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اإلهــداء  

 : أهدي هذا العمل إلىـ

روح أبً الغالٌة الذي طالما تمنى أن أصل إلى أعلى  

  ...المراتب العلمٌة

أمً، حفظها اهللا، رمز الطهر والحنان، أعز إنسان على أرض الوجود ، 

والتً ّ كانت لً أماً و أباًفً نفس الوقت وكانت لً سنداً بدعواتها 

وتشجٌعاتها، والتً أعطت ولم تأخذ، و كان لها الفضل الكبٌر فً قطف 

هذه الثمرة، أخوتً وأخواتً، جمٌع أفراد عائلتً، كل أصدقـائً و 

زمالئً، كل أساتذتً وزمالئً فً مدرسة الدكتوراه، كل من ساهم فً 

 .هذا البحث ولو بكلمة تشجٌع، كل هؤالء أهدي هذا العمل المتواضع
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 مقدمة 
 

قدرات ، امتيازاتوشليزاتو ،خصائص ك سنتطرؽ يف ىذا الفصل إذل التعريف دبؤسسة ميناء مستغازل،      
.  كادلعاجلة بو، ادلنشآت ادلتخصصة بواالستقباؿ

أىم كظائف مؤسسة  احلمولة، استقباؿ السفينة كالتسهيالت ادلينائية، استقباؿ     كما سنحاكؿ التطرؽ إذل 
. احلركة التجارية دبيناء مستغازلالشحن كالتفريغ عند كصوؿ السفينة، 

 انعكاساتوربديات اليت تواجو ادليناء ك اليت ربد من تنمية التجارة اخلارجية بو،      إضافة إذل اإلحاطة باؿ
      .ادلشاريع ادلستقبليةشاكل ميناء مستغازل، ك السلبية، ك ـ
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  . ماهية مؤسسة ميناء مستغانم:المبحث األول

، قدرات اإلستقباؿ ك شليزاتو ،خصائصو ك إمتيازاتو      سنتطرؽ يف ىذا ادلبحث إذل التعريف دبيناء مستغازل، 
. ادلعاجلة بو، ك منشآتو ادلتخصصة

.  التعريف بمؤسسة ميناء مستغانم:المطلب األول
 التعريف بادلؤسسة، مهاـ ك أىداؼ نشأة ادليناء، نشأة مؤسسة ميناء مستغازل،:      سنتطرؽ يف ىذا ادلطلب إذل

. ادلؤسسة ك اذليكل التنظيمي دلؤسسة ميناء مستغازل
: نشأة الميناء-1

 القراصنة استخدمو كالرأس البحرم خلركبة ،رلصال مند     ألنو كاف خليجا صخريا حاّدان ؽلتّد بُت الرأس البحرم 
 ". مستغازل"كمن ىنا ُسّيت ادلدينة ". مرسى الغنائم"ـ بػ 1833 الغنائم، ُسمّي ميناء مستغازل فيما قبل ـلالقتسا

 مًت حبلوؿ سنة 325 إذل امتداده مًت ليصل 80ـ، أنشئ أّكؿ رصيف للميناء بطوؿ 1848     يف سنة 
.  ـ1881

ـ، كبعد ثالث سنوات من ذلك أعلن عنو مشركعا ذا منفعة 1882 أّكؿ مشركع لتهيئة ادليناء يف سنة انطلق     
 .عامة 

 . دبيالد أكؿ حوض للميناء انتهتـ 1904ـ ك 1890     تلت ذلك أعماؿ هتيئة ضخمة بُت 
 430ـ، مّت إنشاء احلوض الثاين برصيف طولو 1941     بعد بناء كاسرة األمواج اجلنوبية الغربية للميناء سنة 

 .ـ1959ـ كبداية 1955مًت فيما بُت هناية 
من  أساسيا اليـو جزء      منذ ذلك احلُت يتم تطوير ادليناء دبا يتماشى مع متطلبات ادلنطقة، حيث أصبح يشكل

 التجارة يف تشارؾ الكربل اليت الصناعات من بالنسبة للعديد ضركرم كىو يف ادلنطقة بالنقل اخلاصة التحتية البنية
متعددة  نقل أركقة عرب ادلستلمُت النهائيُت من مقربة اخلدمات رلموعة من استحداث يشجع أنو إذ. الدكلية
 .األظلاط

: نشأة مؤسسة ميناء مستغانم-2
اخلدمات التجارية ك خدمات الصيد البحرم، كتشرؼ على تسيَته :      يقدـ ميناء مستغازل نوعُت من اخلدمات
، أنشأت يف   EPE/ EPM/ Spa، شركة ذات أسهماقتصاديةمؤسسة ميناء مستغازل كىي مؤسسة عمومية 

 أكت 14 الصادر بتاريخ 287- 82إطار إصالح النظاـ ادلينائي اجلزائرم دبقتضى ادلرسـو التنفيذم رقم 
. ـ 1982
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ـ، اخلدمات كالتجهيزات اخلاصة بالديواف الوطٍت 1982 من شهر نوفمرب ابتداء ،     كرثت مؤسسة ادليناء
، ككذلك تلك اخلاصة بالشركة الوطنية للشحن كالتفريغ ادلنحّلة أيضا (ONP)للموانئ ادلنحّل 

(SONAMA) كما أسندت إليها من جهة أخرل مهاـ القطر ادلوكولة فيما قبلم للشركة الوطنية للمالحة ،
(CNAN)   .

:      فأصبح دكرىا منوطا دبا يلي
تسيَت أمالؾ الدكلة ادلينائية كاإلنشاءات اخلاصة كاستغالؿ كتنمية ادليناء؛ -1
. إحتكار خدمات الشحن كالتفريغ، القطر كاإلرساء-2

 على غرار ادلؤسسات اليت االستقالليةـ شّقت مؤسسة ميناء مستغازل طريقها ضلو 1989 فيفرم 29     يف 
 يف كضعيتها ادلالية، حيث مت ربويلها دبوجب عقد موثق من شركة عمومية ذات طابع استقراركشفت عن 

 دج ربت احليازة الكاملة 25.000.000 إذل شركة عمومية اقتصادية، شركة ذات أسهم رأس ماذلا اجتماعي
 B.88.01، ربمل للسجل التجارم رقم SOGEPORTS" ادلوانئ"لشركة تسيَت مساعلات الدكلة 

 12 الصادرة بتاريخ 04-88 ك 03-88 ك 01-88كزبضع للقانونُت التجارم كادلدين طبقا ألحكاـ القوانُت 
 الصادر 101-88 ادلؤسسات، كطبقا للمرسـو الستقاللية، كادلتضمنة للنصوص التنظيمية 1988جانفي  
 177-88ـ، كادلرسـو  1988 مام 16 الصادر بتاريخ 119- 88ـ، كادلرسـو 1988 جانفي 12بتاريخ 

. ـ1988 سبتمرب 28الصادر بتاريخ 
: التعريف بالمؤسسة-3

             اتعريف بادلؤسسة:     ؽلكن إغلاز تعريف مؤسسة ميناء مستغازل يف النقاط التالية
 . مؤسسة ميناء مستغازل:  ادلؤسسةاسم- 1
. ، شركة ذات أسهماقتصاديةمؤسسة عمومية : النظاـ القانوين للمؤسسة- 2
" ادلوانئ" دج ربت احليازة الكاملة لشركة تسيَت مساعلات الدكلة 000 000 500: االجتماعيرأس ادلاؿ - 3

SOGEPORTS. 
          أكت 14 الصادر بتاريخ 287- 82ـ دبقتضى ادلرسـو التنفيذم رقم 1982 أكت 14: تاريخ التأسيس- 4

 . ـ1982
 . ـ1989 فيفرم 29:  ادلؤسسةاستقالليةتاريخ - 5
 .27000 مستغازل 131:   ص برصال مندالطريق الرئيسي إذل : االجتماعيادلقر - 6
 .موالم زلمد: اسم كلقب ادلدير العاـ- 7
 .12 / 33.01.11 (045): اذلاتف- 8
 .33.01.15 (045): .فاكس- 9
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 .www.port-mostaganem.dz: ادلوقع على اإلنًتنت- 10
مشاال ك ° 56ك° 35يقع ميناء مستغازل يف اجلهة الشرقية خلليج أرزيو بُت خطي عرض ادلوقع اجلغرايف - 11

. شرقا° 05ك° 00خطي طوؿ 
: مهام و أهداف المؤسسة- 4
: مهام مؤسسة ميناء مستغانم- أ

:      ؽلكن إغلاز مهاـ مؤسسة ميناء مستغازل يف النقاط التالية
 كتطوير ميناء مستغازل؛ استثمار- 
 اآلالت كاإلنشاءات ادلينائية؛ استغالؿ- 
إصلاز أعماؿ صيانة كهتيئة كربديث للبٌت ادلينائية الفوقية؛  - 
إعداد برامج بناء كصيانة كهتيئة للبٌت ادلينائية التحتية بالتعاكف مع الشركاء اآلخرين؛ - 
مباشرة عمليات الشحن ك التفريغ ادلينائية؛ - 
مزاكلة عمليات القطر، القيادة، اإلرساء كغَتىا؛ - 
القياـ بكل العمليات التجارية، ادلالية، الصناعية، كالعقارية ذات الصلة ادلباشرة أك غَت ادلباشرة دبوضوع - 

 .مؤسسة ميناء مستغازل
: أهداف ميناء مستغانم- ب

:      ؽلكن إغلاز أىداؼ مؤسسة ميناء مستغازل يف النقاط التالية
تأمُت أحسن الظركؼ لعبور البضائع من حيث ادلّدة الزمنية، النوعية، احلماية كالسعر؛ - 
؛     (كسائل عبور كمعاجلة كزبزين ذات كفاءة عالية)تقدمي تسهيالت حقيقية - 
 كوف اآلذاف الصاغية الىتمامات ادلتعاملُت االقتصاديُت؛ - 
 تسيَت أمالؾ الدكلة؛- 
 تسيَت االستثمار ك تطوير ميناء مستغازل؛- 
 استغالؿ الوسائل ك التجهيزات ادلينائية؛- 
 تنفيذ أشغاؿ الصيانة ك التهيئة ك ذبديد البنيات الفوقية للميناء؛- 
 إصدار برنامج أشغاؿ الصيانة ك التهيئة ك خلق بنيات مينائية بالتنسيق مع متعاملُت آخرين متخصصُت؛- 
 تنفيذ عمليات الشحن ك التفريغ ك التشوين ادلينائية؛- 
 اخل؛...تنفيذ عمليات القطر ك اإلرشاد ك الرسو- 
تنفيذ كل العمليات التجارية،ادلالية، الصناعية، ك العقارية ادلرتبطة بصفة مباشرة ك غَت مباشرة باذلدؼ - 

. االجتماعي

http://www.port-mostaganem.dz/
http://www.port-mostaganem.dz/
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:  الهيكل التنظيمي-5
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.  ميناء مستغانمامتيازاتمميزات ،خصائص و : المطلب الثاني
 :     ؽلكن إغلاز شليزات ك خصائص مؤسسة ميناء مستغازل يف النقاط التالية

موقع جيو إسًتاتيجي ىاـ؛ - 1
 كالية؛ 12كفرة طرؽ مواصالت ضلو منطقة خلفية تتألف من - 2
زلطات رسو متخصصة لسفن األداء لتأمُت اخلطوط البحرية ادلنتظمة؛ - 3
إنشاءات متخصصة دلعاجلة ناقالت احلبوب، السكر، اخلمور كناقالت الزفت؛ - 4
قدرات زبزين مغطاة كغَت مغطاة؛ - 5
محاية جيدة للبضائع؛ - 6
؛ (السكة احلديدية، الطريق األرضي كادلساحلة الوطنية)تنوع طرؽ تسليم البضائع - 7
 بٌت فوقية كذبهيزات كفق طموح ادلتعاملُت االقتصاديُت؛- 8
 إطارات كعماؿ مهيئوف كمدربوف على عمليات الشحن كالتفريغ؛- 9

.  أياـ 7/ أياـ7 سا ك 24/ سا24: ساعات عمل متواصلة- 10
 

:  ادليناء فهيامتيازات      أما عن 
      كجود ميناء مستغازل يف منطقة فالحية بُت كىراف، أرزيو كاجلزائر العاصمة، فهو يعترب من جهة منفذا طبيعيا 

، كمن جهة أخرل يعترب .....مستغازل، شلف، غليزاف، معسكر، تيارت، تيسمسيلت، سعيدة، : لعدة كاليات
. (....األغواط، غرداية، بشار، عُت الصفراء، )ملتقى ألىم الطرؽ ادلؤدية إذل اجلنوب اجلزائرم 

 
 (طرؽ معبدة كسكك حديدية)     كذلك فإف ميناء مستغازل يقع يف زلور تتقاطع فيو أىم شبكات ادلواصالت 

من كإذل سلتلف مناطق الوطن، كاليت تعترب شريانا حيويا لتنمية ادلشاريع الصناعية كالتجارية فهو موصوؿ بشبكة 
، كما أنو يوفر إمكانية الوصل (زلطة الفرز)احملمدية – السكك احلديدية عن طريق السكة احلديدية مستغازل 

اجلنوب ) مباشر مع منطقتو اخللفية اتصاؿبالشبكة احلديدية مع كالية تيارت دكف ادلركر باحملمدية، دبا يضعو يف 
، كىذا من أجل نقل سلتلف السلع كالتجهيزات ادلوجهة إذل الشركات (كاجلنوب الغريب للجزائر إذل غاية سبنراست

. الوطنية كاألجنبية ادلتخصصة يف التنقيب عن البًتكؿ اليت تنشط يف اجلنوب اجلزائرم
 

 مًت خطي داخل 885 4 األخرل اليت  سبيز ميناء مستغازل ىي كجود شبكة طريق بطوؿ االمتيازات     كمن 
. ادليناء، تربطو مباشرة بالطرؽ الوطنية لشرؽ كغرب كجنوب اجلزائر كىذا دكف ادلركر بوسط مدينة مستغازل
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 كالية يمعدَّاف 12ادلوقع اجليو إسًتاتيجي دليناء مستغازل، كالشبكة الطرقية اليت تربطو مع منطقتو اخللفية ادلتكونة من 
. ، كما أنو يوفر دلستعمليو أحسن اخلدمات بأقل تكلفةامتيازات من االقتصاديُتمن أىم ما يقدمو ادليناء دلتعامليو 

 
     األداء اجليد كادلتواصل للخدمات ادلينائية من حيث اإلنتاجية، ادلردكدية، معدالت الشحن كالتفريغ، قصر مدة 

 ميناء مستغازل من قبل عدد كبَت من ادلتعاملُت اختيارادلكوث يف ادليناء، كاحملافظة اجليدة للبضائع يفسر 
 .   كرلهزم السفن من سلتلف اجلنسياتاالقتصاديُت

 
.  والمعالجةاالستقبالقدرات : المطلب الثالث

:  ك ادلعاجلة فيما يلياالستقباؿ     تتلخص قدرات 
ـ؛  1830بطوؿ : كاسرة األمواج-1
ـ؛  12ـ كعمق 100مشارل غريب بعرض : ادلدخل البحرم للميناء-2
: األحواض-3

        
ػلتوم على ) ـ 8,17 ـ ك 6,77 ىكتار كعمق يًتاكح بُت 14دبساحة مائية تقدر بػ : احلوض األكؿ- أ

؛ ( زلطات رسو06
ػلتوم ) ـ 8,22 ـ ك 6,95 ىكتار كعمق يًتاكح بُت 16دبساحة  مائية تقدر بػ : احلوض الثاين - ب

.  ( زلطات رسو04على 
                                                                                                                                             

:  مًت خطي مقسمة كما يلي1296 زلطات رسو بطوؿ كّلي يصل إذل 10ربوم :  األرصفة-4
؛ (0احملطة ) مًت خطي 117:  الرصيف الشمارل الشرقي-أ

؛ (3 ك 2، 1احملطة ) مًت خطي 412: رصيف ادلغرب-ب
؛ (2 ك 1احملطة اجلديدة ) مًت خطي 217: الرصيف اجلديد-ج
؛  (5 ك 4احملطة  ) مًت خطي 270: االستقالؿرصيف -د
(. 7 ك 6احملطة  ) مًت خطي 280:    الرصيف اجلنويب الغريب-ق

 
.  التجارماالستخداـ ذات 2 ـ000 65حيث  2 ـ000 69دبساحة كلية تقدر بػ :  أرضية التخزين-5
.  سيارة500 4 تصل إذل استيعاب كقدرة 2 ـ000 60دبساحة : مرأب السيارات-6
 . حاكية سنويا000 15 كقدرة معاجلة 2 ـ000 15دبساحة : مرأب احلاكيات-7



دراسة ميدانية لمؤسسة ميناء مستغانم                                                           الفصل الثالث   

 

 58 

 .للخدمات التجارية 2 ـ5950، توظف 2 ـ950 8 سلزف دبساحة 16عددىا : ادلخازف-8
 :طرؽ ادلواصالت-9

 مًت خطي؛ 4885: الطريق األرضي-أ
كل األرصفة رلهزة خبطوط سكة حديدية متجددة تستخدـ مؤقتا ) مًت خطي 3747: السكة احلديدية-ب

.  (....لنقل احلبوب، األنابيب ادلعدنية، ثفل قصب السكر 
 
 

.  المنشآت المتخصصة: المطلب الرابع
:      ؽلكن إغلاز الوحدات ادلتخصصة فيما يلي

:  وعبور الزفتاستقبالوحدات -1
  طن؛4200ذات سعة إمجالية تقدر بػ  (أحواض)رلهزة بثالث أكعية : NAFTAL-أ

  طن؛000 5ذات سعة إمجالية تقدر بػ  (حوضُت)رلهزة بوعائُت : Sarl Bitumes Ouest- ب
.  طن000 5ذات سعة إمجالية تقدر بػ  (حوضُت)رلهزة بوعائُت : Sarl HA. C.E- ج

 
:  وعبور الحبوباستقبالوحدات - 2

 طن 300كىي رلّهزة دبضختُت متحركتُت دبعدؿ ضّخ   طن،000 30سعتها : UCA O.A.I.C- أ
 ساعة لكل منهما؛/احلبوب من
 18000رلهز بثالثة صوامع ذات سعة إمجالية تقدر بػ: Spa Comptoir du Maghreb- ب
. طن

 
 : وعبور السكر األحمراستقبالوحدات - 3

     Spa SORASUCRE (Groupe Ouest Import) : طن 000 16 تقدر بػ استقباؿسعة 
.  طن سنويا000 150من السكر غَت ادلوضب كقدرة العبور تصل إذل 

 
. التجارة البحرية على مستوى ميناء مستغانم: المبحث الثاني

 
 احلمولة، أىم كظائف مؤسسة استقباؿ السفينة كالتسهيالت ادلينائية، استقباؿ     سنتطرؽ يف ىذا ادلبحث إذل 

 .الشحن كالتفريغ عند كصوؿ السفينة، احلركة التجارية دليناء مستغازل كصادرات ككاردات ميناء مستغازل
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.  السفينة والتسهيالت المينائيةاستقبال: المطلب األول
:      تتمثل إجراءات استقباؿ السفينة كالتسهيالت ادلينائية ادلقدمة فيما يلي

 
 : السفينةاستقبال- 1

     يقـو رلهز السفينة أك شلثلو أم الرباف بتقدمي ادلعلومات التقنية اخلاصة بالسفينة كالبضاعة للوسيط البحرم يف 
 أياـ قبل كصوؿ السفينة إذل ادليناء، عن طريق الفاكس أك الراديو لضماف 3 ساعة على األكثر، أم خالؿ 72

 . للسفينة يف أحسن الظركؼاستقباؿأحسن 

     كيف حالة عدـ تقدمي كل ادلعلومات حوؿ السفينة كزلتوياهتا، فال يسمح ذلا بدخوؿ ادليناء حىت كإف كانت يف 
. عرض البحر

 
:       كتتمثل ادلعلومات التقنية اخلاصة بالسفينة كالبضاعة فيما يلي

طوؿ، عمق، عرض كراية السفينة؛ - أ
طبيعة ككزف البضاعة، الوزف اإلضايف كاالمجارل، كميناء الشحن، كىذا لغرض ربديد احلقوؽ مقابل اخلدمة - ب

. اليت تقدمها مديرية القيادة للسفينة
 
: شروط رسو السفينة- 2

 :          تتلخص شركط رسو السفينة فيما يلي

غلب على كل سفينة أف تكوف مرفقة جبهاز تأمُت السفينة، يعرؼ جبهاز احلماية، كىي مكلفة بالتعويضات - أ
نتيجة إلحداث ضرر دبرافق ادليناء؛ 

 :غلب إحضار الوثائق الضركرية للسفينة منها- ب
بطاقة تعريف السفينة ربتوم على اسم السفينة، رقم تسلسلها، اسم صاحب السفينة أك ككيلو، محولة - 

اخل؛ ...السفينة 
اخل؛ ...الفاتورة التجارية اليت تنص على قيمة البضاعة، نوع البضاعة ك كميتها - 
؛ (نسخة أصلية) تنص على كل البضاعة ادلوجودة على منت السفينة conaissementكثيقة تسمى - 
ىي كثيقة خاصة بالبضاعة تسمح لوكيل السفينة بتمريرىا إذل اجلمارؾ  :carco manifestكثيقة - 

لتمكنها من االستفادة من رخصة تفريغ البضاعة يف ادليناء ادلنصوص عليو يف العقد؛ 
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 كىي كثيقة شحن تستعمل من طرؼ مستخدمُت مؤىلُت للتفريغ، تنص ىذه carco planكثيقة - 
الوثيقة على حجم البضاعة، كيفية كضعها على منت السفينة؛ 

تنص ىذه الوثيقة على اخلسائر الناذبة عن عملية الشحن، أك كجود امتياز : mates receptكثيقة  - 
. أم أف البضاعة دل تتضرر كىي جاىزة للتفريغ

     على أساس ادلعلومات ادلقدمة يقـو الوسيط البحرم بإعداد الفاتورة ادلبدئية، كاليت تتضمن أسعار كمصاريف 
: العمليات ادلقدمة من طرؼ مديرية القيادة كاليت من أعلها

 
 :القيادة واإلرشاد- 1

 تؤمِّنو مديريةم قيادة ادليناء بثالثة سفن قيادة       أم قيادة السفينة من بوابة ادليناء اذل الرصيف ادلخصص للسفينة،
 . سا24/  سا 24ك َزْكَرقي إرساء 

: القطر- 2

     كيتمثل يف دفع أك جر السفينة عن طريق سفن القطر، كىي ذات قوات سلتلفة تتغَت حسب كزف السفينة، 
. كذلك من أجل توقيفها يف مركز الرصيف

: األسطوانات المطاطية- 3

.  بالرصيفاالحتكاؾ     كىي عبارة عن عجالت مطاطية سبنع السفينة من 
 
: ربط السفينة- 4

. ارذباذلا     كىي عملية شد السفينة حبباؿ موصولة من السفينة إذل رصيف ادليناء دلنع 
 .أتعاب التصريح بالحمولة- 5

 .حقوق الترصفة- 6

 :مصاريف تأدية الخدمات- 7

 :     كاليت تتمثل يف
احلموالت كالتسبيقات اليت تقدـ للرباف، ككذلك ادلصاريف الناذبة عن استعماؿ اذلاتف أك الفاكس؛ - أ

مصاريف تزكد السفينة بالوقود كادلياه الصاحلة للشرب؛ - ب
. ادلصاريف الناذبة عن القياـ بالفحوصات الطبية لطاقم السفينة- ج
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: الحراسة-8
     تكوف حراسة السفينة إجبارية إذا كانت ربمل بضائع خطَتة، أما بالنسبة للسفن األخرل فحراستها إختيارية، 

. تكوف بطلب من رباف كككيل السفينة اجملهز أك شلثلو
 

     كيف إطار التعامل مع السفينة يقـو الوكيل البحرم بإرساؿ عوف إذل السفينة، كذلك لتلبية مجيع طلبات الرباف 
. يف إطار ما ىو متفق عليو يف العقود

 
كتكوف غَت هنائية، كقابلة ألف تكوف موضوع  (الدكالر األمريكي)     إف الفاتورة ادلبدئية مقدرة بالعملة الصعبة 

يسدد اجملهزكف األجانب مبلغ الفاتورة يف حالة قبوذلا بالدكالر األمريكي، . التفاكض بُت اجملهز كمديرية قيادة ادليناء
/ دكالر)كبالدينار اجلزائرم من طرؼ اجملهزين اجلزائريُت، كذلك بعد ربويل قيمة الفاتورة طبقا دلعدؿ سعر الصرؼ 

 يوما اليت تلي 30اليومي بإشعار من طرؼ البنك ادلركزم دلؤسسة ميناء مستغازل، كأجل التسديد ال يتجاكز  (دينار
.  الفاتورةاستقباؿ

     كما أف الفاتورة ادلبدئية ترسل إذل الرباف، فإذا سبت ادلوافقة عليها من طرؼ اجملهز أك الرباف يتم إجراء 
 غلمع كل من الوسيط البحرم، الذم مت اختياره لتأدية اخلدمة لصاحل رلهز السفينة، كمقاكؿ الشحن اجتماع 

