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 أهمُت مً جىدؿُ  إلاا الضولُت أو الخباصٌ الضولي ٖامال هاما في ؤلاكخهاص الٗالمي هٓغا الخجاعةحٗخبر            

ً هامت ووناا أصاة خُث مً الاكخهاصًت الخىمُت في وصوعها الاكخهاصي  اليكاٍ حؿُحر في  بالٛت  الٗملُت لخمٍو

 اإلاوح  ؤلاهخاج وؾُلت لخهٍغف فهي أزغى  حهت ومً حهت  مً ؤلاهخاج وججهحزاث ألاولُت  باإلاواص ؤلاهخاحُت

 الهٗبت. للٗملت مهما مهضعا حٗخبر أناا هما للخهضًغ 

يُاث في الضولُت الخجاعة قهضث             اصة ئلى أصى ملموؾا اػصهاعا اإلااض ي  اللغن  ٖكٍغ  وكُمت حجم ٍػ

ٌ  مً الىثحر صف٘ الثالزُيُاث في الاكخهاصي الىؿاص أن ٚحر الضولُت  الخباصالث    خماةُت ؾُاؾاث جبجي ئلى الضو

فت مٗضالث في وػٍاصة الىمُت اللُوص هفغى  حجم في جغاحٗا الؿُاؾت جلً جُبُم ًٖ وهخج .الجمغهُت الخٍٗغ

 والخواػن  الىمو نئو  ألاػمت  حٗمُم قأه  مً الؿُاؾت هظه اهتااج في الاؾخمغاع أن واضخا وباث الضولُت الخجاعة

ت الاكخهاصًت للٗالكاث حضًض هٓام جبجي ٖبر ًمغان خخما الضولي  جغكُت ئلى تاضف ؾُاؾت وئجبإ الضولُت والخجاٍع

 .الضولي الخباصٌ و الخٗاون 

ٌ  ٖضة ؾٗذ للض              الخغب نااًت بٗض-عأؾمالُت أو واهذ ئقتراهُت - الاكخهاصًت هٓمها ئزخالف ٖلى صو

ت الؿُاؾاث جىُٓم مهمتاا للخجاعة  صولُت مىٓمت كُام أحل مً الثاهُت الٗاإلاُت  الخجاعة حؿهُل الضولُت  الخجاٍع

ٌ  بحن ًاء صو ت و هو فخم الخونل ئلى اج .الخماةُت ؤلاحغاءاث مً والخض ألٖا ما   فاق لخىُٓم الكإون الخجاٍع

فت الجمغهُت و الخجاعة( خُث بضأ الٗمل بملخًاها في حاهفي  ٌٗغف بـ " الٛاث " )الاجفاكُت الٗامت للخٍٗغ

 (.OMCلذ مدلها بٗض كغابت الخمؿحن ؾىت مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت )  و التي خ1948

امت اللُبُت ْهوع ألاخاصًت اإلااض ي اللغن  مً ألازحر الغب٘ قهض للض             ىُت  اإلاخدضة الوالًاث بٖؼ ألامٍغ

امت الكغقي اإلاٗؿىغ م٘ ؾلٍو الظي جؼامً  فكل الؿُاؾاث الخسُُُُت   ألامغ  الؿوفُاحي بٗض  الاجداص بٖؼ

ٌ  مناا الاكخهاصًت  زانت هٓمها في الىٓغ الضٌو ئلى ئٖاصة  مً بالٗضًضالظي صف٘   الىامُت  خُث اهخهجذ  الضو

 هما ٖلهاا  ٌٗخمض التي الغواةؼ أهم الخغة هأخض اإلاىافؿت مً ًخسظ الظي الغأؾمالي هظه الضٌو ؾُاؾت الىٓام

ت مباصالتاا جىٓم أن صولت ألي ًمىً  لؤلزمان صولي وحهاػ صولُت ؾوق  فهاا جخوفغ ًجب أن التي الخاعحُت الخجاٍع

ٌ  حمُ٘ بحن اإلاباصالث ًدىم  والاؾدثماع. الخضماث الخجاعة  ألامغ باإلاىخجاث  حٗلم ؾواء الضو

 زالٌ ٖمضث فلض والجؼاةغ هؿاةغ صٌو الٗالم الثالث ٖغفذ جدوالث اكخهاصًت هامت بٗض اؾخلاللها       

ت أزحرا م٘  و زاهُت  في مغخلت اخخياعها زم أولى مغخلت في الخاعحُت الخجاعة ٖلى فغى الغكابت ئلى مؿحرتاا الخىمٍو

غ                   ؤلاقتراوي    ججاعتاا الخاعحُت  خُث ؤلاهخلاٌ مً ؤلاكخهاص مُل٘ الدؿُٗىاث ؾٗذ الجؼاةغ ئلى جدٍغ

 مى  ئلـى ئكخهاص الؿوق زانت بٗض اللجوء ئلى نىضوق الىلض و اإلاغهؼي اإلاوح  الظي لم ًدلم ما و
ً
ان مغحوا

غ اليامل للُإ الخجاعة الخاعحُت بكيل  1994الضولي ؾىت  في ئَاع بغهامج ؤلانالح الهُىلي   ئلى أن جم الخدٍغ

 .1995نااتي في ؾىت 

ٖامت و كُإ الواعصاث بهفت الخجاعة الخاعحُت بهفت  ٖلى يوء ما ؾبم و هٓغا ألهمُت كُإ            

 و ؾُاؾاث جخماش ى و آلُاث الؿوق الخغة زانت وي٘ مً هخمىً وختى .زانت    و وون الجؼاةغ بلض مؿخوعص

 الٗاإلاُت البض الخجاعة مىٓمت ئلى الاهًمام أبواب ٖلى و ؤلاجداص ألاوعوبي م٘ قغاهت ئجفاق وكٗذ كض الجؼاةغ أن

الواعصاث  خُث ؾأؾعى  في هظا البدث ٖلى جدلُل ونفي للواعصاث لخٛحراث  اإلافؿغة الٗوامل جدضًض مً
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ت بٗض ٖغى أهم الؿُاؾاث التي ٌ  كُإ ٖغفها الجؼاةٍغ  هموطج وي٘ الخجاعة الخاعحُت  وفي ألازحر ؾأخاو

الظي ًضعؽ الٗالكاث الاكخهاصًت مٗخمضا ٖلى اللُاؽ ؤلاكخهاصي  الواعصاثلت مٗاص ٌكغح ؾلون كُاس ي

ت الاكخهاصًت و ألاؾالُب ؤلاخهاةُت.بأؾلوب همي    مؿخسضما الىٍٓغ

لى  :ًلي هما البدث ئقيالُت جيون  اعجأًىا أن ألاؾاؽ هظا ٖو

ت خالل الفترة )  لوازداثالعوامل اإلاحددة لهي ما   ؟(  2016-1992الجصائٍس

 

ُت الخالُت:  ولهضف مٗالجت هظه ؤلاقيالُت كمذ بهُاٚت ألاؾئلت الفٖغ

 الخاعحُت أن جغقى ئلى مؿخوى اإلاىافؿت في ئَاع الكغاهت الضولُت؟هل ًمىً للخجاعة  -

 ًخماش ى و مخُلباث الخجاعة الٗاإلاُت؟ الجؼاةغي  ؤلاكخهاصي الواك٘هل   -

ت و ما أهم اإلاموهحن ؤلاكخهاصًحن؟ -  ما َبُٗت الواعصاث الجؼاةٍغ

ت -  ؟ هُف ًمىً جلُُم و جدلُل الواعصاث الجؼاةٍغ

 اإلاإزغة ٖلى حٛحر الواعصاث؟ما هي  الٗوامل الغةِؿُت  -
 

 :البحث فسغُاث

 :للبدث همىُلم الخالُت الفغيُاث جدضًض ًمىىىا ألاؾئلت هظه ٖلى ؤلاحابت كهض 

م الخاعحُت الجؼاةغي  الخجاعة  كُإ - غ   مً ئنالخ  ماػالذ الواعصاث  بالٚغ جفخلض ئلى هثحر مً  الخدٍغ

 الفٗلي   مما ًفلض ؾُاؾت ؤلاهفخاح فٗالُتاا وجأزحرها ٖلى الىمو الاكخهاصي.

ض مً حجم  الخجاعة مىٓمت ئلى الاهًمامئجفاق الكغاهت م٘ ؤلاجداص ألاوعبي و الؿعي ئلى  - الٗاإلاُت ًٍؼ

ا.  الواعصاث هما و هٖو

 أن الىاجج الضازلي الخام  ئلى الهغف ألاحىبي ئيافت غ ؾٗالىفِ  و  أؾٗاع في الخانلت للخٛحراث ًمىً -

 .الواعصاث ٖلى جإزغ
 

 :اإلاوغوع اخخُاز مبرزاث

ُت أؾباب هىان  أهمها: اإلاويٕو  هظا أزخاع حٗلخجي طاجُت أؾباب هظا و مويٖو

 اإلاويٕو زانت في ْل ؤلاهفخاح ٖلى الٗالم الخاجي. هظا ًىدؿهاا التي ألاهمُت -

 . الىلي الاكخهاص مجاالث في الىمُت الضعاؾاث كلت -

 اللُاس ي. الاكخهاص و الىلي الاكخهاص بحن الغبِ -

 اإلاٌُو الصخص ي إلاويٕو البدث. -
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 :البحث أهداف

-  ٌ  ممحزاث الخجاعة الخاعحُت  مٗغفت ئلى الونو

ت مداولت ئبغاػ أهم اإلاخٛحراث اإلادضصة -  بىاء الىموطج اللُاس ي.مً زالٌ  للواعصاث الجؼاةٍغ

 الٗلمي.  البدث في ؤلاخهاةُت وألاؾالُب ألاصواث أهمُت مٗغفت مداولت -

 ئزغاء اإلاىخبت باظا الىٕو مً الضعاؾت. -
 

 اإلاىهج اإلاظخخدم: 

خي الظي في هظا البدث ٖلى اؾخسضام اإلاىهج ٖخمضثا        ألاٌو والثاوي وطلً  الفهلحن في حلُا ًٓهغ الخاٍع

ت  الظي  الخدلُلياإلاىهج  ٖلى فاٖخمضث الثالثأما في الفهل  للمويٕو مً أحل ؤلاإلاام بالجواهب الىٍٓغ

ت.الخدلُلُت الضعاؾت في ٌؿاٖض   اللُاؾُت للواعصاث الجؼاةٍغ
 

 خؿت البحث:

 التي الفغيُاث  صخت مضى أحل ازخباع مً وهظلً اإلاُغوخت  للدؿاؤالث وافُت أحوبت مً أحل ئًجاص        

 فهٌو و زاجمت خُث زالزت الغةِؿُت كؿمذ البدث ئلى ملضمت    ؤلاقيالُت ٖلى ؤلاحابت لٛغى مناا اهُللذ

 البدث بِىما جيون الفهٌو هما ًلي: إلاويٕو الٗام الخهوع  جبُان و ؤلاقيالُت جخًمً اإلالضمت  َغح

اتاا  ش لىٍٓغ : هخٗغى فُ  ئلى مفاهُم ٖامت خٌو الخجاعة الخاعحُت  أهمُتاا و هظا الخُوع الخاٍع الفهل ألاٌو

ت مفهومها  أهواٖها و أصواتاا. ئلى هخُغق  زم  الؿُاؾت الخجاٍع

ت بٗض ؾُاؾت ؤلاؾخحراص الفهل الثاوي: ًدىاٌو هظا الفهل مغاخل جُوع  ئلى نااًت  الاؾخلالٌالجؼاةٍغ

 الاهًمامألاوعوبي م٘ الخُغق ئلى زُواث الجؼاةغ هدو  والاجداص الجؼاةغ بحن الكغاهت الدؿُٗىاث   و هظا اجفاق

 للخجاعة.    الٗاإلاُت ئلى اإلاىٓمت

ؾأزهه  لضعاؾت ونفُت جدلُلُت لواعصاث  : ًمثل هظا الفهل الجاهب الخُبُلي و الظيالفهل الثالث

ت مدضصاث الواعصاثخؿب الترهُبت الؿلُٗت و خؿب  الجؼاةغ لت الخدلُل باإلاغهباث وطلً ب الجؼاةٍغ ٍُغ

بخضب ببىاء هموطج ًخيون مً اللُاؾُت خُث جزم الضعاؾت حٗخبر ئخضى َغق الخدلُل الٗاملي التي ألاؾاؾُت 

 و مخٛحراث مفؿغة لهظا الخاب٘ لُيخهي ئلى جدلُل و جفؿحر الىخاةج اإلاخدهل ٖلهاا.  مخٛحر جاب٘ 

في ألازحر هدونلت لهظه الضعاؾت كمذ بُغح زاجمت ٖامت وهي جخًمً جلخُو مجمل هخاةج الضعاؾت  و          

.اإلاخونل ئلهاا  ئيافت ئلى بٌٗ الا  كتراخاث والخونُاث التي عأًتاا مىاؾبت لهظا اإلاويٕو

 



 

 
 

 

 

 

 الفطل ألاول 

ت  ؤلاؾاز الىظسي للخجازة الخازحُت و الظُاطت الخجاٍز

 
 

 

 



ت الفطل ألاول:  ؤلاؾاز الىظسي للخجازة الخازحُت و الظُاطت الخجاٍز

6 
 

 د: ــــــــــــــجمهُـ

سُت ألاولى و واهذ الثوعة الهىاُٖت التي خضزذ في            ْهغث الخجاعة الخاعحُت مىظ الٗهوع الخاٍع

مىخهف اللغن الثامً ٖكغ بمثابت البضاًت الخلُلُت لها  خُث أصث ئلى يغوعة الخهٌو ٖلى اإلاواص ألاولُت 

ف اإلاىخجاث جامت الهى٘ في ألا  ؾواق الخاعحُت   و في اللغن الالػمت للهىاٖت مً الضٌو ألازغى و يغوعة جهٍغ

الخاؾ٘ ٖكغ احؿ٘ هُاكها هدُجت الخلضم الىبحر في وؾاةل الىلل و اإلاوانالث الظي كلو مً خضة الخباًً في 

 مؿخوى ألاؾٗاع و حٗل الؿوق موخضة.

                      في خحن ٌٗوص احؿإ حجم وهُاق الخجاعة الخاعحُت خالُا ئلى الخلضم في مسخلف الٗلوم و الفىون 

اصة في  اث و أؾالُب جخماش ى و حمُ٘ أوح  اليكاَاث ؤلاكخهاصًت للٍؼ و ؤلازتراٖاث  مما أوحب ئخضار هٍٓغ

ؤلاهخاج اإلادلي باإلالاعهت م٘ ؤلاؾتاالن اإلادلي  و بالخالي حٗل الخجاعة الخاعحُت حٗض مً أهم الٗوامل التي 

 للكٗوب.  و جدلُم الغفاهُت  الاكخهاصًتحؿاهم في بلٙو الخىمُت 
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 الخازحُت للخجازة اإلابحث ألاول: مدخل

 الخجازة الدولُت ماهُت :ألاول  اإلاؿلب 

 الدولُت الخجازة مفهوم ألاول: الفسع

ٌ  الخضماث و الؿل٘ خغواث ئلى الضولُت )الخاعحُت( الخجاعة انُالح ًىهغف         ًمىً و .1اإلاسخلفت بحن الضو

فها ت أناا " ٖلى حٍٗغ ت جىٓم التي اللاهوهُت اللواٖض مجمٖو ماٌ الخجاٍع  مً الخضفم أؾاؽ ٖلى جلوم التي ألٖا

 ."آن واخض في اإلاؿخوعصة و اإلاهضعة الخضماث و الؿل٘

 ئلى الؿُاؾُت  للضولت الخضوص ٖبر ألامواٌ عؤوؽ و ألاشخام و الؿل٘ اهخلاٌ خغهت هي الخاعحُت فالخجاعة      

ٌ  جهضع للضولت  بدُث الؿُاؾُت الخضوص ًخٗضى ججاعي  اهخلاٌ هي أزغى  بٗباعة و أزغى  صولت  فاةٌ الضو

 مً مٗحن هٕو بخهضًغ الثاهُت الضولت جلوم اإلاىخجاث و هظه ئلى بالفٗل جدخاج أزغى  صولت ئلى مىخجاتاا أو ئهخاحها

 .ألاولى جدخاح  ألاولُت اإلاواص أو اإلاىخجاث

 مجمٕو بأناا (الواعصاث)الاؾخحراص  حٍٗغف ًمىً و الخهضًغ  و لالؾخحراص "الخاعحُت الخجاعة" ولمت حؿخٗمل      

ٌ  ًخم التي الخضماث أو الؿل٘  بُناا مً مُٗىت أٚغاى لخدلُم هلضي هٓحر ملابل ألاحىبُت الضولت مً ٖلهاا الخهو

 .2اإلاؿخوعصة للؿل٘ مثُل ئهخاج لٗضم اإلاؿخوعصة هٓغا الضولت في اإلاؿتالىحن اخخُاحاث حُُٛت

 ووه  في فٗالُخ  و جترهؼ للضولت  الخاعحُت الاكخهاصًت الٗالكاث في الفٗاٌ اإلآهغ فُمثل الخهضًغ  أما       

 مما ألاحىبي الهغف مً للمخدهالث .عةِؿُا  مهضعا ووه  حاهب ئلى ؤلاهخاحُت  كُاٖاث وكاٍ حٗىـ مغآة

اث محزان في مإزغا ٖىهغا ًجٗل   .3اإلاضفٖو

 الدولُت: الخجازة أهمُت الثاوي: الفسع

ٌ  مسخلف ئلهاا جلجأ عةِؿُت وؾُلت أناا في الضولُت الخجاعة أهمُت جىمً        الٗملت مً لغف٘ عنُضها الضو

ٌ  في جدلُل  ًهٗب ألامغ الظي هو و الواعصاث  مؿخوى  ًٖ الهاصعاث مؿخوى  لغف٘ هظا و الهٗبت        .الىامُت الضو

ٌ  مى  و اصة اؾخٛاللها ًمىً اإلاخاخت التي اإلاالُت اإلاواعص مً فاةٌ ٖلى الخهو اصة ئلى ًإصي الظي الاؾدثماع لٍؼ  ٍػ

اصة مى  و الدكُٛل جي الظي الضزل ٍػ  الٗمل قأه  مً هظا ول لؤلفغاص  اإلاِٗص ي اإلاؿخوى  ٖلى ئًجابا ًىٗىـ الَو

 .4الاكخهاص عجلت ئوٗاف ٖلى

 

 

                                                           
367 م 1985مدموص ًووـ مدمض  ٖبضالىُٗم مدمض مباعن  اؾاؾُاث ٖلم ؤلاكخهاص  الضاع الجامُٗت  - 1  

ت الضاع الثاوي  الجؼء الخاعحُت  الخجاعة ئصاعة في مدايغاث خاجم  ٖفُفي ؾامي -2  .12 م   1986 اللبىاهُت  اإلاهٍغ

ت الضاع ألاٌو  الجؼء الخاعحُت الخجاعة ئصاعة في مدايغاث خاجم  ٖفُفي ؾامي - .09 م   1986 اللبىاهُت  اإلاهٍغ 3  
 .15م   1973 الٗغبُت  الناًت صاع الضولُت  ؤلاكخهاصًت الٗالكاث ملضمت الكافعي  ػوي مدمض - 4  
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اث :الثاوي اإلاؿلب  الخازحُت الخجازة هظٍس

ت اإلاضاعؽ و اإلاىاهج أهم ؾىٗغى ًلي فُما          ت في الفىٍغ  ٖغى و جلُُم مً مخسظًً الضولُت  الخجاعة هٍٓغ

ت اإلاىاهج ٖغى زم الاهُالق  هلُت هالؾُييو الىُ الفىغ ت في الجضًضة الفىٍغ  .الضولُت الخجاعة هٍٓغ

اث ألاول  الفسع   الىُوكالطُكُت. : الىظٍس

ت فىغة ْهوع  ًغح٘         هظا  اليؿبُت  الىفلاث ازخالف أي الازخالف  هظا جفؿحر في الىُوهالؾُىُت الىٍٓغ

ت هظه فان ٖامت بهفت و. الٗمل أؾاؽ ٖلى اللُمت كُاؽ مبضأ ئلى الاهخلاص جوحُ  ْاهغة  جفؿحر في حٗخمض الىٍٓغ

 : هما أؾاؾُحن ٖاملحن ٖلى الضولُت الخجاعة كُام و الخسهو

 .صولت ول صازل الاكخهاص ٖىانغ هضعة و وفغة  -

 .ؤلاهخاج في بالخوؾ٘ الٛلت جؼاًض و الىفلت جىاكو  -

ت  1-  :Hecksher- Onlin  أولين( -هُكشس) ؤلاهخاج عوامل هدزة و وفسة هظٍس

ت هظه جغح٘          ضي الاكخهاصي ئلى الىٍٓغ  الىخاب     و ألف ألازحر هظا خُث أولحن  جلمُظه و هُىكغ الؿٍو

ت- باؾم  اقتاغ الخجاعة  أن ٖلى أولحن اٖخمض م. خُث 1933 ٖام وكغه الظي -الخاعحُت للخجاعة أولحن هٍٓغ

خ  أولحن بضأ كض و الضازلي  الخباصٌ و للخجاعة الُبُعي الامخضاص هي الضولُت ت بالىلض هٍٓغ  ٖلى الىالؾُىُت للىٍٓغ

 .الضازلُت و الضولُت الخجاعة ازخالف افتريها و اللُمت أؾاؽ أن الٗمل

ٖىانغ  جخوافغ باا التي اليؿب ازخالف أن ئزباث ئلى ؤلاهخاج ٖىانغ ليؿب أولحن -هُىكغ هموطج ٌؿعى         

ٌ  بحن الواخضة للؿلٗت اليؿبُت ألاؾٗاع و الىفلاث  ازخالف ئلى ًإصي ؤلاهخاج مً  الضولت ًمىً الظي ألامغ الضو

هظا  بضء فللض اللاٖضة هظه صخت إلزباث و .مدلُا ئهخاحها جم لو مما أكل ئهخاج بىفلت الخاعج مً الؿلٗت اؾخحراص

النااًت  في ألاؾٗاع أن أولحن ًغى  الهضص هظا في و ما  اكخهاص في لؤلؾٗاع اإلادضصة الٗوامل ًٖ بالبدث الىموطج

ٌ  الٗامالن ًيون  خُث :الخالُت ألاعبٗت الٗوامل ٖلى حٗخمض أي مناا  اإلاٗغوى و ٖلهاا بالُلب جخدضص و     ألاو

  :5الغاب٘ و الثالث بالٗاملحن الُلب حاهب ًخدضص بِىما الٗغى  الثاوي حاهب

  .ؤلاهخاج صالت أو اإلاسخلفت الىمُاث جوافغ مضى  1-

 .ؤلاهخاج صالت أو لئلهخاج الفىُت الكغوٍ  2-

 .الٗغى لجاهب ًيوهان الٗامالن هظان   

 .الضزل هظا جوػَ٘ هُيل ألازو ٖلى و الضزل  مؿخوى   3-

                                                           
ت الضاع اللاهغة  ( 1 ٍ )"الخىُٓم و الخىٓحر بحن الخاعحُت الخجاعة " ٖفُفي  ؾامي خاجم - 5  .20 م   1991 اللبىاهُت  اإلاهٍغ
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 .اإلاؿتالىحن أطواق و جفًُالث  4-

 .الُلب لجاهب ًيوهان الٗامالن هظان و

ت  ألاؾاؾُت بالفغوى ألاعبٗت الٗوامل هظه بملاعهت        في  مدكابات   لؿلٗت ؤلاهخاج صواٌ أن لىا ًخطر للىٍٓغ

 ٌ  الضٌو بضوعها بحن اإلاؿتالىحن أطواق و جفًُالث صواٌ أن و زابذ  الضزل جوػَ٘ هُيل أن و اإلاسخلفت  الٗالم صو

ٌ  الٗامل ؾوى  ألاعبٗت الٗوامل هظه مً ًبلى لم لظلً مخمازلت   اليؿبُت لىمُاث الوفغة بمضى ًخٗلم الظي ألاو

 و بحن الضٌو  الخاعحُت الخجاعة للُام اإلافؿغ الٗامل باٖخباعه اليؿبُت اإلاؼاًا الزخالف همهضع ؤلاهخاج  ٖىانغ

 .الخاب٘ اإلاخٛحر هو الُلب و اإلاؿخلل  اإلاخٛحر هو الٗغى فان ألاؾاؽ هظا ٖلى

 : ؤلاهخاج عوامل هدزة و وفسة  1-1-

في  جخمثل التي و ؤلاهخاج  ٖىانغ مً ٖىهغ ول مً اإلاوحوصة الىمُت ٌٗجي ؤلاهخاج  ٖوامل وهضعة وفغة ئن        

ٌ  بازخالف ألازحرة هظه جسخلف التي ألاعى  اإلااٌ  عأؽ الٗمل  الضٌو جسخلف  أن بضاًت هُىكغ الخٔ فللض .الضو

ٖناا  ًيخج ؤلاهخاحُت ٖوامل ٖغى في اإلاُللت الازخالفاث هظه و ؤلاهخاج  ٖوامل في الوفغة خُث مً بُناا فُما

ٌ  في الٗمل ٖىهغ في وفغة هىان فمثال .الٗوامل لهظه اليؿبُت الوفغة في ازخالفاث في  ووفغة آؾُا  قغق  حىوب صو

 .أإلااهُا و الُابان في اإلااٌ عأؽ ٖىهغ ووفغة الؿوصان  في ألاعى ٖىهغ

 الغةِس ي الخيبإ و الضٌو  ٖبر ؤلاهخاج ٖوامل وفغة ازخالف ٖلى بالترهحز الخجاعة أهماٍ ًفؿغ الخدلُل هظا     

ت لهظه مؿخوعصتاا  أن خحن في وؿبُا  الوفحرة مواعصها بىثافت حؿخسضم ؾلٗا حكخمل الضولت ناصعاث أن الىٍٓغ

 .6وؿبُا الىاصعة مواعصها بىثافت حؿخسضم ؾلٗا ؾدكمل

ت لهظه الغةِؿُت اإلاحزة أن مالخٓت ًجب          اليؿبُت اإلاحزة ازخالف أؾباب جفؿحر كضعتاا ٖلى في جىمً الىٍٓغ

ت هظه فان طلً ئلى باإليافت .الخغة الضولُت الخجاعة بأهماٍ الخيبإ كضعاتاا ٖلى في بالخالي و بحن الضٌو   الىٍٓغ

 صولت في ؤلاهخاج ٖىانغ مً اإلاخاح فالٗغى الؼمً  م٘ ًخٛحر صًىامُيي مفهوم هو اليؿبُت اإلاحزة مفهومأن  ئلى حكحر

 .7ل  اإلادضصة الٗوامل حٛحر بؿبب م٘ الؼمً ًخٛحر ما

 : ؤلاهخاج حجم -1-2

ت خؿب الضولي الخباصٌ للُام الثاوي  ألاؾاؽ أما        ضًت الىٍٓغ ألازحرة  هظه أن و ؤلاهخاج  في الخوؾ٘ هو الؿٍو

اصة ئلى ًإصي بضوعه هظا و زمناا  زفٌ و الؿل٘ ئهخاج هفلت زفٌ ئلى بضوعه ًإصي الضٌو  مً ٖلهاا الُلب ٍػ

اصة زمت مً و ألازغى  صٌو  في ؤلاهخاج لٗوامل اليؿبُت الوفغة ئلى ًإصي الىبحر ؤلاهخاج فان لهظا و ناصعتاا. ٍػ

ٌ  مسخلف في ؤلاهخاج ٖىانغ إلاسخلف اليؿبُت الوفغة في ازخالف أن و اإلاسخلفت  الٗوامل  في ازخالف ئلى ًإصي الضو

حؿعى الضولت  لهظا و .الخاعج ًٖ الضازل في ألاؾٗاع ازخالف و الىفلاث ازخالف زمت مً و الىفاءة  خؿب وطلً
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كُام  ئلى ًإصي ؤلاهخاج في الخوؾ٘ بالخالي و اإلادلُت  ألاؾٗاع مً أكل جيون  التي الخاعج مً الؿل٘ اؾخحراص ئلى

ٌ  بحن الضولي الخباصٌ و الخسهو  .الضو

 (Leontief) :لُوهدُف  لغص  2-

ت  خؿب بالخالي و اإلااٌ  عأؽ في وؿبُت بوفغة جخمخ٘ اإلاخدضة الوالًاث أن ٖام بوح  اإلاٗغوف مً وان         هٍٓغ

خلاص هظا أهتز للض و اإلااٌ  عأؽ هثُفت الؿل٘ ٖلى ناصعاتاا في حٗخمض ؾوف فاناا أولحن -هُىكغ بضاًت  في الٖا

ىُت الخاعحُت الخجاعة لهُيل ''لُوهدُف '' ب  كام جدلُل أزغ ٖلى الؿخِىاث الخجاعة  ئخهاةُاث فدؿب .ألامٍغ

هظه  بخهضًغ جلوم أناا و الٗمل  هثُفت الؿل٘ في وؿبُت محزة لضياا اإلاخدضة الوالًاث فان 1947 لٗام الخاعحُت

 .8اإلااٌ عأؽ هثُفت ؾل٘ ألازحرة هظه مً حؿخوعص بِىما الؿل٘ ألوعوبا 

يي ًدُِ الٗامل ألن اإلااٌ  لغأؽ باليؿبت الٗمل وفغة لضياا اإلاخدضة الوالًاث فان الىدُجت لخلً فُبلا  ب  ألامٍغ

ىُت اإلاخدضة الوالًاث في اإلاخوفغ هو الٗمل ٖىهغ فان جىُٓم  و زبرة و ججٍغب  عأؽ اإلااٌ  لٗىهغ باليؿبت ألامٍغ

يا ٖلى ئطن طاث  ؾلٗا حؿخوعص و اإلااٌ  لغأؽ باليؿبت ٖالُت الٗمل ٖىهغ في هثافت طاث ؾلٗا جهضع أن أمٍغ

 .الٗمل لٗىهغ باليؿبت ٖالُت عأؾمالُت هثافت

ت هلد  :الىُوكالطُكُت الىظٍس

م         الىفلاث اليؿبُت ازخالف أؾباب جفؿحر في لُوهدُف زم أولحن و هُىكغ مً ول كام باا التي الاحتااصاث ٚع

 :ًلي فُما هلخهها التي و الاججاهاث مسخلف في للىلض حٗغيذ أناا ئال ؤلاهخاج  ٖوامل هضعة و ووفغة

 ت اٖخمضث فللض ؤلاهخاج لٗىانغ اليؿبُت الىضعة أو الوفغة كُاؽ نٗوبت  صعحت في الازخالف ٖلى الىٍٓغ

ُت الفغوق بظلً ٛفلتم ؤلاهخاج  ٖىانغ هضعة وفغة أو  محزة مً ٖى  ًترجب ما و ؤلاهخاج  لٗىانغ الىٖو

ً فاؾخسضام الىموطج .وؿبُت  الؿل٘ أي فانلت بهفت جدضص ال اإلااٌ  عأؽ و الٗمل هما فلِ إلاخٛحًر

 مىُلُت هدُجت هو جلضم ما أن قً ال و اإلااٌ  عأؽ هثُفت أو هثُفت الٗمل الضولُت الخجاعة في الضازلت

 .ٖىانغ ؤلاهخاج بخجاوـ الخام بالفغى مغجبُت

 ٌت ئهما ت اقترهذ خُث الضولي  في اإلاجاٌ ؤلاهخاج ٖىانغ اهخلاٌ إلمياهُاث الىٍٓغ م٘  أولحن هُىكغ هٍٓغ

ت ا  ؤلاهخاج ٖىانغ اهخلاٌ ئمياهُاث ئهماٌ في اليؿبُت الىفلاث هٍٓغ ًُ  في اؾخدالت هىان بالُب٘ و صول

 .ؤلاهخاج بٌٗ ٖىانغ اهخلاٌ

 ت حٗخبر  البلضان و اإلاخلضمت البلضان بحن جفغكت صون  واخض  البلضان ول في الاكخهاصي الهُيل أن الىٍٓغ

 و   مغوهخ  صعحت خُث مً البلضان مً ألاهوإ هظه بحن ًخفاوث الاكخهاصي الهُيل أن خحن اإلاخسلفت؛ في

  9.الخاعحُت الخجاعة في هبحرة هخاةج ٖلُ  ًترجب الخفاوث هظا و ٖلى الخىُُف  كضعج 

 ت جغى  خُث واخضة  لؿلٗت باليؿبت لئلهخاج الفىُت ألاؾالُب ازخالف الؿل٘  أن أولحن – هُىكغ هٍٓغ

ت جهف هظا ئلى باإليافت لىً و مسخلفت  بيؿب و ؤلاهخاج ٖىانغ جًافغ ئلى اإلاسخلفت جدخاج  ٖلى الىٍٓغ
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 هثُفت بىمُاث مُٗىت ؾلٗت ئهخاج ًخم أن ًمىً ال طلً ٖلى و الواخضة  لؿلٗت صالت ؤلاهخاج جمازل يغوعة

 بىمُاث آزغ بلض في الؿلٗت هفـ ئهخاج ًخم أن و ما  بلض في اإلااٌ عأؽ مً كلُلت وؿبُا همُاث والٗمل   مً

ت أوضخذ وللض الٗمل  مً وؿبُا همُاث كلُلت و اإلااٌ عأؽ مً هثُفت  أؾلوب حُٛحر باإلميان أن الىٍٓغ

 ئلى حكحر أصلت هىان لىً و .وؿبُا ألاؾٗاع في ًإزغ ال التي و خضوص يُلت  في و لىً الواخضة  الؿلٗت ئهخاج

غ  هظا صخت ٖضم  لٓغوف وفلا هبحرا ازخالفا جسخلف كض لؿلٗت الواخضة ؤلاهخاج صالت أن الخلٍغ

  .10الخىىولوحُا

اث الخدًثت في الخجازة الخازحُت.: الثاوي الفسع  الىظٍس

اث           بٗض الخغب الٗاإلاُت الثاهُت احتاض بٌٗ الاكخهاصًحن في جدلُل الخباصٌ الضولي و الخوؾ٘ في هٍٓغ

الخجاعة الضولُت يمً الٗالكاث الاكخهاصًت الضولُت الجضًضة و وان هظا الخوؾ٘ هدُجت إلاا أٚفلخ  اإلاضاعؽ            

ضًت اث الؿابلت والىالؾُىُت مناا و الؿٍو ئلى صعاؾت الخجاعة الضولُت مً مىٓوع  الاكخهاصًون . فلجأ  و الىٍٓغ

 و هظا الخباصٌ الضولي. الاكخهاصيصًىامُيي ًأزظ في الخؿبان جُوع الوي٘ 

بحن  -لُىدز -مثال عبِ بحن الابخياع و اإلاحزة اليؿبُت في ئَاع ما ٌؿمى بضوعة اإلاىخج هما  فايل -فسهون –فجرى 

ت أما اٖخباعاج اإلاىخجاث فأزظ في  في  فؿعى ئلى الجم٘ بحن هظه الٗىانغ  -حووظون -اإلاىاككت الاخخياٍع

 صًىامُىُت قاملت .

