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القائمني على أعمال مصلحة الدراسات العليا، وكذا موظفي كل من مكتبة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم و 
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العرفان جلميع الزمالء واملعارف الذين أسهموا مبجهوداهتم املختلفة يف ابلشكر اجلزيل و كما أتقدم 
  .دعمي وتشجيعي على كتابة هذه املذكرة
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 أ
 

، صور سلع أو أفراد أو رؤوس أموال التجارة الدولية عبارة عن خمتلف عمليات التبادل اخلارجي سواء يف
قد عرب اجملتمع الدويل عن و  ،ي دورا أساسيا يف تقدم البشرية، كما تؤدذلك هبدف إشباع أكرب حاجات ممكنةو 

اليت اتفاقيات ألغات، واملنظمة العاملية للتجارة و اهتمامه من خالل التوقيع على عدة اتفاقيات جتارية كانت أمهها 
ل جلأت الدول إىل اجتنااب لالنعزاويف ظل هذه التحوالت و  ،والضوابط لتنظيم هذه التجارة ختتص بوضع قواعد

ها اتفاقيات فيما بينها سواء متقدمة أو انمية لذا فقد شهد االقتصاد العاملي منذ التسعينات اجتاإقامة تكتالت و 
على ما يربط  ، حيث يعتمد قيامهاكوين اتفاقات جتارية وإنشاء مناطق التجارة احلرة واالحتادات اجلمركيةحنو ت

ط التبادل التجاري للدول األعضاء  ، ابإلضافة ملا ينتج عنه من حتسني لشرو ومصاحل مشرتكة هذه الدول من روابط
ة موحدة انتهاجها لسياسواحلواجز التجارية فيما بينها و  ة إللغاء القيودانتعاش التجارة البينية للدول األعضاء نتيجو 

 .اجتاه الدول غري األعضاء

أما من اجلانب العريب فتمتلك الدول العربية العديد من املقومات االقتصادية كالثروات الطبيعية واملوارد 
منتجات العمل وتكون مراكز برية اليت متكنها من تكوين هياكل إنتاجية ضخمة وسوقا واسعة لتبادل كالبشرية ال

ابلرغم من امتالك الدول و ، مالية عاملية لتمويل واالقرتاض واالستثمار وأن يكون هلا نصيب من التجارة الدولية
العربية كل هذه املقومات إال أن حجم صادراهتا مازال متدنيا مقارنة ببعض الدول األخرى وخاصة مابني الدول 

مية التبادل التجاري بني الدول العربية ال بد من حتقيق التكامل االقتصادي العريب تن إىلالعربية نفسها وللوصول 
يساهم يف تقوية إمكاانته التفاوضية مع التكتالت االقتصادية العاملية وذلك عن طريق إقامة تكتل اقتصادي 

لتقدم والرفاهية يف الدول مبعدالت كبرية نسبيا حتقق االقائمة حاليا ويؤدي ابلتايل إىل حتقيق النمو االقتصادي 
للدول كما يؤدي إىل حتسني مستوى األداء االقتصادي والنهوض ابقتصادايهتا ومنافسة املصاحل االقتصادية   العربية

 الصناعية املتقدمة اليت ترغب أبن تبقى الدول العربية كسوق لتصريف منتجاهتا وموردا ملصادر الطاقة واملواد اخلام. 

هو السبيل أن إقامة منطقة جتارة حرة ورفع التعريفات اجلمركية بني الدول العربية ويشدد اخلرباء على 
، ال خيفى أيضا أهنا الوسيلة األكثر للنجاة من مشاكل التجارة اليت تعاين منها ومن األزمة املالية اليت تعصف ابلعامل

االقتصادية للدول كما أهنا اإلطار املناسب لتوحيد السياسات   ،قدرة على اإلسراع مبعدالت التنمية االقتصادية
، وسوف أن نسلط الضوء على هذه الدراسة على منطقة التجارة احلرة العربية الكربى ودورها يف تفعيل العربية

 التجارة البينية العربية. 

 



 املقدمة العامة 

 

 ب
 

 ي:يلمعاجلتها تكمن فيما  إىلاليت يسعى البحث  اإلشكاليةفإن  سبق،انطالقا مما 

 ما مدى مسامهة منطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف تفعيل التجارة العربية البينية ؟ 

 يف حماولة اإلجابة على اإلشكالية املطروحة تستوقفنا األسئلة التالية : و 

  ؟للتكامل االقتصادي املنهج احلديثمثل الفرق بني املنهج التقليدي و فيما يتما مفهوم التكامل االقتصادي و  -
 الربانمج التنفيذي اخلاص مبنطقة التجارة احلرة العربية الكربى ؟إلطار القانوين و فيما يتمثل ا -
 ؟ منطقة التجارة احلرة العربية الكربىاليت تواجه  املعوقاتما هي أهم  -

 : فرضيات الدراسة

  هي:التالية ووضعناها قيد االختبار و املطروحة اعتمدان على الفرضيات ألجل دراسة اإلشكالية 

 .مرهون بتطبيق منطقة التجارة احلرة العربية الكربىتطور التجارة العربية البينية  -
 .م التبادل التجاري العريب البيينلزايدة حج غري كاف الغري مجركيةوالقيود إزالة التعريفة اجلمركية  -

 أمهية الدراسة : 

 : من النقاط التاليةتستمد هذه الدراسة أمهيتها 

 تعترب منطقة التجارة احلرة العربية الكربى وسيلة لتدعيم العمل العريب املشرتك. -
 .يف التكامل االقتصادي سهولة االندماج يف االقتصاد العاملي ، وذلك من خالل السري يف مراحل أكثر عمق  -

 أسباب اختيار املوضوع : 

 : وضوع فهياختيار هذا امل أما ابلنسبة لألسباب اليت دفعتنا إىل

 واضيع املتعلقة ابلتجارة الدوليةامليل الشخصي للم. 
 ود رغبة قوية يف اجناز هذا البحثوج. 
  املصادر بشكل ال أبس بهتوفر املعلومات و. 
  التهديدات اليت تواجه التجارة العربية البينية.حماولة دراسة العوامل و 
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  ضايف إلثراء ابلتايل سيكون البحث جهد إتناولت هذا املوضوع و دميية اليت البحوث األكاقلة الدراسات و
 العلمي.البحث املكتبة اجلزائرية و 

 : أهداف الدراسة

  يلي:ميكن بلورة أهداف الدراسة إىل ما 

 والربانمج التنفيذي اخلاص هبا  املؤسسي ،اإلطار القانوين ،قة التجارة احلرة العربية الكربىالتعرف على منط. 
  العربية البينية الضوء على واقع التجارةتسليط. 
  ابلنسبة للتجارة العربية البينيةتقييم أثر منطقة التجارة احلرة العربية الكربى. 

 حدود الدراسة : 

اعتماد فرتة يتم الرتكيز يف هذه الدراسة على منطقة التجارة احلرة العربية الكربى أما اجلانب الزمين فسيتم 
 . الكربى ذلك ابعتبار أن هذه الفرتة هي بداية تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربيةو  5002 – 5002مابني 

 : الدراسات السابقة

 : قة اخلاصة مبوضوع البحث فيما يليمتثلت الدراسات الساب

االحتاد العريب لتنمية الصادرات الصناعية حتت عنوان نظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين و دراسة قامت هبا امل -
ى تنمية التجارة العربية البينية، املائدة املستديرة حول تعزيز انعكاسات منطقة التجارة احلرة العربية الكربى عل

سة ، حيث أظهرت نتائج الدرا5005أكتوبر  01 – 02لعربية يومي ، مجهورية مصر اتنمية التجارة العربية البينيةو 
أن دخول منطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف جتارة السلع و إىل أن حترير التجارة البينية العربية ما زال حمصورا 

من كل الرسوم  الصناعية العريب املنشأ معفاةلتبادل التجاري للسلع الزراعية و بتحرير ا 5002حيز التنفيذ مع بداية 
 . عريب خالل سنوات القليلة املاضيةعدالت التبادل التجاري البيين الالضرائب قد ساهم يف زايدة ماجلمركية و 

أثر تسهيالت التجارة يف التجارة البينية لدول منطقة : هبا الباحث نيفن صريح حتت عنوان دراسة قام -
، ومن بني 5005سنة  ،ربيع –، شتاء 25 – 25العددان ، جملة حبوث اقتصادية عربية التجارة احلرة العربية الكربى

مل تستطع توجيه ثيف التجارة بني الدول األعضاء و النتائج اليت توصل إليها أن إزالة التعريفة اجلمركية مل تنجح يف تك
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تنويع ملموسني فاقية مل تساهم يف إجراء تغيري و أن االت ذلك إىلالتجارة بشكل متزايد داخل املنطقة العربية أضف 
يالت ذلك لعدم كفاءة منظومة تسهلتجارة احلرة العربية الكربى و لة داخل منطقة ايف هيكل املزااي النسبية املتباد

 . التجارة يف املنطقة العربية

مستقبل التجارة العربية البينية يف ظل قيام منطقة التجارة دراسة قام هبا الباحث تقي عبد سامل حتت عنوان  -
العديد  حيث توصل الباحث إىل 5000، سنة 55د للعلوم االقتصادية، العدد ، جملة كلية بغدااحلرة العربية الكربى

منذ مدة طويلة نسبيا إىل تنمية التبادل التجاري البيين للتخفيف من من النتائج أمهها: سعت الدول العربية و 
القتصادي فيما بينها تبعيتها االقتصادية للدول املتقدمة واختذت من التجارة البينية أحد مداخل الرئيسية للتكامل ا

ونتيجة للتطورات االقتصادية الدولية املتسارعة مت إنشاء منطقة التجارة احلرة العربية الكربى وقد متيزت هذه املنطقة 
ابالستناد زامات وواجبات كل دولة عضو هبا و برانمج زمين حيدد التت السابقة بوجود برانمج تنفيذي و عن احملاوال

قة اليت اعتربت اإلطار القانوين التفاقية منطادل التجاري بني الدول العربية و تنمية التب و تيسريإىل أحكام اتفاقية 
 . التجارة احلرة العربية الكربى

 :حتت عنوان   Georges Harbدراسة قام هبا الباحث  -

The greater arab free trad area and intra – arab trad ( 1997 – 2004 ) an analysis  

يناير  ،0العدد  ،00التخطيط اجمللد ادرة عن املعهد العريب لإلحصاء و السياسات االقتصادية الصالتنمية و جملة 
بادل البيين بني الدول األعضاء ، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن حترير التجارة العربية مل يضاعف كثافة الت5002

امل التجاري ابإلضافة إىل أن حترير التجارة بني ذلك مع بروز ثالثة مناطق دون إقليمية على قدر عال من التكو 
 .  العريب مبيزة نسبية يف تصنيعهاال يتمتع العامل الدول األعضاء قد ترافق مع ارتفاع نسيب يف تبادل السلع اليت 

 التجارة العربية البينية يف ظل منطقة التجارة العربية احلرة )دراسة قام هبا غنيم حسن أبو جامع حتت عنوان  -
، ومن بني 5000، سنة 0، العدد 05، سلسلة العلوم اإلنسانية، اجمللد جملة جامعة األزهر بغزة ،احلالة الفلسطينية (

 تتطور بعد إنشاء منطقة التجارة العربية احلرة الكربى ملو النتائج اليت توصلت إليها أن التجارة العربية البينية مل تنمو  
إلغاء الضرائب اجلمركية بني الدول العربية إضافة إىل ذلك عدم وجود ملؤسساتية و البىن التشريعية وا مبا يتناسب مع

تعمل على إزالة  دول األعضاء تنفيذا التفاقيات والقرارات املتخذة و  سلطة فعالة تؤمن الوفاء اباللتزامات من قبل
  .كل القيود والعقبات الغري اجلمركية
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 GAFTA منطقة التجارة احلرة العربية الكربى ويب حتت عنوان دراسة قامت هبا الباحثة رانيا اثبت الدر  -
يف التبادل التجاري السوري مع  GAFTAالزراعية بشكل خاص ) آاثر ها يف التجارة العربية البينية و آاثر و 

، حيث 5005سنة ، العدد األول، 52جملد ، والقانونية االقتصادية جملة جامعة دمشق للعلوم دول املنطقة (
الذي يتطلب يف من أجل الوصول للهدف الكبري و أظهرت نتائج الدراسة إىل أن أمام الدول العربية طريق طويل 

 . ل القضاء على معيقات هذا التفعيلالبداية تفعيال حقيقيا ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربى من خال

  :وأدوات الدراسةاملنهج 

اختبار مدى صحة الفرضيات مت االعتماد على اإلشكالية املطروحة يف البحث و ى يف حماولة اإلجابة عل
بغرض حتليل اجلداول التحليلي  املنهجالتجارة احلرة العربية الكربى و  ذلك حملاولة فهم منطقةو  املنهج الوصفي

 .اإلحصاءات التجاريةو 

 ، املوسوعاتتتمثل يف الكتب راجعاملجمموعة من  أما األدوات املستخدمة يف البحث فقد اعتمدان على
التقارير من  ، اجملالت العلمية احملكمة، امللتقيات واملؤمترات الدولية،اجلامعية والرسائل ألطروحاتااالقتصادية، 

 .شبكة االنرتنيت، واجلداول اإلحصائية اهليئات العربية،

 : خطة وهيكل البحث

 : يف كل منها ما يلي قد تناولناو  مشلت هذه الدراسة على ثالثة فصول رئيسية

قد قسم إىل ثالثة مباحث حيث جند تكامل االقتصادي و اإلطار النظري للجاء حتت عنوان  األولالفصل  -
حدث عن خمتلف التجارب الدولية أما املبحث الثاين فيت ،ماهية التكامل االقتصادياملبحث األول حتت عنوان 

واإلطار  ملنهج املعاصر للتكامل االقتصاديالثالث فيتناول اابلنسبة للمبحث و  ،العربية للتكامل االقتصاديو 
 .النظري ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربى

قد قسم إىل ثالثة و  ،نظام االقتصادي العاملي اجلديدالفصل الثاين جاء حتت عنوان التجارة الدولية يف إطار ال -
املبحث الثاين و  ،يةالتجارة الدولنظرايت و  مدخل التجارة الدولية مباحث حيث تناول املبحث األول حول

النظام اجلديد للتجارة ل أما املبحث الثالث فيتناو  ،العوملة االقتصاديةسياسات التجارة الدولية و  فيتحدث حول
 .العاملية
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حيث تناول  ،العربية الكربىة يف إطار منطقة التجارة احلرة يالتجارة العربية البينواقع الفصل الثالث فعنوانه  -
 أما املبحث الثاين حول ،واقع االقتصاد العريب يف إطار تطبيق منطقة التجارة احلرة العربية الكربىاملبحث األول 

 الثالثيف املبحث و ، جتارة اخلدمات يف إطار تطبيق منطقة التجارة احلرة العربية الكربىو  البينية العربيةالتجارة  واقع
 .ية الكربىمنطقة التجارة احلرة العربفتطرقنا إىل خمتلف املعوقات اليت تواجهها 

 : صعوابت البحث

 أتخر صدور التقارير والنشرات اإلحصائية الالزمة للتحليل. -
 عدم دقة وتضارب اإلحصائيات من مصدر آلخر.  -
 .إقليمي وما هو عامليموضوع البحث واسع ومتشعب تتداخل فيه مواضيع عديدة بني ما هو  -
  صعوبة احلصول على الكتب من املكتبة. -



 

  

الفصل األول: اإلطار النظري 
 للتكامل االقتصادي
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 الفصل األول :  مقدمة

احتل التكامل االقتصادي مكاان ابرزا يف األدبيات االقتصادية نظرا جملموعة من األسباب اليت جعلت 
القتصادية واالجتماعية الدخول يف جتمعات إقليمية، ومواجهة العديد من املشاكل ا إىلخمتلف دول العامل تتجه 

كبة التطورات االقتصادية ، ابإلضافة إىل موا البشرية والتقنية املتوافرة لديهالتعزيز واستغالل مجيع اإلمكانيات املادية، 
 . الراهنة

وسنحاول يف هذا الفصل التعرف على جوانب مهمة عن التكامل االقتصادي لذا قسمنا هذا الفصل إىل 
 ثالثة مباحث: 

 املبحث األول: ماهية التكامل االقتصادي.  
 :يف التكامل االقتصادي والعربية الدوليةرب التجا أهم املبحث الثاين. 
 ومنطقة التجارة احلرة العربية الكربى. ملنهج املعاصر للتكامل االقتصادياملبحث الثالث: ا 
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 : ماهية التكامل االقتصادي املبحث األول

من   هذا ملا لهاسعة االنتشار يف الوقت الراهن و أصبح مصطلح التكامل يعد أحد املفاهيم االقتصادية الو 
خمتلف تعاريف  ، لذلك سنتناول يف هذا املبحثاقتصادية تعود على الدول األعضاءمكاسب أاثر اجيابية و 

 .مشاكل ودرجات التكامل االقتصادي، شروط، ، أهدافالتكامل االقتصادي

 مفهوم التكامل االقتصادي  األول:املطلب 

أما الفعل الالتيين   intgritas، وهو مصطلح طلح التكامل إىل اللغة الالتينيةيعود أصل كلمة أو مص
ربطها جتميع األجزاء و إىل ليشري  1يف قاموس أكسفورد االجنليزي 0261ابتدأ استعماهلا عام ، و integr للكلمة فهو 

 .2ببعضها البعض

أما األدبيات االقتصادية فقد ورد يف تعريف التكامل االقتصادي العديد من التعاريف اختلفت ابختالف 
 : جند منهاو  3وجهات نظر أصحابه

يعرف بعض االقتصاديني التكامل االقتصادي أبنه عبارة عن مجيع اإلجراءات اليت تتفق عليها دولتان أو  
ثر إلزالة القيود على حركة التجارة الدولية وعناصر اإلنتاج فيما بينها والتنسيق بني خمتلف سياساهتا االقتصادية أك

 . 4بغرض حتقيق معدل منو مرتفع

 

 

                                                           
1
رسالة ماجستري، كلية  (دراسة حالة قطاع الصناعة  )دور املشروعات العربية املشرتكة يف تعزيز مسرية التكامل االقتصادي العريب غانية نذير،  

 .    3، ص 6112-6112العلوم االقتصادية ،جامعة ورقلة، سنة احلقوق و 
، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية، جامعة ورقلة واقع التكامل االقتصادي لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية وآفاقه ،سعيدبوشول 2

 . 3ص 6112،سنة 
 ،املغاريبتدويل نشاط التسويقي من خالل آلية التكامل االقتصادي لتعزيز فرص التبادل الدويل يف الفضاء إلياس سامل، معمر صحراوي،  3

 األلفيةسياسات اجلزائر االقتصادية الستقطاب االستثمارات البديلة للمحروقات يف آفاق ي الدويل حول تقييم اسرتاجتيات و مداخلة مقدمة ضمن امللتق
  3، ص 6102أكتوبر  62 – 62الثالثة، كلية العلوم االقتصادية جامعة املسيلة، يومي 

4
ص  6106، سنة ةاإلسكندري، دار التعليم اجلامعي للطباعة والنشر والتوزيع، الدولية واملؤسسات املالية الدوليةالتجارة حممد عزت حممد غزالن،  

022.  
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 سبل للعالقات االقتصادية الدوليةيعرف تنربجن التكامل االقتصادي أنه عبارة عن إجياد أحسن الو 
 . 1 أمام هذا التعاونالسعي إلزالة كافة العقبات و 

شامال  كما قد يكون " تكامل االقتصادي قد يكون تكامال عاما و كما يعرفه لبيب شقيب التكامل 
طاعات االقتصاد يف الدول قطاعي " حيث يقصد ابلنوع األول أن يطبق التكامل يف وقت واحد على مجيع ق

أو قطاعات حمدودة  فيه مقصورة على قطاع واحدلتكامل ، أما التكامل القطاعي فهو الذي تكون عملية ااملعنية
 .2 من اقتصادايت األطراف املعنية

 التكامل االقتصادي  معيقاتشروط و  ،: أهدافاملطلب الثاين

عترب الدافع شروط التكامل االقتصادي اليت تيف هذا املطلب إىل خمتلف أهداف و سنحاول التعرض 
 .عيقات اخلاصة ابلتكامل االقتصادياملتكاملة ابإلضافة إىل امل، وتسعى لتحقيقها الدول احلقيقي وراء إقامته

 الفرع األول : أهداف التكامل االقتصادي 

دائم العاملي بقدر ما هو توجه أصيل و  أن التكامل االقتصادي ليس جمرد ظاهرة اقتصادية عرفها االقتصاد
 . يقهحتق إىلتباين دوافعها ختالف مستوايهتا وحجم مواردها و تسعى دول العامل اب

بل قد تكون سياسية،  تصادية حبتةليست اق ،حتقيق أهداف عديدة إىليهدف التكامل االقتصادي و 
 : فيما يلي األهدافنوجز أهم تلك  أن، وميكن عسكريةاجتماعية و 

  االقتصادية:األهداف  .1

 :  3 تتعدد األهداف االقتصادية لتكامل االقتصادية لذا سنكتفي بذكر البعض منها

                                                           
1
 .7 – 2،  ص ص: 6113سكندرية ،سنة ، الدار املصرية اللبنانية ،اإلالتكتالت االقتصادية يف عصر العوملةفؤاد أبو ستيت،  
، 01العدد  جامعة غرداية،الدراسات، جملة الواحات للبحوث و ، الدوليةعريب يف ظل التحدايت اإلقليمية و ال ، واقع التكامل االقتصاديمراد غلة 2

 .010، ص 6101سنة 
3
علوم التسيري،  جستري، كلية العلوم االقتصادية و رسالة ما، دورها يف تعزيز التكامل االقتصادي العريباملشرتكة و  املشاريع العربيةبن انصر حممد،  

 .06-00،  ص ص: 6112 -6117جامعة اجلزائر،  سنة 
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 من املفروض أن  األيدي العاملة بصورة أفضل على نطاق واسع حيث  االستفادة من مهارات الفنيني و تيسري
 . الوظيفيمل يؤدي إىل تقسيم العمل الفين و التكا

 ري اليت تنشأ عن عملية التكامل وفرات احلجم الكبقامة صناعات حبجم اقتصادي كبري واالستفادة من إ
 . 1ختصص يف اإلنتاج و 
  تسهيل عملية التنمية االقتصادية الن اتساع حجم السوق ووفرة عنصر العمل يسامهان يف إجياد فرصا جديدة

 .ابإلنتاج واالستثمار والدخل والتشغيل تعمل على النهوض
  ذلك بتوفري السلع االستهالكية أبسعار منخفضة نتيجة إلزالة الرسوم ، و فع مستوى الرفاهية لدى املواطننير

 . من جهة أخرى ج الناجتة عن توسيع رقعة اإلنتاجختفيض تكاليف اإلنتا من جهة و جلمركية ا
 2إعادة توزيع السكان يف البلدان املعنية مبا حيقق قدرا أكرب من التناسب بني عددهم وبني املواد املتاحة. 
  ذلك الن لديها، و الدول األعضاء يف السوق العاملية، ويزيد من قوة املساومة يهدف التكامل إىل تقوية موقف

، تكون يف ال ابس من التجارة الدوليةالتكامل االقتصادي يؤدي إىل حتكم الدول األعضاء جمتمعة يف نسبة 
ل على حتسني معدل التبادل ، كما يعمل التكاماليت تتحكم فيها كل دولة على حدىالعادة أكرب من تلك 

ترياد السلع األجنبية أبسعار اقل، تايل تستطيع اسابلسن أو زايدة قوة املساومة لديها، و ، نتيجة حتالدويل
 . لو كانت عليه كل دولة عضو منفردةتصدير السلع احمللية أبسعار أعلى مما و 
  توفري الظروف املالئمة الستغالل خرباهتا واالستفادة املتبادلة من مزاايها اإلنتاجية، وحتريك عجلة التصنيع فيها

 . 3واالرتقاء هبا
  مما يتحقق قيام صناعات متكاملة تنسيق مشروعات التخطيط االقتصادي للدول املنظمة للتكامل االقتصادي

على أسس عصرية تعتمد على العلم مرابطة وفقا لألسس االقتصادية مما يسمح إبقامة مشروعات و 
 التكنولوجيا.و 
  4احلكومياحلد من التدخل و  اجلنسيات،تشجيع حرية حركة الشركات املتعددة  . 

                                                           
1
  ali.m .el-agra, the european union economics and policien , combridge univercity press, 8édition, 2007,  

p109. 
2
متوفر على املوقع  ،02ص بدون سنة نشر، ،الدامنارككادمية العربية املفتوحة يف االقتصاد، األو ، كلية اإلدارة إدارة األعمال الدوليةطارق علي مجباز،  

 .6101// 17/  01اتريخ االطالع::   ، www.ao-academy.orgالتايل:  
3
اجمللة اجلزائرية للعوملة والسياسات االقتصادية،  ،التكتالت االقتصادية كآلية لتعزيز فرص التسويق الدويل ) إحتاد املغرب العريب منوذجا(إلياس سامل،  

 .073، ص6106، سنة 3العدد جامعة اجلزائر، 
4
 Unctad, Rigional Corporation of Development, trade and development  report, 2007,  pp: 54 – 55.   
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 رفع أو إلغاء احلواجز اجلمركية يهدف التكامل االقتصادي إىل زايدة التجارة بني بلدان منطقة التكامل نظرا ل
 . تصادي يف العامل، ويبدو ذلك واضحا يف الكثري من جتارب التكامل االقابلتايل يزيد معدل التبادل بينهاو 

  األهداف السياسية: .6

يف األمهية  يرى أن األهداف السياسية للتكامل االقتصادي حتتل املرتبة األوىلاجلدير ابلذكر أن البعض 
من األمهية غري إننا لسنا  االقتصادية إىل املرتبة الثانية الدوافعف أصلية ، فيما ترتاجع األهداف و بوصفها أهدا

ر العالقة بينهما من الناحية ذلك ألنه ال سبيل إىل تقديمهية النسبية لكال من الدافعني و بصدد حماولة تقسيم األ
هذا التكامل ختاذ أوىل خطوات التكامل أال أن الكمية ، مبعىن أنه قد يكون يف األهداف السياسية ما حيمل على ا

 . د أثره إىل اجملال السياسي الحقاقد يرت

يتعداه إىل ما هو أبعد من  بل ،فقطذ ال يقتصر التكامل االقتصادي على حتقيق األهداف االقتصادية إ
 : األهداف السياسية ومن بينه نذكرهو حتقيق ذلك و 

اليت كانت من قبل تكن لبعضها الحتكاكات بني الدول املتجاورة و تقليص االسالم و حتقيق األمن القومي و  -
نوعا من  ذلكيسود بو  التكامل، حيد من ذلك العداءالبعض العداء، حيث أن تطبيق اتفاقيات التجارية يف إطار 

      . السلم ما بني تلك الدول

السياسية على بعض الدول األخرى قد يكون اهلدف من وراء تكوين تكامل اقتصاد رغبة دولة ما يف السيطرة  -
بق هذه األخرية نظاما ، فتقنعها إبقامة تكامل بشرط أن تط، والراغبة يف تطوير اقتصادهااألقل منوا اقتصاداي
هو ما حدث يف القرن خال تلك الدول يف تنظيمات سياسية، و ، أو حماولة تلك الدولة إدمعينا اقتصاداي وسياسيا

التاسع عشر حيث اندى السياسي "ريتتشارد كوبدن" إبحلاح على أن تتاجر بريطانيا حبرية مع جريانه لتقنعهم 
 . رة إلدخاهلم أكثر يف عصبة األمممبيزات التجارة احل

بة متهيد هو مبثاي بناء تكامل سياسي ما بني الدول، و التكامل االقتصادقد يكون اهلدف من وراء و 
إجراء بعض الدميقراطية يف الدول األعضاء و  ، كما قد يكون اهلدف هو إرساء أسسللطريق للوحدة السياسية

 اإلصالحات السياسية فيها . 
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 : األهداف العسكرية .3

ماية وحدة عسكرية بني البلدان الداخلة هبدف احلقد يكون اهلدف من وراء التكامل االقتصادي أنشاء 
اكرب أمثلة ذلك تكوين احتاد أورويب بعد احلرب ذا ما قد يقوي فرص السلم العاملي، و هومواجهة العامل اخلارجي و 

ف بذلك بني املعسكرين األمريكي والروسي بكل عسكرية تق، وحدة بقوة اقتصادية، سياسية و ية الثانيةالعامل
 . جدارة

 :1العلميترقية املستوى  .4

واته قد تكون دوال إن التكامل االقتصادي هو عبارة عن جتمع لدول عديدة خمتلفة بغض النظر عن ثر  
مي هبا بعل ، متقدمة أو انمية فتزيد درجة االعتماد املتبادل بينه من خالل الرفع من  املستوى العلغنية أو فقرية

إمنا حولت العامل إىل قرية عاملية لتختفي فقط من انحية املنطقة املتكتلة و س االتصاالت اليت ليالثروة التكنولوجية و 
 .فيه احلدود السياسية للدول القومية

 : شروط التكامل االقتصادي الفرع الثاين

، ليهإأو احلاجة  ،وعة من الدول مبجرد الرغبة فيهمن غري املمكن أن حيدث التكامل االقتصادي بني جمم
ومنها ما هو  ،تكامل اقتصادي مرتبط بتوفر شروط، هذه الشروط منها ما هو اقتصادي أيذلك أن قيام 

 .وال هي سياسية يف بعض األحيان جيب توفر شروط أخرى ال هي اقتصادية سياسي، و 

  :االقتصادية الشروط. 1

 ميكن حصرها فيما يلي: وط االقتصادية اليت جيب توفرها و هناك العديد من الشر 

 : هي من الشروط اليت حتظى ابألولوية ضمن ما جيب أن يتوفر لقيام التكتل،البنية األساسية املالئمةوجود  -

 

                                                           
، 6103ديسمربجامعة ورقلة،  ،12العدد ، جملة أداء املؤسسات اجلزائرية ،املرتقبة مستقبالالتكامل االقتصادي العريب واسرتاجتياته حيزية هادف،  1

 .0ص
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متكن من انتقال الوفرات اخلارجية والتقدم االقتصادي بني  توالبنية املالئمة كشبكة النقل واملواصالت، واالتصاال 
 .    1الدول األعضاء

املدربة، حيث يستدعي التكامل ووفرة األيدي العاملة املاهرة و  وذلك عرب وجود رأس املال البشري املؤهل: -
إطالق حرية انتقال األشخاص بني كافة دول التكامل للمسامهة يف جمالت النشاط االقتصادي املختلفة، وحبثا عن 

بدوره كون فرص االستخدام الكفء من خالل نقل العمالة من دول الفائض إىل دول العجز، وهو ما يتطلب 
هؤالء األشخاص من الكفاية واملهارة حبيث يؤدي انتقاهلم من دولة إىل أخرى  إىل إضافة حقيقية تساهم يف زايدة 

 .2اإلنتاج الكلي يف دول التكامل

يف بنيتها اإلنتاجية يف جانبها الصناعي ابإلضافة ، و جود تناسب يف مستوى التطور االقتصادي لكل دولةو  -
يع وترية تقدم العملية ، فهي ال تعمل فقط على تسر احلقيقي لعناصر اإلنتاج واملوارد الطبيعيةالتوفر إىل مدى 

 .3وائد اليت ميكن أن جينيها كل طرفالفبل تساعد على تدعيم االمتيازات و ، التكاملية

متقاربة وجيب أن تكون مستوايت التنمية يف االقتصادايت املتكاملة تقارب مستوايت التنمية والدخول:  -
   .4فاء هذا األمر جيعل التكامل مفيدا للبعض على حساب البعض اآلخرتوكذلك الدخول الفردية، وان

زايدة املبادالت داخل  يعد جتانس السياسات االقتصادية من أهم شروط جتانس السياسات االقتصادية: -
نمية اقتصادية الضريبية بشكل يضمن توص السياسات اجلمركية، التجارية، النقدية و على وجه اخلصاملنطقة و 

 .  5توزيع عادل للمكاسب احملققة إقليمية متوازنة و 

قد تشمل مناطق التكامل أراضي متعددة ومناخات وموارد مائية  تنوع وتباين يف حجم الثروات املتاحة: -
وثروات حبرية وهنرية وغابية وموارد معدنية وطاقوية، تتباين من قطر إىل آخر مما يساعد على اجتاه كل بلد يف إطار 

                                                           
1
 .21، ص6102، سنة 0، ابن ندمي للنشر والتوزيع، اجلزائر، طالتكامل العريب بني دوافع التنمية املستدامة وضغوط العوملةحممد غريب،  

2
العدد  العريب للتخطيط، الكويت، ، سلسلة دراسات تنموية، املعهدالتكامل االقتصادي: آليات تعزيز التعاون االقتصادي العريبنواف أبو مشالة،  

 .06، ص6102سنة  ،11

، رسالة ماجستري، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية والعلوم التجارة واالستثمار البينيان كمدخلني للتكامل االقتصادي العريبفرج شعبان،  3
 . 01-06، ص ص: 6111االقتصادية، جامعة شلف، سنة 

4
 .60ص ،6102، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، سنة التجارة العاملية قلعة استنزاف موارد الدول الناميةمنظمة رمزي حممود،  

5
، رسالة ماجستري، كلية العلوم التجانس الضرييب كآلية لتفعيل التكامل االقتصادي ) دراسة حالة بلدان املغرب العريب ( العاقر مجال الدين، 

 . 22، ص 6112 – 6112االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة قسنطينة، سنة 
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من كثافة  حتقيق مصلحته إىل التكامل مع البلد اآلخر، وكذلك التباين يف حجم الطاقات البشرية فهناك دول تعاين
 .  1سكانية كبرية وأخرى ذات كثافة سكانية ضعيفة، مما يشجع على التقارب لتحقيق املصاحل املتبادلة

، حيث الالزمة لنجاح التكامل االقتصاديإن توفر املواصالت من الشروط  :املواصالتوسائل النقل و  توفر -
كامل من دعم حركة التلدول األعضاء و اإلقليمي بني اتشجيع االستثمار ىل توسيع حركة التبادل التجاري و تؤدي إ

 . 2تسهيل عالقته مع الدول األجنبية مضمار التجارة الدولية و 

  :3السياسية الشروط .2

 جناح أو فشل العملية التكاملية، وأهم هذه الشروط، اإلرادة متثل الظروف السياسية دورا أساسيا يف
يف التكامل يعترب من أهم    جمموعة الدول اليت تريد الدخولاإلرادة بني، ذلك أن غياب هذه السياسية لالحتاد

األسباب املعرقلة لنجاح هذه العملية لذا جيب على احلكومات اليت تتفاوض لالرتباط اباللتزامات تنطوي على 
ل اإلقليمي، لتكام، إال إذا أدرك أمهية اد متفق عليها حلرية العمل الوطين، وهذه احلدود ال يقبلها بلد ماوضع حدو 

 .والتجانس وفقا ملقتضيات احلاجة من القبول املشرتك لتحقيق التوافق من خالل التوصل إىل حالة 

نها خاصة يف يمما تقدم ذكره ميكن القول إن الكثري من الدول اجتهت إىل إقامة تكتالت اقتصادية فيما بو 
مل يتحقق هلا ذلك إال حني و  ،دافها املتنوعة واملتشعبة، أمال منها يف حتقيق أهالسنوات األخرية من القرن املاضي

قتصادي ال ألهنا ليست راغبة فيه، منها من مل يستطع إقامة تكاملها االلو بشكل جزئي، و ت فيها شروطه و توفر 
 . وإمنا ألهنا مل تتوفر فيها شروطه

 

 

                                                           
1
)دراسة بعض آاثر النافتا على املكسيك وبعض اآلاثر احملتملة  اجلديدة وآاثرها على اقتصادايت الدول النامية اإلقليميةعقبة عبد الالوي،  

، 6112 – 6112، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ورقلة، سنة ( رورومتوسطية على اجلزائللشراكة األ
 .21ص

2
، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، التكامل االقتصادي العريب وحتدايت املنظمة العاملية للتجارةمقدم عبريات،  

 . 30، ص6116سنة 
3
 6112، رسالة ماجستري، كلية العلوم السياسية، جامعة اجلزائر، سنة أثر التكتالت االقتصادية اإلقليمية على حترير التجارة الدوليةشحاب نوال،  
 .  32، ص6101 –
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 قات التكامل االقتصادي و مع: الفرع الثالث

، مما يعمل على عدم قيامه منه األوىليواجه قيام التكامل االقتصادي معيقات قد تكون قبل تنفيذ املرحلة 
املعيقات  هذهاملوالية، و املرحلة  إىلمرحلة من مراحله مما حيول دون الوصول  أثناء، وقد تكون هذه املعيقات إطالقا

  : 1متعددة تتمثل فيما يلي

 : قات اقتصاديةو مع .1

درجات و  االجتماعين يف مستوايت التطور االقتصادي و يؤدي التباي :اختالف يف درجة النمو االقتصادي -
املعيقات من أبرز املشاكل و  لعليام التكامل بني هذه البلدان، و النمو بني البلدان املختلفة إىل صعوابت كبرية يف ق

قد يرتبط األمر كثر تقدما على التكتل االقتصادي، و األفقرية من سيطرة البلدان األقوى و هنا هو ختوف البلدان ال
 .ز االقتصادي للدول النامية نفسهاأيضا ابلتفاوت الفعلي يف توزيع املكاسب من التكامل بسبب التفاوت يف املرك

قد ختتلف األساليب اليت تستخدمها الدول  :سات االقتصادية املتبعةالسياتنمية و االختالف يف أساليب ال -
مما الشك فيه أن هذه االختالفات متثل عقبة أخرى يف سبيل قيام سيري احلياة االقتصادية املختلفة، و مية و تيف التن

تسريع خطوات التكامل عدم االندفاع يف القتصادي، ولكنها ال حتول دونه، وإمنا تدعو إىل الرتيث و التكامل ا
تها تنسيق يف مقدمالضرورية والكافية لذلك، و  دما قبل توافر الشروطاالنتقال إىل أشكال أكثر تقاالقتصادي و 

 .    غريهاالتكاليف واألسعار و التبادل و و   إعادة النظر يف نظم اإلنتاجالسياسات االقتصادية و 

من أمهية  بني البلدان الراغبة يف التكامل ال خيفى ما للبنية التحتية املشرتكة :قصور البنية التحتية املشرتكة -
القتصادية البينية بصفة للعالقات ااالجتماعية له و ته بوصفها متثل الشروط املادية والتقنية و حامسة يف دفع مسري 

 . املعلوماتل النقل واملواصالت واالتصال و أييت مقدمتها وسائعامة، و

  الثقافية:قات االجتماعية و و املع .2

 قات يف جمموعتني فرعيتني مها: يترتكز هذه املعو 

                                                           
1
، رسالة ماجستري، كلية التكامل االقتصادي يف تفعيل االستثمار األجنيب املباشر ) دراسة حالة دول جملس التعاون اخلليجي (دور خاطر أمسهان،  

 . 66 –  60ص ص:  6103 – 6106العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة سنة 
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الثقايف بني البلدان املختلفة من ن يف مستوايت التطور االجتماعي و املعوقات اليت ترتبط ابلتباي األوىل:اجملموعة  -
ركية الفئات االجتماعية ، حاملستوى التعليمي للسكان التحضر،انحية املؤشرات الرئيسية هلذا التطور ) درجة 

 .( اخلالوعي أبمهية التكامل ... ، مبا يف ذلكاملختلفة، الوعي االجتماعي

ة للمجتمعات الساعية إىل الثقافيلتباين يف اخلصائص االجتماعية و املعوقات اليت ترتبط اب :اجملموعة الثانية -
أحياان ذات الطابع الطائفي أو القبلي و  احلساسيات ورمبا الصراعاتمر حتديدا ابالختالفات و يتعلق األ، و التكامل

 العنصري أو العرقي.  

  :قات سياسيةو مع .3

، أم اتفقت املشاكل السياسية من أبرز معوقات التكامل االقتصادي بني البلدان النامية سوء اختلفتتعد 
بلدان التكامل بني البلدان النامية، و  مامفاخلالفات السياسية والتوجهات القومية أو القطرية متثل عقبات كأداء أ

 : ، وتنقسم املعوقات السياسية إىلالعامل ككل

دول تتبع و  اشرتاكياهي االختالفات بني دول تتبع نظاما  :االجتماعية –النظم االقتصادية  االختالفات يف -
، لتسيطر فيها احلكومات على املوارد االقتصادية الرئيسية أو تتحكم ابألنشطة االقتصادية اهلامة من نظاما رأمساليا

 .على القطاع اخلاص وآليات السوق دول تعتمد أساسا، و التخصيص املركزي للمواردالعام و خالل القطاع 

التعددية و  الدميقراطية الليربالية فيها،أي بني دول تتبع نظم احلكم القائمة  احلكم:االختالفات بني نظم  -
   التعددية.ة وأخرى ترفض هذه الدميقراطية و السياسي

تقرار هناك اختالفات عديدة أخرى يف األوضاع السياسية منم حيث االس :االختالفات يف األوضاع السياسية -
حكوماهتا حنو البلدان و  من حيث توفر اإلرادة السياسية احلقيقية لدى قادة خمتلفالسياسي والسالم األهلي و 

  .أوروابجنوب ، انهيك عن العديد من النزاعات واملشاكل اإلقليمية وخصوصا يف العامل الثالث و التكامل

ال متنع  ، إال أهناوبة التكامل االقتصادي بني الدولإنه ملن الطبيعي أن تؤدي هذه االختالفات إىل صع
ية االجتماعواالقتصادية و  التوافق يف النظم السياسيةع ذلك فإن حدا أدىن من التماثل و م، و قيام مثل هذا التكامل

 . لتحقيق املساعي التكاملية ، ال بد أن يتوفرالرغبة احلقيقية يف التعاونو 

 التكامل االقتصادي درجاتو  : آاثرالثالثاملطلب 
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قها يعترب التكامل االقتصادي حالة تصل إليها اقتصادايت البلدان املنضمة إىل التكامل، عرب تطبي
حتدث يف ، قد آاثر على الدول األعضاء ساكنة ودينامكية ، ويرتتب عن تطبيقهاالتفاقيات تدخل ضمن متطلباته
آاثر  وسنحاول يف هذا املطلب التطرق إىل، دي خاصة مرحلة إقامة احتاد مجركيإحدى مراحل التكامل االقتصا

 .ودرجات التكامل االقتصادي

   آاثر التكامل االقتصادي الفرع األول: 

 :االقتصادي إىل قسمني رئيسيني مهاميكن حتديد آاثر التكامل 

 اآلاثر الساكنة للتكامل االقتصادي . 1

 ميكن تلخيصها فيما يلي: اآلاثر السكونية أو الستاتيكية وهي قصرية األجل، و يطلق عليها أيضا و 

 :أثر حتويل التجارة .1.1

ويقصد بتحويل التجارة أن تقوم الدول األعضاء إبحالل منتجات بعض األعضاء األقل كفاءة األعلى 
الواردات من بلدان أخرى كان يتم االسترياد منها قبل االتفاقية ) سلع أقل سعرا وأعلى سعرا واألقل جودة  حمل 

جودة أو جودة متساوية للمنتج احمللي ( وعليه فإن حتويل التجارة يؤثر سلبا على الرفاهية ألن استرياد منتجات 
الطلب عليه بعد فرتة من أعلى تكلفة يزيد من تكلفة السلعة على املستهلك وإذا كان أقل جودة قد ينخفض 

الزمن ابلذات يف ظل املنافسة احلادة قد تفقد االتفاقية التجارية وهي مبثابة الشروط النظرية الواجب توافرها لتحقيق 
 .1املكاسب املرجوة من هذا االندماج

 أثر خلق التجارة:  .2.1

قل تكلفة داخل االحتاد أة و لي بواردات من منتج أكثر كفاءيقصد خبلق التجارة استبدال اإلنتاج احمل
ألحد أشكال التكامل  يعترب خلق التجارة نتيجة مفيدةا إىل زايدة الرفاهية االقتصادية، و يؤدي هذاجلمركي و 

يف استهالكها لسلعة  تصاديحيدث عادة عندما تعتمد الدولة العضو يف أحد أشكال التكامل االقاالقتصادي و 
لكن بعد قيام قبل اتفاقية التكامل االقتصادي و ذلك ) غري كفؤ اقتصاداي ( و   الفعالمعينة على إنتاجها احمللي غري

                                                           
1
لعربية الكربى واالتفاقية التجارية الثنائية والتفامهات بني اململكة األردنية أثر كل من اتفاقية منطقة التجارة احلرة امركز التجارة الفلسطيين،  

 .2، ص6102، دراسة تقييمية وورقة موقف التبادل التجاري بني فلسطني واململكة األردنية اهلامشية، ابل تريد، فلسطنياهلامشية وفلسطني
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لعة التكامل تقوم هذه الدولة العضو ابسترياد هذه السلعة من شركات يف دولة عضو يف اتفاقية تنتج هذه الس
مت توقف و  فء اقتصاداي لدولة عضو قد، وهكذا جند أن اإلنتاج احمللي غري الكبطرق أكثر كفاءة واقل تكلفة

نظرا ألن هذا اإلنتاج مل اإلنتاج األكثر كفاءة اقتصاداي واألقل تكلفة ومن دولة عضو أيضا، و استبداله بنفس 
اقية ال يستورد من دولة غري عضو قبل قيام اتفاقية التكامل االقتصادي فإن األجانب غري األعضاء يف االتف

 . 1يفقدون شيئا من صادراهتم

 : االستهالكي للتكامل االقتصاديثر ألا .3.1

نقصد ابألثر االستهالكي أنه كلما زاد نصيب التجارة الداخلية ) السلع احمللية مضافا إليها السلع 
، أي أن املستهلك ك إجيابية، كلما كانت نتائج االستهالعضاء يف االحتاد ( يف االستهالكاملستوردة من الدول األ

بعبارة أخرى فاألثر االستهالكي مستبعدا بضائع دول خارج االحتاد، و  يف االحتاديقبل على بضائع الدول األعضاء 
، فعندما تكون احملصلة موجبة ) األثر اإلنشائي أكرب من األثر هو إال حمصلة األثرين اإلنشائي والتحويليما 

دي الذي رفاه االقتصا، مما يزيد يف الو جيد لالستخدام األمثل للمواردالتحويلي ( فهذا يعين حتقيق مستوى من
، فهذا يؤدي التحويلي أكرب من األثر اإلنشائيكان األثر بدوره يزيد يف االستهالك، أما إذا حدث العكس و 

  .2 كالذي بدوره يؤدي إىل اخنفاض االستهالى منو منخفض ورفاه اقتصادي ضعيف، و مستو 

 أثر التكامل على عناصر اإلنتاج :  .4.1

سيؤدي إىل حرية تنقل عوامل اإلنتاج من رأس مال ويد عاملة بني إن التكامل االقتصادي 
 :3دول التكامل

نه ينتقل ما بني دول منطقة التكامل إما على شكل أموال مودعة لدى البنوك أو على إابلنسبة لرأس املال ف -
 شكل استثمارات. 

                                                           
احلديثة لالقتصاد العاملي )دراسة حتليلية تقييمية لدول جملس التعاون اخلليجي سنة حركة التجارة الدولية يف ظل التغريات عبد الرمحن روابح،  1

 .020، ص6103 – 6106، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة، سنة ( 2212 -2222
  31 – 62بن انصر حممد، نفس املرجع السابق، ص ص:  2
3
كلية العلوم   رسالة ماجستري، ،ةيوأتثريها على التجارة العربية البين ) الغافتا ( اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكربىادر، بن عدة عبد الق 

 .02 – 02، ص ص: 6102 – 6103االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة مستغامن، سنة 
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نه يسمح انتقال عناصر اإلنتاج وتنسيق اإلنتاجية داخل منطقة التكامل إأما ابلنسبة لعنصر العمل، ف -
ابلتخصص والتعمق يف تقسيم العمل بناء على مزااي النسبية اليت تتمتع هبا األنشطة والدول املتكاملة، أي انه 

ن بلد الذي مينح عندما يكون الفرق يف األجور كبري بني دول منطقة التكامل فهذا يؤدي إىل انتقال اليد العاملة م
أقل أجر إىل البلد الذي مينح أعلى أجر، إضافة إىل ذلك فإن التكامل االقتصادي يساهم يف حتسني اهلياكل 
االقتصادية وتطوير اإلنتاج كما ونوعا مما يزيد من نسبة التوظيف ومستوى العوائد اليت حتصل عليها عناصر 

 اإلنتاج. 

  اآلاثر الدينامكية للتكامل االقتصادي .2

، مقارنة ابآلاثر السكونية للتكاملن ظهورها يتطلب وقت أطول ، ألتعترب هذه اآلاثر طويلة األجل
 ، وتتمثل يف: تخدام األمثل للموارد االقتصاديةولكنها مهمة جدا ألهنا تؤدي إىل اس

 أثر املنافسة: .1.2

يف خمتلف األسواق ففي هذه احلاالت تتحقق اآلاثر الدينامكية ابلدرجة األوىل يف حاالت املنافسة غري التامة 
ميكن أن تشتد املنافسة ألن االحتاد اجلمركي يزيل بدرجة معينة احلماية اليت حتظى هبا الصناعة احمللية، األمر الذي 
يساعد على كسر البنية االحتكارية وخباصة بنية احتكار القلة، وتؤدي زايدة املنافسة إىل خروج الوحدات غري 

 .1الذي يؤمن درجة أعلى من كفاءة دعم جهود البحث والتطوير الفعالة، األمر

 :2أثر وفورات احلجم .2.2

نتيجة إللغاء كل القيود التجارية  ال التكامل االقتصادي املعروفة و كما نعلم أن أي شكل من أشك
إاتحة حرية انتقال السلع من شأنه أن خيفض تكاليف اإلنتاج السلعة بدليل أن تشكيل االحتاد تتخصص الدولة و 

يف إنتاج سلعة معينة فيزيد إنتاجها ملواجهة األسواق الواسعة اليت أصبحت تتكون من أسواق الدول األعضاء مما 

                                                           
1
أتثريها على الدول النامية على ضوء نظام جتاري متعدد األطراف ) مع اإلشارة إىل حالة العاملية ودايت الراهنة للتجارة التحخري الدين بلعز،  

 .032، ص6101 – 6102علوم التسيري، جامعة بسكرة، سنة كلية العلوم االقتصادية والتجارية و ، أطروحة دكتوراه،  اجلزائر(
2
، رسالة ماجستري، املركز اجلامعي غرداية، سنة البينية ابإلشارة إىل بعض التجارب الدوليةدور التكامل االقتصادي يف تفعيل التجارة شنيين عادل،  

 . 61، ص 6100 – 6101
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 اخنفاض يف القرتاب منه مما يؤدي ذلك إىلأو ا دية ابلوصول إىل احلجم املناسبيسمح للمشروعات االقتصا
 .التكلفة الوحدة منها

 :1زايدة االستثمار .3.2

يساهم االندماج االقتصادي يف اتساع حجم السوق، كما يساهم أيضا يف زايدة إنتاج السلع واخلدمات، ومينح 
الدول األقل منوا حىت تتمكن  فرص استثمارية أمام املستثمرين احملليني، كما قد يتجه إىل تشجيع االستثمارات يف

الدول األعضاء من حتقيق التوازن يف االستثمارات فيما بينها، ومن مث ارتفاع معدل النمو االقتصادي للبلدان 
املندجمة، وال يقف أثر االندماج االقتصادي عند حد زايدة حجم االستثمارات احمللية، بل يتجه ليشمل 

 املندجمة.االستثمارات األجنبية داخل املنطقة 

 التخصيص: .4.2

إن حترير التجارة بني جمموعة من الدول كنتيجة للتكامل االقتصادي، قد يؤدي ألن تتخصص الدولة يف املنتجات 
اليت توجد للدولة هبا ميزة نسبية، وابلتايل ميكن للسوق املشرتكة ومنطقة التجارة احلرة حتقيق الفوائد املتأنية من 

 .2التخصص بني الصناعات أو ضمن الصناعاتتقسيم العمل، وقد يكون 

ومما تقدم ذكره ميكن القول أن املكاسب الناجتة عن اآلاثر احلركية والساكنة للتكامل االقتصادي هلا فائدة  
 من رفاهيتها.  ا خيدم التنمية يف تلك الدول ويزيد، ممة على اقتصادايت الدول املتكاملةكبري 

 درجات التكامل االقتصادي  الفرع الثاين:

حسب مستوى إزالة ائق كما تبني لنا من خالل تعريفه، و العو مل االقتصادي على إزالة القيود و يقوم التكا
 : شكل لنا درجات التكامل االقتصاديتلك العوائق تت

                                                           
1
، ( 2222 -1992االقتصاد اجلزائري وإشكالية االندماج االقتصادي اإلقليمي يف ظل البحث عن بدائل املتاحة للفرتة، ) عزوز حممد،  بن 

 .21، ص6101االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، سنة أطروحة دكتوراه، كلية العلوم 
2
، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم غرب العريب() دراسة حالة دول امل سياسات تفعيل التجارة البينةبن موسى بشري،  

 32، ص6100 – 6101التسيري، جامعة اجلزائر، سنة 
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فيها يتم إلغاء التعريفة اجلمركية بني دول األعضاء مع اإلبقاء على التعريفة اجلمركية و  :1منطقة التجارة احلرة -1
 لكل دولة مع العامل اخلارجي. 

بني الدول  ، حيث يتم إلغاء التعريفة اجلمركيةورة أرقى من منطقة التجارة احلرةهو صو  :االحتاد اجلمركي -2
 . 2األعضاء يف االحتاد مع العامل اخلارجيعمل تعريفة موحدة لكل دول األعضاء يف االحتاد و 

رأس املال ( داخل ركة عوامل اإلنتاج مثل ) العمل و تتضمن إلغاء التعريفة اجلمركية على حو  :السوق املشرتكة -3
السياسة التعريفية املتماثلة ة يف حرية التجارة بني األعضاء و السوق ابإلضافة إىل مقومات االحتاد اجلمركي املتمثل

األشخاص دة يتم يف إطارها انتقال السلع و بذلك تكون دول األعضاء سوقا موحاألقطار اخلارجية األخرى و  جتاها
 . 3رؤوس أموال حبرية اتمة و 

اخلدمات يف هذه املرحلة ال يقتصر األمر على إلغاء القيود املفروضة على تبادل السلع و  :االحتاد االقتصادي -4
 إقامة هيكل متكامل، ذلك بغرضسات االقتصادية للدول األعضاء، و السيا ، بل يشملواحلركات عناصر اإلنتاج

 .4إلزالة التباين يف تلك السياسات بني الدول و 

، إذ تتضمن كل ما عمل هلا مشروع التكامل االقتصاديهي أقصى مرحلة ميكن أن يو  االندماج االقتصادي: -5
سبق ذكره يف درجات التكامل السابقة، وإضافة لذلك توحيد السياسات االقتصادية كافة وإجياد سلطة إقليمية 

 .5عليا وعملة موحدة وجهاز إداري موحد 

 

                                                           
مقارنة إلزامات دول منطقة االسكوا يف اتفاقيات منظمة التجارة العاملية واتفاقات الشراكة األوروبية اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا،  1

متوفر ، 6ص ،6111، األمم املتحدة نيويورك، سنة ومنطقة التجارة احلرة العربية الكربى: حالتا مجهورية مصر العربية واململكة األردنية اهلامشية
 .5500/  50/  50، تاريخ االطالع:  www.escwa.org.lb: على املوقع

2 Belfatmi soufiane, management d"une opération d"exportation: calcul du prix de revient d'un produit à 

l'éxport, mémoire de magister, faculté des sciences economique et des science de gestion, université d'Oron, 
année: 2010 – 2011, p 194. 
3  Tarik Sadoudi, dynamique de l'intégration économique régionale au sein de l'union européenne: 

avancées, limites et perspectives, mémoire de magister faculté des science économique et de gestion, université 
de tizi – ouzou, sans année, p20 

4
 .1، صنفس املرجع السابقإلياس سامل، معمر صحراوي،  

5
 .2، ص 0222سنة  القاهرة، ، دار الفكر العريب،التكامل االقتصادي أنشودة العامل املعاصرحسني عمر،  
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 :تكامل االقتصادي يف الشكل التايلبناءا على ما سبق ميكن متثيل درجات الو 

 : يوضح درجات التكامل االقتصادي 1الشكل رقم

 
 .63، ص 6102، األمم املتحدة، سنة التكامل العريبتقرير حول االجتماعية لغريب آسيا، اللجنة االقتصادية و  املصدر:
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 .يف التكامل االقتصادي العربيةدولية و الأهم التجارب املبحث الثاين: 

خاصة نظرا ألمهية التكامل كأداة هامة للتغلب على املشاكل االقتصادية والسياسية اليت تعاين منها الدول 
خمتلف التجارب التكامل االقتصادي و  درجات، لذلك سنتطرق يف هذا املبحث إىل فيما يتعلق ابلتعريفة اجلمركية

 . العربيةو الدولية 

 : جتارب أجنبية للتكامل االقتصادي األولاملطلب 

بعد احلرب العاملية الثانية تطورت التجارب الدولية يف جمال التعاون والتكامل اإلقليمي وسنحاول يف هذا 
 املطلب التطرق ألهم التجارب الدولية واليت كان البعض منها ذو أتثري قوي على االقتصاد الدويل: 

 (EU)اإلحتاد األورويب :الفرع األول

، طويلة، بل هي فكرة ظلت تراود الساسة األوروبيني مدة ليست جديدةوحيد أورواب اقتصاداي إن فكرة ت
إلعادة أعمار و ، وبعد انتهاء احلرب العاملية الثانية نشاء الوالايت املتحدة األوروبيةحيث كانت هناك دعوة إل

اليت أنشأت عام و مة األوروبية للتعاون االقتصادي مث املنظ االحتاد اجلمركي لدول البنيلوكس ، مت أتسيس1أورواب
 : ثالثة مراحل سوف نلخصها كالتايلمر االحتاد األورويب يف تشكيله ب، و 2م على إثر مشروع مارشال 8491

 عرفت هذه املرحلة من مسرية االحتاد األورويب:  (: 8595 -8591املرحلة االنتقالية )  .8

تتكلف ابألساس يف البداية ابلسهر على توزيع  :8491وبية للتعاون االقتصادي سنة أتسيس املنظمة األور  -
الغربية من تشييد اقتصادها املدمر بفعل ما خلفته  إطار مشروع مارشال لتمكني أورواباملساعدات األمريكية يف 

تشجيع حترير املبادالت التجارية بينها اعتبارا للتوجهات ة، مث حتولت مهمتها فيما بعد على احلرب العاملية الثاني
 . نت تدعو إليها ألغات بعد أتسيسهاكا  اليت

اليت  8491جانفي  9: اليت أتسست مبوجب " معاهدة ستوكهومل " يف اجلمعية األوروبية للتبادل احلر مث إنشاء -
 .سويسرا وايرلندا والنمساوالنرويج و  الدامناركة سبع دول أوروبية هي بريطانيا والسويد و ضمت يف البداي

                                                           
1
  .69مرجع سبق ذكره، ص فرج شعبان،  
 . 36خاطر امسهان، نفس املرجع السابق، ص  2
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القيام ابملبادرات األوىل لوضع حترير املبادالت داخل املنطقة و  تدرجيية لتمكني اجملموعة منمث اختذت إجراءات  -
األعضاء اليت أزيلت  لقد أدى ذلك إىل تقليص حقوق اجلمارك بني البلدانسس السياسات اجملموعية املوحدة و أ

ذلك تكون اجملموعة جات الزراعية، و ينها فيما خيص املنت، وبعد ذلك بدأ العمل يف حترير املبادالت ببصفة هنائية
انتقلت بعد ذلك إىل مقتضيات االحتاد اجلمركي عن طريق إقرار منطقة التبادل احلر بني مكوانهتا، و قد أحدثت 

 . زاء السلع الصناعية لباقي العاملإ 8491تعريفة مجركية موحدة يف 

من خالل توقيع اتفاقية لوكسمبورغ يف  تظهر بوادر هذه املرحلة (: 8519 -8591التوسع ) مرحلة النضج و . 2
، وسيع اختصاصات الربملان األورويبحول تو القاضية بتحديد مصادر متويل اجملموعة األوروبية  8491أفريل  33
 8493انفي ج 33، وعرفت اجملموعة األوروبية أول توسع هلا عرب اتفاقية بروكسل تعزيز تنسيق السياسات القطاعيةو 

 . ايرلندا ليصبح عددها تسع دولاململكة املتحدة و ضمام ثالث بلدان هي: الدامنارك و ابن

يف تطور مسرية اتسمت هذه الفرتة  (: 8552 -8519مرحلة االنتقال إىل االحتاد األورويب الشمويل ). 3
سقوط وبعد سقوط جدار برلني و توسيع تدخالهتا، ة للمجموعة و االندماج األورويب برتسيخ مكانة اللجنة التنفيذي

ارتقاء اإلدماج األورويب إىل أرقى مستوايته بعقد معاهدة ماسرتخيت يف  توحد أملانيا مما شجع إىلاالحتاد السوفيايت و 
تنسيق السياسات العمل إبحداث عملة موحدة و اث احتاد أورويب املعروف حاليا و ، اليت أقرت إبحد8443فرباير  9

موقفها ابلنسبة لكل تتمكن أورواب من توحيد كلمتها و  االسرتاتيجي حىت الديبلوماسي و احلكومية يف اجملالني
، كما وضعت  املعاهدة معايري للتقارب تسعى لضمان التماثل الكايف بني البلدان اليت 1املشاكل املطروحة ابلعامل 

ة موحدة كذلك أعطت املعاهدة تعتمد العملة املشرتكة اجلديدة حىت حتقق استفادة جيدة من إتباع سياسة نقدي
 .2قوى السوق دورا كبريا يف إرساء االنضباط يف الدول األعضاء 

 : 3نذكر مايلي أهداف االحتاد األورويب ومن بني

 

                                                           
، أطروحة دكتوراه كلية العلوم إمكانية اندماج اقتصادايت بلدان املغرب العريب يف النظام العاملي اجلديد للتجارةحممد شريف املنصوري،  1

 .899 – 893، ص: 3114 – 3111االقتصادية، جامعة قسنطينة، سنة 
2
 .81ص ،3189 ،  مارسصندوق النقد الدويل، التنمية، جملة التمويل و الطريق إىل التكامل يف أوروابقدم، رضا م 
3
، سنة 8، مكتبة الوفاء القانونية اإلسكندرية، طاملشروعات العربية املشرتكة ودورها يف حتقيق التكامل االقتصادي العريبمساح أمحد فضل،  

 .99، ص 3181
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 ء الصادرات من الدول غري األعضاءإلغاء التعريفة اجلمركية إزا . 
 1نظام احلصصرسوم اجلمارك و وائق املبادالت و إزالة ع . 
  زراعية مشرتكةإتباع سياسة. 
 حتسني أحول العمالة. 
 حتقيق املنافسة احلرة يف السوق. 
  االختالف يف املوازين املدفوعات معاجلةتنسيق السياسة النقدية و. 
  السوق.تدعيم االستثمار يف دول السوق خاصة يف املناطق املتخلفة نسبيا داخل 

  ( NAFTA) كتل االقتصادي ألمريكا الشماليةالت :الفرع الثاين

ية هي على اتفاقية منطقة التجارة احلرة ألمريكا الشمال 8446تعترب مصادقة الكونغرس األمريكي عام 
ايت قد ضمت كال من الوال، و 8449، علما ابن سراين هذه االتفاقية مل يبدأ إال يف عام البداية إلنشاء هذا التكتل
 ، ميثلال يضم إال ثالث دول، ابلرغم من انه تكتل، إن حجم وإمكانيات هذا الاملكسيكاملتحدة األمريكية وكندا و 

، وعدد منتجني تريليون دوالر 9ما يقارب  ، حيث بلغ حجم اقتصاده عند النشأةاكرب منطقة جتارة حرة يف العامل
، وحجم التجارة مليار دوالر 991اإلمجايل له إىل مليون نسمة كما يصل الناتج احمللي  691مستهلكني يناهز و 
ألمريكية من ، انهيك عن اإلمكاانت اليت تتمتع هبا الوالايت املتحدة امليار دوالر 8189خلارجية له إىل ا

 .2قدرات مالية هائلة وثروات طبيعية و  صناعات متقدمة مستوايت تكنولوجية و 

، ومل تقضي بوجود هذه كانت منذ البداية، مضمارها جتاري  NAFTAمنطقة التبادل التجاري احلر و 
استثناءات  مع ، فهي تقوم على تسهيل التبادل التجاري جلميع السلعة مشرتكة ألعضائها اجتاه اآلخرينسياس

، فيما حضي قطاع الصناعات البرتولية املكسيكية خبصوصية لبعض املواد احلضارية، وحتديد ضريبة حول الطاقة
  . 3جتنب عرقلة دخول استثمارات أجنبية فيه

                                                           
1
 Marie Unik, économie de l'union européenne, economica, paris, 2000, p 16. 

2
، سنة 96العدد  جامعة بغداد، العراق، جملة العلوم السياسية، ،انعكاساهتا على الدول الناميةالتكتالت االقتصادية العاملية و فوزية خدا كرم،  

 .899، ص3188

 ،جملة اإلدارة واالقتصاد ،( دراسة حتليلية مقارنة EA - ASEAN-NAFTAاالتفاقيات جتارية رئيسية يف العامل) عبد اللطيف شهاب زكري، 3
 .99ص  ،3119سنة  ،99العدد العراق، جامعة املستنصرية، 
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 : جاء ساعيا لتحقيق األهداف اآلتيةال أمريكا فقد أما عن أهداف تكتل مش

 كوين تكتل يكافئ التكتل األورويبت. 
 فرص االستثمار يف اإلقليمجارة و توسيع الت. 
 سية ملنشآهتا يف األسواق الدوليةرفع القدرة التناف. 
 محاية حقوق العمالامة و دعم التنمية املستد. 
 إشاعة املنافسة احلرةو  إزالة عوائق التجارة. 

تا فهو يتكون من مفوضية جتارية وأمانة عامة ونظاما عاما لتسوية املنازعات أما عن التنظيم املؤسسي لناف
ة وزراء يعقدون اجتماعات سنوية وتتخذ قراراهتا تضم مندوبني بدرجالرئيسي هو املفوضية التجارية و  اجلهازو 

ية ينص أوهلا على إلغاء الرسوم املفروضة على قد تكون هذا التكتل من عدد من االتفاقيات الرئيسابإلمجاع، و 
تبدو أهداف هذا التكتل ال و  ،أو تدرجييا السلع اليت تتبادل بني الدول الثالث األعضاء من منشأها يف حال 

، فهي بعد حتقيق اقتصاد قوي للدول األعضاء، تعطي كل أولوايهتا للقدرة األهداف االحتاد األورويبختتلف عن 
 .1ابألخص االحتاد األورويب، و التكتالت االقتصادية الصاعدة على املستوى العامليعلى املنافسة 

  (ASEAN)رابطة دول جنوب شرق آسيا  الفرع الثالث:

تضاهيها إال التجربة   ، والمق التجارب اليت أقيمت يف العاملتعترب جتربة إحتاد جنوب شرق آسيا من أع
ا العديد ، ذلك أن هذه األخرية كما تعرضنا هلا توفرت هليطرح بتاات بني جتمعنيقارنة ال لو أن جمال امل، و األوروبية

ذلك املستوى من األداء السياسي كذا الرصيد التارخيي مما أهلها إىل حتقيق من العناصر الثقافية واالقتصادية و 
 .2االقتصاديو 

مكونة من مخس  ( ابنكوكإعالن ) مبوجب  8499عام  )اآلسيان (أنشأت رابطة دول جنوب شرق أسيا 
فيما بعد لتشمل مخس دول أخرى  توسعت عضويتهاو  اتيلندا، الفلبني و إندونيسيا، ماليزاي، سنغافورة: دول هي

نوب شرقي آسيا تشرتك تلك الدول يف أهنا تقع يف جو  كمبوداي، الوس و ، ميامنار ) بورما (، الفيتنامبرواني: هي

                                                           
1
 . 41شنيين عادل، نفس املرجع السابق، ص  

2
 . 64ص ،3183سنة  ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،التكتالت االقتصادية اإلقليمية، إمساعيل معراف 
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ا حول أن للرابطة ستة أهداف تدور مجيعه قد حدد اإلعالنثقافة السياسية و متشاهبة يف المتجاورة جغرافيا و 
 . 1التعاون مع املؤسسات اإلقليمية ذات األهداف املتشاهبةمفهوم التعاون االقتصادي ورفع مستوى املعيشة و 

هجا ه منيفضلت علإتباع املنهج التقليدي للتكامل و كما أن الدول املؤسسة هلذه الرابطة مل تلجأ إىل 
بعض جماالت  على ، وركزتعينة من مراحل التكامل االقتصادي، فلم حتدد اترخيا حمددا لبلوغ مرحلة متعاونيا

 : اان قطاعية وحكمت ذلك عدة عواملالتعاون الوظيفي ) جماالت أخرى ( خصصت هلا جلالتعاون االقتصادي و 

  لعمل ابتمادا على وفرة املوارد الطبيعية، و ، اعالوارداتالقائم على اإلحالل حمل إتباع النمط التقليدي للتنمية
 . على تطوير مواردها البشرية

 اختالف مستوايت منوهاالقطرية و  التعاون بني االقتصادايت . 
 رج عن طريق اتفاقيات االستثمار وغري إتباع كل من ماليزاي وسنغافورة سياسات تصنيع متفتحة على اخلا

 . ذلك
 عدم احلاجة إىل موارد أخرىرية و االستثماة و جناح سياسات االدخاري. 

ز هتدف إىل إزالة مجيع احلواجاحلرة لتحل حمل النظام السابق و  أنشأت منطقة التجارة 8448يف عام و 
 . 84492دخلت حيز التنفيذ عام عاما و  81يتم تنفيذها على فرتة انتقالية متتد إىل ، و اجلمركية وغري مجركية تدرجييا

ا عن الرئيسي من إنشاء منطقة التبادل احلر بني اآلسيان يف تطوير صناعات تنافسية بينه لقد متثل اهلدف
، من درجات التكامل  النتقال من خالهلا إىل درجة أعلى، كما يسعى أعضاؤها إىل اطريق تدعيم التجارة البينية

، ففي أمنية، اجتماعية وثقافية، على إنشاء جمموعة اقتصادية 3116و 3113إذ ركزوا يف مؤمترات القمة لسنيت 
اق الثاين املتضمن قدم إعالن اآلسيان االتف 3116يف أكتوبر  سيان املنعقد يف ابيل أبندونيسيااملؤمتر التاسع لقمة اآل

                                                           
مركز دراسات الوحدة  ،جملة املستقبل العريب ،خربات التكامل اآلسيوية و دالالهتا ابلنسبة إىل التكامل العريب ) حالة اآلسيان (، حممد السيد سليم 1

 .811، ص 3114سنة  ،699العدد العربية، بريوت، 
2
جملة " منوذج الدول النامية لإلقليمية املنفتحة "، ASEANرابطة دول جنوب شرق آسيا ) اآلسيان (  ،عبد الوهابخالفي علي، رميدي  

 .13ص  ،3114سنة  ،9العدد  جامعة شلف، اجلزائر، ،اقتصادايت مشال إفريقيا
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 إىليف الوصول  جتماعي والثقايف، حيث يتمثل اهلدف النهائياجلانبني االاجلانب األمين، اجلانب االقتصادي و 
 . 1 3131التقليص من نسبة الفقر يف سنة و ، االستثمارات ين التدفق احلر للسلع، اخلدماتأالسوق املشرتكة 

أهم األهداف  8499قد حدد إعالن ابنكوك عام ن إىل حتقيق جمموعة من األهداف و هتدف رابطة اآلسيا
 :  2اليت كانت على النحو التايلو 

 تعزيز الدراسات حول إقليم جنوب شرق آسيا. -
والتقدم االجتماعي والثقايف يف املنطقة عن طريق بذل اجلهود املشرتكة و تشجيع  ياالقتصادتسريع النمو  -

 التعاون اجلهوي بني الدول األعضاء.
 احلفاظ على درجة عالية من التعاون االجيايب مع املنظمات الدولية واإلقليمية.  -
 نية.تبادل املساعدات يف جمال التدريب، والبحوث العلمية واملهنية والتق -
تشجيع السالم واالستقرار اإلقليميني وذلك ابحرتام العمالة يف املنطقة وتطبيق القانون يف العالقات البينية  -

 وااللتزام مببادئ ميثاق األمم املتحدة.  

 ، فإن رابطة اآلسيان هتدف إىل إقامة منطقة جتارة حرة بني أعضائها يتم منانطالقا من هذه األهداف
، كما هتدف إىل توثيق العالقات مع دول أخرى إلقامة ود اجلمركية وغري مجركية على جتارهتا البينيةخالهلا إلغاء القي

قتصر على أهنا تكتالت اقتصادية مفتوحة ال ت هذا ما يدلكوراي اجلنوبية وغريها، و ن و معها مناطق جتارة حرة كاليااب
 .احلديث للتكامل االقتصاديملفهوم هذا ما ينطبق على افقط على دول اجلنوب اآلسيوي، و 

 

 

 

  

                                                           
جامعة مخيس مليانة، ، جملة االقتصاد اجلديد، حقيقة التكامل االقتصادي اإلقليمي بني الصني وبقية دول شرق آسياطيب مجيلة، غيدة فلة،  1

 .41، ص3181سنة  ،83، العدد 8اجمللد  اجلزائر،
2
اجمللة اجلزائرية  ،"اآلسيان "املباشر حالة رابطة جنوب شرق آسيا  األجنيبوحتدايت جذب االستثمار  اإلقليمياتفاقيات التكامل موالدي سليم،  

  .891، ص3183سنة  ،6العدد جامعة اجلزائر، السياسات االقتصادية، و  للعوملة
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 (  MERCOSUR) السوق املشرتكة لدول أمريكا اجلنوبية جتمع  :الفرع الرابع

لربازيل، األرجنتني، الرباغواي وقيع على اتفاقية كل من اابلت 8448مارس  39ولد هذا التجمع بتاريخ 
جارة احلرة وسهولة انتقل السلع تشجيع التهو اتفاق جتاري إقليمي كان اهلدف الرئيسي منه هو األروغواي و و 

 . 1األشخاصواخلدمات و 

ذلك إنشاء ما يسمى ببنك اجلنوب كديون الداخلية بني دول األعضاء و كما كان من أهدافه إزالة ال
أو البنك  االستثمارات بدون تدخل صندوق النقد الدويللدول األعضاء بتمويل املشاريع و  الذي سوف يسمحو 

من مدينة   واختذ 3111على أن يبدأ أعماله خالل عام  3119قد مت إنشاء ذلك البنك يف ديسمرب و  ،الدويل
ابألعضاء املنتسبني كاركاس عاصمة فنزويال مقرا له كما يضم تكتل دول املريكوسري جمموعة من األعضاء يسمون 

حقوق التصويت الكاملة أو الوصول ال ميتلكون  ، اإلكوادور، البريو وهم أعضاء، كولومبياوهم : تشيلي، بوليفيا
السبب يف كون هذه الدول دوال منتسبة إىل اجملموع و ، ألعضاء الرئيسيني ولكن بنسب أقلالكامل إىل األسواق ا

وهو ما  هو أن دستور عمل املريكوسري ال يسمح بتوقيع اتفاقيات جتارة حرة مع دول غري الدول األعضاء األساسية
 . 2من جمموعة األنديز حني انضمامها الكامل على جمموعة دول املريكوسري يتمثل يف انسحاب فنزويال

منطقة التجارة و UE تعد دول املريكوسري هي الكتلة الرابعة األقوى عامليا بعد كل من االحتاد األورويب و 
 .  ASEANشرق أسيا واحتاد دول جنوب و   NAFTAاحلرة لشمال أمريكا 

  (COMESA)جنوب إفريقيا لشرق و السوق املشرتكة  الفرع اخلامس:

نطقة دولة مؤسسة هي أعضاء امل 36، وضمت السوق 84493 ديسمرب سوق الكوميسا يف تأتسس لقد 
ضم  8441أجيز يف عام و  ،مها غري مؤسستنيجنوب إفريقيا و ، مع إمكان ضم بوتسواان و ومعها الكونغو الدميقراطية

                                                           
دراسة حالة:  –أتثري األزمة العاملية الراهنة على املبادالت التجارية البينية داخل التكتالت االقتصادية للدول النامية  ،حممد زيدان، حممد يعقويب 1

امللتقى الدويل الثاين حول التكتالت االقتصادية زمن األزمات، املركز ، مداخلة مقدمة ضمن املريكوسور، اآلسيان ومنطقة التجارة احلرة العربية الكربى
 .81ص  ،3183فيفري  39-39يومي  ،اجلامعي ابلوادي

 .811 – 44ص ص:  ،3188سنة  ،8ط األردن،دار الفكر،  ،االقتصاد الدويل: النظرايت وسياسات ،السيد متويل عبد القادر 2
3 T.Awad, A.Bakir, regional trade integration: a comparative study -  the cases of gafta, comesa, and sapta 

/ safta, unctad, 2008, p44. 
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مام مدغشقر أتجل انضيف تلك السنة، و األعضاء فانضمت مصردولة افريقية إذا كانت جماورة إلحدى الدول 
 . 31111، مث تنزانيا 8449، موزمبيق 8449: ليسوتو ، بينما انسحبت ثالث دول هي8441وسيشل إىل  8441

بورندي، جزر القمر، الكونغو دميقراطية، جيبويت، : دولة هي 84يتكون تكتل الكوميسا اآلن من و 
كينيا، ليبيا، مدغشقر، ماالوي، موريشيوس، رواندا، سيشيل، السودان، سوازيلندا، أوغندا، زامبيا، إيريترياي، إثيوبيا،  

 .   2، مصرزميبابوي

قد عرفت االتفاقية الرمسية الكوميسا على أهنا تكتل اقتصادي لتكامل إقليمي بني دول افريقية ذات و 
منطقتها من خالل تنمية التجارة واندماج السوق، يف سيادة اتفقت فيما بينها على االرتقاء ابلتكامل اإلقليمي 

شرتك اإلنسانية للصاحل املادة من مصادر الطبيعية و تعظيم االستفومن خالل التعاون وتركيز العمل من اجل تطوير و 
، قيقها حىت اآلن بني دول الكوميساأما عن درجة التكامل االقتصادي اليت مت حت ،واملتبادل جلميع شعوهبا ودوهلا

يف مؤمتر القمة  3114انطلقت عملية إنشاء االحتاد اجلمركي يف و  3111فقد مت إنشاء منطقة التجارة احلرة يف عام 
كان انطالق االحتاد اجلمركي تتوجيا جلهود الكوميسا يف فيكتوراي فولز أي زميبابوي و  احلكوماتلرؤساء الدول و  86

انتهاء بتحقيق ، و 3181مشرتكة يف هناية املطاف حبلول عام  إلقامة سوقميق عملية التكامل االقتصادي، و يف تع
 .31813الوحدة النقدية حبلول 

 : 4جنوب إفريقيا فيما يليالرئيسية للسوق املشرتكة لشرق و  تتمثل األهداف

 إنشاء منطقة التجارة احلرة بني الدول األعضاء يليها إقامة إحتاد مجركي مث سوق مشرتكة. 
  املواصالت  ،الصناعة ،البنية األساسية ،الزراعة ،والتعاون يف عديد من اجملاالت خاصة التجارةحتقيق التكامل

واالتصاالت، الطاقة، تكنولوجيا املعلومات، اجلمارك، التنمية االقتصادية واالجتماعية، التعاون املايل والنقدي 
 والفين .

                                                           
جامعة ورقلة، ، جملة الباحث، معوقات التكتالت االقتصادية اإلقليمية يف البلدان النامية ) دراسة حالة الكوميسا (، ولد حممد عيسى حممد حممود 1

 .36ص  ،3183سنة  ،81العدد اجلزائر، 
2
، جملة التكامل االقتصادي، جنوب إفريقيا ) الكوميسا ( على التجارة البينيةقيام السوق املشرتكة لدول شرق و  أثربالل بومجعة، فرطاقي جابر،  

 .819، ص 3181، مارس 11العدد جامعة أدرار، اجلزائر، 
3
 . 39ولد حممد عيسى حممد حممود، نفس املرجع السابق، ص  

4
، الرابط، ورشة العمل اإلقليمية حول متطلبات وانعكاسات إقامة االحتاد اجلمركي العريب على الزراعة العربيةاملنظمة العربية للتنمية الزراعية،  

 .98، ص3119ديسمرب  89/  89اململكة املغربية، 
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 تشجيع دور القطاع اخلاص والغرف التجارية. 
 ل ختتص ابلنظر يف تسوية املنازعات اخلاصة بتطبيق االتفاقية. إقامة حمكمة عد 

 يف إطار جامعة الدول العربية : جتارب عربية للتكامل االقتصادي الثايناملطلب 

لقد قطعت الدول العربية شوطا كبريا يف حتقيق التكامل االقتصادي ومسايرة التطورات االقتصادية الراهنة، 
 وذلك يف إطار جامعة الدول العربية.وسنسلط الضوء يف هذا املطلب على أهم التجارب واألحداث اليت خاضتها 

بني دول اجلامعة العربية  الرتانزيتتنظيم جتارة اتفاقية تسهيل التبادل التجاري و  :األولالفرع 
 : 8593عام 

وبذلك فهي أول اتفاقية اقتصادية عربية متعددة األطراف لتحرير  8416مت توقيع هذه االتفاقية عام 
التجارة بني الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية، وقد استهدفت هذه االتفاقية قيام تعاون اقتصادي لتحرير 

الت التجارة بني الدول األعضاء عن طريق تسهيل التبادل التجاري بينها، واهتمت بشكل أساسي يف منح التفضي
اجلمركية يف شكل إعفاءات من الرسوم اجلمركية للسلع الوطنية العربية املتبادلة حيث مت إخضاع هذه السلع لتعريفة 

من التعريفة اجلمركية املطبقة يف الدول املستوردة ابلنسبة للسلع الصناعية وأعفت  %31مجركية منخفضة بنسبة 
ة من رسوم االسترياد إذا كانت انشئة من إحدى الدول األطراف يف املنتجات الزراعية واحليوانية والثروات الطبيعي

اتفاقية، وقد توقف العمل هبذه االتفاقية من الناحية العملية بعد تطبيق قرار إنشاء السوق العربية املشرتكة يف بداية 
 .84911عام 

 انتقال رؤوس األموال اتفاقية تسديد املدفوعات واملعامالت اجلارية و  الفرع الثاين:

 8416يف عام  مصرومت التوقيع عليها من لبنان واألردن و  8416حصلت املوافقة على هذه االتفاقية عام 
 : ومن أبرز هذه االتفاقيات ،8419العراق يف عام والسعودية و 

 اخلدمات بني الدول األعضاء.عار السلع و تسهيل عمليات املدفوعات اخلاصة أبس 
                                                           

 :إيداعهامراكز وموانئ االستقبال بقصد  إىلهي إعادة تصدير السلع والبضائع املستوردة، حيث يتم نقل البضائع من مراكز اإلرسال  جتارة ترانزيت 
 .مؤقتا أو إجراء بعض عمليات التصنيع عليها أو تغليفها أو تعبئتها مث يتم تصديرها دون أن تؤدى عنها أي رسوم مجركية

1
العدد  العراق، ، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية،التجارة العربية البينة يف ظل قيام منطقة التجارة احلرة العربية الكربىمستقبل تقي عبد السامل،  

 .38، ص3188، سنة 31
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  .تقدمي التسهيالت املمكنة لدول األعضاء اليت تعاين من عجز أو اختالل مؤقت يف ميزان املدفوعات 
  عضاء عن طريق تقدمي انتقال رؤوس األموال من خالل ضمان حكومات الدول األتشجيع تبادل و

  .1عدم وضع عراقيل أمام إعادهتا إىل مواطنها األصليةإلعفاء من الضرائب و االتسهيالت و 

 مشروع الوحدة االقتصادية العربية  فرع الثالث:ال

وافق اجمللس االقتصادي للجامعة العربية يف دورة انعقاد العادية  8419بتاريخ الثالث من حزيران من عام 
الرابعة على اتفاقية الوحدة االقتصادية بني دول جامعة الدول العربية، وانضمت غالبية الدول األعضاء يف اجلامعة، 

 : فهي الوسائل اليت وضعتها االتفاقية املذكورة لتحقيق أهدافهاأما 
 . جعل الدول العربية مجيعا منطقة اقتصادية واحدة -
 . توحيد سياسات االسترياد والتصدير واألنظمة املتعلقة هبا -
 . توحيد أنظمة النقل والرتانزيت -
 .2ة مشرتكةور صعقد االتفاقات التجارية واتفاقات املدفوعات مع الدول األخرى ب -

 واجتهت إىل طريق آخر هو السوق 8499الوحدة االقتصادية يف عام ختلت الدول العربية عن مشروع 
 املشرتكة. 

 السوق العربية املشرتكة :الفرع الرابع

عندما عقد جملس الوحدة االقتصادية العربية  8499عام  ترجع فكرة إقامة السوق العربية املشرتكة إىل
ر التجارة من الضرائب اجلمركية والقيود مين اشتمل على مراحل متدرجة يتم خالهلا حتريز اتفاقية ذات برانمج 

، انضمت أربع دول للسوق يف عام اتفاقية السوق العربية املشرتكة ،االستريادية األخرى، وأطلق على تلك االتفاقية
يا : ليبسنة أخرى انضمت ثالث دول أخرى هيبعد اثنيت عشرة ، و سوراي واألردن والعراقمصر و  :وهي 8491

قتها وجوهرها احلقيقة أنه خالل تلك الفرتة كانت السوق العربية املشرتكة يف حقي، و 8499موريتانيا عام اليمن و و 

                                                           
1
 شلف، اجلزائر،جامعة ، ، جملة دفاتر اقتصاديةنتائج متواضعة: ما املطلوب ؟االقتصادي العريب مسرية طويلة و  التكامل ،عبد الكرمي جابر شنجا 

 .33ص  ،3188مارس  ،3العدد 
2
- 391: صص ،3183، سنة 3التوزيع، عمان، ط، دار الثقافة للنشر و مبادئ املنظمات الدولية العاملية واإلقليميةسهيل حسني الفتالوي،  

398. 
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 هتااحيرغم من ذلك فقد حققت يف ن على الك، ولسوق مشرتكة أومل تتطور إىل احتاد مجركي منطقة جتارة حرة و 
 . 1 8411مث ظلت السوق قائمة حىت عام حجم التجارة البينية لتلك الدول. يف زايدة واضحة

 :  2 تتمثل أهم أهداف السوق العربية املشرتكة ابآليتو 

 رؤوس أموالال األشخاص و حرية انتق . 
 املنتجات الوطنيةتبادل السلع و  حرية . 
  ممارسة النشاط االقتصاديحرية اإلقامة والعمل و . 
  املطارات املدنيةقل واملوانئ و استعمال وسائل النحرية النقل والرتانزيت و. 

، ة قرارات هبدف تطوير جتربة السوقعد 8491قد اختذ جملس الوحدة االقتصادية العربية يف منتصف و 
 :  3هم ما جاء يف تلك القرارات اباليتأو 

ة إىل السوق العربي ة الوحدة االقتصادية األقل تقدماوضع صيغة مرنة النضمام الدول العربية األعضاء يف اتفاقي -
 موريتانيا. هي كل من السودان والصومال واليمن و املشرتكة و 

اقر اجمللس املوافقة املبدئية على إنشاء صندوق تعويض الدول األقل منوا تعويضا مؤقتا عن أتثرها حبالة انضمامها  -
 إىل السوق العربية املشرتكة. 

 على مراحل. دارية لتوحيد التعريفة اجلمركيةاإلاملتطلبات القانونية والفنية و  كما اقر اجمللس البدء بتهيئة  -

على السوق العربية املشرتكة على صعيد الواقع أو الشروع يف حتقيق األهداف هو أن إن أهم ما يالحظ 
لس الوحدة اتفاقية السوق مل تنص على ربط أاي من أهدافها بفرتة زمنية معينة فقد تركت الوصول إليها جمل

ا الدول األعضاء أو هب إمنا هي عبارة عن توصيات قد أتخذذي ليس لقراراته صفة اإللزام، و الاالقتصادية العربية و 

                                                           
جامعة الوادي، ، جملة رؤى اقتصادية ،العريب دور السوق العربية املشرتكة يف معاجلة مشكلة األمن الغذائي، عبد الواحد غردة، حسن حلساسنة 1

 . 319ص  ،3183جوان  ،3العدداجلزائر، 
2
 .339ص  ،3111، الدار املصرية اللبنانية، سنة التطبيقالقتصادية العربية بني التنظيم و التكتالت ا ،سامي حامت العفيفي 

االقتصادية اإلقليمية البديلة مع الرتكيز على مشروع التكتل الشرق التكامل االقتصادي العريب والتكتالت ، آخرونشهاب محد شيحان و  3
 . 848ص ،3183سنة  ،39عدد  ،1جملد  العراق، ،لعلوم اإلدارية واالقتصاديةلجملة تكريت  ،األوسطي
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عناصر اإلنتاج خاصة يف جمال حترير انتقال لقليل جدا من أهداف قيام السوق و عليه فلم يتحقق سوى اال أتخذ، و 
اإلدارية لتوحيد انتقال السلع من القيود الكمية و اتفاقية السوق مل تتضمن حترير  أن، كما بني الدول األعضاء

 التعريفة اجلمركية على مراحل. 

