالء على أن العوؼبة التجارية ليست ابلفكرة السيئة ، وليست ابلفكرة  P.Krugmanكرغمان

 تنظيم وتسيَت أمثل وبقق مبدأ تكافؤ الفرص بُت الدول.تتجسد اؼبنفعة العامة يف ضل  أناؼبمتازة حيث يبكن 
نافسة الدولية بعض اؼبفاىيم اليت يعتربىا خاطئة مثل اؼب P.Krugman يصحح االقتصادي بول كروغمان     

ـبرجة صفرية ،  ذاتعمياء قد تقتضي الكثَت من األطراف يف اللعبة التجارية ، وان التجارة العاؼبية ىي  لعبة 
حيث يرى أن مكسب طرف يف التجارة الدولية قد يساعد على كسب حيث ينفي كروغمان عكس دلك ، 

يكون دلك ابلضرورة على حساب   لتجارية فانو الطرف أخر فمثال ادا انتعش االقتصاد األوريب بفعل اؼببادالت ا
االقتصاد األمريكي ، فقد وبدث عكس دلك فمثال تفتح أورواب أسواقها أمام اؼبنتجات األمريكية فبا يساعد على 

 يبكن استفادة األطراف الناشطة  يف التجارة اػبارجية من منافع التبادل الدورل . وىكذااالقتصاد األمريكي  إنعاش
أن ذبارب التنمية يف  إليهايؤكد من خالل الدراسات اليت توصل  S.Kosnic كما أن الباحث كوزنيتش   

 113 .الغرب أظهرت مبو يف البداية لكن على اؼبدى البعيد يبكن ربقيق شبرات النمو
ربقق النمو  تجارة العاؼبية ىي مقاربة صفرية اليبكن تصور ربرير ال انو من خالل ىده اؼبواقف الثالثة ال       

والتنمية االقتصادية  والىي وصفة سحرية للخروج لعملية النمو والتنمية تقدم على طبق من فضة ،حيث هبب 
ربرير التجارة  على الدول االجتهاد والتطور وفقا لسياسات عقالنية رشيدة حىت تندمج وتتكيف يف ديناميكة

خد بعُت االعتبار السياسات النمو االقتصادي مع األ أجل ربقيقمن  واإلمكانياتاستغالل الفرص  إذل ابإلضافة
 ل ؼبرافقة عملية التحرير وربقيق اؽبدف اؼبنشود وىو التنمية االقتصادية.الفعا األثراغبكومية اليت يبكن أن يكون ؽبا 
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 :ولخالصة الفصل ال 

ربدايت ربرير التجارة اػبارجية ومتطلبات التنمية االقتصادية ، حيث  لقد حاولنا يف ىذا الفصل التطرق اذل     
الذي يرى  ،يف القرن السابع عشربداية من الفكر التجاري تناولنا ابلشرح تطور النظرايت اؼبفسرة للتجارة اػبارجية 

َت التجارة لت تفسو كالسيكية اليت حاو النيو مث النظرايت الكالسيكية  أن قوة الدولة تقاس دبا سبلكو من معادن،
 لهاجع فبا والثبات نابلسكو  سبيزت اأهن االّ  اإلنتاج، مللعوا النسبية والوفرة النسبية يفالتكال أساس اػبارجية على

، وىذا ما مهد الطريق كبو اكتشاف نظرايت و توجهات حديثة تعتمد يف تفسَتىا للتجارة الواقع نع بعيدة
كاالعتماد على البحث و التطوير ابعتباره ؿبددا لنمط التجارة اػبارجية بُت ؾبموعة من العوامل  الدولية على 

الدول، اضافة اذل اقتصادايت اغبجم ورأس اؼبال البشري ، واالىتمام ابالستثمارات األجنبية ، والتنوع االنتاجي ، 
 وتكاليف النقل ... وىذا ما جعل ىذه النظرايت أقرب اذل الواقع .

جارية اؼبتبعة من قبل الدول فقد أترجحت بُت التقييد أو التحرير ، حيث اتضح خبصوص السياسات الت أما     
، واليت السياسة التجارية االسًتاتيجية واليت ىي واقع بُت التحرير واغبماية يف حُت أن،أن لكل منهما مزاي وعيوب 

وقد تعددت  التجارة اػبارجية بتدرج وعقالنية ، من خالل االنفتاح على من السياسات اليت أثبتت فعاليتها تعترب
و األفكار حول موضع العالقة بُت ربرير التجارة اػبارجية والنمو التنمية االقتصادية فمنهم من يرى اهبابية   اآلراء

من خالل رفع وربسُت ربرير التجارة على النمو والتنمية االقتصادية وىذا من خالل اؼبكاسب اليت يبكن ربقيقها 
مستوى االنتاج ، ومنهم لو رأي ـبتلف يتمثل يف األضرار اليت يبكن أن تنجم عن ربرير التجارة على النمو والتنمية 

 .  االقتصادية

 



 
 
 
 
 

 
 

  

 : ثاينالفصل ال
 يف اطار االنضمام اىل التجارة اخلارجية حترير  

 املنظمة العاملية للتجارة
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 :تمهيد

 إنشاءالعاظتي ، وما ترتب عنها من  يتشكيل معادل النظاـ االقتصاد إطاريف  ت االقتصادية العاظتيةتطوراال إف     
عاظتية تتوذل ىيئة  إذلابإلضافة على النظاـ اظتارل والنقدي ،  لإلشراؼصندوؽ النقد الدورل و البنك الدورل 

يسمى  كلها دعائم الستكماؿ ما،  اإلشراؼ على النظاـ التجاري الدورل واظتتمثلة يف اظتنظمة العاظتية للتجارة 
 ابلعوظتة االقتصادية.

التفاقية العامة للتعريفة و اب ما يعرؼ إطاركاف يف ا فاف تشكيل مالمح النظاـ التجاري الدورل  ذوبناءا على ى    
واليت استهدفت التحرير التدركتي للمعامالت التجارية بُت الدوؿ من حواجز رتركية وغَت ، التجارة )اصتات( 

سنة اظتنظمة العاظتية للتجارة  إنشاءجولة األورجواي مت  إذلرتركية ، ومع تطور جوالت اظتفاوضات وصوال 
 العوائق اصتمركية أماـ حركة السلع واطتدمات واالستثمارات ،وىو ما إزالة إذلواليت هتدؼ يف األساس ـ ،1995

، ت حوؿ القضااي التجارية اظتختلفة" ،كما تقـو اظتنظمة بتنظيم اظتفاوضاعاظتية ال "حترير التجارة مصطلح يطلق علية
تجارية ... كما تشًتؾ مع التجارية  للدوؿ األعضاء ، وفض اظتنازعات المراجعة ومراقبة السياسات  إذل ابإلضافة

 .البنك الدورل وصندوؽ النقد الدورل يف تنسيق السياسات االقتصادية العاظتية 

ابعتبار أف التحرير العادؿ للتجارة العاظتية  العاظتية،حرية التجارة العاظتية اعتدؼ األساسي ظتنظمة التجارة  دوتع     
االكتابية  أف االنعكاسات إال واظتتقدمة،االقتصادية للدوؿ النامية  نتثل احملرؾ األساسي لعملية النمو والتنمية

أفرزت مواقف مؤيدة  اظتنظمة العاظتية للتجارة  إذل ل االنضماـظالعاظتية يف عن حترير التجارة  اظتًتتبةوالسلبية 
 ا التحرير .ذاآلاثر اظتًتتبة من جراء ىيتحرى كل طرؼ  حبيثومواقف معارضة ،

 :اآلتيةالعناصر دراسة  إذلسبق ، يهدؼ ىذا الفصل  كل مامن خالؿ       

 ل التطورات االقتصادية العاظتية.ظ توى حترير التجارة اطتارجية يفػت :   ادلبحث األول -
 االتفاقية العامة للتعريفات و التجارة إطار حترير التجارة اطتارجية يف  :   ادلبحث الثاين -

  .() اصتات
 (.OMCالتجارة اطتارجية يف إطار اظتنظمة العاظتية للتجارة )حترير : ادلبحث الثالث -
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 ضل التطورات االقتصادية العالمية في الخارجية التجارةمحتوى تحرير  األول:المبحث 
انتشار الثورة التكنولوجية و اظتعلوماتية يف اظتواصالت  إذلأىم التطورات اضتاصلة يف البيئة الدولية تعود  إف     

 إعادة إذل، و االجتاه  اإلنتاجالعاظتي عرب تصاعد عمليات تدويل  اإلنتاجتسارع وتَتة  إذل ابإلضافةواالتصاالت 
إزالة ابلتوجو ؿتو نظاـ اقتصادي دورل  جديد يتسم ابلتحرير و ه التغَتات ساقتت ذالتقسيم الدورل للعمل ...كل ى

 القيود و االندماج يف االقتصاد العاظتي .

 في االقتصاد العالمي واالتجاه نحو تحرير التجارة الخارجية التطورات : المطمب األول
حركة  أماـلك من خالؿ رفع القيود والعقبات ذالعوظتة ، و  إطارالتطورات االقتصادية  اليت يشهدىا العادل يف  إف   

 إذلتبادؿ السلع واطتدمات ورؤوس األمواؿ يف ظل سيطرة النظاـ الرأشتارل على االقتصادايت اظتختلفة ، أدت 
 حصر أىم التغَتات يفو حترير التجارة الدولية ،ونتكن تغَتات يف االقتصاد العاظتي من خالؿ االجتاه اظتتزايد ؿت

 114:مايلي
 الجنسيات عمى التجارة الدولية :السيطرة المتزايدة لمشركات متعددة .1

ذه برز شتات النظاـ االقتصاد الدورل ، كما أف اتساع نشاط ىأتعترب الشركات اظتتعددة اصتنسيات من     
تلعبو يف  الذيالدور اعتاـ  إذل ابإلضافةعوظتة اضتياة االقتصادية وػتاولة توحيد السوؽ العاظتية ،  إذل الشركات أدى

شركة األوذل 044شركة تتحكم اؿ 04444 حبوارليقدر عدد الشركات اظتتعددة اصتنسيات التجارة الدولية ، و 
 ستثماراتاالمن  %04يف  وكذلكه الشركات ، ذمن التجارة الدولية عت %04منها ، وىي شركات ضخمة يف 

 من التجارة العاظتية . %04األجنبية للشركات متعددة اصتنسيات ، وتتحكم يف 
 الحديثة:قدم التكنولوجي والثورة العممية الت.2

 ،االت والتكنولوجيا كثيفة اظتعرفةمن ابرز مالمح الثورة العلمية ىي التطور اضتاصل يف غتاؿ اظتعلوماتية و االتص     
تغيَت  يفواليت كاف عتا الدور اعتاـ يف تشكيل النظاـ االقتصادي الدورل اصتديد ، حبيث ساقتت التطورات العلمية 

من خالؿ ظهور اظتنظمات االقتصادية الدولية  اليت تقـو بدور  ،و ذلك فتط توزيع اظتزااي النسبية للتصنيع يف العادل 
يف ارتباط األنشطة اظتتفرقة جغرافيا من خالؿ  ا ما ساىم ذكبَت يف توجيو وتنظيم العالقات االقتصادية الدولية ، وى

كل ىذه التطورات  ساقتت يف حترير اظتبادالت ، اإلقليميندماج االقتصادي ما يعرؼ ابلتكتالت االقتصادية و اال
 العاظتية .التجارية 

 الدولي:تقسيم العمل  عادةإ نحوتجاه .اال 3
الثورة العلمية اضتديثة والتكنولوجيا و اتساع نطاؽ دور الشركات اظتتعددة اصتنسيات واليت هتدؼ من خالؿ  إف     

،كلها عوامل ساقتت يف جديدة للتخصص والتقسيم الدورل للعمل  إمكانيات إذليف السوؽ الدولية  دتوقعها
 تغَتات يف البيئة االقتصادية من خالؿ ظهور أساليب جديدة لتقسيم العمل الدورل .

                                                           
 .34-23:، ص2008 ،مصر اإلسكندرية، ،اصتامعية الدولية، الدار العاظتية وحترير التجارة التجارة منظمة ،قابلد. دمحم صفوت 114
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 السوق : ر النظام االشتراكي وسيادة آلياتنهياا.4
شهدت بداية التسعينات من القرف اظتاضي اهنيار النظاـ االشًتاكي القائم على فكرة اظتلكية العامة ألدوات      

التخطيط وسيلة لتحقيق األىداؼ اليت حتددىا الدولة ، ومع بروز النظاـ الرأشتارل القائم فتط  واختاذ،  اإلنتاج
 . السوؽ سواء يف الداخل أو اطتارج  حرية اظتنهج القائم على إتباع إذلالدوؿ  صتأت الكثَت مناقتصاد السوؽ ،

 التنمية:تجارب  االقتصادي وفشلتراجع دور الدولة في النشاط .5
 اإلجراءاتابلتدخل اضتكومي من خالؿ  ال تسمحيف ظل العوظتة االقتصادية ، أصبحت االتفاقيات الدولية      

التأثَت على عمل السوؽ  إذلسياسات تدخل الدولة اليت هتدؼ  حرية التجارة الدولية ، حبيث أف  إطاراظتتخذة يف 
لتعظيم عائد االقتصاد احمللي يكوف أتثَتىا على اظتدى القصَت ، أما على اظتدى الطويل فاف اظتكاسب اظتتوقعة من 

ي ،وىذا ما يساىم يف حتقيق التنمية حرية التجارة يكوف أكرب من سياسات تدخل الدولة يف النشاط االقتصاد
 االقتصادية . 

 لعولمة االقتصادية :.ا6
القيود والعوائق أماـ حركة تبادؿ  إزالةيسمى ابلعوظتة ، من خالؿ  يشهد االقتصاد العاظتي اجتاىا متزايدا ؿتو ما     

زايدة  إذلي تقـو عليو العوظتة ، كما أف العوظتة أدت ذالسلع واطتدمات ورؤوس األمواؿ ، وتعترب التجارة األساس ال
 االندماج يف االقتصاد العاظتي من خالؿ احملاور التالية :

 ) فتو التجارة الدولية ) ختفيض القيود التجارية وزايدة اظتنافسة. 

  الديوف (التدفقات اظتالية ) االستثمارات األجنبية اظتباشرة وانتقاؿ التكنولوجيا وػتافظ االستثمار و. 

  التقليدية واالنًتنت( اإلعالـاالتصاالت )وسائل. 

  التطورات التكنولوجية يف وسائل النقل وااللكًتونيات واعتندسة اضتيوية واجملاالت اظترتبطة هبا. 

االجتاه اظتتزايد ؿتو حترير التجارة  إذلود على التجارة اطتارجية و السعي تراجع القي إذله التطورات أدت ذكل ى  
 .اظتنظمة العاظتية للتجارة  إطارالعاظتية يف 
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 .دولية في تحرير التجارة الوالنقدية  جهود المؤسسات المالية : المطمب الثاني
كل    يشرؼ عليو  الذيـ مت أتسيس كل من  النظاـ النقدي الدورل 1944وودز عاـ  تفاقيات برويتوفال وفقا    
جهود اظتؤسسات  إبراز أىم، ونتكن  البنك الدورل النظاـ اظتارل الدورل حتت سلطة و ، صندوؽ النقد الدورل من 

يف مايلي :اظتالية والنقدية  يف حترير التجارة الدولية 

 :الدولية التجارة تحرير في الدولي البنك أوال: دور
 115: مهامو اظتتمثلة يف مايلي الدورل بتحرير التجارة الدولية من خالؿ نتكن حتديد عالقة البنك

 كذلكو   اإلقطاعية و اإلفتائيةمهامو بتقدصل قروض دتنح لتمويل الربامج  إطاريف  يقـو البنك الدورل  -
 االستَتاد؛بتمويل العمليات اظتتعلقة 

 ؛تقدصل قروض يف اضتاالت الطارئة كاألزمات االقتصادية  -
 اذالبنك الدورل ظتساعدة الدوؿ اليت تنتهج سياسة االقتصاد اظتفتوح من خالؿ تقدصل قروض وىيسعى  -

االستفادة من اظتساعدات اليت  إذليعترب تشجيعا لتحرير التجارة اطتارجية ، حبيث كتعل الدوؿ اليت تسعى 
 ؛ة على حترير جتارهتا اطتارجية يقدمها البنك غترب 

االقتصادي و التكييف اعتيكلي واليت  اإلصالحيقدـ البنك غتموعة من السياسات اظتتمثلة يف سياسات  -
فاف البنك يسعى  إذل اقتصاد السوؽ و هبذاتعتمد على التوجو من تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي 

 حترير التجارة اطتارجية كأساس للتنمية االقتصادية . إذل

  : الدولية التجارة تحرير في الدولي قدالن صندوق  دور: ثانيا
حتقيقها  إذليتمثل دور صندوؽ النقد الدورل يف حترير التجارة الدولية من خالؿ اظتهاـ واألىداؼ اليت يسعى       

 116واظتتمثلة يف مايلي:
 التوظيف من عالية مستوايت حتقيق نطاقها من خالؿ توسيع و اطتارجية التجارة حجم زاندة على العمل -

 ؛الدوؿ صتميع اإلنتاجية اظتواردتنمية  إذل ابإلضافة ، اضتقيقي الدخل و
 متعدد نظاـ إقامة والعمل على اطتارجية،الرقابة والقيود اليت تعيق حركة التجارة  إللغاءيسعى الصندوؽ  -

 ؛الصندوؽ يف األعضاء الدوؿ بنب اصتارية التجارية للمدفوعات ؼرااألط
، من خالؿ جعل قطاع التجارة اطتارجية وسيلة  التجارة الدوليةحتقيق فتو متوازف يف  إذليهدؼ الصندوؽ  -

برامج  إطارللنمو والتنمية االقتصادية عن طريق التأثَت على اظتتغَتات االقتصادية الكلية داخل الدولة يف 
 اظتعتمدة ؛ اإلصالح

                                                           
 .2 2،ص: 2013،جامعة فرحات عباس سطيف،اصتزائر،  ماجستَتعرييب مرصل ،أثر سياسات حترير التجارة الدولية على حتقيق األمن الغذائي اظتستداـ يف الدوؿ النامية ، مذكرة 115
 .23-22:ص ،نفس اظترجع116
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 الصفقات إدتاـ جبعل ؽتا الصرؼ عن القيود منع و ،الدوؿ بُت العمالت حتويل عملية وتسهيلتنظيم  -
 اضتالية.ا ما يدعم التوجهات التجارية ذبيسر، وى التجارية

 الخارجية  أشكال تحرير التجارة الثالث: المطمب
 117:وىي التجارة لتحرير أشكاؿ أربعة نتكن التمييز بُت      
 ترى يثحب اضتمائية، والقيود اضتواجز إبزالة مبفردىا الدولة تقـوا الشكل ذى ويف :واحد  جانب من التحرير 1-

 .الدوؿ ابقي أماـ القيود خفض خالؿ من الدولية التجارة من استفادة أكثر تصبح أهنا الدولة
 .معا لتجارهتما ابلنسبة اضتماية ختفيض على دولتُتبُت  تتفاوضيتم  : الثنائي التحرير 2-
 حتصل حبيث بينهم، فيما اإلقليمية التجارة ترتيبات بتطوير الدوؿ من غتموعة فيو وتقـو : اإلقليمي التحرير 3-

 منطقة إقامة تشمل الًتتيبات ىذه تكوف ما وغالبا التجاري، التبادؿ يف متبادلة مزااي على التكتل أعضاء الدوؿ
 .بينهم فيما حرة

 الدوؿ النضماـ مفتوحة اتفاقيات خالؿ من العادل مستوى على التحرير يتم وفيو : األطراؼ متعدد التحرير 4-
 .إليها

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ، اصتزائر، ،سكيكدة1955أوت 20جامعة غتلة الباحث االقتصادي ، وأثرىا على الدوؿ النامية،قادري عالء الدين، فيالرل بومدين ،تقييم بعض اتفاقيات حترير التجارة العاظتية 117

 . 348،ص :1،2013العدد
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 االتفاقية العامة لمتعريفات و التجارة إطارتحرير التجارة الخارجية في :ثانيال المبحث
 .GATT () الجات 

 إزالة لك من خالؿذالعادل، و  دوؿ بُت التجارة حترير ىو الدولية التجارية من االتفاقيات اعتدؼ األساسي إف     
 مكيفة جتارية سياسة غتموعة طريق عن واطتدمات السلع حركة أماـ تقف اليت اضتواجز اصتمركية و القيود كافة

العامة للتعريفات  االتفاقية يف مطبقة االتفاقات ىذه وؾتد الدولية، التجارية العالقات تفتضيو حسبما
 .والتجارة)اصتات(

 GATT الجات (االتفاقية العامة لمتعريفات و التجارة ) ول: المطمب األ 
 :وأهدافها  نشأة الجات-1

اتفاقية اصتات ىي اتفاقية جتارية متعددة األطراؼ تتعاىد فيها الدوؿ اظتوقعة على االتفاقية على حترير التجارة     
اظتوقعة وكاف عدد الدوؿ ، ـ  1948ـ وبدأ سرايهنا يف جانفي 1947ه االتفاقية يف أكتوبر ذى إبراـالدولية ، ومت 

 هبذاو ،رفع القيود على التجارة الدولية  واليت اتفقت على ختفيض التعريفة اصتمركية و 118،دولة 23االتفاقية على 
ه الكلمة اختصارا لتسمية : االتفاقية العامة للتعريفات ذى وتعٍتبعد ابتفاقية "اصتات "  تعرؼ فيما أصبحت

 "General Agreement on Traffs and Tardeوالتجارة "  

ه االتفاقية ليست منظمة ذالتنظيم اظتؤقت للمبادالت التجارية الدولية ،ورغم أف ى إذله االتفاقية ذوهتدؼ ى     
من خالؿ التزاـ األطراؼ اظتتعاقدة بتطبيق  وذلكأهنا كانت تسعى لبلوغ غتموعة من األىداؼ ، الإعاظتية ، 

 119:ه األىداؼ مايليذأحكاـ ونصوص االتفاقية ومن ى

وخفض التعريفات اصتمركية  اإلداريةالقيود  إزالةلك من خالؿ ذالتجارة الدولية وزايدة حجمها ، و حترير  -1
 ؛العقبات اليت حتد من حرية اظتبادالت التجارية الدولية  وإزالة

 ؛، واستغالؿ اظتوارد االقتصادية اظتتاحة االستغالؿ األمثل تشجيع التنمية االقتصادية  -2
اتساع غتاؿ التجارة الدولية  إذل ما يؤديابلنفاد ألسواؽ بعضها البعض ، وىدا السماح للدوؿ اظتتعاقدة  -3

 ؛وفتوىا 
لك من خالؿ حرية تنقل اظتشاريع االستثمارية بُت ذو  ادر الثروة يف العادل وتنميتها،البحث عن مص -4

 ؛البلداف

                                                           
 .49:صمرجع سبق ذكره ،د. دمحم صفوت قابل،118
 . 67، ص:03،2004اصتزائر إذل اظتنظمة العاظتية للتجارة األىداؼ والعراقيل ، غتلة الباحث ، جامعة ورقلة ، العدد انضماـمنتاوي دمحم ، ، انصر دادي عدوف  .د 119
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حتسُت اظتستوى اظتعيشي  إذليؤدي  حترير التبادؿ التجاري بُت الدوؿ اظتتعاقدة يسمح بزايدة الثروة وىدا ما -5
 .للدوؿ اظتتعاقدة 

ه األىداؼ أهنا ختدـ مصاحل الدوؿ اظتتقدمة واليت دتلك جتارة خارجية ذنتكن أف نستنتج من خالؿ ى
 .أسواؽ خارجية لتصريف منتجاهتا  إكتاد إذلمتطورة واليت تسعى 

 120:رئيسية أجزاء أربع من تتكوف التجارة" اصتات" و اصتمركية للتعريفات العامة االتفاقيةأف  كما

 االلتزامات اليت كتب أف يلتـز هبا الدوؿ األعضاء و كذلك رتيع حقوؽ الدوؿ اظتوقعة  األوؿ: يتضمن اصتزء
 ؛على االتفاقية، ابإلضافة إذل جداوؿ التعريفات اصتمركية

 الدولية؛ ابلتجارة اطتاصة القواعد و التعامل طرؽ:الثاشل اصتزء 
 ؛االتفاقية من واالنسحاب ابالنضماـ اطتاصة القواعد:الثالث اصتزء 
 النامية الدوؿ جملموعة الصادرات تشجيعب يرتبط حيث النامية ابلدوؿ يتعلق: الرابع اصتزء . 

األمثل للتشاور واظتناقشة والتنسيق  اإلطاروقد أنشأت اصتات بغرض تسهيل التجارة العاظتية عن طريق توفَت       
منها ىو حترير التجارة  األساسيأثناء وضع الرسـو وؼتتلف اضتواجز اصتمركية اظتعيقة للتجارة الدولية، وكاف اعتدؼ 

الدولية عن طريق التقليص التدركتي للرسـو و اضتواجز اصتمركية وضبط ومراقبة السياسات التجارية الوطنية  
 121. حسنوتوجيهها ؿتو األ

 تعريف اجلات: -2
 : ما يليكر منها ذ يوجد عدة تعاريف ن

 ىي األحرؼ األوذل من تسمية االتفاقية العامة للتعريفات و التجػارة  ( اصطالحاGATTاصتات )      
General Agreement on Tariffs and Trade"،"للتعريفات العامة االتفاقية تعٍت اليت و 

 122.إليها االنضماـ تقبل اليت الدوؿ بُت التجارية اظتبادالت تنظم معاىدة ىي و والتجارة،
 الدولية، التجارة حترير علي االتفاقية علي اظتوقعة الدوؿ فيها تتعاىد األطراؼ متعددة جتارية اتفاقية ىي اتاصت     
 وقعت اليت الدوؿ عدد وكاف 1948 جانفي وؿأ يف سرايهنا أوبد 1947 أكتوبر يف االتفاقية ىذه أبرمت وقد

 123. ( دولة23) 1947يف االتفاقية

                                                           
 .25 :،ص2005مصر،  اصتامعية، الدار الدوحة، وحىت لسياتل أورجواي من العاظتية التجارة منظمة وآليات اصتات اضتميد، عبد اظتطلب عبد120

121JohnJ ,McCusker ,History of world tarde since 1450 , Thomson Gale, USA ,2006,P411 
 .87، ص: 2011، مصر اضتديث، اصتامعي اظتكتب العاظتية، التجارة ومنظمة العاظتية التجارة نظرية نبيو، اضتميد عبد نسرين122
 .49، ص:مرجع سبق ذكره قابل، صفوت دمحم123
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أما اقتصاداي فاصتات ىي اتفاقية دولية متعددة األطراؼ لتبادؿ اظتزااي التفضيلية بُت األطراؼ اظتوقعة عليها من 
السلع الصناعية فقط، و قد ركزت اصتات على خالؿ حترير التجارة الدولية و رفع القيود اصتمركية عليها تدركتيا،

  تتناوؿ رتيع اظتعامالت الدولية.وبذلك فهي دل
أما قانونيا فاصتات ىي عبارة عن اتفاقية دولية هتدؼ إذل تنظيم عملية اظتبادالت التجارية بُت الدوؿ اليت  

ـ، ليصل إذل  1947دولة عند التوقيع على االتفاقية سنة  23إليها و اليت كاف عددىا  كانت تقبل االنضماـ
 124ـ وىو اتريخ انتهاء العمل بسكراترية اصتات. 1994دولة يف بداية سنة  117

 .الدولية لمتعريفات والتجارة لتحرير التجارة االتفاقية العامة الثاني: جوالت المطمب
األعضاء اظتشاركة يف ىذه ، وكاف عدد الدوؿ 1947نيف عاـ بدأ اتفاؽ اصتات أوذل جوالتو التفاوضية يف ج

منذ عاـ  (اصتات) جرت ذتاشل جوالت من اظتفاوضات يف إطار للجات،دولة ىي الدوؿ اظتؤسسة  23اصتولة 
التجارة الدولية من القيود اصتمركية اليت تعًتض  اطتمس األوذل على حتريراصتوالت  ركزت،  1994وحىت  1947

لى اصتوالت الثالثة األخَتة ع ركزتبينما  ،وذلك من خالؿ ختفيض التعريفات اصتمركية ، حركة التبادؿ الدورل
 ، اظتنسوجات، اظتالبس، اطتدمات...إخل.الزراعيةيف اصتولة األخَتة السلع  القيود غَت اصتمركية، كما أضيفت

 .م (1961 – 1947) الجوالت األولى لالتفاقية العامة لمتعريفات والتجارة المرحمة األولى :  .1
األطراؼ، وكاف اعتدؼ منها حتقيق ستس جوالت للمفاوضات التجارية اظتتعددة ه اظترحلة  على ذتشمل ى       

 اظتتمثلة يف إزالة اضتواجز اصتمركية أماـ التجارة الدولية وىي : واالمتيازات  غتموعة من اظتكاسب

 م.1947سنة  بسويسرا الجولة األولى: جولة جنيف . أ
 على مايلي: اإلنفاؽحيث مت  ،و كانت انجحة مقارنة ابصتوالت األربعة اليت تلتها ،دولة 23شاركت فيها  

تنازؿ 45000و تضمنت نتائج اظتفاوضات ،ختفيض الرسـو اصتمركية على عدد كبَت من السلع الداخلة يف التجارة
 125% من حجم التجارة العاظتية. 20مليار $ أو ما يقارب 10عن الرسـو اصتمركية تؤثر على قيمة 

 .م1949في فرنسا  Annecyالجولة الثانية: جولة آنسي  . ب
ونتج ، الناحية العلمية أوؿ جولة للمفاوضات التجارية اظتتعددة األطراؼ يف إطار اتفاقية اصتاتو تعترب من 

 .اصتمركية للرسـو إضايف بتخفيض الدوؿ اظتشاركة التزاـ اصتولة ىذه عن
 
 
 
 

                                                           
 .04، ص:ذكره، مرجع سبق السيد دمحم أزتد السرييت124
 .447 :ص، 2001،جامعة اإلسكندرية  ،مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنية ،التجارة الدولية ، دمحم سيد عابد 125
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 م(.1951-1951الجولة الثالثة: جولة توركاي في إنجمترا) . ت
 بعد دولة38  ضمت، وقد  1951أفريل إذل 1950جرت ىذه اظتفاوضات  يف الفًتة اظتمتدة من سبتمرب        

ودتيزت ابرتفاع عدد الدوؿ اظتشاركة وتقدصل اظتزيد من التنازالت ،العاظتية التجارة يف حترير والرغبة الوعي زاد أف
 126ختفيض رتركي. 7800اصتمركية واليت بلغت  

 م(.1956-1955جولة جنيف) الرابعة:  الجولة . ث
دولة ودتيزت ىده اصتولة بتقدصل ختفيضات رتركية جديدة تقدر  26بلغ عدد الدوؿ اظتشاركة يف ىده اصتولة      
 إذل الياابف ابنضماـ و دوالر، مليار 2.5 تبلغ التحرير مشلها اليت الدولية التجارة قيمة وكانت،%  25ب 

 .دولة 37 اظتتعاقدة راؼاألط عدد ليصبح االتفاقية

 م(.1961 -1961الخامسة: جولة ديمون بسويسرا ) الجولة . ج
ا االسم نسبة إذل انئب وزير اطتارجية األمريكي "دوجالس ديلوف" الذي اقًتح انعقاد اصتولة، وبلغ ذشتيت هب     

 4400يعادؿ  % أي ما 20ه اصتولة ختفيض التعريفة اصتمركية بذدولة ، ونتج عن ى 26عدد الدوؿ اظتشاركة 
 ه اصتولة قياـ اجملموعة األوروبية مبباشرة أعماعتا.ذختفيض رتركي، كما شهدت ى

كانت مفاوضات اصتات تركز على حترير التجارة العاظتية يف السلع عن طريق   اصتوالت اطتمسه ذخالؿ ى     
  ختفيض وتثبيت التعريفة اصتمركية وختفيف اضتواجز غَت التعريفية ابلنسبة للسلع.