 السفينة يف أحسن الستقباؿ كالتفريغ، أم مؤسسة ميناء مستغازل، ك مديرية القيادة قصد التحضَت اجليد 
. الظركؼ، كيتم ذبديد ادلوافقة على الفاتورة ادلبدئية على أساس تقدير كقت الوصوؿ الذم يبعثو الرباف للوسيط

، كاللجنة بدكرىا تضم :      كيضم ىذا االجتماع جلنة تنظيم السفن على مستول مديرية القيادة كل يـو
 

شلثل عن مؤسسة الشحن كالتفريغ يعمل على إعطاء رأيو حوؿ تنظيم عملية التفريغ كالوسائل ادلادية - 
 كالبشرية ادلستعملة ذلذا الغرض؛

 شلثل عن اجلمارؾ؛- 

 شلثل عن شرطة احلدكد؛- 

شلثل عن الوسيط البحرم كالذم يقـو بإحضار الوثيقة اليت ربتوم على اخلصائص التقنية للسفينة كنوعية - 
 كطبيعة ككزف البضاعة؛

 .شلثل عن الدائرة التجارية مهمتو إحضار كثائق تثبت حالة التوازف- 
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 ربديد الرصيف الذم سوؼ ترسو فيو السفينة كذلك دبراعاة طوؿ، عرض كعمق االجتماع     كيتم خالؿ ىذا 
السفينة، ككذلك اآلالت اليت سوؼ تستخدـ يف عملية التفريغ كذلك تبعا لنوعية البضاعة كحجمها، كعدد 

. السفن القاطرة اليت سوؼ تستخدـ يف جر السفينة
 

     عند رسو السفينة بادليناء غلب على رباف السفينة أك شلثلو القانوين، أم ككيل السفينة كاحلمولة أف يكوف على 
:  لتقدمي الوثائق التالية إلدارة اجلمارؾ، كذلك لتمكينها من شلارسة مراقبتهااستعداد

 
 يومية السفينة؛- 

بياف احلمولة؛ كيكوف على شكل تصريح يتضمن البيانات الضركرية للتعرؼ على كزف الطركد كعددىا - 
كعالمتها كأرقامها كنوع البضاعة ككزهنا اإلمجارل كمكاف شحنها، كغلب أف يكوف بياف احلمولة موقعا من 

طرؼ رباف السفينة، كما غلب على رباف السفينة أك على شلثلو القانوين أف يقدـ ما يلي إذل مكتب اجلمارؾ 
 : ساعة اليت تلي كصوؿ السفينة إذل ادليناء24خالؿ 

 بياف احلمولة من مؤمن السفينة كأمتعة البحارة كسلعهم؛- 

 بياف احلمولة ادلعدة للتفريغ يف اإلقليم اجلمركي؛- 

 .كل الوثائق األخرل اليت تطلب من طرؼ اإلدارة كاليت ىي ضركرية لتنفيذ مهامها- 

     لإلشارة غلب تقدمي احلمولة حىت كإف كانت السفينة فارغة، كيوزع ىذا البياف على ثالث متعاملُت يف ادليناء 
: ىم

 نسخة دلؤسسة الشحن كالتفريغ؛- 

 نسخة لوكيل السفينة أك احلمولة؛- 

 .نسخة إلدارة اجلمارؾ- 
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.  الحمولةاستقبال: المطلب الثاني
 

     إف البضاعة ادلستوردة عند كصوذلا إذل ادليناء يكوف ىناؾ أشخاص ينتظركف كصوذلا، كمثاؿ عن ذلك دبيناء 
 ، إذ يعتربكف دبثابة أمُت MTA ,GEMAI ,NASHCO: مستغازل صلد ادلؤسسات الوكالء اآلتية

احلمولة، كككيل عن ادلرسل إليو، فيقوموف بإجراءات التفريغ كدفع أجرة النقل، مث تسليمها للمرسل إليو، حبيث يقـو 
الوكيل بتفقد البضاعة من حيث الشكل، كعدد الطركد، كالوزف كالكمية، كىذا لَتل إذا كانت مطابقة للبيانات 

الواردة يف سند الشحن، كما أنو يقـو باحملافظة على البضاعة بعد تفريغها، كحراستها حىت تدخل يف حيازة ادلرسل 
 تلفا أك عيبا يف البضاعة عند تسلمها كجب عليو أف يشعر ادلرسل إليو حبالة البضاعة اكتشف، فإذا (ادلوكل )إليو 

لرفع دعول يف الوقت كاآلجاؿ احملددة قانونيا، كيستحق ككيل احلمولة أجرا عن ككالتو، يكوف ىذا األجر زلددا 
. بنسبة مئوية من كزف كطبيعة البضاعة

 
  .أهم وظائف مؤسسة الشحن والتفريغ عند وصول السفينة: المطلب الثالث

 
:       عند كصوؿ السفينة ك رسوىا يف ادليناء يقـو الوسيط بإعداد سند التشغيل يبُت فيو ما يلي

. اسم السفينة، اسم الرصيف، تاريخ كساعة دخوؿ السفينة، طبيعة البضاعة ادلعدة للتفريغ، طلب فرؽ عمل- 
:      بعد دراسة ىذا السند من طرؼ مؤسسة التفريغ تضع ىذه األخَتة ربت التصرؼ

فرؽ العمل كىم عماؿ ادلوانئ؛ - 
. رئيس ادلخزف كرئيس القطاع-  

 
.      توزع الوسائل ادلستعملة يف التفريغ كذلك حسب نوعية كطبيعة السلع

 
     كقبل البدء يف عملية التفريغ يقـو رئيس ادلخزف دبراقبة البضائع ادلستوردة، كيتعرؼ على مدل مطابقتها للعقد 
كمواصفات التصريح بالبضائع، أم يقـو دبقارنة البضاعة مع البيانات ادلوجودة على بياف احلمولة، يتم بعد ذلك 

 : حاالت3التفريغ ربت رقابة مجركية مع مراعاة نوعية كحجم البضائع ادلنزلة، كيتم تفريغ البضاعة حسب 
 

 : الحالة األولى
.      كضع البضاعة على العربة الناقلة مثل عملية تفريغ السكر، كسلتلف البضائع اليت ؽلكن مجعها يف أكياس
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: الحالة الثانية
. اخل...ادلواد احلديدية، آالت التجهيز:      كضع البضاعة على الرصيف مثل

 
: الحالة الثالثة

     كضع البضاعة يف ادلخازف مباشرة، كىذا يعتمد على كجود ادلنشآت ادلتخصصة، مثل سلزف احلبوب حيث يتم 
ضخ احلبوب مباشرة من السفينة، أما فيما ؼلص ادلواد سريعة التلف فلها األفضلية يف التوجو إذل نقاط التخزين، أك 

إذل نقاط بيعها خارج ادليناء، كىذا لتفادم اخلسائر اليت يتحملها ادلستورد يف إطار اإلجراءات اجلمركية، بينما 
بالنسبة للبضائع اليت تتعرض للخسارة نتيجة لتواجدىا يف ادليناء دلدة أطوؿ، فإف ادلستورد ىو الذم يتحمل 

. اخلسارة
 

   أما فيما ؼلص عملية الشحن فإهنا تتم بواسطة الصنادؿ بوضع البضائع عليها، مث ربمل إذل جانب السفينة 
حيث تقـو ركافع السفينة أك الركافع العائمة أك ركافع الرصيف، أك بواسطة طرؽ أخرل تتناسب مع طبيعة البضاعة 

كاستعماؿ األنابيب يف حالة شحن البضائع السائلة، أك ادلصاعد يف حالة شحن الفحم، أك صب البضاعة 
مباشرة بواسطة أقماع خاصة يف حالة شحن احلبوب أك الدحرجة يف حالة شحن الوحدات ادلتحركة كالصهاريج 
كالثالجات، كقد تطورت عملية الشحن مع تطور نظاـ النقل بالسفن، حيث أصبحت ىناؾ سفن رلهزة للنقل 
باحلاكيات ألنواع كثَتة من البضائع هبدؼ زبفيض نفقات النقل، دبا يف ذلك التغليف كالشحن، كتقليص مدة 

 الوقت ادلخصص لعمليات الشحن كالتفريغ كقد يتطلب ذلك ذبهيز أرصفة سلصصة كرلهزة باختصارالرحلة 
. بأكناش لشحن احلاكيات على ظهر السفينة

 
     أما فيما ؼلص اإلجراءات ادلتبعة يف عملية الشحن، فيقـو الشاحن بتقدمي كثيقة تسمى بياف الشحن، يذكر 
فيها نوع البضاعة اليت ستشحن ككميتها كذاتيتها، كبعد أف يطلع الناقل أك ككيلو كيتأكد من تطابق البيانات مع 
البضاعة يسلم لو إذنا بالشحن، كالذم يسمح لو بوضع البضاعة موضوع البياف على ظهر السفينة، كبعد ذلك 
 )يتسلم الشاحن من الناقل إيصاال مؤقتا دبا شحن، كيستبدؿ قبل اإلحبار بسند شحن مستوؼ للشركط القانونية 

. باإليصاؿ ادلؤقت، كيلتـز الناقل بتسليم سند الشحن (سند شحن اعتيادم أك سند شحن مشحوف 
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. الحركة التجارية بميناء مستغانم: المطلب الرابع
 

 طن سنويا، كاليت عوجلت يف 40000 احلبوب عن طريق ميناء مستغازل بُت استَتاد تراكح 2002 من ابتداء     
 من النشاط %55 إذل 50 ؽلثل ما بُت لالستقباؿمراكز متخصصة عرب ذبهيزات سلازف احلبوب، أك دبركز عادم 

.  طن سنويا مستقبال60000العاـ، كؽلكن أف يصل إذل أكثر من 
 

 احلبوب من بُت عشرة موانئ جزائرية، كىذا راجع إذل استَتاد     ػلتل ميناء مستغازل ادلرتبة السادسة فيما ؼلص 
:  ىذه ادلادة كمن أعلهماستَتادتعاملو مع تركيبة من الزبائن ادلتخصصُت يف 

 
 مستغازل؛– رلمع كنتوار ادلغرب غليزاف - 

 ـ جديد مستغازل؛.ـ.ؼ.ش- 

 مؤسسة حبوب الغرب اجلزائرم؛- 

 اجلزائر؛– ـ سيم موزاية .ـ.ذ.ش- 

 بشار؛– منشأة بلقرع - 

 . احلبوبالستَتادالديواف الوطٍت - 

 من احلركة التجارية العامة، كتتكوف بصفة %12 إذل 10     أما فيما ؼلص ادلنتوجات احلديدية فهي سبثل من 
. اخل...رئيسية من األنابيب، احلديد، احلديد ادلستدير، اإلُسنت ادلسلح، ادلاكينات 

:      يتعامل ميناء مستغازل مع العديد من ادلستوردين للمنتجات احلديدية، كمن أعلهم
 رلمع بوثلجة مستغازل؛- 

  ؛Edimcoمؤسسة - 

 اجلزائر؛-  بومرداسHydro aménagementشركة - 

  اجلزائر؛Cosiderشركة - 

 . مستغازل Cosider Camitalشركة - 
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 من احلركة التجارية العامة، كتتكوف بصفة رئيسية %16 إذل 14    أما فيما ؼلص ادلواد الغذائية فهي سبثل من 
. إخل...من السكر، ادلوز، احلليب، اللحـو احلمراء، النب، التبغ، زيت ادلائدة، الشام

:      كيتعامل ميناء مستغازل يف ىذا اجملاؿ مع كل من
كىراف؛ –  احلليب اجلاؼ اجلزائر استَتادشركة - 
منشآت أنيثراؿ مستغازل؛ - 
ـ دقدكؽ الستَتاد ادلوز؛ .ـ.ذ.ش- 
. اجلزائر-  بوفاريكCATMـ .ـ.ذ.ش- 

     أما فيما ؼلص النشاطات ادلختلفة، فإف ميناء مستغازل أصبح معركفا هبا بفضل حجم ادلنتجات كالسلع 
، خاصة بالنسبة (أدكات السيارات، مقطورات، آالت متحركة، قطع غيار، طركد ثقيلة كخفيفة  )ادلعاجلة سنويا 

 %8للشركات األجنبية ادلتخصصة يف التنقيب عن البًتكؿ دبناطق جنوب البالد، كسبثل النشاطات ادلختلفة نسبة 
. من رلموع احلركة التجارية العامة

 
. صادرات و واردات ميناء مستغانم: المطلب الخامس

:      تشمل صادرات ميناء مستغازل ما يلي
 زيت قصب السكر؛- 

 االُسنت األبيض؛- 

 اخلمر؛- 

 آالت مستعملة سابقا؛- 

 ؛(ينقل على شكل غاز  )اذلليـو - 

 مواد البناء؛- 

 .مواد كيمياكية- 

:      أما عن كاردات ميناء مستغازل فهي تشمل
 الزفت؛- 
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 احلبوب؛- 

 اآلالت؛- 

 الفواكو؛- 

 السيارات كالشاحنات؛- 

 ؛(قنوات ادلياه   )األنابيب - 

 مواد فالحية؛- 

 مواد بناء؛- 

 مواد بًتكلية؛- 

 معادف صلبة؛- 

 مواد كيمياكية؛- 

. األُسدة- 

: الحصيلة السنوية للنشاطات المينائية- 1
:  تجارة السفن- أ

 سفينة، يف مقابل رسو 511 ـ يف ميناء مستغازل 2011     بلغ عدد السفن التجارية اليت رست خالؿ سنة 
.   سفينة خالؿ السنة الفارطة548

. عدد السفن الراسية بادليناء خالؿ اخلمس سنوات األخَتة: 1.3اجلدكؿ رقم 
 السنة 2007 2008 2009 2010 2011

 عدد السفن 352 348 419 548 511
.  كثائق من مؤسسة ميناء مستغازل: ادلصدر

 :المكوث في الميناء-ب
 .زمن مكوث السفن بادليناء: 2.3اجلدكؿ رقم 

 السنة 2010 2011
 (rade)ادلرسى  يـو  2,88   يـو1,29
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 (quai) ادلرفأ   يـو2,88   يـو1,33
 .كثائق من مؤسسة ميناء مستغازل: ادلصدر  

     سجل ربسن ملحوظ يف متوسط مكوث السفن التجارية يف ادليناء، كىذا راجع أساسا إذل تعميم العمل 
 .الليلي كتسريع عمليات الشحن كالتفريغ

  
 :تجارة البضائع- ج
 

 .خالؿ اخلمس سنوات األخَتة (طن)حجم البضائع : 3.3اجلدكؿ رقم 
 السنة 2007 2008 2009 2010 2011
1 188 
987 

1077 
481 

1 172 
439 

1 036 
829 

 (طن)حجم البضائع  804 865

 .كثائق من مؤسسة ميناء مستغازل: ادلصدر
 

: 2011التجارة بحسب عائالت المواد -د
 

 .2011حجم الواردات ك حجم الصادرات خالؿ سنة : 4.3اجلدكؿ رقم 
(طن)احلجم اإلمجارل  (طن)حجم الواردات   (طن)حجم الصادرات    عائالت ادلواد 

 ادلواد الفالحيػػة 903 579 - 903 579
 ادلواد الغذائيػػة 534 9 703 2 237 12

 ادلواد احلديديػػة 764 122 195 959 122
 معادف كمواد البناء 325 158 782 7 106 166
 مواد بًتكليػػة 662 39 - 662 39
 مواد كيماكيػػة 366 26 816 6 182 33
 أُسػػدة 899 32 - 899 32

 صفقات خاصػة 061 181 978 20 039 202
 اجملموع 514 150 1 473 38 987 188 1

 .كثائق من مؤسسة ميناء مستغازل: ادلصدر
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 :تجارة بذور البطاطا- ه
 

 .ذبارة بذكر البطاطا من خالؿ العشر سنوات األخَتة: 5.3اجلدكؿ رقم
السنة  عدد السفن (طن)حجم الواردات 
87429 47 2002 
58788 30 2003 
54923 32 2004 
42479 23 2005 
71256 30 2006 
54295 25 2007 
83063 34 2008 
96 791 37 2009 
96 314 36 2010 

100 342 37 2011 
 .كثائق من مؤسسة ميناء مستغازل: ادلصدر

 
: تجارة السيارات- و

 سفينة ناقلة للسيارات أم بزيادة 194 كحدة متحركة على منت 662 63 استَتاد، 2011     مت بنهاية 
.  كحدة مقارنة بالسنة الفارطة7.303

   
 . السيارات خالؿ الثالث سنوات األخَتةاستَتاد: 6.3اجلدكؿ رقم

 السنة 2009 2010 2011
 عدد ناقالت السيارات 54 199 194

عدد الوحدات ادلتحركة  437 17 359 56 662 63
 .كثائق من مؤسسة ميناء مستغازل: ادلصدر
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: تجارة الحاويات- ز
 .ك محولتها اخلاـ ( قدـ20معادلة )عدد احلاكيات : 7.3اجلدكؿ رقم

 السنة 2008 2009 2010 2011
 ( قدـ20معادلة )عدد احلاكيات  261 2 067 3 995 3 208 6
 احلمولة اخلاـ 370 18 543 20 872 28 646 40

. كثائق من مؤسسة ميناء مستغازل: ادلصدر
 

 : التجارة بحسب المنشآت المتخصصة- ح

 -NAFTAL :كىي 2ـ524 2 ـ على الرصيف الشمارل الشرقي، على مساحة  1929 أنشأت يف سنة 
.  طن200 4ذات سعة إمجالية تقدر بػ  (أحواض)رلهزة بثالث أكعية  

 : التجارة بحسب المنشآت المتخصصة- خ
 -NAFTAL :كىي2ـ524 2 ـ على الرصيف الشمارل الشرقي، على مساحة  1929 أنشأت يف سنة  

.  طن200 4ذات سعة إمجالية تقدر بػ  (أحواض)رلهزة بثالث أكعية 
 

 .حجم الزفت ادلستورد خالؿ اخلمس سنوات األخَتة: 8.3اجلدكؿ رقم
 السنة 2007 2008 2009 2010 2011

 حجم الزفت ادلستورد 633 6 765 27 259 13 544 3 694 14
 .كثائق من مؤسسة ميناء مستغازل: ادلصدر

 
- UCA O.A.I.C : كىي   طن،000 30سعتها . 2 ـ 4640ـ على مساحة 1986أنشأت سنة

 .ساعة لكل منهما/ طن من احلبوب300رلّهزة دبضختُت متحركتُت دبعدؿ ضّخ 
 

.  احلبوبالستَتادحجم الكلي : 9.3اجلدكؿ رقم
 السنة 2007 2008 2009 2010 2011

 احلجم الكلي 975 172 572 338 277 167 100 124 279 432
 .كثائق من مؤسسة ميناء مستغازل: ادلصدر
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 :صومعة السكر- 
 من طرؼ شركة التسيَت كالتوزيع الغذائي         2ـ697 5 ـ على مساحة 1971     أنشأت سنة 
SOGEDIA (  أصبحت تسمى فيما بعدم شركة تكرير السكر(SORASUCRE تصل سعة ،

 . طن سنويا000 150 طن من السكر غَت ادلوضب كقدرة العبور إذل 000 16 هبا إذل االستقباؿ
 

.    ـ2006     يشار إذل أف ىذه ادلنشأة متوقفة عن النشاط منذ سنة 
 

(:  االمتيازعقود )التجارة بحسب المنشآت المتخصصة - 2
:  وعبور الزفتاستقبالوحدات - أ

Sarl Bitumes Ouest - : ـ حجما 2011ـ ، حققت يف سنة 2008بدأت نشاطها يف جواف
.  طن من الزفت306 6مقداره 

Sarl HA. C.E - : 4 ـ حجما مقداره 2011ـ ، حققت يف سنة 2009بدأت نشاطها يف سبتمرب 
.  طن من الزفت199

 
 : وعبور الحبوباستقبالوحدات - ب

Spa Comptoir du Maghreb - : ـ ، حققت  يف  سنة 2011بدأت  نشاطها  يف  جويلية
 . طن من احلبوب193 15ـ حجما  مقداره    2011

 
. المشاكل، التحديات والمشاريع المستقبلية بميناء مستغانم: المبحث الثالث

 اقتصاد متخصصة ال زبدـ إال قطاعا زلددا من موانئ يف ادلوانئ النفطية، كىي استثماراهتا      ركزت اجلزائر 
الدكلة، أما باقي ادلوانئ التجارية، دبا فيها ميناء مستغازل بقيت تشكو من تأخر كبَت، كتعاين من مشاكل كربديات 

. عدة
.  السلبيةانعكاساتهاتحديات التي تواجه الميناء و : ولالمطلب األ

:  السلبية فيما يليانعكاساهتا     تتلخص ربديات ادليناء ك 
: تحديات التي تواجه الميناء- 1

 ـ؛ 8,22زلدكدية عمق األرصفة بػ  -أ
عدـ كفاية  طوؿ األرصفة كمساحة العبور كالتخزين؛  - ب
؛  (2014- 2010مسجل يف ادلخطط التنموم )غياب مرأب احلريق ادلخصص دلعاجلة ادلواد اخلطَتة - ج
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 منها من خارج   43 زكرؽ صيد حيث 157 )مشكل التزاكج بُت النشاط التجارم كالصيد البحرم - د
 .(10)زلطات إرساء من مجلة عشرة  (04)شلا أدل  إذل تعطيل أربعة  (الوالية

 
 : السلبيةانعكاساتها- 2

طوؿ ادلكوث ادلؤّدم أحيانا إذل مهل إضافية للشحن كالتفريغ؛  - أ
إضافية؛   (surcoûts)زبفيف محولة السفن الضخمة يف ادلوانئ األخرل شلا يؤدم إذل تعريفات شحن - ب
ريفات إضافية للشحن كالنقل؛  عصعوبات على مستول التخزين مسؤكلة على توليد ت- ج
.    مينائي ناجم عن التزاكج بُت األنشطة التجارية كأنشطة الصيد البحرماختناؽ- د

 
. مشاكل ميناء مستغانم: المطلب الثاني

:      تتمثل مشاكل ميناء مستغازل فيما يلي
 :ميناء من الجيل األول- 1

 احلمولة، تنتهي عنده محولة انقطاع     إف ميناء مستغازل قدمي من اجليل األكؿ، كبالتارل فهو ال ؽلثل إال نقاط 
. ادلواد ادلعدة للشحن أك التفريغ

 السلطات العمومية يف اجلزائر بتسيَت ىذا اإلرث الذم يعود إذل الفًتة االستعمارية، دكف إدخاؿ اكتفت     كلقد 
أية تعديالت عليها، أك على بنيتها اليت تتكوف بشكل عاـ من أحواض صغَتة كضيقة، كسلازف قريبة من بعضها، 

كإذا دل تكن ىذه ادلواصفات تطرح أية مشاكل يف ادلاضي بالنسبة خلدمة . كأرصفة تفصل بينها حواجز ضيقة
ادلبادالت عندما كانت السفن أصغر، كطريقة شحن البضائع أبسط، فإهنا اليـو دل تعد تتماشى كادلتطلبات 

فالسفن أصبحت أكرب كدبواصفات عادلية . ادلستجدة كالنامجة عن التطور الكبَت الذم شهده رلاؿ النقل البحرم
 منها تًتاكح محولتها %60 ) السفن الصغَتة استخداـزلددة، كىذا ما حتم على ادلتعاملُت مع ادلوانئ اجلزائرية 

 ادلصدرين استفادة، إذ أهنا ربوؿ دكف اقتصاديةكىي بالتارل سفن غَت . ( طن كزف ثقيل 10000 ك 2000بُت 
أما بالنسبة للعمق . اجلزائريُت من الفرص اليت تقدمها موانئ الشحن، حيث تفرض عليهم أسعار شحن مرتفعة

النظرم يف ميناء مستغازل، فإنو يتقلص باستمرار بسبب تكدس الطمي كالرماؿ نتيجة لعدـ تعرضو لعمليات 
كقد تضطر السفن الكبَتة، كاليت ال تتمكن من . التطهَت كالكسح دلدة طويلة، شلا يؤثر على عملية رسو السفن بو

الرسو يف ميناء مستغازل بسبب صغر الغاطس، إذل أف ربوؿ كجهتها ضلو موانئ أخرل، حيث تفرغ جزءا من 
كقت  )مع ما يًتتب على ذلك من مشاكل . محولتها من أجل زبفيف الوزف قبل أف تعود إذل ادليناء األصلي

. (كعمل كتكاليف إضافية 
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 :نقص في التجهيزات واآلليات- 2

     يعاين ادليناء من جهة أخرل من نقص كبَت يف اآلليات الثقيلة، إذ أف ميناء اجلزائر ىو الوحيد الذم يتوفر 
.  طن300على رافعة ذاتية احلركة قوهتا 

 
 6، إذ تستورد ما يقارب (اخلامسة عادليا  )     كمع أف اجلزائر تصنف ضمن أكرب الدكؿ ادلستوردة للحبوب 

 30000مليوف  طن سنويا، فإف ميناء اجلزائر العاصمة ىو الوحيد الذم يشمل أكرب مركز خاص باحلبوب سعتو 
 مدة تتعدل ادلقاييس ادلعموؿ هبا االنتظارطن، كالذم يعترب غَت كاؼ، كىذا ما يضطر السفن الناقلة للحبوب إذل 

ك يفرض من جهة أخرل على ادلكلفُت بالنقل تعبئة احلبوب يف . ( يوما 16تفوؽ مدة التوقف يف ادليناء  )دكليا 
 كسائل استعماؿناىيك عن . أكياس، كىي عملية مكلفة إذا ما قورنت بًتؾ احلبوب على شكل بضائع صب