 هموذج دوزة اإلاىخج لفسهون: -1

حٗخبر اإلاىاهج الخىىولوحُت جفؿحرا لىمِ الخجاعة الخاعحُت للؿل٘   التي جخٛحر بخٛحر الخىىولوحُا         

ضًضة ؾلٗ  و بأكل جيلفت  أو ججضًض قيل ؾلٗ  ما واهذ اإلاؿخٗملت في ئهخاج اإلاىخجاث  فابخياع َغق ح

ُتاا أو ازترإ ؾلٗت حضًضة لم جىً موحوصة  لخخالءم  موحوصة مً كبل م٘ طوق اإلاؿتالً و هظا جدؿحن هٖو

 مً كبل .ول هظه الخُٛحراث في الؿلٗت هدُجت للخٛحر في الخىىولوحُا.

ىؿب ؾلٗتاا مؼاًا جمىناا مً َغخها في ألاؾواق الضولُت و باظا ًمىً للضولت ناخبت هظا الخُٛحر أن ج       

 لىً باخخياع ججاعة جلً الؿلٗت ما صامذ جملً محزاث وؿبُت.

غ و قغوٍ وئميان ئهخاج اإلاىخج وفم هموطح  وهي -فسهون  -و ًُغح        :11زالزت مغاخل لخٍُو

 الجدًد. ؤلاهخاجاإلاسحلت ألاولى: مسحلت 

مً اإلافغوى أن جخم هظه اإلاغخلت في صولت نىاُٖت طاث مؿخوى صزل فغصي مغجف٘  وجىىولوحُا  خُث        

ل  مدلُا أو في  ؤلاهخاجٖالُت الن هظا  لُ  ال ألاؾواقالجضًض ًهاخب ٖضم الخيافإ لظا ًفًل حؿٍو بت. ٖو لٍغ

لت وؿبُا. ألاولىفي اإلاغاخل  ح ئهخافان حُُٛت ليلفت   جيون ٍَو
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 مسحلت الاهدشاز في دول العالم. اإلاسحلت الثاهُت:

في هظه اإلاغخلت ًأزظ اإلاىخج مً مؿخوى الىمُُت ومى  ًغجف٘ الُلب ٖلُ  في الضٌو الهىاُٖت الىبرى        

لُ  ًمىً للضولت ناخبت  ألازغى لخيخلل جلىُاث و فىون ئهخاح  في هظه الضٌو فخهبذ مهىٗت لهظا اإلاىخج  ٖو

 صة لظلً اإلاىخج .هظا الخجضًض ان جهبذ هي اإلاؿخوع 

 اإلاسحلت الثالثت: اإلاسحلت الىمؿُت الشدًدة.

ٖىضما ًهبذ اإلاىخج أهثر همُُت في أؾواق الضٌو الىبرى الهىاُٖت وناع مٗغوفا باليامل .ٖىضها جضزل        

اث ألاحوع باا   اٖخباعاث الخيالُف فُلجأ ئلى ئكامت مكغوٖاث في بٌٗ الضٌو الىامُت هٓغا الهسفاى مؿخٍو

م اعجفإ جيالُف أزغى والُاكت وكُ٘ الُٛاع والهُاهت.  ٚع

مً زالٌ ما ٖغى في هظه اإلاغاخل ًٓهغ أه  باميان صٌو الٗالم وختى الضٌو ألاكل جلضما أن حؿخفُض           

ا ما بفٗل الؼمً   مً الخىىولوحُا اإلاوحوصة في صٌو الٗالم اإلاخُوع بفٗل مىخوج ما ولو أه  أنبذ كضًما هٖو

اي واهذ مهضعا ومً هىا صوعة اإلاىخج كض بلٛذ مغخلتاا النااةُت وبالخالي فالضولت الت لظلً اإلاىخج  اخخياٍع

 أنبدذ مؿخوعصة ل .

 

 اإلاىخج. دوزة مظاز ًوضح (:I -1) الشكل زكم
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ت لُىدز للخجازة الخازحُت. -2  هظٍس

ضي          في جفؿحره  -لُىدزطدُفان -مىهج الخدلُل الضًىامُيي هو الىموطج الظي جلضم ب  الاكخهاصي الؿٍو

أن الخجاعة الخاعحُت جلوم بحن صٌو مخجاوؿت فهىان صٌو  افتراىللخجاعة الخاعحُت  خُث أه  ًغى مً الخُأ 

بضعحت ٖالُت مً اللضعة ٖلى ئٖاصة جسهُو اإلاواعص  في خالت حٛحر هُيل ألاؾٗاع وفغم   اكخهاصهاًمخاػ 

ٖلى ئٖاصة جسهُو اإلاواعص لظا فان كُام الخجاعة  صٌو أزغى ٚحر كاصعة اكخهاصًاثالخجاعة  بِىما جيون 

الخاعحُت وما ًدبٗها مً حٛحر في هُيل الاةخمان اليؿبُت لكتى أهوإ الؿل٘ ًلط ي ئلى هخاةج مسخلفت ليلخا 

 ٌ  .12أنىاف الضو

لُت ألاو  اإلاىخجاثفي جفؿحره للخباصٌ الضولي بحن ججاعة اإلاىخجاث الهىاُٖت و ججاعة  -لُىدز-للض فغق         

ت في ٖوامل  ازخالفاثعأً  فان  ججاعة اإلاىخجاث الهىاُٖت جلوم بحن الضٌو  التي ال ًوحض بُناا  فدؿب حوهٍغ

مخسلفت و طلً عاح٘ ئلى ٖوامل أزغى   ُت فخيون بحن صولت مخلضمت و أزغى ؤلاهخاج .أما ججاعة اإلاىخجاث ألاول

 .13بسالف الخفاوث في هباث اإلاواعص

افترى أن  لُىدزمً وؿب ٖىانغ ؤلاهخاج لظا فان  جاث ألاولُت حٗوص لٗوامل مدضصةىخئن ججاعة اإلا        

ئط  ألاولُتاليؿبُت التي جدضص جيلفت اإلاىخجاث  ألاؾٗاع هثافت الٗىانغ في هظه اإلاىخجاث واخضة بٌٛ الىٓغ ًٖ 

ٖىض جوفغ اإلاواعص الُبُُٗت اإلاىاؾبت إلهخاج مىخوج أولي فان زمى  ًىسفٌ و الٗىـ ٖىض هضعة هظه اإلاواعص. هما 

 .الثاهُت جلوم باالؾخحراص أه  في الخالت ألاولى الضولت جلوم بالخهضًغ و في الخالت

ُت ًمىً أن جيون مغجبُت بأهمُت ن اإلاحزة اليؿبأًغى ب لُىدزأما ًٖ  ججاعة  اإلاىخجاث الهىاُٖت  فان         

الُلب اإلادلي ٖلى الؿل٘ اإلاهضعة  بدُث جيون هىان ٖوامل جدضص الهاصعاث و الواعصاث اإلادخملت و ٖوامل 

أزغى جدضص الواعصاث و الهاصعاث الفٗلُت  هما أن وحوص َلب مدلي ٖلى اإلاىخجاث أمغ يغوعي ليي ًمىً أن 

 ًيون لهظه الؿل٘ ناصعاث مدخملت .

و ليي ًلِـ حجم الخجاعة بحن الؿل٘ وي٘ مفهوما وهو " هثافت  لُىدزٖلى يوء ما طهغهاه آهفا فان         

م وحوص  الخجاعة" ئط ًغى أن الخجاعة بحن الضٌو جيون أهثر هثافت ئطا وان هُيل الُلب بحن البلضًً مدكاب  ٚع

 .14ٖواةم أزغى في جدضًض هُيل الُلب واللٛت والضًً...الخ

ٌ ًل         "هثافت الخجاعة الخاعحُت إلاىخوج ما جأحي مً َلب  اللوي وبالخالي ئهخاح  في الؿوق  15-لُىدز -و

جي اإلادلي .  اإلادلُت" فالؿوق الخاعجي هو امخضاص للؿوق الَو

 

                                                           
 .58  م 1992حوصة ٖبض الخالم  الاكخهاص الضولي مً مؼاًا وؿبُت ئلى الخباصٌ اإلاخيافئ  صاع الناًت الٗغبُت  الُبٗت الغابٗت   - 12

 .78  م 1999مدموص ًووـ  الاكخهاص الضولي  صاع اإلاٗاعف الٗغبُت  اللاهغة   - 13

بوقاًب خؿِىت  واك٘ و آفاق الخجاعة الخاعحُت في ْل الخدوالث اإلاٗانغة  عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكوعة  ولُت الٗلوم الاكخهاصًت و ٖلوم  - 14

 .22  م 2002الدؿُحر  حامٗت الجؼاةغ  

15 - ALAIN SAMEUELSON, économie internationale contemporaine, Série d’économie en plus, OPU, 1993, P 130. 
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 الدًىامُكُت العامت للخبادل الدولي عً حووظً. -3

اث  1968ٖام  -حووظً-خاٌو         ُاء جدلُل مؼصوج لُىدزو فسهون صمج هٍٓغ   فغهؼ ٖلى الٗوامل 16إٖل

ت مثال هما اٖخبر أن ؾماث الخدلُل  أولينو هكشيراإلافؿغة لهُاول الخباصٌ التي أزظها  واإلاىافؿت الاخخياٍع

الخضًث للىمو هٗملُت مٗممت لتراهم عأؽ اإلااٌ الظي ًًم في هٓغه اإلاٗضالث ؤلاهخاحُت واإلاواعص الُبُُٗت 

افت ئلى اإلاإهالث ؤلاوؿاهُت هما ٌٗخبر أن الؿُاؾت الخماةُت التي جخسظها الضٌو هي واإلاٗغفت ؤلاهخاحُت ئي

هدُجت ٖالكاث هظه الضٌو فُما بُناا التي جيخج ٖناا  كُوص ٖلى الخباصٌ هٓغا العجفإ جيالُف الىلل  خماًت ٖلى 

 الثرواث والخماًت يض اإلاىافؿحن في ألاؾواق.

         ٌ خ  خو الٗمل فُسخهغ ٖلى اإلاخاح لئلوؿان مً الوكذ مما ٌؿمذ إلصزاٌ جفؿحر  وأما باليؿبت لىٍٓغ

حضًض ٖلى الخفؿحر ألانلي للمؼاًا اليؿبُت ومً زالٌ هظه الخدلُل اؾخُإ أن ًغبِ بحن الخُوعاث اإلاٗانغة 

 وبحن اإلاحزة اليؿبُت التي حٗض أؾاؾا للُمت الٗمل.

ت الظُاطاث :الثاوي اإلابحث   الدولُت. الخجاٍز

ف: ألاول  اإلاؿلب ت الظُاطت حعٍس  أهدافها. و الدولُت الخجاٍز

ت الظُاطت مفهوم: ألاول  الفسع  الدولُت. الخجاٍز

ت الؿُاؾت حٍٗغف ًمىً ت" :أناا ٖلى صولت أي في الخجاٍع  و ؤلاحغاءاث و ألاصواث و و ألاؾالُب اللواٖض مً مجمٖو

ٌ  باقي م٘ الخٗامل مً الٗاةض الضولُت لخُٗٓم الخجاعة مجاٌ في الضولت باا جلوم التي الخضابحر  ئَاع في و الٗالم صو

 ػمىُت فترة زالٌ للمجخم٘ ألازغى  الاكخهاصًت ألاهضاف جدلُم مىٓومت .يمً  الخاعجي الخواػن  هضف جدلُم

 .17مُٗىت

ت بالؿُاؾت هظلً ًلهض و         ت  الضولُت الاكخهاصًت الٗالكاث مجاٌ في الخجاٍع  جلجأ التي الوؾاةل .مجمٖو

 .18مُٗىت أهضاف جدلُم بٛغى الخاعج م٘ ججاعتاا في الضولت ئلهاا

ت فالؿُاؾت          الخانت صولت وؾاةلها فليل الاكخهاصًت  الىٓم بازخالف ألزغى  صولت مً جسخلف الخجاٍع

 .الاكخهاصًت ألاهضاف لخدلُم جًٗها التي

 .أهضاف مُٗىت لخدلُم الضولت باا حؿخٗحن أزغى  وؾاةل حاهب ئلى وؾُلت هي الواك٘  ففي     

                                                           
 مدمض خكماوي  الخجاعة الضولُت و الخىمُت الاكخهاصًت بالبالص الىامُت زالٌ ٖلض الثماهُيُاث  عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكوعة  مٗهض الٗلوم - 16

 .50  م 1993الاكخهاصًت  حامٗت الجؼاةغ  

 
17

ت الثاوي  الجؼء   هلي( )جدلُل الاكخهاصًت الؿُاؾاث الخمُض  ٖبض اإلاُلب ٖبض -   124 م   2002 اللاهغة    الٗغبُت الىُل مجمٖو

18- Maurice BYE, Op cit, p250. 
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ت للؿُاؾت الواكعي الىموطج جويُذ الًغوعي  مً لٗل و               ٖباعة فهي جُبم الُوم  التي الضولُت الخجاٍع

ج ًٖ ت لؿُاؾت مٍؼ ت  الخماةُت و الخٍغ ٌ  عزهذ الٗاإلاُت للخجاعة اإلاىٓمت أن بدُث الخجاٍع  خم للضو

غاق ؾُاؾت مً الخماًت          .أزغى  مً حهت الىاقئت الهىاٖاث خماًت و حهت مً ؤلٚا

ت لؿُاؾت أو الضولُت الخجاعة لخماًت مُللت نوعة ًوحض ال بالخالي و          .الخجاعة الضولُت خٍغ

 أهدافها::الثاوي الفسع

ت الؿُاؾت حؿعى         ٌ  م٘ الخٗامل مً الفاةضة حُٗٓم ًٖ البدث ئلى الضولُت الخجاٍع  جدلُم م٘ الٗالم باقي صو

 .19مً بُناا هظهغ أزغى  أهضاف هىان طلً ئلى باإليافت و الخاعجي  الخواػن 

اث  محزان في الخواػن  جدلُم - اصة زالٌ مً اإلاضفٖو  .جغقُض الواعصاث و الهاصعاث ٍػ

 .ألاحىبُت اإلاىافؿت مً اإلادلي ؤلاهخاج خماًت -

جي الاكخهاص خماًت - غاق. ؾُاؾت زُغ مً الَو   ؤلٚا

 .الخغة اإلاىاَم باكامت الخهضًغ أحل مً الاؾدثماع حصجُ٘ -

اصة - جي. الاكخهاص في الدكُٛل مؿخوى  و الٗمالت ٍػ   الَو

 الاكخهاصًت مً الكغوٍ ٖضص ًخوافغ أن بكٍغ مؿخلبل  لها ًخوك٘ التي الىاقئت الهىاٖاث خماًت -

 :هي و الٗلالهُت للخماًت   

 لها فٗال اإلادمُت الهىاٖت جيون  أن بمٗجى ٖناا  الضفإ حؿخدم التي ألاؾاؾُت الهىاٖاث هي ما مٗغفت -

 .الهٗبت الٗملت و حلب ألاؾواق ٚؼو  جدلُم فغم

 مواحهت أحل مً الىمو ًهل فترة أن اإلادلي للمىخوج ًمىً زاللها مً التي اللهوى  الفترة جدضًض -

 .ألاحىبُت اإلاىخوحاث مىافؿت و   الخدضي 

جي  الاكخهاص ٖلى اإلاإزغة الخاعحُت الخللباث م٘ الخٗامل -  .اإلاالةمت باألصواث الَو

 الٗاإلاُت. الاكخهاصًت الخدوالث م٘ للخىُف آلُت ئًجاص -

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .130- 127:م   طهغه ؾبم مغح٘ الخمُض  ٖبض اإلاُلب ٖبض-  19
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ت الظُاطاث أهواع :الثاوي اإلاؿلب  :الدولُت الخجاٍز

ت الؿُاؾاث جلؿم           حن ئلى الاكخهاصًحن َغف مً الضولُت الخجاٍع  :هما و عةِؿُحن هٖو

ت ؾُاؾت -  الخجاعة. خٍغ

 الاكخهاصًت. الىٓم ازخالف بدؿب هظا و الخجاعة ( خماًت )جلُُض ؾُاؾت -

 .الدولُت الخجازة حماًت طُاطت :ألاول  الفسع

 في الضولت في الؿلُاث الٗامت جضزل زالٌ مً الخاعج م٘ الخجاعة جلُُض الضولُت  الخجاعة بدماًت ًلهض        

 .لها الٗلُا اإلاهلخت إلاا جفغي  وفلا الخاعحُت اإلاباصالث لدؿُحر جخضزل التي اإلاإزغاث بٌٗ أو ول

ت"ًٖ  ٖباعة بأناا الضولُت الخجاعة خماًت ؾُاؾت حٍٗغف ًمىً ؤلاَاع هظا في و         و اللواٖض   مً مجمٖو

فُت همُت  أو ٚحر همُت مباقغة ٚحر أو مباقغة كُوصا جً٘ التي الخضابحر و ؤلاحغاءاث فُت ٚحر أو حٍٗغ  ٖلى حٍٗغ

 .20"مُٗىت اكخهاصًت أهضاف لخدلُم الضولت  خضوص ٖبر الضولُت الخجاعة جضفم

 لؿُاؾتاا الضولت خماًتاا باؾخسضام يغوعة و الخاعحُت الخجاعة بخلُُض الاكخهاصًحن مً الىثحر هاصى فللض        

ت  هظه أههاع باا حاء التي الدجج أهم و مً حجمها  ٖلى و الخاعج  م٘ اإلاباصالث اججاه ٖلى للخأزحر الخجاٍع

 .21اكخهاصًت ٚحر  و اكخهاصًت حجج ئلى ٖاصة جىلؿم الؿُاؾت

جي الُاب٘ ٖلى و اإلادافٓت الؼعاعي  اللُإ خماًت الخغب  مً الخوف هي و الاكخهاصًت ٚحر الدجج أوال:  .الَو

 صازل ئلى ألاحىبُتألامواٌ  عؤوؽ اؾخلُاب الولُضة  الهىاٖاث خماًت في جخمثل و الاكخهاصًت الدججثاهُا: 

 ً ٘ الَو اصة الٗمالت  مؿخوى  جدؿحن البُالت و مٗالجت الاكخهاصي  الاؾخلغاع جدلُم و ؤلاهخاج جىَو  ٍػ

 .الجمغهُت و الغؾوم الًغاةب مسخلف زالٌ مً للضولت الٗامت ؤلاًغاصاث

 بدماًت الخانت أن الدجت ئال هبحر  خض ئلى ملىٗت ٚحر الخماًت أههاع كبل مً اإلالضمت الدجج مٗٓم ئن        

 لٗضم طلً و  الاكخهاصي   وػناا  لها  التي  الدجج مً   جبلى  لضولُت  ا اإلاىافؿت  مً الىاقئت الهىاٖاث

 اإلادافٓت خماًتاا  زالٌ مً فُخدلم ٖلى اإلاىافؿت  كضعتاا اؾخىملذ أحىبُت نىاٖاث أمام الهموص و   هطجها

 .الضولت في الولُض الهىاعي اليؿُج ٖلى

 مجمل بضأث الخجاعة الضولُت  ٖلى اإلافغويت اإلاسخلفت اللُوص هظه مجمل أن هظلً اإلاالخٔ مً لٗل و       

 ٌ ٌ  و مناا الخسفُف في لها اإلاؿخٗملت الضو جُا الخدو غ بالخالي و ٖناا  حمُ٘ الٗغاكُل عف٘ ئلى جضٍع  الخجاعة جدٍغ

ٌ   مً الىثحر  في  الضولي الىلض نىضوق  كبل اإلاضٖم مً الاكخهاصي ؤلانالح بغامج  وفم  الخاعحُت    الضو

 .للخجاعة الٗاإلاُت ئلُ  اإلاىٓمت جغمي ما طلً ئلى ئيافت ًمىً و  الىامُت  

                                                           
 .131م   طهغه ؾبم مغح٘ الخمُض  ٖبض اإلاُلب ٖبض- 20

 .203م   طهغه ؾبم مغح٘ قهاب  مدموص مجضي الٛولي  مدمض أؾامت   خكِل أخمض ٖاصٌ- 21
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ت طُاطت:الثاوي الفسع  .الدولُت الخجازة حٍس

ت ًلهض         ت الضولُت  اإلاباصالث وكاٍ في الضولت جضزل ٖضم الضولُت  الخجاعة بدٍغ  حؿحر جغهها بمٗجى الخجاٍع

 .حمغهُت ٚحر أو حمغهُت واهذ ؾواء كُوص بضون 

ت ؾُاؾت حٍٗغف ًمىً ؤلاَاع هظا في و          ت ٖباعة بأناا الضولُت  الخجاعة خٍغ                       اللواٖض مً ًٖ مجمٖو

 الىمُت  ٚحر و الىمُت اإلاباقغة  ٚحر اإلاباقغة أو اللُوص جسفٌُ أو  ئػالت ٖلى  حٗمل  التي الخضابحر و  ؤلاحغاءاثو 

فُت فُت  ٚحر و الخٍٗغ  اكخهاصًت أهضاف لخدلُم الضولت خضوص ٖبر الخجاعة الضولُت جضفم ٖلى لخٗمل الخٍٗغ

 .22مُٗىت

غ ئلى الاكخهاصًحن مً الىثحر هاصى فللض         فال الٗلباث  و مً اللُوص زالُت حٗلها و الضولُت الخجاعة جدٍغ

ٌ  حٗغكل خواحؼ أي فغى ًدم  .الخضوص ٖبر الؿل٘ صزو

ت ؾُاؾت أههاع ٌٗخمض و  : 23أهمها حجج ٖضة ٖلى الخجاعة خٍغ

ت -  الىفلاث في الازخالف أؾاؾ  للٗمل  صولي جلؿُم بواؾُت ؤلاهخاج في الخسهو ٖلى حؿاٖض الخٍغ

 .اليؿبُت

ت -  .الضولُت الؿل٘ أؾٗاع اهسفاى ئلى جإصي الخٍغ

ت -  .ؤلاهخاج وؾاةل جدؿحن و الفجي الخلضم حصج٘ الخٍغ

ت -  .الاخخياعاث كُام مً جدض الخٍغ

ت -  .الىبحر ؤلاهخاج ٖلى حؿاٖض الخٍغ

 .الٛحر ئفلاع ؾُاؾت ئلى جإصي كض الخماًت -

ت ٚلبت ًٖ بويوح ًىكف الخايغ وكخىا في الضولُت للمباصالث الٗملي الواك٘ ئن        ٍغ  للخجاعة الؿُاؾت الخدٍغ

 للخجاعة. الٗاإلاُت اإلاىٓمت بفًل طلً و الضولُت

ت الظُاطت أدواث :الثالث اإلاؿلب  :الدولُت الخجاٍز

ٌ  حؿخسضم          حن أهضافها الخاعحُت لخدلُم الخجاعة مُضان في ؾُاؾتاا لخُبُم اإلاسخلفت الضو  الوؾاةل مً هٖو

 :هما و

 ٖلى الغكابت الخهو و هٓام مثل مُٗىت بٗملُاث اللُام جمى٘  أو مً  جدض أو جلؼم  ملُضة  وؾاةل :أوال

 .الهغف

 .الخغ الخباصٌ الخغة  مىاَم اإلاىاَم ئكامت مثل الضولُت الخجاعة بٗملُاث اللُام ٖلى حصج٘ مدفؼة  وؾاةل :ثاهُا
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ت الظُاطت أدواث :ألاول  الفسع  :الخمائُت الخجاٍز

ت الؿُاؾت أصواث جخمثل                        الضولُت  الخجاعة ٖلى ؾلبا الخأزحر ًمىً التي الوؾاةل ول في الخماةُت الخجاٍع

ت ٖلى حٗخمض و  .الخجاعة الضولُت جىٓم التي الىمُت ٚحر و الىمُت اللُوص مً مجمٖو

اع هظا في و     :جخمثل في التي و الخماةُت الؿُاؾت هظه أصواث أهم ئلى الخٗغى ًمىً ؤلَا

 .الجمغهُت الغؾوم و الًغاةب -

 .ألاحىبي الهغف ٖلى الغكابت -

 .الاؾخحراص خٓغ و الاؾخحراص جغازُو و الخهو هٓام -

 .الخهضًغ ئٖاهاث -

غاق ؾُاؾت -  .ؤلٚا

ت الخماًت ئحغاءاث -  .ؤلاصاٍع

 .الجمسكُت السطوم و الػسائب :أوال

ىُت الخضوص التي حٗبر الؿل٘ ٖلى الضولت جفغيها حمغهُت كُوص الجمغهُت  الغؾوم و الًغاةب حٗخبر          الَو

 الخماًت ؾُاؾت لخُبُم الخللُضًت اإلافًلت الوؾُلت جمثل فهي أخُاها  الهاصعاث ٖلى أو الواعصاث ٖلى ؾواء

ت  .الخجاٍع

 في جإزغ   أن قأناا مً ًيون  مسخلفت  نوع  في الضولت جخسظها التي ؤلاحغاءاث جلً هي الجمغهُت فاللُوص        

 .24واعصاتاا مً ول ؾٗغ أو حجم

 ٖىضما الخماتي  ٖلى الٛغى فُُلم .خماتي و مالي امحن ه ٚغيحن جدلُم ئلى الجمغهُت اللُوص تاضف        

 ئطا مالُا  هظلً الٛغى ًيون  و .ٖلى ؾٗغها أو الواعصاث  حجم ٖلى الخأزحر أو مُٗىت نىاٖت خماًت ئلى ياضف

ٌ  جُبُل  مً اإلالهوص وان ىت مواعص مالُت ٖلى الخهو  .25الٗمومُت للخٍؼ

 .ألاحىبي الطسف على السكابت :ثاهُا

اث اإلاباقغة الغكابت في الفىُت الوؾاةل هأخض الهغف ٖلى الغكابت حٗخبر           باا ًلهض و الضولُت  ٖلى اإلاضفٖو

 كُوصا جً٘ بالخالي و  26الضولت( كبل مً ألاحىبُت مدخىغ الٗمالث قغاء و بُ٘) ألاحىبُت للٗمالث الضولت ئخخياع

 و ألاحىبي  الهغف جوفحر مناا ًُلب التي الوخُضة الجهت هي فالضولتبالخالي  و ألاحىبُت  الٗمالث في الخٗامل جىٓم

 .27اإلاغهؼي  البىً مً ئال ألاحىبي الهغف قغاء أو بُ٘ اإلاإؾؿاث و لؤلفغاص ًجوػ  ال

                                                           
24

 .21م   1975 خوالي   للُباٖت الهىا صاع الخاعحُت  الخجاعة جُوع  و الجمغهُت اللُوص زالف  الجابغ ٖبض - 

25-Peter .H. LINDERT et P.Charle.KINDLEBERGER, économie internationale, 7 éd Tendances Actuelles, Economica, Paris,1982,p. 

 .137 م طهغه  ؾبم مغح٘ الخمُض  ٖبض اإلاُلب ٖبض - 26

 .162م   1992 الغابٗت  الُبٗت   اللاهغة الٗغبُت  الناًت صاع الضولي  ؤلاكخهاص الخالم  ٖبض جودة - 27
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 ًخم و  زابذ الهغف ًهبذ ؾٗغ بالخالي و خغة  ؾوق  وحوص ٖضم ٌٗجي ألاحىبي الهغف ٖلى الغكابت فوحوص        

 الخاعحُت. اإلاٗامالث حمُ٘ ٖلى جُبُل 

ٌ  في واؾ٘ هُاق ٖلى اؾخسضم الهغف ٖلى الغكابت فىٓام          ؾُاؾت مً ؾابلا هجؼء الاقتراهُت الضو

 .28 الهغف ألاحىبي اخخياع و الخاعحُت الخجاعة اخخياع ًلخط ي الظي الاكخهاصي الخسُُِ

غاى مً الٗضًض جدلُم الهغف ٖلى الغكابت ٖملُت تاضف و          مً ألامواٌ  عؤوؽ مى٘ زغوج بُناا مً ألٚا

ت  ٚحر الواعصاث مً الخض و الضولت   .الضولت ٖلى الواك٘ الٗبء اإلاالي مً الخسفُف و الًغوٍع

 .الاطخيراد حظس و الاطخيراد جساخُظ و الخطظ هظام :ثالثا

 .الواعصاث ٖلى اإلاباقغةالىمُت  اللُوص مً الاؾخحراص خٓغ و الاؾخحراص جغازُو و الخهو  هٓام ٌٗخبر        

 الخض الضولت جً٘ بدُث   مُٗىت مضة زالٌ الاؾخحراص ٖلى كُوص فغى  "Quotas"الخهو  بىٓام ًلهض         

 .29 باؾخحراصها اإلاؿموح للىمُاث ألاكص ى

 محزان في العجؼ إلاواحهت ألاحىبي الهغف ٖلى الُلب جللُل أحل مً هو الخهو  هٓام مً فالهضف        

اث   .30 ألاحىبُت اإلاىافؿت مً اإلادلي ؤلاهخاج خماًت أو اإلاضفٖو

 الخاعج مً ما باؾخحراص ؾلٗت اكخهاصي إلاخٗامل ٌؿمذ فال الترازُو  لىٓام الاؾخحراص الضولت جسً٘ كض        

 .31الاؾخحراص بٗملُت باللُام ل  حؿمذ الٗامت  الؿلُت مً ئطن ٖلى ملضما خهل ئطا ئال

ىُت ألاؾواق خماًت لالؾخحراص  جغازُو فغى وعاء مً الضولت تاضف        ٌ  بٌٗ مً واعصاث الَو  ٚحر الضو

وب  .فهاا اإلاٚغ

 خُث مإكخت  أو بهفت نااةُت بهفت ئما نااةُا الاؾخحراص ًدٓغ آزغ زالث هٓام هظلً الضولت حؿخسضم و        

 .اؾخحراصها اإلاخٗاملحن ٖلى ًمى٘ التي للؿل٘ مدضص كواةم حٗض

 .الخطدًس إعاهاث :زابعا

ت الؿُاؾت أصواث ئخضى الخهضًغ  ئٖاهاث حٗخبر          مالُت ًٖ مؿاٖضاث ٖباعة فهي الخماةُت  الخجاٍع

ٌ  مً جمىُناا و الهاصعاث بٌٗ حصجُ٘ باضف الضولت جلضمها  ٖضة جأزظ أن ًمىً و .ألاؾواق الضولُت صزو

 و الًغاةب حل مً ئٖفاءها ٖلى حٗمل أو يُٗف  فاةضة  بمٗضٌ أو مؿترصة ٚحر كغوى جلضًم بُناا مً نوع  

 .32ٖلهاا اإلافغويت الغؾوم

                                                           
اء - 28  .177م   1966 اللاهغة  الضولُت  الاكخهاصًت الٗالكاث ههغ  أخمض ػهٍغ

 .231م   طهغه ؾبم مغح٘   الضولي الاكخهاص أؾاؾُاث آزغون  و خكِل أخمض ٖاصٌ - 29

 .142م  طهغه  ؾبم مغح٘   الخمُض ٖبض اإلاُلب ٖبض - 30

 .140م    1987   اللاهغة الٗغبُت  الناًت صاع الضولُت  الاكخهاصًت الٗالكاث   حام٘ أخمض - 31
32

 -Alain BARRERE, Economie et institutions financières, DALLOZ, Paris, 1965, P296. 
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اهاث نوعة واهذ مهما و         في الخىافـ ٖلى اإلاىخجحن اإلادلُحن َاكت جضُٖم مناا فالٛغى اإلالضمت  ؤلٖا

 .في الخاعج جاتاممىخ أؾٗاع جسفٌُ مً جمىُنام بفًل الضولُت  ألاؾواق

 .ؤلاغساق طُاطت :خامظا

غاق ًلهض           بحن الخمُحز ٖلى حٗمل مٗحن  لؿُاؾت اخخياعي  جىُٓم أو مُٗىت صولت اهتااج "Dumping"باإٚل

 ًٖ الخاعحُت ألاؾواق في اإلاهضعة الؿلٗت بسفٌ أؾٗاع طلً و الخاعج في الؿاةضة و الضازل في الؿاةضة ألاؾٗاع

 33. الىلل هفلاث ئلهاا الضازل مًافا في الؿلٗت كُمت جدضصه الظي اإلاؿخوى 

غاق بالخالي و         مً اإلالضمت لئلٖاهاث اإلادلُت  هدُجت ألاؾٗاع مً أكل بأؾٗاع الخاعج في الؿل٘ بُ٘ هو فاإٚل

ٌ  مٗٓم حٗخبر و .إلاىخجهاا الضولت َغف ت زغكا اإلاماعؾت هظه الضو  بالخالي جلوم و الٗاصٌ  الخىافـ إلابضأ الخمُحًز

 .34الؿٗغي  الخمُحز هظا إللٛاء ًىفي بذجم حراصاؾخ يغاةب بفغى اإلادلُت جاتاامىخ بدماًت

ت الخماًت إحساءاث :طادطا  .ؤلاداٍز

ت الخماًت حٗخبر          ٖغكلت باضف الٗامت بخُبُلها الؿلُاث باا جلوم التي الاؾخثىاةُت ؤلاحغاءاث مً ؤلاصاٍع

ىُت  الؿوق  خماًت و الاؾخحراص خغهت  جسٍؼً و هلل ٖلى مغجفٗت جيالُففغى  الخضابحر  هظه بحن مً و الَو

ت اللُمت مغاحٗت الصخُت  جُبُم اللواةذ في الدكضًض الجمغهُت  اإلاىُلت في اإلاؿخوعصة الؿل٘  ٖىض للؿل٘ الخجاٍع

 ؤلاحغاءاث مً ٚحرها و ٖالُت  عؾوم ئلى الخفخِل ٖملُت ٖلهاا  ئزًإ الجمغهُت الغؾوم و الًغاةب فغى

أة ألاهثر  .35الخاعحُت اإلاباصالث ٖلى حٗلُضا و َو

ت طُاطت أدواث:الثاوي الفسع  .الدولُت الخجازة حٍس

ٌ  أٚلبُت حؿعى          ت ؾُاؾت اهتااج ئلى الٗاإلاُت الؿاخت في الضو ت الخٍغ  الٗاإلاُت اإلاىٓمت ْل زانت في الخجاٍع

ٌ  مً الٗضًض في أه  زانت و للخجاعة   الهُىلي الخىُف و الخثبُذ بؿُاؾت ما ٌٗغف جىفظ ؾابلا الاقتراهُت الضو

غ جمثل التي  .ألاؾاؾُت مداوعه أخض فهاا الخجاعة جدٍغ

ت للؿُاؾت الٗام الاججاه فدؿب         ً  أنبدذ و الواخض اللغن  هظا في الضولُت الخجاٍع  ألاصواث الٗكٍغ

 في البدث ًجب ٖلُ  و في مٗٓمها  جهلر ال لالؾخٛالٌ  نالخت ٚحر للخىفُظ  كابلت ٚحر الؿابلت الخماةُت

 .بأؾغه الٗالم ٌكهضها التي الخٛحراث و جخالءم حضًضة أصواث

ت ؾُاؾت أصواث بٌٗ هظا  ول يوء في جدضًض ًمىً         في: التي جخمثل و الضولُت الخجاعة خٍغ

جي الخسفٌُ  .الجمغهُت الغؾوم و للًغاةب الخضٍع

غ -  .ألاحىبي الهغف في الخٗامل جدٍغ

                                                           
ت  لليكغ  الجضًضة الجامٗت صاع الضولُت  ؤلاكخهاصًت الٗالكاث   خكِل أخمض ٖاصٌ - 33  .247م   2000 ؤلاؾىىضٍع