 م(. 1979 -1962)  جولة كنيدي وطوكيو الثانية: المرحمة.2

مشلت ىذه اظترحلة جولتُت من اظتفاوضات التجارية اظتتعددة األطراؼ، حيث بدأت مع هناية أعماؿ اصتولة 
اطتامسة )جولة ديليوف( واستمرت حىت هناية اصتولة السابعة )جولة طوكيو(،أي إذل ما قبل جولة األورجواي 

 .التارمتية
 127م.4691-4691السادسة: جولة كنيدي  اجلولة . أ

 إذلاالسم نسبة  هبذااصتات ، وشتيت  إطاره اصتولة من اظتفاوضات من أىم اظتفاوضات اليت قامت يف ذى تعترب    
ـ على ضرورة 1962ي أوضح يف رسالتو أماـ الكونغرس األمريكي سنة ذالرئيس األمريكي "جوف كيندي " و ال

ـ 1964% ، وقد بدأت ىده اظتفاوضات سنة 50يقارب  ما إذلالقياـ مبفاوضات لتخفيض الرسـو اصتمركية 
 ه اصتولة على غتموعة من القرارات اليت تنفد خالؿ ستس سنوات وىي :ذدولة عضو ،وأسفرت ى53مبشاركة 

                                                           
 .38، ص:ذكره  بقعبد اظتطلب عبد اضتميد، مرجع س 126
  00-00دمحم صفوت قابل ،مرجع سبق ذكره، ص: 127
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 .%35جات الصناعية : بلغ متوسط التخفيض يف السلع الصناعية ؿتو اتفاقية اظتنت -
 اما عد% على كثَت من اظتنتجات 25اتفاقية اظتنتجات الزراعية : بلغ متوسط التخفيض ؿتو  -

 .اضتبوب 
 . اإلغراؽمكافحة  إجراءات إقرار -
 .منح بعض اظتزااي التفضيلية للدوؿ النامية -
ض السوؽ األوروبية اظتشًتكة واظتملكة اظتتحدة رسومها متص اظتنتجات الكيماوية :ختف يف ما -

% نظرا لتغيَت نظاـ سعر 50% ،أما الوالايت اظتتحدة ختفض رسومها بنسبة 20اصتمركية بنسبة 
 البيع األمريكي .

 .ثالث سنوات  إذلدتديد العمل ابتفاؽ اظتنسوجات  -
األمريكية والسوؽ األوروبية اظتشًتكة خاصة ه اظتفاوضات خالفات بُت الوالايت اظتتحدة ذوقد برزت خالؿ ى

 ابلنسبة للسلع الزراعية  .
 م.1979 - 1973طوكيو  السابعة: جولة الجولة ب.
من قبل ، وكاف عدد اظتشاركُت  إليهاتعترب ىده اصتولة من اصتوالت اليت تناولت موضوعات دل يتم التطرؽ     

حترير التجارة اطتارجية منها  إطاردولة ، و أسفرت ىده اصتولة على تطورات مهمة يف  102ه اصتولة ذيف ى
:128 

  بلغت ذتاف  للتنفيذالتعريفات على السلع الصناعية والزراعية على مدى فًتة زمنية  الؼآختفيض
 سنوات .

 04يعادؿ  مابليوف دوالر من حجم التجارة الدولية أي  044التخفيض اصتمركي  بلغ حجم% 

 الدورة.بدأ  منذمن متوسط التعريفات 
اتفاقيات مهمة ساقتت يف ختفيف القيود غَت التعريفية على  إذله اصتولة توصلت ذأف ى إذل ابإلضافة

 129جولة طوكيو مايلي: إليهاه االتفاقيات  اليت توصلت ذالواردات، ومن أىم ى
 ؛العوائق الفنية أماـ التجارة 

  ؛اصتمركيقواعد التقييم 

   ؛االستَتاداإلجراءات اطتاصة بًتاخيص 

  ؛إجراءات مواجهة اإلغراؽ 

  ؛الدعم واإلجراءات اظتضادة 

                                                           
 .54، ص:  2005،  2، عددإفريقيااظتنظمة العاظتية للتجارة بُت التفاؤؿ والتشاـؤ ،غتلة اقتصادايت مشاؿ  إذلاصتزائر  انضماـ،أاثر  عبد هللا وإبراىيميعياش قويدر  128
 .332، ص:  2003،  اإلسكندرية، النشر، و للطباعة الفتح الدولية، االقتصادية لعالقات ا،هلل عوضا حسُت زينب129
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 ؛اظتشًتايت اضتكومية 

  ؛التجارة يف اللحـو البقرية 

  ؛التجارة يف منتجات األلباف 

  ؛التجارة يف الطائرات اظتدنية 

ويف جولة أوروجواي مت حتويل  ،دوؿ األعضاء يف اصتاتسوى عدد ػتدود من ال االتفاقياتودل ينضم إذل ىذه      
األربعة  االتفاقاتأما ، متعددة األطراؼ، وذلك بعد إدخاؿ تعديالت عليها اتفاقاتاطتمسة األوذل إذل  االتفاقات

 اختياري . إليها اـماالنضاصتماعية فاف  ابالتفاقاتاألخرى، اليت تسمى 

 إذلأقرب  إطارلية يف مقدمات الشروع يف التحوؿ ؿتو وضع التجارة الدو ا وصفت جولة طوكيو أبهنا أوذل ذوهب   
حترير التجارة  إذلاظتفاوضات الرامية  إطارجوالت دل يتم التفاوض حوعتا يف  إذلا من خالؿ التطرؽ ذى  اظتؤسسي ، 

  اطتارجية .

ونتكن تلخيص اصتوالت التفاوضية لتحرير التجارة يف إطار االتفاقية العامة للتعريفات اصتمركية والتجارة يف اصتدوؿ 
 :  اآليت
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 .(1994-1947الجوالت التفاوضية لالتفاقية العامة لمتعريفة الجمركية والتجارة ) 1 -2: الجدول رقم

 مكان االنعقاد السنة
 عدد ادلشاركني من
 ادلوضوعات الدول األعضاء

 23 جنيف)سويسرا( 1947
التعريفات اصتمركية واإلجراءات اضتدودية 

 األخرى خاصة بُت الدوؿ الصناعية

 13 أنيسي ) فرنسا( 1949
التعريفات اصتمركية واإلجراءات اضتدودية خاصة 

 بُت الدوؿ الصناعية.

 38 توركاي ) إؾتلًتا( 1951
واإلجراءات اضتدودية خاصة التعريفات اصتمركية 

 بُت الدوؿ الصناعية.

 26 جنيف 1956
التعريفات اصتمركية واإلجراءات اضتدودية 

 األخرى خاصة بُت الدوؿ الصناعية.

1960-1961 
 جنيف

 ) جولة ديلوف(
26 

التعريفات اصتمركية واإلجراءات اضتدودية 
 األخرى خاصة بُت الدوؿ الصناعية.

1964-1967 
 جنيف

 كينيدي(  ) جولة
62 

التعريفات اصتمركية وإجراءات مكافحة 
 اإلغراؽ.

 102 طوكيو) جولة طوكيو( 1973-1979
التعريفات اصتمركية والعوائق غَت اصتمركية 

 واتفاقيات نطاؽ العمل.

1986-1994 
 جنيف

 )جولة األورغواي(
123 

التعريفات اصتمركية واإلجراءات غَت اصتمركية ، 
اظتلكية الفكرية، تسوية اطتدمات،  حقوؽ 

 اظتنازعات واظتنسوجات والزراعة وإنشاء اظتنظمة
 العاظتية للتجارة .

Source : OMC, Comprendre l’OMC: ÉLÉMENTS ESSENTIELS, les années GATT : de la 

havane à marrakech 

https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact4_f.htm 

 

 

https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact4_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact4_f.htm


.حترير التجارة اطتارجية يف إطار االنضماـ إذل اظتنظمة العاظتية للتجارة الفصل الثاشل:  

 

71 
 

 (1994-1986) دوليةواي وتحرير التجارة الوغور األ المطمب الثالث : جولة 

، وشارؾ فيها عدد كبَت من الدوؿ األعضاء بلغ ولة لتكوف آخر جولة تفاوضية للجات جاءت ىذه اصت     
، 1993ديسمرب 15وانتهت يف  1986سبتمرب20دولة، معظمها من الدوؿ النامية.وقد بدأت اصتولة يف 123

دت ،كما تعد1994أبريل 15واعتمدت الدوؿ اظتشاركة فيها نتائجها الرشتية يف مدينة مراكش ابظتغرب يف 
مواضيع جديدة وىي حترير جتارة اطتدمات و  إضافةمت  حترير جتارة السلع  إذل ابإلضافةاظتواضيع اظتتفاوض عليها 

 .االستثمار واظتبادئ اظترتبطة حبقوؽ اظتلكية الفكرية  إلجراءاتاالتفاقات اظتتعلقة ابصتوانب التجارية 

 دوافع انعقاد جولة األوروغواي:أوال : 

 130:ىي يف مايلي ألوروغوايانعقاد جولة  إذلنتكن حصر الدوافع اليت أدت      
الصرؼ العائمة ، وما ترتب عن ذلك من تقلبات يف  أبسعاراهنيار نظاـ بريتوف وودز ، والتحوؿ للعمل  -

  ؛صرؼ العمالت الرئيسية أسعار
 ؛اضتقوؽىذه زايدة أقتية التجارة يف حقوؽ اظتلكية الفكرية ،مع ضعف القوانُت ضتماية  -
سياسات الدعم الزراعي يف أوراب وخاصة سياسة دعم صادرات السلع الزراعية األوروبية اليت تشكل عبء  -

 ؛على الدوؿ األوروبية وتؤدي إذل تناقص نصيب الو.ـ .أ يف األسواؽ اطتارجية للصادرات الزراعية 
العاظتية بُت الدوؿ الصناعية اظتتقدمة و الدوؿ اليت تنامت قدراهتا االقتصادية  األسواؽحدة اظتنافسة يف  ازدايد -

  ؛كالياابف  آسيايف 
 ؛% من التجارة العاظتية 20جتارة اطتدمات اليت أصبحت تشكل  أقتيةزايدة  -
  .اتتسوية اظتنازعات يف اصت آليةضعف  نتيجةظهور جتاوزات كبَتة  -

 .جولة االورجواي اتفاقيات حترير التجارة يف:اثنيا 
تناولت مشكالت الزراعة وقطاع  اتفاؽ 80 إذليف إطار حترير التجارة الدولية وتنظيمها ، مت التوصل       

 وحقوؽ اظتلكية الفكرية والتجارة يف اطتدمات نوجزىا يف مايلي:اظتنسوجات واظتالبس 
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 اتفاقية الزراعة :أ.
 131 : اآلتيةنص ىذا االتفاؽ على العناصر      

ويقضى االتفاؽ بتحرير التجارة الدولية يف اظتنتجات الزراعية من القيود غَت التعريفية  التعريفة الجمركية : -
يف  %80ت ، ويف الدوؿ اظتتقدمة وذلك خالؿ ست سنوا   %06واستبداعتا بقيود تعريفية مع خفضها بنسبة 

 سنوات. 04البلداف النامية خالؿ
الزراعي واستثناء الدعم اظتوجو للبحوث  لإلنتاج:خفض الدعم احمللي اظتوجو  الزراعيةالدعم المحمي لممنتجات  -

 اخلالزراعي ... و اإلرشادوالتطوير 
للدوؿ  %80يف حالة الدوؿ اظتتقدمة و %06ختفيض الصادرات اظتدعومة على اظتنتجات الزراعية بنسبة  -

 .النامية ، أما الدوؿ األقل فتوا ال يلزمها أي ختفيضات
 :اتفاقية المنسوجات والمالبسب.

ينص االتفاؽ على اإللغاء التدركتي لنظاـ اضتصص الكمية اليت كانت سائدة قبل جولة األوروجواي ، على      
ـ، أي منذ بدء سرايف منظمة التجارة 0440أربع مراحل وخالؿ عشر سنوات كفًتة انتقالية ، بدأ من عاـ 

 حسب اصتدوؿ التارل :8440العاظتية ، وحىت عاـ  
 التدريجي لنظام الحصص في المنسوجات حل اإللغاءمرا  2-2 :جدول رقم 

 نسبة التحرير التاريخ   اظترحلة
 %06 40/40/0440 األوذل
 %00 40/40/0440 الثانية
 %00 40/40/8448 الثالثة
 %04 40/40/8440 الرابعة

سميمان، التكامل االقتصادي العربي وتحديات المنظمة العالمية لمتجارة، مجمة الباحث،  المصدر : بمعور
 .56،ص :2118، 16جامعة ورقمة ، عدد

 اتفاقية إجراءات االستثمار المتعمقة بالتجارة :.ج
يقـو ابستَتاد كافة احتياجاتو من مستلزمات العملية  أف األجنيباالتفاؽ على انو لتق للمستثمر   مت       

دوف قيود ، كما نص االتفاؽ على تطبيق مبدأ اظتعاملة الوطنية اليت تقضي ابظتساواة بُت اظتشروعات  اإلنتاجية
 إجراءاتالشفافية الذي يلـز الدوؿ األعضاء ابختاذ كافة  مبدأ إذل ابإلضافةاحمللية واالستثمارات األجنبية ، 

 .الستثمار اظتتعلقة ابلتجارة ا

                                                           
 .06،ص :46،8440سليماف، التكامل االقتصادي العريب وحتدايت اظتنظمة العاظتية للتجارة، غتلة الباحث، جامعة ورقلة ، عدد بلعور 131

. 
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 .(GATSد.االتفاقية العامة لمتجارة في الخدمات ) 
قطاعا فرعيا وقد حدد االتفاؽ 155نشاطا و 12تشمل االتفاقية رتيع اطتدمات ذات الطابع التجاري وتضم     
 132 :لتوريد اطتدمة ىي  أشكاؿ أربعة

 (؛انتقاؿ اطتدمة عرب اضتدود )مثل خدمات البنوؾ وشركات التامُت واطتدمات اعتندسية -

 ، مثل السياحة؛ أخرىدولة  إذلانتقاؿ مستهلك اطتدمة -

 التواجد لفروع الشركات يف الدولة اليت تقدـ فيها اطتدمات؛-

 اظتستشارين. االنتقاؿ اظتؤقت للخرباء و-

 يف جتارة اطتدمات فهي : االلتزاماتأما 

التزامات ػتددة يف قطاع  إذل ابإلضافةاظتعاملة الوطنية ،  ومبدأالشفافية ،  ومبدأااللتزاـ مببدأ الدولة األكثر رعاية ، 
  .اطتدمات لكل دولة

 اتفاق اجلوانب التجارية حلقوق ادللكية الفكرية  : ه.

 133 األساسية اليت تقـو عليها االتفاقية يف مايلي : العناصرتتمثل     

ومستوايت  معايَتاظتعاملة اطتاصة حبق الدولة األوذل ابلرعاية ، حتديد  ومبدأ،اظتعاملة الوطنية  مبدأتطبيق     
ة كما يوضح االتفاؽ أف اضتد األدسل ظتدة زتاية حقوؽ اظتلكية الفكري،اضتماية ، توفَت أسلوب تسوية اظتنازعات 

 .سنوات يف غتاؿ العالمات التجارية  7ءات االخًتاع ،وايف غتاؿ بر  سنة20سنة يف غتاؿ حقوؽ الطبع ، و50ىو

ويتضح لنا ؽتا سبق أف التجارة الدولية استطاعت أف حتقق فتوا معتربا من خالؿ ازالة اضتواجز اليت تعقيها     
من أتسيس االتفاقية العامة للتعرفة اصتمركية اذل غاية بداية عمل اظتنظمة العاظتية للتجارة ، حيث ارتفعت  ابتداءا

ـ مث 1973يف سنة %12.1اذل  1913سنة الناتج العاظتيمن   %8.7 دتثلنسبة صادرات السلع واطتدمات 
من الناتج  %50حوارل  ـ دتثل2000واصبحت الصادرات السلعية يف عاـ ،ـ  1996يف  سنة% 23.6اذل 

 .العاظتي

 

                                                           
 .064، ص:دمحم دايب، مرجع سبق ذكره 132
 .00، ص:بلعور سليماف، مرجع سبق ذكره 133



.حترير التجارة اطتارجية يف إطار االنضماـ إذل اظتنظمة العاظتية للتجارة الفصل الثاشل:  

 

74 
 

 134 يوضح ذلك : اآليتكما نالحظ ارتباط فتو االنتاج احمللي االرتارل بنمو التجارة اطتارجية و اصتدوؿ       

معدل نمو الناتج المحمي االجمالي الحقيقي والتجارة في الدول االسيوية مرتفعة   3-2:الجدول رقم 
 1995-1981االداء 

 فتو الصادرات احمللي اضتقيقي فتو الناتج الدوؿ
1980-1990 1990-1995 1980-1990 1990-1995 

 13.4 12 7.2 9.4 كوراي

 13.5 14.4 5.6 6.9 ىونج كونج

 13.3 10 8.6 6.4 سنغافورة

 14.2 14 8.4 7.6 اتيالندا

 21.3 5.3 7.6 6.1 اندونيسيا

 14.4 10.9 8.7 5.2 ماليزاي

 15 11.1 7.7 6.9 اظتعدؿ

 15.6 11.5 12.8 10.2 الصُت

 5.2 7.3 2.1 2.8 الدوؿ النامية

 6.4 5.2 02 3.2 الدوؿ الصناعية

، عمان، المصدر: خالد دمحم السواعي ، التجارة والتنمية ، دار المناهج ،الطبعة األولى
 42،ص:2002االردن،

/ 1980كمتوسط للفًتة  %  11.1  من(نالحظ فتو الصادرات مبعدالت مرتفعة على معطيات اصتدوؿ بناءا 
من  (ىذا ما أدى اذل فتو الناتج احمللي االرتارل اضتقيقي  )  1990/1995كمتوسط للفًتة   % 15اذل  1990

ل االجراءات اظتتخذة يف ظل االتفاقية ظوذلك يرجع لنمو التجارة يف ، )خالؿ نفس الفًتة  %7.7اذل   6.9%
عمت حترير التجارة اطتارجية من خالؿ ازالة اضتواجز اصتمركية ، واليت د GAAT العامة للتعريف اصتمركية 

وتقدصل اظتساعدات الفنية وتقدصل الدعم للنشاط التجاري ، وتسهيل اجراءات دخوؿ السلع وخروجها ، وىذ ما 
  . يؤكد درجة االرتباط بُت حرية التجار والنمو االقتصادي
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 .المنظمة العالمية لمتجارة إطارفي  الخارجية تحرير التجارة :الثالثالمبحث 
 إنشاء، مت   األطراؼ)جولة األورغواي( من جوالت اظتفاوضات التجارية اظتتعددة األخَتةابنتهاء اصتولة       

القائم على حترير العاظتي اصتديد  التجارياعتيئة اظتشرفة على النظاـ ـ 1995جانفي 01اظتنظمة العاظتية للتجارة يف
وبذلك تكوف اظتنظمة اإلطار اظتؤسسي لسَت العالقات التجارية يف اظتسائل اظتتعلقة ابالتفاقات ،التجارة الدولية 

  . واألدوات القانونية ظتتعلقة هبا 
  منظمة العالمية لمتجارة لم المفاهيمي والتنظيمي اإلطارالمطمب األول :

حترير التجارة  إذليعترب إنشاء اظتنظمة العاظتية للتجارة مبثابة القوة الدافعة للنظاـ التجاري العاظتي الذي يسعى     
     على فلسفة مفادىا التحرير العادؿ للتجارة العاظتية . ، بناءا لتحقيق فتو اقتصادي عاظتي كأساسالدولية  

 :ماهية المنظمة العالمية لمتجارةأوال : 

 OMC : l’Organisation Mondial du Commerce تعريف المنظمة العالمية لمتجارة:أ.
 : اآلتيةاظتفاىيم  إكتازتعددت التعاريف اظتتعلقة ابظتنظمة العاظتية للتجارة ونتكن     

 التنظيمي اإلطار دتثل وىي مستقلة قانونية صفة ذات منظمة ىي للتجارة العاظتية اظتنظمة"األوؿ:التعريف 
 135األورغواي" جولة مفاوضات عنها أسفرت اليت االتفاقيات كافة لتتوي الذي واظتؤسسي

، وغَت خاضعة واإلداريةىي مؤسسة دولية مستقلة من الناحيتُت اظتالية  للتجارة العاظتية اظتنظمة" التعريف الثاشل :
 136" ظتظلة األمم اظتتحدة 

منظمة دولية عاظتية النشاط تُعٌت بتنظيم التجارة بُت الدوؿ األعضاء، من أىدافها ضماف  ىيالتعريف الثالث :
انفتاح التجارة العاظتية ورفع مستوى العيش وتنمية الدخل، وضماف اضتق يف الشغل، وتطوير اإلنتاج وتنمية التجارة 

 137بلدا 160 -2014غاية سنة  إذلالدولية. ينضوي حتت لوائها 
 لإلنشاء الدورلأبهنا منظمة دولية مثل صندوؽ النقد الدورل والبنك ونتكن تعريف اظتنظمة العاظتية للتجارة     

معادل نظاـ جتاري  يقـو على أساس حرية اظتبادالت  إرساء إذلالتنظيمي والقانوشل ، وهتدؼ  إطارىاوالتعمَت عتا 
 . لدوؿبتحقيق التنمية االقتصادية لالتجارية يسمح 

 GATTوOMC بين:   االختالفاتأهم ب.
 إليو اإلشارة دتت ،كما األورغواي دورة آخرىا اتاصت من دورات عدة بعد للتجارة العاظتية اظتنظمة جاءت لقد    

 138نتكن حصر أقتها يف ما يلي : ،قاطن عدة يف األخرى عن منهما كل سابقا،وختتلف

                                                           
 .25: ،ص2000الطبعة األوذل ،  ، سوراي الفكر، دار اعتيمنة، أجل من حرب سياتل معركة : صاـر شتَت135
 .67:مرجع سبق ذكره، ،ص اظتنظمة العاظتية للتجارة األىداؼ والعراقيل، إذلاصتزائر  انضماـعدوف ، منتاوي دمحم ، دادي د.انصر136

137http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures 
 .64، مرجع سبق ذكره، ص:  منتاوي دادي عدوف ودمحم انصر138
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  :القانوني الجانب 1-
فهي هتا اتفاقيا و اظتنظمة بينما ومؤقت، ػتدد لغرض القواعد ؼتصصة من كمجموعة االتفاقية تعترب -

  .قانوشل أبساس تتمتع لك ألهناذو  دائمة،
ما يدؿ على أف االتفاقية كانت  وىذا  ،"اظتتعاقدة األطراؼ "تضم االتفاقية بينما "األعضاء" تضم اظتنظمة -

 معاىدة دولية وليست منظمة عاظتية .
  :المنهج جانب من 2-
 متعدد أساس على االتفاقيات من سلسلة على اظتوافقةيتم  حيث األطراؼ، متعددة أداة عن عبارة االتفاقية      

 .موحد ككياف أعضائها وقبوؿ مبوافقة حظيت فقد اظتنظمة بينما انتقائي، أساس على أي اصتوانب
  :لشمولا  جانب من3-
 البضائع يف التجارة إذل ابإلضافة تشمل هنافإ اظتنظمة اتفاقية بينما فقط، السلع يف التجارةعلى  االتفاقية تشمل   

 اظتنظمة فإف وعليو واالستثمار، واظتالبس واظتنسوجات الفكرية للملكية التجارية األبعاد و اطتدمات، يف التجارة
 .الدولية ابلتجارة اظتتعلقة اصتوانب جبميع اىتمت للتجارة العاظتية

  :المنازعات تسوية مجال في– 4
 ،العامة للتعريفات والتجارة دتيزت األحكاـ اظتتعلقة بتسوية اظتنازعات التجارية ابلقصور يف ضل االتفاقية     

 الكايف، ابلقدر ملزمة تكن دل هناأ ،كما األحكاـ ىذه تنفيذى عل ابإلشراؼ اظتخولة اعتيئة غياب بسبب وذلك
 فيما التجارية العقوابت تتبادؿ الدوؿ كانت حيث آنذاؾ، الدولية التجارية العالقات يف الفوضى سادت ولذلك

  .منها لكل احمللية التجارية للقوانُت وفقا بينها
 على واضتفاظ األعضاء، حقوؽ زتاية على اظتنازعات تسوية جهاز يسهر أما يف اظتنظمة العاظتية للتجارة    

 تسوية صتاف إليها تتوصل نتائج أي ظتراجعة لالستئناؼ دائمة ىيئة تسهر حيث االتفاقيات، مبوجب ظتًتتبةم هتالتزاما
 .اظتنازعات

  :القانونية الشخصية جانب من5-
 اليت للتجارة، العاظتية اظتنظمة عكس دولية منظمة تكن دل هناأ ذلك القانونية، ابلشخصية تتمتع تكن دل االتفاقية  

 .الدولية القانونية ابلشخصية تتمتع
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 المنظمة العالمية لمتجارة مبادئ ثانيا :

 أىداؼ أساسية ىي : اظتنظمة العاظتية للتجارة تقـو على مبادئ و إف  

  رعاية:بال األولى الدولة معاممة مبدأ 
ا اظتبدأ على الدولة العضو أال دتيز بُت الشركاء التجاريُت يف اظتعامالت التجارية، فهم رتيعا يتمتعوف ذمبقتضى ى    

 اظتعاملة ، أو مبعٌت آخر إذا ما أعطى ىذا اضتق لدولة ما فإنو يعطي صتميع الدوؿ.بنفس 

 :مبدأ الشفافية 
ات ذواضحة عن رتيع القوانُت و األنظمة و اللوائح الوطنية  وجوب نشر معلومات دقيقة ويقصد هبذا اظتبدأ    

139.الصلة ابلقطاعات اظتندرجة حتت مظلة منظمة التجارة العاظتية 
 

 :مفاوضات التجارية ال مبدأ*

بدال من اللجوء إذل اإلجراءات ابللجوء اذل اظتفاوضات  اظتبدأ يتم فض اظتنازعات التجارية الدولية ا ذطبقا عتو      
 140االنتقامية اليت تتسبب يف تقليل حجم التجارة الدولية. 

 141:مبدأ المعاممة التجارية التفضيمية*

 الدوؿ والتزاـ إقرار على رتيعها تنطوي اليت االمتيازات من عدد على النامية الدوؿ حتصل اظتبدأ عتذا وطبقا     
التنمية االقتصادية  بربامج للقياـ مساعدهتا هبدؼ متميزة تفضيلية معاملة النامية للدوؿ تقدـ أف بضرورة اظتتقدمة

 . األجنبيةوزايدة حصيلتها من العمالت 
 142:مبدأ التبادلية*

ا اظتبدأ أف كل ختفيف يف القيود اصتمركية و غَت اصتمركية لدولة ما ال بد أف يقابلو ختفيف مقابل ذو يعٍت  ى       
من جانب الدوؿ األخرى، و ما تصل إليو اظتفاوضات يف ىذا الصدد يصبح ملزما لكل الدوؿ وال كتوز بعد إجراء 

 أي تعديل جديد إال مبفاوضات جديدة.