. تقليدية يف عملية التخزين، ككذلك تفريغ احلبوب، شلا يؤدم إذل ضياع كميات معتربة منها
 

 :التأخر في عملية تداول الحاويات-3

 احلاكيات يف نقل البضائع عاما، كما فتئت معدالت النقل باحلاكيات ترتفع الستعماؿ     لقد أصبح التوجو 
كمع ذلك ؽلكن القوؿ أف ميناء مستغازل الزاؿ . كػلاكؿ ميناء مستغازل تطوير ىذه العملية. بشكل كبَت ك متسارع

 كيتم العمل %62 أف ادلعدؿ العادلي لتداكؿ احلاكيات يصل إذل اعتباريسجل تأخرا كاضحا يف ىذا اجملاؿ، على 
. يف ىذا اجملاؿ على توفَت مساحات إضافية تستعمل كمحطات احلاكيات

 
 :إنخفاض معدل أداء الميناء-4

.      كالذم يساىم فيو بشكل كبَت توقف بعض أنشطتو ليال، كخاصة ما يتعلق دبناكلة السلع كالبضائع
 

: طول اإلجراءات اإلدارية- 5

     كاليت تتمثل يف اإلجراءات ادلتعلقة بتفريغ البضائع ربديدا، كما يتبعها من إجراءات احلجز الزراعي، فاحلجز 
. إخل...البيطرم، مث إجراءات الرسـو اجلمركية 

 
:  الميناءاختناق- 6

:  ادليناء كتكدس البضائع بو ما يلياختناؽ     لعل من بُت األسباب الرئيسية اليت تزيد من حدة 
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 لدل بعض اذليئات ادلستوردة، شلا يؤدم إذل كصوؿ كميات كبَتة االستَتاد     عدـ كجود خطة منسقة لتوقيت 
 مادة معينة استَتادأك عندما يرتفع معدؿ . من السلع كادلعدات ادلستوردة من طرؼ ىيئات سلتلفة يف كقت كاحد

شلا يؤدم إذل بقاء السفن تنتظر دكرىا يف عرض البحر لدخوؿ .  أسعارىا يف األسواؽ العادليةاطلفاضبسبب 
 .  دكالر يف اليـو20000- 5000ادليناء، كالذم يكلف اخلزينة العمومية ما بُت 

 
 .المشاريع المستقبلية: المطلب الثالث

:      تتلخص ادلشاريع ادلستقبلية دلؤسسة ميناء مستغازل فيما يلي
: مشروع إنشاء الحوض الثالث1-
من أجل مواجهة معوقات ادليناء من جهة، كنظرا للنمو ادلتسارع للتبادؿ التجارم على مستول ادليناء من      

 جهة أخرل، أصبحت تنمية ادليناء كتطويره بإنشاء احلوض الثالث كاقعا حتميا من أجل مواجهة العجز ادلتوقع 
. للقدرات ادلينائية يف ادلستقبل القريب

: يسمح ىذا ادلشركع دبا يلي     
.  ألف طن سنويا 900أكثر من : ذبارة البضائع ادلختلفة

. أكثر من مليوف طن سنويا: ذبارة احلبوب
.  ألف حاكية سنويا400حوارل : ذبارة احلاكيات

.  ألف كحدة سنويا 600: ذبارة الوحدات ادلتحركة
. عددا مهما من ادلسافرين كىذا يف أعقاب إنشاء زلطة حبرية للمسافرين: ذبارة ادلسافرين

 .     كما سيسمح ىذا ادلشركع بتوفَت عدد مهم من مناصب الشغل ادلباشرة كغَت ادلباشرة
 

 :مشروع محطة بحرية2-
 ادليناء، ككذا السلطات احمللية كادلركزية حيث أجريت انشغاالتأصبح إنشاء زلطة حبرية للمسافرين من أىم      

. عدة لقاءات كدراسات تناكلت ىذا ادلوضوع
، ك اليت خلصت LEM ـ من طرؼ سلترب الدراسات البحرية 2004أصلزت أكؿ دراسة للمشركع يف سنة      

. إذل إمكانية ذبسيد فكرة احملطة البحرية
 بفتح خطوط حبرية بُت ميناء مستغازل كجنوب إسبانيا اىتمامهاعدة شركات نقل حبرم للمسافرين أبدت      

. جنوب فرنسا (أك)ك
.  مندر كسيدم خلضر  صال:ك سيشرع يف إصلازه فور ترحيل قوارب الصيد البحرم ضلو مينائي الصيد     
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 :مشروع مرأب الحريق3-
 :ىو مركز لعبور ادلواد اخلطَتة يسمح دبعاجلة     

ادلواد السائلة القابلة لاللتهاب؛  - 
ادلواد الصلبة القابلة لاللتهاب؛  - 
؛  (ادللِهبة)ادلواد احملرِقة - 
ادلواد الساّمة؛ - 
؛ (اآلكلة)ادلواد ادلذيبة - 
 .مواد خطَتة أخرل- 

 
 ( :télésurveillance VTMIS)المراقبة عن بعد 4-

 ك محاية مداخل ادلرقمةىو كضع نظاـ متكامل دلراقبة كتأمُت احلركة البحرية كما يساعد على تبادؿ ادلعلومات      
.  ادليناء كادلنشآت كادلناطق احلساسة عن طريق مراقبتها عن بعد
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   :خاتمةال
 

نستخلص من خالؿ الدراسة ادليدانية دلؤسسة ميناء مستغازل أنو غلب العمل جبد من أجل ذباكز التحديات ك      
زلدكدية عمق األرصفة، عدـ كفاية  طوؿ : العقبات اليت ربوؿ دكف تنمية التجارة اخلارجية بو، ك اليت تعددت بُت

مسجل يف ادلخطط )األرصفة كمساحة العبور كالتخزين، غياب مرأب احلريق ادلخصص دلعاجلة ادلواد اخلطَتة 
 زكرؽ صيد حيث 157) ، مشكل التزاكج بُت النشاط التجارم كالصيد البحرم (2014- 2010التنموم 

ميناء مستغازل زلطات إرساء من مجلة عشرة، كوف  (04)شلا أدل  إذل تعطيل أربعة  ( منها من خارج   الوالية43
 معدؿ أداء اطلفاضنقص يف التجهيزات كاآلليات، التأخر يف عملية تداكؿ احلاكيات، ميناء من اجليل األكؿ، 

 . ادليناءاختناؽادليناء، طوؿ اإلجراءات اإلدارية، ك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



انتجارة انخارجية في انفكر االقتصادي وأهميتها انتنمىية:                                       انفصم االول  

 

1 
  

 التجارة الخارجية في الفكر االقتصادي وأهميتها التنموية:   الفصل األول

: المقدمة

يعد  التبادؿ التجارم بني الدكؿ ،حقيقة ال ؽلكن تصور العادل من غريىا اليـو ، فال ؽلكن لدكلة ما أف 
تستقل باقتصادىا عن بقية  العادل سواء كانت متقدمة أك نامية ، حيث يقـو االقتصاد الوطين لكل دكلة على 

سلتلف األنشطة االقتصادية اليت تتكامل مع بعضها البعض بطريقة جتعل كل منها يؤثر ك يتأثر باألخر ، أين دتثل 
التجارة علزة كصل بني ىذه األنشطة فيما بينها عن طريق جتارة داخلية ، ك بينها ك بني العادل اخلارجي كتجارة 

فبذلك تشكل التجارة اخلارجية فرعا من فركع االقتصاد الوطين ك تعترب ادلرآة العاكسة القتصاد كل دكلة . خارجية
 .

يعترب ىذا الفصل تقدؽلا للتجارة اخلارجية ك أىم نظرياهتا يف الفكر االقتصادم ابتداء من النظرية الكالسيكية 
 .كصوال اذل التوجهات احلديثة 
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  -Iماهية التجارة الخارجية والتخصص الدولي : المبحث األول:  

 :مفهوم التجارة الخارجية: المطلب األول

 :تعريف التجارة الخارجية و أهميتها 1- 
 

استعمل لفظ التجارة اخلارجية ألكؿ مرة يف الفًتة اليت سادت فيها نظرية التجارة احلرة عندما كانت البلداف 
. الصناعية تبحث عن منافذ خارجية دلنتجاهتا،ك عن مصادر للمواد األكلية يف ادلستعمرات أك يف البلداف األجنبية

تشكل التجارة اخلارجية مسألة مركزية يف العالقات بني الدكؿ ، حيث يف ادلاضي كانت سببا من أسباب احلركب 
، أما اليـو فإهنا تعد أىم أسباب التقارب بني الدكؿ ، كما أهنا تسمح ذلذه الدكؿ أف تستهلك أكثر شلا تنتج 

. 1مبواردىا اخلاصة اضافة اذل توسيع منافذ التوزيع لبيع انتاجها 
عملية التبادؿ التجارم يف السلع ك اخلدمات ك غريىا من عناصر االنتاج ادلختلفة بني " يقصد بالتجارة اخلارجية 

. 2" عدة دكؿ هبدؼ حتقيق منافع متبادلة ألطراؼ التبادؿ 
كما ؽلكن أف نعرفها بأهنا رلموعة القواعد القانونية ادلنظمة لألعماؿ التجارية ، ك القائمة على أساس التدفقات 
ادلالية ك ادلادية ك اخلدماتية ادلتبادلة بني الدكؿ ، حيث جانب الصادرات يعرب عن القدرة االنتاجية لالقتصاد ك 

القابلة للتحوؿ اذل دكؿ أخرل ، بينما تعرب الواردات عن العجز ادلسجل على مستول االقتصاد الوطين يف تغطية  
، 3جزء من الطلب الكلي ، كما أهنا بصفة سلتصرة تعرب عن كال من الصادرات ك الواردات ادلنظورة ك غري ادلنظورة 

أك بطريقة أخرل ىي اليت مت بني الدكؿ خالؿ عمليات االسترياد ك التصدير ، حيث يتم انتقاؿ السلع ك اخلدمات 
. ك ادلوارد ادلالية من دكلة اذل اخرل كفق اجراءات ادارية ك مالية 

اضافة اذل التعاريف السابقة ؽلكن أف نضيف أف التجارة الدكلية عبارة عن سلتلف عمليات التبادؿ التجارم 
اخلارجي سواء يف صور سلع أك أفراد أك رؤكس أمواؿ بني أفراد يقطنوف كحدات سياسية سلتلفة هبدؼ إشباع أكرب 

 .الصادرات ك الواردات بصورتيهما ادلنظورة ك غري منظورة: حاجات شلكنة، كتتكوف من عنصرين أساسيني علا
 
 

1
 LASARY, le commerce international à la portée de tous, ouvrage imprimé à compte d’auteur, 2005 

الصادرات والواردات المنظورة 3 1996حمدي عبد العظٌم، اقتصادٌات التجارة الدولٌة، مكتبة زهراء الشرق، مصر 2

 .تتمثل السلع، أما الصادرات والواردات غٌر المنظورة فتمثل الخدما
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أما فيها ؼلص مفهـو التجارة الدكلية، كالتجارة اخلارجية، فهناؾ من يعتربعلا كجهاف لعملة كاحدة، لكن ىناؾ من 
- فادلصطلح الثاين: ، فإنو ؽلكن القوؿ أف االختالؼ بينهما كبري'التجارة اخلارجية'يقوؿ أنو إذا انتقلنا إذل مصطلح 

فهذا ادلصطلح ؼلرجنا عن إطار الفهم - أم التجارة الدكلية- جزء من ادلصطلح األكؿ- 1أم التجارة اخلارجية
الكالسيكي الضيق دلضموف التجارة اخلارجية، كيضيف إليها كل صور التبادؿ الدكرل اليت نراىا يف عادلنا ادلعاصر 

: حبيث تشمل كل من 
 .(التجارة اخلارجية ادلنظورة)التبادؿ الدكرل السلعي، أم التجارة اخلارجية يف إطارىا الكالسيكي -
 .(غري ادلنظور)التبادؿ الدكرل اخلدمي، أم التجارة اخلارجية يف إطارىا ادلعنوم  -
 .اذلجرة الدكلية، أم انتفاؿ عنصر العماؿ بني دكؿ العادل -
 .احلركة الدكلية لرؤكس األمواؿ، أم انتقاذلا بني دكؿ العادل ادلختلفة  -
الثامنة للمفاكضات التجارية ادلتعددة األطراؼ اليت مت " جولة األرجوام"التوافق البيئي، كىو أحد منجزات  -

بعدا رمسيا يف إطار " التجارة الدكلية"، كقد اكتسب تعميم ك انتشار مصطلح 2002إطالقها يف أكؿ يناير 
فيقصد ". التجارة اخلارجية"زلل اصطالح " حترير التجارة الدكلية"ىذه اجلولة، حيث أحلت اصطالح 

بالتجارة الدكلية، التجارة اخلارجية أم تلك اليت دتارس خارج احلدكد السياسية للدكؿ، كإف عادل اليـو كعادل 
األمس يف حاجة إذل تبادؿ السلع، اخلدمات، التكنولوجيا ك رؤكس األمواؿ، كما ىي يف حاجة إذل التعاكف 

 .يف رلاؿ اذلجرة ك السياحة

 فقد جرت 2على الرغم من أف التجارة سواء داخلية أك خارجية ىي نتيجة لقياـ التخصص ك تقسيم العمل
عادة الكثري من االقتصاديني الذين يتعرضوف دلوضوع التجارة اخلارجية إذل تأكيد الفوارؽ بينها كبني التجارة 

. 3الداخلية استنادا إذل كاحد أك أكثر من الفوارؽ التالية

التجارة الداخلية داخل حدكد الدكلة اجلغرافية أك السياسية، يف حني أف التجارة اخلارجية على مستول  -
 .العادل
 

سامي عفيفي حامت، االجتاىات احلديثة يف االقتصاد الدكرل كالتجارة الدكلية، قضايا معاصرة يف التجارة الدكلية، الكتاب الثالث، الدار -  1 -
                                                                                   32 ، ص  2005ادلصرية اللبنانية، القاىرة، الطبعة الثانية ، 

                       12.  ، ص 2002أساسيات االقتصاد الدكرل ، الدار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ، مصر، : عادؿ أزتد حشيش - 2
 14. مرجع سابق، ص : زتدم عبد العظيم -  3
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اختالؼ العملة احمللية عن العملة األجنبية، فنجد أف التجارة اخلارجية تتم بعمالت متعددة كلكن التجارة  -
 .الداخلية تتم بعملة كاحدة فقط

التجارة اخلارجية تتم مع نظم اقتصادية ك سياسية سلتلفة، يف حني أف التجارة الداخلية تتم يف ظل نظاـ  -
 .كاحد

. كجود عقبات كموانع ك تشريعات ك قوانني تنظم التجارة اخلارجية ك ختتلف عن تشريعات التجارة الداخلية -

تقـو التجارة الدكلية على قاعدة ثابتة ىي قاعدة التصدير ك االسترياد، كإذا كاف من ادلتصور أف تستورد دكلة أكثر 
. أف توجد دكلة خارجة عن ىذه احللقة- كإف دل نقل من ادلستحيل- شلا تصدر أكثر شلا تستورد فإنو من النادر

كقد برزت التجارة الدكلية كحل دلعضلة عجز الدكؿ عن قياـ مبفردىا بتحقيق االكتفاء الذايت من السلع ك 
اخلدمات لعدـ قدرهتا على إنتاج ىذه السلع، إما ألسباب تعود لطبيعة السلع أك عدـ توافر رؤكس األمواؿ أك 

. 2التكنولوجيات، أك اإلدارة احلديثة لدل بعض الدكؿ إلنتاجها بتكلفة أقل

ف أعلية التجارة اخلارجية يف أهنا تلعب دكرا ىاما يف معظم االقتصاديات الدكلية فتوفر لالقتصاد ما ػلتاج إليو كمت
من سلع ك خدمات غري متوفرة زلليا من خالؿ نشاط االسترياد، كيف نفس الوقت دتكنو من التخلص شلا لديو من 

فوائض من السلع ك اخلدمات ادلختلفة من خالؿ نشاط التصدير، كتؤثر ىذه النشاطات االستريادية كالتصديرية 
أسواؽ النقود ك )، كعلى األسواؽ النقدية ك ادلالية (اإلنتاج، الدخل كالعمالة)بدكرىا على األسواؽ ادلادية السلعية 

. 3(الصرؼ األجنيب

لقد ساعلت اتفاقيات حترير التجارة الدكلية ك اإلقليمية على مدل اخلمسة عقود األخرية يف زيادة درجة الًتابط بني 
الدكؿ العادل كإذل تعاظم كبري يف حجم التدفقات السلعية كالنقدية بني الدكؿ شلا ضاعت من تأثري التجارة على 

. اقتصاديات سلتلف دكؿ العادل

، أكتوبر (بدكف دار النشر كبلد النشر ) األكؿ ءجلزا ,نعيمي فوزم، غراس عبد احلكيم ، التجارة الدكلية، دركس يف قانوف األعماؿ الدكرل  1 -
1999 11      

 2004عبد العزيز عبد الرحيم سلماف ، التبادؿ التجارم، األسس، العودلة كالتجارة اإللكًتكنية ، دار احلامد، الطبعة األكذل، عماف األردف ، 2  -
 10ص 

 14 ،ص 2004،دف الرطالب زلمد عوض، التجارة الدكلية نظريات كسياسات، دار كائل للنشر، ا3  -

: تتجلى أعلية التجارة اخلارجية فيما يلي
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تساعد يف توسيع القدرة التسويقية عن طريق فتح أسواؽ جديدة أماـ منتجات الدكؿ، كتربطها مع بعضها  -
 .البعض

 .تساعد يف زيادة رفاىية البلد عن طريق توسيع رلاالت االستهالؾ ك االستثمار -
تعد مؤشرا ىاما على قدرة الدكلة اإلنتاجية كالتنافسية يف السوؽ الدكلية كذلك الرتباط ىذا ادلؤشر  -

باإلمكانيات اإلنتاجية ادلتاحة، كقدرة الدكلة على التصدير، كمستويات الدخل فيها كقدرهتا كذلك على 
 .االسترياد، كانعكاس ذلك على رصيد الدكلة من العمالت األجنبية كما ذلا من آثار على ادليزاف التجارم

ىناؾ عالقة بني التجارة اخلارجية ك التنمية االقتصادية، فالتنمية االقتصادية كما ينتج عنها من ارتفاع  -
مستول الدخل القومي يؤثر يف حجم كظلط التجارة الدكلية، كما أف التغريات اليت حتدث يف ظركؼ التجارة 

 .الدكلية، تؤثر بصورة مباشرة يف تركيب الدخل القومي كمستواه

إف االجتاه الطبيعي ىو ارتفاع مستول الدخل القومي كازدىار التجارة اخلارجية يف نفس الوقت، فالتنمية 
 االقتصادية تستهدؼ زيادة إنتاج السلع، كإذا حتقق ىذا اذلدؼ تزايدت عندئذ قدرة الدكلة على

 التصدير اخلارجي فالتاريخ االقتصادم لربيطانيا، أدلانيا كالياباف مثال يشري بوضوح إذل أف ظلو كزيادة 

أما آثار التجارة الدكلية على اقتصادات الدكؿ النامية . الدخل القومي يصاحبو زيادة حجم التجارة يف ىذه الدكؿ
فيتضح أكثر من أم كقت مضى، ذلك أف ىذه الدكؿ حتكمها أكضاع التخلف االقتصادم ألسباب تارؼلية، 
كلذلك يكوف متوسط الدخل فيها منخفضا، فيقل بذلك مستول االستهالؾ كمستول الصحة العامة كالتعليم 

كتنخفض اإلنتاجية، كتقل االستثمارات شلا يؤدم إذل ىبوط مستول الدخل،كىكذا تدكر دائرة الفقر من 
. جديد،كإذا دل تنكسر ىذه الدائرة يف نقطة ما من زليطها، فلن يتغري كضع التخلف كلن حتدث تنمية حقيقية

كؽلكن للتجارة الدكلية أف تلعب دكرا يف اخلركج من ىذه الدائرة خاصة عند تشجيع الصادرات، فينتج عن ذلك 
احلصوؿ على مكاسب جديدة يف صورة رأس ادلاؿ األجنيب اجلديد الذم يلعب دكرا يف زيادة االستثمارات 

اجلديدة يف بناء ادلصانع كإنشاء البنية األساسية كيتم الوصوؿ يف النهاية إذل زيادة تكوين رؤكس األمواؿ كالنهوض 
 .بالتنمية االقتصادية

 .نقل التكنولوجيات كادلعلومات األساسية اليت تفيد يف بناء االقتصاديات ادلتينة كتعزيز التنمية الشاملة -
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كخالصة ؽلكن القوؿ أف التجارة الدكلية ساعلت يف السابق يف ميالد كتطور الرأمسالية كتساىم حاليا يف تقدًن 
، اليت تطورت بفضل حجم صادراهتا (دكؿ جنوب شرؽ آسيا مثال)العديد من الدكؿ كالدكؿ الصناعية اجلديدة 

باألساس، فكلما تطورت ىذه التجارة ارتفعت مداخيل الدكؿ من العملة الصعبة كمن كسائل اإلنتاج األخرل شلا 
 .ينعكس إغلابيا على اقتصادىا الداخلي

 :أسباب التخصص الدولي : المطلب الثاني

: أسباب قيام التجارة الخارجية1- 

 تقـو التجارة بني الدكؿ لنفس أسباب قيامها داخل الدكلة الواحدة، كيف كلتا احلالتني تتخصص األقاليم بسبب 
كجود موارد معينة لدل البعض اآلخر، شلا غلعل مثل ىذا التخصص معقوال كمرػلا، كأف دتلك إحدل ىذه الدكؿ 

مساحة كبرية من األرض كعددا قليال من السكاف نسبيا، كيعترب ىذا افضل مزيج من ادلوارد اإلنتاجية الالزمة 
للًتبية ادلثلى لألبقار مثال كدتتلك دكلة أخرل أراضي قليلة ككثري من العماؿ ادلاىرين كرأس ادلاؿ، كمثل ىذا ادلزيج 

، كيف ادلقابل تتخصص الثانية يف  ػلقق إنتاجا صناعيا أفضل، فتتخصص األكذل يف إنتاج األبقار كبيع اللحـو
. ادلنتجات الصناعية كبيعها إذل الدكلة األخرل

يتم تبادؿ القدر األكرب من التجارة اخلارجية بني الدكؿ الصناعية ادلتقدمة؛ كحتدث ىذه التجارة ألف دخل معظم 
الناس يف تلك الدكؿ يسمح ذلم بشراء كميات كبرية من السلع، ككذلك ألهنا دتتلك معظم الصناعات 

: 1كمنو ؽلكن إرتاؿ أسباب قياـ التجارة اخلارجية يف العوامل التالية. ادلتخصصة

 .عدـ إمكانية حتقيق االكتفاء الذايت -
 .كجود فائض يف اإلنتاج -
 .احلصوؿ على أرباح -
 .رفع مستول ادلعيشة -
إف الدكؿ سابقا ال تستطيع أف تعتمد على نفسها كليا يف إشباع حاجات أفرادىا كذلك : التخصص الدكرل -

 .بسبب التباين يف توزيع الثركات الطبيعية بني الدكؿ العادل
 

 .16زتدم عبد العظيم، مرجع سابق ص ، 1 -
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إذا يعد تفاكت تكاليف اإلنتاج بني الدكؿ دافعا : تفاكت التكاليف كاألسعار لعوامل اإلنتاج كاألسعار احمللية -
 الذم يؤدم إذل ختفيض 1للتجارة بينها كبالذات يف الدكؿ اليت دتتلك ما يسمى باقتصاديات احلجم الكبري

متوسط التكلفة الكلية للوحدة ادلنتجة مقارنة مع دكلة أخرل تنتج بكميات ليست كفرية، بالتارل ترتفع 
 .لديها تكاليف اإلنتاج شلا يعطى الدكلة األكذل ميزة نسبية يف اإلنتاج مقارنة بالدكلة الثانية

يتباين األسلوب اإلنتاجي كادلعرفة الفنية بني الدكؿ تباينا : اختالؼ مستول التكنولوجيا من دكلة ألخرل -
كبريا، حبيث يؤثر بشكل كبري على طبيعة السلع ادلنتجة يف كل بلد، فنجد أف الدكؿ ادلتقدمة حتتكر إنتاج 
السلع اليت تشكل التقنية عنصرا أساسيا يف إنتاجها، أما الدكؿ النامية فإهنا يف الغالب تتخصص يف تلك 

 .اليت يغلب عليها طابع ادلواد اخلاـ مثل النفط كالعادف كالقطن
فبعض ادلناطق تصلح لزراعة النب كالشام مثال، فيجب أف تتخصص يف ىذا النوع : اختالؼ ظركؼ اإلنتاج -

من ادلنتجات الزراعية، كتستورد ادلنتجات األخرل اليت ال تقـو بإنتاجها كالنفط الذم يتوفر يف الدكؿ ذات 
 ادلناخ الصحراكم مثل دكؿ اخلليج العريب

فادلواطن احمللي يفضل ادلنتجات األجنبية حىت كلو توفر البديل احمللي منها، كتزداد : اختالؼ ادليوؿ كاألذكاؽ -
 .أعلية ىذا العامل مع زيادة الدخل الفردم يف الدكلة 