 تنمية التبادل التجاري بني الدول العربية اتفاقية تيسري و  الفرع اخلامس:

من قبل  ، ومت التوقيع عليها8418تنمية التبادل التجاري بني الدول العربية يف سنة مت عقد اتفاقية تيسري و 
واد املاحليوانية، و و لى السلع الزراعية القيود عو هتدف إىل اإلعفاء الكامل من الرسوم دولة عربية، و  عشرينإحدى و 

 ،مفاوضات مجاعية، كما مت تصنيف املنتجات الصناعية وفقا لقوائم حتدد الحقا ضمن غري معدنيةاخلام املعدنية و 
، كما تفوق تلك املمنوحة للدول األطرافنصت االتفاقية على عدم إمكانية منح ميزة تفضيلية لدولة غري عربية و 

ة الستثمار رؤوس األموال العربية، ووقع عليها إحدى ي اتفاقية موحدهو  8413أبرمت اتفاقية أخرى يف سنة 
ات أخرى عن طريق تنص على منح األموال العربية ضماانت أساسية ميكن دعمها ابمتياز و ، وعشرون دولة
  إال أهنما مل ظحظيا بنجاح يذكر، إذ حالت العراقيلرغم االجتماع العريب على هذين املشروعني ،اتفاقيات ثنائية

 :  2هتدف هذه االتفاقية إىل ما يلي، 1 غريها دون تنفيذهاالتجارية والسياسية و 

 ي بني الدول العربية من الرسوم والقيود املختلفة اليت تفرض عليها.حترير التبادل التجار  -
الربط املنسق بني إنتاج السلع العربية وتبادهلا، وذلك مبختلف السبل، وعلى األخص تقدمي تسهيالت  -

 التمويلية الالزمة إلنتاجها.
 تيسري متويل التبادل التجاري بني الدول العربية وتسوية املدفوعات الناشئة من هذا التبادل. -
 منح تيسريات خاصة للخدمات املرتبطة ابلتجارة املتبادلة بني الدول األطراف. -
ألخص أوضاع الدول األقل منوا مراعاة الظروف اإلمنائية لكل دولة من الدول األطراف يف االتفاقية وعلى ا -

 منها.

 

 

                                                           
1
 68 -61ص ص: ،مرجع سبق ذكره ،آفاقالتكامل االقتصادي العريب واقع و ، اجلوزي مجيلة 

2
 .9، اإلدارة العامة للشؤون االقتصادية، بدون سنة، صاتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربيةالدول العربية،  األمانة العامة جلامعة 
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 خارج إطار جامعة الدول العربيةجتارب عربية للتكامل االقتصادي املطلب الثالث: 

 سنحاول يف هذا املطلب التطرق إىل خمتلف التجارب العربية اليت كانت خارج إطار جامعة الدول العربية.

 (GCC)جملس التعاون اخلليجي  الفرع األول:

، بني الدول العربية الستة، وهي اململكة لعربية السعودية 8418مارس  31نشأ جملس التعاون اخلليجي يف 
، لقد تطرقت هذه االتفاقية إىل مراحل لدول  1البحرين ة، سلطنة عمان، الكويت، قطر و اإلمارات العربية املتحد

، واالحتاد اجلمركي الذي بدا العمل به منذ 8416اجمللس، مرورا مبنطقة التجارة احلرة اليت بدأ العمل هبا منذ عام 
، وقد ترتب على هذه االتفاقيات، 3111اليت بدأ العمل هبا منذ عام ، والسوق اخلليجية املشرتكة 3116عام 

 . 2إزالة العديد من القيود املفروضة على التجارة البينة اخلليجية، وحركة عوامل اإلنتاجوتطبيقاهتا 

 : 3متثلت أهدافهو 

  ني دول األعضاء يف مجيع امليادين، وصوال إىل وحدهتاالرتابط بالتكامل و حتقيق التنسيق و . 
 اجملاالت.أوجه التعاون القائمة بني شعوهبا يف خمتلف عميق و توثيق الروابط والصالت و ت  
  أنظمة متماثلة يف خمتلف امليادينوضع . 
  احليوانية، وإنشاء دفع عجلة التقدم العلمي والتقين يف جماالت الصناعة والتعدين والزراعة والثروات املائية و

 اص مبا يعود ابخلري على شعوهبا. تشجيع تعاون القطاع اخلعلمية، وإقامة مشاريع مشرتكة، و  مراكز حبوث

 (AMU) احتاد املغرب العريب الفرع الثاين:

م، والذي يهدف إىل تنسيق وتوحيد 8414ظهر إىل الوجود احتاد املغرب العريب يف فيفري يف فيفري 
اليت تفرضها املتغريات الدولية ، ومواجهة التحدايت اجلهود، من اجل إرساء قواعد التعاون والتكامل االقتصادي

                                                           
كلية   ،، أطروحة دكتوراهاملعيقات (خلليجية املشرتكة ) اإلمكانيات و إمكانية انضمام العراق اجلديد إىل السوق ا ،أكرب عمر حمي الدين اجلباري 1

 .11ص  ،3181سنة   ،اإلدارة واالقتصاد ابألكادميية العربية يف الدامنارك
2
 .1، ص3114، ماي 69، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، العدد رقم سلسلة اجتماعات اخلرباءالسوق اخلليجية املشرتكة، أمحد كواز،  

جملة العلوم االقتصادية  ،االقتصادي يف ظل التكامل االقتصادي اخلليجي النمواالستثمار األجنيب املباشر و  ،عوار عائشة ،بن يوب لطيفة 3
  .884ص ،3186سنة  ،14العدد  جامعة املسيلة، اجلزائر، ،والتجارية وعلوم التسيري
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قادة الدول اخلمسة يف قمة خرجت  ى، التقبزرالدة اجلزائرية 8441جويلية  36يف  ،والقائمة على أساس املنافسة
صار هدف االحتاد املغاريب تشكيل ع القواعد لتكامل إقليمي حقيقي و بتبين إسرتاجتية مشرتكة لتنمية اقتصادية تض

دان األعضاء على أن يتم الوصول إىل هذه الوحدة حسب هذه اإلسرتاجتية عرب ثالث وحدة اقتصادية بني البل
 مراحل ابتدائية:

اء التدرجيي اإللغرب اإلعفاء من احلقوق اجلمركية و إنشاء منطقة تبادل حر ع (: 8559 – 8552املرحلة األوىل )  -
 . للحواجز غري تعريفية

، تسمح خالله وضع تعريفة خارجية مشرتكة إنشاء احتاد مجركي يتم من :(8555 – 8559 )املرحلة الثانية  -
 . ية اإلنتاج احمللي ابلنسبة للسوقحبما

 املرحلة ، أتسيس احتاد اقتصادي يف بلدان املغرب العريب الذي يعتربم2111: ابتداء من سنة املرحلة الثالثة -
 . 1وبرامج التنمية يف بلدان األعضاء ياسات االقتصاديةسيق الستنالنهائية لنسق التكامل، والذي سيتجسد ابحتاد و 

 : 2ظمة إقليمية على األهداف التاليةنصت معاهدة إنشاء االحتاد املغريب ابعتباره من

 متتني أواصر األخوة اليت تربط الدول األعضاء وشعوهبا بعضها ببعض. -
 حتقيق تقدم ورفاهية جمتمعاهتا والدفاع عن حقوقها. -
 صيانة السالم القائم على العدل واإلنصاف.املسامهة يف  -
 هنج سياسة مشرتكة يف خمتلف امليادين. -
 السلع ورؤوس األموال فيما بينها.تنقل األشخاص وانتقال اخلدمات و العمل تدرجيا على حتقيق حرية  -

 

 

 
                                                           

منطقة التجارة احلرة  تطوير مسار التكامل االقتصادي العريب يف إطارتجمعات العربية اإلقليمية لدعم و استثمار مزااي ال ،توايت بن علي فاطمة 1
 .34ص ، 3186سنة  ،14العدد  جامعة املسيلة، اجلزائر،جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية،  ،العربية الكربى

2
، دار احلامد للنشر والتوزيع، ( 2119 – 8515احتاد املغرب العريب بني الدوافع التكامل االقتصادي واملعوقات السياسية ) صبيحة خبوش،  

 .381، ص3188، سنة 8، طاألردن
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  اتفاقية أغادير :الفرع الثالث

ية إىل ترمي هذه االتفاقواألردن وتونس ومصر، و للتبادل احلر بني أربعة بلدان هي: املغرب هي اتفاقية 
، 3119دخلت حيز التنفيذ يف و  3119مت التوقيع على االتفاقية خالل شهر فرباير  ،إنشاء منطقة للتبادل احلر

 .1ا بينهم يف إطار التعاون الثنائيجتدر اإلشارة أن الدول األربعة وقعت سابقا على اتفاقات التبادل احلر فيمو 

 : 2اتفاقية أغادير إىل ما يليهتدف 

 .تنمية النشاط االقتصادي، إضافة إىل رفع مستوى املعيشة داخل دول األعضاء 
  ،توحيد السياسات االقتصادية العامة واخلاصة يف جماالت التجارة اخلارجية والزراعة والصناعة والنظام الضرييب

 . إضافة إىل النظام املايل واخلدمات والتعريفة اجلمركية
 .جتانس التشريعات االقتصادية إىل الدول األعضاء لتوفري مناخ أفضل لألعمال 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
دراسة حول قطاع مكوانت وأجزاء التبديل ونشاطات تركيب السيارات داخل دول األعضاء يف اتفاق التبادل احلر بني الدول  ،عدانن برابش 1

ص:  ص ،3111التحتية التفاقية أغادير، التقرير اخلتامي أفريل  ، الوحدةالعربية املتوسطية املسمى اتفاق أغادير ) األردن، تونس، مصر واملغرب (
89 – 81.  

2
 .6، ص3111، سلسلة أوراق عمل، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، سنة اتفاقية أغادير: حنو بيئة أعمال أفضلرشا مصطفى عوض،  
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 ومنطقة التجارة احلرة العربية الكربى: املنهج املعاصر للتكامل االقتصادي املبحث الثالث

التجمعات االقتصادية سواء كان لنطاق على صعيد تكوين التكتالت و شهد العامل مؤخرا نشاطا متسع ا
إمنا مجعت بني و  املباشرةمل تكتسب صفة اإلقليمية  ر ثنائي أو شبه إقليمي أو إقليمي، هذه التجمعاتذلك يف إطا

، يف ظل هذا التوجه الراهن نطاق جغرايف واسع حتده احمليطات طرفني من الدول ذات التفكري املتشابه عرب
للعالقات االقتصادية الدولية فوق القطرية ظهرت خارطة اقتصادية جديدة اختفت ضمنها القارات اخلمس أطلق 

 . أو ما يسمى ابإلقليمية اجلديدة قليمي أو القاريعليها اصطالحا ابلتكامل االقتصادي غري اإل

 هابين تالفروقاأهم )اإلقليمية اجلديدة( و  املنهج املعاصر للتكامل االقتصادي: األول املطلب
   مقاربة ميدانية حول التكامل االقتصادي املعاصر. ،وبني التكامل التقليدي

 التحوالت اليت شهدها العامل خاصة يف جمال حريةلقد عرف التكامل االقتصادي قفزة نوعية نتيجة 
تصادي ، وسنحاول يف هذا املطلب التعرف على املنهج املعاصر للتكامل االقالبحث عن أسواق جديدةالتجارة و 

 . وأهم الفروقات بينه وبني التكامل التقليدي وتقدمي مثال حول التكامل املعاصر

 اجلديدة  اإلقليمية: األولالفرع 

يذهب البعض يف تعريفه لإلقليمية اجلديدة أبهنا سياسة تصمم لتخفيض معيقات التجارة بني بعض  تعريف:. 1
 الدول بغض النظر عن كون هذه الدول متجاورة أو حىت قريبة أو بعيدة عن بعضها البعض. 

الذي و  (  ( open Regionalismهناك من يطلق على اإلقليمية اجلديدة اصطالح اإلقليمية املفتوحة و 
على واردات  تعين تلك الرتتيبات اإلقليمية اليت تستهدف ختفيض القيودخالل مفاوضات إنشاء تكتل أبيك و  أثري

، كما أن درجة التحرير بتحرير التجارة بني الدول التكتلاليت تتعهد فيها الدول األعضاء الدول غري األعضاء و 
 . 1تكون مرتفعة مثل مستواها بني الدول األعضاء  على الواردات الدول غري األعضاء ليست ابلضرورة أن

                                                           
، 0212سنة  ،7العدد  اجلزائر،جامعة ورقلة، ، جملة الباحث، اإلقليمية اجلديدة  املنهج املعاصر للتكامل االقتصادي اإلقليمي، عالوي حلسن 1

 .111ص 
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هي تلك مصطلح تكتالت التجارة القارية و  كما يطلق بعض االقتصاديني على اإلقليمية اجلديدة
 الرتتيبات اليت تتسم بثالث مسات: 

 حد التكتالت اإلقليمية على األقلأغلب دول العامل تنتمي إىل أ . 
  متزامن يف خمتلف أجزاء العاملسريع و أغلب التكتالت اإلقليمية يتم بشكل.  
 ت اإلقليمية تتم بني دول اجلوارأغلب التكتال . 

 : تعريف املوايل لإلقليمية اجلديدةبناء على ما سبق ذكره من التعاريف ميكن استخالص ال

فيه جمموعة من الدول النامية حول دول اإلقليمية اجلديدة هي نشوء ترتيبات إقليمية من نوع جديد تلتف 
هتدف يف إطار سياسة إسرتاجتية إىل تذليل معوقات تدفق التجارة بني ة تتوىل بدورها قيادة اجملموعة و متقدم

 . 1اجملموعتني بغض النظر عن كوهنا متجاورة أو بعيدة عن بعضها البعض

 السمات األساسية لإلقليمية اجلديدة  .2

ال أن التوجهات احلديثة لتلك إعلى الرغم من أن ظاهرة إنشاء التكتالت االقتصادية اإلقليمية قدمية 
إىل أن   ، ابإلضافةالقدمية بسيادة الدوافع التجارية، فقد اتسمت التكتالت تكتالت ختتلف عنها اختالفا كبرياال

مل يؤتى منها مثارا و  التباين الشديدتفاوت و  تلك التكتالت اتسمت ابلالتجانس اليت حتققت يفدرجات التكامل و 
 : 2، أما ابلنسبة للتكتالت اإلقليمية اجلديدة فقد اتسمت ابلسمات التالية لموسة فيما عدا االحتاد األورويبم

 . حيث هياكلها أو نطاقها اجلغرايف أصبحت الرتتيبات التكاملية أكثر تعقيدا وتشابكا سواء من -
، كما زاد االعتماد املتبادل صادية الليربالية واقتصاد السوقاإلقليمية اجلديدة األفكار االقتتعكس التكتالت  -

فقد قام  وحترير التجارة يف أغلب الدول، االقتصاد العاملي بعد احلرب الباردة كنتيجة لالنتشار السريع للتكنولوجيا 
 . اصر إصالح سياسات االقتصاد الكليصر من عنالعديد من الدول النامية منفردة بتحرير جتارهتا اخلارجية كعن

من األهداف  ت اإلقليمية عملية متعددة األوجه، ومتعددة القطاعات وتعطي نطاقا كبرياأصبحت التكتال -
 . يت ميكن وصفها أبهنا إسرتاجتية وليست جتارية فقطسياسية الاالقتصادية و 

                                                           
1
 .44ص  ،0210مارس  ،4العدد  اجلزائر،جامعة الشلف،  ،، جملة دفاتر اقتصاديةالتكامل االقتصادي القاري، ، لباز أمنيالرمحنروابح عبد  

2
 .112، ص نفس املرجع السابقعالوي حممد حلسن،  
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رة اخلارجية والبينية تعتمد النظ، و وجه اخلارجي منهاجا هلاة التأتخذ التكتالت اإلقليمية اجلديدة من إسرتاجتي -
 . ة االستفادة من العمليات العوملة، كما أهنا متثل لبعض الدول اخلطوة األوىل إلمكانيللتكتل كمصدر للنمو

مكاسب زايدة الكفاءة فادة من املكاسب اقتصادايت احلجم، وتنوع املنتجات و متثل اإلقليمية حماوالت لالست -
 . تالت اإلقليمية اجلديدةتنسيق السياسة اليت تربزها التكو 
ت املنافسة، سياساجديدة مثل االستثمار وسوق العمل، و تركز الرتتيبات التكاملية اجلديدة على جماالت  -

 . ا ابإلضافة إىل األهداف السياسية، هذوالتكامل النقدي واملايل، والتعاون العلمي والتكنولوجي والبيئي
اإلقليمية اجلديدة أيضا على أمهية االستثمار األجنيب ابلنسبة للتكتالت اإلقليمية كمحرك أساسي يف اجتاه تؤكد  -

، فأن الرتتيبات  ما كانت عليه التكتالت القدميةعلى غريدف هنائي إلقامة التكتل اإلقليمي، و حترير التجارة كه
 . نافسة العاملية يف التجارةحتقيق املاملباشر و  جذب االستثمار األجنيباإلقليمية اجلديدة تعترب من وسائل 

 . لتزامات تبادلية بني دول انمية ومتقدمةظهور ترتيبات تكاملية خمتلطة ذات ا -

 : 1 احلديثةساسية بني اإلقليمية التقليدية و قات األالفرو : الثاينالفرع  

، قات التجارية بني الدول األعضاءالعال اإلقليمية التقليدية هو تكتل جتاري إقليمي القائم على فرصة تيسري -
هلذا النموذج مستوايت متعددة أدانها هي املناطق ، و ت التجارية مع الدول غري األعضاءبدرجة متيزها عن العالقاو 

ديدة فهو قائم على أساس ، أما اإلقليمية اجلاالحتاد األورويب، مثل أعالها االحتاد االقتصاديحلرة و التجارية ا
سيم العمل الصناعي يف جمموعة من الصناعات أو صناعة واحدة بني جمموعة من الدول اليت جيمعها تقالتخصص و 

ا والقوة مثال ذلك مثلث النمو اإلقليمي الفرعي الذي ربط بني التكنولوجيهذا التخصص والتقسيم يف العمل و 
 . ملوارد يف أرخبيل ريو إبندونيسياامالة و العاملالية يف سنغافورة و 

ليمية يف ثوهبا القدمي ركزت على أن التنسيق بني السياسات يتم بشكل تدرجيي مع توسيع صالحيات سلطة اإلق -
اليت هدفها إعطاء وزن اكرب هلا لإلقليمية يف ثوهبا اجلديد و ، خالة يشارك فيه كل األعضاء ابلتساويفوق وطني

 للشركات املتعددة اجلنسيات ) العابرة للقارات ( 

                                                           
1
 .17-11: ص، ص روابح عبد الرمحن، لباز أمني، نفس املرجع السابق 
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لمرحلة النهائية جند أبن اهلدف النهائي لصيغة التكامل التقليدية هو الوصول إىل وحدة كذلك أبنسبه ل -
 على مرحلة وحيدة تقتصر على ابلنسبة لإلقليمية اجلديدة فقامت، أما ة على أمل االنتهاء بوحدة سياسيةاقتصادي

 . حركة رأس املالحترير التجارة و 

، أما ق األمن والسالم وإيقاف احلروباإلقليمية الكالسيكية على حتقيابلنسبة للدوافع السياسية فقد ركزت  -
 . ركزت على دعم االستقرار السياسي اإلقليمية اجلديدة فقد

 ابلنسبةمسموح به لصاحل الدول األعضاء األقل تقدما يف تكتل عدم املعاملة ابملثل فهو جماز و  ابلنسبة لشرط -
تعويض الدول األعضاء مت استبداله بديدة فهذا الشرط غري مسموح به و ة اجل، أما الصيغللصيغة التقليدية للتكامل

 . األقل تقدما

 ورومتوسطية ( : مقاربة ميدانية ) الشراكة األالثالثالفرع 

تقنية متطورة جيعل من الضروري توسيع جماالت يب مبا ميلك من طاقات اقتصادية و إن االحتاد األورو 
تبين قيم إنسانية ك و ذلك من أجل إقامة منطقة ازدهار مشرت البحر املتوسط و ه وخاصة مع دول التعاون مع

 .أهدافهاورومتوسطية، و لشراكة األا ابختصار حول تعريف هذهسنحاول يف هذا املطلب أن نتعرف ، و مشرتكة

 تعريف الشراكة األورو متوسطية  .1

من انحية الدول املتوسطية كل على حده بني االحتاد األورويب من انحية و هي عبارة عن اتفاقية مكتوبة 
برشلونة يف  1املالية املنصوص عليها يف إعالن الصادر عن مؤمتر–، بقصد حتقيق أهداف الشراكة االقتصادية أخرى

ائر، اجلز  املفوضية األوروبية دول عربية )ىل جانب جملس االحتاد األورويب و ، إ، شارك يف هذا املؤمتر 11142نوفمرب 
لفلسطينية ( إىل جانب كل من قربص، مالطا، إسرائيل ا الدولةسوراي، تونس و  ،ن، لبنان، املغربمصر، األرد

تنص اتفاقيات الشراكة و  0212، كما اتفق الشركاء يف هذا املؤمتر على إنشاء منطقة التبادل احلر يف آفاق وتركيا

                                                           
رؤى ، جملة املغرب العريبانعكاسات الشراكة األورومتوسطية على التجارة السلعية البينية لدول ساملي حممد الدينوري، بن موسى بشري،  1

 .032، ص0210ديسمرب  ،3العدد  اجلزائر،جامعة الوادي،  ،اقتصادية
جامعة بسكرة، إدارية، اقتصادية و  ، جملة أحباثرية يف ظل الشراكة االورومتوسطيةاجلزائ أتهيل املؤسسة االقتصادية، علي لزعر، انصر بوعزيز 2

  .32ص ،0221جوان  ،4العدد  اجلزائر،
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، وهذا ابتداء من دخول احلرة للدخول إىل منطقة التبادل سن 10هذه على منح كل شريك مهلة أقصاها 
 .تفاقيات املربمة مابني الشريك واالحتاد األورويب حيز التطبيقاال

، على أن يتم مناقشة حرية انتقال ت املصنعة كمرحلة أوىلتضمن منطقة التبادل احلر حرية انتقال املنتجاو 
املرات مصدر مشاكل كما بني  الذي كان يف العديد منبشكل تدرجيي نظرا لصعوبة امللف و املنتجات الزراعية 

، املنتجات املغربية و احلال ابلنسبة لكل من املغرب واسبانيا ) مشاكل الصيد البحريالدول املتوسطية كما ه
 . زراعية املصدرة إىل اسبانيا (ال

تم غري تعريفية تدرجييا وفقا جلداول زمنية يالة القيود اجلمركية التعريفية و لتجسيد هذه املنطقة سيتم إز 
 . 1 التفاوض عليها بني الشركاء، ووفقا للقواعد احملددة من قبل املنظمة العاملية للتجارة

 أهداف الشراكة األورومتوسطية  .2

إطار الشراكة  الوثيقة األساسية اليت تشكل 1114نوفمرب  02و 07يعترب إعالن برشلونة الذي انعقد يومي 
  :األورو متوسطي واملتمثلة فيما يلي ه أهداف التعاونقد حددت فياألورومتوسطية، و 

 . سنة 14 – 10ر املتوسط خالل فرتة بلدان منطقة جنويب البحنطقة حرة بني االحتاد األورويب و قامة مإ -
  .تقليص فوارق التنمية -
  .التكامل اجلهويحتسني التعاون و  -
سسية للحوار السياسي اآلليات املؤ ، من خالل أنشاء ة التحديث االجتماعي واالقتصاديتدعيم عمليتقوية و  -

 . واالقتصادي
والتعاون االقتصادي  مناخ جديد للعالقات االقتصادية وخصوصا يف جمال تنمية التجارة واالستثمارخلق  -

 . 2والتقين

                                                           
، مداخلة مقدمة متطلبات تعزيز تنافسية الصناعات التحويلية العربية يف ظل انعكاسات منطقة التبادل احلر األوروبية، موسوس مغنية، بلغنو مسية 1

 العلوم االقتصادية،كلية   ،قطاع احملروقات يف الدول العربيةاالسرتاجتيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قى الدويل الرابع حول املنافسة و ضمن امللت
 .1، ص0212سنة  ،جامعة شلف

، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى املتوسطة (التطبيق على املؤسسات الصغرية و  الشراكة اجلزائرية األروبية يف القطاع الصناعي ) مععمر شريف،  2
  3، ص0221نوفمرب  14 – 13الدويل حول آاثر وانعكاسات اتفاق الشراكة األورومتوسطية على االقتصاد اجلزائري، جامعة سطيف، يومي 
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توفري إطار مالئم للحوار السياسي بني األطراف هبدف تدعيم العالقات فيما بينهما يف مجيع اجملاالت ذات  -
 األمهية.

  تنمية وترقية املبادالت التجارية، وحتديد شروط التحرير التدرجيي لعمليات تبادل السلع، اخلدمات ورؤوس أموال  -
 . 1تسهيل تنقل األشخاص خاصة فيما يتعلق بتسهيل منح التأشرية لألشخاص -

 مدخل إىل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى: الثايناملطلب 

برزت فكرة إقامة منطقة جتارة حرة عربية كربى كنتيجة حتمية وضرورة مستعجلة يف ضوء املستجدات 
االقتصادية العاملية الراهنة اليت وضعت الدول العربية كإقليم يف مواجهة حتدايت خمتلفة، وقد أقر اجمللس االقتصادي 

عن قيام أو إقامة منطقة التجارة احلرة العربية  قرار يتضمن اإلعالن 1117واالجتماعي جلامعة الدول العربية سنة 
، ويف ضوء ذلك سنحاول يف هذا املطلب التعرف على هذه املنطقة، 1112لتدخل حيز التنفيذ بدءا من عام 

 . والعوامل املساعدة على قيامهاأمهيتها 

 (GAFTA) : تعريف منطقة التجارة احلرة العربية الكربىالفرع األول

احلرة العربية الكربى هي اتفاق متعدد األطراف يهدف إىل الوصول للتحرير الكامل لتجارة منطقة التجارة 
ذلك ابستخدام سنوات ( و  12مدة زمنية حمددة )  السلع العربية ذات املنشأ الوطين مابني الدول العربية خالل

 12لكمية غري اجلمركية بنسبة القيود املماثل و الضرائب ذات األثر اتخفيض املتدرج للرسوم اجلمركية و أسلوب ال
 : بدائل إلقامة منطقة جتارة حرة هيكانت مذكرة جامعة الدول العربية قد طرحت ثالثة ، و سنواي %

 جملس الوحدة االقتصادية. القائمة كمجلس التعاون اخلليجي واحتاد املغرب العريب و دمج مناطق التجارة احلرة  -
إقامة منطقة جتارة ثنائية يتم من خالهلا حترير التجارة و  الثنائية القائمة ابلفعل،ربط وتطوير االتفاقيات التجارية  -

مث ربط هذه املناطق ببعضها اخلارجية حتريرا كامال على وفق إطار موحد حيتوي على مبادئ وقواعد موحدة، 
 .  البعض

خالل مدة مساح يتم حتديدها التحرير الفوري للتجارة بني األقطار العربية مع السماح ببعض االستثناءات  -
 أبسباب مقبولة .  

                                                           
1
، جملة الباحث االقتصادي، التجارة اخلارجية اجلزائرية بني اتفاق الشراكة األورومتوسطية واالنضمام إىل منظمة التجارة العامليةهبلويل فيصل،  

 .  111 – 112ص ص  ،0213سنة  ،1العدد  اجلزائر،جامعة سكيكدة، 
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أين نفذت اتفاقية  1112هو ما مت ابلفعل يف عام ، و 1االقرتاح الثالث هو الذي قامت الدول العربية بتبنيه 
عربية الذي وصل عدد الدول الفاوتة النضمام الدول العربية ، و إقامة منطقة التجارة احلرة الكربى مع استجاابت مت

غري اجلمركية املفروضة على التجارة العربية و ، هذه االتفاقية تقضي إبلغاء القيود اجلمركية دولة عربية 17إىل املنضمة 
،  2، ويرتك هلذه الدول قرار وضع السياسة التجارية جتاه العامل اخلارجيالدول األعضاء يف هذه االتفاقية البينية يف

 . 3 0224جانفي  1ى حيز التنفيذ يف لقد دخلت منطقة التجارة احلرة العربية الكرب و 

 الفرع الثاين : أمهية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى 

 :  4أتيت أمهية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى فيما يلي 

   التكامل االقتصادي العريب من خالل فتح األسواق العربيةتوفر نوعا من التوازن و.  
   الدولية وخاصة االحتاد األورويباالنفتاح على االقتصاد العاملي مبختلف التكتالت التجارية. 
  الزراعية متهد ملواجهة حتدايت اتفاقيات إقامة مشاريع التنمية الصناعية و توحيد األسواق العربية سيؤدي إىل

 منظمة التجارة العاملية .
  جتذبق االستثمار بني الدول األعضاء و تسهل تدفو األجانب و   املستثمرين احمللينيتعزيز عوامل الثقة بني 

 . االستثمارات املباشرة من اخلارج
  دة من كرب حجم األسواق العربية وقيام استثمارات عربية مشرتكةاالستفا . 
  التنمية العربية اليت ستؤدي يف النهاية إىلوجيا مما يساهم يف عملية النمو و استقطاب مشاريع نقل التكنول 

 حتقيق السوق العربية املشرتكة . 

 

                                                           
العراق،   ،جامعة البصرة وم االقتصادية،ل، جملة العمنطقة التجارة العربية احلرة الكربى كآلية لتفعيل التكامل االقتصادي العريبزهية ملوشي،  1

  .111، ص0213سنة  ،33، العدد 1اجمللد
، رسالة  ماجستري، كلية العلوم االقتصادية  ترقية التنافسية العربية يف ظل املتغريات العاملية: آفاق وحتدايت ) دراسة حالة اجلزائر (صونيا بتغة،  2

 .11، ص0222 – 0227والتجارية وعلوم التسيري، جامعة املسيلة، سنة 
3
 Burnard hoekman, jamel zarrouk, changes in cross-border Trade costs in the pan-arab free Trade area . 

2001 – 2008, the world Bank, August 2009, p: 2. 
، أثر منطقة التجارة احلرة العربية الكربى على التجارة السورية بعد التطبيق الكامل، NAPCاإلصالح الزراعي ملركز الوطين لسياسات الزراعية و ا 4

 .3ص ،0222، اجلمهورية العربية السورية، سنة 42ة عمل رقم ورق
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 الفرع الثالث: العوامل املساعدة على قيام منطقة التجارة احلرة العربية الكربى 

واستمرارها  مكنها من جناحهاالعربية الكربى و لقد ساهم العديد من العوامل يف قيام منطقة التجارة احلرة 
 :  1من أمهها نذكر ما يلي و 

حيث كانت االتفاقية  :وتنمية التبادل التجاري العريب وصدور اجلزء الثاين املكمل هلاوجود اتفاقية تيسري 
مبثابة األساس الذي قامت عليه اخلطوات العملية إلقامة منطقة التجارة احلرة العربية الكربى وقد حرصت االتفاقية 

توفري التمويل املباشر يف كل جوانبها على تشجيع الدول املوقعة عليها على تنمية التبادل التجاري بينها من خالل 
العمل على تسوية املدفوعات املرتبطة ابلتبادل التجاري بني ، مع توفري ضمان هلذا التمويل و لإلنتاج والتجارة البينية

األسس الالزمة الشديد يف تنفيذ هذه االتفاقية وعدم توفر آليات للتنفيذ و الدول األعضاء إال أنه نظرا للبطء 
ملدة عشر سنوات و  1/1/1112من اعتبارا  على أن يتم إقامة منطقة التجارة احلرة العربية 1121لتفعيل اتفاقية عام 

 . ائها هنائيا يف هناية هذه الفرتةيتم من خالهلا ختصيص الرسوم اجلمركية على السلع العربية املنشأ حىت يتم إلغ

اليت ميكن أن تساعد و هناك العديد من مؤسسات العمل العريب املشرتك : امي مؤسسات العمل العريب املشرتكتن
يد حتدقة التجارة احلرة العربية الكربى، خاصة إذا مت التنسيق بينها و استمرار منطو  احبشكل فعال يف جن

دة بني جملس الوحدة إزالة االزدواجية بني بعضها مثل االزدواجية املوجو اختصاصات كل منها بشكل واضح و 
، ة لضمان االستثماراملؤسسة العربيمن أهم هذه املؤسسات جند واالجتماعي، و  االقتصادية واجمللس االقتصادي

يوجد كذلك االجتماعي، و ، كما جند أيضا الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي و ابإلضافة إىل صندوق النقد العريب
، منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول نظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، اململنظمة العربية للتنمية الزراعيةا

الصندوق السعودي للتنمية دوق أبو ظيب، الصندوق الكوييت و مناء العربية القطرية كصنإضافة إىل صناديق اإل
 .اخلارجية

جتارة  مت إبرام العديد من االتفاقيات الثنائية مثل اتفاقية :ت ثنائية لتحرير التجارة العربيةاالجتاه إىل عقد اتفاقيا
، هتدف واملغرب، مصر والكويت، مصر واملغرب، السعودية ومصر، اإلمارات سورايحرة بني كل من السعودية و 

                                                           
، مداخلة مقدمة للملتقى الدويل الثاين حول واقع التكتالت االقتصادية زمن واقع منطقة التجارة  احلرة العربية الكربىكوردي وداد، صاحلي انجية،  1

  .1 – 7، ص ص:0210فيفري  07 – 01العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي ابلوادي، يومي  كليةاألزمات،  
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أن ينتهي  أن تكون بديلة أو منافسة هلا و مجيع هذه االتفاقيات إىل تشجيع منطقة التجارة احلرة العربية الكربى ال
 . قة التجارة احلرة العربية الكربىمفعوهلا بعد قيام منط

، اتفاقية ون اخلليجي، احتاد املغرب العريبه التجمعات جملس التعاأهم هذو  :ة عربيةتكوين جتمعات إقليمي
 .أغادير

 : اإلطار القانوين ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربى الرابعالفرع 

ن الواثئق القانونية اليت حتكم إن أي نظام جتاري متعدد األطراف ال بد أن يقوم أو يستند إىل عدد م
من الواثئق القانونية  لعربية الكربى فهي تستند إىل عددالتجارة احلرة اابلنسبة ملنطقة وتنظم جمرايت ذلك النظام، و 

 : الواثئق هي هذهوجبها وتنظم العمل يف إطارها و اليت نشأت مب

 .1121يته بني الدول العربية لعام تنماتفاقية تيسري التبادل التجاري و  -
 .الربانمج التنفيذي لالتفاقية -
 الئحة فض النزاعات. -
 . 1تفصيلية للسلع قواعد املنشأ ال -

تنص املادة الثانية من االتفاقية  :األحكام العامة ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربى:اخلامسالفرع 
 : 2األهداف التاليةعلى 

 : يود املختلفة وفقا لألسس التاليةالقي بني الدول العربية من الرسوم و حترير التبادل التجار  -1
  القيود املتنوعة املفروضة من الرسوم و  املنتجات العربية املتبادلة بني الدول األعضاء،حترير كامل لبعض السلع و

نتجات املى املنتجات غري قطرية، التخفيض التدرجيي للرسوم والقيود املختلفة، املفروضة على بعض السلع و عل
 . العربية املتبادلة األخرى

                                                           
  GAFTAوآاثرها يف التجارة العربية البينية والزراعية بشكل خاص ) آاثر   GAFTAمنطقة التجارة احلرة العربية الكربىرانية اثبت الدرويب،  1

، 0227سنة  ،1، العدد 03جملد  سوراي،، جملة جامعة دمشق للعوم االقتصادية والقانونية، يف التبادل التجاري السوري مع دول املنطقة (
 .023ص

 جامعة ورقلة، ، جملة الباحث،مستقبل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف ظل التحدايت االقتصادية اإلقليمية والعامليةتوايت بن علي فاطمة،  2
 .121، ص0222سنة  ،1العدد  اجلزائر،
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  البديلة جهة منافسة السلع غري العربية املثيلة أواملنتجات العربية، ملوامتدرجة للسلع و توفري محاية . 
يالت ، وعلى األخص تقدمي التسهبية وتبادهلا، وذلك مبختلف السبلالربط املنسق بني إنتاج السلع العر  -0

 . التمويلية الالزمة إلنتاجها
 . ارة املتبادلة بني الدول األطرافمنح تيسريات خاصة للخدمات املرتبطة ابلتج -3
 .باشر يف التجارة بني دول األطرافاآلخذ مببدأ التبادل امل -4
 مراعاة الظروف اإلمنائية، لكل دولة من الدول األطراف يف االتفاقية وعلى األخص أوضاع الدول األقل منوا. -4
 األعباء املرتتبة على التطبيق. التوزيع العادل للمنافع و  -1

 ة منطقة التجارة احلرة العربية الكربى: األحكام املوضوعية التفاقيالسادسالفرع 
ة والضرائب ذات ، واليت تنص إعفاء السلع العربية من الرسوم اجلمركيمن االتفاقيةنصت املادة السادسة  

 : 1 من تلك السلع، ومن القيود غري اجلمركية املفروضة على االسترياد و األثر املماثل

  .، أو بعد إحداث تغريات عليها جلعلها صاحلة لالستهالكاألويلاحليوانية سواء يف شكلها السلع الزراعية و  -
  .، أو يف شكل املناسب هلا يف عملية التصنيع املعدنية سواء يف شكلها األويلغرياملواد اخلام املعدنية و  -
 . ا كانت تدخل يف إنتاج سلع صناعية، إذدة يف قوائم اليت يعتمدها اجمللسالوار السلع نصف املصنعة و  -
نظمات العربية العاملة ، املنشأة يف إطار جامعة الدول العربية أو املتجها املشروعات العربية املشرتكةالسلع اليت تن -

 . يف نطاقها
 السلع اليت يتفق عليها وفقا للقوائم املعتمدة يف اجمللس.  -

 ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربى: الربانمج التنفيذي السابعالفرع 
الدول العربية  تنمية التبادل التجاري بنيفاقية على تفعيل اتفاقية تيسري و الربانمج التنفيذي هلذه االتاستند و 

التفاقية حينئذ سبع عشرة دولة هي: األردن، اإلمارات العربية املتحدة، قد صادقت على ا، و 1121املوقعة سنة 
لبنان، ليبيا، مصر،  ،، قطر،  الكويتعمان، فلسطنيلسودان، العراق، ا ،تونس اجلمهورية العربية السورية، البحرين

فاقية تشكل قد ارأتى اجمللس املذكور أن هذه االت، و 2 0221انضمت اجلزائر إىل االتفاقية سنة املغرب واليمن و 
                                                           

استثمار مزااي التجمعات العربية اإلقليمية لدعم وتطوير مسار التكامل االقتصادي العريب يف إطار منطقة التجارة احلرة  ،توايت بن علي فاطمة 1
 . 12، صنفس املرجع السابق، العربية الكربى

، الدورة الثامنة، عمان، دور السياسات التجارية الوطنية يف تطوير القدرات اإلنتاجية يف املنطقة العربيةاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا،  2
 .4، ص0213أكتوبر 
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إقرارها من قبل األجهزة فاقية جديدة قد يستغرق إعدادها و ، مما ميكن معه تفادي وضع اتإطارا قانونيا مناسبا
 : ساسية للربانمج التنفيذي ابآليت، هذا وتتمثل العناصر األ 1رية يف كل دولة عربية وقتا طويالالدستو 

تلتزم الدول العربية األطراف يف اتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري ابلتحرير املتدرج لكافة السلع من خالل  -
 % 12) ات األثر املماثل بنسب متساوية التخفيض التدرجيي للضرائب والرسوم اجلمركية، وللرسوم والضرائب ذ

 .م1112/  1/  1خالل عشر سنوات ابتداء من 
تلغى كافة القيود الغري مجركية ) بشكل فوري وليس تدرجيي واملتمثلة ابلقيود اإلدارية والكمية والنقدية اليت  -

ص االسترياد  تعيق دخول السلع، ) مثل: الرقابة على التحويالت، وتعقيدات فتح االعتماد، وتراخي
 واحلصص، والتعقيدات احلدودية وتشديد املواصفات القياسية ... (.

تعامل السلع اليت تدخل التبادل وفق هذا الربانمج معاملة السلع الوطنية فيما خيص قواعد املنشأ واملواصفات  -
 واملقاييس وشروط الوقاية الصحية واألمنية. 

ا الربانمج قواعد املنشأ العربية، ولكي تكون السلعة ذات املنشأ جيب أن تتوفر ابلسلع اليت ينطبق عليها هذ -
من قيمتها النهائية  % 42عريب جيب أال تقل نسبة القيمة املضافة الناشئة عن إنتاجها يف الدولة الطرف عن 

واليت أوصى ابالنتهاء من إعدادها فورا مؤمتر التجارة العربية البينية والتكامل االقتصادي العريب املنعقد يف 
 م. 0224سبتمرب  00اجلامعة األردنية ابلتعاون مع منظمة العربية للتنمية اإلدارية بتاريخ 

نفيذ وفض املنازعات مبساعدة أجهزة تنفيذية ) جلنة التفيذ يتوىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي املتابعة والت -
 واملتابعة، جلنة مفاوضات جتارية، جلنة قواعد املنشأ العربية، األمانة الفنية (.

تتشاور الدول األعضاء حول: اخلدمات املرتبطة ابلتجارة، تنسيق النظم والتشريعات والسياسات، التعاون  -
إدخال  14ق امللكية الفكرية ) وقد قرر اجمللس االقتصادي الحقا يف دورته التكنولوجي والعلمي، محاية حقو 

 .2 جتارة اخلدمات يف منطقة التجارة احلرة (

 

                                                           
سنة  ،0، العدد 11جملد  سوراي،، جملة جامعة دمشق، منطقة التجارة احلرة العربية الكربى وآفاق التكامل االقتصادي العريبحبيب حممود،  1

 .074 – 073، ص ص: 0222
2
سلسلة العلوم  ،بغزة األزهر، جملة جامعة التجارة العربية البينية يف ظل منطقة التجارة العربية احلرة ) احلالة الفلسطينية (نسيم حسن أبو جامع،  

 . 141 – 144ص ص:  0212سنة ، 1، العدد 10، اجمللد اإلنسانيةالعلوم 
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التجارة احلرة العربية  منطقة يف املطلب الثالث: اهليكل التنظيمي، االلتزامات املتعلقة ابلعضوية
 .الكربى

اللتزامات املتعلقة او  قة التجارة احلرة العربية الكربىالتنظيمي ملنطسيتم التعرف يف هذا املطلب على اهليكل 
 .أوجه التوافق والتناقض بينها وبني املنظمة العاملية للتجارة ابلعضوية ابإلضافة إىل ذلك

 ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربى: اهليكل التنظيمي ) املؤسسي ( الفرع األول

 : 1للمنطقة يفيتمثل اهليكل التنظيمي 

د للدول املتعاقدة أو من يتكون اجمللس االقتصادي من وزراء االقتصاو  :االجتماعياجمللس االقتصادي و . 1
ليت قررت أن ينشأ جملس اقتصادي من وزراء الدول امادة الثامنة من نفس املعاهدة و ، وذلك تطبيقا للممثليهم

لوهم عند الضرورة لكي يقرتح على حكومات تلك الدول ما يراه  املتعاقدة املختصني ابلشؤون االقتصادية أو من ميث
يتوىل أيضا ابملوازاة اإلشراف على تنفيذ االتفاقية حيث ورد و  ،غراض املبنية يف املادة السابعةكفيال بتحقيق تلك األ

 : دية عشر من نفس االتفاقية ما يلييف املادة احل

  .يتوىل اجمللس اإلشراف على تنفيذ االتفاقية -
  .يصدر اجمللس قراراته فيما يتعلق أبحكام هذه االتفاقية مبوافقة أغلبية ثلثي الدول األعضاء -
، أما الربانمج التنفيذي فقد اعترب االتفاقيةللمجلس أن يشكل جلاان يفوضها بعض اختصاصاته املشار إليها يف  -

  .احلرة العربية اجمللس االقتصادي جهة اإلشراف الرئيسية على تطبيق منطقة التجارة

 :تتكون منو  :األجهزة التنفيذية. 2

ت اجمللس فيما تتخذه من قرارات ، وهلا صالحياثابة اللجنة التنفيذية للربانمجهي مبو  :جلنة التفيذ واملتابعة. 1.2
الناشئة ازعات تكون انفذة على كل الدول األطراف، كذلك تقوم اللجنة بفض املنوتتخذ قراراهتا أبغلبية الثلثني و 

 .رباء العرب يف التجارة الدولية وكذا تشكيل جلان حتكيم من خرباء وقضاة، وهلا االستعانة خبعن تطبيق الربانمج

 .االجتماع األول : األسبوع األخري من يناير 
                                                           

، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتسيري إشكالية انضمام اجلزائر إىل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى التقييم وآفاقبورحلة ميلود،  1
  .100 – 112، ص ص: 0211 – 0212والعلوم التجارية، جامعة تلمسان، سنة 
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 .االجتماع الثاين : األسبوع األخري من أفريل 
 .االجتماع الثالث األسبوع األخري من يوليو 

  : األسبوع األخري من أكتوبر.االجتماع الرابع 

اليت أنيطت هبا مهمة تصفية القيود غري اجلمركية على السلع احملظور اسرتادها و  :1جلنة املفاوضات التجارية. 2.2
التنفيذ على لك اعتماد الربانمج على املتابعة، و معىن ذألسباب دينية أو فنية أو أمنية و أو تداوهلا يف أي دولة 

 يف نفس الوقت فض املنازعات اليت قد تنشأ بني الدول العربية.للتجارة العربية البينية و  لشاملتطبيق التحرير ا

تبادل تنمية الو  ربية ألغراض تطبيق اتفاقية تيسريتتوىل وضع قواعد املنشأ للسلع الع: 2 جلنة قواعد املنشأ. 3.2
  .، وتطبيق الربانمج التنفيذيالتجاري بني الدول العربية

  .هتتم ابلقضااي اجلمركية املرتبطة بتطبيق الربانمجو اللجنة اجلمركية:  .4.2

تتوىل اإلدارة العامة للشؤون االقتصادية مهام األمانة الفنية ألجهزة اإلشراف والتنفيذ  :3الفنية  األمانة. 5.2
 للربانمج التنفيذي وتقوم ب:

  .إعداد مشاريع جداول األعمال للجان املنبثقة من الربانمج 
  إعداد تقرير سنوي عن سري التجارة بني الدول األعضاء يف الربانمج، ومدى أثر تطبيق الربانمج على هذه

التجارة بني الدول األعضاء يف الربانمج، ومدى أثر تطبيق الربانمج على هذه التجارة من حيث اجتاهاهتا 
 وها كما وكيفا واقرتاح احللول واستقراء التطورات يف التجارة العربية والدولية. ومعدالت من

  التعاون مع االحتادات العربية من القطاع اخلاص يف إعداد التقرير السنوي ويف إدراج القضااي اليت تواجهها عند
 ى واملشاركة يف اجتماعاهتا. تطبيق الربانمج على جداول أعمال جلنة التنفيذ واملتابعة واللجان الفنية األخر 

  .التعاون مع املنظمات واملؤسسات املالية العربية وتطوير أنشطتها لتحقيق الربانمج 
  تطوير تبادل البياانت واملعلومات بني الدول العربية ابستخدام شبكات االتصال العربية والدولية وتكوين قواعد

عن الدول العربية، النظم التجارية، البياانت اجلمركية، للمعلومات تشمل البياانت االقتصادية واإلحصائية 
                                                           

 .134، ص0227، سنة 1جمموعة النيل العربية، القاهرة، ط، السوق العربية املشرتكةعبد املطلب عبد احلميد،  1
2
، القاهرة، الكربى عربيةالرة احلالربانمج التنفيذي التفاقية تنمية وتيسري التبادل التجاري إلقامة منطقة التجارة العامة جلامعة الدول العربية،  األمانة 

 . 3، ص1117فيفري  11يوم 
3
 .041، ص0222، سنة 1، دار الوفاء لدنيا للطباعة والنشر، مجهورية مصر العربية، طالدولية تفاقياتاالآخرون، و زينب جابر سامل  
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التعريفة اجلمركية، الرسوم والضرائب ذات األثر املماثل، وقواعد املنشأ العربية، بياانت إنتاج واسترياد وتصدير 
السلع العربية، بياانت األسواق الدولية، بياانت املنظمات التجارية الدولية، معدالت التخفيض اجلمركية 

 للدول العربية املشاركة يف الربانمج.
  تستعني األمانة الفنية ابملنظمات الفنية املتخصصة يف جمال قواعد املنشأ العربية، املواصفات واملقاييس، الرزانمة

 الزراعية وغريها من اجملاالت اليت يغطيها الربانمج.

: مثل فريق عمل عن جلان تضم خرباء حسب االختصاص هي عبارة اللجان الفنية املؤقتة وفرق العمل:. 6.2
 الرزانمة الزراعية ، اللجنة الفنية لتصنيف السلع الزراعية.

ا إىل ذلك برفع تقارير هلشرتك يف متابعة برانمج املنطقة و هي كياانت غري حمدودة ميكن أن ت جلان أخرى:. 7.2
 جلنة املتابعة والتنفيذ 

 يف منطقة التجارة احلرة العربية الكربىتعلقة ابلعضوية الفرع الثاين: االلتزامات امل

 :1 إىل ثالثة أصناف رئيسية اجتاه منطقة التجارة احلرة العربية الكربى ميكن تقسيم التزامات الدول العربية

، 1112سنواي، اعتبارا من عام  % 12إلغاء الرسوم اجلمركية يف غضون عشر سنوات بواقع  :الرسوم اجلمركية -1
 . املمنوعة ألسباب دينية وأمنية وصحية، والسلع الربانمج الزراعي العريب املشرتكويستثىن من ذلك السلع الواردة يف 

، ويتعلق األمر املذكورة أعاله وابلنسبة نفسها إلغاء الضرائب ذات األثر املماثل خالل الفرتة :الضرائب -2
أو ، كالرسوم املبالغ فيها املفروضة على تفريغ ة للسلع املستوردةاخلدمات املقدمابلرسوم اليت تفوق مبالغها قيمة 

، كالضرائب على لواردات دون خدمة حمددة ومباشرةكذلك الضرائب التكميلية على احتميل البضائع يف املوانئ، و 
جلمركية، ماثل يف هيكل التعريفة ا، يتعني دمج مجيع هذه الرسوم ذات األثر املالدفاع، وحسب الربانمج التنفيذي

 .هبدف إخضاعها للتخفيض

ة هذه القيود فورا، ، جيب إزالذكورين اخلاضعني للخفض التدرجييعلى خالف الصنفني املو  :القيود الكمية -3
، ، كالرقابة على التحويالتفةاإلجراءات النقدية املختلاليت متنع دخول السلع العربية و  هي احلواجز غري اجلمركيةو 

                                                           
، رسالة ماجستري، كلية العلوم واقع وآفاق منطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف ظل التحوالت االقتصادية العامليةتوايت بن علي فاطمة،  1

 . 142 – 147. ص ص: 0227 – 0221، جامعة الشلف، سنة االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
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ضف إىل ذلك ، أارية املاحنة للرتاخيص االستريادتعدد اجلهات اإلد، و املصرفية اإلعتماداتتعقيدات فتح و 
الرسوم اجلمركية ، وابلتايل فإن املنطقة احلرة تفرتض سراين إلغاء غة يف املواصفات القياسيةاملبالالتعقيدات احلدودية و 

قدمت ، و وافقت دول اخلليج الستة على هذا املبدأ، وقد رة مجيع أنواع السلع دون استثناء، على جتاوالقيود الكمية
 البلدان قائمة ابلسلع اليت ال ترغب بتحريرها. 

ىل ، وهذا يؤدي إسلعة 230دد السلع املستثناة بلغ ، يتضح أن عنة التنفيذ واملتابعةحسب تقارير جلو 
، تثناء سلعة معينة من قبل دولة ماس، كما أن ادورها يف تنمية التجارة البينية تراجعالتقليل من مصداقية املنطقة و 

 . االستثناءات ، وابلتايل تتسع دائرةلدول أخرى يف استثناء سلع مماثلةيعطي احلق 
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 :  األولخالصة الفصل 

من خالل دراستنا لإلطار النظري للتكامل االقتصادي ميكن القول أن التكامل االقتصادي يعرب عن مجيع 
، لتكوين كيان من الدول غري مجركية بني جمموعةجلمركية و الرتتيبات اليت مبقتضاها يتم إلغاء كافة احلواجز ا

، كما بني الدول إال بتوفر أهداف وشروط تعزز كيانه االقتصادي اديال يقوم التكامل االقتصاقتصادي جديد، و 
ذلك عرب مراحل تنطلق من والتكامل بني الدول و  من حالة التفكك إىل حالة التعاونيعترب عملية تدرجيية ينتقل 

لتحقيق التكامل يق االندماج االقتصادي التام، و هو حتقمل االقتصادي و أبسطها إىل أعلى مراحل التكا
لدول أن ختتار تصادي ال يعين ابلضرورة إتباع املراحل السابقة ابلتعاقب إذ ميكن ألي جمموعة معينة من ااالق

ي نوعان آاثر هو  كما للتكامل االقتصادي آاثر،  االقتصاديةإمكانياهتا و  ذلك حسب ظروفها املستوى املناسب و 
منوذج جديد  قد شهد عصران املعاصرو  ،األجلهي طويلة ساكنة أو ستاتكية وهي قصرية األجل  وآاثر دينامكية و 

 . م جتارهبا الشراكة األورومتوسطيةاليت من أهاجلديدة و  هو اإلقليميةللتكامل االقتصادي و 

 

 



 

  

الفصل الثاين: التجارة الدولية يف 

إطار النظام االقتصادي العاملي 
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  الثاين:الفصل  مقدمة

، وقد التجارية بني الدولاالقتصادية و تنظيم العالقات دورا كبريا يف التعاون الدويل و  تلعب التجارة الدولية
ود دوافع إىل ساعد على ذلك التطور اهلائل يف منظومة املواصالت الدولية اليت زادت من التقارب الدويل ووج

ا  الداللة يف علليات انإتتا  احلصول على مواد اخلاألسواق اخلارجية و إىل هي احلاجة التجارة اخلارجية و 
ائل يف التننولوجيا التطور اهلتعددة ملنظلة التجارة العاملية و التسهيالت اجللركية لصوصا بعد اجلوالت املو 

الثاين من القرن شهد النظا  االقتصادي العاملي حتوالت عليقة لالل النصف  كلا  التجارة االلنرتوتيةاملعلومات و 
اليت تعترب هذه األلرية حمرك  الدوليةاملعيقات اليت تواجه التجارة و  و ذلك من لالل إزالة كل العقبات التاسع عشر

 . التنلية يف االقتصادايت املعاصرة

 : ق هلذا الفصل يف املباحث التاليةيف ضوء هذا ارأتينا أن تتطر و 

 .وأهم النظرايت املفسرة هلا الدولية،لتجارة لمدلل  األول:املبحث  -
 .سياسة التجارة الدولية والعوملة االقتصادية: ثايناملبحث ال -
  العاملية.النظا  اجلديد للتجارة  الثالث:املبحث  -
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 وأهم النظرايت املفسرة هلا ، لتجارة الدوليةلبحث األول: مدخل امل

تعترب التجارة الدولية من أهم األنشطة االقتصادية اليت ترتكز عليها الدول نظرا ملا تقتضيه احلاجة 
التجارة عن مفهوم  سنربز هذا من خالل احلديثو  اإلنتاج،انتقال عناصر ادية من تبادل السلع واخلدمات و االقتص

  أهم نظرايت التجارة الدولية.أمهيتها ابإلضافة إىل الدولية و 

  أمهيتهاتعريف التجارة الدولية و : األول املطلب

مكاسب ملختلف  التجارة الدولية العمود الفقري للعالقات االقتصادية الدولية من خالل ما توفره من متثل
 . ، أمهيتها وأسباب قيامهالتعرف على مفهوم التجارة الدوليةمن خالل هذا املطلب سنحاول ا، و األطراف املتبادلة

 : تعريف التجارة الدولية الفرع األول

لتبادل الدويل التجاري للبضائع يشري هذا املصطلح إىل العمليات التجارية املتبادلة دوليا، أي ا
غريها من عناصر اإلنتاج اخلدمات و ، كما يقصد ابلتجارة الدولية عملية التبادل التجاري يف السلع و 1اخلدماتو 

 .2 املختلفة بني عدة دول هبدف حتقيق منافع متبادلة ألطراف التبادل

 : عريف التجارة الدولية من زاويتنيميكن تو 

  .مثل اخلدماتغري املنظورة الاملعىن الضيق، ويشمل الصادرات والواردات املنظورة مثل السلع و 

 يشمل: املعىن الواسع و 

  الواردات املنظورةو الصادرات. 
  لواردات الغري منظورة )اخلدمات (االصادرات و. 
 احلركة الدولية لرؤوس األموال. 

                                                           
1
 .972، ص 9002، ،سنة 1ط ،األردن التوزيع،، دار أسامة للنشر و االقتصادياملعجم التجاري و فهمي حممود شكري،  
2
 .11، ص1222، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، سنة الدوليةاقتصادايت التجارة محدي عبد العظيم،  
جمموعة من دول أخرى تتعامل  قيام التجارة بني دولة واددة و يفرق االقتصاديون بني مفهوم التجارة اخلارجية والتجارة الدولية، فالتجارة اخلارجية تعين -

  ذلك عن طريق التكامل التجاري جلميع دول العامل جمتمعة.التجارية الدولية، و ية العالقات معها جتاراي أما التجارة الدولية فتشري إىل مشول
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  يق انتقال األفراد من دولة ألخرىاهلجرة الدولية عن طر . 

، خاصة يف وقتنا احلايل و األنسب ملصطلح التجارة الدولية، وابملفهوم الواسع هويعد هذا التعريف األخري
ة اهلجر يشتمل على دركات السلع واخلدمات، و ، إذ أصبح التبادل الدويل تطور العالقات التجارية الدولية مع

 شكل استثمارات مباشرة وظاهرة الشركات متعددة ، ودركات رؤوس األموال يفالدولية واملعوانت االقتصادية
 . 1اجلنسيات

 أمهية التجارة الدولية الفرع الثاين: 

 : 2الدولية من القطاعات احليوية ملا هلا من أمهية تتمثل فيما يليتعد التجارة 

 ح أسواق جديدة أمام منتجات الدول، و تربطها مع بعضها تساعد يف توسيع القدرة التسويقية عن طريق فت
 . البعض

 االستثمار.ن طريق توسيع جماالت االستهالك و تساعد يف زايدة رفاهية البلد ع 
  احلصول على العمالت األجنبية الرئيسية أو النادرة منها مما يعزز قدرة الدولة من تعد مصدرا أساسيا يف

 .3السيولة النقدية اليت تعد من مرتكزات العمليات االقتصادية خصوصا عمليات التمويل واالستثمار
 وى الدخل ما ينتج عنها من ارتفاع مستنمية االقتصادية و ، فالتبني التنمية االقتصاديةبينها و  هناك عالقة

، تؤثر يف ظروف التجارة الدولية التغريات اليت حتدث أن، كما منط التجارة الدوليةثر يف دجم و القومي يؤ 
 . همستواة مباشرة يف تركيب اخلل القومي و بصور 

  تعزيز التنمية الشاملةد يف بناء االقتصادايت املتينة و املعلومات األساسية اليت تفينقل التكنولوجيات و . 

 

 

                                                           
مركز دراسات  ، جملة حبوث اقتصادية عربية،دعم وتطوير القطاع اخلاص كآلية لرتقية التجارة اخلارجية اجلزائرية خارج احملروقات سفيان عبد العزيز،  1

 .122،ص  9011، سنة 29 – 21ن االعدد مصر، ،الوددة العربية
، رسالة ماجستري يف إطار مدرسة الدكتوراه، كلية العلوم التجارة اخلارجية اجلزائرية من االقتصاد املخطط إىل اقتصاد السوقزيرمي نعيمة،  2

 .97 – 92، ص ص: 9011 – 9010سنة  ،رية وعلوم التسيري، جامعة تلمساناالقتصادية والتجا
3
   .17، ص9012سنة  األردن، ، دار اليازوري للنشر والتوزيع،اخلارجيةالتجارة عطا هللا علي الزبون،  
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 أسباب قيام التجارة الدولية : املطلب الثاين

يرجع أسباب قيام التجارة بني الدول إىل جذور املشكلة االقتصادية، أو ما يسميه االقتصاديون مبشكلة 
 :تتمثل أهم هذه األسباب يفسبية و الندرة الن

 1عدم استطاعة الدول حتقيق االكتفاء الذايت من كل السلع . 
  ول املختلفة نظرا الختالف البيئةالسلع بني الداختالف تكاليف اإلنتاج . 
 وجود فائض يف اإلنتاج. 
 احلصول على أرابح . 
  2رفع مستوى املعيشة. 
 ملستخدمة يف اإلنتاج من بلد آلخراختالف مستوى التكنولوجيا ا . 
  3 املتميزةاألذواق، الناجم عن التفضيل النوعي للسلعة ذات املواصفات اإلنتاجية اختالف امليول و.   

 املفسرة للتجارة الدولية أهم النظرايت : الثالثاملطلب 

يقوم التبادل الدويل على مبدأ التخصص حبيث تتخصص كل دولة يف إنتاج السلعة أو جمموعة سلع 
األفكار اليت ظهرت من أجل النظرايت و أهم من خالل هذا املطلب سوف نتطرق إىل و  غريها،لتتبادل مع 
 التفسريات أكثر واقعية لقيام التجارة الدولية.الوصول إىل 

 

 

 

 
                                                           

1
 .10، ص9002، سنة 1، طاألردننداء حممد الصوص، التجارة اخلارجية، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع،  

العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر ، رسالة ماجستري، كلية تسيري املخاطر املالية يف التجارة اخلارجية اجلزائريةشاليل رشيد،  2
 .91، ص 9011 – 9010، سنة 1
، سنة 17، العدد 2جملد  جامعة تكريت، العراق، ، جملة الدراسات التارخيية واحلضارية،النظرية احلديثة يف التجارة اخلارجيةرائد فاضل جويد،  3

  .192 – 191 :، ص ص9011
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 : املدرسة الكالسيكية الفرع األول

 :  (1371-1371)  عند آدم مسيث نظرية النفقات املطلقة .1

، عن التجارة كتابه الشهري ثروة األمم ديث هاجم فيه النظرة املركنتيلية   م نشر آدم مسيث1772يف عام 
يعتمد آدم مسيث على تقسيم العمل ، و 1ودعا بدال منها إىل التجارة احلرة ابعتبارها أدسن سياسة ألقطار العامل 

، وقد اعتمد آدم 2يف تفسري نظريته وعلى كل دولة أن تتخصص يف إنتاج السلع اليت متتلك فيها ميزة مطلقة 
 : 3مسيث على الفرضيات التالية 

 بعض بدال من استخدام النقود. مقايضة السلع مع بعضها ال 
 لفة الوددة مهما بلغ دجم اإلنتاجثبات تك . 
  بني الصناعات داخل الدولة بسهولةانتقال عناصر اإلنتاج . 
 نتقال عناصر اإلنتاج بني البلداناستحالة ا. 
  .منافسة اتمة 
  .عمالة كاملة 
 .عدم وجود تكاليف النقل أو املواصالت 

 

 

 

 

                                                           
  النفقة املطلقة لسلعة ما يف دولة هي كمية العمل الالزمة إلنتاج وددة واددة من هذه السلعة يف هذه الدولة. املطلقة:النفقات  
 م1772فاته كتاب ثروة األمم سنة ( يعترب أب االقتصاد احلديث من أهم مؤل 1720 – 1719)  :آدم مسيث. 

 .10، ص1221اجلزائر، سنة  اجلامعية،، ديوان املطبوعات اقتصاد دويلدومنيك سلفاتور،  1

، مذكرة ماسرت، كلية ( 1117 – 1111التجارة اخلارجية خارج قطاع احملروقات وأاثرها يف حتسني ميزان املدفوعات يف اجلزائر )  قطاف الويزة، 2
 .7، ص9011 – 9011ة البويرة، سنة العلوم،  جامع

3
 .20، ص9001الرايض، سنة  ، دار املريخالدولية مدخل إىل إدارة األعمالأمحد عبد الرمحن أمحد،  
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 : آدم مسيث يف املثال التايلنظرية كما ميكن توضيح 

    مقدرة بساعات العمل القمحالقماش و  كل وحدة من  نفقات اإلنتاج :1رقم جدول 

 وحدة / ساعة عمل ( )

 القمح  القماش السلعة البلد
 20 120 الوالايت املتحدة األمريكية 

 20 110 مصر 
 .10، ص9007اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية، سنة ار ، داالقتصاد الدويل املعاصر، جمدي حممود شهاب مصدر:

، ألن نفقات إنتاجها فيها ملتحدة سوف تتخصص يف إنتاج القمحيتبني من خالل األرقام أن الوالايت ا
فقات ابملقابل تتخصص مصر يف إنتاج القماش ألن إنتاجه لديها أقل يف ننفقات إنتاجه يف مصر، و أقل من 

  . 1، وتقوم كل دولة منها بتصدير فائض إنتاجها لألخرىإنتاجه يف الوالايت املتحدة

 : 2من أهم االنتقادات اليت تعرضت هلا هذه النظرية 

  تعقيدا.و  يف دني أن املسألة أكثر تشعبا فقط،فهي حتصر التبادل بني دولتني  التبسيط،أهنا مفرطة يف  -
أن هذه الدولة  يعين وفق نظرية آدم مسيث ، وهذاقد ال حتض بعض الدول أبي تفوق مطلق يف إنتاج أي سلعة -

من اخلارج لعدم قدرهتا ، وابملقابل جتد نفسها عاجزة عن االسترياد صدير أي سلعة إىل العامل اخلارجيال تستطيع ت
 . إىل انكماش دجم التجارة الدولية ، مما يؤديعلى الدفع

يف الواقع فوارق  ، يف دني مثة التجارة الداخلية داد لنظريته يفإن نظرية آدم مسيث يف التجارة الدولية هي امت -
 اختالفات جوهرية بينها. و 
 
 
 
 

                                                           
1
 . 7هويدي عبد اجلليل، نفس املرجع السابق، ص  
، رسالة ماجستري كلية العلوم االقتصادية (1111 – 1111واقع ومستقبل التجارة اخلارجية لإلحتاد األورويب يف ظل األزمات املالية )طبين مرمي،  2

  .11، ص 9011- 9019بسكرة،  سنة والتجارية وعلوم التسيري، جامعة 
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 :(1371 -1331)نظرية امليزة النسبية    .1

، إذ بقيت تلك نظرية امليزة النسبية 1217يف عام   (David Ricardo)لقد أسس ديفيد ريكاردو
 . 1تضمنته معظم كتب علم االقتصاد املنهجيةهذا ما لصاحل درية التجارة الدولية، و  النظرية تشكل احلجة

تصدير السلع اليت ميكنها لة ستستفيد إذا ختصصت يف إنتاج و ينص مبدأ امليزة النسبية على أن كل دو و 
بعكس ذلك و  (اليت هي أكثر كفاءة نسبيا من الدول األخرى يف إنتاجها و  )إنتاجها بتكلفة منخفضة نسبيا 
اليت هي أقل كفاءة نسبيا يف إنتاجها و  )دت السلع اليت تنتجها بتكلفة أعلى نسبيا ستستفيد كل دولة إذا ما استور 

 : 3هيا اعتمد على عدة فرضيات أساسية و ، كم2 (من الدول األخرى 

 سيادة املنافسة الكاملة. -
 تتم التجارة الدولية بني الدول عن طريق املقايضة. -
 انعدام كل من تكاليف النقل والرسوم اجلمركية. -
 سهولة وقابلية انتقال عناصر اإلنتاج بني الصناعات املختلفة داخل الدولة الواددة وصعوبة انتقاهلا بني الدول. -
 يوجد دولتني فقط تنتج كل منهما سلعتني فقط. -
 خضوع اإلنتاج لقانون الغلة الثابتة أي ثبات عوائد السعة وهذا يعين مرونة عرض كبرية جدا. -

تاج كلها اختار أن يقيس تكاليف اإلنتني تتعامالن بسلعتني اثنتني ، و ريكاردو دوللتبسيط املوضوع اعتمد 
 .من زاوية ساعات العمل

 

 
                                                           

 :له النظرية املعروفة ابسم قانون تناقص الغلة، أهم  انني توزيع الدخل يف االقتصاد، و قام بشرح قو  1779اقتصادي اجنليزي ولد سنة  دافيد ريكاردو
 . 1219ياسي والضرائب، تويف يف سنة كتبه مبادئ االقتصاد الس

مركز ية عربية، ،  جملة حبوث اقتصادالدولية التقليدية ) الكالسيكية ( واحلديثة والتكتالت االقتصادية نظرايت التجارةطه يونس محادي،   1
 .7، ص9002سنة  ،12العدد دراسات الوددة العربية، مصر، 

، 9002سنة  ،9ط عمان، ، ترمجة هشام عبد هللا، دار األهلية للنشر والتوزيع،االقتصاد: التجارة الدوليةبول سامويلسن، ويليام نودهاوس،  2
 .707ص

3
 .11، ص9011، سنة 1، مؤسسة رؤية للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، طالنظرية للتجارة الدولية األصوليف عادل يوسف عوض،  
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 : نفقات إنتاج كل وحدة من النسيج و العصري مقدرة بساعات العمل 1اجلدول رقم 

 )وحدة / ساعة عمل (

 الربتغال اجنلرتا الدولة  السلع 
 20 100 النسيج 
 20 190 العصري  

source : Michel Rainelli . le commerce international , la decouverte, paris,7 édition , 2000,p:43 

وددة عمل  190: اجنلرتا تنتج وددة واددة من العصري بتكلفة قدرها من خالل هذا اجلدول نالدظ أن
من العصري بتكلفة  تنتج وددة واددةابلربتغال فإهنا فيما يتعلق ، و وددة عمل 100ووددة واددة من النسيج ب

، فحسب أدم مسيث أن الربتغال هلا ميزة مطلقة وددة عمل 20تنتج النسيج بتكلفة  ، بينماوددة عمل 20قدرها 
، رغم للربتغال هذه ايل ال تقوم التجارة بينهما دسبه، ولكن دسب ريكاردوابلتعلى اجنلرتا يف إنتاج السلعتني و 

ذلك وفق امليزة النسبية إبددى املفهومني و  أنه ميكن للتجارة أن تقوم بينهماامليزة املطلقة يف كال السلعتني إال 
 :  السابقني للنفقة النسبية كما يلي

إلنتاج  تكون التكلفة النسبية وفق هذا التحديد: لنفس السلعة يف البلدين خمتلفني النسبة بني نفقات اإلنتاج -
       :يطانيا ابلنسبة للربتغال كما يليالعصري يف بر 

 .طلقة إلنتاج العصري يف الربتغالالتكلفة امل /التكلفة املطلقة إلنتاج العصري يف اجنلرتا 

 : جنلرتا ابلنسبة للربتغال كما يليوكذلك تكون التكلفة النسبية إلنتاج نسيج يف ا

 .املطلقة إلنتاج نسيج يف الربتغالالتكلفة  / اجنلرتاالتكلفة املطلقة إلنتاج نسيج يف 

التحديد تكون التكلفة النسبية : وفق هذا النسبة بني تكلفة اإلنتاج لسلعتني خمتلفتني داخل البلد الواحد -
   إلنتاج العصري ابلنسبة نسيج يف اجنلرتا كما يلي: 

 التكلفة املطلقة إلنتاج العصري يف اجنلرتا / التكلفة املطلقة إلنتاج نسيج يف اجنلرتا 

 وكذلك تكون التكلفة النسبية إلنتاج نسيج ابلنسبة للعصري يف الربتغال كما يلي:    

 التكلفة املطلقة إلنتاج النسيج يف الربتغال / التكلفة املطلقة إلنتاج العصري يف الربتغال.

 : العصري ابلنسبة النسيج تكلفة -
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 نسيج 1.9 =وددة عصري  1:  1.9 = 190/100: اجنلرتا

 نسيج 0.22 =وددة عصري  1:  0.22 = 20/20: الربتغال

  1.9 0.22: مبيزة نسبية يف إنتاج العصري ألنتتمتع الربتغال 

 : نسيج ابلنسبة للعصري تكلفة -

 .عصري 0.21وددة نسيج  =  1:  0.21=  100/190 اجنلرتا :

 .عصري 1.192وددة قماش =  1:  1.192=  20/20: الربتغال

 .  1.192 0.21: مبيزة نسبية يف إنتاج القماش ألنتتمتع اجنلرتا 

 فالفكرة اليت جاء هبا ديفيد ريكاردو مفادها أن كل دولة تستفيد من التخصص  يف إنتاج أي سلعة تكون
 1.9وددة أقل مم لو أنتجته ب  0.22تبادله ابلنسيج بفالربتغال تنتج العصري و ، هلا ميزة نسبية مرتفعة عن غريها

 .1 وددة ابلتبادل الداخلي

  :2  أهم االنتقادات املوجهة هلا هي كالتايل

 املة يف األسواق داخليا وخارجياعدم سيادة املنافسة الك . 
 ق التوظيف الكامل لعناصر اإلنتاجعدم حتق. 
  حبرية كاملة على املستوى الداخليعدم قدرة عناصر اإلنتاج على التحرك. 
 عدم متاثل األذواق. 
  اض النظرية دالة السكون يف داهلاافرت. 

متماسك يف التجارة الدولية بناء على االنتقادات تتميز بتحليل سليم و  تبقى نظرية ريكاردو رغمو 
 املكاسب اليت تنتج عن هذا التخصص. 

                                                           
، واتفاقات الشراكة االورومتوسطية دور السياسات التجارية يف تفعيل االتفاقات التجارية اإلقليمية والدولية ) دراسة حالة اجلزائر سلطاين، فريوز 1

  .99 – 91، ص ص: 9011 – 9019رسالة ماجستري كلية العلوم االقتصادية،  جامعة بسكرة، سنة 
، دور حترير التجارة اخلارجية يف ترقية الصادرات خارج احملروقات يف ظل التطورات الدولية الراهنة ) دراسة حالة اجلزائر(محشة عبد احلميد،  2

 .11، ص 9011 – 9019، سنة ارية وعلوم التسيري، جامعة بسكرةماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجرسالة 
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 :  (1311-1337 )نظرية القيم الدولية جلون ستيوارت ميل : لثالفرع الثا

قا من خالل استعراضنا لنظرية التكاليف النسبية الدظنا أن ريكاردو قد اكتفى ببيان التبادل التجاري وف
 ، إذ أن النظرية مل حتدد النقطة اليت يتم على أساسها التبادل التجاري للبلدينملبدأ اختالف النفقات النسبية

عليه فقد قام جون ستيوارت ميل بسد ا كل بلد مل حتدد من قبل النظرية، و وابلتايل فإن مقدار املكاسب اليت حيققه
، اليت أوردها يف كتابه االقتصاد السياسي حبيث كان جون ه املعروفة بنظرية القيم الدوليةهذه الثغرة من خالل نظريت

التبادل دور كبري يف حتليل قانون النفقات النسبية يف عالقته بنسبة  ( 1271 – 1202) ستيوارت ميل خالل الفرتة 
يستقر عندها معدل التبادل الدويل، يف إبراز أمهية الطلب كل من بلدين يف حتديد النقطة اليت يف التجارة الدولية، و 

وددة واددة من  يقصد مبعدل التبادل الدويل عدد الوددات من سلعة ما اليت يتم تصديرها لقاء احلصول علىو 
 . 1مبعىن آخر هو عبارة عن السعر العاملي بني سلعتني بصيغ املقايضة السلعية السلعة املستوردة، و 

ويرى ميل أنه تتبادل منتجات بلد معني مقابل منتجات بلد آخر أبمثان معينة تسمح لصادراهتا بتغطية 
طلبها من  اليت يكون فيها الطلب على منتجاهتا أكرب  ... الدولة اليت تستفيد من التجارة الدولية هي تلكوارداهتا 

، فنسب الدويل مرهون ابلطلب املتبادل ومرونته يتضح من هنا أن تقسيم مزااي التبادلعلى املنتجات األجنبية، و 
مرونة طلب كل دولة على منتجات و  شروط التبادل الدويل طبقا هلذه النظرية تتحدد وفقا لقوةالتبادل الفعلية و 

درات كل دولة لدفع قيمة ، أي عندما تكفي قيمة صاتعبري متكافئ على الطلب املتبادل، أو بولة األخرىالد
 .2 " قانون الطلب املتبادل، هذا ما أمساه جون ستيوارت ميل " وارداهتا

الذي كان له دقيقية يف جمال التجارة اخلارجية، و على العموم تعترب أراء جون ستيوارت ميل إضافات 
 : 3كان أبرزها عرضت إىل الكثري من االنتقادات و ، إال أهنا هي األخرى تيف تقوية النظرية الكالسيكية فضلال

                                                           
 :من مؤلفاته كتاب 1202لد عام اقتصادي بريطاين و  جون ستيوارت ميل principles of political economy  3781، توفي سنة. 

  2 - 2، ص ص: نفس املرجع السابقطبين مرمي،  1
آاثر سياسات حترير التجارة الدولية على حتقيق األمن الغذائي املستدام يف الدول النامية ) دراسة حتليلية مقارنة آلاثر التحرير على عرييب مرمي،  2

   2، ص9011 – 9011جامعة سطيف، سنة  ،، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصاديةاألمن الغذائي املستدام يف االقتصادايت املغاربية(
، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، سعر الصرف احلقيقي ) دراسة حالة اجلزائر (التحرير التجاري و ابريك مراد،  3

 .12، ص9011 – 9011جامعة تلمسان، سنة 
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، واملكاسب األقل إىل صادب أكرب طلب، ر التجارة إىل صادب الطلب األصغرتعود مكاسب كبرية من حتري -
، ابلتايل فإن الدولة الصغرية الطلب هذامرونة و  ،قوة طلب الدولتني على السلعتنيإذ يتحدد معدل التبادل على 

 . هذا لكون طلبها أقلمكاسب أكرب من الدولة الكبرية و  ميكن أن حتقق
 . وسع يف اخلارج ابسم الكسب الدويلحماولة التاهتمامات األسواق الرخيصة و  -

 : املدرسة النيوكالسيكية الفرع الثاين

 :  (R.Heksher (1919 ) – B.Ohlin (1933أولني  – نظرية هيكشر .1

يف  إن القول أبن التجارة الدولية انجتة عن االختالفات املوارد بني الدول تعد واددة من أهم النظرايت
و برتل  Eli Heckscherمها هيكشر ثنني من االقتصاديني السويديني و قد طورت من قبل ا، و االقتصاد الدويل

نظرا ألن النظرية تؤكد على تفاعل بني أولني و  -بنظرية هيكشر هذه النظرية تسمى عادةو  Bertil Ohlinأولني 
النسب اليت تستخدم فيها هذه العناصر يف إنتاج اصر اإلنتاج يف الدول املختلفة و النسب اليت تتوفر فيها خمتلف عن

نظرية ، فمن جانبها بينت 1خمتلف السلع فإهنا عادة ما يشار إليها على أهنا نظرية نسب العناصر اإلنتاجية 
إنتاج السلع املختلفة بني  أولني دول درية التجارة الدولية أن السبب وراء اختالف التكاليف النسبية يف-هيكشر
 . 2، يكمن يف اختالف الوفرة النسبية يف عناصر اإلنتاج بني الدول املختلفة الدول

 :  3هيكز هذا النموذج على عدة فرضيات و يرت

 يفرتض أن يكون خمتلفا تجانسني مستوامها املبدئي اثبت و عنصرا إنتاج مو  وجود دولتني وسلعتني متجانستني
 نسبيا بني الدول. 

                                                           
 حتصل على شهادة دكتوراه من جامعة  سويدياقتصادي :هيكشرuppsala  ة اخلارجية على التوزيع سنة مؤلفاته أثر التجار م من 1207سنة

 .م1212

درس على يد إيلي هكشر جبامعة  :أولنيlund  سنة  حتصل على جائزة نوبل لالقتصاد يعترب مؤسس النظرية احلديثة للحركية التجارية بستوكهومل
 . 1212 – 1211التجارة خالل الفرتة ، شغل منصب وزير james meadeمناصفة مع مناصفة مع  1277

، ترمجة حممد بن عبد هللا اجلراح، حممد بن سليمان البازعي، دار الزهراء، اململكة العربية االقتصاد الدويل: النظرية والسياسةبول كروغمان،  1
 .110ص بدون سنة نشر، السعودية، 

وعالقته ابلنمو االقتصادي ) دراسة حتليلية قياسية للفرتة تطور هيكل التجارة اخلارجية يف االقتصاد اللييب عبد الناصر بوخشيم عز الدين،  2
 .10، ص9001أطرودة دكتوراه، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية، سنة  (، 1773 – 1737

3
 .122 – 122،  ص 9010األردن، سنة  ،، عامل الكتب احلديث إربدالتجارة الدولية النظرية وتطبيقاهتاخالد حممد السواعي،  
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 هلما نفس دالة اإلنتاج. كنولوجيا ( متماثل يف الدولتني و ) الت املستوى الفين 
  عوائد احلجم للسلعتني يف كل دولةيتصف اإلنتاج بثبات . 
  1استخدامها لعوامل االنتاجختتلف السلع فيما بينها من ديث كثافة . 
 ادة املنافسة التامة يف الدولتنيسي. 
 لقدرة على االنتقال بني الدولتنيعدم امل اإلنتاج داخل الدول الواددة و درية انتقال عوا . 
 عدم وجود تكاليف النقل . 
 ريفة اجلمركيةعدم وجود سياسات تقيد دركة السلع بني دولتني كالتع . 

أولني تبني أن  -وقد اعتدان على مساع أغلب هذه الفرضيات ابستثناء فرضيتني ختصان منوذج هيكشر
الفرضية الرابعة و نشوء وهيكل التجارة ومها الفرضية األوىل املتعلقة ابختالف تركز عوامل اإلنتاج بني الدولتني 

 . النظر عن األسعار النسبية للعنصرض ملتعلقة ابختالف تركز عوامل اإلنتاج لكل سلعة دسب عنصر املتوفر بغ

ب ، يف أن الدول حتقق مكاسج النيوكالسيكي دول درية التجارةتتمثل االستنتاجات الرئيسية للنموذ و 
إىل االستنتاجات هنالك  العاملي تبعا لذلك، وابإلضافة ، فيما يزداد اإلنتاجعند دخوهلا يف التجارة الدولية

سوف متيل إىل ختصص يف تلك املنتجات اليت يستلزم إنتاجها استخداما  ديث إن الدول  استنتاجات أخرى،
، كما أهنا سوف تعوض الندرة النسبية يف املوارد لديها عن إلنتاج املتوفرة لديها بشكل نسيبكثيفا نسبيا لعناصر ا

أن زايدة التكاليف ، إال فا للعنصر اإلنتاجي النادر نسبياطريق استرياد السلع اليت يتطلب إنتاجها استخداما كثي
 . ن الظهور، من شانه أن مينع التخصص الكامل مية بشكل يتجاوز األسعار العاملية، ومن مث األسعار احمللاحمللية

، فإن التساوي بني إنتاج متطابقة على مستوى العامل أما النتيجة الثانية فتتمثل يف أنه بتحديد تكنولوجيا
، سوف يؤدي إىل تساوي ة العاملية يف إطار درية التجارةاألسعار النسبي األسعار النسبية للمنتجات احمللية مع

 .لدول الداخلة يف التجارة الدوليةأسعار عناصر اإلنتاج يف كل ا

عمل ،نتيجة لالستخدام إذ أن معدالت األجور سوف تزداد يف الدول اليت تتميز بوفرة نسبية يف عنصر ال
سبيا ، فيما تنخفض من اندية أخرى أسعار العنصر اإلنتاجي النادر نياملتزايد واملكثف هلذا العنصر اإلنتاج

ية نسبية أكرب يف الناجم عن الرتكيز على إنتاج السلع اليت حتتاج إىل كثافة عمالبسبب االستخدام املتناقص له، و 

                                                           
1
 .21، ص9012، دار املسرية للنشر والتوزيع، األردن، سنة التمويل الدويل ونظرايت التجارة اخلارجيةري موسى وآخرون، شقريي نو  
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ىل تساوي مما يؤدي يف املطاف األخري دسب تنبؤات نظرية الوفرة النسبية إ ،عمليات إنتاجها، والعكس صحيح
 . 1أسعار عناصر اإلنتاج على املستوى الدويل

، إال أهنا هي أيضا واجهت لالنتقادات املوجهة للجيل األول على الرغم من أن هذه النظرية كانت كنتيجة
 : 2عدة انتقادات أمهها 

تشابه أولني  –هكشر  استبعاد أثر البحوث والتطوير الذي ينشأ عنهما التقدم التكنولوجي ديث تفرتض نظرية -
 دوال اإلنتاج للسلعة الواددة بني دول العامل املختلفة. 

 العتبارها أن دوال اإلنتاج دوال خطية متجانسة.   أولني -هكشر إستاتيكية نظرية  -
)نظرية    عدم األخذ يف االعتبار إنتاج وتبادل السلع واخلدمات يف ظل أسواق املنافسة االدتكارية وإمهاهلا -

O-H تنوع املنتجات وأثرها يف قيام التجارة اخلارجية ابفرتاضها أن إنتاج وتبادل السلع واخلدمات ( لظاهرة
 يتم يف ظل شروط املنافسة الكاملة.

على حتليل وتفسري قيام التجارة اخلارجية يف غري السلع األولية الفرتاضها عدم أولني  –هكشر  عدم قدرة نظرية -
 الدول يف كثري من احلاالت. قدرة عناصر اإلنتاج على التنقل بني 

حتول نفقات النقل دون قيام التجارة اخلارجية يف بعض املنتجات الرتفاع نفقات نقلها، يف دني افرتضت  -
 عدم وجود نفقات نقل بني الدول. أولني  –هكشر  نظرية

دولة من خالل هذا التحليل ظهر مفهوم التخصص الدويل يف التجارة اخلارجية الذي يعترب أن لكل و 
 .ما ميكن تصديره منهابتحديد ما ميكن إنتاجه من سلع و  خصائص تسمح هلا

 

 

 

 

                                                           
 .11 – 10عبد الناصر بوخشيم، نفس املرجع السابق، ص ص:  1
2
 .20 – 12، ص ص نفس املرجع السابقالسيد متويل عبد القادر،  
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 :  (1797- 1791 )لغز ليونتياف  .1

أولني يف وفرة عوامل اإلنتاج اختبارا عمليا بتطبيقها  -عمد بعض االقتصاديني إىل اختبار نظرية هكشر
 ما قام به أولني –اليت جرت على نظرية هيكشر على صادرات وواردات دولة معينة ومن أشهر االختبارات 

من دراسة على هيكل التجارة   1222و 1221الروسي األصل فاسيلي ليونتياف يف عامي االقتصادي املعروف و 
 .1اخلارجية للوالايت املتحدة مع اخلارج 

س ختصصها يف يستنتج ليونتياف من ذلك أن اشرتاك أمريكا يف تقسيم الدويل للعمل إمنا يقوم على أساو 
: االقتصاد األمريكي ابملقارنة ببقية دول ينفي الرأي الشائع أبنيفة العمل ال كثيفة رأس املال، و كث  فروع اإلنتاج

يف احلقيقة فإن العكس هو قص نسيب يف العمل ثبت أنه خاطئ و نيتميز بفائض نسيب يف رأس املال و العامل 
 . 2الصحيح 

 : النظرايت احلديثة للتجارة الدولية الفرع الثالث

 :M.V.Bosner (1691)  منوذج الفجوة التكنولوجية  .1

على  يركز هذا النموذج يف تفسريه لنمط التجارة اخلارجية بني الدول على إمكانية ديازة إددى الدول
طرق فنية متقدمة لإلنتاج متكنها من إنتاج سلع جديدة أو منتجات ذات جودة أفضل أو منتجات بنفقات 

، مبعىن أن االختالفات نسبية مستقلة عن غريها من الدول ، مما يؤهل هذه الدول إىل اكتساب مزاايإنتاجية أقل

                                                           
 :ودصل على الدكتوراه يف جامعة بون وانتقل  1291يف مدينة سان بتارسبورغ يف روسيا وخترج من جامعتها عام  1202ولد سنة  واسيلي ليونتياف

وعمل يف العديد من اجلمعيات االقتصادية والرايضية ونتيجة إلسهاماته متكن من  1211إىل الوالايت املتحدة األمريكية واستقر يف نيويورك عام 
 م.1222زة نوبل وتويف يف سنة احلصول على جائ

1
  .9010جامعة الزقازيق، مصر، سنة  ،كلية التجارة ببنها ،التجارة الدوليةمريندا زغلول رزق،  

2
  .19طبين مرمي، نفس املرجع السابق، ص  
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إىل  1 يرجع وجود امليزة النسبيةو  ،ااي النسبية املكتسبةظرا يف املز الدولية يف املستوايت التكنولوجية حتقق اختالفا منا
 :  2عاملني أساسني مها 

 وجود تفاوت نسيب يف الفن التكنولوجي املستخدم. 
 شراء املخرتعات اجلديدةإنتاج و  اكتساب دقوق . 