 

 
                                                           

 .73،ص: مرجع سبق ذكرهدمحم صفوت قابل،  139
 .446ص  ،مرجع سبق ذكره ، سيد عابددمحم140
 .32، ص:2003،مصر،الدار اصتامعية،التجارة العاظتية،اصتات و أليات منظمة عبد اظتطلب عبد اضتميد141
 .48، ص 8440شتَت اللقماشل ، منظمة التجارة العاظتية ، الرايض ،142
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 :العادلة التجارة مبدأ*

للمنتجات اظتصدرة  السعرية و النوعية الكفاءة أسس تسود بينها أف ا اظتبدأ  أنو كتب على الدوؿذيقتضي ى     
 لكميات معها تصبح حبيث أسس عادلة على مبنية األعضاء الدوؿ بُت ما يسمح أبف تكوف التجارة ذا،وى

واإلجراءات  القواعد توفَت مث ومن ونوعيتو اإلنتاج انعكاساً حقيقيا لكفاية واطتدمات السلع من واظتستوردة اظتصدرة
 .الفكرية  اظتلكية القانونية اظتتعلقة حبماية

 :الوطنية المعاممة مبدأ* 
دتييز من حيث فرض الضرائب  بدوف ػتليا اظتنتجة والسلع اظتستوردة السلع ا اظتبدأ على معاملةذى بنص       

اظتستوردات من  بُت التمييز حتظر الوطنية اظتعاملة قاعدة أف ،أيوالرسـو و التسهيالت اظتمنوحة للمنتجات احمللية 
 ىذه بُت احمللية إجراءاهتا يف دتيز أف اظتنظمة يف العضو للدولة لتق ال وابلتارل فانو احمللية، ومثيالهتا األجنبيةالسلع 
 اظتنتج زتاية اجل من األخرى التنظيمية اإلجراءات أو والقوانُت والضرائب الرسـو فرض حيث من سواء السلع
 . اظتستورد اظتنتج ضد التمييز مث ومن احمللي

 143والتجارة: اتلمتعريف العامة االتفاقية مبادئ استثناءات

 :االستثناءات اليت عرفتها مبادئ االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة كمايلي إكتازنتكن 
ترخص االتفاقية العامة للتعريفة والتجارة  عقد اتفاقيات االستثناء األوؿ اظتتعلق مببدأ الدولة األوذل ابلرعاية :  -

عليها فرض حواجز جديدة على التبادؿ التجاري مع البلداف األخرى ، ومتص ىدا يًتتب ال  جهوية ، بشرط أف 
 .طقة التبادؿ اضتر(االستثناء التكتالت اصتهوية )االحتاد اصتمركي أو من

البلداف النامية من التزاـ التبادلية ،  إعفاءمن خالؿ االستثناء الثاشل يتعلق مبنح البلداف النامية معاملة تفضيلية -
أف ىده اظتعاملة غَت  إال، حبيث نتكن االتفاؽ فيما بينها على ميزات تبادلية دوف أف توسع للبلداف اظتتقدمة 

لبلداف اظتتقدمة و البلداف النامية ،أي أنو ليس من اظتمكن منح تسهيالت ختص التعريفات موجودة يف التجارة بُت ا
 الدوؿ اظتتقدمة . إذلاصتمركية لصادرات الدوؿ النامية 

سنوات  10والدي مت العمل بو ظتدة م 1971سنة  يف( SPGص نظاـ التفضيالت اظتعمم )الث متالستثناء الثا-
"  التفضيلية و" اظتعاملة اطتاصة  اإلعالف إصدارـ مت 1979جولة طوكيو سنة ـ ، ومع اختتاـ 1981غاية  إذل

                                                           
  .64،ص:8440، 40العامة حوؿ التعريفة و التجارة إذل اظتنظمة العاظتية للتجارة، غتلة الباحث، العدد:اضتميد، اظتبادالت الدولية من االتفاقية  عبد عباطز . د143
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لك قصد دتكُت الدوؿ النامية ابستخداـ ذاصتمركية دوف حتديده بفًتة زمنية معينة ، و  األفضليةي أقر نظاـ ذوال
 . النفع اظتتبادؿ إطاريف  وتنميتهاترتيبات خاصة لتشجيع جتارهتا 

 .الكمية  التقييدات ترخصمن االتفاقية  12 ظتادةا فاف ألزمة خطَتة  يف حالة تعرض ميزاف اظتدفوعات لبلد ما -
ترخص لبلد ما أف لتمي نفسو ادا أحدثت الواردات خطرا حقيقيا على منتوجاتو احمللية ،  19كما أف اظتادة  -

 وتكوف ىده اضتماية بشكل مؤقت وظريف .

 :لمية لمتجارةاالع المنظمة أهداف و مهامثالثا :

ىو حترير التجارة الدولية ، ونتكن حصر األىداؼ الفرعية  إف اعتدؼ األساسي لقياـ  اظتنظمة العاظتية للتجارة     
 144 :  يف مايلي

 أهداف المنظمة العالمية لمتجارة:أ.
و اظتساقتة يف  للدوؿ األعضاء اظتعيشةمن مستوى  عالرفحتقيق التنمية : تسعى اظتنظمة العاظتية للتجارة  إذل   -

 .حتقيق التنمية االقتصادية صتميع الدوؿ وخاصة الدوؿ النامية 
االستخداـ األمثل و التوظيف الكامل للموارد العاظتية يف زايدة اإلنتاج وتوسيع التجارة يف السلع واطتدمات  -

 إطار التنمية اظتستدامة.
من خالؿ السماح ابالستغالؿ األمثل للموارد مبا يتماشى مع لك ذحتقيق التنمية اظتستدامة وزتاية البيئة و  -

 .التنمية االقتصادية
 زايدة معدالت النمو للدخل اضتقيقي و الطلب الفعاؿ. -
 حل اظتنازعات بُت الدوؿ األعضاء  -
لك من خالؿ العمل على ختفيض الرسـو اصتمركية لتحقيق النمو ذتطوير وزايدة حجم التجارة العاظتية  و  -

 و االستخداـ األمثل للموارد العاظتية. اظتستمر
 دماجها يف النظاـ االقتصادي العاظتي اصتديد.إو يف التجارة الدولية  شراؾ الدوؿ النامية إ -
سس على أ ةيالتنظيمالقواعد  إرساء التبادؿ التجاري الدورل و الرفع من تقوية االقتصاد العاظتي من خالؿ  -

 تفاقيات األوروغواي.ا
 .العاظتية  األسواؽ ذلإالنفاد  إمكاانتتسهيل وتوسيع  -

                                                           
 .84،ص:8440، اصتزائر ، اصتزائر ومنظمة التجارة العاظتية معوقات االنضماـ و أفاقو، دار اطتلدونية للنشر والتوزيعد.سليم سعداوي ، 144
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)صندوؽ النقد الدورل والبنك الدورل ( لتحقيق االنسجاـ بُت  األخرىالتعاوف مع اظتؤسسات الدولية  -
 السياسات التجارية واظتالية والنقدية.

 :مهام المنظمة العالمية لمتجارةب .

 145:التالية اظتهاـ تتوذل اليت العاظتية التجارة منظمة إنشاء على االتفاؽ أوروغواي جولةنتائج  تضمن
 اظتتعلقة اطتاصة االتفاقيات األعضاء و الدوؿ بُت التجارية للعالقات اظتنظمة االتفاقات تنفيذ على اإلشراؼ -

 .ابلتجارة اظتتعلقة الفكرية اظتلكية وجوانب كاطتدمات اصتديدة، ابلقطاعات

 األمور وبعض، عالقةال اظتسائل بعض حوؿ مستقبال األعضاء الدوؿ بُت ستجرى اليت اظتفاوضات تنظيم  -
 بوجو التجارة حترير من اظتزيد حتقيق إذل الرامية اظتفاوضات عن فضال أوروغواي، جولة يف عليها اظتتفق األخرى

 .عاـ

 للتفاىم طبقا الدولية، التجاريةاالتفاقات  تنفيذ حوؿ األعضاء الدوؿ بُت تنشأ قد اليت اظتنازعات يف الفصل -
 .أوروغواي جولة يف الشأف ىذا يف إليو التوصل مت الذي

 اتفاؽ يضمن مبا الصدد، ىذا يف عليها اظتتفق آللية وفقا األعضاء للدوؿ التجارية السياسات مراقبة أو متابعة -
 .اظتنظمة إطار يف عليها اظتتفق االلتزامات و والضوابط القواعد مع السياسات ىذه
 رسم غتاؿ يف والًتابط التناسق من اظتزيد أتمُت أجل من الدورل، والبنك الدورل النقد صندوؽ مع التعاوف -

 .كفاءة أكثر أسس على العاظتي االقتصاد وإدارة العاظتية االقتصادية السياسات
 وحتليل مبتابعة ئهااخرب  طريق عن األعضاء للدوؿ التقنية واظتساعدات اظتعلومات تقدصل  إذلتسعى اظتنظمة  كما   

 .الدوؿ ىذه تنتهجها اليت التجارية للسياسات الدورية جعاترااظت وتنفيذ

 وظائف المنظمة العالمية لمتجارةرابعا :  

 :146"على قياـ اظتنظمة ابلوظائف التاليةOMCتنص اتفاقية أتسيس اؿ"    

قد يتم  جديدة وأي اتفاقياتػ اإلشراؼ على تنفيذ االتفاقيات اظتنظمة للعالقات التجارية بُت الدوؿ األعضاء 1
 القانونية و التنظيمية . األطر، وفق التوصل إليها مستقبال

 ػ توفَت برانمج ظتفاوضات جتارية متعددة األطراؼ، ومراجعة السياسات التجارية للدوؿ األعضاء.2

 ػ تسوية اظتنازعات بُت الدوؿ األعضاء.3

                                                           
 .2002،بَتوت العربية، الوحدة دراسات مركز الثالثة،  الطبعة العربية، التنمية ومستقبل العاظتية للتجارة اصتديد النظاـ -وأخواهتا اصتات العيسوي، إبراىيم145
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الدورل لإلنشاء و التعمَت الوكاالت اظتلحقة هبما وذلك من أجل ػ التعاوف مع صندوؽ النقد الدورل و البنك  4
 تنسيق السياسات االقتصادية على الصعيد العاظتي.

 :ممنظمة العالمية لتجارةالتنظيمي ل هيكلالخامسا: 
ػتدد  يعكس اعتيكل التنظيمي للمنظمة العاظتية للتجارة اظتهاـ  واألىداؼ اليت أنشأت من أجلها، كما ىو      

وذل ذات طابع عاـ، و الثانية األ رابعة من االتفاقية ، ويشرؼ على اعتيكل غتموعتُت من األجهزة،حسب اظتادة ال
 .متخصصة تباشر اختصاصات ػتددةأجهزة 

  :  األجهزة العامة:أوال 
استعراض ، جهاز تسوية اظتنازعات ،جهاز العامةكل من اظتؤدتر الوزاري ، اجمللس العاـ ، األمانة   وتشمل    

 وىي كمايلي: السياسة التجارية

 :الوزاري  المؤتمر -1
 الرئيسية ابظتهاـ األعضاء، ومتتص رتيع الدوؿ ؽتثلي مني للمنظمة العاظتية للتجارة الوزار  اظتؤدتر يتكوف     

 من اإلعفاء االتفاقات، وتعديل سرايف العضوية، كمنح اظتسائل رتيع يف القرارات اختاذ سلطة ولو للمنظمة
 .اللجاف، ويعقد اجتماعو مرة كل سنتُت على األقل  إنشاء االلتزامات،

 األمانة العامة: -2
فُت يتمتعوف ابالستقالؿ ظمو  للمنظمة أمانة يرأسها مدير العاـ للمنظمة يعُت من طرؼ اظتؤدتر الوزاري ، و     

 147القرار وتتمثل واجباهتا الرئيسية يف مايلي : اختاذ،وليس لألمانة سلطة  إليهاعن الدوؿ اليت ينتموف 

 الفٍت واظتهٍت للمجالس واللجاف اظتختلفة ؛ اإلسناد 
 تقدصل اظتساعدات الفنية للبلداف النامية ؛ 
 القياـ بعمليات مراقبة وحتليل التطورات يف التجارة العاظتية ؛ 
 تنظيم اظتؤدترات الوزارية ؛ 
  ؛ عالـاإلتقدصل اظتعلومات الضرورية لوسائل 
  تقدصل اظتساعدة القانونية يف عملية تسوية النزاعات  إذلتسعى. 
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 العام: المجمس -3
الوزاري يف  قل شهراي ، ويضطلع مبهاـ اظتؤدتريتألف من ؽتثلُت عن رتيع األعضاء وكتتمع مرة واحدة على األ       

مراجعة مهاـ  إذل ابإلضافةالفًتات اليت تفصل اجتماعاتو ، ويعترب مبثابة جهاز تسوية  اظتنازعات التجارية ، 
 148السياسات التجارية للدوؿ األعضاء .

 جهاز تسوية المنازعات: -4
اظتنازعات التجارية  مهمتو األساسية يف تسويةالرئيسية ظتنظمة التجارة العاظتية وتتمثل  األجهزةيعترب من       

اظتتعددة األطراؼ )السلع،  اظتنظمة العاظتية للتجارة  و االتفاقيات التجارية إنشاءعلقة بكل من  اتفاقية الدولية اظتت
اطتدمات و حقوؽ اظتلكية الفكرية(، وكذلك االتفاقيات األخرى اظتتعلقة ابلتكامل اإلقليمي من احتادات رتركية 

 ها مع اتفاقية مراكش.ومناطق حرة و مدى تطابق

 السياسة التجارية: جهاز استعراض -5

 إطاريف  التجارية ابلسياسات تتعلق واليت العاـ اجمللس لتددىا اليت واإلجراءات القواعد بتنفيذ اعتيئة ىذه تقـو     
 .السياسات هذلك هبدؼ تقوصل وتنظيم ىذو ،الدورل  التجاري النظاـ قواعد على وأتثَتىااظتنظمة العاظتية للتجارة 

 : األجهزة المتخصصة: ثانيا 

 .تشمل األجهزة اظتتخصصة على غتالس رئيسية هتتم ابلقطاعات التجارية وصتاف فرعية ختتص مبسائل ػتددة   
 149:تتكوف اجملالس الرئيسة من:رئيسية المجالس ال -1

 اإلجراءاتولتتوي على عدة صتاف منها اللجنة الزراعية وصتنة  لشؤون التجارة الدولية في السمع: مجمس -
  اإلغراؽالوقائية وصتنة مراقبة اظتنسوجات وصتنة اظتمارسات ضد 

على غتموعة اظتفاوضات حوؿ  اإلشراؼ: تتمثل مهامو يف لخدماتمجمس لشؤون التجارة الدولية في ا -
 مهاـ أخرى . إذل ابإلضافةاالتصاالت وصتنة جتارة اطتدمات اظتصرفية 

الصلة  ذاتويتوذل االىتماـ ابلقضااي اظتتعلقة حبقوؽ اظتلكية الفكرية  جمس لشؤون حماية الممكية الفكرية:م -
 ابلتجارة .

 :وتشمل اللجاف التالية  :المجان الفرعية -2

 .وهتتم بدراسة أتثَت التجارة على البيئة  لجنة التجارة و البيئة : -

 وهتتم بدوؿ العادل الثالث والدوؿ األقل فتو خاصة . لجنة التجارة والتنمية : -

                                                           
 .00 ص: ،ذكره دمحم صفوت قابل، مرجع سبق 148
 .00-00اظترجع ، ص:  نفس149
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 صتنة القيود اظتفروضة ألىداؼ ترتبط مبيزاف اظتدفوعات . -

 . وتشرؼ على اظتسائل الداخلية للمنظمة ة الميزانية و المالية و اإلدارة:لجن -

خاصة االتفاقيات متعددة  ،عليهاتقـو ىذه اللجاف بكافة اظتهاـ اليت حددهتا عتا االتفاقيات اليت مت التوقيع      
إنشاء  الوزاري إمكانية األطراؼ، كما تقـو بكافة اظتهاـ اإلضافية اليت يعهد إليها هبا اجمللس العاـ، و قد أقر اظتؤدتر

صتاف فرعية أخرى كلما دعت اضتاجة لذلك، حيث تكوف عضوية اللجاف الفرعية مفتوحة لكل من يرغب من 
 .الدوؿ األعضاء
 التارل يوضح اعتيكل التنظيمي للمنظمة العاظتية للتجارة:و الشكل 

 
 .التنظيمي لممنظمة العالمية لمتجارة للهيكا :1-2:الشكل رقم

Source : site web de l’OMC : 

http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/organigram_f.pdf 
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 150:لمتجارة العالمية المنظمة في القرار اتخاذ آلية سادسا:
 إمكانية من الرغم وعلى.اآلراء وتوافق التشاور على مبدأ للتجارة العاظتية اظتنظمة يف الغالب يف القرار يتم اختاذ   

 اندر. ويف الواقعيف  استخدامو أف إال اآلراء، يف توافق إذل التوصل عدـ حالة يف التصويت استخداـ إذل اللجوء
 مبينة للتجارة العاظتية اظتنظمة يف القرار صنع وتفاصيل .عضو"  لكل مبدأ"صوت على يقـو فهو التصويت، حالة

 :اآليت اصتدوؿ يف
 لمتجارة العالمية المنظمة في القرار اتخاذ آلية4-2: رقم جدول
 القضااي نوع القرارات اختاذ قاعدة

 عدـ مبدأ مثل العامة ابظتبادئ اظتتعلقة التعديالت اإلرتاع قاعدة-1          
 .التمييز

 
 أرابع ثالثة أغلبية قاعدة 2-

 و للتجارة العاظتية اظتنظمة اتفاقيات ظتواد التفسَتات
 األعضاء التزامات من اإلعفاءات بشأف القرارات اختاذ

 اظتتعلقة تلك غَت األخرى ابظتسائل اظتتعلقة القرارات يف الثلثُت أغلبية قاعدة 3-
 . االنضماـ إبجراءات أو العامة ابظتبادئ

 القرار اختاذ قاعدة على نص فيها يرد دل اليت اظتسائل يف العاـ التوافق 4-
 عمى التطبيق مع العالمية التجارة منظمة ظل في النامية ،االقتصاديات الرحيم عبد عميان خميل: المصدر
   ،  2009السعودية، العربية المممكة اإلدارة، معهد التحديات،-الفرص:السعودية العربية المممكة حالة

 .58: ص
 :منها االنسحابلمتجارة و  العالمية المنظمة لىإ االنضمام شروط سابعا:

 ::لمتجارة العالمية المنظمة إلى االنضمام شروط -1
 151:شكلية أخرى و موضوعية شروط إذل للتجارة العاظتية اظتنظمة إذل االنضماـ شروط تنقسم     

 :الموضوعية الشروط-أ

 :اآلتية ابإلجراءاتالقياـ  للتجارة العاظتية اظتنظمة إذل االنضماـ تريد اليت الدولة علىكتب        
 االتفاقياترتيع و  1994 أفريل 15 يف مراكش يف صدر الذي األورجواي صتولة النهائي اإلعالف علىاظتوافقة  -

 .بو اظتلحقة
 .التجارية وقواعدىا اظتنظمة ُتانو لق وفقا الداخلية التشريعات تكييف -

                                                           
 .16 :ص،  2011/2012،جامعة منتوري قسنطينة، ماجستَت  مذكرةأتثَت انضماـ اصتزائر إذل اظتنظمة العاظتية للتجارة على اظتنظومة اظتصرفية ، ، وردة  خزندار150
 .880،ص: 8408، 00ميزاف  اظتدفوعات اصتزائري يف ظل السعي لالنضماـ  إذل اظتنظمة العاظتية للتجارة ، غتلة الباحث ، العدد  ،رتيلة اصتوزي 151
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 .التجارية اظتعامالت يف الدوؿ بُت التمييز عدـ -
 .الدولية التجارة أماـ أسواقها فتح -
 .اصتمركية رسومها ختفيض أو الصناعية السلع من اهتالوارد ابلنسبة جتارية تنازالت تقدصل -
 :الشكمية الشروط -ب

 :التالية اإلجراءات يف للتجارة العاظتية اظتنظمة إذل لالنضماـ الشكلية الشروط تتمثل       
 .ابظتنظمة األعضاء الدوؿ رتيع على يوزع للتجارة العاظتية للمنظمة العاـ اظتدير إذل طلب تقدصل -
 مطابقة مدى بدراسة تكلف عمل غتموعة صتنة إذل وحتويلو الطلب يف ابلنظر للمنظمة العاـ اجمللس بعدىا يقـو -

 .االنضماـ مطلبـ مقد لدى وتوفرىا الشروط
 .اظتنظمة شروط رتيع بقبوؿ وااللتزاـ شاقة مفاوضات يف الدخوؿ -
 يف تتمثل واليت األعضاء أغلبية موافقة بعد وذلك سنتُت كل يعقد الذي الوزاري اظتؤدتر خالؿ االنضماـ قبوؿ يتم-

 .األقل على اظتنظمة أعضاء ثلثي
152متجارة:ل العالمية منظمةالاالنسحاب من   -2

 

 األطراؼ اظتتعددة االتفاقيات رتيع على النسحاب ا ىذا ويسري اظتنظمة، من االنسحاب عضو ألي لتق      
 اإخطار  لمنظمةل العاـ اظتدير فيو يتلقى الذي التاريخ من أشهر 06 بعد االنسحاب ىذا مفعوؿ ويبدأ اظتلحقة،

  .و التحرر من االلتزامات وفقداف رتيع االمتيازات ابالنسحاب وينتج عن تابياك
 .1995عام  إنشائها ذمن لمتجارة العالمية لممنظمة الوزارية المؤتمرات :نيالمطمب الثا

اذل مؤدتر  ـ1996من مؤدتر سنغافورة سنة اابتداءاظتنظمة العاظتية للتجارة عقدت عدة مؤدترات وزارية  إنشاءعقب 
 كمايلي :  اآليتـ وىي ملخصة يف اصتدوؿ 2015نَتويب سنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

75،ص: ذكره قبعبد العزيز ،مرجع س شتَت دمحم 152 
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 (2115-1995المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية ) 5- 2 :الجدول رقم
 التاريخ مكاف انعقاد اظتؤدتر 

 1996ديسمرب  13-9 سنغافورة 
 1998ماي  22-18 جنيف )سويسرا(

 1999ديسمرب 23 إذلنوفمرب 32 األمريكية (سياتل )الوالايت اظتتحدة 
 2221نوفمرب 13-29 )قطر(الدوحة 
 2223سبتمرب 14-12 اظتكسيك كانكوف

 2225ديسمرب  18-13 ىونغ كونغ )الصُت (
 2229ديسمرب22 إذلنوفمرب  32 جنيف)سويسرا(
 2211ديسمرب 17-15 جنيف)سويسرا(
 2213ديسمرب  26-23 ابرل )أندونيسيا(

 2215ديسمرب  19-15 )كينيا( نَتويب
Source: WTO, Ministerial Conferences, website of world Trade organization, 

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/minist_e.htm#top(04/08/2016) 

 
 :(1991ديسمبر  13- 9سنغافورة )  ولالمؤتمر الوزاري األ  .1

سنغافورة " معاصتة اظتستجدات التجارية  إعالفدتثلت النتائج الرئيسة عتد االجتماع حسب ما جاء يف " 
والعالقة بُت التجارة واالستثمار والتجارة  التفاعل بُت السياسات التجارية وسياسات اظتنافسةاصتديدة واظتتمثلة يف 

منظمة العمل الدولية بتشجيع  تكليفو الشفافية يف اظتشًتايت اضتكومية  إذل ابإلضافةوالبيئة و تسهيالت التجارة 
 153التجاريةأف ال يكوف ذلك بغرض اضتماية بشرط الدوؿ على استخداـ معايَت العمل، 

 (:1996ماي 21- 18) بجنيف  الوزاري الثاني المؤتمر.2
حيث جاء  دولة 135ؿتو  ةمبشارك 1998عقد اظتؤدتر الثاشل ظتنظمة التجارة العاظتية مبدينة جنيف السويسرية سنة 

 :مايلي جنيف مؤدتر أىداؼ بُت من كافىدا اظتؤدتر مبستجدات وقضااي جديدة ظتناقشتها و 
 .األطراؼ اظتتعددة التجارية السياسات تقييم -
 التنفيذ لذلك تقييم إجراء مع أوروغواي، جولة عنها أسفرت اليت االتفاقيات بتنفيذ االلتزاـ ضرورة على التأكيد–
 .سياتل يف سيعقد الذي الثالث الوزاري اظتؤدتر يف
 .عتا حلوؿ عن والبحث التطبيق مشاكل من أكثر االقًتاب -

                                                           
 .006، التجارة الدولية يف عصر العوظتة ، مرجع سبق دكره، ص:دمحم دايب. د153

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/minist_e.htm#top
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/minist_e.htm#top
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 اتفاقيات يف إجرائها على مسبقا اظتتفق اظتفاوضات برانمج إبعداد العاظتية التجارة ظتنظمة العاـ اجمللس تكليف- 
 اطتدمات، و ابلزراعة واظتتعلقة أوروغواي جولة

 الدولية واظتنظمات للتجارة العاظتية اظتنظمة بُت والتكامل التنسيق مثل جديدة وقضااي موضوعات إدخاؿ ػتاولة -
 اظتنظمة عمل يف الشفافية حبث اإللكًتونية، التجارة موضوع العاظتي، البنك الدورل، النقد صندوؽ مثل األخرى
 اصتمركية التعريفة خفض وأخَتا التمويل و التجارة التكنولوجيا، نقل اظتديونية، و التجارة موضوع للتجارة، العاظتية

 154الصناعية. السلع على
 :(سياتل )مؤتمر الوزاري الثالث المؤتمر.3

 سنة ديسمرب 2نوفمربو 32 بُت ام اظتمتدة الفًتة خالؿ األمريكية سياتل مدينة يف اظتؤدتر ىذا انعقد     
و التجارة  اإلغراؽمسائل الزراعة والتجارة ابطتدمات وقضااي ؼتصصا لبحث  وجاء ىدا اظتؤدتر ـ،1999

قرارات بشاف ىده اظتواضيع وكاف من  إذلالتوصل االلكًتونية وقضااي ربط التجارة ابلعمل والبيئة وقد أخفق اظتؤدتر 
 :أسباب الفشل عتدا اظتؤدتر مايلي أىم

 التعارض يف وجهات النظر بُت البلداف اظتتقدمة نفسها حوؿ الزراعة ومسائل التكنولوجيا البيئية  -

كاف النامية   فالبلدافعدـ استعداد البلداف اظتتقدمة و البلداف النامية ظتناقشة بعض اظتواضيع التجارية ،  -
يعود  ال الذي األجنيبو حتيز االستثمار  اإلمكانياتلك بسبب قلة ذقضااي جديدة ، و  إدراجتعارض 

 .عليها بفوائد نتيجة لعدـ التقيد ابلقوانُت واألسس العامة

)قضااي الزراعة وحقوؽ اظتلكية  الدوؿ النامية أبف االتفاقات السابقة للمنظمة التجارة العاظتيةشعور   -
 155كانت منحازة للبلداف الغنية على حساب البلداف الفقَتة .الفكرية(  

 :)مؤتمر الدوحة(الوزاري الرابع المؤتمر.4
 9بُت  اظتمتدة الفًتة خالؿالثالثة وانعقد  األلفيةا اظتؤدتر أوؿ مؤدتر عقدتو اظتنظمة العاظتية للتجارة يف ذيعترب ى     
وقد تناوؿ  دولة، 142ؿتو  فيو اظتشاركة الدوؿ عدد وبلغ،(الدوحة)قطر دولة عاصمة يفـ  2001نوفمرب 14إذل 

اتفاقيات  بتنفيذ مطالبة الدوؿ النامية إذل ابإلضافةىدا اظتؤدتر القضااي اطتاصة ابلتجارة يف اطتدمات و الزراعة 
 ومعايَت العمل و اظتنافسة وتضمن البياف اطتتامي اظتسائل التالية :  رابالستثماالقضااي اظتتعلقة  إدراج االورجواي و

 .التجارية هبدؼ حتقيق اظتزيد من التحرر التجاري  اإلجراءاتالعمل على تبسيط  -
 .العمل على تفعيل مفاوضات التجارة يف اطتدمات هبدؼ تنشيط النمو االقتصادي  -

 .برانمج العمل اطتاص ابلتجارة االلكًتونية  إطارمنظومة جتارية كاملة  يف  إقامة وإمكانيةتعزيز الدعم التقٍت  -

 .اضتد من اضتمائية يف الزراعة -

                                                           
 .307 -308: ،ص 2004 اصتزائر، جامعة االقتصادية، العلـو يف دولة دكتوراه ، أطروحة"اصتديد العاظتي التجاري والنظاـ للتجارة العاظتية اظتنظمة" كماؿ، موسى بن154
 .000-006، مرجع سبق ذكره، ص:دمحم دايب. د155
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  .العمل على تفعيل اصتوانب اظترتبطة ابلتجارة  يف حقوؽ اظتلكية -

 .الوطنية مع مراعاة مستوى تطور البلد اظتعٍت  األسواؽانفتاح  إمكاانتحتديد  -

 والقياـ أىدافها حتقيق على ومساعدهتا آلياهتا وحتسُت عليها واضتفاظ للتجارة العاظتية نظمةاظت مصَت حتديد -
 .مبهامها

 .دوليا هبا ظتعًتؼالعمل ا مبعايَت واظتتعلق سنغافورة مؤدتر يف الصادر اإلعالف على التأكيد -
 :)كانكون(س وزاري الخامال المؤتمر.5

 ومدير العاـ اجمللس رئيس من كل قدـو  اظتكسيكية، كانكوف مبدينة  2003سبتمرب يف اظتؤدتر ىذا عقد      
 أي على االتفاؽ يتم دل أنو على وأكدا 2003أوت 31يف للوزراء كانكوف إعالف مسودة العاظتية التجارة منظمة

وذلك بسبب خالؼ حوؿ ما إذا كاف  التفاؽ، التوصل دوف سبتمرب 14يف اظتؤدتر ،واختتم اإلعالفمن ىدا  جزء
ينبغي بدء مفاوضات رشتية حوؿ قضااي جديدة مثل االستثمار واظتنافسة والشفافية يف اظتشًتايت اضتكومية 

 مع الدوؿ تعامل وكيفية اظتزارعُت، دعم قضية على أساسي انصب النقاش بشكل و والتسهيالت التجارية
 .اظتنافسة وسياسات األجانب اظتستثمرين

156مؤتمر هونغ كونغ( (المؤتمر الوزاري السادس.1
 

وزيرا للتجارة يف البلداف األعضاء يف اظتنظمة  23عقد اجتماع  ضم  2005من شهر يناير من سنة  29يف      
ا االجتماع وضع اظتفاوضات يف الطريق الصحيح خالؿ اظتؤدتر ذالعاظتية للتجارة يف دافوس ، وكاف اعتدؼ من ى

 2005ديسمرب  13عقد يف ىونج كونج يف  الذيالوزاري السادس 

 اظتؤدتر ىي: اذوكانت أىم النقاط الرئيسية الواردة يف اإلعالف الوزاري الصادر عن  ى
 يف جمال الزراعة :