: العوامل المؤثرة في التجارة الخارجية- 2

ىناؾ عدة عوامل من شأهنا التأثري على التجارة الدكلية سواء كاف يف الدكؿ ادلتقدمة أك النامية، كمن أىم ىذه 
: العوامل ظليز

 :2انتقال األيدي العاملة (1
 .كالذم يرجع إذل تفاكت ادلستول االقتصادم بني الدكؿ: تفاكت األجور من دكلة إذل أخرل -
 .الندرة النسبية ك الندرة ادلطلقة للعمالة -
 .اختالؼ درجة ادلهارة على ادلستول العادلي بالنسبة لأليدم العاملة -
 .تفاكت مستول ادلعيشة كاحلضارة، مثال ىجرة الفالحني من أجل حتقيق أمواؿ -

 
اقتصادٌا ت الحجم الكبٌر مفهوم تم تطبٌقه فً األساس فً مجال التصنٌع فحواه أنه كلما زاد حجم المشروع كلما حقق إنتاجا 1 -

    .أكبر بتكلفة أقل عل ى عكس المشروع صغٌر الحجم

 .  28حمدي عبد العظٌم ، مرجع سابق، ص 2 -
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 .ففي حالة الركاج يزيد الطلب على العمالة:درجة التقدـ االقتصادم -
 .احلركب ذلا تأثري على العمالة شلا غلر حتويالت النقود كتأثري القدرة الشرائية: العوامل السياسية -

 :رأس المال (2
 .انتقاؿ األمواؿ يكوف تبعا دلعدؿ الفائدة ادلرتفع: سعر الفائدة احلقيقي -
 .إذا كانت نسبة اخلصم منخفضة فإهنا تكوف مشجعة النتقاؿ رؤكس األمواؿ: سعر اخلصم -
رأس ادلاؿ الذم ترتفع قيمة عملتو يكثر عليو الطلب من الدكؿ األخرل كيزيد حجم التبادؿ، : سعر الصرؼ -

 .كاحلوافز على االستثمار يف ىذه البلداف
: التكنولوجيات (3

 إف اخًتاع آالت جديدة تساىم يف اإلنتاج كالتغلب على مشاكل نقص األيدم العاملة يوفر اجلهد، 
. التكاليف، الوقت كالوجود شلا يؤثر على التبادؿ التجارم

  إضافة إذل ىذه العوامل صلد أف ظهور الدكؿ احلديثة، التجمعات اجلهوية كادلنظمات الدكلية االنفتاح 
. االقتصادم، كلها عوامل أثرت على التجارة الدكلية

II-نظريات التجارة الخارجية: المبحث الثاني 

: النظرية التقليدية الكالسيكية:المطلب االول 

 غلتمع أغلب االقتصاديني على أف الدراسة النظرية للتجارة اخلارجية، ترجع إذل بداية ظهور النظرية 
الكالسيكية خالؿ الفًتة ما بني أكاخر القرف الثامن عشر، كأكائل القرف التاسع عشر كلقد جاءت ىذه النظرية 

، كاليت كانت تدعو إذل ضركرة فرض القيود على التجارة اخلارجية من قبل 1كرد فعل آلراء ادلذىب التجارم
الدكلة، قصد احلصوؿ على أكرب كمية شلكنة من ادلعادف النفسية أعلها الذىب كالفضة، باعتبارىا مقاسني 

لقوة الدكلة؛ كقد ظلت ىذه األفكار سائدة حىت ظهرت مدرسة الطبيعيني كاليت نادت حبرية النشاط 
 االقتصادم كفقا لقوانني الطبيعة، 

 
ظهر ادلذىب التجارم يف القرف السابع عشر بظهور الدكلة احلديثة كالوحدة القومية يف كل من اصللًتا، اسبانيا، فرنسا، الربتغاؿ، بلجيكا ىولندا، 1

 .ليةحيث بدأت رلموعة من الناس أطلق عليهم التجاريو ف يكتبوف مقاالت عن التجارة الدك
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األمر الذم دفع األفراد " laisser passer ،Laisser faireدعو يعمل أتركو ؽلر "كالقاعدة ادلعركفة 
كاجلماعات إذل شلارسة نشاطهم االقتصادم حبرية بعيدا عن القيود كالعقبات اليت كانت تفرضها الدكلة عليهم 
كعلى التجارة  اخلارجية، شلا مهد الطريق لظهور أفكار االقتصاديني التقليديني أمثاؿ مسيث، ريكاردك، جوف 

. اخل ، الذين ىارتوا رتيع أشكاؿ احلماية كالتدخل كالقيود على التجارة اخلارجية...ستوارت ميل،

إضافة إذل دفاع ىؤالء االقتصاديني عن حرية التجارة اخلارجية فقد عملو نفس الوقت على يناء أسس 
. لنظرياهتم يف التجارة اخلارجية، كمن مث حاكلوا إغلاد حل دلشكلة التوازف ادلفقود يف عالقات التبادؿ الدكرل

   ظهرت ىذه النظرية يف مولد الثورة الصناعية إذا أصبح اجملتمع آنذاؾ يقـو على التجارة الدكلية كال يستطيع 
: أف يعيش بدكف التبادؿ، كمن مث ظهرت عدة مشاكل يف التجارة  اخلارجية، حباجة إذل حل أعلها

 ىل التجارة اخلارجية ضركرية لكل دكلة ؟ -
 ىل التجارة اخلارجية دائما رلدية ؟ -
 ىل الكسب يتحقق عند التصدير فقط أـ عند التصدير ك االسترياد معا ؟ -
ىل غلب بكل كسيلة أف تزيد حقوؽ الدكلة عن ديوهنا يف اخلارج أـ أف حقوقها تتوازف عادة مع الديوف اليت  -

 ؟1تًتتب عليها 

تعترب ىذه النظرية نقطة االنطالؽ يف حتليل تطور نظرية التجارة الدكلية، كإف دل يكن للمذىب التجارم نظرية 
. 2فاصلة يف ىذا ادلوضوع

: نظريات النفقات المطلقة آلدم سميث-1

 دل يضع نظرية خاصة بالتبادؿ، فأفكاره يف نظرية التجارة الدكلية طرحها يف كتاب 3 ؽلكن القوؿ أف آدـ مسيث
على ما لديها من ذىب كفضة كما حتققو من -حسبو–، اليت تعتمد "ثركة األمة" بعنواف 1776أصدره عاـ 

 إضافة فيهما، فإذا دل يكن للدكلة مناجم حتتوم على الذىب كالفضة فإف السبيل الوحيد للحصوؿ عليهما ىو 
رلدم زلمود 2 .               111عادؿ أزتد حشيش، رلدم زلمود شهاب، االقتصاد الدكرل، الدار اجلامعية اجلديدة، اإلسكندرية ، مصر، ص 1

فيلسوؼ اسكتلندم 3          29 ،ص 2006شهاب، سوزم عدرل ناشز،أسس العالقات االقتصادية الدكلية ، منشورات احلليب احلقوقية، بريكت، 
مم ، عادة ما يشار إليو باختصار باسم 9خقية كالتحقيق يف طبيعة كأسباب ثركة ا9كرائد يف االقتصاد السياسي ، ىو صاحب كتب نظرية ادلشاعر ا

 . ثركات األمم، كيعترب من أعظم ما أبدع كأكؿ عمل يتناكؿ االقتصاد احلديث
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التجارة الدكلية، كىذا يستدعي أف حتقق الدكلة فائضا يف ميزاهنا التجارم، أم أف تفوؽ صادراهتا كارداهتا كيدفع 
الفرؽ بادلعدف النفيس، كيلـز لتحقيق فائض يف ادليزاف التجارم أف تعمل الدكلة بأساليبها ادلختلفة على بلوغ ىذه 

. النتيجة

: ميز التجاريوف بني ثالث فًتات مرت هبا النظرية التجارية

 كىي الفًتة اليت تعرؼ بفًتة السياسية ادلعدنية كيستدعي احتفاظ الدكلة يف تلك الفًتة برصيد :الفترة األولى -
 .من ادلعدف النفيس كإخضاع عمليات انتقاؿ ادلعدف النفيس للخارج لرقبة مباشرة

 اكتفت الدكلة نتيجة جتارهبا بأف تفسر معاناهتا مع كل دكلة على انفراد، كمن مث دل تعد ىناؾ :الفترة الثانية -
حاجة إذل فرض رقابة مباشرة على كل عمليات انتقاؿ ادلعدف النفيس إذل اخلارج، كعلى أف تكتفي بالرقابة 

 .غري ادلباشرة على رلموع معامالهتا مع كل دكلة
 اتضح للدكلة أف مركزىا النهائي يتوقف على رلموع صادراهتا يف هناية العادل، كعلى ذلك :الفترة الثالثة -

 .فليس من الضركرم أف تكوف معامالهتا مع كل دكلة يف صاحلها فالعربة يف رلموع معامالهتا

 لقد انتقد مسيث كل ما من شأنو إعاقة تقسيم العمل سواء داخل الدكلة الواحدة، أك ما بني سلتلف الدكؿ، 
كأكضح أف ادلزايا اليت تنتج عن تقسيم العمل داخل الدكلة الواحدة تتحقق نتيجة تقسيم العمل الدكرل، فهو يرل 

، فتقـو الدكلة بالتخصص يف إنتاج السلعة 1أف ادلتاجرة بني دكلتني تتم على أساس االختالؼ يف التكاليف ادلطلقة
اليت تستطيع إنتاجها بتكلفة اقل، كتبادذلا سلعة أخرل كلفتها أقل يف الدكؿ األخرل، كىذا ما يؤدم إذل 

التخصص كتقسيم العمل الدكرل كمن مث استغالؿ ادلوارد االقتصادية لكل بلد بطريقة فعالة، كزيادة اإلنتاج، كاتساع 
نطاؽ السوؽ من سوؽ زللية ضيقة إذل دكلية كاسعة يف ظل جتارة خارجية حرة، فالتجارة الدكلية يف رأم مسيث 

: تقـو بطريقتني ىامتني

 ختلق رلاال لتصريف اإلنتاج الفائض عن حاجة االستهالؾ احمللي ك تستبدلو بشيء آخر ذم نفع :أوال -
 .كبري

 

1 MICHEL RAINELLI « le commerce international », 8 ème édition, édition la DECOUVERTE, PARIS, 

FRANCE, 2002, page 45.  
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 تتغلب على ضيق السوؽ احمللي، كتصل كنتيجة لذلك بتقسيم العمل إذل أقصاه كترفع إنتاجية البلد :ثانيا -
 .1ادلتاجر كذلك عن طريق اتساع حجم السوؽ

  كجهت عدة انتقادات ألفكار آدـ مسيث، كأخذ على مبادئو أهنا تتخصص كل دكلة يف إنتاج السلع اليت تتفوؽ 
فيها كلكنها ال تبني السبيل إذل ىذا التخصص بالنسبة للدكؿ اليت ال تتمتع بأم ميزة نسبية، كىذا يكوف عرضة 

دلشكالت اقتصادية، ألف سلع الدكلة ادلتفوقة ستغزك أسواقها يف كقت لن تستطيع فيو تقدير أية سلعة لكي دتوؿ 
. االسترياد، الشيء الذم دل يستطيع مسيث أف يرد عليو

 يعتقد أدـ مسيث أف التفوؽ ادلطلق كأساس للتخصص الدكرل فقط، شلا ال يتفق مع ادلشاىد يف ادلعامالت الدكلية 
. 2حيث أف التفوؽ النسيب ؽلكن أف يكوف أساسا للتخلص الدكرل أيضا

 ىذه االنتقادات ال تنقص كثريا من قدر نظرية مسيث، ألف احلكم عل أية نظرية غلب أف يأخذ بعني االعتبار 
الظركؼ اليت كانت سائدة كقت ادلناداة هبا، فحرية التجارة كانت يف صاحل بريطانيا يف ذلك الوقت ككانت 

صناعتها قوية ال ختشى ادلنافسة عليها الدكؿ األخرل كمن ناحية أخرل ال يرل مسيث داعيا للتفرقة بني التجارة 
الداخلية كاخلارجية، فالثانية تعد امتدادا لألكذل، ككالعلا كسيلة لتطبيق مبدأ تقسيم العمل كالتخلص من اإلنتاج 

 .الفائض، يف حني أف كال من نوعي التجارة سلتلف كل االختالفات يف خصائصو ك نظرياتو

حسب رأم ادـ مسيث يف أف اختالؼ النفقات ادلطلقة لكل سلعة يف الدكلتني شرط أساسي لقياـ التجارة 
اخلارجية ك حتقيق النفع ادلتبادؿ ، لكن السؤاؿ الذم دل غلب عنو فيما اذا كاف أحد البلدين ينتج كل من السلعتني 

 .بنفقات أقل من األخر ؟ ك ىذا ما أجاب عنو دافيد ريكاردك يف نظريتو للنفقات النسبية 

 

 

 

 
  .53مجدي محمود شهاب، سوزي عدلً ناشز، مرجع سابق، ص 1

 12 ،ص 2008سكندرٌة، مصر Hقتصادٌة الدولٌة، دار الجامعة الجدٌدة للنشر، ا-زٌنب حسٌن عوض هللا، العقات ا2
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: 1نظرية النفقات النسبية لدافيد ريكاردو - 2

 ك قدـ فيو قانوف النفقات النسبية 1817عاـ " االقتصاد السياسي ك الضرائب " كتابو مبادئ يف  ريكاردو نشر
 الذم يعد  من أىم القوانني االقتصادية حىت يف عصرنا احلاضر ، كيطلق عليها أيضا نظرية ادلنافع ادلقارنة أك 2

 .، ك كضع ىذه النظرية ك أكملها من بعده جوف ستيوارت ميل ك اخركف3ادلزايا النسبية 

طبقا ذلذه النظرية ، كيف ظل التجارة احلرة فاف كل دكلة تتخصص يف انتاج السلع اليت تنتجها بنفقات نسبية أقل 
من الدكؿ األخرل ك تقـو بتصديرىا لكي تستورد السلع اليت تتمتع دكؿ أخرل يف اخلارج بإنتاجها بنفقات نسبية 

كيتم التبادؿ التجارم بني الدكلتني اذا اختلفت التكاليف النسبية بينها ، ك ليس التكاليف ادلطلقة اليت دتثل . أقل 
حالة خاصة من التكاليف النسبية األكثر عمومية ك مشولية ، كما يعطي ىذا النموذج الدكر الرئيسي للتكنولوجيا 

ك يستند اذل رلموعة من  .4، فالتقنيات ادلختلفة ىي اليت تشكل ادليزة النسبية يف عملية االنتاج بني البلداف ادلنتجة
: االفًتاضات 

 .كجود دكلتني كسلعتني يف التبادؿ التجارم  -
 .جتارة حرة مع كجود منافسة تامة يف األسواؽ  -
 .حرية تنقل عناصر االنتاج داخل الدكلة  -
 .عدـ قدرهتا على التنقل بني الدكؿ  -
ثبات تكلفة كحدة السلعة ادلنتجة ، ك ىذا يعين أف عدد ساعات العمل ادلبذكلة يف انتاج كحدة كاحدة من  -

 .السلعة ادلنتجة ال تتغري بغض النظر عن الكميات ادلنتجة 

 

 ، قاـ بشرح قوانني توزيع الدخل يف االقتصاد ، كلو النظرية ادلعركفة باسم قانوف تناقص الغلة، 1772فيلسوؼ إصلليزم اجلنسية، كلد يف سنة  1 -
 .كاف ذا اجتاه فلسفي شلتزج بالدكافع األخالقية 

ؽلكن أف تعرؼ النفقات النسبية على أساس التباين اجلغرايف أم تعريف النفقة النسبية استنادا إذل فكرة النسبة بني نفقات اإلنتاج ادلطلقة  2 -
 .لنفس السلعة يف الدكلتني، أك فكر التباين السلعي كيف ىذه احلالة ينظر إذل النسبة بني النفقات ادلطلقة إلنتاج السلعتني يف الدكلة الواحدة

- 3 ANDREW HARISON, et autres, « Business international et mondialisation » op. cit., 
page 279. 

- 4 PATRICK A. Messerlin, commerce international, 1ère édition, THEMIS Economie, 1998, Page 

18 . 
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ثبات التكنولوجيات ك انعداـ التغريات التكنولوجية يف داخل كل دكلة من الدكلتني ، مع اختالؼ ادلستول  -
 .التكنولوجي من دكلة اذل أخرل 

 .انعداـ النفقات اخلاصة بالنقل ك التعريفة اجلمركية  -
يتوفر لكل دكلة ثركات طبيعية زلدكدة ك رتيع الوحدات ادلكونة لكل ثركة طبيعية معينة متشاهبة، التوظيف  -

 .الكامل لعناصر االنتاج 
 يف تثمني السلعة ، ك قيمة أم سلعة تقاس بكمية العمل اليت تستخدـ يف 1استخداـ نظرية العمل للقيمة -

 .انتاجها 
 .جتانس العمل ك األذكاؽ يف الدكؿ ادلختلفة اليت غلرم بينها التبادؿ التجارم  -

استخدمت نظرية التكاليف النسبية كأساس للتجارة الدكلية مدة طويلة من الزمن ، مث بدأت االنتقادات توجو 
: ك فيما يلي نعرض أىم االنتقادات . اليها يف بداية احلرب العادلية األكذل 

تعتمد على نظرية العمل للقيمة يف حتديد تكلفة السلعة أك قيمتها بكمية العمل ادلبذكلة يف انتاجها ، ك ىذا  -
 .يعين اعلاؿ مشاركة عناصر االنتاج يف تكلفة السلعة 

تفًتض النظرية انعداـ نفقات النقل ك التعريفة اجلمركية ، علما أهنما حتسباف ضمن تكلفة انتاج السلعة ،  -
فاذا كانت ىذه النفقات مرتفعة فإهنا ستلغي ادليزة النسبية اليت يتمتع هبا البلد ادلنتج ذلذه السلعة شلا يؤدم 

 .اذل كقف عملية التصدير ، ألف تكلفة انتاجها يف البلد ادلصدر تصبح أعلى منها يف البلد ادلستورد 
تفًتض النظرية أف رتيع ادلوارد االقتصادية يف الدكلة مستغلة يف حالة التوظيف الكامل أم أف االقتصاد يف  -

أثبت أف التوازف يف بلد ما ؽلكن أف ػلدث دكف 2حالة توازف ، اال أف ىذا الفرض غري كاقعي ، ألف كينز
 .مستول التوظيف الكامل 

تفًتض ىذه النظرية أف نفقة اإلنتاج للوحدة الواحدة تبقى ثابتة بغض النظر عن الزيادة أك النقصاف يف  -
حجم اإلنتاج، كمن مث يكوف التخصص كامال، كىذا سلالف دلا غلرم يف ادلشاريع اإلنتاجية اليت ختضع بعد 

، كقبل ىذا احلد ختضع أيضا إذل قانوف 3(تناقص الغلة)حد معني من اإلنتاج إذل قانوف تزايد النفقات 
 .(تزايد الغلة)تناقص النفقات 

هذه النظرٌة تقوم على أساس أن قٌمة الشًء تتحدد بمقدار ما ٌحتوٌه من عمل أو بمقدار ما ٌتطلب إنتاجه من 1 -

 .عمل

 .، أ ستاذ اقتصاد فً جامعة كامبردج1946 ، وتوفً فً سنة 1883جون ماٌنركٌنز ،اقتصاد ي إنجلٌزي ولد ف2ً -

ٌشٌر هذا القانون إلى أن زٌادة استخدام عنصر إنتاجً واحد مع بقاء العناصر األخرى ثابتة سٌؤدي إلى انخفاض  3

 . اإلنتاج الحدي
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افًتاض النظرية حرية التجارة، فهذا أمر مغاير للواقع ألف معظم الدكؿ تفرض قيود على حركة الصادرات ك  -
 .الواردات شلا يقيد حرية التجارة

تفًتض النظرية سلعتني كدكلتني يتم التبادؿ التجارم بينهما كىذا فرض مبسط كجتريدم يتعارض مع الواقع،  -
 .حيث أف التبادؿ يتم بني العديد من الدكؿ ك السلع

تعتمد نظرية التكاليف النسبية على فركض ساكنة تؤدم إذل حتليالت كتوازنات ساكنة ال دتت إذل الواقع  -
االقتصادم ادلتحرؾ بصلة، كما تفًتض أف أذكاؽ ادلستهلكني متشاهبة يف الدكؿ ادلختلفة، كىذا غري 

 . صحيح

  

       كعموما فإف نظرية النفقات النسبية مرتكزة على جانب اإلنتاج كالعركض، كحتدد السلع اليت تدخل 
يف التجارة الدكلية، لكنها ال تعاجل كيفية حتديد نسبة التبادؿ الدكرل، كىذا ما أكملو فيما بعد جوف 

. ستيوارت ميل

: 1نظرية القيم الدولية لجون ستيوارت ميل- 3

، اذم ساىم يف اإلجابة عن التساؤالت السابقة، 2       قاـ ميل باستكماؿ النقص يف نظرية ريكاردك
، فاىتم بدراسة موضوع القيم الدكلية أك 1848يف سنة " مبادئ االقتصاد السياسي"إذا ألف كتابة 

فكاف لو دكر كبري يف حتليل قانوف النفقات . بعبارة أخرل النسبة اليت على أساسها مبادلة سلعة أخرل
، كيف إبراز أعلية طلب كل طلب كل من البلدين يف 3النسبية يف عالقتو بنسبة التبادؿ يف التجارة الدكلية

حتديد النقطة اليت تستقر عندىا نسبة التبادؿ الدكلية أك معدؿ التبادؿ الدكرل، فبالنسبة ذلذه النظرية، 
الطلب ادلتبادؿ من جانب كل دكلة على منتجات الدكلة األخرل ىو الذم ػلدد معدؿ التبادؿ الدكرل؛ 

 كطبقا ذلا فإف معدؿ التبادؿ الذم ػلقق التوازف يف التجارة الدكلية ىو ذلك ادلعدؿ الذم غلعل قيمة 

من أكائل من نادكا حبرية التعبري عن أم رأم  ) 1806 1873 - -)يعترب الفيلسوؼ جوف ستيوارت ميل  1
 .ذاالرأيغريأخقيافينظرالبعضھماكافھـ

رلدم زلمود 3. 70 ،ص2001سامي خليل، االقتصاد الدكرل، نظرية التجارة الدكلية ، اجلز األكؿ ، دار النهضة العربية، القاىرة ، 2
 .58شهاب، سوزم عدرل ناشز عمرج ، سابق، ص 
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صادرات ككاردات كل دكلة متساكية، فهناؾ مكسب ينتج عن قياـ التجارة الدكلية كتوزيع ىذا ادلكسب 
بني الدكلتني ؼلضع للعديد من العوامل االقتصادية كالسياسية، فكلما اقًتب معدؿ  التبادؿ الدكرل كثري 

. من معدؿ التبادؿ احمللي لدكلة ما، كاف نصيبها من مكسب التجارة الدكلية ضئيال كالعكس صحيح

      كما دعت ىذه النظرية إذل زلاكلة التوسيع يف اخلارج باسم الكسب الدكرل؛ ففي كسع الدكلة 
الصغرية أف تتبادؿ مع الدكلة الكبرية كفقا دلعدؿ التبادؿ السائد يف الدكلة األخرية دكف أف تؤثر عليو ، 

. نظرا الرتفاع مستول ادلعيشة كضخامة طلبها يف الدكلة الكبرية

      لكن ككغريىا من النظريات السابقة فقد تعرضت ىذه النظرية أيضا للنقد، فقد ابتعدت عن الواقع 
حني افًتضت تكافؤ أطراؼ ادلبادلة، فإذا ما كاف التبادؿ الدكرل يتم بني دكؿ غري متكافئة فمن احملتمل 
أال يكوف للطلب ادلتبادؿ أم دكر يذكر يف حتديد نسبة التبادؿ الدكرل، حيث يف كسع الدكلة الكبرية أف 

. دتلي شركطها

كما أف اشًتاط التكافؤ بني قيم صادرات ككاردات كل من الدكلتني لتحقيق استقرار معدؿ التبادؿ 
الدكرل يعد قيدا على تلك النظرية، فما احلل حني يكوف التبادؿ يف اجتاه كاحد فقط؟ فالسؤاؿ الذم 
طرحو التقليديوف حوؿ أساس التجارة الدكلية غلد إجابة يف نظرية النفقات النسبية، أما السؤاؿ الثاين 

مع ذلك فإف التفرقة بني العوامل . ادلتعلق بنفع التجارة الدكلية فتقدـ اإلجابة عنو نظرية الطلب ادلتبادؿ
 اليت حتدد السلع الداخلية يف التجارة الدكلية، من جانب العرض كالعوامل 

اليت حتدد أذتاهنا من جانب الطلب تفرقة غري صحيحة، فمن نظاـ التوازف الشامل نعرؼ أف كل من 
العرض كالطلب ػلدداف معا كيف نفس الوقت الكميات ادلباعة كاألذتاف السائدة، كالصحيح ىو أف ىذه 

. العوامل رلتمعة حتدد السلع الداخلية يف التجارة الدكلية كمعدالت التبادؿ ذلا

: 1نظرية التوازن التلقائي لدافيد هيوم-  4

  يرل دافيد ىيـو يف نظريتو للتوازف التلقائي أف ادلعدف النفيس يتوزع تلقائيا بني الدكؿ دكف احلاجة إذل 
 فإذا زاد ما لدل الدكلة من ادلعدف النفيس عن . كضع سياسة ىادفة أك أم تدخل من جانب الدكلة