اث الضولُت  الخجاعة ٖوى  مدمض َالب - 34  .258م   1995 ألاولى  الُبٗت اإلاهغفُت  الضعاؾاث مٗهض مً بضٖم وكغ   ؾُاؾاث و هٍٓغ

 .327  م 1964   اللاهغة الثاهُت  الُبٗت   الضولُت الخجاعة   الىجاع ؾُٗض - 35
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 .اإلاباقغة الىمُت اللُوص ئػالت -

 .الخهضًغ خوافؼ -

 .الخغة اإلاىاَم ئكامت -

 .الخاعحُت الخجاعة في الخام اللُإ صوع  حُٗٓم -

جي أوال: الخخفُؼ  الجمسكُت: السطوم و للػسائب الخدٍز

 أصاة ؾخيون  الجمغهُت اإلاسفًت الغؾوم و الًغاةب وؿب أن الٗكٍغً و الواخض اللغن  هظا في ًخطر        

ت اإلاباصالث لدصجُ٘ غاق إلاداعبت فلِ اؾخثىاةُت ؾُيون  بهفت الًغاةب هظه فاعجفإ الضولُت الخجاٍع  .36ؤلٚا

س :ثاهُا   :ألاحىبي الطسف في الخعاون  جحٍس

غ ٖملُت ئن         ئلٛاء يغوعة بمٗجى ٖلى الهغف  الغكابت كواهحن حُٛحر جخُلب ألاحىبي الهغف في الخٗامل جدٍغ

ً خم مً ًهبذ و الىلض ألاحىبي  بُ٘ و قغاء في الضولت اخخياع هؿغ و الغكابت ؾُاؾت  الاخخفاّ اإلاهضٍع

ت ئيافت ألاحىبي  الهغف مً باًغاصاتام ل خغهت ئلى خٍغ  .37الخاعج ئلى و مً ألاحىبي الىلض جدٍو

 :اإلاباشسة الكمُت اللُود إشالت :ثالثا

غ ؾُاؾت جُبُم ئن           الاؾخحراص  خٓغ و جغازُو الاؾخحراص الخهو  هٓام ئلٛاء ئلى ؾُإصي الخجاعة جدٍغ

 الغؾوم و الًغاةب جهبذ بدُث الضولي  نىضوق الىلض م٘ الاجفاق و للخجاعة الٗاإلاُت اإلاىٓمت جملُ  ما وفم

ت للؿُاؾت اإلاخاخت هي الوؾُلت فلِ( الجمغهُت اللُوص)اإلاسفًت  الجمغهُت  .38الخجاٍع

 :الخطدًس حوافص :زابعا

غ ؾٗغ و اإلاؿخوعصة  اإلاضزالث ٖلى الجمغهُت الغؾوم و الًغاةب جسفٌُ ئن            جسفٌُ م٘ الهغف  جدٍغ

ل جيالُف        جضابحر و ئحغاءاث جمثل ولها مساَغ الهاصعاث  يض فٗاٌ جأمحن هٓام ئًجاص و للهاصعاث  الخمٍو

 و حصجُ٘ ًخم هىظا و الضولُت   ألاؾواق  في ألاؾٗاع زوى مٗغهت ٖلى اإلاىخجحن كضعاث مؿخوى  عف٘ قأناا مً

ت نىاٖاث ئكامت ض و الهاصعاث فتزصاص الضولُت  الؿوق  الزتراق وؿبُت بمحزة فهاا الضولت جخمخ٘ جهضًٍغ  الغبذ ًٍؼ

 .الخجاعي 

 .الخسة اإلاىاؾم إكامت :خامظا

 خُث مً أهمُتاا  حٗاملها في جخفاوث مٗحن مىُلت الجمغوي هُاكها مً حؿدثجي أن الضولت جسخاع كض         

    زاعج واهذ لو هما الجمغهُت خُث ؤلاحغاءاث مً و الواعصاث ٖلى اإلافغويت الجمغهُت الغؾوم و الًغاةب

                                                           
36

 .149م  طهغه  ؾبم مغح٘   الخمُض ٖبض اإلاُلب ٖبض - 

 .148م    الؿابم اإلاغح٘ هفـ - 37

 .150م   الؿابم اإلاغح٘ هفـ - 38
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ت بيل جسغج مناا أو اإلاىُلت هظه ئلى جضزل أن فللؿل٘ .خضوصها بت أًت صف٘ صون  خٍغ ٌ  خالت في ئال يٍغ  خضوص صزو

 اإلاباقغ(. الاؾتاالن )هٓام 39جماما مً الخاعج واعصة واهذ لو هما الضولت

 فهاا حٗمم ؾوق خغة  بمثابت فهي   الىلض و الجماعن للواهحن جسً٘ ال مىُلت الخغة  اإلاىاَم جمثل       

غ ؾُاؾت  .40الخهضًغ أحل  مً الضولي الاؾدثماع حظب ٖلى حؿاٖض و الضولُت الخجاعة جدٍغ

 :الدولُت الخجازة مجال في الخاص اللؿاع :طادطا

 مجاٌ في الخانت الخضزل اإلاإؾؿاث و لؤلفغاص اإلاجاٌ ًفخذ الخاعحُت  للخجاعة الضولت اخخياع عف٘ ئن        

 .الضولُت الخجاعة في جيكُِ الغاةض الضوع  الخام لللُإ ًيون  ؾوف بالخالي و الخاعحُت  الخجاعة

ت ؾُاؾتاا إلصاعة الضولت حؿخسضمها التي ألاصواث هي جلً         الخُبُم بويوح حٗىـ التي و الخاعحُت الخجاٍع

 اإلاٗانغ. الضولي الخجاعي  للخباصٌ الٗملي
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 .270م  طهغه  ؾبم مغح٘   خكِل أخمض ٖاصٌ - 

ت الخغة اإلاىاَم في الخهضًغ أحل مً ؤلاؾدثماع ئججاهاث الخمُض  ٖبض اإلاُلب ٖبض - 40  اإلاإجمغ في مضازلت الٗاإلاُت  ؤلاكخهاصًت الخدوالث ْل في اإلاهٍغ

ت للٗلوم الؿاصاث أواصًمُت   21 اللغن  جدضًاث أهم   الخهضًغ و  ؤلاؾدثماع ئصاعة  .32م1996   أهخوبغ اللاهغة    ؤلاصاٍع



ت الفطل ألاول:  ؤلاؾاز الىظسي للخجازة الخازحُت و الظُاطت الخجاٍز

23 
 

 خالضت الفطل:

اث اإلاخٗللت باا وفلا  مً          زالٌ هظا الفهل و بٗض ٖغيىا إلافهوم الخجاعة الخاعحُت و أهم الىٍٓغ

خي وهُفُت جُوع الفىغ الاكخهاصي ًدبحن لىا أن الخجاعة الخاعحُت حٗض مً اللُاٖاث اإلاهمت       لدؿلؿلها الخاٍع

ت في اإلاجخمٗاث الضولُت   .مخلضماوان طلً اإلاجخم٘ هامُا أو  ؾواءو الخٍُو

ت والتي هي مسخلف           والخضابحر واللواهحن التي حٗخمضها الضولت  ؤلاحغاءاثأما ًٖ صعاؾدىا للؿُاؾت الخجاٍع

 ؤلاهخاج جدلُم  حملت مً ألاهضاف الؿُاؾت و الاكخهاصًت الٗامت واإلاخمثلت في خماًتو  باضف جىُٓم الخجاعة

جدلُم ألامً   الاؾدثماع الدكُٛل  حصجُ٘ ألاحىبُت   جدلُم مؿخوى أٖلى مً اإلاىافؿت مً اإلادلي

هجضها جخج  ئلى اججاهحن ألاٌو ًضٖو ئلى  جضزل الضولت لوي٘ ؾُاؾاث خماةُت للخجاعة  الٛظاتي...ئلخ

ت ئلى َبُٗت  غ الخجاعة   و ٌٗوص ازخُاع الؿُاؾت الخجاٍع الخاعحُت والاججاه الثاوي ًلوم ٖلى  أؾاؽ جدٍغ

 الىٓام الاكخهاصي اإلاٗخمض لضى ول صولت.

ت حؿعى لخدلُم ألاهضاف الؿالفت الظهغ   للض واهذ ليل صولت مً الضٌو الىامُت         ؾُاؾاث ججاٍع

ت وفم ما جملُ   ؤلانالخاثوالجؼاةغ هضولت مً الضٌو الىامُت ٖغفذ حملت مً  باضف جىُُف ؾُاؾتاا الخجاٍع

ت ئلى  الخُوعاث الاكخهاصًت ووفم ما ًخُلب  الٓغف للخدوٌ مً ؾُاؾت جلُُض الخجاعة الخاعحُت الجؼاةٍغ

 خغة.ؾُاؾت الخجاعة ال
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 جمهُـــد:

ٌ  حمُ٘ جفغى ٖلى التي الضولُت الاكخهاصًت اإلاٗامالث ًمحز ما أهم الٗوإلات ْاهغة أنبدذ           الخوح  الضو

الٗاإلاُت  اإلاىٓمت ئلى الاهًمام أو   اكخهاصًتخغة  أو حكىُل جىخالث  جباصٌ مىاَم باكامت الؿوق  اكخهاص هدو

ٌ  مً الٗضًض صف٘ ول  هظا الٗاإلاُت  للخجاعة اإلاىٓمت الاكخهاصًت اللوى  أهم أخض حٗض التي (OMC)للخجاعة   الضو

ت ؾُاؾتاا حُٛحر ئلى اإلاخسلفت زانت  أهم اإلاىافؿت هأخض مً ًخسظ الظي الؿوق  اكخهاص هدو والخوح  الخجاٍع

ٌ  بضاةل وحوص اؾخدالت في هظا ٖلهاا  ٌٗخمض التي الغواةؼ غ أخؿً وخلو  الٓغوف اكخهاصًاتاا  وجدؿحن لخٍُو

ٌ  وبحن الخىىولوحُت بُناا والفجوة ألامواٌ عؤوؽ وهلو بُالت مً حٗاهُ  وإلاا للؿيان  الاحخماُٖت  اإلاخلضمت  الضو

 اإلاؿخلبل. في مٗخبرة لها مياؾب ًدلم أن ًمىً الاكخهاصي الاهفخاح ؾُاؾت باجبإ الضٌو أه  هظه فغأث

ت في ْل  ؾُغتاا التي الاكخهاصًت البرامج ول بٗض فكل          م مً  الاكخهاصالضولت الجؼاةٍغ اإلاوح  بالٚغ

ت التي جؼزغ باا   جُلب ٖلهاا حُٛحر ؾُاؾتاا  الاكخهاصًت ت و ط ؤلامياهاث الُبُُٗت و البكٍغ لً بغف٘ والخجاٍع

الاجداص  م٘ قغاهت اجفاق الؿوق   و الؿعي ئلى ئبغام اللُوص ًٖ الخجاعة الخاعحُت و جبجي ؾُاؾت اكخهاص

 واحخماُٖت. اكخهاصًت مياؾب لخدلُم خغة جباصٌ مىُلت ئكامت بُٛت ألاوعوبي
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 الجصائس. في الاطخيراد تطُاط جؿوز  ألاول: اإلابحث

 الؿبُٗىاث والثماهِىاث  زالٌ الخام الاخخياع فبٗض ث احٛحر  ٖضة الجؼاةغ في الاؾخحراصًت الؿُاؾت ٖغفذ        

 اكخهاص تئًضًولوحُ وئجبإ  الٗاإلاُت  الخدوالث إلاواهبت ؾُٗا وهظا الدؿُٗىاث بضاًت في مٛاًغ أزظث اججاه

غ. ئلى الاخخياع مً الاؾخحراصًت الؿُاؾت جُوع  ئلى ًلي ؾيخُغق  وفُما الؿوق.  الخدٍغ

 (1970 -1993الاطخيراد ) لعملُاث الدولت احخكاز ألاول: اإلاؿلب

ٖملُاث  أهضاف يمً هظا و ؤلاصاعي  و الخىُٓمي اإلآهغ في ًخمثالن أؾاؾُحن مٓهٍغً جبُحن ٖلى ؾىٗمل        

الٗام  البرهامج ئَاع يمً الؿل٘ اؾخحراص قغوٍ جدضًض و ألاٌو  الغباعي اإلاسُِ خضصها التي الاؾخحراص اخخياع

 َابٗ  الاؾخحراص لٗملُاث الضولت اخخياع أزظ أًً   1974 ٖام 12-74 ألامغ نضوع  مً ابخضءا  ( PGI)لالؾخحراص

 الصخُت الٗملت محزاهُت ئوكاء ئلى (AGI) لالؾخحراص  ؤلاحمالُت الترازُو بغهامج مً الاهخلاٌ زم  الغؾمي 

ت.  الؿىٍو

 لالحخكاز. ؤلادازي  و الخىظُمي اإلاظهس :  ألاول  الفسع

ت الضولت الخجاء ٖلب م  1971 ٖام مىخهف مً ابخضءا          مناا الاكخهاصًت اللُاٖاث جأمُم ئلى الجؼاةٍغ

 جبرػ الخىُٓمي  اإلاؿخوى  الٗمومُت  ٖلى اإلاإؾؿاث ئلى الاؾخحراص ٖملُاث اخخياع اؾدىاصا جم الخجاعة الخاعحُت 

ُفت بحن الٗالكت لىا  أن ًمىً الواخض الفٕغ ففي للمإؾؿاث الٗمومُت  الخوػَ٘ و ؤلاهخاج ووُْفتي الاؾخحراص ْو

اةف جلوم واخضة مإؾؿت هجض ُفتي جخولى هما كض ,الخوػَ٘ و ؤلاهخاج و الاؾخحراص بْو  الخوػَ٘ و ؤلاهخاج ْو

ت الٗمومُت اإلاإؾؿت فان الٗموم ٖلى و جماًما  مسخلفخحن مإؾؿخحن جي طاث البٗض الجؼاةٍغ  :1جيون  أن ًمىً الَو

 :1جيون 

 ؛ ئهخاج مإؾؿت -

 ؛ جوػَ٘ مإؾؿت  -

 ؛ الوكذ طاث في جوػَ٘ و ئهخاج مإؾؿت  -

 SNSمثل  اإلاىخجاث هظه فغوٕ مواص و مىخجاث  اؾخحراص اخخياع الٗمومُت اإلاإؾؿاث هظه زولذ فلض       

SNNC, SNNGA ,Sonacome ًًأزغى  و اإلاغجبُت باإلهخاج    الاؾخحراص اخخياعاث بحن الاخخياع جوػَ٘ جضازل   أ 

 اإلاخٗاملحن ئلى اللجوء ًخم ٖلُ  و الخاعج  مً اؾخحراصها ًخم مخجاوؿت و مخمازلت إلاىخجاث بالخوػَ٘ مغجبُت

ت  مإؾؿت ول كبل مً فغصًت بهوعة ألاحاهب  هفت ًضٖم و باإلالابل الخفاويُت  اللضعة ًًٗف مما اخخياٍع

ىُت بدؿب في اإلاؿخوعصة اإلاىخجاث أؾٗاع جباًً ٖلى الوي٘ هظا ًىٗىـ ئط ,ألاحىبي اإلاخٗامل  َبُٗت الؿوق الَو

 هظا أزغ ًبرػ هما طاج . في الوكذ جوػَ٘ و ئهخاج مإؾؿت وأ بالخوػَ٘ جلوم مإؾؿت ئما الاؾخحراص  ٖىض الاخخياع

 اإلاواص جوفحر ٖلى لالؾخحراص الخوػَ٘ اإلادخىغة مإؾؿاث كضعة ٖضم و الخباَإ  في ؤلاهخاج مإؾؿاث ٖلى الوي٘

                                                           
1 -Nachida,M.HAMSADJI. M.Bouzidi," le Monopole de l'état le commerce Extérieur l'expérience    algérienne 1974-1984 m", (Alger, 

OPUP1988), p 167. 
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ُت و بالىمُت لئلهخاج الاؾتاالهُت  هظه ئهخاحُت ٖلى جإزغ مكاول ًثحر ٖضة مما اإلاالةم. الوكذ في و اإلاُلوبت  الىٖو

 اإلاإؾؿاث.

ل ئلى اإلاإؾؿاث جلجأ كض و         نالر  ئلى اإلاؿخوعصة اإلاىخجاث جوػَ٘ ئٖاصة ٖلب ٖلهاا جدهل التي ألامواٌ  جدٍو

اةف  باا. الخانل الدؿُحر ؾوء و عجؼها ٖلى للدؿتر جلوم أزغى  ْو

ً و جُبُم ًٖ هخج كض لالخخياع الخىُٓمي الهُيل أن اللوٌ  ًمىً ؾبم مما          أن ئط الضولت  كُإ جيٍو

 بحن الٗالكاث في الخيؿُم ُٚاب و بُناا  فُما ًيؿم و لالؾخحراص اإلادخىغة اإلاإؾؿاث ٖالكت ًوضر ُٚاب هُيل

 حٗل هظا ول أزغى  حهت مً الاخخياع ناخبت اإلاإؾؿاث و الونُت الوػاعاث بحن و حهت  مً الوػاعاث الونُت

خباع ئُٖاء صون  وكاَهم  فٕغ مهلخت جلخًُ  ما وفم الاؾخحراص بأٖماٌ اإلاخٗاملحن ًلومون   للمهلخت الٖا

ىُت.  الَو

ول  جىفُظ اإلادخىغة اإلاإؾؿت ًمىذ الٗمومُت  اإلاإؾؿاث الخخياعاث الاؾخحراص ٖملُاث ئؾىاص أن هما         

ت  أو ٖمومُت ألازغى ) اإلاإؾؿاث مً مىافؿت ول ًٖ بًُٗضا فغصًت  بهفت بالفٕغ الخانت الهفلاث الخجاٍع

 زانت(.

 (A)اللاةمت  1 كاةمخحن: يمذ الٗمومُت  اإلاإؾؿت الخخياع الخايٗت باإلاىخجاث كاةمت وي٘ جم هىظا و        

ا  اخخياع الٗمومُت اإلاإؾؿت جماعؽ التي جسو اإلاىخجاث ًُ  جدخىغها التي اإلاىخجاث فخًم(B) اللاةمت  أما فٗل

 بمىذ اللاض ي ألامغ حاء اإلاؿعى هظا يمً الضازلُت  الخخُاحاتاا فلِ اإلاىخجاث هظه جوح  بكٍغ أن اإلاإؾؿت

ىُت جسهُو  ألامغ أًًا  2 الخضًضًت اإلاواص و اإلاىخوحاث اؾخحراص   اخخياع( SNS)الخضًض  إلاواص الكغهت الَو

ىُت   اإلاإؾؿت اوكأ الظي م  الَو             الغاصًو و الىهغباةُت  رلُتؤلالىترومج لآلالث الخلىُت الخُبُلاث و للدؿٍو

ون  و  .3الضازلُت لخاحتاا حؿخٗملها التي ألاحهؼة اؾخحراص اخخياع ألازحرة لهظه ًمىذ الظي   ( SONACAT) الخلفٍؼ

 مإؾؿت جلوم ئط أزغى  و مإؾؿت بحن ًسخلف الاخخياع حؿُحر فان الاخخياع  ٖلى الغكابت ئَاع في و        

تاا لضى الاخخياع( بمهلخت ) ٌؿمى ما مدخىغة باٖخماص ت  مضًٍغ ُفت بدؿُحر جيلف الخجاٍع  أوص ئ زم   . الاخخياع ْو

ت فُما ت ًٖ مؿخللت اخخياع بٗض مضًٍغ ت  اإلاضًٍغ اةف ًماعؽ الخجاٍع  الٗام الاؾخحراص بغهامج جدًحر ْو

 و  فدو ئلى الاخخياعاث كبل مً اإلالضمت الاؾخحراص َلباث جسً٘ ئط البرهامج  هظا و جدلُم مخابٗت و للمإؾؿت 

 وػاعة ٖلُ  لخوافم وكاَها  للُإ  ( PGI)الٗام  الاؾخحراص بغهامج باعؾاٌ جيلف التي الونُت   الوػاعة ازخباع

 اخخياع. ليل لالؾخحراص النااتي ًدضص البرهامج ٖلُ  و الخجاعة 

 الاخخياع مإؾؿاث كبل مً الاؾخحراص جدلُم ٖملُت لها جسً٘ التي الفدوم  كىواث و نوع  ئحماٌ ًمىً        

و    لٛغبلتاا الخجاعة وػاعة ئلى ئعؾالها زم الخابٗت  اإلادخىغة اإلاإؾؿت اؾخحراص لبرهامج الونُت الوػاعة في عنض

 اإلاؿبم الالتزام جوحب التي اإلاٗخمضًً  الوؾُاء لغكابت ًسً٘ البرهامج هظا جىفُظ أن ٚحر .ٖلى جىفُظها إلاوافلتا

                                                           
1 -Journal Officiel, ON, 18 du 25/02/1969, P 138 ordonnance NG , 96, 8 du 21/02/1969. 

2 - J.O .NG du 30/03/1971 P 311, Ordonnance NO, 71, 13 du 17/03/1971. 

3 - Nachida, M; Bouzidi, Op-Cit, P189. 
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 ؤلاحغاء لهظا وحوًبا ًسً٘ الاؾخحراص بغامج جدلُم فان ٖلُ  و ( Domiciliation bancaire)البىً   مدل بخُٗحن

 في اإلاىجؼة و اإلادللت  ألاٌو الواعصاث كؿم  في ًبرػ الظي و اإلاالُت  وػاعة ًٖ الهاصع  70 لئلٖالن فلاو  اإلاالي 

 في الترازُو.   و هظه ٖلى الجاهؼة اإلاإؾؿاث و ألاحهؼة بواؾُت لالؾخحراص  الوخُضة الترازُو ؤلاحمالُت ئَاع

 ئن (B)اللاةمت  في اإلابِىت ( Visa monopole)الاخخياع  لخأقحرة الخايٗت اإلاىخجاث ًبحن واعصاث الثاوي كؿم 

ت الىاخُت مً ألاكل ٖلى ياضف الٗمومُت للمإؾؿاث الاؾخحراص ٖملُاث الاخخياع جوهُل  ئلى الترازُو الىٍٓغ

 لالؾخحراص. ؤلاحمالُت

ت للخضفلاث أخؿً ويبِ جىُٓم في الخدىم - ت للضولت الخجاٍع الضولت  نفت حٗمُم بفًل الخاعج م٘ الجؼاةٍغ

 الخاعحُت. الخجاعة ٖلى

اث بغمجت حؿهُل -  الٗمومُت. الاخخياع مإؾؿاث ٍَغم ًٖ الخاعج مً اإلاكتًر

بحن  اإلاكاول بٌٗ بغوػ و نالخُاث  في الخضازل هٓهوع  الىلاةو مً بجملت اجهف الىٓام هظا أن ٚحر        

الظي  الاؾخحراص اإلافٍغ و النااتي  الاؾتاالن ؾل٘ اؾخحراص مً الخض و الونُت  اإلاإؾؿاث و الٗمومُت اإلاإؾؿاث

الىلاةو  هظه ٖلالهُت. ٚحر بهفت الاخخياع ناخبت اإلاإؾؿاث لضى الواعصاث ؾل٘ جىضٌـ و جسٍؼً ئلى ًغمي

ٖام  الؿلُاث  الٗمومُت أفغػث بالخالي و لخفاصياا  مسُِ ئَاع ًٖ البدث ئلى الٗمومُت الؿلُاث اؾخضٖذ

 .لالؾخحراص ؤلاحمالُت الترازُو هٓام 1974

 لالطخيراد. ؤلاحمالُت التراخُظ الفسع الثاوي:

الواعصاث   ئلى  اخخياعاث ئؾىاص في جخمثل الخاعحُت  ججاعتاا جأمُم للغاع الضولت لخىفُظ ألاؾاؾُت ألاصاة ئن         

ٖلى  هٓغة باللاء الٗمومُت  اإلاإؾؿاث كبل مً الواعصاث اخخياع مفهوم في آلان و ؾيخُغق  الٗمومُت. اإلاإؾؿت

بُٗت اإلاخٗضصة  أقيالها زالٌ مً  (AGI)لالؾخحراص  ؤلاحمالُت الترازُو مدخوى   والوحهت مناا  اإلاؿخسضمحن َو

 ؤلاحمالُت. الترازُو صون  اإلاؿخوعصة للمىخجاث النااةُت

 لالطخيراد. ؤلاحمالُت للتراخُظ اإلاخخلفت أوال: ألاشكال

: الهىف اؾخحراصها؛ ًمىً التي الؿل٘ مً زالزت أنىاف بحن محز كض الؿل٘  اؾخحراص لكغوٍ وفًلا        ألاٌو

 ئَاع في اإلاؿخوعصة الؿل٘ فًُم ألازحر أما الخغة  الؿل٘ ٖلى والثاوي الخهو  لىٓام الخايٗت الؿل٘ والبًات٘

ت الٗملُاث ٖلى جُبم الخهو لىٓام الخايٗت فالؿل٘ (AGI).لالؾخحراص  الترازُو ؤلاحمالُت  ال التي الخجاٍع

 هظا ئلُ  ٌؿدىض الظي اإلاٗجي هو الخام اللُإ فان الٛالب وفي لالؾخحراص  ئحمالُت جغازُو  مً حؿخفُض

 الىٓام.

ألامغ  لها هفـ الؿل٘ هظه أن هما اؾخحراصها  ٖىض كُض أو قٍغ ألي جسً٘ ال فهي الاؾخحراص  خغة الؿل٘ أما       

 الٗمومُت  للمإؾؿاث الضولت حؿلم  الؾخحراص ؾىض بأه  وٗغف  أن ًمىً التي ؤلاحمالُت  الترازُو ئَاع في

ل  كابل مالي بكيل ٚالف  وجدلُلها. جىفُظها ٖلى الضولت جوافم التي الواعصاث وافت ٌُٛي للخدٍو
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ُٗت الىهوم زالٌ مً  لالؾخحراص ؤلاحمالُت الترازُو أن هالخٔ أن ًمىً   1974 ٖام الهاصعة الدكَغ

 :1هي أقياٌ ( 03 ) زالزت في جٓهغ الٗام اإلامىوخت لللُإ

ت: لالطخيراد ؤلاحمالُت السخطت -أ       الاحخكاٍز

اؾخحراص  في الخم الاؾخحراص  اخخياع ئلهاا أؾىض التي اللُإ  إلاإؾؿاث ٌُٗي ؤلاحمالُت الغزو مً الىٕو هظا   

جي الاكخهاص خاحُاث ليافت والاؾدثماعي  ؤلاهخاجي الاؾتاالن أو النااتي  لالؾتاالن ؾواء الؿل٘ وئقبإ  الَو

 الاؾتاالن. في اإلاواَىحن خاحُاث

 باليشاؽ: الخاضت لالطخيراد ؤلاحمالُت السخطت  -ب

ئهجاػ  باضف الاؾخحراص  اخخياع ٖلى الخاةؼة ٚحر والخضمُت  ؤلاهخاحُت الٗمومُت للمإؾؿاث حؿلم عزو هي       

 ٖلهاا ًدًغ أه  ئلى ؤلاقاعة م٘ إلهخاحها. لبرامجها الخؿً الؿحر ٖلى واإلادافٓت والاكخهاصًت  ؤلاهخاحُت بغامجها

 خالها. ٖلى ؾل٘ مً ما حؿخوعصه

 اإلاخؿؿت: باألهداف الخاضت لالطخيراد ؤلاحمالُت السخطت -ج

 في وؤلاؾغإ حؿهُل ألحل الترازُو  مً الىٕو هظا ٖلى اإلادخىغة ٚحر الٗمومُت اإلاإؾؿاث جخدهل         

 ٌ ت  واإلاىخجاث اإلاواعص ٖلى ٖملُت الخهو ٘ بدىفُظ ألازحرة هظه للُام الًغوٍع  ئلهاا. اإلاؿىضة اإلاسُُت اإلاكاَع

 الواك٘ في ومدضوصة هاصعة وهي - الخام لللُإ اإلامىوخت للترازُو ؤلاحمالُت للترازُو باليؿبت أما       

 هما: بمٓهٍغً جٓهغ أن فُمىً -الٗملي

ٌ  ٍَغم ًٖ ئما .1  للمإؾؿاث ًمىً ال   التي(AGI)لالؾخحراص ئحمالُت الترازُو ٖلى اإلاباقغ الخهو

ٌ  الهٛحرة واإلاخوؾُت  ٖلهاا. الخهو

ٌ  مباقغ ٚحر ٍَغم ًٖ .2  "Visa de Monopole"اخخياع جأقحرة ٖلى الخانت اإلاإؾؿاث هظه بدهو

 لالطخيراد. ؤلاحمالُت التراخُظ جىفُر على ثاهُا: السكابت

ؤلاحمالُت  الترازُو جىفُظ ٖلى بالغكابت الخجاعة وػاعة جلوم الخاعحُت  الخواػهاث ٖلى الخفاّ أحل مً        

 هي: نوع  زالزت الغكابت هظه جخسظ ئط لالؾخحراص 

 وأقيالها آحاٌ في اإلادللت  الاؾخحراصًت ٖملُاتاا وؾحر خالت ًٖ هكوفاث بخلضًم اإلاإؾؿاث جلوم .1

 وػاعة الخجاعة. جدضصها

ا البىون جخولى .2  ليل جىفُظها ًجغي  التي أو اإلادللت  الاؾخحراص ٖملُاث ًٖ الخجاعة وػاعة ئٖالم قهغًٍ

 الترازُو. هظه مإؾؿت جمخلً

                                                           
1
ـ  الٗالي ٖبض -   .113 م ؾابم  مغح٘ بوعَو
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 جمخلىها  التي الوزاةم مً وسخت ٍَغم ًٖ صوعٍت بهفت الخجاعة وػاعة ئٖالم الجماعن مهالر جخولى .3

 الفٗلُت. الاؾخحراص ٖملُاث جىفُظ حؿمذ بمغاكبت

التي  الغكابت ٖملُت أما لها. ؾابًلا ولِـ الخىفُظ بٗض لالؾخحراص  ؤلاحمالُت الترازُو جىفُظ ٖلى الغكابت جخم 

 بدالت اإلاخٗللت اإلاٗلوماث فلِ لِـ ًوفغ الظي اإلاهغفي  الجهاػ في أؾاًؾا فخخمثل الخىفُظ حؿبم ٖملُاث

 وئهجاػها. جىفُظها ًجغي  التي الٗملُاث خالت ًٖ وهظلً جم ئهجاػها  التي الٗملُاث

 اإلاٗخمضة الوؾُُُت البىون ئلى أوولذ لالؾخحراص  ؤلاحمالُت للترازُو اإلاالي رحالدؿُ عكابت ٖملُت أن هما        

 ٖام الهاصعة الىهوم أخيام بسالف الغكابت هظه َغق  جدضًض صون    1974 ٖام الهاصعة خؿب الىهوم

حن بخدضًض اإلاؿبم الالتزام التي جفغى 1972  في حٗؼػ  والظي الاؾخحراص  ٖملُاث لخىفُظ البىيي  اإلاهغفي الخَو

ٌ  البىىُت باإلحغاءاث جخٗلم حضًضة قغوٍ جدضًض حغى    1976 ٖام في أه  .ٚحر1973 ٖام   الترازُو خو

 .1مخوالُت ئٖالهاث وكغ في طلً جم وكض اإلاالُت  وعكابتاالالؾخحراص   ؤلاحمالُت

 (: 1978الاطخيراد ) لعملُاث الدولت احخكاز الفسع الثالث: كاهون 

كض  باالؾخحراص الخانت الاخخياعاث واهذ الخاعحُت  لخجاعة الضولت باخخياع اإلاخٗلم اللاهون  نضوع  كبل       

 مً جمخلىها وجأقحراث الترازُو الخانت للمإؾؿاث جمىذ هاصع وبكيل الٗمومُت  اإلاإؾؿاث ئلى أؾىضث

ؼ جم 1978 ؾىت مً ئبخضاًءا مباقغة الاؾخحراص. لىً دًغ ًلغي أه  هما الاؾخحراص  لٗملُاث الضولت اخخياع حٍٗؼ  ٍو

 .هفؿ  اللاهون  مً ألاولى اإلااصة زالٌ مً الخوام جماًما اإلاؿخوعصًً

 هظا مماعؾت باحغاءاث واإلاغجبُت الخاعحُت  للخجاعة الضولت اخخياع مبضأ ٖلى هو كض الضؾخوع  ووان        

جي الىٓام ئَاع في الجضًض اللاهون  الاخخياع وياضف  الاؾخحراص اخخياع مماعؾت ئحغاءاث جيلُف ئلى للخسُُِ  الَو

اث الازخُاعاث : جىُٓم2وهي اإلاغؾومت  ألاهضاف لبلٙو بكيل أيمً  حصجُ٘ الاؾخحراصًت  اإلاباصالث في وألاولٍو

غ وجيامل جي  ؤلاهخاج جٍُو ٌ  جىُٓم الَو  .ألاحىبُت ألاؾواق ئلى والخانت الٗمومُت اإلاإؾؿاث صزو

 :1993-1988خالل  لالطخيراد العام الفسع السابع: الىظام

ل مً الىفِ أؾٗاع اعجفإ بفًل الجؼاةغ جمىىذ الثماهِىاث  مىخهف ختى          اإلادلي الاؾدُٗاب جمٍو

 ؛ الىاقئت اإلادلُت اليلُت الاكخهاصًت الازخالالث أبغػ    1986 ٖام في الىفِ ألؾٗاع اإلافاجئ أن الهبٍو اإلاغجف٘ ئال

 بحن الىهف بملضاع الجؼاةغي  الخام الىفِ ناصعاث اهسفًذ وللض البالص. اكخهاص في وهظلً حواهب الًٗف

م الوي٘  لهظا . واؾخجابت  38 %بيؿبت اليلُت الهاصعاث ئًغاصاث واهسفًذ 1986و 1985ٖامي   مً وبالٚغ

 اهسفًذ وهىظا الاؾخحراص. ٖلى كُوص فغى ئلى جلجأ أن ٖلهاا وان فلض الاكتراى  بغف٘  مٗضالث الؿلُاث كُام

 حٗظع التي الٗامت اإلاإؾؿاث وحٗغيذ الخلُلُت. اللُمت خُث% 43 بيؿبت 1987 و 1985ٖامي  بحن الواعصاث

هغث لهٗوباث  الالػمتالخوعٍضاث  قغاء ٖلهاا ت خوافؼ ْو ت ؾوق  لٓهوع  كٍو  ألاحىبي. للىلض اإلاواٍػ

                                                           
1
ـ  الٗالي ٖبض -   .114 م ؾابم  مغح٘ بوعَو

ىُت اإلاإؾؿت والاحخماعي  الاكخهاصي الضلُل:الجؼاةغ - 2  .211م -210 م   1989 الجؼاةغ  وؤلاقهاع  لليكغ الَو
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  1.1992ٚاًت ئلى 1988 مً لالؾخحراص الٗام الىٓام مغ باا التي ؤلانالخاث أهم ؾىٗغى ًلي  وفُما

 باؾخٗماٌ باالؾخحراص لها مغزو ٖمومُت  مإؾؿت 41 ٖلى لالؾخحراص الٗام البرهامج : ًلخهغ 1988         