  ـ. 2013تقدمو الدوؿ الغنية لصادرات الزراعية حبلوؿ سنة  الذيالدعم  إهناءوافقت الدوؿ األعضاء على 
  وقاية ابلنسبة للدوؿ النامية وقد كاف ىدا اضتل مبثابة حل وسط بُت الدوؿ اظتتقدمة و الدوؿ النامية  آليةوضع 
 ـ. 2006إلغاء دعم صادرات القطن حبلوؿ سنة 

 للمنتجات غري الزراعية : األسواق إىليف جمال النفاد 

  مراعاة حق الدوؿ النامية يف حتديد اظتنتجات اضتساسة 
  اصتمركية على أساس "اظتعادلة السويسرية"ختفيض الرسـو 

                                                           
 14 - 11،ص2006ىونج كونج ، غتلة جسر التنمية ، اظتعهد العريب للتخطيط ، الكويت، العدد  إذلأزتد طلفاح ، منظمة التجارة العاظتية من الدوحة 156
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 يف جمال اخلدمات :     

  .مراعاة  االىتمامات التصديرية للدوؿ النامية

 يف جمال ادلعاملة اخلاصة والتفضيلية للدول النامية :  

 أسواقها بصورة معفية  إذلمن اظتنتجات القادمة من الدوؿ األقل فتوا  %97أتمُت الدوؿ األعضاء  وصوؿ ؿتو
 إبمكافمنتج ( فانو  400 حوارلاظتتبقية ) %3أما ابلنسبة  ـ. 2008حصص حبلوؿ سنة أومن رسـو 

 أسواقها. إذلالوالايت اظتتحدة والياابف منع الدخوؿ 
  إذل ذا اظتؤدتر دل تكن حاشتة يف قضااي كثَت ومن أقتها الزراعة  والنفاذوكخالصة  فاف نتائج وقرارات ى       

شكوؾ الدوؿ النامية يف  إذل ابإلضافةاألسواؽ غَت الزراعية وعدـ كفاية العروض اظتقدمة يف مفاوضات اطتدمات ، 
ا ما أدى ابلكثَت ذواطتاصة وى التفضيليةعدـ جدية الدوؿ النامية يف تطبيق اظتوضوعات اظتتعلقة ابلتنمية واظتعاملة 

 .اإلقليميةالتكتالت  إذلالرجوع  إذلمن الدوؿ النامية 

 :( 2009)جنيف المؤتمر الوزاري السابع.7

جبنيف يف سويسرا ، وكاف العنواف  2009ديسمبرب 2نوفمرب و 30ا اظتؤدتر يف الفًتة اظتمتدة بُت ذانعقد ى      
العاظتية  االقتصاديةىو " اظتنظمة العاظتية للتجارة ، النظاـ التجاري اظتتعدد األطراؼ والبيئة  ا اظتؤدترذعت يالرئيس

دولة حتمل صفة 36 إذل ابإلضافةدولة عضو يف منظمة التجارة العاظتية  153قد شارؾ يف ىدا اظتؤدتر  الراىنة " ،
اظتؤدتر يف النقاط  إليهاأىم النتائج اليت خلص  أبرازمنظمة دولية حتمل صفة مالحظ ،ونتكن 76عضو مالحظ ، و

 157التالية:

تلعبو يف جتاوز األزمة االقتصادية ، واظتساقتة يف فتو  الذيللتجارة والدور أقتية اظتنظمة العاظتية  -
 وتطور االقتصاد العاظتي ؛

 أقتية كبَتة لقضااي الدوؿ النامية والدوؿ األقل فتوا ؛ إعطاء -
 التأكيد على أقتية تسوية اظتنازعات وكدا الشفافية يف عمل اظتنظمة العاظتية للتجارة ؛ -
 و التغَتات اظتناخية ؛ الغذائيالتحدايت اليت تواجهها التجارة العاظتية واظتتمثلة يف األمن  أبراز -
 الزراعة والسلع الصناعية واطتدمات وتسهيالت التجارة ؛ بقضااياالىتماـ  -
وخاصة منتجات  األسواؽ العاظتية معفاة من الرسـو ونظاـ اضتصص إذلضماف وصوؿ اظتنتجات  -

 .الدوؿ األقل فتوا 
                                                           

حالة اصتزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  إذل اإلشارةخَت الدين بلعز ،التحدايت الراىنة للتجارة العاظتية وأتثَتىا على الدوؿ النامية على ضوء نظاـ جتاري متعدد األطراؼ مع 157
 40،ص2014/2015الطور الثالث يف العلـو التجارية  ، جامعة دمحم خيضر،بسكرة، دكتوراه 
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 :(2011)جنيف المؤتمر الوزاري الثامن.8

ا ذوداـ ظتدة ثالثة أايـ ، وشهد ى 2011ديسمرب15انعقد اظتؤدتر الوزاري الثامن جبنيف يف سويسرا بتاريخ     
ا اظتؤدتر ثالثة مواضيع رئيسية ذورتهورية الساموا ، حبيث انقش ى األسودكل من روسيا واصتبل   انضماـاظتؤدتر 
 158وىي:

  النظاـ التجاري اظتتعدد األطراؼ ومنظمة التجارة العاظتيةقتية أ. 
 التجارة والتنمية. 
  اتفاؽ متص مفاوضات جولة الدوحة للتنمية إذلالعمل على التوصل. 

دغتها يف النظاـ التجاري  إلعادةوضع برانمج حوؿ االقتصادايت الصغَتة  ا اظتؤدتر ىوذومن أبرز نتائج ى     
ابلنسبة ضتقوؽ  إماتطوير التجارة االلكًتونية من خالؿ برانمج عمل ػتدد،  إذل ابإلضافةاظتتعدد األطراؼ ، 

اظتتصلة  الفكريةاتفاقية حقوؽ اظتلكية  النتهكاظتلكية الفكرية فقد تقرر مواصلة العمل على الشكاوى اليت 
 ابلتجارة ، مع تقدصل توصيات خالؿ اظتؤدتر اظتقبل .

 ل :قضااي أخرى مث إذل ابإلضافة

  .الفًتة االنتقالية للدوؿ األقل فتوا يف ما متص اتفاقية حقوؽ اظتلكية الفكرية -
 .اظتنظمة العاظتية للتجارة  إذلالدوؿ األقل فتوا  انضماـ -
 .اظتعاملة التفضيلية للخدمات وموردي اطتدمات للدوؿ األقل فتوا  -
  .عرض السياسة التجارية آلية -

 :2113لمنظمة التجارة العالمية بالي  المؤتمر الوزاري التاسع.9
 ـ. 2013 ديسمرب اإلندونيسية يف ابرل جزيرة يف أعمالو العاظتية التجارة ظتنظمة التاسع الوزاري اظتؤدتر اختتم

 و تضمنت نتائجو مايلي :
إنشاء اظتنظمة سنة  منذ ابإلرتاع عليو تتم اظتوافقة األطراؼ متعددة اتفاقية أوؿ تعترب اليت التجارة تيسَت اتفاقية-

 واصتوية البحرية و الربية اظتنافذ على اصتمارؾ إجراءات إهناء وتسريع تسهيل ،إذل االتفاقية ىذه ـ وهتدؼ 1995
 االنًتنت طريق عن الرسـو وسدادالفسخ  إجراءات :مثل اصتمركية اإلجراءات يف التقنية استخداـ تكثيف-
 التحتية البنية الدوؿ النامية من حتسُت لتمكُت القدرات بناء وبرامج الفٍت والدعم اظتالية اظتساعدات تقدصل-
 .ه االتفاقيةذاضتديثة لتسهيل تطبيق ما جاء يف ى التقنية وتطبيق اصتمركية، إجراءاهتا وحتديث نافذىا،ظت
  

                                                           
 .40،ص:  ذكرهخَت الدين بلعز ، مرجع سبق 158
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 المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية نيروبي :.10

ـ واختتم اظتؤدتر 2015ديسمرب  19اذل 15انعقد اظتؤدتر الوزاري العاشر يف العاصمة الكينية نَتويب من     
 159ابالتفاؽ على غتموعة من النتائج تضمنها البياف اطتتامي ملخصة كمايلي :

تبقى من الدعم  ما إزالةدعم الصادرات الزراعية :تضمن اظتؤدتر نتائج ىامة يف غتاؿ برغتة  إزالة -
اظترتبط ابلتصدير يف القطاع الزراعي وىدا ما يساىم يف حتقيق التوازف بُت القطاع الزراعي 

 والصناعي وتعزيز اظتنافسة يف القطاعُت .
 دولة من الدوؿ األطراؼ يف اتفاقية منتجات تكنولوجيا اظتعلومات  53االتفاؽ بُت  -

(ITA )  من منتجات  افياإضمنتجا  201على توسيع غتاؿ تطبيق االتفاقية لتشمل
  .تكنولوجيا اظتعلومات

دولة  164اظتنظمة العاظتية للتجارة ليصبح عدد أعضائها  إذلنستاف اأفغ اي وَت كل من ليب  انضماـ -
 .2016يف هناية 

 جولة الدوحة، لكنو حقق تقدًما يفانتهى اظتؤدتر الوزاري العاشر ظتنظمة التجارة العاظتية من دوف التوافق على      
 .وقف دعم الصادرات الزراعيةموضوع 
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 دور المنظمة العالمية لمتجارة في تحرير التجارة الخارجية المطمب الثالث:
تعترب حرية التجارة اعتدؼ األساسي لقياـ اظتنظمة العاظتية للتجارة يف اطار اشرافها على النظاـ التجاري العاظتي      

اقتصادايت   أداءعلى حتقيق التنمية االقتصادية مبفهومها العادؿ من خالؿ رفع اصتديد ، ويرتكز حترير التجارة 
 الدوؿ .

 :  في اطار المنظمة العالمية التجارة تحرير التجاري أوال :مزيا ال 

، ونتكن حصر أقتها حسب اظتزاايالعديد من اذل منظمة العاظتية للتجارة يؤدي اذل حتقيق  االنضماـاف       
 160 :يف مايلي االنضماـمؤيدي 

 فائدة المستهمك و المنتج:.1

التامة الصنع و اإلمداد اظتستمر ابلسلع مع ضماف اختيار أوسع من اظتنتجات اف اضترية التجارية تسمح       
مكوانهتا و موادىا اطتاـ كذلك خدمات إنتاجها، و بذلك يضمن كل من اظتنتجُت و اظتصدرين أف األسواؽ 

من فتح األسواؽ العاظتية أماـ تصريف بضاعتو بعد  يستفيداطتارجية ستظل مفتوحة دائما عتم، و عليو فإف اظتنتج 
 من وصوؿ السلع و اطتدمات إليو بسهولة و يسر. فيديستإزالة القيود عن انتقاعتا، كما أف اظتستهلك 

  إزالة الحواجز بين الدول: .2

تعمل اظتنظمة العاظتية للتجارة على تقليل اضتواجز بُت الدوؿ ذلك أف احملور النظاـ اظتعروؼ ابلنظاـ التجاري       
اظتنظمة و اليت وقعتها أغلبية الدوؿ، و ىي يف أساسها عقود تكفل للدوؿ األعضاء  اظتتعدد اصتوانب ىو إتفاقية

حقوقا جتارية مهمة كما تلـز اضتكومات أبف حتافظ على استمرارية سياستها التجارية يف إطار حدود مقبولة بشكل 
 لتقق مصلحة اصتميع.

  حماية اقتصاد الدول النامية:.3
ية قائم على مبدأين قتا إزالة القيود على التجارة العاظتية و االمتناع عن دعم اظتنتجات إف حرية التجارة العاظت      

م ىذه األشكاؿ من يتعم تسعى اذل الوطنية، و تطبيق ذلك بشكل تدركتي على اظتنتجات و على أجزاء منها، كما
 ت الدوؿ النامية.ختفيض الدعم على الصادرات إذل حُت النهوض ابلتجارة العاظتية و زتاية اقتصاداي

  حرية التجارة وسيمة نجاح االقتصاد العالمي:. 4
ؾتاح االقتصاد العاظتي على  اف )رئيس غرفة التجارة و الصناعة يف بولندا( Andrej Arendarskiيوقف      

 ثالثة عوامل رئيسية :
 م السياسية اعتيكليةظنوعية إصالح الن -     

                                                           
   351-349ص: ص ،ذكره مرجع سبق، قادري عألء الدين ، فيالرل بومدين  - 160
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 رؤوس األمواؿ األجنبية. اجتذابالقدرة على  -     

 حرية التعامالت االقتصادية مع العادل اطتارجي. -   

   تدفق التبادالت التجارية:.5
 اليت تشهده حركية التجارة الدولية .تفسره التدفقات السلعية من خالؿ التزايد السريع  ا ماوىذ      

 التبادالت المالية و االستثمارات الخارجية:.6

 حرية التجارة العاظتية بتسريع التبادالت اظتالية و تطور االستثمارات اظتباشرة اطتارجية.دتيزت      

 الشركات المتعددة الجنسيات: تنامي. 7 

إف حرية التجارة أدى إذل تنامي الشركات اظتتعددة اصتنسيات، إذ تزامن ىذا التزايد يف الشركات ابلتوازي مع        
عادت عليها أبرابح و منافع ىائلة إذ استحوذت ىذه الشركات على اظتبادالت العاظتية،   ىذه اضتركة العاظتية و اليت

 احملرؾ الرئيسي لتوسعها. ابعتبارىامن االستثمارات اظتباشرة يف اطتارج  %79كما حتقق 

  الشركات الصغيرة: وتطور ازدهار. 8

إف حرية التجارة تساىم بشكل كبَت يف تنشيط اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة حيث إف ىذه اظتؤسسات       
أصبحت حصة يف السوؽ العاظتي، و ىذا ما شجع على فتوىا و تطورىا إذ تضاعف نشاطها التصديري خالؿ 

 %31ة و اظتتوسطة ، كما أف تقدر قيمة الصادرات الناتج عن اظتؤسسات الصغَت  1997إذل  1993الفًتة من 
 161 يف الوالايت اظتتحدة األمريكية.

 الخارجية  في تحرير التجارة  انجازات المنظمة العالمية ثانيا:
ىي  اؾتاز اتفاقية تكنولوجيا  أساسيةنظمة العاظتية يف حترير التجارة اطتارجية يف أربعة ػتاور تتمثل اؾتازات اظت

اظتعلومات ،اتفاقية اطتدمات اظتالية ،تسوية اظتنازعات ،منح اظتعاملة التفضيلية للدوؿ النامية ػتدودة الدخل وىي  
 كمايلي :

 اظتؤدتر أقرىا حيث اظتنظمة، اتهأؾتز اليت االتفاقيات أبرز من االتفاقية ىذه تعترب : المعمومات تكنولوجيااتفاقية أ.
 حجم من%93 تنتج واليت اظتتقدمة، الدوؿ من معظمها دولة 43عليها ،ووقعت 1996عاـ األوؿ الوزاري
 ابإللغاء اظتوقعة، الدوؿ تقـو أف على االتفاقية ىذه تنص ،و اظتعلومات تكنولوجيا منتجات يف العاظتية التجارة

                                                           
 138،ص 2009منظمة التجارة العاظتية، سهيل حسُت الفتالوي، الطبعة االوذل، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عماف االردف، - 161
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 ابإلضافة  2000سنة غاية إذل سنواي%25بنسبة اظتعلومات تكنولوجيا منتجات على اصتمركية للرسـو التدركتي
 162.اظتنتجات ىذه على الرسـو إبلغاء يتعلق فيما الدوؿ لبعض مرونة أعطت االتفاقية أف إذل

  : المالية الخدماتاتفاقية ب. 
جدوال من 56مت التوقيع على اتفاقية اطتدمات اظتالية وأسفرت ىذه اظتفاوضات عن 1997ديسمرب  يف      

 اإلؾتازات أحد يعترب وىذا،دولة عضو منظمة التجارة العاظتية 70االلتزامات اطتاصة اليت دتثل التزامات 
.OMC163 :أساسيتُت من اطتدماتعلى غتموعتُت   اظتالية اطتدمات قطاع يشتمل و حققتها اليت اعتامة     

 بو، اظتتعلقة واطتدمات التأمُت قطاع -أ
 .األخرى اظتالية واطتدمات البنوؾ -ب

 164 : أقتها االلتزامات من رتلة على االتفاقية على وقعت اليت الدوؿ وافقت ولقد
 تعمل التأمُت،حبيث شركات وكذلك اظتالية، ابألوراؽ تتعامل اليت والشركات األجنبية البنوؾ أماـ أسواقها فتح -

 .الوطنية واظتؤسسات الشركات مع جنب إذل جنبا
 أف مبعٌت أخرى، دوؿ يف عمالء إذل اتهخدما تبيع أبف معينة دولة يف التأمُت وشركات اظتالية الشركات التزاـ -

 .ضروراي ليس اظتضيفة الدولة يف الشركات عتذه اظتادي الوجود
 يف أعماعتا تزاوؿ أبف(  الوطٍتاؿ ورأشت أجنيب رأشتاؿ اظتشًتكة اظتالية واظتؤسسات للشركات ابلسماح االلتزاـ -

 .اظتضيفة الدوؿ
  : النامية لمدول تفضيمية مزايا إعطاء ج.

  .الدوليةجتارهتا  زايدةل ، الدخل ػتدودة النامية للدوؿ ساعدةم برانمج تنفيذ بواسطة وذلك

االقتصاد العالميتأثير منظمة التجارة العالمية عمى   

 :هتدؼ اظتنظمة إذل تقوية االقتصاد العاظتي من خالؿ       

 ؛حترير التجارة من رتيع القيود  -
 ؛رفع مستوى الدخل القومي اضتقيقي للدوؿ األعضاء  -
 ؛زايدة الطلب على اظتوارد االقتصادية واالستغالؿ األمثل عتا  -
  ؛توسيع وتسهيل الوصوؿ إذل األسواؽ الدولية  -
 ؛اظتساعدة يف حل اظتنازعات بُت الدوؿ  -

                                                           
 . 19ص: 01،2002العدد جامعة ورقلة ،ية ، غتلة الباحث ،دمحم قويدري ، انعكاسات حترير التجارة العاظتية على اقتصادايت البلداف النام162
 . 251ص: 2008، الدار اصتامعية، االسكندرية ،  و حترير التجارة الدوليةالتجارة العاظتية منظمة ،  صفوت قابلدمحم 163
 . 19ص: مرجع سبق ذكره،دمحم قويدري ، 164
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  ؛اإلدارة اآللية للسياسات التجارية -
لتحقيق االنسجاـ بُت السياسات التجارية واظتالية  التعاوف مع اظتؤسسات الدولية األخرى -

 والنقدية. 

الدولية وابلتارل  أداة ووسيلة عتا أقتيتها يف تنظيم وتشجيع التجارةكل ىذا جعل من اظتنظمة العاظتية للتجارة      
 165إسهامها يف عوظتة االقتصاد

واصتدوؿ التارل بوضح فتو الناتج احمللي اضتقيقي يف الدوؿ اظتتقدمة والدوؿ النامية والصاعدة ومدى ارتباطو         
 166 مبعدالت فتو التجارة اطتارجية ، منذ أتسيس اظتنظمة العاظتية للتجارة كمايلي:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
165

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/8e3d194f-ed92-4161-8b35-3d1ed8a133f3 
000بن موسى كماؿ، مرجع سبق ذكره،ص 
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 يةمعدل نمو الناتج المحمي االجمالي والتجارة في االقتصاديات المتقدمة والنام 6-2رقم جدول 
1993-2112 

 

صندوق التوقعات من طرف  صندوق النقد الدولي أفاق االقتصاد العالمي ، المصدر:تقرير
 194-171،ص2012،

ـ بينما 2009ـ اذل 2008من  %11.9من خالؿ اصتدوؿ نالحظ تراجع صادرات الدوؿ اظتتقدمة ب     
اما الواردات فقد تراجعت ب  ،خالؿ نفس الفًتة  %7.7صادرات الدوؿ الصاعدة والنامية فقد تراجعت ب

ما تفسره التدابَت اضتمائية اليت  اوىذ، % 8مة أما الدوؿ الصاعدة فقد تراجعت بدالدوؿ اظتتق يف12.4%
، حيث وحسب تقارير اظتنظمة العاظتية للتجارة فرضت    ـ2008فرضتها الدوؿ نتيجة لألزمة اظتالية العاظتية سنة 

، بينما مرصد التجارة ـ 2010-2008خالؿ الفًتة  1153غتموعة من الدوؿ تدابَت جتارية وصل عددىا 
اجرء دتييزي  1087منها   2010ونوفمرب  2008اجراء اثناء الفًتة بُت نوفمرب  1393العاظتية فيشَت اذل اختاذ 

اجراء جتاري ، كل ىذا كاف لو االنعكاس الواضح على فتو الناتج احمللي االرتارل  306انب وضد اظتوردين األج
 . %3.2يف الدوؿ اظتتقدمة أما ابلنسبة للدوؿ الصاعدة فقد تراجع ب  %3.8حبيث تراجع من 

 السنوات
 اظتناطق

1993-
2002 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

3 ارتارل الناتج العاظتي
3.3 

3
3.6 

4
4.9 

4
4.6 

5
5.3 

5
5.4 

2
2.8 

0
0.7- 

5
5.1 

4
4 

4
4 

الصاعدة و  االقتصادايت
 والنامية

3
2.8 

3
1.9 

3
3.1 

2
2.7 

3
3.1 

2
2.8 

0
0.1 

3
3.7- 

3
3.1 

1
1.6 

1
1.9 

3 اقتصادايت متقدمة
4.1 

6
6.2 

7
7.5 

7
7.3 

8
8.2 

8
8.9 

6
6 

2
2.8 

7
7.3 

6
6.4 

6
6.1 

 صادرات
6 اقتصادايت متقدمة

6 
4

4 
9

9.6 
6

6.5 
9

9.1 
6

6.8 
2

2.1 
1

11.9
- 

1
12.3 

6
6.2 

5
5.2 

االقتصادايت الصاعدة و 
 والنامية

8
8.3 

1
11.7 

1
15.4 

.
12 

1
10.6 

1
10.2 

4
4.7 

7
7.7- 

1
13.9 

9
9.4 

7
7.8 

 وراردات
 اقتصادايت متقدمة

 
6

6.3 
4

4.8 
9

9.7 
6

6.7 
7

7.9 
5

5.2 
0

0.6 
1

12.4
- 

1
11.7 

5
5.9 

4
4 

االقتصادايت الصاعدة و 
 والنامية

7
7 

.
10.8 

6
16.4 

1
11.7 

1
10.8 

1
13.8 

.
 9 

8
-8 

1
14.9 

1
11.1 

8
8.1 
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 – 1993( سنة %3.3العاظتي من  اإلرتارلـ نالحظ فتو الناتج احمللي 2008أما ابلنسبة للسنوات قبل         
اظتنظمة العاظتية للتجارة  يف حترير التجارة وابلتارل  فتو الناتج احمللي  ، وىذا ما يفسر دور  %5.4اذل )   2002

 االرتارل العاظتي 
 .لمتجارة العالمية لممنظمة الموجهة االنتقادات

 167 :نتكن حصر أىم االنتقادات اظتوجهة ظتنظمة التجارة العاظتية يف مايلي
 ابدلصاحل التجارية على حساب التنمية االهتمام -

يتلخص ىذا االنتقاد يف أف منظمة التجارة العاظتية هتدر التنمية أو التغيَت اعتيكلي لالقتصاد مقابل اظتصاحل        
وأثره يف التجارية وتعمد إذل عدـ التمييز بُت أثر حترير التجارة الدولية واالستثمارات األجنبية يف رفع معدؿ النمو، 

تغيَت ىيكل الناتج القومي إذ من اظتمكن جدا أف يكوف أثر ىذا التحرير إكتابيا فيما يتعلق مبعدؿ النمو وسلبيا 
 فيما يتعلق ابلتنمية.

 منظمة التجارة العادلية ضحية للصراع بني األقطاب االقتصادية الثالثة الكربى -
العاظتية ىيمنة الوالايت اظتتحدة األمَتكية واالحتاد األورويب والياابف. وجو االنتقاد: يؤخذ على منظمة التجارة      

فإذا تعارضت مصاحل ىذه األقطاب االقتصادية تعطلت اظتفاوضات وفشلت اظتؤدترات وإذا اتفقت اظتصاحل ىدرت 
 مصاحل الدوؿ النامية.

 :األخذ مببدأ التبادل احلر مهما كان الثمن-

 ذل:إلقد أدى حترير تبادؿ السلع     
 .تعريض الصناعات الوليدة للدوؿ النامية إذل منافسة شرسة 

  إلغاء الدعم الذي كانت دتنحو بعض الدوؿ اظتتقدمة للسلع الزراعية، و قد نتج عن ذلك عواقب وخيمة للدوؿ
 اليت تعترب السلع الزراعية مهمة يف قائمة وارداهتا. 

 رسـو اصتمركية.اـتفاض كبَت يف حصيلة ال 

  كما أف السلع اليت تتمتع فيها الدوؿ النامية بقدرة تنافسية عالية، كسلع اظتنسوجات، مازالت الدوؿ اظتتقدمة
 غَت متحمسة لتحريها ابظتقارنة مع سلع أخرى ال تعترب ذات أقتية ابلنسبة للدوؿ النامية. 

 كما أف سَت عمل اظتنظمة يف حد ذاتو تعرض النتقادات ، ابإلضافة اذل االنتقادات االجتماعية والبيئية .   
 

 
 

                                                           
06 -00:،ص8400ضماـ اصتزائر اذل اظتنظمة العاظتية للتجارة وأثره على النظاـ اصتمركي ،مذكرة ماجستَت ، جامعة مستغازل ،ؼتالدي لتي، مسعى ان 
167 
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 :خالصة الفصل الثاني

أف مسار حترير التجارة اطتارجية مر بعدة مراحل بدءا من االتفاقية العامة من خالؿ ىذا الفصل توصلنا اذل      
ـ ،و اليت كاف من أىدفها تنظيم اظتبادالت 0400أسست سنة ) اصتات ( اليت للتعريفات اصتمركية والتجارة 

التجارية ضمن أطر قانونية ، و حترير التجارة وزايدة حجمها  و ذلك من خالؿ ازالة العقبات اصتمركية اليت حتد 
الشراؼ على النظاـ كانت اضتاجة منظمة عاظتية تتوذل امن حرية اظتبادالت التجارية ، وابنتهاء جولة األورجواي  

األطراؼ اظتتعاقدة ، وىذا ما ساىم يف انشاء اظتنظمة العاظتية للتجارة واليت كاف من أىم  نظاـ التجاري العاظتي بدؿ
 . ابعتباره احملرؾ األساسي لعملية النمو و التنمية االقتصادية التحرير التجاري أىدافها

مبواقف متباينة منها ما ىو مؤيد طار اظتنظمة العاظتية للتجارة دتيزت كما توصلنا اذل أف سياسة حترير التجارة يف ا   
والذي يظهر اإلكتابيات و منها ما ىو معارض والذي يظهر السلبيات ، اال أنو وابلرغم من اظتساوئ اليت تنسب 

  . اصتهة الوحيدة اليت تتوذل ادارة العادل جتاراي اظتنظمة العاظتية للتجارة تعترباليها ، 



 
 
 
 
 

 
 

  

 : ثالثالفصل ال
 على التنمية االقتصادية  يتجار التحرير أثر ال  

 املنظمة العاملية للتجارةاالنضمام اىل  ظليف 
 املنظمة العاملية للتجارة
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 :تمهيد

تصادي ادلتبع ، ل النظاـ االقظوىذا يف  متعددة،مبراحل  التجارة اخلارجية اجلزائرية منذ االستقالؿدتيزت سياسة    
وفرض رقابة فمرحلة االستقالؿ دتيزت بسياسة تدخل الدولة يف التجارة اخلارجية عن طريق  محاية ادلنتجات احمللية 

على التجارة اخلارجية ، وىذا يف ضل اسًتاتيجية التنمية ادلبنية على النهج االشًتاكي ، أما فًتة السبعينات فتميزت 
، ويف ضل الظروؼ االقتصادية العادلية و اهنيار أسعار البًتوؿ مع هناية  بصفة شبو كليةابحتكار التجارة اخلارجية 

انفتاح جتاري ـ ، حيث تبنت اجلزائر سياسة 1994ابتداء من سنة  التدرغليـ جاءت مرحلة التحرير 1986سنة 
 تدرغلي .

كة ا ، من خالؿ توقيع على اتفاؽ الشر  ويف اطار التحرر التجاري تسعى اجلزائر لالندماج يف االقتصاد العادلي    
ابإلضافة ـ ، 2009ـ ،و اتفاؽ الدخوؿ اذل ادلنطقة التجارة العربية احلرة  سنة  2005مع االحتاد األورويب  سنة 

ىذا بغرض حتقيق اذلدؼ ادلنشود وادلتمثل يف التنمية  اذل زلاولتها االنضماـ اذل ادلنظمة العادلية للتجارة ، و
 االقتصادية .