التجديد إضافة إىل أن الفكرة األساسية هلذا النظرية تدعو على أساس أن الدولة صادبة االخرتاع أو 
يزول هذا االدتكار املؤقت بزوال ر السلع ذات التقدم التكنولوجي و تصديمتع ابالدتكار املؤقت يف إنتاج و تت

 . 3التفوق التكنولوجي عندما تكون هذه السلع اعتيادية 

، أولني –بية خيتلف عن تفسري هكشر من خالل هذه النظرية جند أن هناك تفسريا جديدا للمزااي النس
حتتل به تكنولوجي الذي حتوزه بعض الدول و لكن قد ترجع للتفوق الال ترجع فقط يف عوامل اإلنتاج و  زاايفتلك امل

  .موقعا متميزا يف التجارة الدولية دون أن تكون ابلضرورة تتمتع بوفرة نسبية يف عوامل اإلنتاج

 :R.Vernon (1711)  نظرية دورة حياة املنتج  .1

، إذ لتحليل نظرية الفارق التكنولوجي امتدادا  R.Vernonتعترب نظرية دورة دياة املنتوج لصادبها فرينر 
 . هذه النظرية أسباب االخرتاعات وآليات توسيعها على مستوى الدويل تبحث

السلعة اجلديدة يركز على بتكار التكنولوجي يف االخرتاع و يستند فرنر يف حتليله حلياة املتوج إىل فكرة االو 
بني التطورات اليت تشهدها يف و  –طوال دورهتا –ني طبيعة السلع يؤلف بعلى مرادل دورهتا و  دد ذاهتا و يف

 . 4التجارة الدولية للتنمية

                                                           
على نقل التكنولوجيا والقدرة التنافسية ملنتجات الدول   TRIPSأثر اتفاقية حقوق امللكية الفكرية املرتبطة ابلتجارة خملويف عبد السالم،  1

كلية   ، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الوطين األول دول املؤسسة االقتصادية اجلزائرية وحتدايت املناخ االقتصادي اجلديد،النامية يف األسواق العاملية
 .71ص 9001أفريل  91 – 99يومي  العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،

 . 11فريوز سلطاين، مرجع سبق ذكره، ص  2

3
 .11 – 19قطاف الويزة، مرجع سبق ذكره، ص ص:  

4
والتكتالت االقتصادية اإلقليمية ) دراسة حالة اجلزائر يف   ظل نظام التجاري متعدد األطرافتطور سياسة التعريفة اجلمركية يفمداين خلضر،  

 .2، ص9002 - 9002(، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، سنة  ألورويبإطار منطقة التبادل احلر مع االحتاد ا
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ة دسب هذا التحليل بثالث متر املنتجات الصناعية خاصة تلك اليت يستهلكها أصحاب الدخول املرتفعو 
 :  1 هيمرادل و 

كربى،   تتم هذه املردلة يف دولة كالوالايت املتحدة األمريكية ابعتبارها دولة صناعيةو  :املنتج اجلديدمرحلة  -
ما أن نفقات ، ويقتصر اإلنتاج يف هذه املردلة على السوق احمللي كذات مستوى دخول مرتفعة وتكنولوجيا عالية

 . اإلنتاج تكون مرتفعة
املنتج يتطور الطلب على فرات احلجم و يزداد انتشار املنتج تدرجييا وتنخفض تكلفته بفعل و  :مرحلة االنتشار -

تصبح هي األخرى مصنعة له الصناعية لتنتقل تقنيات إنتاجه و ، وخاصة من الدول من خارج الوالايت املتحدة
 .لك إىل ختفيض الصادرات األمريكيةمؤدية بذ

معروفا الدول الصناعية و يف هذه املردلة يصبح املنتوج منطيا بدرجة كبرية يف أسواق و  :مرحلة املنتج النمطي -
االخنفاض يف مستوايت ذلك بسبب ة املشاريع يف بعض الدول النامية و ، عندها يبدأ التفكري يف إقامابلكامل

 . األجور فيها

 

 

                                                           
1
 .19 – 11هويدي عبد اجلليل، نفس املرجع السابق، ص ص:  
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 والعوملة االقتصادية : سياسات التجارة الدولية املبحث الثاين

لكل دولة وجهة معينة وحمددة يف عالقاهتا التجارية مع اخلارج، وتعرب عن ذلك مبجموعة من القواعد 
واإلجراءات اليت تساهم يف حتقيق أهداف معينة، كما أييت هذا يف عامل يكاد أن يكون شبه قرية صغرية، سنتطرق 

 هذا املبحث إىل السياسة التجارية والعوملة االقتصادية.يف 

 تعريف السياسة التجارية، أهدافها، أنواعها وحججها.  :املطلب األول

لوائح رمسية من طرف الدولة من أجل تنظيم يف البلدان املختلفة لتشريعات و  يتعرض نشاط التجارة الدولية
 التجارة اخلارجية من جهة، وحتقيق األهداف املسطرة من جهة أخرى. 

 : تعريف السياسة التجارية الفرع األول

تعترب السياسة التجارية جزء ال يتجزأ من السياسة االقتصادية املطبقة يف جمال التجارة اخلارجية فينصرف 
ال االقتصادي لتحقيق أهداف ادية أهنا جمموعة من اإلجراءات اليت تتخذها الدولة يف اجملمفهوم السياسة االقتص

 . السياسة التجارية ال خيتلف عنها مفهوممسطرة، و 

تعرف على أهنا جمموعة اإلجراءات اليت تتخذها احلكومة يف نطاق عالقاهتا التجارية الدولية بقصد حتقيق 
: أنه ميكن أن جند أهدافا أخرى مثل، إال ملنشود هو تطوير االقتصاد الوطينا عادة يكون اهلدفو ، 1أهداف معينة 
 .2، استقرار أسعار الصرف التوظيف التام

اإلجراءات اليت تتخذها الدولة من أجل تنظيم قطاع و  كما ميكن أن نقول أهنا جمموعة من التنظيمات
 .  3أدوات تساعدها على حتقيق هذه األهداف ية وهلذه السياسة أهداف حمددة و التجارة اخلارج

 : أهداف السياسة التجارية الفرع الثاين

 من بني أهداف اليت تسعى السياسة التجارية الدولية حتقيقها ما يلي: 

                                                           
1
 .35فريوز سلطاين، نفس املرجع السابق، ص  

2 Maurice bye , relation économique internationale, Dalloz , paris, 1971, p: 341. 
  .35،  ص نفس املرجع السابق ،أمحد عبد الرمحن 3
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 :وتتمثل فيما يلي أهداف اقتصادية: .1

ثل أحد إن احلصول على موارد اخلزينة العامة لتمويل اإلنفاق العام مي :قيق موارد اخلزينة العامة للدولةحت -
قبوال يف ارد من هذا الطريق أكثر فعالية و يف كثري من احلاالت يعترب احلصول على مو أهداف السياسة التجارية و 

 نظر الشعب ألهنا حتقق إيراد على حساب املنتجني األجانب ليستخدم يف حتقيق املصلحة العامة 

إن القوى التلقائية ال تكفي يف أحيان كثرية لتحقيق التوازن يف ميزان : حتقيق توازن ميزان املدفوعات -
اءات ، خاصة النامية منها، قد جتد نفسها مضطرة الختاذ بعض اإلجر دفوعات، لذلك فإن كثري من الدولامل

 .1ابلتحديد يف حاالت العجزالكفيلة ابستعادة التوازن و 

االزدهار يف ظل املنافسة ئة يف الدول النامية على النمو و ال تستطيع الصناعات الناش:ت الناشئةمحاية الصناعا -
، لذا فإن تقييد الواردات القادمة يف الدول املتقدمة أصبح أمرا ل الصناعات العريقة للدول الكربىالشديدة من قب

 .سب خربات جديدةتكتاألجنبية حىت تنمو و من املنافسة ضروراي حلماية الصناعات الناشئة يف الدول النامية 

يف بيع منتجاهتا سياسة اإلغراق تتبع بعض الشركات األجنبية احملتكرة  :اية االقتصاد القومي م  اغإررا مح -
على أن تعوض اخلسارة ابلبيع  ،ليف اإلنتاج يف األسواق اخلارجيةالذي يقصد به بيع السلع بسعر يقل عن تكاو 

 . 2ق احمللية بسعر مرتفع يف السو 

 :3اغإسرتاجتيةاألهداف االجتماعية و  .2

 : سياسة التجارية الدولية فيما يلياألهداف االجتماعية لل تتمثلو 

محاية مصاحل بعض الفئات االجتماعية، كمصاحل املزارعني أو املنتجني الصغار، أو منتجي بعض السلع اليت  -
 .اجملتمعثل أمهية حيوية للدولة و مت

 إعادة توزيع الدخل الوطين بني الفئات االجتماعية املختلفة.  -

                                                           
1
  .152عبد الرمحن روابح، نفس املرجع السلبق، ص  

2
 . 15هويدي عبد اجلليل، نفس املرجع السابق، ص  

3
 .151عبد الرمحن روابح، نفس املرجع السلبق، ص 
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العمل على محاية الصحة العامة من خالل منع االسترياد بعض السلع أو املخالفة للمعايري الصحية أو تقييد  -
 . رى كالكحول أو السجائر... وغريهااسترياد سلع أخ

هبا كل ما يتعلق أبمن اجملتمع سواء يف بعده االقتصادي أو أما األهداف اإلسرتاجتية للسياسة التجارية فيقصد 
االعتبارات اإلسرتاجتية توفري حد أدىن من الغذاء عن طريق اإلنتاج ئي أو العسكري، فقد يتطلب أمن اجملتمع و الغذا

 احمللي مهما كانت تكلفته مرتفعة. 

 حججها سة التجارية و : أنواع السياالفرع الثالث

 : سة التجارية فيما يليأنواع السياتتمثل 

 :سياسة محاية. 1

ذكية عملة بغية محاية اقتصاد بلد ما وبطريقة خفية و يقصد هبا تلك اجملموعة من الوسائل املست مفهومها:. 1.1
األسواق و  إجراءات خمتلفة خللق تفاوت على مستوى السوق احمللياألجنبية عن طريق تطبيق مقاييس و من املنافسة 

هذه اإلجراءات احلمائية عادة ق، و أو عوامله على هذا السو  سترياد أو توجيه تدفقات اإلنتاجاال تعديلو اخلارجية 
 . 1ما يتم تربيرها عن طريق حجة الصناعة الناشئة أو غريها من احلجج املتنوعة 

 : 2تتمثل فيما يلي  حجج محاية التجارة : .2.1

، تفرض احلماية من أقدم احلجج لتقرير احلماية وتقييد التجارة الدولية تعترب هذه احلجة محاية الصناعة الناشئة: -
عة تكون مرتفعة نسبيا يف للصناعات الناشئة على أساس أن نفقة اإلنتاج احلدية للسلعة اليت تنتجها هذه الصنا

ومنوها يف  شأهتا، فهي لن تستطيع منافسة الصناعات األجنبية اليت تنتج سلعا مماثلة بسبب الظروف نالبداية
 . املرحلة األوىل

ميكن للدولة أن تستفيد من احلماية التجارية لتحقيق  حتسني معدل التبادل الدويل:توازن ميزان املدفوعات و  -
 حتسني معدل التبادل الدويل. وابلتايل توازن املدفوعات و  ،التوازن يف ميزان التجاري

                                                           
، جملة رؤى التكتالت االقتصادية وجه جديد للحماية التجارية يف ظل األزمة االقتصادية العامليةعبد السالم خملويف، سفيان بن عبد العزيز،  1

 . 12، ص2512، جوان 2العدد  جامعة الوادي، اجلزائر، اقتصادية،
2
  .35 – 35فريوز سلطاين، نفس املرجع السابق، ص ص:  
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هنا تشيع يف هذه األسواق درجة عالية من املنافسة بينما أن ألتضعف املراكز االحتكارية يف األسوا  الدولية:  -
االستمرار يف تقييد التجارة حيمي القوى االحتكارية ويضيع فرصة االستفادة من املزااي النسبية للدول املختلفة 

 .1املتقدمة أو املتخلفة على حد سواء

يكمن الغرض من احلماية إىل إغراء رؤوس أموال األجنبية لدخول الدولة  :موال األجنبيةجذب رؤوس األ -
هكذا يستخدم إجراء احلماية بقصد تشجيع ا لعبء الرسوم اجلمركية املفروضة، و قصد االستثمار املباشر جتنب

اق الكلي يد اإلنفيز القومي و  ، مما يؤدي إىل زايدة الدخليف إنتاجها على رأس مال األجنيب صناعة حملية يعتمد
 . بزايدة التشغيل

ليف اإلنتاج يف األسواق اإلغراق هو بيع السلع بسعر يقل عن تكا محاية االقتصاد احمللي م  خطر اغإررا : -
، ارة احملققة يف األسواق اخلارجية، وبيع تلك السلع يف األسواق احمللية أبسعار مرتفعة ، تغطي تلك اخلساألجنبية

 لكسب األسواق اخلارجية على حساب املنتجني سواء احملليني أو األجنبيني.لذلك هو وسيلة غري مباشرة 

لعسكرية كمعدات القوة اة إسرتاجتية لدعم األمن القومي و هناك منتجات معينة ذات أمهي :دعم األم  القومي -
 .الدفاع أو الغذاء

 سياسة احلرية :. 2

، م التجارة اخلارجية اجتاه احلياداهلادفة إىل حتويل نظاالتدابري مجلة اإلجراءات و  تعرف على أهناو مفهومها:. 1.2
 . 2، وهي عملية تستغرق وقتا طويال الصادراتتفضيلي جتاه الواردات و مبعىن عدم التدخل الدولة ال

 :3تتمثل جممل احلجج فيما يلي  :حجج حرية التجارة. 2.2

تصدير السلع اليت لديها فيها مميزة نسبية على أن تستورد رة لكل دولة التخصص يف اإلنتاج و تتيح حرية التجا -
 . أقل ممال لو قامت إبنتاجها حمليامن اخلارج السلع اليت لديها فيما ال تتميز نسبيا و بتكلفة 

                                                           
1
 .533، ص2555، مصر، سنة اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، العالقات االقتصادية الدولية املعاصرةاحي، قدهشام حممود اإل 

2
 .11، ص2511، سنة 1ط تيزي وزو، ، منشورات دار األمل،توزيع املداخيلعالقة التجارة الدولية ابلفقر و رانن خمتار، 

 – 2511رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، سنة ، متويل التجارة اخلارجية يف اجلزائربوكونة نورة،  3
  .13، ص 2512
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تنشيط العمل و  إىل زايدة تشجيع حرية التجارة التقدم الفين من خالل املنافسة اليت تتم بني دول خمتلفة مما يؤدي -
 .  وسائل اإلنتاجسنيحتو 
تتحكم يف ية اليت تظهر يف غياب املنافسة و تؤدي حرية التجارة إىل فتح ابب املنافسة بني املشروعات االحتكار  -

 .يضر ابملستهلك يف السوق احمللية األسعار مبا
للسلع املكثفة احلد من إنتاج ج السلع املكثفة للعنصر الوفري و حتفز حرية التجارة كل دولة على التوسع يف إنتا  -

 للعنصر النادر. 
 القضاء على ظاهرة الطاقات العاطلة. ارده اإلنتاجية استخداما كامال و تساعد حرية التجارة استخدام كل بلد ملو  -

 : أدوات السياسة التجارية املطلب الثاين

م من أهاخلارجية، و هبا الدولة على جتارهتا متثل أدوات السياسة التجارية كل الوسائل اليت ميكن أن تؤثر 
 : أدوات السياسة التجارية ما يلي

 الوسائل السعرية  الفرع األول:

، وميكن ريق التأثري يف أسعار الصادرات والوارداتتؤثر هذه الوسائل يف التيارات التبادل الدويل عن ط
 الصرف.سعر ل من الرسوم اجلمركية، اإلعاانت، اإلغراق و التمييز يف شأن هذه الوسائل بني ك

)   ية الوطنية هي عبارة عن ضريبة تفرضها الدولة على السلعة عند عبورها للحدود اجلمركو  :الرسوم اجلمركية -1
، ويطلق على جمموعة النصوص املتضمنة لكافة الرسوم اجلمركية السائدة للدولة يف وقت واردات أو صادرات (

 : ريفات اجلمركيةناك نوعني من التعهمعني اسم "التعريفة اجلمركية " و 

 تفرض كنسبة مئوية من قيمة املنتج :رسوم القيمة. 
 1تفرض كمبلغ حمدد من نقود على كل وحدة من املنتج :رسوم نوعية . 

تعين إعاانت التصدير تقدمي مساعدات نقدية أو إعفاءات ضريبية أو تقدمي أشكال و  :إعاانت التصدير -2
للتصدير إذ يؤدي الدعم احلكومي للمصدرين إىل متكينه من أخرى من التسهيالت ملنتجي السلع املخصصة 

تلجأ ى املنافسة، و عرض منتجاهتم يف األسواق اخلارجية أبسعار منخفضة تسبيا مما يزيد من قدرة تلك املنتجات عل

                                                           
 .12زرمي نعيمة، نفس املرجع السابق، ص 1
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 التطور فحسبلتقوية مراكز الصناعات الوطنية ومدها أبسباب البقاء و احلكومة إىل سياسة دعم الصادرات ليس 
ادر الصرف األجنيب أتمني مصختفيض العجز يف ميزان التجاري و ، من ذلكخلدمة أغراض اقتصادية متعددة بل

منه لعدد من األفراد القوة العاملة و ، أن هذه الصناعات املخصصة للتصدير تفتح فرص عمل إضافة إىل ذلك
 .  1القضاء على البطالة 

يف السوق ة من التمييز يف تسعري منتج ما وذلك عندما يتم بيع ذلك املنتج يعرف اإلغراق أبنه حالاغإررا :  -3
تطبق سياسة اإلغراق بشكل واسع من قبل الشركات و  ، 2بلد مستورد بسعر يقل عن السعر يف سوق بلد مصدر

 . 3 احلد من قدرة اإلنتاج احمللي على املنافسة يف السوق الدوليةولية النشاط بغرض زايدة الصادرات، و الد

اشرة على تعترب الرقابة على الصرف كأحد الوسائل الفنية يف الرقابة املب: الرقابة على الصرف األجنيب -4
شراء العمالت األجنبية حمتكر من قبل الدولة للعمالت األجنبية) بيع و  يقصد هبا احتكاراملدفوعات الدولية، و 

يطلب ابلتايل فالدولة هي اجلهة الوحيدة اليت األجنبية، و نظم التعامل يف العمالت ابلتايل تضع قيودا ت( و  الدولة
 . رف األجنيب إال من البنك األجنيباملؤسسات بيع أو شراء الصو  ال جيوز لألفرادمنها توفري الصرف األجنيب و 

يتم تايل يصبح سعر الصرف اثبت و ابلاألجنيب يعين عدم وجود سوق حرة و فوجود الرقابة على الصرف 
 . يع املعامالت اخلارجيةيقه على مجتطب

ا منع خروج رؤوس أموال من هتدف عملية الرقابة على الصرف حتقيق العديد من األغراض من بينهو 
 . 4التخفيف من العبء املايل الواقع على الدولة واحلد من الواردات غري ضرورية و  ،الدولة

 

 

                                                           
1
 .151 – 155، ص ص: 2551، سنة 1، دار الثقافة عمان، األردن، طاالقتصاد الكليأمحد األشقر،  

، جملة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية ومنطقة التجارة احلرة العربية الكربى مكافحة اغإررا سلمان عثمان،  2
 . 31، ص 2555، سنة 2، العدد 23جملد  سوراي، والقانونية،

 .125، ص2511، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر،  سنة االقتصاد الدويلطارق فاروق احلصري،  3
جامعة يوسف بن خدة ، العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، أطروحة دكتوراه، كلية دور اجلمارك يف ظل اقتصاد السو  ) حالة اجلزائر (، زايد مراد 4

 .152 – 151، ص ص: 2555 – 2553اجلزائر سابقا، سنة 
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  الوسائل الكمية الفرع الثاين:

على  له الدولة بتوزيع رخص االستريادهو تقييد كمي للتجارة اخلارجية، تقوم من خال نظام احلصص: -1
 . 1 متنع استرياد مادون ذلكى للكميات املسموح ابستريادها، و املستوردين حتدد مبوجبها احلد األقص

،  ترخيص ابالسترياد يف صورة إذن أوأنه ال ميكن االسترياد إال مبوافقة الدولة  نعين هباو تراخيص االسترياد:  -2
ات نفس السلعة يف فرتة كما حيق حلاملها أن يستورد السلع اليت حتدد كميتها على أساس نصيب املستورد من وارد

الغرض من نظام رخص االسترياد منع االندفاع إىل الواردات خصوصا إذا كانت سلع ترفيهية مع حمدودية  ماضية، و 
خلق افظة على التوازن بني الصادرات والواردات و ولة ابإلضافة إىل حماولة احملكمية العمالت األجنبية اليت حبوزة الد

 . 2نوع من املساواة بني املستوردين 

  األساليب التنظيمية  الفرع الثالث:

ل من تعقده الدولة مع غريها من الدو  ميكن تعريف املعاهدة التجارية على أهنا اتفاق: املعاهدات التجارية -1
االزدواج احلد من قتصادية كتلك املتعلقة ابلنقل و ذلك لتنظيم العديد من املسائل االالدبلوماسية و  خالل أجهزهتا

من أساليب التدخل يف التجارة  هي تعتربم التعريفات اجلمركية و ، غري أن املعاهدات هي تلك اليت تنظالضرييب
 .3اخلارجية 

كمحاولة جزئية جة للقيود يف العالقات الدولية و تظهر التكتالت االقتصادية كنتي :التكتالت االقتصادية -2
 تتخذ التكتالت عدة أشكال قد ختتلف فيما بينها من حيثالتجارة بني عدد حمدود من الدول، و  لتحرير

 . 4التنظيمية  هتيئة الظروف حنو إجياد الوحدة االقتصادية إبزالة مجيع العقباتاالندماج بني األطراف املنظمة و 

 

 

                                                           
 .53عائشة خلويف، نفس املرجع السابق، ص 1
2
 .23صقطاف ألويزة، نفس املرجع السابق،  
3
، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية آاثرها على التجارة اخلارجية يف اجلزائرإزالة القيود الغري التعريفية و  إصالحاتوليد احلفاف،  

  .31،  ص2555وعلوم التسيري، جامعة ورقلة، سنة 
4
 .553، ص 2551سنة  ،1ط، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، االقتصاد الدويلزينب حسني عوض هللا،  
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 العوملة االقتصادية : املطلب الثالث

خاصة تلك اليت توجهاهتا املستقبلية و العاملية السريعة واملتالحقة والعميقة يف آاثرها و  يف ضوء التغريات
، حيث حتول االقتصاد العاملي ابلفعل إىل قرية صغرية متنافسة األخري من القرن العشرين املاضي شهدها الربع

حتوال كمفهوم جديد و ك برز مصطلح العوملة االقتصادية  يف ضوء ذلالثورة التكنولوجية واملعلوماتية و األطراف بفعل 
 .ا ال يزال يثري جدال واسع النطاقاقتصاداي عاملي

 خصائص العوملة االقتصادية : مفهوم و الفرع األول

سنحاول غري حمددة و إن حبث موضوع العوملة من األمور الصعبة املعقدة فتعاريفها خمتلفة وجماالهتا كثرية و 
 أهم خصائصها. تلف التعاريف اخلاصة ابلعوملة و يف هذا املطلب التطرق إىل خم

 مفهوم العوملة االقتصادية  . 1

  تعريف اللغوي  .1.1

 يف هذا املعىن بقول فولتري إذا أردت أنالبدء بتحديد املصطلح، و سفية يقتضي إن اخلوض يف املسائل الفل
 . تتحدث معي فعليك أن حتدد مصطلحك

، يف مجيع حديث الظهور جدا "mondialisation/globalization"" العوملة جتمع املراجع على أن مفهوم
 . من هذا القرن ، وال ترجع بداية استعماله إىل أبعد من الثمانيناتاللغات

 : ومن تعريفات العوملة أهنا

هذا كأنه يف منظومة واحدة متكاملة و ، مبا يعين ذلك جعل العامل كله و ا اللغوية تعين جعل الشيء عامليايف داللته
عن  اعربو و  ،يف االجنليزية واألملانية " globalisation"املعىن هو الذي حدده املفكرون ابللغات األوروبية للعوملة 

 .mondialisation " 1"  ذلك ابلفرنسية مبصطلح

 
                                                           

1
جملة ملفات األحباث يف  ،نظرة استشرافية ملستقبل التكتالت االقتصادية يف عصر العوملة م  وجهة نظر كيالنية، مساتلة سفيان عصماين صفيان 

 .111ص ،2515املغرب، بدون عدد، جوان سنة  ،االقتصاد والتسيري، جامعة حممد األول، وجدة
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  التعريف االصطالحي. 2.1

 : ة ابلعوملة االقتصادية نذكر منهاميكن رصد الكثري من التعاريف اخلاص

العامل بوسائل منها زايدة  تعين تزايد االعتماد االقتصادي املتبادل بني البلدانو  :تعريف صندو  النقد الدويل -
مدى انتشار من خالل سرعة و  كذلكت السلع واخلدمات عرب احلدود والتدفقات الرأمسالية، و معامالتنوع حجم و 

 .1تكنولوجيتهم 

، تفاعل الدول يف التجارة العامليةتعين كلمة العوملة زايدة و  :ف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميةتعري -
التقدم يف حفزها هو اليت ساعدت على انتشار العوملة و أن العوامل جنيب املباشر وأسواق رأس املال، و واالستثمار األ

 . 2الدويل التجارة على املستويني احمللى و و  إلغاء القيود على تدفقات رأس املالالنقل واالتصاالت، وحترير و 

 االقتصادية خصائص العوملة  .2

ميكن تلخيصها فيما من املفاهيم و  قتصادية عن غريهاهناك عدد من خصائص الرئيسية اليت متيز العوملة اال
 يلي:  

: تتسم العوملة بتزايد درجة االعتماد االقتصادي املتبادل تزايد االعتماد االقتصادي املتبادل بني دول العامل. 1.2
ية مع وجود تزايد حرية انتقال رؤوس أموال الدولفاقيات حترير التجارة العاملية و فيما بني الدول فقد ساعدت ات

من مث و  القاراتإسقاط حاجز املسافات بني الدول و على  ثورة املعلومات مبختلف اجتاهاهتاالتكنولوجية و  الثروة
املالية مما أدى إىل تزايد احتماالت وإمكانيات التأثري والتأثر والروابط التجارية و قيام شبكة جديدة من العالقات 

خباصة الصناعية و  قتضاه توزيع العمليات اإلنتاجيةيتم مب الذيوع جديد من تقسيم العمل الدويل و إجياد نو  املتبادل
 .  ن دولة واحدةبني أكثر م

حيث تؤدي العوملة إىل إضعاف السيادة الوطنية  : اجال السياسة النقدية واملاليةيفإضعاف سيادة الدولة . 2.2
اء قوانني الرقابة العامل إىل إلغاملالية حيث اضطرت احلكومات يف خمتلف بلدان لدولة يف جمال السياسة النقدية و ل

 هكذا فقد مترية إلجياد وسائل رقابية جديدة و تطبيق قوانني حترير األسواق دون إعطاء أمهية كبعلى األسواق و 

                                                           
  .155ص ،2512جوان  ،21العدد حوليات جامعة اجلزائر،  ،املالية العربية يف ظل العوملة املاليةاألسوا  ، عائشةعزوز  1
 . 121، ص2551جويلية  ،3عدد اجلزائر، ، جامعة بسكرة ،، جملة البحوث والدراساتاملنظمات الغري احلكوميةالعوملة و ، حامد نور الدين 2
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ء اكتساب ثقة األسواق إعادة تنظيم عمل احلكومة وفقا للخطوط العامة اليت حتددها املنظمات الدولية سعيا ورا
 .  1شرعيتها إضعاف سلطة الدولة و  لك على حسابذالعاملية و 

ز العوملة هي سيادة يالحظ إن أهم ما ميي :التنافسيةسيادة آلية السو  و السعي الكتساب القدرات . 3.2
ستفادة من الثورة التكنولوجية ، من خالل االذ القرارات يف إطار من التنافسيةاختاآلية السوق واقرتاهنا ابلدميقراطية و 

أبحسن ممكنة، وة تعميق تلك القدرات املتمثلة يف اإلنتاج أبقل تكلفو  ،املعلوماتواملواصالت و تصاالت ثورة االو 
إال أن هذه السيادة التنافسية وسيادة  ،افسي على أن يتم يف أقل وقت ممكنالبيع بسعر تن، و جودة وأبعلى إنتاجية

 . تستعملها خلدمة مصاحلها ليتا، هيمنة الدول الكربىىل السيطرة و ختضع إآلية السوق غري حقيقية و 

إن من اخلصائص اهلامة للعوملة هي تزايد دور  :إدارة العوملة تزايد دور املنظمات االقتصادية العاملية يف .1.2
ي املنظمات تالشبعد اهنيار املعسكر االشرتاكي و  خاصةتعميق العوملة و ملية يف غدارة و املنظمات االقتصادية العا

من مث انضمام معظم الدول إليها و و  1553إنشاء املنظمة العاملية للتجارة يف األول من جانفي االقتصادية التابعة و 
يق جمموعة من السياسات اكتمال الرأس الثالث من مؤسسات النظام االقتصادي العاملي الذي يدار من خالل تطب

 : هذه املؤسسات هيعامل و ظم دول الالتجارية اليت تؤثر يف السياسات االقتصادية ملعاملالية و النقدية و 

 ول عن ئالذي يشري إىل املكون النقدي للنظام االقتصادي العاملي أو هو املسو  :صندو  النقد الدويل
 .اسات إدارة النظام النقدي الدويلالسي

 ول عن ئهو املسايل للنظام االقتصادي العاملي و املكون امل إىلالذي يشري و  :البنك العاملي لإلنشاء والتعمري
 .اسات إدارة النظام املايل الدويلالسي

 عن إدارة هي مسؤولة و تشري إىل املكون التجاري يف النظام االقتصادي العاملي و : املنظمة العاملية للتجارة
 .  النظام التجاري العاملي

حيث تتسم العوملة بوجود أمناط جديدة من تقسيم  :ط جديدة م  التقسيم العمل الدويلوجود أمنا .2.2 
العمل الدويل حيث مل يعد يف مقدور دولة واحدة مهما تعاظمت قدراهتا الذاتية أن تستقل مبفردها إبنتاج سلعة ما 
وإمنا أصبح من الشائع يف الوقت احلاضر أن يتم إنتاج مكوانت السلعة الواحدة يف أكثر من دولة حبيث تتخصص  

إىل اختفاء األمناط التقليدية لتقسيم العمل اليت كانت تتمثل  يف صناعة أحد هذه املكوانت فقط مما أدىكل منها 

                                                           
1
 .123حامد نور الدين، نفس املرجع السابق، ص  
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هذا السلع األولية وغريها و املواد اخلام و  ختصص دول أخرى يف إنتاجيف اإلنتاج الصناعي و  بعض الدول يف ختصص
كالصناعات جعل من املمكن أمام الكثري من الدول النامية فرصة الخرتاق السوق العاملة يف الكثري من املنتجات  ما

 . 1لعل جتربة النمور اآلسيوية يف جنوب شرق آسيا شاهدة على ذلكالكيماوية و الكهرابئية واإللكرتونية واهلندسية و 

 العوملة االقتصاديةومراحل  أسباب: الثاين الفرع

خصائصها سنحاول يف هذا املطلب أن نتعرف إىل األول إىل تعريف العوملة و الفرع بعد تطرقنا يف 
 .مراحل العوملة االقتصاديةو األسباب 

 أسباب العوملة   .1

 :  2تبلور ظهور العوملة االقتصادية ألسباب عديدة تتمثل كالتايل 

   اجملتمعات من تيار العوملة ،مما حتتمي هبا بعض األمم و اليت كانت ، السوفييت سابقا كاإلحتاداهنيار بعض أسوار
ايت املتحدة ابلسيطرة ، ومن مث انفراد الوالتيار يكتسح مناطق مهمة من العامل، كانت معزولة عنهجعل هذا ال

 . على العامل
 مار اليت تتجه كذلك تنوع جماالت االستث، و األمماخلدمات اليت تتبادهلا الكبرية يف درجة التنوع السلع و  الزايدة

 من بلد آلخر  األموالإليها رؤوس 
 الفضائية.القنوات علومات ويف مقدمتها االنرتنيت و امللتطور اهلائل يف وسائل االتصال و ا  
 حقوق امللكية الفكرية. رية، نتيجة لتحرير جتارة السلع واخلدمات و منو التجارة العاملية مبعدالت كب 

 مراحل العوملة االقتصادية  .2

  : ملة االقتصادية مرت خبمس مراحل وهي كالتايلميكن القول أن العو 

، إذ شهدت منو 1حىت منتصف القرن الثامن عشرامتدت مابني القرن اخلامس عشر و  :املرحلة اجلنينية. 1.2
العصور الوسطى وسادت يف  ختفيف حدة النظام الساندلقومية وتعميق األفكار ابلفرد واإلنسانية و اجملتمعات ا

                                                           
1
جستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية رسالة ما ،آفا  الربط بني األسوا  املالية العربية يف ظل التكامل االقتصادي العريبواقع و  ،كهينةرشام   
 .5 -3، ص ص: 2555– 2553، جامعة بومرداس، سنة علوم التسيريو 
 .25 – 21 ص: ، ص2511، سنة 1ط ،اإلسكندرية ،، مكتبة الوفاء القانونيةاحلرأثرها على االقتصاد الدويل نظم العوملة و  ،يوسف حسن يوسف 2
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ما ل حتفيز االكتشافات اجلغرافية و ، إذ بدأت يف هذه املرحلة والدة الرأمسالية التجارية من خالنظرية مركزية للعامل
 .     من منو التجارة على حساب اإلقطاعأعقبها 

، إذ حدث حتول يف 1315حىت عام اب منذ منتصف القرن الثامن عشر و استمرت يف أورو  :مرحلة النشوء. 2.2
، فأتسع نطاق االتفاقيات الدولية، فاهيم اخلاصة ابلعالقات الدوليةالدولة املتجانسة املوحدة املتعلقة ابملفكرة 

 االتصاالت بني الدول. سسات املتعلقة بتنظيم العالقات و نشأت املؤ و 

واستمرت إىل  1315بداية املرحلة الثالثة حيث بدأت عام وتعترب هناية املرحلة الثانية و  :مرحلة االنطال .3.2
اجملتمع القومي الصحيح و فيها ظهرت مفاهيم كونية مثل خط التطور العشرينيات من القرن العشرين، و  غاية

غري مت يف هذه املرحلة إدماج عدد من اجملتمعات تتعلق ابهلوايت القومية الفردية، و  ، كما نشأت مفاهيماملقبول
خاصة ابإلنسانية حقوق اإلنسان وحماولة تطبيقها، كما  أفكار بدأت عملية صياغةاألوروبية يف اجملتمع الدويل، و 

املرحلة احلرب العاملية األوىل وعصبة نشأت يف هذه حدث تطور كبري يف عدد وسرعة األشكال الكونية ابالتصال و 
 . 2األمم

 ، حيثلعشرينات حىت منتصف الستيناتاستمرت هذه املرحلة من ا :الصراع م  أجل اهليمنة ةمرحل. 4.2
املتعلقة بعملية العوملة، حيث بدأت مع ناشئة و املصطلحات الحروب فكرية حول املفاهيم و شهدت خالفات و 

فيها مت الرتكيز ، و صور احلياة املختلفةحول أشكال و ، كما شهدت هذه الفرتة صراعات كونية مرحلة االنطالق
بروز دور األمم الذرية على الياابن و  ال القنبلةعلى حقوق اإلنسان نتيجة حوادث احلرب اليت مت فيها استعم

 . 3املتحدة 

وانتهت فيها  ،ة اليت مت إدماج العامل الثالث وتعمقت القيم ما بعد املاديةهي املرحلو  :مرحلة عدم اليقني. 2.2
ظهرت لة و السالعددت االعتبارات اخلاصة ابجلنس و تات الكونية واحلركات العاملية و ازدادت املؤسساحلرب الباردة و 

                                                                                                                                                                                     
، رسالة ماجستري ،كلية الدراسات 1991 – 1991العوملة وأثرها على عملية اغإصالح الدميقراطي يف الوط  العريب منذ فوز انيف عمر رحيان،  1

 .15ص  ،2553العليا يف جامعة النجاح الوطنية يف انبلس، فلسطني، سنة 
)            دية رئيسية لالقتصاد املصري ملدةأثر النظام االقتصادي العاملي ) العوملة االقتصادية يف أداء القطاعات اقتصارابح مجيل اخلطيب،  2

 .255، ص2511، سنة 113، العدد 55اجمللد  جامعة املوصل، العراق، ، جملة تنمية الرافدين،( 2111 – 1991
 .53، ص 2552، سنة 1العدد  جامعة ورقلة، اجلزائر، ،، جملة الباحثأتثريها على االقتصاد العريبالعوملة و، عبد اجمليد قدي، مقدم عبريات 3
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 العاملي ازداد االهتمام يف هذه املرحلة ابجملتمع املدينوأصبح النظام الدويل أكثر سهولة، و حركة احلقوق املدنية 
 . 1مت نظام اإلعالم الكوين واملواطنة العاملية و 

 أشكال العوملة االقتصادية  :الفرع الثالث

 :عوملة االقتصادية تتمثل فيما يليهناك شكلني رئيسيني لل

 متثل اجتاه من قبل املشروعات الفردية لنشر أجزاء من عملياهتا اإلنتاجية إىل مواقع خمتلفة :عوملة اغإنتاج .1
 .2جودة عناصر اإلنتاج لالستفادة من فروقات التكاليف و 

املايل و ، مثل اليت حدثت على الصعيد النقدي تاج تتم بدون وجود أزمات مأساويةيالحظ أن عوملة اإلنو 
، ويرى الدكتور كامل عمران أن التوسع خالل الشركات املتعددة اجلنسيات ة اإلنتاج بدرجة كبرية منتتحقق عوملو 

عمليات التبادل والتوزيع الدويل، ومن الرأمسايل العاملي أدى على امتداد املراحل التارخيية إىل اهليمنة الرأمسالية على 
، فالعوملة ل بداية مرحلة عوملة قوى اإلنتاج، إذ أهنا متثآخر يء، أما العوملة فهي شمث على األسواق والتجارة الدولية
 . أن كانت حكرا على جمتمعات املركزإىل جمتمعات األطراف بعد  هتدف إىل نقل اإلنتاج الرأمسايل

 من خالل اجتاهني اثنني مها:  اإلنتاجتتحدد عوملة 

يف تسعينيات  لتجارة الدولية زادت بدرجة كبريةحيث يالحظ أن ا :اه اخلاص بعوملة التجارة الدوليةاالجت. 1.1
، فعلى سبيل املثال زاد معدل منو التجار عفي منو الناتج اإلمجايل العاملي، إذ بلغ منو التجارة العاملية ضالقرن املاضي

يات وكانت شركات املتعددة اجلنسفقط  % 3بينما زاد الناتج احمللي العاملي بنسبة  1553عام  % 5العاملية حويل 
 .3وراء هذا التزايد

                                                           
جامعة اجلزائر، سنة  ،العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، كلية أطروحة دكتوراه ،سبل تفعيلهاأسوا  األورا  املالية العربية و معوقات ، بوكساين رشيد 1

 .121، ص2555 – 2553
 – 112: ، ص ص2553سنة  ،1ط مطبعة نرجس التجارية، الرايض، ،موسوعة الطريق إىل املصطلحات التجارة الدوليةتوفيق خليل أبو أصبع،  2

115.  
3
سنة  ،1العدد جامعة اجلزائر، ،االقتصاديةاجمللة اجلزائرية للعوملة والسياسات العوملة االقتصادية حتدايهتا واملخاطر اليت هتدد مستقبلها، اجلوزي مجيلة،  

 .15، ص2515
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األجنيب املباشر زاد بشكل سريع إن معدل منو االستثمار االجتاه اخلاص ابالستثمار األجنيب املباشر: . 2.1
مبعدل اكرب من منو التجارة العاملية، حيث كان معدل منو االستثمار األجنيب املباشر يصل يف املتوسط إىل حوايل و 

 خالل تسعينات القرن املاضي، ويرجع ذلك ابلدرجة األوىل إىل تزايد دور الشركات املتعددة اجلنسيات يف % 12
اليت تعمل بدورها على تكوين املزيد من التحالفات اإلسرتاجتية فيما بينها إلحداث و  ،إحداث املزيد من العوملة

 . 1ت يف جمال التكنولوجيا واألسواقمن عوملة العمليا املزيد

 :العوملة املالية .2

تعاريف العوملة املالية فهناك من يرى أبهنا متثل االهتمام بزايدة لقد تعددت مفاهيم و  مفهوم العوملة املالية:.1.2
 " أبهنا الزايدة يف التجارة الدولية Alonso.G "، حيث يرى والتوزيع والتسويق للسلع واخلدمات تدويل اإلنتاج

، إال أن العديد من املفكرين يرون أبن قتصادي والتغريات التكنولوجية "دعمها التحرير االالروابط املالية اليت و 
ازدايد هذه احلركة بشكل كثيف خالل اآلخرين من ؤوس األموال يف أرجاء املعمورة و العوملة املالية تتجلى يف حركة ر 

 . 2 القرن العشرين

ى الصرف حد للمعلومات من خالل رفع الرقابة علتعترب العوملة املالية ظاهرة تشري إىل ظهور سوق مو 
، أي أهنا متثل االرتباط أو االتصال املتبادل بني خمتلف األسواق املالية بفضل تقنيات وجتانس اخلدمات املالية

رؤوس ، ابلتايل فهي تشري إىل ظهور سوق موحدة ليسمح متحركات اآلنية لرؤوس أموالهو ما اإلعالم اآليل، و 
 . 3من مث ميكن للشركات املتعددة اجلنسيات أن توظف أو تقرتض أموال دون حدود صعيد العاملي و أموال على ال

 أسباب العوملة املالية  .2.2

                                                           
 – 2551، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، سنة العوملة وضرورة تفعيل السياسة النقدية يف اجلزائررسول محيد، 1

 .13 – 11، ص ص: 2555
مداخلة  ،، النتائج واحللول (زمة املالية العاملية ) األسباباملالية على اجلهاز املصريف خالل األانعكاسات العوملة رايس مربوك، رايس عبد احلق ، 2

والتجارية  االقتصادية ، كلية العلومزائري يف األلفية الثالثة واقع ورهاانت املستقبل، جامعة الطارفمقدمة ضمن امللتقى الوطين األول حول االقتصاد اجل
 .5ص ،2511نوفمرب 21 – 25، يوم وعلوم التسيري

3
، 2511، مارس 3العدد جامعة الشلف، اجلزائر، جملة دفاتر اقتصادية،  ،سياسات االقتصادية يف ظل العوملة األسوا  املالية ،عيجويلخالد  

  .51ص
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غري مصرفية و  لقد شكل التنامي يف رأس املال املستخدم يف اخلدمات املصرفية :تطور الرأمسالية املاليةو  منو -
يف األصول املالية عن معدالت الربح  عدت األرابح املتعلقة ابالستثمارحيث تعجلة دفع قوية ملسرية العوملة املالية 

 . ققة يف قطاعات اإلنتاج احلقيقياحمل

، بعد أن ت رؤوس أموال الدولية موجة عارمةعرفت تدفقا:لية ع  استيعاب الفوائ  املاليةعجز األسوا  احمل -
ر أفضل ومعدالت عن فرص استثما ذلك حبثااملالية و ق احمللية عن استيعاب املدخرات والفوائض عجزت األسوا
نوع تهو تعاظم حجم هذه االستثمارات و  ،فإن اجلديدمن قدم ظاهرة االستثمار األجنيب على الرغمأرابح عالية و 

 . ل بعيدا عن حركة التجارة الدوليةاالستقالل النسيب لتحركات رؤوس األموااألدوات املالية املستخدمة و 

كة رؤوس املعلومات يف زايدة حر لتكنولوجي يف جماالت االتصاالت و لقد ساهم التقدم ا :نولوجيالتقدم التك -
على احلواجز املكانية  ، حيث مت التغلبروابط بني خمتلف األسواق املاليةيف زايدة ال، و األموال من سوق آلخر

 . السلكيةصاالت السلكية و التاالزمانية بني األسواق احمللية املختلفة املالية إضافة إىل اخنفاض تكلفة و 

 تستقطب األدوات املالية اجلديدة اليت عوملة املالية بربوز عدد هائل منارتبط ظهور ال:ظهور االخرتاعات املالية -
)أسهم             املتداولة يف األسواق العاملية التقليدية ذلك إىل جانب األدواتالعديد من املستثمرين و 

  .1 (وسندات

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل الثاين حول األزمة املالية الراهنة واملداخل املالية  ،حتدايت العوملة املاليةاملصارف اغإسالمية و شنايق صباح،  1
 .3، ص2555ماي  5 – 3يوم  ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي مخيس مليانة  ، واملصرفية
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 النظام اجلديد للتجارة العاملية  الثالث:ملبحث ا

دعائم أسس و  GATTالتجارة لها االتفاقية العامة للتعريفة و من قبأرست املنظمة العاملية للتجارة و لقد 
  كمية.سواء قيود كمية أو غري   عليها،حيث استهدفت حتريرها من القيود املفروضة  العاملية،النظام اجلديد للتجارة 

 تعريفها، ألغات،سنتطرق يف هذا املبحث إىل نشأة  OMCو GATTلإلملام بكل اجلوانب املتعلقة ب و 
 مهامها، أهدافها، للتجارة،جوالت التفاوض ابإلضافة إىل تعريف املنظمة العاملية مبادئ و  الوظائف، أهداف،

 .OMC و GATTالفرق بني اهليكل التنظيمي و  اتفاقياهتا،

  (GATTالتعريفة اجلمركية ) االتفاقية العامة للتجارة و : املطلب األول

أين كانت العديد من  بدأ التفكري جمددا يف حترير العالقات التجارية الدوليةبعد احلرب العاملية الثانية 
 التعريفة اجلمركية .على االتفاقية العامة للتجارة و  احملاوالت اليت توجت يف األخري ابلتوقيعاجملهودات و 

 نشأة ألغات : الفرع األول

االجتماعي التابع ملنظمة و  م نقطة البداية لنشأة ألغات حيث اجمللس االقتصادي6491كان مطلع سنة 
يف عاصمة بريطانيا عقدت الدورة األوىل ، و بحث تشكيالت التجارة الدوليةاألمم املتحدة قرارا بعقد مؤمتر دويل ل

م أما الدورة الثانية هلذه اللجنة فقد عقدت يف 6491للجنة التحضريية للمؤمتر الذي عقد يف أكتوبر من عام 
 . ت إىل إنشاء منظمة دولية للتجارةانتهم و 6491جنيف يف شهر أفريل إىل أكتوبر من عام 

اليت أبرمت يف )اجلات( و التجارة ابتفاقية العامة للتعريفة و  يعرفقد أسفرت هذه املفاوضات عن مولد ما و 
ها: دولة من بين 32كان عدد الدول اليت وافقت عليها يف البداية م و 6491العمل هبا ابتداء من عام بدأ م و 6491

 . 1ية ، هذه االتفاقية اليت حل حملها اآلن منظمة التجارة الدولالوالايت املتحدة األمريكية، فرنسا، إجنلرتا

ن هدف اجلات اقتصر التنمية نظرا ألات إىل عقد مؤمتر دويل للتجارة و دعت الدول النامية يف بداية الستين
الغري اجلمركية دون معاجلة مشاكل التنمية يف الدول ن طريق إزالة احلواجز اجلمركية و على حترير التجارة الدولية ع

                                                           
1
 .329 – 322: ص ص ،3001 سنة ، 6ط ، أسامة للنشر والتوزيع، عمان ، داراالقتصاد الدويلعثمان أبو حرب،  
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مت إضافة  64يف عام االعتبار مشاكل الدول النامية و  يف عني النامية مما دعا اجلات إىل مواءمة أحكامها لتضع
 .1التنمية بع إىل اتفاقية بعنوان التجارة و فصل را

 تعريف ألغات : الفرع الثاين

قية العامة للتعريفات اجلمركية االتفااليت تعين " GATTاجلات هي اختصار الشائع للعبارة االجنليزية 
 .generale Agreement on Tariffs and Trade  2" والتجارة

، فهي اتفاقية دولية متعددة األطراف لتبادل املزااي التفضيلية بني الدول األعضاء ومن املنظور االقتصادي
يطلق اليت  يطلق عليها القيود التعريفية والقيود الكمية و اليترة الدولية من القيود اجلمركية و الناجتة عن حترير التجا

إىل سياسات الزالت متثل حماولة من الدول األعضاء للعودة إن ألغات كانت و ابلتايل فالتعريفية، و عليها القيود غري 
 . ن التجارة الدولية هي حمرك للنمومن منطلق أحرية التجارة الدولية، و 

اليت كانت تقبل أما من منظور القانوين تعترب ألغات معاهدة دولية تنظم التجارة الدولية بني الدول 
عند انتهاء العمل  6449ووصلت يف أوائل  6491دولة عند توقيع عليها عام  32اليت كانت ام إليها و االنضم

  .3بدال منها مبراكش ابملغرب OMCبسكراترية ألغات مع التوقيع على إنشاء منظمة التجارة العاملية 

 مبادئ ألغات  :الفرع الثالث

مادة مت فيها طرح املبادئ األساسية  21يف األصل من  GATTالتجارة كون االتفاقية العامة للتعريفة و تت
 من أهم هذه املبادئ: خلق منافسة شرعية بني األمم و ت و لتحرير املبادال

ة منح كل األطراف التعاقد فورا وبال توجب املادة األوىل من اتفاقية ألغات ضرور : مبدأ الدولة األوىل ابلرعاية -1
قدة دون اءات اليت متنح ألي دولة أخرى سواء كانت متعاقدة أو غري متعااحلقوق واإلعفشروط مجيع املزااي و 

هذا معناه أن أي ميزة أو معاملة تفضيلية متنحها دولة منضمة لالتفاقية احلاجة إىل اتفاق جديد ودون مطالبة، و 

                                                           
 .196، ص3002، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، سنة املوسوعة اجلمركية، جمدي حممود حمب حافظ 1
، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة ، أطروحة دكتوراهللتجارة الدولية يف ظل العوملة االقتصاديةاجلديدة ، االجتاهات حشماوي حممد 2

 .633، ص3001اجلزائر، سنة 
3
االقتصادية جستري، كلية العلوم ، مذكرة ماحتدايت االنضمام للمنظمة العاملية للتجارة على القطاع املصريف اجلزائريآاثر و ، بن عيسى شافية 

  .2، ص3066 – 3060علوم التسيري، جامعة اجلزائر، سنة والتجارية و 
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أ حتقيق املساواة يف اهلدف من هذا املبدل املوقعة على االتفاقية اجلات و إىل أي دولة أخرى يستفيد منها ابقي الدو 
 . 1املعاملة بني كل دولة حيث تتساوى مجيعها أمام ظروف املنافسة الدولية 

يعين أن تلتزم األطراف املتعاقدة أبن تعطي للسلعة املستوردة معاملة ال تقل امتيازا و  :مبدأ املعاملة الوطنية -2
 . 2  غريهاو الرسوم تتعلق ابلضرائب و ة حمليا فيما املنتجيت متنحها للسلعة املناظرة هلا و عن تلك ال

عي حلظر استخدام السية فقط عند املستوايت املنخفضة و عن طريق التعريفات اجلمرك :محاية الصناعة احمللية -3
 .3 هو ما يعين السعي جلعل السياسة التجارية شفافةالقيود الكمية و 

بسعر يقل عن قيمته املعتادة أقل من سعر بيعها هو قيام الدولة بتصدير منتج و  مبدأ عدم ممارسة اإلغراق: -4
 .4 احمللي أو أقل من تكاليف إنتاجها

 جولة أورغوايالفرع الرابع: 

جزاء يشتمل على يف بونتاديل أستا أبوروغواي برانجما من عدة أ 6411 الذي اعتمد يف سنة أنشأ اإلعالن
اعتمدت نتائجها ، و 6442انتهت املفاوضات يف و  جتارة السلع واخلدماتوالتخفيض و  املبادئ العامة والتجميد

دخلت اتفاقية منظمة و  6449رمسيا من جانب الدول املشرتكة يف جولة أورغواي يف مدينة مراكش ابملغرب يف 
ا ، ويف هذتجارية متعدد األطراف يف التاريخهي أمشل املفاوضات الو  ،64425يف  التجارة العاملية حيز التنفيذ 

يف دخول  املتقدمة نسبيا االلتزامات اليت ميليها االنفتاح التجاري يف مقابل حرية أكربالبلدان النامية و السياق قبلت 

                                                           
 .61 – 62: ص ص ،3002سنة   ،اإلسكندرية ،اجلامعية ، الداراآلاثر االقتصادية التفاقية اجلات، حممد حممد علي إبراهيم 1

2   OCDE , intégration des pays en développement dans le système commercial international , paris , 1992 , 

pp : 33-34 . 
جملة ، (OMC) إىل املنظمة العاملية للتجارة( GATT) التجارةاالتفاقية العامة حول التعريفة و املبادالت الدولية من ، زعباط عبد احلميد 3

  .10، ص3009سنة  ،2العدد اجلزائر، جامعة ورقلة، الباحث،
ري للعلوم االقتصادية ، جملة الغ، تطبيقات خمتارة مع الرتكيز على العراقسياسة اإلغراق وسبل دعم ومحاية اإلنتاج احمللي، نعمةنغم حسني  4

 .2، ص3069، سنة 2، العدد 1اجمللد  جامعة الكوفة، العراق، واإلدارية،
 العراق، ،اإلدارية واالقتصادية، جملة جامعة تكريت للعلوم العربيةعكاساهتا على االقتصادات انجولة أروغواي و ، أمحد العبيديهناد عبد الكرمي  5

 .  620ص ،3060سنة  ،61العدد ، 1اجمللد
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، بينما وافقت البلدان النامية األفقر على إتباع منهج متدرج يف اعتماد نفس القواعد غري أسواق البلدان الصناعية
 .  1التمييزية اليت تطبقها البلدان التجارية الكربى 

 (WTO): املنظمة العاملية للتجارة املطلب الثاين

أن هذه  ، ابعتبارمسرية العالقات التجارية الدوليةيعترب إنشاء املنظمة العاملية للتجارة حداث ابرزا يف 
ارة ر التجحتريللنظام االقتصادي العاملي اجلديد، األداة واآللية اجلديدة لتعميق العوملة و املؤسسة متثل الدعامة الثالثة 

 .يم اجلغرافية املختلفة يف العاملاألقالالدولية بني األقطار و 

 تعريف املنظمة العاملية للتجارة : الفرع األول

،كباقي ة من انحيتني املالية واإلدارية وغري خاضعة ملنظمة األمم املتحدةتعترب مؤسسة دولية مستقل
املية للتجارة اإلطار متثل املنظمة الع، و 2البنك الدويل خرى مثل الصندوق النقد الدويل و املنظمات الدولية األ
، ويشمل اختصاص واي، الذي حيتوي على مجيع االتفاقات اليت أسفرت عنها جولة أوروغالتنظيمي واملؤسسي

ة املنازعات بني الدول تسويستثمار وحقوق امللكية الفكرية و االنظمة اإلشراف على جتارة السلع واخلدمات و امل
، إنشاء منظمة التجارة العاملية مع لفعل تضمنت نتائج جولة أوروغوايابو  ،ومراجعة سياساهتم التجاريةاألعضاء 

على أن نتائج جولة أوروغواي ستدعم االقتصاد  6449أفريل  62قد أكد تصريح مراكش و  6442بداية عام 
اخيل عرب العامل أمجع، وعليه ميكن املدشغيل و التتفاعا كبريا يف حجم املبادالت واالستثمار و تضمن ار ، و العاملي

( اليت GATT( هي خليفة االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية والتجارة )OMCالقول أن منظمة التجارة العاملية )
 . 3ظهرت بعد احلرب العاملية الثانية 

 

 

                                                           
 .9، ص3001، سنة 21صندوق النقد الدويل، العدد  ،، جملة قضااي اقتصاديةإشراك البلدان الفقرية يف النظام التجاري العامليأسيمينا كامينيس،  1
، جملة العلوم املتوسطةعلى تنافسية املؤسسات الصغرية و  انعكاسات انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارةآاثر و ، الطاهرعبود زرقني، توايتية  2

 .694، ص3062، سنة 60العدد  جامعة املسيلة، اجلزائر، االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية،
، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم وحتدايت التنمية يف ظل التطورات العاملية الراهنةسياسة االستثمار يف اجلزائر عبد القادر اباب،  3

 . 601 – 601، ص ص: 3009 – 3002التسيري، جامعة اجلزائر، سنة 
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 أهداف املنظمة العاملية للتجارة : الفرع الثاين

لتوقيع عليها خالل جولة اإلشراف على تنفيذ مجيع االتفاقيات اليت مت اهتدف املنظمة العاملية للتجارة إىل 
 : 1 اليت هتدف من ورائها إىل، و أوروغواي

يف شبه منتدى أو اند من  م ذلك من خالل مجع الدول األعضاءيتو  :إجياد منتدى للمفاوضات التجارية -1
أن املؤمتر الوزاري جيتمع للقاءات دائمة، خاصة و حهم فرصة ، فهي بذلك متنجل البحث يف شىت األمور التجاريةأ

 . وض حول األمور املتعلقة ابلتجارةالتفاو  هو ما يسمح للدول بطرح انشغاالهتاعلى األقل، و  مرة كل سنتني

 املسامهة يف حتقيقع مستوى املعيشة للدول األعضاء و تسعى املنظمة العاملية للتجارة إىل رف :حتقيق التنمية -2
من  % 12يف املنظمة عن  خاصة الدول النامية اليت تزيد نسبة عدد أعضائهاالتنمية االقتصادية جلميع الدول، و 

هلذه الدول معاملة تفضيلية خاصة، فتمنحها مساعدات تقنية  ، حبيث املنظمة متنحجمموع الدول األعضاء
 .2تعفى الدول األقل منوا  من بعض أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العاملية والتزامات أقل تشددا من غريها، و 

مل تكن ألغات كافية لفض املنازعات بني الدول األعضاء اليت قد تنشأ :حل املنازعات بني الدول األعضاء -3
املشاكل كان من بسبب ات جولة أوروغواي نظرا لكثرهتا وتشعبها و اتفاقيبسبب االختالف حول تفسري أحكام و 

 . آللية يف منظمة التجارة العاملية، متثلت هذه انشاء آلية فعالة وذات قوة رادعةالضروري إ

، يل املعامالت التجارية بني الدولتلعب الشفافية دورا مهما يف تسه إجياد آلية تواصل بني دول األعضاء: -4
، لذلك تفرض معظم اتفاقيات منظمة التجارة راتيعات وتنوع القطاعات التجارية واالبتكاخاصة مع تعدد التشر 

 . ت العالقة بشؤون التجارة الدوليةاألحكام ذاطار غريها ابلتشريعات التجارية و على الدول األعضاء إخ العاملية

 

 

 

                                                           
  .31،  صنفس املرجع السابق، بن عيسى شافية 1
 .1، ص3066، اجلامعة األردنية، سنة الدول العربيةوانعكاساهتا على األردن و قضااي منظمة التجارة العاملية ، حسن خطاطبهليث حممود  2
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 مبادئ املنظمة العاملية للتجارة : الفرع الرابع

 : 1ميكن تلخيص مبادئ املنظمة العاملية للتجارة يف النقاط التالية

األعضاء  حيث تتعهد الدولة العضو يف املنظمة أبن متنح مجيع الدول :م التمييز يف املعامالت التجاريةعد -1
 . أو أي معامالت خاصة أخرى ، سواء يتعلق األمر بقيام احتادات مجركية أو مناطق حرةيف املنظمة نفس املزااي

عن طريق  الضرورة ميكن للدولة أن حتمي جتارهتا إذا اقتضت :ماية من لالل التعريفة اجلمركيةمبدأ احل -2
 .ءات تقييدية أخرى كالقيود الكمية، وليس إبجرالتعريفة اجلمركية

يها حتفيز سعلدول النامية يف التجارة الدولية، و ذلك لزايدة حصة او  :دأ إعطاء امتيازات للدول الناميةمب -3
 .للوصول إىل األسواق العاملية

كل عن طريق املفاوضات التجارية تعمل املنظمة على حل املشا  :املفاوضات التجاريةاملشاورات و  مبدأ -4
 .التجاري العاملي على أساس مجاعي ذلك لدعم النظامو 

رات احلكومية ذات اإلفصاح عن القرااف أعضاء املنظمة أبعمال الكشف و يقصد به اعرت و  :مبدأ الشفافية -5
 . لنظام التجاري متعدد األطرافسواء تعلق األمر ابقتصادايت الدول األعضاء أو ا ،الصلة ابلتجارة

 .ركية مرتفعة تضر ابلدول األعضاءال يتم فرض رسوم مج :بدأ االلتزام ابلتعريفة اجلمركيةم -6

 اهليكل التنظيمي للمنظمة : الفرع اخلامس

أجهزة متخصصة تتكفل و  ،االتفاقياتا مجيع يتضمن هذا اهليكل األجهزة العامة تشمل اختصاصاهت
    بتنظيم جمال معني من جماالت التجارة الدولية: 

 

                                                           
، 66عددال جامعة ورقلة، اجلزائر، ، جملة الباحث،ميزان مدفوعات اجلزائري يف ظل السعي لالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارةاجلوزي مجيلة،  1

 .331، ص3063سنة 
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لوزاري، اجمللس العام، تشمل املؤمتر االيت نصت عليها اتفاقية مراكش و  هي تلك األجهزةو : األجهزة العامة. 1 
 .  1آلية مراجعة سياسات التجارةاألمانة، جهاز تسوية املنازعات و 

 للتجارة: هيكل املنظمة العاملية  2شكل رقم 

 
 .32، صنفس املرجع السابقبن عيسى شافية، املصدر: 

                                                           
، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية، جامعة ابتنة، اإلقليمية وحرية التجارة يف إطار املنظمة العاملية للتجارة التكتالت االقتصاديةآسيا الوايف،  1

 .13، ص: 3001 – 3001سنة 



 الفصل الثاين التجارة الدولية يف إطار النظام االقتصادي العاملي اجلديد

 

88 
 

ويرأس جملس املنظمة ويتكون من وزراء التجارة يف الدول األعضاء وهو املصدر الرئيس  :املؤمتر الوزاري. 1.1
ويقوم بتشكيل جلان لتنفيذ املهام بناء على الختاذ القرارات اهلامة يف املسائل اليت تثريها اتفاقيات التجارة العاملية، 

 . 1هذه االتفاقية واالتفاقيات اخلاصة ابلتجارة و ترفع تقريرا إىل اجمللس العام الختاذ اإلجراء املناسب

يتألف من ممثلي الدول األعضاء، وجيتمع تسع مرات يف السنة على األقل، بل كلما دعت  :اجمللس العام. 2.1
يقوم اجمللس العام مبهام املؤمتر الوزاري خالل الفرتة اليت تفصل ين اجتماعاته، ويراقب هذا  احلاجة إىل ذلك، حيث

 .  2اجمللس السياسة التجارية للدول األعضاء 

ويرأسها األمني العام وحيدد املؤمتر الوزاري سلطاته وواجباته، ويقوم املدير العام بتعيني موظفي  :األمانة. 3.1
وإدارهتم يف مهامهم اإلدارية، وتتوىل األمانة العامة مسؤولية فرق التحكيم، وقد تعطي املشورة فيما األمانة العامة 

 . 3يتصل بتسوية املنازعات بناء على طلب األعضاء

هذا اجلهاز هو السلطة الوحيدة يف منظمة التجارة العاملية الذي يتوىل إنشاء فرق  جهاز تسوية املنازعات:. 4.1
حتكيم تقوم بتسوية املنازعات، ابإلضافة إىل ذلك فإنه حيدد كيفية تشكيل أعضاء هيئة احملكمني وكذلك 

وأيضا إمكانية  اختصاصاهتم وشروط مرجعية عملهم وكذلك اإلجراءات اليت يتخذوهنا والقرارات اليت تصدر عنهم،
االعرتاض على هذه القرارات وعملية استئنافها لدى هيئة االستئناف لتسوية املنازعات حيث القرار الصادر عنها 

 . 4هنائيا وأيضا ملزما

يعترب هذا اجلهاز من األجهزة الرئيسية يف املنظمة مت أتسيسه خالل  :آلية استعراض السياسات التجارية. 5.1
جولة األوروغواي، وترمي آلية مراجعة السياسات التجارية إىل املسامهة يف حتسني التزام مجيع األعضاء ابلقواعد 

علة على واألنظمة وااللتزامات اليت أقرت مبوجب اتفاقيات التجارة متعددة األطراف، وذلك ينعكس بصورة فا

                                                           
1
، 3062، ماي 01العدد  جامعة مخيس مليانة، اجلزائر، ، جملة االقتصاد اجلديد،مسار انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارةعبيدة سليمة،  

 .232ص

2
، مذكرة ماسرت،  أثر حترير التجارة العاملية للمنتجات الزراعية على القطاع الزراعي ) دراسة مناذج لبعض الدول املتقدمة والنامية( مسية قواوي، 

 .29، ص3062 – 3063، سنة العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة كلية
3
، ، رسالة ماجستري، معهد الدراسات والبحوث اإلمنائية، جامعة اخلرطوماالقتصادي العريب وأثره على التجارة اخلارجيةالتكامل عائشة إبراهيم عبيد،  

 .46، ص 3001سنة 
4
  – 3063، رسالة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة وهران، سنة آلية املنظمة العاملية للتجارة لتقييم السياسات التجاريةعبد الالوي خدجية،  

 .99 – 92: صص ، 3062
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هدف حترير التجارة الدولية ويوفر أكرب قدر ممكن من الشفافية فيما يتعلق ابلسياسات التجارية بني الدول 
 .1 األعضاء

من األجهزة  من أجل حتقيق مبدأ التخصيص وضعت اتفاقية "مراكش" نوعني: األجهزة املتخصصة .2
، أما النوع الثاين فيتمثل يف اللجان من القطاعات الس اليت ختتص بقطاع، يتمثل النوع األول يف اجملاملتخصصة

 ، وهي كالتايل:املختصة مبسائل حمددة وردت يف اتفاقية "مراكش"

، فمجلس اهتا حسب الضرورة للقيام مبهامهاتنعقد اجتماعوتعمل حتت إشراف اجمللس العام، و  :اجملالس. 1.2
 االتفاقية يف جمال جملس اخلدمات خيتص بسريو على سري االتفاقية يف جمال السلع، السلع خيتص ابإلشراف 

 . 2 جملس امللكية الفكرية خيتص ابإلشراف على سري االتفاقية يف جمال حقوق امللكية الفكريةاخلدمات ، و 

، تتكون من أربع جلان هي: 3وهي جلان متخصصة دائمة تشكل بواسطة اجمللس الوزاري اللجان الفرعية: .2.2
وتعىن بدراسة التجارة والبيئة، جلنة التجارة والتنمية اليت هتتم ابلعامل الثالث وابألخص الدول جلنة التجارة والبيئة 

األقل منوا، جلنة القيود املفروضة ألهداف ترتبط مبيزان املدفوعات وتقدم االستشارات ابلقيود اليت ترد على التجارة 
 . 4 واإلدارة وتشرف على املسائل الداخلية للمنظمةألهداف ترتبط مبيزان املدفوعات، وجلنة امليزانية واملالية 

 شروط االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة : الفرع السادس

 : 5أخرى شكلية ملية للتجارة إىل شروط موضوعية و تنقسم شروط االنضمام إىل املنظمة العا

 : العاملية للتجارةام إىل املنظمة على الدولة اليت تريد االنضم :الشروط املوضوعية . 1

                                                           
1
منظمة الدول املصدرة للنفط ) أوبك( دراسة قانونية يف إمكانية رفع التعارض بني ظمة التجارة العاملية و منمصلح الطراونة، ليلى لعبيدي مامني،  

 .304 – 301، ص ص: 3062،  سنة 6، ط األردن، دار وائل للنشر، إلتزمات الدول األعضاء يف املنظمتني
 .12ص:   ،نفس املرجع السابق الوايف،آسيا  2
3
، سلسلة دراسات اآلاثر احملتملة من انضمام السودان إىل منظمة التجارة العاملية على الصناعة املصرفيةصالح الدين الشيخ خضر وآخرون،  
 .61، ص3001السودان املركزي، سنة  البحوث، بنكو 
4
يف، علوم التسيري، جامعة سطجملة العلوم االقتصادية و  ) دراسة مسحية حتليلية(، العاملية نظام فض النزاعات يف منظمة التجارةأمحد ابلوايف،  

 .60، ص 3066، سنة 66اجلزائر، العدد 
 .331، نفس املرجع السابق، صميزان املدفوعات اجلزائري يف ظل السعي النضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة، مجيلةاجلوزي  5
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  وافقة هذا يعين امل، و 6449أفريل  62أن توافق على اإلعالن النهائي جلولة أوروغواي الذي صدر يف مراكش يف
 . على االتفاقيات امللحقة به

 انون املنظمة وقواعدها التجاريةتكييف التشريعات الداخلية وفقا لق . 
  بني الدول يف املعامالت التجاريةعدم التمييز . 
 فتح أسواقها أمام التجارة العاملية.  
  .تقدمي تنازالت جتارية ابلنسبة لوارداهتا من السلع الصناعية أو ختفيض رسومها اجلمركية 

 :ية للتجارة يف اإلجراءات التاليةتتمثل الشروط الشكلية لالنضمام إىل املنظمة العامل :الشروط الشكلية .2

  .تقدمي طلب إىل املدير العام للمنظمة العاملية للتجارة، يوزع على مجيع الدول األعضاء ابملنظمة 
  تكلف بدراسة مدى حتويله إىل جلنة جمموعة عمل العام للمنظمة ابلنظر يف الطلب و يقوم بعدها اجمللس

 توفرها لدى مقدم طلب االنضمام.مطابقة الشروط و 
  لتزام بقبول مجيع شروط املنظمةاالالدخول يف مفاوضات شاقة و . 
 ذلك بعد موافقة أغلبية األعضاء اليت تتمثل ر الوزاري الذي ينعقد كل سنتني و يتم قبول االنضمام خالل املؤمت

 .يف ثلثي أعضاء املنظمة على األقل

 املؤمترات الوزارية : الفرع السابع

 : 1تتمثل املؤمترات اخلاصة ابملنظمة العاملية للتجارة كالتايل 

  :م1996ديسمرب  13-8مؤمتر سنغافورة  .1

اري طلب من متثلت النتيجة الرئيسية هلذا االجتماع حسبما جاء يف إعالن سنغافورة يف أن املؤمتر الوز 
التفاعل بني السياسات التجارية، العالقة بني : منهاض قضااي التجارية اجلديدة و معاجلة بعجملس املنظمة دراسة و 

كذلك وضع خطة و  ،التجارة واالستثمار، الشفافية يف املشرتايت احلكومية، تسهيالت التجارة، التجارة والبيئة

                                                           
 ،21العدد  ،2اجمللد  ،ادرة عن املعهد العريب لإلحصاء والتخطيط، الكويت، جملة جسر التنمية الصاجلديد للتجارة العامليةالنظام ، أمحد كواز 1

  .62 – 62ص:  ،3009ديسمرب 
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، وفضالت عن ذلك وضع عدد كبري من املشاركني إعالان لدول النامية والدول األقل منواعمل لتحسني قدرات ا
 .ة يف املنتجات تكنولوجيا معلوماتاحلواجز اليت تعيق التجار بشأن ختفيض 

 : 1998ماي  22-18ر جنيف مؤمت .2

تصادف انعقاد هذا املؤمتر مع الذكرى السنوية اخلمسني إلنشاء النظام التجاري املتعدد األطراف إذ أن 
التجارة "اجلات" كانت قد اجلمركية و تفاق العام للتعريفات هي جمموعة االالسلف ملنظمة التجارة العاملية و املنظمة 

، وطلب املشاركون من اجمللس العام أن يعد برانمج عمل يتضمن توصيات تشمل تنفيذ 6491أنشأت يف عام 
 . مج عمل بشأن التجارة االلكرتونية، وطلب أيضا إعداد بران، إىل جانب مسائل أخرىأوروغواي اتفاقات جولة

  :1999ديسمرب  3 –نوفمرب  32مؤمتر سياتل  .3

، وأخفق املؤمتر يف التوصل إىل القرارات بشأن موضوعات خمتلفة تتعلق دولة 622شارك يف هذا املؤمتر حنو 
شة البلدان النامية ملناقعدم استعداد البلدان املتقدمة و  كان السبب يف ذلكجارة الدولية يف السلع واخلدمات، و ابلت

  .بعض املواضيع التجارية األخرى

 : 1 2221نوفمرب 14-9الدوحة  رمؤمت . 4

دولة ابإلضافة إىل  693عقد هذا املؤمتر ابلعاصمة القطرية الدوحة مبشاركة الدول األعضاء البالغ عددها 
روغواي حيث شهد املؤمتر فرد عن منظمات دولية، وقد واصل املؤمتر دعمه لتطبيق جولة أو  200حضور حوايل 

اعرتاضات خاصة يف جمال القطاع الزراعي، إذ طالبت الدول النامية رفع الدعم على املنتجات الزراعية خالفات و 
 العدة للتصدير واملنتجة يف الدول الصناعية، وفتح أسواقها للمنتجات الزراعية للدول النامية. 

  :2(  2223سبتمرب  14-12املكسيك ) –مؤمتر كانكون  . 5

                                                           
1
رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة  آاثر حترير املنتجات العاملية للمنتجات الزراعية يف الدول العربية،بن عمر األخضر،  

 . 20، ص3001 – 3001اجلزائر، سنة 
2
احلدود عرب إزاء التكتل التجاري العاملي ومنطقة التجارة، ) مقاربة وحتليل مستقبلي للقيود و ال،  عاطف اليف مرزوك، وجدان كاظم عبد احلميد 
، اجلمهورية اهتمامات الدول العربية –تحدايت الالفرص و  –نظمة التجارة العاملية م ،ملنظمة العربية للتنمية اإلداريةظمه ا، املؤمتر العريب السابع الذي تن(

 .2، ص3066أفريل  31 – 31اللبنانية، يومي 
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تنفيذ أهداف ، من أجل وضع خطة عمل ل3002مت اجتماع دول األعضاء يف كانكون ابملكسيك عام 
مع استمرار خالف ، خاصة ء يف إجناز أي تقدم يف املفاوضاتلكن مل تنجح دول األعضا، و جولة الدوحة للتنمية

 .حول ملف الزراعة

 أهم اتفاقيات املنظمة العاملية للتجارة : الفرع الثامن

 : يلي أهم االتفاقات املنظمة العاملية للتجارة يف ما تتمثل

  :اتفاقيات التجارة يف السلع . 1

من االتفاقيات منها  على العديد دولة 661اليت مت توقيعها من وثيقة اخلتامية جلولة أوروغواي و احتوت ال
اتفاقا  وهي االتفاقيات: الزراعة، املنسوجات واملالبس، العوائق  66، وتضم فاقيات اخلاصة ابلتجارة يف السلعاالت

، إجراءات غراق، مكافحة اإللتجارة، تقدير الرسوم اجلمركية، إجراءات االستثمار املتصلة ابالفنية  يف التجارة
 . 1، الوقاية قواعد املنشأ وإجراءات تراخيص االسترياد، الدعم، الفحص قبل الشحن

  :ق امللكية الفكريةاتفاقية حقو  . 2

وقد مشلت االتفاقية قواعد جديدة حلماية هذه ضمن اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العاملية، تستهدف 
زايدة مدة سرايهنا، وإلزام الدول املوقعة على االتفاقية تتمتع هبا حقوق امللكية الفكرية و زايدة درجة احلماية اليت 

دة للحماية وفرض العقوابت للخارجني عليها ومبوجب بنود االتفاق فامللكية تضمن تشريعتها الوطنية للقواعد اجلدي
الفكرية تشمل حقوق املؤلف، وبراءات االخرتاع، وخمتلف أنواع العالقات التجارية، والنماذج الطباعية، وحق 

 .2 مات السريةالنشر والتأليف واحلقوق املتصلة هبا، والتصاميم الصناعية واملؤشرات اجلغرافية ومحاية املعلو 

 

  :فاقية العامة للتجارة يف اخلدماتاالت. 3

                                                           
التفاقية منظمة التجارة االقتصادية القانونية و ، مؤمتر اجلوانب آاثر تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العاملية يف ظل جمال جتارة السلع، صفوت قابلحممد  1

  .6323ص ،3009أفريل  34، يوم وصناعة ديب، اإلمارات العربية املتحدةمركز البحوث االقتصادية وكلية الشريعة والقانون وغرفة التجارة  ،العاملية
2
، 6، طاألردنالتوزيع، ، دار احلامد للنشر و العريب املستقبلية يف االقتصادآليات العوملة االقتصادية وآاثرها هيفاء عبد الرمحن ايسني التكرييت،  

 .963، ص3060سنة
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 يف التفاق النهائية  جلولة أوروغواي، واليت تعين بتنظيم التجارةتعد االتفاقية وثيقة مهمة من واثئق ا
من خالل و  ،دمات وتؤمن الدخول إىل األسواقتضبط قواعد حترير التدرجيي لتجارة اخلقطاعات اخلدمات و 

كبري من ، كما يتوقع عدد  مل تشهدها جتارة اخلدمات من قبل ستشهد جتارة اخلدمات مجيعها دينامكيةاالتفاقية 
عشرين فصال موزعة يف تسعة و  تقع االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات بعد جولة أوروغوايأعضاء االتفاق، و 

 . 1مثانية مالحق جزءا و  61على 

 السلبية  للمنظمة العاملية للتجارة اآلاثر االجيابية و : الفرع التاسع

 :2 جيابيةاإل هاآاثر  .1

للدول األعضاء الشركاء حتقق مراجعة السياسات التجارية شفافية دائمة للتطورات يف السياسات التجارية  -
املنازعات إىل جهاز تسوية  ما ميكن الدول األعضاء من اللجوء،كيتيح فرصة هامة ملتخذي القرارات مماالتجاريني،

راءات ردعية يف حالة ، مع وجود آلية خاصة إلجتطبيق القواعد على كافة األطراف التجارية الذي حيقق جدية
 . عدم التنفيذ

تشجع إلغاء القيود الغري مجركية وختفيض القيود اجلمركية إىل دخول االستثمار األجنيب إىل البلد مبا ميتلكه من  -
متطورة اليت ستساعد ابلنهوض بربامج و سياسات تنمية جادة األمر الذي  خربات علمية وقدرات تكنولوجية

 . 3سيؤدي إىل زايدة الرتاكم الرأمسايل للبلد 

دول ، وهذا من خالل إجراءات املنظمة اليت تقضي إبلزام الية للنفاذ ألسواق الدول املتقدمةفرصة الدول النام -
للدول النامية لدعم قطاعاهتا اإلنتاجية من أجل الوصول إىل تنافسية ، وإعطاء الفرصة املتقدمة إبلغاء دعم منتجيها

  .تتيح إمكانية أكرب نسبيا لصادرات هذه الدول للنفاذ ألسواق الدول املتقدمة

  :1أاثرها السلبية  .2
                                                           

، سنة 3، العدد 32اجمللد  سوراي،  جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، ، جملةآفاق التجارة العربية يف اخلدمات، أجلاتس و حسني الفحل 1
 .632، ص3001

، ص 3069، أفريل 6العدد  اجلزائر، جامعة املدية، ، اجمللة اجلزائرية لالقتصاد واملالية،الشراكة الدولية على الفالحة اجلزائريةأثر بوعزيز عبد الرزاق،  2
 . 300  – 644ص: 

3
جملة ، (WTOالتجارة اخلارجية للعراق بني ضرورات التنويع االقتصادي وحتدايت االنضمام إىل )مروة خضري سلمان، حالوب كاظم معله،  

 .296، ص 3061، سنة 11، العدد 33لد اجمل، العراق، د، جامعة بغدااإلداريةالعلوم االقتصادية و 
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اد األسعار استري يف  ابلنسبة لإللغاء التدرجيي املقدم للمنتجني الزراعيني يف الدول الصناعية سيؤدي إىل زايدة  -
 . على معدالت التضخم لديهاو ، مما ينعكس سلبا على موازين مدفوعاهتا الغذاء ابلنسبة للدول النامية

جبودة أفضل مما من الدول املتقدمة بتكلفة أقل و  صعوبة تصدي الدول النامية ملنافسة املنتجات املستوردة -
 . الناشئةى الصناعات الوطنية خاصة سيكون له أاثرا سلبية عل

، وضعف منو اإليرادات الالزمة لتمويل خلزينات العامة يف الدول الناميةيؤدي خفض الرسوم اجلمركية إىل عجز ا -
، مما يؤدي إىل زايدة الضرائب، أو فرض ضرائب ورسوم جديدة على األفراد دةالنفقات العمومية املتزاي

 .  األسعارعل تكاليف اإلنتاج وعلى ، اليت تؤثر سلبا واملشروعات

منظمة التجارة التجارة احلرة العربية الكربى و  التناقض بني منطقةو : أوجه التوافق املطلب الثالث
 العاملية 

أوجه التوافق والتناقض بني منطقة التجارة احلرة العربية الكربى واملنظمة العاملية  أهم تتمثل
 :يلي للتجارة فيما

 أوجه التوافق الفرع األول:

لقد استند الربانمج على االستفادة من مبدأ الوارد يف الفصل السابع من اتفاقيات املنظمة التجارة العاملية 
اخلاص ابلدول النامية واملتعلق ابالندماج االقتصادي مع االلتزام ابلفرتة الزمنية اليت حددهتا منظمة التجارة العاملية 

ي عشر سنوات قابلة للتمديد لعامني آخرين، إضافة إىل إلقامة أي شكل من أشكال التكتل االقتصادي وه
  .2 اتفاقيات منظمة التجارة العامليةاعتماد الربانمج على األحكام الواردة يف 

  :3 أوجه التناقض الفرع الثاين:

                                                                                                                                                                                     
1
 .302 – 303بوعزيز عبد الرزاق، نفس املرجع السابق، ص ص:  

2
 العراق، تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، جامعة ، جملةالدور املستقبلي ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربىهيفاء عبد الرمحن ايسني التكرييت،  

 .  624، ص3066، سنة 33، العدد 1اجمللد 
، نفس املرجع السابق، مستقبل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف ظل التحدايت االقتصادية اإلقليمية والعامليةتوايت بني علي فاطمة،  3

    .649ص
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العربية الكربى ، على حني تطبق اتفاقية منطقة التجارة احلرة رة العاملية مبدأ التعامل ابملثلتطبق املنظمة التجا -
ة اخلاصة اجتاه على الرغم من أن منظمة التجارة العاملية تنفذ مبدأ املعاملة تفضيلية بشأن البلدان أقل منوا، و معامل

، غري أن هذه لدان ابلتكيف مع اتفاقية املنظمة، مبا يسمح للبة حمدودة فقط، فإن ذلك جيري لفرت أقل البلدان منوا
 . ى حتدد وفقا ملتطلبات كل دولة وأوضاعها االقتصاديةطقة التجارة احلرة العربية الكرب املعاملة اخلاصة يف سياق من

، فإن البلدان األعضاء يف منطقة التجارة احلرة العربية ة االحتكار يف ميدان التكنولوجياعلى حني حتيز املنظم -
 . يدان التكنولوجيا والبحث العلميالكربى تتعاون فيما بينها يف م

لكن يتواصل تطبيق مركية بتحويلها إىل رسوم مجركية، و منظمة التجارة العاملية بنجاح تطبيق احلواجز اجل أزالت -
ة اليت انضمت ابستثناء البلدان العربي 3001هذه احلواجز يف املنطقة حىت اتريخ إكمال تنفيذها أي حىت عام 

 . ابلفعل إىل املنظمة

أن و  3002اقيات الثنائية حبلول عام تنتهي التجارة من خالل االتف تقتضي قواعد منظمة التجارة العاملية أن -
، ما مل تكن هذه االتفاقيات التجارية انمجة عن منطقة جتارة احلرة أو نها مبدأ الدولة األوىل ابلرعايةيطبق بدال م

، جتيز عقد اتفاقيات ثنائيةكربى، لكن اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الو  ،حتاد اجلمركي بني الدول املعنيةاال
 .دد يف الربانمج التنفيذي للمنطقةبشرط أال تشمل مزااي جتاوز ما هو حم
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 : ثاينالخالصة الفصل 

حية العالقات من ان تعترب التجارة الدولية جزء ال يتجزأ من علم االقتصاد هتتم بدراسة االقتصاد
رؤوس األموال ) املعامالت التجارية املتعلقة حبركة السلع واخلدمات و ، أي جبميع األنشطة االقتصادية الدولية

ابلغة تتمثل يف زايدة اإلنتاج وإشباع احلاجات والرغبات من خالل تبادل  ، كما للتجارة الدولية أمهية(االقتصادية 
ع الدول للخروج ال تقوم التجارة الدولية إال لعدة أسباب خاصة إذا كانت احلل الوحيد جلميالسلع واخلدمات، و 

تطورات حيث اعتمد كما شهدت نظرايت املفسرة للتجارة الدولية عدة  ، من حالة العزلة وحتقيق االكتفاء الذايت
كان اعتمادهم   ، أما اجليل الثاينالقيمة يف حتديد قيمة السلعة –ل اجليل األول ) الكالسيك (  على نظرية العم

يد رأس املال يف حتديد قيمة السلع كما اعتربت النظرايت احلديثة العامل التكنولوجي يف حتدعلى عنصري العمل و 
تعترب هذه ل إتباعها لسياسة جتارية معينة و من خال وتنظيم هذا القطاعجيه قد عمدت الدول إىل تو و ، قيمة السلعة

التدابي اليت تقوم هبا الدولة يف مجال واألدوات واإلجراءات و األساليب ة على أاها مجموعة من القواعد و األخي 
ارية يف إطار اقتصاد التجارة الدولية لتنظيم العائد من التعامل مع ابقي دول العامل، كما تتضمن السياسة التج

سني أحدمها يتعلق مبذهب احلرية واآلخر يتعلق مبذهب احلماية ولكل منهما مضمونه السوق مذهبني أسا
 .وحججه

من جانب آخر ميكن تعريف العوملة ابعتبارها سلسلة مرتابطة من الظواهر االقتصادية و تتضمن هذه 
التوزيع العابر للقارات لإلنتاج وظائفها، ونشر التكنولوجيا و أداء بعض انسحاب الدولة من و  األسواقالظواهر حترير 

والشركات املتعددة اجلنسيات، كما  املصنع من خالل االستثمار األجنيب املباشر و التكامل بني األسواق الرأمسالية 
دولية ات ، وقد مرت العوملة بعدة مراحل انتهت بظهور مؤسسللعوملة عدة خصائص وأسباب سامهت يف انتشارها

،وللعوملة لني رئيسيني مها عوملة اإلنتاج والعوملة املالية، كما عرفت العوملة االقتصادية شكمثل صندوق النقد الدويل
من جهة أخرى فقد أفرزت العوملة و  ،نها االستثمار األجنيب املباشر والشركات املتعددة اجلنسياتعدة أدوات من بي

قد أرست دعائم هذا النظام و على مبدأ احلرية التجارية كأساس هلذا النظام االقتصادية نظاما جتاراي عامليا يقوم 
التزامات على تنشئ حقوقا و  هي تعد مبثابة معاهدة دولية متعددة اإلطرافو  7491اتفاقية ألغات اليت ظهرت عام 

الت للمفاوضات اين جو ، ومنذ إنشائها أشرفت اجلات على مثاملتعاقدة اليت تسمى األطراففيها و  الدول األعضاء
آخر هذه اجلوالت ، حيث كانت اجلمركية والت على ختفيض احلواجزقد متخضت كل جولة من اجلالتجارية و 

 . 7441نظمة العاملية للتجارة سنة اليت مت إنشاء مبوجبها املجولة أوروغواي و 
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التجارة العربية  واقع :الثالثالفصل 

البينية يف إطار تطبيق منطقة التجارة 

  الكربى  احلرة العربية
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 : الفصل الثالث مقدمة

تعترب تنمية التجارة العربية البينية من األهداف األساسية اليت سعت إىل حتقيقها منطقة التجارة احلرة العربية     
الكربى رغم التطور يف اقتصادايت الدول العربية واإلصالح االقتصادي وإعادة اهليكلة وإطالق قوى السوق فيها 

واجهة االنعكاسات مو ، الرفع من مستوى التبادل التجاري البيينفالتطورات الدولية واإلقليمية تدعو اليوم إىل 
ة التجارية العمالقة يف العامل وكذلك مشاريع التكامل السلبية على التجارة العربية اليت هتددها التكتالت االقتصادي

  : إىل ثالثة مباحث هي يم هذا الفصلبناءا على ذلك قمنا بتقسو  ،البديلة

 الكربى دول العربية يف إطار تطبيق منطقة التجارة احلرة العربيةالالواقع االقتصادي يف  :املبحث األول. 
  :منطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف إطار تطبيق نيةيالب واقع التجارة العربيةاملبحث الثاين. 
 :التجارة احلرة العربية الكربى.املعوقات اليت تواجه منطقة  املبحث الثالث 
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  الثاين:الفصل  مقدمة

، وقد التجارية بني الدولاالقتصادية و تنظيم العالقات دورا كبريا يف التعاون الدويل و  تلعب التجارة الدولية
ود دوافع إىل ساعد على ذلك التطور اهلائل يف منظومة املواصالت الدولية اليت زادت من التقارب الدويل ووج

ا  الداللة يف علليات انإتتا  احلصول على مواد اخلاألسواق اخلارجية و إىل هي احلاجة التجارة اخلارجية و 
ائل يف التننولوجيا التطور اهلتعددة ملنظلة التجارة العاملية و التسهيالت اجللركية لصوصا بعد اجلوالت املو 

الثاين من القرن شهد النظا  االقتصادي العاملي حتوالت عليقة لالل النصف  كلا  التجارة االلنرتوتيةاملعلومات و 
اليت تعترب هذه األلرية حمرك  الدوليةاملعيقات اليت تواجه التجارة و  و ذلك من لالل إزالة كل العقبات التاسع عشر

 . التنلية يف االقتصادايت املعاصرة

 : ق هلذا الفصل يف املباحث التاليةيف ضوء هذا ارأتينا أن تتطر و 

 .وأهم النظرايت املفسرة هلا الدولية،لتجارة لمدلل  األول:املبحث  -
 .سياسة التجارة الدولية والعوملة االقتصادية: ثايناملبحث ال -
  العاملية.النظا  اجلديد للتجارة  الثالث:املبحث  -
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 وأهم النظرايت املفسرة هلا ، لتجارة الدوليةلبحث األول: مدخل امل

تعترب التجارة الدولية من أهم األنشطة االقتصادية اليت ترتكز عليها الدول نظرا ملا تقتضيه احلاجة 
التجارة عن مفهوم  سنربز هذا من خالل احلديثو  اإلنتاج،انتقال عناصر ادية من تبادل السلع واخلدمات و االقتص

  أهم نظرايت التجارة الدولية.أمهيتها ابإلضافة إىل الدولية و 

  أمهيتهاتعريف التجارة الدولية و : األول املطلب

مكاسب ملختلف  التجارة الدولية العمود الفقري للعالقات االقتصادية الدولية من خالل ما توفره من متثل
 . ، أمهيتها وأسباب قيامهالتعرف على مفهوم التجارة الدوليةمن خالل هذا املطلب سنحاول ا، و األطراف املتبادلة

 : تعريف التجارة الدولية الفرع األول

لتبادل الدويل التجاري للبضائع يشري هذا املصطلح إىل العمليات التجارية املتبادلة دوليا، أي ا
غريها من عناصر اإلنتاج اخلدمات و ، كما يقصد ابلتجارة الدولية عملية التبادل التجاري يف السلع و 1اخلدماتو 

 .2 املختلفة بني عدة دول هبدف حتقيق منافع متبادلة ألطراف التبادل

 : عريف التجارة الدولية من زاويتنيميكن تو 

  .مثل اخلدماتغري املنظورة الاملعىن الضيق، ويشمل الصادرات والواردات املنظورة مثل السلع و 

 يشمل: املعىن الواسع و 

  الواردات املنظورةو الصادرات. 
  لواردات الغري منظورة )اخلدمات (االصادرات و. 
 احلركة الدولية لرؤوس األموال. 