 الخيومت. وفي مً جغزًُها ألازغى  الىُاهاث وجدخاج الاؾخحراص  ألطون  مغهؼي  هٓام مً لها ألاحىبي اإلاسهو الىلض

 ٌُٛهاا ال التي اإلاىاف٘ اؾخحراص باضف ٖامت  أو زانت إلاإؾؿاث الاؾخحراص عزهت مىذ ًمىً بٌٗ الٓغوف

 ٖىض والخضماث للؿل٘ الخاعحُت اإلاباصالث بغمجت جدضًض جم 2.1988كاهون  أخيام يمً الٗام لالؾخحراص البرهامج

 وججغي  الٗمومُت  اإلاإؾؿاث لهالر الهٗبت ألاحىبُت بالٗمالث محزاهُاث ئًجاص هُفُاث والظي ًدضص الاؾخحراص 

 فهاا  حكترن التي جوػَ٘ مسُُاث ئٖضاص ئَاع في وكاٍ  ول خؿب والخضماث مً الؿل٘ الواعصاث بغمجت

غاعى الخوام  واإلاىخجون  الٗمومُحن اإلاىخجحن  ئلى باإليافت  .الخاعحُت الخواػهاث ٖلى اإلادافٓت ئٖضاصها ٖىض ٍو

 حمُ٘ مدل خلذ فلض الٗمومُت  للمإؾؿاث اإلاسههت ألاحىبُت الٗمالث محزاهُاث ًسو فُما أما        

ت واهذ ؾواء الؿابلت ئحغاءاث الغكابت ٌ  اللاهون  هظا أن هما مالُت. أو ئصاٍع  خم الٗمومُت للمإؾؿاث زو

خماصاث باؾخثىاء فغصًت  بهفت  (Budget devises)لهظه اإلاحزاهُاث اإلاالي الدؿُحر  للمؿاٖضة اإلاسههت ؤلٖا

ت اإلاحزاهُاث هظه في جخهغف والتي جدضًضي  بكيل جيون  التي الخلىُت  وكاَاث وجدلُم ئهجاػ أحل مً بدٍغ

ت الاؾخٛالٌ  ٖملت محزاهُت ٖلى الخاةؼة اإلاإؾؿاث 3 كاةمت واهذ وللض ٖمومُت. بيل مإؾؿت الخانت الجاٍع

 الىبرى  (06) الؿخت الجامٗاث الخأمحن  قغواث البىون  في حمُ٘ جىدهغ 1988 في ؾىت نٗبت أحىبُت

 (. 41) اإلاإؾؿاث الهىاُٖت وأزحًرا ألاهبر  ( 07 ) الؿبٗت اإلاؿدكفُاث

ض إلاضة باةخمان اإلادمولت الواعصاث جلخط ي : 1989 ٌ  ًوًما  90 ًٖ جٍؼ  بىً مً مؿبم جغزُو ٖلى الخهو

جب هلًضا  صوالع ملُون  2 ًٖ جلل التي الواعصاث صف٘ ألاهٓمت الجؼاةغ  وجخُلب  الضف٘ جدذ مويٕو جيون  أن ٍو

 ًوًما. 90 مً أكل مضة في أو اللغوى الىلضي

حر ملُضة  ٚحر حؼاةغي  صًىاع 10.000 ًٖ جلل التي الواعصاث : واهذ1990 ت ٚو  ألاحهؼة مً الثمً مضفٖو

ت اؾخحراصها ًمىً الصخهُت(  واإلاىاف٘ )كُ٘ الُٛاع   الخام بام. ألاحىبي الىلض باؾخٗماٌ بدٍغ

اؾخحراص   اإلاٗخمضًً  واإلاؿخوعصًً للٗمالء بموحب  ٌؿمذ الخىفُظ  كُض وي٘ الجضًض الاؾخحراص هٓام أن هما       

ت  باظه اإلاُٗاة اإلاىخوحاث مً اللاةمت هظه .للهغف أحىبُت ٖمالث ملابل كُوص  بضون  اإلاواص مً زانت مجمٖو

ت جدخوي   اإلاىخجاث لُت جز الىهغوم الىهغباةُت و آلاالث الؼعاُٖت  اإلاٗضاث اإلادغواث  طاث آلاالث ٖلى الخٍغ

 الُٛاع. كُإ الهُضالهُت ومٗٓم

غاى أو الخام الؾخٗمالها باالؾخحراص الىُاهاث لجمُ٘ : ؾمذ1991  الؿل٘ باؾخثىاء البُ٘  ئٖاصة أٚل

 البىوص بٌٗ وزًٗذ ألافغاص  َغف مً اإلادمولت الؿُاعاث وعاصاث مإكًخا أوكفذ الضولت  بلغاع مً اإلادٓوعة

 جوحُ  ًخٗحن ووان اإلادلُت  الخجاعة كُوص بؿبب لًوابِ الضواء( البىاء  ٖخاص )اإلاواص الٛظاةُت  ؤلاؾتراجُجُت

                                                           
غ - 1  .112م -111 م ؾابم  مغح٘ الضولي  الىلض نىضوق  جلٍغ

ضة - 2  .06/09/1988فير اإلاإع  167-88  اإلاغؾوم 1988لؿىت  36 عكم الغؾمُت الجٍغ

ـ  الٗالي ٖبض - 3  .119م  ؾابم  مغح٘ بوعَو
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ٌ  حؿعى أن ٖلهاا وان لتيا اإلاٗخمضة  زالٌ البىون مً الواعصاث َلباث ل مضة ٖلى للخهو ض لخمٍو  زالر ًٖ جٍؼ

 ألازغى. الواعصاث لجمُ٘ قهًغا 18 الغأؾمالُت و للؿل٘ ؾىواث

في ئنالح وي٘ :1992  ًلي: ما ئلى الواعصاث جسً٘ خُث   1992 حاهفي في الواعصاث ٖلى الخىفُظ كُض حٍٗغ

بت زاهُا: صعحاث(   ؾذ اؾخحراص )مً عؾم أوال:  بموحب   2.4 %بيؿبت ػاةض عؾم زالثا:  اللُمت  ٖلى ئيافُت يٍغ

فاث ئنالح فاث جيؿُم وحغى  الجمغهُت   الخٍٗغ فُت مٗضالث ٖضص وزفٌ الضولُت  الخٍٗغ ئلى  18 مً الخٍٗغ

 ئٖفاءاث ٖضص زفٌ وجم   60 %لى%ئ  120 مً ألاكص ى الخض زفٌ ( وجم % 60 40% 25% 7% 0.3%)

ٌ   ألامغ وجُلب أًًا  ذ ٖلى الخهو ت اللجىت مً جهٍغ ض التي الواعصاث لجمُ٘ باليؿبت الخانت الوػاٍع  كُمتاا جٍؼ

ل 100.000 ٖلى   "أولُت" الخالي للخهيُف وفًلا الواعصاث وكُضث الغؾمي  ألاحىبي الىلض اخخُاَاث مً صوالع وجمٍو

 ."ومدٓوعة" "زاهُت أولُت "و

ت طاث الواعصاث1 جمثل الخهيُف هظا خؿب          الٛظاةُت  اإلاواص بُناا )ومً ؤلاؾتراجُجُت الؿل٘ في ألاولٍو

ت واإلاىخجاث اإلاضعؾُت  واللواػم والبىاء  الدكُِض ومواص وألاولُت  ألاؾاؾُت غ الًغوٍع  اللُإ لخٍُو

ًدا الواعصاث هظه الهُضعوواعبووي( وجخُلب  وحوص و يمىُت  خهو فغى ٌٗجي مما الخجاعة  وػاعة مً جهٍغ

ت ؾُاؾت  باإلهخاج للناوى الالػمت الؿل٘ الثاهُت أولُت واعصاث وجخمثل .موخضة مدلُت أؾٗاع جًمً جُبُم ؾٍٗغ

 الؿل٘ في أؾاًؾا فدكمل اإلادٓوعة الؿل٘ أما .الىثُفت الٗمالت طاث الهىاٖاث ؤلاؾتراجُجُت في والاؾدثماع

اث الخجاعة ٖلى اللُوص جُبُم زالٌ مً اخخواء الواعصاث ئلى اإلادٓوعة الىمالُت  لهظه وهدُجت .واإلاضفٖو

اصاث خضور وبٗض   1986 ٖام في ٖناا 1988 ٖام في  30% أكل بدوالي الواعصاث أحجام واهذ الؿُاؾاث   في الٍؼ

غ ٖلب الواعصاث  لىفاًت 1992 ٖام في أزغى  مغة الىلض وكُوص الُوابم قضصث   1989 في ٖام الخجاعي  الخدٍغ

 1985 ٖام في مؿخواها زلثي ؾوى  الواعصاث حكيل لم   1993 وبدلٌو ٖام باليامل  الخاعحُت الضًون  زضمت

ا الواعصاث أزغ جغقُض أخضر الخلُلُت. وكض باللُمت ًُ  اإلاٗضاث مً هماخغم و والبىاء  الخهيُ٘ كُاعي ٖلى ؾلب

 الالػمت. وؤلامضاصاث

س : طُاطت الثاوي اإلاؿلب  : 1994 مىر  الاطخيراد عملُاث جحٍس

ىُت  ؤلاهخاحُت لؤلهٓمت جىافس ي ميان الضولي الخباصٌ ٌٗخبر          دضص   ؤلاهخاحُت  الفٗالُت جلُُم  زم ومً الَو ٍو

 جخدضص أن ًجب التي الفٗالُت بكغوٍ مغهون  الخغ الخباصٌ هجاح أن هما الاكخهاصي. الىمو ئمياهُاث مً زاللها

 اؾتراجُجُاث م٘ مخىُفت ولُت اكخهاصًت ؾُاؾاث ئلى اللجوء جخُلب أناا طلً مً وهفهم مؿخوى. ٖلى أٖلى

ت الاؾتراجُجُاث هظه وجيون  مؿبًلا. واإلادضصة اإلاىاؾبت الهىاٖت والخجاعة  م٘ الخىُُف للُوص َبًلا مويٖو

 اهفخاحي جُوع  ًخُلب طلً فان والفٗالُت  الىمو مً ٖالُت مٗضالث جدلُم أحل مً الٗالمي. بمٗجى الاكخهاص

ا ٌٗغفما  أو الخاعحُت  للخجاعة ًُ حر يغوعي  أه  ولو الضولت صٖم صاةًما و ًبلى ألانٗضة. حمُ٘ ٖلى بالٗوإلات خال  ٚو

 وطلً اإلاإؾؿاث  مؿخوى  ٖلى الخدلُل ًبضأ أن ًجب طلً جدلُم أحل ومً الخغ. هجاح الخباصٌ لًمان وافي 

 الخاعحُت. اإلاىافؿت مواحهت كضعتاا ٖلى جدلُل زالٌ مً

                                                           
1
ـ  الٗالي ٖبض -   .110ؾابم  م  مغح٘ بوعَو
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غ        مضٖومت  هٓامُت حٛحراث ؾلؿلت ئَاع في   1994 ٖام مىظ الجؼاةغ في الخاعحُت للخجاعة الفٗلي بضأ الخدٍغ

  :1هي ضخمت كُوص زالزت اهفخاخ  ٖكُت الجؼاةغي  الاكخهاص واح  وللض  FMIم٘  ًخفم اكخهاصي ببرهامج

زضمت  وؿبت كضعث خُث وكوي  نٗب زاعجي كُض حٗىـ والتي مغجفٗت  حض زاعحُت :  صًون خازحُت كُود  1-

ٌٗىـ  مما  1994 ؾىت   93.4  %وبـ:   1993 ؾىت الهاصعاث مً  82.2 % بـ: الضًون  هُيلت ئٖاصة كبل الضًً

ت. الخاعحُت اإلاضًوهُت مً اإلاغجف٘ اإلاؿخوى   الجؼاةٍغ

ا كُضا ٌٗىـ الخاعحُت  الخؿاباث قهضج  الظي اللوي  الخواػن  ٖضم ئن        ًُ ا ًٓهغ الظي نًٗبا زاعح ًُ  حل

ا > 1 ؤلاهخاج ٖلى الواعصاث مغوهت للواعصاث )بمٗضٌ باليؿبت ًً  و ئؾتراجُجُت الىمو للهاصعاث  باليؿبت (. وأً

 مغجبِ وهظا للٗمل  الضولي الخلؿُم في لؤلهٓمت الخللُضي اإلاسُِ حكىُل ئٖاصة ئلى ؾوى  ال جإصي اإلاىخهجت

ً جًم أن الظي ًجب بالواعصاث ً ٖوى ؤلاهخاج  بأحهؼة الخمٍو  )الجؼاةغ ألاولى بالضعحت الٛظاةُت بالؿل٘ الخمٍو

 ٌ  لللمذ ؤلاهخاجي(. مؿخوعص أو

 : بـ ًخمحز والظي : بالعسع اإلاخعللت الهُكلُت اللُود -2

 ؛ للُلب هوعي جأكلم وحوص ٖضم جٓهغ في نلبت مغوهت -

 مدخىغة؛ هُاول -

 ؛ هبحر جىىولوجي وجأزغ ؤلاهخاحُت مؿخوى  يٗف  -

ت اللضعة ُٚاب  -  الضولي. الؿوق  فٗالُت مخُلباث م٘ ًخأكلم ال الظي ؤلاهخاج  بُبُٗت جغجبِ التي الخهضًٍغ

خمثل الاحخماعي: اللُد -3  جًاٖفذ البُالت خُث الٗمل. في باألزو ًٓهغ الظي الاحخماعي الخواػن  ٖضم في ٍو

التربُت  الخاحُاث الصخُت  ئلى ئيافت أشخام  5 مً واخض شخو بملضاع   1993 ؾىت  23  %ئلى لخهل

 ئلخ. الؿىً ...

 ئلى ؾٗذ طلً ئَاع الضولي. وفي الىلض نىضوق  زالٌ مً اكخهاصها هُيلت ئٖاصة ئلى الجؼاةغ ؾٗذ للض        

غ بغهامًجا الخىفُظ كُض وويٗذ الواعصاث  هُيلت وباألزو الخاعحُت ججاعتاا ئٖاصة هُيلت  الخجاعة لخدٍغ

 لالؾخحراص  والخام الٗام الىٓام ًسو كامذ باا فُما التي ؤلانالخاث أهم ئلى ؾيخُغق  الخاعحُت. وفُما ًلي

 .الفترة هظه زالٌ الواعصاث أهم جلؿُم ئلى باإليافت ٖى   اإلاترجبت الاؾخحراص وآلازاع ججاعة هُيلت
 

 :1994 مىر  الاطخيراد :  هظام ألاول  الفسع 

ل قهغ مىظ        غ بغهامًجا الخىفُظ كُض الجؼاةغ ويٗذ   1994 أفٍغ  البرهامج هظا ٌٗخمض الخاعحُت  ججاعتاا لخدٍغ

ت الٗام ٖلى اإلابضأ  الاؾخحراص لؿُاؾت الجضًض الوح  ًخًمً خُث الاكخهاصًحن  الٗمالء ليل الاؾخحراص لخٍغ

ت  ألاحىبُت. الٗمالث مهاصع في الخدىم باضف جأؾـ الظي   1992 ؾىت جفىًُ آلالُاث اإلاويٖو

                                                           
1 - Nachida M'hamsadji.Bouzidi, " 5 Essais sur l'ouverture de l'économie Algérienne" , (Alger ,ENAG ,1998) PP 9-10 
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 : لالطخيراد العام الىظام 1-1-

ل مؿخوى  ٖلى         ل  الجضًضة الكغوٍ وي٘ هما الجؼاةغي  البىً َغف مً حٗضًل جم  1الواعصاث جمٍو لخمٍو

الاؾخحراص  ليكاٍ الجُض الخدلُم لًمان اإلاغاكبت مماعؾت مؿإولُت اإلاٗخمضة للبىون وأُُٖذ الاؾخحراص  ٖملُاث

ا  اإلاؿخوعص كضعة مً والخأهض ًُ  اإلاٗلوص. اللغى زضمت أو الاؾخحراص زمً بضف٘ هفُلت مىاؾبت يماهاث جلضًم أو مال

ا سجال ًملً اكخهاصي  ٖمُل ول َغف مً والبًات٘ الؿل٘ اؾخحراص ًخم         مٗاًىت أؾاؽ ٖلى وهظا ججاعًٍ

ت. بىىُت مؿبلت  ًيوهوا لم وئن الخغفُحن  ختى ًمـ الاكخهاصي الٗمُل أنبذ 2  1994ؾبخمبر مىظ ويغوٍع

 البًات٘. أو الخغف سجل في الدسجُل فُمىنام الخجاعي  السجل يمً بالًغوعة مسجلحن

 الخجاعة في ٖلهاا اإلاخفم الٗامت الخُبُلاث م٘ بالخوافم وطلً البًات٘  بٌٗ ٖلى الخىفُظ اهدهغ وللض        

فت مً   وحٗلذ 31995 حاهفي في ئلٛاء موي٘ الاؾخحراص ٖلى ألازحرة اللُوص الضولُت وأنبدذ  الجمغهُت الخٍٗغ

ت ئحغاءاث صون  الاؾخحراص ٖملُاث جخدلم خُث الاؾخحراص  لؿُاؾاث واإلافًلت الوؾُلت الوخُضة  باؾخثىاء ئصاٍع

ذ  )الؿىغ  ألاولى الًغوعة طاث أو ؤلاؾتراجُجُت  الٛظاةُت اإلاىخوحاث الؾخحراص اإلاؿبلت ؤلاخهاتي زُواث الخهٍغ

ىت  الٛبرة  اللهوة  خلُب  والُماَم وألاعػ  الجافت الخًغ واللحن  الهلب اللمذ الغيُ٘  خلُب الضكُم  الفٍغ

  اإلاغهؼ(.

ذ ئحغاء جأؾِـ جم وللض    4لالؾخحراص الخجاعي  اليكاٍ في اإلاخضزلحن الٗمالء جدضًض ياضف ؤلاخهاتي  الخهٍغ

 ئمياهُت: البىً م٘ بالدكاوع  الٗمُل ًملً الىٓام لهظا وباليؿبت

 خؿاب . حٗضًل  -

ل  ًمىً  -  الضولُت. اللواٖض وقغوٍ جخماش ى خُث للخهضًغ مدمولت كغوى ئلى باللجوء جمٍو

 الهٗبت. بالٗملت خؿاب  جىفُظ  -

 الهٗبت. بالٗملت خؿاب جلُُض  -

                                                           
1 -BERNARD Decahavé, j.Cokborn, Op-cit, p 07. 

2 - Instruction N°55-95 du 6 septembre 1994, rendent applicables aux artisans les dispositions de l'instruction N°20-94 du 12 avril 

1994 financières de opération d'importation. 

 .12/01/1995 في  12 عكم اإلايكوع   - 3

4 - Instruction N°222 du 6 mai 1995, Ministère du commerce. 



 الفطل الثاوي: طُاطت الاطخيراد في الجصائس وآفاكها في ظل الشساكت الدولُت

35 
 

 

 

 باالطخيراد: الخاص الىظام -1-2

 اإلالاًػت: الخجازة -أ

 خُث1 ألخيام زانت َبًلا وهظا ومالي  الىُجغ م٘ الخضوصًت اإلالاًًت لىٓام الاؾخحراص ججاعة جسً٘         

ل حؿهُل ئلى تاضف اع  في اإلاؿخوعصة والبًات٘ الكاؾ٘  الجؼاةغي  بالجىوب اللاَىحن الؿيان جمٍو  ال هظا ؤلَا

 باا    في ججاعة اإلاؿموح البًات٘ كاةمت جمجراؾذ(. ئلحزي  )أصعاع  الخالُت الوالًاث هظه زاعج فهاا اإلاخاحغة ًمىً

 اإلاىُلت. لؿيان  الاؾتاالهُت الٗاصاث  في جضزل أهمُت  طاث  مىخوحاث  ٖلى جلوم اإلادضوصة  اإلالاًًت

 الخلني: الخبادل أو ؤلاهخاج جبادل عملُاث -ب

لهض        ت ٚحر الخهضًغ لٗملُت الخلجي الخباصٌ أو ؤلاهخاج بدباصٌ ٍو  اؾخحراص ٖملُاث ٖضة ملابل الثمً مضفٖو

ٌ  ًمىً ال التي ألاحىبُت للمىخوحاث للخدلُم مدللت  أو  جسً٘ الىٕو هظا مً ٖملُت وول أحىبُت. ٖمالث ئلى جدو

ت  اؾخحراص أو جهضًغ ٖملُت هأي إلاٗاًىت بىىُت هي:          هظه الٗملُت ئَاع في اإلاؿموح باا و اإلاىخوحاث حاٍع

 ألاصواث. أو الُٛاع كُ٘ اإلاهىٗت  ههف اإلاىخوحاث ألاولُت  الىفُُت  اإلاواص  اإلاٗضاث

ح -ج  باالطخيراد: اإلاظبم الخطٍس

ت اجفاكُاث الجؼاةغ أبغمذ         فت ججاٍع ؾوعٍا  موعٍخاهُا  لُبُا  جووـ  ألاكص ى  اإلاٛغب مً ول م٘ زانت حٍٗغ

ذ ئوكاء جم واإلاٛغب جووـ م٘ وزانت الاجفاكُاث هظه جىفُظ أحل مً مهغ  ألاعصن  الٗغاق  لالؾخحراص  جهٍغ

(API) حن الاكخهاصًحن للٗمالء الؿماح ياضف ؼ الجؼاةٍغ ذ 2الاجفاكُاث. باظه الخانت أخيام بخٍٗؼ  و الخهٍغ

ٌ  مهضعها التي للواعصاث والػم يغوعي  الخجاعة  وػاعة ًٖ الهاصع لالؾخحراص اإلاؿبم  الجؼاةغ مٗها التي وكٗذ الضو

ت  اجفاكُاث  الٗملُاث الاؾخحراصًت خحن لجماعن. فيا مً ئٖفاء زالٌ مً اإلاؿخوعص مً ٌؿخفُض والتي ججاٍع

ت.  وفًلا الجمغهُت لغؾوم جسً٘ الاجفاكُت  لكغوٍ جسً٘ ال والتي الضٌو  هظه مً اللاصمت لت الجاٍع  للٍُغ

 الخالُت:  الخلوق  على الجمسكي الخىظُم ًحخوي  -د

    60%   40%  25%  15%  7%  %3الخالُت:   اليؿب ٖلى كاةم (Un droit de douane) الجمغهت  خم -

 .1996لٗام  الخجاعة كاهون  بموحب   50 %اللهوى  اليؿبت وزفًذ

                                                           
ش الهاصع الوػاعي  اللغاع - 1  .ومالي الىُجغ م٘ الخضوصًت اإلالاًًت ججاعة مماعؾت لُغق  اإلادضص   1994 صٌؿمبر 14 بخاٍع

ش 16 عكم اللغاع -  2 ذ اإلاإؾـ   1994 صٌؿمبر 25 بخاٍع ش الهاصع الخُبُلي اإلايكوع  الضٌو  بٌٗ مً اللاصمت للبًات٘ اإلاؿبم لخهٍغ  24  بخاٍع

ش الهاصع باللغاع الخام   1995 حاهفي ش الهاصعة الخاعحُت الخجاعة ووػاعة 1994 صٌؿمبر 25 بخاٍع ذ اإلاخٗللت 1995 فُفغي  13 بخاٍع  اإلاؿبم بالخهٍغ

 .لالؾخحراص
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 اؾخحراصًت وهي ٖملُت ول ٖلى اإلاُبلت الجمغهُت ؤلاجاوة Une redevance à l'importation   الاؾخحراص ٖلى ئجاوة -

ذ موي٘  هي التي ؤلاجاوة لهظه زايٗت ٚحر والٗملُاث .الجماعن ًٖ البًات٘ كُمت ٖلى وجلوم ؛ الجماعن في جهٍغ

فت الخلوق  مً ئٖفاء مً حؿخفُض جخجاوػ  ال التي أو الخٓاهغاث  واإلاهغحاهاث   أو اإلاٗاعى  في اإلاٗغويت الخٍٗغ

 .صج 1.000 الجماعن ٖىض كُمتاا

 لضى  2%بـ: ؤلاجاوة هظه خضصث "Une redevance pour formalités douanes"الجمغهُت الدكىُالث ٖلى أجاوة -

 الجماعن. 

٘ ٌؿمذ  ؤلاجاواث و الخلوق  هظه ئلى ئيافت  :1الخالُت الٗىانغ بدىفُظ الجمغوي الدكَغ

ت  أهمُت طاث حمغهُت خلوق  .1 ت الؿُاؾاث وجويُذ ئصعان باضف أولٍو ٌ  الخمُحًز  أزغى. لضو

 ؤلاهخاج فغوٕ مً لفٕغ يغًعا ٌؿبب فٗال أن ًمىً الاؾخحراص أن جبُحن باضف حؼاةُت  حمغهُت خلوق  .2

جي.  الَو

 الخجاعي. اللاهون  في مأزوطة ملاًِـ أو صولُت  اجفاكُاث لخُبُم حمغهُت خلوق  مً ئٖفاءاث .3

فاث أو الجمغهت خلوق  مً ئٖفاءاث .4 ت الىخاةج طاث الخٍٗغ  (UMA).الثىاةُت  الاجفاكُاث ئَاع في اإلادؿاٍو
 

 الاطخيراد: ججازة هُكل  الفسع الثاوي:

نىاٖت  )ػعاٖت  ألانلي اللُإ خؿب 1995 ختى 1992 لؿىواث الاؾخحراص ججاعة هُيل جهيُف جم        

اللُإ  فغوٕ خؿب أو وؾُُي(  واؾتاالن نااتي  اؾتاالن هفُُت  )مٗضاث اإلالهوص كُإ وخؿب ومىاحم( 

 88.57% و      86.08 %بحن جتراوح وؿبت م٘ للواعصاث الىبرى  الخهت الهىاُٖت اإلاىخوحاث الهىاعي. وجمثل

مثل اللُإ ً بالٛت  أهمُت لها . التي "الوؾُُي الاؾتاالن"و الغأؾمالُت الؿل٘ في اإلالهوص ٍو  بالبُ٘ الخمٍو

 الواعصاث. ئحمالي مً  30 %مً أكل أو أهثر ٌكيل ال النااتي اإلاؿخوعص الاؾتاالن

ًبا  45 %حكيل اإلاٗضهُت والبًات٘ الؿل٘ الهىاعي  اللُإ في        20 %جمثل الؼعاُٖت لٛظاةُتا اإلاىخوحاث :جلٍغ

 .%15خوالي الىُمُاةُت و اإلاىخوحاث 

 ألاوزوبي. والاجحاد الجصائس بين الشساكت اجفاق اإلابحث الثاوي:

 :الاجفاكُت: جلدًم ألاول  اإلاؿلب

   والخٛحراث الخانلت الخُوعاث هظه مواهبت الجؼاةغ ٖلى لؼاما وان الخغة الؿوق  واكخهاص الٗوإلات ْل في       

ٌ  لِؿذ فهي  الجٛغافُت حٗترف بالخضوص ال الضولُت الاكخهاصًت اإلاٗامالث أنبدذ أًً الخاعجي الٗالم ًٖ بمٗؼ

مىً   الجمغهُت الخواحؼ عف٘ ٍَغم ًٖ  مً الٗضًض   جيخهجها التي الاكخهاصًت ؾُاؾت الخىخالث هالخٔ أن لىا ٍو

 ٌ  لها جخٗغى أن ًمىً التي اإلاكاول حجم لخللُووطلً  ألاوعوبي  الاجداص مثل خغة جباصٌ مىاَم باكامت الضو

ٌ  هظه ت اإلاىافؿت هدُجت الضو  .مىاَم الٗالم مسخلف بحن اللٍو

                                                           
1 - BERNARD Dechorvé, j.cockbon, Op.Cit, p 10. 
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ت مفاوياث ئحغاء ئلى الجؼاةغ ؾٗذ ؤلاَاع هظا وفي          بابغام جوحذ التي و أهمُت هبحرة طاث صولُت ججاٍع

 ألاوعوبي. ؤلاجداص م٘ الكغاهت اجفاق

جُت بهفت الخغ للخباصٌ مىُلت ئكامت ئلى زانت ياضف الاجفاق هظا ئن          مً   2017 ؾىت ختى ٚاًت جضٍع

ٌ  ٖلى الجؼاةغ ًلؼم أن َبُٗخ   الخجاعي. اهفخاخ  جوؾ٘ مجاٌ أن قأناا مً صًىامُىُت في الضزو

ت: ألاول:الفسع  ٖبرث الجؼاةغ صوما ًٖ هُتاا في جوكُ٘ اجفاق قغاهت م٘   مفاوغاث الشساكت ألاوزوحصائٍس

الاجداص ألاوعوبي. وججؿُضا لخلً الىُت ؾٗذ صوما ئلى جيكُِ الٗالكاث اإلاكترهت م٘ الاجداص  ؾواء باؾخلباٌ 

أو ببٗث وفوص ئلى هظا ألازحر  واهضعحذ هظه البٗثاث في ئَاع الدكاوع الضاةم بحن الُغفحن  في ئَاع الكغاهت 

 وعومخوؾُُت.ألا 

ت بهفت عؾمُت في ماعؽ           حولت  17  وامخضث ئلى 19971بضأث اإلافاوياث خٌو الكغاهت ألاوعوحؼاةٍغ

 واهذ حٗلض بكيل مخىاوبا بحن الجؼاةغ وفغوؿا.

ٖغفذ الجوالث الٗكغ ألاولى حٗثرا بؿبب ازخالف الغؤى خٌو بٌٗ اإلالفاث اإلاُغوخت مناا:  ملف         

ت جىلل ألاشخام  وميافدت ؤلاعهاب. هظا فُما ًخٗلم الٗضالت وال خٗاون اللًاتي  الكإون الضازلُت  خٍغ

 بالجاهب الؿُاس ي وألامجي.

: ت جخمدوع خٌو  أما الجاهب الاكخهاصي فلض واهذ اإلاُالب الجؼاةٍغ

٘ اإلادغوكاث. - جي باٖخباعه اكخهاص ٌٗخمض ٖلى َع جي لالكخهاص الَو  الؿعي ئلى الاهفخاح الخضٍع

ت مجاالث ئهخاحُت أزغى. -  حٗمُم ئَاع الخٗاون الاكخهاصي  لِكمل ئيافت ئلى اإلاباصالث الخجاٍع

 اإلاؿاٖضة في وي٘ بغهامج لخأهُل اللُإ الهىاعي الجؼاةغي  وجوؾُ٘ هُاق الخٗاون اإلاالي بحن الُغفحن. -

 وي٘ بغهامج زام لضٖم ناصعاث الجؼاةغ زاعج اإلادغوكاث. -

مً كبل الجؼاةغ  التي عأث        1997اًً مواكف الُغفحن  جم جوكُف اإلافاوياث في ماي وهىدُجت لخب        

أن الُغف ألاوعوبي ججاهل الٗضًض مً اإلاؿاةل التي واهذ تامها همكيلت اإلاضًوهُت  واهخلاٌ ألاشخام...ئلخ  

خباع لخهونُاث الاكخهاص الجؼاةغي.  وهظا ٖضم أزظ الجاهب ألاوعوبي بٗحن الٖا

هما أن اإلاكاول ألامىُت التي ٖغفتاا الجؼاةغ ؾاهمذ ئلى خض هبحر في جوكف هظه اإلافاوياث ئلى ٚاًت         

ل  ش اؾخئىافها  خُث اؾخمغث بضون اهلُإ بضعاؾت حمُ٘ اإلاؿاةل اإلاُغوخت  ئلى ٚاًت 2000أفٍغ م وهو جاٍع

خوكُ٘ باألخغف ألاولى ٖلى اجفاق حولت مً اإلافاوياث. والظي جغحم بال 17أن جونل الُغفحن ئلى اجفاق بٗض 

 .ببروهؿل 2001صٌؿمبر  19الكغاهت بحن الجؼاةغ والاجداص ألاوعوبي ًوم 

                                                           
1 - El Hadi MAKBOUL, coopération union européenne- Algérie: quelles perspectives?, Revue du CENEAP N°24, Centre national 

d'études et d'analyses pour la population et le développement, Alger, 2002, p50. 
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ل  22زم حاء الخوكُ٘ بهفت عؾمُت ٖلى الاجفاق ًوم  بمضًىت فاليؿُا ؤلاؾباهُت  لضى افخخاح  2002أفٍغ

 .2005ؾبخمبر  01الىضوة ألاوعومخوؾُُت لُضزل خحز الخىفُظ في 

 الثاوي: دوافع ومؤهالث اهتهاج الجصائس لخُاز الشساكت. الفسع

 الجؼاةغ لخُاع للكغاهت ئلى ٖضة صواف٘ هظهغ مناا: اهتااجٌٗوص 

جدٌو الىٓام الاكخهاصي الٗالمي ئلى هٓام عأؾمالي خغ  بٗض اناُاع الىٓام الاقتراوي الظي اهخهجخ   -

 يومت لخبجي هٓام اكخهاص الؿوق.ٖضم هجاٖخ . مما صف٘ الخ أجطر  والظي 1962الجؼاةغ مىظ 

جفاكم ألاػماث الاكخهاصًت والؿُاؾُت والاحخماُٖت م٘ مُل٘ الدؿُٗىاث  ومداولت الاعجباٍ بواخض  -

 .مً أهبر الخىخالث الاكخهاصًت هسُاع للخغج مً ألاػمت

بت الجؼاةغ في الاؾخفاصة مً  - اث. اٚع  إلاؼاًا التي كض ًوفغها ٖلض الكغاهت ٖلى ول اإلاؿخٍو

 يافت ئلى الضواف٘  هىان مإهالث جخمخ٘ باا الجؼاةغ  مً قأناا أن جيون خافؼا إلبغام الكغاهت مً أهمها:باإل 

 الثرواث الُبُُٗت التي جؼزغ باا الجؼاةغ وفي ملضمتاا البتروٌ والٛاػ. -

 ئلخؤلامياهُاث الهاةلت لجلب الاؾدثماعاث في ٖضة مُاصًً  واإلادغوكاث  الخضماث  اللُإ الؼعاعي... -

ىُت ومٛاعبُت هامت. -  جوفغ الجؼاةغ ٖلى ؾوق َو

الخانُت الجُوؾُاؾُت  اإلاخمثلت في موك٘ الجؼاةغ الاؾتراجُجي  الظي ًخوؾِ البلضان اإلاٛاعبُت.  -

لُا  باإليافت ئلى ؾاخلها اإلامخض ٖلى ٌَو  هم  والظي 1200وئكلُمها الكاؾ٘ الظي ٌٗض بوابت ئفٍغ

 عة ألاوعوبُت مما ٌؿهل ٖملُاث الخباصٌ والخىللٌٗخبر همؼة ونل بحن الجؼاةغ واللا

ت مً ألاوعوبي ئط جخضفم أٚلب الواعصاث الاجداصضخامت حجم اإلاٗامالث م٘  -  الاجداص بلضان الجؼاةٍغ

ٌ  اهٓغ ) ألاوعوبي  ؾىت في ألاوعوبي الاجداص مً ؾل٘ الجؼاةغ واعصاث وؿبت أن فىالخٔ  (01عكم  الجضو

خماص ًبحن ما وهظا الواعصاث  ئحمالي مً % 59.23 خوالي بلٛذ كض  2001  ٖلى للجؼاةغ الىبحر مضى الٖا