 تية :األ حتليل وابراز ادلباحثعلى ما سبق ؽلكن بناءا    

 : التجارة اخلارجية من االحتكار اذل التحرير .ادلبحث األول  -
 : مسار انضماـ اجلزائر اذل ادلنظمة العادلية للتجارة . ادلبحث الثاين -
 نضماـمسار ا ادية ضمن: تقييم فعالية سياسة التحرر التجاري على التنمية االقتصادلبحث الثالث  -

 .اذل ادلنظمة العادلية للتجارة  اجلزائر
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 التحرير إلى االحتكار من الجزائر في الخارجية التجارة األول ; المبحث
ادلراقبة اليت امتدت من االستقالؿ اذل  ، بدأ من مرحلة مرت سياسة التجارة اخلارجية اجلزائرية  بعدة مبراحل     
يف التجارة اخلارجية من خالؿ االجراءات ادلتخذة يف رلاؿ مراقبة ـ و اليت دتيزت بتدخل الدولة  1970سنة 

ـ 1979ـ اذل 1970ص ...أما ادلرحلة الثانية  ادلمتدة من سنة الصرؼ ،والتعريفة اجلمركية ، ونظاـ احلص
جارة اخلارجية هبدؼ التحكم يف التدفقات التجارية و درلها يف عملية التنمية فتميزت ابحتكار الدولة للت
بتنظيم التجارة اخلارجية  1989ـ اذل  1980تبعة ، يف حُت دتيزت الفًتة ادلمتدة من االقتصادية واالجتماعية ادل

 .ـ اتريخ بداية حترير التجارة اخلارجية1994اذل غاية سنة 
 (3691- 3691التجارة الخارجية ) ابة عمىمرحمة الرقالمطمب األول : 

ه الفًتة ابتباع سياسة  التجارة اخلارجية يحيث دتيزت ىذه ادلرحلة من ادلراحل األوذل لتدخل الدولة يفتعترب ىذ     
رلموعة من  على الواردات ومت اختاذ جتارية مستقلة  من خالؿ فرض رقابة حكومية على التجارة اخلارجية خاصة

 االجراءات ادلتمثلة يف مايلي  :
عملت احلكومة اجلزائرية على يف اطار نظاـ الرقابة الكمية  : نظام احلصص والتجمعات ادلهنية لشراء يف جمالأ.

 168 : اصدار مراسيم تنفيذية ، واليت كاف اذلدؼ منها مايلي

  ؛محاية االنتاج الوطٍت من ادلنافسة األجنبية 

  ؛ادليزاف التجاري يف ضل احتياطي صرؼ متدينحتسُت وضعية 

 ؛اعادة توجيو الواردات حسب االحتياجات الوطنية 

  كبح الواردات الكمالية واحلفاظ على العملة الصعبة. 

ئر يف ىذه الفًتة بنظاـ يسمح ابستقرار سعر الصرؼ ، وىذا يف ضل قامت اجلزا يف جمال مراقبة الصرف:ب .
 تَتة التنمية ادلرحلة اليت دتيزت برفع و 

  :دتيزت الرسـو اجلمركية بنوعُت اساسيُت  علايف جمال الرسوم اجلمركية :ج.

 وتنقسم ىذه الرسـو اذل : الرسوم اجلمركية حسب ادلنشأ :

 تعريفة سلفضة : خاصة بفرنسا حىت تستفيد من خط القرض الفرنسي ادلمنوح آنذاؾ.
                                                           

، 10(، رللة الباحث، جامعة قاصدي مرابح ،ورقلة ، العدد2112-0531جة القياسية لقطاع التجارة اخلارجية يف اجلزائر خالؿ الفًتة )النمذصاحل تومي وعيسى شقبقب ،  168
 . 22، ص:2112
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 وىي رسـو خاصة ابلدوؿ اليت تربط مع اجلزائر اتفاقيات جتارية . تعريفة مجركية مشًتكة :

 .ـ  خاصة بدوؿ اجملموعة االقتصادية األوروبية 1968تعريفة مجركية خاصة : وىي تعريفة استحدثت سنة 

ـ واليت ميزت  ثالثة أنواع من 1963رسـو مجركية حسب طبيعة السلعة : لقد مت وضع أوؿ تعريفة مجركية سنة 
 169 : السلع

  ؛%10السلع التجهيزية و ادلواد األولية بنسبة 
  ؛%20اذل  % 5السلع النصف مصنعة بنسبة تًتاوح مابُت 
  50اذل  %15السلع النهائية بنسبة تًتاوح مابُت%. 

محاية االقتصاد الوطٍت من ادلنافسة اخلارجية و تشجيع القطاع وكاف اذلدؼ األساسي من ىذه االجراءات ىو 
 الصناعي .

  د. يف جمال تراخيص االسترياد :

 ه الًتاخيص اذل  مايلي :وتنقسم ىذ 1964الستَتاد ودلك سنة حيث مت اصدار تراخيص ا
 نظاـ احلضر الكمي : ويتم حتديد كمية السلع ادلستوردة وعدـ جتاوزىا

 نظاـ احلضر النوعي : ويرتبط بنوع السلعة أو بلد ادلنشأ
 :االستقالل  أهداف السياسة التجارية منذ

 170 ميزت ىده ادلرحلة مبجموعة من األىداؼ ؽلكن حصرىا يف مايلي:
 .من ادلنافسة األجنبية محاية ادلنتج الوطٍت  -

  . يلزمها من واردات الوطنية بكل ما اإلنتاجيةضماف دتوين ادلؤسسات  -

 .تقوية ادلوقف التفاوضي اجلزائري يف االستَتاد والتصدير -

والتذبذب بُت ف وضعية ادليزاف التجاري دتيزت بعدـ االستقرار ؿ ىذه الفًتة فاادلتبعة خال رغم االجراءات التقييدية
 الفائض والعجز وىذا ما ؽلثلو اجلدوؿ التارل :

 
 
 

 
                                                           

  043، ص:2102، 20، رللة العلـو االنسانية، جامعة دمحم خيضر بسكرة ، العدد0550فلة عاشور، انعكاسات السياسة التجارية على تطور التجارة اخلارجية يف اجلزائر مند  169
 نفس ادلرجع.  170
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                                                    (3691 -3691)تطور الميزان التجاري خالل الفترة  3-1 :جدول رقم
 الوحدة; مميون دج                                                  

 الصادرات السنوات
 
X 

 الواردات
 
M 

 

 ادليزان الرصيد
 التجاري

X – M 

% تغطية الصادرات 
 للواردات

X/M x100 

3691 4859 4548 433  30: % 
3691 4699 4583 337 30404 % 
3691 4356 4433 (- 378) :6 % 
3699 4090 4364 (-84) :808 % 
3691 4683 4365 539 334036 % 
3691 50:8 5034 85 303 % 
3696 5733 5:93 (-480) :4 % 
3611 5:90 7036 (-3056) 94 % 

 : على  اعتمادا الطالب إعداد ادلصدر : من

 Rétrospective Statistique(1962-2011  (  لإلحصائياتالديواف الوطٍت  -
،أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر، -حالة اجلزائر-تنظيم وتطور التجارة اخلارجية ديب،عبد الرشيد بن  -

 .245،ص 2002/2003

ـ  0520و0522  يتادلوجب يف ادليزاف التجاري يف سنا اجلدوؿ نستنج أنو بعد الرصيد من خالؿ ىذ     
مليوف دج 32و023قدر ب ،فاف ادليزاف التجاري سجل عجزامليوف دج على التوارل  002و200وادلقدر ب 
ـ  0521مليوف دج سنة  002الصادرات بقيمة  اطلفاضا راجع اذل على التوارل وىذ 0522و0521يف سنة 
ا انتج مليوف دج وىذ231ـ بقيمة  0522سنة ادليزاف التجاري  أف أكرب عجز سجل  نالحظ من خالؿكما 

 .بناء االقتصاد الوطٍتودلك نظرا الحتياجات  لع التجهيزعن االرتفاع يف الواردات يف ادلنتوجات ادلصنعة وس
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 ( 3696 – 3693احتكار الدولة لمتجارة الخارجية )  مرحمةالمطمب الثاني :  

ه ادلرحلة ابحتكار التجارة اخلارجية بصفة كلية ودلك من خالؿ ادلخطط الرابعي األوؿ ادلمتد من دتيزت ىذ     
 رلموعة من القوانُت واألوامر تنص على  راإبصد  0530،وكانت البداية سنة  0532اذل سنة  0531سنة 

 مايلي :
  التدفقات التجارية وجعلها يف منح حق احتكار التجارة اخلارجية للمؤسسات العمومية  هبدؼ التحكم

مؤسسة حتتكر أكثر  21أصبحت حوارل لك قتصادية و االجتماعية وكنتيجة لذير سياسة التنمية االتسا
و انتاجو ونقلو  ه ادلؤسسات الشركة الوطنية للبحث عن الوقودالتجارة اخلارجية ومن بُت ىذ % 41من 

 .وحتويلو وتسويقو

 ؤسسات العمومية  صاحبة االحتكار وعدـ تدخل القطاع اخلاص منح الرخص االمجالية لالستَتاد للم
حيث مت تقسيم عمليات االستَتاد اذل ثالثة  ،واألجنيب يف مجيع العمليات ادلتعلقة ابالستَتاد والتصدير

 أشكاؿ ىي :

 سلع ختضع لنظاـ احلصص؛ -

 سلع زلررة االستَتاد؛ -

 سلع ختص نظاـ الرخص االمجالية لالستَتاد. -

اذل حضر عمليات  ابإلضافةـ مت اقصاء كل اخلواص من عمليات التصدير ، 0534مع بداية سنة       
االستَتاد وحل كل ادلؤسسات اخلاصة  ادلصدرة وادلستوردة  ، كما مت حضر الوساطة يف عمليات التجارة اخلارجية 

 ذا هبدؼ محاية االقتصاد الوطٍت .، وى

 يزاف التجاري خالؿ ىذه الفًتة من خالؿ اجلدوؿ اآليت :وؽلكن رصد أىم التطورات اليت ميزت ادل
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 )3696-3691 (الفترة خالل الواردات تغطية ونسبة التجاري  الميزان تطور 1-1:رقم الجدول
 الوحدة : مليون دج

رصيد الميزان  Mالواردات  Xالصادرات  البيانات
 التجاري 
X - M 

مؤشر تغطية 

 الواردات

X/M x 100 

 قيمة السنة
X 

  معدل النمو السنوي 
 Xلـ 

 قيمة
M 

معدل النمو 
 Mلـ   السنوي 

4001ـ  % 0000 5006 % 0000 1:94 3691  90008 % 
 % 5:094 4900ـ  % 0096ـ  5009 % 46060ـ  1009 3693
 % 98016 910ـ  % 44006 55:1 % 2:040 6961 3691
 % 91005 42:8ـ  % 20050 9985 % 08085 :818 3691
3691 4:6:1 4540:: % 48861 400000 % 4910 440025 % 
 % 89041 64:0ـ  % 22090 02866 % 6005ـ  49652 3691
 % 0:0:: 00ـ  % 44044ـ  00008 % 4:050 00006 3699
 % 90090 6056ـ  % 20054 0:186 % 0:2: 01140 3699
 % 80028 40006ـ  % 45091 :2112 % 0080ـ  01021 3691
 % 442060 1285 % 10:9ـ  20289 % 64055 25861 3696

 ادلصدر : 

 Rétrospective Statistique(1962-2011  (  لإلحصائياتالديواف الوطٍت  -

،أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر، -حالة اجلزائر-تنظيم وتطور التجارة اخلارجية عبد الرشيد بن ديب، -
 .274،ص 2002/2003

نالحظ  1979 –1970ادليزاف التجاري اجلزائري خالؿ الفًتة على  معطيات اجلدوؿ وادلتعلقة  بتطور بناءا     
 مايلي :

ـ أين مت تسجيل فائض يف 1979و1974ماعدا سنيت ادليزاف التجاري  عجز خالؿ الفًتة سجل رصيد       
نسبة تغطية مليوف دج على التوارل ، ويعود سبب دلك  اذل  4376مليوف دج و 1840 ادليزاف التجاري قدر ب
على التوارل وىدا راجع االرتفاع الدي شهدتو أسعار النفط،  %113، 110وادلقدرة ب  الواردات ابلصادرات 

وىدا راجع   %100ابرتفاع مستوى الواردات من خالؿ مؤشر التغطية الدي دل يتجاوز بينما ؽلكن تفسَت العجز 
للسياسة الدولة أنداؾ واليت كاف اىتمامها منصبا على انعاش االقتصاد الوطٍت من خالؿ الرفع يف معدالت 

 االستثمار وىدا أدى اذل استَتد االحتياجات الوطنية ادلتمثلة يف ادلواد األولية وسلع التجهيز.
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 ):4:9 -4:99)الفترة تنظيم التجارة الخارجية في الجزائر خالل المطمب الثالث ; 
 ( 29-88( و القانوف )02-78 )بصدور القانونُت األساسيُت وعلا القانوف دتيزت ىذه ادلرحلة     

 :تتمثل االجراءات اليت ميزت ىذا القانوف(02-78 )  رقم أوال : تنظيم التجارة اخلارجية وفق القانوف

 171 يف مايلي :

 جتسيد احتكار الدولة للتجارة اخلارجية . -
 وقف نشاط كل ادلؤسسات اخلاصة اليت دتارس التجارة اخلارجية بكل أنواعها . -
 ابلنسبة للمحليُت أو األجانب . سوآءاالغاء الوساطة التجارية  -

 كما مت تدعيم ىذا القانوف مبرسـو رائسي يتضمن رلموعة من االجراءات ادلتمثلة يف مايلي:

 وؽ احمللية .عدـ التوجو اذل لالستَتاد قبل استنفاذ حصة الس -
 تتم ادلفاوضات على مستوى الًتاب اجلزائري ، االيف حالة الرخصة اخلاصة . -
 تتم ادلشًتايت مع البلداف اليت ذلا اتفاقيات جتارية مع اجلزائر و أبولوية و شروط متساوية  -
 كل عمليات االستَتاد للسلع واخلدمات تربر بشروط تفصيلية لعملية االئتماف . -
جراءات بقي االقتصاد اجلزائري يعاين من سوء التنظيم ، كما أف ارتباط مداخيل الدولة أبسعار رغم ىذه اال    

البًتوؿ والتذبذابت اليت ميزت ىذه الفًتة ،أثرت على تلبية الطلب الداخلي من االحتياجات الضرورية لالستهالؾ  
  29-88 (، وىذا ما عجل بصدور القانوف رقم

 29 -88اخلارجية وفق القانوف رقم اثنيا : تنظيم التجارة 

،الذي كاف زلل ابحتكار الدولة للتجارة اخلارجية  1982-1980دتيزت مرحلة اعادة اذليكلة خالؿ الفًتة     
دوالر للربميل  14.88ـ اذل1985دوالر للربميل سنة  22.11جداؿ ، خاصة مع تراجع أسعار البًتوؿ من 

والذي جاء إبجراءات  88/29وىذا ما عجل  بصدور القانوف رقم  ـ ، وعجز ادليزاف التجاري  ،1986سنة 
 172 مايلي : جديدة هتدؼ اذل 

 . تقدمي مبدأ األولوية يف ادلبادالت التجارية اخلارجية 
 . ترقية الصادرات و تنويعها 
  . العمل على تشجيع التعاوف االقتصادي الدورل 
 .التقليص من الواردات وختفيض تكاليف االستَتاد 
 . العمل على تنويع مصادر التموين الوطٍت 

                                                           
 . 024،ص 2،2102/2102،رسالة ماجستيَت، جامعة اجلزائر-حالة اجلزائر–سباع مخيسي ، أثر حترير التجارة العادلية على التنمية ادلستدامة يف الدوؿ العربية  171
 .نفس ادلرجع 172
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 . زلاولة تنظيم دخوؿ ادلؤسسات اخلاصة والعمومية اذل األسواؽ األجنبية 
ذا ؽلكن أف ىذا القانوف جاء للتقليل من احتكار الدولة للتجارة اخلارجية و منح بعض احلرية يف شلارسة التجارة وهب

 اخلارجية لبعض ادلؤسسات اخلاصة .

 أىم ادلؤشرات اخلاصة ابدليزاف التجاري من خالؿ اجلدوؿ اآليت : وؽلكن حتليل

 8936-1980الفترة  خالل الواردات تغطية ونسبة التجاري  الميزان تطور 1-1:رقم الجدول
 الوحدة : مميون دج

رصيد الميزان  Mالواردات  Xالصادرات  البيانات

 التجاري

X - M 

مؤشر تغطية 

 الواردات

X/M x 100 

 قيمة السنة

X 

  معدل النمو السنوي

 Xلـ 

 قيمة

M 

معدل النمو 

لـ   السنوي

M 

3611 63759 0.00  40519 0000 % 3333: 340% 

3613 73948 3:.46 48780 30.49 35068 129  % 

3611 70589 4.86 49384 3.35 330:5 122 % 

3611 70833  0.50 49782 0.93 30:50 122 % 

3611 74869 5.:: 51257 3.:7 33603 124    % 

3611  75675      3.37 49491 4.55 36084 130 % 

3619 34935 56.9: 43394 33.43 (-956:) 90060% 

3611 41736 3:.58 34153 33.40 8694 333% 

3611 45421 9.94 43427 38.36 3::5 30506:% 

3616 71937 69.49 70072 73.46 3976 304% 

 : على  اعتمادا الطالب إعداد ادلصدر : من

 Rétrospective Statistique(1962-2011  (الديواف الوطٍت لإلحصائيات   -
-1970فيصل لوصيف ، أثر سياسات التجارة اخلارجية على التنمية االقتصادية ادلستدامة يف اجلزائر خالؿ الفًتة  -

 . 105،ص 2013/2014،رسالة ماجستيَت، جامعة سطيف،2012
ميػػػزاف التجػػػاري خػػػالؿ الفػػػًتة لل اإلغلػػػايب رصػػػيدا اجلػػػدوؿ ىػػػو الذالحظتػػػو مػػػن خػػػالؿ ىػػػف أىػػػم مػػػا ؽلكػػػن مأ
 1981مليػػػػوف دج يف  14.057إذل  1980مليػػػػوف دج يف  12.129، حيػػػػث تطػػػػور مػػػػن  1985 – 1980

 1985مليػوف دج، أمػا أقصػى مسػتوى وصػل إليػو فكػاف يف  10.942بػػ  1983ليًتاجػع إذل أد  مسػتوى لػو يف 
وادلتمثلػة يف  ا التحسػن يف ادليػزاف التجػاري اذل ارتفػاع يف الصػادراتذمليوف دج، ويرجػع سػبب ىػ 15.073بػ يقدر 
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ا مػا يفسػر العجػز ذ، وىػا مػا يعػرب علػى اعتمػاد االقتصػاد اجلزائػري  علػى مػورد اقتصػادي واحػد ذقطػاع احملروقػات وىػ
ارتفػػػػاع مسػػػػتوى  كػػػػن تفسػػػػَتبسػػػػبب اطلفػػػػاض أسػػػػعار البػػػػًتوؿ ، كمػػػػا ؽل 1986ادلسػػػػجل يف ادليػػػػزاف التجػػػػاري سػػػػنة 

 . الغذائيةالواردات اذل ارتفاع واردات ادلنتجات 

   0041- 3661لمطمب الرابع : مرحمة تحرير التجارة الخارجية خالل الفترةا

أين  0542ه ادلرحلة ظهرت رلموعة من ادلشاكل والصعوابت وخاصة بعد األزمة النفطية سنة يف هناية ىذ     
وكانت كل ادلؤشرات االقتصادية تدؿ على ،  مليار دوالر أمريكي 2122اذل  مستوى ادلديونية اخلارجية ارتفع

( ،أما عجز ادليزانية فقد  %- 2,0)خطورة الوضع ، يحيث سجل الناتج احمللي اخلاـ معدؿ ظلو سالب قدر ب
 .( مليار دج 0421، كما مت تسجل عجز يف ادليزاف التجاري بلغ قدره )PIBمن  %0,3بلغ 
لك من خالؿ اصالح ديد ػلقق االستقرار االقتصادي ،وذشلا دفع ابلسلطة اجلزائرية اذل التفكَت يف أسلوب ج    

 :بثالثة مراحل أساسية وىي ا االصالح أنو مرميز ىذ قطاع التجارة اخلارجية وأىم ما
 (0990- 0991) األوىل : التحرير التدرجيي أو ادلقيد للتجارة اخلارجيةادلرحلة 
بتنفيذ برانمج تدرغلي لتحرير النظاـ التجاري ، من خالؿ  ـ قامت السلطات اجلزائرية 0545ابتداءا من سنة      

يب  واالئتماف من النقد األجن قيود االستَتاد ادلركزية  وحل  زللها نظاـ أكثر مرونة يقضي بتخصص مبلغ زلدد
 .لكل شركة الستعمالو حسب تقديرىا اخلاص

نقل اختصاص تنظيم التجارة ا التغيَت من خالؿ النواة احلقيقية ذلذ 0551يلي سنة يعترب قانوف ادلالية التكم    
تكار مت اصدر تشرع خفض من اح 0550اخلارجية من سلطة اذليئة التشريعية اذل رللس النقد والقرض ويف سنة 

و التصدير لتجار اجلملة والوكالء ادلعتمدين  لدى  لك من خالؿ فتح رلاؿ االستَتادالدولة للتجارة اخلارجية  وذ
 البنك ادلركزي 

 173 وؽلكن تلخيص أىم االجراءات اليت دتت خالؿ فًتة بداية التسعينات يف مايلي:
 ـ، الذي يهدؼ 0545ية يف جويل 45/02التحرير اجلزئي لالقتصاد ، من خالؿ قانوف ضبط األسعار

 اذل ختلى الدولة عن دعم بعض السلع ، وتطبيق األسعار احلقيقية .

  ـ الذي كاف يهدؼ اذل لفتح االقتصاد الوطٍت أماـ  0551يف أفريل  51/01صدور القانوف رقم
 اخلواص ، والغاء التمييز الذي كاف بُت القطاع العاـ واخلاص .

 (0992-0991ومراقبة التجارة اخلارجية ) ادلرحلة الثانية : مرحلة العودة اىل التقييد 
 تعرضت اجلزائر اذل مرحلة صعبة دتثلت يف اختالالت ىيكلية عميقة دتثلت يف مايلي: 0552مع بداية سنة 
  ندرة يف ادلوارد ابلعملة األجنبية 

                                                           
،رسالة ماجستيَت، جامعة 2102-0531فيصل لوصيف ، أثر سياسات التجارة اخلارجية على التنمية االقتصادية ادلستدامة يف اجلزائر خالؿ الفًتة  173

 . 025،ص 2102/2100سطيف،
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  ادلديونية اخلارجية 

  التضخم 

  عجز  ادليزانية 
 ا ما دفع ابلسلطات اذل اختاد رلموعة من االجراءات ادلتمثلة يف مايلي : وىد

 تشديد القيود على النقد األجنبِت  -

 توسيع نطاؽ حظر الواردات  -

)متابعة عمليات التجارة اخلارجية أين فرقت بُت السلع االسًتاتيجية  والسلع AD- HOCانشاء جلنة  -
 .احملضورة (

 174 ـ على رلموعة من االجراءات ادلتمثلة يف مايلي : 0552نص قانوف ادلالية لسنة كما

  مت ختفيض ادلعدؿ  معدالت، كما 3معدال اذل 05ختفيض  عدد معدالت التعريفة اجلمركية من
 .% 21اذل % 021األقصى من 

  تصنيف الرسـو اذل معدالت دنيا على واردات ادلواد األولية ، ومعدالت متوسطة على واردات
 ، ومعدالت مرتفعة على ادلنتجات النهائية .ادلنتجات النصف مصنعة 

ـ الذي كاف يهدؼ اذل التحرر االقتصادي عن طريق فتح 0552اذل صدور قانوف االستثمار لسنة ابإلضافة    
 األسواؽ لرأس ادلاؿ األجنيب والوطٍت وتتمثل أىم االجراءات اليت جاء هبا القانوف :

 .احلق يف االستثمار يحرية يف اطار القانوف  -

 . األجانب ادلساواة بُت ادلتعاملُت اخلواص الوطنيُت و -

 يتمثل تدخل الدولة يف تقدمي التحفيزات للمستثمرين من خالؿ التخفيضات اجلبائية . -

 وؽلكن حتليل مؤشرات ادليزاف التجاري من خالؿ اجلدوؿ التارل :

 

 

 

 
                                                           

، دراسة مقارنة بُت اجلزائر ومصر ، رللة اقتصادايت مشاؿ افريقيا، جامعة شلف ،العدد 2102-2111التجارة اخلارجية على معدؿ التغطية يف الفًتة موسوس مغنية ، أثر حترير 174
 . 020، ص: 00
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 (3661-3661)تطور رصيد الميزان التجاري في الجزائر خالل الفترة  1-1:الجدول رقم

 : مميون دوالر أمريكيالوحدة 

 0552 0552 0550 0551 السنوات
 0221 2211 0231 2001 رصيد ادليزاف التجاري

التجارة اخلارجية على معدؿ  موسوس مغنية ، أثرحترير ادلصدر :من اعداد الطالب ابالعتماد على : -
، دراسة مقارنة بُت اجلزائر ومصر ، رللة اقتصادايت مشاؿ افريقيا، 2102-2111التغطية يف الفًتة 

 .005، ص: 00جامعة شلف ،العدد 
 : (0993)ابتداءا من  ادلرحلة الثالثة : مرحلة التحرير الكلي للتجارة اخلارجية

لشروط  تنفيذلك ذاسعة لتحرير التجارة اخلارجية ،و السلطات العمومية تدابَت و  ابختاذه ادلرحلة  ذدتيزت ى     
جدولة  إعادةاالتفاؽ على  إطارادلؤسسات ادلالية الدولية ، لتهيئة االقتصاد لالنفتاح على العادل  اخلارجي يف 

ـ من طرؼ 1994أفريل  يف 20بصدور التعليمة رقم  ه ادلرحلةذىبداية يف  ادلتخذة اإلجراءاتالديوف ودتثلت 
 175مايلي :  بنك اجلزائر اليت نصت على

 .التجهيزات استَتاد عمليات ابستثناء التعديل إذل ابللجوء اإللزاـ عدـ -
 وؽللك التجاري السجل يف قانونيا مسجل معنوي، أو طبيعي شخص لكل اخلارجية التجارة شلارسة حرية -

 .ادلالية الضماانت
 .السيارات ماعدا للواردات ابلنسبة الصعبة العملة مدين حساابت بواسطة ابلدفع اإللزاـ عدـ -

 مست اجملاالت األتية : إبصالحاتكما قامت سياسة التجارة اخلارجية أثناء مرحلة التحرير 
 اجلمركية : أ.جمال التعريفة 

 مستوى على بتغيَتات تدرغليةاذل القياـ  اجلزائرجلأت ه ادلرحلة من مراحل حترير التجارة  اخلارجية ذيف ى       
 ( أوادلعدالت ىذه عليها تفرض اليت ادلختلفة السلعية الفئات) ادلعدالت عدد حيثمن  اجلمركية الرسـو معدالت

 176 :التارل اجلدوؿ يف تلخيصو ؽلكن ما وىذا ادلعدالت، ذلذه األقصى احلد حيثمن 

 

 
 

  

                                                           
  00،ص: 2111/2112ماجستيَت، جامعة ورقلة،،رسالة  2110 -0531مسغوين مٌت  ، عالقة سياسة الواردات ابلنمو الداخلي لالقتصاد الوطٍت يف الفًتة ادلمتدة مابُت  175
، 2102، مارس 20، رللة العلـو االنسانية، جامعة دمحم خيضر بسكرة ، العدد0550فلة عاشور، انعكاسات السياسة التجارية على تطور التجارة اخلارجية يف اجلزائر مند  176
  489ص:
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 1994 منذ الجزائر في الجمركية الرسوم نسبة تطور  1-1: رقم جدول             

قانون المالية  5995قانون المالية  5994قانون المالية  القانون 

1005 

قانون المالية 

 1005التكميلي

قانون المالية 

1002 

 %النسب  

 

0،6،54،14،30،50 4،0،6،8،36،36،50،60 0،4،54،14،34 0،4،54،14،30 0،4،54،20 

    wwwjoradpdzالرسمية،   الجريدة :المصدر

 %60ا اجلدوؿ نالحظ   أنو يف اطار السياسة ادلنتهجة مت ختفيض نسبة الرسـو اجلمركية من ذمن خالؿ ى    
 اذل جانب الرسـو اجلمركية ىناؾ رسـو أخرى تتمثل يف مايلي : 1996سنة    %50اذل 

" واذلدؼ منها TVA"الرسم على القيمة ادلضافة :يف ىذا اجملاؿ ختضع الواردات اذل الرسم على القيمة ادلضافة 
 .ىو حتقيق ادلساواة يف حتمل العبء بُت السلع األجنبية والسلع الوطنية 

ومت تفكيكو خالؿ مخس سنوات  %60ـ بنسبة 2001احلق ادلؤقت على االستَتاد: أتسس ىذا الرسم سنة 
 .ـ2005سنواي ،ومت الغاءه هنائيا يف سنة  %12مبعدؿ 
 .وختضع ذلذا النوع من الرسم ادلنتجات اليت ال تنتج زلليا الداخلي على االستهالؾ : الرسم 

 ب. جمال نظام الصرف 
دج 0.5تطور سعر الصرؼ الدينار اجلزائري عدة مراحل حيث انتقل سعر صرؼ الدينار اجلزائري من  عرؼ     

ـ حيث بلغ التخفيض يف قيمة 0550دج للدوالر يف هناية مارس 03.3ـ اذل 0543للدوالر األمريكي يف هناية 
ختفيضا يف قيمة رية يف حُت عرفت العملة اجلزائ، 0550وـ  0544بُت سنيت  % 21العملة بنسبة تزيد عن 

ويف ،دج للدوالر 04.3ابلنسبة للدوالر األمريكي ، يحيث بلغ سعر صرؼ الدينار اجلزائري  % 22الدينار بنسبة 
دج 22ـ بلغ سعر صرؼ الدينار اجلزائري 0550ضل االتفاؽ ادلرـب بُت اجلزائر وصندوؽ النقد الدورل يف أفريل 

 178 اف اذلدؼ األساسي من ىذا التخفيض ىو مايلي:وقد ك177، %  01.03للدوالر ، بتخفيض قدره 
 استعادة التوازف اخلارجي ؛ -

 وتقليص حجم الواردات ؛ واعطاؤىا تنافسية أكرب يف السوؽ العادلية  تشجيع الصادرات اجلزائرية -

 رفع مستو النمو االقتصادي الوطٍت ؛ -

 حتويل قابلية حتقيق قصد الصرؼ، نظاـ حترير ومواصلة ، 1992 سنة منذ الصرؼ على القيود رفع -

 .العادية التجارية ادلعامالت مجيع يف الدينار
                                                           

،  األكادؽلية للدراسات االجتماعية واالنسانية ، 2102-2111انعكاس االنفتاح التجاري يف اجلزائر على ىيكل ميزاف مدفوعاهتا خالؿ الفًتة، دريس رشيد 177
 22ص:، 2100،جانفي،00العدد

  .41، ص:2112 ماي، الرابع معة دمحم خيضر بسكرة ، العدد، رللة العلـو االنسانية، جاأفاؽ انضماـ اجلزائر اذل ادلنظمة العادلية للتجارة ، زغيب شهرزاد وعيساوي ليلى 178
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ـ ، فقد عرؼ سعر صرؼ الدينار 2112-0552بُت  أما ابلنسبة لتطور سعر الصرؼ يف الفًتة ادلمتدة ما    
قيمة الدينار يف التحسن  مقابل  بدأتارتفاعا مبعدالت مستقرة ، ومع تراجع قيمة الدوالر األمريكي مقابل األورو 

دج 20.14ـ يحيث بلغ سعر صرؼ الدينار دلتوسط الفًتة 2114-2112بُت  الدوالر خالؿ الفًتة ادلمتدة ما
 ـ.2114يف للدوالر 

ـ ، أدى حتسن سعر صرؼ الدوالر األمريكي مقابل األورو اذل تراجع 2114ومع ظهور األزمة ادلالية العادلية سنة 
تراجع  اليت تتبع نظاـ التعومي ادلدار مقابل الدوالر ،وكمثاؿ على ذلك اجلزائر ، وىذا ما أدى اذل قيمة العمالت

 179.%  2.0ـ بلغ 2101ـ أما ابلنسبة لسنة 2115سنة   % 02.1قيمة الدينار أماـ الدوالر بنسبة 

 ج. يف جمال  حترير األسعار والتخلي عند الدعم

أين وصلت نسبة  عرفت عملية حترير األسعار تقدما ملموسا ،  0551سنة  12-51بعد صدور األمر       
و بنهاية سنة ـ ، 0552من امجارل السلع ادلدرجة يف مؤشر أسعار ادلستهلك مع هناية  %40السلع احملررة اذل  

ـ مت رفع الدعم عن كافة السلع الواسعة االستهالؾ ، وىذا ما أدى اذل تراجع النفقات العمومية مببلغ 0553
مليار دوالر ، وهبذا تراجع العجز الكلي يف ادليزانية العامة ، وحسب تقرير صندوؽ النقد الدورل فقد  21.3

ويتمثل اذلدؼ االساسي ذلذه ،ـ2110عاـ   %2.3ـ اذل 2111عاـ   %1.2ارتفعت أسعار االستهالؾ من 
 180 يف ختفيض النفقات العمومية .القرارات 

 د. يف جمال اخلوصصة :

ـ يف تنفيذ برانمج واسع للخوصصة حتت رعاية البنك الدورل ، ويهدؼ ىذا 0552شرعت اجلزائر منذ سنة     
من  أوت 22ففي  الربانمج اذل تشجيع القطاع اخلاص يف جتسيد عملية التنمية يف اطار قوانُت اقتصاد السوؽ .