                                                           
1
 .972، ص 9002، ،سنة 1ط ،األردن التوزيع،، دار أسامة للنشر و االقتصادياملعجم التجاري و فهمي حممود شكري،  
2
 .11، ص1222، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، سنة الدوليةاقتصادايت التجارة محدي عبد العظيم،  
جمموعة من دول أخرى تتعامل  قيام التجارة بني دولة واددة و يفرق االقتصاديون بني مفهوم التجارة اخلارجية والتجارة الدولية، فالتجارة اخلارجية تعين -

  ذلك عن طريق التكامل التجاري جلميع دول العامل جمتمعة.التجارية الدولية، و ية العالقات معها جتاراي أما التجارة الدولية فتشري إىل مشول
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  يق انتقال األفراد من دولة ألخرىاهلجرة الدولية عن طر . 

، خاصة يف وقتنا احلايل و األنسب ملصطلح التجارة الدولية، وابملفهوم الواسع هويعد هذا التعريف األخري
ة اهلجر يشتمل على دركات السلع واخلدمات، و ، إذ أصبح التبادل الدويل تطور العالقات التجارية الدولية مع

 شكل استثمارات مباشرة وظاهرة الشركات متعددة ، ودركات رؤوس األموال يفالدولية واملعوانت االقتصادية
 . 1اجلنسيات

 أمهية التجارة الدولية الفرع الثاين: 

 : 2الدولية من القطاعات احليوية ملا هلا من أمهية تتمثل فيما يليتعد التجارة 

 ح أسواق جديدة أمام منتجات الدول، و تربطها مع بعضها تساعد يف توسيع القدرة التسويقية عن طريق فت
 . البعض

 االستثمار.ن طريق توسيع جماالت االستهالك و تساعد يف زايدة رفاهية البلد ع 
  احلصول على العمالت األجنبية الرئيسية أو النادرة منها مما يعزز قدرة الدولة من تعد مصدرا أساسيا يف

 .3السيولة النقدية اليت تعد من مرتكزات العمليات االقتصادية خصوصا عمليات التمويل واالستثمار
 وى الدخل ما ينتج عنها من ارتفاع مستنمية االقتصادية و ، فالتبني التنمية االقتصاديةبينها و  هناك عالقة

، تؤثر يف ظروف التجارة الدولية التغريات اليت حتدث أن، كما منط التجارة الدوليةثر يف دجم و القومي يؤ 
 . همستواة مباشرة يف تركيب اخلل القومي و بصور 

  تعزيز التنمية الشاملةد يف بناء االقتصادايت املتينة و املعلومات األساسية اليت تفينقل التكنولوجيات و . 

 

 

                                                           
مركز دراسات  ، جملة حبوث اقتصادية عربية،دعم وتطوير القطاع اخلاص كآلية لرتقية التجارة اخلارجية اجلزائرية خارج احملروقات سفيان عبد العزيز،  1

 .122،ص  9011، سنة 29 – 21ن االعدد مصر، ،الوددة العربية
، رسالة ماجستري يف إطار مدرسة الدكتوراه، كلية العلوم التجارة اخلارجية اجلزائرية من االقتصاد املخطط إىل اقتصاد السوقزيرمي نعيمة،  2

 .97 – 92، ص ص: 9011 – 9010سنة  ،رية وعلوم التسيري، جامعة تلمساناالقتصادية والتجا
3
   .17، ص9012سنة  األردن، ، دار اليازوري للنشر والتوزيع،اخلارجيةالتجارة عطا هللا علي الزبون،  
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 أسباب قيام التجارة الدولية : املطلب الثاين

يرجع أسباب قيام التجارة بني الدول إىل جذور املشكلة االقتصادية، أو ما يسميه االقتصاديون مبشكلة 
 :تتمثل أهم هذه األسباب يفسبية و الندرة الن

 1عدم استطاعة الدول حتقيق االكتفاء الذايت من كل السلع . 
  ول املختلفة نظرا الختالف البيئةالسلع بني الداختالف تكاليف اإلنتاج . 
 وجود فائض يف اإلنتاج. 
 احلصول على أرابح . 
  2رفع مستوى املعيشة. 
 ملستخدمة يف اإلنتاج من بلد آلخراختالف مستوى التكنولوجيا ا . 
  3 املتميزةاألذواق، الناجم عن التفضيل النوعي للسلعة ذات املواصفات اإلنتاجية اختالف امليول و.   

 املفسرة للتجارة الدولية أهم النظرايت : الثالثاملطلب 

يقوم التبادل الدويل على مبدأ التخصص حبيث تتخصص كل دولة يف إنتاج السلعة أو جمموعة سلع 
األفكار اليت ظهرت من أجل النظرايت و أهم من خالل هذا املطلب سوف نتطرق إىل و  غريها،لتتبادل مع 
 التفسريات أكثر واقعية لقيام التجارة الدولية.الوصول إىل 

 

 

 

 
                                                           

1
 .10، ص9002، سنة 1، طاألردننداء حممد الصوص، التجارة اخلارجية، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع،  

العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر ، رسالة ماجستري، كلية تسيري املخاطر املالية يف التجارة اخلارجية اجلزائريةشاليل رشيد،  2
 .91، ص 9011 – 9010، سنة 1
، سنة 17، العدد 2جملد  جامعة تكريت، العراق، ، جملة الدراسات التارخيية واحلضارية،النظرية احلديثة يف التجارة اخلارجيةرائد فاضل جويد،  3

  .192 – 191 :، ص ص9011
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 : املدرسة الكالسيكية الفرع األول

 :  (1371-1371)  عند آدم مسيث نظرية النفقات املطلقة .1

، عن التجارة كتابه الشهري ثروة األمم ديث هاجم فيه النظرة املركنتيلية   م نشر آدم مسيث1772يف عام 
يعتمد آدم مسيث على تقسيم العمل ، و 1ودعا بدال منها إىل التجارة احلرة ابعتبارها أدسن سياسة ألقطار العامل 

، وقد اعتمد آدم 2يف تفسري نظريته وعلى كل دولة أن تتخصص يف إنتاج السلع اليت متتلك فيها ميزة مطلقة 
 : 3مسيث على الفرضيات التالية 

 بعض بدال من استخدام النقود. مقايضة السلع مع بعضها ال 
 لفة الوددة مهما بلغ دجم اإلنتاجثبات تك . 
  بني الصناعات داخل الدولة بسهولةانتقال عناصر اإلنتاج . 
 نتقال عناصر اإلنتاج بني البلداناستحالة ا. 
  .منافسة اتمة 
  .عمالة كاملة 
 .عدم وجود تكاليف النقل أو املواصالت 

 

 

 

 

                                                           
  النفقة املطلقة لسلعة ما يف دولة هي كمية العمل الالزمة إلنتاج وددة واددة من هذه السلعة يف هذه الدولة. املطلقة:النفقات  
 م1772فاته كتاب ثروة األمم سنة ( يعترب أب االقتصاد احلديث من أهم مؤل 1720 – 1719)  :آدم مسيث. 

 .10، ص1221اجلزائر، سنة  اجلامعية،، ديوان املطبوعات اقتصاد دويلدومنيك سلفاتور،  1

، مذكرة ماسرت، كلية ( 1117 – 1111التجارة اخلارجية خارج قطاع احملروقات وأاثرها يف حتسني ميزان املدفوعات يف اجلزائر )  قطاف الويزة، 2
 .7، ص9011 – 9011ة البويرة، سنة العلوم،  جامع

3
 .20، ص9001الرايض، سنة  ، دار املريخالدولية مدخل إىل إدارة األعمالأمحد عبد الرمحن أمحد،  
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 : آدم مسيث يف املثال التايلنظرية كما ميكن توضيح 

    مقدرة بساعات العمل القمحالقماش و  كل وحدة من  نفقات اإلنتاج :1رقم جدول 

 وحدة / ساعة عمل ( )

 القمح  القماش السلعة البلد
 20 120 الوالايت املتحدة األمريكية 

 20 110 مصر 
 .10، ص9007اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية، سنة ار ، داالقتصاد الدويل املعاصر، جمدي حممود شهاب مصدر:

، ألن نفقات إنتاجها فيها ملتحدة سوف تتخصص يف إنتاج القمحيتبني من خالل األرقام أن الوالايت ا
فقات ابملقابل تتخصص مصر يف إنتاج القماش ألن إنتاجه لديها أقل يف ننفقات إنتاجه يف مصر، و أقل من 

  . 1، وتقوم كل دولة منها بتصدير فائض إنتاجها لألخرىإنتاجه يف الوالايت املتحدة

 : 2من أهم االنتقادات اليت تعرضت هلا هذه النظرية 

  تعقيدا.و  يف دني أن املسألة أكثر تشعبا فقط،فهي حتصر التبادل بني دولتني  التبسيط،أهنا مفرطة يف  -
أن هذه الدولة  يعين وفق نظرية آدم مسيث ، وهذاقد ال حتض بعض الدول أبي تفوق مطلق يف إنتاج أي سلعة -

من اخلارج لعدم قدرهتا ، وابملقابل جتد نفسها عاجزة عن االسترياد صدير أي سلعة إىل العامل اخلارجيال تستطيع ت
 . إىل انكماش دجم التجارة الدولية ، مما يؤديعلى الدفع

يف الواقع فوارق  ، يف دني مثة التجارة الداخلية داد لنظريته يفإن نظرية آدم مسيث يف التجارة الدولية هي امت -
 اختالفات جوهرية بينها. و 
 
 
 
 

                                                           
1
 . 7هويدي عبد اجلليل، نفس املرجع السابق، ص  
، رسالة ماجستري كلية العلوم االقتصادية (1111 – 1111واقع ومستقبل التجارة اخلارجية لإلحتاد األورويب يف ظل األزمات املالية )طبين مرمي،  2

  .11، ص 9011- 9019بسكرة،  سنة والتجارية وعلوم التسيري، جامعة 
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 :(1371 -1331)نظرية امليزة النسبية    .1

، إذ بقيت تلك نظرية امليزة النسبية 1217يف عام   (David Ricardo)لقد أسس ديفيد ريكاردو
 . 1تضمنته معظم كتب علم االقتصاد املنهجيةهذا ما لصاحل درية التجارة الدولية، و  النظرية تشكل احلجة

تصدير السلع اليت ميكنها لة ستستفيد إذا ختصصت يف إنتاج و ينص مبدأ امليزة النسبية على أن كل دو و 
بعكس ذلك و  (اليت هي أكثر كفاءة نسبيا من الدول األخرى يف إنتاجها و  )إنتاجها بتكلفة منخفضة نسبيا 
اليت هي أقل كفاءة نسبيا يف إنتاجها و  )دت السلع اليت تنتجها بتكلفة أعلى نسبيا ستستفيد كل دولة إذا ما استور 

 : 3هيا اعتمد على عدة فرضيات أساسية و ، كم2 (من الدول األخرى 

 سيادة املنافسة الكاملة. -
 تتم التجارة الدولية بني الدول عن طريق املقايضة. -
 انعدام كل من تكاليف النقل والرسوم اجلمركية. -
 سهولة وقابلية انتقال عناصر اإلنتاج بني الصناعات املختلفة داخل الدولة الواددة وصعوبة انتقاهلا بني الدول. -
 يوجد دولتني فقط تنتج كل منهما سلعتني فقط. -
 خضوع اإلنتاج لقانون الغلة الثابتة أي ثبات عوائد السعة وهذا يعين مرونة عرض كبرية جدا. -

تاج كلها اختار أن يقيس تكاليف اإلنتني تتعامالن بسلعتني اثنتني ، و ريكاردو دوللتبسيط املوضوع اعتمد 
 .من زاوية ساعات العمل

 

 
                                                           

 :له النظرية املعروفة ابسم قانون تناقص الغلة، أهم  انني توزيع الدخل يف االقتصاد، و قام بشرح قو  1779اقتصادي اجنليزي ولد سنة  دافيد ريكاردو
 . 1219ياسي والضرائب، تويف يف سنة كتبه مبادئ االقتصاد الس

مركز ية عربية، ،  جملة حبوث اقتصادالدولية التقليدية ) الكالسيكية ( واحلديثة والتكتالت االقتصادية نظرايت التجارةطه يونس محادي،   1
 .7، ص9002سنة  ،12العدد دراسات الوددة العربية، مصر، 

، 9002سنة  ،9ط عمان، ، ترمجة هشام عبد هللا، دار األهلية للنشر والتوزيع،االقتصاد: التجارة الدوليةبول سامويلسن، ويليام نودهاوس،  2
 .707ص

3
 .11، ص9011، سنة 1، مؤسسة رؤية للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، طالنظرية للتجارة الدولية األصوليف عادل يوسف عوض،  
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 : نفقات إنتاج كل وحدة من النسيج و العصري مقدرة بساعات العمل 1اجلدول رقم 

 )وحدة / ساعة عمل (

 الربتغال اجنلرتا الدولة  السلع 
 20 100 النسيج 
 20 190 العصري  

source : Michel Rainelli . le commerce international , la decouverte, paris,7 édition , 2000,p:43 

وددة عمل  190: اجنلرتا تنتج وددة واددة من العصري بتكلفة قدرها من خالل هذا اجلدول نالدظ أن
من العصري بتكلفة  تنتج وددة واددةابلربتغال فإهنا فيما يتعلق ، و وددة عمل 100ووددة واددة من النسيج ب

، فحسب أدم مسيث أن الربتغال هلا ميزة مطلقة وددة عمل 20تنتج النسيج بتكلفة  ، بينماوددة عمل 20قدرها 
، رغم للربتغال هذه ايل ال تقوم التجارة بينهما دسبه، ولكن دسب ريكاردوابلتعلى اجنلرتا يف إنتاج السلعتني و 

ذلك وفق امليزة النسبية إبددى املفهومني و  أنه ميكن للتجارة أن تقوم بينهماامليزة املطلقة يف كال السلعتني إال 
 :  السابقني للنفقة النسبية كما يلي

إلنتاج  تكون التكلفة النسبية وفق هذا التحديد: لنفس السلعة يف البلدين خمتلفني النسبة بني نفقات اإلنتاج -
       :يطانيا ابلنسبة للربتغال كما يليالعصري يف بر 

 .طلقة إلنتاج العصري يف الربتغالالتكلفة امل /التكلفة املطلقة إلنتاج العصري يف اجنلرتا 

 : جنلرتا ابلنسبة للربتغال كما يليوكذلك تكون التكلفة النسبية إلنتاج نسيج يف ا

 .املطلقة إلنتاج نسيج يف الربتغالالتكلفة  / اجنلرتاالتكلفة املطلقة إلنتاج نسيج يف 

التحديد تكون التكلفة النسبية : وفق هذا النسبة بني تكلفة اإلنتاج لسلعتني خمتلفتني داخل البلد الواحد -
   إلنتاج العصري ابلنسبة نسيج يف اجنلرتا كما يلي: 

 التكلفة املطلقة إلنتاج العصري يف اجنلرتا / التكلفة املطلقة إلنتاج نسيج يف اجنلرتا 

 وكذلك تكون التكلفة النسبية إلنتاج نسيج ابلنسبة للعصري يف الربتغال كما يلي:    

 التكلفة املطلقة إلنتاج النسيج يف الربتغال / التكلفة املطلقة إلنتاج العصري يف الربتغال.

 : العصري ابلنسبة النسيج تكلفة -
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 نسيج 1.9 =وددة عصري  1:  1.9 = 190/100: اجنلرتا

 نسيج 0.22 =وددة عصري  1:  0.22 = 20/20: الربتغال

  1.9 0.22: مبيزة نسبية يف إنتاج العصري ألنتتمتع الربتغال 

 : نسيج ابلنسبة للعصري تكلفة -

 .عصري 0.21وددة نسيج  =  1:  0.21=  100/190 اجنلرتا :

 .عصري 1.192وددة قماش =  1:  1.192=  20/20: الربتغال

 .  1.192 0.21: مبيزة نسبية يف إنتاج القماش ألنتتمتع اجنلرتا 

 فالفكرة اليت جاء هبا ديفيد ريكاردو مفادها أن كل دولة تستفيد من التخصص  يف إنتاج أي سلعة تكون
 1.9وددة أقل مم لو أنتجته ب  0.22تبادله ابلنسيج بفالربتغال تنتج العصري و ، هلا ميزة نسبية مرتفعة عن غريها

 .1 وددة ابلتبادل الداخلي

  :2  أهم االنتقادات املوجهة هلا هي كالتايل

 املة يف األسواق داخليا وخارجياعدم سيادة املنافسة الك . 
 ق التوظيف الكامل لعناصر اإلنتاجعدم حتق. 
  حبرية كاملة على املستوى الداخليعدم قدرة عناصر اإلنتاج على التحرك. 
 عدم متاثل األذواق. 
  اض النظرية دالة السكون يف داهلاافرت. 

متماسك يف التجارة الدولية بناء على االنتقادات تتميز بتحليل سليم و  تبقى نظرية ريكاردو رغمو 
 املكاسب اليت تنتج عن هذا التخصص. 

                                                           
، واتفاقات الشراكة االورومتوسطية دور السياسات التجارية يف تفعيل االتفاقات التجارية اإلقليمية والدولية ) دراسة حالة اجلزائر سلطاين، فريوز 1

  .99 – 91، ص ص: 9011 – 9019رسالة ماجستري كلية العلوم االقتصادية،  جامعة بسكرة، سنة 
، دور حترير التجارة اخلارجية يف ترقية الصادرات خارج احملروقات يف ظل التطورات الدولية الراهنة ) دراسة حالة اجلزائر(محشة عبد احلميد،  2

 .11، ص 9011 – 9019، سنة ارية وعلوم التسيري، جامعة بسكرةماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجرسالة 



 الفصل الثاين  التجارة الدولية يف إطار النظام االقتصادي العاملي اجلديد
 

59 
 

 :  (1311-1337 )نظرية القيم الدولية جلون ستيوارت ميل : لثالفرع الثا

قا من خالل استعراضنا لنظرية التكاليف النسبية الدظنا أن ريكاردو قد اكتفى ببيان التبادل التجاري وف
 ، إذ أن النظرية مل حتدد النقطة اليت يتم على أساسها التبادل التجاري للبلدينملبدأ اختالف النفقات النسبية

عليه فقد قام جون ستيوارت ميل بسد ا كل بلد مل حتدد من قبل النظرية، و وابلتايل فإن مقدار املكاسب اليت حيققه
، اليت أوردها يف كتابه االقتصاد السياسي حبيث كان جون ه املعروفة بنظرية القيم الدوليةهذه الثغرة من خالل نظريت

التبادل دور كبري يف حتليل قانون النفقات النسبية يف عالقته بنسبة  ( 1271 – 1202) ستيوارت ميل خالل الفرتة 
يستقر عندها معدل التبادل الدويل، يف إبراز أمهية الطلب كل من بلدين يف حتديد النقطة اليت يف التجارة الدولية، و 

وددة واددة من  يقصد مبعدل التبادل الدويل عدد الوددات من سلعة ما اليت يتم تصديرها لقاء احلصول علىو 
 . 1مبعىن آخر هو عبارة عن السعر العاملي بني سلعتني بصيغ املقايضة السلعية السلعة املستوردة، و 

ويرى ميل أنه تتبادل منتجات بلد معني مقابل منتجات بلد آخر أبمثان معينة تسمح لصادراهتا بتغطية 
طلبها من  اليت يكون فيها الطلب على منتجاهتا أكرب  ... الدولة اليت تستفيد من التجارة الدولية هي تلكوارداهتا 

، فنسب الدويل مرهون ابلطلب املتبادل ومرونته يتضح من هنا أن تقسيم مزااي التبادلعلى املنتجات األجنبية، و 
مرونة طلب كل دولة على منتجات و  شروط التبادل الدويل طبقا هلذه النظرية تتحدد وفقا لقوةالتبادل الفعلية و 

درات كل دولة لدفع قيمة ، أي عندما تكفي قيمة صاتعبري متكافئ على الطلب املتبادل، أو بولة األخرىالد
 .2 " قانون الطلب املتبادل، هذا ما أمساه جون ستيوارت ميل " وارداهتا

الذي كان له دقيقية يف جمال التجارة اخلارجية، و على العموم تعترب أراء جون ستيوارت ميل إضافات 
 : 3كان أبرزها عرضت إىل الكثري من االنتقادات و ، إال أهنا هي األخرى تيف تقوية النظرية الكالسيكية فضلال

                                                           
 :من مؤلفاته كتاب 1202لد عام اقتصادي بريطاين و  جون ستيوارت ميل principles of political economy  3781، توفي سنة. 

  2 - 2، ص ص: نفس املرجع السابقطبين مرمي،  1
آاثر سياسات حترير التجارة الدولية على حتقيق األمن الغذائي املستدام يف الدول النامية ) دراسة حتليلية مقارنة آلاثر التحرير على عرييب مرمي،  2

   2، ص9011 – 9011جامعة سطيف، سنة  ،، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصاديةاألمن الغذائي املستدام يف االقتصادايت املغاربية(
، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، سعر الصرف احلقيقي ) دراسة حالة اجلزائر (التحرير التجاري و ابريك مراد،  3

 .12، ص9011 – 9011جامعة تلمسان، سنة 
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، واملكاسب األقل إىل صادب أكرب طلب، ر التجارة إىل صادب الطلب األصغرتعود مكاسب كبرية من حتري -
، ابلتايل فإن الدولة الصغرية الطلب هذامرونة و  ،قوة طلب الدولتني على السلعتنيإذ يتحدد معدل التبادل على 

 . هذا لكون طلبها أقلمكاسب أكرب من الدولة الكبرية و  ميكن أن حتقق
 . وسع يف اخلارج ابسم الكسب الدويلحماولة التاهتمامات األسواق الرخيصة و  -

 : املدرسة النيوكالسيكية الفرع الثاين

 :  (R.Heksher (1919 ) – B.Ohlin (1933أولني  – نظرية هيكشر .1

يف  إن القول أبن التجارة الدولية انجتة عن االختالفات املوارد بني الدول تعد واددة من أهم النظرايت
و برتل  Eli Heckscherمها هيكشر ثنني من االقتصاديني السويديني و قد طورت من قبل ا، و االقتصاد الدويل

نظرا ألن النظرية تؤكد على تفاعل بني أولني و  -بنظرية هيكشر هذه النظرية تسمى عادةو  Bertil Ohlinأولني 
النسب اليت تستخدم فيها هذه العناصر يف إنتاج اصر اإلنتاج يف الدول املختلفة و النسب اليت تتوفر فيها خمتلف عن

نظرية ، فمن جانبها بينت 1خمتلف السلع فإهنا عادة ما يشار إليها على أهنا نظرية نسب العناصر اإلنتاجية 
إنتاج السلع املختلفة بني  أولني دول درية التجارة الدولية أن السبب وراء اختالف التكاليف النسبية يف-هيكشر
 . 2، يكمن يف اختالف الوفرة النسبية يف عناصر اإلنتاج بني الدول املختلفة الدول

 :  3هيكز هذا النموذج على عدة فرضيات و يرت

 يفرتض أن يكون خمتلفا تجانسني مستوامها املبدئي اثبت و عنصرا إنتاج مو  وجود دولتني وسلعتني متجانستني
 نسبيا بني الدول. 

                                                           
 حتصل على شهادة دكتوراه من جامعة  سويدياقتصادي :هيكشرuppsala  ة اخلارجية على التوزيع سنة مؤلفاته أثر التجار م من 1207سنة

 .م1212

درس على يد إيلي هكشر جبامعة  :أولنيlund  سنة  حتصل على جائزة نوبل لالقتصاد يعترب مؤسس النظرية احلديثة للحركية التجارية بستوكهومل
 . 1212 – 1211التجارة خالل الفرتة ، شغل منصب وزير james meadeمناصفة مع مناصفة مع  1277

، ترمجة حممد بن عبد هللا اجلراح، حممد بن سليمان البازعي، دار الزهراء، اململكة العربية االقتصاد الدويل: النظرية والسياسةبول كروغمان،  1
 .110ص بدون سنة نشر، السعودية، 

وعالقته ابلنمو االقتصادي ) دراسة حتليلية قياسية للفرتة تطور هيكل التجارة اخلارجية يف االقتصاد اللييب عبد الناصر بوخشيم عز الدين،  2
 .10، ص9001أطرودة دكتوراه، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية، سنة  (، 1773 – 1737

3
 .122 – 122،  ص 9010األردن، سنة  ،، عامل الكتب احلديث إربدالتجارة الدولية النظرية وتطبيقاهتاخالد حممد السواعي،  
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 هلما نفس دالة اإلنتاج. كنولوجيا ( متماثل يف الدولتني و ) الت املستوى الفين 
  عوائد احلجم للسلعتني يف كل دولةيتصف اإلنتاج بثبات . 
  1استخدامها لعوامل االنتاجختتلف السلع فيما بينها من ديث كثافة . 
 ادة املنافسة التامة يف الدولتنيسي. 
 لقدرة على االنتقال بني الدولتنيعدم امل اإلنتاج داخل الدول الواددة و درية انتقال عوا . 
 عدم وجود تكاليف النقل . 
 ريفة اجلمركيةعدم وجود سياسات تقيد دركة السلع بني دولتني كالتع . 

أولني تبني أن  -وقد اعتدان على مساع أغلب هذه الفرضيات ابستثناء فرضيتني ختصان منوذج هيكشر
الفرضية الرابعة و نشوء وهيكل التجارة ومها الفرضية األوىل املتعلقة ابختالف تركز عوامل اإلنتاج بني الدولتني 

 . النظر عن األسعار النسبية للعنصرض ملتعلقة ابختالف تركز عوامل اإلنتاج لكل سلعة دسب عنصر املتوفر بغ

ب ، يف أن الدول حتقق مكاسج النيوكالسيكي دول درية التجارةتتمثل االستنتاجات الرئيسية للنموذ و 
إىل االستنتاجات هنالك  العاملي تبعا لذلك، وابإلضافة ، فيما يزداد اإلنتاجعند دخوهلا يف التجارة الدولية

سوف متيل إىل ختصص يف تلك املنتجات اليت يستلزم إنتاجها استخداما  ديث إن الدول  استنتاجات أخرى،
، كما أهنا سوف تعوض الندرة النسبية يف املوارد لديها عن إلنتاج املتوفرة لديها بشكل نسيبكثيفا نسبيا لعناصر ا

أن زايدة التكاليف ، إال فا للعنصر اإلنتاجي النادر نسبياطريق استرياد السلع اليت يتطلب إنتاجها استخداما كثي
 . ن الظهور، من شانه أن مينع التخصص الكامل مية بشكل يتجاوز األسعار العاملية، ومن مث األسعار احمللاحمللية

، فإن التساوي بني إنتاج متطابقة على مستوى العامل أما النتيجة الثانية فتتمثل يف أنه بتحديد تكنولوجيا
، سوف يؤدي إىل تساوي ة العاملية يف إطار درية التجارةاألسعار النسبي األسعار النسبية للمنتجات احمللية مع

 .لدول الداخلة يف التجارة الدوليةأسعار عناصر اإلنتاج يف كل ا

عمل ،نتيجة لالستخدام إذ أن معدالت األجور سوف تزداد يف الدول اليت تتميز بوفرة نسبية يف عنصر ال
سبيا ، فيما تنخفض من اندية أخرى أسعار العنصر اإلنتاجي النادر نياملتزايد واملكثف هلذا العنصر اإلنتاج

ية نسبية أكرب يف الناجم عن الرتكيز على إنتاج السلع اليت حتتاج إىل كثافة عمالبسبب االستخدام املتناقص له، و 

                                                           
1
 .21، ص9012، دار املسرية للنشر والتوزيع، األردن، سنة التمويل الدويل ونظرايت التجارة اخلارجيةري موسى وآخرون، شقريي نو  
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ىل تساوي مما يؤدي يف املطاف األخري دسب تنبؤات نظرية الوفرة النسبية إ ،عمليات إنتاجها، والعكس صحيح
 . 1أسعار عناصر اإلنتاج على املستوى الدويل

، إال أهنا هي أيضا واجهت لالنتقادات املوجهة للجيل األول على الرغم من أن هذه النظرية كانت كنتيجة
 : 2عدة انتقادات أمهها 

تشابه أولني  –هكشر  استبعاد أثر البحوث والتطوير الذي ينشأ عنهما التقدم التكنولوجي ديث تفرتض نظرية -
 دوال اإلنتاج للسلعة الواددة بني دول العامل املختلفة. 

 العتبارها أن دوال اإلنتاج دوال خطية متجانسة.   أولني -هكشر إستاتيكية نظرية  -
)نظرية    عدم األخذ يف االعتبار إنتاج وتبادل السلع واخلدمات يف ظل أسواق املنافسة االدتكارية وإمهاهلا -

O-H تنوع املنتجات وأثرها يف قيام التجارة اخلارجية ابفرتاضها أن إنتاج وتبادل السلع واخلدمات ( لظاهرة
 يتم يف ظل شروط املنافسة الكاملة.

على حتليل وتفسري قيام التجارة اخلارجية يف غري السلع األولية الفرتاضها عدم أولني  –هكشر  عدم قدرة نظرية -
 الدول يف كثري من احلاالت. قدرة عناصر اإلنتاج على التنقل بني 

حتول نفقات النقل دون قيام التجارة اخلارجية يف بعض املنتجات الرتفاع نفقات نقلها، يف دني افرتضت  -
 عدم وجود نفقات نقل بني الدول. أولني  –هكشر  نظرية

دولة من خالل هذا التحليل ظهر مفهوم التخصص الدويل يف التجارة اخلارجية الذي يعترب أن لكل و 
 .ما ميكن تصديره منهابتحديد ما ميكن إنتاجه من سلع و  خصائص تسمح هلا

 

 

 

 

                                                           
 .11 – 10عبد الناصر بوخشيم، نفس املرجع السابق، ص ص:  1
2
 .20 – 12، ص ص نفس املرجع السابقالسيد متويل عبد القادر،  
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 :  (1797- 1791 )لغز ليونتياف  .1

أولني يف وفرة عوامل اإلنتاج اختبارا عمليا بتطبيقها  -عمد بعض االقتصاديني إىل اختبار نظرية هكشر
 ما قام به أولني –اليت جرت على نظرية هيكشر على صادرات وواردات دولة معينة ومن أشهر االختبارات 

من دراسة على هيكل التجارة   1222و 1221الروسي األصل فاسيلي ليونتياف يف عامي االقتصادي املعروف و 
 .1اخلارجية للوالايت املتحدة مع اخلارج 

س ختصصها يف يستنتج ليونتياف من ذلك أن اشرتاك أمريكا يف تقسيم الدويل للعمل إمنا يقوم على أساو 
: االقتصاد األمريكي ابملقارنة ببقية دول ينفي الرأي الشائع أبنيفة العمل ال كثيفة رأس املال، و كث  فروع اإلنتاج

يف احلقيقة فإن العكس هو قص نسيب يف العمل ثبت أنه خاطئ و نيتميز بفائض نسيب يف رأس املال و العامل 
 . 2الصحيح 

 : النظرايت احلديثة للتجارة الدولية الفرع الثالث

 :M.V.Bosner (1691)  منوذج الفجوة التكنولوجية  .1

على  يركز هذا النموذج يف تفسريه لنمط التجارة اخلارجية بني الدول على إمكانية ديازة إددى الدول
طرق فنية متقدمة لإلنتاج متكنها من إنتاج سلع جديدة أو منتجات ذات جودة أفضل أو منتجات بنفقات 

، مبعىن أن االختالفات نسبية مستقلة عن غريها من الدول ، مما يؤهل هذه الدول إىل اكتساب مزاايإنتاجية أقل

                                                           
 :ودصل على الدكتوراه يف جامعة بون وانتقل  1291يف مدينة سان بتارسبورغ يف روسيا وخترج من جامعتها عام  1202ولد سنة  واسيلي ليونتياف

وعمل يف العديد من اجلمعيات االقتصادية والرايضية ونتيجة إلسهاماته متكن من  1211إىل الوالايت املتحدة األمريكية واستقر يف نيويورك عام 
 م.1222زة نوبل وتويف يف سنة احلصول على جائ

1
  .9010جامعة الزقازيق، مصر، سنة  ،كلية التجارة ببنها ،التجارة الدوليةمريندا زغلول رزق،  

2
  .19طبين مرمي، نفس املرجع السابق، ص  
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إىل  1 يرجع وجود امليزة النسبيةو  ،ااي النسبية املكتسبةظرا يف املز الدولية يف املستوايت التكنولوجية حتقق اختالفا منا
 :  2عاملني أساسني مها 

 وجود تفاوت نسيب يف الفن التكنولوجي املستخدم. 
 شراء املخرتعات اجلديدةإنتاج و  اكتساب دقوق . 

التجديد إضافة إىل أن الفكرة األساسية هلذا النظرية تدعو على أساس أن الدولة صادبة االخرتاع أو 
يزول هذا االدتكار املؤقت بزوال ر السلع ذات التقدم التكنولوجي و تصديمتع ابالدتكار املؤقت يف إنتاج و تت

 . 3التفوق التكنولوجي عندما تكون هذه السلع اعتيادية 

، أولني –بية خيتلف عن تفسري هكشر من خالل هذه النظرية جند أن هناك تفسريا جديدا للمزااي النس
حتتل به تكنولوجي الذي حتوزه بعض الدول و لكن قد ترجع للتفوق الال ترجع فقط يف عوامل اإلنتاج و  زاايفتلك امل

  .موقعا متميزا يف التجارة الدولية دون أن تكون ابلضرورة تتمتع بوفرة نسبية يف عوامل اإلنتاج

 :R.Vernon (1711)  نظرية دورة حياة املنتج  .1

، إذ لتحليل نظرية الفارق التكنولوجي امتدادا  R.Vernonتعترب نظرية دورة دياة املنتوج لصادبها فرينر 
 . هذه النظرية أسباب االخرتاعات وآليات توسيعها على مستوى الدويل تبحث

السلعة اجلديدة يركز على بتكار التكنولوجي يف االخرتاع و يستند فرنر يف حتليله حلياة املتوج إىل فكرة االو 
بني التطورات اليت تشهدها يف و  –طوال دورهتا –ني طبيعة السلع يؤلف بعلى مرادل دورهتا و  دد ذاهتا و يف

 . 4التجارة الدولية للتنمية

                                                           
على نقل التكنولوجيا والقدرة التنافسية ملنتجات الدول   TRIPSأثر اتفاقية حقوق امللكية الفكرية املرتبطة ابلتجارة خملويف عبد السالم،  1

كلية   ، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الوطين األول دول املؤسسة االقتصادية اجلزائرية وحتدايت املناخ االقتصادي اجلديد،النامية يف األسواق العاملية
 .71ص 9001أفريل  91 – 99يومي  العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،

 . 11فريوز سلطاين، مرجع سبق ذكره، ص  2

3
 .11 – 19قطاف الويزة، مرجع سبق ذكره، ص ص:  

4
والتكتالت االقتصادية اإلقليمية ) دراسة حالة اجلزائر يف   ظل نظام التجاري متعدد األطرافتطور سياسة التعريفة اجلمركية يفمداين خلضر،  

 .2، ص9002 - 9002(، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، سنة  ألورويبإطار منطقة التبادل احلر مع االحتاد ا
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ة دسب هذا التحليل بثالث متر املنتجات الصناعية خاصة تلك اليت يستهلكها أصحاب الدخول املرتفعو 
 :  1 هيمرادل و 

كربى،   تتم هذه املردلة يف دولة كالوالايت املتحدة األمريكية ابعتبارها دولة صناعيةو  :املنتج اجلديدمرحلة  -
ما أن نفقات ، ويقتصر اإلنتاج يف هذه املردلة على السوق احمللي كذات مستوى دخول مرتفعة وتكنولوجيا عالية

 . اإلنتاج تكون مرتفعة
املنتج يتطور الطلب على فرات احلجم و يزداد انتشار املنتج تدرجييا وتنخفض تكلفته بفعل و  :مرحلة االنتشار -

تصبح هي األخرى مصنعة له الصناعية لتنتقل تقنيات إنتاجه و ، وخاصة من الدول من خارج الوالايت املتحدة
 .لك إىل ختفيض الصادرات األمريكيةمؤدية بذ

معروفا الدول الصناعية و يف هذه املردلة يصبح املنتوج منطيا بدرجة كبرية يف أسواق و  :مرحلة املنتج النمطي -
االخنفاض يف مستوايت ذلك بسبب ة املشاريع يف بعض الدول النامية و ، عندها يبدأ التفكري يف إقامابلكامل

 . األجور فيها

 

 

                                                           
1
 .19 – 11هويدي عبد اجلليل، نفس املرجع السابق، ص ص:  
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 والعوملة االقتصادية : سياسات التجارة الدولية املبحث الثاين

لكل دولة وجهة معينة وحمددة يف عالقاهتا التجارية مع اخلارج، وتعرب عن ذلك مبجموعة من القواعد 
واإلجراءات اليت تساهم يف حتقيق أهداف معينة، كما أييت هذا يف عامل يكاد أن يكون شبه قرية صغرية، سنتطرق 

 هذا املبحث إىل السياسة التجارية والعوملة االقتصادية.يف 

 تعريف السياسة التجارية، أهدافها، أنواعها وحججها.  :املطلب األول

لوائح رمسية من طرف الدولة من أجل تنظيم يف البلدان املختلفة لتشريعات و  يتعرض نشاط التجارة الدولية
 التجارة اخلارجية من جهة، وحتقيق األهداف املسطرة من جهة أخرى. 

 : تعريف السياسة التجارية الفرع األول

تعترب السياسة التجارية جزء ال يتجزأ من السياسة االقتصادية املطبقة يف جمال التجارة اخلارجية فينصرف 
ال االقتصادي لتحقيق أهداف ادية أهنا جمموعة من اإلجراءات اليت تتخذها الدولة يف اجملمفهوم السياسة االقتص

 . السياسة التجارية ال خيتلف عنها مفهوممسطرة، و 

تعرف على أهنا جمموعة اإلجراءات اليت تتخذها احلكومة يف نطاق عالقاهتا التجارية الدولية بقصد حتقيق 
: أنه ميكن أن جند أهدافا أخرى مثل، إال ملنشود هو تطوير االقتصاد الوطينا عادة يكون اهلدفو ، 1أهداف معينة 
 .2، استقرار أسعار الصرف التوظيف التام

اإلجراءات اليت تتخذها الدولة من أجل تنظيم قطاع و  كما ميكن أن نقول أهنا جمموعة من التنظيمات
 .  3أدوات تساعدها على حتقيق هذه األهداف ية وهلذه السياسة أهداف حمددة و التجارة اخلارج

 : أهداف السياسة التجارية الفرع الثاين

 من بني أهداف اليت تسعى السياسة التجارية الدولية حتقيقها ما يلي: 

                                                           
1
 .35فريوز سلطاين، نفس املرجع السابق، ص  

2 Maurice bye , relation économique internationale, Dalloz , paris, 1971, p: 341. 
  .35،  ص نفس املرجع السابق ،أمحد عبد الرمحن 3
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 :وتتمثل فيما يلي أهداف اقتصادية: .1

ثل أحد إن احلصول على موارد اخلزينة العامة لتمويل اإلنفاق العام مي :قيق موارد اخلزينة العامة للدولةحت -
قبوال يف ارد من هذا الطريق أكثر فعالية و يف كثري من احلاالت يعترب احلصول على مو أهداف السياسة التجارية و 

 نظر الشعب ألهنا حتقق إيراد على حساب املنتجني األجانب ليستخدم يف حتقيق املصلحة العامة 

إن القوى التلقائية ال تكفي يف أحيان كثرية لتحقيق التوازن يف ميزان : حتقيق توازن ميزان املدفوعات -
اءات ، خاصة النامية منها، قد جتد نفسها مضطرة الختاذ بعض اإلجر دفوعات، لذلك فإن كثري من الدولامل

 .1ابلتحديد يف حاالت العجزالكفيلة ابستعادة التوازن و 

االزدهار يف ظل املنافسة ئة يف الدول النامية على النمو و ال تستطيع الصناعات الناش:ت الناشئةمحاية الصناعا -
، لذا فإن تقييد الواردات القادمة يف الدول املتقدمة أصبح أمرا ل الصناعات العريقة للدول الكربىالشديدة من قب

 .سب خربات جديدةتكتاألجنبية حىت تنمو و من املنافسة ضروراي حلماية الصناعات الناشئة يف الدول النامية 

يف بيع منتجاهتا سياسة اإلغراق تتبع بعض الشركات األجنبية احملتكرة  :اية االقتصاد القومي م  اغإررا مح -
على أن تعوض اخلسارة ابلبيع  ،ليف اإلنتاج يف األسواق اخلارجيةالذي يقصد به بيع السلع بسعر يقل عن تكاو 

 . 2ق احمللية بسعر مرتفع يف السو 

 :3اغإسرتاجتيةاألهداف االجتماعية و  .2

 : سياسة التجارية الدولية فيما يلياألهداف االجتماعية لل تتمثلو 

محاية مصاحل بعض الفئات االجتماعية، كمصاحل املزارعني أو املنتجني الصغار، أو منتجي بعض السلع اليت  -
 .اجملتمعثل أمهية حيوية للدولة و مت

 إعادة توزيع الدخل الوطين بني الفئات االجتماعية املختلفة.  -

                                                           
1
  .152عبد الرمحن روابح، نفس املرجع السلبق، ص  

2
 . 15هويدي عبد اجلليل، نفس املرجع السابق، ص  

3
 .151عبد الرمحن روابح، نفس املرجع السلبق، ص 
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العمل على محاية الصحة العامة من خالل منع االسترياد بعض السلع أو املخالفة للمعايري الصحية أو تقييد  -
 . رى كالكحول أو السجائر... وغريهااسترياد سلع أخ

هبا كل ما يتعلق أبمن اجملتمع سواء يف بعده االقتصادي أو أما األهداف اإلسرتاجتية للسياسة التجارية فيقصد 
االعتبارات اإلسرتاجتية توفري حد أدىن من الغذاء عن طريق اإلنتاج ئي أو العسكري، فقد يتطلب أمن اجملتمع و الغذا

 احمللي مهما كانت تكلفته مرتفعة. 

 حججها سة التجارية و : أنواع السياالفرع الثالث

 : سة التجارية فيما يليأنواع السياتتمثل 

 :سياسة محاية. 1

ذكية عملة بغية محاية اقتصاد بلد ما وبطريقة خفية و يقصد هبا تلك اجملموعة من الوسائل املست مفهومها:. 1.1
األسواق و  إجراءات خمتلفة خللق تفاوت على مستوى السوق احمللياألجنبية عن طريق تطبيق مقاييس و من املنافسة 

هذه اإلجراءات احلمائية عادة ق، و أو عوامله على هذا السو  سترياد أو توجيه تدفقات اإلنتاجاال تعديلو اخلارجية 
 . 1ما يتم تربيرها عن طريق حجة الصناعة الناشئة أو غريها من احلجج املتنوعة 

 : 2تتمثل فيما يلي  حجج محاية التجارة : .2.1

، تفرض احلماية من أقدم احلجج لتقرير احلماية وتقييد التجارة الدولية تعترب هذه احلجة محاية الصناعة الناشئة: -
عة تكون مرتفعة نسبيا يف للصناعات الناشئة على أساس أن نفقة اإلنتاج احلدية للسلعة اليت تنتجها هذه الصنا

ومنوها يف  شأهتا، فهي لن تستطيع منافسة الصناعات األجنبية اليت تنتج سلعا مماثلة بسبب الظروف نالبداية
 . املرحلة األوىل

ميكن للدولة أن تستفيد من احلماية التجارية لتحقيق  حتسني معدل التبادل الدويل:توازن ميزان املدفوعات و  -
 حتسني معدل التبادل الدويل. وابلتايل توازن املدفوعات و  ،التوازن يف ميزان التجاري

                                                           
، جملة رؤى التكتالت االقتصادية وجه جديد للحماية التجارية يف ظل األزمة االقتصادية العامليةعبد السالم خملويف، سفيان بن عبد العزيز،  1

 . 12، ص2512، جوان 2العدد  جامعة الوادي، اجلزائر، اقتصادية،
2
  .35 – 35فريوز سلطاين، نفس املرجع السابق، ص ص:  
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هنا تشيع يف هذه األسواق درجة عالية من املنافسة بينما أن ألتضعف املراكز االحتكارية يف األسوا  الدولية:  -
االستمرار يف تقييد التجارة حيمي القوى االحتكارية ويضيع فرصة االستفادة من املزااي النسبية للدول املختلفة 

 .1املتقدمة أو املتخلفة على حد سواء

يكمن الغرض من احلماية إىل إغراء رؤوس أموال األجنبية لدخول الدولة  :موال األجنبيةجذب رؤوس األ -
هكذا يستخدم إجراء احلماية بقصد تشجيع ا لعبء الرسوم اجلمركية املفروضة، و قصد االستثمار املباشر جتنب

اق الكلي يد اإلنفيز القومي و  ، مما يؤدي إىل زايدة الدخليف إنتاجها على رأس مال األجنيب صناعة حملية يعتمد
 . بزايدة التشغيل

ليف اإلنتاج يف األسواق اإلغراق هو بيع السلع بسعر يقل عن تكا محاية االقتصاد احمللي م  خطر اغإررا : -
، ارة احملققة يف األسواق اخلارجية، وبيع تلك السلع يف األسواق احمللية أبسعار مرتفعة ، تغطي تلك اخلساألجنبية

 لكسب األسواق اخلارجية على حساب املنتجني سواء احملليني أو األجنبيني.لذلك هو وسيلة غري مباشرة 

لعسكرية كمعدات القوة اة إسرتاجتية لدعم األمن القومي و هناك منتجات معينة ذات أمهي :دعم األم  القومي -
 .الدفاع أو الغذاء

 سياسة احلرية :. 2

، م التجارة اخلارجية اجتاه احلياداهلادفة إىل حتويل نظاالتدابري مجلة اإلجراءات و  تعرف على أهناو مفهومها:. 1.2
 . 2، وهي عملية تستغرق وقتا طويال الصادراتتفضيلي جتاه الواردات و مبعىن عدم التدخل الدولة ال

 :3تتمثل جممل احلجج فيما يلي  :حجج حرية التجارة. 2.2

تصدير السلع اليت لديها فيها مميزة نسبية على أن تستورد رة لكل دولة التخصص يف اإلنتاج و تتيح حرية التجا -
 . أقل ممال لو قامت إبنتاجها حمليامن اخلارج السلع اليت لديها فيما ال تتميز نسبيا و بتكلفة 

                                                           
1
 .533، ص2555، مصر، سنة اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، العالقات االقتصادية الدولية املعاصرةاحي، قدهشام حممود اإل 

2
 .11، ص2511، سنة 1ط تيزي وزو، ، منشورات دار األمل،توزيع املداخيلعالقة التجارة الدولية ابلفقر و رانن خمتار، 

 – 2511رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، سنة ، متويل التجارة اخلارجية يف اجلزائربوكونة نورة،  3
  .13، ص 2512
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تنشيط العمل و  إىل زايدة تشجيع حرية التجارة التقدم الفين من خالل املنافسة اليت تتم بني دول خمتلفة مما يؤدي -
 .  وسائل اإلنتاجسنيحتو 
تتحكم يف ية اليت تظهر يف غياب املنافسة و تؤدي حرية التجارة إىل فتح ابب املنافسة بني املشروعات االحتكار  -

 .يضر ابملستهلك يف السوق احمللية األسعار مبا
للسلع املكثفة احلد من إنتاج ج السلع املكثفة للعنصر الوفري و حتفز حرية التجارة كل دولة على التوسع يف إنتا  -

 للعنصر النادر. 
 القضاء على ظاهرة الطاقات العاطلة. ارده اإلنتاجية استخداما كامال و تساعد حرية التجارة استخدام كل بلد ملو  -

 : أدوات السياسة التجارية املطلب الثاين

م من أهاخلارجية، و هبا الدولة على جتارهتا متثل أدوات السياسة التجارية كل الوسائل اليت ميكن أن تؤثر 
 : أدوات السياسة التجارية ما يلي

 الوسائل السعرية  الفرع األول:

، وميكن ريق التأثري يف أسعار الصادرات والوارداتتؤثر هذه الوسائل يف التيارات التبادل الدويل عن ط
 الصرف.سعر ل من الرسوم اجلمركية، اإلعاانت، اإلغراق و التمييز يف شأن هذه الوسائل بني ك

)   ية الوطنية هي عبارة عن ضريبة تفرضها الدولة على السلعة عند عبورها للحدود اجلمركو  :الرسوم اجلمركية -1
، ويطلق على جمموعة النصوص املتضمنة لكافة الرسوم اجلمركية السائدة للدولة يف وقت واردات أو صادرات (

 : ريفات اجلمركيةناك نوعني من التعهمعني اسم "التعريفة اجلمركية " و 

 تفرض كنسبة مئوية من قيمة املنتج :رسوم القيمة. 
 1تفرض كمبلغ حمدد من نقود على كل وحدة من املنتج :رسوم نوعية . 

تعين إعاانت التصدير تقدمي مساعدات نقدية أو إعفاءات ضريبية أو تقدمي أشكال و  :إعاانت التصدير -2
للتصدير إذ يؤدي الدعم احلكومي للمصدرين إىل متكينه من أخرى من التسهيالت ملنتجي السلع املخصصة 

تلجأ ى املنافسة، و عرض منتجاهتم يف األسواق اخلارجية أبسعار منخفضة تسبيا مما يزيد من قدرة تلك املنتجات عل

                                                           
 .12زرمي نعيمة، نفس املرجع السابق، ص 1
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 التطور فحسبلتقوية مراكز الصناعات الوطنية ومدها أبسباب البقاء و احلكومة إىل سياسة دعم الصادرات ليس 
ادر الصرف األجنيب أتمني مصختفيض العجز يف ميزان التجاري و ، من ذلكخلدمة أغراض اقتصادية متعددة بل

منه لعدد من األفراد القوة العاملة و ، أن هذه الصناعات املخصصة للتصدير تفتح فرص عمل إضافة إىل ذلك
 .  1القضاء على البطالة 

يف السوق ة من التمييز يف تسعري منتج ما وذلك عندما يتم بيع ذلك املنتج يعرف اإلغراق أبنه حالاغإررا :  -3
تطبق سياسة اإلغراق بشكل واسع من قبل الشركات و  ، 2بلد مستورد بسعر يقل عن السعر يف سوق بلد مصدر

 . 3 احلد من قدرة اإلنتاج احمللي على املنافسة يف السوق الدوليةولية النشاط بغرض زايدة الصادرات، و الد

اشرة على تعترب الرقابة على الصرف كأحد الوسائل الفنية يف الرقابة املب: الرقابة على الصرف األجنيب -4
شراء العمالت األجنبية حمتكر من قبل الدولة للعمالت األجنبية) بيع و  يقصد هبا احتكاراملدفوعات الدولية، و 

يطلب ابلتايل فالدولة هي اجلهة الوحيدة اليت األجنبية، و نظم التعامل يف العمالت ابلتايل تضع قيودا ت( و  الدولة
 . رف األجنيب إال من البنك األجنيباملؤسسات بيع أو شراء الصو  ال جيوز لألفرادمنها توفري الصرف األجنيب و 

يتم تايل يصبح سعر الصرف اثبت و ابلاألجنيب يعين عدم وجود سوق حرة و فوجود الرقابة على الصرف 
 . يع املعامالت اخلارجيةيقه على مجتطب

ا منع خروج رؤوس أموال من هتدف عملية الرقابة على الصرف حتقيق العديد من األغراض من بينهو 
 . 4التخفيف من العبء املايل الواقع على الدولة واحلد من الواردات غري ضرورية و  ،الدولة

 

 

                                                           
1
 .151 – 155، ص ص: 2551، سنة 1، دار الثقافة عمان، األردن، طاالقتصاد الكليأمحد األشقر،  

، جملة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية ومنطقة التجارة احلرة العربية الكربى مكافحة اغإررا سلمان عثمان،  2
 . 31، ص 2555، سنة 2، العدد 23جملد  سوراي، والقانونية،

 .125، ص2511، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر،  سنة االقتصاد الدويلطارق فاروق احلصري،  3
جامعة يوسف بن خدة ، العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، أطروحة دكتوراه، كلية دور اجلمارك يف ظل اقتصاد السو  ) حالة اجلزائر (، زايد مراد 4
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  الوسائل الكمية الفرع الثاين:

على  له الدولة بتوزيع رخص االستريادهو تقييد كمي للتجارة اخلارجية، تقوم من خال نظام احلصص: -1
 . 1 متنع استرياد مادون ذلكى للكميات املسموح ابستريادها، و املستوردين حتدد مبوجبها احلد األقص

،  ترخيص ابالسترياد يف صورة إذن أوأنه ال ميكن االسترياد إال مبوافقة الدولة  نعين هباو تراخيص االسترياد:  -2
ات نفس السلعة يف فرتة كما حيق حلاملها أن يستورد السلع اليت حتدد كميتها على أساس نصيب املستورد من وارد

الغرض من نظام رخص االسترياد منع االندفاع إىل الواردات خصوصا إذا كانت سلع ترفيهية مع حمدودية  ماضية، و 
خلق افظة على التوازن بني الصادرات والواردات و ولة ابإلضافة إىل حماولة احملكمية العمالت األجنبية اليت حبوزة الد

 . 2نوع من املساواة بني املستوردين 

  األساليب التنظيمية  الفرع الثالث:

ل من تعقده الدولة مع غريها من الدو  ميكن تعريف املعاهدة التجارية على أهنا اتفاق: املعاهدات التجارية -1
االزدواج احلد من قتصادية كتلك املتعلقة ابلنقل و ذلك لتنظيم العديد من املسائل االالدبلوماسية و  خالل أجهزهتا

من أساليب التدخل يف التجارة  هي تعتربم التعريفات اجلمركية و ، غري أن املعاهدات هي تلك اليت تنظالضرييب
 .3اخلارجية 

كمحاولة جزئية جة للقيود يف العالقات الدولية و تظهر التكتالت االقتصادية كنتي :التكتالت االقتصادية -2
 تتخذ التكتالت عدة أشكال قد ختتلف فيما بينها من حيثالتجارة بني عدد حمدود من الدول، و  لتحرير

 . 4التنظيمية  هتيئة الظروف حنو إجياد الوحدة االقتصادية إبزالة مجيع العقباتاالندماج بني األطراف املنظمة و 

 

 

                                                           
 .53عائشة خلويف، نفس املرجع السابق، ص 1
2
 .23صقطاف ألويزة، نفس املرجع السابق،  
3
، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية آاثرها على التجارة اخلارجية يف اجلزائرإزالة القيود الغري التعريفية و  إصالحاتوليد احلفاف،  

  .31،  ص2555وعلوم التسيري، جامعة ورقلة، سنة 
4
 .553، ص 2551سنة  ،1ط، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، االقتصاد الدويلزينب حسني عوض هللا،  
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 العوملة االقتصادية : املطلب الثالث

خاصة تلك اليت توجهاهتا املستقبلية و العاملية السريعة واملتالحقة والعميقة يف آاثرها و  يف ضوء التغريات
، حيث حتول االقتصاد العاملي ابلفعل إىل قرية صغرية متنافسة األخري من القرن العشرين املاضي شهدها الربع

حتوال كمفهوم جديد و ك برز مصطلح العوملة االقتصادية  يف ضوء ذلالثورة التكنولوجية واملعلوماتية و األطراف بفعل 
 .ا ال يزال يثري جدال واسع النطاقاقتصاداي عاملي

 خصائص العوملة االقتصادية : مفهوم و الفرع األول

سنحاول غري حمددة و إن حبث موضوع العوملة من األمور الصعبة املعقدة فتعاريفها خمتلفة وجماالهتا كثرية و 
 أهم خصائصها. تلف التعاريف اخلاصة ابلعوملة و يف هذا املطلب التطرق إىل خم

 مفهوم العوملة االقتصادية  . 1

  تعريف اللغوي  .1.1

 يف هذا املعىن بقول فولتري إذا أردت أنالبدء بتحديد املصطلح، و سفية يقتضي إن اخلوض يف املسائل الفل
 . تتحدث معي فعليك أن حتدد مصطلحك

، يف مجيع حديث الظهور جدا "mondialisation/globalization"" العوملة جتمع املراجع على أن مفهوم
 . من هذا القرن ، وال ترجع بداية استعماله إىل أبعد من الثمانيناتاللغات

 : ومن تعريفات العوملة أهنا

هذا كأنه يف منظومة واحدة متكاملة و ، مبا يعين ذلك جعل العامل كله و ا اللغوية تعين جعل الشيء عامليايف داللته
عن  اعربو و  ،يف االجنليزية واألملانية " globalisation"املعىن هو الذي حدده املفكرون ابللغات األوروبية للعوملة 

 .mondialisation " 1"  ذلك ابلفرنسية مبصطلح

 
                                                           

1
جملة ملفات األحباث يف  ،نظرة استشرافية ملستقبل التكتالت االقتصادية يف عصر العوملة م  وجهة نظر كيالنية، مساتلة سفيان عصماين صفيان 

 .111ص ،2515املغرب، بدون عدد، جوان سنة  ،االقتصاد والتسيري، جامعة حممد األول، وجدة
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  التعريف االصطالحي. 2.1

 : ة ابلعوملة االقتصادية نذكر منهاميكن رصد الكثري من التعاريف اخلاص

العامل بوسائل منها زايدة  تعين تزايد االعتماد االقتصادي املتبادل بني البلدانو  :تعريف صندو  النقد الدويل -
مدى انتشار من خالل سرعة و  كذلكت السلع واخلدمات عرب احلدود والتدفقات الرأمسالية، و معامالتنوع حجم و 

 .1تكنولوجيتهم 

، تفاعل الدول يف التجارة العامليةتعين كلمة العوملة زايدة و  :ف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميةتعري -
التقدم يف حفزها هو اليت ساعدت على انتشار العوملة و أن العوامل جنيب املباشر وأسواق رأس املال، و واالستثمار األ

 . 2الدويل التجارة على املستويني احمللى و و  إلغاء القيود على تدفقات رأس املالالنقل واالتصاالت، وحترير و 

 االقتصادية خصائص العوملة  .2

ميكن تلخيصها فيما من املفاهيم و  قتصادية عن غريهاهناك عدد من خصائص الرئيسية اليت متيز العوملة اال
 يلي:  

: تتسم العوملة بتزايد درجة االعتماد االقتصادي املتبادل تزايد االعتماد االقتصادي املتبادل بني دول العامل. 1.2
ية مع وجود تزايد حرية انتقال رؤوس أموال الدولفاقيات حترير التجارة العاملية و فيما بني الدول فقد ساعدت ات

من مث و  القاراتإسقاط حاجز املسافات بني الدول و على  ثورة املعلومات مبختلف اجتاهاهتاالتكنولوجية و  الثروة
املالية مما أدى إىل تزايد احتماالت وإمكانيات التأثري والتأثر والروابط التجارية و قيام شبكة جديدة من العالقات 

خباصة الصناعية و  قتضاه توزيع العمليات اإلنتاجيةيتم مب الذيوع جديد من تقسيم العمل الدويل و إجياد نو  املتبادل
 .  ن دولة واحدةبني أكثر م

حيث تؤدي العوملة إىل إضعاف السيادة الوطنية  : اجال السياسة النقدية واملاليةيفإضعاف سيادة الدولة . 2.2
اء قوانني الرقابة العامل إىل إلغاملالية حيث اضطرت احلكومات يف خمتلف بلدان لدولة يف جمال السياسة النقدية و ل

 هكذا فقد مترية إلجياد وسائل رقابية جديدة و تطبيق قوانني حترير األسواق دون إعطاء أمهية كبعلى األسواق و 

                                                           
  .155ص ،2512جوان  ،21العدد حوليات جامعة اجلزائر،  ،املالية العربية يف ظل العوملة املاليةاألسوا  ، عائشةعزوز  1
 . 121، ص2551جويلية  ،3عدد اجلزائر، ، جامعة بسكرة ،، جملة البحوث والدراساتاملنظمات الغري احلكوميةالعوملة و ، حامد نور الدين 2
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ء اكتساب ثقة األسواق إعادة تنظيم عمل احلكومة وفقا للخطوط العامة اليت حتددها املنظمات الدولية سعيا ورا
 .  1شرعيتها إضعاف سلطة الدولة و  لك على حسابذالعاملية و 

ز العوملة هي سيادة يالحظ إن أهم ما ميي :التنافسيةسيادة آلية السو  و السعي الكتساب القدرات . 3.2
ستفادة من الثورة التكنولوجية ، من خالل االذ القرارات يف إطار من التنافسيةاختاآلية السوق واقرتاهنا ابلدميقراطية و 

أبحسن ممكنة، وة تعميق تلك القدرات املتمثلة يف اإلنتاج أبقل تكلفو  ،املعلوماتواملواصالت و تصاالت ثورة االو 
إال أن هذه السيادة التنافسية وسيادة  ،افسي على أن يتم يف أقل وقت ممكنالبيع بسعر تن، و جودة وأبعلى إنتاجية

 . تستعملها خلدمة مصاحلها ليتا، هيمنة الدول الكربىىل السيطرة و ختضع إآلية السوق غري حقيقية و 

إن من اخلصائص اهلامة للعوملة هي تزايد دور  :إدارة العوملة تزايد دور املنظمات االقتصادية العاملية يف .1.2
ي املنظمات تالشبعد اهنيار املعسكر االشرتاكي و  خاصةتعميق العوملة و ملية يف غدارة و املنظمات االقتصادية العا

من مث انضمام معظم الدول إليها و و  1553إنشاء املنظمة العاملية للتجارة يف األول من جانفي االقتصادية التابعة و 
يق جمموعة من السياسات اكتمال الرأس الثالث من مؤسسات النظام االقتصادي العاملي الذي يدار من خالل تطب

 : هذه املؤسسات هيعامل و ظم دول الالتجارية اليت تؤثر يف السياسات االقتصادية ملعاملالية و النقدية و 

 ول عن ئالذي يشري إىل املكون النقدي للنظام االقتصادي العاملي أو هو املسو  :صندو  النقد الدويل
 .اسات إدارة النظام النقدي الدويلالسي

 ول عن ئهو املسايل للنظام االقتصادي العاملي و املكون امل إىلالذي يشري و  :البنك العاملي لإلنشاء والتعمري
 .اسات إدارة النظام املايل الدويلالسي

 عن إدارة هي مسؤولة و تشري إىل املكون التجاري يف النظام االقتصادي العاملي و : املنظمة العاملية للتجارة
 .  النظام التجاري العاملي

حيث تتسم العوملة بوجود أمناط جديدة من تقسيم  :ط جديدة م  التقسيم العمل الدويلوجود أمنا .2.2 
العمل الدويل حيث مل يعد يف مقدور دولة واحدة مهما تعاظمت قدراهتا الذاتية أن تستقل مبفردها إبنتاج سلعة ما 
وإمنا أصبح من الشائع يف الوقت احلاضر أن يتم إنتاج مكوانت السلعة الواحدة يف أكثر من دولة حبيث تتخصص  

إىل اختفاء األمناط التقليدية لتقسيم العمل اليت كانت تتمثل  يف صناعة أحد هذه املكوانت فقط مما أدىكل منها 

                                                           
1
 .123حامد نور الدين، نفس املرجع السابق، ص  
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هذا السلع األولية وغريها و املواد اخلام و  ختصص دول أخرى يف إنتاجيف اإلنتاج الصناعي و  بعض الدول يف ختصص
كالصناعات جعل من املمكن أمام الكثري من الدول النامية فرصة الخرتاق السوق العاملة يف الكثري من املنتجات  ما

 . 1لعل جتربة النمور اآلسيوية يف جنوب شرق آسيا شاهدة على ذلكالكيماوية و الكهرابئية واإللكرتونية واهلندسية و 

 العوملة االقتصاديةومراحل  أسباب: الثاين الفرع

خصائصها سنحاول يف هذا املطلب أن نتعرف إىل األول إىل تعريف العوملة و الفرع بعد تطرقنا يف 
 .مراحل العوملة االقتصاديةو األسباب 

 أسباب العوملة   .1

 :  2تبلور ظهور العوملة االقتصادية ألسباب عديدة تتمثل كالتايل 

   اجملتمعات من تيار العوملة ،مما حتتمي هبا بعض األمم و اليت كانت ، السوفييت سابقا كاإلحتاداهنيار بعض أسوار
ايت املتحدة ابلسيطرة ، ومن مث انفراد الوالتيار يكتسح مناطق مهمة من العامل، كانت معزولة عنهجعل هذا ال

 . على العامل
 مار اليت تتجه كذلك تنوع جماالت االستث، و األمماخلدمات اليت تتبادهلا الكبرية يف درجة التنوع السلع و  الزايدة

 من بلد آلخر  األموالإليها رؤوس 
 الفضائية.القنوات علومات ويف مقدمتها االنرتنيت و امللتطور اهلائل يف وسائل االتصال و ا  
 حقوق امللكية الفكرية. رية، نتيجة لتحرير جتارة السلع واخلدمات و منو التجارة العاملية مبعدالت كب 

 مراحل العوملة االقتصادية  .2

  : ملة االقتصادية مرت خبمس مراحل وهي كالتايلميكن القول أن العو 

، إذ شهدت منو 1حىت منتصف القرن الثامن عشرامتدت مابني القرن اخلامس عشر و  :املرحلة اجلنينية. 1.2
العصور الوسطى وسادت يف  ختفيف حدة النظام الساندلقومية وتعميق األفكار ابلفرد واإلنسانية و اجملتمعات ا

                                                           
1
جستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية رسالة ما ،آفا  الربط بني األسوا  املالية العربية يف ظل التكامل االقتصادي العريبواقع و  ،كهينةرشام   
 .5 -3، ص ص: 2555– 2553، جامعة بومرداس، سنة علوم التسيريو 
 .25 – 21 ص: ، ص2511، سنة 1ط ،اإلسكندرية ،، مكتبة الوفاء القانونيةاحلرأثرها على االقتصاد الدويل نظم العوملة و  ،يوسف حسن يوسف 2
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ما ل حتفيز االكتشافات اجلغرافية و ، إذ بدأت يف هذه املرحلة والدة الرأمسالية التجارية من خالنظرية مركزية للعامل
 .     من منو التجارة على حساب اإلقطاعأعقبها 

، إذ حدث حتول يف 1315حىت عام اب منذ منتصف القرن الثامن عشر و استمرت يف أورو  :مرحلة النشوء. 2.2
، فأتسع نطاق االتفاقيات الدولية، فاهيم اخلاصة ابلعالقات الدوليةالدولة املتجانسة املوحدة املتعلقة ابملفكرة 

 االتصاالت بني الدول. سسات املتعلقة بتنظيم العالقات و نشأت املؤ و 

واستمرت إىل  1315بداية املرحلة الثالثة حيث بدأت عام وتعترب هناية املرحلة الثانية و  :مرحلة االنطال .3.2
اجملتمع القومي الصحيح و فيها ظهرت مفاهيم كونية مثل خط التطور العشرينيات من القرن العشرين، و  غاية

غري مت يف هذه املرحلة إدماج عدد من اجملتمعات تتعلق ابهلوايت القومية الفردية، و  ، كما نشأت مفاهيماملقبول
خاصة ابإلنسانية حقوق اإلنسان وحماولة تطبيقها، كما  أفكار بدأت عملية صياغةاألوروبية يف اجملتمع الدويل، و 

املرحلة احلرب العاملية األوىل وعصبة نشأت يف هذه حدث تطور كبري يف عدد وسرعة األشكال الكونية ابالتصال و 
 . 2األمم

 ، حيثلعشرينات حىت منتصف الستيناتاستمرت هذه املرحلة من ا :الصراع م  أجل اهليمنة ةمرحل. 4.2
املتعلقة بعملية العوملة، حيث بدأت مع ناشئة و املصطلحات الحروب فكرية حول املفاهيم و شهدت خالفات و 

فيها مت الرتكيز ، و صور احلياة املختلفةحول أشكال و ، كما شهدت هذه الفرتة صراعات كونية مرحلة االنطالق
بروز دور األمم الذرية على الياابن و  ال القنبلةعلى حقوق اإلنسان نتيجة حوادث احلرب اليت مت فيها استعم

 . 3املتحدة 

وانتهت فيها  ،ة اليت مت إدماج العامل الثالث وتعمقت القيم ما بعد املاديةهي املرحلو  :مرحلة عدم اليقني. 2.2
ظهرت لة و السالعددت االعتبارات اخلاصة ابجلنس و تات الكونية واحلركات العاملية و ازدادت املؤسساحلرب الباردة و 

                                                                                                                                                                                     
، رسالة ماجستري ،كلية الدراسات 1991 – 1991العوملة وأثرها على عملية اغإصالح الدميقراطي يف الوط  العريب منذ فوز انيف عمر رحيان،  1

 .15ص  ،2553العليا يف جامعة النجاح الوطنية يف انبلس، فلسطني، سنة 
)            دية رئيسية لالقتصاد املصري ملدةأثر النظام االقتصادي العاملي ) العوملة االقتصادية يف أداء القطاعات اقتصارابح مجيل اخلطيب،  2

 .255، ص2511، سنة 113، العدد 55اجمللد  جامعة املوصل، العراق، ، جملة تنمية الرافدين،( 2111 – 1991
 .53، ص 2552، سنة 1العدد  جامعة ورقلة، اجلزائر، ،، جملة الباحثأتثريها على االقتصاد العريبالعوملة و، عبد اجمليد قدي، مقدم عبريات 3
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 العاملي ازداد االهتمام يف هذه املرحلة ابجملتمع املدينوأصبح النظام الدويل أكثر سهولة، و حركة احلقوق املدنية 
 . 1مت نظام اإلعالم الكوين واملواطنة العاملية و 

 أشكال العوملة االقتصادية  :الفرع الثالث

 :عوملة االقتصادية تتمثل فيما يليهناك شكلني رئيسيني لل

 متثل اجتاه من قبل املشروعات الفردية لنشر أجزاء من عملياهتا اإلنتاجية إىل مواقع خمتلفة :عوملة اغإنتاج .1
 .2جودة عناصر اإلنتاج لالستفادة من فروقات التكاليف و 

املايل و ، مثل اليت حدثت على الصعيد النقدي تاج تتم بدون وجود أزمات مأساويةيالحظ أن عوملة اإلنو 
، ويرى الدكتور كامل عمران أن التوسع خالل الشركات املتعددة اجلنسيات ة اإلنتاج بدرجة كبرية منتتحقق عوملو 

عمليات التبادل والتوزيع الدويل، ومن الرأمسايل العاملي أدى على امتداد املراحل التارخيية إىل اهليمنة الرأمسالية على 
، فالعوملة ل بداية مرحلة عوملة قوى اإلنتاج، إذ أهنا متثآخر يء، أما العوملة فهي شمث على األسواق والتجارة الدولية
 . أن كانت حكرا على جمتمعات املركزإىل جمتمعات األطراف بعد  هتدف إىل نقل اإلنتاج الرأمسايل

 من خالل اجتاهني اثنني مها:  اإلنتاجتتحدد عوملة 

يف تسعينيات  لتجارة الدولية زادت بدرجة كبريةحيث يالحظ أن ا :اه اخلاص بعوملة التجارة الدوليةاالجت. 1.1
، فعلى سبيل املثال زاد معدل منو التجار عفي منو الناتج اإلمجايل العاملي، إذ بلغ منو التجارة العاملية ضالقرن املاضي

يات وكانت شركات املتعددة اجلنسفقط  % 3بينما زاد الناتج احمللي العاملي بنسبة  1553عام  % 5العاملية حويل 
 .3وراء هذا التزايد

                                                           
جامعة اجلزائر، سنة  ،العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، كلية أطروحة دكتوراه ،سبل تفعيلهاأسوا  األورا  املالية العربية و معوقات ، بوكساين رشيد 1

 .121، ص2555 – 2553
 – 112: ، ص ص2553سنة  ،1ط مطبعة نرجس التجارية، الرايض، ،موسوعة الطريق إىل املصطلحات التجارة الدوليةتوفيق خليل أبو أصبع،  2

115.  
3
سنة  ،1العدد جامعة اجلزائر، ،االقتصاديةاجمللة اجلزائرية للعوملة والسياسات العوملة االقتصادية حتدايهتا واملخاطر اليت هتدد مستقبلها، اجلوزي مجيلة،  

 .15، ص2515
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األجنيب املباشر زاد بشكل سريع إن معدل منو االستثمار االجتاه اخلاص ابالستثمار األجنيب املباشر: . 2.1
مبعدل اكرب من منو التجارة العاملية، حيث كان معدل منو االستثمار األجنيب املباشر يصل يف املتوسط إىل حوايل و 

 خالل تسعينات القرن املاضي، ويرجع ذلك ابلدرجة األوىل إىل تزايد دور الشركات املتعددة اجلنسيات يف % 12
اليت تعمل بدورها على تكوين املزيد من التحالفات اإلسرتاجتية فيما بينها إلحداث و  ،إحداث املزيد من العوملة

 . 1ت يف جمال التكنولوجيا واألسواقمن عوملة العمليا املزيد

 :العوملة املالية .2

تعاريف العوملة املالية فهناك من يرى أبهنا متثل االهتمام بزايدة لقد تعددت مفاهيم و  مفهوم العوملة املالية:.1.2
 " أبهنا الزايدة يف التجارة الدولية Alonso.G "، حيث يرى والتوزيع والتسويق للسلع واخلدمات تدويل اإلنتاج

، إال أن العديد من املفكرين يرون أبن قتصادي والتغريات التكنولوجية "دعمها التحرير االالروابط املالية اليت و 
ازدايد هذه احلركة بشكل كثيف خالل اآلخرين من ؤوس األموال يف أرجاء املعمورة و العوملة املالية تتجلى يف حركة ر 

 . 2 القرن العشرين

ى الصرف حد للمعلومات من خالل رفع الرقابة علتعترب العوملة املالية ظاهرة تشري إىل ظهور سوق مو 
، أي أهنا متثل االرتباط أو االتصال املتبادل بني خمتلف األسواق املالية بفضل تقنيات وجتانس اخلدمات املالية

رؤوس ، ابلتايل فهي تشري إىل ظهور سوق موحدة ليسمح متحركات اآلنية لرؤوس أموالهو ما اإلعالم اآليل، و 
 . 3من مث ميكن للشركات املتعددة اجلنسيات أن توظف أو تقرتض أموال دون حدود صعيد العاملي و أموال على ال

 أسباب العوملة املالية  .2.2

                                                           
 – 2551، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، سنة العوملة وضرورة تفعيل السياسة النقدية يف اجلزائررسول محيد، 1

 .13 – 11، ص ص: 2555
مداخلة  ،، النتائج واحللول (زمة املالية العاملية ) األسباباملالية على اجلهاز املصريف خالل األانعكاسات العوملة رايس مربوك، رايس عبد احلق ، 2

والتجارية  االقتصادية ، كلية العلومزائري يف األلفية الثالثة واقع ورهاانت املستقبل، جامعة الطارفمقدمة ضمن امللتقى الوطين األول حول االقتصاد اجل
 .5ص ،2511نوفمرب 21 – 25، يوم وعلوم التسيري

3
، 2511، مارس 3العدد جامعة الشلف، اجلزائر، جملة دفاتر اقتصادية،  ،سياسات االقتصادية يف ظل العوملة األسوا  املالية ،عيجويلخالد  

  .51ص
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غري مصرفية و  لقد شكل التنامي يف رأس املال املستخدم يف اخلدمات املصرفية :تطور الرأمسالية املاليةو  منو -
يف األصول املالية عن معدالت الربح  عدت األرابح املتعلقة ابالستثمارحيث تعجلة دفع قوية ملسرية العوملة املالية 

 . ققة يف قطاعات اإلنتاج احلقيقياحمل

، بعد أن ت رؤوس أموال الدولية موجة عارمةعرفت تدفقا:لية ع  استيعاب الفوائ  املاليةعجز األسوا  احمل -
ر أفضل ومعدالت عن فرص استثما ذلك حبثااملالية و ق احمللية عن استيعاب املدخرات والفوائض عجزت األسوا
نوع تهو تعاظم حجم هذه االستثمارات و  ،فإن اجلديدمن قدم ظاهرة االستثمار األجنيب على الرغمأرابح عالية و 

 . ل بعيدا عن حركة التجارة الدوليةاالستقالل النسيب لتحركات رؤوس األموااألدوات املالية املستخدمة و 

كة رؤوس املعلومات يف زايدة حر لتكنولوجي يف جماالت االتصاالت و لقد ساهم التقدم ا :نولوجيالتقدم التك -
على احلواجز املكانية  ، حيث مت التغلبروابط بني خمتلف األسواق املاليةيف زايدة ال، و األموال من سوق آلخر

 . السلكيةصاالت السلكية و التاالزمانية بني األسواق احمللية املختلفة املالية إضافة إىل اخنفاض تكلفة و 

 تستقطب األدوات املالية اجلديدة اليت عوملة املالية بربوز عدد هائل منارتبط ظهور ال:ظهور االخرتاعات املالية -
)أسهم             املتداولة يف األسواق العاملية التقليدية ذلك إىل جانب األدواتالعديد من املستثمرين و 

  .1 (وسندات

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل الثاين حول األزمة املالية الراهنة واملداخل املالية  ،حتدايت العوملة املاليةاملصارف اغإسالمية و شنايق صباح،  1
 .3، ص2555ماي  5 – 3يوم  ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي مخيس مليانة  ، واملصرفية
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 النظام اجلديد للتجارة العاملية  الثالث:ملبحث ا

دعائم أسس و  GATTالتجارة لها االتفاقية العامة للتعريفة و من قبأرست املنظمة العاملية للتجارة و لقد 
  كمية.سواء قيود كمية أو غري   عليها،حيث استهدفت حتريرها من القيود املفروضة  العاملية،النظام اجلديد للتجارة 

 تعريفها، ألغات،سنتطرق يف هذا املبحث إىل نشأة  OMCو GATTلإلملام بكل اجلوانب املتعلقة ب و 
 مهامها، أهدافها، للتجارة،جوالت التفاوض ابإلضافة إىل تعريف املنظمة العاملية مبادئ و  الوظائف، أهداف،

 .OMC و GATTالفرق بني اهليكل التنظيمي و  اتفاقياهتا،

  (GATTالتعريفة اجلمركية ) االتفاقية العامة للتجارة و : املطلب األول

أين كانت العديد من  بدأ التفكري جمددا يف حترير العالقات التجارية الدوليةبعد احلرب العاملية الثانية 
 التعريفة اجلمركية .على االتفاقية العامة للتجارة و  احملاوالت اليت توجت يف األخري ابلتوقيعاجملهودات و 

 نشأة ألغات : الفرع األول

االجتماعي التابع ملنظمة و  م نقطة البداية لنشأة ألغات حيث اجمللس االقتصادي6491كان مطلع سنة 
يف عاصمة بريطانيا عقدت الدورة األوىل ، و بحث تشكيالت التجارة الدوليةاألمم املتحدة قرارا بعقد مؤمتر دويل ل

م أما الدورة الثانية هلذه اللجنة فقد عقدت يف 6491للجنة التحضريية للمؤمتر الذي عقد يف أكتوبر من عام 
 . ت إىل إنشاء منظمة دولية للتجارةانتهم و 6491جنيف يف شهر أفريل إىل أكتوبر من عام 

اليت أبرمت يف )اجلات( و التجارة ابتفاقية العامة للتعريفة و  يعرفقد أسفرت هذه املفاوضات عن مولد ما و 
ها: دولة من بين 32كان عدد الدول اليت وافقت عليها يف البداية م و 6491العمل هبا ابتداء من عام بدأ م و 6491

 . 1ية ، هذه االتفاقية اليت حل حملها اآلن منظمة التجارة الدولالوالايت املتحدة األمريكية، فرنسا، إجنلرتا

ن هدف اجلات اقتصر التنمية نظرا ألات إىل عقد مؤمتر دويل للتجارة و دعت الدول النامية يف بداية الستين
الغري اجلمركية دون معاجلة مشاكل التنمية يف الدول ن طريق إزالة احلواجز اجلمركية و على حترير التجارة الدولية ع

                                                           
1
 .329 – 322: ص ص ،3001 سنة ، 6ط ، أسامة للنشر والتوزيع، عمان ، داراالقتصاد الدويلعثمان أبو حرب،  
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مت إضافة  64يف عام االعتبار مشاكل الدول النامية و  يف عني النامية مما دعا اجلات إىل مواءمة أحكامها لتضع
 .1التنمية بع إىل اتفاقية بعنوان التجارة و فصل را

 تعريف ألغات : الفرع الثاين

قية العامة للتعريفات اجلمركية االتفااليت تعين " GATTاجلات هي اختصار الشائع للعبارة االجنليزية 
 .generale Agreement on Tariffs and Trade  2" والتجارة

، فهي اتفاقية دولية متعددة األطراف لتبادل املزااي التفضيلية بني الدول األعضاء ومن املنظور االقتصادي
يطلق اليت  يطلق عليها القيود التعريفية والقيود الكمية و اليترة الدولية من القيود اجلمركية و الناجتة عن حترير التجا

إىل سياسات الزالت متثل حماولة من الدول األعضاء للعودة إن ألغات كانت و ابلتايل فالتعريفية، و عليها القيود غري 
 . ن التجارة الدولية هي حمرك للنمومن منطلق أحرية التجارة الدولية، و 

اليت كانت تقبل أما من منظور القانوين تعترب ألغات معاهدة دولية تنظم التجارة الدولية بني الدول 
عند انتهاء العمل  6449ووصلت يف أوائل  6491دولة عند توقيع عليها عام  32اليت كانت ام إليها و االنضم

  .3بدال منها مبراكش ابملغرب OMCبسكراترية ألغات مع التوقيع على إنشاء منظمة التجارة العاملية 

 مبادئ ألغات  :الفرع الثالث

مادة مت فيها طرح املبادئ األساسية  21يف األصل من  GATTالتجارة كون االتفاقية العامة للتعريفة و تت
 من أهم هذه املبادئ: خلق منافسة شرعية بني األمم و ت و لتحرير املبادال

ة منح كل األطراف التعاقد فورا وبال توجب املادة األوىل من اتفاقية ألغات ضرور : مبدأ الدولة األوىل ابلرعاية -1
قدة دون اءات اليت متنح ألي دولة أخرى سواء كانت متعاقدة أو غري متعااحلقوق واإلعفشروط مجيع املزااي و 

هذا معناه أن أي ميزة أو معاملة تفضيلية متنحها دولة منضمة لالتفاقية احلاجة إىل اتفاق جديد ودون مطالبة، و 

                                                           
 .196، ص3002، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، سنة املوسوعة اجلمركية، جمدي حممود حمب حافظ 1
، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة ، أطروحة دكتوراهللتجارة الدولية يف ظل العوملة االقتصاديةاجلديدة ، االجتاهات حشماوي حممد 2

 .633، ص3001اجلزائر، سنة 
3
االقتصادية جستري، كلية العلوم ، مذكرة ماحتدايت االنضمام للمنظمة العاملية للتجارة على القطاع املصريف اجلزائريآاثر و ، بن عيسى شافية 

  .2، ص3066 – 3060علوم التسيري، جامعة اجلزائر، سنة والتجارية و 



 الفصل الثاين التجارة الدولية يف إطار النظام االقتصادي العاملي اجلديد

 

83 
 

أ حتقيق املساواة يف اهلدف من هذا املبدل املوقعة على االتفاقية اجلات و إىل أي دولة أخرى يستفيد منها ابقي الدو 
 . 1املعاملة بني كل دولة حيث تتساوى مجيعها أمام ظروف املنافسة الدولية 

يعين أن تلتزم األطراف املتعاقدة أبن تعطي للسلعة املستوردة معاملة ال تقل امتيازا و  :مبدأ املعاملة الوطنية -2
 . 2  غريهاو الرسوم تتعلق ابلضرائب و ة حمليا فيما املنتجيت متنحها للسلعة املناظرة هلا و عن تلك ال

عي حلظر استخدام السية فقط عند املستوايت املنخفضة و عن طريق التعريفات اجلمرك :محاية الصناعة احمللية -3
 .3 هو ما يعين السعي جلعل السياسة التجارية شفافةالقيود الكمية و 

بسعر يقل عن قيمته املعتادة أقل من سعر بيعها هو قيام الدولة بتصدير منتج و  مبدأ عدم ممارسة اإلغراق: -4
 .4 احمللي أو أقل من تكاليف إنتاجها

 جولة أورغوايالفرع الرابع: 

جزاء يشتمل على يف بونتاديل أستا أبوروغواي برانجما من عدة أ 6411 الذي اعتمد يف سنة أنشأ اإلعالن
اعتمدت نتائجها ، و 6442انتهت املفاوضات يف و  جتارة السلع واخلدماتوالتخفيض و  املبادئ العامة والتجميد

دخلت اتفاقية منظمة و  6449رمسيا من جانب الدول املشرتكة يف جولة أورغواي يف مدينة مراكش ابملغرب يف 
ا ، ويف هذتجارية متعدد األطراف يف التاريخهي أمشل املفاوضات الو  ،64425يف  التجارة العاملية حيز التنفيذ 

يف دخول  املتقدمة نسبيا االلتزامات اليت ميليها االنفتاح التجاري يف مقابل حرية أكربالبلدان النامية و السياق قبلت 

                                                           
 .61 – 62: ص ص ،3002سنة   ،اإلسكندرية ،اجلامعية ، الداراآلاثر االقتصادية التفاقية اجلات، حممد حممد علي إبراهيم 1

2   OCDE , intégration des pays en développement dans le système commercial international , paris , 1992 , 

pp : 33-34 . 
جملة ، (OMC) إىل املنظمة العاملية للتجارة( GATT) التجارةاالتفاقية العامة حول التعريفة و املبادالت الدولية من ، زعباط عبد احلميد 3

  .10، ص3009سنة  ،2العدد اجلزائر، جامعة ورقلة، الباحث،
ري للعلوم االقتصادية ، جملة الغ، تطبيقات خمتارة مع الرتكيز على العراقسياسة اإلغراق وسبل دعم ومحاية اإلنتاج احمللي، نعمةنغم حسني  4