 ،تأثر يف 1779 تويف 1711فيلسوؼ كاقتصادم كمؤرخ اسكتلندم كشخصية مهمة يف الفلسفة الغربية كتاريخ االسكتلندم كلد يف  1
 . أفكاره بآدـ مسيث



انتجارة انخارجية في انفكر االقتصادي وأهميتها انتنمىية:                                       انفصم االول  

 

16 
  

 القدر الذم يتناسب مع نشاطها االقتصادم، فإف أسعار السلع يف تلك الدكلة ترتفع بالنسبة ألسعار 

السلع يف البالد األخرل، شلا يؤدم إذل نقص صادراهتا كزيادة كارداهتا، كبالتارل ينتهي إذل العجز يف ادليزاف 
التجارم، كمن تسرب الذىب من الدكلة إذل العادل اخلارجي بينما ػلدث العكس يف حالة نقص مالديها 

. من معدف نفيس

 ىكذا استطاع ىيـو عن طريق دراسة العالقة بني كمية ادلعدف النفيس يف بلد ما كمستويات األسعار 
فيو، كالعالقة بني مستول األسعار فيو كمستول األسعار يف العادل اخلارجي، أف يبني عدـ جدكل القيود 

. اليت تفرض على التجارة الدكلية بقصد زيادة حصيلة الدكلة من ادلعدف النفيس

  كتقييم للنظرية الكالسيكية ؽلكن أف نقوؿ عنها أنو لتحديد قيمة السلع اعتمد التحليل الكالسيكي 
لقوانني النفقات ادلطلقة كالنسبية على نظرية العمل يف القيمة أساسا، كردت بالتارل اختالؼ النفقات 

النسبية للسلع ادلتبادلة دكليا إذل اختالؼ كمية العمل ادلستخدمة يف إنتاجها، حيث كانت نظرية العمل 
 )يف القيمة تفًتض كجود عنصر كاحد من عناصر اإلنتاج كىو العمل، كألغت دكر عناصر اإلنتاج األخرل

يف حتديد نفقة اإلنتاج، لذلك كانت النتيجة الطبيعية استبعاد  (مثل األرض، رأس ادلاؿ، التكنولوجية
نظرية ريكاردك يف النفقات النسبية لكثري من العناصر الواقعية يف التحليل االقتصادم، أم عدـ القدرة 

. على تقدًن تفسري مقبوؿ للتجارة اخلارجية

 كما يفًتض التحليل الكالسيكي يف التجارة اخلارجية أف اإلنتاج كالتخصص الدكرل ؼلضع يف ظركفو 
لقانوف الغلة الثابتة، كغلرؼ ىذا الفرض النظرية إذل تيار البعد عن الواقع كالتبسيط يف التحليل، كبالتارل 
عدـ ادلنطقية كقبوؿ النتائج اليت توصلت إليها النظرية، ذلك ألف الواقع يوضح إذل أف اإلنتاج ؼلضع يف 

كبالتارل توجو القدرات اإلنتاجية دلشركعات ضلو  (النفقة ادلتناقصة)غالب األحياف لقانوف الغلة ادلتزايدة
. احلجم األمثل لإلنتاج

  ىذه النظرية افًتضت أف التجارة تقـو بني دكلتني فقط كليس بني رلموعة من الدكؿ، كما أهنا افًتضت 
أف التعامل يتم بسلعتني كليس رلموعة من السلع، كما أهنا افًتضت عدـ كجود تكاليف لنقل السلعة من 
دكلة إذل أخرل كعدـ كجود حوجز رتركية، إضافة إذل أف عوامل اإلنتاج تتمتع حبرية انتقاؿ داخل الدكلة 
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يف حني يصعب االنتقاؿ بالنسبة ذلذه العوامل بني الدكؿ؛ كما أضافت أف اإلنتاج خاضع لقانوف ثبات 
 التكاليف، كأف أذكاؽ ادلستهلكني يف كال الدكلتني 

فكل ىذه االفًتاضات أضعفت من النظرية كلكن ما ال ؽلكن أف ننفيو ىو أهنا أساس إيضاح . متجانسة
الكيفية اليت يتم هبا التبادؿ للسلع بني الدكؿ؛ فال ؽلكن أف ننفي أيضا أف النظرية صلحت يف شرح أثر 

التجارة الدكلية على رفاىية الدكؿ، فقد أكضحت كيف أف االختالؼ يف تكاليف العمل النسبية حتقق 
فائدة عند قياـ التجارة الدكلية بني الدكؿ، كلكنها دل توفق يف إيضاح السبب يف أف التكاليف أقل أك أف 

. العمل أكثر إنتاجية يف بلد عن آخر

:  النظرية النيوكالسيكية:المطلب الثاني 

: 2أولين-1 نظرية هكشر-1

      خلصت النظرية الكالسيكية يف تفسري قياـ التجارة اخلارجية إذل قانوف النفقات النسبية باختالؼ 
تلك النفقات الذم يدعو إذل قياـ التبادؿ بني الدكؿ، إضافة إذل اختاذ العمل كعنصر أساسي كحيد 

للقيمة إال أهنا أعللت األسباب اليت تدعوا إذل اختالؼ ىذه النفقات بني الدكؿ، أم أهنا هبذه الصورة 
حتدد مىت تقـو التجارة الدكلية، كال تفسرىا، الشيء الذم عمد إذل توضيحو االقتصادم السويدم أكلني، 

. أولين–هكشر ، شلا أدل إذل تسمية النظرية بنظرية هكشركإف كاف قد اعتمد على أفكار 

 "إيلي وهكشر" يرجع ظهور نظرية نسب عناصر اإلنتاج يف التجارة اخلارجية إذل االقتصاديني السويديني 
برتل "، كإذل تلميذه 1919الذم صدر سنة " آثار التجارة الخارجية على التوزيع"يف كتاب بعنواف 

التجارة اإلقليمية كالتجارة الدكلية " من خالؿ كتابو بعنواف قكالذم قاـ بتطوير كتفسري نظرية معلم" أكلني
، كذلك بتوجيو النقد إذل األسس اليت قامت عليها النظرية الكالسيكية يف 1933الذم أصدره سنة 

 .التجارة اخلارجية

أثر :'  ، يعترب مؤسس ادلدرسة السويدية لالقتصاد، من مؤلفاتوUppsala 1907 اقتصادم كمؤرخ سويدم حتصل على شهادة الدكتوراه من جامعة 1
 . ،كالذم من خاللو تطرؽ إذل عرض زلتول نظريتو1919، عاـ 'التجارة اخلارجية على التوزيع

شغل . بستوكهودل Lund، درس على يد إيلي ىكشر جبامعة Meade James  حتصل على جائزة نوبل لالقتصاد مناصفة مع1977سنة 2
 1945-1944منصب كزير التجارة خالؿ الفًتة 
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:   تعترب أىم فرضيات نظرية تناسب عوامل اإلنتاج يف أف

 .1البلداف تنتجاف سلعتني -
 .حرية التبادؿ، عدـ كجود رسـو رتركية -
 .ادلنافسة احلرة -
 .عدـ االنتقاؿ الدكرل لعوامل اإلنتاج -
 .االستخداـ التاـ لعوامل اإلنتاج -
 .حرية انتقاؿ عوامل اإلنتاج داخل البلد -
 .أذكاؽ ادلستهلكوف معطاة -
 . التكنولوجيات ادلتاحة إلنتاج نفس السلعة الواحدة بالنسبة للمنتجني يف البلد الواحد -

   على غرار التقليديني الذين يركف أف النفقة حتتسب بالنقود ذلذا غلب أف تدكر ادلنافسة على األسعار، ترجع 
 أكلني إذل أف التجارة الدكلية تعود إذل اختالؼ الوفرة أك الندرة النسبية لعوامل اإلنتاج يؤثر على سعر هكشرنظرية 

السلع ادلنتجة سواء كاف التبادؿ يف الداخل أك اخلارج، لذلك يتخصص البلد حبسب أسعار عوامل اإلنتاج، 
فالتخصص عند أكلني ناتج عن االختالؼ يف أسعار عوامل اإلنتاج، فالتخصص عند أكلني ناتج عن االختالؼ 

. يف أسعار عوامل اإلنتاج بني الدكؿ كليس نتيجة للتفاكت بني النفقات ادلقارنة

كما أضافت أف األسعار النسبية لعوامل اإلنتاج قد تتأثر بأذكاؽ ادلستهلكني، فقد تقلل أك تلغي ادليزة النسبية ذلذا 
العنصر، كمن ىنا كاف دتاثل األذكاؽ يف البلداف ادلختلفة شرط أساسي ذلذا النظرية، لكن شلا يؤخذ على ىذه 

: النظرية

اىتمامها باجلانب الكمي كإعلاذلا للجانب النوعي عند اعتمادىا على الندرة كالوفرة لعوامل اإلنتاج، كنسب  -
مزجها عند عملية اإلنتاج، إضافة إذل افًتاضها لتجانس عوامل اإلنتاج يف رتيع الدكؿ كىو افًتاض غري 

 .كاقعي

 

 .116عادل أحمد حشٌش، ومحمود ٌمجد شهاب، مرجع سابق، ص1  . -
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أعللت ىذه النظرية على غرار نظرية ريكاردك انتقاؿ عناصر اإلنتاج دكليا، فمع كجود عقبات كقيود على  -
 .1حرية حركة عناصر اإلنتاج فإنو ال ؽلكن جتاىل أثر حركة عنصر العمل كرأس ادلاؿ بني الدكؿ

   لكن السؤاؿ ادلطركح ىو ما مدل صحة ىذه النظرية؟ كما ىي االختبارات اليت تعرضت ذلا؟ كما اإلصالحات 
 اليت مشلتها؟

يف ىذا اجملاؿ ؽلكن القوؿ أنو كاف يعتقد أف ىذه النظرية صحيحة غري أف زلاكالت عديدة جرت الختبار مدل 
بقي أف نشري إذل أف مساعلة ىذين ادلفكرين ما ىو إال امتداد لنموذج دافيد ريكاردك لتفسري أسباب قياـ . صحتها

 . التبادؿ الدكرل

: 2 لغز ليونتيففاسيلي2-

 ظهرت عدة زلاكالت الختبار صحتها، كمن أبرز احملاكالت تلك اليت قاـ "هكشر أولين"منذ صياغة نظرية 
، فقاـ بتقدير كمية العمل كرأس ادلاؿ ادلطلوب إلنتاج ما قيمتو مليوف دكالر من السلع، 1953 عاـ ليونتيفهبا

الصادرات، كالسلع ادلنافسة للواردات يف الواليات ادلتحدة األمريكية، فقد كاف االعتقاد السائد يف ذلك الوقت أف 
الواليات ادلتحدة األمريكية تتمتع بوفرة نسبية يف عامل رأس ادلاؿ كندرة نسبية يف عامل العمل، مقارنة مع دكؿ 

 .أخرل

 فإف الواليات ادلتحدة األمريكية سوؼ تصدر سلعا كثيفة رأس ادلاؿ، كتستورد سلعا كثيفة "هكشر"حسب 
 01 اجلدكؿ التارل الذم يبني االحتياجات من رأس ادلاؿ العمل، لكل "ليونتيف"العمل، كالختبار ذلك استعمل 

: 1947مليوف دكالر من صادرات الواليات ادلتحدة األمريكية من السلع ادلنافسة للواردات كفق أسعار سنة 

 مليوف دكالر من صادرات الواليات ادلتحدة 01 االحتياجات من رأس ادلاؿ كالعمل لكل (:1-1)جدول رقم
 (1947أسعار )األمريكية، كمن السلع ادلنافسة للواردات 

 .31 ،ص2006أشرف أحمد العدلً، التجارة الدولٌة، الطبعة األولى ، مؤسسة الرؤٌة، للطباعة والنشر، المعمورة، مصر ،  1

 بمٌونخ بألمانٌا، درس الفلسفة وعلم االجتماع واالقتصاد 1905اقتصادي أمرٌكً، حائز على جائزة نوبل فً االقتصاد ، ولد عام 2

تابع دراساته وحصل على درجة الدكتورا ، ه ثم انتقل إلى المكتب الوطنً  .1924وحصل على البكالورٌوس فً االقتصاد عام 

 ، أصبح أستاذا لالقتصاد 1932 ثم إلى وزارة االقتصاد فً جامعة هارفارد فً عام 1931لألبحاث االقتصادٌة فً نٌوٌورك فً عام 

، ) 1929 -1919)بعد نشره لبحثه عن بنٌة االقتصاد األمرٌكً فً فترة  .1946فً عام 
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. 127 عادؿ أزتد حشيش، رلدم شهاب، العالقات االقتصادية الدكلية، مرجع سابق، ص :المصدر

 1947 مليوف دكالر من الصادرات األمريكية خالؿ سنة  01نالحظ من اجلدكؿ أعاله أف إنتاج ما قيمتو 
 ذل كمية من العمل تقدر مليوف دكالر كاذل كمية من 6,2،يتطلب استخداـ كمية من رأس ادلاؿ تقدر حبوارل 

  . ألف عامل182العمل تقدر  حبوارل 

 مليوف من السلع ادلنافسة للواردات ، فإنو يتطلب استخداـ كمية من رأس ادلاؿ تقدر 01أما إنتاج ما قيمتو 
  .  ألف عامل170 حبوارل ام ذل كمية من العمل تقدر مليوف دكالر 1,3حبوارل

 ألف دكالر من رأس ادلاؿ لكل عامل بينما 14من ذلك صلد أف كحدة كاحدة من الصادرات تتطلب ما قيمتو 
نستخلص .  ألف دكالر من رأس ادلاؿ لكل عامل18كحدة كاحدة من السلع ادلنافسة للواردات تتطلب ما قيمتو 

 كحدة السلع ادلنافسة للواردات، تتطلبومن اجلدكؿ السابق أف كحدة الصادرات تتطلب كمية من رأس ادلاؿ أقل شلا 
كأف كحدة الصادرات حتتاج لكمية من العمل أكرب شلا حتتاجو كحدة السلع ادلنافسة للواردات؛ كىذا ما يدؿ على 

أف صادرات الواليات ادلتحدة األمريكية كثيفة العمل بينما السلع ادلنافسة لوارداهتا كثيفة رأس ادلاؿ، من ىذه 
احلقيقة استنتج ليونتيف، أف اشًتاؾ الواليات ادلتحدة األمريكية يف التقسيم الدكرل للعمل، يقـو على أساس 

 
مليوندوالرمن  1  لماقيمته

 
 

االحتياجاتمن 

 
 الصادارت

 
 السلعالمنافسة

 للواردات

 
 ( 1947 بالدوالربأسعار)سالمال  ار

 (بالعاملفيالسنة)العمل

 
2550780 

182313 

 
3091339 

170004 
 
 (ألقرب ألف دوالر  )سالماللكلعامل ار

 
ألفدكالر 14

 
 ألفدكالر 18
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ختصصها يف رلاالت اإلنتاج كثيفة العمل، ال كثيفة رأس ادلاؿ، كىذا عكس ما ىو شائع، من أف اقتصاد الواليات 
ادلتحدة األمريكية مقارنة باقتصاديات بقية دكؿ العادل، يتميز بوفرة نسبية يف رأس ادلاؿ، كندرة نسبية يف عنصر 

  .العمل فإف العكس ىو الصحيح

هبذا فإف زلاكلة ليونتيف قد فتحت الباب أماـ العديد من االنتقادات اليت تتعارض مع االفًتاضات اليت بينت 
كالسيكية اليت حاكلت تفسري كالنيوككصفوة القوؿ أ ف النظريات الكالسيكية  . عليها نظرية كفرة عوامل اإلنتاج

ادلزايا النسبية كالتجارة الدكلية على أساس التكاليف النسبية كالوفرة النسبية لعوامل اإلنتاج، دتيزت بالسكوف 
كالثبات شلا جعلها بعيدة كل البعد عن الواقع، كعاجزة عن تفسري حقائق العادل االقتصادية، اليت تتميز بالتغري 

. ادلستمر  لذلك ظهرت بعض التوجهات احلديثة اليت تعين بذلك يف رلاؿ تفسري التجارة اخلارجية 

III-  سياسة التجارة الخارجية  :المبحث الثالث :

  : مفهوم سياسة التجارة الخارجية وأهدافها:المطلب األول 

رلموعة  الوسائل اليت تلجأ إليها الدكلة للتدخل يف جتارهتا اخلارجية هبدؼ حتقيق "يقصد بسياسة التجارة اخلارجية 
كسيلة إذل جانب كسائل أخرل كاإلجراءات ادلالية كالنقدية اليت تستعني هبا "، كتعرؼ أيضا أهنا  "1أىداؼ معينة

 2اخل... سعر الصرؼ كاقرارالتوازف يف ميزاف ادلدفوعات تثبيتالدكلة لتحقيق أىداؼ معينة أعلها التنمية الوطنية، 
حرية أـ زتاية )بطريقة أخرل ؽلكن القوؿ أهنا اختيار الدكلة كجهة معينة كزلددة يف عالقاهتا التجارية مع اخلارج  ."

. كتعرب عن ذلك بإصدار تشريعات كاختاذ قرارات كاجراءات تضعها موضع التطبيق  (،

ختتلف السياسة التجارية باختالؼ النظم االقتصادية، فهي يف دكؿ النظاـ الرأمساؿ م ختتلف عن دكؿ النظاـ 
االشًتاكي، كما ختتلف من الدكؿ ادلتقدمة إذل الدكؿ النامية، كما تعمل على حتقيق رلموعة من األىداؼ 

، (التقييد أك التحرير)، كختتلف باختالؼ نوعية السياسة التجارية ادلطبقةكاالسًتاتيجيةاالقتصادية كاالجتماعية 
  :كنذكر منها

 
                                                             .185مجدي محمود شهاب، أسس العالقات االقتصادٌة الدولٌة، مرجع سابق، ص 1

 12عادل احمد حشٌش ، مجدي محمود شهاب، االقتصاد الدولً ، مرجع سابق، ص2

 : األهداف االقتصادية و تتمثل في - أ
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حتقيق التوازف يف ميزاف ادلدفوعات عن طريق تعظيم عائدات الصادرات كادلوارد من العملة األجنبية ك  -
 .ختفيض الطلب على الصرؼ األجنيب

  . تشجيع االستثمار من أجل التصدير كزيادة العمالة كمستول التشغيل يف االقتصاد الوطين -
  .زيادة موارد اخلزينة العامة للدكلة كاستخدامها يف دتويل النفقات العامة بكافة أشكاذلا كأنواعها -

زتاية االقتصاد الوطين من خطر اإلغراؽ الذم ؽلثل التمييز السعرم يف رلاؿ التجارة اخلارجية أم البيع  -
بسعر أقل من تكاليف اإلنتاج، كزتايتو من التقلبات اخلارجية اليت حتدث خارج نطاؽ االقتصاد الوطين 

 .كحاالت االنكماش كالتضخم
زتاية الصناعة الناشئة أم الصناعة حديثة العهد يف الدكلة حني غلب توفري الظركؼ ادلالئمة ك ادلساندة ذلا،  -

 .إضافة إذل زتاية الصناعة احمللية من ادلنافسة األجنبية
 : األهداف االجتماعية و تتمثل في  -ب

زتاية مصاحل بعض الفئات االجتماعية كمصاحل الزراعيني أكادلنتجني لسلع معينة تعترب ضركرية أك أساسية يف  -
 .الدكلة 

 .إعادة توزيع الدخل القومي بني الفئات كالطبقات ادلختلفة   -

 : و تتمثل فياالستراتيجيةاألهداف - ج 

. احملافظة على األمن يف الدكلة من الناحية االقتصادية كالغذائية كالعسكرية - 

 .العمل على توفري احلد األدىن من اإلنتاج من مصادر الطاقة كالبًتكؿ مثال- 

: أنواع سياسة التجارة الخارجية :المطلب الثاني 

نظرا لقياـ التجارة اخلارجية على قواعد ثابتة كىي التصدير كاالسترياد، فإف القواعد كاإلجراءات منصبة على ىاتني 
إما على فتح أسواقها - تبعا الختالؼ النظم االقتصادية كألىداؼ معينة - القاعدتني، فالدكلة قد تعتمد 

للمبادالت الدكلية مطبقة بذلك قواعد ادلبادالت احلرة، أك تضييق اخلناؽ على ىذه ادلبادالت كغلق حدكدىا  

. مطبقة قواعد زتاية التجارة، كمنو ظليز  سياستني للتجارة اخلارجية 

  :سياسة حرية التجارة :2-1
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يقـو نظاـ احلرية االقتصادية كالتجارية على نظريات آدـ مسيث كأتباعو من االقتصاديني الكالسيكيني أك التقليديني 
، باعتبار الفرد ىو ادلنظم الرئيسي للعملية «دعو يعمل»  ميل، برفعهم شعار جوف استيوارتأمثاؿ ريكاردك، 

، عن طريق التخفيض أك اإللغاء الكلي للتعريفة اجلمركية، كتعرؼ ىذه السياسة «دعو ؽلر» التجارية، كرفعوا شعار 
بأهنا السياسة اليت تتبعها الدكلة أك احلكومة عندما ال تتدخل يف التجارة بني الدكؿ من خالؿ التعريفات اجلمركية 

 : كاحلصص ك الوسائل األخرل، كيستند ىذا ادلذىب إذل العديد من احلجج منها

يف العادل من  1أف التحرير ال يساىم فقط يف النمو االقتصادم ك لكنها تعمل على حتقيق السالـ كاألمن  -
. 1خالؿ إحالؿ ادلنافسة التجارية بدال من الصراعات العسكرية 

سيؤدم إذل نقص  2تطبيق اإلجراءات التجارية ادلقيدة النتقاؿ السلع مثل الرسـو اجلمركية أك غري اجلمركية  -
. 2الرفاىية االقتصادية للدكلة ، كالعكس صحيح يف حالة التحرير

احلرية . حترير التجارة اخلارجية غلعل السلع ك اخلدمات أرخص بالنسبة للمستهلكني شلا يزيد القدرة الشرائية -
تساعد على اإلنتاج الوفري حيث أف الدكلة تتمتع مبيزة تنافسية يف إنتاج سلعة ما يفوؽ احتياجاهتا فتقـو 

  .بادلبادلة مع دكلة أخرل حتصل منها على السلع اليت حتتاجها
ختفيض معدالت البطالة بدرجة أفضل من سياسة احلماية ألهنا تساعد على االستفادة من عناصر اإلنتاج  -

. ادلتوفرة يف الدكؿ ادلتقدمة 
 اإلشباع من أجل التصدير كمن مث حتقيق ىدؼ اسًتاتيجيةاحلرية تودم إذل تعظيم الصادرات يف إطار إتباع  -

 التوازف اخلارجي

 

 55 ،ص 2002محمد صفوت قابل، تحرٌر التجارة الخارجٌة بٌن التأٌٌد و المعارضة، دار الحكمة للنشر، القاهرة، مصر،  1

 .58محمد صفوت قابل، مرجع سابق، ص    2

 

 

تؤدم احلرية ختصص إذل ختصص كل دكلة يف إنتاج السلع ادلناسبة لظركفها الطبيعية : التخصص يف اإلنتاج -
كالتارؼلية بتكاليف منخفضة كبالتارل يزداد احلجم الكلي للسلع ادلنتجة يف العادل شلا يعود بالنفع على كل 

  .1الدكؿ
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تساىم احلرية يف مضاعفة احلجم الكلي للسلع الدكلية شلا يؤدم إذل اطلفاض : ختفيض أسعار السلع الدكلية -
 .أسعارىا حبكم الوفرة 

احلرية تشجع التقدـ التكنولوجي حيث أف كجود ادلنافسة كحتسن النوعية يؤدم إذل التقدـ التكنو لوجي من  -
 .أجل البقاء يف السوؽ

  : سياسة حماية حرية التجارة -  2-2

تسمى أيضا مبفهـو سياسة تقييد التجارة الدكلية، كقد ظهرت يف نفس الوقت الذم ظهرت فيو نظريات حرية 
التجارة حيث أف أنصارىا أصبحوا يركف ضركرة تقييد التبادؿ مع اخلارج ال سيما استرياد السلع األجنبية قصد 

  . زتاية السلع الوطنية من ادلنافسة اخلارجية

، فتنفذ عن طريق تبين الدكلة  2ىذه السياسة تعرؼ على أهنا زتاية البلد دلنتجيو احملليني من ادلنافسة األجنبية 
جملموعة من القوانني كالتشريعات، كاختاذ اإلجراءات ادلنفذة ذلا بقصد زتاية سلعها كسوقها احمللية من ادلنافسة 

  . األجنبية

أىم ما تعتمد عليو الدكلة يف ىذه السياسة ىو فرض الرسـو اجلمركية على الواردات، إضافة إذل كضع حد أقصى 
  .حلصة الواردات خالؿ فًتة زمنية

 : كما أف ألنصار حرية التجارة حججهم، فإف ألنصار احلماية كذلك حججهم اليت نوجزىا فيما يلي

: الحجج االقتصادية : أوال

بفعل احلماية اليت توفرىا الدكلة لصناعتها ضد ادلنافسة األجنبية اليت هتدد : احلماية تؤدم إذل معاجلة البطالة -
  . باإلفالس، ك بالتارل تسريح العماؿ

 

كامل البكري، االقتصاد الدولً التجارة والتموٌل ، الدار الجامعٌة للنشر 362نعٌمً فوزي، غراس عبد الحكٌم، مرجع سابق ، ص  1

 85 ،ص 2000والتوزٌع ، اإلسكندرٌة ، مصر، 

 : الحجج غير االقتصادية: ثانيا

 . زتاية أمن الدكلة -
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  . احملافظة على الطابع الوطين -
احلماية جتعل الدكؿ تقيد عالقاهتا التجارية مع اخلارج حىت حتافظ على تقاليد شعبها الفكرية كاالجتماعية،  -

 .كاذلوية الوطنية 
 تساىم احلماية يف استقالؿ االقتصاد الوطين، فمثال يف حاؿ حدكث أزمات ال جتد الدكلة :االستقاللية -

 1نفسها متأثرة باالقتصاد العادلي
 : العوامل المؤثرة في تحديد سياسة التجارة الخارجية -  2-3

 : تتأثر سياسات التجارة اخلارجية مبجموعة من العوامل األساسية، نذكر أعلها كىي
  :مستوى التنمية االقتصادية- أ 

يعػػػد مسػػػتول التنميػػػة االقتصػػػادية الػػػذم تبلغػػػو دكلػػػة مػػػا مػػػن أىػػػم زلػػػددات السياسػػػة التجاريػػػة ادلتبعػة ، فجمػود 
االقتصػاد كاحتاللػو موقعػا متػأخرا فػي سػلم التقػدـ االقتصػادم غلعلػو أكثػر حرصػا علػى كضػع سياسػة أكثػر تعقيػدا 

، بعكػس احلػاؿ بالنسػبة القتصػاد آخػر بلػغ مرحلػة متقدمػة مػن النمو كالتطور االقتصادم، إذ 1للتجػارة اخلارجيػة 
ؽليل ىذا االقتصػاد إلػى كضػع سياسػة للتجػارة اخلارجيػة تتسػم مبركنػة عاليػة نظػرا لتوصػلو إلػى تكػوين قاعػدة 

 . اقتصػادية قويػة قػادرة علػى التنػافس فػي السػوؽ العادليػة، أك علػى األقػل ليست حباجة كبرية إذل تدعيمها
 : ب األوضاع االقتصادية السائدة

 . : تتأثر السياسات التجارية عادة باألكضاع السائدة يف االقتصاد احمللي كالعادلي كما يلي
 :على مستوى االقتصاد المحلي -1

إف ارتفاع الصناعة احمللية مثال كاشتداد حاجتها للسلع الرأمسالية كالوسيطية كادلواد اخلاـ، ػلتم على الدكلة إتباع 
إضافة إذل أف . سياسة للتجارة اخلارجية أكثر مالئمة قصد توفري ىذه ادلستلزمات أك زلاكلة االرتقاء ببدائل ذلا زللية

 الطلب احمللي االستهالكي يلعب دكرا ىاما يف سلتلف ادلنتجات عند حتديدىا من حيث الكم، خاصة يف ظل 
 

 . 202عادؿ أزتد حشيش، رلدم زلمود شهاب، العالقات االقتصادية الدكلية، مرجع سابق، ص 3      .
 