رار ػى عدة نصوص على غدتت ادلصادقة علكما ، أوؿ تعليمة تناولت مسألة اخلوصصة ظهرت 0551 سنة
 جهازين مكلفُت ابخلوصصة ويتعلق األمر بػ: استحدثت وقد ،(02 - 51التعليمة )

  .اجمللس الوطٍت دلساعلات الدولة 

  اجمللس الوطٍت للخوصصة.  
                                                           

 22ص:مرجع سبق ذكره، ، دريس رشيد 179
  .43، ص:مرجع سبق ذكره ،زغيب شهرزاد وعيساوي ليلى 180
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ويف ضل ادلساعي الرامية لتحرير التجارة اخلارجية ،تقرر تطبيق ختفيضات مجركية مبوجب اتفاؽ التجارة احلرة      
الذي أجرتو اجلزائر مع االحتاد األورويب ، ابإلضافة اذل امكانية انضماـ اجلزائر اذل ادلنظمة العادلية للتجارة ، كما 

ـ بتطبيق االعفاء الكامل على 2114رة احلرة العربية  الكربى سنة بدأت اجلزائر اليت انظمت اذل منطقة التجا
 ـ. 2115الرسـو اجلمركية  والضرائب ذات األاثر ادلتبادؿ أماـ السلع الواردة  من الدوؿ العربية خالؿ سنة 

 (1103-0993)خالل الفرتة اجلزائرية  حتليل مؤشرات األداء االقتصادي  للتجارة اخلارجية 

 1113-0993خالل الفرتة ات ادليزان التجاري حتليل مؤشر أ.
 2111ـ ، كما تعترب سنة 0550اخلارجية بدا فعليا سنة بناءا على أف حترير التجارة ذه الفًتة مت اختيار ى   

  قبل اتفاؽ الشراكة. اتريخ بدء تطبيق اتفاؽ الشركة األوروجزائرية ، وعليو فاف حتليل مؤشرات ادليزاف التجاري تكوف 
 )1111-3661 (تطور الميزان التجاري في الجزائر خالل الفترة 9-1:الجدول رقم

 الوحدة : مليون دوالر 

رصيد  Mالواردات  Xالصادرات  البياانت
 ادليزان التجاري

X – 
M 

مؤشر تغطية 
 الواردات

X/M x 100 
 قيمة السنة

X 
معدل النمو 

 Xلـ   السنوي
 قيمة
M 

معدل 
لـ   النمو السنوي

M 
1994 8340 0.00 9365 0.00 1025- 89.05 
1995 10240 22.78 10761 14.90 521- 95.16 
1996 13375 30.61 9098 15.45- 4277 147.01 
1997 13889 3.84 8687 4.52- 5202 159.88 
1998 10213 26.47- 9403 8.24 810 108.61 
1999 12522 22.60 9164 2.54- 3358 136.64 
2000 22031 75.94 9173 0.098 12858 240.17 
2001 19132 13.16- 9940 8.36 9192 192.47 
2002 18825 1.60- 12009 20.81 6816 156.76 
2003 24612 30.74 13534 12.70 11078 181.85 
2004 31713 28.85 18199 34.47 13514 174.26 

 من اعداد الطالب ابالعتماد على :ادلصدر:
، اجمللة اجلزائرية للعودلة والسياسات االقتصادية ، العدد  1994تقييم حترير التجارة اخلارجية يف اجلزائر منذ سنة أقاسم قادة ، 

 .13،ص 2013، 04
بناءا على معطيات اجلدوؿ الواردة أعاله فانو ؽلكننا مالحظة حتسن يف ادليزاف التجاري ابتداءا من سنة        
 521و 1025ـ عجزا قدر ب1995و1994دوالر، بعدما عرفت سنيت مليوف 4277ـ الذي بلغ 1996

ه ر يرب  ما ا،وىذ ويعود ىذا العجز اذل اطلفاض أسعار البًتوؿ ورفع القيود عن االستَتاد مليوف دوالر على التوارل
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ويرجع ىذا التحسن الرتفاع أسعار النفط من  ، %100من سجل نسبة مئوية أقل  مؤشر تغطية الواردات الذي
 واطلفاض الواردات  من جهة أخرى . جهة
 و1993مقارنة بسنيت  ـ1994وؽلكن مالحظة أتثَت حترير التجارة من خالؿ ارتفاع قيمة الواردات سنة      

اطلفاض ، ويرجع    %14.90ـ نسبة 1995،يف حُت سجل معدؿ ظلو السنوي للواردات لسنة  1992
ادلتبعة لتحرير التجارة اخلارجية اذل ختفيض قيمة العملة  الذي ـ رغم االجراءات  2001الواردات اذل غاية سنة 

 ارتفاع يف أسعار الواردات و تدىور القدرة الشرائية . نتج عنو
كأعلى معدؿ خالؿ    %75.94ـ الذي بلغ نسبة 2000لسنة  الصادراتكما ؽلكن مالحظة معدؿ ظلو     

مليوف دوالر ، وىو ما يفسره معدؿ التغطية الذي بلغ  22031يحيث بلغت قيمة الصادرات  ىذه الفًتة ،
 .، ويرجع سبب ذلك اذل ارتفاع أسعار البًتوؿ اذل جانب استقرار  الواردات    240.17%

   % 97من خالؿ ىذا التحليل نستنتج اعتماد التجارة اخلارجية اجلزائرية على صادرات احملروقات بنسبة     
 .(ـ2004-1994ؽلكن استنتاجو من اجلدوؿ التارل الذي يوضح تطور أسعار البًتوؿ خالؿ الفًتة)  وىذ ما

 
 (1111-3661تطور أسعار البترول في الجزائر خالل الفترة)   9-1: الجدول رقم

 الوحدة : دوالر للربميل
ا

 السنوات
1

1994 
1

1995 
1

1996 
1

1997 
1

1998 
1

1999 
1

2000 
2

2001 
2

2002 
2

2003 
2

2004 
ر سع

 البًتوؿ
1

16.3 
1

17.6 
2

21.7 
1

19.8 
1

13.4 
2

23.8 
2

26.6 
2

24.9 
2

25.2 
2

29 
3

38.6 
 

 ادلصدر:من اعداد الطالب ابالعتماد على :
، اجمللة اجلزائرية للعودلة والسياسات  1994أقاسم قادة ، تقييم حترير التجارة اخلارجية يف اجلزائر منذ سنة 

 .13،ص 2013، 04االقتصادية ، العدد 
 (1103-1114التجارة اخلارجية اجلزائرية خالل الفرتة ) 

ـ، ودخل حيز  2112أفريل  22مت التوقيع اتفاؽ الشراكة بُت االحتاد األورويب واجلزائر يف خالؿ ىذه الفًتة 
 181 تفاؽ يف النقاط األتية :ـ ويتلخص مضموف ىذا اال2111ذ يف بداية سبتمرب التنفي
 تتجاوز حجما معينا . الكمية على الواردات اليت يشًتط أف الالقيود الغاء  -

 عدـ تطبيق رسـو مجركية جديدة بعد سرايف االتفاؽ -

 التحرير التجاري دتيز بًتكيز االعفاءات اجلمركية على ادلنتجات الصناعية أكثر من ادلنتجات الزراعية  -
                                                           

 .01-00،ص مرجع سبق ذكرهأقاسم قادة ،   181
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ت من االحتاد األورويب اـ ادلطبقة على الواردعند انضماـ اجلزائر اذل ادلنظمة العادلية للتجارة فاف الرسو  -
ستكوف مساوية للمعدؿ ادلثبت على مستوى ادلنظمة ، وأثناء انضماـ اجلزائر اذل ادلنظمة سيكوف ادلعدؿ 

 ىو مطبق. أقل شلا

لبعض ادلنتجات يتم من خالؿ ختفيض الرسـو اجلمركية  للمنتجات الزراعية  حترير ادلبادالت التجارية -
 سنوات. 1واعتماد نظاـ احلصص على ادلنتجات األخرى بعد امضاء االتفاقية ب 

 1103-1114حتليل مؤشرات ادليزان التجاري خالل الفرتة ب . 
 اجلدوؿ اآليت :ؽلكن حتليل مؤشرات ادليزاف التجاري من خالؿ       

 )1131-1111 (الفترةتطور الميزان التجاري في الجزائر خالل  1-1الجدول رقم: 
 الوحدة : مليون دوالر 

 
رصيد  Mالواردات  Xالصادرات  البياانت

 ادليزان التجاري
X – 

M 

مؤشر تغطية 
 (%)الواردات

X/M x 100 
 قيمة السنة

X 
النمو  معدل

   لـ   السنوي
X(%) 

 قيمة
M 

معدل 
لـ   النمو السنوي

M(%) 
2005 44395 0.00 20044 0.00 24351 221.49 
2006 54741 23.30 21631 7.92 33110 255.13 
2007 60136 9.85 27631 27.74 32505 217.64 
2008 79298 31.86 39479 42.88 39819 200.86 
2009 45194 43- 39294 25.80- 5900 154.28 
2010 57053 26.24 40472 38.16 16581 140.97 
2011 73489 28.08 47247 16.74 26242 156.58 
2012 73981 0.66 46801 0.94- 27180 158.07 
2013 65917 10.9- 54852 17.20 11065 120.17 
2014 65538 0.5 58330 - 7208 - 

 على :من اعداد الطالب ابالعتماد 
، اجمللة اجلزائرية للعودلة والسياسات  0550أقاسم قادة ، تقييم حترير التجارة اخلارجية يف اجلزائر منذ سنة  -

 .02،ص 2102، 10االقتصادية ، العدد 

 من خالؿ معطيات اجلدوؿ ؽلكن مالحظة مايلي :
  دوالر مليوف1511ذي بلغ ـ  وال2115تسجيل اطلفاض كبَت يف رصيد ادليزاف التجاري لسنة  ،

 25250، يف حُت بلغت قيمة الواردات  %00أما ادلعدؿ السنوي للصادرات فقد تراجع بنسبة 
 . ،  ويرجع سبب ذلك اذل تدين أسعار البًتوؿ بعد األزمة ادلالية العادلية ،مليوف دوالر 

  بقيمة مقدرة  %01.02مبعدؿ سنوي بلغ  2100ت سنة اتسجيل اكرب ارتفاع للصادر
 .مليوف دوالر  51222ب
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 اطلفاض بنسبة دوالر وفملي 21503 إذل الصادرات قيمة تراجعت 2013 سنة خالؿ أنو إال 

 قدرىا زايدة بنسبة دوالر وفملي 54 من أكثر الواردات تضمنت بينما ،-% 01.5 قدرىا

 الطاقة واردات ابستثناء للمجموعات عاـ شبو ارتفاع بسبب 2012 بسنة مقارنة % 03.21

 بقيمة0.38 - اخلامة وادلواد دوالر مليار 4.34 زلصلة % 12.4 بنسبة تراجعت اليت والزيوت

 182 . دوالر مليار 1.83 تقدر امجالية
 مقابل دوالر وفملي 00121  إذل التجاري ادليزاف يف الفائض 2013 سنة تراجع قد كما

 البًتوؿ أسعار تدىور نتيجة وذلك - % 15 هقدر  ابطلفاض 2102 سنة دوالر مليوف 23041

 .الواردات حجم وزايدة الصادرات حجم وتراجع الدورل ادلستوى على
 االقتصادية قبل وبعد حترير التجارة اخلارجية من خالؿ اجلدوؿ اآليت :كما ؽلكن ابراز أىم التغَتات يف ادلؤشرات 

 الخارجية التجارة تحرير بعد – قبل االقتصادية المؤشرات في التغيرات 6 -1 :الجدول رقم

 االقتصادية ادلؤشرات اخلارجية التجارة حترير قبل اخلارجية التجارة حترير بعملية القيام بعد

 أمريكي( دوالر )مليون
2012-2011 2010-2006 2005-2001 2000-1996 1995-1991 1990-1986 1985-1981 

2.88 2.48 5.2 3.6 0.44 0.78 3.76 GDP  ابألسعار الثابتة(%) 

 GDP (مليوف دج) 2.993 3.337 3.406 3.828 4.75 5.668 6.228

 الوطٍت الناتج من الفرد صيبن 2.413 2.43 1.73 1.67 2.29 4.05 5.49

 اخلاـ ابألسعار اجلارية )ألف دوالر(

 

 

 عدد السكاف )مليوف( 20.6002 28.444 26.8728 29.5178 31.8948 34.6092 37.106

 سبة االستثمار اذل الناتج الوطٍت اخلاـن 30.0323 25.202 28.1454 25.958 30.5068 38.069 39.6185

 (%) تطور الصادرات 4.825 3.5 1.66 5.1 3.7 -4.1 -4.12

 (%)تطور الواردات   6.625 -7.9 -2.38 1 11.93 10.29 9.64

 التضخم) متوسط أسعار ادلستهلك( 11.9 36.34 45.88 91.56 105.72 124.72 148.99

 احلساب اجلاري 0.071 -0.73 0.082 2.59 10.5 21.31 14.99

 معدؿ سعر الصرؼ 5.51 6.406 29.276 62.608 61.27 70.712 75.19

عبد الغفار غطاس، دمحم زوزي ، عبد الوىاب دادف، أثر حترير التجارة اخلارجية على النمو االقتصادي  :ادلصدر
 .289،  ص  15،2015(،رللة الباحث ،العدد1980-2011)

                                                           
 اجلزء ، الرابع العدد ،والتسيَت االقتصاد يف األيحاث ملفات،   1980/ 2012الفًتة خالؿ اجلزائر يف االقتصادي النمو على التجاري االنفتاح أثر قياس  ،طالب دليلة 182
 148،ص2015الثاين
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 من خالؿ ىذا اجلدوؿ  ؽلكن مالحظة مايلي :

 بعد ما فًتة إذل التحرؾ يف رارواالستم التحرير قبل ما فًتة منذ تزايد للفرد قد اإلمجارل احمللي الناتج نصيب -
( 1995-1991األوذل) ادلرحلتُت يف تراجع تسجيل ابلرغم من اخلارجية، للتجارة التحرير بعملية القياـ

 يف آخذة الناتج إذل ( من الفًتة الثانية اذل جانب دلك فاف نسبة االستثمار2000-1996والثانية )
 .التحرير بعد متزايدة بوتَتة و النمو

 .معدؿ التضخم ارتفاع -
 بعملية القياـ بعد ملحوظ بشكل زايدة يسجل فإنووالواردات  الصادرات من ادلكوف التجارة ميزاف أما -

  التحرير،
 السلع على ادلتزايد الطلب إذل يرجعوىذا  فًتة التحرير، بعد الصادرات من أسرع بشكل الواردات ارتفاع -

 السوؽ يف احمللي للطلب ادلقابلة االستهالكية السلع كذا و اإلنتاجية اآللة حتريك إذلوجهة ادل األجنبية
  .الداخلية
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 لمتجارة العالمية انضمام الجزائر إلى المنظمة مسار   :الثاني المبحث

" ، ـ يف االتفاقية العامة للتجارة والتعريفة اجلمركية" اجلات1964تعترب اجلزائر من الدوؿ ادلالحظة منذ سنة    
ـ ، واستمرت ادلفاوضات اجلزائرية 1987العادلية للتجارة سنة  اجلزائر أوؿ طلب ذلا لالنضماـ للمنظمةقدمت 
سؤاؿ ضمن 1600ـ حيث أجابت اجلزائر على 2001، لكنها دل تبدأ فعليا االيف سنة  االنضماـلطلب 
 .ـ تقدما يف احملاور ادلتفاوض عنها 2009جوالت ، أين سجلت هناية سنة 10

 دوافع وأهداف انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية لمتجارة  األول :المطمب 

يعترب انضماـ اجلزائر اذل ادلنظمة العادلية للتجارة ضرورة ال مناص منها ، وذلك يف ظل التحوالت اليت يشهدىا    
ىداؼ ؽلكن ابرازىا يف رلموعة من الدوافع واألانضمامها اذل ادلنظمة على االقتصاد العادلي ، وتعتمد اجلزائر يف 

 مايلي:

 أوال : دوافع انضمام اجلزائر اىل ادلنظمة العادلية للتجارة 

اف انضماـ الدوؿ اذل ادلنظمة العادلية للتجارة ىو أمر اختياري وليس اجباري وذلك حسب الوضعية     
 183وافع معينة ؽلكن حصرىا يف النقاط األتية : االقتصادية للبلد ، وطلب اجلزائر لالنضماـ اذل ادلنظمة لو د

 ؛يتيحو من فرص أفضل النعاش اقتصادىا  قناعة اجلزائر بضرورة االنفتاح على االقتصاد العادلي وما -
 ؛توسيع رلاؿ ادلنافسة خاصة ابلنسبة للمشاريع اليت ذلا القدرة على التواجد يف األسواؽ احمللية والعادلية  -
 ؛اخلاصة اليت تتيحها ادلنظمة للدوؿ النامية  االستفادة من ادلعاملة -
أجرب اجلزائر للتفكَت ابالنضماـ اذل ادلنظمة ،استنجاد اجلزائر بصندوؽ النقد الدورل خالؿ فًتة التسعينات  -

 ؛واالستفادة من قوانينها 
 ؛األزمات ادلالية واالقتصادية اليت مرت هبا اجلزائر جعلها تبحث عن حترير جتارهتا -
 ؛االستفادة من التكنولوجيا ادلتطورة اليت تتميز هبا الدوؿ الكربى من خالؿ تواجدىا يف السوؽ احمللية  -
 .تسهيل تواجد البنوؾ وادلؤسسات ادلالية األجنبية ومساعلتها يف حتريك عجلة االستثمار  -

 

 

                                                           
 .48-47، ص:2008،  الطبعة األوذل ،اجلزائر ، دار اخللدونية للنشر والتوزيع،  :معوقات االنضماـ و أفاقوادلنظمة العادلية للتجارة  و، اجلزائر سليم سعداوي 183
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 أهداف انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية لمتجارة :ثانيا : 

اف سعي اجلزائر لالنضماـ اذل ادلنظمة العادلية للتجارة يتمحور من خالؿ حتقيق رلموعة من األىداؼ ؽلكن اغلازىا 
 184 يف مايلي :

اجلزائر اذل ادلنظمة العادلية للتجارة يؤدي اذل ارتفاع حجم وقيمة  انضماـانعاش االقتصاد الوطٍت : اف  -
، واالمتناع عن استعماؿ حد أد  وحد اقصىاجلمركية عند ادلبادالت التجارية خاصة بعد ربط التعريفة 

يسمح خبلق جو تنافسي  من  ، شلا يؤدي اذل زايدة الواردات من الدوؿ األعضاء ، وىذا ما القيود الكمية
ادلستعملة يف خالؿ احتكاؾ ادلنتجات احمللية ابدلنتجات األجنبية و االستفادة من التكنولوجيا ادلتطورة 

ج ،وىذا ما يسمح بتطوير ادلنتج احمللي من انحية اجلودة والفعالية والكفاءة من أجل البقاء يف عملية االنتا 
  السوؽ ،وىذا ما يساىم يف انعاش االقتصاد الوطٍت.

حتفيز وتشجيع االستثمارات :اف انضماـ اجلزائر اذل ادلنظمة العادلية للتجارة يسمح بتدفق االستثمارات  -
 ة ابالستثمارات يف رلاؿ التجارة .خالؿ استفادهتا من االتفاقية اخلاصاألجنبية ادلباشرة من 

االستفادة من ادلزااي التفضيلية اليت دتنح للدوؿ النامية : ومن اىم ىذه ادلزااي محاية ادلنتج احمللي من ادلنافسة  -
مدة التحرير  خاصة يف ادلدى القصَت ، وذلك ابلسماح ذلا ابالبقاء على تعريفة مجركية مرتفعة ، وكذلك

 سنوات للدوؿ ادلتقدمة . 06ضا عن سنوات عو  10واليت قد تصل اذل 
 مواكبة التطورات احلاصلة يف االقتصاد العادلي . -

 نضمام الى المنظمة العالمية لمتجارة لال الجزائر  المتخذة من طرف جراءاتاالالمطمب الثاني : 

نوفمرب 07على حتضَت انضماـ اجلزائر اذل ادلنظمة وىذا بتاريخ  لإلشراؼقامت وزارة التجارة بتشكيل جلنتُت     
 وىذين اللجنتُت علا : 1997

 اليت ؽلكن أف نلخص مهامها يف مايلي:اللجنة الوزارية ادلشًتكة  -
  حتديد القطاعات وأىم ادلنتجات اليت غلب محايتها وحتريرىا. 
  تقييم أثر االنضماـ على سلتف األنشطة االقتصادية. 
  االسًتاتيجية اليت تسمح ابنطالؽ ادلفاوضات بناء. 
  العمل على تنفيذ االقًتاحات ادلتعلقة ابلتخفيضات التعريفية وااللتزامات اخلاصة بتجارة

 اخلدمات .
                                                           

 ، 2004، 03لعددعدوف ،منتاوي دمحم، انضماـ اجلزائر اذل ادلنظمة العادلية للتجارة : األىداؼ والعراقيل، رللة الباحث، جامعة قاصدي مرابح ،ورقلة ، ا انصر دادي 184
 .72- 70ص:
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: وتتلخص مهمتها يف اقًتاح االجراءات العملية وحتديد قواعد جلنة تسهيل عمليات التجارة اخلارجية  -
 التجارة اخلارجية .وطرؽ العمل يف مجيع رلاالت 

، مت اختاذ رلموعة من االجراءات هبدؼ تسهيل وتسريع عملية يف اطار انضماـ اجلزائر اذل ادلنظمة العادلية للتجارة 
 185 االنضماـ اليت ؽلكن ابرازىا يف النقاط التالية :

تعديل ادلنظومة القانونية : قصد تسهيل عملية االنضماـ قامت اجلزائر بتعديل ادلنظومة القانونية وتكييفها  -
التعريفة اجلمركية هبدؼ تسهيل عملية االندماج يف االقتصاد مع قوانُت ادلنظمة ، ومن أمثلة ذلك مراجعة 

من قانوف االستثمار ، ابالضافة اذل ـ الذي يتض2001العادلي ، يحيث مت اصدار األمر الرائسي يف أوت 
ادلتعلقة يحماية األعماؿ األدبية والفنية و االتفاقية اخلاصة يحقوؽ ادللكية ادلصادقة على اتفاقية "بَتف"

 .الفكرية ادلتعلقة ابلتجارة 
ـ ،الذي  1990التحرير اجلزئي للتجارة اخلارجية :وىذ يف ضل ما جاء بو قانوف ادلالية التكميلي لسنة  -

 بيعها ،كما مت اعفائها من االجراءات ادلتعلقة مبراقبة التجارة والصرؼ،  إلعادةمسح ابستَتاد البضائع 
 المطمب الثالث : مراحل مفاوضات الجزائر مع المنظمة العالمية لمتجارة 

بُت  الفًتة ادلمتدة ماادلرحلة األوذل :انطلقت أوؿ جولة للمفاوضات بُت اجلزائر وأعضاء ادلنظمة العادلية للتجارة يف 
 186 وأثناء ادلفاوضات تلقت اجلزائر رلموعة من األسئلة من عدة دوؿ وىي: 1998افريل  23و 22

 . االنظماـ  ىذا تناولت أفاؽ وامكانيات سؤاؿ 170: األمريكية الوالايت ادلتحدة -
تقاؿ رؤوس األمواؿ ، سؤاؿ تناولت ىذه األسئلة ادلسائل ادلتعلقة ابألنظمة الضريبية ، وان33سويسرا :  -

 ، والنشاطات ادلتعلقة بقطاعات البنوؾ والتأمينات. اذل أتسيس الشركات وفروع البنوؾ األجنبية  ابإلضافة
 اسئلة . 08، و أسًتاليا أسئلة  09الياابف : -
سؤاؿ تناولت سلتلف أوجو النشاط االقتصادي و التجاري ، وبعض األسئلة  124االحتاد األورويب :  -

 اجلبائية .ادلرتبطة يحقوؽ ادللكية الفكرية والتجارية ، وأتسيس الشركات ، واألنظمة اجلمركية و 
طروحة على اجلزائر سؤاؿ  ، يحيث بلغ رلموع االسئلة ادل121أخرى من األسئلة تتكوف من مث تلتها رلموعة 

 سؤاؿ .500

                                                           
 228ص:، 2012، 11قاصدي مرابح ،ورقلة ، العدد، رللة الباحث، جامعة  ادلنظمة العادلية للتجارة نضماـ اذللال ميزاف ادلدفوعات يف ظل السعي،مجيلة اجلوزي  185
 72-70ص:، مرجع سبق ذكرهانصر دادي عدوف ،منتاوي دمحم،  186
 



أثر التحرير التجاري على التنمية االقتصادية يف ظل انضماـ اجلزائر اذل ادلنظمة العادلية للتجارة. :لثالفصل الثا  

 

121 
 

كانت من طرؼ وفد مشكل من جلنة وزارية مشًتكة يًتأسها وزير التجارة وتضم واالجابة عن ىذه االسئلة       
عضو من الوزارات وادلؤسسات التالية : وزارة العدؿ ، ادلالية ، الصناعة ، الزراعة ،الصيد، الربيد وادلواصالت ، 22

اذل مؤسسة بنك اجلزائر ، ادلديرية العامة  ابإلضافةتوسطة ،السياحة ، النقل والتخطيط، ادلؤسسات الصغَتة وادل
للجمارؾ ، ادلركز الوطٍت للسجل التجاري ، ادلعهد اجلزائري للتقييس واحلماية الصناعية ، الشركة اجلزائرية للتأمُت 

  الشامل .

، ع انعقاد مؤدتر سياتل ابلوالايت ادلتحدة األمريكية ـ ابدلوازاة م1999ادلرحلة الثانية :تواصلت ادلفاوضات سنة 
يحيث قدمت اجلزائر مدونة متعلقة بقواعد ومبادئ النظاـ التجاري اجلزائري ، واجتهت اذل اإلجابة عن األسئلة 

 .ادلطروحة ، اال أف ادلفاوضات توقفت ، وذلك لتزامنها مع اتفاؽ الشراكة األورو متوسطية 

أخصائيُت يًتاسهم خبَتا و  40بوفد يتكوف من  2002فيفري 07مت استئناؼ ادلفاوضات بتاريخ ادلرحلة الثالثة :
وزير التجارة ،يحيث قدمت اجلزائر عروضا أولية تتعلق ابلسلع الصناعية والتجارية واخلدمات ، وبعدىا تقت اجلزائر 

 سؤاؿ من الدوؿ االعضاء يف ادلنظمة .353

ـ تواصلت ادلفاوضات اليت كانت اجلزائر من خالذلا حتاوؿ التوفيق 2002افريل 19وبعد اتفاؽ الشراكة ادلوقع يف 
 187 بُت عاملُت اساسُت علا :

 االلتزاـ بتحرير االقتصاد الوطٍت من جهة ؛ -
 احلفاظ على ادلصلحة الوطنية من جهة أخرى . -

ؽليز ىذه اجلولة ىو ااثرة القوانُت ادلتعلقة  ـ و أىم ما 2002نوفمرب  16انعقدت ىذه اجلولة يف  ادلرحلة الرابعة :
اذل ادلواضيع ادلتعلقة ابلتسعَتة اجلمركية ، يحيث مت التوصل اذل االبقاء  ابإلضافةيحماية حقوؽ ادللكية الفكرية ، 

سعر الثابت ، مع تساىل يف ال  30%)،%15،%5) على ثالثة اسعار جتارية اثبتة لقوانُت اجلمركية وىي 
،أما يف ما ؼلص الواردات التجارية فقد مت اقرار ختفيضات تتالءـ مع قوانُت التشريع  % 30لى التجاري األع

       188 اجلزائري من جهة و قوانُت ادلنظمة العادلية للتجارة من جهة أخرى .