 .2، ص3069، سنة 2، العدد 1اجمللد  جامعة الكوفة، العراق، واإلدارية،
 العراق، ،اإلدارية واالقتصادية، جملة جامعة تكريت للعلوم العربيةعكاساهتا على االقتصادات انجولة أروغواي و ، أمحد العبيديهناد عبد الكرمي  5

 .  620ص ،3060سنة  ،61العدد ، 1اجمللد
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، بينما وافقت البلدان النامية األفقر على إتباع منهج متدرج يف اعتماد نفس القواعد غري أسواق البلدان الصناعية
 .  1التمييزية اليت تطبقها البلدان التجارية الكربى 

 (WTO): املنظمة العاملية للتجارة املطلب الثاين

أن هذه  ، ابعتبارمسرية العالقات التجارية الدوليةيعترب إنشاء املنظمة العاملية للتجارة حداث ابرزا يف 
ارة ر التجحتريللنظام االقتصادي العاملي اجلديد، األداة واآللية اجلديدة لتعميق العوملة و املؤسسة متثل الدعامة الثالثة 

 .يم اجلغرافية املختلفة يف العاملاألقالالدولية بني األقطار و 

 تعريف املنظمة العاملية للتجارة : الفرع األول

،كباقي ة من انحيتني املالية واإلدارية وغري خاضعة ملنظمة األمم املتحدةتعترب مؤسسة دولية مستقل
املية للتجارة اإلطار متثل املنظمة الع، و 2البنك الدويل خرى مثل الصندوق النقد الدويل و املنظمات الدولية األ
، ويشمل اختصاص واي، الذي حيتوي على مجيع االتفاقات اليت أسفرت عنها جولة أوروغالتنظيمي واملؤسسي

ة املنازعات بني الدول تسويستثمار وحقوق امللكية الفكرية و االنظمة اإلشراف على جتارة السلع واخلدمات و امل
، إنشاء منظمة التجارة العاملية مع لفعل تضمنت نتائج جولة أوروغوايابو  ،ومراجعة سياساهتم التجاريةاألعضاء 

على أن نتائج جولة أوروغواي ستدعم االقتصاد  6449أفريل  62قد أكد تصريح مراكش و  6442بداية عام 
اخيل عرب العامل أمجع، وعليه ميكن املدشغيل و التتفاعا كبريا يف حجم املبادالت واالستثمار و تضمن ار ، و العاملي

( اليت GATT( هي خليفة االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية والتجارة )OMCالقول أن منظمة التجارة العاملية )
 . 3ظهرت بعد احلرب العاملية الثانية 

 

 

                                                           
 .9، ص3001، سنة 21صندوق النقد الدويل، العدد  ،، جملة قضااي اقتصاديةإشراك البلدان الفقرية يف النظام التجاري العامليأسيمينا كامينيس،  1
، جملة العلوم املتوسطةعلى تنافسية املؤسسات الصغرية و  انعكاسات انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارةآاثر و ، الطاهرعبود زرقني، توايتية  2

 .694، ص3062، سنة 60العدد  جامعة املسيلة، اجلزائر، االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية،
، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم وحتدايت التنمية يف ظل التطورات العاملية الراهنةسياسة االستثمار يف اجلزائر عبد القادر اباب،  3

 . 601 – 601، ص ص: 3009 – 3002التسيري، جامعة اجلزائر، سنة 
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 أهداف املنظمة العاملية للتجارة : الفرع الثاين

لتوقيع عليها خالل جولة اإلشراف على تنفيذ مجيع االتفاقيات اليت مت اهتدف املنظمة العاملية للتجارة إىل 
 : 1 اليت هتدف من ورائها إىل، و أوروغواي

يف شبه منتدى أو اند من  م ذلك من خالل مجع الدول األعضاءيتو  :إجياد منتدى للمفاوضات التجارية -1
أن املؤمتر الوزاري جيتمع للقاءات دائمة، خاصة و حهم فرصة ، فهي بذلك متنجل البحث يف شىت األمور التجاريةأ

 . وض حول األمور املتعلقة ابلتجارةالتفاو  هو ما يسمح للدول بطرح انشغاالهتاعلى األقل، و  مرة كل سنتني

 املسامهة يف حتقيقع مستوى املعيشة للدول األعضاء و تسعى املنظمة العاملية للتجارة إىل رف :حتقيق التنمية -2
من  % 12يف املنظمة عن  خاصة الدول النامية اليت تزيد نسبة عدد أعضائهاالتنمية االقتصادية جلميع الدول، و 

هلذه الدول معاملة تفضيلية خاصة، فتمنحها مساعدات تقنية  ، حبيث املنظمة متنحجمموع الدول األعضاء
 .2تعفى الدول األقل منوا  من بعض أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العاملية والتزامات أقل تشددا من غريها، و 

مل تكن ألغات كافية لفض املنازعات بني الدول األعضاء اليت قد تنشأ :حل املنازعات بني الدول األعضاء -3
املشاكل كان من بسبب ات جولة أوروغواي نظرا لكثرهتا وتشعبها و اتفاقيبسبب االختالف حول تفسري أحكام و 

 . آللية يف منظمة التجارة العاملية، متثلت هذه انشاء آلية فعالة وذات قوة رادعةالضروري إ

، يل املعامالت التجارية بني الدولتلعب الشفافية دورا مهما يف تسه إجياد آلية تواصل بني دول األعضاء: -4
، لذلك تفرض معظم اتفاقيات منظمة التجارة راتيعات وتنوع القطاعات التجارية واالبتكاخاصة مع تعدد التشر 

 . ت العالقة بشؤون التجارة الدوليةاألحكام ذاطار غريها ابلتشريعات التجارية و على الدول األعضاء إخ العاملية

 

 

 

                                                           
  .31،  صنفس املرجع السابق، بن عيسى شافية 1
 .1، ص3066، اجلامعة األردنية، سنة الدول العربيةوانعكاساهتا على األردن و قضااي منظمة التجارة العاملية ، حسن خطاطبهليث حممود  2
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 مبادئ املنظمة العاملية للتجارة : الفرع الرابع

 : 1ميكن تلخيص مبادئ املنظمة العاملية للتجارة يف النقاط التالية

األعضاء  حيث تتعهد الدولة العضو يف املنظمة أبن متنح مجيع الدول :م التمييز يف املعامالت التجاريةعد -1
 . أو أي معامالت خاصة أخرى ، سواء يتعلق األمر بقيام احتادات مجركية أو مناطق حرةيف املنظمة نفس املزااي

عن طريق  الضرورة ميكن للدولة أن حتمي جتارهتا إذا اقتضت :ماية من لالل التعريفة اجلمركيةمبدأ احل -2
 .ءات تقييدية أخرى كالقيود الكمية، وليس إبجرالتعريفة اجلمركية

يها حتفيز سعلدول النامية يف التجارة الدولية، و ذلك لزايدة حصة او  :دأ إعطاء امتيازات للدول الناميةمب -3
 .للوصول إىل األسواق العاملية

كل عن طريق املفاوضات التجارية تعمل املنظمة على حل املشا  :املفاوضات التجاريةاملشاورات و  مبدأ -4
 .التجاري العاملي على أساس مجاعي ذلك لدعم النظامو 

رات احلكومية ذات اإلفصاح عن القرااف أعضاء املنظمة أبعمال الكشف و يقصد به اعرت و  :مبدأ الشفافية -5
 . لنظام التجاري متعدد األطرافسواء تعلق األمر ابقتصادايت الدول األعضاء أو ا ،الصلة ابلتجارة

 .ركية مرتفعة تضر ابلدول األعضاءال يتم فرض رسوم مج :بدأ االلتزام ابلتعريفة اجلمركيةم -6

 اهليكل التنظيمي للمنظمة : الفرع اخلامس

أجهزة متخصصة تتكفل و  ،االتفاقياتا مجيع يتضمن هذا اهليكل األجهزة العامة تشمل اختصاصاهت
    بتنظيم جمال معني من جماالت التجارة الدولية: 

 

                                                           
، 66عددال جامعة ورقلة، اجلزائر، ، جملة الباحث،ميزان مدفوعات اجلزائري يف ظل السعي لالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارةاجلوزي مجيلة،  1

 .331، ص3063سنة 
 



 الفصل الثاين التجارة الدولية يف إطار النظام االقتصادي العاملي اجلديد

 

87 
 

لوزاري، اجمللس العام، تشمل املؤمتر االيت نصت عليها اتفاقية مراكش و  هي تلك األجهزةو : األجهزة العامة. 1 
 .  1آلية مراجعة سياسات التجارةاألمانة، جهاز تسوية املنازعات و 

 للتجارة: هيكل املنظمة العاملية  2شكل رقم 

 
 .32، صنفس املرجع السابقبن عيسى شافية، املصدر: 

                                                           
، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية، جامعة ابتنة، اإلقليمية وحرية التجارة يف إطار املنظمة العاملية للتجارة التكتالت االقتصاديةآسيا الوايف،  1

 .13، ص: 3001 – 3001سنة 
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ويرأس جملس املنظمة ويتكون من وزراء التجارة يف الدول األعضاء وهو املصدر الرئيس  :املؤمتر الوزاري. 1.1
ويقوم بتشكيل جلان لتنفيذ املهام بناء على الختاذ القرارات اهلامة يف املسائل اليت تثريها اتفاقيات التجارة العاملية، 

 . 1هذه االتفاقية واالتفاقيات اخلاصة ابلتجارة و ترفع تقريرا إىل اجمللس العام الختاذ اإلجراء املناسب

يتألف من ممثلي الدول األعضاء، وجيتمع تسع مرات يف السنة على األقل، بل كلما دعت  :اجمللس العام. 2.1
يقوم اجمللس العام مبهام املؤمتر الوزاري خالل الفرتة اليت تفصل ين اجتماعاته، ويراقب هذا  احلاجة إىل ذلك، حيث

 .  2اجمللس السياسة التجارية للدول األعضاء 

ويرأسها األمني العام وحيدد املؤمتر الوزاري سلطاته وواجباته، ويقوم املدير العام بتعيني موظفي  :األمانة. 3.1
وإدارهتم يف مهامهم اإلدارية، وتتوىل األمانة العامة مسؤولية فرق التحكيم، وقد تعطي املشورة فيما األمانة العامة 

 . 3يتصل بتسوية املنازعات بناء على طلب األعضاء

هذا اجلهاز هو السلطة الوحيدة يف منظمة التجارة العاملية الذي يتوىل إنشاء فرق  جهاز تسوية املنازعات:. 4.1
حتكيم تقوم بتسوية املنازعات، ابإلضافة إىل ذلك فإنه حيدد كيفية تشكيل أعضاء هيئة احملكمني وكذلك 

وأيضا إمكانية  اختصاصاهتم وشروط مرجعية عملهم وكذلك اإلجراءات اليت يتخذوهنا والقرارات اليت تصدر عنهم،
االعرتاض على هذه القرارات وعملية استئنافها لدى هيئة االستئناف لتسوية املنازعات حيث القرار الصادر عنها 

 . 4هنائيا وأيضا ملزما

يعترب هذا اجلهاز من األجهزة الرئيسية يف املنظمة مت أتسيسه خالل  :آلية استعراض السياسات التجارية. 5.1
جولة األوروغواي، وترمي آلية مراجعة السياسات التجارية إىل املسامهة يف حتسني التزام مجيع األعضاء ابلقواعد 

علة على واألنظمة وااللتزامات اليت أقرت مبوجب اتفاقيات التجارة متعددة األطراف، وذلك ينعكس بصورة فا

                                                           
1
، 3062، ماي 01العدد  جامعة مخيس مليانة، اجلزائر، ، جملة االقتصاد اجلديد،مسار انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارةعبيدة سليمة،  

 .232ص

2
، مذكرة ماسرت،  أثر حترير التجارة العاملية للمنتجات الزراعية على القطاع الزراعي ) دراسة مناذج لبعض الدول املتقدمة والنامية( مسية قواوي، 

 .29، ص3062 – 3063، سنة العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة كلية
3
، ، رسالة ماجستري، معهد الدراسات والبحوث اإلمنائية، جامعة اخلرطوماالقتصادي العريب وأثره على التجارة اخلارجيةالتكامل عائشة إبراهيم عبيد،  

 .46، ص 3001سنة 
4
  – 3063، رسالة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة وهران، سنة آلية املنظمة العاملية للتجارة لتقييم السياسات التجاريةعبد الالوي خدجية،  

 .99 – 92: صص ، 3062
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هدف حترير التجارة الدولية ويوفر أكرب قدر ممكن من الشفافية فيما يتعلق ابلسياسات التجارية بني الدول 
 .1 األعضاء

من األجهزة  من أجل حتقيق مبدأ التخصيص وضعت اتفاقية "مراكش" نوعني: األجهزة املتخصصة .2
، أما النوع الثاين فيتمثل يف اللجان من القطاعات الس اليت ختتص بقطاع، يتمثل النوع األول يف اجملاملتخصصة

 ، وهي كالتايل:املختصة مبسائل حمددة وردت يف اتفاقية "مراكش"

، فمجلس اهتا حسب الضرورة للقيام مبهامهاتنعقد اجتماعوتعمل حتت إشراف اجمللس العام، و  :اجملالس. 1.2
 االتفاقية يف جمال جملس اخلدمات خيتص بسريو على سري االتفاقية يف جمال السلع، السلع خيتص ابإلشراف 

 . 2 جملس امللكية الفكرية خيتص ابإلشراف على سري االتفاقية يف جمال حقوق امللكية الفكريةاخلدمات ، و 

، تتكون من أربع جلان هي: 3وهي جلان متخصصة دائمة تشكل بواسطة اجمللس الوزاري اللجان الفرعية: .2.2
وتعىن بدراسة التجارة والبيئة، جلنة التجارة والتنمية اليت هتتم ابلعامل الثالث وابألخص الدول جلنة التجارة والبيئة 

األقل منوا، جلنة القيود املفروضة ألهداف ترتبط مبيزان املدفوعات وتقدم االستشارات ابلقيود اليت ترد على التجارة 
 . 4 واإلدارة وتشرف على املسائل الداخلية للمنظمةألهداف ترتبط مبيزان املدفوعات، وجلنة امليزانية واملالية 

 شروط االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة : الفرع السادس

 : 5أخرى شكلية ملية للتجارة إىل شروط موضوعية و تنقسم شروط االنضمام إىل املنظمة العا

 : العاملية للتجارةام إىل املنظمة على الدولة اليت تريد االنضم :الشروط املوضوعية . 1

                                                           
1
منظمة الدول املصدرة للنفط ) أوبك( دراسة قانونية يف إمكانية رفع التعارض بني ظمة التجارة العاملية و منمصلح الطراونة، ليلى لعبيدي مامني،  

 .304 – 301، ص ص: 3062،  سنة 6، ط األردن، دار وائل للنشر، إلتزمات الدول األعضاء يف املنظمتني
 .12ص:   ،نفس املرجع السابق الوايف،آسيا  2
3
، سلسلة دراسات اآلاثر احملتملة من انضمام السودان إىل منظمة التجارة العاملية على الصناعة املصرفيةصالح الدين الشيخ خضر وآخرون،  
 .61، ص3001السودان املركزي، سنة  البحوث، بنكو 
4
يف، علوم التسيري، جامعة سطجملة العلوم االقتصادية و  ) دراسة مسحية حتليلية(، العاملية نظام فض النزاعات يف منظمة التجارةأمحد ابلوايف،  

 .60، ص 3066، سنة 66اجلزائر، العدد 
 .331، نفس املرجع السابق، صميزان املدفوعات اجلزائري يف ظل السعي النضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة، مجيلةاجلوزي  5
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  وافقة هذا يعين امل، و 6449أفريل  62أن توافق على اإلعالن النهائي جلولة أوروغواي الذي صدر يف مراكش يف
 . على االتفاقيات امللحقة به

 انون املنظمة وقواعدها التجاريةتكييف التشريعات الداخلية وفقا لق . 
  بني الدول يف املعامالت التجاريةعدم التمييز . 
 فتح أسواقها أمام التجارة العاملية.  
  .تقدمي تنازالت جتارية ابلنسبة لوارداهتا من السلع الصناعية أو ختفيض رسومها اجلمركية 

 :ية للتجارة يف اإلجراءات التاليةتتمثل الشروط الشكلية لالنضمام إىل املنظمة العامل :الشروط الشكلية .2

  .تقدمي طلب إىل املدير العام للمنظمة العاملية للتجارة، يوزع على مجيع الدول األعضاء ابملنظمة 
  تكلف بدراسة مدى حتويله إىل جلنة جمموعة عمل العام للمنظمة ابلنظر يف الطلب و يقوم بعدها اجمللس

 توفرها لدى مقدم طلب االنضمام.مطابقة الشروط و 
  لتزام بقبول مجيع شروط املنظمةاالالدخول يف مفاوضات شاقة و . 
 ذلك بعد موافقة أغلبية األعضاء اليت تتمثل ر الوزاري الذي ينعقد كل سنتني و يتم قبول االنضمام خالل املؤمت

 .يف ثلثي أعضاء املنظمة على األقل

 املؤمترات الوزارية : الفرع السابع

 : 1تتمثل املؤمترات اخلاصة ابملنظمة العاملية للتجارة كالتايل 

  :م1996ديسمرب  13-8مؤمتر سنغافورة  .1

اري طلب من متثلت النتيجة الرئيسية هلذا االجتماع حسبما جاء يف إعالن سنغافورة يف أن املؤمتر الوز 
التفاعل بني السياسات التجارية، العالقة بني : منهاض قضااي التجارية اجلديدة و معاجلة بعجملس املنظمة دراسة و 

كذلك وضع خطة و  ،التجارة واالستثمار، الشفافية يف املشرتايت احلكومية، تسهيالت التجارة، التجارة والبيئة

                                                           
 ،21العدد  ،2اجمللد  ،ادرة عن املعهد العريب لإلحصاء والتخطيط، الكويت، جملة جسر التنمية الصاجلديد للتجارة العامليةالنظام ، أمحد كواز 1

  .62 – 62ص:  ،3009ديسمرب 
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، وفضالت عن ذلك وضع عدد كبري من املشاركني إعالان لدول النامية والدول األقل منواعمل لتحسني قدرات ا
 .ة يف املنتجات تكنولوجيا معلوماتاحلواجز اليت تعيق التجار بشأن ختفيض 

 : 1998ماي  22-18ر جنيف مؤمت .2

تصادف انعقاد هذا املؤمتر مع الذكرى السنوية اخلمسني إلنشاء النظام التجاري املتعدد األطراف إذ أن 
التجارة "اجلات" كانت قد اجلمركية و تفاق العام للتعريفات هي جمموعة االالسلف ملنظمة التجارة العاملية و املنظمة 

، وطلب املشاركون من اجمللس العام أن يعد برانمج عمل يتضمن توصيات تشمل تنفيذ 6491أنشأت يف عام 
 . مج عمل بشأن التجارة االلكرتونية، وطلب أيضا إعداد بران، إىل جانب مسائل أخرىأوروغواي اتفاقات جولة

  :1999ديسمرب  3 –نوفمرب  32مؤمتر سياتل  .3

، وأخفق املؤمتر يف التوصل إىل القرارات بشأن موضوعات خمتلفة تتعلق دولة 622شارك يف هذا املؤمتر حنو 
شة البلدان النامية ملناقعدم استعداد البلدان املتقدمة و  كان السبب يف ذلكجارة الدولية يف السلع واخلدمات، و ابلت

  .بعض املواضيع التجارية األخرى

 : 1 2221نوفمرب 14-9الدوحة  رمؤمت . 4

دولة ابإلضافة إىل  693عقد هذا املؤمتر ابلعاصمة القطرية الدوحة مبشاركة الدول األعضاء البالغ عددها 
روغواي حيث شهد املؤمتر فرد عن منظمات دولية، وقد واصل املؤمتر دعمه لتطبيق جولة أو  200حضور حوايل 

اعرتاضات خاصة يف جمال القطاع الزراعي، إذ طالبت الدول النامية رفع الدعم على املنتجات الزراعية خالفات و 
 العدة للتصدير واملنتجة يف الدول الصناعية، وفتح أسواقها للمنتجات الزراعية للدول النامية. 

  :2(  2223سبتمرب  14-12املكسيك ) –مؤمتر كانكون  . 5

                                                           
1
رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة  آاثر حترير املنتجات العاملية للمنتجات الزراعية يف الدول العربية،بن عمر األخضر،  

 . 20، ص3001 – 3001اجلزائر، سنة 
2
احلدود عرب إزاء التكتل التجاري العاملي ومنطقة التجارة، ) مقاربة وحتليل مستقبلي للقيود و ال،  عاطف اليف مرزوك، وجدان كاظم عبد احلميد 
، اجلمهورية اهتمامات الدول العربية –تحدايت الالفرص و  –نظمة التجارة العاملية م ،ملنظمة العربية للتنمية اإلداريةظمه ا، املؤمتر العريب السابع الذي تن(

 .2، ص3066أفريل  31 – 31اللبنانية، يومي 
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تنفيذ أهداف ، من أجل وضع خطة عمل ل3002مت اجتماع دول األعضاء يف كانكون ابملكسيك عام 
مع استمرار خالف ، خاصة ء يف إجناز أي تقدم يف املفاوضاتلكن مل تنجح دول األعضا، و جولة الدوحة للتنمية

 .حول ملف الزراعة

 أهم اتفاقيات املنظمة العاملية للتجارة : الفرع الثامن

 : يلي أهم االتفاقات املنظمة العاملية للتجارة يف ما تتمثل

  :اتفاقيات التجارة يف السلع . 1

من االتفاقيات منها  على العديد دولة 661اليت مت توقيعها من وثيقة اخلتامية جلولة أوروغواي و احتوت ال
اتفاقا  وهي االتفاقيات: الزراعة، املنسوجات واملالبس، العوائق  66، وتضم فاقيات اخلاصة ابلتجارة يف السلعاالت

، إجراءات غراق، مكافحة اإللتجارة، تقدير الرسوم اجلمركية، إجراءات االستثمار املتصلة ابالفنية  يف التجارة
 . 1، الوقاية قواعد املنشأ وإجراءات تراخيص االسترياد، الدعم، الفحص قبل الشحن

  :ق امللكية الفكريةاتفاقية حقو  . 2

وقد مشلت االتفاقية قواعد جديدة حلماية هذه ضمن اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العاملية، تستهدف 
زايدة مدة سرايهنا، وإلزام الدول املوقعة على االتفاقية تتمتع هبا حقوق امللكية الفكرية و زايدة درجة احلماية اليت 

دة للحماية وفرض العقوابت للخارجني عليها ومبوجب بنود االتفاق فامللكية تضمن تشريعتها الوطنية للقواعد اجلدي
الفكرية تشمل حقوق املؤلف، وبراءات االخرتاع، وخمتلف أنواع العالقات التجارية، والنماذج الطباعية، وحق 

 .2 مات السريةالنشر والتأليف واحلقوق املتصلة هبا، والتصاميم الصناعية واملؤشرات اجلغرافية ومحاية املعلو 

 

  :فاقية العامة للتجارة يف اخلدماتاالت. 3

                                                           
التفاقية منظمة التجارة االقتصادية القانونية و ، مؤمتر اجلوانب آاثر تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العاملية يف ظل جمال جتارة السلع، صفوت قابلحممد  1

  .6323ص ،3009أفريل  34، يوم وصناعة ديب، اإلمارات العربية املتحدةمركز البحوث االقتصادية وكلية الشريعة والقانون وغرفة التجارة  ،العاملية
2
، 6، طاألردنالتوزيع، ، دار احلامد للنشر و العريب املستقبلية يف االقتصادآليات العوملة االقتصادية وآاثرها هيفاء عبد الرمحن ايسني التكرييت،  

 .963، ص3060سنة
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 يف التفاق النهائية  جلولة أوروغواي، واليت تعين بتنظيم التجارةتعد االتفاقية وثيقة مهمة من واثئق ا
من خالل و  ،دمات وتؤمن الدخول إىل األسواقتضبط قواعد حترير التدرجيي لتجارة اخلقطاعات اخلدمات و 

كبري من ، كما يتوقع عدد  مل تشهدها جتارة اخلدمات من قبل ستشهد جتارة اخلدمات مجيعها دينامكيةاالتفاقية 
عشرين فصال موزعة يف تسعة و  تقع االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات بعد جولة أوروغوايأعضاء االتفاق، و 

 . 1مثانية مالحق جزءا و  61على 

 السلبية  للمنظمة العاملية للتجارة اآلاثر االجيابية و : الفرع التاسع

 :2 جيابيةاإل هاآاثر  .1

للدول األعضاء الشركاء حتقق مراجعة السياسات التجارية شفافية دائمة للتطورات يف السياسات التجارية  -
املنازعات إىل جهاز تسوية  ما ميكن الدول األعضاء من اللجوء،كيتيح فرصة هامة ملتخذي القرارات مماالتجاريني،

راءات ردعية يف حالة ، مع وجود آلية خاصة إلجتطبيق القواعد على كافة األطراف التجارية الذي حيقق جدية
 . عدم التنفيذ

تشجع إلغاء القيود الغري مجركية وختفيض القيود اجلمركية إىل دخول االستثمار األجنيب إىل البلد مبا ميتلكه من  -
متطورة اليت ستساعد ابلنهوض بربامج و سياسات تنمية جادة األمر الذي  خربات علمية وقدرات تكنولوجية

 . 3سيؤدي إىل زايدة الرتاكم الرأمسايل للبلد 

دول ، وهذا من خالل إجراءات املنظمة اليت تقضي إبلزام الية للنفاذ ألسواق الدول املتقدمةفرصة الدول النام -
للدول النامية لدعم قطاعاهتا اإلنتاجية من أجل الوصول إىل تنافسية ، وإعطاء الفرصة املتقدمة إبلغاء دعم منتجيها

  .تتيح إمكانية أكرب نسبيا لصادرات هذه الدول للنفاذ ألسواق الدول املتقدمة

  :1أاثرها السلبية  .2
                                                           

، سنة 3، العدد 32اجمللد  سوراي،  جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، ، جملةآفاق التجارة العربية يف اخلدمات، أجلاتس و حسني الفحل 1
 .632، ص3001

، ص 3069، أفريل 6العدد  اجلزائر، جامعة املدية، ، اجمللة اجلزائرية لالقتصاد واملالية،الشراكة الدولية على الفالحة اجلزائريةأثر بوعزيز عبد الرزاق،  2
 . 300  – 644ص: 

3
جملة ، (WTOالتجارة اخلارجية للعراق بني ضرورات التنويع االقتصادي وحتدايت االنضمام إىل )مروة خضري سلمان، حالوب كاظم معله،  

 .296، ص 3061، سنة 11، العدد 33لد اجمل، العراق، د، جامعة بغدااإلداريةالعلوم االقتصادية و 
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اد األسعار استري يف  ابلنسبة لإللغاء التدرجيي املقدم للمنتجني الزراعيني يف الدول الصناعية سيؤدي إىل زايدة  -
 . على معدالت التضخم لديهاو ، مما ينعكس سلبا على موازين مدفوعاهتا الغذاء ابلنسبة للدول النامية

جبودة أفضل مما من الدول املتقدمة بتكلفة أقل و  صعوبة تصدي الدول النامية ملنافسة املنتجات املستوردة -
 . الناشئةى الصناعات الوطنية خاصة سيكون له أاثرا سلبية عل

، وضعف منو اإليرادات الالزمة لتمويل خلزينات العامة يف الدول الناميةيؤدي خفض الرسوم اجلمركية إىل عجز ا -
، مما يؤدي إىل زايدة الضرائب، أو فرض ضرائب ورسوم جديدة على األفراد دةالنفقات العمومية املتزاي

 .  األسعارعل تكاليف اإلنتاج وعلى ، اليت تؤثر سلبا واملشروعات

منظمة التجارة التجارة احلرة العربية الكربى و  التناقض بني منطقةو : أوجه التوافق املطلب الثالث
 العاملية 

أوجه التوافق والتناقض بني منطقة التجارة احلرة العربية الكربى واملنظمة العاملية  أهم تتمثل
 :يلي للتجارة فيما

 أوجه التوافق الفرع األول:

لقد استند الربانمج على االستفادة من مبدأ الوارد يف الفصل السابع من اتفاقيات املنظمة التجارة العاملية 
اخلاص ابلدول النامية واملتعلق ابالندماج االقتصادي مع االلتزام ابلفرتة الزمنية اليت حددهتا منظمة التجارة العاملية 

ي عشر سنوات قابلة للتمديد لعامني آخرين، إضافة إىل إلقامة أي شكل من أشكال التكتل االقتصادي وه
  .2 اتفاقيات منظمة التجارة العامليةاعتماد الربانمج على األحكام الواردة يف 

  :3 أوجه التناقض الفرع الثاين:

                                                                                                                                                                                     
1
 .302 – 303بوعزيز عبد الرزاق، نفس املرجع السابق، ص ص:  

2
 العراق، تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، جامعة ، جملةالدور املستقبلي ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربىهيفاء عبد الرمحن ايسني التكرييت،  

 .  624، ص3066، سنة 33، العدد 1اجمللد 
، نفس املرجع السابق، مستقبل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف ظل التحدايت االقتصادية اإلقليمية والعامليةتوايت بني علي فاطمة،  3

    .649ص
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العربية الكربى ، على حني تطبق اتفاقية منطقة التجارة احلرة رة العاملية مبدأ التعامل ابملثلتطبق املنظمة التجا -
ة اخلاصة اجتاه على الرغم من أن منظمة التجارة العاملية تنفذ مبدأ املعاملة تفضيلية بشأن البلدان أقل منوا، و معامل

، غري أن هذه لدان ابلتكيف مع اتفاقية املنظمة، مبا يسمح للبة حمدودة فقط، فإن ذلك جيري لفرت أقل البلدان منوا
 . ى حتدد وفقا ملتطلبات كل دولة وأوضاعها االقتصاديةطقة التجارة احلرة العربية الكرب املعاملة اخلاصة يف سياق من

، فإن البلدان األعضاء يف منطقة التجارة احلرة العربية ة االحتكار يف ميدان التكنولوجياعلى حني حتيز املنظم -
 . يدان التكنولوجيا والبحث العلميالكربى تتعاون فيما بينها يف م

لكن يتواصل تطبيق مركية بتحويلها إىل رسوم مجركية، و منظمة التجارة العاملية بنجاح تطبيق احلواجز اجل أزالت -
ة اليت انضمت ابستثناء البلدان العربي 3001هذه احلواجز يف املنطقة حىت اتريخ إكمال تنفيذها أي حىت عام 

 . ابلفعل إىل املنظمة

أن و  3002اقيات الثنائية حبلول عام تنتهي التجارة من خالل االتف تقتضي قواعد منظمة التجارة العاملية أن -
، ما مل تكن هذه االتفاقيات التجارية انمجة عن منطقة جتارة احلرة أو نها مبدأ الدولة األوىل ابلرعايةيطبق بدال م

، جتيز عقد اتفاقيات ثنائيةكربى، لكن اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الو  ،حتاد اجلمركي بني الدول املعنيةاال
 .دد يف الربانمج التنفيذي للمنطقةبشرط أال تشمل مزااي جتاوز ما هو حم

 



 الفصل الثاين التجارة الدولية يف إطار النظام االقتصادي العاملي اجلديد

 

96 
 

 : ثاينالخالصة الفصل 

حية العالقات من ان تعترب التجارة الدولية جزء ال يتجزأ من علم االقتصاد هتتم بدراسة االقتصاد
رؤوس األموال ) املعامالت التجارية املتعلقة حبركة السلع واخلدمات و ، أي جبميع األنشطة االقتصادية الدولية

ابلغة تتمثل يف زايدة اإلنتاج وإشباع احلاجات والرغبات من خالل تبادل  ، كما للتجارة الدولية أمهية(االقتصادية 
ع الدول للخروج ال تقوم التجارة الدولية إال لعدة أسباب خاصة إذا كانت احلل الوحيد جلميالسلع واخلدمات، و 

تطورات حيث اعتمد كما شهدت نظرايت املفسرة للتجارة الدولية عدة  ، من حالة العزلة وحتقيق االكتفاء الذايت
كان اعتمادهم   ، أما اجليل الثاينالقيمة يف حتديد قيمة السلعة –ل اجليل األول ) الكالسيك (  على نظرية العم

يد رأس املال يف حتديد قيمة السلع كما اعتربت النظرايت احلديثة العامل التكنولوجي يف حتدعلى عنصري العمل و 
تعترب هذه ل إتباعها لسياسة جتارية معينة و من خال وتنظيم هذا القطاعجيه قد عمدت الدول إىل تو و ، قيمة السلعة

التدابي اليت تقوم هبا الدولة يف مجال واألدوات واإلجراءات و األساليب ة على أاها مجموعة من القواعد و األخي 
ارية يف إطار اقتصاد التجارة الدولية لتنظيم العائد من التعامل مع ابقي دول العامل، كما تتضمن السياسة التج

سني أحدمها يتعلق مبذهب احلرية واآلخر يتعلق مبذهب احلماية ولكل منهما مضمونه السوق مذهبني أسا
 .وحججه

من جانب آخر ميكن تعريف العوملة ابعتبارها سلسلة مرتابطة من الظواهر االقتصادية و تتضمن هذه 
التوزيع العابر للقارات لإلنتاج وظائفها، ونشر التكنولوجيا و أداء بعض انسحاب الدولة من و  األسواقالظواهر حترير 

والشركات املتعددة اجلنسيات، كما  املصنع من خالل االستثمار األجنيب املباشر و التكامل بني األسواق الرأمسالية 
دولية ات ، وقد مرت العوملة بعدة مراحل انتهت بظهور مؤسسللعوملة عدة خصائص وأسباب سامهت يف انتشارها

،وللعوملة لني رئيسيني مها عوملة اإلنتاج والعوملة املالية، كما عرفت العوملة االقتصادية شكمثل صندوق النقد الدويل
من جهة أخرى فقد أفرزت العوملة و  ،نها االستثمار األجنيب املباشر والشركات املتعددة اجلنسياتعدة أدوات من بي

قد أرست دعائم هذا النظام و على مبدأ احلرية التجارية كأساس هلذا النظام االقتصادية نظاما جتاراي عامليا يقوم 
التزامات على تنشئ حقوقا و  هي تعد مبثابة معاهدة دولية متعددة اإلطرافو  7491اتفاقية ألغات اليت ظهرت عام 

الت للمفاوضات اين جو ، ومنذ إنشائها أشرفت اجلات على مثاملتعاقدة اليت تسمى األطراففيها و  الدول األعضاء
آخر هذه اجلوالت ، حيث كانت اجلمركية والت على ختفيض احلواجزقد متخضت كل جولة من اجلالتجارية و 

 . 7441نظمة العاملية للتجارة سنة اليت مت إنشاء مبوجبها املجولة أوروغواي و 
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يف إطار تطبيق منطقة التجارة احلرة العربية الكربى  نيةيالب العربيةواقع التجارة  الثاين:املبحث 
   .منطقة التجارة احلرة العربية الكربى

ا سوف نتطرق يف هذا املبحث حول واقع التجارة العربية وذلك من خالل حتليل اإلحصائيات اخلاصة هب
 .البينيةالتجارة ه من جانبني التجارة اإلمجالية و كل هذا سيتم دراستاجتاهاهتا و ابإلضافة إىل اهليكل السلعي و 

 منطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف إطار تطبيق : واقع التجارة العربيةاألولاملطلب 

ع إن للمبادالت التجارية وسياساهتا دور مهم يف عملية التكامل بني دول األعضاء واملتمثلة يف جتارة السل
من  واخلدمات كما تعرب عن مستوى التكامل الذي وصلت إليه هذه الدول، وهذا ما سنتطرق إليه يف هذا املبحث

  الواقع الذي تعرفه التجارة العربية اإلمجالية والبينية.

 ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربى اإلمجاليةالتجارة العربية واقع  :الفرع األول

يرى بوضوح تذبذب  5062 – 5002خالل الفرتة  61رقم  التايل يف اجلدول العربيةإن املتأمل للتجارة 
 حجم التجارة العربية اإلمجالية هلذا التكتل حيث قمنا بتقسيم فرتة الدراسة إىل ثالث مراحل:

  :5002 – 5002 مرحلة مابني .1

أدت زايدة قيمة الصادرات النفطية العربية نتيجة يف ارتفاع أسعار النفط إىل زايدة قيمة الصادرات العربية 
لقد تقاربت ، و 5002مليار دوالر يف عام  6061.2إىل  5002مليار دوالر يف عام  229.1من حوايل اإلمجالية 

نسبة زايدة الصادرات اإلمجالية العربية مع نسبة زايدة الصادرات اإلمجالية العربية مع نسبة زايدة الصادرات العاملية 
عام  % 4.4وزن الصادرات العربية يف الصادرات العاملية من  ، األمر الذي أدى إىل تطور5002 – 5002خالل فرتة 

 . 5002عام  % 1.6إىل  5002

 5002مليار دوالر سنة  242.9أما ابلنسبة ألداء الواردات اإلمجالية العربية فقد سجلت زايدة من حوايل 
تراجع سعر صرف الدوالر زايدة وترية النشاط االقتصادي و  هذا بسبب، و 5002مليار دوالر سنة  119.1إىل 

، كما جنم ارتفاع وتكاليف االسترياد عار، مما أدى إىل ارتفاع أسبل معظم العمالت الرئيسية األخرىاألمريكي مقا
لقد تقاربت نسبة زايدة الواردات العربية توردة للنفط، و أسعار النفط اخلام زايدة قيمة واردات الدول العربية املس
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، األمر الذي إىل تطور وزن الواردات العربية 5002 – 5002اإلمجالية مع نسبة زايدة الواردات العاملية خالل فرتة 
 . 5002سنة  % 4 إىل 5002سنة  % 2واردات العاملية من يف ال

  (ابملليار دوالر)ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربىيوضح التجارة العربية اإلمجالية : 11جدول رقم 

 5002 5001 5002 5002 5002 5010 5011 5015 5012 
 1212.2 1251.2 1122.2 211.2 222.2 1021.2 221.1 122.6 222.1 صادرات عربية 
 226.1 251.2 261.2 115.1 102.2 112.1 222.2 601.6 262.2 واردات عربية 

 0.5- 10.6 21.6 52.2 21.2- 22.5 2.2 22 22.2 تغري سنوي للصادرات 

 2.2 11.2 15 2 2.2- 52 21.6 55 50.2 تغري السنوي للواردات

 2 2.5 1.2 1 2.2 1.2 2.2 2.2 6.6   من الصادرات العاملية %

 6.1 6.6 6 6.2 6.2 6 2.2 2.2 2 العاملية  الواردات من  %

 . 5064، 5062 ،5065، 5066، 5060،  5009، تقرير التجارة اخلارجية العربية للسنوات صندوق النقد العريب: الفصل الثامن :املصدر

  :5015 – 5002 مرحلة مابني.5

تراجعا ملحوظا عام  شهدت التجارة العربية اإلمجالية املاليةعات السلبية لألزمة االقتصادية و نتيجة للتب
تراجع يف قيمة مليار دوالر و  622.6لتبلغ  % 26.6حيث تراجعت قيمة الصادرات اإلمجالية بنسبة تغري ، 5009

بتايل تراجع وزن ذا بسبب تراجع الطلب على البرتول، و كل هو  %9.2الواردات اإلمجالية العربية بنسبة تغري 
ذلك و  %4.2زايدة وزن الواردات للواردات العاملية بنسبة قدرهاو  %2.9ادرات يف الصادرات العاملية بنسبة الص

  اخلارج.بسبب ارتفاع أبسعار املنتجات املستورد من 

حيث بلغت حوايل متأثرة ابرتفاع أسعار الطاقة العاملية  5009ارتفعت الصادرات اإلمجالية العربية بعد سنة 
،  5066مقارنة بسنة  %60.4متأثرة ابرتفاع أسعار الطاقة العاملية أي بنسبة منو  5065مليار دوالر عام  6256.9

 . 5066يف %1.2مقابل  % 6.5كما ارتفع وزن الصادرات العربية يف الصادرات العاملية لتصل إىل 

فبلغت قيمتها  5066مقارنة بسنة  % 66.2أما ابلنسبة للواردات العربية اإلمجالية فقد سجلت زايدة بنسبة 
 إىلقد ارتفعت حصة الواردات العربية يف الواردات العاملية بصورة طفيفة لتصل ، و 5065مليار دوالر سنة  251.2

 . 5066مقارنة بسنة  5065يف سنة  % 4.4
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 : 5012 – 5015 مرحلة. 2

مليار  6269.6لتبلغ  5062سنة حيث تظهر اإلحصائيات خالل هذه الفرتة اخنفاض يف الصادرات العربية 
بب تراجع أسعار النفط كان ذلك بس، و 5062مليار دوالر سنة  6256.9مقارنة مع  % 0.5دوالر بنسبة تغري 

، واليت تعد الشريك التجاري الرئيسي ملعظم الدول العربية أما لنشاط االقتصادي يف منطقة اليوروضعف االعاملية و 
 . 5065مقارنة بسنة  % 2.2بنسبة زايدة مليار دوالر و  264.6الواردات فقد عرفت ارتفاع بقيمة 

 يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكربى التجارة البينية العربيةواقع  الفرع الثاين:

حققت منوا جيدا أبن قيمة التجارة البينية العربية  66رقم  التايل املوضحة يف اجلدول تشري التقديرات األولية
تصبح مليار دوالر لتتطور و  42.6حيث سجلت الصادرات البينية العربية ما قيمته  5002 – 5002خالل الفرتة 

 5062 – 5002خالل فرتة  اتطورا، أما خبصوص الواردات هي األخرى سجلت 5062مليار دوالر سنة  665.9
 .5062مليار دوالر سنة  664.2تصبح لتنمو و  5002مليار دوالر سنة  44حيث بلغت ما قيمته 

بالمليار  في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  يوضح التجارة العربية البينية: 71جدول رقم 
 دوالر 

 5012 5015 5011 5010 5002 5002 5002 5001 5002 سنوات 
 115.2 110.6 102.1 22.2 22.5 100.2 20.1 22.2 62.1 صادرات بينية 
 116.2 102.1 22.1 22.2 22.1 20.2 16.2 22.6 66 واردات بينية 

 5.2 2.1 6.2 15.2 12- 65.2 50.6 51.1 22.6 السنوي للصادرات البينية تغري
 1.2 2.1 12.2 12.2 12.2- 60.1 51.1 50.2 22.2 تغري السنوي للواردات البينية 

 2.1 2.6 2.1 10.2 11.2 2.2 2.2 2.2 2.2    من الصادرات اإلمجالية  %

 12.1 12 12.2 12.2 15.1 12.2 15.1 12.5 15.1 من الواردات اإلمجالية     %
 .5064، 5062، 5065، 5066، 5060، 5009، للسنوات: رير التجارة اخلارجية العربيةاتق، صندوق النقد العريب، الفصل الثامن :املصدر

فقد أدى إىل زايدة حصة الصادرات  66اجلدول رقم  خبصوص مسامهة التجارة البينية يف التجارة اإلمجاليةو 
قد حصل نفس األمر فيما ، و 5002يف عام  % 9.2إىل  5002سنة  % 2.2إمجايل الصادرات العربية من  البينية يف

سنة  % 62.2 إىل 5002سنة  %65.1من يتعلق ابلواردات البينية العربية يف الواردات العربية اإلمجالية حيث ارتفعت 
5002. 
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حيث أدى ذلك إىل اخنفاض يف  5009االقتصادية العاملية على حجم التجارة سنة أثرت األزمة املالية و 
اخنفاض يف الواردات البينية بنسبة مليار دوالر و  26.5لتبلغ  5002مقارنة بسنة  % 62الصادرات البينية بنسبة 

، أما خبصوص وزن الصادرات البينية يف الصادرات اإلمجالية مليار دوالر 62.1لتبلغ  5002مقارنة بسنة  % 62.9
  .5002مقارنة بسنة  % 65.6اخنفاض يف الواردات إىل تيجة تراجع الصادرات اإلمجالية و ن % 66.9فقد ارتفعت إىل 

لتبلغ  5062سنة  % 5.2بنسبة  البينية الصادرات اخنفاضثباهتا أدى ذلك إىل يف أسعار النفط و  الخنفاضنتيجة 
، أما مليار دوالر 664.2لتبلغ  5065نة مقارنة بس % 62.6بنسبة  البينية ارتفاع يف الوارداتمليار دوالر و  665.9

ابلنسبة ، و 5065مقارنة بسنة  5062سنة  % 2.1إىل  ارتفعتخبصوص وزن التجارة البينية يف التجارة اإلمجالية فقد 
 .5065مقارنة بسنة   5062سنة  % 62.6لوزن الواردات البينية يف الواردات اإلمجالية العربية فقد ارتفعت إىل 

قة التجارة يف إطار منط اخلدمات جتارةو  لتجارة العربيةااجتاهات ، اهليكل السلعي: الثاين املطلب
 .احلرة العربية الكربى

، واجتاهات التجارة اإلمجالية والبينية تجارة العربيةالسنحاول يف هذا املطلب التطرق إىل هيكل 
  .العربية

 .يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكربى العربيةاهليكل السلعي للتجارة  الفرع األول:

 يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكربى اهليكل السلعي للتجارة اإلمجالية .1

 62رقم  التايل املوضحة يف اجلدول تشري اإلحصائيات اخلاصة ابهليكل السلعي للصادرات العربية اإلمجالية
 62.6لينخفض إىل  5065سنة  % 61.1أن الوقود املعدين يشكل احلصة األكرب يف الصادرات العربية بنسبة بلغت 

 إىل 5065سنة  % 62.9نتيجة اخنفاض أسعار البرتول مما أدى إىل ارتفاع نسبة املصنوعات من  5062سنة  %
، حيث ارتفعت  لتلك اجملموعة السلعيةع املكونة ، وذلك كمحصلة لزايدة حصص معظم السل5062سنة  % 69.2

مجالية لتصبح نسبها معدات نقل يف الصادرات العربية اإليائية، مصنوعات أساسية، آالت و كل من املواد الكيم
 5062يف عام  % 2.5أما السلع الزراعية فقد ارتفعت حصتها لتبلغ  % 5.1، %2.2، %2.2، % 6.2: على التوايل

 .5065سنة  % 4.9مقارنة ب 
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ذلك بنسبة بلغت و ضمن اهليكل السلعي  األوىلأما ابلنسبة للواردات فقد احتلت املصنوعات املرتبة 
معدات نقل و  من ضمنها جاءت اآلالتو  % 15.2اليت بلغت  5065بتغري طفيف جدا مقارنة بسنة و  % 15.6

 9.6د الكيمياوية بنسبة فاملوا % 66.1تلتها مصنوعات األساسية بنسبة  % 52.1احلصة األكرب فيها حيث بلغت 

 5065سنة  % 69.9مقارنة ب  % 50.6إىل، أما ابلنسبة للسلع الزراعية فقد احتلت املرتبة الثانية اليت ارتفعت  %
 .5065سنة  % 61.6 مقارنة ب % 61.4املعدن اليت كان ارتفاعها طفيف حيث بلغت نسبة مث الوقود و 

للفرتة  يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكربى الواردات العربية اإلمجالية: اهليكل السلعي للصادرات و 12اجلدول رقم 
5015 – 5012  

 الواردات السلعية اإلمجالية  الصادرات السلعية اإلمجالية  
 5012 5015 5012 5015 السنوات السلع

 61.4 61.6 62.6 61.1 الوقود و املعادن  
 50.6 69.9 2.5 4.9 السلع الزراعية 
 6.2 6.5 6.6 5.6 سلع غري مصنفة 

 15.6 15.2 69.2 62.9 مصنوعات
 9.6 9.2 6.2 1 املواد الكيماوية 
 66.1 61.2 2.2 2.2 مصنوعات أساسية

 52.1 59.2 2.2 2.6 آالت و معدات نقل 
 6.4 6.5 5.1 2 مصنوعات أخرى 

 .5064، 5062 :الفصل الثامن، لسنيت ،رير التجارة اخلارجية العربيةاتق، صندوق النقد العريب املصدر:

 اهليكل السلعي للتجارة البينية  .5

أن نسبة املصنوعات تشكل احلصة األكرب  إىل 69رقم  التايل يف اجلدولتشري اإلحصائيات املوضحة 
بينما تراجعت حصة  5062سنة  % 41.5تصبح لتنخفض و  5065سنة  % 46.2للتجارة البينية حيث بلغت نسبة 
كل هذا انعكس ابإلجياب على ، و 5062سنة  % 51.5إىل  5065سنة  % 56.6الوقود املعدين هي األخرى من 

كان سبب هذا ، و 5065سنة  % 62.9مقارنة ب  % 50.9تصبح نسبتها ادرات الزراعية البينية لرتتفع و حصة الص
األمين اليت وحالة عدم االستقرار السياسي و  ،واخنفاض كمياهتاسية إىل تراجع أسعار احملروقات االخنفاض بصفة أسا

 . مثل سوراي األخريةخالل السنوات تشهدها بعض الدول 
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أما ابلنسبة هليكل الواردات فاملعروف أن الواردات البينية العربية هي نفسها الصادرات العربية البينية إال أنه 
نه فوارق بني التصنيف األمر الذي ينتج عطفيف انجتة عن اختالف التسجيل والرتتيب و  هناك اختالف إحصائي

  الواردات.األرقام الصادرات و 

للفرتة  يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكربى الواردات العربية البينية: اهليكل السلعي للصادرات و 12اجلدول رقم 
5015 – 5012  

 الواردات السلعية البينية  البينية  الصادرات السلعية  
 5012 5015 5012 5015 السنوات السلع

 22.6 22.2 51.5 56.6 الوقود و املعادن  
 61.6 62.6 50.9 62.9 السلع الزراعية 
 4.6 4.9 1.6 1.6 سلع غري مصنفة 

 44.2 44.6 41.5 46.2 مصنوعات
 65.2 62.1 60.6 65 املواد الكيماوية 

 62.1 66.40 61.2 62.6 أساسية مصنوعات
 60.2 60 60 60 آالت و معدات نقل 
 2.4 4.9 1.6 6.5 مصنوعات أخرى 

 .نفس املرجع السابق، التجارة اخلارجية العربية، الفصل الثامن، صندوق النقد العريب املصدر:

 .يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكربى  العربيةاجتاهات التجارة  :الفرع الثاين

  اإلمجاليةاجتاهات التجارة العربية  .1

تباطؤ ة العاملية كرتاجع أسعار النفط و أتثرت التجارة العربية اإلمجالية بتداعيات التحوالت االقتصادي
 .اهات التجارة العربية اإلمجاليةمعدالت منو الطلب العاملي على اجت

دول آسيا يعتربان أهم الشركاء إىل أن االحتاد األورويب و  50رقم  التايل البياانت املوضحة يف اجلدول تشري
اليت و  % 62.2التجاريني للدول العربية حيث بلغت حصة الصادرات الدول العربية إىل االحتاد األورويب بنسبة 

اخنفضت حصة و  5065سنة  % 52.2مقارنة ب  % 59.5ارتفاع حصة دول آسيا إىل و  % 62.5تراجعت إىل 
كما بقيت حصة الياابن اثبتة على حاهلا   5062سنة  % 1.2إىل  5065سنة  % 2.6الوالايت املتحدة األمريكية من 

اخنفاض حصة الدول العربية و  5062سنة  % 2.6إىل  5065سنة  % 2.1تراجع حصة الصني من و  % 60.2بنسبة 
 . 5065سنة  % 2.6مقارنة ب  5062سنة  % 2.1بشكل طفيف حيث بلغت 
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 (%)اجتاهات التجارة العربية إىل أهم الشركاء التجاريني : 50 اجلدول رقم

 الواردات  الصادرات  
 5012 5015 5012 5015 السنوات الشركاء

 62.6 62.4 2.1 2.6 الدول العربية
 52.5 51.2 62.5 62.2 االحتاد األورويب 

 2.2 2.6 1.2 2.6 والايت املتحدة األمريكية 
 2.2 2.9 60.2 60.2 الياابن 
 62.6 65.6 2.6 2.1 الصني 

 66.6 66.6 59.5 52.2 ابقي دول آسيا 
 61.4 66 52.6 51.1 ابقي دول العامل 

 .5064،  5062لسنيت  ةرير السنويا، التقبرانمج متويل التجارة اخلارجية  املصدر :

الواردات العربية اجتاه الشركاء التجاريني فقد ارتفعت يف معظم املصادر الرئيسية هلا حيث ارتفعت  أما
 % 52.5، الوالايت املتحدة األمريكية اىل% 52.5 إىل 5062حصة االحتاد األورويب من الواردات العربية سنة 

اخنفضت حصة الدول و  % 66.6كما بقيت حصة دول آسيا اثبتة بنسبة  % 62.6الصني و  % 2.2الياابن بو 
 .5065سنة  % 62.4مقارنة ب  % 62.6العربية فأصبحت 
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  5010اجتاهات التجارة البينية العربية سنة  .5

  5010: الرتكز اجلغرايف يف الصادرات البينية العربية سنة 51جدول رقم 

 صادرات الدولة البينية 

 النسبة املؤوية  الصادرات إىل  الدولة 
  %26 العراق  األردن
 % 45 ليبيا تونس 

  % 56 اجلزائر
 % 24 تونس  اجلزائر 

 % 69 املغرب
  % 24 اإلمارات  السودان 
 % 26 اإلمارات  الصومال 

 % 69 اليمن 
 % 62 سوراي  العراق 

 % 62 األردن 
 % 62 اإلمارات  سلطنة عمان 

 % 24 اإلمارات  قطر 
 % 66 عمان 

 % 42 اإلمارات  اليمن 
 % 56 السعودية 

انعكاسات منطقة التجارة احلرة العربية الكربى على ، العريب لتنمية الصادرات الصناعيةاالحتاد نظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين و امل املصدر :
 .2، ص5065أكتوبر  61 – 62البينية العربية، مجهورية مصر العربية، يومي، املائدة املستديرة حول تعزيز وتنمية التجارة تنمية التجارة العربية البينية

 : نالحظ ما يلي 56رقم  من خالل اجلدول

 .% 26تركز صادرات األردن إىل الدول العربية يف العراق بنسبة  -
  الرتتيب.على  %56و % 45اجلزائر بنسبة الدول العربية يف كل من ليبيا و  تركز صادرات تونس إىل -
 .%69املغرب  بنسبة و  % 24اجلزائر يف كل من تونس بنسبة  تركز صادرات -
ل من أما صادرات الصومال فرتكزت يف ك % 24تركز صادرات السودان إىل الدول العربية يف اإلمارات بنسبة  -

 على التوايل.  %69و % 26اليمن بنسبة اإلمارات العربية املتحدة و 
  .% 62األردن بنسبة و  % 62صادرات العراق البينية يف كل من سوراي بنسبة  تركز -
  .% 62تركزت صادرات سلطنة عمان يف اإلمارات بنسبة  -
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  التوايل.على  % 66و % 24عمان بنسبة و  اإلماراتتركزت صادرات قطر يف كل من  -
 . على التوايل % 56و % 49السعودية بنسبة ينية فرتكزت يف كل من اإلمارات و أما صادرات اليمن الب -

  5010: الرتكز اجلغرايف يف الواردات البينية العربية سنة  55جدول رقم 
 واردات الدولة البينية 

 النسبة املؤوية  الواردات من  الدولة 
 % 21 السعودية  األردن

 % 26 السعودية البحرين 
 % 40 اجلزائر تونس

 % 22 اإلمارات  السعودية  
 % 16 جيبويت الصومال 
 % 60 سوراي  العراق 
 % 26 اإلمارات  قطر 

  % 59 السعودية
 % 65 اإلمارات  سلطنة عمان

 % 40 السعودية  الكويت
 
 ليبيا

 % 24 تونس
 % 26 مصر

 % 52 الكويت
 % 24 السعودية  مصر

 % 52 الكويت
 % 44 السعودية املغرب

 % 66 اإلمارات موريتانيا
 % 42 اإلمارات  اليمن

 .2، صالعريب لتنمية الصادرات الصناعية، نفس املرجع السابقاالحتاد نظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين و امل :املصدر

فقد تركزت واردات األردن إىل الدول العربية يف السعودية  55املوضحة يف اجلدول رقم  ابلنسبة للوارداتو 
وواردات  % 40البينية يف اجلزائر بنسبة وواردات تونس  % 26وواردات البحرين يف السعودية بنسبة  % 21بنسبة 

 60وواردات العراق يف سوراي بنسبة  % 16وواردات الصومال يف جيبويت بنسبة  % 22السعودية يف اإلمارات بنسبة 

على التوايل وواردات سلطنة عمان يف  % 59و  % 26السعودية بنسبة وواردات قطر يف كل من اإلمارات و  %
أما واردات ليبيا البينية فرتكزت يف كل من ، % 40وواردات الكويت يف السعودية بنسبة  % 65اإلمارات بنسبة 

زت وارداهتا يف كل من ، ابلنسبة لدولة مصر فرتك% 52الكويت بنسبة و  % 26مصر بنسبة و  % 24تونس بنسبة 
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وواردات  % 44تركزت واردات املغرب يف السعودية بنسبة و  على التوايل % 54و % 24الكويت بنسبة السعودية و 
 .% 42وواردات اليمن يف اإلمارات بنسبة  % 66موريتانيا يف اإلمارات بنسبة 

 .قة التجارة احلرة العربية الكربىيف إطار منط : التجارة اخلدميةالثالثالفرع 

اقتصادايت الدول العربية حيث يساهم يف كفاءة كافة القطاعات يلعب قطاع اخلدمات دورا هاما يف 
االقتصادية كما تربز مسامهته يف الناتج احملي اإلمجايل وتشغيل العمالة، وتشري نظرايت التنمية إىل انتقال الدول من 

ذي يعكس أمهية القطاع الزراعي والصناعي إىل االقتصاد اخلدمي كلما ارتفع مستوى التنمية ابلدولة وهو األمر ال
، وعلى الرغم من ارتفاع قطاع اخلدمات ليس فقط للنمو االقتصادي للدولة ولكن أيضا لتحفيز عملية التنمية

الصادرات اخلدمية العاملية إال أن نصيب الدول العربية من إمجايل التجارة العاملية يف اخلدمات ال يزال منخفض 
على تلك الدول حتفيز جتارة اخلدمات لديها لالستفادة من بشكل عام، وهو األمر الذي جيعل من الضروري 

 . 1االجتاه العاملي احلايل

 :ة اإلمجاليةيالتجارة اخلدم. 1

 (ابملليار دوالر): إمجايل الصادرات اخلدمية العربية 52اجلدول رقم 

 %معدل التغري 5015 5011 5010 5002 5002 
 0.56- 662.2 665.2 661.4 606.2 662.2 الصادرات اإلمجالية
 62.06 4.246 4.562 2.242 2.496 2.241 الصادرات العاملية

 - 5.16 5.12 2.02 2.02 5.91 من الصادرات العاملية %
، 5062سنة  ، العدد الفصلي الثاين، أفريلملف خاص التجارة اخلارجية العربية مؤشرات األداء والتطوراملؤسسة العربية لضمان االستثمار،  املصدر:

 .62ص

من إمجايل الصادرات العربية للسلع  % 6.2 متثل الصادرات اخلدمية منو بنسبة 52يف اجلدول رقم 
أي من  % 0.56بنسبة تغري  5065 – 5002حيث تراجعت بشكل طفيف بني عامي  5065واخلدمات لعام 

كما تراجع وزن الصادرات العربية اخلدمية   5065مليار دوالر سنة  662.2إىل  5002مليار دوالر سنة  662.2
 .5065سنة  % 5.16إىل  5002سنة  % 5.91ابلنسبة للصادرات العاملية خالل الفرتة من 

                                                           
1
، املؤمتر السنوي الثامن حول منظمة التجارة العاملية واهتمامات الدول العربية، القاهرة، مفاوضات التجارة يف اخلدمات بني الدول العربيةدينا حممود،  

 .5، ص5065يونيو 51 – 54العربية،  مجهورية مصر
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 (ابملليار دوالر)اخلدمية العربية  واردات: إمجايل ال56اجلدول رقم 

 %معدل التغري 5015 5011 5010 5002 5002 
 69.26 522 561.5 696 669.5 692 الواردات اإلمجالية
 62.06 4.601 4.052 2.160 2.522 2.122 الواردات العاملية

 - 2.12 2.26 2.41 2.42 2.26 من الواردات العاملية%
 .64املؤسسة العربية لضمان االستثمار،  نفس املرجع السابق، ص املصدر:

 5065 – 5002خالل الفرتة  % 69.2فقد شهدت الواردات اخلدمية منوا بنسبة تغري  54أما يف اجلدول رقم 
، كما زاد وزن الواردات العربية ابلنسبة 5065مليار دوالر سنة  522إىل  5002مليار دوالر سنة  692أي من 

 .5065سنة  % 2.12إىل  5002سنة  % 2.26للواردات العاملية خالل الفرتة من 

 :اخلدمياهليكل  . 5

 5011التجارة اخلدمية العربية حسب السلع ابلنسبة املؤوية لعام : صادرات وواردات 52اجلدول رقم 

 الواردات الصادرات 
 42.1  52.1 خدمات النقل
 59.6 42.9 خدمات الصفر

 59.6 52.2 خدمات جتارية أخرى
 .61، 62 ص: املؤسسة العربية لضمان االستثمار،  نفس املرجع السابق، ص املصدر:

من إمجايل  % 42.9تصدرت خدمات سفر يف املرتبة األوىل بنسبة بلغت  52من خالل اجلدول رقم 
 .% 52.2وخدمات جتارية أخرى ابلنسبة  % 52.1الصادرات اخلدمية العربية تليها خدمات النقل بنسبة 

تليها خدمات  % 42.1أما على مستوى الواردات فتصدرت خدمات النقل يف املرتبة األوىل بنسبة بلغت 
 .% 51.6مث خدمات السفر بنسبة  % 59.6بنسبة بلغت جتارية أخرى 

 يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكربىالسياحة البينية العربية  .2

 مقومات دول منطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف اجلانب السياحي .1.2

متثل السياحة مصدرا مهما من مصادر الدخل الوطين للعديد من الدول العربية، فهي متثل أحد أهم 
مكوانت الصادرات اخلدمية وأحد أهم األنشطة اليت تساهم بفعالية يف زايدة إرادات النقد األجنيب ابإلضافة إىل 
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ومتتلك  ،ء بشكل مباشر أو غري مباشرالتشابك القائم بينها وبني جممل األنشطة االقتصادية واالجتماعية سوا
، ومن دون  1الدول العربية مقومات عدة تضمن هلا يف حالة حسن استغالهلا تنشيط قطاع السياحة العربية وتنميته

 : 2كثرة الدخول يف التفاصيل فالوطن العريب يتوافر على مقومات سياحية عدة، تتمثل

، ءا، إضافة إىل وجود مناطق جافة وأخرى ذات مناخ رطبدافئ شتاطق طبيعية ذات مناخ معتدل صيفا و منا -
 وذلك على امتداد مساحة الوطن العريب الكبرية.

والقصبة  األردنوحدائق اببل يف العراق ومدينة تدمر يف سوراي والبرتاء يف  األهراماتية عريقة مثل خيمناطق اتر  -
 يف اجلزائر 

برز أمزارات دينية، وتشكل السياحة قدرا كبريا من دخل عدد من البلدان العربية، ومن و أماكن ودور عبادة  -
يف فلسطني  األقصىاملعامل السياحية الدينية، املسجد احلرام واملسجد النبوي يف اململكة العربية السعودية، واملسجد 

 حلسن الثاين يف املغرب.  ومسجد اني، وجامعة القروييف مصر وجامع بين أمية يف سوراي األزهروجامع 
معامل حضارية وسياحية أخرى منتشرة يف معظم الدول العربية مثل املرافق السياحية املتطورة يف أبو ظيب وديب  -

بدولة اإلمارات العربية املتحدة والكويت وشرم الشيخ والغردقة يف مصر، وفاس ومراكش وأغادير يف املغرب وجرش 
  لبنان مثل بعلبك وصيدا وكذلك املدن السياحية السورية. يف األردن واملدن السياحية يف

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ،62العدد  ،2اجمللد  ، جامعة املوصل، العراق،، جملة كلية العلوم اإلسالميةاالقتصادي العريب وحتديد آلياتهقياس التكامل عبد املالك بضياف،  1

  .60ص، 5064سنة 
2
العربية  اإلمارات مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاجتية، ،إسرتاجتيةة ) العقبات واحللول(، جملة رؤى يفيصل شياد، تنمية السياحة العربية البين 

 .62ص، 5064ة، أفريل داملتح
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 واقع السياحة البينية يف منطقة التجارة احلرة العربية الكربى: .5.2
 (الوحدة: ألف سائح)  5011 – 5002السياحة البينية العربية بني عامي : 51اجلدول رقم 

 5011 5002 5002 5002 الدولة
 5056 5002 5640 6246 األردن
 4605 - 2116 4661 البحرين
 5206 5922 5120 5211 تونس
 220 562 665 626 اجلزائر
 - 1050 2100 5209 سوراي
 521 206 216 162 عمان
 294 - 292 212 قطر
 204 995 404 426 لبنان
 5066 5609 6910 6152 مصر
 446 214 90 62 املغرب

 64662 60651 6251 2242 السعودية
 256 266 510 545 اليمن

 62ص نفس املرجع السابق،فيصل شياد، 
من خالل  ،5066 – 5002السياحة البينة العربية ألهم الدول العربية خالل فرتة  51 يوضح اجلدول رقم

يف الدول العربية إال أهنا شهدت تذبذاب يف بعض  5066و 5002اجلدول نالحظ ارتفاع يف عدد السياح بني فرتة 
، 5066 – 5009أمنية وسياسية خاصة خالل فرتة  السنوات خالل هذه الفرتة نتيجة دخول بعض الدول يف أزمات

 : 1أما على  مستوى القطري فنالحظ ما يلي

 5066نالحظ أن اململكة العربية السعودية أتيت يف املرتبة األوىل من حيث عدد السائحني العرب، إذ بلغ عددهم 
والسبب األول هو السياحة الدينية للقيام ابلعمرة  %60مليون سائح عريب، ابلنسبة املؤوية تعادل  64ما يفوق 

حرين يف املرتبة الثانية من حيث عدد السائحني العرب وزايرة األماكن املقدسة والقيام بفريضة احلج، وجاءت الب
ولعل أكثرهم من السعودية حبكم وجود الطريق  % 62بنسبة تقرب من  5066ماليني سائح عريب عام  4بواقع 

الرابط بينهما لتسهيل احلركة والتنقل، بينما مل يتم ترتيب اإلمارات ضمن املراتب األوىل ألن أغلب السياح الزائرين 
واملغرب من أقل الوجهات  مارات من دول وجنسيات خمتلفة وال يقتصرون على العرب فقط، وتعد عمان وقطرلإل

على التوايل، وهذا رمبا  ألف سائح 446ألفا و 294ألفا، و 521السياحية العربية، حيث بلغ عدد السائحني العرب 

                                                           
 .64صنفس املرجع السابق، فيصل شياد،  1
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ألسباب عدة ن منها: عدم معرفة السائح العريب مبا تتوافر عليه هذه الدول من خدمات ومنتجعات سياحية 
  .ضعف عمل اهليئات السياحية احمللية لتنشيط السياحة بني الدول العربية إىلإضافة 

 خمتارة ةواقع التجارة البينية يف التجارة اإلمجالية ابلنسبة لتكتالت اقتصادي املطلب الثالث:

التطرق إىل واقع التجارة البينية يف التجارة اإلمجالية لتكتالت هذا املطلب  يف سنحاول
 اقتصادية خمتارة من أجل مقارنتها مع منطقة التجارة احلرة العربية الكربى.

مليون ) 5002ة يف التجارة اإلمجالية لتجمعات اقتصادية خمتارة لعام ي: مسامهة التجارة البين52اجلدول رقم 

 (دوالر، ونسب مؤوية

احلصة يف الصادرات  الواردات البينية الصادرات البينية التجمعات
 (%اإلمجالية )

احلصة يف الواردات 
 ( (%اإلمجالية

نسبة التجارة البينية 
%)) 

 9.6 66.6 2.2 66.2 21.2 منطقة التجارة احلرة العربية الكربى
 1.6 1.5 1 61 26 جملس التعاون اخلليجي

 12.42 12.2 16.4 2992 2992 االحتاد األورويب

 61.6 66.6 62.6 44 45 رابطة دول املريكوسور

 54.92 54.4 52.2 559 525 رابطة دول اآلسيان

سنة ، جمموعة طالل أبو غزالة لالستشارات، ( 5010 – 1222تكلفة التجارة العربية البينية دراسة تطبيقية للفرتة ) طالل أبو غزالة،  املصدر:
 .52، ص5064

نالحظ أن نسبة التجارة العربية البينية يف إطار تطبيق منطقة التجارة احلرة  56رقم من خالل اجلدول 
العربية الكربى هي األدىن مقارنة ابلتكتالت االقتصادية العاملية األخرى، فبالنسبة لإلحتاد األورويب بلغت نسبة 

أما رابطة دول  ،%12.2ونسبة الواردات البينية من إمجايل الواردات  %16.4الصادرات البينية من إمجايل الصادرات 
ونسبة الواردات البينة من إمجايل الواردات  %52.2اآلسيان بلغت نسبة الصادرات البينة من إمجايل الصادرات 

بة ونس %62.6، وابلنسبة لرابطة دول املريكوسور بلغت حصة الصادرات البينية من إمجايل الصادرات 54.4%
 .%66.6الواردات البينة من إمجايل الواردات 

 مما سبق نستخلص أهم النقاط الرئيسية التالية: 

 .تشكل أسعار الطاقة عنصرا مهما للتحكم يف حجم التجارة العربية اإلمجالية 
  سواء ابلنسبة للصادرات أو الواردات اخلارجية.  دول آسيا الشركاء التجاريني الرئيسينييعترب االحتاد األورويب و 
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  إال أن  5002ابلرغم من إلغاء كافة الرسوم اجلمركية والغري اجلمركية وإلغاء الضرائب وذلك ابتداء من سنة
 .% 60 – 9التجارة البينية العربية إىل التجارة اإلمجالية ما زالت ضعيفة وهي يف حدود 

  الواردات البينية.كرب من الصادرات و عادن احلصة األامليشكل الوقود و 
 يته بني الدول املتجاورة جغرافياالتبادل التجاري البيين يتم غالب. 
 واملؤسساتية بني الدول العربية مل تتطور التجارة البينية مبا يتناسب مع البىن التشريعية . 
  إلمجالية كما للتجارة العربية اجتارة اخلدمات شهدت منوا ملحوظا إال أهنا تبقى متثل نسبة ضئيلة ابلنسبة

 الصفر العنصر الرئيسي فيها.يشكل خدمات النقل و 
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 قة التجارة احلرة العربية الكربىقات اليت تواجهها منطو عامل املبحث الثالث:

إىل جانب التحدايت اليت تواجه منطقة التجارة احلرة العربية الكربى هناك مجلة من املعوقات اليت حالت 
، ورفعها إىل املستوى الذي كان ينتظر أن حترزه اجلهود ةييف تنمية التجارة العربية البيندون إحراز تقدم ملموس 

وسنحاول يف هذا املبحث ابلتحديد التطرق إىل أهم املعوقات اليت تواجهها منطقة  املبذولة ألجل ذلك 
مثلة يف معوقات سياسية واقتصادية، معوقات ضريبية واألمن الغذائي التجارة احلرة العربية واملت

 ة.يالعربية البينومعوقات يف التجارة 

 املطلب األول: معوقات سياسية واقتصادية

حتول دون تفعيل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى تتمثل فيما مازالت  هناك العديد من املعوقات اليت
 يلي:

 قات سياسية و معالفرع األول: 

 :1ميكن إمجال املعوقات السياسية اليت تقف عثرة يف مسار منطقة التجارة احلرة العربية الكربى كاآليت 

القرار السياسي يف الدول العربية وهو ما انعكس بشكل مباشر على العالقات  االختالف يف أساليب صناعة -
كة يتم تبنيها ضمن النظم والسياسات االقتصادية، حيث مل تتمكن الدول العربية من االتفاق على سياسة مشت 

حتددها جمموعة من املتغريات الداخلية واخلارجية  هباالوطنية املختلفة، ومرد ذلك أن كل دولة تتبىن سياسة خاصة 
 اليت تعنيها وحدها. 

التكامل  فشل جهود إىلاليت أدت  األسباباستخدام النفوذ السياسي للدول العربية يف عالقتها البينية، أحد  -
ة مالية مثال أو االقتصادي العريب، حيث كانت بعض الدول تستخدم هذا املتغري ضد الدول اليت حتتاج ملساعد

 لدعم سياسي، توخيا لتحقيق أهداف عديدة تعود عليها ابلنفع سواء اقتصادي أو سياسي.

                                                           
1
، رسالة ماجستري، كلية احلقوق، األطروحات النظرية واملرجعية القانونية ) جتارب وحتدايت(التكامل االقتصادي العريب على ضوء خليفة موراد،  

 .141 – 145 – 141، ص ص ص: 5002-5002جامعة ابتنة، سنة 
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يف ترتيبات جتارية، مثال: تفضيلية السياسية الصادقة على مستوى القيادات العربية للدخول  اإلرادةعدم توافر  -
لتحرير التجارة البينية، إما لعدم اقتناع هذه القيادات جبدوى التكامل االقتصادي العريب، أو تفاداي للتكلفة اليت 

 تتحملها من جراء تبنيه.

ىل مقاطعة تداخل األهداف السياسية مع القرارات االقتصادية، ففي حالة الدول العربية كثريا ما تلجأ مثال إ -
الكامل ابملعاهدات  االقتصادية كأسلوب لتحقيق أهداف سياسية، ومثل هذه األمور تلعب دورا معرقال لاللتزام

 االتفاقيات اليت يتم إبرامها خبصوص التكامل االقتصادي العريب. و 

  قات اقتصاديةو معالفرع الثاين: 

إىل جانب املعوقات ذات الصيغة السياسية، فإن الدول العربية ال تزال تواجه بعض املشاكل األساسية، 
حماوالت التكامل االقتصادي، وال تزال بدرجة أو أبخرى اليت أعاقت العديد من جتارب و ذات الصبغة االقتصادية 

 :1لعل من أهم ما يذكر هبذا الشأن ما يليتعوق مسرية وتقدم األداء ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربى، و 

على مستوى التشريعي والتنظيمي واإلداري املالية بني الدول العربية وخباصة تباين واختالف النظم االقتصادية و  -
ري عمليات التجارة على مؤسساهتا اليت جتقراراهتا وإجراءاهتا و املؤسسي، حيث أن كل دولة عربية هلا قوانينها و و 

 من املتوقع أن يكون هذا االختالف أحد احملددات لنمو التجارة البينية.و أساسها، 

من اخلارج، ووضع ميزانية نقدية حتدد فيها املواد املستوردة،  دتلجأ بعض الدول العربية إىل ختطيط االستريا -
وقيمتها ابلنقد األجنيب، وذلك حسب األولوايت اليت تضعها الدولة يف حدود املتاح من النقد األجنيب، وقد ينتج 

ية النقدية عن هذا منع أو تقييد استرياد بعض املواد اليت تصدراها دول أعضاء أخرى بسبب عدم إدراجها يف امليزان
 للدولة العضو املستورد.

 . 2 قتصادات العربية من مشكلة البطالة وتشوه سوق العرض والطلب على العمالةمعاانت معظم اإل -

                                                           
1
 – 22، ص ص: 5001ديسمرب، اخلرطوم، تقرير متابعة األداء ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف اجملال الزراعياملنظمة العربية للتنمية الزراعية،  

26 . 
2
عمل مقدمة ورقة  ،التعاون االقتصادي والتجاري العريب بني إفريقيا والعامل العريب بني حتدايت الواقع وفرص بناء املستقبلسامي حممد الصياغي،  

 .6، ص5015اململكة املغربية، سنة  الصناعة يف إفريقيا والعامل العريب، الرابط ،الجتماع غرف التجارة و 
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تركز غالبية اخلطط والسياسات الزراعية القطرية على حتقيق االكتفاء الذايت القطري، األمر الذي أدى إىل متاثل  -
لتخصص يف ضوء زراعية وازدواجية األمناط التنموية الزراعية، وهو ما يعين غياب مبدأ اوتشابه األمناط اإلنتاجية ال

ذلك إىل عدم االستخدام األمثل للموارد، بل وإهدارها خاصة املوارد املياه وابلتايل اخنفاض يؤدي املزااي النسبية، و 
إىل ذلك متاثل طبيعة اهلياكل االقتصادية العائد منها وكذلك اخنفض اإلنتاجية واإلنتاج وابلتايل الصادرات، يضاف 

الزراعية السائدة يف املنطقة العربية وحمدودية القاعدة اإلنتاجية الزراعية للدول العربية بوجه عام، حيث الزالت 
تعتمد معظم الدول العربية بصورة أساسية على تصدير السلع األولية، وهذه من مشاكل اليت تعوق فعالية أداء 

 جارة احلرة. اتفاقية الت

أن تعمل بعض الدول العربية على  إىل األنشطةالزراعية للعديد من  اإلنتاجيةأدى اختالف هياكل التكلفة  -
حلمايتها، ومن العوامل اليت تساهم يف اختالف  اإلداريةاالجتاه للقيود األنشطة ذات التكلفة املرتفعة، و محاية 

الوسيطة من العامل األولية و هياكل التكلفة من دولة عربية ألخرى هو اختالف الرسوم اجلمركية على استرياد املواد 
 الذي قاد بعض الدول العربية األمرالضرائب احمللية، املالية و  األعباءاختالف التشريعات و  إىل ابإلضافةاخلارجي، 

 .يام منطقة التجارة العربية احلرةاحلماية ابلرغم من خمالفة ذلك للقرارات املنفذة لق إجراءاتبين  إىل

ضعف االستثمارات العربية البينية مع ختلف البىن التحتية األساسية من نقل وخدمات وختلف اهلياكل التسويقية  -
 .1 ةيتجارة العربية البينهذا ابإلضافة إىل عدم وجود التمويل بشكل الكايف لتمويل ال

 تعترب الدول العربية املوقعة على اتفاقيات حترير التجارة الدولية ملزمة بتنفيذ نصوص اتفاقيات اجلات لتحرير -
على فتات الصناعية و  إن كان ذلك مبعدالت أقل من الدولو  النقدية،و  اإلداريةتلك التجارة من القيود الكمية و 

االلتزام رمبا بدرجة أكرب منها فيما خيص منطقة سياسات تتسم ابلشفافية والوضوح و عة بذلك أطول نسبيا، متب
، ومن املتوقع تبعا لذلك أن تكون هناك آاثرا اجيابية على حجم التجارة البينية للدول املشاركة التجارة احلرة العربية

 يف اتفاقية الدولية أهم من نظريهتا على الصعيد اإلقليمي العريب.

املصدرة من البلدان العربية مقارنة مع الصادرات املماثلة من بلدان العامل األخرى، لقوة التنافسية للسلع ضعف ا -
 من حيث املواصفات الفنية الدولية املعتمدة.

                                                           
1
حول حتسني كفاءة التجارة الزراعية العربية يف ظل قيام منطقة التجارة احلرة العربية الكربى  اإلقليميةورشة العمل املنظمة العربية للتنمية الزراعية،  

 . 44، ص 5002/  15/  6 – 2، الدوحة، دولة قطر، ومنظمة التجارة العاملية
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نوعية الفوائض العربية الزراعية، فمعظم الدول العربية دوال مستوردة للغذاء، والفوائض اليت ميكن ضعف كمية و  -
صدير ال تتعدى جمموعة من السلع املتشاهبة مثل اخلضر والفاكهة، وذات نوعية ال ميكنها املنافسة مع ما توفرها للت

 هو متاح من دول أخرى غري عربية. 

النشاطات االقتصادية  ضعف القطاع اخلاص واعتماده على شركات صغرية، مقابل اتساع القطاع العام يف -
 الكربى واإلستاجتية.

املستوى التكنولوجي الذي تتم به العملية اإلنتاجية خاصة يف القطاع الزراعي، مما يؤدي إىل خفض اخنفاض  -
كما ال يزال اعتماد العملية اإلنتاجية للمحاصيل الزراعية على وسائل تقليدية قدمية يف اجناز  اإلنتاج واإلنتاجية،

والفرز والتعبئة والنقل والتخزين والتربيد عمليات ما بعد احلصاد خاصة فيما يتعلق بعمليات اجلمع والقطف 
 التوزيع.التجهيز و و 

ربى بعض التكاليف واألعباء نتيجة لعملية حترير التجارة، فإىل كيتتب على إنشاء منطقة التجارة احلرة العربية ال -
لعربية غري النفطية، جانب األثر املايل املباشر الخنفاض حصيلة اجلمارك، واليت متثل مصدرا أساسيا إلرادات الدول ا

إثر إلغاء احلماية، ب حترير التجارة أاثرا سلبية حقيقية تتمثل يف عجز بعض الصناعات عن مواجهة املنافسة حيص
وتواجد نفس األنشطة والصناعات، فإن إزالة احلواجز  حيث أنه نتيجة لتشابه اهلياكل، اإلنتاجية يف الدول العربية،

اإلضرار ابملنشآت األقل كفاءة واليت سوف تعجز عن منافسة منتجات املنشأ األكثر  اجلمركية ال بد وأن تؤدي إىل 
 كفاءة. 

 ضريبية واألمن الغذائيالقات و عامل: الثايناملطلب 
سنحاول التطرق يف هذا املطلب إىل أهم معوقات منطقة التجارة احلرة العربية الكربى واملتمثلة يف معوقات 

 .ضريبية واألمن الغذائي

 ضريبية العوقات املالفرع األول: 
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تلجأ بعض الدول األعضاء يف املنطقة إىل ممارسة التمييز الضرييب من خالل االستمرار يف فرض الضرائب 

 : 1 والرسوم ذات األثر املماثل على السلع العربية املستوردة وهناك بصورة عامة ثالثة أنواع هلذه الضرائب والرسوم

هو عبارة عن ضرائب ورسوم استرياد تفرض على السلع املستوردة ذات املنشأ العريب وال تفرض النوع األول:  -
على السلع املماثلة املنتجة حمليا مما يعين محاية إضافية لصاحل السلع الوطنية يف وجه منافسة مثيالهتا املنتجة يف 

 البلدان العربية األخرى األعضاء يف املنطقة. 

مثل يف فرض رسوم وضرائب حملية على السلع املستوردة وحنصر قصدان هنا ابلسلع ذات املنشأ ويت النوع الثاين: -
 العريب مبعدالت أو قيم أعلى من تلك املفروضة على السلع الوطنية املماثلة. 

أ يتمثل يف رسوم اخلدمات اليت تفرض يف صورة نسبة مؤوية من قيمة السلعة املستوردة ذات املنش النوع الثالث: -
العريب واليت قد تكون تصاعدية يف بعض احلاالت علما أن هذا الرسم جيب أن يكون حمددا أو مطابقا حبيث 

 يغطي التكلفة الفعلية للخدمة حىت ال تتولد عنه آاثر محائية لصاحل السلع املنتجة حمليا.

  األمن الغذائيالفرع الثاين: 

مجيع األوقات بفرص احلصول، من انحيتني املادية يتحقق األمن الغذائي عندما يتمتع البشر كافة يف 
واالقتصادية على أغذية كافية، سليمة ومغذية تليب حاجاهتم الطاقوية وتناسب أذواقهم الغذائية ليعيشوا حياة 

وميثل ارتفاع أسعار الغذاء يف األسواق العاملية حتداي أساسيا للبالد العربية، بسبب تعثر عوامل  ،2صحية ونشطة
أمهها تراكم إمهال القطاعات الزراعية والسياسات اليت حتايب االستثمار فيها وارتفاع معدالت اهلدر يف املوارد عديدة 

والزحف العمراين، إىل جانب تسارع معدالت النمو السكاين، وحمدودية املياه العذبة واألراضي القابلة للزراعة، 
ويلعب غياب السياسات الزراعية  ،من األسواق العاملية واالعتماد الشديد على استرياد االحتياجات من الغذاء

والغذائية املناسبة دورا أساسيا يف تفاقم مشكلة األمن الغذائي، مما جيعل املنطقة العربية واحدة من أكثر مناطق 
قلقة العامل حساسية جتاه التقلبات يف أسعار، وعلى عكس مجيع بقية مناطق العامل، شهدت املنطقة العربية زايدة م

                                                           
، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، املركز أثر اتفاقية التعاون والشراكة حلى حجم التجارة العربية البينيةالعالية شرع،  1

 .141، ص5011 – 5010اجلامعي غرداية، سنة 
2
، امللتقى الغذائي يف اجلزائر من خالل الربامج التنموية األمنترشيد استغالل العقار الفالحي ودوره يف سد الفجوة الغذائية وحتقيق رزقي ليندة،  

 54/  51التحدايت االقتصادية الدولية، جامعة شلف، اجلزائر، يوم يف ضوء املتغريات و  الغذائي يف الوطن العريب األمنالدويل التاسع حول استدامة 
 .5، ص5014نوفمرب 
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إىل  1995 -1990  مليون للفتة 11يف عدد األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية، واليت ارتفعت من متوسط 

 . 1 5015 – 5010مليون للفتة  52متوسط بلغ 

 قات يف التجارة العربية البينيةو معاملطلب الثالث: 

التجارة العربية البينة يف  وسنحاول يف هذا املطلب ابلتحديد التطرق إىل دوافع ومتطلبات تنمية
إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكربى وذلك نظرا ألمهيتها يف البحث مث الدخول يف املعوقات اليت 
تواجهها التجارة العربية البينة والتفصيل فيها من خالل فرعني، الفرع األول معوقات مجركية وغري 

 من اجلانب الصناعي والزراعي. مجركية، والفرع الثاين معوقات التجارة البينة

يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية  ةيمتطلبات تنمية التجارة العربية البينالفرع األول: دوافع و 
  الكربى

 . دوافع تطوير التجارة العربية البينية يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكربى1

 . الدوافع اخلارجية: 1.1

ة اليت فرزها النظام االقتصادي الدويل اجلديد حتت مسمى العوملة وتتمثل يف ما وهي األسباب اخلارجي
 : 2يلي

 بروز ظاهرة التكتالت اإلقليمية: -1

شهدت العقود املاضية قيام العديد من التكتالت االقتصادية اإلقليمية اليت أخذت صورا وأشكاال جديدة بني  
الدول املتقدمة والدول النامية يف سبيل حتقيق املزيد من التكامل السياسي وزايدة القدرة على املساومات يف 

كل تكتل اقتصادي كبري يضاهي التكتالت االقتصادية املفوضات الدولية ولذلك فإن املنطقة العربية وابعتبارها تش

                                                           
1
تقرير حول االقتصاد العريب بني التحدايت املرحلة اجلديدة والعقبات املتجذرة ما هي االحتاد العام لغرف اجلارة والصناعة والزراعة للبالد العربية،  

 .16، ص5011، دائرة البحوث االقتصادية، أكتوبر ؟ 5112 مرتكزات اإلصالح واآلفاق حىت عام 
2
علوم التسيري، املركز  ةالتجاريجستري، كلية العلوم االقتصادية و ، رسالة ماالشراكة على حجم التجارة العربية البينيةأثر التعاون و العالية الشرع،  

 .  124 – 121ص:  ، ص5011 – 5010اجلامعي بغرداية، سنة 
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الدولية الكربى وحبكم موقعها اجلغرايف ستكون من بني جمموعات الدول النامية األكثر أتثرا بتطورات االحتاد 
 األورويب ابعتبارها الشريك التجاري األول له.

 توسع أنشطة الشركات املتعددة اجلنسيات  -5

اجلنسيات ابستحواذها على جمموعة من اخلصائص وقدرات التأثري الكبرية على توجهات الشركات املتعددة متيزت 
االقتصاد العاملي، وابلرغم من املسامهات اإلنتاجية واخلدمية العديدة اليت تقدمها هذه الشركات يف كل اجملاالت إال 

، ويؤثر دخول الشركات املتعددة 1ةأن اترخيها معلوم مبمارسات مستها األساسية االستغالل خاصة يف الدول النامي
اجلنسيات سلبا على الشركات احمللية، من خالل تعريضها إىل مشاكل يف تصريف منتجاهتا، فضال، على ضعف 
قدرهتا على االبتكار مما يضطرها إىل الزوال أو االكتفاء بشرائح سوقية حمدودة ومهملة من قبل الشركات املتعددة 

ت األجنبية إىل الدول النامية على أهنا مصدر للمواد األولية اخلام ومن مث تعمل على اجلنسيات، كما تنظر الشركا
استنزاف مواردها وطاقاهتا، فضال أهنا تعد ابلنسبة هلا سوق رائجة لتصريف منتجاهتا املصنفة مما يؤدي دون أدىن 

 .2 الناميةشك إىل ظهور حاالت االحتكار والتالعب ابألسعار داخل األسواق احمللية للدول 

 العاملية احلادة: تاألزما -3

امتدت آاثر األزمة إىل التدفقات التجارية العربية من خالل عدة عوامل حملية وخارجية، فقد أدى انكماش الطلب 
، ومن املتوقع 3العاملي على النفط والتاجع يف أسعاره العاملية إىل اخنفاض حاد يف الصادرات النفطية للدول العربية

 .4 تتأثر سلبا هبذه األزمة مبا يشمل مرافق التجارة من موانئ وقنوات مائيةأن 

 

 

                                                           
1
 ، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصاديةة اجلنسيات، حالة قطاع البرتولمظاهر العوملة من خالل نشاط الشركات العاملية املتعددبوبكر بعداش،  
 .90، ص5010 – 5009التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، سنة و 
2
، جملة دراسات اقتصادية، جامعة قسنطينة، تدويل أعمال الشركات املتعددة اجلنسيات بني املكاسب واملخاطر على الدول الناميةشوقي جباري،  

 .64ص 5014، سنة 1العدداجلزائر، 
3
، دراسات اقتصادية، صندوق النقد العريب، العاملية األزمةمتويلها وضمان ائتمان الصادرات يف أعقاب التجارة الدولية والعربية و مجال الدين زروق،  

 .56، ص 5011العربية املتحدة، سنة  اإلمارات
4
املالية الدولية  األزمة، امللتقى الدويل حول االقتصادية على اقتصادايت العربيةاملالية و  األزمةاثر وانعكاسات آولد حممد عيسى حممد حممود،  
 .2ص ،5009أكتوبر  51/  50علوم التسيري، جامعة سطيف، اجلزائر، املية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية و احلوكمة العو 
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 الداخلية:  ع. الدواف5.1

 : 1 وهي األسباب اليت حتدث على مستوى الداخلي وميكن ذكرها على النحو التايل

ازدايد الوعي العريب أبمهية تنمية التجارة العربية البينية، ذلك ألهنا تعترب مرحلة البداية للتكامل االقتصادي العريب  -
الذي ميكن من بناء اقتصادايت عربية تنتج ألسواق الوطن العريب، هبذا يتم حتقيق االكتفاء الذايت العريب يف كافة 

 اجملاالت. 