  ألاوعبي. الاجداص ؾل٘
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 2001طىت  الاكخطادًت  اإلاىاؾم حظب الظلع وازداث :  )II-1 (الجدول زكم

 الوخضة: ملُون صًىاع حؼاةغي         

الاكخطادًتاإلاىاؾم  ت اليظبت كُمت الوازداث   اإلائٍو     

ألاوعوبي ؤلاجداص  453059,30 59.23 % 

 %11.68 89340,10 صٌو أوعبُت أزغى 

يا الكمالُت  %12.97 99169,80 أمٍغ

يا الالجُيُت  %03.95 30210,50 أمٍغ

 %00.72 5505,60 اإلاٛغب الٗغبي

 ٌ الٗغبي اإلاكغق  صو  13761,20 01.80% 

ٌ  بلُت لُت الضو ؤلافٍغ  6625,40 00.87% 

ٌ  ماٖضا آؾُا الٗغبُت الضو  60102,30 07.86 

 00.93 7088,20 باقي الٗالم

 %100 764862,40 اإلاجمٕو
جي الضًوان :اإلاطدز  .2011 ،الجؼاةغ لئلخهاةُاث  الَو

 

 .2001 الاكخطادًت لظىت اإلاىاؾم حظب الظلع جسكُبت وازداث(: II-1الشكل زكم )

          

 مً إعداد الؿالب :اإلاطدز

0,5923 

0,1168 

0,1297 

0,0395 

0,0072 
0,0180 

0,0087 0,0786 0,0093 

 اإلتحاد األوربي

  بقية الدول األوربية

 أمريكا الشمالية

 أمركا الجنوبية

 دول المغرب العربي

 دول المشرق العربي

 بقية الدول اإلفريقية

 آسيا ماعدا الدول العربية

 باقي دول العالم
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 .الاجفاقالثالث: أهمُت وأهداف الفسع 

 جخمثل أهمُت هظا الاجفاق في ما ًلي:        

 .1976ووه  موك٘ إلاضة ٚحر مىتاُت  وهو ٌٗوى اجفاكُت الخٗاون اإلاوكٗت ؾىت  -

ئن هظا الاجفاق ٌكيل ئَاعا مىاؾبا الػصهاع قغاهت جلوم ٖلى اإلاباصعة الخانت  وهو ًسلم مىازا  -

ت  وهظا في مجاٌ الاؾدثماع الظي ٌٗض ٖىهغا مالةما لخىمُت ٖالكاث الُغفحن الاكخهاصًت  والخجاٍع

ا لضٖم ئٖاصة الهُيلت الاكخهاصًت و  الٗهغهت الخىىولوحُت. يغوٍع

 هو كاةم ٖلى اإلاهالر اإلاكترهت  والخىاػالث اإلاخباصلت والخٗاون والخواع. -

غاف. باإليافت ئلى اخترام  - اإلاباصب مبجي ٖلى اخترام الؿُاؾت الضازلُت والخاعحُت للضٌو ألَا

الن الٗالمي لخلوق ؤلاوؿان.  الضًملغاَُت والخلوق ألاؾاؾُت لئلوؿان  هما هو مبحن في ؤلٖا

 (1)أما أهضاف هظا الاجفاق فخخمثل فُما ًلي:

غاف بحن الؿُاس ي للخواع مالةم ئَاع جوفحر -  اإلاجاالث حمُ٘ في بُناما فُما الٗالكاث جضُٖم باضف ألَا

 .ألاهمُت طاث

ت  اإلاباصالث جغكُت و جىمُت - غ قغوٍ جدضًض و الخجاٍع جي الخدٍغ  الخضماث   الؿل٘  جباصٌ لٗملُاث الخضٍع

 .ألامواٌ عؤوؽ و

ٌ  بحن فُما الخٗاون  و اإلاباصالث جىمُت ٍَغم ًٖ اإلاٛاعبي الاهضماج حصجُ٘ -  ألازحرة هظه وبحن اإلاٛاعبُت  الضو

 .ألاوعوبي ؤلاجداص و

 اإلاالُت. و الثلافُت و الاحخماُٖت و الاكخهاصًت اإلاجاالث في الخٗاون  حصجُ٘ -

 لؤلشخام. الخأقحرة مىذ وئؾغإ بدؿهُل ًخٗلم فُما زانت ألاشخام جىلل حؿهُل -

 الخس. للخبادل مىؿلت إكامت الثاوي: اإلاؿلب

جُا ألاوعوبي الاجداص و الجؼاةغ مً ول جيكأ          مىُلت الكغاهت  مً اجفاكُت الؿاصؾت اإلااصة بملخط ى جضٍع

ش اٖخباعا ألاهثر  ٖلى ؾىت 12 ئلى جمخض مغخلت زالٌ الخغ  للخباصٌ ٌ  مً جاٍع  الخىفُظ. َبلا خحز الاجفاق هظا صزو

فاث الٗامت ؤلاجفاكُت ألخيام غاف اإلاخٗضصة الاجفاكُاث مً ٚحرها و 1994 الخجاعة لؿىت و الجمغهُت للخٍٗغ  ألَا

 ٌ  .للخجاعة الٗاإلاُت للمىٓمت باالجفاق اإلاإؾـ اإلالخلت الؿل٘ ججاعة خو

                                                           
ضة الغؾمُت  اجفاكُاث واجفاكاث صولُت  الٗضص  - 1 ت الضًملغاَُت الكٗبُت  الجٍغ عبُ٘ ألاٌو ٖام  21  الؿبذ 42  الؿىت  31الجمهوعٍت الجؼاةٍغ

ل  30هـ اإلاوافم 1426  .04  اإلاُبٗت الغؾمُت  الجؼاةغ  م 2005أبٍغ
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في الخفىًُ في اإلاخمثلت و ؤلاؾتراجُجُت هظه تاضف         ىُت  الالػم للهىاٖاث الوكذ ئُٖاء ئلى 1الخٍٗغ  الَو

 اليافي الوكذ مىذ أزغى  مً حهت و حهت  مً الخاعحُت اإلاىافؿت م٘ الخىُف حؿخُُ٘ ختى اليافُت  الخماًت

ٌ الٗمومُت للؿلُاث  الفوعي أو الخفىًُ ًٖ الىاججت اإلاضازُل الجمغهُت مدانُل كُمت في الىلو لخٍٗو

جي  .الخضٍع

 الخس. الخبادل مىؿلت إكامت إحساءاث ألاول: الفسع

ت ئٖضاص جم الخغ  الخباصٌ مىُلت جىمُت أحل مً  .2هي و ؤلاحغاءاث مً مجمٖو

جي ؤلالٛاء - فُت للخواحؼ الخضٍع فُت ٚحر و الخٍٗغ  .الهىاُٖت اإلاىخجاث بمباصالث اإلاخٗللت الخٍٗغ

غ - جُا الخضماث ججاعة و الؼعاُٖت اإلاىخجاث ججاعة جدٍغ  .جضٍع

ت اإلالىُت و خماًت اإلايكأ كواٖض ًسو فُما اإلاالةمت الخضابحر جبجي -  ؾُاؾت و الهىاُٖت اإلالىُت و الفىٍغ

 .اإلاىافؿت

  .الخغ الاكخهاص ؾُاؾاث جىمُت و مخابٗت -

ت ٖلى ؤلاكضام - ت ئُٖاء م٘ الاحخماُٖت و الاكخهاصًت البيُاث جدضًث و حؿٍو غ ألاولٍو  اللُإ لخٍُو

 .الخام

 الخىىولوحُا. هلل حصجُ٘ -

 الخس. الخبادل مىؿلت إوشاء أهداف الفسع الثاوي:

  .3ًلي ما ٖامت بهفت ٖى  ًيخج الخغ  للخباصٌ مىُلت ئوكاء ئن       

ت ؾُاؾت جُبُم - ًاء ول كبل مً خغة و مفخوخت ججاٍع  اإلاىُلت. في ألٖا

 الخاعحُت. الخجاعة ٖلى الخواحؼ هظا و الجمغهُت الغؾوم و الًغاةب ئلٛاء -

ٌ  بحن ما الخفغكت و الخمُحز مى٘ - ت  اإلاباصالث ًسو فُما الضو  أو مناا الاؾخحراص ًخم التي جلً ؾواء الخجاٍع

اًت ألاولى بالضولت" اللاٖضة حؿمى هظه و ئلهاا الخهضًغ ًخم التي  ."بالٖغ

ُت  و الجوصة ًسو فُما الضولُت اإلاٗاًحر  م٘ مباصلتاا ًخم التي الخضماث و الؿل٘ جُابم -  ئلى ئيافت الىٖو

 البِئت. خماًت هظا كواٖض و الصخُت اللواٖض اخترام

 الخس. الخبادل مىؿلت مظاوئ  و محاطً: الثالث الفسع

 مداؾً. و مؿاوب  الخغ للخباصٌ مىُلت ئوكاء ًٖ ًترجب       

 
                                                           

في  بالخفىًُ ًلهض - 1 جي الخسفٌُ أو الفوعي ؤلالٛاء الخٍٗغ ت ميكإها ًيون  التي اإلاىخجاث ٖلى الجمغهُت  والغؾوم للًغاةب الخضٍع  اإلاجمٖو

ٌ  مً ابخضاء ؾىت  ٖكغ بازىا جلضع ػمىُت فترة مضى ٖلى الكغاهت الجفاق َبلا في الجؼاةغ  اؾخحراصها ٖىض ألاوعوبُت ش صزو  -الخىفُظ خحز الاجفاق جاٍع

 . 14-13م: م   1995 هوفمبر 28 و 27 ببرقلوهت   مخوؾُي -ألاوعو اإلاإجمغ زالٌ ئكغاعه جم الظي البُان - 2

3 - MEBTOUL , implications d’adhésion à la zone de libre échange, liberté économie, N° 155 du 23 décembre 2001 au 01 janvier 2002. 
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 الخس. الخبادل مىؿلت محاطً أوال:

ٌ  اكخهاص اهفخاح ًٖ ؤلاهخاحُت و الىجاٖت مً الاؾخفاصة -  ٖغى ٖىض زانت الخاعج  هدو اإلاىُلت صو

 جهبذ باظا و ئهخاحُت ألاهثر اللُاٖاث هدو مواعصها ًخم جسهُو أًً الضولُت  نىاٖتاا إلاىافؿت

ىُت أهثر اإلاإؾؿاث  هفاءة. و فٗالُت الَو

ُت مؿخوى  جغكُت -  اإلاالي  الخٗاون  زلم هظلً و اإلاوانالث و للىلل الخدخُت البيُت مجاٌ في مىخجاتاا هٖو

 هظه اإلاىُلت. في الخىىولوجي و الخلجي

اصة -   اإلاىُلت. صازل اإلاباقغ الاؾدثماع ٍػ

 الواعصاث. جيالُف جسفٌُ -

غ و لخىمُت خلُلُت فغنت - جي لالكخهاص اإلاسفُت لضعاثال جٍُو  .الَو

 الخس. الخبادل مىؿلت مظاوئ  ثاهُا:

 ٖلى زانت بهفت و ٖامت بهفت الضولت ٖلى محزاهُت ؾلبا ًىٗىـ مما الجباةُت ؤلاًغاصاث اهسفاى -

 الٗمومُت. الىفلاث

فُت الخماًت عف٘ - ت. اإلاباصالث محزان في عجؼ ٌؿبب مما الواعصاث  وؿبت اعجفإ ئلى ًإصي الخٍٗغ  الخجاٍع

ىُت اإلاإؾؿاث ٖلى اإلاىافؿت زُغ -  ألاحىبُت. اإلاىافؿت إلاواحهت مإهلت ٚحر ووناا الَو

 (OMC )للخجازة  اإلابحث الثالث: الجصائس و اإلاىظمت العاإلاُت

 (OMC )للخجازة  العاإلاُت ألاول: اإلاىظمت اإلاؿلب

خُت الفسع ألاول: إلاحت  للخجازة. العاإلاُت اإلاىظمت عً جاٍز

فاث الٗامت لالجفاكُت امخضاص للخجاعة الٗاإلاُت اإلاىٓمت حٗخبر         هظه    أن   خُث"GATT"والخجاعة  للخٍٗغ

ت ٖلى كواهحن فغى زالٌ مً ألازحرة الؿىواث زالٌ الٗاإلاُت الخجاعة جىُٓم في الفًل لها وان ألازحرة  ججاٍع

 ٌ ًاء  الضو  .ؾُغتاا التي ألاهضاف جدلُم صون  أصث مكاول ٖضة قهضث أناا ٚحر ألٖا

كغون زالر وافلذ 1947 أهخوبغ في         ت الٗانمت بجىُفصولت  (23) ٖو ؿٍغ مىٓمت  ئوكاء ٖلى الؿَو

فاث الٗامت الاجفاكُت ٌ  هظه   وعهؼث" GATT"والخجاعة للخٍٗغ ت مهالخها ٖلى الهىاُٖت الضو  خُث الخجاٍع

ت اللُوص ول بغف٘ َالبذ غ الخجاٍع  .1الٗاإلاُت ألاؾواق مسخلف في الضولُت الخجاعة لخدٍغ

ٌ  بحن الجمغهُت  اللُوص ئلٛاء  وان  جأؾِؿها بضاًت مىظ "الٛاث " هضف فان ئطا         ًاء  صو هظه  أن فىجض ألٖا

 ٌ ٌ  ول جلتزم أن ٖلى اجفلذ كض الضو عؾوم  مدلها جدل أن أو جسفًُها بٗض الجمغهُت الغؾوم عف٘ بٗضم الضو

                                                           
1
اث صًوان  1   ٍ «الؿوق  واكخهاص الٗوإلات   2003 اإلاوؾوي  مجُض يُاء -   .151  م »الجؼاةغ   الجامُٗت اإلاُبٖو
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ٌ  مٗاملت " اإلاىٓمت  قٗاع  وان وكض   أزغى  حضًضة اًت ألاولى الضو  في   ًٖوة  صولت مىدذ ئطا اه  بمٗجى  "بالٖغ

ت أًٖاء ول فان   اإلاىٓمت في ًٖوه أو ًٖوه ٚحر أزغى  لضولت مؼاًا "الٛاث"   اإلاحزة جخمخ٘ باظه اإلاجمٖو

 الخهضًغ ئٖاهاث م٘ ئػالت الخجاعة  ٖلى الىمُت اللُوص ول ئػالت ٖلى اإلاىٓمت حٗمل واهذ هما باإلاثل(  )اإلاٗاملت

غ  .فأهثر أهثر الضولُت الخجاعة لخدٍغ

ً جدؿً وعٚم         ت اإلاواٍػ ٌ  الخجاٍع اث أن ئال 1972 ؾىت في الهىاُٖت للضو لهظه  الاكخهاصي ؤلاوٗاف مؿخٍو

 ٌ  1976في  الٗاإلاُت الخجاعة جًغعث وكض البُالت  وؿبت جللُو مً جخمىً لم خُث حضا  يُٗفت واهذ الضو

ٌ  ٖغفخ  الظي الاكخهاصي الىؿاص هدُجت ٌ  ٖلى ؾلبا اوٗىـ ما وهظا الهىاُٖت الضو اث الىامُت   الضو  أما مؿخٍو

ٌ  زانت الخهضًغ أؾواق همو مٗضٌ في اهسفاى ناخب  والظي   حضا بُُئت فياهذ الىمو  الىامُت  هدو الضو

ٌ  بحن الاجفاق جم لهظا وهٓغا واي في حولت في "الٛاث " أًٖاء صو ض   جدلُم .ٖلى  1976 ألاوعٚو غ مً اإلاٍؼ  الخدٍغ

ت  ألاهٓمت جدؿحن م٘  .1أزغى  مجاالث لدكمل هُاكها وجوؾُ٘ الخجاٍع

ٌ  إلاسخلف اللومُت اإلاهالر حكابً بؿبب الايُغاباث بٌٗ "الٛاث " مىٓمت ٖغفذ هما         وكض  اإلاىٓمت  صو

 صولت  117 وكٗذ ٖلهاا ( والتي  1993 ئلى 1986 مً ) ألاوعٚواي حولت زالٌ الؿُذ ٖلى الايُغاباث هظه ْهغث

ٌ  بحن نغاٖاث فكهضث  اإلاخدضة الوالًاث بحن الظي وان الهغإ بالخهوم   البٌٗ بًٗها م٘ اإلاخلضمت الضو

ىُت ٌ  ألامٍغ  الىبحر الفغوس ي الضٖم زانت الفالحي ألاوعوبي الضٖم جسفٌُ بًغوعة ًخٗلم فُما ألاوعوبُت والضو

ها  حن وؿبت ألن إلاؼاٖع ٌ  في اإلاؼاٖع لى الٗماٌ  ئحمالي مً اليؿبت ألاهبر جمثل ألاوعوبُت الضو  كغعث طلً يوء ٖو

ىُت اإلاخدضة الوالًاث فاث عف٘ ألامٍغ  % 200 ئلى إلاضٖمتاألاوعوبُت   الؼعاُٖت اإلاىخجاث بٌٗ الجمغهُت ٖلى الخٍٗغ

ٌ  موانلت خالت في  بٗضما اجفاق ئلى الخونل جم 1993هوفمبر في لىً الؼعاُٖت  صٖمها للمىخجاث ألاوعوبُت الضو

ٌ  أهضث  .الؼعاعي بخسفٌُ صٖمها ُتألاوعوب الضو

واي  حولت مً الاهتااء وبٗض           الٗاإلاُت للخجاعة اإلاىٓمت باوكاء اإلاٛغبُت مغاهل مضًىت في الاجفاق جم ألاوعٚو

 أًٖاء وفٗاال بحن اهخماما ألاهثر الٗامل الخغة اإلاىافؿت اٖخباع جم وكض صوعاث  ( 08 ) زماهُت زمغة واهذ التي

ت  ٌ  َغف مً جدضًضها جم فلض الاهًمام بكغوٍ ًخٗلم فُما أما اإلاجمٖو  الوالًاث ٖلى عأؾها اإلاخلضمت الضو

ىُت  اإلاخدضة ت ألامٍغ  الغؾمُت اإلاوافلت بٗض 1995 ًىاًغ في هلاٍ أعب٘ جدضًض جم والُابان هما ألاوعوبُت اإلاجمٖو

ل ٖلى  وهظهغ: للخجاعة الٗاإلاُت اإلاىٓمت ئلى الٗامت الاجفاكُت جدٍو

اع وي٘ .1  .الٗاإلاُت الخجاعة إلافاوياث الٗام ؤلَا

واي حولت في ٖلهاا الاجفاق جم التي وؤلاحغاءاث الىٓم جىفُظ .2  ألاوعٚو

ت الؿُاؾاث ازخُاع .3 ٌ  الخجاٍع ًاء لضو  .وباهخٓام ألٖا

اث والخانت فٗالت أهثر كواهحن وي٘ ٖلى الٗمل .4  .الضولُت الاكخهاصًت باإلاىاٖػ

 العاإلاُت: الخجازة اجفاكُاثالفسع الثاوي: 

                                                           
يب - 1 ت"  م الاكخهاصًت الٗالكاث   2002 هللا  ٖوى خؿحن ٍػ  .250 الضولُت " الفخذ ؤلاؾىىضٍع
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 ألاهمُت الىبرى  طاث ألاكُاب أهم هأخض (WTC)للخجاعة  الٗاإلاُت اإلاىٓمت أنبدذ 1995 ؾىت مً ابخضءا        

 مً ول الٗالمي م٘ الاكخهاصي الىٓام ٖلى اإلاهُمىت اإلاإؾؿاث وأهم الضولُت  الاكخهاصًت الٗالكاث جىُٓم في

 ٖلى كُوص والتزاماث فغى مهمت للخجاعة الٗاإلاُت للمىٓمت أوولذ خُث الٗالمي  والبىً الضولي الىلض نىضوق 

ٌ  مٗٓم  الٗاإلاُت. الخجاعة بدىُٓم الخانت الٗالم صو

 (TBT):   الخجازة على الفىُت اللُود -1

ٌ  ول مً اإلاىٓمت أًٖاء َالب          ًاء صو  بالؿل٘ والخضماث: اإلاخٗللت اإلاوانفاث اخترام يغوعة ٖلى ألٖا

 خفاْا ئصاعة البِئت(  وطلً أهٓمت والخٛلُف  الخٗبئت مواص اإلاهىٗت  واإلاواص ألاولُت اإلاواص موانفاث )الجوصة 

ٌ  ول جلتزم بدُث   والبِئت اإلاؿتالً وؾالمت ٖلى صخت ًاء الضو  بالؿل٘ اإلاخٗللت اخترام اإلاوانفاث ٖلى ألٖا

 .(ISO)لكهاصة َبلا والخضماث (TSO 1400) لكهاصة  َبلا
 

ت: اإلالكُت حلوق  - 2  الفكٍس

ٌ  و الخُغق  جم 2001 هوفمبر في بلُغ الضوخت مإجمغ زالٌ          اإلالىُت  الخلوق  بدماًت ًخٗلم فُما مغة ألو

ت ٌ  لجمُ٘ والفىٍغ  ئلهاا: الخُغق  جم التي الىلاٍ أهم مً وهظهغ   الضو

 الازترإ. بغاءة خماًت يمان .1

غافُت. الغؾوم يمان .2  الُبٚو

ت. اإلاٗلوماث خماًت يمان .3  الؿٍغ

ت. اإلالىُت خلوق  خماًت يمان .4  الفىٍغ

ُت الٛحر اإلاىافؿت مغاكبت .5  .الكٖغ

ًاء لجمُ٘ مىدذ للخجاعة الٗاإلاُت اإلاىٓمت أن هما         ت ٖالماتاا خماًت ألٖا   فغى م٘ "Marques"الخجاٍع

ان وبضأ عزهت  بضون  مىخجاث جللُض خالت في حىاةُت ٖلوباث ٌ  مً الىو هظا جُبُم ؾٍغ  1995 ًولُو أو

ٌ  باليؿبت ٌ  أما الهىاُٖت  للضو ٌ  اؾخثىاء جم لىً ؾىت  11 ئلى 5 مً هفاطه فُىخمل الىامُت الضو الىامُت  الضو

ت لها ؾمدذ خُث الىلُت  هظه ًسو فُما ت إلهخاج الازترإ بغاءة ٖلى خهولها بدٍغ  مثل أهمُت هبرى  طاث أصٍو

ا  باإلًضػ  اإلاخٗللت ٌ  لظا فان ألاشخام  وؾالمت صخت ٖلى خفاْا وهظا الؿىغ... الخ  اإلاالٍع  جيون  الىامُت الضو

ت لها ت بٌٗ ئهخاج في الخٍغ  ألانلي. اإلاىخج موافلت صون  ألاصٍو

 الىاشئت: الطىاعاث -3

ٌ  َالبذ الىاقئت الهىاٖاث ًسو فُما         الضٖم  زانت الهىاٖاث ًٖ الضٖم عف٘ بًغوعة اإلاخلضمت الضو

ٌ  اإلاخٗلم  الُابان ٖاعيذ أن ٚحر ٖملها  حٗمل أن الخغة للمىافؿت الواؾ٘ اإلاجاٌ جغن ًمىً ختى الىامُت  بالضو

البذ الىلُت هظه  اعجفإ ْل اإلاىافؿت في ٖلى كاصعة ٚحر مناا ججٗل ألناا الىاقئت الهىاٖاث خماًت بًغوعة َو

 الؼواٌ. ئلى باا جإصي مىافؿت أمام وجيون  بضاًتاا في جيالُفها
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ت: الظلع ججازة -4  الخجاٍز

اع هظا في         وخماًت  ؤلاوؿان بصخت جخٗلم التي اللُوص بٌٗ ئصزاٌ وجم هلاٍ  أعبٗت ٖلى الاجفاق جم ؤلَا

 وهظهغ: والخُواهاث  الىباجاث

 الؼعاُٖت. اإلاىخجاث ٖلى الجمغهُت الغؾوم جسفٌُ  -

 ؤلاوؿان. وصخت لؿالمت الالػمت وؤلاحغاءاث الاخخُاَُاث ول أزظ  -

البذ بلُغ  الضوخت مإجمغ في هظلً ٖلهاا الاجفاق جم الىلاٍ وهظه           ٌ  َو ٌ  مً اإلاخلضمت الضو الىامُت  الضو

غ  ؾُاؾاث بوي٘ لها الؿماح م٘ للخهضًغ اإلاوحهت الؼعاُٖت اإلاىخجاث ًٖ الضٖم عف٘ بًغوعة ىُت لخٍُو َو

ها ػعاٖتاا وخماًت ٌ  كضمذ هما   ومؼاٖع  الىامُت. مىخجاث البلضان مأما أؾواكها بفخذ يماهاث اإلاخلضمت الضو

 الاطخيراد: جساخُظ -5

ٌ  الاجفاكُت ههذ        الظي  الىمُت( الاؾخحراص )اللُوص جغازُو ئلٛاء ٖلى للخجاعة الٗاإلاُت اإلاىٓمت أًٖاء لضو

ٌ  بٌٗ حؿخسضم   ول ٌٗجي أن ما هظا اإلادلُت  مىخجاتاا جخأزغ ال ختى اإلاؿخوعصة الىمُاث جدضًض ٍَغم ًٖ الضو

 ٌ ٌ  ألاحىبُت للهاصعاث الؿماح بًغوعة ملؼمون  اإلاىٓمت صو ًاء لضو ت بيل الاهخلاٌ ألٖا  ول م٘ اخترام خٍغ

 الؿماح للمؿدثمٍغً يغوعة ٖلى الاجفاق جم فلض هظا ئلى باإليافت الاجفاكُت  م٘ جخالءم التي واللُوص اللواٖض

 اإلاهضعة جدضًض الىمُاث ٖضم م٘   ؤلاهخاج ومؿخلؼماث ألاولُت اإلاواص باؾخحراص ؾواء خض ٖلى واإلادلُحن ألاحاهب

ً. ناصعاث زانت الخاعج هدو  اإلاؿدثمٍغ

اث -6   الخكومُت: اإلاشتًر

فخذ  ٖلى ًىو الظي الهفلاث كاهون  اخترام ٖلى للخجاعة الٗاإلاُت اإلاىٓمت أًٖاء ول الاجفاكُت هظه ههذ        

ً اإلاىخجحن أمام اإلاىاكهاث مجاٌ أن  ما ٌٗجي وهظا جامت  وبكفافُت جمُحز أي صون  واإلادلُحن ألاحاهب واإلاهضٍع

 الىبرى  ًدُذ للكغواث الظي ألامغ جمُحز  أي صون  ألاحىبُت اإلاإؾؿاث م٘ جدىافـ جهبذ ؾوف اإلادلُت اإلاإؾؿاث

 وهموها. بخوؾٗها زانت

 الخدماث: ججازة -7

٘ الخىىولوجي الخُوع  هدُجت هبحرة جُوعاث الخضماث ججاعة ٖغفذ         ٌ  قهضج  الظي الؿَغ  اإلاخلضمت  الضو

كام  لظلً هدُجت و ٖامت  بهفت الضولُت والخجاعة   زانت بهفت الخضماث واػصهاع جىٕو في ؾاهم وهظا ما

واي  حولت مً الاهتااء بٗض اإلاىٓمت اجفاكُاث في حضًض بىض باصزاٌ اإلاىٓمت أًٖاء  مى٘ ههذ ٖلى خُث ألاوعٚو

ٌ  جلُُض الث صزو  .ألانلُت بلضانام ئلى بالخاعج الٗماٌ جدٍو
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 للخجازة. العاإلاُت الجصائس إلى اإلاىظمت اهػمامالفسع الثالث: إحساءاث 

ل  30الجؼاةغ ئلى هظه اإلاىٓمت مىظ جلضًمها لُلب الخٗاكض في الجاث في  اهًمامبضأث زُواث         أفٍغ

ًاء اإلاخٗاكضة  الاجفاق  جم 1995حاهفي  01للخجاعة في   الٗاإلاُت   و ٖىض ْهوع اإلاىٓمت1987 بحن الجؼاةغ و ألٖا

ل جخىفل   مكترهت   لجىت    ئوكاء  ئلى  في الجاث     الٗاإلاُت  اإلاىٓمت  ئلى  الجاث في   الخٗاكض  ملف  بخدٍو

ت في هظه اإلاىٓمت ًيون   1للخجاعة  :ؤلاحغاءاث الخالُت جبإباو الخهٌو ٖلى الًٍٗو

 : الاهػمامجلدًم ؾلب  -1

كامذ الجؼاةغ  1995مً الجاث ئلى اإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة في ؾىت  الاهًمامبٗضما جم جدٌو ملف        

و طلً مً زالٌ جلضًم مظهغة حكغح فهاا  1996فٗلُا ئلى هظه اإلاىٓمت في حوان  الاهًمامبخلضًم َلب 

ت و الويُٗت الاكخهاصًت زالٌ الٗكغ ؾىواث الؿابلت و جم ئٖضاص هظه اإلاظهغة مً َغف  الؿُاؾت الخجاٍع

ىُت ههبذ وفلا لللغاع الخيومي عكم  ش  35لجىت َو بٗض بغةاؾت وػٍغ الخجاعة و  1995-10-17و اإلاإعر بخاٍع

ًاء  خُث جم ئٖضاص  ت اإلاىٓمت و كامذ هظه ألازحرة بخوػَٗها ٖلى الضٌو ألٖا جلضًم هظه اإلاظهغة ئلى ؾىغجاٍع

م بمخابٗت ملف  م ٖمل ًخيون مً ٖضة زبراء بغةاؾت ؾفحر ألاعحىخحن لضى اإلاىٓمت خُث ولف هظا الفٍغ فٍغ

 اهًمام الجؼاةغ ئلى اإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة.

ت: جلدًم مركسة  -2  الظُاطت الخجاٍز

ش        ت التي كضمتاا الجؼاةغ ئلى اإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة  في جاٍع حوان  05جدخوي مظهغة الؿُاؾت الخجاٍع

 ٖلى  الٗىانغ ألاؾاؾُت الخالُت: 1996

ٖغى صكُم لجمُ٘ اللواٖض اإلاغجبُت بدؿُحر اإلاباصالث الخاعحُت و الؿُاؾُت الاكخهاصًت اإلاٗخمضة بٗض  -

 الاهخلاٌ مً ؾُاؾت الخسُُِ اإلاغهؼي ئلى ؾُاؾت الاهفخاح الخاعجي ٖلى الٗالم.

ت و جىُٓمها و جأزحرها.  -  جلضًم حمُ٘ اإلاٗلوماث اإلاخٗللت بؿُاؾت اإلاإؾؿاث الجؼاةٍغ

ُٗت  باإليافت ئلى  - الخُغق ئلى جلؿُم الهالخُاث ما بحن الؿلُاث الخىفُظًت و اللاهوهُت و الدكَغ

ٗاث التي جخدىم في الخجاعة الخاعحُت بهفت مباقغة و ٚحر مباقغة.جلضًم اللواهحن   و الدكَغ

ت و الخغوج مً هٓام أخاصًت الخهضًغ  -  ئلى جوؾُ٘ اإلاباصالث الخجاٍع
ً
هما جم الخُغق في هظه اإلاظهغة أًًا

 اإلاٗخمض ٖلى اإلادغوكاث همهضع وخُض للمضازُل و الٗملت الهٗبت.

الٌ الهاصعاث و الواعصاث في مجاٌ الؿُاؾت الهىاُٖت  أًً جلضًم قغح مفهل لخجاعة الؿل٘ مً ز -

ًمىً جوحُ  الؿلُاث الٗمومُت ئلى جللُل ٖوامل الًٗف في الهُيل الهىاعي الجؼاةغي هما هو 

 الخاٌ في اإلاجاٌ الؼعاعي  خُث تاضف الؿلُاث ئلى عف٘ الىمو في هظا اإلاجاٌ.

                                                           
اث وؾُاؾاث(" صاع اإلاؿحرة اليكغ و الخوػَ٘  ٖمان ألاعصن  الُبٗت ألاولى   الاكخهاصٖلي ٖبض الفخاح أبو قغاع  " -  1  .276م 2007الضولي )هٍٓغ
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باء التي جثلل واهل الخدىم في واعصاث الؿل٘ الٛظاةُت اإلاوحهت لالؾتاال ن النااتي كهض الخسفُف مً ألٖا

ت  الضولت الجؼاةٍغ

 الجصائسي. الاكخطاد على الاهػمام اوعكاطاثالثاوي:  اإلاؿلب

ئلى اإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة  خُث بضأث اإلافاوياث بحن  الاهًمامجداٌو الجؼاةغ ومىظ ؾىواث ٖضة        

فاث الجمغهُت في ؾىت  الاجفاكُتئَاع الجؼاةغ اإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة في  التي جؼامىذ م٘  1987الٗامت للخٍٗغ

الؿوق الخغة    اكخهاصاإلاوح  ئلى  الاكخهاصمً  الاهخلاٌٖؼم الجؼاةغ ٖلى فخذ مجاٌ الخجاعة أمام الخوام و 

خُث كضمذ الجؼاةغ مظهغة   1996فيان الُلب الغؾمي الهًمام الجؼاةغ للمىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة في حوان 

ها بضعاؾت ألاويإ الاكخهاصًـت والؿُاؾُـت في مجاٌ الخجاعة  إلصاعة اإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة ًخٗلم مويٖو

 ً فاث الجمغهُت اإلاٗمٌو باا.الخاعحُت وؾُاؾاتاا الضٖم اإلامىوخـت  للمهضٍع  هما حكمل  حضاٌو الخٍٗغ

 الطىاعي. اللؿاع على الاهػمام الفسع ألاول: اوعكاطاث

 ؤلاًجابُت: آلاثاز أ(.

 جي ئلٛائاا و الٗاإلاُت للخجاعة اإلاىٓمت ئَاع في الجمغهُت الغؾوم و الًغاةب جسفٌُ ٖملُت ئن  الخضٍع

 مغجبت جدخل التي و ؤلاهخاحُت آلالت لدكُٛل اإلاىخجاث اإلاوحهت اؾخحراص فاجوعة مً الخللُل ئلى ؾُإصي

ىُت اإلاىخجاث ؾُجٗل الظي ألامغ هو الواعصاث  و هُيل في مٗخبرة  .ألاحىبُت ألاؾواق في جىافؿُت أهثر الَو

 الاؾدثماع ٖلى ألاحاهب  اإلاؿدثمٍغً ًدفؼ أن قأه  مً للخجاعة الٗاإلاُت اإلاىٓمت ئلى الجؼاةغ اهًمام ئن 

جي   الاكخهاص جىافؿُت عف٘ مؿخوى  ٖوامل أخض حٗخبر التي الخىىولوحُا هلل و بالضازل  هما الَو

 هفُلت مالةمت اكخهاصًت ؾُاؾاث جىفُظ ٌؿخضعي ما هو و جىمُت الخهضًغ في الاؾدثماعاث هظه ؾدؿاهم

 . الخضفلاث هظه اؾخلباٌ جوفحر قغوٍ بدىُٓم  و

  :1ألازغى  ؤلاًجابُت آلازاع بحن مً و

 ٘  ْل في ؤلاهخاحُت  اإلاإؾؿاث فٗالُت و هفاءة جدؿحن و اإلادغوكاث كُإ زاعج للهاصعاث هبحر جىَو

 .اإلاىافؿت

 م مىافظ ئًجاص ؾهولت اصة أهثر تاخم اإلاإؾؿاث ججٗل اإلاىخجاث  لدؿٍو  الؿٗغ. و جدؿحن الجوصة و بٍؼ

 ألاحىبُت. الاؾدثماعاث لجلب مؿخلغة اكخهاصًت بِئت جوفحر 

 ت اإلاٗاًحر ٌكمل بدُث الاكخهاصًت  الىفاءة جدؿحن ت           و الخىُٓمُت و ؤلاهخاحُت و الاؾدثماٍع  ؤلاصاٍع

 اإلاخمحز. ألاصاء إلاٗاًحر ئزًاٖها و

 ىُت للمىخجاث الخىافؿُت باإلاحزة الاهخمام ىُت الؿوق  مؿخوى  ٖلى الَو  اإلاىافؿت الضولُت إلاواحهت و الَو

 الخاصة.