                                                           
 .63، ص: 2العدد: ،رللة اقتصادايت مشاؿ افريقيا،  بُت التفاؤؿ والتشاـؤادلنظمة العادلية للتجارة  واجلزائر أثر انضماـ ، عياش قويدر و ابراىيمي عبد هللا 187
 .57، ص:مرجع سبق ذكره، ويسليم سعدا 188
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عضو ؽلثلوف االدارة والقطاعات االقتصادية ادلهمة يف 28ـ قاـ وفد مشكل من  2003نوفمرب  28من  ابتداءا
ادلنظمة العادلية للتجارة اضافة اذل الشركاء االجتماعيُت برائسة وزير التجارة آنذاؾ وتضمن جدوؿ األعماؿ النقاط 

 189 التالية :

 أتىيل االطار التشريعي ادلنظم للتجارة اخلارجية ؛ -
 زلاداثت متعددة األطراؼ متعلقة ابلقطاع الفالحي ؛ -
 قبل الربدلاف اجلزائري . ادلستجدات ادلرتبطة مبنع استَتاد اخلمور من -
 :اخلامسةادلرحلة 

ادلفاوضات مع ادلنظمة العادلية للتجارة يـو الثالاثء  بدأ وفد جزائري بقيادة وزير التجارة وزير الداخلية بوكروح     
يف جنيف، وتنظم البالد إذل سلسلة من االجتماعات مع بلداف أخرى دلناقشة قضااي من قبيل  2005يناير  25

، كما سيتناوؿ النقاش OMCالدعم ادلارل لقطاع الفالحة والتشريعات والتاجرة الريحية اليت تتماشى مع مقاييس 
 آخرا ىو حترير قطاع الطاقة.موضوعا 

رلموعة من األسئلة من االحتاد األورويب والوالايت ادلتحدة  2009وسنة  2008وقد تلقت اجلزائر بُت سنة      
 سؤاال ذلا اتثَت على االقتصاد ،وىذا ما سبب يف أتخر االنضماـ منذ عدة سنوات .15سؤاال منها  96قدرت ب

ة من طرؼ ادلنظمة من خالؿ مطالبة اجلزائر بتقدمي شروط جديد مت الكشف عن 2012نوفمرب 07يف    
معلومات جديدة ومتجددة حوؿ قطاع الفالحة ونظم االستثمار وادلؤسسات العمومية ومساعلة الدولة والوضع 

مراحل مفاوضات اجلزائر مع ادلنظمة وؽلكن تلخيص مضموف ادلارل ، وىذا ما أثر على سَت عمل ادلفاوضات .
 : اآليتمن خالؿ اجلدوؿ للتجارة العادلية 

 

 

 

 

                                                           
 .63، ص:نفس ادلرجع ،عياش قويدر وابراىيمي عبد هللا 189
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 الجزائر الى المنظمة العالمية لمتجارة خالل الفترة انضماممراحل   31-1رقم : الجدول 

 3619-1131. 

 التاريخ                       االنضمام نشاطات
 1987جواف 3 طلب االنظماـ اذل اجلات 
 1987جواف 17 تنصيب رلموعة العمل 
 2002أكتوبر17و1996جويلية 11 مدكرة التجارة اخلارجية 

 1997جويلية 14 أسئلة وأجوبة
ماي  2002،06فيفري  8و 1998،7أفريل 23و22 اجتماعات رلموعة العمل

جواف 2003،25نوفمرب2003،28ماي  2002،20نوفمرب2002،15
أفريل 2008،05جانفي 2005،17أكتوبر 2005،21فيفري 2004،25

2013 
مارس 1999،21فيفري 1998،04ديسمرب1998،15جايف 22 أجوبة اضافية أسئلةو 

 ،2002أفريل2002،18مارس2002،25
مارس 2003،07جانفي 2003،27فيفري 2002،10أكتوبر17

مارس 2003،17ديسمرب 2003،2نوفمرب 2003،17أكتوبر 2003،17
ديسمر 2006،1جواف 2005،1جواف 2004،28نوفمرب 2004،16
 2013فيفري 2010،13

طلب تقدمي معلومات عن القطاع 
 الزراعي 

أفريل 2002،22أفريل  1998،08فيفري 1998،9جانفي  30
 2013فيفري 2005،13جانفي 2003،28مارس2002،5

 2002أفريل 1998،22فيفري4 طلب معلومات عن قطاع اخلدمات 
أفريل 2001،22سبتمرب11 القيود التقنية للتجارة

 2013فيفري 2013،13جانفي2003،11مارس2002،7
 

 2002أفريل 22 محاية ادللكية الفكرية
أفريل 20، 2004أفريل2002،19أكتوبر 2002،11أفريل2001،24أوت22 سلطط العمل التشريعي

 ،2011ديسمرب2006،20جواف2005،1أكتوبر2005،5جانفي 18، 2004
 2013جانفي 11، 2012جواف21

 مفاوضات دخوؿ االسواؽ عروض السلع
 العرض
 األوؿ

 العرض النهائي

 
 

 2002فيفري 8
 2013فيفري 1



أثر التحرير التجاري على التنمية االقتصادية يف ظل انضماـ اجلزائر اذل ادلنظمة العادلية للتجارة. :لثالفصل الثا  

 

124 
 

 عروض اخلدمات
 

 العرض األوؿ 
 العرض النهائي 

 
 

 
 2002مارس8

 2013جانفي 14

 ادلصدر : فيصل لوصيف ،أثر سياسات التجارة اخلارجية على التنمية االقتصادية ادلستدامة يف اجلزائر خالؿ الفًتة

 166،ص:1،2013/2014سطيف ،  مدكرة ماجستَت منشورة ،جامعة 1970-2012

 :انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية وعوامل تأخر صعوبات

،اال اهنا فشلت يف حتقيق ذلك ، اذل ادلنضمة العادلية للتجارة  رغم اجلهود وادلساعي اليت بذلتها اجلزائر لالنضماـ  
 ها يف مايلي :أعل ويرجع ذلك اذل رلموعة من العوامل اليت ؽلكن ذكر

التفاوضية ، وتركيز ادلفاوضات مع االحتاد األورويب رغم ادلشاركة يف سلتلف  االستخراجيةعدـ وضوح  -
 كعضو مالحظ الدورات  

 يتناىف مع ادلبادئ واألسس اليت قامت عليها ادلنظمة  احتكار قطاع التجارة اخلارجية ، وىذا ما -
 النظر يف القطاع الصناعي والزراعي  عدـ وجود اسًتاتيجية جديدة العادة -
 190يعتمد االستَتاد على ادلواد الفالحية و الغذائية وىذا ما أفرغ التجارة اخلارجية من زلتواىا ومكانتها -
كانت  دتنح بسهولة حىت لو صعوبة احلصوؿ على صفة الدولة النامية وىذا يرجع اذل أف ىذه الصفة ال -

الدولة النامية الراغبة يف االنضماـ من أجل التخلي عن وضعها   الدولة انمية ، حيث يتم التفاوض مع
 191كدولة انمية 

وتتعلق ىذه األسباب ابألزمات السياسية واألمنية اليت عاشتها أسباب متعلقة بطبيعة االقتصاد اجلزائري  -
رؤية دقيقة  اجلزائر يف فًتة التسعينات شلا أدى اذل التغيَت يف القوانُت واحلكومات والتوجهات وعدـ وجود

 192 يف اجملاالت التالية :
  التحرير الكلي للتجارة اخلارجية 
 األسعار الداخلية للغاز 

                                                           
 .78-77ص:، مرجع سبق ذكره،سليم سعداوي  190
 .228ص:، مرجع سبق ذكره،مجيلة اجلوزي  191
-164،ص:2013، 01العادلية للتجارة ، رللة الباحث االقتصادي ، العدد :التجارة اخلارجية اجلزائرية بُت اتفاؽ الشراكة األورو متوسطية واالنضماـ اذل ادلنظمة ، هبلورل فيصل 192

165. 
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  ادلؤسسات التجارية التابعة للدولة. 
  محاية حقوؽ ادللكية الفكرية. 
 اعادة النظر يف بعض الضرائب ادلفروضة على عمليات االستَتاد. 
  احتكار الدولة لقطاع اخلدمات. 
 سنوات استعماال3لسيارات األقل منمنع استعماؿ ا. 
  البطء ادلسجل يف جتسيد االصالحات والتعهدات ادلقدمة. 

انضمام  عمى التنمية االقتصادية ضمن مسارتقييم فعالية سياسة التحرر التجاري المبحث الثالث :
 الجزائر الى المنظمة العالمية لمتجارة .

جارة اخلارجية اجلزائرية انطالقا من السياسات التجارية ادلتبعة من مرحلة االحتكار بعد أف تطرقنا اذل واقع الت     
اذل مرحلة التحرير وحتليل مؤشرات ادليزاف التجاري ، وبعد معرفة أىم ادلراحل اليت ميزت مسار انضماـ اجلزائر اذل 

لتجارة اخلارجية على التنمية االقتصادية ادلنظمة العادلية للتجارة ، سوؼ ضلاوؿ حتليل وتقييم فعالية سياسة حترير ا
 من خالؿ األاثر ادلتوقعة النضماـ اجلزائر اذل ادلنظمة العادلية للتجارة . 

 قتصادي في الجزائراال اري و النموالمطمب األول : االنفتاح التج

 ؽلكن ابراز مراحل النمو االقتصادي يف اجلزائر من خالؿ ثالثة مراحل :   

 1989-1967النمو االقتصادي خالؿ مرحلة التخطيط  -
 1999-1990 االصالحات مرحلة خالؿ االقتصادي النمو -
 2014-2000 ادليزانية خارج االقتصادي النمو  -

 من خالؿ مايلي :2014-2000وؽلكن حتليل اسًتاتيجية النمو االقتصادي يف اجلزائر خالؿ الفًتة  

تسعى اذل دعم النمو خارج ادليزانية من خالؿ برانمج االنعاش  على ادلستوى الداخلي :من خالؿ برامج -
 .2014-2010و 2009-2005وبرانمج دعم النمو من  2004-2001ادلمتد من

على ادلستوى اخلارجي : من خالؿ حتقيق استقرار مارل للموازنة من خالؿ تدابَت جديدة لعائدات النفط  -
 اع اخلاص .حتسُت مناخ األعماؿ واالستثمار ومشاركة القطو 
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 ؽلكننا معرفة ظلو القطاعات األساسية اليت تساىم يف النمو االقتصادي: اآلتيُت  ومن خالؿ اجلدولُت

 : %الوحدة    3666-3661معدل نمو القطاعات خالل الفترة 33 -1الجدول رقم : 

1 السنوات
1991 

1
1991 

1
1991 

1
1991 

1
1991 

1
1991 

1
1999 

- الصناعة
1.1- 

-
1.1- 

-
1.1- 

-
1.9- 

-
1.9- 

+
1.1+ 

1
1.1. 

- الفالحة
1.1- 

-
9.9- 

+
11.9+ 

+
19.1+ 

-
11- 

+
11.1+ 

.
..1 

البناء واألشغال 
 العمومية

-
1.9- 

+
9.9+ 

+
..1+ 

+
1.1+ 

+
.+ 

+
..1+ 

1
1.1 

- احملروقات
9.1- 

-
..1- 

+
1+ 

+
1+ 

+
1..+ 

+
1.1+ 

- 

نعيمة ، أثر حترير التحرر التجاري على النمو االقتصادي يف اجلزائر ،أطروحة دكتوراه، جامعة  :زيرمي ادلصدر
 .272،ص 2015تلمساف، 

من خالؿ اجلدوؿ  2013 -2000ؽلكن استعراض نسب النمو ألىم القطاعات االقتصادية خالؿ الفًتة  كما
 : اآليت

 )1131 -1111(الفترة  خالل ديةاالقتصا القطاعات ألهم نموالنسبة  31 -1الجدول رقم  

 %القيمة ادلضافة الوحدة :

. السنوات
.999 

.
.991 

.
.99. 

.
.991 

.
.991 

.
.991 

.
.991 

.
.991 

.
.991 

.
.999 

.
.919 

.
.911 

2
.91. 

.
.911 

- الفالحة
1.1- 

1
1..1 

-
1..- 

1
19.1 

1
1.1 

.
..1 

1
1.1 

.
..1 

1
1.1 

.
.1.1 

1
1.9 

1
11.1 

1
1.. 

1
1.1 

1 احملروقات
1.9 

1
1.9- 

1
1.9 

1
1.1 

1
1.9 

1
1.1 

1
1.9- 

9
9.9- 

1
1..- 

1
1.9- 

.
...- 

1
1.1- 

1
1.1- 

1
1.1- 

1 الصناعة
1.9 

1
1.1 

1
1.1 

.
..1 

.
..1 

1
1.1 

1
1.1 

1
1 

1
1.1 

1
1.1 

.
..1 

1
1.9 

1
1.1 

1
1.1 

واألشغال  البناء
 العمومية

 
 

1
1.1 

1
1.. 

1
19.1 

1
1.1 

9
9.1 

9
9.1 

 
11.9 

1
1.9 

1
1.1 

1
1.1 

1
1.9 

1
1.. 

1
1.. 

1
1.1 

1 اخلدمات
1.1 

1
1.1 

1
1.1 

1
1.. 

1
1.1 

9
9.1 

 
1.1 

1
19.1 

1
1.1 

1
1.1 

1
1.1 

1
1.1 

1
1.1 

1
1.1 

 1980/ 2012الفًتة خالؿ اجلزائر يف االقتصادي النمو على التجاري االنفتاح أثر قياس  ،طالب دليلة ادلصدر:
 .154،ص2015الثاين اجلزء الرابع،  العدد والتسيَت، االقتصاد يف األيحاث ،ملفات  
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 خالؿ اجلدولُت السابقُت نالحظ ما يلي :من 

أما السنوات  1997و  1994و  1993ابلنسبة لقطاع الفالحة كانت ادلعدالت سلبة خالؿ سنوات  -
وىذا رغم اجملهودات  %19بنسبة  1996الباقية فقد حققت معدالت اغلابية وكاف أعلى معدؿ سنة 

سنة  ظلو القيمة ادلضافة لقطاع الفالحة  معدؿفقدر أعلى ) 2013-2000 (ادلبذولة ، أما خالؿ الفًتة
متدنية نسبة  2008سنة  يف حُت عرفتذا ما يربر انتعاش ىذا القطاع وى  % 21.1بنسبة  2009
 .% -3.8ب  قدرت

 .2006يف حُت عرفت القيمة ادلضافة لقطاع احملروقات نسب متدنية ابتداءا من سنة  -

اليت سجت  1998و1999، ماعدا سنة 1999و1993حقق قطاع الصناعة ظلو سليب خالؿ الفًتة  -
وىذا ما يبُت  أثر االصالحات ادلنتهجة  خالؿ ىذه الفًتة ،   %4.4أعلى معدؿ طيلة الفًتة  مقدرا ب

نالحظ أف ادلعدالت كانت موجبة اال أف أعلى معدؿ بلغ  2013اذل  2000أما ابلنسبة للفًتة من 
 ـ وىذا ما يعكس النمو البطيء ذلذا القطاع .2009سنة   %6.1نسبة 

  %-4حيث بلغ  1993أما قطاع البناء واألشغاؿ العمومية دل يعرؼ معدالت سلبية اال خالؿ سنة  -
، أما خالؿ الفًتة  1999-1993وىذ خالؿ الفًتة  %4.5بنسبة  1996وسجل أعلى معدؿ سنة 

، وىذا دلا ؽلثلو ىذا القطاع  2006و ىذا سنة  %13فقد سجل ظلوا قواي بلغ نسبة  2000-2013
 من أعلية كبَتة على مستوى النشاط االقتصادي و تكوين معدؿ النمو االقتصادي .

معدالت اغلابية أين بلغت أعلى نسبة ) 2013-2000 (أما قطاع اخلدمات فقد سجل خالؿ الفًتة -
 . %10.1مبعدؿ  2007سنة 
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 1131-1111قتصادي في الجزائر خالل الفترة تطور معدل النمو اال -1

 :من خالؿ اجلدوؿ التارل ؽلكننا معرفة تطور معدؿ النمو االقتصادي

 1131الى 2000 من االقتصادي النمو معدل تطور :31-1رقم الجدول

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

معدؿ النمو 
االقتصادي 
 %  احلقيقي

3.8 3 5.6 7.2 4.3 5.9 1.7 3.4 2.4 1.6 3.6 2.8 3.3 2.8 

- Source : Mounir Khaled BERRAH, Les Comptes Economiques en Volume de 2000 à 

1052, publication de l’Office National des Statistiques Juillet 1053, Rapport du FMI 

Janvier 2013 

اذل  2000أف معدؿ النمو االقتصادي عرؼ عدة تغَتات خالؿ الفًتة ادلمتدة من نالحظ من خالؿ اجلدوؿ    
على عكس السنة اليت تليها اليت  %3.8تفاع نسبة النمو االقتصادي اذل ابر  2000حيث دتيزت سنة  2013

وىذا يرجع اذل  %3اذل  2، كما نالحظ أف نسبة للنمو تراوحت بُت  %3شهدت اطلفاضا يف نسبة النمو اذل 
 ارتفاع مداخيل احملروقات ادلورد االقتصادي الوحيد خللق الثروة .

   :المحروقات خارج الخام الداخمي الناتج-1

النمو مبساعلة احملروقات و النمو خارج احملروقات يف اجلزائر خالؿ الفًتة  ؽلثل الشكل و اجلدوؿ التاليُت       
1993-2011. 
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 1133 -3661الجزائر لمفترة  في المحروقات وخارج المحروقات، مةهبمسا النمو  3-1رقم  الشكل

 

 .282نعيمة ، أثر حترير التحرر التجاري على النمو االقتصادي يف اجلزائر، مرجع سبق ذكره، ص: زيرمي :ادلصدر

وىذا على عكس  كبَتة، بدرجة اجلزائري االقتصادي والنم يف تساىم احملروقات أف من خالؿ ىذا الشكل صلد   
 .ادلساعلة خارج احملروقات 

 1133-3661خارج المحروقات لمفترة  الخام معدل نمو الناتج الداخمي  31-1رقم: الجدول
 911. .91. 911. 919. 999. 991. 991. 991. 991. 991. 1991 1991 1991 1991 1991 1991 السنوات

الداخلي اخلام الناتج 
 احملروقات  خارج 

..1- 9.1- 1.1 ..1 9.9- 1.1 1 1.1 1.1 1.1 1.1 9.1 1.9 1.9 1.1 1.1 

.282،ص مرجع سبق ذكرهنعيمة ، أثر حترير التحرر التجاري على النمو االقتصادي يف اجلزائر ، ادلصدر  :زيرمي  

أف الناتج الداخلي اخلاـ خارج قطاع احملروقات سجل معدالت سلبية من خالؿ اجلدوؿ ؽلكن مالحظة        
على التوارل ، يف حُت % -0.9و  - % 0.4و  -%2.5حيث بلغ ادلعدؿ  1997و 1994و1993سنيت 

ـ وادلقدرة 2009ـ ، وؽلكن مالحظة أعلى نسبة خالؿ سنة 1998مت تسجيل معدالت اغلابية ابتداءا من سنة 
 .% 9.3ب
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قطاعات التنمية  عمى لمتجارة العالمية المنظمة إلى الجزائر انضمام روأثا انعكاسات :المطمب الثاني
  االقتصادية

اف اختاذ موقف بشأف االنضماـ اذل ادلنظمة العادلية للتجارة يتطلب من االجابة على رلموعة من األسئلة اليت   
 193 ؽلكن حصرىا يف مايلي :

 للتجارة؟ العادلية ادلنظمة اذل االنضماـ من جراء ىذا ستجنيها اجلزائر اليت الفائدة ماىي -

 العادلية ؟ الدفاع عن مصاحلها يف األسواؽ اجلزائر إبمكافىل  -

ىل اجلزائر قادرة على تلبية قواعد وشروط السياسات التجارية اليت حتكم النظاـ التجاري ادلتعدد  -
 ؟األطراؼ

بناءا على ما سبق ؽلكن حصر أىم األاثر واالنعكاسات احملتملة النضماـ اجلزائر اذل ادلنظمة العادلية للتجارة      
 مايلي: على قطاعات التنمية االقتصادية من خالؿ

 و الصغرية ادلؤسسات تنافسية على العادلية التجارة نظمةادل إىل اجلزائر نضمامال احملتملة اآلاثرأوال :
 :ادلتوسطة

تعترب ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة ذات أعلية كبَتة يف خلق الثروة وادلساعلة يف حتريك عجلة النمو و التنمية      
التحرير التجاري ضمن مسار انضماـ اجلزائر ادلنظمة العادلية للتجارة تربز رلموعة االقتصادية ، ويف ضل سياسة 

سات وىذا ما ؽلكن ابرازه  من خالؿ من التساؤالت حوؿ األاثر واالنعكاسات ادلتوقعة على تنافسية ىذه ادلؤس
 األاثر االغلابية والسلبية األتية :

ؽلكن   :وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات تنافسية على ادلنظمة إىل االنضمام من احملتملة اإلجيابية اآلاثر -أ
 حالة يف وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات تنافسية على أف تًتتب  كنؽل اليت اإلغلابية اآلاثر ىذه  أىم حصر

 194 :العناصر االتية  يف العادلية التجارة منظمة إذل االنضماـ

مشاريع ومؤسسات مصغرة تساىم يف التنمية  إبنشاءيسمح انضماـ اجلزائر اذل ادلنظمة العادلية للتجارة   -
 ىذا يف لالستثمار األوريب االحتاد دوؿ خاصة األجنيب ادلستثمر أماـ اجملاؿ فتحاذل  ابإلضافةاالقتصادية  

 .العادليةالتجارة  منظمة اتفاقياتوذلك لتالءـ معظم القوانُت والتشريعات مع   اؿاجمل
                                                           

 . 243: زيرمي نعيمة ، مرجع سبق ذكره ، ص 193
اجلامعة،  االقتصادية للعلـو بغداد ةيكل ،رللة ادلتوسطة و الصغَتة ادلؤسسات تنافسية على العادليةالتجارة  منظمة إذل اجلزائر النضماـ ادلرتقبة اآلاثر  الطاىر، توايتيةو  زرقُت عبود 194
 .213،ص: 2015واألربعوف، الثالث العدد
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 أجل من وادلتوسطة، الصغَتة للمؤسسات زلفزة السلطات اجلزائريةقامت هبا  اليت التأىيل تعترب برامج -
ألف مؤسسة صغَتة  20من خالؿ ادلبلغ ادلرصود لعملية أتىيل  وذلك كفاءهتا ورفع هاتنافسيت حتسُت

و ىذا ما يسمح بتطور ىذه ادلؤسسات و   ،ـ  2014 هنايةيف  مليار دج  386ومتوسطة و ادلقدر ب 
  .ادلنظمة إذل االنضماـغلعلها قادرة على ادلنافسة يف حالة 

يساىم االنضماـ اذل ادلنظمة يف خلق جو ادلنافسة بُت ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة وىذا يف ضل السعي  -
  .ية يَت نظمة التسيل األضلو اكتساب أسواؽ جديدة وىذا ما يؤدي اذل حتسُت القدرات التنافسية وأتى

بتطور ادلنتوج اجلزائري وامكانية تصديره اذل األسواؽ العادلية يف ضل توفر  ادلنظمة إذل االنضماـيسمح   -
 شروط اجلودة والسعر والنوعية 

يساىم االنضماـ اذل ادلنظمة يف جلب التكنولوجيا وتبادؿ اخلربات و األساليب احلديثة يف رلاؿ التسيَت  -
 ....اخلوالتسويق 

ؽلكن  :وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات تنافسية على ادلنظمة إىل االنضمام من احملتملة السلبية اآلاثر -ب
 195 :حصر أىم ىذه االاثر يف مايلي 

كانت منافسة سعرية أو منافسة متعلقة ابجلودة يف ضل   عدـ قدرة الصناعات الوطنية على ادلنافسة  سواءا -
 .ادلنافسة األجنبية احلادة  وىذا ما يساىم يف غلق ادلؤسسات و تنامي معدالت البطالة 

عضو ، وىذا ما يؤدي اذل اغراؽ السوؽ  154يساىم انضماـ اجلزائر اذل ادلنظمة يف فتح األسواؽ أماـ  -
،وىذا ما ينتج عنو كساد الصناعة اجلزائرية اليت تتميز بسعر وجودة أقل  احمللية ابدلنتجات والسلع األجنبية

 .من ادلنتجات األجنبية  ، وىذا ما يؤثر على قدرة ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف عملية التصدير
اف االنضماـ اذل ادلنظمة سيقلل من تنافسية ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة ، يف ضل تفوؽ القدرة  -

على ادلزااي النسبية للمنتجات احمللية القائمة للمنتجات األجنبية القائمة على التقدـ التكنولوجي  التنافسية
 على توفر ادلواد األولية و األايدي العاملة .

يساىم فتح االسوؽ أماـ ادلنتجات األجنبية ادلتطورة على حساب ادلنتجات احمللية يف عدـ صمودىا وىذا  -
 .ىذ ما يؤثر على األوضاع االقتصادية  ة لغلق أبواهبا وتسريح عماذلا ويدفع ابدلؤسسات الوطني ما

من العوائق اليت يسببها االنضماـ اذل ادلنظمة تكمن يف مشكلة اطلفاض حجم الطلب يف السوؽ احمللي  -
 على ادلنتجات احمللية  ، وىذا يف ضل ادلنافسة األجنبية اليت دتلك قدرات ومهارات تسويقية متطورة .