كالتضخم أك الركود )أيضا فإف احلالة االقتصادية العامة . اطلفاض مركنتو كدرجة أعليتو كضركرتو يف السوؽ
ذلا دكر ىاـ يف حتديد مضموف السياسة التجارية ادلتبعة، فمثال قد تلجأ الدكلة اليت تعاين من تضخم  (كالبطالة

جامح أك ارتفاع يف مستول البطالة إذل تطبيق سياسة اإلحالؿ زلل الواردات للمحافظة على توازف األسعار 
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كحتقيق ارتفاع معدالت التشغيل، كما ؽلكنها كذلك االعتماد يف ىذا الشأف على احلواجز اجلمركية كغري اجلمركية 
 .لتحقيق نفس اذلدؼ

إف تغيري الطلب بالزيادة مثال من شأنو تشجيع الدكلة على إتباع سياسة تؤدم إذل : على ادلستول الدكرل -2
 . زيادة حجم الصادرات من جهة، كضغط استهالكها احمللي من جهة أخرل

 :معايير تقييم سياسة التجارة الخارجية -  2-4
  : نقدـ رتلة من ادلعايري اليت يراىا أىل االقتصاد كفيلة باحلكم على مدل صلاعة السياسة التجارية ادلتبعة كىي

 :مدى فاعلية السياسة المتبعة- أ 
من خالؿ مقارنة التكلفة كالعائد لكل من سياسة تدعيم صناعات التصدير أك صناعات اإلحالؿ زلل الواردات 

 . يف الكفاية يف استخداـ ادلوارد، يكوف احلكم شلكنا على مدل فاعلية السياسة ادلتبعة
 :مدى مساهمة السياسة المتبعة لتحقيق العدالة في توزيع الدخل- ب 

إف من ادلعايري اذلامة لتقييم أية سياسة للتجارة اخلارجية ىو مدل تأثريه على توزيع الدخوؿ فإتباع سياسة حلماية 
ادلنتجات الوطنية مثال، ينشأ عنها إعادة توزيع الدخوؿ لصاحل فئة ادلنتجني الوطنيني على حساب رلموع 

  . ادلستهلكني
  :مدى تأثير السياسة المتبعة على النمو االقتصادي- ج 

إتباع سياسة من شأهنا ترشيد استهالؾ العديد من السلع ادلستوردة، سوؼ يؤثر على ادليل احلدم لالسترياد، فيؤثر 
 .على فاعلية السياسة النقدية كادلالية ادلطبقة تبعا ألثر ادلضاعف، شلا يسهم يف اإلسراع مبعدالت التنمية 

 
 
 
 
 

 مثل اجلزائر كاليت انتهجت يف مرحلة معينة ظلط معني من أظلاط التنمية االقتصادية يف فًتة السبعينات، ك ينطبق األمر ىنا على االقتصاديات النامية 1
 

 

 خاتـمة الفصل
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 من خالؿ عر ضنا لتطور النظريات اخلاصة بالتجارة اخلارجية، رأينا أف مضموف نظرية التجارة اخلارجية يف صيغتها 
القدؽلة كاحلديثة ىو أف كل دكلة دتيل إذل التخصص يف إنتاج كتصدير السلع اليت تتفوؽ يف إنتاجها، كدتيل إذل 

استرياد السلع اليت دتتاز الدكؿ األخرل يف إنتاجها نسبيا كما ر أينا كذلك أف نفقات النقل كقانوف تناقص الغلة 
يعمالف على حتديد التبادؿ اخلارجي؛ إضافة إذل أف اختالؼ نسب عوامل اإلنتاج كثريا ما يؤدم إذل ختصص 

يفًتض يف نظرية التجارة اخلارجية، سرياف مبادئ  .األقاليم يف إنتاج سلعة بالرغم من عدـ توافر العوامل األخرل 
ادلنافسة احلرة، إال أننا نعلم استحالة ذلك يف احلياة االقتصادية ، فظركؼ اإلنتاج تسودىا مبادئ االحتكار، 
كمبادئ ادلنافسة بل ختضع أغلب فركع اإلنتاجية للمنافسة االحتكارية، كيف ظل ىذه األنظمة تتغري ظركؼ 

كما تطرقنا لسياسات التجارة بنوعيها احلمائية كسياسات التقييد كحجج أنصار كل من  .التصدير كاالسترياد
السياستني كاألىداؼ ادلتوخاة من كل سياسة، إذ تبني لنا أف السياسة التجارية إظلا تعود إذل طبيعة النظاـ 
االقتصادم ادلعتمدة يف ىذه الدكلة ، كما أف حتقيق أىداؼ السياسة االقتصادية العامة كادلتمثلة يف حتقيق 

إخل، ال يأيت إال بالتكامل بني ...االستقرار االقتصادم، حتقيق مستول أعلى من التشغيل، حتقيق األمن الغذائي
 . سلتلف السياسات االقتصادية بصفة عامة كبينها كبني السياسة التجارية بصفة خاصة
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 التجارة الخارجية والتنمية االقتصادية في الدول النامية:   ثانيالفصل ال
: المقدمة

 إن نظرية التجارة الدولية تعتمد على التحليل الستاتيكي كما رأينا ذلك مع النظريات اؼبختلفة اليت وضعها 
الكالسيك و النيوكالسيك أي توزيع اؼبوارد اؼبتاحة على االستخدامات اؼبختلفة للوصول إذل أكرب قدر فبكن من 
اإلشباع و يًتتب على ذلك اعتبار ىذه اؼبوارد معطاة و من ٍب فإن اؼبشكلة اليت تواجو الدول ىي كيفية توزيعها 

 (1).بأن تتخصص كل دولة يف اؼبنتوجات اليت تصلح ؽبا 

و التجارة الدولية من اؼبعادل األساسية لعملية التنمية االقتصادية يف البلدان اؼبختلفة و من ٍب أصبح التخصص أمرا 
ضروريا لزيادة الكفاية اإلنتاجية ألهنا تعاين من عدم مرونة اعبهاز اإلنتاجي، ومعامل االستثمار يف ىذه الدول 

 .معطل ال يقوم بالدور اؼبنوط بو
 

فعلى الدول النامية أن تسطر برامج التصنيع وتأخذ بأساليب إنتاجية حديثة،ولن يتأتى ؽبا ذلك إال بواسطة 
. الواردات من السلع االستثمارية و من السلع الوسطية وليس باالعتماد على الواردات اؼبوجهة لالستهالك اؼبباشر

و سوف كباول أن نكشف عن االسًتاتيجيات التنموية اليت تبنتها البلدان النامية و عن النتائج اليت أسفرت عنها 
: و ذلك من خالل احملاور التالية

.  التجارة اػبارجية و اسًتاتيجية التنمية 
.  الصادرات و ؿبددات تطورىا يف الدول النامية 

. دور الدول النامية يف ؾبال التجارة اػبارجية و اؼبشاكل اليت تعاين منها
. اؼبنظمة العاؼبية للتجارة و عالقتها بالدول النامية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 310 ص 1998أساسيات االقتصاد الدورل، دار اعبامعة اعبديدة للنشر، : عادل أضبد حشيش و اآلخرون - 1
 

 

 

 

  -I التجارة الخارجية و استراتيجياتالتنمية: المـبحـث األول. 
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 :تمهيد 
يوجد معامل ارتباط واضح يف الدول النامية بني القدرة التصديرية و بني معدل تكوين رأس اؼبال الثابت و بالتارل 

. معدل االستثمار و النمو االقتصادي
إذ قبد أن اؼبكون الرئيسي للدخل القومي يف ىذه البلدان ىي الصادرات من اؼبواد األولية و الزراعية فكلما 

. ارتفعت نسبة الصادرات كلما ارتفعت نسبة االستثمار و بالتارل معدل االنتعاش و النمو االقتصادي
 فنظرية التنمية االقتصادية عكس نظرية التجارة اػبارجية تعتمد على التحليل الديناميكي و هتتم بكيفية زيادة 

اؼبوارد يف العملية اإلنتاجية عرب مرور الزمن و ىذه ىي الغاية اؼبنشودة من قبل كافة الدول و سوف نتناول يف ىذا 
. اؼببحث اسًتاتيجية التنمية يف اقتصاد تصديري و يف اقتصاد حساس للواردات 

. استراتيجية التنمية في اقتصاد تصديري : المطلب األول 
  يتمتع االقتصاد التصديري بقدر كبري نسبيا من حرية اختيار مبط االستثمار و الذي يقوم على الواردات

من السلع الرأظبالية ، وذلك بافًتاض أن الطلب على الصادرات التقليدية مرنا لوقت طويل ،  و يؤدي 
االستخدام الصحيح للطاقة االستريادية إذل التخفيف من حدة االختناقات اليت تؤدي إذل اغبد من مستوى 

 (1).االستثمار
  إن اسًتاتيجية اقتصاد تصديري هتدف إذل إنتاج بدائل الواردات بتوفري مدا خيل العملة األجنبية اليت

تساعد على استرياد السلع الصناعية إلقامة مشاريع اقتصادية و لكن ال قبد ؽبذا تطبيقا لواقع اقتصاديات 
الدول النامية ، و إمبا مدا خيلها من الصادرات تذىب السترياد السلع االستهالكية دون استغالل أمثل ؼبدا 

. خيل الصادرات 
 ويف ىذه اغبالة يبكن إزاء ىذا الوضع إتباع سياسة اقتصادية مالئمة إذا أمكن تطبيقها فعال، فالصادرات اؼبرنة 
تتيح الفرصة لبداية عمليات تنمية اقتصادية سريعة هتدف إذل ربقيق بناء اقتصادي أكثر توازنا للدولة  ،إال أن 
ذلك يعتمد على طبيعة اؼبتغريات االجتماعية الالزمة لتحقيق ىذا اؽبدف أنبها تلك اليت تؤدي إذل سد الثغرة 

التصدير و بقية قطاعات االقتصاد القومي و زيادة اإلنتاج الزراعي  و بداية عملية التصنيع اليت 4بني قطاع 
هتدف إذل اغبد من واردات السلع  اليت يبكن إنتاجها بسهولة نسبية، أو اليت ال يتوافر إلنتاجها ظروفا مواتية 
بالذات يف الدولة  دبيزة نسبية، و يًتتب على ذلك حدوث تغري ملموس يف النمط السلعي، للواردات بينما 

 (1).يظل مبط الصادرات دون تغيري من الناحية العملية و ذلك خالل اؼبرحلة األوذل من التنمية على األقل
 
 
 

 .استراتيجية التنمية في االقتصاد حساس للواردات :  المطلب الثاني 
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    هتدف ىذه االسًتاتيجية إذل التوسع يف حركة التجارة اػبارجية مع ضمان مبو مرتفع ؼبعدل الدخل القومي 
بالنسبة ؼبعدل مبو الواردات و ربقيق أقصى حد فبكن من الطاقة االستريادية مع استخدامها على أفضل وجو مريح 

و معقول، ومن جهة أخرى كيفية ربقيق أقصى معدل للنمو يف ظل طاقة استرياد معينة، و الطريقة الوحيدة 
للتوسع يف ظل الطاقة االستريادية  ىي العمل على زيادة الصادرات اليت يبكن ربقيقها بواسطة الصادرات التقليدية 

 (2).أو بالتوسع يف مبيعات اؼبنتجات اعبديدة 
و على الدول النامية أن تسعى إذل رفع معدالت التبادل فيما بينها خبلق تكتالت إقليمية و التعامل مع التكتالت 

. األخرى و اؼبنظمات العاؼبية لكي تستفيد من التسهيالت اؼبمنوحة يف خضم ىذه التكتالت و اؼبنظمات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 133 ص 1999االقتصاد الدورل، مؤسسة شباب اعبامعة،: ؿبمد عبد اؼبنعم عفر ، أضبد فريد مصطفى - 1
. 139- 134- 133نفس اؼبرجع السابق ، ص : ؿبمد عبد اؼبنعم عفر، أضبد فريد مصطفى - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -II      الـصادرات و محـددات تطـورها في الدول النامية:   المـبحـث الثـاني. 
 :تمهيد 

   إن الصادرات يف الدول النامية ىي اؼبموالت الرئيسي لعمليات التنمية االقتصادية  
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و االىتمام لتنميتها أصبح من أولويات االنشغاالت ػبطط التنمية يف ىذه البلدان و صادرات الدول النامية 
:  موجهة ألسواق الدول اؼبتقدمة فبا هبعلها مرتبطة هبا و سوف نستعرض يف ىذا اؼببحث النقاط التالية 

 ىيكل الصادرات يف الدول النامية .
 ؿبددات تطور حجم و ىيكل صادرات الدول النامية .

هيـكل الـصادرات فـي الـدول النـامية  : المـطلـباألول
إن تطور اؼببادالت التجارية الدولية ال يبكن فصلو عن طبيعة التخصص، و التقسيم الدورل للعمل الذي تابع 

 (1):التطور الرأظبارل و يبكن حصر ىذه العوامل فيما يلي

 :مراحل تطور هيكل الصادرات الدول النامية  -1
و فيها زبصصت الدول الرأظبالية اؼبتقدمة يف الصناعات التحويلية مقابل زبصص الدول  : المرحلة األولى* 

. النامية يف اؼبواد األولية كالزراعة و الصناعة االستخراجية 
و فيها زبصصت الدول الرأظبالية اؼبتقدمة يف إنتاج السلع اإلنتاجية و الرأظبالية  و كان  : الـمرحلة الـثانية* 

نصيب بعض الدول النامية اليت كانت تسعى كبو النمو الصناعي أن زبصصت يف السلع االستهالكية و ذلك يف 
عهد اػبمسينات و الستينات و اذباه بعض الدول النامية إذل إقامة سياسة إحالل الواردات مثل مصر ، الباكستان 

. ،اؽبند ، الربازيل ، األرجنتني 
و فيها زبصصت الدول الرأظبالية اؼبتقدمة يف الصناعات ذات التطور العلمي و التكنولوجي  : المرحلة الـثالثة* 

العارل مقابل زبصص بعض البلدان النامية يف الصناعات ذات اؼبستوى األدىن نسبيا من التطور العلمي و 
التكنولوجي، وىي تكنولوجيا تقليدية كاؼبنسوجات أو بعض الصناعات اؼبكملة لتلك السائدة يف الدول الرأظبالية 

. اؼبتقدمة ، و بدأت اؼبرحلة الثالثة يف عهد السبعينات
 

 

 

 

 
 

 .191نفس اؼبرجع اؼبذكور سابقا،ص:أضبد باشي - 1
 

 

 

 

 :مكونات هيكل الصادرات الدول النامية -2
ىيكل صادرات الدول النامية يتكون أساسا من اؼبواد األولية االستخراجية كانت أو زراعية إضافة إذل نسبة ضئيلة 

.  من اؼبواد اؼبصنعة و نصف اؼبصنعة 
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: صادرات السلع المصنعة و نصفالمصنعة- أ
إن الدول النامية شهدت يف الفًتة األخرية تطورا يف قطاع الصناعة إال أن نصيبها من صادرات العادل للسلع 

. الصناعية يبقى ضئيال إذا ما قورن حبجم الصادرات من ىذا النوع للدول اؼبتقدمة
و كل اإلحصائيات و األرقام متعلقة بطبيعة التخصص حسب اؼبناطق اعبغرافية و طبيعة اإلنتاج و تركيبتو تؤكد 

ذلك و ىذا ما يوضحو اعبدول 
 

 04: الجدول  رقم 
 ألكبر مناطق العالم في المنتوجات الصناعية 1984التجارة العالمية في سنة 

 $ مليار: الوحدة
 %الواردات %الصادرات §الواردات §الصادرات التجارة اػبارجية 
 66,7 78,1 762 893 الدول اؼبتقدمة 
 23,8 12,8 272 146 الدول النامية 

 9,5 9,1 109 104 الدول ذات االقتصاد اؼبخطط
 100 100 1143 1143 اجملموع 

 
. 170،ص 1986 االتفاقية العامة للتعريفة اعبمركية ،: الصدر 

كما . اؼبعادن اؼبشكلة تتصدر صادرات  الدول النامية من السلع اؼبصنعة و يلي ذلك اؼبنسوجات ٍب الكيمياويات 
 تكون على حساب صادرات اؼبواد )اخل…الطماطم اؼبعلبة ، مرىب،)أن غالبية السلع اؼبصنعة ىي سلع زراعية 

األولية الزراعية قيمتها هبب أن تعود بتكلفة إنتاجها دبا  يف ذلك قيمة اآلالت اإلنتاجية اؼبستوردة ، و سلع ذات 
 )زبصص بعض دول  اؼبشرق يف إنتاج الزرايب و األلبسة التقليدية)مهارة فنية عالية تتطلب إنفاقا على اليد العاملة 

. 
غري أن تصدير ىذه السلع يف الدول النامية ال وبقق ؽبا العائد اؼبهم من العمالت األجنبية مقارنة مع النفقات 
الرتباطو بالقطاع األجنيب من تكلفة استرياد آالت اإلنتاج و اليد العاملة اليت تؤىل يف اػبارج بالعملة األجنبية 

. (تكوين اإلطارات)
 

 :صادرات المنتجات األولية- ب
و ىي صادرات السلع االستخراجية و السلع الزراعية  

   السلع االستخراجية و أنبها البًتول و الغاز الطبيعي و بعض اؼبعادن
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  (النب،الشاي، الكاكاو)السلع الزراعية و تتمثل يف اؼبواد الغذائية، مواد اػبامة الزراعية .
.  يشكل البًتول النسبة اؼبرتفعة من صادرات أغلب الدول النامية و ىو موجو الستهالك الدول اؼبتقدمة

ذبدر اإلشارة إذل أن التقدم التكنولوجي أدى إذل نقص يف بعض حجم الصادرات من اؼبواد األولية و اعبدول 
. التارل يوضح حصة إنتاج اؼبواد األولية للدول النامية

 
 05:  الجدول رقم

.  بالنسبة للمواد األولية 1984التجارة العالمية في سنة 
 $مليار : الوحدة

 %الواردات %الصادرات §الواردات §الصادرات التجارة اػبارجية 
 69,1 43,6 506 319 الدول اؼبتقدمة 
 20,6 43,2 151 316 الدول النامية 

 10,3 13,1 75 96 الدول ذات االقتصاد اؼبخطط
 100 100 732 732 اجملموع 

 
 17،صGATTاالتفاقية العامة للتعريفة اعبمركية :المصدر 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
محددات تطور حجم و هيكل صادرات الدول النامية  : الـمطلب الثـاني 

:   تكون احملددات خارجية و داخلية 
 (1)تتمثل فيما يلي :المحددات الخارجية  - 1
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 :الهيـكل االقتصادي لهـذه الدول  - أ
يعترب اؽبيكل االقتصادي للدول النامية من أىم احملددات الداخلية اؼبؤثرة يف حجم و ىيكل صادرات  الدول 

النامية و أدى تواجد االستعمار يف ىذه الدول إذل استغالل مواردىا و ذلك لتوفري مواد اػبام الالزمة لصناعات 
. البالد اؼبتقدمة  

   كذلك أزبذ االستعمار من ىذه البالد اليت ربت سيطرتو أسواقا رائجة للمنتجات الصناعية، ولذلك دل يشجع 
التنمية الصناعية يف ىذه الدول و أدى ذلك إذل زبلف اؽبيكل االقتصادي للدول النامية حيث اتسم بسيطرة إنتاج 

 (2). اؼبواد األولية

  :دوال اإلنـتـاج - ب
 ذكرنا أن صادرات الدول النامية تتمثل يف القطاع االستخراجية و اؼبنتجات الزراعية و لذلك نرى أن مستوى 

اإلنتاج يتأثر بالظروف الطبيعية فيما ىبص اإلنتاج الزراعي و اؼبر دودية مرتبطة خاصة هبذه الظروف عكس 
 .اإلنتاج الصناعي 

 :الضغـوطالسكانيـة - ت
 إن أكثر الدول النامية تتميز بانفجار سكاين و لذلك اكبصرت معظم اقتصاداهتا يف قطاعات إنتاجية لسد 

حاجياهتا الداخلية و ال يوجو كبو التصدير إال الشيء القليل لكي يغطي بو نفقات الواردات من السلع الصناعية 
 .و الغذائية 

 :معـدل نمط االستـثمار - ث
 تركز الدول النامية على تنمية صادراهتا على  حساب القطاعات األخرى ، و التخطيط األمثل ؽبذه 

االستثمارات ىو الذي يعتمد على دراسة أثرىا على تنمية الصادرات و اغبد من الواردات للقضاء على عجز 
 ميزان اؼبدفوعات 

 

 

 

 

 
 
. 111-106نفس اؼبرجع السابق، ص : أضبد فريد مصطفى / ؿبمد عبد اؼبنعم عفر  - 1
العالقات االقتصادية الدولية،  شركة مطابع الطوهبي : أضبد جامع / ؿبمد حافظ عبدو الرىوان  - 2

 .299، ص1997     التجارية،
 

: المحذدات الخارجية و تتمثل فيما يلي 2 -

 

  :تطور طـلب البـالد المتقـدمة . أ
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. عرفت السياسة اإلنتاجية للدول اؼبتقدمة تغيريات ـبتلفة فبا أدى إذل التأثري على صادرات الدول النامية 
 فبظهور الثورة الصناعية كان الطلب على اؼبواد األولية مرتفعا فبا أدى إذل ارتفاع حجم الصادرات يف ىذه الدول 
، أما بالنسبة للوقت اغباضر اختلف األمر حيث أن  قيام تكتالت اقتصادية بني الدول اؼبتقدمة  أدى إذل حصر 

التبادل أكثر فيما بينها كاالرباد األوريب للتجارة اغبرة و الكوميكون الذي فرض نظما احتكارية على صادرات 
. الدول النامية 

 :اتجـاهـات شروط التـبادل الـدولي و أثـرها  . ب
 أثارت فكرة تدىور معدل التبادل الدورل خالفا نظريا بني رجال االقتصاد فهنالك فريق يؤكد اذباه معدل 
التبادل منذ فًتة طويلة يف غري صاحل الدول اليت تعتمد اقتصاداهتا على اإلنتاج األورل و يعتربون ذلك أحد 