العريب البينية إىل تسويق الفوائض اإلنتاجية، وكذلك زايدة التوظيف العمالة العربية بني  يؤدي االهتمام ابلتجارة -
الدول العربية كثيفة السكان مثل مصر واجلزائر واملغرب والدول واسعة املساحة مثل السعودية وليبيا والدول األخرى 

هبا الدول العربية ستحقق تكامال متميزا  مالكة فوائض رأس املال مثل دول األوبك، كل هذه املقومات اليت متتاز
 بني أسواق العمل وأسواق السلع وأسواق رأس املال.        

التخلص من عبئ املديونية اخلارجية املتتبة على العديد من الدول العربية من جراء سياسات النمو املتبعة، يف  -
ابلتايل تصبح سياسة التوسع يف الصادرات ضرورية الوقت الذي يزداد فيه الطلب على املوارد املالية الدولية، و 

الستمرار التنمية االقتصادية، وكذلك توفري التمويل البيين لتغطية استرياد حاجيات الدول العربية من السلع 
 األساسية واالستثمارية.

 متطلبات تنمية التجارة العربية البينية يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكربى: .5

مجلة املعوقات واملشاكل اليت تواجه التجارة العربية البينية ميكن التغلب عليها إبتباع عدة سبل ميكن أن 
 ختفضها وتساهم يف تنميتها ونذكر منها:

 : متطلبات خاصة إبمتام تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى .1.5

 ،حتقيق التكامل االقتصادي العريبم تنمية التجارة البينية و يعد إمتام تنفيذ هذه االتفاقية مرحلة هامة أما
ورغم أن هذه االتفاقية أوشكت على انتهاء مدهتا احملددة، إال أهنا مل تسفر على نتائج كبرية يف زايدة حجم التجارة 

                                                           
1
، رسالة ماجستري،  ة ودورها يف حتقيق التكامل االقتصادي العريب) دراسة حالة دول اجمللس التعاون اخلليجي(يالتجارة العربية البينطراد،  بلقاسم 

  .21 – 20ص ص  5011 – 5015كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة، سنة 
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ملعوقات البينية، ويعود ذلك كما رأينا سابقا إىل املعوقات اليت واجهت تنفيذها، وعليه جيب التصدي لتلك ا
 :1ابلعمل على

 دعوة الدول العربية اليت مل تنظم حلد اآلن إىل املنطقة لالنضمام، وتقدمي املساعدة هلا   -1
العمل على التوزيع العادل للمكاسب الناجتة عن منطقة التجارة احلرة العربية، مساعدة الدول اليت تعاين  -5

 تضرر جراء تطبيقها لبنود االتفاقية. ضعف يف هياكلها االقتصادية واليت من احملتمل أن ت
 العمل على حترير التجارة داخل املنطقة مبعدالت أسرع مما هي عليه.  -1
 التقليل بقدر اإلمكان من طلب االستثناءات.  -4
 تسهيل انسياب السلع ذات املنشأ العريب بني الدول العربية بتخفيض وإزالة الرسوم والضرائب اجلمركية.  -2
التخفيض من القيود اإلدارية والكمية اليت تضمنتها القوانني الوطنية لكل بلد، واليت تتعارض مع أحكام  -2

 الربانمج التنفيذي الذي أقرته الدول العربية. 
اإلسراع يف دراسة وإقرار قواعد املنشأ للسلع الصناعية، وتوسيع وانفتاح األسواق العربية على بعضها، وتنسيق  -6

  والتشريعات املتعلقة ابملنافسة واالحتكار. القوانني
 اإلسراع يف إهناء وتفعيل آليات فض املنازعات.  -4
إدخال جتارة اخلدمات ضمن املعامالت اليت تشملها منطقة التجارة احلرة والوصول هبا إىل احتاد مجركي عريب  -9

 يف أقرب وقت ممكن.

 ذكر منها:ون: بات أخرى لتنمية التجارة البينيةمتطل. 5.5
العمل على زايدة فعالية املؤسسات واهليئات واملصارف القطرية اإلقليمية يف تقدمي التسهيالت االئتمانية  -1

 . 2 وضمان التمويل الالزم للصفقات التجارية اليت تعقد بني األسواق العربية

العمل على حتسني جودة املنتجات الزراعية لزايدة قدرهتا التنافسية يف األسواق العاملية، وذلك من خالل  -5
تفعيل مراقبة اجلودة على الصادرات الزراعية والعمل على تطوير قواعد املنشأ، وإعادة النظر يف إنتاجية الزراعية 

                                                           
1
 . 416فرج شعبان، نفس المرجع السابق، ص:  
2
، رسالة 5010 – 5000السورية  األردنية، املناطق احلرة املشتكة ةياملناطق احلرة العربية ودورها يف تنمية التجارة العربية البينلبعل فطيمة،  

 .144ص ، 5015 – 5011ماجستري، كلية العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة سنة 
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ة العربية منافسة ألسعار مثيالهتا يف الدول النامية األخرى، والسياسات املتبعة، حبيث تكون أسعار املنتجات الزراعي
 .1 واستمرار يف إصالح القطاع الزراعي من خالل اإلطار املؤسسي والتشريعي

ينبغي حتديث أساطيل النقل العربية لتحقيق القدرة التنافسية والتنسيق بني األساطيل العربية ابلنسبة للخطوط  -1
 .2 هبدف زايدة مسامهتها يف نقل التجارة العربية العاملة لديها،

 .3 حرية انتقال رؤوس األموال العربية وإقامة املشروعات العربية املشتكة -4

للتجارة العربية البينية يف إطار منطقة التجارة احلرة  الفرع الثاين: معوقات مجركية وغري مجركية
 العربية الكربى

 :4. معوقات مجركية 1

الدول العربية مع دول أخرى من خالل االتفاقيات حيث أن االحتاد األورويب وأمريكا أعطت إعفاءات  ارتباط -1
وتسهيالت مجركية من تلك املوجودة يف االتفاقيات العربية مما أدى إىل إعاقة تنفيذ اتفاقيات التعاون الثنائي 

 لدول.واجلماعي العربية و حتويل التجارة بدل من خلق التجارة جتاه تلك ا

تعقيد اإلجراءات واملمارسات اجلمركية حيث ال تزال اإلجراءات واملمارسات اجلمركية تعيق انسياب السلع  -5
بني الدول العربية ويرجع ذلك إىل تعدد اجلهات املسئولة عن ختليص السلع املستوردة، وتعقد اإلجراءات الالزمة 

ل العربية تشتمل الدورة الكاملة لتخليص البضائع على أكثر لتخليص البضائع من املنافذ اجلمركية، ففي بعض الدو 
معاملة، مما يعرض السلع للتلف يف كثري من األحيان، ألن إدارة اجلمارك واجلهات املسئولة األخرى مبراقبة  14من 

بتسليم  اجلودة ومحاية املستهلك يف العديد من الدول العربية، ال تعتف أحياان ببعض اهليئات األجنبية املختصة
 شهادات اجلودة واملواصفات الدولية للسلع املستوردة.

                                                           
1
 اجلزائر، اقتصادية، جامعة الوادي،، جملة رؤى اخلارجية األسواق، معيقات نفاذ الصادرات الزراعية العربية إىل بن عمر األخضر، حممد حشماوي 

  .105ص ،5012، ديسمرب 9العدد 

2
كلية العلوم مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه،   آاثر حترير جتارة اخلدمات على التجارة اخلارجية يف الدول العربية،وصاف عتيقة،  

  .144، ص5014 – 5011االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة، سنة 

3
 .129، نفس املرجع السابق، ص ألخضرابن عمر  

4
، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، التبادل التجاري اإلسالمي ) املقومات والتنمية يف ظل التحدايت العاملية املعاصرة (حممد عبد هللا شاهني،   

 .124 – 122 – 125، ص ص ص: 5014سنة 
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إعادة تقييم لغاايت مجركية: وختتلف النظم العربية يف تطبيق الرسوم اجلمركية على السلع املستوردة، فبعض  -1
ضاعها الدول العربية، أعضاء منظمة التجارة العاملية، ملتزمة بتطبيق اتفاقية التقييم ومن مث عليها تسوية أو 

الستخدام قيمة الفاتورة كقيمة ألغراض الرسم اجلمركي، وهناك دول عربية أخرى واليت مل تدخل بعد منظمة 
، وفق نظم حملية توضع هلذا الغرض ويفرض الرسم اجلمركي حىت دالتجارة العاملية، تقوم إبعادة تقييم فواتري االستريا

 لقيمة املسجلة يف فاتورة االسترياد.القيمة احملسوبة من قبل السلطات اجلمركية وليس ا

الة يف طلب استثناءات على التخفيضات اجلمركية حيث تواجه منطقة التجارة احلرة العربية الكربى ااملغ-4
ليت خيشى أن تؤثر على التزامات املتتبة استثناء من التخفيضات اجلمركية و صعوابت انمجة عن املغاالة يف طلب اال

 .1 على الدول

 معيقات غري مجركية:. 5
تطبق من قبل املؤسسات اليت تنظم احلركة التجارية، وميكن  لى شكل قوانني مكتوبةعتكون العوائق الغري مجركية و 

أن تكون على شكل تعليمات شفوية، كذلك قد تشمل العوائق الغري مجركية تصرفات سلوكية مثل التشدد يف 
املواصفات ووفقا هلذا التعريف فإن كل دول األعضاء متارس أشكال تطبيق التعليمات والتدقيق املبالغ فيه على 

 ، و ميكن تصنيفها كما يلي:2 خمتلفة من العوائق الغري مجركية
 عوائق ذات عالقة ابملمارسات التجارية:  -1
 تعدد اجلهات وتباين وطول اإلجراءات الالزمة لتخليص البضائع يف املنافذ اجلمركية. -
ضعف استخدام وسائل التقنية احلديثة كاستخدام احلاسب اآليل وتوحيد جهات حتصيل الرسوم والضرائب  -

 اجلمركية. 
الفتات الزمنية الطويلة اليت تتخذها اإلجراءات قبل اإلفراج عن البضائع إىل داخل بلد االسترياد خاصة يف  -

 حاالت السلع احلساسة. 
  وتتضمنعوائق ذات عالقة ابجلمارك:  -5

                                                           
1
، 5011، سنة 1، طاألردنالتوزيع والطباعة، و دار املسرية للنشر  ،اقتصادايت الوطن العريبأمحد عارف العساف، حممود حسني الوادي،  

 .519ص

2
، الرابط ،حول متطلبات وانعكاسات إقامة االحتاد اجلمركي العريب على الزراعة العربيةورشة العمل اإلقليمية املنظمة العربية للتنمية الزراعية،  

 .21ص ،5002ديسمرب 12 – 14يومي ملغربية، اململكة ا
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حاجة اإلدارات اجلمركية لتطوير هياكلها التنظيمية مبا يساعد يف رفع مستوى التنسيق بني املديرايت املختلفة  -
 فيها. 

احلاجة إىل رفع مستوى التنسيق بني اإلدارات اجلمركية من جهة واإلدارات األخرى اليت تكون هلا عالقة ابملواد  -
 املستوردة.

لشروط املناسبة للتفتيش على البضائع عند املنافذ اجلمركية خاصة عندما يتعلق األمر عدم التنسيق وتوفر ا -
 ببضائع ذات حساسية خاصة كالغذاء والدواء.

املبالغة يف أساليب الكشف واملعينة واملبالغة يف تطبيق إجراءات التفتيش وختليص البضائع وتعدد اإلجراءات  -
 اجلمركية. 

 أمني:عوائق يف املصارف والت -3
قصور بعض األنظمة املصرفية على توفري اخلدمات الالزمة حلاجات التبادل التجاري إضافة إىل عدد من 
القوانني اليت حتكم بيئة العمل املصريف يف بعض البلدان واليت ال تراعي الديناميكية اليت حتتاجها العمليات التجارية 

 .1 التحويالت املصرفية من جهة ومن جهة أخرى فهي ال زالت ختلق حواجز أمام
 العوائق الفنية:  -4
 التشدد يف املقاييس واملواصفات وإعدادها لنفس املنتج، وتغيريها بدون إشعار مسبق أحياان. -
التشدد يف اإلجراءات الصحية والبيئية، وارتفاع تكاليف التحاليل املخربية، وتضارب نتائجها أحياان من خمترب  -

 إىل آخر.
ضعف البنية األساسية واخلدمات اللوجستية يف جمال التجارة، واملتمثلة يف النقل واالتصاالت واملعلومات  -

 والتمويل والتأمني. 
 تقييد حرية انتقال األشخاص والعمالة وأتشريات السفر ابلنسبة لرجال األعمال وسائقي الشاحنات.  -
 وتتمثل يف: العوائق النقدية:  -6
 الشديدة على النقد والقيود على إجراءات حتويل العمالت من واىل بعض الدول العربية.الرقابة  -
 التشديد يف إجراءات االئتمان فيما بني الدول العربية مع بعضها البعض. -
 . 1عدم قابلية التحويل ابلنسبة ألغلب العامالت العربية وتعدد أسعار الصرف أحياان  -

                                                           
1
ورشة العمل اإلقليمية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى ) التجربة اإلقليمية حنو إزالة القيود والعوائق غري مجركية أمام التجارة (، حممد النسور،  

 .19 – 14     ص ص:  5006/ 06/ 15 –11حول تسهيل التجارة من خالل تطبيقات النافذة الواحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، 



 الفصل الثالث   ة يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكربىيواقع التجارة العربية البين
 

141 
 

 عوائق متعلقة ابلنقل: -7
شعب وبطئ اإلجراءات املتبعة على املنافذ احلدودية الربية وتعدد وتنوع الواثئق املطلوبة يف اإلجراءات ت -

 اجلمركية. 
 ارتفاع الرسوم والغرامات. -
إجراءات أخذ العينات على احلدود وطول مدة الفحوصات إضافة إىل عدم توافر خمتربات فحص لدى املعابر  -

 خري وصول البضائع وتلفها يف بعض األحيان.احلدودية مما يتتب عليه أت
 تعقد إجراءات عبور التانزيت وارتفاع تكاليف العبور. -
إخضاع البضائع العابرة بطريقة التانزيت للفحص مما يؤدي إىل التأخري عالوة على األضرار اليت قد تلحق  -

 ابلبضائع أحياان من جراء تكرار التنزيل والتحميل.
 وإدارية: عوائق مؤسسية  -8
الشهادات الغري الضرورية وإجراءات التصديق من اجلهات احلكومية وعدم االكتفاء ابملستندات الرمسية من  -

 املنشأة نفسها.
 لعملية التسجيل. ةإعاقة تسجيل األدوية واإلجراءات البريوقراطي -
 تراخيص االسترياد. -
 .2إجراءات مراقبة للكمية -
حول التعامل التجاري بني الدول األعضاء يف املنطقة، فيما خيص  وذلك: املعلوماتانعدام الشفافية ونقص  -9

عدم اإلفصاح عن اإلجراءات اإلدارية والسياسات االقتصادية املختلفة اليت ميكن أن تتخذها الدول األعضاء يف 
غيريات يف عملية التقييم املنطقة، كأن تقوم مثال بعض الدول أعضاء املنطقة ابختاذ إجراءات أو القيام إبحداث ت

اجلمركي ألغراض محائية، أو القيام بعقد اتفاقيات اقتصادية وجتارية ثنائية، وال يتم إعالم الدول األخرى األعضاء 
 يف املنطقة هبذه اإلجراءات والسياسات.

العربية إضافة إىل ذلك عدم توفر قواعد للمعلومات حول األسواق العربية واألسعار التبادلية واملنتجات 
 . 1 ومواصفاهتا واإلمكانيات التصديرية لألسواق العربية واألسعار وإمكاانت االسترياد

                                                                                                                                                                                     
1
  .924 – 921، ص ص: نفس املرجع السابقنسيم حسن أبو جامع،  
2
، العدد الفصلي األول، مارس الوحدة االقتصادية العربية حول معيقات التجارة العربية البينيةدراسة جملس املؤسسة العربية لضمان االستثمار،  

 .10 – 9ص ص:  ،5006
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 الفرع الثالث: معوقات يف اجملال الصناعي والزراعي 

 : 2 . معوقات يف اجلانب الصناعي1

استمرار ظاهرة التخصص يف اإلنتاج األويل، وخاصة ابلنسبة إىل الصادرات الصناعية اليت تركزت يف عدد  -1
 حمدود من اخلامات والوقود، ولقد أفرزت هذه الظاهرة نتائج سلبية عديدة منها: 

 تدهور معدالت التبادل الدويل لألقطار العربية.  -
 .هبوط نسبة مسامهة الصادرات التحويلية -
 ربط االقتصادايت العربية يف عالقتها اهليكلية ومعدالت منوها مبصادر دخلية حمدودة.  -
غياب التدرج االستاتيجي يف التحول من منط إحالل الواردات إىل منط تشجيع الصادرات من خالل توسيع  -5

اهرة التكز اإلنتاجي من نطاق اإلنتاج للوصول به إىل خلق فوائض تصديرية حقيقية، إن الذي حتقق هو تكريس ظ
خالل بروز صناعات حتويلية معينة تفتقر إىل القدرات التحفيزية للتحول إىل أقطاب منو بسبب ضعف التشابكات 

 اإلنتاجية والعزلة النسبية للنشاطات واملؤسسات فيما بينها.
صادية عديدة منها: آلية تضارب وعد استقرار السياسات احلكومية يف بعض األقطار العربية جتاه مسائل اقت -1

السوق وملكية وسائل اإلنتاج، وتشغيل القوى العاملة، ومحاية الصناعة الوطنية وغريها، ولقد انعكس التفاوت يف 
التدخل احلكومي سلبيا على أمناط التنمية الصناعية السائدة، وعلى أنواع املشروعات االستثمارية املقررة ومدى 

 تكاملها. 
حث والتطوير يف املنشآت العديد من األقطار العربية، حيث ال زال اإلنفاق على البحث إمهال نسيب للب -4

والتطوير ضئيال مقارنة ابلدول املتقدمة وابلنسبة إىل عدد الباحثني يف األقطار العربية تبني أن حصة الصناعة من 
فقط وعند حساب نسبة العدد الكلي للباحثني إىل جمموع القوى العاملة يف العامل العريب  % 2هؤالء كانت حوايل 

 يف أملانيا. 2أشخاص يف الياابن و 9شخص لكل ألف عامل، وذلك مقابل  0.1جند أن هناك 
 : 3معيقات يف اجلانب الزراعي. 5

                                                                                                                                                                                     
1
انعكاسات منطقة التجارة احلرة العربية الكربى على تنمية املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، واالحتاد العريب لتنمية الصادرات الصناعية،  

 .4، صنفس املرجع السابق، العربية البينيةالتجارة 
2
 . 112، ص5010، سنة 04، جملة الباحث، جامعة ورقلة، اجلزائر، العدد دور االستثمارات العربية البينية يف التنمية الصناعيةسليمان بلعور،  
3
، جملة رؤى اقتصادية، جامعة الوادي، اجلزائر، اخلارجيةمعوقات نفاذ الصادرات الزراعية العربية يف األسواق اخلضر بن عمر، حممد حشماوي،   

 .96 – 92، ص ص: 5012، ديسمرب 9العدد 
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الدول العربية من احملددات الرئيسية  يعترب ضعف قاعدة اإلنتاج وضيق السوق هلياكل اإلنتاج وجتانسها يف -1
واملتسببة يف ضعف الصادرات الزراعية العربية لألسواق اخلارجية، أما على مستوى التجارة البينة للمنتجات الزراعية 
يف الدول العربية فيعترب التماثل يف القاعدة اإلنتاجية وضعفها سببا لسياسات التنمية املتبعة يف بعض الدول العربية 

 يدا عن التنسيق والتكامل العريب. بع
إن كفاءة التسويق يف معظم دول املنطقة مازالت متدنية كما تظهرها بعض املؤشرات، مثل ارتفاع تكلفة  -5

هوامش التسويق الغري مربرة، وتدهور نصيب املزارع من السعر النهائي ملنتجه، وارتفاع الفاقد فيما بعد احلصاد 
للحبوب، وارتفاع أسعار البيع للمستهلك وتذبذهبا احلاد ولقد  %12من إنتاج اخلضر و %52واهلدر ألكثر من 

 .1أوضحت بعض التقارير ظهور سلوكيات سالبة للمنافسة مثل االحتكار واحتكار القلة 
يل يف مواسم استثناء يف الرزانمة الزراعية تتداخل بدرجة كبرية ابعتبار أن مواسم اإلنتاج متقاربة هلذه احملاص -1

املنطقة العربية، مما يقلل أو حيد من فرص تبادهلا بني الدول املنتجة املتضمنة يف الرزانمة، فالرزانمة الزراعية خاصة 
للدول العربية املنتجة للخضر والفواكه، عملت كثريا على احلد من آاثر املوجبة للتصدير، وحدت كثريا من توجيه 

هلا أتثري جزئي معوق لتنمية التجارة العربية البينة وتعزيز التخصص اإلنتاجي  اإلنتاج وفقا للميزة النسبية، ومن مث
 وفقا لقوانني امليزة النسبية جملموعة كبرية من الدول العربية الزراعية.

املبالغة يف االشتاطات اليت تطلبها السلطات املعنية يف الدول املستوردة عند ختليص منتجات الزراعية العربية  -4
ردة واشتاط مواصفات مبالغ فيها للتعبئة والتغليف، وفتات صالحية منتجات األغذية القابلة للتلف، املستو 

 وتعددية اجلهات واالختبارات اليت ختضع هلا السلع وتواجد املختربات يف مدن أو مناطق خمتلفة.
 

 
 
 

 
 
    

                                                           
1
، جملة رؤى ة ودورها يف ترقية التكامل االقتصادي العربية ملواجهة تداعيات أزمة الغذاء العامليةيالتجارة الزراعية العربية البينلطفي خمزومي،  

 . 95، ص5015العدد الثاين، جوان جامعة الوادي،   ،اقتصادية
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 خالصة الفصل الثالث : 

تعترب منطقة التجارة احلرة العربية الكربى اتفاق متعدد األطراف يرمي للوصول إىل التحرير الكامل لتجارة 
السلع العربية ذات املنشأ الوطين ما بني الدول العربية حيث شكل دخول منطقة التجارة احلرة العربية الكربى حيز 

حيث ألغيت تقريبا  ، ربية إلقامة تكتل اقتصادي إقليميتقدما ملحوظا يف املساعي الع 5002التنفيذ مطلع عام 
، إال أن حترير التجارة مل يضاعف كثافة لدول العربية األعضاء يف املنطقةالرسوم اجلمركية بني اكافة الضرائب و 

اجلمركية وإزالتها إضافة إىل  ريالغين أن ختفيض التعريفة اجلمركية و هذا يعبادل البيين بني الدول األعضاء و الت
تجارة احلرة بني الدول العربية تباين التشريعات املطبقة بني الدول األعضاء غري كاف لتحقيق الاختالف و 

املعوقات وكل هذا نتيجة مجلة من العقبات و ، حقة من التكامل االقتصادي العريباستمرارها لتحقيق خطوات الو 
 . تصنيفها يف هذا الفصلحتديدها و  اليت متتطور التجارة البينية العربية و و و غري اجلمركية اليت حالت دون من



 

  

التجارة العربية  واقع :الثالثالفصل 

البينية يف إطار تطبيق منطقة التجارة 

  الكربى  احلرة العربية
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 : الفصل الثالث مقدمة

تعترب تنمية التجارة العربية البينية من األهداف األساسية اليت سعت إىل حتقيقها منطقة التجارة احلرة العربية     
الكربى رغم التطور يف اقتصادايت الدول العربية واإلصالح االقتصادي وإعادة اهليكلة وإطالق قوى السوق فيها 

واجهة االنعكاسات مو ، الرفع من مستوى التبادل التجاري البيينفالتطورات الدولية واإلقليمية تدعو اليوم إىل 
ة التجارية العمالقة يف العامل وكذلك مشاريع التكامل السلبية على التجارة العربية اليت هتددها التكتالت االقتصادي

  : إىل ثالثة مباحث هي يم هذا الفصلبناءا على ذلك قمنا بتقسو  ،البديلة

 الكربى دول العربية يف إطار تطبيق منطقة التجارة احلرة العربيةالالواقع االقتصادي يف  :املبحث األول. 
  :منطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف إطار تطبيق نيةيالب واقع التجارة العربيةاملبحث الثاين. 
 :التجارة احلرة العربية الكربى.املعوقات اليت تواجه منطقة  املبحث الثالث 
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  الثاين:الفصل  مقدمة

، وقد التجارية بني الدولاالقتصادية و تنظيم العالقات دورا كبريا يف التعاون الدويل و  تلعب التجارة الدولية
ود دوافع إىل ساعد على ذلك التطور اهلائل يف منظومة املواصالت الدولية اليت زادت من التقارب الدويل ووج

ا  الداللة يف علليات انإتتا  احلصول على مواد اخلاألسواق اخلارجية و إىل هي احلاجة التجارة اخلارجية و 
ائل يف التننولوجيا التطور اهلتعددة ملنظلة التجارة العاملية و التسهيالت اجللركية لصوصا بعد اجلوالت املو 

الثاين من القرن شهد النظا  االقتصادي العاملي حتوالت عليقة لالل النصف  كلا  التجارة االلنرتوتيةاملعلومات و 
اليت تعترب هذه األلرية حمرك  الدوليةاملعيقات اليت تواجه التجارة و  و ذلك من لالل إزالة كل العقبات التاسع عشر

 . التنلية يف االقتصادايت املعاصرة

 : ق هلذا الفصل يف املباحث التاليةيف ضوء هذا ارأتينا أن تتطر و 

 .وأهم النظرايت املفسرة هلا الدولية،لتجارة لمدلل  األول:املبحث  -
 .سياسة التجارة الدولية والعوملة االقتصادية: ثايناملبحث ال -
  العاملية.النظا  اجلديد للتجارة  الثالث:املبحث  -
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 وأهم النظرايت املفسرة هلا ، لتجارة الدوليةلبحث األول: مدخل امل

تعترب التجارة الدولية من أهم األنشطة االقتصادية اليت ترتكز عليها الدول نظرا ملا تقتضيه احلاجة 
التجارة عن مفهوم  سنربز هذا من خالل احلديثو  اإلنتاج،انتقال عناصر ادية من تبادل السلع واخلدمات و االقتص

  أهم نظرايت التجارة الدولية.أمهيتها ابإلضافة إىل الدولية و 

  أمهيتهاتعريف التجارة الدولية و : األول املطلب

مكاسب ملختلف  التجارة الدولية العمود الفقري للعالقات االقتصادية الدولية من خالل ما توفره من متثل
 . ، أمهيتها وأسباب قيامهالتعرف على مفهوم التجارة الدوليةمن خالل هذا املطلب سنحاول ا، و األطراف املتبادلة

 : تعريف التجارة الدولية الفرع األول

لتبادل الدويل التجاري للبضائع يشري هذا املصطلح إىل العمليات التجارية املتبادلة دوليا، أي ا
غريها من عناصر اإلنتاج اخلدمات و ، كما يقصد ابلتجارة الدولية عملية التبادل التجاري يف السلع و 1اخلدماتو 

 .2 املختلفة بني عدة دول هبدف حتقيق منافع متبادلة ألطراف التبادل

 : عريف التجارة الدولية من زاويتنيميكن تو 

  .مثل اخلدماتغري املنظورة الاملعىن الضيق، ويشمل الصادرات والواردات املنظورة مثل السلع و 

 يشمل: املعىن الواسع و 

  الواردات املنظورةو الصادرات. 
  لواردات الغري منظورة )اخلدمات (االصادرات و. 
 احلركة الدولية لرؤوس األموال. 

                                                           
1
 .972، ص 9002، ،سنة 1ط ،األردن التوزيع،، دار أسامة للنشر و االقتصادياملعجم التجاري و فهمي حممود شكري،  
2
 .11، ص1222، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، سنة الدوليةاقتصادايت التجارة محدي عبد العظيم،  
جمموعة من دول أخرى تتعامل  قيام التجارة بني دولة واددة و يفرق االقتصاديون بني مفهوم التجارة اخلارجية والتجارة الدولية، فالتجارة اخلارجية تعين -

  ذلك عن طريق التكامل التجاري جلميع دول العامل جمتمعة.التجارية الدولية، و ية العالقات معها جتاراي أما التجارة الدولية فتشري إىل مشول
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  يق انتقال األفراد من دولة ألخرىاهلجرة الدولية عن طر . 

، خاصة يف وقتنا احلايل و األنسب ملصطلح التجارة الدولية، وابملفهوم الواسع هويعد هذا التعريف األخري
ة اهلجر يشتمل على دركات السلع واخلدمات، و ، إذ أصبح التبادل الدويل تطور العالقات التجارية الدولية مع

 شكل استثمارات مباشرة وظاهرة الشركات متعددة ، ودركات رؤوس األموال يفالدولية واملعوانت االقتصادية
 . 1اجلنسيات

 أمهية التجارة الدولية الفرع الثاين: 

 : 2الدولية من القطاعات احليوية ملا هلا من أمهية تتمثل فيما يليتعد التجارة 

 ح أسواق جديدة أمام منتجات الدول، و تربطها مع بعضها تساعد يف توسيع القدرة التسويقية عن طريق فت
 . البعض

 االستثمار.ن طريق توسيع جماالت االستهالك و تساعد يف زايدة رفاهية البلد ع 
  احلصول على العمالت األجنبية الرئيسية أو النادرة منها مما يعزز قدرة الدولة من تعد مصدرا أساسيا يف

 .3السيولة النقدية اليت تعد من مرتكزات العمليات االقتصادية خصوصا عمليات التمويل واالستثمار
 وى الدخل ما ينتج عنها من ارتفاع مستنمية االقتصادية و ، فالتبني التنمية االقتصاديةبينها و  هناك عالقة

، تؤثر يف ظروف التجارة الدولية التغريات اليت حتدث أن، كما منط التجارة الدوليةثر يف دجم و القومي يؤ 
 . همستواة مباشرة يف تركيب اخلل القومي و بصور 

  تعزيز التنمية الشاملةد يف بناء االقتصادايت املتينة و املعلومات األساسية اليت تفينقل التكنولوجيات و . 

 

 

                                                           
مركز دراسات  ، جملة حبوث اقتصادية عربية،دعم وتطوير القطاع اخلاص كآلية لرتقية التجارة اخلارجية اجلزائرية خارج احملروقات سفيان عبد العزيز،  1

 .122،ص  9011، سنة 29 – 21ن االعدد مصر، ،الوددة العربية
، رسالة ماجستري يف إطار مدرسة الدكتوراه، كلية العلوم التجارة اخلارجية اجلزائرية من االقتصاد املخطط إىل اقتصاد السوقزيرمي نعيمة،  2

 .97 – 92، ص ص: 9011 – 9010سنة  ،رية وعلوم التسيري، جامعة تلمساناالقتصادية والتجا
3
   .17، ص9012سنة  األردن، ، دار اليازوري للنشر والتوزيع،اخلارجيةالتجارة عطا هللا علي الزبون،  
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 أسباب قيام التجارة الدولية : املطلب الثاين

يرجع أسباب قيام التجارة بني الدول إىل جذور املشكلة االقتصادية، أو ما يسميه االقتصاديون مبشكلة 
 :تتمثل أهم هذه األسباب يفسبية و الندرة الن

 1عدم استطاعة الدول حتقيق االكتفاء الذايت من كل السلع . 
  ول املختلفة نظرا الختالف البيئةالسلع بني الداختالف تكاليف اإلنتاج . 
 وجود فائض يف اإلنتاج. 
 احلصول على أرابح . 
  2رفع مستوى املعيشة. 
 ملستخدمة يف اإلنتاج من بلد آلخراختالف مستوى التكنولوجيا ا . 
  3 املتميزةاألذواق، الناجم عن التفضيل النوعي للسلعة ذات املواصفات اإلنتاجية اختالف امليول و.   

 املفسرة للتجارة الدولية أهم النظرايت : الثالثاملطلب 

يقوم التبادل الدويل على مبدأ التخصص حبيث تتخصص كل دولة يف إنتاج السلعة أو جمموعة سلع 
األفكار اليت ظهرت من أجل النظرايت و أهم من خالل هذا املطلب سوف نتطرق إىل و  غريها،لتتبادل مع 
 التفسريات أكثر واقعية لقيام التجارة الدولية.الوصول إىل 

 

 

 

 
                                                           

1
 .10، ص9002، سنة 1، طاألردننداء حممد الصوص، التجارة اخلارجية، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع،  

العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر ، رسالة ماجستري، كلية تسيري املخاطر املالية يف التجارة اخلارجية اجلزائريةشاليل رشيد،  2
 .91، ص 9011 – 9010، سنة 1
، سنة 17، العدد 2جملد  جامعة تكريت، العراق، ، جملة الدراسات التارخيية واحلضارية،النظرية احلديثة يف التجارة اخلارجيةرائد فاضل جويد،  3

  .192 – 191 :، ص ص9011



 الفصل الثاين  التجارة الدولية يف إطار النظام االقتصادي العاملي اجلديد
 

54 
 

 : املدرسة الكالسيكية الفرع األول

 :  (1371-1371)  عند آدم مسيث نظرية النفقات املطلقة .1

، عن التجارة كتابه الشهري ثروة األمم ديث هاجم فيه النظرة املركنتيلية   م نشر آدم مسيث1772يف عام 
يعتمد آدم مسيث على تقسيم العمل ، و 1ودعا بدال منها إىل التجارة احلرة ابعتبارها أدسن سياسة ألقطار العامل 

، وقد اعتمد آدم 2يف تفسري نظريته وعلى كل دولة أن تتخصص يف إنتاج السلع اليت متتلك فيها ميزة مطلقة 
 : 3مسيث على الفرضيات التالية 

 بعض بدال من استخدام النقود. مقايضة السلع مع بعضها ال 
 لفة الوددة مهما بلغ دجم اإلنتاجثبات تك . 
  بني الصناعات داخل الدولة بسهولةانتقال عناصر اإلنتاج . 
 نتقال عناصر اإلنتاج بني البلداناستحالة ا. 
  .منافسة اتمة 
  .عمالة كاملة 
 .عدم وجود تكاليف النقل أو املواصالت 

 

 

 

 

                                                           
  النفقة املطلقة لسلعة ما يف دولة هي كمية العمل الالزمة إلنتاج وددة واددة من هذه السلعة يف هذه الدولة. املطلقة:النفقات  
 م1772فاته كتاب ثروة األمم سنة ( يعترب أب االقتصاد احلديث من أهم مؤل 1720 – 1719)  :آدم مسيث. 

 .10، ص1221اجلزائر، سنة  اجلامعية،، ديوان املطبوعات اقتصاد دويلدومنيك سلفاتور،  1

، مذكرة ماسرت، كلية ( 1117 – 1111التجارة اخلارجية خارج قطاع احملروقات وأاثرها يف حتسني ميزان املدفوعات يف اجلزائر )  قطاف الويزة، 2
 .7، ص9011 – 9011ة البويرة، سنة العلوم،  جامع

3
 .20، ص9001الرايض، سنة  ، دار املريخالدولية مدخل إىل إدارة األعمالأمحد عبد الرمحن أمحد،  
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 : آدم مسيث يف املثال التايلنظرية كما ميكن توضيح 

    مقدرة بساعات العمل القمحالقماش و  كل وحدة من  نفقات اإلنتاج :1رقم جدول 

 وحدة / ساعة عمل ( )

 القمح  القماش السلعة البلد
 20 120 الوالايت املتحدة األمريكية 

 20 110 مصر 
 .10، ص9007اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية، سنة ار ، داالقتصاد الدويل املعاصر، جمدي حممود شهاب مصدر:

، ألن نفقات إنتاجها فيها ملتحدة سوف تتخصص يف إنتاج القمحيتبني من خالل األرقام أن الوالايت ا
فقات ابملقابل تتخصص مصر يف إنتاج القماش ألن إنتاجه لديها أقل يف ننفقات إنتاجه يف مصر، و أقل من 

  . 1، وتقوم كل دولة منها بتصدير فائض إنتاجها لألخرىإنتاجه يف الوالايت املتحدة

 : 2من أهم االنتقادات اليت تعرضت هلا هذه النظرية 

  تعقيدا.و  يف دني أن املسألة أكثر تشعبا فقط،فهي حتصر التبادل بني دولتني  التبسيط،أهنا مفرطة يف  -
أن هذه الدولة  يعين وفق نظرية آدم مسيث ، وهذاقد ال حتض بعض الدول أبي تفوق مطلق يف إنتاج أي سلعة -

من اخلارج لعدم قدرهتا ، وابملقابل جتد نفسها عاجزة عن االسترياد صدير أي سلعة إىل العامل اخلارجيال تستطيع ت
 . إىل انكماش دجم التجارة الدولية ، مما يؤديعلى الدفع

يف الواقع فوارق  ، يف دني مثة التجارة الداخلية داد لنظريته يفإن نظرية آدم مسيث يف التجارة الدولية هي امت -
 اختالفات جوهرية بينها. و 
 
 
 
 

                                                           
1
 . 7هويدي عبد اجلليل، نفس املرجع السابق، ص  
، رسالة ماجستري كلية العلوم االقتصادية (1111 – 1111واقع ومستقبل التجارة اخلارجية لإلحتاد األورويب يف ظل األزمات املالية )طبين مرمي،  2

  .11، ص 9011- 9019بسكرة،  سنة والتجارية وعلوم التسيري، جامعة 
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 :(1371 -1331)نظرية امليزة النسبية    .1

، إذ بقيت تلك نظرية امليزة النسبية 1217يف عام   (David Ricardo)لقد أسس ديفيد ريكاردو
 . 1تضمنته معظم كتب علم االقتصاد املنهجيةهذا ما لصاحل درية التجارة الدولية، و  النظرية تشكل احلجة

تصدير السلع اليت ميكنها لة ستستفيد إذا ختصصت يف إنتاج و ينص مبدأ امليزة النسبية على أن كل دو و 
بعكس ذلك و  (اليت هي أكثر كفاءة نسبيا من الدول األخرى يف إنتاجها و  )إنتاجها بتكلفة منخفضة نسبيا 
اليت هي أقل كفاءة نسبيا يف إنتاجها و  )دت السلع اليت تنتجها بتكلفة أعلى نسبيا ستستفيد كل دولة إذا ما استور 

 : 3هيا اعتمد على عدة فرضيات أساسية و ، كم2 (من الدول األخرى 

 سيادة املنافسة الكاملة. -
 تتم التجارة الدولية بني الدول عن طريق املقايضة. -
 انعدام كل من تكاليف النقل والرسوم اجلمركية. -
 سهولة وقابلية انتقال عناصر اإلنتاج بني الصناعات املختلفة داخل الدولة الواددة وصعوبة انتقاهلا بني الدول. -
 يوجد دولتني فقط تنتج كل منهما سلعتني فقط. -
 خضوع اإلنتاج لقانون الغلة الثابتة أي ثبات عوائد السعة وهذا يعين مرونة عرض كبرية جدا. -

تاج كلها اختار أن يقيس تكاليف اإلنتني تتعامالن بسلعتني اثنتني ، و ريكاردو دوللتبسيط املوضوع اعتمد 
 .من زاوية ساعات العمل

 

 
                                                           

 :له النظرية املعروفة ابسم قانون تناقص الغلة، أهم  انني توزيع الدخل يف االقتصاد، و قام بشرح قو  1779اقتصادي اجنليزي ولد سنة  دافيد ريكاردو
 . 1219ياسي والضرائب، تويف يف سنة كتبه مبادئ االقتصاد الس

مركز ية عربية، ،  جملة حبوث اقتصادالدولية التقليدية ) الكالسيكية ( واحلديثة والتكتالت االقتصادية نظرايت التجارةطه يونس محادي،   1
 .7، ص9002سنة  ،12العدد دراسات الوددة العربية، مصر، 

، 9002سنة  ،9ط عمان، ، ترمجة هشام عبد هللا، دار األهلية للنشر والتوزيع،االقتصاد: التجارة الدوليةبول سامويلسن، ويليام نودهاوس،  2
 .707ص

3
 .11، ص9011، سنة 1، مؤسسة رؤية للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، طالنظرية للتجارة الدولية األصوليف عادل يوسف عوض،  
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 : نفقات إنتاج كل وحدة من النسيج و العصري مقدرة بساعات العمل 1اجلدول رقم 

 )وحدة / ساعة عمل (

 الربتغال اجنلرتا الدولة  السلع 
 20 100 النسيج 
 20 190 العصري  

source : Michel Rainelli . le commerce international , la decouverte, paris,7 édition , 2000,p:43 

وددة عمل  190: اجنلرتا تنتج وددة واددة من العصري بتكلفة قدرها من خالل هذا اجلدول نالدظ أن
من العصري بتكلفة  تنتج وددة واددةابلربتغال فإهنا فيما يتعلق ، و وددة عمل 100ووددة واددة من النسيج ب

، فحسب أدم مسيث أن الربتغال هلا ميزة مطلقة وددة عمل 20تنتج النسيج بتكلفة  ، بينماوددة عمل 20قدرها 
، رغم للربتغال هذه ايل ال تقوم التجارة بينهما دسبه، ولكن دسب ريكاردوابلتعلى اجنلرتا يف إنتاج السلعتني و 

ذلك وفق امليزة النسبية إبددى املفهومني و  أنه ميكن للتجارة أن تقوم بينهماامليزة املطلقة يف كال السلعتني إال 
 :  السابقني للنفقة النسبية كما يلي

إلنتاج  تكون التكلفة النسبية وفق هذا التحديد: لنفس السلعة يف البلدين خمتلفني النسبة بني نفقات اإلنتاج -
       :يطانيا ابلنسبة للربتغال كما يليالعصري يف بر 

 .طلقة إلنتاج العصري يف الربتغالالتكلفة امل /التكلفة املطلقة إلنتاج العصري يف اجنلرتا 

 : جنلرتا ابلنسبة للربتغال كما يليوكذلك تكون التكلفة النسبية إلنتاج نسيج يف ا

 .املطلقة إلنتاج نسيج يف الربتغالالتكلفة  / اجنلرتاالتكلفة املطلقة إلنتاج نسيج يف 

التحديد تكون التكلفة النسبية : وفق هذا النسبة بني تكلفة اإلنتاج لسلعتني خمتلفتني داخل البلد الواحد -
   إلنتاج العصري ابلنسبة نسيج يف اجنلرتا كما يلي: 

 التكلفة املطلقة إلنتاج العصري يف اجنلرتا / التكلفة املطلقة إلنتاج نسيج يف اجنلرتا 

 وكذلك تكون التكلفة النسبية إلنتاج نسيج ابلنسبة للعصري يف الربتغال كما يلي:    

 التكلفة املطلقة إلنتاج النسيج يف الربتغال / التكلفة املطلقة إلنتاج العصري يف الربتغال.

 : العصري ابلنسبة النسيج تكلفة -
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 نسيج 1.9 =وددة عصري  1:  1.9 = 190/100: اجنلرتا

 نسيج 0.22 =وددة عصري  1:  0.22 = 20/20: الربتغال

  1.9 0.22: مبيزة نسبية يف إنتاج العصري ألنتتمتع الربتغال 

 : نسيج ابلنسبة للعصري تكلفة -

 .عصري 0.21وددة نسيج  =  1:  0.21=  100/190 اجنلرتا :

 .عصري 1.192وددة قماش =  1:  1.192=  20/20: الربتغال

 .  1.192 0.21: مبيزة نسبية يف إنتاج القماش ألنتتمتع اجنلرتا 

 فالفكرة اليت جاء هبا ديفيد ريكاردو مفادها أن كل دولة تستفيد من التخصص  يف إنتاج أي سلعة تكون
 1.9وددة أقل مم لو أنتجته ب  0.22تبادله ابلنسيج بفالربتغال تنتج العصري و ، هلا ميزة نسبية مرتفعة عن غريها

 .1 وددة ابلتبادل الداخلي

  :2  أهم االنتقادات املوجهة هلا هي كالتايل

 املة يف األسواق داخليا وخارجياعدم سيادة املنافسة الك . 
 ق التوظيف الكامل لعناصر اإلنتاجعدم حتق. 
  حبرية كاملة على املستوى الداخليعدم قدرة عناصر اإلنتاج على التحرك. 
 عدم متاثل األذواق. 
  اض النظرية دالة السكون يف داهلاافرت. 

متماسك يف التجارة الدولية بناء على االنتقادات تتميز بتحليل سليم و  تبقى نظرية ريكاردو رغمو 
 املكاسب اليت تنتج عن هذا التخصص. 

                                                           
، واتفاقات الشراكة االورومتوسطية دور السياسات التجارية يف تفعيل االتفاقات التجارية اإلقليمية والدولية ) دراسة حالة اجلزائر سلطاين، فريوز 1

  .99 – 91، ص ص: 9011 – 9019رسالة ماجستري كلية العلوم االقتصادية،  جامعة بسكرة، سنة 
، دور حترير التجارة اخلارجية يف ترقية الصادرات خارج احملروقات يف ظل التطورات الدولية الراهنة ) دراسة حالة اجلزائر(محشة عبد احلميد،  2

 .11، ص 9011 – 9019، سنة ارية وعلوم التسيري، جامعة بسكرةماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجرسالة 
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 :  (1311-1337 )نظرية القيم الدولية جلون ستيوارت ميل : لثالفرع الثا

قا من خالل استعراضنا لنظرية التكاليف النسبية الدظنا أن ريكاردو قد اكتفى ببيان التبادل التجاري وف
 ، إذ أن النظرية مل حتدد النقطة اليت يتم على أساسها التبادل التجاري للبلدينملبدأ اختالف النفقات النسبية

عليه فقد قام جون ستيوارت ميل بسد ا كل بلد مل حتدد من قبل النظرية، و وابلتايل فإن مقدار املكاسب اليت حيققه
، اليت أوردها يف كتابه االقتصاد السياسي حبيث كان جون ه املعروفة بنظرية القيم الدوليةهذه الثغرة من خالل نظريت

التبادل دور كبري يف حتليل قانون النفقات النسبية يف عالقته بنسبة  ( 1271 – 1202) ستيوارت ميل خالل الفرتة 
يستقر عندها معدل التبادل الدويل، يف إبراز أمهية الطلب كل من بلدين يف حتديد النقطة اليت يف التجارة الدولية، و 

وددة واددة من  يقصد مبعدل التبادل الدويل عدد الوددات من سلعة ما اليت يتم تصديرها لقاء احلصول علىو 
 . 1مبعىن آخر هو عبارة عن السعر العاملي بني سلعتني بصيغ املقايضة السلعية السلعة املستوردة، و 

ويرى ميل أنه تتبادل منتجات بلد معني مقابل منتجات بلد آخر أبمثان معينة تسمح لصادراهتا بتغطية 
طلبها من  اليت يكون فيها الطلب على منتجاهتا أكرب  ... الدولة اليت تستفيد من التجارة الدولية هي تلكوارداهتا 

، فنسب الدويل مرهون ابلطلب املتبادل ومرونته يتضح من هنا أن تقسيم مزااي التبادلعلى املنتجات األجنبية، و 
مرونة طلب كل دولة على منتجات و  شروط التبادل الدويل طبقا هلذه النظرية تتحدد وفقا لقوةالتبادل الفعلية و 

درات كل دولة لدفع قيمة ، أي عندما تكفي قيمة صاتعبري متكافئ على الطلب املتبادل، أو بولة األخرىالد
 .2 " قانون الطلب املتبادل، هذا ما أمساه جون ستيوارت ميل " وارداهتا

الذي كان له دقيقية يف جمال التجارة اخلارجية، و على العموم تعترب أراء جون ستيوارت ميل إضافات 
 : 3كان أبرزها عرضت إىل الكثري من االنتقادات و ، إال أهنا هي األخرى تيف تقوية النظرية الكالسيكية فضلال

                                                           
 :من مؤلفاته كتاب 1202لد عام اقتصادي بريطاين و  جون ستيوارت ميل principles of political economy  3781، توفي سنة. 

  2 - 2، ص ص: نفس املرجع السابقطبين مرمي،  1
آاثر سياسات حترير التجارة الدولية على حتقيق األمن الغذائي املستدام يف الدول النامية ) دراسة حتليلية مقارنة آلاثر التحرير على عرييب مرمي،  2

   2، ص9011 – 9011جامعة سطيف، سنة  ،، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصاديةاألمن الغذائي املستدام يف االقتصادايت املغاربية(
، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، سعر الصرف احلقيقي ) دراسة حالة اجلزائر (التحرير التجاري و ابريك مراد،  3

 .12، ص9011 – 9011جامعة تلمسان، سنة 
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، واملكاسب األقل إىل صادب أكرب طلب، ر التجارة إىل صادب الطلب األصغرتعود مكاسب كبرية من حتري -
، ابلتايل فإن الدولة الصغرية الطلب هذامرونة و  ،قوة طلب الدولتني على السلعتنيإذ يتحدد معدل التبادل على 

 . هذا لكون طلبها أقلمكاسب أكرب من الدولة الكبرية و  ميكن أن حتقق
 . وسع يف اخلارج ابسم الكسب الدويلحماولة التاهتمامات األسواق الرخيصة و  -

 : املدرسة النيوكالسيكية الفرع الثاين

 :  (R.Heksher (1919 ) – B.Ohlin (1933أولني  – نظرية هيكشر .1

يف  إن القول أبن التجارة الدولية انجتة عن االختالفات املوارد بني الدول تعد واددة من أهم النظرايت
و برتل  Eli Heckscherمها هيكشر ثنني من االقتصاديني السويديني و قد طورت من قبل ا، و االقتصاد الدويل

نظرا ألن النظرية تؤكد على تفاعل بني أولني و  -بنظرية هيكشر هذه النظرية تسمى عادةو  Bertil Ohlinأولني 
النسب اليت تستخدم فيها هذه العناصر يف إنتاج اصر اإلنتاج يف الدول املختلفة و النسب اليت تتوفر فيها خمتلف عن

نظرية ، فمن جانبها بينت 1خمتلف السلع فإهنا عادة ما يشار إليها على أهنا نظرية نسب العناصر اإلنتاجية 
إنتاج السلع املختلفة بني  أولني دول درية التجارة الدولية أن السبب وراء اختالف التكاليف النسبية يف-هيكشر
 . 2، يكمن يف اختالف الوفرة النسبية يف عناصر اإلنتاج بني الدول املختلفة الدول

 :  3هيكز هذا النموذج على عدة فرضيات و يرت

 يفرتض أن يكون خمتلفا تجانسني مستوامها املبدئي اثبت و عنصرا إنتاج مو  وجود دولتني وسلعتني متجانستني
 نسبيا بني الدول. 

                                                           
 حتصل على شهادة دكتوراه من جامعة  سويدياقتصادي :هيكشرuppsala  ة اخلارجية على التوزيع سنة مؤلفاته أثر التجار م من 1207سنة

 .م1212

درس على يد إيلي هكشر جبامعة  :أولنيlund  سنة  حتصل على جائزة نوبل لالقتصاد يعترب مؤسس النظرية احلديثة للحركية التجارية بستوكهومل
 . 1212 – 1211التجارة خالل الفرتة ، شغل منصب وزير james meadeمناصفة مع مناصفة مع  1277

، ترمجة حممد بن عبد هللا اجلراح، حممد بن سليمان البازعي، دار الزهراء، اململكة العربية االقتصاد الدويل: النظرية والسياسةبول كروغمان،  1
 .110ص بدون سنة نشر، السعودية، 

وعالقته ابلنمو االقتصادي ) دراسة حتليلية قياسية للفرتة تطور هيكل التجارة اخلارجية يف االقتصاد اللييب عبد الناصر بوخشيم عز الدين،  2
 .10، ص9001أطرودة دكتوراه، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية، سنة  (، 1773 – 1737

3
 .122 – 122،  ص 9010األردن، سنة  ،، عامل الكتب احلديث إربدالتجارة الدولية النظرية وتطبيقاهتاخالد حممد السواعي،  
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 هلما نفس دالة اإلنتاج. كنولوجيا ( متماثل يف الدولتني و ) الت املستوى الفين 
  عوائد احلجم للسلعتني يف كل دولةيتصف اإلنتاج بثبات . 
  1استخدامها لعوامل االنتاجختتلف السلع فيما بينها من ديث كثافة . 
 ادة املنافسة التامة يف الدولتنيسي. 
 لقدرة على االنتقال بني الدولتنيعدم امل اإلنتاج داخل الدول الواددة و درية انتقال عوا . 
 عدم وجود تكاليف النقل . 
 ريفة اجلمركيةعدم وجود سياسات تقيد دركة السلع بني دولتني كالتع . 

أولني تبني أن  -وقد اعتدان على مساع أغلب هذه الفرضيات ابستثناء فرضيتني ختصان منوذج هيكشر
الفرضية الرابعة و نشوء وهيكل التجارة ومها الفرضية األوىل املتعلقة ابختالف تركز عوامل اإلنتاج بني الدولتني 

 . النظر عن األسعار النسبية للعنصرض ملتعلقة ابختالف تركز عوامل اإلنتاج لكل سلعة دسب عنصر املتوفر بغ

ب ، يف أن الدول حتقق مكاسج النيوكالسيكي دول درية التجارةتتمثل االستنتاجات الرئيسية للنموذ و 
إىل االستنتاجات هنالك  العاملي تبعا لذلك، وابإلضافة ، فيما يزداد اإلنتاجعند دخوهلا يف التجارة الدولية

سوف متيل إىل ختصص يف تلك املنتجات اليت يستلزم إنتاجها استخداما  ديث إن الدول  استنتاجات أخرى،
، كما أهنا سوف تعوض الندرة النسبية يف املوارد لديها عن إلنتاج املتوفرة لديها بشكل نسيبكثيفا نسبيا لعناصر ا

أن زايدة التكاليف ، إال فا للعنصر اإلنتاجي النادر نسبياطريق استرياد السلع اليت يتطلب إنتاجها استخداما كثي
 . ن الظهور، من شانه أن مينع التخصص الكامل مية بشكل يتجاوز األسعار العاملية، ومن مث األسعار احمللاحمللية

، فإن التساوي بني إنتاج متطابقة على مستوى العامل أما النتيجة الثانية فتتمثل يف أنه بتحديد تكنولوجيا
، سوف يؤدي إىل تساوي ة العاملية يف إطار درية التجارةاألسعار النسبي األسعار النسبية للمنتجات احمللية مع

 .لدول الداخلة يف التجارة الدوليةأسعار عناصر اإلنتاج يف كل ا

عمل ،نتيجة لالستخدام إذ أن معدالت األجور سوف تزداد يف الدول اليت تتميز بوفرة نسبية يف عنصر ال
سبيا ، فيما تنخفض من اندية أخرى أسعار العنصر اإلنتاجي النادر نياملتزايد واملكثف هلذا العنصر اإلنتاج

ية نسبية أكرب يف الناجم عن الرتكيز على إنتاج السلع اليت حتتاج إىل كثافة عمالبسبب االستخدام املتناقص له، و 

                                                           
1
 .21، ص9012، دار املسرية للنشر والتوزيع، األردن، سنة التمويل الدويل ونظرايت التجارة اخلارجيةري موسى وآخرون، شقريي نو  
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ىل تساوي مما يؤدي يف املطاف األخري دسب تنبؤات نظرية الوفرة النسبية إ ،عمليات إنتاجها، والعكس صحيح
 . 1أسعار عناصر اإلنتاج على املستوى الدويل

، إال أهنا هي أيضا واجهت لالنتقادات املوجهة للجيل األول على الرغم من أن هذه النظرية كانت كنتيجة
 : 2عدة انتقادات أمهها 

تشابه أولني  –هكشر  استبعاد أثر البحوث والتطوير الذي ينشأ عنهما التقدم التكنولوجي ديث تفرتض نظرية -
 دوال اإلنتاج للسلعة الواددة بني دول العامل املختلفة. 

 العتبارها أن دوال اإلنتاج دوال خطية متجانسة.   أولني -هكشر إستاتيكية نظرية  -
)نظرية    عدم األخذ يف االعتبار إنتاج وتبادل السلع واخلدمات يف ظل أسواق املنافسة االدتكارية وإمهاهلا -

O-H تنوع املنتجات وأثرها يف قيام التجارة اخلارجية ابفرتاضها أن إنتاج وتبادل السلع واخلدمات ( لظاهرة
 يتم يف ظل شروط املنافسة الكاملة.

على حتليل وتفسري قيام التجارة اخلارجية يف غري السلع األولية الفرتاضها عدم أولني  –هكشر  عدم قدرة نظرية -
 الدول يف كثري من احلاالت. قدرة عناصر اإلنتاج على التنقل بني 

حتول نفقات النقل دون قيام التجارة اخلارجية يف بعض املنتجات الرتفاع نفقات نقلها، يف دني افرتضت  -
 عدم وجود نفقات نقل بني الدول. أولني  –هكشر  نظرية

دولة من خالل هذا التحليل ظهر مفهوم التخصص الدويل يف التجارة اخلارجية الذي يعترب أن لكل و 
 .ما ميكن تصديره منهابتحديد ما ميكن إنتاجه من سلع و  خصائص تسمح هلا

 

 

 

 

                                                           
 .11 – 10عبد الناصر بوخشيم، نفس املرجع السابق، ص ص:  1
2
 .20 – 12، ص ص نفس املرجع السابقالسيد متويل عبد القادر،  
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 :  (1797- 1791 )لغز ليونتياف  .1

أولني يف وفرة عوامل اإلنتاج اختبارا عمليا بتطبيقها  -عمد بعض االقتصاديني إىل اختبار نظرية هكشر
 ما قام به أولني –اليت جرت على نظرية هيكشر على صادرات وواردات دولة معينة ومن أشهر االختبارات 

من دراسة على هيكل التجارة   1222و 1221الروسي األصل فاسيلي ليونتياف يف عامي االقتصادي املعروف و 
 .1اخلارجية للوالايت املتحدة مع اخلارج 

س ختصصها يف يستنتج ليونتياف من ذلك أن اشرتاك أمريكا يف تقسيم الدويل للعمل إمنا يقوم على أساو 
: االقتصاد األمريكي ابملقارنة ببقية دول ينفي الرأي الشائع أبنيفة العمل ال كثيفة رأس املال، و كث  فروع اإلنتاج

يف احلقيقة فإن العكس هو قص نسيب يف العمل ثبت أنه خاطئ و نيتميز بفائض نسيب يف رأس املال و العامل 
 . 2الصحيح 

 : النظرايت احلديثة للتجارة الدولية الفرع الثالث

 :M.V.Bosner (1691)  منوذج الفجوة التكنولوجية  .1

على  يركز هذا النموذج يف تفسريه لنمط التجارة اخلارجية بني الدول على إمكانية ديازة إددى الدول
طرق فنية متقدمة لإلنتاج متكنها من إنتاج سلع جديدة أو منتجات ذات جودة أفضل أو منتجات بنفقات 

، مبعىن أن االختالفات نسبية مستقلة عن غريها من الدول ، مما يؤهل هذه الدول إىل اكتساب مزاايإنتاجية أقل

                                                           
 :ودصل على الدكتوراه يف جامعة بون وانتقل  1291يف مدينة سان بتارسبورغ يف روسيا وخترج من جامعتها عام  1202ولد سنة  واسيلي ليونتياف

وعمل يف العديد من اجلمعيات االقتصادية والرايضية ونتيجة إلسهاماته متكن من  1211إىل الوالايت املتحدة األمريكية واستقر يف نيويورك عام 
 م.1222زة نوبل وتويف يف سنة احلصول على جائ

1
  .9010جامعة الزقازيق، مصر، سنة  ،كلية التجارة ببنها ،التجارة الدوليةمريندا زغلول رزق،  

2
  .19طبين مرمي، نفس املرجع السابق، ص  
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إىل  1 يرجع وجود امليزة النسبيةو  ،ااي النسبية املكتسبةظرا يف املز الدولية يف املستوايت التكنولوجية حتقق اختالفا منا
 :  2عاملني أساسني مها 

 وجود تفاوت نسيب يف الفن التكنولوجي املستخدم. 
 شراء املخرتعات اجلديدةإنتاج و  اكتساب دقوق . 

التجديد إضافة إىل أن الفكرة األساسية هلذا النظرية تدعو على أساس أن الدولة صادبة االخرتاع أو 
يزول هذا االدتكار املؤقت بزوال ر السلع ذات التقدم التكنولوجي و تصديمتع ابالدتكار املؤقت يف إنتاج و تت

 . 3التفوق التكنولوجي عندما تكون هذه السلع اعتيادية 

، أولني –بية خيتلف عن تفسري هكشر من خالل هذه النظرية جند أن هناك تفسريا جديدا للمزااي النس
حتتل به تكنولوجي الذي حتوزه بعض الدول و لكن قد ترجع للتفوق الال ترجع فقط يف عوامل اإلنتاج و  زاايفتلك امل

  .موقعا متميزا يف التجارة الدولية دون أن تكون ابلضرورة تتمتع بوفرة نسبية يف عوامل اإلنتاج

 :R.Vernon (1711)  نظرية دورة حياة املنتج  .1

، إذ لتحليل نظرية الفارق التكنولوجي امتدادا  R.Vernonتعترب نظرية دورة دياة املنتوج لصادبها فرينر 
 . هذه النظرية أسباب االخرتاعات وآليات توسيعها على مستوى الدويل تبحث

السلعة اجلديدة يركز على بتكار التكنولوجي يف االخرتاع و يستند فرنر يف حتليله حلياة املتوج إىل فكرة االو 
بني التطورات اليت تشهدها يف و  –طوال دورهتا –ني طبيعة السلع يؤلف بعلى مرادل دورهتا و  دد ذاهتا و يف

 . 4التجارة الدولية للتنمية

                                                           
على نقل التكنولوجيا والقدرة التنافسية ملنتجات الدول   TRIPSأثر اتفاقية حقوق امللكية الفكرية املرتبطة ابلتجارة خملويف عبد السالم،  1

كلية   ، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الوطين األول دول املؤسسة االقتصادية اجلزائرية وحتدايت املناخ االقتصادي اجلديد،النامية يف األسواق العاملية
 .71ص 9001أفريل  91 – 99يومي  العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،

 . 11فريوز سلطاين، مرجع سبق ذكره، ص  2

3
 .11 – 19قطاف الويزة، مرجع سبق ذكره، ص ص:  

4
والتكتالت االقتصادية اإلقليمية ) دراسة حالة اجلزائر يف   ظل نظام التجاري متعدد األطرافتطور سياسة التعريفة اجلمركية يفمداين خلضر،  

 .2، ص9002 - 9002(، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، سنة  ألورويبإطار منطقة التبادل احلر مع االحتاد ا
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ة دسب هذا التحليل بثالث متر املنتجات الصناعية خاصة تلك اليت يستهلكها أصحاب الدخول املرتفعو 
 :  1 هيمرادل و 

كربى،   تتم هذه املردلة يف دولة كالوالايت املتحدة األمريكية ابعتبارها دولة صناعيةو  :املنتج اجلديدمرحلة  -
ما أن نفقات ، ويقتصر اإلنتاج يف هذه املردلة على السوق احمللي كذات مستوى دخول مرتفعة وتكنولوجيا عالية

 . اإلنتاج تكون مرتفعة
املنتج يتطور الطلب على فرات احلجم و يزداد انتشار املنتج تدرجييا وتنخفض تكلفته بفعل و  :مرحلة االنتشار -

تصبح هي األخرى مصنعة له الصناعية لتنتقل تقنيات إنتاجه و ، وخاصة من الدول من خارج الوالايت املتحدة
 .لك إىل ختفيض الصادرات األمريكيةمؤدية بذ

معروفا الدول الصناعية و يف هذه املردلة يصبح املنتوج منطيا بدرجة كبرية يف أسواق و  :مرحلة املنتج النمطي -
االخنفاض يف مستوايت ذلك بسبب ة املشاريع يف بعض الدول النامية و ، عندها يبدأ التفكري يف إقامابلكامل

 . األجور فيها

 

 

                                                           
1
 .19 – 11هويدي عبد اجلليل، نفس املرجع السابق، ص ص:  
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 والعوملة االقتصادية : سياسات التجارة الدولية املبحث الثاين

لكل دولة وجهة معينة وحمددة يف عالقاهتا التجارية مع اخلارج، وتعرب عن ذلك مبجموعة من القواعد 
واإلجراءات اليت تساهم يف حتقيق أهداف معينة، كما أييت هذا يف عامل يكاد أن يكون شبه قرية صغرية، سنتطرق 

 هذا املبحث إىل السياسة التجارية والعوملة االقتصادية.يف 

 تعريف السياسة التجارية، أهدافها، أنواعها وحججها.  :املطلب األول

لوائح رمسية من طرف الدولة من أجل تنظيم يف البلدان املختلفة لتشريعات و  يتعرض نشاط التجارة الدولية
 التجارة اخلارجية من جهة، وحتقيق األهداف املسطرة من جهة أخرى. 

 : تعريف السياسة التجارية الفرع األول

تعترب السياسة التجارية جزء ال يتجزأ من السياسة االقتصادية املطبقة يف جمال التجارة اخلارجية فينصرف 
ال االقتصادي لتحقيق أهداف ادية أهنا جمموعة من اإلجراءات اليت تتخذها الدولة يف اجملمفهوم السياسة االقتص

 . السياسة التجارية ال خيتلف عنها مفهوممسطرة، و 

تعرف على أهنا جمموعة اإلجراءات اليت تتخذها احلكومة يف نطاق عالقاهتا التجارية الدولية بقصد حتقيق 
: أنه ميكن أن جند أهدافا أخرى مثل، إال ملنشود هو تطوير االقتصاد الوطينا عادة يكون اهلدفو ، 1أهداف معينة 
 .2، استقرار أسعار الصرف التوظيف التام

اإلجراءات اليت تتخذها الدولة من أجل تنظيم قطاع و  كما ميكن أن نقول أهنا جمموعة من التنظيمات
 .  3أدوات تساعدها على حتقيق هذه األهداف ية وهلذه السياسة أهداف حمددة و التجارة اخلارج

 : أهداف السياسة التجارية الفرع الثاين

 من بني أهداف اليت تسعى السياسة التجارية الدولية حتقيقها ما يلي: 

                                                           
1
 .35فريوز سلطاين، نفس املرجع السابق، ص  

2 Maurice bye , relation économique internationale, Dalloz , paris, 1971, p: 341. 
  .35،  ص نفس املرجع السابق ،أمحد عبد الرمحن 3
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 :وتتمثل فيما يلي أهداف اقتصادية: .1

ثل أحد إن احلصول على موارد اخلزينة العامة لتمويل اإلنفاق العام مي :قيق موارد اخلزينة العامة للدولةحت -
قبوال يف ارد من هذا الطريق أكثر فعالية و يف كثري من احلاالت يعترب احلصول على مو أهداف السياسة التجارية و 

 نظر الشعب ألهنا حتقق إيراد على حساب املنتجني األجانب ليستخدم يف حتقيق املصلحة العامة 

إن القوى التلقائية ال تكفي يف أحيان كثرية لتحقيق التوازن يف ميزان : حتقيق توازن ميزان املدفوعات -
اءات ، خاصة النامية منها، قد جتد نفسها مضطرة الختاذ بعض اإلجر دفوعات، لذلك فإن كثري من الدولامل

 .1ابلتحديد يف حاالت العجزالكفيلة ابستعادة التوازن و 

االزدهار يف ظل املنافسة ئة يف الدول النامية على النمو و ال تستطيع الصناعات الناش:ت الناشئةمحاية الصناعا -
، لذا فإن تقييد الواردات القادمة يف الدول املتقدمة أصبح أمرا ل الصناعات العريقة للدول الكربىالشديدة من قب

 .سب خربات جديدةتكتاألجنبية حىت تنمو و من املنافسة ضروراي حلماية الصناعات الناشئة يف الدول النامية 

يف بيع منتجاهتا سياسة اإلغراق تتبع بعض الشركات األجنبية احملتكرة  :اية االقتصاد القومي م  اغإررا مح -
على أن تعوض اخلسارة ابلبيع  ،ليف اإلنتاج يف األسواق اخلارجيةالذي يقصد به بيع السلع بسعر يقل عن تكاو 

 . 2ق احمللية بسعر مرتفع يف السو 

 :3اغإسرتاجتيةاألهداف االجتماعية و  .2

 : سياسة التجارية الدولية فيما يلياألهداف االجتماعية لل تتمثلو 

محاية مصاحل بعض الفئات االجتماعية، كمصاحل املزارعني أو املنتجني الصغار، أو منتجي بعض السلع اليت  -
 .اجملتمعثل أمهية حيوية للدولة و مت

 إعادة توزيع الدخل الوطين بني الفئات االجتماعية املختلفة.  -

                                                           
1
  .152عبد الرمحن روابح، نفس املرجع السلبق، ص  

2
 . 15هويدي عبد اجلليل، نفس املرجع السابق، ص  

3
 .151عبد الرمحن روابح، نفس املرجع السلبق، ص 
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العمل على محاية الصحة العامة من خالل منع االسترياد بعض السلع أو املخالفة للمعايري الصحية أو تقييد  -
 . رى كالكحول أو السجائر... وغريهااسترياد سلع أخ

هبا كل ما يتعلق أبمن اجملتمع سواء يف بعده االقتصادي أو أما األهداف اإلسرتاجتية للسياسة التجارية فيقصد 
االعتبارات اإلسرتاجتية توفري حد أدىن من الغذاء عن طريق اإلنتاج ئي أو العسكري، فقد يتطلب أمن اجملتمع و الغذا

 احمللي مهما كانت تكلفته مرتفعة. 

 حججها سة التجارية و : أنواع السياالفرع الثالث

 : سة التجارية فيما يليأنواع السياتتمثل 

 :سياسة محاية. 1

ذكية عملة بغية محاية اقتصاد بلد ما وبطريقة خفية و يقصد هبا تلك اجملموعة من الوسائل املست مفهومها:. 1.1
األسواق و  إجراءات خمتلفة خللق تفاوت على مستوى السوق احمللياألجنبية عن طريق تطبيق مقاييس و من املنافسة 

هذه اإلجراءات احلمائية عادة ق، و أو عوامله على هذا السو  سترياد أو توجيه تدفقات اإلنتاجاال تعديلو اخلارجية 
 . 1ما يتم تربيرها عن طريق حجة الصناعة الناشئة أو غريها من احلجج املتنوعة 

 : 2تتمثل فيما يلي  حجج محاية التجارة : .2.1

، تفرض احلماية من أقدم احلجج لتقرير احلماية وتقييد التجارة الدولية تعترب هذه احلجة محاية الصناعة الناشئة: -
عة تكون مرتفعة نسبيا يف للصناعات الناشئة على أساس أن نفقة اإلنتاج احلدية للسلعة اليت تنتجها هذه الصنا

ومنوها يف  شأهتا، فهي لن تستطيع منافسة الصناعات األجنبية اليت تنتج سلعا مماثلة بسبب الظروف نالبداية
 . املرحلة األوىل

ميكن للدولة أن تستفيد من احلماية التجارية لتحقيق  حتسني معدل التبادل الدويل:توازن ميزان املدفوعات و  -
 حتسني معدل التبادل الدويل. وابلتايل توازن املدفوعات و  ،التوازن يف ميزان التجاري

                                                           
، جملة رؤى التكتالت االقتصادية وجه جديد للحماية التجارية يف ظل األزمة االقتصادية العامليةعبد السالم خملويف، سفيان بن عبد العزيز،  1

 . 12، ص2512، جوان 2العدد  جامعة الوادي، اجلزائر، اقتصادية،
2
  .35 – 35فريوز سلطاين، نفس املرجع السابق، ص ص:  
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هنا تشيع يف هذه األسواق درجة عالية من املنافسة بينما أن ألتضعف املراكز االحتكارية يف األسوا  الدولية:  -
االستمرار يف تقييد التجارة حيمي القوى االحتكارية ويضيع فرصة االستفادة من املزااي النسبية للدول املختلفة 

 .1املتقدمة أو املتخلفة على حد سواء

يكمن الغرض من احلماية إىل إغراء رؤوس أموال األجنبية لدخول الدولة  :موال األجنبيةجذب رؤوس األ -
هكذا يستخدم إجراء احلماية بقصد تشجيع ا لعبء الرسوم اجلمركية املفروضة، و قصد االستثمار املباشر جتنب

اق الكلي يد اإلنفيز القومي و  ، مما يؤدي إىل زايدة الدخليف إنتاجها على رأس مال األجنيب صناعة حملية يعتمد
 . بزايدة التشغيل

ليف اإلنتاج يف األسواق اإلغراق هو بيع السلع بسعر يقل عن تكا محاية االقتصاد احمللي م  خطر اغإررا : -
، ارة احملققة يف األسواق اخلارجية، وبيع تلك السلع يف األسواق احمللية أبسعار مرتفعة ، تغطي تلك اخلساألجنبية

 لكسب األسواق اخلارجية على حساب املنتجني سواء احملليني أو األجنبيني.لذلك هو وسيلة غري مباشرة 

لعسكرية كمعدات القوة اة إسرتاجتية لدعم األمن القومي و هناك منتجات معينة ذات أمهي :دعم األم  القومي -
 .الدفاع أو الغذاء

 سياسة احلرية :. 2

، م التجارة اخلارجية اجتاه احلياداهلادفة إىل حتويل نظاالتدابري مجلة اإلجراءات و  تعرف على أهناو مفهومها:. 1.2
 . 2، وهي عملية تستغرق وقتا طويال الصادراتتفضيلي جتاه الواردات و مبعىن عدم التدخل الدولة ال

 :3تتمثل جممل احلجج فيما يلي  :حجج حرية التجارة. 2.2

تصدير السلع اليت لديها فيها مميزة نسبية على أن تستورد رة لكل دولة التخصص يف اإلنتاج و تتيح حرية التجا -
 . أقل ممال لو قامت إبنتاجها حمليامن اخلارج السلع اليت لديها فيما ال تتميز نسبيا و بتكلفة 

                                                           
1
 .533، ص2555، مصر، سنة اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، العالقات االقتصادية الدولية املعاصرةاحي، قدهشام حممود اإل 

2
 .11، ص2511، سنة 1ط تيزي وزو، ، منشورات دار األمل،توزيع املداخيلعالقة التجارة الدولية ابلفقر و رانن خمتار، 

 – 2511رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، سنة ، متويل التجارة اخلارجية يف اجلزائربوكونة نورة،  3
  .13، ص 2512
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تنشيط العمل و  إىل زايدة تشجيع حرية التجارة التقدم الفين من خالل املنافسة اليت تتم بني دول خمتلفة مما يؤدي -
 .  وسائل اإلنتاجسنيحتو 
تتحكم يف ية اليت تظهر يف غياب املنافسة و تؤدي حرية التجارة إىل فتح ابب املنافسة بني املشروعات االحتكار  -

 .يضر ابملستهلك يف السوق احمللية األسعار مبا
للسلع املكثفة احلد من إنتاج ج السلع املكثفة للعنصر الوفري و حتفز حرية التجارة كل دولة على التوسع يف إنتا  -

 للعنصر النادر. 
 القضاء على ظاهرة الطاقات العاطلة. ارده اإلنتاجية استخداما كامال و تساعد حرية التجارة استخدام كل بلد ملو  -

 : أدوات السياسة التجارية املطلب الثاين

م من أهاخلارجية، و هبا الدولة على جتارهتا متثل أدوات السياسة التجارية كل الوسائل اليت ميكن أن تؤثر 
 : أدوات السياسة التجارية ما يلي

 الوسائل السعرية  الفرع األول:

، وميكن ريق التأثري يف أسعار الصادرات والوارداتتؤثر هذه الوسائل يف التيارات التبادل الدويل عن ط
 الصرف.سعر ل من الرسوم اجلمركية، اإلعاانت، اإلغراق و التمييز يف شأن هذه الوسائل بني ك

)   ية الوطنية هي عبارة عن ضريبة تفرضها الدولة على السلعة عند عبورها للحدود اجلمركو  :الرسوم اجلمركية -1
، ويطلق على جمموعة النصوص املتضمنة لكافة الرسوم اجلمركية السائدة للدولة يف وقت واردات أو صادرات (

 : ريفات اجلمركيةناك نوعني من التعهمعني اسم "التعريفة اجلمركية " و 

 تفرض كنسبة مئوية من قيمة املنتج :رسوم القيمة. 
 1تفرض كمبلغ حمدد من نقود على كل وحدة من املنتج :رسوم نوعية . 