 اصة  الكاملت. الاكخهاصًت الخىمُت ؾُاؾاث و بغامج في الخام اللُإ صوع  فٗالُت ٍػ

                                                           
1 -La Banque d’Algérie : Média BANK, le journal interne de la banque d’Algérie , N°56, oct/nov,p24. 
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 الكغاهت. ٖملُت زالٌ مً الخىىولوجي الخُوع  مً الاؾخفاصة 

 ت ئَاع في اإلاإؾؿاث زونهت  الاكخهاصًت. الخٍغ

 غ أن هما  مناا: أزغى  ٖضًضة ئًجابُت آزاع ل  الخاعحُت الخجاعة جدٍغ

 اإلاىافؿت. حؿوصه حو لْ في ؤلاهخاحُت اإلاإؾؿاث فٗالُت و هفاءة جدؿحن 

 جيالُف. بأكل و ٖالُت بجوصة جخمخ٘ التي الهىاُٖت الؿل٘ جوفغ 

 اصة غ ئلى ًإصي ألاحىبي الاؾدثماع ٍػ  جوفحر ئلى ًإصي مما حضًضة ئهخاحُت مجاالث زلم و ؤلاهخاجي الجهاػ جٍُو

 البُالت. مٗضالث جسفٌُ بالخالي و ٖمل فغم

 الظلبُت: آلاثاز ب(.

ت الهىاٖت جمخاػ  جمثل خُث مً الهاصعاث  هبحرة وؿبت جدخل التي الخام اإلاواص ٖلى جغجىؼ بأناا الجؼاةٍغ

 كُإ زاعج الهاصعاث مً  2%وؿبت  جبلى و الهاصعاث  ئحمالي مً % 98 لوخضها البترولُت الهاصعاث

 الخالُت: لؤلؾباب اإلاىافؿت ألاحىبُت وح  في الهموص ٖلى اللضعة لها لِؿذ اإلادغوكاث 

 ٕؤلاهخاج. جيالُف اعجفا 

 اإلاؿخسضمت. الخىىولوحُا يٗف 

 الخاعج. مً الُٛاع كُ٘ اؾخحراص ٖلى اٖخماصها 

 ؤلاهخاج. جيالُف اعجفإ ؾبب بمٗغفت حؿمذ التي و ؤلاهخاحُت اإلاإؾؿاث في جدلُلُت مداؾبت جوفغ ٖضم 

 اإلاىافؿت. ٖلى جلوى  ال التي اإلاإؾؿاث مً الىثحر خل 

 1هي و أزغى  ؾلبُت ؾلبُت آزاع هىان ؾبم  ما ئلى باإليافت: 

 ىُت اإلاإؾؿاث يٗف م الدؿُحر  مجاالث في زانت ألاحىبُت  اإلاىافؿت مواحهت في الَو و  الدؿٍو

 الاؾدثماع.

 الجؼاةغ. ناصعاث مً ٖالُت وؿبت ًدخل أؾاس ي هموعص اإلادغوكاث كُإ ٖلى الهىاعي اللُإ اٖخماص 

  ت  اللُوص ئلٛاء ٌٗجي الاهًمام ٌ  أمام اإلاجاٌ فخذ بالخالي و الخجاٍع ىُت  الؿوق  ئلى الؿل٘ صزو  مما الَو

ُت و في الجوصة يٗف مً حكيو التي الىاقئت الهىاٖاث ٖلى ٌكيل زُغ  ؤلاهخاج  جيالُف اعجفإ و الىٖو

 للؿل٘ ألاحىبُت. ملاومتاا وؿبت مً ًللل مما

 اصة ٖى  ًيخج بالخالي و ؤلاهخاحُت  اإلاإؾؿاث ٚلم ٌٗجي اإلادلُت  اإلاىخجاث ملاومت يٗف  مؿخوى  في ٍػ

 البُالت.

 الصزاعي: اللؿاع على الاهػمام اوعكاطاث الفسع الثاوي:

 ؤلاًجابُت: آلاثاز (.أ

 ًت للجؼاةغ  ًمى  الفترة باؾخٛالٌ طلً و للخهضًغ  اإلاوحهت الؼعاُٖت للمىخجاث الخىافؿُت الىفاءة جلٍو

 أحل مً الاكخهاصًت ؾُاؾتاا حٗضًل ٖلى الجؼاةغ ًّدخم الظي و ؾىواث  بٗكغ اإلادضصة و الاهخلالُت

                                                           
1 -Op cit , p25. 
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واي   هخاةج م٘ الخوافم حؿهُل  ٍَغم ًٖ ؤلاهخاحُت بيُتاا ٖلى هُيلُت حٗضًالث ئصزاٌ و صوعة ألاوعٚو

غ و االخىىولوحُ اؾخسضام ل آلُاث جٍُو  جيالُف جسفٌُ اإلاخاخت  باضف اإلاواعص اؾخسضام جغقُض و الخمٍو

اصة اإلاىافؿت ٖلى ٌؿاٖضها مما الجوصة  جدؿحن و ؤلاهخاج  حن صزل و ٍػ  . 1اإلاؼاٖع

 ت ئن اث حؿٍو حن   خُث للكغواء أهثر خماًت ٖلهاا ؾُترجب الضٌو  بحن اإلاىاٖػ ٌ  ًمىً الخجاٍع ًاء للضو  ألٖا

ت ٚحر إلاماعؾاث حٗغيها خالت في اإلاىٓمت  في ُت ججاٍع غاق قٖغ  حهاػ ئلى اللجوء الؼعاُٖت الؿل٘ في واإٚل

ت ت  حؿٍو  الٛظاةُت ػعاٖتاا و نىاٖاتاا في مهمت حواهب صٖم في الاؾخمغاع لها ًمىً هما الخالفاث الخجاٍع

ٌ  مً اهخلامُت جضابحر و إلحغاءاث الخٗغى بضون  الىاقئت ًاء حاهب الضو   .2ألازغى  ألٖا

 اصة الخهضًغ صٖم و ؤلاهخاج صٖم مجاٌ في الاجفاق ًدُدها التي اإلاؼاًا وافت مً اللهوى  الاؾخفاصة  فغم لٍؼ

 ٌ  الخاعحُت. ألاؾواق ئلى الؼعاُٖت الهاصعاث ونو

 مً الظي و الؼعاعي اللُإ ئلى اإلاوحهت الاؾدثماعاث مؿخوى  ًغف٘ قأه  مً اإلاىٓمت  ئلى الاهًمام ئن 

 الٛظاةُت. الفاجوعة ًسفٌ قأه 

 :الظلبُت آلاثازب(. 

 ٖلى اإلاىٓمت حكتٍر  ٌ ًاء الضو  اؾدبضالها و الؼعاُٖت  واعصاتاا ٖلى الجمغهُت ٚحر اللُوص ئلٛاء ألٖا

جُا بيؿبت بخسفًُها الالتزام و الجمغهُت  بالًغاةب ش مً ؾىواث 10 مضى ٖلى % 24 جضٍع  ٖلض جاٍع

ا  ئيافت % 2,4 بمٗضٌ الاجفاكُت  ٖكغ أكهاها مضة زالٌ % 13,3 بيؿبت الضٖم جسفٌُ ئلى ؾىٍو

 في الؼعاُٖت اإلابرمت الاجفاكُت بيخاةج جأزغا ُاٖاثالل أهثر مً الؼعاٖت كُإ ًيون  لهظا فؿوف و ؾىواث 

 .الخاعحُت اإلاىافؿت مً للمىخجاث الؼعاُٖت وافُت خماًت بًمان للجؼاةغ ٌؿمذ لً هظا و اإلاىٓمت  ئَاع

 60 ئلى % 40 بحن ما الٗاإلاُت اعجفٗذ ألاؾواق في الخبوب أؾٗاع أن للؼعاٖت  الٗاإلاُت اإلاىٓمت نغخذ للض 

 صٖم ئلٛاء و الؼعاعي الضٖم ئلٛاء ئلى ًغح٘ طلً و اإلاىٓمت  الاجفاكُت جُبُم مً ؾيخحن بٗض  %

غ و الهاصعاث   مً ول لؿٗغ مغجلب اعجفإ هىان طلً ئلى ئيافت   ألاؾواق الٗاإلاُت في الخجاعة جدٍغ

ًسو  فُما الخاعج  مً الاؾخحراص ٖلى ولُت قب  بيؿبت الجؼاةغ حٗخمض خُث و اللخوم  اللهوة و الخلُب

 أن اإلاغجر مً و بالخالي .الخمغاء اللخوم و الؿىغ و اللمذ هظا و مكخلاج  و الخلُب و الجافت الخًغ

 الهاصعاث أؾٗاع اعجفإ في اجفاكُت الجاث بموحب الؼعاعي الضٖم لخسفٌُ اإلاباقغة آلازاع جيون 

ض ئلى جإصي التي و الؼعاُٖت اث محزان و الخجاعي  اإلاحزان الازخالٌ في مً اإلاٍؼ  .اإلاضفٖو

 الخدماث: كؿاع على الاهػمام اوعكاطاث الفسع الثالث:

 ؤلاًجابُت: آلاثاز أ(.

                                                           
1
ت الثالث  الٗالم و الجاث الؿُض  ٖاَف -   .194م    2003 اللاهغة    الٗغبُت الىُل مجمٖو

 .194الؿابم  م  اإلاغح٘ هفـ-  2
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 جلبل التي الخضمُت بكأن اللُاٖاث الالتزاماث جدضًض خم في الفغنت الخضماث  كُإ في الاجفاق ًدُذ 

ت  الخضماث ججاعة ٖلى حكيل زُغا ال التي و ألاحاهب اإلاوعصون  فهاا ٌٗمل أن  ٖامال حكيل بل الجؼاةٍغ

 هظه الخجاعة. لخيكُِ مؿاٖضا

 الخضماث  مجاٌ في اإلاىٓمت اجفاكُت جدُذ  ٌ  ججاعة و بأوكُت اإلاخهلت  اإلاٗلوماث مغاهؼ ئلى الونو

 التي الاجهاالث أحهؼة و مغاهؼ ٖبر الاجفاكُاث الجضًضة فخدتاا التي الاجهاالث كىواث و الخضماث 

ٌ  ؾخلُمها ًاء. الضو  ألٖا

 غ  اإلاجاٌ. في هظا مإهلت فىُت زبراث بغوػ و الٗام اللُإ اخخياع مً ضماثالخ كُإ جدٍغ

 الظلبُت: آلاثاز ب(.

 اإلالضمت. الخضماث حوصة يٗف بُناا مً هلاةو ٖضة مً الجؼاةغ في الخضماث كُإ ٌٗاوي 

 غ ٖملُت جأزحر  ألاحىبُت. اإلاىافؿت اكخدام ٖلى كاصع ٚحر ًجٗل  الظي الص يء الخضماث  كُإ جدٍغ

م اإلاىٓمت اجفاكُت ئن        ٌ  أن بضاهت اجفاكُت  حٗجي أي مثل مثلها ؾلبُاث و ئًجابُاث مً جخًمى  ما ٚع  الضو

ٌ  أما باا  الواعصة اإلاؼاًا مً حؿخفُض ؾوف ئلهاا التي جىًم  .اإلاؼاًا بخلً جخمخ٘ فلً ئلهاا ال جىًم التي الضو

اًت ألاهثر الضولت مٗاملت الخهٌو ٖلى الًٗو للضولت للمىٓمت ٌُٗي الاهًمام ئن        ًخٗلم  فُما ٖع

ٌ  بهاصعاتاا ًاء ألازغى  للضو ٌ  بحن اإلاخباصلت الجمغهُت مً الخسفًُاث الاؾخفاصة و ألٖا ًاء صو  ئلى ئيافت ألٖا

اث ت خل اإلاىاٖػ ت زؿاةغ ٌٗجي فاالوٛالق زم مً و اإلاىٓمت  ئَاع اجفاكُت في الخجاٍع  الخٗامل فلض مً ضخمت ججاٍع

 الٗاإلاُت. الخجاعة حجم مً  90%مً  أهثر م٘

          الؿلبُاث و خهغ باالجفاكُت ؤلاًجابُاث حُٗٓم في جخمثل الجؼاةغ  جخبىاها أن ًجب التي الؿُاؾت ئن            

 مٗها. الخٗامل و
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 خالضت الفطل: 

 :ًلي ما ئلى هسلو ؾبم ما زالٌ مً

غ الثماهِىاث ئلى و الؿبُٗىاث زالٌ الخام الاخخياع مً حٛحراث ٖضة  الاؾخحراص ؾُاؾت ٖغفذ  -  مىظ الخام الخدٍغ

غ في البضاًت زالزت كُوص ضخمت  وهي  : كُوص1994 ؾىت   زاعحُت جخمثل صًون  خُث واحهذ ٖملُت الخدٍغ

 الظي الاحخماعي الخواػن  ٖضم في الاحخماعي اإلاخمثل بالٗغى  و اللُض هُيلُت مخٗللت  مغجفٗت  كُوص حض زاعحُت

الىمُت                  الوؾاةل مناا  ٖلى ٖضة وؾاةل  ؾُاؾتاا في الجؼاةغ اٖخمضث للض الٗمل. و في باألزو ًٓهغ

 الخهو(. و الترازُو )

 زؿاةغ الكغاهت م٘ ؤلاجداص ألاوعبي ًيلفها للخجاعة و هظلً  اجفاق الٗاإلاُت اإلاىٓمت ئلى الجؼاةغ  اهًمام ئن -

 وؿبت اعجفإ هدُجت عجؼا هبحرا ٌسجل أن اإلامىً مً الظي الخجاعي  اإلاحزان ٖلى زانت اللهحر  اإلاضى ٖلى مٗخبرة

ٌ  ئلى اإلاوحهت ناصعاتاا الواعصاث و اهسفاى  ألاحىبُت و اهدهاعها في الُاكت   وهظلً اهسفاى ؤلاًغاصاث الضو

 الٗمومُت. الىفلاث ٖلى زانت بهفت و ٖامت بهفت الضولت ٖلى محزاهُت ؾلبا ًىٗىـ مما الجباةُت 

ٌ   وباقي للجؼاةغ   ًمىً  لىً - ت مً الاؾخفاصة  الىامُت  الضو   ٖلى  ًفغى  الظي الؿوق  واكخهاص  الخجاعة  خٍغ

   الاؾدثماعاث  جضفم  ًضٖم  الخغة  مما اإلاىافؿت في ئَاع وطلً صوعها جدؿحن الاكخهاصًت اإلاإؾؿاث ول

ل. اإلاخوؾِ اإلاضى ٖلى ئال ًخدلم ال هظا لىً ا   ُاإلاباقغة   و اهخلاٌ الخىىولوح  والٍُو
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 الفطل الثالث

دزاطت جحلُلُت كُاطُت للوازداث
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 جمهُــد:     

ت خُث كؿمىا هظا الفهل                      جدلُلُت بضعاؾت ؾىلوم في هظا الفهل            كُاؾُت للواعصاث الجؼاةٍغ

 ئلى مبدثحن عةِؿحن:
 

ت باؾخٗماٌاإلابدث ألاٌو ؾيخُغق فُ  ئلى جدلُل ا          الخدلُل ؤلاخهاتي اإلاخٗضص ألابٗاص  لواعصاث الجؼاةٍغ

لت الخدل الٗاملي الخدلُل َغق  ممثال في ئخضى  Analyses en Composantes) ل باإلاغهباث ألاؾاؾُتٍَُغ

Principales)   لت ؾهلت ومىاؾبت لخدلُل اإلاُُٗاث التي ؾيؿخٗملها لت ألناا ٍَغ      خُث جم ئزخُاع هظه الٍُغ

ت مً ألافغاصالواعصاث مدضصاث   مُ٘ الاؾخٗماٌمجا)  و التي جخمثل في مخٛحراث                                           ( إلاجمٖو

لت جبحن مسخلف الٗالكاث بحن اإلاخٛحراث.    (2016-1992 ) الؿىواث  و هظلً باٖخباعها ٍَغ
 

 الواعصاث مدضصاث فيو اإلاخمثلت بضاللت اإلاخٛحراث صالت الواعصاث ًغ خلضب  ؾىلوم فُاإلابدث الثاوي        

لت اإلاغبٗاث الهٛغى  باؾخٗماٌ  .ٍَغ
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ت باطخعمال اإلابحث ألاول: لت جحلُل معؿُاث الوازداث الجصائٍس  (ACP) الخحلُل باإلاسكباث ألاطاطُت ؾٍس

لت حٗغف          الىمُت التي جخمحز ٖلى أناا جلىُت لخمثُل اإلاٗلوماث  (ACP)خدلُل باإلاغهباث الغةِؿُت الٍَغ

ت و الهىضؾُت  في الىلاٍ الخالُت: هاخلخو أهضافخُث ج  1بسانُت اإلاثالُت اٖخماصا ٖلى بٌٗ الخوام الجبًر

ئؾخسغاج و ئؾخسالم أهم اإلاٗلوماث اإلادخواة صازل حضٌو هبحر للمُُٗاث جخيون أؾُغه مً ألافغاص  -

 ث همُت )ئهخاج  اؾتاالن ...(.)أشخام  أٖماع  ؾىواث ...( و أٖمضج  جخيون مىم مخٛحرا

لت جمث -  ؿمذ بدؿهُل ٖملُت الخفؿحر و الخدلُل.ٌُال بُاهُا لؤلفغاص و اإلاخٛحراث حُٗي هظه الٍُغ

 .بحن اإلاخٛحراث الاعجباٍصعاؾت وجدلُل حضٌو اإلاُُٗاث جخم وفلا إلابضأ الدكاب  بحن ألافغاص و  -

لت اإلاؿلب ألاول:   على الوازداث حظب مجامُع الاطخعمال. ألاطاطُتاإلاسكباث بخحلُل الجؿبُم ؾٍس

ل         أصى ئلى  XL-Stat الخدلُل باإلاغهباث ألاؾاؾُت ٖلى هظه اإلاُُٗاث باؾخٗماٌ بغهامج  تئن جُبُم ٍَغ

 الىخاةج الخالُت:

ت للمخغيراث III-1الجدول زكم )  (: 03)أهٓغ اإلالخم عكم (: اإلاخوطؿاث و الاهحسافاث اإلاعُاٍز

 

 

 :مً ئٖضاص الُالباإلاطدز

 

ت للمخٛحراث هالخٔ أن:  مً زالٌ حضٌو اإلاخوؾُاث و الاهدغافاث اإلاُٗاٍع

 مخوؾُاث اإلاخٛحراث جىلؿم ئلى كؿمحن:

: و اإلاخيون مً واعصاث  -       مواص ٚظاةُت  مواص ههف مهىٗت  ججهحزاث نىاُٖت  مواص اللؿم ألاٌو

ئؾتاالهُت والتي جخمحز بمخوؾُاث مٗخبرة وهامت وحٗوص أهبر كُمت إلاخوؾِ واعصاث الخجهحزاث الهىاُٖت  

 ( 042,784 697واإلالضعة بـ )

                                                           
1
 - jean jackes croutshe, pratique de l’analyse des données, édition ESKA, Paris 1997, p228. 

 اإلاخغيراث الاهحساف اإلاعُازي  اإلاخوطـ

 مواد غرائُت 876,592 285 566,784 365

 ؾاكت وشٍوث 223,928 111 273,276 69

 مواد أولُت 765,028 48 666,348 65

 مواد خام 496,916 3 284,132 7

 مواد هطف مطىعت 377,134 392 203,652 436

 ججهيزاث شزاعُت 553,805 18 778,612 16

 ججهيزاث ضىاعُت 580,295 585 042,784 697

 مواد إطتهالكُت 289,287 266 588,768 275
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عاُٖت والتي جخمحز اللؿم الثاوي: و اإلاخيون مً واعصاث َاكت وػٍوث  مواص أولُت  مواص زام  ججهحزاث ػ  -      

حر مٗخبرة خُث هجض أن أٖلى مخوؾِ فهاا هو مخوؾِ واعصاث َاكت وػٍوث واإلالضع  بـ بمخوؾُاث نٛحرة ٚو

(69 273,276) . 

            اإلاخٛحر مواص زام هو اإلاؿإوٌ ًٖ جمغهؼ اإلاخٛحراث اإلاضعوؾت أله  ًخمحز باإلهدغاف اإلاُٗاعي ألانٛغ  -     

(3 496,916.) 

اإلاخٛحر ججهحزاث نىاُٖت هو اإلاؿإوٌ ًٖ حكدذ اإلاخٛحراث اإلاضعوؾت ألازغى  أله  ًخمحز باإلهدغاف  -     

 . (580,295 585اإلاُٗاعي ألاهبر )

ول مخوؾُاث اإلاخٛحراث مٗخبرة وهامت  وهالخٔ أن أهبر كُمت جهغف ٖلى الواعصاث جلً اإلاخٗللت باإلاواص  -     

( 203,652 436واإلالضعة بـ)ملُون صًىاع جلهاا اإلاواص ههف مهىٗت  (042,784 697) واإلالضعة بـ ججهحزاث نىاُٖت

 .( ملُون صًىاع566,784 365واإلالضعة بـ ) مواص ٚظاةُت ملُون صًىاع  زم

 

   مطفوفـت الازجبـاؽ:

 مهفوفـت الاعجباٍ (:III-2الجدول زكم )

 اإلاخغيراث
مواد 

 غرائُت

        ؾاكت 

وث  و ٍش
 خاممواد  مواد أولُت

مواد 

هطف 

 مطىعت

ججهيزاث 

 شزاعُت

ججهيزاث 

 ضىاعُت

مواد 

 إطتهالكُت

 0,965 0,970 0,945 0,977 0,480 0,983 0,811 1 مواد غرائُت

وث  0,765 0,780 0,753 0,755 0,265 0,821 1 0,811 ؾاكت و ٍش

 0,945 0,978 0,914 0,979 0,435 1 0,821 0,983 مواد أولُت

 0,475 0,468 0,421 0,488 1 0,435 0,265 0,480 مواد خام

مواد هطف 

 مطىعت
0,977 0,755 0,979 0,488 1 0,928 0,988 0,960 

ججهيزاث 

 شزاعُت
0,945 0,753 0,914 0,421 0,928 1 0,903 0,977 

ججهيزاث 

 ضىاعُت
0,970 0,780 0,978 0,468 0,988 0,903 1 0,929 

مواد 

 إطتهالكُت
0,965 0,765 0,945 0,475 0,960 0,977 0,929 1 

 اإلاهضع: مً ئٖضاص الُالب           
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 مً مهفوفت ؤلاعجباٍ وؿخيخج ما ًلي:

أن اإلاخٛحراث موحبت و مغجبُت فُما بُناا م٘ احخماٖها في حهت واخضة  ئطا اإلاغهبت ألاؾاؾُت ألاولى حكيل ما  -

 . « l’effet taille »ٌؿمى 

( واإلاواص ألاولُت 0,970كوي موحب م٘ اإلاخٛحراث ججهحزاث نىاُٖت )اإلاخٛحر مواص ٚظاةُت مغجبِ اعجباٍ  -

وث) و  (0,977والىهف اإلاهىٗت ) (0,983)  (0.965)( واإلاواص الؼعاُٖت واإلاواص الاؾتاالهُت 0,811الُاكت والٍؼ

 (.0.480)وأكل اعجباٍ م٘ اإلاخٛحر اإلاواص الخام

ُت  ججهحزاث نىاُٖت  مواص ئؾتاالهُت جغجبِ اإلاخٛحراث مواص أولُت   مواص ههف مهىٗت  ججهحزاث ػعاٖ

 اعجباٍ كوي موحب فُما بُناا.

 هالخٔ أًًا أن اإلاخٛحر اإلاواص الخام هو اإلاخٛحر ألاكل اعجباَا م٘ حمُ٘ اإلاخٛحراث. -

 

 :(Inertie)و وظب الجمود  اللُم الراجُت

 اللُم الظاجُت(: III-3الجدول زكم)

 :مً ئٖضاص الُالب اإلاطدز          

 

 

 

 

 

 اإلاحوز 

 ألاول 

F1 

 اإلاحوز 

الثاوي   

F2 

 اإلاحوز 

الثالث   

F3 

 اإلاحوز 

السابع   

F4 

اإلاحوز 

 الخامع

F5 

اإلاحوز  

 الظادض

F6 

  اإلاحوز 

 الظابع

 F7 

اإلاحوز   

 الثامً

F8 

اللُم 

 الراجُت
6,686 0,801 0,307 0,145 0,026 0,020 0,010 0,005 

اليظبت 

ت  اإلاٍؤ
83,575 10,018 3,837 1,812 0,325 0,248 0,124 0,060 

اليظبت 

ت  اإلاٍؤ

 اإلاخطاعدة

83,575 93,593 97,430 99,243 99,568 99,816 99,940 100 
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 (: الخمثُل البُاوي لللُم الراجُتIII-1الشكل زكم )

 
 :مً ئٖضاص الُالب اإلاطدز          

 ًمىً اؾخيخاج ما ًلي: (III-1) و الكيل عكم  (III-3)مً زالٌ الجضٌو عكم 

  أما اإلادوع مً الجموص الىلي  % 83,575اإلادوع الٗاملي ألاٌو أو اإلاغهبت ألاؾاؾُت ألاولى جمثل خوالي كُمت 

الجموص الىلي فخيون وؿبت  مً  % 10,018الٗاملي الثاوي أو اإلاغهبت ألاؾاؾُت الثاهُت  جمثل خوالي كُمت 

ض ًٖ    في الفًاء  الخمثُل ٖلى اإلاٗلم الكٗاعي مً الجموص  % 93,593طو اإلادوعًٍ ألاٌو و الثاوي جٍؼ

ُاء نوعة واضخت لسخابت الىلِ ٖلى اإلادوع ألاٌو و  (l’inertie total)الىلي  و هظه اليؿبت حُضة و وافُت إٖل

ؤلاكخهاصي بيؿبت و هي وؿبت يئُلت  وال جإزغ ٖلى جدلُلىا  6,407الثاوي خُث وؿبت يُإ اإلاٗلوماث جلضع بـ

 .طو بٗضًًهبحرة  لهظا هىخفي بخمثُل اإلاخٛحراث ٖلى مٗلم مخٗامض و مخجاوـ 
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 : F2و  F1الخعلُم على اإلاحوزًٍ اإلاأخوذًً 

 (04أهٓغ اإلالخم عكم ):  F1  ،F2اإلاخغيراث على اإلاعلم  إحداثُاث

 اإلاخٛحراث ئخضازُاث (:III-4الجدول زكم )

 اإلاخغيراث ألاول اإلاحوز   اإلاحوز  الثاوي

 مواد غرائُت 0,992 0,029-

 ؾاكت وشٍوث 0,830 0,271-

 مواد أولُت 0,983 0,079-

 مواد خام 0,515 0,846

 مواد هطف مطىعت 0,984 0,000

 ججهيزاث شزاعُت 0,954 0,065-

 ججهيزاث ضىاعُت 0,976 0,027-

 مواد إطتهالكُت 0,976 0,016-

 :مً ئٖضاص الُالب اإلاطدز          

 

 (: الخمثُل البُاوي للمخغيراث.III-2الشكل زكم )

 
 :مً ئٖضاص الُالب اإلاطدز          

 

 مواد غذائية

 طاقة و زيوت

 مواد أولية

 مواد خام

 مواد نصف مصنعة

 تجهيزات زراعية

 تجهيزات صناعية

 مواد استهالكية

-1

-0,75

-0,5

-0,25

0

0,25

0,5

0,75

1

-1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1

F2
 (

1
0

,0
2

 %
) 

F1 (83,57 %) 

Variables (axes F1 et F2 : 93,59 %) 
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 جحلُل الىخائج:

 باليظبت للمحوز ألاول:

هالخٔ أن ئخضازُاث اإلاخٛحراث ولها موحبت و هظا ما ًفؿغ وؿبخ  الىبحرة في جفؿحر هظه اإلاخٛحراث  -

(83.575%.) 

ا و موحبا ما ٖضا مخٛحر - مواص   خُث هجض أن اإلاخٛحر  (0,515مواص زام ) ول اإلاخٛحراث مغجبِ اعجباَا كٍو

و مواص ههف  (0.983)( زم ًلُ  اإلاخٛحران مواص أولُت 0.992ًخمحز بأكوى ئعجباٍ موحب ) ٚظاةُت

مخٛحر ججهحزاث ػعاُٖت (  0,976(  اإلاخٛحران ججهحزاث نىاُٖت و مخٛحر مواص ئؾتاالهُت )0.984مهىٗت)

( وهظا ما ٌُٗي جلاعبا هبحرا في 0,830( و مخٛحر َاكت وػٍوث )0,984(  مخٛحر مواص ههف مهىٗت )0,954)

ً هظا اإلادوع و بالخالي ٌٗخبر اإلادوع  ٌ وؿبت مؿاهمت ول مخٛحر في جيٍو  اإلادوع ألامثل لخفؿحر هظه اإلاخٛحراث. ألاو

 (.0,515)ًلضع بـ أما مواص زام فخخمحز باعجباٍ مخوؾِ  

ججم٘ ول اإلاخٛحراث في حهت واخضة  للمدوع ألاٌو   أي اعجباَها ولها اعجباَا موحبا م٘ هظا اإلادوع ًضٌ ٖلى أن 

  .  أي ول اإلاخٛحراث بكً ٖام جخُوع في هفـ ؤلاججاه facteur tailleاإلاغهبت ألاؾاؾُت ألاولى حكيل  

 باليظبت للمحوز الثاوي: 

في    لها كؿِ مً ألاهمُت في جمثُل مً الجموص الىلي و هي جمثل  وؿبت (% 10,018) وؿبت ًمثل هظا اإلادوع 

.  هظه اإلاخٛحراث لىناا يئُلت ٖلى ٖىـ اإلادوع ألاٌو

َاكت وػٍوث  مواص أولُت  مواص ههف مهىٗت  ججهحزاث ػعاُٖت    مواص ٚظاةُت جغجبِ اإلاخٛحراث الخالُت : 

 ئعجباَا ؾالبا يُٗفا م٘ هظا اإلادوع. واإلاواص الاؾتاالهُت ججهحزاث نىاُٖت

ا )أما باليؿبت إلاواص الخام فترجبِ   (0.846اعجباَا موحبا و كٍو

 باليظبت للمحوزًٍ ألاول والثاوي:

 هسلو ئلى ما ًلي:

ت مً اإلاخٛحراث وهي:   ججهحزاث َاكت وػٍوث  مواص أولُت  مواص ههف مهىٗت   مواص ٚظاةُت أن هىان مجمٖو

ا وموحبا م٘ اإلاٗلم  وول هظه اإلاخٛحراث  ػعاُٖت  ججهحزاث نىاُٖت واإلاواص الاؾتاالهُت مغجبُت اعجباَا كٍو

ً اإلادوعًٍ الخٔ الكيل ) للمخٛحر اإلاواص الخام فاعجباَ  باإلاٗلم نٛحر أله    باليؿبت(   أما III-2حؿاهم في جيٍو

ا  مً   (% 10,018)دوع الثاوي  وهظا ألازحر ال ًمثل ئال  خوالي م٘ اإلا  (0.846و موحبا )مغجبِ اعجباَا كٍو

 الجموص ؤلاحمالي.

أن  (III-2) هالخٔ مً زالٌ ؤلاخضازُاث ٖلى اإلادوعًٍ و الخمثُل البُاوي للمخٛحراث الظي ًٓهغ في الكيل عكم

بت مً بًٗها البٌٗ و هظا ما ًفؿغ بوحوص اعجباٍ كوي بُناا.  ول اإلاخٛحراث هامت و هي كٍغ
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     F1  ،F2على اإلاعلم  ألافساد  ثإحداثُا

 (05ئخضازُاث ألافغاص أهٓغ اإلالخم عكم ) (III-5) :زكم الجدول 

 اإلاحوز ألاول  الظىواث
اإلاحوز 

 الثاوي
 اإلاحوز الثاوي اإلاحوز ألاول  الظىواث 

1992 -2,867 -1,072  2005 -0,756 0,449 

1993 -2,858 -1,139  2006 -0,702 0,638 

1994 -2,356 0,321  2007 0,212 1,957 

1995 -2,241 -0,666  2008 0,655 0,633 

1996 -2,378 -0,869  2009 0,836 0,011 

1997 -2,195 0,124  2010 1,349 0,015 

1998 -2,186 -0,367  2011 2,147 -0,097 

1999 -1,730 1,566  2012 3,231 -1,049 

2000 -1,497 2,152  2013 3,957 -0,922 

2001 -1,607 0,353  2014 4,595 -0,386 

2002 -1,588 -0,879  2015 5,428 -0,031 

2003 -1,468 -0,818  2016 5,094 0,557 

2004 -1,076 -0,478 
 :مً ئٖضاص الُالب اإلاطدز          

 

 الخمثُل البُاوي لألفساد. :(III-3)الشكل 

 

 :مً ئٖضاص الُالب اإلاطدز          
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 جحلُل الىخائج:

   ٌ ً اإلاداوع  والجضاٌو الخانت بمؿاهمت ألافغاص  (III-3)عكم الكيل  و  (III-5)عكم  مً زالٌ الجضو  lesفي جيٍو

contributions des individus %  ( هالخٔ ما ًلي:06اهٓغ اإلالخم ) 

اث.  جفاوث وؿب اإلاؿاهمت في حكىُل اإلادوعًٍ ألاٌو و الثاوي خُث جٓهغ لىا ٖضة مجمٖو

ت ألاولى: و اإلاخيوهت مً ألافغاص       مغجبُت اعجباَا ؾالبا م٘ اإلادوع ألاٌو خُث  1998ختى  1992اإلاجمٖو

ت مً ألافغاص وؿبت  مً حموص اإلادوع ألاٌو هما جغجبِ اعجباَا ؾالبا يُٗفا م٘ % 25.25جفؿغ هظه اإلاجمٖو

 %. 19.46اإلادوع الثاوي ئط حؿاهم في حموص اإلادوع الثاوي بيؿبت 

ت الثاهُت: و اإلاخيوهت مً الفغصًً       ا موحبا م٘ اإلادوع الثاوي   2000 و 1999اإلاجمٖو ًٓهغان اعجباَا كٍو

ً اإلادوع الثاوي.   %35.35خُث ٌؿاهمان بيؿبت   في جيٍو

ت الثالثت: و اإلاخيوهت مً ألافغاص       ممثلت بكيل يُٗف ٖلى اإلاٗلم هما جبِى   2006ختى  2001اإلاجمٖو

هم ما ًلاعب ؤلاخضازُا مً حموص  % 12مً حموص اإلادوع ألاٌو و وؿبت  % 5.67ث خُث ًفؿغون في مجمٖو

 اإلادوع الثاوي .