                                                           
 .214مرجع سبق دكره ،ص: الطاىر، توايتيةو  زرقُت عبود 195
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و  الدولية ادلؤسسات دخوؿ يف  يساىم سوؼ ابلتجارة ادلرتبطة االستثماراتفاقية اجراءات  تطبيق إف -
 حركة على ادلسيطرة الكربى الكياانت انتشاريؤدي اذل  وىذا ما ،ادلؤسسات اجلزائرية  مزامحة

 . الداخلية والتجارة ترااالستثما
 القطاع الصناعي  على العادلية التجارة ادلنظمة إىل اجلزائر النضمام احملتملة اثنيا : اآلاثر

ؽلكن حصر بعض األاثر ادلًتتبة عن انضماـ اجلزائر اذل ادلنظمة العادلية للتجارة على القطاع الصناعي من     
 196 خالؿ مايلي :

 األاثر االجيابية :

 .احمللية تطوير الصناعة أجل من التكنولوجي التطور من االستفادة -
 .عالية و جودة أقل إليها بتكاليف يحاجة ىي اليت الصناعية السلع توفَت -
 .االجنبية ادلنافسة يف ضل االنتاجية ادلؤسسات وفعالية كفاءة حتسيف -
 تشجيع ادلنافسة شلا يساىم يف حتسُت نوعية وجودة ادلنتج . -
 القيود ورفع العادلية التجارة حترير بسبب البًتوكيمياوية، ادلنتجات من اجلزائر صادرات ترتفع أف احملتمل من -

 .اجلمركية التعريفات وخفض األسواؽ إذل ادلنتجات ىذه دخوؿ أماـ واحلواجز
 خلق رلاالت انتاج جديدة شلا يؤدي اذل خلق مناصب شغل جديدة . -
اكتساب احلق يف معاملة تفضيلية وىذا ابعتبار اجلزائر دولة انمية شلا يساىم يف محاية الصناعات الناشئة  -

 .وتطويرىا 
 األاثر السلبية :

 .ىائلة خاصة الصناعات الثقيلة زواؿ  اجلهاز االنتاجي الذي استثمرت فيو مبالغ -
ادلنتمية اذل ادلنظمة يساىم يف اغراؽ السوؽ احمللية بسلع أجنبية  فتح السوؽ اجلزائرية أماـ صناعات الدوؿ  -

 .ذات نوعية وجودة عالية 
 .الصناعية بسبب زايدة منافسة الواردات للمنتجات احمللية  ادلنشآتتقليص حجم نشاط  -

 القطاع الفالحي  على العادلية التجارة ادلنظمة إىل اجلزائر النضمام احملتملة : اآلاثر لثااث

من خالؿ  ع الفالحيؽلكن حصر بعض األاثر ادلًتتبة عن انضماـ اجلزائر اذل ادلنظمة العادلية للتجارة على القطا   
 197 : مايلي

                                                           
 .92-88كره ،ص:ذ مرجع سبق  ،سليم سعداوي  196
 .245-243كره ،ص:ذ مرجع سبق  ،زيرمي نعيمة  197
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 األاثر السلبية 

ختلى اجلزائر عن سياسة الدعم الداخلي للسلع الزراعية حسب ما دتليو اتفاقية السلع الزراعية ، يساىم يف  -
ارتفاع أسعار ىذه ادلنتجات يف أسواقها الداخلية ، شلا يؤدي اذل نقص االنتاج احمللي ، وتدين القدرة 

 .الشرائية 
من  %25ت  الغذائية اليت تقدر بااردشلا يؤدي اذل رفع فاتورة الو أسعار ادلنتجات الغذائية ، ارتفاع  -

 .الواردات االمجالية 
 ابجلزائر يؤدي أف شلكن للتجارة العادلية ادلنظمة اتفاقيات تطبيق ظل يف الزراعية للسلع اخلارجية التجارة فا -

 رغم الصادرات جانب يف وخسائر األسعار، الرتفاع نتيجة الواردات جانب يف مالية خسائر حتمل إذل
 العادلية األسواؽ يف الشديدة ادلنافسة نتيجة ادلصدرة الكمية اطلفاض الحتماالت حجمها و ذلك صغر

 198.األوريب االحتاد وابلذات
 األاثر االجيابية 

 .الغاء الدعم على ادلنتجات الزراعية سيخفف من العبء على ميزانية الدولة  -
سنوات 10خالؿ 13.3االستفادة من النصوص ادلتعلقة ابلفالحة وادلتمثلة يف ختفيض معدؿ الدخل اذل  -

 .شلا يسمح بتأىيل القطاع الفالحي 
 معدؿ التبادؿ ُتواردات ادلدخالت الزراعية من حتسيسمح الغاء الرسـو اجلمركية على صادرات و  -

 .افسةويزيد من قدرة ادلزارعُت على ادلنالتجاري الزراعي 
 .يسمح للجزائر بتصدير منتجاهتا الزراعية على ادلدى الطويل  تقليص احلواجز يف االسواؽ العادلية شلا  -
 مركي القطاع اجل على العادلية التجارة ادلنظمة إىل اجلزائر النضمام احملتملة : اآلاثر رابعا

ة على قطاع التجارة يانعكاسات على اغلابية وسلبماـ اجلزائر اذل ادلنظمة العادلية للتجارة يًتتب عليو ضان إف       
ه  ذى ماـ ،وؽلكن حصرضا االنذمن جراء ى ستتأثراخلارجية ، ويعترب النظاـ اجلمركي من القطاعات احلساسة اليت 

 199 االنعكاسات يف مايلي :

 
 

                                                           
منظمة التجارة العادلية على قطاعي السلع واخلدمات، ادللتقى الدورل األوؿ حوؿ أتىيل ادلؤسسة االقتصادية وتعظيم مكاسب فريد كورتل، اآلاثر احملتملة النضماـ اجلزائر إذل  198

 .12االندماج يف احلركية االقتصادية العادلية، مداخالت اجللسة اخلامسة ، ص.
  167، ص:2102، 10االقتصادي، العدد هبلورل فيصل ، التجارة اخلارجية اجلزائرية بُت اتفاؽ الشراكة األورو متوسطية و االنضماـ اذل منظمة التجارة العادلية ، رللة الباحث 199

168/ 
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 : االنعكاسات االجيابية 
 ضبط خالؿ لك منذمة و دائ جتارية سياسة العادلية للتجارة إبرساء ادلنظمة إذل انضماـ اجلزائر يسمح -

 .هنائي بشكل واالستثناءات وحتديد القيود اجلمركية الرسـو
يف  احملتواهادلفروضة من طرؼ اتفاقيات ادلنظمة  اإلجراءاتا ألف ذوى عدـ أتثر السياسة اجلمركية للجزائر  -

 .ىو معموؿ بو ابلنسبة لتقييم البضائع على أساس القيمة التعاقدية  النظاـ اجلمركي احلارل كما
 يسمح بتطور االقتصاد الوطٍت  ا ماذوى األجنيباف حترير القيود اجلمركية يساىم يف تشجيع االستثمار  -
 ملفات يف ادلطلوبة الواثئق من اجلمركية وخاصة االدارية منها  كالتقليل اإلجراءات تسهيل ؽلكن  -

 متناوؿ يف البضائع ووضع وادلستودعات، ادلوانئ يف بقاء البضائع مدة وختفيض اجلمركي التخليص
 البضائع إقامة تكلفة سعر ختفيض وابلتارل اآلجاؿ، أقرب يف ادلستوردين

اف اندماج االقتصاد الوطٍت يف النشاط التجاري الدورل يسمح مبواكبة التطورات احلاصلة يف اجملاؿ  -
  .التسيَتاجلمركي من خالؿ تسهيل وتبسيط االجراءات اجلمركية للواردات ابستخداـ التقنيات احلديثة يف 

 الزراعية السلع على اجلمركية ريفةالتع ختفيض اذل ادلنظمة العادلية للتجارة  يتم مبوجبو ماـ اجلزائرضاف ان -
اجلمركية  ابلتعريفة التجارية والعوائق اإلجراءات كافة واستبداؿ سنوات، عشر على مدى % 24 بنسبة
 .اذل تطور حصيلة الرسـو اجلمركية  ابإلضافةزايدة حركة دخوؿ وخروج ادلنتجات يسمح ب ا ماذوى

  االنعكاسات السلبية :
ُت االلتزاـ بقواناذل فقداف حرية سن القوانُت من خالؿ  اجلزائر اذل ادلنظمة العادلية للتجارة انضماـسيؤدي  -

 ادلنظمة ومبادئها.
اختالؿ يف ادليزاف وىذا ما يؤدي اذل  اطلفاض الرسـو اجلمركية  ويًتتب عنانضماـ اجلزائر اذل ادلنظمة اف  -

 . ادلدفوعات ميزاف يف العجز التجاري نتيجة لزايدة
ادلنظمة العادلية للتجارة يسمح بتحوؿ اجلزائر اذل سوؽ دولية للدوؿ ادلصدرة  ف حرية التجارة يف اطارا -

 ألف مجيع الشروط التجارية متوفرة . ذلك
 السوؽ الوطنية ابدلنتجات االجنبية واليت تدخل بطرؽ غَت شرعية  إبغراؽاف حترير القيود اجلمركية يسمح  -
 احلقوؽ يف التخفيض بسبب اجلمركية العوائد على سلبية نتائج لو سيكوف ادلنظمة مبادئ اف تطبيق  -

  .سنواي دوالر مليار 02 حوارل تبلغ واليت اجلمركية،
األساليب احلديثة اف انضماـ اجلزائر اذل ادلنظمة سيؤدي اذل نقص االيرادات اجلمركية وىذا نظرا لنقص  -

  .والعصرية  يف عملية التقييم اجلمركي 
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 :الفصل الثالث خالصة

ل انضماـ اجلزائر اذل ظجاري على التنمية االقتصادية يف جاء ىذا الفصل األخَت لدراسة أثر التحرر الت      
من خالؿ رصد أىم التحوالت اليت ميزت السياسة التجارية اخلارجية اجلزائرية منذ ادلنظمة العادلية للتجارة 

مث مرحلة تنظيم التجارة اخلارجية االستقالؿ ، بدءا من مرحلة الرقابة على التجارة اخلارجية اذل مرحلة االحتكار 
نضماـ اجلزائر اذل ادلنظمة كمامت من خالؿ ىذا الفصل التطرؽ دلسار اـ.1994 سنة وصوال اذل حترير تدرغلي منذ

العادلية للتجارة من خالؿ استعرض أىم ادلراحل و األىداؼ و الصعوابت ، ويف اطار تقييم سياسة التحرر 
التجاري وأثرىا على التنمية االقتصادية يف ظل االنضماـ اذل ادلنظمة العادلية للتجارة ، دتا ابراز اسًتاتيجية النمو 

 سلتلف األاثر و االنعكاسات النامجة عنها . قتصادي ادلتبعة وحتليلاال

لتنموية ادلتبعة من قبل اجلزائر دل حتقق األىداؼ اليت رمست من أجلها ، وىذ وعموما ؽلكن القوؿ أف اخلطط ا    
راجع اذل االعتماد على صادرات احملروقات كمورد مارل للقياـ ابالسًتاتيجيات التنموية ، كما أف سياسة التحرر 

ليس ذلا األثر احلقيقي على عملية ادلتبعة يف  ظل ضعف البنية التصديرية وعدـ فعالية اجلهاز االنتاجي  التجاري
 النمو والتنمية االقتصادية على ادلدى الطويل  .



 عامة  خاتمة
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 : الخاتمة

 اجلزائر اذل ل انضمامظرجية على التنمية االقتصادية يف استهدفت ىذه الدراسة حتليل أثر حترير التجارة اخلا    
ادلنظمة العادلية للتجارة ، حيث تطرقنا يف الفصل األول منها اذل التجارة اخلارجية بني حتدايت التحرير و متطلبات 

دولية ، فقد اعتمدت التنمية ، وىذا من خالل ابراز سلتلف النظرايت اليت حاولت تفسري أسباب قيام التجارة ال
للتجارة الدولية على مبدأي ادليزة ادلطلقة و ادليزة النسبية ومبدأ  النيوكالسيكية يف تفسريىا النظرايت الكالسيكية و

الواقع، وىذا ما مهد الطريق  عن بعيدة جعلها شلا والثبات ابلسكون دتيزت أهنا االا الوفرة النسبية لعوامل االنتاج ، 
العوامل كاالعتماد حنو اكتشاف نظرايت و توجهات حديثة تعتمد يف تفسريىا للتجارة الدولية على رلموعة من 

على البحث و التطوير ابعتباره زلددا لنمط التجارة اخلارجية بني الدول، اضافة اذل اقتصادايت احلجم ورأس ادلال 
البشري ، واالىتمام ابالستثمارات األجنبية ، والتنوع االنتاجي ، وتكاليف النقل ... وىذا ما جعل ىذه النظرايت 

لسياسات التجارية ادلتبعة من قبل الدول ، فقد أترجحت بني نزعيت احلماية و ص اأقرب اذل الواقع .أما خبصو 
التحرير واليت كان لكل منهما مزاي وعيوب ، يف حني برزت السياسة التجارية االسًتاتيجية كما وصفها 

P.Krugman بتدرج على التجارة اخلارجية  ، من السياسات اليت أثبتت فعاليتها من خالل االنفتاح
 .نيةوعقال

واألفكار بني مؤيد ومعرض ،  اآلراءأما ابلنسبة لعالقة حترير التجارة ابلنمو والتنمية االقتصادية فقد تعددت      
ب يف مصلحة النمو و التنمية االقتصادية مثل التخصص اليت تص حرر التجاريحيث ركز ادلؤيدون على مزاي الت

رأي اخر يتمثل يف األضرار  وادلهارات .... يف حني يرى ادلعارضونوتقسيم العمل و ادلنافسة و تنقل التكنولوجيا 
سيطرة الدول ادلتقدمة على األسواق اليت شنكن أن تنجم عن حترير التجارة على النمو والتنمية االقتصادية مثل 

ات احمللية احمللية وتعريضها للمنافسة الشرسة ،اإلغراق السلعي للمنتجات شلا يساىم يف تعرض الصناعات و ادلنتج
، كما أن قيام بعض الدول ابلقيام بعملية حترير جتارهتا وفتح  ...اخل ارتفاع مستوايت البطالة،للمنافسة الشرسة 

ىذا ما أدى اذل بروز تيار اثلث يرى أسواقها قبل عملية أتىيلها و استعدادىا الالزم يساىم يف عرقلة التنمية ، و 
 بتدرج وعقالنية و اتباع منهج التأىيل قبل التحرير . لكن ة على التجارة اخلارجي بضرورة االنفتاح
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كما تطرقنا يف الفصل الثاين اذل حترير التجارة اخلارجية يف اطار ادلنظمة العادلية للتجارة من خالل ابراز سلتلف     
كان ( اليت  اجلات(ادلسارات اليت ميزت حترير التجارة بدءا من االتفاقيات العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة اجلات 

ذا من خالل جوالت التعريفات اليت تعرقل من حركة وحرية التجارة ، وىمن أىدافها ازالة احلواجز اجلمركية خبفض 
األطراف ، وابنتهاء جولة األورجواي  ظهرت احلاجة اذل منظمة عادلية تتوذل االشراف على ادلفاوضات ادلتعددة 

، ىذا بني الدول  النظام التجاري العادلي دتثلت يف ادلنظمة العادلية للتجارة كاطار يضمن حرية ادلبادالت التجارية
من تطور معدالت النمو االقتصادي، اال أن سياسة التحرير التجاري يف  ورغم ادلزااي اليت عرفها االقتصاد العادلي

اطار ادلنظمة العادلية للتجارة تعرضت النتقادات شنكن ابراز اذنها يف خدمة ىذا التحرير دلصاحل الدول ادلتقدمة 
طاب الكربى على حساب الدول النامية ، ابإلضافة اذل االىتمام ابلتجارة على حساب التنمية ، وسيطرت األق

ىذا ورغم االنتقادات اليت تنسب اذل ادلنظمة ، اال أهنا تعترب اجلهة الوحيدة اليت تتوذل ادارة العادل  على ادلنظمة ...
 .جتاراي و احدى أىم مؤسسات العودلة االقتصادية

 نضمام اجلزائرا خلصت ىذه الدراسة اذل حتليل أثر التحرير التجاري على التنمية االقتصادية يف اطاركما     
من خالل ابراز سلتلف السياسات التجارية اليت عرفت عدة مراحل بدءا من مرحلة الرقابة  ادلنظمة العادلية للتجارة
م واليت دتيزت ابتباع سياسة جتارية مستقلة دتثلت يف رلموعة 3691-3691خالل الفًتة  على التجارة اخلارجية

، مث الرسوم اجلمركية ، ونظام احلصص و التجمعات ادلهنية للشراء  من االجراءات منها الرقابة على الصرف ،و
أين دتيزت ىذه الفًتة ابتباع رلموعة من االجراءات اليت  3696اذل غاية 3693جاءت مرحلة احتكار بدءا من 

تنص على احتكار الدولة لقطاع التجارة من طرف ادلؤسسات اجلزائرية هبدف التحكم يف التدفقات التجارية 
نمية االقتصادية واالجتماعية ، وىذا ما أثر على ادليزان التجاري من خالل ارتفاع الت سياسة علها تسايروج

 الواردات الغذائية و احنصار الصادرات على قطاع احملروقات.

نتيجة الخنفاض أسعار البًتول ، وتفاقم ادلديونية ، وزايدة العجز يف ميزان    3699بعد  األزمة البًتولية سنة      
اجلزائر اذل سياسة ادلدفوعات ، واخنفاض قيمة العملة ، وارتفاع اسعار السلع واخلدمات ادلستوردة ... جلأت 

م واليت 3661اذل  3661جديدة دتثلت يف التحرير التجاري من خالل مرحلتني دتتد ادلرحلة األوذل من سنة 
عرفت مبرحلة التحرير ادلقيد بصدور قانون القرض والنقد ، يف حني عرفت ادلرحلة الثانية مبرحلة التحرير الكلي 

من خالل تنفيذ شروط صندوق النقد الدورل يف اطار مواجهة االختالالت اليت ميزت ىذه  م3661ابتداءا من 
 الفًتة .
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قررت اجلزائر يف اطار حترير جتارهتا اخلارجية  االقتصاد العادلي ، ويف ضل ادلساعي الرامية لالندماج يف     
تطبيق ختفيضات مجركية مبوجب اتفاق التجارة احلرة الذي أجرتو اجلزائر مع االحتاد األورويب ،  كما بدأت 

الرسوم  م بتطبيق االعفاء الكامل على8119اجلزائر اليت انظمت اذل منطقة التجارة احلرة العربية  الكربى سنة 
ويف اطار ، م 8116اجلمركية  والضرائب ذات األاثر ادلتبادل أمام السلع الواردة  من الدول العربية خالل سنة 

مواكبة التطورات العادلية ومسايرة التجارة الدولية وانعاش االقتصاد الوطين سعت اجلزائر لالنضمام اذل ادلنظمة 
و رغم ادلفاوضات اليت قادهتا اجلزائر  م ،3699سنة  ، حيث وضعت ملفا لذلك منذ العادلية للتجارة

منها تلك ادلتعلقة  فشلت يف حتقيق ذلك ، ويرجع ذلك اذل رلموعة من العوامللالنضمام اذل ادلنظمة اال أن 
عدم وجود  واذل عدم وضوح االسًتاتيجية التفاوضية  ابإلضافةبتقدمي تنازالت تتعارض مع السيادة الوطنية ، 

 على و اإلصالحات ببعض القيام يف الفشل جديدة إلعادة النظر يف القطاع الصناعي والزراعي و اسًتاتيجية
مع االحتاد  هبا اجلزائر مرت اليت التجربة خاصة بعد وجود ختوف مع الثاين، اجليل إصالحات رأسها

يف اطار تقييم فعالية سياسة التحرير التجاري على التنمية االقتصادية ضمن مسار انضمام و  اخل،..األورويب.
، واليت اتضح من خالذلا أن اعتماد اجلزائر اذل ادلنظمة العادلية للتجارة قمنا بتحليل مؤشرات النمو والتنمية 

من صادراهتا على احملروقات  الذي يعد ادلصدر الوحيد ادلساىم يف عملية النمو والتنمية ،  %69اجلزائر على 
تستدعي خلق بيئة متكاملة  تتطلب أتىيل اذل ادلنظمة  االنضماموىذا ما رنعل سياسة التحرير يف اطار 

ود وىو حتقيق التنمية االقتصاد اجلزائري لالندماج يف االقتصاد العادلي وىذا بغية الوصول اذل اذلدف ادلنش
 االقتصادية . 

، كما مت االستعانة  عليها لإلجابةعلى االشكالية ادلطروحة مت طرح بعض األسئلة الفرعية  لإلجابة      
صحتها أو نفيها ، فبالنسبة للسؤال األول  ادلتعلق مبفهوم التجارة اخلارجية و أىم  إلثباتببعض الفرضيات 

ثقة عنها وعالقة التحرر التجاري ابلنمو والتنمية االقتصادية ، فقد دتت االجابة النظرايت و السياسات ادلنب
حتوى حترير التجارة اخلارجية يف ضل التطورات مبعنو من خالل الفصل األول ، أما السؤال الثاين ادلتعلق 

نظمة العادلية للتجارة يف االقتصادية العادلية و دور كل من االتفاقية العامة للتعريفات و التجارة )اجلات ( و ادل
إرساء حرية التجارة الدولية فقد مت معاجلتو من خالل الفصل الثاين، وأخري تطرقنا من خالل الفصل الثالث 

االصالحات اليت عرفتها التجارة اخلارجية اجلزائرية من التقييد اذل التحرير و ادلزااي و األىداف اليت شنكن اذل 
ن جراء االنضمام إذل ادلنظمة العادلية للتجارة ابإلضافة أتثري االنفتاح التجاري أن رننيها االقتصاد الوطين م

 على التنمية االقتصادية يف ظل انضمام اجلزائر إذل ادلنظمة العادلية للتجارة .
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سبق شنكن اعتبار االقتصاد اجلزائري اقتصاد مرتبط بدرجة كبرية بصادرات احملروقات اليت  من خالل ما      
يف يبني أن سياسة التحرير التجاري ادلنتهجة  يف حتقيق التوازانت الكربى ، وىذا ما الرئيسيتعترب العامل 

اجلزائر لن تساىم يف حتقيق معدالت دنو اقتصادي وىذا يرجع اذل عدم وجود قيمة مضافة للجهاز االنتاجي 
 اذل االعتماد على قطاع تصديري وحيد وىو احملروقات. ابإلضافة

وبناءا على ىذا فان التوسع يف حترير التجارة اخلارجية وانفتاح اجلزائر على االقتصاد العادلي ، سيؤدي اذل      
،كما أن أتىيل االقتصاد اجلزائري واتباع خلق نوع من الضغط والقيود على مستوى النمو والتنمية االقتصادية 

سيسمح بتسهيل اندماج االقتصاد اجلزائري يف االقتصاد  التوازن بني التقييد و التحرير التجاريمنهجية 
 . العادلي و ىذا ما يسمح بتحقيق ادلكاسب التنموية ادلسطرة 

كما أن االقتصاد اجلزائري لن يستفيد كثري من االنضمام اذل ادلنظمة العادلية للتجارة ابعتبار أن صادرات    
أن الدول  ابإلضافةاق العادلية وتتأثر ابلطلب العادلي ، تتحدد أسعارىا يف األسو اجلزائر عبارة عن زلروقات 

من حجم التجارة العادلية اليت تتم بني الدول ادلتقدمة  %61األعضاء يف ادلنظمة العادلية للتجارة تسيطر على 
من خالل منتجات ذات رأمسال كبري وتكنولوجيا متطورة ، كما أن االقتصاد اجلزائري ال شنكن أن يتأثر خارج 

 كليا.نظمة ابعتبار أن ادلورد الطاقوي ىو مورد اسًتاتيجي ولن يتم االستغناء عنو  ادل

 شنكن التوصل اذل مجلة من النتائج ىي :ويف األخري شنكن 

 التجارة كنتيجة للنمو االقتصادي وليس العكس .تعترب  -
االقتصادي شلا يساعد على دنو الصادرات ادلعتمدة على سياسة التصنيع  يؤدي إذل تطور معدالت النمو  -

 حتقيق التنمية االقتصادية .
انقسمت أراء الباحثني وادلفكرين حول موضوع النمو و التنمية يف ظل حترير التجارة العادلية إذل فريقني   -

رئيسني ، فريق يرى ارنابية حترير التجارة اخلارجية على قضااي النمو والتنمية ،وفريق أخر يري موقفا مضادا 
ضا للموقف االرنايب يربر موقفو ابلسلبيات النامجة عن حترير التجارة اخلارجية ،وفريق اثلث زناول و معار 

 التوفيق بني الرأيني وبرز ىذا الرأي مع بروز العودلة .
يعترب  تعترب ادلنظمة العادلية للتجارة من مؤسسات العودلة االقتصادية وىي اليت تتوذل ادارة العادل جتاراي كما -

 ا كتحول اترسني يف النشاط االقتصادي العادلي .انشاؤى
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دلنظمة  من خالل اجراءات رقابية ، فوفقام يف عودة احلماية التجارية 8119ساذنت األزمة ادلالية العادلية  -
تستمر ابلتصاعد على  2008التجارة العادلية، فإن رلموع اإلجراءات التجارية التقييدية اليت نشأت منذ

 24 إجراء للحماية التجارية، و دل يلغى منها سوى 2146 العام، أضيف فمنذ ذلك .حنو مقلق
إجراء، وقد وصل عدد إجراءات احلماية التجارية اليت وضعت موضع  1638 ،حيث يبلغ عددىا حنو%

 اجراء 168 إذل 2014 لغاية منتصف أكتوبر 2013 التنفيذ خالل الفًتة ادلمتدة من منتصف نوفمرب
 تسمح ابحلرية التجارية اال داخل التكتل نفسو. اليت البروز ظاىرة التكتالت  -
 ، وىذا ما رنعل شروط التبادلاالقتصاد اجلزائري على قطاع تصديري وحيد وىو قطاع احملروقات اعتماد  -

 يف غري صاحل اجلزائر .
خارج ادلنظمة ،وىذا ، اال أهنا التزال لمنظمة العادلية للتجارة ل لالنضمام اجلزائررغم اجملهودات اليت بذلتها  -

 نظرا ذلشاشة اقتصادىا .
م 8131-8111من خالل برانمج االنعاش االقتصادي وبرامج دعم النمو خالل الفًتة ادلمتدة من  -

عن طريق توسعية ذات توجو كينزي ىدفها رفع معدل النمو االقتصادي مالية انتهجت اجلزائر سياسة 
 . خارج قطاع احملروقات التزال ضعيفة اال أن نسبة النموالزايدة يف االنفاق العام 

غياب اسًتاتيجية زلددة ومعلنة للتنمية االقتصادية لقطاعات الصناعة والفالحة واخلدمات للمساذنة يف  -
 خلق قيمة مضافة خارج قطاع احملروقات .

سنلق  ما ان مؤشرات التجارة اخلارجية تبني أن الواردات اجلزائرية مرتبطة أساسا مبداخيل احملروقات وىذا -
 دنوذجا اقتصاداي يناقض دنوذج التصنيع الذي تقوم على أساسو التنمية االقتصادية .

متدنية على مستوى التجارة اخلارجية ،وىذا نظرا الرتباطو مبورد  انفتاحيةيتميز االقتصاد اجلزائري مبؤشرات  -
فاجلزائر تعاين من تبعية كبرية ،  واحد وىو احملروقات على مستوى الصادرات ، أما على مستوى الواردات

 وىذا ما رنعل شروط التنمية غري متوازنة .

 :االقرتاحات 

جتنب ادلرض اذلولندي و الذي يتمثل يف الزايدة الكبرية لإلنفاق ادلمول إبرادات  النفط والغاز ، وىو ما  -
 االنتاج وىذا ما مار ويؤدي اذل حدوث أاثر اقتصادية سلبية ، يف حني لو وجو ىذا االنفاق اذل االستث

 يسمح بتحقيق تنمية اقتصادية .
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 االىتمام ابدلزاي التنافسية بدل الًتكيز على ادليزة النسبية . -
 للتجارة . العادلية ادلنظمة اذل االنضمام رنب أتىيل االقتصاد الوطين  قبل عملية  -
 ضل منافسة عادلية غري متكافئة يفني أساليب التسيري والتنظيم ادلؤسسات الصناعية من خالل حتسأتىيل  -
انضمام اجلزائر اذل ادلنظمة العادلية للتجارة رنب أن يكون وفق أىداف مسطرة واسًتاتيجية واضحة ان  -

 مراعاةشلارسات تضر ابالقتصاد الوطين ، كما رنب  نتيجة ضغوط أو أو لآلخرينادلعادل وليس رلرد تقليد 
  ىشاشة االقتصاد الوطين و ظروف ادلنتوج اجلزائري .

 االنفتاح على التجارة الدولية بتدرج و عقالنية. -
 عدم االفراط يف حترير ادلبادالت التجارية . -
 التأىيل قبل التحرير . -
اقتصادايت العديد من  ترقية ادلؤسسات الصغرية و ادلتوسطة و ادلساعدة على إنشائها ابعتبارىا أساس -

 الدول ادلتقدمة.
من التجارة العادلية،  %81قطاع اخلدمات الذي يشكل اليوم أكثر من ابجلانب الفالحي و  الىتمام -

   خاصة اخلدمات ادلصرفية، خدمات النقل، االتصاالت، التكنولوجيا، السياحة...اخل. 
 .ضرورة تنويع الصادرات و ىذا لتجنب التذبذابت احلاصلة على مستوى أسعار البًتول  -
ضرورة االىتمام ابلرفع من معدالت النمو القطاعية لتحقيق مستوى من النمو يساىم يف حتريك عجلة  -

 التنمية االقتصادية .
واألدمغة اليت كلفت ضرورة االستثمار يف اجلانب البشري والعمل على إعادة استقطاب الكفاءات  -

 .ىجرهتا أمواال ابىضو
أتىيل االقتصاد اجلزائري واتباع منهجية التوازن بني التقييد و التحرير التجاري سيسمح بتسهيل اندماج  -

 االقتصاد اجلزائري يف االقتصاد العادلي و ىذا ما يسمح بتحقيق ادلكاسب التنموية ادلسطرة .
ارج احملروقات و زلاولة حترير جتاري حذر للسوق احمللية ، دل يتم رغم جهود اجلزائر يف دعم الصادرات خ -

حتقيق معدالت دنو خارج قطاع احملروقات ،ودل يتم حىت حتقيق اكتفاء ذايت لقطاع معني من القطاعات 
قامت اجلزائر ابالنضمام  ، فماذا لو 8131-8111االقتصادية ،وىذا رغم الطفرة النفطية خالل الفًتة 

 ؟اذل ادلنظمة العادلية للتجارة وألغت الدعم ادلوجو لالقتصاد الوطين 
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 أفاق البحث :

 ىذه الدراسة  وقصد ترك اجملال مفتوحا للبحث شنكن اقًتاح ادلواضيع األتية :يف اطار 

 .التنمية الصناعية أثر التحرير التجاري على  -
 احملروقات على رفع معدل النمو االقتصادي .ثر تنويع الصادرات خارج قطاع أ -
 أثر التحرير التجاري على تنافسية ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة . -



 ق ائمة المراجع
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 امللخص :

نضمام املرتقب الارجية على التنمية االقتصادية يف ظل أثر حترير التجارة اخلا دراسة يهدف هذا البحث إىل   
ر بني حتدايت التحريالتجارة اخلارجية  إىلالنظري  اجلانبالتطرق يف حبيث مت املنظمة العاملية للتجارة ، إىلللجزائر 

من  وذلكلتحرير التجاري يف ظل املنظمة العاملية للتجارة ،تطور ا تناول أيضا كما متومتطلبات التنمية االقتصادية،
 حنو حترير التجارة العاملية.خالل رصد أهم التوجهات العاملية املعاصرة 

يف ظل انضمام  على التنمية االقتصادية تحرير التجارة اخلارجيةاملتوقعة ل اآلاثرتحليل ب قامتدراسة هذه ال   
سياسة التحرر التجاري على  االجيابية و السلبية  املتمخضة عن اآلاثر تحيث تناول، املنظمة العاملية  إىلاجلزائر 

ديناميكية حترير  إزاءتعارض املواقف  النتائج اليت توضح أسباب إىلاالقتصاد الوطين ، ليخلص البحث  أداء
املرتكز على الريع الطاقوي ) املرض  التنمويسار املوضعف ، املنظمة العاملية للتجارة من جهة إطارالتجارة يف 
 . من جهة أخرىاهلولندي (

أداء االقتصاد  ،املنظمة العاملية للتجارة،  متطلبات التنمية االقتصادية التجارة اخلارجية، الكلمات املفتاحية:
 .الوطين

: Résumé    

L’objectif de cette recherche est d’étudier l'impact de la libéralisation du commerce extérieur 

sur le développement économique à la lumière de l'adhésion  attendue de l’Algérie à 

l'organisation mondiale du commerce. 

La partie théorique est consacrée à la libéralisation du commerce extérieur entre les défis et 

les exigences du développement économique, a également abordé l’évolution de la 

libéralisation de commerce dans le cadre de l'organisation mondiale du commerce à travers 

les grandes tendances mondiales contemporaines en matière de la libéralisation du commerce 

mondial. 

Cette étude cherche aussi à analyser les effets attendus de la libéralisation du commerce 

extérieur sur le développement économique à la lumière de l'adhésion de l'Algérie à 

l'organisation mondiale, où nous avons abordé les effets positifs et négatifs qui ressortent de 

la politique de libéralisation du commerce sur la performance de l'économie nationale. 

Les résultats montrent que les causes de distinction des points de vue vis à vis la dynamique 

de la libéralisation de commerce dans le cadre de l'organisation mondiale du commerce d'une 

part, et la faiblesse du chemin de développement basé sur la recette pétrolière (maladie 

hollandaise) d'autre part. 
, les exigences du développement économique extérieur, : Commerce Mots clés   

l'organisation mondiale du commerce, la performance de l'économie nationale. 