تعين إعاانت التصدير تقدمي مساعدات نقدية أو إعفاءات ضريبية أو تقدمي أشكال و  :إعاانت التصدير -2
للتصدير إذ يؤدي الدعم احلكومي للمصدرين إىل متكينه من أخرى من التسهيالت ملنتجي السلع املخصصة 

تلجأ ى املنافسة، و عرض منتجاهتم يف األسواق اخلارجية أبسعار منخفضة تسبيا مما يزيد من قدرة تلك املنتجات عل

                                                           
 .12زرمي نعيمة، نفس املرجع السابق، ص 1
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 التطور فحسبلتقوية مراكز الصناعات الوطنية ومدها أبسباب البقاء و احلكومة إىل سياسة دعم الصادرات ليس 
ادر الصرف األجنيب أتمني مصختفيض العجز يف ميزان التجاري و ، من ذلكخلدمة أغراض اقتصادية متعددة بل

منه لعدد من األفراد القوة العاملة و ، أن هذه الصناعات املخصصة للتصدير تفتح فرص عمل إضافة إىل ذلك
 .  1القضاء على البطالة 

يف السوق ة من التمييز يف تسعري منتج ما وذلك عندما يتم بيع ذلك املنتج يعرف اإلغراق أبنه حالاغإررا :  -3
تطبق سياسة اإلغراق بشكل واسع من قبل الشركات و  ، 2بلد مستورد بسعر يقل عن السعر يف سوق بلد مصدر

 . 3 احلد من قدرة اإلنتاج احمللي على املنافسة يف السوق الدوليةولية النشاط بغرض زايدة الصادرات، و الد

اشرة على تعترب الرقابة على الصرف كأحد الوسائل الفنية يف الرقابة املب: الرقابة على الصرف األجنيب -4
شراء العمالت األجنبية حمتكر من قبل الدولة للعمالت األجنبية) بيع و  يقصد هبا احتكاراملدفوعات الدولية، و 

يطلب ابلتايل فالدولة هي اجلهة الوحيدة اليت األجنبية، و نظم التعامل يف العمالت ابلتايل تضع قيودا ت( و  الدولة
 . رف األجنيب إال من البنك األجنيباملؤسسات بيع أو شراء الصو  ال جيوز لألفرادمنها توفري الصرف األجنيب و 

يتم تايل يصبح سعر الصرف اثبت و ابلاألجنيب يعين عدم وجود سوق حرة و فوجود الرقابة على الصرف 
 . يع املعامالت اخلارجيةيقه على مجتطب

ا منع خروج رؤوس أموال من هتدف عملية الرقابة على الصرف حتقيق العديد من األغراض من بينهو 
 . 4التخفيف من العبء املايل الواقع على الدولة واحلد من الواردات غري ضرورية و  ،الدولة

 

 

                                                           
1
 .151 – 155، ص ص: 2551، سنة 1، دار الثقافة عمان، األردن، طاالقتصاد الكليأمحد األشقر،  

، جملة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية ومنطقة التجارة احلرة العربية الكربى مكافحة اغإررا سلمان عثمان،  2
 . 31، ص 2555، سنة 2، العدد 23جملد  سوراي، والقانونية،

 .125، ص2511، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر،  سنة االقتصاد الدويلطارق فاروق احلصري،  3
جامعة يوسف بن خدة ، العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، أطروحة دكتوراه، كلية دور اجلمارك يف ظل اقتصاد السو  ) حالة اجلزائر (، زايد مراد 4

 .152 – 151، ص ص: 2555 – 2553اجلزائر سابقا، سنة 
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  الوسائل الكمية الفرع الثاين:

على  له الدولة بتوزيع رخص االستريادهو تقييد كمي للتجارة اخلارجية، تقوم من خال نظام احلصص: -1
 . 1 متنع استرياد مادون ذلكى للكميات املسموح ابستريادها، و املستوردين حتدد مبوجبها احلد األقص

،  ترخيص ابالسترياد يف صورة إذن أوأنه ال ميكن االسترياد إال مبوافقة الدولة  نعين هباو تراخيص االسترياد:  -2
ات نفس السلعة يف فرتة كما حيق حلاملها أن يستورد السلع اليت حتدد كميتها على أساس نصيب املستورد من وارد

الغرض من نظام رخص االسترياد منع االندفاع إىل الواردات خصوصا إذا كانت سلع ترفيهية مع حمدودية  ماضية، و 
خلق افظة على التوازن بني الصادرات والواردات و ولة ابإلضافة إىل حماولة احملكمية العمالت األجنبية اليت حبوزة الد

 . 2نوع من املساواة بني املستوردين 

  األساليب التنظيمية  الفرع الثالث:

ل من تعقده الدولة مع غريها من الدو  ميكن تعريف املعاهدة التجارية على أهنا اتفاق: املعاهدات التجارية -1
االزدواج احلد من قتصادية كتلك املتعلقة ابلنقل و ذلك لتنظيم العديد من املسائل االالدبلوماسية و  خالل أجهزهتا

من أساليب التدخل يف التجارة  هي تعتربم التعريفات اجلمركية و ، غري أن املعاهدات هي تلك اليت تنظالضرييب
 .3اخلارجية 

كمحاولة جزئية جة للقيود يف العالقات الدولية و تظهر التكتالت االقتصادية كنتي :التكتالت االقتصادية -2
 تتخذ التكتالت عدة أشكال قد ختتلف فيما بينها من حيثالتجارة بني عدد حمدود من الدول، و  لتحرير

 . 4التنظيمية  هتيئة الظروف حنو إجياد الوحدة االقتصادية إبزالة مجيع العقباتاالندماج بني األطراف املنظمة و 

 

 

                                                           
 .53عائشة خلويف، نفس املرجع السابق، ص 1
2
 .23صقطاف ألويزة، نفس املرجع السابق،  
3
، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية آاثرها على التجارة اخلارجية يف اجلزائرإزالة القيود الغري التعريفية و  إصالحاتوليد احلفاف،  

  .31،  ص2555وعلوم التسيري، جامعة ورقلة، سنة 
4
 .553، ص 2551سنة  ،1ط، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، االقتصاد الدويلزينب حسني عوض هللا،  
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 العوملة االقتصادية : املطلب الثالث

خاصة تلك اليت توجهاهتا املستقبلية و العاملية السريعة واملتالحقة والعميقة يف آاثرها و  يف ضوء التغريات
، حيث حتول االقتصاد العاملي ابلفعل إىل قرية صغرية متنافسة األخري من القرن العشرين املاضي شهدها الربع

حتوال كمفهوم جديد و ك برز مصطلح العوملة االقتصادية  يف ضوء ذلالثورة التكنولوجية واملعلوماتية و األطراف بفعل 
 .ا ال يزال يثري جدال واسع النطاقاقتصاداي عاملي

 خصائص العوملة االقتصادية : مفهوم و الفرع األول

سنحاول غري حمددة و إن حبث موضوع العوملة من األمور الصعبة املعقدة فتعاريفها خمتلفة وجماالهتا كثرية و 
 أهم خصائصها. تلف التعاريف اخلاصة ابلعوملة و يف هذا املطلب التطرق إىل خم

 مفهوم العوملة االقتصادية  . 1

  تعريف اللغوي  .1.1

 يف هذا املعىن بقول فولتري إذا أردت أنالبدء بتحديد املصطلح، و سفية يقتضي إن اخلوض يف املسائل الفل
 . تتحدث معي فعليك أن حتدد مصطلحك

، يف مجيع حديث الظهور جدا "mondialisation/globalization"" العوملة جتمع املراجع على أن مفهوم
 . من هذا القرن ، وال ترجع بداية استعماله إىل أبعد من الثمانيناتاللغات

 : ومن تعريفات العوملة أهنا

هذا كأنه يف منظومة واحدة متكاملة و ، مبا يعين ذلك جعل العامل كله و ا اللغوية تعين جعل الشيء عامليايف داللته
عن  اعربو و  ،يف االجنليزية واألملانية " globalisation"املعىن هو الذي حدده املفكرون ابللغات األوروبية للعوملة 

 .mondialisation " 1"  ذلك ابلفرنسية مبصطلح

 
                                                           

1
جملة ملفات األحباث يف  ،نظرة استشرافية ملستقبل التكتالت االقتصادية يف عصر العوملة م  وجهة نظر كيالنية، مساتلة سفيان عصماين صفيان 

 .111ص ،2515املغرب، بدون عدد، جوان سنة  ،االقتصاد والتسيري، جامعة حممد األول، وجدة
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  التعريف االصطالحي. 2.1

 : ة ابلعوملة االقتصادية نذكر منهاميكن رصد الكثري من التعاريف اخلاص

العامل بوسائل منها زايدة  تعين تزايد االعتماد االقتصادي املتبادل بني البلدانو  :تعريف صندو  النقد الدويل -
مدى انتشار من خالل سرعة و  كذلكت السلع واخلدمات عرب احلدود والتدفقات الرأمسالية، و معامالتنوع حجم و 

 .1تكنولوجيتهم 

، تفاعل الدول يف التجارة العامليةتعين كلمة العوملة زايدة و  :ف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميةتعري -
التقدم يف حفزها هو اليت ساعدت على انتشار العوملة و أن العوامل جنيب املباشر وأسواق رأس املال، و واالستثمار األ

 . 2الدويل التجارة على املستويني احمللى و و  إلغاء القيود على تدفقات رأس املالالنقل واالتصاالت، وحترير و 

 االقتصادية خصائص العوملة  .2

ميكن تلخيصها فيما من املفاهيم و  قتصادية عن غريهاهناك عدد من خصائص الرئيسية اليت متيز العوملة اال
 يلي:  

: تتسم العوملة بتزايد درجة االعتماد االقتصادي املتبادل تزايد االعتماد االقتصادي املتبادل بني دول العامل. 1.2
ية مع وجود تزايد حرية انتقال رؤوس أموال الدولفاقيات حترير التجارة العاملية و فيما بني الدول فقد ساعدت ات

من مث و  القاراتإسقاط حاجز املسافات بني الدول و على  ثورة املعلومات مبختلف اجتاهاهتاالتكنولوجية و  الثروة
املالية مما أدى إىل تزايد احتماالت وإمكانيات التأثري والتأثر والروابط التجارية و قيام شبكة جديدة من العالقات 

خباصة الصناعية و  قتضاه توزيع العمليات اإلنتاجيةيتم مب الذيوع جديد من تقسيم العمل الدويل و إجياد نو  املتبادل
 .  ن دولة واحدةبني أكثر م

حيث تؤدي العوملة إىل إضعاف السيادة الوطنية  : اجال السياسة النقدية واملاليةيفإضعاف سيادة الدولة . 2.2
اء قوانني الرقابة العامل إىل إلغاملالية حيث اضطرت احلكومات يف خمتلف بلدان لدولة يف جمال السياسة النقدية و ل

 هكذا فقد مترية إلجياد وسائل رقابية جديدة و تطبيق قوانني حترير األسواق دون إعطاء أمهية كبعلى األسواق و 

                                                           
  .155ص ،2512جوان  ،21العدد حوليات جامعة اجلزائر،  ،املالية العربية يف ظل العوملة املاليةاألسوا  ، عائشةعزوز  1
 . 121، ص2551جويلية  ،3عدد اجلزائر، ، جامعة بسكرة ،، جملة البحوث والدراساتاملنظمات الغري احلكوميةالعوملة و ، حامد نور الدين 2
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ء اكتساب ثقة األسواق إعادة تنظيم عمل احلكومة وفقا للخطوط العامة اليت حتددها املنظمات الدولية سعيا ورا
 .  1شرعيتها إضعاف سلطة الدولة و  لك على حسابذالعاملية و 

ز العوملة هي سيادة يالحظ إن أهم ما ميي :التنافسيةسيادة آلية السو  و السعي الكتساب القدرات . 3.2
ستفادة من الثورة التكنولوجية ، من خالل االذ القرارات يف إطار من التنافسيةاختاآلية السوق واقرتاهنا ابلدميقراطية و 

أبحسن ممكنة، وة تعميق تلك القدرات املتمثلة يف اإلنتاج أبقل تكلفو  ،املعلوماتواملواصالت و تصاالت ثورة االو 
إال أن هذه السيادة التنافسية وسيادة  ،افسي على أن يتم يف أقل وقت ممكنالبيع بسعر تن، و جودة وأبعلى إنتاجية

 . تستعملها خلدمة مصاحلها ليتا، هيمنة الدول الكربىىل السيطرة و ختضع إآلية السوق غري حقيقية و 

إن من اخلصائص اهلامة للعوملة هي تزايد دور  :إدارة العوملة تزايد دور املنظمات االقتصادية العاملية يف .1.2
ي املنظمات تالشبعد اهنيار املعسكر االشرتاكي و  خاصةتعميق العوملة و ملية يف غدارة و املنظمات االقتصادية العا

من مث انضمام معظم الدول إليها و و  1553إنشاء املنظمة العاملية للتجارة يف األول من جانفي االقتصادية التابعة و 
يق جمموعة من السياسات اكتمال الرأس الثالث من مؤسسات النظام االقتصادي العاملي الذي يدار من خالل تطب

 : هذه املؤسسات هيعامل و ظم دول الالتجارية اليت تؤثر يف السياسات االقتصادية ملعاملالية و النقدية و 

 ول عن ئالذي يشري إىل املكون النقدي للنظام االقتصادي العاملي أو هو املسو  :صندو  النقد الدويل
 .اسات إدارة النظام النقدي الدويلالسي

 ول عن ئهو املسايل للنظام االقتصادي العاملي و املكون امل إىلالذي يشري و  :البنك العاملي لإلنشاء والتعمري
 .اسات إدارة النظام املايل الدويلالسي

 عن إدارة هي مسؤولة و تشري إىل املكون التجاري يف النظام االقتصادي العاملي و : املنظمة العاملية للتجارة
 .  النظام التجاري العاملي

حيث تتسم العوملة بوجود أمناط جديدة من تقسيم  :ط جديدة م  التقسيم العمل الدويلوجود أمنا .2.2 
العمل الدويل حيث مل يعد يف مقدور دولة واحدة مهما تعاظمت قدراهتا الذاتية أن تستقل مبفردها إبنتاج سلعة ما 
وإمنا أصبح من الشائع يف الوقت احلاضر أن يتم إنتاج مكوانت السلعة الواحدة يف أكثر من دولة حبيث تتخصص  

إىل اختفاء األمناط التقليدية لتقسيم العمل اليت كانت تتمثل  يف صناعة أحد هذه املكوانت فقط مما أدىكل منها 

                                                           
1
 .123حامد نور الدين، نفس املرجع السابق، ص  
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هذا السلع األولية وغريها و املواد اخلام و  ختصص دول أخرى يف إنتاجيف اإلنتاج الصناعي و  بعض الدول يف ختصص
كالصناعات جعل من املمكن أمام الكثري من الدول النامية فرصة الخرتاق السوق العاملة يف الكثري من املنتجات  ما

 . 1لعل جتربة النمور اآلسيوية يف جنوب شرق آسيا شاهدة على ذلكالكيماوية و الكهرابئية واإللكرتونية واهلندسية و 

 العوملة االقتصاديةومراحل  أسباب: الثاين الفرع

خصائصها سنحاول يف هذا املطلب أن نتعرف إىل األول إىل تعريف العوملة و الفرع بعد تطرقنا يف 
 .مراحل العوملة االقتصاديةو األسباب 

 أسباب العوملة   .1

 :  2تبلور ظهور العوملة االقتصادية ألسباب عديدة تتمثل كالتايل 

   اجملتمعات من تيار العوملة ،مما حتتمي هبا بعض األمم و اليت كانت ، السوفييت سابقا كاإلحتاداهنيار بعض أسوار
ايت املتحدة ابلسيطرة ، ومن مث انفراد الوالتيار يكتسح مناطق مهمة من العامل، كانت معزولة عنهجعل هذا ال

 . على العامل
 مار اليت تتجه كذلك تنوع جماالت االستث، و األمماخلدمات اليت تتبادهلا الكبرية يف درجة التنوع السلع و  الزايدة

 من بلد آلخر  األموالإليها رؤوس 
 الفضائية.القنوات علومات ويف مقدمتها االنرتنيت و امللتطور اهلائل يف وسائل االتصال و ا  
 حقوق امللكية الفكرية. رية، نتيجة لتحرير جتارة السلع واخلدمات و منو التجارة العاملية مبعدالت كب 

 مراحل العوملة االقتصادية  .2

  : ملة االقتصادية مرت خبمس مراحل وهي كالتايلميكن القول أن العو 

، إذ شهدت منو 1حىت منتصف القرن الثامن عشرامتدت مابني القرن اخلامس عشر و  :املرحلة اجلنينية. 1.2
العصور الوسطى وسادت يف  ختفيف حدة النظام الساندلقومية وتعميق األفكار ابلفرد واإلنسانية و اجملتمعات ا

                                                           
1
جستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية رسالة ما ،آفا  الربط بني األسوا  املالية العربية يف ظل التكامل االقتصادي العريبواقع و  ،كهينةرشام   
 .5 -3، ص ص: 2555– 2553، جامعة بومرداس، سنة علوم التسيريو 
 .25 – 21 ص: ، ص2511، سنة 1ط ،اإلسكندرية ،، مكتبة الوفاء القانونيةاحلرأثرها على االقتصاد الدويل نظم العوملة و  ،يوسف حسن يوسف 2
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ما ل حتفيز االكتشافات اجلغرافية و ، إذ بدأت يف هذه املرحلة والدة الرأمسالية التجارية من خالنظرية مركزية للعامل
 .     من منو التجارة على حساب اإلقطاعأعقبها 

، إذ حدث حتول يف 1315حىت عام اب منذ منتصف القرن الثامن عشر و استمرت يف أورو  :مرحلة النشوء. 2.2
، فأتسع نطاق االتفاقيات الدولية، فاهيم اخلاصة ابلعالقات الدوليةالدولة املتجانسة املوحدة املتعلقة ابملفكرة 

 االتصاالت بني الدول. سسات املتعلقة بتنظيم العالقات و نشأت املؤ و 

واستمرت إىل  1315بداية املرحلة الثالثة حيث بدأت عام وتعترب هناية املرحلة الثانية و  :مرحلة االنطال .3.2
اجملتمع القومي الصحيح و فيها ظهرت مفاهيم كونية مثل خط التطور العشرينيات من القرن العشرين، و  غاية

غري مت يف هذه املرحلة إدماج عدد من اجملتمعات تتعلق ابهلوايت القومية الفردية، و  ، كما نشأت مفاهيماملقبول
خاصة ابإلنسانية حقوق اإلنسان وحماولة تطبيقها، كما  أفكار بدأت عملية صياغةاألوروبية يف اجملتمع الدويل، و 

املرحلة احلرب العاملية األوىل وعصبة نشأت يف هذه حدث تطور كبري يف عدد وسرعة األشكال الكونية ابالتصال و 
 . 2األمم

 ، حيثلعشرينات حىت منتصف الستيناتاستمرت هذه املرحلة من ا :الصراع م  أجل اهليمنة ةمرحل. 4.2
املتعلقة بعملية العوملة، حيث بدأت مع ناشئة و املصطلحات الحروب فكرية حول املفاهيم و شهدت خالفات و 

فيها مت الرتكيز ، و صور احلياة املختلفةحول أشكال و ، كما شهدت هذه الفرتة صراعات كونية مرحلة االنطالق
بروز دور األمم الذرية على الياابن و  ال القنبلةعلى حقوق اإلنسان نتيجة حوادث احلرب اليت مت فيها استعم

 . 3املتحدة 

وانتهت فيها  ،ة اليت مت إدماج العامل الثالث وتعمقت القيم ما بعد املاديةهي املرحلو  :مرحلة عدم اليقني. 2.2
ظهرت لة و السالعددت االعتبارات اخلاصة ابجلنس و تات الكونية واحلركات العاملية و ازدادت املؤسساحلرب الباردة و 

                                                                                                                                                                                     
، رسالة ماجستري ،كلية الدراسات 1991 – 1991العوملة وأثرها على عملية اغإصالح الدميقراطي يف الوط  العريب منذ فوز انيف عمر رحيان،  1

 .15ص  ،2553العليا يف جامعة النجاح الوطنية يف انبلس، فلسطني، سنة 
)            دية رئيسية لالقتصاد املصري ملدةأثر النظام االقتصادي العاملي ) العوملة االقتصادية يف أداء القطاعات اقتصارابح مجيل اخلطيب،  2

 .255، ص2511، سنة 113، العدد 55اجمللد  جامعة املوصل، العراق، ، جملة تنمية الرافدين،( 2111 – 1991
 .53، ص 2552، سنة 1العدد  جامعة ورقلة، اجلزائر، ،، جملة الباحثأتثريها على االقتصاد العريبالعوملة و، عبد اجمليد قدي، مقدم عبريات 3
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 العاملي ازداد االهتمام يف هذه املرحلة ابجملتمع املدينوأصبح النظام الدويل أكثر سهولة، و حركة احلقوق املدنية 
 . 1مت نظام اإلعالم الكوين واملواطنة العاملية و 

 أشكال العوملة االقتصادية  :الفرع الثالث

 :عوملة االقتصادية تتمثل فيما يليهناك شكلني رئيسيني لل

 متثل اجتاه من قبل املشروعات الفردية لنشر أجزاء من عملياهتا اإلنتاجية إىل مواقع خمتلفة :عوملة اغإنتاج .1
 .2جودة عناصر اإلنتاج لالستفادة من فروقات التكاليف و 

املايل و ، مثل اليت حدثت على الصعيد النقدي تاج تتم بدون وجود أزمات مأساويةيالحظ أن عوملة اإلنو 
، ويرى الدكتور كامل عمران أن التوسع خالل الشركات املتعددة اجلنسيات ة اإلنتاج بدرجة كبرية منتتحقق عوملو 

عمليات التبادل والتوزيع الدويل، ومن الرأمسايل العاملي أدى على امتداد املراحل التارخيية إىل اهليمنة الرأمسالية على 
، فالعوملة ل بداية مرحلة عوملة قوى اإلنتاج، إذ أهنا متثآخر يء، أما العوملة فهي شمث على األسواق والتجارة الدولية
 . أن كانت حكرا على جمتمعات املركزإىل جمتمعات األطراف بعد  هتدف إىل نقل اإلنتاج الرأمسايل

 من خالل اجتاهني اثنني مها:  اإلنتاجتتحدد عوملة 

يف تسعينيات  لتجارة الدولية زادت بدرجة كبريةحيث يالحظ أن ا :اه اخلاص بعوملة التجارة الدوليةاالجت. 1.1
، فعلى سبيل املثال زاد معدل منو التجار عفي منو الناتج اإلمجايل العاملي، إذ بلغ منو التجارة العاملية ضالقرن املاضي

يات وكانت شركات املتعددة اجلنسفقط  % 3بينما زاد الناتج احمللي العاملي بنسبة  1553عام  % 5العاملية حويل 
 .3وراء هذا التزايد

                                                           
جامعة اجلزائر، سنة  ،العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، كلية أطروحة دكتوراه ،سبل تفعيلهاأسوا  األورا  املالية العربية و معوقات ، بوكساين رشيد 1

 .121، ص2555 – 2553
 – 112: ، ص ص2553سنة  ،1ط مطبعة نرجس التجارية، الرايض، ،موسوعة الطريق إىل املصطلحات التجارة الدوليةتوفيق خليل أبو أصبع،  2

115.  
3
سنة  ،1العدد جامعة اجلزائر، ،االقتصاديةاجمللة اجلزائرية للعوملة والسياسات العوملة االقتصادية حتدايهتا واملخاطر اليت هتدد مستقبلها، اجلوزي مجيلة،  

 .15، ص2515
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األجنيب املباشر زاد بشكل سريع إن معدل منو االستثمار االجتاه اخلاص ابالستثمار األجنيب املباشر: . 2.1
مبعدل اكرب من منو التجارة العاملية، حيث كان معدل منو االستثمار األجنيب املباشر يصل يف املتوسط إىل حوايل و 

 خالل تسعينات القرن املاضي، ويرجع ذلك ابلدرجة األوىل إىل تزايد دور الشركات املتعددة اجلنسيات يف % 12
اليت تعمل بدورها على تكوين املزيد من التحالفات اإلسرتاجتية فيما بينها إلحداث و  ،إحداث املزيد من العوملة

 . 1ت يف جمال التكنولوجيا واألسواقمن عوملة العمليا املزيد

 :العوملة املالية .2

تعاريف العوملة املالية فهناك من يرى أبهنا متثل االهتمام بزايدة لقد تعددت مفاهيم و  مفهوم العوملة املالية:.1.2
 " أبهنا الزايدة يف التجارة الدولية Alonso.G "، حيث يرى والتوزيع والتسويق للسلع واخلدمات تدويل اإلنتاج

، إال أن العديد من املفكرين يرون أبن قتصادي والتغريات التكنولوجية "دعمها التحرير االالروابط املالية اليت و 
ازدايد هذه احلركة بشكل كثيف خالل اآلخرين من ؤوس األموال يف أرجاء املعمورة و العوملة املالية تتجلى يف حركة ر 

 . 2 القرن العشرين

ى الصرف حد للمعلومات من خالل رفع الرقابة علتعترب العوملة املالية ظاهرة تشري إىل ظهور سوق مو 
، أي أهنا متثل االرتباط أو االتصال املتبادل بني خمتلف األسواق املالية بفضل تقنيات وجتانس اخلدمات املالية

رؤوس ، ابلتايل فهي تشري إىل ظهور سوق موحدة ليسمح متحركات اآلنية لرؤوس أموالهو ما اإلعالم اآليل، و 
 . 3من مث ميكن للشركات املتعددة اجلنسيات أن توظف أو تقرتض أموال دون حدود صعيد العاملي و أموال على ال

 أسباب العوملة املالية  .2.2

                                                           
 – 2551، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، سنة العوملة وضرورة تفعيل السياسة النقدية يف اجلزائررسول محيد، 1

 .13 – 11، ص ص: 2555
مداخلة  ،، النتائج واحللول (زمة املالية العاملية ) األسباباملالية على اجلهاز املصريف خالل األانعكاسات العوملة رايس مربوك، رايس عبد احلق ، 2

والتجارية  االقتصادية ، كلية العلومزائري يف األلفية الثالثة واقع ورهاانت املستقبل، جامعة الطارفمقدمة ضمن امللتقى الوطين األول حول االقتصاد اجل
 .5ص ،2511نوفمرب 21 – 25، يوم وعلوم التسيري

3
، 2511، مارس 3العدد جامعة الشلف، اجلزائر، جملة دفاتر اقتصادية،  ،سياسات االقتصادية يف ظل العوملة األسوا  املالية ،عيجويلخالد  

  .51ص
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غري مصرفية و  لقد شكل التنامي يف رأس املال املستخدم يف اخلدمات املصرفية :تطور الرأمسالية املاليةو  منو -
يف األصول املالية عن معدالت الربح  عدت األرابح املتعلقة ابالستثمارحيث تعجلة دفع قوية ملسرية العوملة املالية 

 . ققة يف قطاعات اإلنتاج احلقيقياحمل

، بعد أن ت رؤوس أموال الدولية موجة عارمةعرفت تدفقا:لية ع  استيعاب الفوائ  املاليةعجز األسوا  احمل -
ر أفضل ومعدالت عن فرص استثما ذلك حبثااملالية و ق احمللية عن استيعاب املدخرات والفوائض عجزت األسوا
نوع تهو تعاظم حجم هذه االستثمارات و  ،فإن اجلديدمن قدم ظاهرة االستثمار األجنيب على الرغمأرابح عالية و 

 . ل بعيدا عن حركة التجارة الدوليةاالستقالل النسيب لتحركات رؤوس األموااألدوات املالية املستخدمة و 

كة رؤوس املعلومات يف زايدة حر لتكنولوجي يف جماالت االتصاالت و لقد ساهم التقدم ا :نولوجيالتقدم التك -
على احلواجز املكانية  ، حيث مت التغلبروابط بني خمتلف األسواق املاليةيف زايدة ال، و األموال من سوق آلخر

 . السلكيةصاالت السلكية و التاالزمانية بني األسواق احمللية املختلفة املالية إضافة إىل اخنفاض تكلفة و 

 تستقطب األدوات املالية اجلديدة اليت عوملة املالية بربوز عدد هائل منارتبط ظهور ال:ظهور االخرتاعات املالية -
)أسهم             املتداولة يف األسواق العاملية التقليدية ذلك إىل جانب األدواتالعديد من املستثمرين و 

  .1 (وسندات

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل الثاين حول األزمة املالية الراهنة واملداخل املالية  ،حتدايت العوملة املاليةاملصارف اغإسالمية و شنايق صباح،  1
 .3، ص2555ماي  5 – 3يوم  ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي مخيس مليانة  ، واملصرفية
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 النظام اجلديد للتجارة العاملية  الثالث:ملبحث ا

دعائم أسس و  GATTالتجارة لها االتفاقية العامة للتعريفة و من قبأرست املنظمة العاملية للتجارة و لقد 
  كمية.سواء قيود كمية أو غري   عليها،حيث استهدفت حتريرها من القيود املفروضة  العاملية،النظام اجلديد للتجارة 

 تعريفها، ألغات،سنتطرق يف هذا املبحث إىل نشأة  OMCو GATTلإلملام بكل اجلوانب املتعلقة ب و 
 مهامها، أهدافها، للتجارة،جوالت التفاوض ابإلضافة إىل تعريف املنظمة العاملية مبادئ و  الوظائف، أهداف،

 .OMC و GATTالفرق بني اهليكل التنظيمي و  اتفاقياهتا،

  (GATTالتعريفة اجلمركية ) االتفاقية العامة للتجارة و : املطلب األول

أين كانت العديد من  بدأ التفكري جمددا يف حترير العالقات التجارية الدوليةبعد احلرب العاملية الثانية 
 التعريفة اجلمركية .على االتفاقية العامة للتجارة و  احملاوالت اليت توجت يف األخري ابلتوقيعاجملهودات و 

 نشأة ألغات : الفرع األول

االجتماعي التابع ملنظمة و  م نقطة البداية لنشأة ألغات حيث اجمللس االقتصادي6491كان مطلع سنة 
يف عاصمة بريطانيا عقدت الدورة األوىل ، و بحث تشكيالت التجارة الدوليةاألمم املتحدة قرارا بعقد مؤمتر دويل ل

م أما الدورة الثانية هلذه اللجنة فقد عقدت يف 6491للجنة التحضريية للمؤمتر الذي عقد يف أكتوبر من عام 
 . ت إىل إنشاء منظمة دولية للتجارةانتهم و 6491جنيف يف شهر أفريل إىل أكتوبر من عام 

اليت أبرمت يف )اجلات( و التجارة ابتفاقية العامة للتعريفة و  يعرفقد أسفرت هذه املفاوضات عن مولد ما و 
ها: دولة من بين 32كان عدد الدول اليت وافقت عليها يف البداية م و 6491العمل هبا ابتداء من عام بدأ م و 6491

 . 1ية ، هذه االتفاقية اليت حل حملها اآلن منظمة التجارة الدولالوالايت املتحدة األمريكية، فرنسا، إجنلرتا

ن هدف اجلات اقتصر التنمية نظرا ألات إىل عقد مؤمتر دويل للتجارة و دعت الدول النامية يف بداية الستين
الغري اجلمركية دون معاجلة مشاكل التنمية يف الدول ن طريق إزالة احلواجز اجلمركية و على حترير التجارة الدولية ع

                                                           
1
 .329 – 322: ص ص ،3001 سنة ، 6ط ، أسامة للنشر والتوزيع، عمان ، داراالقتصاد الدويلعثمان أبو حرب،  
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مت إضافة  64يف عام االعتبار مشاكل الدول النامية و  يف عني النامية مما دعا اجلات إىل مواءمة أحكامها لتضع
 .1التنمية بع إىل اتفاقية بعنوان التجارة و فصل را

 تعريف ألغات : الفرع الثاين

قية العامة للتعريفات اجلمركية االتفااليت تعين " GATTاجلات هي اختصار الشائع للعبارة االجنليزية 
 .generale Agreement on Tariffs and Trade  2" والتجارة

، فهي اتفاقية دولية متعددة األطراف لتبادل املزااي التفضيلية بني الدول األعضاء ومن املنظور االقتصادي
يطلق اليت  يطلق عليها القيود التعريفية والقيود الكمية و اليترة الدولية من القيود اجلمركية و الناجتة عن حترير التجا

إىل سياسات الزالت متثل حماولة من الدول األعضاء للعودة إن ألغات كانت و ابلتايل فالتعريفية، و عليها القيود غري 
 . ن التجارة الدولية هي حمرك للنمومن منطلق أحرية التجارة الدولية، و 

اليت كانت تقبل أما من منظور القانوين تعترب ألغات معاهدة دولية تنظم التجارة الدولية بني الدول 
عند انتهاء العمل  6449ووصلت يف أوائل  6491دولة عند توقيع عليها عام  32اليت كانت ام إليها و االنضم

  .3بدال منها مبراكش ابملغرب OMCبسكراترية ألغات مع التوقيع على إنشاء منظمة التجارة العاملية 

 مبادئ ألغات  :الفرع الثالث

مادة مت فيها طرح املبادئ األساسية  21يف األصل من  GATTالتجارة كون االتفاقية العامة للتعريفة و تت
 من أهم هذه املبادئ: خلق منافسة شرعية بني األمم و ت و لتحرير املبادال

ة منح كل األطراف التعاقد فورا وبال توجب املادة األوىل من اتفاقية ألغات ضرور : مبدأ الدولة األوىل ابلرعاية -1
قدة دون اءات اليت متنح ألي دولة أخرى سواء كانت متعاقدة أو غري متعااحلقوق واإلعفشروط مجيع املزااي و 

هذا معناه أن أي ميزة أو معاملة تفضيلية متنحها دولة منضمة لالتفاقية احلاجة إىل اتفاق جديد ودون مطالبة، و 

                                                           
 .196، ص3002، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، سنة املوسوعة اجلمركية، جمدي حممود حمب حافظ 1
، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة ، أطروحة دكتوراهللتجارة الدولية يف ظل العوملة االقتصاديةاجلديدة ، االجتاهات حشماوي حممد 2

 .633، ص3001اجلزائر، سنة 
3
االقتصادية جستري، كلية العلوم ، مذكرة ماحتدايت االنضمام للمنظمة العاملية للتجارة على القطاع املصريف اجلزائريآاثر و ، بن عيسى شافية 

  .2، ص3066 – 3060علوم التسيري، جامعة اجلزائر، سنة والتجارية و 
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أ حتقيق املساواة يف اهلدف من هذا املبدل املوقعة على االتفاقية اجلات و إىل أي دولة أخرى يستفيد منها ابقي الدو 
 . 1املعاملة بني كل دولة حيث تتساوى مجيعها أمام ظروف املنافسة الدولية 

يعين أن تلتزم األطراف املتعاقدة أبن تعطي للسلعة املستوردة معاملة ال تقل امتيازا و  :مبدأ املعاملة الوطنية -2
 . 2  غريهاو الرسوم تتعلق ابلضرائب و ة حمليا فيما املنتجيت متنحها للسلعة املناظرة هلا و عن تلك ال

عي حلظر استخدام السية فقط عند املستوايت املنخفضة و عن طريق التعريفات اجلمرك :محاية الصناعة احمللية -3
 .3 هو ما يعين السعي جلعل السياسة التجارية شفافةالقيود الكمية و 

بسعر يقل عن قيمته املعتادة أقل من سعر بيعها هو قيام الدولة بتصدير منتج و  مبدأ عدم ممارسة اإلغراق: -4
 .4 احمللي أو أقل من تكاليف إنتاجها

 جولة أورغوايالفرع الرابع: 

جزاء يشتمل على يف بونتاديل أستا أبوروغواي برانجما من عدة أ 6411 الذي اعتمد يف سنة أنشأ اإلعالن
اعتمدت نتائجها ، و 6442انتهت املفاوضات يف و  جتارة السلع واخلدماتوالتخفيض و  املبادئ العامة والتجميد

دخلت اتفاقية منظمة و  6449رمسيا من جانب الدول املشرتكة يف جولة أورغواي يف مدينة مراكش ابملغرب يف 
ا ، ويف هذتجارية متعدد األطراف يف التاريخهي أمشل املفاوضات الو  ،64425يف  التجارة العاملية حيز التنفيذ 

يف دخول  املتقدمة نسبيا االلتزامات اليت ميليها االنفتاح التجاري يف مقابل حرية أكربالبلدان النامية و السياق قبلت 

                                                           
 .61 – 62: ص ص ،3002سنة   ،اإلسكندرية ،اجلامعية ، الداراآلاثر االقتصادية التفاقية اجلات، حممد حممد علي إبراهيم 1

2   OCDE , intégration des pays en développement dans le système commercial international , paris , 1992 , 

pp : 33-34 . 
جملة ، (OMC) إىل املنظمة العاملية للتجارة( GATT) التجارةاالتفاقية العامة حول التعريفة و املبادالت الدولية من ، زعباط عبد احلميد 3

  .10، ص3009سنة  ،2العدد اجلزائر، جامعة ورقلة، الباحث،
ري للعلوم االقتصادية ، جملة الغ، تطبيقات خمتارة مع الرتكيز على العراقسياسة اإلغراق وسبل دعم ومحاية اإلنتاج احمللي، نعمةنغم حسني  4

 .2، ص3069، سنة 2، العدد 1اجمللد  جامعة الكوفة، العراق، واإلدارية،
 العراق، ،اإلدارية واالقتصادية، جملة جامعة تكريت للعلوم العربيةعكاساهتا على االقتصادات انجولة أروغواي و ، أمحد العبيديهناد عبد الكرمي  5

 .  620ص ،3060سنة  ،61العدد ، 1اجمللد



 الفصل الثاين التجارة الدولية يف إطار النظام االقتصادي العاملي اجلديد

 

84 
 

، بينما وافقت البلدان النامية األفقر على إتباع منهج متدرج يف اعتماد نفس القواعد غري أسواق البلدان الصناعية
 .  1التمييزية اليت تطبقها البلدان التجارية الكربى 

 (WTO): املنظمة العاملية للتجارة املطلب الثاين

أن هذه  ، ابعتبارمسرية العالقات التجارية الدوليةيعترب إنشاء املنظمة العاملية للتجارة حداث ابرزا يف 
ارة ر التجحتريللنظام االقتصادي العاملي اجلديد، األداة واآللية اجلديدة لتعميق العوملة و املؤسسة متثل الدعامة الثالثة 

 .يم اجلغرافية املختلفة يف العاملاألقالالدولية بني األقطار و 

 تعريف املنظمة العاملية للتجارة : الفرع األول

،كباقي ة من انحيتني املالية واإلدارية وغري خاضعة ملنظمة األمم املتحدةتعترب مؤسسة دولية مستقل
املية للتجارة اإلطار متثل املنظمة الع، و 2البنك الدويل خرى مثل الصندوق النقد الدويل و املنظمات الدولية األ
، ويشمل اختصاص واي، الذي حيتوي على مجيع االتفاقات اليت أسفرت عنها جولة أوروغالتنظيمي واملؤسسي

ة املنازعات بني الدول تسويستثمار وحقوق امللكية الفكرية و االنظمة اإلشراف على جتارة السلع واخلدمات و امل
، إنشاء منظمة التجارة العاملية مع لفعل تضمنت نتائج جولة أوروغوايابو  ،ومراجعة سياساهتم التجاريةاألعضاء 

على أن نتائج جولة أوروغواي ستدعم االقتصاد  6449أفريل  62قد أكد تصريح مراكش و  6442بداية عام 
اخيل عرب العامل أمجع، وعليه ميكن املدشغيل و التتفاعا كبريا يف حجم املبادالت واالستثمار و تضمن ار ، و العاملي

( اليت GATT( هي خليفة االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية والتجارة )OMCالقول أن منظمة التجارة العاملية )
 . 3ظهرت بعد احلرب العاملية الثانية 

 

 

                                                           
 .9، ص3001، سنة 21صندوق النقد الدويل، العدد  ،، جملة قضااي اقتصاديةإشراك البلدان الفقرية يف النظام التجاري العامليأسيمينا كامينيس،  1
، جملة العلوم املتوسطةعلى تنافسية املؤسسات الصغرية و  انعكاسات انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارةآاثر و ، الطاهرعبود زرقني، توايتية  2

 .694، ص3062، سنة 60العدد  جامعة املسيلة، اجلزائر، االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية،
، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم وحتدايت التنمية يف ظل التطورات العاملية الراهنةسياسة االستثمار يف اجلزائر عبد القادر اباب،  3

 . 601 – 601، ص ص: 3009 – 3002التسيري، جامعة اجلزائر، سنة 
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 أهداف املنظمة العاملية للتجارة : الفرع الثاين

لتوقيع عليها خالل جولة اإلشراف على تنفيذ مجيع االتفاقيات اليت مت اهتدف املنظمة العاملية للتجارة إىل 
 : 1 اليت هتدف من ورائها إىل، و أوروغواي

يف شبه منتدى أو اند من  م ذلك من خالل مجع الدول األعضاءيتو  :إجياد منتدى للمفاوضات التجارية -1
أن املؤمتر الوزاري جيتمع للقاءات دائمة، خاصة و حهم فرصة ، فهي بذلك متنجل البحث يف شىت األمور التجاريةأ

 . وض حول األمور املتعلقة ابلتجارةالتفاو  هو ما يسمح للدول بطرح انشغاالهتاعلى األقل، و  مرة كل سنتني

 املسامهة يف حتقيقع مستوى املعيشة للدول األعضاء و تسعى املنظمة العاملية للتجارة إىل رف :حتقيق التنمية -2
من  % 12يف املنظمة عن  خاصة الدول النامية اليت تزيد نسبة عدد أعضائهاالتنمية االقتصادية جلميع الدول، و 

هلذه الدول معاملة تفضيلية خاصة، فتمنحها مساعدات تقنية  ، حبيث املنظمة متنحجمموع الدول األعضاء
 .2تعفى الدول األقل منوا  من بعض أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العاملية والتزامات أقل تشددا من غريها، و 

مل تكن ألغات كافية لفض املنازعات بني الدول األعضاء اليت قد تنشأ :حل املنازعات بني الدول األعضاء -3
املشاكل كان من بسبب ات جولة أوروغواي نظرا لكثرهتا وتشعبها و اتفاقيبسبب االختالف حول تفسري أحكام و 

 . آللية يف منظمة التجارة العاملية، متثلت هذه انشاء آلية فعالة وذات قوة رادعةالضروري إ

، يل املعامالت التجارية بني الدولتلعب الشفافية دورا مهما يف تسه إجياد آلية تواصل بني دول األعضاء: -4
، لذلك تفرض معظم اتفاقيات منظمة التجارة راتيعات وتنوع القطاعات التجارية واالبتكاخاصة مع تعدد التشر 

 . ت العالقة بشؤون التجارة الدوليةاألحكام ذاطار غريها ابلتشريعات التجارية و على الدول األعضاء إخ العاملية

 

 

 

                                                           
  .31،  صنفس املرجع السابق، بن عيسى شافية 1
 .1، ص3066، اجلامعة األردنية، سنة الدول العربيةوانعكاساهتا على األردن و قضااي منظمة التجارة العاملية ، حسن خطاطبهليث حممود  2
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 مبادئ املنظمة العاملية للتجارة : الفرع الرابع

 : 1ميكن تلخيص مبادئ املنظمة العاملية للتجارة يف النقاط التالية

األعضاء  حيث تتعهد الدولة العضو يف املنظمة أبن متنح مجيع الدول :م التمييز يف املعامالت التجاريةعد -1
 . أو أي معامالت خاصة أخرى ، سواء يتعلق األمر بقيام احتادات مجركية أو مناطق حرةيف املنظمة نفس املزااي

عن طريق  الضرورة ميكن للدولة أن حتمي جتارهتا إذا اقتضت :ماية من لالل التعريفة اجلمركيةمبدأ احل -2
 .ءات تقييدية أخرى كالقيود الكمية، وليس إبجرالتعريفة اجلمركية

يها حتفيز سعلدول النامية يف التجارة الدولية، و ذلك لزايدة حصة او  :دأ إعطاء امتيازات للدول الناميةمب -3
 .للوصول إىل األسواق العاملية

كل عن طريق املفاوضات التجارية تعمل املنظمة على حل املشا  :املفاوضات التجاريةاملشاورات و  مبدأ -4
 .التجاري العاملي على أساس مجاعي ذلك لدعم النظامو 

رات احلكومية ذات اإلفصاح عن القرااف أعضاء املنظمة أبعمال الكشف و يقصد به اعرت و  :مبدأ الشفافية -5
 . لنظام التجاري متعدد األطرافسواء تعلق األمر ابقتصادايت الدول األعضاء أو ا ،الصلة ابلتجارة

 .ركية مرتفعة تضر ابلدول األعضاءال يتم فرض رسوم مج :بدأ االلتزام ابلتعريفة اجلمركيةم -6

 اهليكل التنظيمي للمنظمة : الفرع اخلامس

أجهزة متخصصة تتكفل و  ،االتفاقياتا مجيع يتضمن هذا اهليكل األجهزة العامة تشمل اختصاصاهت
    بتنظيم جمال معني من جماالت التجارة الدولية: 

 

                                                           
، 66عددال جامعة ورقلة، اجلزائر، ، جملة الباحث،ميزان مدفوعات اجلزائري يف ظل السعي لالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارةاجلوزي مجيلة،  1

 .331، ص3063سنة 
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لوزاري، اجمللس العام، تشمل املؤمتر االيت نصت عليها اتفاقية مراكش و  هي تلك األجهزةو : األجهزة العامة. 1 
 .  1آلية مراجعة سياسات التجارةاألمانة، جهاز تسوية املنازعات و 

 للتجارة: هيكل املنظمة العاملية  2شكل رقم 

 
 .32، صنفس املرجع السابقبن عيسى شافية، املصدر: 

                                                           
، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية، جامعة ابتنة، اإلقليمية وحرية التجارة يف إطار املنظمة العاملية للتجارة التكتالت االقتصاديةآسيا الوايف،  1

 .13، ص: 3001 – 3001سنة 
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ويرأس جملس املنظمة ويتكون من وزراء التجارة يف الدول األعضاء وهو املصدر الرئيس  :املؤمتر الوزاري. 1.1
ويقوم بتشكيل جلان لتنفيذ املهام بناء على الختاذ القرارات اهلامة يف املسائل اليت تثريها اتفاقيات التجارة العاملية، 

 . 1هذه االتفاقية واالتفاقيات اخلاصة ابلتجارة و ترفع تقريرا إىل اجمللس العام الختاذ اإلجراء املناسب

يتألف من ممثلي الدول األعضاء، وجيتمع تسع مرات يف السنة على األقل، بل كلما دعت  :اجمللس العام. 2.1
يقوم اجمللس العام مبهام املؤمتر الوزاري خالل الفرتة اليت تفصل ين اجتماعاته، ويراقب هذا  احلاجة إىل ذلك، حيث

 .  2اجمللس السياسة التجارية للدول األعضاء 

ويرأسها األمني العام وحيدد املؤمتر الوزاري سلطاته وواجباته، ويقوم املدير العام بتعيني موظفي  :األمانة. 3.1
وإدارهتم يف مهامهم اإلدارية، وتتوىل األمانة العامة مسؤولية فرق التحكيم، وقد تعطي املشورة فيما األمانة العامة 

 . 3يتصل بتسوية املنازعات بناء على طلب األعضاء

هذا اجلهاز هو السلطة الوحيدة يف منظمة التجارة العاملية الذي يتوىل إنشاء فرق  جهاز تسوية املنازعات:. 4.1
حتكيم تقوم بتسوية املنازعات، ابإلضافة إىل ذلك فإنه حيدد كيفية تشكيل أعضاء هيئة احملكمني وكذلك 

وأيضا إمكانية  اختصاصاهتم وشروط مرجعية عملهم وكذلك اإلجراءات اليت يتخذوهنا والقرارات اليت تصدر عنهم،
االعرتاض على هذه القرارات وعملية استئنافها لدى هيئة االستئناف لتسوية املنازعات حيث القرار الصادر عنها 

 . 4هنائيا وأيضا ملزما

يعترب هذا اجلهاز من األجهزة الرئيسية يف املنظمة مت أتسيسه خالل  :آلية استعراض السياسات التجارية. 5.1
جولة األوروغواي، وترمي آلية مراجعة السياسات التجارية إىل املسامهة يف حتسني التزام مجيع األعضاء ابلقواعد 

علة على واألنظمة وااللتزامات اليت أقرت مبوجب اتفاقيات التجارة متعددة األطراف، وذلك ينعكس بصورة فا

                                                           
1
، 3062، ماي 01العدد  جامعة مخيس مليانة، اجلزائر، ، جملة االقتصاد اجلديد،مسار انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارةعبيدة سليمة،  

 .232ص

2
، مذكرة ماسرت،  أثر حترير التجارة العاملية للمنتجات الزراعية على القطاع الزراعي ) دراسة مناذج لبعض الدول املتقدمة والنامية( مسية قواوي، 

 .29، ص3062 – 3063، سنة العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة كلية
3
، ، رسالة ماجستري، معهد الدراسات والبحوث اإلمنائية، جامعة اخلرطوماالقتصادي العريب وأثره على التجارة اخلارجيةالتكامل عائشة إبراهيم عبيد،  

 .46، ص 3001سنة 
4
  – 3063، رسالة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة وهران، سنة آلية املنظمة العاملية للتجارة لتقييم السياسات التجاريةعبد الالوي خدجية،  

 .99 – 92: صص ، 3062
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هدف حترير التجارة الدولية ويوفر أكرب قدر ممكن من الشفافية فيما يتعلق ابلسياسات التجارية بني الدول 
 .1 األعضاء

من األجهزة  من أجل حتقيق مبدأ التخصيص وضعت اتفاقية "مراكش" نوعني: األجهزة املتخصصة .2
، أما النوع الثاين فيتمثل يف اللجان من القطاعات الس اليت ختتص بقطاع، يتمثل النوع األول يف اجملاملتخصصة

 ، وهي كالتايل:املختصة مبسائل حمددة وردت يف اتفاقية "مراكش"

، فمجلس اهتا حسب الضرورة للقيام مبهامهاتنعقد اجتماعوتعمل حتت إشراف اجمللس العام، و  :اجملالس. 1.2
 االتفاقية يف جمال جملس اخلدمات خيتص بسريو على سري االتفاقية يف جمال السلع، السلع خيتص ابإلشراف 

 . 2 جملس امللكية الفكرية خيتص ابإلشراف على سري االتفاقية يف جمال حقوق امللكية الفكريةاخلدمات ، و 

، تتكون من أربع جلان هي: 3وهي جلان متخصصة دائمة تشكل بواسطة اجمللس الوزاري اللجان الفرعية: .2.2
وتعىن بدراسة التجارة والبيئة، جلنة التجارة والتنمية اليت هتتم ابلعامل الثالث وابألخص الدول جلنة التجارة والبيئة 

األقل منوا، جلنة القيود املفروضة ألهداف ترتبط مبيزان املدفوعات وتقدم االستشارات ابلقيود اليت ترد على التجارة 
 . 4 واإلدارة وتشرف على املسائل الداخلية للمنظمةألهداف ترتبط مبيزان املدفوعات، وجلنة امليزانية واملالية 

 شروط االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة : الفرع السادس

 : 5أخرى شكلية ملية للتجارة إىل شروط موضوعية و تنقسم شروط االنضمام إىل املنظمة العا

 : العاملية للتجارةام إىل املنظمة على الدولة اليت تريد االنضم :الشروط املوضوعية . 1

                                                           
1
منظمة الدول املصدرة للنفط ) أوبك( دراسة قانونية يف إمكانية رفع التعارض بني ظمة التجارة العاملية و منمصلح الطراونة، ليلى لعبيدي مامني،  

 .304 – 301، ص ص: 3062،  سنة 6، ط األردن، دار وائل للنشر، إلتزمات الدول األعضاء يف املنظمتني
 .12ص:   ،نفس املرجع السابق الوايف،آسيا  2
3
، سلسلة دراسات اآلاثر احملتملة من انضمام السودان إىل منظمة التجارة العاملية على الصناعة املصرفيةصالح الدين الشيخ خضر وآخرون،  
 .61، ص3001السودان املركزي، سنة  البحوث، بنكو 
4
يف، علوم التسيري، جامعة سطجملة العلوم االقتصادية و  ) دراسة مسحية حتليلية(، العاملية نظام فض النزاعات يف منظمة التجارةأمحد ابلوايف،  

 .60، ص 3066، سنة 66اجلزائر، العدد 
 .331، نفس املرجع السابق، صميزان املدفوعات اجلزائري يف ظل السعي النضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة، مجيلةاجلوزي  5
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  وافقة هذا يعين امل، و 6449أفريل  62أن توافق على اإلعالن النهائي جلولة أوروغواي الذي صدر يف مراكش يف
 . على االتفاقيات امللحقة به

 انون املنظمة وقواعدها التجاريةتكييف التشريعات الداخلية وفقا لق . 
  بني الدول يف املعامالت التجاريةعدم التمييز . 
 فتح أسواقها أمام التجارة العاملية.  
  .تقدمي تنازالت جتارية ابلنسبة لوارداهتا من السلع الصناعية أو ختفيض رسومها اجلمركية 

 :ية للتجارة يف اإلجراءات التاليةتتمثل الشروط الشكلية لالنضمام إىل املنظمة العامل :الشروط الشكلية .2

  .تقدمي طلب إىل املدير العام للمنظمة العاملية للتجارة، يوزع على مجيع الدول األعضاء ابملنظمة 
  تكلف بدراسة مدى حتويله إىل جلنة جمموعة عمل العام للمنظمة ابلنظر يف الطلب و يقوم بعدها اجمللس

 توفرها لدى مقدم طلب االنضمام.مطابقة الشروط و 
  لتزام بقبول مجيع شروط املنظمةاالالدخول يف مفاوضات شاقة و . 
 ذلك بعد موافقة أغلبية األعضاء اليت تتمثل ر الوزاري الذي ينعقد كل سنتني و يتم قبول االنضمام خالل املؤمت

 .يف ثلثي أعضاء املنظمة على األقل

 املؤمترات الوزارية : الفرع السابع

 : 1تتمثل املؤمترات اخلاصة ابملنظمة العاملية للتجارة كالتايل 

  :م1996ديسمرب  13-8مؤمتر سنغافورة  .1

اري طلب من متثلت النتيجة الرئيسية هلذا االجتماع حسبما جاء يف إعالن سنغافورة يف أن املؤمتر الوز 
التفاعل بني السياسات التجارية، العالقة بني : منهاض قضااي التجارية اجلديدة و معاجلة بعجملس املنظمة دراسة و 

كذلك وضع خطة و  ،التجارة واالستثمار، الشفافية يف املشرتايت احلكومية، تسهيالت التجارة، التجارة والبيئة

                                                           
 ،21العدد  ،2اجمللد  ،ادرة عن املعهد العريب لإلحصاء والتخطيط، الكويت، جملة جسر التنمية الصاجلديد للتجارة العامليةالنظام ، أمحد كواز 1

  .62 – 62ص:  ،3009ديسمرب 



 الفصل الثاين التجارة الدولية يف إطار النظام االقتصادي العاملي اجلديد

 

91 
 

، وفضالت عن ذلك وضع عدد كبري من املشاركني إعالان لدول النامية والدول األقل منواعمل لتحسني قدرات ا
 .ة يف املنتجات تكنولوجيا معلوماتاحلواجز اليت تعيق التجار بشأن ختفيض 

 : 1998ماي  22-18ر جنيف مؤمت .2

تصادف انعقاد هذا املؤمتر مع الذكرى السنوية اخلمسني إلنشاء النظام التجاري املتعدد األطراف إذ أن 
التجارة "اجلات" كانت قد اجلمركية و تفاق العام للتعريفات هي جمموعة االالسلف ملنظمة التجارة العاملية و املنظمة 

، وطلب املشاركون من اجمللس العام أن يعد برانمج عمل يتضمن توصيات تشمل تنفيذ 6491أنشأت يف عام 
 . مج عمل بشأن التجارة االلكرتونية، وطلب أيضا إعداد بران، إىل جانب مسائل أخرىأوروغواي اتفاقات جولة

  :1999ديسمرب  3 –نوفمرب  32مؤمتر سياتل  .3

، وأخفق املؤمتر يف التوصل إىل القرارات بشأن موضوعات خمتلفة تتعلق دولة 622شارك يف هذا املؤمتر حنو 
شة البلدان النامية ملناقعدم استعداد البلدان املتقدمة و  كان السبب يف ذلكجارة الدولية يف السلع واخلدمات، و ابلت

  .بعض املواضيع التجارية األخرى

 : 1 2221نوفمرب 14-9الدوحة  رمؤمت . 4

دولة ابإلضافة إىل  693عقد هذا املؤمتر ابلعاصمة القطرية الدوحة مبشاركة الدول األعضاء البالغ عددها 
روغواي حيث شهد املؤمتر فرد عن منظمات دولية، وقد واصل املؤمتر دعمه لتطبيق جولة أو  200حضور حوايل 

اعرتاضات خاصة يف جمال القطاع الزراعي، إذ طالبت الدول النامية رفع الدعم على املنتجات الزراعية خالفات و 
 العدة للتصدير واملنتجة يف الدول الصناعية، وفتح أسواقها للمنتجات الزراعية للدول النامية. 

  :2(  2223سبتمرب  14-12املكسيك ) –مؤمتر كانكون  . 5

                                                           
1
رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة  آاثر حترير املنتجات العاملية للمنتجات الزراعية يف الدول العربية،بن عمر األخضر،  

 . 20، ص3001 – 3001اجلزائر، سنة 
2
احلدود عرب إزاء التكتل التجاري العاملي ومنطقة التجارة، ) مقاربة وحتليل مستقبلي للقيود و ال،  عاطف اليف مرزوك، وجدان كاظم عبد احلميد 
، اجلمهورية اهتمامات الدول العربية –تحدايت الالفرص و  –نظمة التجارة العاملية م ،ملنظمة العربية للتنمية اإلداريةظمه ا، املؤمتر العريب السابع الذي تن(

 .2، ص3066أفريل  31 – 31اللبنانية، يومي 
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تنفيذ أهداف ، من أجل وضع خطة عمل ل3002مت اجتماع دول األعضاء يف كانكون ابملكسيك عام 
مع استمرار خالف ، خاصة ء يف إجناز أي تقدم يف املفاوضاتلكن مل تنجح دول األعضا، و جولة الدوحة للتنمية

 .حول ملف الزراعة

 أهم اتفاقيات املنظمة العاملية للتجارة : الفرع الثامن

 : يلي أهم االتفاقات املنظمة العاملية للتجارة يف ما تتمثل

  :اتفاقيات التجارة يف السلع . 1

من االتفاقيات منها  على العديد دولة 661اليت مت توقيعها من وثيقة اخلتامية جلولة أوروغواي و احتوت ال
اتفاقا  وهي االتفاقيات: الزراعة، املنسوجات واملالبس، العوائق  66، وتضم فاقيات اخلاصة ابلتجارة يف السلعاالت

، إجراءات غراق، مكافحة اإللتجارة، تقدير الرسوم اجلمركية، إجراءات االستثمار املتصلة ابالفنية  يف التجارة
 . 1، الوقاية قواعد املنشأ وإجراءات تراخيص االسترياد، الدعم، الفحص قبل الشحن

  :ق امللكية الفكريةاتفاقية حقو  . 2

وقد مشلت االتفاقية قواعد جديدة حلماية هذه ضمن اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العاملية، تستهدف 
زايدة مدة سرايهنا، وإلزام الدول املوقعة على االتفاقية تتمتع هبا حقوق امللكية الفكرية و زايدة درجة احلماية اليت 

دة للحماية وفرض العقوابت للخارجني عليها ومبوجب بنود االتفاق فامللكية تضمن تشريعتها الوطنية للقواعد اجلدي
الفكرية تشمل حقوق املؤلف، وبراءات االخرتاع، وخمتلف أنواع العالقات التجارية، والنماذج الطباعية، وحق 

 .2 مات السريةالنشر والتأليف واحلقوق املتصلة هبا، والتصاميم الصناعية واملؤشرات اجلغرافية ومحاية املعلو 

 

  :فاقية العامة للتجارة يف اخلدماتاالت. 3

                                                           
التفاقية منظمة التجارة االقتصادية القانونية و ، مؤمتر اجلوانب آاثر تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العاملية يف ظل جمال جتارة السلع، صفوت قابلحممد  1

  .6323ص ،3009أفريل  34، يوم وصناعة ديب، اإلمارات العربية املتحدةمركز البحوث االقتصادية وكلية الشريعة والقانون وغرفة التجارة  ،العاملية
2
، 6، طاألردنالتوزيع، ، دار احلامد للنشر و العريب املستقبلية يف االقتصادآليات العوملة االقتصادية وآاثرها هيفاء عبد الرمحن ايسني التكرييت،  

 .963، ص3060سنة



 الفصل الثاين التجارة الدولية يف إطار النظام االقتصادي العاملي اجلديد

 

93 
 

 يف التفاق النهائية  جلولة أوروغواي، واليت تعين بتنظيم التجارةتعد االتفاقية وثيقة مهمة من واثئق ا
من خالل و  ،دمات وتؤمن الدخول إىل األسواقتضبط قواعد حترير التدرجيي لتجارة اخلقطاعات اخلدمات و 

كبري من ، كما يتوقع عدد  مل تشهدها جتارة اخلدمات من قبل ستشهد جتارة اخلدمات مجيعها دينامكيةاالتفاقية 
عشرين فصال موزعة يف تسعة و  تقع االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات بعد جولة أوروغوايأعضاء االتفاق، و 

 . 1مثانية مالحق جزءا و  61على 

 السلبية  للمنظمة العاملية للتجارة اآلاثر االجيابية و : الفرع التاسع

 :2 جيابيةاإل هاآاثر  .1

للدول األعضاء الشركاء حتقق مراجعة السياسات التجارية شفافية دائمة للتطورات يف السياسات التجارية  -
املنازعات إىل جهاز تسوية  ما ميكن الدول األعضاء من اللجوء،كيتيح فرصة هامة ملتخذي القرارات مماالتجاريني،

راءات ردعية يف حالة ، مع وجود آلية خاصة إلجتطبيق القواعد على كافة األطراف التجارية الذي حيقق جدية
 . عدم التنفيذ

تشجع إلغاء القيود الغري مجركية وختفيض القيود اجلمركية إىل دخول االستثمار األجنيب إىل البلد مبا ميتلكه من  -
متطورة اليت ستساعد ابلنهوض بربامج و سياسات تنمية جادة األمر الذي  خربات علمية وقدرات تكنولوجية

 . 3سيؤدي إىل زايدة الرتاكم الرأمسايل للبلد 

دول ، وهذا من خالل إجراءات املنظمة اليت تقضي إبلزام الية للنفاذ ألسواق الدول املتقدمةفرصة الدول النام -
للدول النامية لدعم قطاعاهتا اإلنتاجية من أجل الوصول إىل تنافسية ، وإعطاء الفرصة املتقدمة إبلغاء دعم منتجيها

  .تتيح إمكانية أكرب نسبيا لصادرات هذه الدول للنفاذ ألسواق الدول املتقدمة

  :1أاثرها السلبية  .2
                                                           

، سنة 3، العدد 32اجمللد  سوراي،  جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، ، جملةآفاق التجارة العربية يف اخلدمات، أجلاتس و حسني الفحل 1
 .632، ص3001

، ص 3069، أفريل 6العدد  اجلزائر، جامعة املدية، ، اجمللة اجلزائرية لالقتصاد واملالية،الشراكة الدولية على الفالحة اجلزائريةأثر بوعزيز عبد الرزاق،  2
 . 300  – 644ص: 

3
جملة ، (WTOالتجارة اخلارجية للعراق بني ضرورات التنويع االقتصادي وحتدايت االنضمام إىل )مروة خضري سلمان، حالوب كاظم معله،  

 .296، ص 3061، سنة 11، العدد 33لد اجمل، العراق، د، جامعة بغدااإلداريةالعلوم االقتصادية و 
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اد األسعار استري يف  ابلنسبة لإللغاء التدرجيي املقدم للمنتجني الزراعيني يف الدول الصناعية سيؤدي إىل زايدة  -
 . على معدالت التضخم لديهاو ، مما ينعكس سلبا على موازين مدفوعاهتا الغذاء ابلنسبة للدول النامية

جبودة أفضل مما من الدول املتقدمة بتكلفة أقل و  صعوبة تصدي الدول النامية ملنافسة املنتجات املستوردة -
 . الناشئةى الصناعات الوطنية خاصة سيكون له أاثرا سلبية عل

، وضعف منو اإليرادات الالزمة لتمويل خلزينات العامة يف الدول الناميةيؤدي خفض الرسوم اجلمركية إىل عجز ا -
، مما يؤدي إىل زايدة الضرائب، أو فرض ضرائب ورسوم جديدة على األفراد دةالنفقات العمومية املتزاي

 .  األسعارعل تكاليف اإلنتاج وعلى ، اليت تؤثر سلبا واملشروعات

منظمة التجارة التجارة احلرة العربية الكربى و  التناقض بني منطقةو : أوجه التوافق املطلب الثالث
 العاملية 

أوجه التوافق والتناقض بني منطقة التجارة احلرة العربية الكربى واملنظمة العاملية  أهم تتمثل
 :يلي للتجارة فيما

 أوجه التوافق الفرع األول:

لقد استند الربانمج على االستفادة من مبدأ الوارد يف الفصل السابع من اتفاقيات املنظمة التجارة العاملية 
اخلاص ابلدول النامية واملتعلق ابالندماج االقتصادي مع االلتزام ابلفرتة الزمنية اليت حددهتا منظمة التجارة العاملية 

ي عشر سنوات قابلة للتمديد لعامني آخرين، إضافة إىل إلقامة أي شكل من أشكال التكتل االقتصادي وه
  .2 اتفاقيات منظمة التجارة العامليةاعتماد الربانمج على األحكام الواردة يف 

  :3 أوجه التناقض الفرع الثاين:

                                                                                                                                                                                     
1
 .302 – 303بوعزيز عبد الرزاق، نفس املرجع السابق، ص ص:  

2
 العراق، تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، جامعة ، جملةالدور املستقبلي ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربىهيفاء عبد الرمحن ايسني التكرييت،  

 .  624، ص3066، سنة 33، العدد 1اجمللد 
، نفس املرجع السابق، مستقبل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف ظل التحدايت االقتصادية اإلقليمية والعامليةتوايت بني علي فاطمة،  3

    .649ص
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العربية الكربى ، على حني تطبق اتفاقية منطقة التجارة احلرة رة العاملية مبدأ التعامل ابملثلتطبق املنظمة التجا -
ة اخلاصة اجتاه على الرغم من أن منظمة التجارة العاملية تنفذ مبدأ املعاملة تفضيلية بشأن البلدان أقل منوا، و معامل

، غري أن هذه لدان ابلتكيف مع اتفاقية املنظمة، مبا يسمح للبة حمدودة فقط، فإن ذلك جيري لفرت أقل البلدان منوا
 . ى حتدد وفقا ملتطلبات كل دولة وأوضاعها االقتصاديةطقة التجارة احلرة العربية الكرب املعاملة اخلاصة يف سياق من

، فإن البلدان األعضاء يف منطقة التجارة احلرة العربية ة االحتكار يف ميدان التكنولوجياعلى حني حتيز املنظم -
 . يدان التكنولوجيا والبحث العلميالكربى تتعاون فيما بينها يف م

لكن يتواصل تطبيق مركية بتحويلها إىل رسوم مجركية، و منظمة التجارة العاملية بنجاح تطبيق احلواجز اجل أزالت -
ة اليت انضمت ابستثناء البلدان العربي 3001هذه احلواجز يف املنطقة حىت اتريخ إكمال تنفيذها أي حىت عام 

 . ابلفعل إىل املنظمة

أن و  3002اقيات الثنائية حبلول عام تنتهي التجارة من خالل االتف تقتضي قواعد منظمة التجارة العاملية أن -
، ما مل تكن هذه االتفاقيات التجارية انمجة عن منطقة جتارة احلرة أو نها مبدأ الدولة األوىل ابلرعايةيطبق بدال م

، جتيز عقد اتفاقيات ثنائيةكربى، لكن اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الو  ،حتاد اجلمركي بني الدول املعنيةاال
 .دد يف الربانمج التنفيذي للمنطقةبشرط أال تشمل مزااي جتاوز ما هو حم
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 : ثاينالخالصة الفصل 

حية العالقات من ان تعترب التجارة الدولية جزء ال يتجزأ من علم االقتصاد هتتم بدراسة االقتصاد
رؤوس األموال ) املعامالت التجارية املتعلقة حبركة السلع واخلدمات و ، أي جبميع األنشطة االقتصادية الدولية

ابلغة تتمثل يف زايدة اإلنتاج وإشباع احلاجات والرغبات من خالل تبادل  ، كما للتجارة الدولية أمهية(االقتصادية 
ع الدول للخروج ال تقوم التجارة الدولية إال لعدة أسباب خاصة إذا كانت احلل الوحيد جلميالسلع واخلدمات، و 

تطورات حيث اعتمد كما شهدت نظرايت املفسرة للتجارة الدولية عدة  ، من حالة العزلة وحتقيق االكتفاء الذايت
كان اعتمادهم   ، أما اجليل الثاينالقيمة يف حتديد قيمة السلعة –ل اجليل األول ) الكالسيك (  على نظرية العم

يد رأس املال يف حتديد قيمة السلع كما اعتربت النظرايت احلديثة العامل التكنولوجي يف حتدعلى عنصري العمل و 
تعترب هذه ل إتباعها لسياسة جتارية معينة و من خال وتنظيم هذا القطاعجيه قد عمدت الدول إىل تو و ، قيمة السلعة

التدابي اليت تقوم هبا الدولة يف مجال واألدوات واإلجراءات و األساليب ة على أاها مجموعة من القواعد و األخي 
ارية يف إطار اقتصاد التجارة الدولية لتنظيم العائد من التعامل مع ابقي دول العامل، كما تتضمن السياسة التج

سني أحدمها يتعلق مبذهب احلرية واآلخر يتعلق مبذهب احلماية ولكل منهما مضمونه السوق مذهبني أسا
 .وحججه

من جانب آخر ميكن تعريف العوملة ابعتبارها سلسلة مرتابطة من الظواهر االقتصادية و تتضمن هذه 
التوزيع العابر للقارات لإلنتاج وظائفها، ونشر التكنولوجيا و أداء بعض انسحاب الدولة من و  األسواقالظواهر حترير 

والشركات املتعددة اجلنسيات، كما  املصنع من خالل االستثمار األجنيب املباشر و التكامل بني األسواق الرأمسالية 
دولية ات ، وقد مرت العوملة بعدة مراحل انتهت بظهور مؤسسللعوملة عدة خصائص وأسباب سامهت يف انتشارها

،وللعوملة لني رئيسيني مها عوملة اإلنتاج والعوملة املالية، كما عرفت العوملة االقتصادية شكمثل صندوق النقد الدويل
من جهة أخرى فقد أفرزت العوملة و  ،نها االستثمار األجنيب املباشر والشركات املتعددة اجلنسياتعدة أدوات من بي

قد أرست دعائم هذا النظام و على مبدأ احلرية التجارية كأساس هلذا النظام االقتصادية نظاما جتاراي عامليا يقوم 
التزامات على تنشئ حقوقا و  هي تعد مبثابة معاهدة دولية متعددة اإلطرافو  7491اتفاقية ألغات اليت ظهرت عام 

الت للمفاوضات اين جو ، ومنذ إنشائها أشرفت اجلات على مثاملتعاقدة اليت تسمى األطراففيها و  الدول األعضاء
آخر هذه اجلوالت ، حيث كانت اجلمركية والت على ختفيض احلواجزقد متخضت كل جولة من اجلالتجارية و 

 . 7441نظمة العاملية للتجارة سنة اليت مت إنشاء مبوجبها املجولة أوروغواي و 
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يف إطار تطبيق منطقة التجارة احلرة العربية الكربى  نيةيالب العربيةواقع التجارة  الثاين:املبحث 
   .منطقة التجارة احلرة العربية الكربى

ا سوف نتطرق يف هذا املبحث حول واقع التجارة العربية وذلك من خالل حتليل اإلحصائيات اخلاصة هب
 .البينيةالتجارة ه من جانبني التجارة اإلمجالية و كل هذا سيتم دراستاجتاهاهتا و ابإلضافة إىل اهليكل السلعي و 

 منطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف إطار تطبيق : واقع التجارة العربيةاألولاملطلب 

ع إن للمبادالت التجارية وسياساهتا دور مهم يف عملية التكامل بني دول األعضاء واملتمثلة يف جتارة السل
من  واخلدمات كما تعرب عن مستوى التكامل الذي وصلت إليه هذه الدول، وهذا ما سنتطرق إليه يف هذا املبحث

  الواقع الذي تعرفه التجارة العربية اإلمجالية والبينية.

 ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربى اإلمجاليةالتجارة العربية واقع  :الفرع األول

يرى بوضوح تذبذب  5062 – 5002خالل الفرتة  61رقم  التايل يف اجلدول العربيةإن املتأمل للتجارة 
 حجم التجارة العربية اإلمجالية هلذا التكتل حيث قمنا بتقسيم فرتة الدراسة إىل ثالث مراحل:

  :5002 – 5002 مرحلة مابني .1

أدت زايدة قيمة الصادرات النفطية العربية نتيجة يف ارتفاع أسعار النفط إىل زايدة قيمة الصادرات العربية 
لقد تقاربت ، و 5002مليار دوالر يف عام  6061.2إىل  5002مليار دوالر يف عام  229.1من حوايل اإلمجالية 

نسبة زايدة الصادرات اإلمجالية العربية مع نسبة زايدة الصادرات اإلمجالية العربية مع نسبة زايدة الصادرات العاملية 
عام  % 4.4وزن الصادرات العربية يف الصادرات العاملية من  ، األمر الذي أدى إىل تطور5002 – 5002خالل فرتة 

 . 5002عام  % 1.6إىل  5002

 5002مليار دوالر سنة  242.9أما ابلنسبة ألداء الواردات اإلمجالية العربية فقد سجلت زايدة من حوايل 
تراجع سعر صرف الدوالر زايدة وترية النشاط االقتصادي و  هذا بسبب، و 5002مليار دوالر سنة  119.1إىل 

، كما جنم ارتفاع وتكاليف االسترياد عار، مما أدى إىل ارتفاع أسبل معظم العمالت الرئيسية األخرىاألمريكي مقا
لقد تقاربت نسبة زايدة الواردات العربية توردة للنفط، و أسعار النفط اخلام زايدة قيمة واردات الدول العربية املس
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، األمر الذي إىل تطور وزن الواردات العربية 5002 – 5002اإلمجالية مع نسبة زايدة الواردات العاملية خالل فرتة 
 . 5002سنة  % 4 إىل 5002سنة  % 2واردات العاملية من يف ال

  (ابملليار دوالر)ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربىيوضح التجارة العربية اإلمجالية : 11جدول رقم 

 5002 5001 5002 5002 5002 5010 5011 5015 5012 
 1212.2 1251.2 1122.2 211.2 222.2 1021.2 221.1 122.6 222.1 صادرات عربية 
 226.1 251.2 261.2 115.1 102.2 112.1 222.2 601.6 262.2 واردات عربية 

 0.5- 10.6 21.6 52.2 21.2- 22.5 2.2 22 22.2 تغري سنوي للصادرات 

 2.2 11.2 15 2 2.2- 52 21.6 55 50.2 تغري السنوي للواردات

 2 2.5 1.2 1 2.2 1.2 2.2 2.2 6.6   من الصادرات العاملية %

 6.1 6.6 6 6.2 6.2 6 2.2 2.2 2 العاملية  الواردات من  %

 . 5064، 5062 ،5065، 5066، 5060،  5009، تقرير التجارة اخلارجية العربية للسنوات صندوق النقد العريب: الفصل الثامن :املصدر

  :5015 – 5002 مرحلة مابني.5

تراجعا ملحوظا عام  شهدت التجارة العربية اإلمجالية املاليةعات السلبية لألزمة االقتصادية و نتيجة للتب
تراجع يف قيمة مليار دوالر و  622.6لتبلغ  % 26.6حيث تراجعت قيمة الصادرات اإلمجالية بنسبة تغري ، 5009

بتايل تراجع وزن ذا بسبب تراجع الطلب على البرتول، و كل هو  %9.2الواردات اإلمجالية العربية بنسبة تغري 
ذلك و  %4.2زايدة وزن الواردات للواردات العاملية بنسبة قدرهاو  %2.9ادرات يف الصادرات العاملية بنسبة الص

  اخلارج.بسبب ارتفاع أبسعار املنتجات املستورد من 

حيث بلغت حوايل متأثرة ابرتفاع أسعار الطاقة العاملية  5009ارتفعت الصادرات اإلمجالية العربية بعد سنة 
،  5066مقارنة بسنة  %60.4متأثرة ابرتفاع أسعار الطاقة العاملية أي بنسبة منو  5065مليار دوالر عام  6256.9

 . 5066يف %1.2مقابل  % 6.5كما ارتفع وزن الصادرات العربية يف الصادرات العاملية لتصل إىل 

فبلغت قيمتها  5066مقارنة بسنة  % 66.2أما ابلنسبة للواردات العربية اإلمجالية فقد سجلت زايدة بنسبة 
 إىلقد ارتفعت حصة الواردات العربية يف الواردات العاملية بصورة طفيفة لتصل ، و 5065مليار دوالر سنة  251.2

 . 5066مقارنة بسنة  5065يف سنة  % 4.4
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 : 5012 – 5015 مرحلة. 2

مليار  6269.6لتبلغ  5062سنة حيث تظهر اإلحصائيات خالل هذه الفرتة اخنفاض يف الصادرات العربية 
بب تراجع أسعار النفط كان ذلك بس، و 5062مليار دوالر سنة  6256.9مقارنة مع  % 0.5دوالر بنسبة تغري 

، واليت تعد الشريك التجاري الرئيسي ملعظم الدول العربية أما لنشاط االقتصادي يف منطقة اليوروضعف االعاملية و 
 . 5065مقارنة بسنة  % 2.2بنسبة زايدة مليار دوالر و  264.6الواردات فقد عرفت ارتفاع بقيمة 

 يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكربى التجارة البينية العربيةواقع  الفرع الثاين:

حققت منوا جيدا أبن قيمة التجارة البينية العربية  66رقم  التايل املوضحة يف اجلدول تشري التقديرات األولية
تصبح مليار دوالر لتتطور و  42.6حيث سجلت الصادرات البينية العربية ما قيمته  5002 – 5002خالل الفرتة 

 5062 – 5002خالل فرتة  اتطورا، أما خبصوص الواردات هي األخرى سجلت 5062مليار دوالر سنة  665.9
 .5062مليار دوالر سنة  664.2تصبح لتنمو و  5002مليار دوالر سنة  44حيث بلغت ما قيمته 

بالمليار  في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  يوضح التجارة العربية البينية: 71جدول رقم 
 دوالر 

 5012 5015 5011 5010 5002 5002 5002 5001 5002 سنوات 
 115.2 110.6 102.1 22.2 22.5 100.2 20.1 22.2 62.1 صادرات بينية 
 116.2 102.1 22.1 22.2 22.1 20.2 16.2 22.6 66 واردات بينية 

 5.2 2.1 6.2 15.2 12- 65.2 50.6 51.1 22.6 السنوي للصادرات البينية تغري
 1.2 2.1 12.2 12.2 12.2- 60.1 51.1 50.2 22.2 تغري السنوي للواردات البينية 

 2.1 2.6 2.1 10.2 11.2 2.2 2.2 2.2 2.2    من الصادرات اإلمجالية  %

 12.1 12 12.2 12.2 15.1 12.2 15.1 12.5 15.1 من الواردات اإلمجالية     %
 .5064، 5062، 5065، 5066، 5060، 5009، للسنوات: رير التجارة اخلارجية العربيةاتق، صندوق النقد العريب، الفصل الثامن :املصدر

فقد أدى إىل زايدة حصة الصادرات  66اجلدول رقم  خبصوص مسامهة التجارة البينية يف التجارة اإلمجاليةو 
قد حصل نفس األمر فيما ، و 5002يف عام  % 9.2إىل  5002سنة  % 2.2إمجايل الصادرات العربية من  البينية يف

سنة  % 62.2 إىل 5002سنة  %65.1من يتعلق ابلواردات البينية العربية يف الواردات العربية اإلمجالية حيث ارتفعت 
5002. 
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حيث أدى ذلك إىل اخنفاض يف  5009االقتصادية العاملية على حجم التجارة سنة أثرت األزمة املالية و 
اخنفاض يف الواردات البينية بنسبة مليار دوالر و  26.5لتبلغ  5002مقارنة بسنة  % 62الصادرات البينية بنسبة 

، أما خبصوص وزن الصادرات البينية يف الصادرات اإلمجالية مليار دوالر 62.1لتبلغ  5002مقارنة بسنة  % 62.9
  .5002مقارنة بسنة  % 65.6اخنفاض يف الواردات إىل تيجة تراجع الصادرات اإلمجالية و ن % 66.9فقد ارتفعت إىل 

لتبلغ  5062سنة  % 5.2بنسبة  البينية الصادرات اخنفاضثباهتا أدى ذلك إىل يف أسعار النفط و  الخنفاضنتيجة 
، أما مليار دوالر 664.2لتبلغ  5065نة مقارنة بس % 62.6بنسبة  البينية ارتفاع يف الوارداتمليار دوالر و  665.9

ابلنسبة ، و 5065مقارنة بسنة  5062سنة  % 2.1إىل  ارتفعتخبصوص وزن التجارة البينية يف التجارة اإلمجالية فقد 
 .5065مقارنة بسنة   5062سنة  % 62.6لوزن الواردات البينية يف الواردات اإلمجالية العربية فقد ارتفعت إىل 

قة التجارة يف إطار منط اخلدمات جتارةو  لتجارة العربيةااجتاهات ، اهليكل السلعي: الثاين املطلب
 .احلرة العربية الكربى

، واجتاهات التجارة اإلمجالية والبينية تجارة العربيةالسنحاول يف هذا املطلب التطرق إىل هيكل 
  .العربية

 .يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكربى العربيةاهليكل السلعي للتجارة  الفرع األول:

 يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكربى اهليكل السلعي للتجارة اإلمجالية .1

 62رقم  التايل املوضحة يف اجلدول تشري اإلحصائيات اخلاصة ابهليكل السلعي للصادرات العربية اإلمجالية
 62.6لينخفض إىل  5065سنة  % 61.1أن الوقود املعدين يشكل احلصة األكرب يف الصادرات العربية بنسبة بلغت 

 إىل 5065سنة  % 62.9نتيجة اخنفاض أسعار البرتول مما أدى إىل ارتفاع نسبة املصنوعات من  5062سنة  %
، حيث ارتفعت  لتلك اجملموعة السلعيةع املكونة ، وذلك كمحصلة لزايدة حصص معظم السل5062سنة  % 69.2

مجالية لتصبح نسبها معدات نقل يف الصادرات العربية اإليائية، مصنوعات أساسية، آالت و كل من املواد الكيم
 5062يف عام  % 2.5أما السلع الزراعية فقد ارتفعت حصتها لتبلغ  % 5.1، %2.2، %2.2، % 6.2: على التوايل

 .5065سنة  % 4.9مقارنة ب 
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ذلك بنسبة بلغت و ضمن اهليكل السلعي  األوىلأما ابلنسبة للواردات فقد احتلت املصنوعات املرتبة 
معدات نقل و  من ضمنها جاءت اآلالتو  % 15.2اليت بلغت  5065بتغري طفيف جدا مقارنة بسنة و  % 15.6

 9.6د الكيمياوية بنسبة فاملوا % 66.1تلتها مصنوعات األساسية بنسبة  % 52.1احلصة األكرب فيها حيث بلغت 

 5065سنة  % 69.9مقارنة ب  % 50.6إىل، أما ابلنسبة للسلع الزراعية فقد احتلت املرتبة الثانية اليت ارتفعت  %
 .5065سنة  % 61.6 مقارنة ب % 61.4املعدن اليت كان ارتفاعها طفيف حيث بلغت نسبة مث الوقود و 

للفرتة  يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكربى الواردات العربية اإلمجالية: اهليكل السلعي للصادرات و 12اجلدول رقم 
5015 – 5012  

 الواردات السلعية اإلمجالية  الصادرات السلعية اإلمجالية  
 5012 5015 5012 5015 السنوات السلع

 61.4 61.6 62.6 61.1 الوقود و املعادن  
 50.6 69.9 2.5 4.9 السلع الزراعية 
 6.2 6.5 6.6 5.6 سلع غري مصنفة 

 15.6 15.2 69.2 62.9 مصنوعات
 9.6 9.2 6.2 1 املواد الكيماوية 
 66.1 61.2 2.2 2.2 مصنوعات أساسية

 52.1 59.2 2.2 2.6 آالت و معدات نقل 
 6.4 6.5 5.1 2 مصنوعات أخرى 

 .5064، 5062 :الفصل الثامن، لسنيت ،رير التجارة اخلارجية العربيةاتق، صندوق النقد العريب املصدر:

 اهليكل السلعي للتجارة البينية  .5

أن نسبة املصنوعات تشكل احلصة األكرب  إىل 69رقم  التايل يف اجلدولتشري اإلحصائيات املوضحة 
بينما تراجعت حصة  5062سنة  % 41.5تصبح لتنخفض و  5065سنة  % 46.2للتجارة البينية حيث بلغت نسبة 
كل هذا انعكس ابإلجياب على ، و 5062سنة  % 51.5إىل  5065سنة  % 56.6الوقود املعدين هي األخرى من 

كان سبب هذا ، و 5065سنة  % 62.9مقارنة ب  % 50.9تصبح نسبتها ادرات الزراعية البينية لرتتفع و حصة الص
األمين اليت وحالة عدم االستقرار السياسي و  ،واخنفاض كمياهتاسية إىل تراجع أسعار احملروقات االخنفاض بصفة أسا

 . مثل سوراي األخريةخالل السنوات تشهدها بعض الدول 
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أما ابلنسبة هليكل الواردات فاملعروف أن الواردات البينية العربية هي نفسها الصادرات العربية البينية إال أنه 
نه فوارق بني التصنيف األمر الذي ينتج عطفيف انجتة عن اختالف التسجيل والرتتيب و  هناك اختالف إحصائي

  الواردات.األرقام الصادرات و 

للفرتة  يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكربى الواردات العربية البينية: اهليكل السلعي للصادرات و 12اجلدول رقم 
5015 – 5012  

 الواردات السلعية البينية  البينية  الصادرات السلعية  
 5012 5015 5012 5015 السنوات السلع

 22.6 22.2 51.5 56.6 الوقود و املعادن  
 61.6 62.6 50.9 62.9 السلع الزراعية 
 4.6 4.9 1.6 1.6 سلع غري مصنفة 

 44.2 44.6 41.5 46.2 مصنوعات
 65.2 62.1 60.6 65 املواد الكيماوية 

 62.1 66.40 61.2 62.6 أساسية مصنوعات
 60.2 60 60 60 آالت و معدات نقل 
 2.4 4.9 1.6 6.5 مصنوعات أخرى 

 .نفس املرجع السابق، التجارة اخلارجية العربية، الفصل الثامن، صندوق النقد العريب املصدر:

 .يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكربى  العربيةاجتاهات التجارة  :الفرع الثاين

  اإلمجاليةاجتاهات التجارة العربية  .1

تباطؤ ة العاملية كرتاجع أسعار النفط و أتثرت التجارة العربية اإلمجالية بتداعيات التحوالت االقتصادي
 .اهات التجارة العربية اإلمجاليةمعدالت منو الطلب العاملي على اجت

دول آسيا يعتربان أهم الشركاء إىل أن االحتاد األورويب و  50رقم  التايل البياانت املوضحة يف اجلدول تشري
اليت و  % 62.2التجاريني للدول العربية حيث بلغت حصة الصادرات الدول العربية إىل االحتاد األورويب بنسبة 

اخنفضت حصة و  5065سنة  % 52.2مقارنة ب  % 59.5ارتفاع حصة دول آسيا إىل و  % 62.5تراجعت إىل 
كما بقيت حصة الياابن اثبتة على حاهلا   5062سنة  % 1.2إىل  5065سنة  % 2.6الوالايت املتحدة األمريكية من 

اخنفاض حصة الدول العربية و  5062سنة  % 2.6إىل  5065سنة  % 2.1تراجع حصة الصني من و  % 60.2بنسبة 
 . 5065سنة  % 2.6مقارنة ب  5062سنة  % 2.1بشكل طفيف حيث بلغت 
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 (%)اجتاهات التجارة العربية إىل أهم الشركاء التجاريني : 50 اجلدول رقم

 الواردات  الصادرات  
 5012 5015 5012 5015 السنوات الشركاء

 62.6 62.4 2.1 2.6 الدول العربية
 52.5 51.2 62.5 62.2 االحتاد األورويب 

 2.2 2.6 1.2 2.6 والايت املتحدة األمريكية 
 2.2 2.9 60.2 60.2 الياابن 
 62.6 65.6 2.6 2.1 الصني 

 66.6 66.6 59.5 52.2 ابقي دول آسيا 
 61.4 66 52.6 51.1 ابقي دول العامل 

 .5064،  5062لسنيت  ةرير السنويا، التقبرانمج متويل التجارة اخلارجية  املصدر :

الواردات العربية اجتاه الشركاء التجاريني فقد ارتفعت يف معظم املصادر الرئيسية هلا حيث ارتفعت  أما
 % 52.5، الوالايت املتحدة األمريكية اىل% 52.5 إىل 5062حصة االحتاد األورويب من الواردات العربية سنة 

اخنفضت حصة الدول و  % 66.6كما بقيت حصة دول آسيا اثبتة بنسبة  % 62.6الصني و  % 2.2الياابن بو 
 .5065سنة  % 62.4مقارنة ب  % 62.6العربية فأصبحت 
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  5010اجتاهات التجارة البينية العربية سنة  .5

  5010: الرتكز اجلغرايف يف الصادرات البينية العربية سنة 51جدول رقم 

 صادرات الدولة البينية 

 النسبة املؤوية  الصادرات إىل  الدولة 
  %26 العراق  األردن
 % 45 ليبيا تونس 

  % 56 اجلزائر
 % 24 تونس  اجلزائر 

 % 69 املغرب
  % 24 اإلمارات  السودان 
 % 26 اإلمارات  الصومال 

 % 69 اليمن 
 % 62 سوراي  العراق 

 % 62 األردن 
 % 62 اإلمارات  سلطنة عمان 

 % 24 اإلمارات  قطر 
 % 66 عمان 

 % 42 اإلمارات  اليمن 
 % 56 السعودية 

انعكاسات منطقة التجارة احلرة العربية الكربى على ، العريب لتنمية الصادرات الصناعيةاالحتاد نظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين و امل املصدر :
 .2، ص5065أكتوبر  61 – 62البينية العربية، مجهورية مصر العربية، يومي، املائدة املستديرة حول تعزيز وتنمية التجارة تنمية التجارة العربية البينية

 : نالحظ ما يلي 56رقم  من خالل اجلدول

 .% 26تركز صادرات األردن إىل الدول العربية يف العراق بنسبة  -
  الرتتيب.على  %56و % 45اجلزائر بنسبة الدول العربية يف كل من ليبيا و  تركز صادرات تونس إىل -
 .%69املغرب  بنسبة و  % 24اجلزائر يف كل من تونس بنسبة  تركز صادرات -
ل من أما صادرات الصومال فرتكزت يف ك % 24تركز صادرات السودان إىل الدول العربية يف اإلمارات بنسبة  -

 على التوايل.  %69و % 26اليمن بنسبة اإلمارات العربية املتحدة و 
  .% 62األردن بنسبة و  % 62صادرات العراق البينية يف كل من سوراي بنسبة  تركز -
  .% 62تركزت صادرات سلطنة عمان يف اإلمارات بنسبة  -
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  التوايل.على  % 66و % 24عمان بنسبة و  اإلماراتتركزت صادرات قطر يف كل من  -
 . على التوايل % 56و % 49السعودية بنسبة ينية فرتكزت يف كل من اإلمارات و أما صادرات اليمن الب -

  5010: الرتكز اجلغرايف يف الواردات البينية العربية سنة  55جدول رقم 
 واردات الدولة البينية 

 النسبة املؤوية  الواردات من  الدولة 
 % 21 السعودية  األردن

 % 26 السعودية البحرين 
 % 40 اجلزائر تونس

 % 22 اإلمارات  السعودية  
 % 16 جيبويت الصومال 
 % 60 سوراي  العراق 
 % 26 اإلمارات  قطر 

  % 59 السعودية
 % 65 اإلمارات  سلطنة عمان

 % 40 السعودية  الكويت
 
 ليبيا

 % 24 تونس
 % 26 مصر

 % 52 الكويت
 % 24 السعودية  مصر

 % 52 الكويت
 % 44 السعودية املغرب

 % 66 اإلمارات موريتانيا
 % 42 اإلمارات  اليمن

 .2، صالعريب لتنمية الصادرات الصناعية، نفس املرجع السابقاالحتاد نظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين و امل :املصدر

فقد تركزت واردات األردن إىل الدول العربية يف السعودية  55املوضحة يف اجلدول رقم  ابلنسبة للوارداتو 
وواردات  % 40البينية يف اجلزائر بنسبة وواردات تونس  % 26وواردات البحرين يف السعودية بنسبة  % 21بنسبة 

 60وواردات العراق يف سوراي بنسبة  % 16وواردات الصومال يف جيبويت بنسبة  % 22السعودية يف اإلمارات بنسبة 

على التوايل وواردات سلطنة عمان يف  % 59و  % 26السعودية بنسبة وواردات قطر يف كل من اإلمارات و  %
أما واردات ليبيا البينية فرتكزت يف كل من ، % 40وواردات الكويت يف السعودية بنسبة  % 65اإلمارات بنسبة 

زت وارداهتا يف كل من ، ابلنسبة لدولة مصر فرتك% 52الكويت بنسبة و  % 26مصر بنسبة و  % 24تونس بنسبة 
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وواردات  % 44تركزت واردات املغرب يف السعودية بنسبة و  على التوايل % 54و % 24الكويت بنسبة السعودية و 
 .% 42وواردات اليمن يف اإلمارات بنسبة  % 66موريتانيا يف اإلمارات بنسبة 

 .قة التجارة احلرة العربية الكربىيف إطار منط : التجارة اخلدميةالثالثالفرع 

اقتصادايت الدول العربية حيث يساهم يف كفاءة كافة القطاعات يلعب قطاع اخلدمات دورا هاما يف 
االقتصادية كما تربز مسامهته يف الناتج احملي اإلمجايل وتشغيل العمالة، وتشري نظرايت التنمية إىل انتقال الدول من 

ذي يعكس أمهية القطاع الزراعي والصناعي إىل االقتصاد اخلدمي كلما ارتفع مستوى التنمية ابلدولة وهو األمر ال
، وعلى الرغم من ارتفاع قطاع اخلدمات ليس فقط للنمو االقتصادي للدولة ولكن أيضا لتحفيز عملية التنمية

الصادرات اخلدمية العاملية إال أن نصيب الدول العربية من إمجايل التجارة العاملية يف اخلدمات ال يزال منخفض 
على تلك الدول حتفيز جتارة اخلدمات لديها لالستفادة من بشكل عام، وهو األمر الذي جيعل من الضروري 

 . 1االجتاه العاملي احلايل

 :ة اإلمجاليةيالتجارة اخلدم. 1

 (ابملليار دوالر): إمجايل الصادرات اخلدمية العربية 52اجلدول رقم 

 %معدل التغري 5015 5011 5010 5002 5002 
 0.56- 662.2 665.2 661.4 606.2 662.2 الصادرات اإلمجالية
 62.06 4.246 4.562 2.242 2.496 2.241 الصادرات العاملية

 - 5.16 5.12 2.02 2.02 5.91 من الصادرات العاملية %
، 5062سنة  ، العدد الفصلي الثاين، أفريلملف خاص التجارة اخلارجية العربية مؤشرات األداء والتطوراملؤسسة العربية لضمان االستثمار،  املصدر:

 .62ص

من إمجايل الصادرات العربية للسلع  % 6.2 متثل الصادرات اخلدمية منو بنسبة 52يف اجلدول رقم 
أي من  % 0.56بنسبة تغري  5065 – 5002حيث تراجعت بشكل طفيف بني عامي  5065واخلدمات لعام 

كما تراجع وزن الصادرات العربية اخلدمية   5065مليار دوالر سنة  662.2إىل  5002مليار دوالر سنة  662.2
 .5065سنة  % 5.16إىل  5002سنة  % 5.91ابلنسبة للصادرات العاملية خالل الفرتة من 

                                                           
1
، املؤمتر السنوي الثامن حول منظمة التجارة العاملية واهتمامات الدول العربية، القاهرة، مفاوضات التجارة يف اخلدمات بني الدول العربيةدينا حممود،  

 .5، ص5065يونيو 51 – 54العربية،  مجهورية مصر
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 (ابملليار دوالر)اخلدمية العربية  واردات: إمجايل ال56اجلدول رقم 

 %معدل التغري 5015 5011 5010 5002 5002 
 69.26 522 561.5 696 669.5 692 الواردات اإلمجالية
 62.06 4.601 4.052 2.160 2.522 2.122 الواردات العاملية

 - 2.12 2.26 2.41 2.42 2.26 من الواردات العاملية%
 .64املؤسسة العربية لضمان االستثمار،  نفس املرجع السابق، ص املصدر:

 5065 – 5002خالل الفرتة  % 69.2فقد شهدت الواردات اخلدمية منوا بنسبة تغري  54أما يف اجلدول رقم 
، كما زاد وزن الواردات العربية ابلنسبة 5065مليار دوالر سنة  522إىل  5002مليار دوالر سنة  692أي من 

 .5065سنة  % 2.12إىل  5002سنة  % 2.26للواردات العاملية خالل الفرتة من 

 :اخلدمياهليكل  . 5

 5011التجارة اخلدمية العربية حسب السلع ابلنسبة املؤوية لعام : صادرات وواردات 52اجلدول رقم 

 الواردات الصادرات 
 42.1  52.1 خدمات النقل
 59.6 42.9 خدمات الصفر

 59.6 52.2 خدمات جتارية أخرى
 .61، 62 ص: املؤسسة العربية لضمان االستثمار،  نفس املرجع السابق، ص املصدر:

من إمجايل  % 42.9تصدرت خدمات سفر يف املرتبة األوىل بنسبة بلغت  52من خالل اجلدول رقم 
 .% 52.2وخدمات جتارية أخرى ابلنسبة  % 52.1الصادرات اخلدمية العربية تليها خدمات النقل بنسبة 

تليها خدمات  % 42.1أما على مستوى الواردات فتصدرت خدمات النقل يف املرتبة األوىل بنسبة بلغت 
 .% 51.6مث خدمات السفر بنسبة  % 59.6بنسبة بلغت جتارية أخرى 

 يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكربىالسياحة البينية العربية  .2

 مقومات دول منطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف اجلانب السياحي .1.2

متثل السياحة مصدرا مهما من مصادر الدخل الوطين للعديد من الدول العربية، فهي متثل أحد أهم 
مكوانت الصادرات اخلدمية وأحد أهم األنشطة اليت تساهم بفعالية يف زايدة إرادات النقد األجنيب ابإلضافة إىل 
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ومتتلك  ،ء بشكل مباشر أو غري مباشرالتشابك القائم بينها وبني جممل األنشطة االقتصادية واالجتماعية سوا
، ومن دون  1الدول العربية مقومات عدة تضمن هلا يف حالة حسن استغالهلا تنشيط قطاع السياحة العربية وتنميته

 : 2كثرة الدخول يف التفاصيل فالوطن العريب يتوافر على مقومات سياحية عدة، تتمثل

، ءا، إضافة إىل وجود مناطق جافة وأخرى ذات مناخ رطبدافئ شتاطق طبيعية ذات مناخ معتدل صيفا و منا -
 وذلك على امتداد مساحة الوطن العريب الكبرية.