ا موحبا م٘ اإلادوع الثاوي ئط ٌؿاهم في حموص هظا اإلادوع بيؿبت   2007الفغص         %.19.11ًغجبِ اعجباَا كٍو

ت الغابٗت: و اإلاخيوهت مً ألافغاص  ممثلت بكيل يُٗف ٖلى اإلاٗلم هما جبِى   2011ختى  2008اإلاجمٖو

هم ما ًلاعب مً  %2.05مً حموص اإلادوع ألاٌو و وؿبت  % 4.5 وؿبت ؤلاخضازُاث خُث ًفؿغون في مجمٖو

 حموص اإلادوع الثاوي .

ت الخامؿت: و اإلاخيوهت مً ألافغاص       ممثلت بكيل حُض ٖلى اإلاٗلم خُث جفؿغ  2016ختى  2012اإلاجمٖو

ت م ت ما ًلاعب% 61.04ً ألافغاص وؿبت هظه اإلاجمٖو  مً حموص اإلادوع ألاٌو في خحن ًفؿغ أفغاص هظه اإلاجمٖو

 مً حموص اإلادوع الثاوي.  %12.03

خُث أن ألافغاص              F1   F2وؿدىج بكيل ٖام أن ألافغاص ممثلت بكيل ملبوٌ ٖلى اإلاٗلم طو اإلادوعًٍ      

ً اإلادوع ألاٌو الظي ًمثل(  حؿاهم 2016 2015 2014 2013 2012) مً  %83.575بكيل حُض في جيٍو

ً اإلادوع الثاوي 2007 2000 1999الجموص الىلي. بِىما ألافغاص ) الظي ال ًمثل  ( حؿاهم بكيل حُض في جيٍو

      .مً الجموص الىلي  %10.018ؾوى 
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 F1   F2 إلاعلما  : الخمثُل البُاوي لألفساد واإلاخغيراث معا في(III-4)الشكل 

 

 :مً ئٖضاص الُالب اإلاطدز          

أٖاله أن ألافغاص جخوػٕ ٖلى ٌَو اإلادوع ألاٌو مً الِؿاع ئلى الُمحن في ٖضة  (III-4)هالخٔ مً الكيل      

اث )مغاخل( فاإلاغخلت ألاولى و اإلاخمثلت في ألافغاص مً  و التي جٓهغ بُٗضة ًٖ اإلاخٛحراث  2001ختى  1992مجمٖو

ت.   ئط جمحزث هظه اإلاغخلت بخُوع يُٗف للواعصاث الجؼاةٍغ

ت جمحزث 2006ختى  2002ألافغاص مً  اإلاغخلت الثاهُت والتي جًم -    .بخُوع مخوؾِ للواعصاث الجؼاةٍغ

 ول جخمحز باعجباٍ كوي م٘ 2011  2010  2009  2008  2007اإلاغخلت الثالثت و اإلاخيوهت مً ألافغاص  -  

 وهظا ما ًفؿغ الخُوع اللوي واإلاؿخمغ للواعصاث في هظه الؿىواث. 2008و 2007اإلاخٛحراث زانت الفغصًً 

ت زانت  2016ختى  2012اإلاغخلت الغابٗت و اإلاخيوهت مً ألافغاص  -   جمحزث بخُوع يُٗف للواعصاث الجؼاةٍغ

 أًً جغاحٗذ كُمت الواعصاث. 2016ؾىت 
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لت اإلاؿلب الثاوي:   الوازداث  محدداث على ألاطاطُتاإلاسكباث بخحلُل الجؿبُم ؾٍس

ل أصى ئلى الىخاةج  XL-Stat الخدلُل باإلاغهباث ألاؾاؾُت ٖلى هظه اإلاُُٗاث باؾخٗماٌ بغهامج  تئن جُبُم ٍَغ

 الخالُت:

ت للمخغيراث III-6الجدول زكم)  (: 07 )أهٓغ اإلالخم عكم(: اإلاخوطؿاث و الاهحسافاث اإلاعُاٍز

 

 

 

 

 

 
 

 

 :مً ئٖضاص الُالب اإلاطدز          

 

ت للمخٛحراث هالخٔ أن مٗخبرة          اإلاخٛحراثخوؾُاث مول  مً زالٌ حضٌو اإلاخوؾُاث و الاهدغافاث اإلاُٗاٍع

 و هامت.
      

   مطفوفـت الازجبـاؽ:

 مهفوفـت الاعجباٍ (:III-7الجدول زكم )

 اإلاخغيراث
  الوازداث

 الكلُت

الىاجج 

الداخلي 

 الخام

 

 طعس الىفـ طعس الطسف
معدل 

 الخغؿُت

 0,312- 0,762 0,718 0,983 1 الكلُت  الوازداث

 0,160- 0,848 0,730 1 0,983 الىاجج الداخلي الخام

 0,036 0,432 1 0,730 0,718 طعس الطسف

 0,157 1 0,432 0,848 0,762 طعس الىفـ

 1 0,157 0,036 0,160- 0,312- معدل الخغؿُت

 :مً ئٖضاص الُالب اإلاطدز          

 

 اإلاخغيراث الاهحساف اإلاعُازي  اإلاخوطـ

 اليلُت  الواعصاث 1667649,062 1933404,356

 الىاجج الضازلي الخام 5768108,353 7953741,148

 ؾٗغ الهغف 20,076 67,782

 ؾٗغ الىفِ 34,679 50,139

 مٗضٌ الخُُٛت 51,134 151,910
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 :مً مهفوفت ؤلاعجباٍ هالخٔ أن  

ؾٗغ و ( 0,983الىاجج الضازلي الخام ) ول مً اإلاخٛحراث اعجباٍ كوي موحب م٘ ًغجبِاإلاخٛحر الواعصاث اليلُت  -

ت بحن (0,762و ؾٗغ الىفِ ) (0,718الهغف )        و هظه اإلاخٛحراث  الواعصاث  و هظا ًضٌ ٖلى وحوص ٖالكت كٍو

              مٗضٌ الخُُٛتو التي حٗخبر همدضصاث لها   هما ًغجبِ هظلً اعجباَا ؾالبا صون اإلاخوؾِ م٘ اإلاخٛحر  

   وهظا ما ؾىثبخ  في الضعاؾت اللُاؾُت في اإلابدث الثاوي.(0,312-)

 ؾٗغ الهغف( و 0,848) ؾٗغ الىفِر مغجبِ اعجباٍ كوي موحب م٘ اإلاخٛح الىاجج الضازلي الخاماإلاخٛحر  -

(0,730. ) 

ً جغ ً -  .(0,432فُما بُناا بـ) اعجباٍ موحب ؾٗغ الىفِ الهغف و ؾٗغ بِ اإلاخٛحًر

 م٘ حمُ٘ اإلاخٛحراث.ؾالبا يُٗفا اعجباَا  اإلاخٛحر مٗضٌ الخُُٛت ًٓهغ  -

 

 :و وظب الجمود اللُم الراجُت

   اللُم الظاجُت(: III-8الجدول زكم )

         

 :مً ئٖضاص الُالب اإلاطدز          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاحوز 

 ألاول 

F1 

 اإلاحوز 

 الثاوي

F2 

 اإلاحوز 

 الثالث

F3 

 اإلاحوز 

 السابع

F4 

اإلاحوز 

 الخامع

F5 

 0,002 0,036 0,570 1,117 3,275 اللُم الراجُت

ت  0,040 0,727 11,396 22,331 65,506 اليظبت اإلاٍؤ

ت  اليظبت اإلاٍؤ

 اإلاخطاعدة
65,506 87,837 99,233 99,960 100,000 
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 (: الخمثُل البُاوي لللُم الراجُتIII-5الشكل زكم )

 
 XL-Stat  : بغهامجاإلاطدز

 ًمىً اؾخيخاج ما ًلي: (III-5)و الكيل عكم    (III-8)مً زالٌ الجضٌو عكم 

  أما اإلادوع مً الجموص الىلي 65,506%اإلادوع الٗاملي ألاٌو أو اإلاغهبت ألاؾاؾُت ألاولى جمثل خوالي كُمت 

الجموص الىلي فخيون وؿبت  مً 22,331%الٗاملي الثاوي أو اإلاغهبت ألاؾاؾُت الثاهُت  جمثل خوالي كُمت 

مً كُمت الجموص 87,837%طو اإلادوعًٍ ألاٌو و الثاوي حؿاوي    الخمثُل ٖلى اإلاٗلم الكٗاعي في الفًاء 

ُاء نوعة واضخت لسخابت الىلِ ٖلى اإلادوع ألاٌو و الثاوي خُث وؿبت يُإ  الىلي  و هظه اليؿبت وافُت إٖل

          بيؿبت هبحرة  لهظا هىخفي بخمثُل اإلاخٛحراث ٖلى مٗلم مخٗامض  جإزغ ٖلى جدلُلىا ؤلاكخهاصيال اإلاٗلوماث 

 .طو بٗضًًو مخجاوـ 

 : F2و  F1الخعلُم على اإلاحوزًٍ اإلاأخوذًً 

 (08: أهٓغ اإلالخم عكم ) F1  ،F2اإلاخغيراث على اإلاعلم  إحداثُاث

 اإلاخٛحراث ئخضازُاث (:III-9الجدول زكم )

 اإلاخغيراث اإلاحوز  ألاول  اإلاحوز  الثاوي

 اليلُت  الواعصاث 0,976 0,188-

 الىاجج الضازلي الخام 0,995 0,027-

 ؾٗغ الهغف 0,784 0,109

 ؾٗغ الىفِ 0,837 0,307

 مٗضٌ الخُُٛت 0,134- 0,987

 :مً ئٖضاص الُالب اإلاطدز          
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 (: الخمثُل البُاوي للمخغيراث.III-6الشكل زكم)

 
 XL-Stat  : بغهامجاإلاطدز

 

 جحلُل الىخائج:

 باليظبت للمحوز ألاول:

هظا ت و هظا ما ًفؿغ وؿب مٗضٌ الخُُٛتما ٖضا اإلاخٛحر  اخضازُاث موحبتب ممثلت اإلاخٛحراث ول هالخٔ أن -

 (.65,506%في جفؿحر هظه اإلاخٛحراث ) اإلادوع الىبحرة

ا و موحبا  وأكواها اعجباَا هو اإلاخٛحر اإلاخمثل في  تاإلاخٛحراث مغجبُ مٗٓم -  الىاجج الضازلي الخاماعجباَا كٍو

        (0,784) ؾٗغ الهغف مخٛحر(   0,837) ؾٗغ الىفِ(  مخٛحر 0,976) اليلُت  الواعصاث زم ًلُ  مخٛحر( 0.995)

ٌ و بالخالي ٌٗخبر اإلادوع   اإلادوع ألامثل لخفؿحر هظه اإلاخٛحراث. ألاو

 (.0,134-هظا اإلادوع ) م٘ؾالبا يُٗفا اعجباَا  اإلاخٛحر مٗضٌ الخُُٛت ًغجبِهما 

 باليظبت للمحوز الثاوي:

هظه اإلاخٛحراث   يُٗفت  في جمثُل مً الجموص الىلي و هي جمثل  وؿبت (22,331%) وؿبت ًمثل هظا اإلادوع  

.  ٖلى ٖىـ اإلادوع ألاٌو

ا م٘ هظا اإلادوع ) اعجباَا اإلاخٛحر مٗضٌ الخُُٛت ًغجبِ - ( وهو ممثل بهفت حُضة ٖلى هظا 0,987موحبا كٍو

 اإلادوع.

 هظا اإلادوع. اعجباَا يُٗفا ؾالبا م٘ الىاجج الضازلي الخامو  اليلُت الواعصاثجغجبِ اإلاخٛحراث  -

 هظا اإلادوع. اعجباَا يُٗفا موحبا م٘ ؾٗغ الىفِ و ؾٗغ الهغف جغجبِ اإلاخٛحراث -
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 ألاول والثاوي:باليظبت للمحوزًٍ 

ا  ؾٗغ الىفِ و ؾٗغ الهغف  الىاجج الضازلي  اليلُت الواعصاثهالخٔ أن اإلاخٛحراث  مغجبُت اعجباَا كٍو

ىخُث مً الجموص الىلي  (65,506%وؿبت )اإلادوع ألاٌو و الظي ًمثل م٘ وموحبا    وبالخالي حؿاهم في جيٍو

ا م٘ اإلادوع الثاوي  اعجباَاًغجبِ   الخُُٛتمٗضٌ م  أما اإلاخٛحر اإلاٗلفهي جمثل جمثُال حُضا ٖلى  موحبا كٍو

 .مً الجموص الىلي (22,331%) وؿبتًمثل الظي 
 

     F1  ،F2على اإلاعلم  ألافساد  ثإحداثُا

 (09ئخضازُاث ألافغاص أهٓغ اإلالخم عكم )(III-10): زكم الجدول 

 اإلاحوز ألاول  الظىواث
اإلاحوز 

 الثاوي
 الثاوي اإلاحوز  اإلاحوز ألاول  الظىواث 

1992 -2,691 -0,682  2005 -0,113 1,556 

1993 -2,595 -0,945  2006 0,099 2,126 

1994 -2,253 -1,313  2007 0,405 1,483 

1995 -1,853 -1,224  2008 1,033 1,172 

1996 -1,667 -0,191  2009 0,829 -0,627 

1997 -1,624 -0,025  2010 1,321 0,006 

1998 -1,596 -1,038  2011 2,091 0,597 

1999 -1,341 -0,383  2012 2,503 0,240 

2000 -1,043 1,650  2013 2,758 -0,306 

2001 -0,946 0,754  2014 2,818 -0,256 

2002 -0,737 0,066  2015 2,801 -1,780 

2003 -0,671 0,535  2016 2,951 -1,900 

2004 -0,480 0,483 
 :مً ئٖضاص الُالب اإلاطدز          
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 الخمثُل البُاوي لألفساد. :(III-7)الشكل 

 

 XL-Stat  : بغهامجاإلاطدز
 

 جحلُل الىخائج:

   ٌ ً اإلاداوع                     والجضاٌو الخانت بمؿاهمت ألافغاص (III-7) عكم الكيلو  (III-10) عكم مً زالٌ الجضو في جيٍو

les contributions des individus %  ( هالخٔ 10اهٓغ اإلالخم )اث واألحي  :أن ألافغاص جخوػٕ في قيل مجمٖو

ً اإلادوع ألاٌو بيؿبت   1998و   1995ختى  1992مً  )الؿىواث( ألافغاص -  هما  % 30.57حؿاهم في جيٍو

ً اإلادوع الثاوي  بيؿبت  .20.26%  حؿاهم في جيٍو

         ٖلى اإلاٗلم طو اإلادوعًٍ يُٗفممثلت بكيل  2004و  2003 2002 2001 1999 1997 1996 ألافغاص -

F1   F2   هم ما ًلاعب ٌ  % 11.39  وؿبت خُث ًفؿغون في مجمٖو مً  04.57%  وؿبتو  مً حموص اإلادوع ألاو

 حموص اإلادوع الثاوي .

ًبكيل هبحر    2000و الفغص  2007ختى  2005حؿاهم ألافغاص مً  -  أما  32.75% اإلادوع الثاوي  بيؿبت في جيٍو

 ٌ  .% 00.80 فهي يُٗفت حضا اإلادوع ألاو

ً اإلادوع ألاٌو بيؿبت  2014ختى  2008ألافغاص مً  - ً اإلادوع أما مؿاهمتاا  % 36.25حؿاهم في جيٍو في جيٍو

 .  08.38%كلُلت وؿبتفهي  الثاوي

ً اإلادوع ألاٌو بيؿبت ئط ٌؿاهمان  بكيل حُض ٖلى اإلاٗلم حنممثل 2016و  2015الفغصًً  - و  % 20.21في جيٍو

ً اإلادوع الثاوي  بيؿبتٌؿاهمان   .  24.27% في جيٍو
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 F1   F2 إلاعلما  : الخمثُل البُاوي لألفساد واإلاخغيراث معا في(III-8)الشكل

 

 XL-Stat  : بغهامجاإلاطدز

 مً الكيل أٖاله هسلو ئلى ما ًلي:

جل٘ في حهت الُمحن مً اإلادوع ألاٌو و هي أكغب مً  مٗضٌ الخُُٛت هالخٔ أن ول  اإلاخٛحراث ما ٖضا مخٛحر  -

ت   ً اإلادوع ألاٌو بيؿبت التيو ( 2014ختى  2009 )ألافغاصمجمٖو وهظا ما ًفؿغ   حُضة  حؿاهم في جيٍو

اصة الىاجج أًً قهض ك 2008الخُوع اإلالخّو زالٌ هظه الفترة زانت ؾٗغ البتروٌ ؾىت  ُت أصث ئلى ٍػ فؼة هٖو

 الضازلي الخام و الواعصاث اليلُت.

ألاهثر جفؿحرا للواعصاث و ًلُ  اإلاخٛحر ؾٗغ الهغف  هو اإلاخٛحرالىاجج الضازلي الخام  ًخطر لىا أن اإلاخٛحر هما -

خُث هظا الخلاعب مثل في الواعصاث بحن هظه اإلاخٛحراث واإلاخٛحر اإلاخ ؾبب في الخلاعب وهظا ما زم ؾٗغ البتروٌ.

. والظي ًإهض هظا أًًا اعجباٍ هظه اإلاخٛحراث م٘ اإلاٗلم ٖامت خُث هجض الترابِ بُناا الاعجباًٍفؿغ بضعحت 

 وبحن اإلادوع ألاٌو الظي ًمثل وؿبت هبحرة في جفؿحر اإلاٗلم.

ا م٘ الفغص )الؿىت( مٗضٌ الخُُٛت خٛحراإلاهالخٔ أن  - خُث قهض أٖلى كُمت ل   2006ًغجبِ اعجباَا كٍو

 زالٌ هظه الؿىت.  %255.30كضعث ب 
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 .دالت الوازداثس ـــــــجلدً اإلابحث الثاوي:

لواعصاث الجؼاةغ ؤلاحمالُت   2016-1992جخًمً صعاؾدىا جلضًغ لضالت الواعصاث  في الفترة اإلامخضة مً           

اعجمُت  يوالت بحن  تض مً ئًجاص نُٛت ئحمالُت للٗالكولخدضًض الكيل الٗام لهظا الىموطج الب(1)حٗخبر صالت لٚو

 هظه اإلاخٛحراث.

ف باإلاخغيراث.  اإلاؿلب ألاول:الخعٍس

 اإلاخغيراث الداخلُت:-1

ٌ  ًخم التي الخضماث أو الؿل٘ مجمٕو بأناا خُث حٗغف الواعصاث : صالت الواعصاث  الضولت مً ٖلهاا الخهو

               اإلاؿخوعصة الضولت في اإلاؿتالىحن اخخُاحاث حُُٛت بُناا مً مُٗىت أٚغاى لخدلُم هلضي هٓحر ملابل ألاحىبُت

     وهغمؼ ل  بـ 

 الخازحُت: اإلاخغيراث -2

ؾٗغ الضازلي الخام  الىاجج  جخأزغ صالت الواعصاث بٗضة بمخٛحراث خؿب اإلاسخهحن وأهم هظه اإلاخٛحراث:         

 الهغف   ؾٗغ الىفِ و مٗضٌ الخُُٛت وبالخالي فاإلاخٛحراث الخاعحُت في هموطحىا هظا هي:

ؤلاهخاج مًافا ئلهاا  لفغوٕ اإلاًافت اللُم ؤلاهخاج ٖلى أه  مجمٕو مىٓوع  الىاجج الضازلي الخام: ٌٗغف مً

     وهغمؼ ل  بـ الواعصاث ٖلى والغؾوم اإلاًافت وهظلً الخلوق  اللُمت ٖلى الغؾم

يي  وهظا لالعجباٍ  ؾٗغ الهغف: ئن ؾٗغ الهغف اإلاٗخمض هو اإلاٗضٌ اإلاخوؾِ ألؾٗاع الهغف بالضوالع ألامٍغ

يي بؿبب الٗاةضاث البترولُت  وهغمؼ ل  بـ  جي بالضوالع ألامٍغ      الكضًض لالكخهاص الَو

يي وهغمؼ ل  بـ  للىفِ الخلُلُت ألاؾٗاع  ؾٗغ الىفِ:    الخام بالضوالع ألامٍغ

اث واعصاث هظا البلض  مٗضٌ الخُُٛت:  مٗضٌ الخُُٛت لبلض ما هو مضى حُُٛت ئًغاصاث الهاصعاث إلاضفٖو

دؿب    وهغمؼ ل  بـ  100×ًلي: مٗضٌ الخُُٛت =)كُمت الهاصعاث/ كُمت الواعصاث(  هما اإلاٗضٌ هظا ٍو

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 j.marc fantaine : reforme du commerce extérieur et politique de développement .1
ere

 edition.p :265.  
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 : الدزاطتالشكل العام لىموذج  -3

 ًيون الكيل الٗام للىموطج اإلالترح والخالي:

                                     
 

 .2016ئلى ٚاًت  1992ًمثل عكم اإلاكاهضاث وهو ٌٗبر ًٖ ؾىواث فترة الضعاؾت مً   iخُث: 

خم كُمت الواعصاث: ًمثل      اٍع  (   )   لٚو

خم كُمت الىاجج الضازلي: ًمثل     اٍع  (   )   الخام لٚو

خم : ًمثل     اٍع  (   )   الهغفؾٗغ لٚو

خم : ًمثل     اٍع  (  )   ؾٗغ الىفِلٚو

خم مٗضٌ الخُُٛت  : ًمثل     اٍع  (  )  لٚو
 

 .الدزاطت هموذججلدًس  اإلاؿلب الثاوي:

لت  باؾخٗماٌ                         بضاللت اإلاخٛحراث اإلافؿغةٖىض جلضًغها لضالت الواعصاث         ٍَغ

 ( : 11)   هما ًوضخها اإلالخم عكم جدهلىا ٖلى الىخاةج الخالُت Eviewsباإلؾخٗاهت ببرهامج  اإلاغبٗاث الهٛغى و

                                             

(    )      (    )       (    )          (    )       (     ) 

 

                          
                                                 

 

 : للىموذج يــــــــــؤلاحطائ مــــــــــــــــالخلُُ -1

ت:   ت الخفظيًر  اإلاعىٍو

ت حضا أي   ضٌ ٖلى أنج             الخدضًض كُمت مٗامللضًىا    ت إلاٗاصلت الاهدضاع كٍو اللضعة الخفؿحًر

  أما الباقي والظي ًمثل خوالي أكل مً   %99بيؿبت  (  )الخاب٘ جفؿغ اإلاخٛحر  (  ) اإلاخٛحراث اإلاؿخللتأن 

 الٗكواةُت. اإلاخٛحرة يمً وجضزل أزغى  بٗوامل مفؿغ % 01
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 ت للىموذج:ــــــــــــــت الجصئُــــــــــــاإلاعىٍو

(  )     الجضولُت  student   لضًىا كُمت ت            %5ٖىض مؿخوى مٗىٍو

ت        |  : وون ؤلاخهاةُت اإلادؿوبت  ̂ ازخباع مٗىٍو
 | فان اإلاٗلمت اإلالضعة        أهبر مً      

ا ٖلى الهفغ أي أن ملضاع الثابذ  ا ٖلى الهفغ.مسخلف جسخلف مٗىٍو  مٗىٍو

ت        | : وون ؤلاخهاةُت اإلادؿوبت  ̂ ازخباع مٗىٍو
 | فان اإلاٗلمت اإلالضعة        أهبر مً      

ا ٖلى الهفغ.  جسخلف مٗىٍو

ت        | : وون ؤلاخهاةُت اإلادؿوبت  ̂ ازخباع مٗىٍو
 | فان اإلاٗلمت اإلالضعة       أهبر مً        

ا ٖلى الهفغ.  جسخلف مٗىٍو

ت        |  : وون ؤلاخهاةُت اإلادؿوبت  ̂ ازخباع مٗىٍو
 | فان اإلاٗلمت اإلالضعة     أهبر مً      

ا ٖلى الهفغ.جسخلف   مٗىٍو

ت        | : وون ؤلاخهاةُت اإلادؿوبت  ̂ ازخباع مٗىٍو
 | فان اإلاٗلمت اإلالضعة      أهبر مً        

ا ٖلى الهفغ  .جسخلف مٗىٍو

 

 ت للىموذج:ـــــــــــت الكلُـــــــــــــاإلاعىٍو

  Fisher ازخباع  باؾخسضام

(    )       اإلاجضولت Fisher كُمتم٘              اإلادؿوبت Fisher بملاعهت كُمت  

      

ا ًٖ الهفغ أي اإلاخٛحراث اإلافؿغة         هجض أن:  لُ  فان مٗالم الىموطج هيل جسخلف مٗىٍو  لها ٖو

 .ٖلى الواعصاث مٗىوي  أزغ

 

 :Durbin-Watsonخخباز ا

}      هجض   Durbin-Watsonمً حضٌو اللُم الخغحت لـ 
        
        

 

  DW= 1,57هما لضًىا كُمت  

                 أي               خُث جل٘ في مىُلت
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 وهي مىُلت للكً في وحوص اعجباٍ طاحي بحن ألازُاء.

 خُث ٌؿمذ للىكف ًٖ ؤلاعجبـاٍ طاحي بحن ألازُاء : Breusch –Godfrey Correlation LM Serial خخبازا

 ( )  وملاعهخ  م٘ ازخباع       مً الضعحت الثاهُت 

 

{
         
       

 

 ال ًوحض ئعجبـاٍ طاحي بحن ألازُاء:     

 ًوحض ئعجبـاٍ طاحي بحن ألازُاء:     

 

}               ( هجض أن:12مً اإلالخم عكم )
       
  ( )       

 

( )     أي: وحوص  اعجباٍ بحن التي حكحر ئلى ٖضم و      ومى  هلبل الفغيُت               

  ألازُاء.

 :دزاطت ججاوع جباًً ألاخؿاء

ئط ٌٗخبر مً أخؿً ؤلازخباعاث خُث هجض كُمت  ARCHمً أحل صعاؾت ججاوـ جباًً ألازُاء وؿخٗمل ازخباع 

غاهج   خُث:  ( )  وهلاعه  م٘          مًاٖف اٚل

  n ًمثل ٖضص اإلاكاهضاث : 

 : مٗامل الخدضًض   

{
    ( )   

   
    ( )   

      
                            

                ( هجض أن:13مً اإلالخم عكم )

( )  و           LM =0,29هجض أن كُمت  p=1مً أحل        

( )  و            LM =1,23هجض أن كُمت  p=2مً أحل        
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غاهج   pوهىظا مً أحل ول  وبالخالي هلبل  ( )  صوما أنٛغ مً كُمت   LMهجض أن كُمت مًاٖف اٚل

( )    الفغيُت    
 أي فغيُت ججاوـ جباًً ألازُاء.      

 

هجض  (14اإلالخم عكم )مً زالٌ مهفوفت ؤلاعجباٍ بحن اإلاخٛحراث  اإلاوضخت في ؤلازجباؽ الخؿي بين اإلاخغيراث:  

اإلاخٛحراث وبالخالي لِـ هىان اعجباٍ زُي بحن صوما أهبر مً مٗامالث ؤلاعجباٍ بحن             أن 

 اإلاخٛحراث.

 إخخباز الخوشَع الؿبُعي لبواقي الىموذج اإلالدز:

 ٖلى الفغيُت الخالُت: Jarque-Beraٌٗخمض ازخباع 

 جدب٘ كاهون الخوػَ٘ الُبُعي : البواقي     

 جدب٘ كاهون الخوػَ٘ الُبُعي : البواقي ال      

( )  أنٛغ مً كُمت   Jarque-Bera = 1,25( هالخٔ أن ئخهاةُت  15مً اإلالخم عكم ) و         

 بالخالي فالبواقي جخوػٕ جوػَٗا  َبُُٗا. 

 

 مً زالٌ الىخاةج الؿالفت الظهغ وؿخيخج أن الىموطج ملبٌو ئخهاةُا.

 :للىموذج الخلُُم ؤلاكخطادي -2

خمُت وأنلها صالت أؾُت  اٍع فمٗامالث اإلاخٛحراث اإلافؿغة للواعصاث جمثل مغوهاث حٗخبر صالت الواعصاث صالت لٚو

    هظه اإلاخٛحراث أي أه :
  

  
 
 

 
 

 اإلاخٛحر الخاب٘.:    خُث:

 اإلاخٛحراث اإلافؿغة.:            

 أن: هالخٔ الىخاةج زالٌمً 

    باليؿبت للواعصاث:     مغوهت  -1
الُغصًت بحن   مغوهت موحبت وهظا ما ًفؿغ الٗالكت           

حٛحر  ٖى  ًيخج ألازغى  اإلاخٛحراث ٛحر هظا ألازحر بوخضة واخضة م٘ زباثالواعصاث والىاجج الضازلي الخام أي ولما ح

 فهي الجؼاةغ خالت لىً مثل الىاخُت ؤلاكخهاصًت مً ملبولت الٗالكت ٚحرظه ه و       الواعصاث اليلُت بـ 
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 ٖملُاث ئلى ًضفٗها الظي اإلادغوكاث ألامغ ئهخاج ٖلى ٌٗخمض الظي الجؼاةغي  الاكخهاص لُبُٗت هٓغا ملبولت

 ألاحىبُت. الؿل٘ مً الؿيان خاحُاث لخلبُت ؤلاؾخحراص

    باليؿبت للواعصاث:     مغوهت  -2
مغوهت موحبت وهظا ما ًفؿغ الٗالكت الُغصًت بحن            

حٛحر  ٖى  ًيخج ألازغى  اإلاخٛحراث ة واخضة م٘ زباثٛحر هظا ألازحر بوخضالواعصاث وؾٗغ الهغف أي ولما ح

ٌ   وهظا       الواعصاث اليلُت بـ   ألاحىبُت الهغف أؾٗاع اعجفإ ئط أن الاكخهاصًتالىاخُت  مً ملبو

ىُت ملابل  الٗملت كُمت اهسفاى)  مً الؿل٘ و الخضماث الواعصاث ججٗل  الٗمالث ألاحىبُت( كُمت  اعجفإالَو

 .جيلفت أهثر

    باليؿبت للواعصاث:    مغوهت  -3
مغوهت موحبت وهظا ما ًفؿغ الٗالكت الُغصًت بحن           

حٛحر الواعصاث  ٖى  ًيخج ألازغى  اإلاخٛحراث ٛحر هظا ألازحر بوخضة واخضة م٘ زباثالواعصاث وؾٗغ الىفِ أي ولما ح

ٌٗخمض بكيل هبحر  الجؼاةغي  الاكخهاص زانت و أن الىاخُت ؤلاكخهاصًت مً ملبولت هي و       اليلُت بـ 

   .ٖلى الجباًت البترولُت

    باليؿبت للواعصاث:    مغوهت  -4
مغوهت ؾالبت  وهظا ما ًفؿغ الٗالكت الٗىؿُت بحن           

حٛحر  ٖى  ًيخج ألازغى  اإلاخٛحراث ٛحر هظا ألازحر بوخضة واخضة م٘ زباثالواعصاث ومٗضٌ الخُُٛت أي ولما ح

 الىاخُت ؤلاكخهاصًت. مً ملبولت هي و       الواعصاث اليلُت بـ 

 اإلافؿغة مىٗضمت جيون  واهذ ول اإلاخٛحراث ئطا ما خالت في أه  جضٌ ٖلى و التي     الثابذ حؿاوي  الخض كُمت

ت الواعصاث  .ملُون صًىاع      خضوص  ٖىض الجؼاةٍغ

 

 الكيل الخالي: ومً زالٌ الىخاةج الؿالفت ًىخب الىموطج  ٖلى

 

 

 

 

 

 

LIMP =3.176 +0.630*LPIB + 0.478*LTCH + 0.451*LPP - 0.522*LTC 
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 ل:ـــخالضـت الفط

لت الخدلُل باإلاغهباث ألاؾاؾُت ٖلى الواعصاث خؿب مجامُ٘ الاؾخٗماٌ بمٗغفت  مً زالٌ بحن لىاج جُبُم ٍَغ

ُت الواعصاث ألاهثر أهمُت و التي جمثلذ في مواص الخجهحز الهىاُٖت و هظلً اإلاواص ههف اإلاهىٗت  و هظا  هٖو

ت التي جدبٗها الجؼاةغ و التي جخُلب هظا الهىف مً الواعصاث  .هٓغا للؿُاؾت الخىمٍو

لت ٖلى    ؾٗغ الىاجج الضازلي الخامو اإلاخمثلت في  الواعصاثمدضصاث مً حهت أزغى ؾمذ لىا جُبُم الٍُغ

 بمٗغفت هٕو الٗالكت التي جغبِ الواعصاث م٘ هظه اإلادضصاث. الىفِ ؾٗغ الهغف و مٗضٌ الخُُٛت  

ت للواعصاث لُاؾُتهما مىىدىا الضعاؾت ال )مدضصاث  اإلاخٛحراثبأن  اإلالترح مً زالٌ الىموطج الجؼاةٍغ

ؾلون  فؿغ جؾٗغ الهغف و مٗضٌ الخُُٛت    ؾٗغ الىفِ إلاخمثلت في الىاجج الضازلي الخاماو  (الواعصاث

تالواعصاث   .الجؼاةٍغ
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 اتمة:ـــالخ
 

ت زالٌ الفترة   ٖىوان جدذ هو الظي اإلاويٕو هظا في خاولىا       صعاؾت جدلُلُت كُاؾُت للواعصاث الجؼاةٍغ

تؤلاإلاام  1992-2016  ؤلاقيالُت بهُاٚت كمىا ولهظامً خُث الخدلُل و مٗغفت اإلادضصاث  بالواعصاث الجؼاةٍغ

 ًلي: ما هي مدضصاث صالت الواعصاث في الجؼاةغ؟ هما حاءث والتي للبدث الٗامت اإلالضمت في ؾابلا هما طهغها

حن  ئلى زالزت فهٌو فهلحن البدث مويٕو هلؿم أن اعجأًىا ؤلاقيالُت و ٖلى يوء هظه  جُبُلي  وفهل هٍٓغ

ٌ  في جدضزىاخُث  اث اإلاخٗللت  الخاعحُت  بهفت ٖامت  و بكيل مسخهغ ًٖ كُإ الخجاعة الفهل ألاو و الىٍٓغ

ت  اإلاُبلت باا وهظلً  الؿُاؾاث  الضولُت.  الخجاعة مجاٌ في  الخجاٍع

 الؿُاؾت في الجؼاةغ خُث ٖغفذ الاؾخحراصجُوع ؾُاؾت    فخُغكىا فُ  ئلى الثاوي بالفهل ًخٗلم فُما أما

غ الثماهِىاث  ئلى و الؿبُٗىاث زالٌ الخام الاخخياع ٖضة حٛحراث مً  الاؾخحراصًت و 1994 ؾىت  مىظ الخام الخدٍغ

التي اهخهجتاا الجؼاةغ خُث أُٖذ هظه ؤلانالخاث مياهت أهبر للؿوق   الاكخهاصًتالظي جم يمً ؤلانالخاث 

الضولت للخجاعة الخاعحُت  بٛغى حصجُ٘ اإلاىافؿت و جوؾُ٘ هُاق جضزل  اخخياع و اللُإ الخام وهظا بالٛاء 