. العتبات األساسية يف عملية التنمية 
   و يرجع ىؤالء ىذا التدىور يف معدل التبادل إذل عوامل كاملة يف جانيب العرض و الطلب و يعترب التقدم 

التكنولوجي يف نظرىم أحد العوامل اؽبامة اليت تكمن وراء ىذا التدىور حيث يؤدي إذل استفادة الدول اؼبتقدمة 
اؼبستهلكة للمواد األولية و كمنتجة للسلع الصناعية بينما زبسر الدول النامية كمنتجة للمواد األولية و 

(1).كمستهلكة للسلع الصناعية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 124نفس اؼبرجع السابق ص : أضبد فريد مصطفى/ؿبمد عبد اؼبنعم عفر -1
 

-III دور الدول النامية في مجال التجارة الخارجية و المشاكل التي تعاني منها: المبحث الثالث. 
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 :تمهيد 
    إن الدول اؼبتقدمة دل تًتك الفرصة للدول النامية لتغيري طبيعة زبصصها عرب كل مراحل التقسيم الدورل للعمل ، 

بينما كانت ىذه الدول أي اؼبتقدمة تتنافس  فيما بينها على استخدام التكنولوجيات اغبديثة من أجل ربسني و 
تطوير اإلنتاج فبا زاد من تكاملها  و االنتفاع دبزايا زبصصها عرب كل مراحل تطورىا يف حني ارتفعت اؽبوة 

. التكنولوجية بينها و بني الدول النامية اليت أصبحت تتخبط يف مشاكل عديدة 
.  سوف نتطرق ؽبا و كباول الكشف عن وضعية الدول النامية بني دواللعادل

 .دور الدول النامية ووضعيتها في منظومة العالقات االقتصادية الدولية: المطلباألول
تتسم اقتصاديات الدول النامية بالتبعية القتصاديات الدول اؼبتقدمة ألن ىذه األخرية ىي    

  اليت تطلب اؼبواد اػبام لسد حاجياهتا ، فكما رأينا أن معظم الدول النامية تعتمد على 
القطن،النب، )أو زراعية  (النفط ، الغاز) مدا خيلها من الصادرات للمواد األولية سواء كانت استخراجية 

 (اخل ...السكر
  يتناقص النصيب النسيب  للدول النامية من الصادرات ما عدا البًتول ، فالتقدم التكنولوجي أدى إذل اخًتاع مواد 

مصنعة و اكتشافات ربقق وفرة يف استخدام اؼبواد األولية عن ذي قبل كما أن سوق النفط يتأثر باألزمات 
السياسية فقراراتو سياسية أكثر منها اقتصادية، فحرب اػبليج و ما أسفرت عليو من تقلبات مفاجئة يف أسعار 

. البًتول خري دليل على ذلك 
 نالحظ يف السنوات األخرية تدىورا يف التجارة اػبارجية أثر سلبا على اقتصاديات الدول النامية نتيجة الندماجها 

يف السوق العاؼبية و زبصصها يف إنتاج سلعة أو سلعتني مع إنبال باقي القطاعات و الًتكيز فقط على قطاع 
التصدير للسلع االستخراجية و القطاعات اؼبتعلقة بو فبا أدى إذل زبلف واضح يف قطاع اػبدمات و الصناعات، 

قطاع متقدم و يتمثل يف قطاع الصادرات و القطاعات : فحدثت ازدواجية يف االقتصاد الوطين للدول النامية 
. التابعة لو ، و قطاع متخلف و ىو قطاع اػبدمات و الصناعات 

 يتسم الوضع اؼبشًتك بني صبيع الدول النامية يف وجود عوائق تعرقل مبوىا وىي عديدة و متنوعة، و لكن ىذه 
العراقيل ليست مشًتكة بني صبيع الدول و من بينها ، نقص اؼبوارد الطبيعية و نقص الدخل و ضعف مستوى 

االدخار و البفاض مستوى التبادل التجاري و ضعف الربامج التنموية ، التخلف التكنولوجي ، االنفجار 
. الديبغرايف و ىذه معظم اؼبشاكل اليت سنتطرق ؽبا يف اؼبطلب اؼبوارل بدقة و تفصيل 

 

 

 

 

 

. مشاكل التجارة الخارجية للدول النامية: المطلبالثاني



 التجارة الخارجية والتنمية االقتصادية في الدول النامية:                                                         الفصل الثاني

 

37 

 

وىي مشاكل ـبتلفة و متنوعة أغلبها مشًتكة لتشابو خصائص الدول النامية و اشًتاكها يف معظم الصفات اليت 
صبعتها يف ؾبموعة واحدة و أخرى ـبتلفة زبص بلد دون غريه، مرتبطة بنظامو الداخلي و جبغرافيتو و غريىا من 

. اػبصائص الداخلية
:  و من بني ىذه اؼبشاكل 

  التبعية االقتصادية للدول اؼبتقدمة .
  تركيز النمو يف قطاع التصدير و ىو القطاع االستخراجية و الزراعي .
 حجم الصادرات من اؼبواد األولية أقل من سعر الواردات من السلع الصناعية .
  التقدم الفين إلنتاج السلع الزراعية أقل من التقدم الفين إلنتاج السلع الصناعية .
   بعض الدول اؼبتقدمة تفرض قيودا على استرياد اؼبواد األولية ضباية لبعض قطاعاهتا

.     و ىذه القيود كثريا ما تواجو صادرات الدول النامية
    معدالت التبادل للمواد األولية، عرفت عدة أزمات ألهنا تتأثر بالتقلبات السياسية

   فخالل فًتة التضخم العاؼبي عرفت أسعار اؼبواد األولية البفاضا خاصة فيما ىبص  
.    النفط 

          اهنيارحجم السلع األساسية يرجع إذل تباطؤ الطلب العاؼبي و االرتفاع اغباد يف
.      أسعار الفائدة و ارتفاع قيمة الدوالر يؤثر على أسعار السلع األساسية 

   تبذل الدول النامية جهودا من أجل تصدير السلع األساسية لزيادة حجم صادراهتا
.      ما عدا   البًتول كي تتغلب على عجز موازين اؼبدفوعات 

  النقص اؼبستمر يف القيمة النسبية للصادرات ، فنصيب الدول النامية من الصادرات باستثناء البًتول
يتناقص باستمرار نظرا للتقدم التكنولوجي الذي أدى إذل ربقيق وفورات يف استخدام اؼبواد األولية إلنتاج 

. كميات فباثلة بطاقات أقل 
 اختالل ىيكل الصادرات نتيجة عدم التوازن يف اؽبيكل اإلنتاجي .
    زيادة الطلب على اليد العاملة يف القطاع الزراعي و االستخراجية فبا أدى إذل ربسني

  الدخل الفردي ؽبذه الفئة و بالتارل ظروفهم اؼبعيشية ، فارتفع معدل النمو الديبغرايف  
.   على اؼبدى القصري ، أما على اؼبدى الطويل أدى إذل ظهور البطالة 

   ربسني مستوى اؼبعيشة لعمال القطاعات االستخراجية أدى هبم إذل تقليد مستوى
    اؼبعيشة لألوربيني فبا أدى إذل ارتفاع اإلنفاق و نقص االدخار و االستثمار وبالتارل  

 .البفاضمعدل تراكم رأس اؼبال
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-IV   المنظمة العالمية للتجارة و أثرها على اقتصاديات الدول النامية: المبحث الرابع. 
 

 اتفقت الدول الكربى على إنشاء منظمة ذبارية  دولية ربول دون اؼبمارسات التجارية اػباطئة اليت أدت إذل 
اإلضرار باقتصاديات ىذه الدول خاصة إبان اغبرب العاؼبية الثانية و ما أسفرت عليو من خراب يف اجملال 

 حىت حان موعد 1944االقتصادي ، وبدأت  اتفاقية اعبات الدولية اجتماعاهتا يف العاصمة الكوبية يف نوفمرب 
. ميثاق ىافانا حيث ًب اإلعالن عنها و دخلت حيز التنفيذ 

 و سوف كباول التعريف هبذه االتفاقية و كيف ًب االنتقال إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة  مع التعرض إذل العالقة بني 
 .ىذه اؼبنظمة و الدول النامية 

االنتقال من االتفاقية العامة للتعريفة الجمركية إلى المنظمة العالمية للتجارة  : المطـلـب األول 
 : الجات أهدافها وجوالتها 1-  

 GENERAL)   اعبات ىي اختصار ؼبا يسمى باالتفاقية العامة للتعريفات اعبمركية و التجارة 
AGREMENT OF  TARIFS AND TRADE) وىي معاىدة دولية متعددة األطراف

تتضمن حقوقا و التزامات متبادلة عقدت بني حكومات الدول اؼبوقعة عليها واليت تعرف اصطالحا باألطراف 
 (1).اؼبتعاقدة هبدف ربرير العالقات التجارية الدولية و يف إطار القواعد اؼبنبثقة من فلسفة حرية التجارة اػبارجية

 كان عدد األطراف اؼبوقعة 1948جانفي1 و دخلت حيز التنفيذ يف 1947 أكتوبر 30أبرمت االتفاقية يف 
 دولة  تغطي ذبارهتا 127 إذل 1994 دولة ٍب انضمت إليها بلدان كثرية حىت بلغت يف هناية 23آنذاك 

 من التجارة  الدولية إضافة إذل عدد آخر من الدول اليت تطبق قواعد اعبات حبكم األمر الواقع دون % 90كبو
 (2).االنضمام الرظبي إليها 

 
 

 

 

 

 

 

 

 252  ،ص1998نفس اؼبرجع السابق، :عادل أضبد حشيش و اآلخرون - 1
 125، ارباد الغرف التجارية العربية، ص 1994التقرير االقتصادي العريب لسنة- 2
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 :أهـــداف الـجـات  - أ
 .         تشكل اعبات إطارا قانونيا لتسيري العالقات التجارية الدولية

 
  اؽبدف الرئيسي ؽبا ىو التخفيف اؼبتواصل من الرسوم اعبمركية للدول األعضاء .
  العمل على ربسني مستوى اؼبعيشة للدول اؼبتعاقدة السعي لتحقيق مستويات التوظيف الكامل فيها .
  االستغالل الكامل للموارد االقتصادية العاؼبية .
  التوسع يف اإلنتاج و التبادل التجاري للسلع و البضائع .
  االرتفاع دبستوى الدخل القومي اغبقيقي و تنشيط الطلب الفعال .
 تشجيع اغبركات الدولية لرؤوس األموال وما يرتبط هبا من زيادة االستثمارات يف العادل .
  سهولة الوصول إذل مصادر  اؼبواد األولية  و إذل األسواق اػبارجية .

  الذي يلتزم (1)و لتحـقـيـق  ىـذه  األىداف  تضمنت  الـجات قـواعد عـامة منها مبدأ الدولة األوذل بالرعاية 
دبوجبو كل عضو دبعاملة اؼبنتجات اؼبستوردة من ـبتلف الشركاء التجاريني على قدم اؼبساواة، و كذلك فرض 

 و مبدأ منح اؼبعاملة الوطنية للسلع اؼبستوردة القاضي بإخضاعها فور دخوؽبا اغبدود  (2)حضر على القيود الكمية 
 (3).الوطنية لنفس شروط اؼبنافسة اليت زبضع ؽبا السلع اؼبنتجة ؿبليا

 
و هبوز طلب استثناءات من ىذه اإلستلزامات دبوجب شروط معينة ، كأن يكون الغرض منها إنشاء مناطق ذبارية 

 أو ألسباب تتعلق بالصحة و السالمة ، أو لدواعي األمن (4)حرة أو اربادات صبركية أو ضباية ميزان اؼبدفوعات 
 (5).القومي ،كما تضمنت االتفاقية قواعد غبل اؼبنازعــات و اػبالفــات التجـارية ما بـيـن الدول األعضاء

 
 
 

 

 

 

 

 

 
.  من االتفاقية1اؼبادة  - 1
.  من االتفاقية 11اؼبادة   - 2
.  من االتفاقية 3اؼبادة  - 3
 من االتفاقية  18اؼبادة -  4
 125،نفس اؼبرجع السابق،ص1994التقرير االقتصادي العريب لسنة - 5
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 : جــوالت الـجـات  - ب
 ًب عقد طبسة جوالت اؼبفاوضات كان من أنبها جولة جنيف واليت عقدت  1962-1948  خالل فًتة من 

 وكانت ناجحة مقارنة باعبوالت الرابعة اليت تلتها  حيث ًب االتفاق على زبفيض الرسوم 1948يف عام 
. اعبمركية على عدد من السلع الداخلة يف التجارة

 اؼبتمثلة يف  كل من جولة كنيدي ، جولة طوكيو  1994-1962أما اعبوالت الثالثة اليت ًب عقدىا من فًتة 
وجولة األوروغواي احتلت مكانة ىامة على غريىا من اعبوالت يف طول الفًتة الزمنية اليت استغرقتها اؼبفاوضات، 

 (1).وبالتارل يف الصعوبات اليت واجهتها  من ناحية، ونتائجها وأنبية اؼبوضوعات اليت تناولتها من ناحية أخرى
 : الجولة األولى- 

 ألف تعريفة 45 بلدا ًب فيها زبفيض 23  عدد اؼبشاركني من الدول األعضاء 1947عقدت يف جنيف عام 
. مليار دوالر 10 صبركية تشمل السلع اليت قيمتها 

 :الجولةالثانية -
 بلدا من الدول األعضاء اتفق من خالؽبا على زبفيض 13 شارك فيها 1949عقدت يف أنسي بفرنسا عام 

.  آالف تعريفة صبركية على السلع الصناعية5
 :الجولةالثالثة -

تعريفة 7800 عضوا و ًب  زبفيض من خالؽبا 38دبشاركة1951  -1950عقدت يف توركاي إقبلًتا عام 
. 1947صبركية من التعريفات اؼبوضوعة يف 

 :الجولةالرابعة -
  2,5 عضوا ًب فيها زبفيض التعريفة اعبمركية للسلع اليت تبلغ قيمتها  26 دبشاركة 1956عقدت يف جنيف يف 

. مليار دوالر
 :الجولةالخامسة -

 تعريفة صبركية 4400 عضوا ًب من خالؽبا زبفيض 26دبشاركة 1960  جولة ديلون عقدت يف جنيف عام 
.  مليـار  دوالر أمـريكي 4,9لسلع صناعية  تبلغ  قيمتها 

   أما اعبوالت الثالثة األخرية ، فكانت من أطول و أىم اعبوالت مقارنة بسابقاهتا نظرا للنتائج اليت توصل إليها 
 : اؼبشاركني فتتمثل ىذه اعبوالت يف

 
 

. 263مرجع سابق الذكر،ص:  ؾبدي ؿبمود شهاب/ أسامة ؿبمد الفورل/ عادل أضبد حشيش- 1
 

 : (1964-1967)-جولة كنيدي :    الجولة السادسة
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 دولة يتمثل اؽبدف الرئيسي ؽبذه اعبولة يف مكافحة اإلغراق وقد ًب االتفاق 62عقدت يف جنيف ، شاركت فيها
 يف مقدار التعريفة اعبمركية، وقد غطت ىذه التخفيضات أكثر من 35%من خالؽبا على زبفيض يقدر حبوارل 

.  من السلع اؼبصنعة اليت تصدرىا الدول اؼبتقدمة%64
غري أن ىذه اعبولة فشلت يف ربقيق زبفيضات على القيود اعبمركية للمنتجات الزراعية اليت تصدرىا الدول النامية، 

 .كذلك دل تتعرض للقيود غري اعبمركية مثل القيود الكمية
 :  (1973-1979)جولة طوكيو : الجولة السابعة

 و بلغ عدد 1979 إذل نوفمرب 1973عقدت يف طوكيو من سبتمرب  ،  عضوا102   بلغ عدد اؼبشاركني فيها 
 عضوا ، أىم ما ركز عليو اؼبشاركون يف ىذه اعبولة ىو خفض القيود غري اعبمركية على 102اؼبشاركني فيها 

السلع اؼبصنعة اليت أخذت يف االرتفاع بعد خفض الرسوم اعبمركية على ىذه اؼبنتجات يف مفاوضات جولة 
 (1):كنيدي،  كما ًب التطرق إذل عدة مواضيع يف إطار االتفاقيات اؼبختلفة مثل 

 الدعم وإجراءات الرد على دعم الصادرات  .
 اغبواجز الفنية على التجارة .
 اإللزام اغبكومي اؼبعوق لالسترياد .
 أسلوب تقييم الرسوم اعبمركية .
  إجراءات مكافحة اإلغراق .

: وقد توصلت ىذه اعبولة إذل ربقيق النتائج التالية
زبفيض الرسوم اعبمركية على السلع اؼبصنعة إذل الثلث خالل فًتة تنفيذ سبتد إذل  - 1    

. شبانية سنوات
اؼبعاملة التفضيلية للدول النامية اليت تصدر السلع اؼبصنعة على أال تلتزم الدول  - 2 

.        النامية باؼبعاملة باؼبثل للدول اؼبتقدمة
دل يتم االتفاق على إجراء أي زبفيضات على القيود اؼبفروضة على الصادرات    - 3

.        الزراعية اليت هتم الدول النامية
 (1986-1993) جولة األوروغواي : الجولة الثامنة

 أثناء االجتماع الوزاري الذي عقد يف 1986 سبتمرب 30بدأت جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية يف 
 . دولة 121 يف أوروغواي، وشارك فيها (PUNTA DEL ESTA)بونتادالستيو

 
1

 .400،ص 1999االقتصاد الدولي ، دار الفهرسة ،: محمىد يىنس 
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، أي بعد سبعة أعوام ونصف عام من اؼبفاوضات الشاقة 1993 ديسمرب 15واختتمت جولة أوروغواي يف 
. واؼبتشعبة

   وبذلك تعد أىم وأطول اعبوالت اليت عرفتها مفاوضات اعبات، وأكثر مشوال وأبعدىا أثرا، وًب التوقيع على 
 .أبريل يف مدينة مراكش باؼبغرب15وثيقة االتفاق النهائي الشامل لنتائج جولة أوروغواي يف 

 
 : (1)من أهم النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الجولة 

  سنوات وزبفيض الدعم اغبكومي 6 على مدار 21% زبفيض الدعم اؼبقدم للمنتجات الزراعية بنسبة 
 . من تكلفة األحباث50%من البحوث الصناعية بنسبة 

 
  وبق لكل دولة عضو يف اعبات ازباذ إجراءات تقييديو لوارداهتا إذا واجهت مبو حاد ومفاجئ يف الواردات

من أحد السلع ؼبا يضر الصناعة الوطنية اليت تنتج بديال ؽبا سواء  
كانت تلك القيود يف صورة  رسوم صبركية أو قيود كمية كذلك وبق لكل دولة عضو فرض القيود ألسباب 

صحية مثل منع الواردات من اؼبنتجات اليت يتم استخدام اؽبرمونات يف إنتاجها أو اليت يتم التدخل يف تكوينها 
 .من خالل اؽبندسة الوراثية

 
 وزيادة نسبة السلع اؼبعفاة سباما من 3% إذل 47%زبفيض التعريفة اعبمركية على السلع الصناعية من 

 كذلك سبت اؼبوافقة على إلغاء الرسوم اعبمركية على بعض السلع من 45%إذل 20%اعبمارك من 
 .اخل…األدوية،معدات البناء

 
 الكمية على الواردات من السلع الزراعية واؼبنسوجات ويتم إحالؽبا بصورة تدرهبية - إلغاء نظام اغبصص

على مدى عشر سنوات وبالنسبة للرسوم اعبمركية اليت تفرضها الدول اؼبتقدمة على وارداهتا الزراعية فيتم 
 بينما زبفيض الرسوم  36%زبفيضها بنسبة

. 25% فقط أما الرسوم اعبمركية على اؼبنسوجات فيتم زبفيضها بنسبة24%اعبمركية للدول النامية بنسبة 
 
 سنة ضباية لرباءة االخًتاع والعالمات التجارية 20بالنسبة غبماية حقوق اؼبلكية فقد ًب االتفاق على منح 

 .وحقوق الطبع، وعشر سنوات فقط للدول النامية غبماية اؼبستحضرات الطبية
 
1

 .493مصدر سبق ذكره،ص: محمد سيد عابد. د
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  يف ؾبال اػبدمات فشلت الواليات اؼبتحدة األمريكية يف التوصل إذل اتفاق يتيح ؽبا دخول األسواق
اليابانية والكورية والعديد من الدول النامية يف ؾبال البنوك والشركات اؼبالية وكذلك دل تستطيع إقناع فرنسا 

. واالرباد األورويب برفع القيود
 
  يف ؾبال االستثمارات  اؼبرتبطة بالتجارة، فقد ًب االتفاق على إلغاء االلتزامات اليت تفرض على اؼبستثمرين

األجانب من أجل استخدام نسبة معينة من اؼبواد األولية الوطنية أو إلزامها بتصدير كميات معينة من اػبارج 
 
 إنشاء اؼبنظمة العاؼبية للتجارةOMC  عاما 47 بديل لالتفاقية اعبات اليت نظمت التجارة ؼبا يقرب من 

. على أن توكل إذل ىذه اؼبنظمة اؼبهام سلطة تنظيم التجارة السلع كانت صناعية أو زراعية واػبدمات
 

:  المنظمة العالمية للتجارة   2-
      أقر مؤسبر مراكش إنشاء كيان دورل جديد يتمتع بالشخصية االعتبارية للمنظمات الدولية و ىو منظمة 

 اتفاقا و 28التجارة العاؼبية اليت أنيط هبا اإلشراف على تنفيذ كافة التفاقات األخرى اليت بلغ عددىا ما يقارب 
بروتوكوال و قرارا ميزا نيا كما اختصت ىذه اؼبنظمة بأمور فض النزاعات التجارية و تنظيم اؼبفاوضات الدولية 

 (1).لتحقيق اؼبزيد من ربرير التجارة العاؼبية و توسيع التبادل التجاري للسلع و اػبدمات
 
: الهيكل التنظيمي - أ

      يعترب اجمللس الوزاري الذي يتكون من وزراء التجارة يف الدول األعضاء يف اؼبنظمة أعلى ؾبلس يف ىيكلها 
اؼبؤسسيت ، وينعقد اؼبؤسبر الوزاري مرة كل سنتني للنظر 

  زبتص بالتجارة والتنمية: غبنة األوذل .
  زبتص دبيزان اؼبدفوعات : عبنة الثانية .
  زبتص باؼبيزانية العامة واؼبالية:  عبنة الثالثة .