غ في البضاًت زالزت كُوص ضخمت  وهي  : كُوص  زاعحُت جخمثل  صًون  اللُإ الخام   هما  واحهذ ٖملُت الخدٍغ

 الظي الاحخماعي الخواػن  ٖضم في الاحخماعي اإلاخمثل بالٗغى  و اللُض هُيلُت مخٗللت  مغجفٗت  كُوص حض زاعحُت

 الٗمل. في باألزو ًٓهغ

ألاوعوبي ئط ٌٗخبر هظا ألازحر اإلامون  والاجداص الجؼاةغ بحن و جُغكىا هظلً في هظا الفهل ئلى اجفاق الكغاهت

ت مً جخضفم أٚلب الواعصاثألاٌو للجؼاةغ خُث  الاكخهاصي  خوالي بلٛذ ألاوعوبي ئط الاجداص بلضان الجؼاةٍغ

لٗضة أؾباب مناا اللغب الجٛغافي بحن الجؼاةغ        الاجفاقووان  هظا  2001ؾىت  الواعصاث ئحمالي مً % 59.23

بت الجؼاةغ في الاؾخفاصة مً اإلاؼاًا التي كض ًوفغها ٖلض  و صٌو ؤلاجداص و بالخالي جسفٌُ جيالُف الىلل و ٚع

اث.  الكغاهت ٖلى ول اإلاؿخٍو

للخجاعة و طلً مً زالٌ جلضًم  الٗاإلاُت ئلى اإلاىٓمت الاهًمامهما جدضزىا في هظا الفهل ًٖ ؾعي الجؼاةغ  ئلى 

ت و الويُٗت الاكخهاصًت   هما أبغػها اوٗياؾاث  ٖلى كُاٖاث  الاهًماممظهغة حكغح فهاا الؿُاؾت الخجاٍع

 الجؼاةغي بما فُ  كُإ الواعصاث. الاكخهاص

 والظي ًمثل الجاهب الخُبُلي للبدث جونلىا فُ  ئلى الىخاةج الخالُت : الثالث للفهل وباليؿبت

ت زالٌ فترة الضعاؾت : اإلاغخلت ألاولى جبضأ مً ؾىت  - ئلى ٚاًت  1992محزها مغخلخحن لخُوع الواعصاث الجؼاةٍغ

غ  1999ؾىت  م مً الخدٍغ  ملياتلع الفعليخُث جمحزث بلُم يُٗفت  للواعصاث اليلُت م٘ جُوع يُٗف بالٚغ
التي وان ًمغ باا و التي حٗوص  الاكخهاصي الاهىمافو هظا بؿبب خالت  1994الظي جم م٘ مُل٘ ؾىت  االسترياد

اعجفإ وؿبت الضًون و زضماث الضًون  جضهوع كُمت الضًىاع الجؼاةغي  اهسفاى أؾٗاع لٗضة أؾباب مناا 

 .الاكخهاصًتالىفِ هما جؼامىذ هظه اإلاغخلت بخضهوع الوي٘ ألامجي و الظي أزغ ؾلبا ٖلى الخىمُت 



ــــــــــاجمــــــــــــــــــــالخـ تــــــــــــــــــ  

79 
 

   مُاصًً في ٖضة الاكخهاصيمغخلت ؤلاوٗاف و هي  2016ئلى ٚاًت ؾىت  2000جبضأ مً ؾىت أما اإلاغخلت الثاهُت 

  خُث قهضث هظه أؾٗاع الىفِ و اعجفإألاحىبُت  الاؾدثماعاثو هظا بٗض جدؿً الوي٘ ألامجي و حلب 

ا للواعصاث اليلُت زانت واعصاث  مواص الخجهحز الهىاُٖت و هظلً اإلاواص ههف اإلاهىٗت و اإلاغخلت جُوعا ملخْو

ت التي جدبٗها الجؼاةغ و التي جخُل   هما ٖغفذ هظه  ب هظا الهىف مً الواعصاثهظا هٓغا للؿُاؾت الخىمٍو

جغاحٗا َفُفا و الظي وان ؾبب  الخضهوع اإلافاجئ ألؾٗاع الىفِ وؾُاؾت  2016اإلاغخلت في نااًتاا ؾىت 

 .الخلكف التي اهخهجتاا الجؼاةغ

ذ ٖلى الىموطج اإلالترح  - الواعصاث و اإلاخيون مً مخٛحر جاب٘ اإلامثل في  مً زالٌ الضعاؾت اللُاؾُت التي أحٍغ

ت و مخٛحراث مفؿغة لهظه الواعصاث و اإلاخمثلت في الىاجج الضازلي الخام  ؾٗغ الىفِ  ؾٗغ  اليلُت الجؼاةٍغ

م ت بالٚغ مً مسالفت  الهغف و مٗضٌ الخُُٛت جونلىا ئلى أن هظه اإلاخٛحراث حٗخبر مدضصاث للواعصاث الجؼاةٍغ

ت  هكا وطلً  اكخهاصاالجؼاةغي ئط ٌٗخبر  الاكخهاصًفؿغ بمحزة  ما وهظا الاكخهاصًتبٌٗ الىخاةج للىٍٓغ

يي  ؾٗغ الضوالع بخظبظباثو جأزغه بكيل هبحر   بأؾٗاع الىفِ  العجباَ    .ألامٍغ

 

 و مً زالٌ هظه الىخاةج ًمىً ئُٖاء حملت مً الخونُاث: 

  اصة ؤلا ا للخللُو مً اؾخحراص الؿل٘ زانت الٛظاةُت و ؾل٘ الخجهحز. هالٗمل ٖلى ٍػ  خاج هما و هٖو

 الاهسفاىزانت أزىاء  حُُٛت الواعصاث ئمياهُت جغكُت الهاصعاث زاعج اإلادغوكاث و طلً مً أحل 

 .2016و  2015و ؾىتي  1986ؾىت  اإلافاجئ ألؾٗاع الىفِ هأػمت

 مهاصع ٘   .لالؾخفاصة مً أؾٗاع اإلاواص اإلاؿخوعصة (الاكخهاصًحن)الكغواء  الاؾخحراص جىَو

  الٗمل بىفـ الٗملت في الخجاعة الخاعحُت ختى ال جواح  الجؼاةغ الفغق بحن الٗملخحن  زانت في خالت

ت  ألاوعصو  أمام الضوالع اهسفاى يي بالضوالع ملومت ألن أٚلب الهاصعاث الجؼاةٍغ أما الواعصاث ألامٍغ

ً  باألوعو ملومت ف  .اكخهاصيئط ٌٗخبر ؤلاجداص ألاوعبي أهم قٍغ

  اصة حجم الخباصٌ الخجاعي ٌ  م٘  ٍػ  .الٗغبُت الضو

 ت ً ئَاعاث وعف٘ مؿخوى الُض الٗاملت الجؼاةٍغ  .ئُٖاء أهمُت هبرى للبدور الٗلمُت   وجيٍو

  يغوعة الاؾترقاص بُغق الخدلُل ؤلاخهاتي و الىماطج الاكخهاصًت اللُاؾُت في بىاء الؿُاؾت

ت والاكخهاصًت   .الخجاٍع
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 اإلاساحع باللغت العسبُت:

 :الكخب 

 .1987أخمض حام٘  " الٗالكاث ؤلاكخهاصًت الضولُت" صاع الناًت الٗغبُت  اللاهغة    -

حوصة ٖبض الخالم  "الاكخهاص الضولي مً مؼاًا وؿبُت ئلى الخباصٌ اإلاخيافئ"  صاع الناًت الٗغبُت  الُبٗت  -

 .1992الغابٗت  

ت الضاع اللاهغة  ( 1 ٍ )"الخىُٓم و الخىٓحر بحن الخاعحُت الخجاعة " ٖفُفي  ؾامي خاجم -  اللبىاهُت  اإلاهٍغ

1991. 

 (.2000لليكغ   اإلاؿحرة صاع ٖمان  ( 1) )ٍ  "الخاعحُت الخجاعة " الكٍغف ٖلُان الٗهاع  عقاص -

اء أخمض ههغ " الٗالكاث ؤلاكخهاصًت الضولُت"  اللاهغة   -  .1966ػهٍغ

يب - ت" الضولُت " الفخذ  الاكخهاصًت الٗالكاث هللا  ٖوى خؿحن ٍػ  2002ؤلاؾىىضٍع

ت   - يب خؿحن ٖوى هللا   الٗالكاث الاكخهاصًت الضولُت "  الفخذ ؤلاؾىىضٍع  .2002ٍػ

ت اللبىاهُت   - ؾامي ٖفُفي خاجم   "مدايغاث في ئصاعة الخجاعة الخاعحُت "  الجؼء ألاٌو   الضاع اإلاهٍغ

1986. 

ت اللبىاهُت  ؾامي ٖفُفي خاجم   "مدايغاث في ئصاعة الخجاعة الخاعحُت"   الجؼء  - الثاوي   الضاع اإلاهٍغ

1986. 

 .1964   اللاهغة الثاهُت  الُبٗت   الضولُت" الخجاعة  " الىجاع ؾُٗض -

 ملضمت في الخجاعة الخاعحُت"  الناًت الٗغبُت   اللاهغة."نالح الضًً هامم    -

اث الجامُٗت  1يُاء مجُض اإلاوؾوي   "الٗوإلات واكخهاص الؿوق"   ٍ  -    صًوان اإلاُبٖو

 .2003الجؼاةغ 

اث صًوان  1   ٍ «الؿوق  واكخهاص الٗوإلات اإلاوؾوي  مجُض يُاء -  .2003 »الجؼاةغ   الجامُٗت اإلاُبٖو

اث الضولُت  الخجاعة ٖوى  مدمض َالب -  اإلاهغفُت  الضعاؾاث مٗهض مً بضٖم وكغ   ؾُاؾاث و هٍٓغ

 1995 ألاولى  الُبٗت

ت  لليكغ  الجضًضة الجامٗت صاع الضولُت"  ؤلاكخهاصًت  "الٗالكاث خكِل أخمض ٖاصٌ -  2000 ؤلاؾىىضٍع

ت الىُل الٗغبُت   اللاهغة   -  . 2003ٖاَف الؿُض  "الجاث و الٗالم الثالث"  مجمٖو

ت الثالث  الٗالم و الجاث الؿُض  ٖاَف -  .2003 اللاهغة    الٗغبُت الىُل مجمٖو

 .1975عحُت"  صاع الهىا للُباٖت   خوالي ٖبض الجابغ زالف  "اللُوص الجمغهُت و جُوع الخجاعة الخا -

 2001ٖبض الغخمان ٌؿغي أخمض  "الاكخهاصًاث الضولُت"  )اللاهغة  الضاع الجامُٗت للُب٘ و اليكغ   -

.) 

ت الخغة اإلاىاَم في الخهضًغ أحل مً ؤلاؾدثماع ئججاهاث الخمُض  ٖبض اإلاُلب ٖبض -  ْل في اإلاهٍغ

   21 اللغن  جدضًاث أهم   الخهضًغ و  ؤلاؾدثماع ئصاعة اإلاإجمغ في مضازلت الٗاإلاُت  ؤلاكخهاصًت الخدوالث

ت للٗلوم الؿاصاث أواصًمُت  .1996   أهخوبغ اللاهغة    ؤلاصاٍع
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ت في ْل  - ٖبض اإلاُلب ٖبض الخمُض " ئججاهاث ؤلاؾدثماع مً أحل الخهضًغ في اإلاىاَم الخغة اإلاهٍغ

 21الٗاإلاُت"  مضازلت في اإلاإجمغ ئصاعة ؤلاؾدثماع و  الخهضًغ   أهم جدضًاث اللغن  الخدوالث ؤلاكخهاصًت

ت   اللاهغة  أهخوبغ     .1996  أواصًمُت الؿاصاث للٗلوم ؤلاصاٍع

ت الىُل  - ٖبض اإلاُلب ٖبض الخمُض " الؿُاؾاث ؤلاكخهاصًت )جدلُل هلي("   الجؼء الثاوي  مجمٖو

 .2002الٗغبُت   اللاهغة  

اث وؾُاؾاث(" صاع اإلاؿحرة اليكغ و الخوػَ٘  ٖمان ٖلي ٖ - بض الفخاح أبو قغاع  "ؤلاكخهاص الضولي )هٍٓغ

 . 2007ألاعصن  الُبٗت ألاولى  

اث وؾُاؾاث(" صاع اإلاؿحرة اليكغ و الخوػَ٘  ٖمان  - ٖلي ٖبض الفخاح أبو قغاع  "ؤلاكخهاص الضولي )هٍٓغ

 . 2007ألاعصن  الُبٗت ألاولى  

 .1973مدمض ػوي الكافعي  "ملضمت الٗالكاث ؤلاكخهاصًت الضولُت"  صاع الناًت الٗغبُت   -

 .1985أؾاؾُاث ٖلم ؤلاكخهاص"  الضاع الجامُٗت  "مدموص ًووـ مدمض  ٖبض الىُٗم مدمض مباعن   -

  .1999مدموص ًووـ  "الاكخهاص الضولي"  صاع الناًت الٗغبُت  اللاهغة   -
 

 سطائل الجامعُت:ال

بوقاًب خؿِىت  "واك٘ و آفاق الخجاعة الخاعحُت في ْل الخدوالث اإلاٗانغة"  عؾالت ماحؿخحر   ولُت  -

 .2002الٗلوم الاكخهاصًت و ٖلوم الدؿُحر  حامٗت الجؼاةغ  

مدمض خكماوي  "الخجاعة الضولُت و الخىمُت الاكخهاصًت بالبالص الىامُت زالٌ ٖلض الثماهُيُاث"   -

 .1993الٗلوم الاكخهاصًت  حامٗت الجؼاةغ   عؾالت ماحؿخحر   مٗهض

 اإلاساطُم و اللواهين :

ىُت اإلاإؾؿت والاحخماعي  الاكخهاصي الضلُل: الجؼاةغ - -210 م1989 الجؼاةغ  وؤلاقهاع  لليكغ الَو

 .211م

ضة الغؾمُت  اجفاكُاث واجفاكاث صولُت  الٗضص  - ت الضًملغاَُت الكٗبُت  الجٍغ   31الجمهوعٍت الجؼاةٍغ

ل  30اإلاوافم  هـ1426عبُ٘ ألاٌو ٖام  21  الؿبذ 42الؿىت     اإلاُبٗت الغؾمُت  الجؼاةغ.2005أبٍغ

 1995 . هوفمبر 28 و 27 ببرقلوهت   مخوؾُي -ألاوعو اإلاإجمغ زالٌ ئكغاعه جم الظي البُان -

ش الهاصع الوػاعي  اللغاع -  م٘ الخضوصًت اإلالاًًت ججاعة مماعؾت لُغق  اإلادضص   1994 صٌؿمبر 14 بخاٍع

 ومالي. الىُجغ

ش 16 عكم اللغاع - ذ اإلاإؾـ   1994 صٌؿمبر 25 بخاٍع  الضٌو  بٌٗ مً اللاصمت للبًات٘ اإلاؿبم لخهٍغ

ش  الهاصع الخُبُلي اإلايكوع  ش الهاصع باللغاع الخام   1995 حاهفي 24  بخاٍع  1994 صٌؿمبر 25 بخاٍع

ش الهاصعة الخاعحُت الخجاعة ووػاعة ذ اإلاخٗللت 1995 فُفغي  13 بخاٍع  لالؾخحراص. اإلاؿبم بالخهٍغ

 .12/01/1995 في  12 عكم اإلايكوع  -
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ضة الغؾمُت عكم  -  .06/09/1988فياإلاإور  167-88   اإلاغؾوم1988لؿىت  36الجٍغ
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ت حظب 01اإلالخم زكم )  باإلالُون دًىاز حصائسي  اإلاجموعاث الظلعُت(: جؿوز الوازداث الجصائٍس

جي لئلخهاةُاثاإلاطدز  : الضًوان الَو

 

 

 

مجموع 

 الوازداث

مواد 

 اطتهالكُت

ججهيزاث 

 ضىاعُت

ججهيزاث 

 شزاعُت

مواد 

هطف 

 مطىعت

 مواد أولُت مواد خام
ؾاكت و 

وث  ٍش

مواد 

 غرائُت
 الظىواث

188547,1 25863,3 54851,2 1148,7 43347,5 1820,7 11899,3 2699,7 46916,7 1992 

205034,5 27885,9 59879,2 1291,9 48391,4 1586,8 12303,6 2908,3 50787,4 1993 

340142,4 40485,5 93193 1005 74124,2 6950,9 20127,8 2017,7 102238,3 1994 

513192,5 83502,6 140081,5 1963,2 113111,8 3547,9 34094,7 5608,3 131282,5 1995 

498325,5 56855,4 165534,7 2241,7 97929,6 2760,3 24515,5 6036,8 142451,5 1996 

501579,9 63186,9 163549,9 1236,1 90292,5 6350,2 22475,7 7629,6 146859 1997 

552358,7 77469,6 183290 2531 101162,5 4626,9 27103 7394,9 148780,8 1998 

610673 93015,3 214499,9 4832,1 103095,6 11660,5 19591,5 10247,9 153730,2 1999 

690425,7 104794,1 230963,6 6395,7 124573 13810,4 18386,6 9725 181777,3 2000 

764862,4 112701 264818,3 11983,7 143896,6 7462,6 29268,1 10707,9 184024,2 2001 

957039,8 131910,5 352501,7 11812,6 186183,1 3119,6 41569,2 11551,7 218391,4 2002 

1047441 163447,3 383509,4 9958,5 221100,7 3350,6 49996,2 8795 207283,7 2003 

1314400 200206,1 512186,5 11999,9 262313 4711,9 51471,3 12082,5 259428,6 2004 

1493645 227966,4 620175,1 11723,1 299932,8 8101,1 47002 15536,5 263207,8 2005 

1558541 218736,9 619446,4 6968,2 358387,2 8779 52448,7 17748,4 276026,2 2006 

1916829 260249,4 695517,9 10137 492874,5 13880,7 78013,6 22494,8 343661,3 2007 

2572033 283037,6 988340,8 11269,7 652452,7 9409,5 81115,6 38460 507947,5 2008 

2854805 335706,5 1210591 16926 738552,8 7262,4 79937,6 39861,5 425967,7 2009 

3011808 325985 1282234 25405,8 751436,3 7851,5 96987,2 71100,4 450807,5 2010 

3442502 380245,6 1323143 28195,7 778557 7925,4 121969,7 84777,4 717688,1 2011 

3904072 472217 1358311 25573,6 824361,8 7560,7 135091 384249,5 696707,6 2012 

4368548 594187,4 1581371 40320,7 897861,7 7989,6 138155,4 348147,8 760514,7 2013 

4719708 832629,8 1527698 52990,8 1035449 9083,8 143251,1 231946,1 886659,4 2014 

5193460 871562,1 1715281 66704,6 1208774 10722,6 145960 238684,2 935771,2 2015 

5115135 905872 1685102 54850 1256930 11777,7 158924,3 141420 900259 2016 



 

 

ٌ  جُوع اإلاإقغاث ؤلاكخهاصًت  (:02اإلالخم زكم )  اإلاؿخسضمت في الضعاؾت هما هو موضر في الجضو

 .2016-1992زالٌ الفترة 

 واثـــــــالظى
 الداخلي الىاججكُمت 

 الخام باإلالُون دًىاز

 معدل الخغؿُت

)الطادزاث 

  100/الوازداث( * 

(%) 

الظعس اإلاخوطـ 

الظىوي للىفـ 

كي  بالدوالز ألامٍس

 طعس الطسف

دج ملابل دوالز 

كي  امٍس

1992 1 074 695,80 132,07 16,00 21,87 

1993 1 189 724,90 116,83 17,80 23,35 

1994 1 487 403,60 95,35 16,30 35,03 

1995 2 004 994,70 97,13 17,60 47,65 

1996 2 570 028,90 148,66 21,70 54,75 

1997 2 780 168,00 157,85 19,50 57,68 

1998 2 830 490,70 106,61 12,70 58,74 

1999 3 238 197,50 137,64 17,80 66,57 

2000 4 123 513,90 240,03 28,50 75,26 

2001 4 227 113,10 193,54 24,80 77,26 

2002 4 522 773,30 156,86 25,50 79,68 

2003 5 252 321,10 181,59 29,30 77,39 

2004 6 149 116,70 177,83 38,66 72,06 

2005 7 561 984,30 229,07 54,64 73,36 

2006 8 514 838,80 255,30 65,85 72,65 

2007 9 366 562,20 219,85 74,95 69,38 

2008 11 090 022,20 198,09 98,32 64,58 

2009 10 034 255,00 117,26 62,25 72,63 

2010 12 049 493,00 143,89 80,20 74,39 

2011 14 588 531,90 164,20 112,90 72,85 

2012 16 208 698,40 147,66 111,00 77,55 

2013 16 650 180,60 121,38 109,50 79,38 

2014 17 242 544,80 130,21 100,20 80,56 

2015 16 591 875,30 67,04 53,10 100,46 

2016 17 494 000,00 61,80 44,40 109,47 
جي اإلاطدز  اإلاوك٘ ؤلالىترووي لبىً الجؼاةغ لئلخهاةُاث؛: الضًوان الَو

 



 

 

 (:03اإلالخم زكم )

 

 (:04اإلالخم زكم )

Coordonnées des variables : 
     

 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

 0,000 0,061- 0,070- 0,075- 0,025- 0,034- 0,029- 0,992 مواد غرائُت

وث  0,004 0,003- 0,011 0,017 0,045 0,486 0,271- 0,830 ؾاكت و ٍش

 0,001- 0,070 0,011- 0,078- 0,125- 0,018- 0,079- 0,983 مواد أولُت

 0,000 0,005 0,003- 0,002 0,018 0,138 0,846 0,515 مواد خام

مواد هطف 

 مطىعت
0,984 0,000 -0,119 -0,106 0,032 0,050 -0,015 0,051 

 0,010 0,027 0,059- 0,056 0,243 0,139- 0,065- 0,954 ججهيزاث شزاعُت

 0,037- 0,006- 0,010- 0,091 0,181- 0,062- 0,027- 0,976 ججهيزاث ضىاعُت

 0,026- 0,013- 0,093 0,039- 0,154 0,114- 0,016- 0,976 مواد اطتهالكُت

Statistiques descriptives : 
    

Variable Obs. 

Obs. avec 

données 

manquantes 

Obs. sans 

données 

manquantes 

Minimum Maximum Moyenne Ecart-type 

 25 0 25 مواد غرائُت
46916,70 935771,20 365566,78 285876,59 

وث  25 0 25 ؾاكت و ٍش
2017,70 384249,50 69273,28 111223,93 

 25 0 25 مواد أولُت
11899,30 158924,30 65666,35 48765,03 

 25 0 25 مواد خام
1586,80 13880,70 7284,13 3496,92 

مواد هطف 

 مطىعت
25 0 25 

43347,50 1256930,00 436203,65 392377,13 

ججهيزاث 

 شزاعُت
25 0 25 

1005,00 66704,60 16778,61 18553,81 

ججهيزاث 

 ضىاعُت
25 0 25 

54851,20 1715281,00 697042,78 585580,30 

 25 0 25 مواد اطتهالكُت
25863,30 905872,00 275588,77 266289,29 



 

 

 (:05اإلالخم زكم )

Coordonnées des Observations: 
    

Observation F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

1992 -2,867 -1,072 -0,067 0,178 0,085 0,094 -0,034 0,066 

1993 -2,858 -1,139 -0,090 0,171 0,082 0,094 -0,042 0,069 

1994 -2,356 0,321 0,248 0,141 -0,033 0,013 0,017 0,070 

1995 -2,241 -0,666 -0,064 0,029 -0,188 0,079 0,079 0,039 

1996 -2,378 -0,869 -0,093 0,040 -0,065 -0,011 -0,078 0,029 

1997 -2,195 0,124 0,195 0,086 -0,067 -0,004 -0,080 0,005 

1998 -2,186 -0,367 0,025 0,073 -0,087 0,009 -0,036 -0,007 

1999 -1,730 1,566 0,512 0,299 0,072 -0,046 -0,032 -0,024 

2000 -1,497 2,152 0,612 0,374 0,092 -0,097 -0,072 -0,001 

2001 -1,607 0,353 0,050 0,380 0,096 -0,174 0,056 0,025 

2002 -1,588 -0,879 -0,328 0,150 -0,015 -0,148 0,058 -0,015 

2003 -1,468 -0,818 -0,362 0,028 -0,100 0,005 0,151 -0,041 

2004 -1,076 -0,478 -0,355 0,020 -0,040 -0,030 0,058 -0,117 

2005 -0,756 0,449 -0,139 0,016 0,111 0,049 -0,012 -0,181 

2006 -0,702 0,638 -0,038 -0,235 -0,013 0,156 -0,038 -0,092 

2007 0,212 1,957 0,171 -0,337 -0,193 0,110 0,230 0,060 

2008 0,655 0,633 -0,244 -0,723 -0,128 -0,006 -0,249 0,067 

2009 0,836 0,011 -0,581 -0,689 0,335 0,208 -0,120 -0,010 

2010 1,349 0,015 -0,435 -0,557 0,402 -0,064 0,194 0,041 

2011 2,147 -0,097 -0,499 -0,646 -0,223 -0,477 -0,028 -0,006 

2012 3,231 -1,049 1,810 -0,425 -0,102 0,092 0,017 0,058 

2013 3,957 -0,922 1,150 -0,025 0,151 -0,052 0,041 -0,094 

2014 4,595 -0,386 -0,166 0,558 -0,185 0,063 -0,093 -0,095 

2015 5,428 -0,031 -0,359 0,818 0,219 -0,119 -0,046 0,116 

2016 5,094 0,557 -0,952 0,275 -0,208 0,254 0,059 0,038 

 

 

 



 

 

 (:06اإلالخم زكم )     

Contributions des observations (%): 
   

Observation F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

1992 4,919 5,737 0,058 0,871 1,114 1,791 0,467 3,631 

1993 4,886 6,480 0,107 0,810 1,041 1,786 0,697 3,939 

1994 3,321 0,513 0,805 0,548 0,165 0,036 0,110 4,093 

1995 3,005 2,216 0,054 0,024 5,442 1,249 2,549 1,247 

1996 3,383 3,769 0,113 0,045 0,650 0,023 2,476 0,679 

1997 2,882 0,076 0,494 0,202 0,684 0,003 2,573 0,022 

1998 2,858 0,672 0,008 0,147 1,178 0,016 0,517 0,042 

1999 1,790 12,244 3,412 2,474 0,805 0,429 0,410 0,480 

2000 1,340 23,107 4,886 3,853 1,306 1,885 2,121 0,000 

2001 1,545 0,622 0,033 3,979 1,420 6,129 1,247 0,526 

2002 1,508 3,855 1,404 0,621 0,035 4,403 1,361 0,181 

2003 1,289 3,340 1,710 0,022 1,531 0,005 9,219 1,378 

2004 0,692 1,140 1,640 0,011 0,247 0,176 1,372 11,424 

2005 0,342 1,004 0,252 0,007 1,881 0,490 0,054 27,220 

2006 0,295 2,029 0,019 1,529 0,026 4,902 0,595 6,961 

2007 0,027 19,112 0,381 3,128 5,711 2,448 21,296 2,998 

2008 0,257 2,000 0,774 14,409 2,505 0,007 24,992 3,726 

2009 0,418 0,001 4,404 13,113 17,278 8,682 5,818 0,077 

2010 1,089 0,001 2,464 8,546 24,927 0,822 15,219 1,370 

2011 2,758 0,047 3,248 11,511 7,648 45,834 0,325 0,030 

2012 6,247 5,489 42,673 4,973 1,594 1,712 0,121 2,776 

2013 9,367 4,247 17,226 0,018 3,517 0,541 0,673 7,390 

2014 12,629 0,744 0,360 8,597 5,251 0,802 3,509 7,489 

2015 17,627 0,005 1,681 18,477 7,364 2,836 0,856 11,116 

2016 15,526 1,550 11,796 2,084 6,680 12,992 1,419 1,204 

 

 

 

 



 

 

 (:07اإلالخم زكم )     

Statistiques descriptives : 

Variable Obs 

Obs. avec 

données 

manquantes 

Obs. sans 

données 

manquantes 

Minimum Maximum Moyenne Ecart-type 

 
25 0 25 188547,100 5193460,000 1933404,356 1667649,062 

 
25 0 25 1074695,800 17494000,000 7953741,148 5768108,353 

 
25 0 25 21,872 109,470 67,782 20,076 

 
25 0 25 12,700 112,900 50,139 34,679 

 
25 0 25 61,804 255,303 151,910 51,134 

 

 (08اإلالخم زكم )

Coordonnées des variables : 
     

 

 
F1 F2 F3 F4 F5 

اليلُت  الواعصاث  
0,976 -0,188 -0,031 -0,103 -0,028 

 0,034 0,060- 0,070- 0,027- 0,995 الىاجج الضازلي الخام

 0,002- 0,075 0,607 0,109 0,784 ؾٗغ الهغف

 0,007- 0,111 0,439- 0,307 0,837 ؾٗغ الىفِ

 0,002- 0,064- 0,061 0,987 0,134- مٗضٌ الخُُٛت

 

 

 

 

 



 

 

 (09اإلالخم زكم )

Coordonnées des observations : 
   

      Observation F1 F2 F3 F4 F5 

1992 -2,691 -0,682 -1,167 -0,407 0,009 

1993 -2,595 -0,945 -1,164 -0,256 0,020 

1994 -2,253 -1,313 -0,705 0,034 0,007 

1995 -1,853 -1,224 -0,221 0,210 -0,026 

1996 -1,667 -0,191 0,073 0,049 -0,025 

1997 -1,624 -0,025 0,242 -0,005 -0,003 

1998 -1,596 -1,038 0,316 0,224 0,058 

1999 -1,341 -0,383 0,591 0,217 0,022 

2000 -1,043 1,650 0,912 -0,190 -0,049 

2001 -0,946 0,754 0,979 0,068 -0,010 

2002 -0,737 0,066 0,996 0,295 -0,018 

2003 -0,671 0,535 0,864 0,078 0,013 

2004 -0,480 0,483 0,458 0,019 0,008 

2005 -0,113 1,556 0,293 -0,163 0,011 

2006 0,099 2,126 0,098 -0,235 0,044 

2007 0,405 1,483 -0,272 -0,072 0,023 

2008 1,033 1,172 -0,947 0,068 -0,065 

2009 0,829 -0,627 -0,122 0,117 -0,102 

2010 1,321 0,006 -0,352 0,117 0,004 

2011 2,091 0,597 -0,993 0,227 0,025 

2012 2,503 0,240 -0,834 0,156 0,082 

2013 2,758 -0,306 -0,795 0,165 -0,009 

2014 2,818 -0,256 -0,592 -0,179 -0,031 

2015 2,801 -1,780 0,923 -0,288 -0,081 

2016 2,951 -1,900 1,418 -0,247 0,093 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (10اإلالخم زكم )

Contributions des observations (%) : 
   

      
 

F1 F2 F3 F4 F5 

1992 8,847 1,665 9,554 18,244 0,163 

1993 8,226 3,199 9,511 7,229 0,844 

1994 6,201 6,176 3,485 0,125 0,110 

1995 4,193 5,363 0,343 4,837 1,349 

1996 3,392 0,131 0,038 0,260 1,270 

1997 3,222 0,002 0,411 0,003 0,022 

1998 3,112 3,862 0,702 5,498 6,786 

1999 2,196 0,526 2,454 5,175 0,956 

2000 1,328 9,756 5,844 3,972 4,806 

2001 1,092 2,036 6,722 0,513 0,187 

2002 0,663 0,016 6,969 9,583 0,689 

2003 0,550 1,024 5,237 0,668 0,323 

2004 0,281 0,837 1,474 0,041 0,116 

2005 0,016 8,676 0,604 2,915 0,249 

2006 0,012 16,191 0,067 6,094 3,930 

2007 0,200 7,874 0,519 0,569 1,058 

2008 1,304 4,922 6,299 0,502 8,504 

2009 0,840 1,408 0,105 1,505 20,991 

2010 2,131 0,000 0,867 1,502 0,033 

2011 5,341 1,279 6,926 5,684 1,279 

2012 7,653 0,206 4,881 2,687 13,523 

2013 9,290 0,335 4,437 3,011 0,156 

2014 9,698 0,234 2,461 3,540 1,954 

2015 9,582 11,348 5,975 9,115 13,253 

2016 10,632 12,932 14,114 6,726 17,452 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الىموذج  جلدًس  ( : هخائج11اإلالخم زكم )

 

 Breusch –Godfrey Correlation LM Serial ازخباع هخاةج (: 12اإلالخم زكم )

 



 

 

 ARCH ازخباع هخاةج(: 13اإلالخم زكم )

 

 



 

 

  مهفوفت ؤلاعجباٍ بحن اإلاخٛحراث(: 14اإلالخم زكم )

 

 

 ازخباع  الخوػَ٘ الُبُعي للبواقي هخاةج (:15اإلالخم زكم )

        

 

 

 

 



 

 

 :اإلالخظ

  خُث مغث بٗضة مغاخل اهُالكا مً مغخلت جلُُض ٖغفذ ؾُاؾت ؤلاؾخحراص ٖضة جدوالث بٗض ؤلاؾخلالٌ       

غ الفٗلي ابخضاءا مً 1989-1963الخجاعة الخاعحُت في الفترة )  .  1994( ئلى ٚاًت مغخلت الخدٍغ
 

ت زالٌ الفترة       و بىاء هموطج كُاس ي  2016-1992تاضف هظه الضعاؾت ئلى جدلُل مُُٗاث الواعصاث الجؼاةٍغ

ت. تهخونل مً زالل  ئلى مٗغف  اإلاخٛحراث التي جفؿغ الواعصاث الجؼاةٍغ
 

ت ؟و اهُالكا مً هظا كمىا ببىاء ؤلاقيالُت الغةِؿُت الخالُت :           ما هي الٗوامل اإلادضصة للواعصاث  الجؼاةٍغ

حٗخبر  (هغفلي الخام  ؾٗغ الىفِ وؾٗغ الالىاجج الضاز)و كض جونلىا بٗض الضعاؾت ئلى أن ول مً اإلاخٛحراث 

 همخٛحراث جفؿغ ؾلون الواعصاث.  
 

   :اإلافخاخُت اليلماث

 ؤلاكخهاص اللُاس ي الخداعة الخاحُت الواعصاث  الىاجج الضازلي الخام                                    

 

Résumé 

       La politique de l’importation a connu plusieurs changements  après l’indépendance elle a passé 

par plusieurs périodes : de la  période de restriction du commerce extérieur durant (1963-1989) 

jusqu’à  la période de libération complète à partir de 1994. 

      L’objectif de cette étude est d’analyse les données des importations algériennes durant la 

période 1992-2016 par la composition d’un modèle économétrique qui nous permettra de 

déterminer les variables  explicatives des importations de l’Algérie. 

     Notre  problématique est la suivante : quelle sont les  facteurs qui déterminent les importations 

de l’Algérie? 

      Nous somme parvenus, après l’étude, aux résultats suivants : les variables (le produit intérieur 

brut, le prix de pétrole et le taux de change) sont considérés comme des facteurs  déterminants des 

importations de l’Algérie. 

 Les mots clés : 

                 Commerce extérieur, Les importations,  le produit intérieur brut, l’économétrie 

 