. أما اجمللس العام من مهامو إدارة شؤون اؼبنظمة خالل الفًتات اليت ينعقد فيها اؼبؤسبر الوزاري
. والشكل التارل يبني اؽبيكل التنظيمي  للمنظمة العاؼبية للتجارة

 
 
 

. 80مصدر سبق ذكره ، ص: فضل علي مثين-1
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: مهام المنظـمة - ب 
 تعترب اؼبنظمة إطار مؤسسي مشًتك لسري العالقات التجارية فيما بني أعضائها و تبدو أنبيتها من اؼبهام اليت 

 (1): أنيطت هبا و ىي

  اإلشراف على تنفيذ و إدارة االتفاقات التجارية اؼبتعددة األطراف اليت تنظم العالقات التجارية بني الدول
. األعضاء فيما بينها  دبا فيها االتفاقات اعبماعية عديدة األطراف 

   تنظيم اؼبفاوضات الدولية حول تنفيذ أحكام االتفاقات اؼبتعلقة بتحرير التجارة الدولية
.  و هبذا تعترب اؼبنظمة ؿبفال للمزيد من اؼبفاوضات بشأن العالقات التجارية متعددة األطراف 

   اإلشراف على فض اؼبنازعات الدولية حول تطبيق نصوص االتفاقات التجارية
.  و تسوية ىذه اؼبنازعات وفق األسس و اؼببادئ اليت نصت عليها االتفاقية اػباصة بذلك

  1994إدارة و مراقبة السياسات التجارية وفق األسس اليت سبت اؼبوافقة عليها يف اجتماع مراكش .
  التعاون مع صندوق النقد الدورل البنك الدورل لإلنشاء والتعمري و الوكاالت التابعة ؽبما من أجل ربقيق

. قدر أكرب من التناسق يف وضع السياسات االقتصادية العاؼبية 
  تعترب األطراف اؼبتعاقدة يف اتفاقية اعبات أعضاء يف منظمة التجارة العاؼبية منذ نشأهتا على أن تقدم كل

 .دولة التزاماهتا و تعهداهتا باتفاقية اعبات اعبديدة 
و ال يطلب من الدول النامية اؼبعًتف هبا من قبل األمم اؼبتحدة أن تقدم تعهدات أو التزامات  

إال يف اغبدود اليت تتفق مع مرحلة تنمية كل منها و احتياجاهتا اؼبالية و التجارية أو إمكانياهتا اإلدارية و 
 (2).اؼبؤسساتية 

: االنضمام إلى المنظمة - ج 
      هبب أن يوافق اؼبؤسبر الوزاري على انضمام أي دولة أو إقليم صبركي بأغلبية ثلثي أعضاء اؼبنظمة ، و يتم 

االنضمام بتقدًن طلب يرفق بدراسة شاملة عن اغبالة االقتصادية للبلد مع تقدًن تعهد لاللتزام بأحكام اتفاقات 
اعبات، و االلتزام بإجراء تعديالت ىيكلية على أوضاع الدول االقتصادية و مطابقة لوائحها و قوانينها مع 

.  االلتزامات اؼبنصوص عليها يف اتفاقات اعبات
 . من  الئحة اؼبنظمة تنص على اإلجراءات اؼبتبعة34 و33اؼبادتني 

  رفع اغبواجز اعبمركية و ربرير التجارة اػبارجية .
  تقدًن مذكرة ؽبيئة اؼبنظمة العاؼبية للتجارة ، تعرض فيها سياستها التجارية بأن ال تتعارض و مبادئ

 .اؼبنظمة
 

. 86فضل علي مثين، نفس اؼبرجع السابق، ص- 1
. 07 ، ص 97ربيع جريدة األصيل ، أكتوبر - 2
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  يقوم فريق عمل بدراسة التفاصيل اؼبقدمة يف اؼبذكرة ، و يقوم بوضع مباذج االنضمام و مقاييس ربمل
. شروط ربرير السياسات التجارية خالل آجال ؿبددة 

  يوما بعد التوقيع 30يوقع البلد اؼبعين على بروتوكول االنضمام بعدىا يدخل حيز التنفيذ  .
: ربتوي اؼبذكرة اؼبساعدة على العناصر التالية 

. أىداف السياسة االقتصادية و النظام التجاري للبلد اؼبعين       * -
. القاعدة التأسيسية للعالقات التجارية و االقتصادية للبلد مع البلدان األخرى       *-
. إحصائياسبختلفة      *-
. تشريعات حول التصدير و االسترياد      *-
  يتم دراسة مذكرة طلب االنضمام يف فًتة تقدر بأقل من سنة مرتبطة بدرجة التطور االقتصادي للبلد و

. مدى استعداده للرد على األسئلة اؼبطروحة من طرف عبنة الدراسة
أما إذا أراد بلد ما أن ينسحب من عضوية اؼبنظمة و يكون االنسحاب من صبيع االتفاقات اؼبتعددة األطراف 

فعليو أن يقدم إخطارا كتابيا إذل مدير اؼبنظمة وبمل قرار االنسحاب  
 .   أشهر من تقديبو للمدير6و يصبح ساري اؼبفعول بعد 

 
 .عالقة المنظمة العالمية للتجارة بالدول النامية: المطلبالثاني

 
 تنموية للنهوض باقتصادىا و بالتارل يصعب عليها االستقاللية بنظام اسًتاتيجيات    إن الدول النامية تتبع 

اقتصادي منعزل عن بقية الدول اؼبتقدمة اليت تسيطر على النشاط االقتصادي  العاؼبي ، فصندوق النقد الدورل 
يفرض على الدول مبدأ سياسة ربرير التجارة دبا يشملو من انفتاح على العادل ، و خفض العملة  و إلغاء الدعم 

اخل فبا وبتم على الدول النامية االنضمام للمنظمات لتستفيد من التسهيالت اؼبقدمة ربت لوائها ، و اؼبنظمة …
 : العاؼبية للتجارة واحدة منها و قد ينجر عن ىذا االنضمام آثار عديدة أنبها 

:  اآلثـار اإليجـابيـة -1
إن ربرير التجارة اػبارجية و تقسيم العمل الدورل ، يسمح للدول النامية بالتخصص  -     أ

 (اخل…اؼبواد األولية، اؼبنتجات الزراعية )يف  تصدير السلع اليت سبلك فيها مزايا نسبية 
إن االتفاقات اػباصة و الضوابط اليت أدخلتها االتفاقات على تطبيق الكثري من -   ب

    قواعد اعبات تكفل للدول النامية فرصا أفضل غبماية حقوقها التجارية و الوقاية من   
 (1).     إجراءات الدعم و سياسة اإلغراق من جانب الدول األخرى

تكفل االتفاقات اعبديدة للدول النامية معاملة متميزة و أكثر تفضيال يف الكثري من  - ج
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.*  و اؼبعاملة التفضيلية للدول النامية18-12    اغباالت، اؼبادتني
إن ربرير التجارة يف اؼبنتجات الزراعية و ارتفاع األسعار سوف يدفع بالدول النامية  - د 

     إذل تنشيط االستثمار يف ىذا اؼبيدان، حسب وجهة نظر الدول اؼبتقدمة اليت ترى يف   
     رفع الدعم عن اؼبنتجات الزراعية حافزا للدول اؼبتخلفة كي تتوسع يف اإلنتاج  

.     الزراعي
ىـ إن ربرير التجارة ىبلق جوا من اؼبنافسة ، يدفع اؼبؤسسات الوطنية إذل ربسني  

    منتوجاهتا حىت تضمن البقاء و يدفع هبا إذل التوسع و البحث عن االستثمار، و بالتارل  
    رفع مستوى التوظيف و القضاء على البطالة و ربسني مستوى اؼبعيشة يف الدول  

    النامية   استنادا لنظرية التقسيم الدورل للعمل ، و قد تضمنت االتفاقية تسهيالت خاصة  
 (2): بالدول  النامية منها 

  ضرورة تسهيل مشاركة الدول النامية على كبو متزايد يف التجارة العاؼبية للخدمات من خالل التزامات
ؿبددة يتم وضعها عن طريق التفاوض و تتعلق باالستفادة من التكنولوجيا على أساس ذباري ، و ربسني 
.  االستفادة من قنوات التوزيع و شبكات اؼبعلومات و ربرير دخول السوق يف قطاعات التصدير اليت هتمها 

  ضرورة إنشاء نقاط اتصال من قبل الدول الصناعية لتسهيل استفادة موردي اػبدمات يف الدول النامية من
. اؼبعلومات خبصوص اعبوانب التجارية و الفنية ػبدمات ؿبددة و متطلبات التسجيل 

  االعًتاف بدور اإلعانات يف الربامج اإلمبائية للدول النامية .
 
 
 

 
 

 
 
. 125،ص 1995اعبات وأخوهتا ، مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،:إبراىيم العيسوي - 1
 . 142 ، نفس اؼبرجع السابق، ص 1994التقرير االقتصادي العريب لسنة - 2
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: اآلثـار الـسلـبية - 2
 
إن ربرير ذبارة السلع الزراعية أفرز إلغاء الدعم الزراعي فبا أدى إذل ارتفاع األسعار خاصة بالنسبة للمواد - أ

أوؽبما البفاض الدعم الزراعي و من ٍب حصول اؼبزارعني على أسعار :  األولية و ىذا االرتفاع يأٌب من ناحيتني 
أقل و ىذا ما يؤدي إذل البفاض اؼبعروض من اؼبنتجات الزراعية الذي قد ىبفض من أسعارىا احمللية و خاصة 

 (1).يف الدول األوروبية فبا يزيد الطلب عليها و يرفع من أسعارىا العاؼبية
و ىذا االرتفاع ال ىبدم الدول النامية ألهنا تعتمد يف أغلبيتها على االسترياد لسد حاجياهتا الغذائية من جهة و 
من جهة أخرى فسوف تواجو ىذه الدول حجما أقل من الوسائل اغبمائية اعبمركية على صادراهتا اؼبتواضعة و 

مقابل ذلك سوف يطلب منها فتح اؼبزيد من أسواقها يف ؾبال االستثمار و التسويق خاصة للمنتوجات األوربية 
. و األمريكية ، األمر الذي يقلل من مقدرهتا على التنافس مقابل ىذا السيل من التدخل االقتصادي اػبارجي

(2) 
 أدت ىذه النتائج السلبية إذل إثارة ارتباك على ؾبريات جولة أورجواي و ؿباولة من الدول اؼبتقدمة لطمأنة 

 (3)الدول النامية و خدمة ؼبصاغبها اػباصة أقرت التسهيالت التالية لصاحل الدول النامية 

  مراجعة مستويات اؼبعونات الغذائية يف إطار اتفاق اؼبعونة الغذائية و وضع قواعد إرشادية لتأمني زيادة
نسبة السلع الغذائية األساسية اليت تقدم للدول األقل مبوا ، و إذل الدول النامية اؼبعتمدة على االسترياد 

الصايف للغذاء يف شكل منح أو شروط ميسرة إضافة إذل إيالء طلبات اؼبعونة الفنية و اؼبالية للدول النامية 
أكرب االىتمام يف  إطار برامج اؼبعونة من أجل ربسني اإلنتاجية الفنية األساسية للقطاع الزراعي و تسهيل 

 .توفري التموين الالزم ؽبذه األغراض من اؼبؤسسات اؼبالية  و الدولية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

. 120نفس اؼبرجع السابق، ص: إبراىيم العيسوي  - 1
. 25 ،ص 1994جانفي03: لـ209ؾبلة قضايا دولية ، النسخة الرابعة ، العدد -  2
. 121نفس اؼبرجع السابق ، ص : إبراىيم العيسوي  - 3
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  إن ىذه التسهيالت إمبا تزيد ارتباط الدول اؼبتخلفة بالدول اؼبتقدمة و باؼبؤسسات اؼبالية خاصة
. صندوق النقد الدورل الذي أصبح يفرض برامج إعادة تكييف اؽبياكل االقتصادية 

إن االتفاقات اعبديدة يف ظل اؼبنظمة ربد من اغبرية للبلدان النامية لتسطري براؾبها   -   ب
 التنموية فإنو يتم النظر من قبل اؼبنظمة يف ربديد أنواع الدعم اؼبسموح بو ، الدعم احملظور، نوع االستثمارات ، 

ربديد نسب التعريفات اعبمركية ، إن الزيادة الضخمة يف مستوى االلتزامات اليت وضعتها االتفاقات اعبديدة ربد 
كثريا من حرية اغبركة اليت كانت تتمتع هبا حكومات الدول النامية يف تسيري سياساهتا التنموية واختيار األدوات 

. اؼبختلفة الالزمة لتطبيقها 
أجربت الدول النامية من خالل اؼبنظمة على فتح أسواقها اؼبالية و النقدية أمام االستثمارات األجنبية و كان  - ج

لزاما عليها أن تكيف براؾبها و تضع قوانينا زبدم الوضع اعبديد و تسمح بقيام اؼبنافسة بني اؼبشاريع الوطنية 
و االستثمارات األجنبية فبا أثر سلبا على اقتصادياهتا و ىذا راجع إذل ارتفاع أسعار الواردات من السلع 

. الصناعية و ارتفاع معدالت الفائدة و يؤدي ذلك إذل حدوث عجز يف موازين اؼبدفوعات ؽبذه الدول
ارتفاع تكلفة برامج التنمية نتيجة ما سوف يتمخض عن تطبيق االتفاقات يف تكاليف استرياد التكنولوجيا و - ( د

 (1).اؼبصروفات األخرى اؼبرتبطة بالعالمات التجارية و حقوق الطبع و النشر و الربؾبيات و غريىا
 غبقوق اؼبلكية الفكرية ألهنا تتعارض  )(TRIPSو لقد عارضت الدول النامية بقوة اتفاقية 

. و مصاغبها التنموية و ىي تعتربىا احتكارا لتكنولوجيا قصد خدمة مصاحل الدول الصناعية 
 أسفر البيان اػبتامي لالتفاقية على إقصاء عنصر اليد العاملة من الوثيقة اػبتامية ،  –هـ

و قد أثر ىذا على مدا خيل الدول النامية ألهنا مصدر ىام للعملة األجنبية  فقد وضعت كل من الواليات 
اؼبتحدة األمريكية و االرباد األوريب إجراءات تقييد ىجرة األشخاص للحد من انتقال العمال األجانب إليها و 
تذكر كمربرات ؽبذا التقييد بأهنا تدفع بذلك الدول النامية إذل إنشاء مشاريع و فتح اجملاالت أمام االستثمارات 

 . األجنبية لتوفري مناصب الشغل للقضاء على البطالة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 225فضل علي مثين ، نفس اؼبرجع السابق، ص- 1
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 خاتـمة الفصل
 

 لقد تطرقنا يف ىذا الفصل إذل دور التجارة اػبارجية يف تنمية اقتصاديات الدول النامية و جل اؼبشاكل اليت تعاين 
منها ىذه الدول و ضرورة اندماجها يف النظام االقتصادي العاؼبي الذي أصبح حتمية البد منها ؼبسايرة األوضاع 

الراىنة و االستفادة من اؼبزايا اؼبقدمة من خاللو ، على حد ما يشاع يف اجتماعات و منشورات ىذه اؼبنظمات و 
. التكتالت

 وخالصة القول بالنسبة لعالقة الدول النامية باؼبنظمة العاؼبية للتجارة من خالل ما سبق عرضو يف ىذا الفصل أن 
 بذلت جهدا إلدراج اؼبواضيع اليت زبص مشاكلها األورجوايالدول النامية من خالل اؼبفاوضات يف جولة 

التجارة و التصحيح اؽبيكلي ، مشكالت التجارة يف منتجات التقانة العالية : االقتصادية و تعرقل مسريهتا التنموية 
، السلع األولية و تدىور معدالت تبادؽبا بالنسبة إذل السلع اؼبصنعة ، الربط بني التجارة و مشكالت التمويل  

، اؼبمارسات االحتكارية و غريىا من القضايا اؼبهمة اليت تسبب ؽبا مشاكل ، و (1)و خصوصا مشكلة الديون
لكن الدول النامية دل تنجح يف إيصال مشاكلها إذل الئحة االتفاقية النهائية ألنو يف حقيقة األمر أن ىذه االتفاقية 

وضعت من قبل الدول اؼبتقدمة و ىي زبدم مصاغبها على حساب مصاحل بقية الدول و هتدف إذل إبقاء تبعية 
. الدول النامية ؽبا لكي ذبد أسواقا لتصريف منتجاهتا 
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 خاتـمة الفصل

 من خالل عر ضنا لتطور النظريات اخلاصة بالتجارة اخلارجية، رأينا أن مضمون نظرية التجارة اخلارجية يف صيغتها 
القدمية واحلديثة هو أن كل دولة دتيل إىل التخصص يف إنتاج وتصدير السلع اليت تتفوق يف إنتاجها، ودتيل إىل 

استرياد السلع اليت دتتاز الدول األخرى يف إنتاجها نسبيا كما ر أينا كذلك أن نفقات النقل وقانون تناقص الغلة 
يعمالن على حتديد التبادل اخلارجي؛ إضافة إىل أن اختالف نسب عوامل اإلنتاج كثريا ما يؤدي إىل ختصص 

يفرتض يف نظرية التجارة اخلارجية، سريان مبادئ  .األقاليم يف إنتاج سلعة بالرغم من عدم توافر العوامل األخرى 
ادلنافسة احلرة، إال أننا نعلم استحالة ذلك يف احلياة االقتصادية ، فظروف اإلنتاج تسودها مبادئ االحتكار، 
ومبادئ ادلنافسة بل ختضع أغلب فروع اإلنتاجية للمنافسة االحتكارية، ويف ظل هذه األنظمة تتغري ظروف 

كما تطرقنا لسياسات التجارة بنوعيها احلمائية وسياسات التقييد وحجج أنصار كل من  .التصدير واالسترياد
السياستني واألهداف ادلتوخاة من كل سياسة، إذ تبني لنا أن السياسة التجارية إمنا تعود إىل طبيعة النظام 
االقتصادي ادلعتمدة يف هذه الدولة ، كما أن حتقيق أهداف السياسة االقتصادية العامة وادلتمثلة يف حتقيق 

إخل، ال يأيت إال بالتكامل بني ...االستقرار االقتصادي، حتقيق مستوى أعلى من التشغيل، حتقيق األمن الغذائي
 . خمتلف السياسات االقتصادية بصفة عامة وبينها وبني السياسة التجارية بصفة خاصة



 :الخاتمة العامة

 تطورت النظريات االقتصادية عرب السنوات، كما عرفت تفسريات خمتلفة حول مفهوم وطبيعة التجارة اخلارجية، 
وتعددت ادلدارس واالجتاىات فيما خيص النظريات ادلتعلقة بذلك، وكذا العوامل ادلؤثرة  بادلدرسة الكالسيكية اليت 

رأت أن كل دولة ذلا القدرة على إنتاج فيها، من مدرسة إىل أخرى، ابتداءا السلع اليت متلك ميزهتا النسبية، 
والتجارة بالتخصص والتقسيم الدويل للعمل تسمح بتقوية التبادل الذي ينهض باقتصاد كل بلد، إىل أن وصلت 
إىل االجتاىات احلديثة اليت درست تطور التجارة، واألمهية الكبرية اليت تلعبها يف تقدم الدول، من خالل مفكريها 

ى ومل يتوقف األمر عند ىذا .ووجهات نظرىم يف تفسري أسباب االختالف يف التكاليف النسبية بني دولة وأخر 
  . احلد بل تواصلت الدراسات، والزالت إىل حد الساعة إلعطاء حقيقة وطبيعة التجارة الدولية

، و ىناك  الداعني إىل حرية  احلمايةتباينت اآلراء حول نوعني من السياسة  التجارية، فهناك من يرفعون شعار 
 ىناك من ادلتفائلني من يرى مثال أن حترير التجارة بني الدول يدعم هبا رأيوالتجارة، لكل حيث أن منهما حجج 

ادلتقدمة والنامية سيكون لو من اآلثار اإلجيابية ،إذ يساعد على تنشيط االستثمار وحتديث أساليب اإلنتاج من 
كن الدول النامية من منافسة منتجات الدول ادلتقدمة؛ يف حني أن ميخالل استخدام التكنولوجيات احلديثة ف

د سوق  لتصريف منتجات الدول ادلتقدمة، كما أن رلرادلتشائمني، يرون أن ذلك لن جيعلها تعدو أكثر من 
 حركتها التجارية ، بدل أن يدفعها  التنافسية و يقيد ر وادلواصفات الدولية سيضعف قدراهتاللمعايرياخلضوع 

وتكتسب ق تنمية اقتصادية مستدامة، و ترفع مستواىا ادلعيشي، قإلجناز األىداف اليت تصبو إليها، كأن تح
 ادلنافسة العادلية؛ لكن الرتكيب اذليكلي ألغلب االقتصاديات بالبلدان ة من مواجو امكانيات متكنهامقومات و

ىكذا واجهت بعد اهنيار االحتاد السوفييت ،و النامية مل يساعدىا على ذلك، بل محل بداخلو عوامل الركود 
وادلعسكر االشرتاكي وسيطرة األحادية القطبية ألمريكا اليت فرضت بدورىا النظام الرأمسايل ، الذي ينتهج اقتصاد 

 بكل مزاياه وعيوبو، وخري مثال على ىذه الدول اخلضوع ذلذا النظام اجلديد و تقبلوعلى الدول و حتتم السوق ، 
  .اجلزائر
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 :مقدمة عامة
 

 يف مجيع دول العامل و توسع التعامالت التجارية و تضاعفها إىل نشوء تكتالت االقتصادية   أدى تعقد احلياة 
. دولية تسعى إىل رفع احلواجز و القيود أمام التبادل الدويل و استنادا إىل مبدأ التخصص الدويل و تقسيم العمل 

 وعلى أساس ىذا التحرير و التقلبات االقتصادية اليت يشهدىا العامل يف إطار تكوين نظام جتاري عادلي خال من 
القيود ظهرت منظمات تتبىن ىذا اذلدف، و تضع قوانٌن جتارية لضمان السًن احلسن للمبادالت التجارية و 

.  أقصى عدد ممكن من الدول حتت لوائها  لكي ترّسي مبدأ التحرير و العودلة انضمام
و أمام ىذه األحداث  ادلتسارعة اليت يشهدىا العامل تطمح اجلزائر يف أن تندرج ضمن ىذه التحوالت اجلديدة 

خاصة بعد ختلي السلطات عن احتكارىا لنشاط التجارة اخلارجية ، فمع القوانٌن اجلديدة لإلصالحات 
 . أصبحت ادلبادالت التجارية اخلارجية يف اجلزائر ذات بعد جديد و توجهات حديثةاالقتصادية

 
 :اشكالية البحث_1
 

كيف تطورت التجارة  اخلارجية يف  ظل التحوالت االقتصادية احلالية ؟ _
 
: فرضيات البحث_2
 
 

. تطورت التجارة اخلارجية تبعا لتطور األحداث االقتصادية_1
 يعترب مشروع االنضمام إىل ادلنظمة العادلية للتجارة ومنطقة التجارة احلرة          _2

 .   األورو متوسطية  حتديا لالقتصاد الوطين
انضمام اجلزائر إىل ادلنظمة العادلية للتجارة وإبرامها عقود الشراكة األجنبية يؤدي  _3

.       إىل تطوير التجارة اخلارجية و بالتايل إىل حتقيق التنمية اإلقتصادية ادلـنشودة
  
 
 
 
 
 



:  أسباب إختيار الموضوع-3
:        ىناك عدة أسباب دفعتنا إىل إختيار ىذا ادلوضوع و نلّخصها فيما يلي 

إحساسنا بأمهية ادلوضوع خاصة مع التحوالت اإلقتصادية اليت عرفتها اجلزائر بصفة عامة و  قطاع التجارة  -1
. بصفة خاصة لتحرير التجارة اخلارجية ، مشروع اإلنضمام إىل ادلنظمة العادلية للتجارة 

. حداثة ىذا ادلوضوع خاصة و أنو يستقطب إىتمام كافة الناس ادلختصٌن منهم و العامة- 2
.    الرغبة يف دراسة ادلنظمة العادلية للتجارة و عالقتها بالدول النامية و بصفة خاصة عالقتها باجلزائر- 3
 
:  أهداف الموضوع-4

   يوجد ىدف رئيسي  ذلذا البحث و ىو  دراسة التطورات اليت مرت هبا التجارة اخلارجية يف بالدنا منذ 
. االستقالل وأىداف ثانوية تتمثل يف معرفة  إىل أي مدى تساىم التجارة اخلارجية يف دفع عجلة التنمية يف اجلزائر

 
: المنهج المتـبـع-5

      دلعاجلة موضوع البحث نستخدم ادلنهج الوصفي التحليلي فيما خيص اجلانب النظري  
 .لدول النامية و ادلنهج االستنباطي و التحليلي أيضا فيما خيص باقي أجزاء البحث لتطور التجارة اخلارجيةيف ا

  
 : صعوبــات البحث -6
 

: واجهتنا بعض الصعوبات أثناء إعدادنا ذلذه ادلذكرة، ميكن إجيازىا فيما يلي
صعوبة احلصول على الوثائق و مصادرىا سواء أكانت وزارات أو مؤسسات    - 1

.    وطنية دتت االستعانة هبا إلعداد ىذا البحث 
ادلمارسات و اإلجراءات اإلدارية اليت تعطل من فعالية البحث العلمي يف اجلزائر     - 2

.    و الذي يتعامل معو كأي عمل عادي 
أمام حداثة موضوع إنضمام اجلزائر إىل ادلنظمة العادلية للتجارة و مشروع    - 3

.    الشراكة ىناك نقص كبًن يف ادلؤلفات و ادلراجع اليت تعاجل ىذا ادلوضوع 
 
 
 
 
 



 
 :خــطـة البحث- 7

:  فصول مرتبة على النحو التايل ثالثة         تبعا دلا سبق ذكره ، قمنا بتقسيم البحث إىل 
  
: خصصنا الفصل األول لدراسة التجارة اخلارجية يف الفكر اإلقتصادي و أمهيتها التنموية وذلك خالل مبحثٌن.1
. تكلمنا عن مفهوم التجارة اخلارجية  وعن أسباب التخصص الدويل: ادلبحث األول  -
تكلمنا  فيو عن خمتلف النظريات اليت تناولت تفسًن التجارة اخلارجية، مت تطرقنا إىل :    ادلبحث الثاين -

 .السياسات التجارية اليت تبنتها خمتلف ادلدارس
 

أما الفصل الثاين فخصصناه للكالم عن التجارة اخلارجية والتنمية االقتصادية يف الدول النامية وذلك من خالل . 2
: أربعة مباحث

تناولنا فيو التطرق إىل التجارة اخلارجية واسرتاتيجية التنمية يف اقتصاد حساس للواردات و :   ادلبحث األول -
. اقتصاد تصديري

. تطرقنا فيو إىل ىيكل صادرات الدول النامية واحملددات  اليت أدت إىل تطور ىذا اذليكل: ادلبحث الثاين -
تعرضنا فيو إىل دور الدول النامية ووضعيتها يف منظومة العالقات االقتصادية وخمتلف :  ادلبحث الثالث -

. ادلشاكل اليت يعاين  منها قطاع التجارة اخلارجية يف ىذه الدول
تكلمنا فيو عن ادلنظمة العادلية للتجارة وعن  عالقتها بالدول النامية، وعن اآلثار ادلختلفة اليت :  ادلبحث الرابع -

 .تنجم عند انضمام ىذه الدول إىل ادلنظمة
 :وذلك من خالل تقسيمو اىل ثالثة مباحث , الفصل الثالثو ادلتعلق بالدراسة ادليدانية دليناء مستغاًل _3

 (مميزات ، خصائص ، امتيازات ميناء مستغاًل )تطرقنا فيو التعريف مبؤسسة ميناء مستغاًل : ادلبحث األول 
 (صادرات ، واردات )تناولنا فيو التجارة البحرية على مستوى ادليناء و احلركة التجارية :ادلبحث الثاين 
 . ادلشاكل، التحديات وادلشاريع ادلستقبلية مبيناء مستغاًل تكلمنا فيو عن :ادلبحث الثالث

 
 
 
 

 