والقصبة  األردنوحدائق اببل يف العراق ومدينة تدمر يف سوراي والبرتاء يف  األهراماتية عريقة مثل خيمناطق اتر  -
 يف اجلزائر 

برز أمزارات دينية، وتشكل السياحة قدرا كبريا من دخل عدد من البلدان العربية، ومن و أماكن ودور عبادة  -
يف فلسطني  األقصىاملعامل السياحية الدينية، املسجد احلرام واملسجد النبوي يف اململكة العربية السعودية، واملسجد 

 حلسن الثاين يف املغرب.  ومسجد اني، وجامعة القروييف مصر وجامع بين أمية يف سوراي األزهروجامع 
معامل حضارية وسياحية أخرى منتشرة يف معظم الدول العربية مثل املرافق السياحية املتطورة يف أبو ظيب وديب  -

بدولة اإلمارات العربية املتحدة والكويت وشرم الشيخ والغردقة يف مصر، وفاس ومراكش وأغادير يف املغرب وجرش 
  لبنان مثل بعلبك وصيدا وكذلك املدن السياحية السورية. يف األردن واملدن السياحية يف

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ،62العدد  ،2اجمللد  ، جامعة املوصل، العراق،، جملة كلية العلوم اإلسالميةاالقتصادي العريب وحتديد آلياتهقياس التكامل عبد املالك بضياف،  1

  .60ص، 5064سنة 
2
العربية  اإلمارات مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاجتية، ،إسرتاجتيةة ) العقبات واحللول(، جملة رؤى يفيصل شياد، تنمية السياحة العربية البين 

 .62ص، 5064ة، أفريل داملتح
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 واقع السياحة البينية يف منطقة التجارة احلرة العربية الكربى: .5.2
 (الوحدة: ألف سائح)  5011 – 5002السياحة البينية العربية بني عامي : 51اجلدول رقم 

 5011 5002 5002 5002 الدولة
 5056 5002 5640 6246 األردن
 4605 - 2116 4661 البحرين
 5206 5922 5120 5211 تونس
 220 562 665 626 اجلزائر
 - 1050 2100 5209 سوراي
 521 206 216 162 عمان
 294 - 292 212 قطر
 204 995 404 426 لبنان
 5066 5609 6910 6152 مصر
 446 214 90 62 املغرب

 64662 60651 6251 2242 السعودية
 256 266 510 545 اليمن

 62ص نفس املرجع السابق،فيصل شياد، 
من خالل  ،5066 – 5002السياحة البينة العربية ألهم الدول العربية خالل فرتة  51 يوضح اجلدول رقم

يف الدول العربية إال أهنا شهدت تذبذاب يف بعض  5066و 5002اجلدول نالحظ ارتفاع يف عدد السياح بني فرتة 
، 5066 – 5009أمنية وسياسية خاصة خالل فرتة  السنوات خالل هذه الفرتة نتيجة دخول بعض الدول يف أزمات

 : 1أما على  مستوى القطري فنالحظ ما يلي

 5066نالحظ أن اململكة العربية السعودية أتيت يف املرتبة األوىل من حيث عدد السائحني العرب، إذ بلغ عددهم 
والسبب األول هو السياحة الدينية للقيام ابلعمرة  %60مليون سائح عريب، ابلنسبة املؤوية تعادل  64ما يفوق 

حرين يف املرتبة الثانية من حيث عدد السائحني العرب وزايرة األماكن املقدسة والقيام بفريضة احلج، وجاءت الب
ولعل أكثرهم من السعودية حبكم وجود الطريق  % 62بنسبة تقرب من  5066ماليني سائح عريب عام  4بواقع 

الرابط بينهما لتسهيل احلركة والتنقل، بينما مل يتم ترتيب اإلمارات ضمن املراتب األوىل ألن أغلب السياح الزائرين 
واملغرب من أقل الوجهات  مارات من دول وجنسيات خمتلفة وال يقتصرون على العرب فقط، وتعد عمان وقطرلإل

على التوايل، وهذا رمبا  ألف سائح 446ألفا و 294ألفا، و 521السياحية العربية، حيث بلغ عدد السائحني العرب 

                                                           
 .64صنفس املرجع السابق، فيصل شياد،  1



 الفصل الثالث واقع التجارة العربية البينية يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكربى
 

127 
 

ألسباب عدة ن منها: عدم معرفة السائح العريب مبا تتوافر عليه هذه الدول من خدمات ومنتجعات سياحية 
  .ضعف عمل اهليئات السياحية احمللية لتنشيط السياحة بني الدول العربية إىلإضافة 

 خمتارة ةواقع التجارة البينية يف التجارة اإلمجالية ابلنسبة لتكتالت اقتصادي املطلب الثالث:

التطرق إىل واقع التجارة البينية يف التجارة اإلمجالية لتكتالت هذا املطلب  يف سنحاول
 اقتصادية خمتارة من أجل مقارنتها مع منطقة التجارة احلرة العربية الكربى.

مليون ) 5002ة يف التجارة اإلمجالية لتجمعات اقتصادية خمتارة لعام ي: مسامهة التجارة البين52اجلدول رقم 

 (دوالر، ونسب مؤوية

احلصة يف الصادرات  الواردات البينية الصادرات البينية التجمعات
 (%اإلمجالية )

احلصة يف الواردات 
 ( (%اإلمجالية

نسبة التجارة البينية 
%)) 

 9.6 66.6 2.2 66.2 21.2 منطقة التجارة احلرة العربية الكربى
 1.6 1.5 1 61 26 جملس التعاون اخلليجي

 12.42 12.2 16.4 2992 2992 االحتاد األورويب

 61.6 66.6 62.6 44 45 رابطة دول املريكوسور

 54.92 54.4 52.2 559 525 رابطة دول اآلسيان

سنة ، جمموعة طالل أبو غزالة لالستشارات، ( 5010 – 1222تكلفة التجارة العربية البينية دراسة تطبيقية للفرتة ) طالل أبو غزالة،  املصدر:
 .52، ص5064

نالحظ أن نسبة التجارة العربية البينية يف إطار تطبيق منطقة التجارة احلرة  56رقم من خالل اجلدول 
العربية الكربى هي األدىن مقارنة ابلتكتالت االقتصادية العاملية األخرى، فبالنسبة لإلحتاد األورويب بلغت نسبة 

أما رابطة دول  ،%12.2ونسبة الواردات البينية من إمجايل الواردات  %16.4الصادرات البينية من إمجايل الصادرات 
ونسبة الواردات البينة من إمجايل الواردات  %52.2اآلسيان بلغت نسبة الصادرات البينة من إمجايل الصادرات 

بة ونس %62.6، وابلنسبة لرابطة دول املريكوسور بلغت حصة الصادرات البينية من إمجايل الصادرات 54.4%
 .%66.6الواردات البينة من إمجايل الواردات 

 مما سبق نستخلص أهم النقاط الرئيسية التالية: 

 .تشكل أسعار الطاقة عنصرا مهما للتحكم يف حجم التجارة العربية اإلمجالية 
  سواء ابلنسبة للصادرات أو الواردات اخلارجية.  دول آسيا الشركاء التجاريني الرئيسينييعترب االحتاد األورويب و 
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  إال أن  5002ابلرغم من إلغاء كافة الرسوم اجلمركية والغري اجلمركية وإلغاء الضرائب وذلك ابتداء من سنة
 .% 60 – 9التجارة البينية العربية إىل التجارة اإلمجالية ما زالت ضعيفة وهي يف حدود 

  الواردات البينية.كرب من الصادرات و عادن احلصة األامليشكل الوقود و 
 يته بني الدول املتجاورة جغرافياالتبادل التجاري البيين يتم غالب. 
 واملؤسساتية بني الدول العربية مل تتطور التجارة البينية مبا يتناسب مع البىن التشريعية . 
  إلمجالية كما للتجارة العربية اجتارة اخلدمات شهدت منوا ملحوظا إال أهنا تبقى متثل نسبة ضئيلة ابلنسبة

 الصفر العنصر الرئيسي فيها.يشكل خدمات النقل و 
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 قة التجارة احلرة العربية الكربىقات اليت تواجهها منطو عامل املبحث الثالث:

إىل جانب التحدايت اليت تواجه منطقة التجارة احلرة العربية الكربى هناك مجلة من املعوقات اليت حالت 
، ورفعها إىل املستوى الذي كان ينتظر أن حترزه اجلهود ةييف تنمية التجارة العربية البيندون إحراز تقدم ملموس 

وسنحاول يف هذا املبحث ابلتحديد التطرق إىل أهم املعوقات اليت تواجهها منطقة  املبذولة ألجل ذلك 
مثلة يف معوقات سياسية واقتصادية، معوقات ضريبية واألمن الغذائي التجارة احلرة العربية واملت

 ة.يالعربية البينومعوقات يف التجارة 

 املطلب األول: معوقات سياسية واقتصادية

حتول دون تفعيل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى تتمثل فيما مازالت  هناك العديد من املعوقات اليت
 يلي:

 قات سياسية و معالفرع األول: 

 :1ميكن إمجال املعوقات السياسية اليت تقف عثرة يف مسار منطقة التجارة احلرة العربية الكربى كاآليت 

القرار السياسي يف الدول العربية وهو ما انعكس بشكل مباشر على العالقات  االختالف يف أساليب صناعة -
كة يتم تبنيها ضمن النظم والسياسات االقتصادية، حيث مل تتمكن الدول العربية من االتفاق على سياسة مشت 

حتددها جمموعة من املتغريات الداخلية واخلارجية  هباالوطنية املختلفة، ومرد ذلك أن كل دولة تتبىن سياسة خاصة 
 اليت تعنيها وحدها. 

التكامل  فشل جهود إىلاليت أدت  األسباباستخدام النفوذ السياسي للدول العربية يف عالقتها البينية، أحد  -
ة مالية مثال أو االقتصادي العريب، حيث كانت بعض الدول تستخدم هذا املتغري ضد الدول اليت حتتاج ملساعد

 لدعم سياسي، توخيا لتحقيق أهداف عديدة تعود عليها ابلنفع سواء اقتصادي أو سياسي.

                                                           
1
، رسالة ماجستري، كلية احلقوق، األطروحات النظرية واملرجعية القانونية ) جتارب وحتدايت(التكامل االقتصادي العريب على ضوء خليفة موراد،  

 .141 – 145 – 141، ص ص ص: 5002-5002جامعة ابتنة، سنة 
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يف ترتيبات جتارية، مثال: تفضيلية السياسية الصادقة على مستوى القيادات العربية للدخول  اإلرادةعدم توافر  -
لتحرير التجارة البينية، إما لعدم اقتناع هذه القيادات جبدوى التكامل االقتصادي العريب، أو تفاداي للتكلفة اليت 

 تتحملها من جراء تبنيه.

ىل مقاطعة تداخل األهداف السياسية مع القرارات االقتصادية، ففي حالة الدول العربية كثريا ما تلجأ مثال إ -
الكامل ابملعاهدات  االقتصادية كأسلوب لتحقيق أهداف سياسية، ومثل هذه األمور تلعب دورا معرقال لاللتزام

 االتفاقيات اليت يتم إبرامها خبصوص التكامل االقتصادي العريب. و 

  قات اقتصاديةو معالفرع الثاين: 

إىل جانب املعوقات ذات الصيغة السياسية، فإن الدول العربية ال تزال تواجه بعض املشاكل األساسية، 
حماوالت التكامل االقتصادي، وال تزال بدرجة أو أبخرى اليت أعاقت العديد من جتارب و ذات الصبغة االقتصادية 

 :1لعل من أهم ما يذكر هبذا الشأن ما يليتعوق مسرية وتقدم األداء ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربى، و 

على مستوى التشريعي والتنظيمي واإلداري املالية بني الدول العربية وخباصة تباين واختالف النظم االقتصادية و  -
ري عمليات التجارة على مؤسساهتا اليت جتقراراهتا وإجراءاهتا و املؤسسي، حيث أن كل دولة عربية هلا قوانينها و و 

 من املتوقع أن يكون هذا االختالف أحد احملددات لنمو التجارة البينية.و أساسها، 

من اخلارج، ووضع ميزانية نقدية حتدد فيها املواد املستوردة،  دتلجأ بعض الدول العربية إىل ختطيط االستريا -
وقيمتها ابلنقد األجنيب، وذلك حسب األولوايت اليت تضعها الدولة يف حدود املتاح من النقد األجنيب، وقد ينتج 

ية النقدية عن هذا منع أو تقييد استرياد بعض املواد اليت تصدراها دول أعضاء أخرى بسبب عدم إدراجها يف امليزان
 للدولة العضو املستورد.

 . 2 قتصادات العربية من مشكلة البطالة وتشوه سوق العرض والطلب على العمالةمعاانت معظم اإل -

                                                           
1
 – 22، ص ص: 5001ديسمرب، اخلرطوم، تقرير متابعة األداء ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف اجملال الزراعياملنظمة العربية للتنمية الزراعية،  

26 . 
2
عمل مقدمة ورقة  ،التعاون االقتصادي والتجاري العريب بني إفريقيا والعامل العريب بني حتدايت الواقع وفرص بناء املستقبلسامي حممد الصياغي،  

 .6، ص5015اململكة املغربية، سنة  الصناعة يف إفريقيا والعامل العريب، الرابط ،الجتماع غرف التجارة و 
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تركز غالبية اخلطط والسياسات الزراعية القطرية على حتقيق االكتفاء الذايت القطري، األمر الذي أدى إىل متاثل  -
لتخصص يف ضوء زراعية وازدواجية األمناط التنموية الزراعية، وهو ما يعين غياب مبدأ اوتشابه األمناط اإلنتاجية ال

ذلك إىل عدم االستخدام األمثل للموارد، بل وإهدارها خاصة املوارد املياه وابلتايل اخنفاض يؤدي املزااي النسبية، و 
إىل ذلك متاثل طبيعة اهلياكل االقتصادية العائد منها وكذلك اخنفض اإلنتاجية واإلنتاج وابلتايل الصادرات، يضاف 

الزراعية السائدة يف املنطقة العربية وحمدودية القاعدة اإلنتاجية الزراعية للدول العربية بوجه عام، حيث الزالت 
تعتمد معظم الدول العربية بصورة أساسية على تصدير السلع األولية، وهذه من مشاكل اليت تعوق فعالية أداء 

 جارة احلرة. اتفاقية الت

أن تعمل بعض الدول العربية على  إىل األنشطةالزراعية للعديد من  اإلنتاجيةأدى اختالف هياكل التكلفة  -
حلمايتها، ومن العوامل اليت تساهم يف اختالف  اإلداريةاالجتاه للقيود األنشطة ذات التكلفة املرتفعة، و محاية 

الوسيطة من العامل األولية و هياكل التكلفة من دولة عربية ألخرى هو اختالف الرسوم اجلمركية على استرياد املواد 
 الذي قاد بعض الدول العربية األمرالضرائب احمللية، املالية و  األعباءاختالف التشريعات و  إىل ابإلضافةاخلارجي، 

 .يام منطقة التجارة العربية احلرةاحلماية ابلرغم من خمالفة ذلك للقرارات املنفذة لق إجراءاتبين  إىل

ضعف االستثمارات العربية البينية مع ختلف البىن التحتية األساسية من نقل وخدمات وختلف اهلياكل التسويقية  -
 .1 ةيتجارة العربية البينهذا ابإلضافة إىل عدم وجود التمويل بشكل الكايف لتمويل ال

 تعترب الدول العربية املوقعة على اتفاقيات حترير التجارة الدولية ملزمة بتنفيذ نصوص اتفاقيات اجلات لتحرير -
على فتات الصناعية و  إن كان ذلك مبعدالت أقل من الدولو  النقدية،و  اإلداريةتلك التجارة من القيود الكمية و 

االلتزام رمبا بدرجة أكرب منها فيما خيص منطقة سياسات تتسم ابلشفافية والوضوح و عة بذلك أطول نسبيا، متب
، ومن املتوقع تبعا لذلك أن تكون هناك آاثرا اجيابية على حجم التجارة البينية للدول املشاركة التجارة احلرة العربية

 يف اتفاقية الدولية أهم من نظريهتا على الصعيد اإلقليمي العريب.

املصدرة من البلدان العربية مقارنة مع الصادرات املماثلة من بلدان العامل األخرى، لقوة التنافسية للسلع ضعف ا -
 من حيث املواصفات الفنية الدولية املعتمدة.

                                                           
1
حول حتسني كفاءة التجارة الزراعية العربية يف ظل قيام منطقة التجارة احلرة العربية الكربى  اإلقليميةورشة العمل املنظمة العربية للتنمية الزراعية،  

 . 44، ص 5002/  15/  6 – 2، الدوحة، دولة قطر، ومنظمة التجارة العاملية
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نوعية الفوائض العربية الزراعية، فمعظم الدول العربية دوال مستوردة للغذاء، والفوائض اليت ميكن ضعف كمية و  -
صدير ال تتعدى جمموعة من السلع املتشاهبة مثل اخلضر والفاكهة، وذات نوعية ال ميكنها املنافسة مع ما توفرها للت

 هو متاح من دول أخرى غري عربية. 

النشاطات االقتصادية  ضعف القطاع اخلاص واعتماده على شركات صغرية، مقابل اتساع القطاع العام يف -
 الكربى واإلستاجتية.

املستوى التكنولوجي الذي تتم به العملية اإلنتاجية خاصة يف القطاع الزراعي، مما يؤدي إىل خفض اخنفاض  -
كما ال يزال اعتماد العملية اإلنتاجية للمحاصيل الزراعية على وسائل تقليدية قدمية يف اجناز  اإلنتاج واإلنتاجية،

والفرز والتعبئة والنقل والتخزين والتربيد عمليات ما بعد احلصاد خاصة فيما يتعلق بعمليات اجلمع والقطف 
 التوزيع.التجهيز و و 

ربى بعض التكاليف واألعباء نتيجة لعملية حترير التجارة، فإىل كيتتب على إنشاء منطقة التجارة احلرة العربية ال -
لعربية غري النفطية، جانب األثر املايل املباشر الخنفاض حصيلة اجلمارك، واليت متثل مصدرا أساسيا إلرادات الدول ا

إثر إلغاء احلماية، ب حترير التجارة أاثرا سلبية حقيقية تتمثل يف عجز بعض الصناعات عن مواجهة املنافسة حيص
وتواجد نفس األنشطة والصناعات، فإن إزالة احلواجز  حيث أنه نتيجة لتشابه اهلياكل، اإلنتاجية يف الدول العربية،

اإلضرار ابملنشآت األقل كفاءة واليت سوف تعجز عن منافسة منتجات املنشأ األكثر  اجلمركية ال بد وأن تؤدي إىل 
 كفاءة. 

 ضريبية واألمن الغذائيالقات و عامل: الثايناملطلب 
سنحاول التطرق يف هذا املطلب إىل أهم معوقات منطقة التجارة احلرة العربية الكربى واملتمثلة يف معوقات 

 .ضريبية واألمن الغذائي

 ضريبية العوقات املالفرع األول: 
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تلجأ بعض الدول األعضاء يف املنطقة إىل ممارسة التمييز الضرييب من خالل االستمرار يف فرض الضرائب 

 : 1 والرسوم ذات األثر املماثل على السلع العربية املستوردة وهناك بصورة عامة ثالثة أنواع هلذه الضرائب والرسوم

هو عبارة عن ضرائب ورسوم استرياد تفرض على السلع املستوردة ذات املنشأ العريب وال تفرض النوع األول:  -
على السلع املماثلة املنتجة حمليا مما يعين محاية إضافية لصاحل السلع الوطنية يف وجه منافسة مثيالهتا املنتجة يف 

 البلدان العربية األخرى األعضاء يف املنطقة. 

مثل يف فرض رسوم وضرائب حملية على السلع املستوردة وحنصر قصدان هنا ابلسلع ذات املنشأ ويت النوع الثاين: -
 العريب مبعدالت أو قيم أعلى من تلك املفروضة على السلع الوطنية املماثلة. 

أ يتمثل يف رسوم اخلدمات اليت تفرض يف صورة نسبة مؤوية من قيمة السلعة املستوردة ذات املنش النوع الثالث: -
العريب واليت قد تكون تصاعدية يف بعض احلاالت علما أن هذا الرسم جيب أن يكون حمددا أو مطابقا حبيث 

 يغطي التكلفة الفعلية للخدمة حىت ال تتولد عنه آاثر محائية لصاحل السلع املنتجة حمليا.

  األمن الغذائيالفرع الثاين: 

مجيع األوقات بفرص احلصول، من انحيتني املادية يتحقق األمن الغذائي عندما يتمتع البشر كافة يف 
واالقتصادية على أغذية كافية، سليمة ومغذية تليب حاجاهتم الطاقوية وتناسب أذواقهم الغذائية ليعيشوا حياة 

وميثل ارتفاع أسعار الغذاء يف األسواق العاملية حتداي أساسيا للبالد العربية، بسبب تعثر عوامل  ،2صحية ونشطة
أمهها تراكم إمهال القطاعات الزراعية والسياسات اليت حتايب االستثمار فيها وارتفاع معدالت اهلدر يف املوارد عديدة 

والزحف العمراين، إىل جانب تسارع معدالت النمو السكاين، وحمدودية املياه العذبة واألراضي القابلة للزراعة، 
ويلعب غياب السياسات الزراعية  ،من األسواق العاملية واالعتماد الشديد على استرياد االحتياجات من الغذاء

والغذائية املناسبة دورا أساسيا يف تفاقم مشكلة األمن الغذائي، مما جيعل املنطقة العربية واحدة من أكثر مناطق 
قلقة العامل حساسية جتاه التقلبات يف أسعار، وعلى عكس مجيع بقية مناطق العامل، شهدت املنطقة العربية زايدة م

                                                           
، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، املركز أثر اتفاقية التعاون والشراكة حلى حجم التجارة العربية البينيةالعالية شرع،  1

 .141، ص5011 – 5010اجلامعي غرداية، سنة 
2
، امللتقى الغذائي يف اجلزائر من خالل الربامج التنموية األمنترشيد استغالل العقار الفالحي ودوره يف سد الفجوة الغذائية وحتقيق رزقي ليندة،  

 54/  51التحدايت االقتصادية الدولية، جامعة شلف، اجلزائر، يوم يف ضوء املتغريات و  الغذائي يف الوطن العريب األمنالدويل التاسع حول استدامة 
 .5، ص5014نوفمرب 
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إىل  1995 -1990  مليون للفتة 11يف عدد األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية، واليت ارتفعت من متوسط 

 . 1 5015 – 5010مليون للفتة  52متوسط بلغ 

 قات يف التجارة العربية البينيةو معاملطلب الثالث: 

التجارة العربية البينة يف  وسنحاول يف هذا املطلب ابلتحديد التطرق إىل دوافع ومتطلبات تنمية
إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكربى وذلك نظرا ألمهيتها يف البحث مث الدخول يف املعوقات اليت 
تواجهها التجارة العربية البينة والتفصيل فيها من خالل فرعني، الفرع األول معوقات مجركية وغري 

 من اجلانب الصناعي والزراعي. مجركية، والفرع الثاين معوقات التجارة البينة

يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية  ةيمتطلبات تنمية التجارة العربية البينالفرع األول: دوافع و 
  الكربى

 . دوافع تطوير التجارة العربية البينية يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكربى1

 . الدوافع اخلارجية: 1.1

ة اليت فرزها النظام االقتصادي الدويل اجلديد حتت مسمى العوملة وتتمثل يف ما وهي األسباب اخلارجي
 : 2يلي

 بروز ظاهرة التكتالت اإلقليمية: -1

شهدت العقود املاضية قيام العديد من التكتالت االقتصادية اإلقليمية اليت أخذت صورا وأشكاال جديدة بني  
الدول املتقدمة والدول النامية يف سبيل حتقيق املزيد من التكامل السياسي وزايدة القدرة على املساومات يف 

كل تكتل اقتصادي كبري يضاهي التكتالت االقتصادية املفوضات الدولية ولذلك فإن املنطقة العربية وابعتبارها تش

                                                           
1
تقرير حول االقتصاد العريب بني التحدايت املرحلة اجلديدة والعقبات املتجذرة ما هي االحتاد العام لغرف اجلارة والصناعة والزراعة للبالد العربية،  

 .16، ص5011، دائرة البحوث االقتصادية، أكتوبر ؟ 5112 مرتكزات اإلصالح واآلفاق حىت عام 
2
علوم التسيري، املركز  ةالتجاريجستري، كلية العلوم االقتصادية و ، رسالة ماالشراكة على حجم التجارة العربية البينيةأثر التعاون و العالية الشرع،  

 .  124 – 121ص:  ، ص5011 – 5010اجلامعي بغرداية، سنة 
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الدولية الكربى وحبكم موقعها اجلغرايف ستكون من بني جمموعات الدول النامية األكثر أتثرا بتطورات االحتاد 
 األورويب ابعتبارها الشريك التجاري األول له.

 توسع أنشطة الشركات املتعددة اجلنسيات  -5

اجلنسيات ابستحواذها على جمموعة من اخلصائص وقدرات التأثري الكبرية على توجهات الشركات املتعددة متيزت 
االقتصاد العاملي، وابلرغم من املسامهات اإلنتاجية واخلدمية العديدة اليت تقدمها هذه الشركات يف كل اجملاالت إال 

، ويؤثر دخول الشركات املتعددة 1ةأن اترخيها معلوم مبمارسات مستها األساسية االستغالل خاصة يف الدول النامي
اجلنسيات سلبا على الشركات احمللية، من خالل تعريضها إىل مشاكل يف تصريف منتجاهتا، فضال، على ضعف 
قدرهتا على االبتكار مما يضطرها إىل الزوال أو االكتفاء بشرائح سوقية حمدودة ومهملة من قبل الشركات املتعددة 

ت األجنبية إىل الدول النامية على أهنا مصدر للمواد األولية اخلام ومن مث تعمل على اجلنسيات، كما تنظر الشركا
استنزاف مواردها وطاقاهتا، فضال أهنا تعد ابلنسبة هلا سوق رائجة لتصريف منتجاهتا املصنفة مما يؤدي دون أدىن 

 .2 الناميةشك إىل ظهور حاالت االحتكار والتالعب ابألسعار داخل األسواق احمللية للدول 

 العاملية احلادة: تاألزما -3

امتدت آاثر األزمة إىل التدفقات التجارية العربية من خالل عدة عوامل حملية وخارجية، فقد أدى انكماش الطلب 
، ومن املتوقع 3العاملي على النفط والتاجع يف أسعاره العاملية إىل اخنفاض حاد يف الصادرات النفطية للدول العربية

 .4 تتأثر سلبا هبذه األزمة مبا يشمل مرافق التجارة من موانئ وقنوات مائيةأن 

 

 

                                                           
1
 ، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصاديةة اجلنسيات، حالة قطاع البرتولمظاهر العوملة من خالل نشاط الشركات العاملية املتعددبوبكر بعداش،  
 .90، ص5010 – 5009التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، سنة و 
2
، جملة دراسات اقتصادية، جامعة قسنطينة، تدويل أعمال الشركات املتعددة اجلنسيات بني املكاسب واملخاطر على الدول الناميةشوقي جباري،  

 .64ص 5014، سنة 1العدداجلزائر، 
3
، دراسات اقتصادية، صندوق النقد العريب، العاملية األزمةمتويلها وضمان ائتمان الصادرات يف أعقاب التجارة الدولية والعربية و مجال الدين زروق،  

 .56، ص 5011العربية املتحدة، سنة  اإلمارات
4
املالية الدولية  األزمة، امللتقى الدويل حول االقتصادية على اقتصادايت العربيةاملالية و  األزمةاثر وانعكاسات آولد حممد عيسى حممد حممود،  
 .2ص ،5009أكتوبر  51/  50علوم التسيري، جامعة سطيف، اجلزائر، املية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية و احلوكمة العو 
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 الداخلية:  ع. الدواف5.1

 : 1 وهي األسباب اليت حتدث على مستوى الداخلي وميكن ذكرها على النحو التايل

ازدايد الوعي العريب أبمهية تنمية التجارة العربية البينية، ذلك ألهنا تعترب مرحلة البداية للتكامل االقتصادي العريب  -
الذي ميكن من بناء اقتصادايت عربية تنتج ألسواق الوطن العريب، هبذا يتم حتقيق االكتفاء الذايت العريب يف كافة 

 اجملاالت. 

العريب البينية إىل تسويق الفوائض اإلنتاجية، وكذلك زايدة التوظيف العمالة العربية بني  يؤدي االهتمام ابلتجارة -
الدول العربية كثيفة السكان مثل مصر واجلزائر واملغرب والدول واسعة املساحة مثل السعودية وليبيا والدول األخرى 

هبا الدول العربية ستحقق تكامال متميزا  مالكة فوائض رأس املال مثل دول األوبك، كل هذه املقومات اليت متتاز
 بني أسواق العمل وأسواق السلع وأسواق رأس املال.        

التخلص من عبئ املديونية اخلارجية املتتبة على العديد من الدول العربية من جراء سياسات النمو املتبعة، يف  -
ابلتايل تصبح سياسة التوسع يف الصادرات ضرورية الوقت الذي يزداد فيه الطلب على املوارد املالية الدولية، و 

الستمرار التنمية االقتصادية، وكذلك توفري التمويل البيين لتغطية استرياد حاجيات الدول العربية من السلع 
 األساسية واالستثمارية.

 متطلبات تنمية التجارة العربية البينية يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكربى: .5

مجلة املعوقات واملشاكل اليت تواجه التجارة العربية البينية ميكن التغلب عليها إبتباع عدة سبل ميكن أن 
 ختفضها وتساهم يف تنميتها ونذكر منها:

 : متطلبات خاصة إبمتام تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى .1.5

 ،حتقيق التكامل االقتصادي العريبم تنمية التجارة البينية و يعد إمتام تنفيذ هذه االتفاقية مرحلة هامة أما
ورغم أن هذه االتفاقية أوشكت على انتهاء مدهتا احملددة، إال أهنا مل تسفر على نتائج كبرية يف زايدة حجم التجارة 

                                                           
1
، رسالة ماجستري،  ة ودورها يف حتقيق التكامل االقتصادي العريب) دراسة حالة دول اجمللس التعاون اخلليجي(يالتجارة العربية البينطراد،  بلقاسم 

  .21 – 20ص ص  5011 – 5015كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة، سنة 
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ملعوقات البينية، ويعود ذلك كما رأينا سابقا إىل املعوقات اليت واجهت تنفيذها، وعليه جيب التصدي لتلك ا
 :1ابلعمل على

 دعوة الدول العربية اليت مل تنظم حلد اآلن إىل املنطقة لالنضمام، وتقدمي املساعدة هلا   -1
العمل على التوزيع العادل للمكاسب الناجتة عن منطقة التجارة احلرة العربية، مساعدة الدول اليت تعاين  -5

 تضرر جراء تطبيقها لبنود االتفاقية. ضعف يف هياكلها االقتصادية واليت من احملتمل أن ت
 العمل على حترير التجارة داخل املنطقة مبعدالت أسرع مما هي عليه.  -1
 التقليل بقدر اإلمكان من طلب االستثناءات.  -4
 تسهيل انسياب السلع ذات املنشأ العريب بني الدول العربية بتخفيض وإزالة الرسوم والضرائب اجلمركية.  -2
التخفيض من القيود اإلدارية والكمية اليت تضمنتها القوانني الوطنية لكل بلد، واليت تتعارض مع أحكام  -2

 الربانمج التنفيذي الذي أقرته الدول العربية. 
اإلسراع يف دراسة وإقرار قواعد املنشأ للسلع الصناعية، وتوسيع وانفتاح األسواق العربية على بعضها، وتنسيق  -6

  والتشريعات املتعلقة ابملنافسة واالحتكار. القوانني
 اإلسراع يف إهناء وتفعيل آليات فض املنازعات.  -4
إدخال جتارة اخلدمات ضمن املعامالت اليت تشملها منطقة التجارة احلرة والوصول هبا إىل احتاد مجركي عريب  -9

 يف أقرب وقت ممكن.

 ذكر منها:ون: بات أخرى لتنمية التجارة البينيةمتطل. 5.5
العمل على زايدة فعالية املؤسسات واهليئات واملصارف القطرية اإلقليمية يف تقدمي التسهيالت االئتمانية  -1

 . 2 وضمان التمويل الالزم للصفقات التجارية اليت تعقد بني األسواق العربية

العمل على حتسني جودة املنتجات الزراعية لزايدة قدرهتا التنافسية يف األسواق العاملية، وذلك من خالل  -5
تفعيل مراقبة اجلودة على الصادرات الزراعية والعمل على تطوير قواعد املنشأ، وإعادة النظر يف إنتاجية الزراعية 

                                                           
1
 . 416فرج شعبان، نفس المرجع السابق، ص:  
2
، رسالة 5010 – 5000السورية  األردنية، املناطق احلرة املشتكة ةياملناطق احلرة العربية ودورها يف تنمية التجارة العربية البينلبعل فطيمة،  

 .144ص ، 5015 – 5011ماجستري، كلية العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة سنة 
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ة العربية منافسة ألسعار مثيالهتا يف الدول النامية األخرى، والسياسات املتبعة، حبيث تكون أسعار املنتجات الزراعي
 .1 واستمرار يف إصالح القطاع الزراعي من خالل اإلطار املؤسسي والتشريعي

ينبغي حتديث أساطيل النقل العربية لتحقيق القدرة التنافسية والتنسيق بني األساطيل العربية ابلنسبة للخطوط  -1
 .2 هبدف زايدة مسامهتها يف نقل التجارة العربية العاملة لديها،

 .3 حرية انتقال رؤوس األموال العربية وإقامة املشروعات العربية املشتكة -4

للتجارة العربية البينية يف إطار منطقة التجارة احلرة  الفرع الثاين: معوقات مجركية وغري مجركية
 العربية الكربى

 :4. معوقات مجركية 1

الدول العربية مع دول أخرى من خالل االتفاقيات حيث أن االحتاد األورويب وأمريكا أعطت إعفاءات  ارتباط -1
وتسهيالت مجركية من تلك املوجودة يف االتفاقيات العربية مما أدى إىل إعاقة تنفيذ اتفاقيات التعاون الثنائي 

 لدول.واجلماعي العربية و حتويل التجارة بدل من خلق التجارة جتاه تلك ا

تعقيد اإلجراءات واملمارسات اجلمركية حيث ال تزال اإلجراءات واملمارسات اجلمركية تعيق انسياب السلع  -5
بني الدول العربية ويرجع ذلك إىل تعدد اجلهات املسئولة عن ختليص السلع املستوردة، وتعقد اإلجراءات الالزمة 

ل العربية تشتمل الدورة الكاملة لتخليص البضائع على أكثر لتخليص البضائع من املنافذ اجلمركية، ففي بعض الدو 
معاملة، مما يعرض السلع للتلف يف كثري من األحيان، ألن إدارة اجلمارك واجلهات املسئولة األخرى مبراقبة  14من 

بتسليم  اجلودة ومحاية املستهلك يف العديد من الدول العربية، ال تعتف أحياان ببعض اهليئات األجنبية املختصة
 شهادات اجلودة واملواصفات الدولية للسلع املستوردة.

                                                           
1
 اجلزائر، اقتصادية، جامعة الوادي،، جملة رؤى اخلارجية األسواق، معيقات نفاذ الصادرات الزراعية العربية إىل بن عمر األخضر، حممد حشماوي 

  .105ص ،5012، ديسمرب 9العدد 

2
كلية العلوم مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه،   آاثر حترير جتارة اخلدمات على التجارة اخلارجية يف الدول العربية،وصاف عتيقة،  

  .144، ص5014 – 5011االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة، سنة 

3
 .129، نفس املرجع السابق، ص ألخضرابن عمر  

4
، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، التبادل التجاري اإلسالمي ) املقومات والتنمية يف ظل التحدايت العاملية املعاصرة (حممد عبد هللا شاهني،   

 .124 – 122 – 125، ص ص ص: 5014سنة 
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إعادة تقييم لغاايت مجركية: وختتلف النظم العربية يف تطبيق الرسوم اجلمركية على السلع املستوردة، فبعض  -1
ضاعها الدول العربية، أعضاء منظمة التجارة العاملية، ملتزمة بتطبيق اتفاقية التقييم ومن مث عليها تسوية أو 

الستخدام قيمة الفاتورة كقيمة ألغراض الرسم اجلمركي، وهناك دول عربية أخرى واليت مل تدخل بعد منظمة 
، وفق نظم حملية توضع هلذا الغرض ويفرض الرسم اجلمركي حىت دالتجارة العاملية، تقوم إبعادة تقييم فواتري االستريا

 لقيمة املسجلة يف فاتورة االسترياد.القيمة احملسوبة من قبل السلطات اجلمركية وليس ا

الة يف طلب استثناءات على التخفيضات اجلمركية حيث تواجه منطقة التجارة احلرة العربية الكربى ااملغ-4
ليت خيشى أن تؤثر على التزامات املتتبة استثناء من التخفيضات اجلمركية و صعوابت انمجة عن املغاالة يف طلب اال

 .1 على الدول

 معيقات غري مجركية:. 5
تطبق من قبل املؤسسات اليت تنظم احلركة التجارية، وميكن  لى شكل قوانني مكتوبةعتكون العوائق الغري مجركية و 

أن تكون على شكل تعليمات شفوية، كذلك قد تشمل العوائق الغري مجركية تصرفات سلوكية مثل التشدد يف 
املواصفات ووفقا هلذا التعريف فإن كل دول األعضاء متارس أشكال تطبيق التعليمات والتدقيق املبالغ فيه على 

 ، و ميكن تصنيفها كما يلي:2 خمتلفة من العوائق الغري مجركية
 عوائق ذات عالقة ابملمارسات التجارية:  -1
 تعدد اجلهات وتباين وطول اإلجراءات الالزمة لتخليص البضائع يف املنافذ اجلمركية. -
ضعف استخدام وسائل التقنية احلديثة كاستخدام احلاسب اآليل وتوحيد جهات حتصيل الرسوم والضرائب  -

 اجلمركية. 
الفتات الزمنية الطويلة اليت تتخذها اإلجراءات قبل اإلفراج عن البضائع إىل داخل بلد االسترياد خاصة يف  -

 حاالت السلع احلساسة. 
  وتتضمنعوائق ذات عالقة ابجلمارك:  -5

                                                           
1
، 5011، سنة 1، طاألردنالتوزيع والطباعة، و دار املسرية للنشر  ،اقتصادايت الوطن العريبأمحد عارف العساف، حممود حسني الوادي،  

 .519ص

2
، الرابط ،حول متطلبات وانعكاسات إقامة االحتاد اجلمركي العريب على الزراعة العربيةورشة العمل اإلقليمية املنظمة العربية للتنمية الزراعية،  

 .21ص ،5002ديسمرب 12 – 14يومي ملغربية، اململكة ا
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حاجة اإلدارات اجلمركية لتطوير هياكلها التنظيمية مبا يساعد يف رفع مستوى التنسيق بني املديرايت املختلفة  -
 فيها. 

احلاجة إىل رفع مستوى التنسيق بني اإلدارات اجلمركية من جهة واإلدارات األخرى اليت تكون هلا عالقة ابملواد  -
 املستوردة.

لشروط املناسبة للتفتيش على البضائع عند املنافذ اجلمركية خاصة عندما يتعلق األمر عدم التنسيق وتوفر ا -
 ببضائع ذات حساسية خاصة كالغذاء والدواء.

املبالغة يف أساليب الكشف واملعينة واملبالغة يف تطبيق إجراءات التفتيش وختليص البضائع وتعدد اإلجراءات  -
 اجلمركية. 

 أمني:عوائق يف املصارف والت -3
قصور بعض األنظمة املصرفية على توفري اخلدمات الالزمة حلاجات التبادل التجاري إضافة إىل عدد من 
القوانني اليت حتكم بيئة العمل املصريف يف بعض البلدان واليت ال تراعي الديناميكية اليت حتتاجها العمليات التجارية 

 .1 التحويالت املصرفية من جهة ومن جهة أخرى فهي ال زالت ختلق حواجز أمام
 العوائق الفنية:  -4
 التشدد يف املقاييس واملواصفات وإعدادها لنفس املنتج، وتغيريها بدون إشعار مسبق أحياان. -
التشدد يف اإلجراءات الصحية والبيئية، وارتفاع تكاليف التحاليل املخربية، وتضارب نتائجها أحياان من خمترب  -

 إىل آخر.
ضعف البنية األساسية واخلدمات اللوجستية يف جمال التجارة، واملتمثلة يف النقل واالتصاالت واملعلومات  -

 والتمويل والتأمني. 
 تقييد حرية انتقال األشخاص والعمالة وأتشريات السفر ابلنسبة لرجال األعمال وسائقي الشاحنات.  -
 وتتمثل يف: العوائق النقدية:  -6
 الشديدة على النقد والقيود على إجراءات حتويل العمالت من واىل بعض الدول العربية.الرقابة  -
 التشديد يف إجراءات االئتمان فيما بني الدول العربية مع بعضها البعض. -
 . 1عدم قابلية التحويل ابلنسبة ألغلب العامالت العربية وتعدد أسعار الصرف أحياان  -

                                                           
1
ورشة العمل اإلقليمية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى ) التجربة اإلقليمية حنو إزالة القيود والعوائق غري مجركية أمام التجارة (، حممد النسور،  

 .19 – 14     ص ص:  5006/ 06/ 15 –11حول تسهيل التجارة من خالل تطبيقات النافذة الواحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، 
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 عوائق متعلقة ابلنقل: -7
شعب وبطئ اإلجراءات املتبعة على املنافذ احلدودية الربية وتعدد وتنوع الواثئق املطلوبة يف اإلجراءات ت -

 اجلمركية. 
 ارتفاع الرسوم والغرامات. -
إجراءات أخذ العينات على احلدود وطول مدة الفحوصات إضافة إىل عدم توافر خمتربات فحص لدى املعابر  -

 خري وصول البضائع وتلفها يف بعض األحيان.احلدودية مما يتتب عليه أت
 تعقد إجراءات عبور التانزيت وارتفاع تكاليف العبور. -
إخضاع البضائع العابرة بطريقة التانزيت للفحص مما يؤدي إىل التأخري عالوة على األضرار اليت قد تلحق  -

 ابلبضائع أحياان من جراء تكرار التنزيل والتحميل.
 وإدارية: عوائق مؤسسية  -8
الشهادات الغري الضرورية وإجراءات التصديق من اجلهات احلكومية وعدم االكتفاء ابملستندات الرمسية من  -

 املنشأة نفسها.
 لعملية التسجيل. ةإعاقة تسجيل األدوية واإلجراءات البريوقراطي -
 تراخيص االسترياد. -
 .2إجراءات مراقبة للكمية -
حول التعامل التجاري بني الدول األعضاء يف املنطقة، فيما خيص  وذلك: املعلوماتانعدام الشفافية ونقص  -9

عدم اإلفصاح عن اإلجراءات اإلدارية والسياسات االقتصادية املختلفة اليت ميكن أن تتخذها الدول األعضاء يف 
غيريات يف عملية التقييم املنطقة، كأن تقوم مثال بعض الدول أعضاء املنطقة ابختاذ إجراءات أو القيام إبحداث ت

اجلمركي ألغراض محائية، أو القيام بعقد اتفاقيات اقتصادية وجتارية ثنائية، وال يتم إعالم الدول األخرى األعضاء 
 يف املنطقة هبذه اإلجراءات والسياسات.

العربية إضافة إىل ذلك عدم توفر قواعد للمعلومات حول األسواق العربية واألسعار التبادلية واملنتجات 
 . 1 ومواصفاهتا واإلمكانيات التصديرية لألسواق العربية واألسعار وإمكاانت االسترياد

                                                                                                                                                                                     
1
  .924 – 921، ص ص: نفس املرجع السابقنسيم حسن أبو جامع،  
2
، العدد الفصلي األول، مارس الوحدة االقتصادية العربية حول معيقات التجارة العربية البينيةدراسة جملس املؤسسة العربية لضمان االستثمار،  

 .10 – 9ص ص:  ،5006
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 الفرع الثالث: معوقات يف اجملال الصناعي والزراعي 

 : 2 . معوقات يف اجلانب الصناعي1

استمرار ظاهرة التخصص يف اإلنتاج األويل، وخاصة ابلنسبة إىل الصادرات الصناعية اليت تركزت يف عدد  -1
 حمدود من اخلامات والوقود، ولقد أفرزت هذه الظاهرة نتائج سلبية عديدة منها: 

 تدهور معدالت التبادل الدويل لألقطار العربية.  -
 .هبوط نسبة مسامهة الصادرات التحويلية -
 ربط االقتصادايت العربية يف عالقتها اهليكلية ومعدالت منوها مبصادر دخلية حمدودة.  -
غياب التدرج االستاتيجي يف التحول من منط إحالل الواردات إىل منط تشجيع الصادرات من خالل توسيع  -5

اهرة التكز اإلنتاجي من نطاق اإلنتاج للوصول به إىل خلق فوائض تصديرية حقيقية، إن الذي حتقق هو تكريس ظ
خالل بروز صناعات حتويلية معينة تفتقر إىل القدرات التحفيزية للتحول إىل أقطاب منو بسبب ضعف التشابكات 

 اإلنتاجية والعزلة النسبية للنشاطات واملؤسسات فيما بينها.
صادية عديدة منها: آلية تضارب وعد استقرار السياسات احلكومية يف بعض األقطار العربية جتاه مسائل اقت -1

السوق وملكية وسائل اإلنتاج، وتشغيل القوى العاملة، ومحاية الصناعة الوطنية وغريها، ولقد انعكس التفاوت يف 
التدخل احلكومي سلبيا على أمناط التنمية الصناعية السائدة، وعلى أنواع املشروعات االستثمارية املقررة ومدى 

 تكاملها. 
حث والتطوير يف املنشآت العديد من األقطار العربية، حيث ال زال اإلنفاق على البحث إمهال نسيب للب -4

والتطوير ضئيال مقارنة ابلدول املتقدمة وابلنسبة إىل عدد الباحثني يف األقطار العربية تبني أن حصة الصناعة من 
فقط وعند حساب نسبة العدد الكلي للباحثني إىل جمموع القوى العاملة يف العامل العريب  % 2هؤالء كانت حوايل 

 يف أملانيا. 2أشخاص يف الياابن و 9شخص لكل ألف عامل، وذلك مقابل  0.1جند أن هناك 
 : 3معيقات يف اجلانب الزراعي. 5

                                                                                                                                                                                     
1
انعكاسات منطقة التجارة احلرة العربية الكربى على تنمية املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، واالحتاد العريب لتنمية الصادرات الصناعية،  

 .4، صنفس املرجع السابق، العربية البينيةالتجارة 
2
 . 112، ص5010، سنة 04، جملة الباحث، جامعة ورقلة، اجلزائر، العدد دور االستثمارات العربية البينية يف التنمية الصناعيةسليمان بلعور،  
3
، جملة رؤى اقتصادية، جامعة الوادي، اجلزائر، اخلارجيةمعوقات نفاذ الصادرات الزراعية العربية يف األسواق اخلضر بن عمر، حممد حشماوي،   

 .96 – 92، ص ص: 5012، ديسمرب 9العدد 
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الدول العربية من احملددات الرئيسية  يعترب ضعف قاعدة اإلنتاج وضيق السوق هلياكل اإلنتاج وجتانسها يف -1
واملتسببة يف ضعف الصادرات الزراعية العربية لألسواق اخلارجية، أما على مستوى التجارة البينة للمنتجات الزراعية 
يف الدول العربية فيعترب التماثل يف القاعدة اإلنتاجية وضعفها سببا لسياسات التنمية املتبعة يف بعض الدول العربية 

 يدا عن التنسيق والتكامل العريب. بع
إن كفاءة التسويق يف معظم دول املنطقة مازالت متدنية كما تظهرها بعض املؤشرات، مثل ارتفاع تكلفة  -5

هوامش التسويق الغري مربرة، وتدهور نصيب املزارع من السعر النهائي ملنتجه، وارتفاع الفاقد فيما بعد احلصاد 
للحبوب، وارتفاع أسعار البيع للمستهلك وتذبذهبا احلاد ولقد  %12من إنتاج اخلضر و %52واهلدر ألكثر من 

 .1أوضحت بعض التقارير ظهور سلوكيات سالبة للمنافسة مثل االحتكار واحتكار القلة 
يل يف مواسم استثناء يف الرزانمة الزراعية تتداخل بدرجة كبرية ابعتبار أن مواسم اإلنتاج متقاربة هلذه احملاص -1

املنطقة العربية، مما يقلل أو حيد من فرص تبادهلا بني الدول املنتجة املتضمنة يف الرزانمة، فالرزانمة الزراعية خاصة 
للدول العربية املنتجة للخضر والفواكه، عملت كثريا على احلد من آاثر املوجبة للتصدير، وحدت كثريا من توجيه 

هلا أتثري جزئي معوق لتنمية التجارة العربية البينة وتعزيز التخصص اإلنتاجي  اإلنتاج وفقا للميزة النسبية، ومن مث
 وفقا لقوانني امليزة النسبية جملموعة كبرية من الدول العربية الزراعية.

املبالغة يف االشتاطات اليت تطلبها السلطات املعنية يف الدول املستوردة عند ختليص منتجات الزراعية العربية  -4
ردة واشتاط مواصفات مبالغ فيها للتعبئة والتغليف، وفتات صالحية منتجات األغذية القابلة للتلف، املستو 

 وتعددية اجلهات واالختبارات اليت ختضع هلا السلع وتواجد املختربات يف مدن أو مناطق خمتلفة.
 

 
 
 

 
 
    

                                                           
1
، جملة رؤى ة ودورها يف ترقية التكامل االقتصادي العربية ملواجهة تداعيات أزمة الغذاء العامليةيالتجارة الزراعية العربية البينلطفي خمزومي،  

 . 95، ص5015العدد الثاين، جوان جامعة الوادي،   ،اقتصادية
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 خالصة الفصل الثالث : 

تعترب منطقة التجارة احلرة العربية الكربى اتفاق متعدد األطراف يرمي للوصول إىل التحرير الكامل لتجارة 
السلع العربية ذات املنشأ الوطين ما بني الدول العربية حيث شكل دخول منطقة التجارة احلرة العربية الكربى حيز 

حيث ألغيت تقريبا  ، ربية إلقامة تكتل اقتصادي إقليميتقدما ملحوظا يف املساعي الع 5002التنفيذ مطلع عام 
، إال أن حترير التجارة مل يضاعف كثافة لدول العربية األعضاء يف املنطقةالرسوم اجلمركية بني اكافة الضرائب و 

اجلمركية وإزالتها إضافة إىل  ريالغين أن ختفيض التعريفة اجلمركية و هذا يعبادل البيين بني الدول األعضاء و الت
تجارة احلرة بني الدول العربية تباين التشريعات املطبقة بني الدول األعضاء غري كاف لتحقيق الاختالف و 

املعوقات وكل هذا نتيجة مجلة من العقبات و ، حقة من التكامل االقتصادي العريباستمرارها لتحقيق خطوات الو 
 . تصنيفها يف هذا الفصلحتديدها و  اليت متتطور التجارة البينية العربية و و و غري اجلمركية اليت حالت دون من



 

  

 اخلامتة العامة
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ذلك التطورات أمهها، ظهور العوملة وقيام نظام جتاري عاملي جديد و عرف االقتصاد العاملي العديد من 
، كما عرف العامل العريب العديد من حترير التجارة بني الدول إىلاليت هتدف املنظمة العاملية للتجارة و  إبنشاء

اقتصادي عريب وتبادل التجارة  ذلك لتحقيق تكاملالتجارة احلرة العربية الكربى و  التطورات من ضمنها قيام منطقة
 . واملوارد بني هذه الدول

على منطقة التجارة احلرة  اإلمكانعلى هذا األساس فإن هذه الدراسة حاولت تسليط الضوء قدر و 
 .لتفعيل التجارة العربية البينية العربية الكربى كآلية

طبيق منطقة التجارة تب مرهونالتجارة العربية البينية على فرضية أساسية كان مفادها  وقد بنيت الدراسة
قد ، و ل التجاري البيينلزايدة حجم التباد غري كاف الغري مجركيةوالقيود  التعريفة اجلمركية، و احلرة العربية الكربى

 . ليل طبيعة املشكلة اليت تناولتهاحتتحليلي الذي يتالءم مع الدراسة و اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي ال

 نتائج اختبار الفرضيات: 

  التالية:حتليلنا له توصلنا إىل اختبار صحة الفرضيات من خالل تناولنا للموضوع و 

حيث بقيت  التجارة العربية البينية مل تتطور بشكل ملحوظ بعد البدء بتطبيق منطقة التجارة احلرة العربية الكربى -
 .صحة الفرضية األوىل عدم وهو ما يثبت  %00إىل 01اثبتة يف حدود 

رغم من حيث ابل الغري مجركية غري كاف لزايدة حجم التبادل التجاري العريب البيينالقيود إزالة التعريفة اجلمركية و  -
ون تطور املعيقات اليت حالت دالضرائب ذات األثر املالئم إال أن هناك العديد من انعدام الرسوم اجلمركية و 

حجم التبادل التجاري ال يزال يتم يف غالبيته بني الدول املتجاورة كما أن اجلهود املبذولة و  ،التجارة العربية البينية
 . لتايل فإن الفرضية الثانية صحيحةابل حمصورة يف جتارة السلع و لتحرير التجارة البينية ال تزا

 النتائج: 

 :إىل جمموعة من النتائج كان أمههاحتليل أهم حمتوايهتا أمكن التوصل السابقة و ض الدراسة من عر 

املعيار فيها هو تباين و أكثر، ختتلف اإلقليمية اجلديدة عن التكامل التقليدي فهي جتمع بني إقليميني أو  -
  .وحتقيق التنمية األعضاء،مستوايت النمو من أجل زايدة مستوى التبادل التجاري بني دول 
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، خلدمات وحرية انتقال رؤوس أموالاو  التحرير الشامل من حترير التجارةتقوم االتفاقيات التجارية على مبادئ  -
 . ية والتشريعات والقوانني الوطنيةوما يتطلبه ذلك من تعديل يف السياسات االقتصاد

التجاري العريب كما متثل  االقتصادي و ألخرية لدعم التعاون متثل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى الفرصة ا -
، إال أن هناك عمال كبريا ال يزال ينتظر مهية التعاون االقتصادي اإلقليمياختيار حقيقي ملدى إدراك هذه الدول أل

 . ل العربيةالدو 

اتفاقية  إىلاملستند و  ،0991رة العربية الربى يف سنة شكل الربانمج التنفيذي لإلعالن عن منطقة التجارة احل -
أحكام منظمة التجارة العاملية أساس التوجه و  0910ل العربية املوقعة يف سنة تنمية التبادل التجاري بني الدو تيسري و 
 . لبناء التكامل االقتصادي العريب احلديث

عن تلك اإلمجالية، ومل ختتلف تلك النسبة من إمجايل التجارة  % 01ما زالت التجارة العربية البينية يف حدود  -
، ومل قبات اجلمركية اليت مازالت قائمةمن الع هو ما يؤكد أن هناك الكثريكانت سائدة منذ بداية التسعينات، و   اليت

 .يف معاجلتها ابلقدر الكايف قة التجارة احلرة العربية الكربىتنجح منط

يف منو التجارة البينية كزايدة كفاءة  اليت تعترب مهمةقبات اليت مل يتم القضاء عليها و العهناك العديد من اجلوانب و  -
نات العربية عرب الدول القضاء على العقبات اليت تعرتض مرور الشاحالبعض و العربية ببعضها  األسواقالنقل لربط 

  .ابإلضافة إىل عدم توفر اإلرادة السياسية يف ذلك تعطيلها يف املنافذ اجلمركيةالعربية و 

 . الربانمج التنفيذي بشكل انسيايب غياب تنسيق بني الدول األعضاء يف املنطقة لتطبيق -

استرياد سواء املواد و  تعتمد التجارة العربية على تصريف صادراهتا اليت ترتكز على املواد األولية إىل الدول املتقدمة -
 . رية أو التكنولوجية من هذه الدولاالستهالكية أو االستثما

 : التوصيات

 : ما تقدم من نتائج الدراسة، فإننا نقدم االقرتاحات والتوصيات التالية إىلاستنادا 

 . قة التجارة احلرة العربية الكربىالالزمة إلجناح منط البنيةالرتكيز على توفري  -
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تستهدف أتهيل  ، كماوالتجارية البينة ، تستهدف اجلوانب االستثماريةإسرتاجتية اقتصادية عربية شاملة وضع -
  .البشريةواالقتصادية و  ، وتطوير منظمتها التنموية صادايت الدول العربية األقل منوااقت

مباشرة االستعداد لالنتقال إىل مرحلة االحتاد اجلمركي الذي ميثل حلقة أساسية يف عملية االندماج االقتصادي  -
  .بني الدول العربية

الل حتقيق انسجام بني ذلك من خافية من أجل العمل على إزالتها و شفاجلمركية أكثر وضوحا و  جعل القيود -
 .لتشريعات املطبقة يف كل دولة عضواالقوانني و 

النقل  التجارة،اإلسراع بتطبيق نظم تسهيالت تواجه التجارة العربية البينية و العمل على إزالة كافة العقبات اليت  -
  اجلمارك.و 

 . رؤوس أموال مبا يتوافق والبيئة السليمة يف املنطقةفراد و األ ،ضمان حرية البضائع -

 .األسواق العربية مع بعضها البعض ربط -

، ألن العامل السياسي سيبقى من أبرز سياسية اجلماعية للبلدان العربيةال اإلرادةضرورة توافر العزم السياسي و  -
 .اصة ابالندماج االقتصادي العريبالفعلي جلميع االتفاقيات اخلق العملي و العوامل املؤثرة يف التطبي

 آفاق البحث: 

، تتم إاثرة العديد من القضااي اليت تستوجب من هلذا البحثرغم طرحنا لكل عناصر اخلطة املرسومة 
تكون مواضيع انطالقا من ذلك نود أن نقرتح بعض العناوين اليت أنمل أن احثني املزيد من البحث والتأصيل، و الب

 : النحو التايل ىهي علو حبث علمية مستقبال 

 .دور منطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف تنمية االستثمارات العربية البينية -

 . قة التجارة احلرة العربية الكربىالتكامل االقتصاد العريب يف إطار منط -

 .املنظمة العاملية للتجارة إطارواقع منطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف  -
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بالعاربي باراع بلالغة امل -1
بالكتب:ب-أ
 .7002، سنة 1، دار الثقافة عمان، األردن، طاالقتصادبالكغيأمحد األشقر،  -1
دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،  ،اقتصادايتبالوطنبالعاريبأمحد عارف العساف، حممود حسني الوادي،  -7

 .7012، سنة 1، طاألردن
 .7001الرايض، سنة  ، دار املريخمدخلبإىلبإدارةباألعمالبالدولي أمحد عبد الرمحن أمحد،  -2
 .7017سنة  ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،التكتالتباالقتصادي باإلقغيمي ، إمساعيل معراف -4
بالدولي بول سامويلسن، ويليام نودهاوس،  -5 بالتجارة ، ترمجة هشام عبد هللا، دار األهلية للنشر االقتصاد:

 .7002سنة  ،7ط عمان، والتوزيع،
بوالسياس بول كروغمان،  -2 بالنظاري  بالدويل: ، ترمجة حممد بن عبد هللا اجلراح، حممد بن سليمان االقتصاد

 .بدون سنة نشرالبازعي، دار الزهراء، اململكة العربية السعودية، 
 .1991سنة  القاهرة، العريب،، دار الفكر التكاملباالقتصاديبأنشودةبالعاملباملعاصارحسني عمر،  -2
 .1992، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، سنة اقتصادايتبالتجارةبالدولي محدي عبد العظيم،  -1
 .7010األردن، سنة  ،، عامل الكتب احلديث إربدالتجارةبالدولي بالنظاري بوتطبيقاهتاخالد حممد السواعي،  -9

 .1992اجلزائر، سنة  املطبوعات اجلامعية،، ديوان اقتصادبدويلدومنيك سلفاتور،  -10
بالنامي رمزي حممود،  -11 بالدول بموارد باستنزاف بقغع  بالعاملي  بالتجارة ، دار الفكر اجلامعي، منظم 

 .7014اإلسكندرية، مصر، سنة 
باملداخيلرانن خمتار، -17 بوتوزي  بلالفقار بالدولي  بالتجارة ، سنة 1ط تيزي وزو، ، منشورات دار األمل،عالق 

7011. 
، 1، دار الوفاء لدنيا للطباعة والنشر، مجهورية مصر العربية، طالدولي باالتفاقياتزينب جابر سامل وآخرون،  -12

 .7001سنة 
 .7004سنة  ،1، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، طاالقتصادبالدويلزينب حسني عوض هللا،  -14
ببني ،سامي حامت العفيفي -15 بالعاربي  بوالتطبيقبالتكتالتباالقتصادي  ، الدار املصرية اللبنانية، سنة التنظيم

7005. 
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، مكتبة الوفاء املشاروعاتبالعاربي باملشرتك بودورهابيفبحتقيقبالتكاملباالقتصاديبالعاريبمساح أمحد فضل،  -12
 .7010، سنة 1القانونية اإلسكندرية، ط

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، واإلقغيمي مبادئباملنظماتبالدولي بالعاملي بسهيل حسني الفتالوي،  -12
 .7017، سنة 7ط

 .7011سنة  ،1ط األردن،دار الفكر،  ،االقتصادبالدويل:بالنظارايتبوسياسات ،السيد متويل عبد القادر -11
باخلارعي شقريي نوري موسى وآخرون،  -19 بالدويلبونظارايتبالتجارة ، دار املسرية للنشر والتوزيع، التمويل

 .7015األردن، سنة 
)بببببببببببباحتادباملةارببالعاريبببنيبالدواف بالتكاملباالقتصاديبواملعوقاتبالسياسي بصبيحة خبوش،  -70

 .7011، سنة 1، طاألردن، دار احلامد للنشر والتوزيع، (7002ب–ب1191
 .7011، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر،  سنة االقتصادبالدويلطارق فاروق احلصري،  -71
بعادل يوسف عوض،  -77 بالدولي باألصوليف بلغتجارة ، مؤسسة رؤية للطباعة والنشر والتوزيع، النظاري 

 .7012، سنة 1اإلسكندرية، مصر، ط
 .7002، سنة 1، جمموعة النيل العربية، القاهرة، طالسوقبالعاربي باملشرتك عبد املطلب عبد احلميد،  -72
 .7001،  سنة 1، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، ط االقتصادبالدويلعثمان أبو حرب،  -74
   .7015سنة  األردن، ، دار اليازوري للنشر والتوزيع،التجارةباخلارعي عطا هللا علي الزبون،  -75
 .7002للبنانية ،اإلسكندرية ،سنة ا ، الدار املصريةالتكتالتباالقتصادي بيفبعصاربالعومل فؤاد أبو ستيت،  -72
بالعاربي ليث حممود حسن خطاطبه،  -72 بوالدول باألردن بعغى بوانعكاساهتا بالعاملي  بالتجارة بمنظم  ، قضااي

 .7011اجلامعة األردنية، سنة 
 .7002، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية، سنة االقتصادبالدويلباملعاصارجمدي حممود شهاب،  -71
بالعاملي بحممد عبد هللا شاهني،  -79 بالتحدايت بظل بيف بوالتنمي  باملقومات ب) باإلسالمي بالتجاري التبادل

 .7014، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، سنة املعاصارةب(
، دار التعليم اجلامعي للطباعة والنشر التجارةبالدولي بواملؤسساتباملالي بالدولي حممد عزت حممد غزالن،  -20

 .7017، سنة اإلسكندريةوالتوزيع، 
بالعومل حممد غريب،  -21 بوضةوط باملستدام  بالتنمي  بدواف  ببني بالعاريب ، ابن ندمي للنشر والتوزيع، التكامل

 .7014، سنة 1اجلزائر، ط
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 .7002 سنة اإلسكندرية، اجلامعية، ، الداراآلاثرباالقتصادي بالتفاقي باجلاتحممد حممد علي إبراهيم،  -27
بأوبك(بمصلح الطراونة، ليلى لعبيدي مامني،  -22 بلغنفطب) بالدولباملصدرة بومنظم  بالعاملي  بالتجارة منظم 

، ط األردن، دار وائل للنشر، دراس بقانوني بيفبإمكاني برف بالتعارضببنيبإلتزماتبالدولباألعضاءبيفباملنظمتني
 .7012،  سنة 1

 .7010جامعة الزقازيق، مصر، سنة  ،كلية التجارة ببنها ،التجارةبالدولي مريندا زغلول رزق،  -24
 .7001، سنة 1، طاألردن، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، التجارةباخلارعي نداء حممد الصوص،  -25
باملعاصارةقداحي، هشام حممود اإل -22 بالدولي  ، اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، العالقاتباالقتصادي 

 .7009مصر، سنة 
، دار العاريب آلياتبالعومل باالقتصادي بوآاثرهاباملستقبغي بيفباالقتصادهيفاء عبد الرمحن ايسني التكرييت،  -22

 .7010، سنة1، طاألردناحلامد للنشر والتوزيع، 
 اإلسكندرية، ، مكتبة الوفاء القانونية،احلارنظمبالعومل بوأثارهابعغىباالقتصادبالدويلبيوسف حسن يوسف،  -21
 .7011، سنة 1ط

بقتصادي :باالوسوعاتباملب-بب
بالدولي توفيق خليل أبو أصبع،  -1 بالتجارة باملصطغحات بإىل بالطاريق ، مطبعة النرجس التجارية، موسوع 

 .7001، سنة 1الرايض، ط
 .7005، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، سنة املوسوع باجلماركي جمدي حممود حمب حافظ،  -7
 .7009، سنة 1التوزيع، ط، دار أسامة للنشر و االقتصادياملعجمبالتجاريبوبفهمي حممود شكري،  -2

بالارسائلباجلامعي :وبباألطاروحاتب-ج
باألطاروحات:ب-1
)ببببببببببببباملشرتك إمكاني بانضمامبالعاراقباجلديدبإىلبالسوقباخلغيجي ب ،أكرب عمر حمي الدين اجلباري -1

 .7010سنة  ،كلية اإلدارة واالقتصاد ابألكادميية العربية يف الدامنارك  ،، أطروحة دكتوراهاإلمكانياتبواملعيقاتب(
االقتصادباجلزائاريبوإشكالي باالندماجباالقتصاديباإلقغيميبيفبظلبالبحثبعنببدائلببن عزوز حممد،  -7

ب ب) بلغفرتة، ، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة (ب7002ب-1110املتاح 
ب.7010اجلزائر، سنة 
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، مظاهاربالعومل بمنبخاللبنشاطبالشاركاتبالعاملي باملتعددةباجلنسيات،بحال بقطاعبالبرتولبوبكر بعداش،  -2
 .7010 – 7009عة اجلزائر، سنة أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جام

بتفعيغهابوكساين رشيد،  -4 بوسبل بالعاربي  باملالي  باألوراق بأسواق أطروحة دكتوراه، كلية العلوم  ،معوقات
ب.7002 – 7005االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، سنة 

بحشماوي حممد، االجتاهات  -5 بيفبظلبالعومل  بالدولي  بلغتجارة ، أطروحة دكتوراه، كلية االقتصادي اجلديدة
 .7002العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، سنة 

بعغىبالدولبالنامي بعغىبضوءبنظامبجتاريبخري الدين بلعز،  -2 بوأتثريها بالعاملي  بلغتجارة التحدايتبالاراهن 
باجلزائار( بحال  بإىل باإلشارة بم  باألطارافب) ، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم متعدد

 .7015 – 7014التسيري، جامعة بسكرة، سنة 
، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية دورباجلماركبيفبظلباقتصادبالسوقب)بحال باجلزائارب(زايد مراد،  -2

 .7002 – 7005جامعة يوسف بن خدة اجلزائر سابقا، سنة ، وعلوم التسيري
، أطروحة سياس باالستثماربيفباجلزائاربوحتدايتبالتنمي بيفبظلبالتطوراتبالعاملي بالاراهن عبد القادر اباب،  -1

 . 7004 – 7002دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، سنة 
باالقتعبد الناصر بوخشيم عز الدين،  -9 بيف باخلارعي  بالتجارة بهيكل بلالنموبتطور بوعالقته بالغييب صاد

أطروحة دكتوراه، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية،  (،ب1119ب–ب1121االقتصاديب)بدراس بحتغيغي بقياسي بلغفرتةب
  .7002سنة 

باجلديدبحممد شريف املنصوري،  -10 بالعاملي بالنظام بيف بالعاريب باملةارب ببغدان باقتصادايت باندماج إمكاني 
 .7009 – 7001، أطروحة دكتوراه كلية العلوم االقتصادية، جامعة قسنطينة، سنة لغتجارة

، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم التكاملباالقتصاديبالعاريببوحتدايتباملنظم بالعاملي بلغتجارةمقدم عبريات،  -11
ب.7007االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، سنة 

مع اإلشارة إىل حالة  جتارةباخلدماتبعغىبالتجارةباخلارعي بيفبالدولبالعاربي ،آاثربحتارياربوصاف عتيقة،  -17
 – 7012          اجلزائر، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة، سنة 

ب.7014
ب
ب
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ب:الارسائلباجلامعي  -7
بآسيا الوايف،  -1 باإلقغيمي  باالقتصادي  بلغتجارةالتكتالت بالعاملي  باملنظم  بإطار بيف بالتجارة ، رسالة وحاري 

 .7001 – 7002ماجستري، كلية العلوم االقتصادية، جامعة ابتنة، سنة 
، رسالة ماجستري، كلية العلوم التحارياربالتجاريبوسعاربالصارفباحلقيقيب)بدراس بحال باجلزائارب(ابريك مراد،  -7

 .7014 – 7012معة تلمسان، سنة االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جا
بالبينبلقاسم طراد،  -2 بالعاربي  بدولبيالتجارة بحال  بدراس  بالعاريب) باالقتصادي بالتكامل بحتقيق بيف بودورها  

، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة، سنة اجملغسبالتعاونباخلغيجي(
7017 – 7012. 

وأتثريهابعغىبالتجارةبالعاربي بب)بالةافتاب(باتفاقي بمنطق بالتجارةباحلارةبالعاربي بالكربىبن عدة عبد القادر،  -4
 .7014 – 7012كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة مستغامن، سنة   رسالة ماجستري، ، يالبين

رسالة ماجستري، كلية  لغمنتجاتبالزراعي بيفبالدولبالعاربي ،آاثربحتاريارباملنتجاتبالعاملي ببن عمر األخضر،  -5
 .7002 – 7002العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، سنة 

، رسالة ماجستري، كلية ةارببالعاريب()بدراس بحال بدولباملب يسياساتبتفعيلبالتجارةبالبينبن موسى بشري،  -2
ب.7011 – 7010العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، سنة 

، رسالة ماجستري،  املشاري بالعاربي باملشرتك بودورهابيفبتعزيزبالتكاملباالقتصاديبالعاريببن انصر حممد،  -2
 .7001 -7002كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،  جامعة اجلزائر،  سنة 

بوآفاقبورحلة ميلود،  -1 بالتقييم بالكربى بالعاربي  باحلارة بالتجارة بمنطق  بإىل باجلزائار بانضمام ، رسالة إشكالي 
  .7011 – 7010ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، جامعة تلمسان، سنة 

ب ،بوشول سعيد -9 بجمغس بلدول باالقتصادي بالتكامل بوآفاقهواق  بالعاربي  باخلغيج بلدول ، رسالة التعاون
ب.7009ماجستري، كلية العلوم االقتصادية، جامعة ورقلة ،سنة 

، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم متويلبالتجارةباخلارعي بيفباجلزائاربوكونة نورة،  -10
 .7017 – 7011التسيري، جامعة اجلزائر، سنة 

بالكربىبيفبظلبالتحوالتباالقتصادي بتوايت بن علي فاطمة،  -11 بالعاربي  باحلارة بالتجارة واق بوآفاقبمنطق 
 . 7002 – 7002، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الشلف، سنة العاملي 
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ادراتبخارجباحملاروقاتبيفبظلبالتطوراتبدوربحتارياربالتجارةباخلارعي بيفبتارقي بالصمحشة عبد احلميد،  -17
لتسيري، جامعة ، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم االدولي بالاراهن ب)بدراس بحال باجلزائار(

 .7012– 7017بسكرة، سنة 
دولبجمغسبدوربالتكاملباالقتصاديبيفبتفعيلباالستثمارباألعنيبباملباشارب)بدراس بحال بخاطر أمسهان،  -12

 .7012 – 7017، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة سنة التعاونباخلغيجيب(
بجتارببخليفة موراد،  -14 ب) بالقانوني  بواملارععي  باألطاروحاتبالنظاري  التكاملباالقتصاديبالعاريببعغىبضوء

 .7002 -7005، رسالة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة ابتنة، سنة وحتدايت(
، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية العومل بوضارورةبتفعيلبالسياس بالنقدي بيفباجلزائاربرسول محيد، -15

 .7009 – 7002والتجارية وعلوم التسيري، سنة 
، رسالة واق بوآفاقبالاربطببنيباألسواقباملالي بالعاربي بيفبظلبالتكاملباالقتصاديبالعاريببرشام كهينة، -12

 .7009– 7001ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بومرداس، سنة 
رسالة ماجستري يف ، التجارةباخلارعي باجلزائاري بمنباالقتصادباملخططبإىلباقتصادبالسوقزيرمي نعيمة،  -12

 .7011 – 7010سنة  إطار مدرسة الدكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة تلمسان،
بلغمنتجاتبالزراعي بعغىبالقطاعبالزراعيب)بدراس بمناذجبلبعضب مسية قواوي، -11 بالعاملي  أثاربحتارياربالتجارة

 .7012 – 7017كلية العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة، سنة ، مذكرة ماسرت،  الدولباملتقدم بوالنامي (
بالدولي شحاب نوال،  -19 بالتجارة بعغىبحتاريار باإلقغيمي  بالتكتالتباالقتصادي  ، رسالة ماجستري، كلية أثار

 .7010– 7009العلوم السياسية، جامعة اجلزائر، سنة 
، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية اجلزائاري تسيريباملخاطارباملالي بيفبالتجارةباخلارعي بشاليل رشيد،  -70

 .7011 – 7010، سنة 2والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 
بالبيني بلاإلشارةبإىلببعضبالتجارببالدولي شنيين عادل،  -71 ، دوربالتكاملباالقتصاديبيفبتفعيلبالتجارة

ب.7011 – 7010رسالة ماجستري، املركز اجلامعي غرداية، سنة 
، (اقبوحتدايتب)بدراس بحال باجلزائارتارقي بالتنافسي بالعاربي بيفبظلباملتةرياتبالعاملي :بآفصونيا بتغة،  -77

 .7001 – 7002          رسالة  ماجستري، كلية العلوم االقتصادية  والتجارية وعلوم التسيري، جامعة املسيلة، سنة 
، (7017ب–ب7007اخلارعي بلإلحتادباألورويببيفبظلباألزماتباملالي ب)واق بومستقبلبالتجارةبطبين مرمي،  -72

  .7012- 7017رسالة ماجستري كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة،  سنة 
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ببغدانباملةاربببالعاقر مجال الدين، -74 بلتفعيلبالتكاملباالقتصاديب)بدراس بحال  بكآلي  التجانسبالضارييب
ب.7009 – 7001، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة قسنطينة، سنة العاريبب(

بالبيني العالية الشرع،  -75 بالعاربي  بالتجارة بحجم بعغى بوالشاراك  بالتعاون كلية العلوم   ، رسالة ماجستري،أثار
 .7011– 7010علوم التسيري، املركز اجلامعي بغرداية، سنة  ةاالقتصادية والتجاري

باخلارعي عائشة إبراهيم عبيد،  -72 بالتجارة بعغى باالقتصاديبالعاريببوأثاره ، رسالة ماجستري، معهد التكامل
 .7002الدراسات والبحوث اإلمنائية، جامعة اخلرطوم، سنة 

بحتغيغي بعبد الرمحن روابح،  -72 ب)دراس  بالعاملي بلالقتصاد بالتةرياتباحلديث  بظل بيف بالدولي  بالتجارة حارك 
، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية (ب7010ب-7000تقييمي بلدولبجمغسبالتعاونباخلغيجيبسن ب

 .7012 – 7017وعلوم التسيري، جامعة بسكرة، سنة 
بالسياساتبالتجاري جية، عبد الالوي خد -71 بلتقييم بلغتجارة بالعاملي  باملنظم  ، رسالة ماجستري، كلية آلي 

 .7012 – 7017احلقوق، جامعة وهران، سنة 
آاثربسياساتبحتارياربالتجارةبالدولي بعغىبحتقيقباألمنبالةذائيباملستدامبيفبالدولبالنامي ب)بعرييب مرمي،  -79

، رسالة ماجستري،  عغىباألمنبالةذائيباملستدامبيفباالقتصادايتباملةاربي (دراس بحتغيغي بمقارن بآلاثربالتحاريارب
   .7014 – 7012 جامعة سطيف، سنة ،كلية العلوم االقتصادية

)دراس ببعضبآاثربالنافتابباجلديدةبوآاثرهابعغىباقتصادايتبالدولبالنامي باإلقغيمي عقبة عبد الالوي،  -20
ب باحملتمغ  باألعغىباملكسيكبوبعضباآلاثر بعغىباجلزائارلغشاراك  ، رسالة ماجستري، كلية العلوم (بورومتوسطي 

 .7009 – 7001االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ورقلة، سنة 
دراس بحال بب)دورباملشاروعاتبالعاربي باملشرتك بيفبتعزيزبمسريةبالتكاملباالقتصاديبالعاريببغانية نذير،  -21

ب.    7009-7001رسالة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة ورقلة، سنة  (قطاعبالصناع ب
بكمدخغنيبلغتكاملباالقتصاديبالعاريبفرج شعبان،  -27 ، رسالة ماجستري، كلية التجارةبواالستثماربالبينيان

 .7005العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية والعلوم االقتصادية، جامعة شلف، سنة 
باإلصالحبالدميقاراطيبيفبالوطنبالعاريببمنذبفوز انيف عمر رحيان،  -22 بعغىبعمغي  بوأثارها –ب1110العومل 

 .7001، رسالة ماجستري ،كلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية يف انبلس، فلسطني، سنة 1111
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اإلقغيمي بوالدولي ب)بدراس بحال بدوربالسياساتبالتجاري بيفبتفعيلباالتفاقاتبالتجاري ب فريوز سلطاين، -24
 7017، رسالة ماجستري كلية العلوم االقتصادية،  جامعة بسكرة، سنة اجلزائاربواتفاقاتبالشاراك باالورومتوسطي 

– 7012.  
التجارةباخلارعي بخارجبقطاعباحملاروقاتبوأاثرهابيفبحتسنيبميزانباملدفوعاتبيفباجلزائارب)ببلويزة،أقطاف  -25

 .7014 – 7012مذكرة ماسرت، كلية العلوم،  جامعة البويرة، سنة  ،(ب7011ب–ب7000
 األردنية، املناطق احلرة املشرتكة املناطقباحلارةبالعاربي بودورهابيفبتنمي بالتجارةبالعاربي بالبين لبعل فطيمة،  -22

 .7017 – 7011، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة سنة 7010 – 7000السورية 
بوالتكتالتبمداين خلضر،  -22 باألطاراف بمتعدد بالتجاري بنظام بظل بيف باجلماركي  بالتعاريف  بسياس  تطور

باألورويب باالحتاد بم  باحلار بالتبادل بمنطق  بإطار بيف باجلزائار بحال  بدراس  ب) باإلقغيمي  (، رسالة  االقتصادي 
 .7002 - 7005ماجستري، كلية العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، سنة 

بيفباجلزائاروليد احلفاف،  -21 باخلارعي  بعغىبالتجارة بوآاثرها بالةريبالتعاريفي  بالقيود ، رسالة إصالحاتبإزال 
  .7009ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ورقلة، سنة 

ببكم :احملعغمي بالالتباجملب-ج
بأمحد ابلوايف،  -1 بمنظم  بيف بالنزاعات بفض بالعاملي نظام بحتغيغي (،بالتجارة بمسحي  بدراس  جملة العلوم  )

 .7011، سنة 11االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، اجلزائر، العدد 
سلسلة اجتماعات اخلرباء، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، العدد السوقباخلغيجي باملشرتك ،بأمحد كواز،  -7

 .7009، ماي 24

 املعهد العريب لإلحصاء والتخطيط، الكويت، ،التنمية، جملة جسر اجلديدبلغتجارةبالعاملي النظامبأمحد كواز،  -2
  .7004، ديسمرب 22، العدد 2اجمللد 

نقد صندوق ال ،، جملة قضااي اقتصاديةإشاراكبالبغدانبالفقريةبيفبالنظامبالتجاريبالعامليأسيمينا كامينيس،  -4
 .7002، سنة 22الدويل، العدد 

بكآلي بلتعزيزبفارصبالتسويقبالدويلب)بإحتادباملةارببالعاريببمنوذعا(إلياس سامل،  -5 اجمللة  ،التكتالتباالقتصادي 
 .7017، سنة 2العدد جامعة اجلزائر، اجلزائرية للعوملة والسياسات االقتصادية، 

ببالل بومجعة، فرطاقي جابر،  -2 ب) بلدولبشارقبوعنوببإفاريقيا بالسوقباملشرتك  بقيام بعغىبأثار ب( الكوميسا
ب.7015، مارس 05العدد جامعة أدرار، اجلزائر، ، جملة التكامل االقتصادي، التجارةبالبيني 



 قائمة المراجع
 

158 
 

، جملة حبوث اقتصادية عربية، مركز دراسات الوحدة تطورباالستثماراتباملباشارةبالعاربي بالبيني بالل لوعيل،  -2
 .7015ربيع، سنة  -/ شتاء  20 – 29العربية، مصر، العددان 

االستثمارباألعنيبباملباشاربوالنموباالقتصاديبيفبظلبالتكاملباالقتصاديبب،عوار عائشة ،بن يوب لطيفة -1
ب.7012سنة  ،09العدد  جامعة املسيلة، اجلزائر، ،جملة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،اخلغيجي

الشاراك باألورومتوسطي بواالنضمامبإىلبمنظم بالتجارةبالتجارةباخلارعي باجلزائاري ببنيباتفاقبهبلويل فيصل،  -9
ب.  7012سنة ، 1العدد  اجلزائر،، جملة الباحث االقتصادي، جامعة سكيكدة، العاملي 

باجلزائاري بوعزيز عبد الرزاق،  -10 بعغىبالفالح  بالدولي  بالشاراك  جامعة  ، اجمللة اجلزائرية لالقتصاد واملالية،أثار
 . 7014، أفريل 1العدد  املدية، اجلزائر،

، جملة   بيفبظلبقيامبمنطق بالتجارةباحلارةبالعاربي بالكربىيمستقبلبالتجارةبالعاربي بالبينتقي عبد السامل،  -11
 .7011، سنة 71كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العراق، العدد 

بالبيني بلألقطاربالعاربي توات عثمان،  -17 املستقبل العريب، مركز دراسات الوحدة ، جملة أثاربالنفطبيفبالتجارة
 .7014، أكتوبر471العربية، لبنان، العدد

بالتكاملب ،توايت بن علي فاطمة -12 بمسار بوتطويار بلدعم باإلقغيمي  بالعاربي  بالتجمعات بمزااي استثمار
بالكربى بالعاربي  باحلارة بالتجارة بمنطق  بإطار بيف بالعاريب جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم  ،االقتصادي

 .7012سنة  ،09العدد  جامعة املسيلة، اجلزائر،التجارية، 
باالقتصادي بتوايت بن علي فاطمة،  -14 بالتحدايت بظل بيف بالكربى بالعاربي  باحلارة بالتجارة بمنطق  مستقبل

ب.7001سنة  ،2العدد  اجلزائر، جامعة ورقلة، ، جملة الباحث،اإلقغيمي بوالعاملي 
اجمللة اجلزائرية للعوملة والسياسات العومل باالقتصادي بحتدايهتابواملخاطارباليتبهتددبمستقبغها،باجلوزي مجيلة،  -15

 .7010، سنة 1االقتصادية، جامعة اجلزائر، العدد
بلغتجارةاجلوزي مجيلة،  -12 بالعاملي  باملنظم  بإىل بلالنضمام بالسعي بمدفوعاتباجلزائاريبيفبظل جملة ، ميزان

 .7017، سنة 11عددال جامعة ورقلة، اجلزائر، الباحث،
بواملنظماتبالةريباحلكومي حامد نور الدين،  -12 اجلزائر، جامعة بسكرة،  ،، جملة البحوث والدراساتالعومل 

 .7002، جويلية 5عدد 
بالعاريبحبيب حممود،  -11 باالقتصادي بالتكامل بوآفاق بالكربى بالعاربي  باحلارة بالتجارة ، جملة جامعة منطق 

 .7000سنة  ،7، العدد 12جملد  سوراي،دمشق، 
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 ،دوربالسوقبالعاربي باملشرتك بيفبمعاجل بمشكغ باألمنبالةذائيبالعاريب، عبد الواحد غردة، حسن حلساسنة -19
ب.7017جوان  ،7العددجامعة الوادي، اجلزائر، ، جملة رؤى اقتصادية

بحسني الفحل -70 بالتجارة بوآفاق بأجلاتس باخلدمات، بيف ، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية العاربي 
 .7002، سنة 7، العدد 72اجمللد  سوراي،  والقانونية،

بحيزية هادف،  -71 بمستقبالالتكاملباالقتصاديبالعاريببواسرتاجتياته ، جملة أداء املؤسسات اجلزائرية ،املارتقب 
 .7012ديسمربجامعة ورقلة،  ،4العدد

جامعة الشلف، ، جملة دفاتر اقتصادية، سياساتباالقتصادي بيفبظلبالعومل باألسواقباملالي خالد عيجويل،  -77
  .7014، مارس 1العدد اجلزائر، 

، جملة معوقاتبنفاذبالصادراتبالزراعي بالعاربي بيفباألسواقباخلارعي اخلضر بن عمر، حممد حشماوي،  -72
 .7015، ديسمرب 9رؤى اقتصادية، جامعة الوادي، اجلزائر، العدد 

بالكربىرانية اثبت الدرويب،  -74 بالعاربي  باحلارة بالتجارة بالب GAFTAمنطق  بالعاربي  بيفبالتجارة بيني بوآاثرها
، جملة جامعة دمشق يفبالتبادلبالتجاريبالسوريبم بدولباملنطق ب(ب GAFTAوالزراعي ببشكلبخاصب)بآاثر

 .7002سنة  ،1، العدد 72جملد  سوراي،للعوم االقتصادية والقانونية، 
جامعة تكريت،  ، جملة الدراسات التارخيية واحلضارية،النظاري باحلديث بيفبالتجارةباخلارعي رائد فاضل جويد،  -75

 .7012، سنة 12، العدد 5جملد  العراق،
بالقطاعاتباقتصادي برابح مجيل اخلطيب،  -72 باالقتصادي بيفبأداء بالعومل  باالقتصاديبالعامليب) أثاربالنظام

ب ب) باملصاريبملدة بلالقتصاد ، 22اجمللد  جامعة املوصل، العراق، ، جملة تنمية الرافدين،(ب7010ب–ب1190رئيسي 
 .7014، سنة 115العدد 

 .7014 ،  مارس، صندوق النقد الدويلوالتنمية، جملة التمويل الطاريقبإىلبالتكاملبيفبأورولارضا مقدم،  -72
العدد  جامعة الشلف، اجلزائر،، جملة دفاتر اقتصادية، التكاملباالقتصاديبالقاريروابح عبد الرمحن، لباز أمني، 

 .7017مارس  ،4

املنظم بإىلب (GATT) املبادالتبالدولي بمنباالتفاقي بالعام بحولبالتعاريف بوالتجارةزعباط عبد احلميد،  -71

 . 7004، سنة 2العدد جامعة ورقلة، اجلزائر، جملة الباحث،، (OMC) العاملي بلغتجارة
بكآلي بلتفعيلبالتكاملباالقتصاديبالعاريبزهية ملوشي،  -79 وم ل، جملة العمنطق بالتجارةبالعاربي باحلارةبالكربى

  .7012سنة  ،22، العدد 9اجمللدالعراق،   جامعة البصرة، االقتصادية،
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انعكاساتبالشاراك باألورومتوسطي بعغىبالتجارةبالسغعي بالبيني بساملي حممد الدينوري، بن موسى بشري،  -20
ب.7017ديسمرب  ،2العدد  جامعة الوادي، اجلزائر، ، جملة رؤى اقتصادية،لدولباملةارببالعاريب

بكآلي بلرتقي بالتجارةباخلارعي ب سفيان عبد العزيز، -21 ، اجلزائاري بخارجباحملاروقاتدعمبوتطوياربالقطاعباخلاص
 .7012، سنة 27 – 21ن االعدد مركز دراسات الوحدة العربية، مصر، جملة حبوث اقتصادية عربية،

بالكربىسلمان عثمان،  -27 بالعاربي  باحلارة بالتجارة باإلغاراقبومنطق  ، جملة جامعة تشرين للدراسات مكافح 
 .7002، سنة 7، العدد 71جملد  سوراي، والقانونية،والبحوث العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية 

، جملة الباحث، جامعة ورقلة، اجلزائر، دورباالستثماراتبالعاربي بالبيني بيفبالتنمي بالصناعي سليمان بلعور،  -22
 . 7010، سنة 01العدد 

البديغ بم ببالتكاملباالقتصاديبالعاريببوالتكتالتباالقتصادي باإلقغيمي ، شهاب محد شيحان وآخرون -24
عدد  ،1جملد  العراق، ،لعلوم اإلدارية واالقتصاديةلجملة تكريت  ،الرتكيزبعغىبمشاروعبالتكتلبالشارقباألوسطي

ب.7017سنة  ،72
، تدويلبأعمالبالشاركاتباملتعددةباجلنسياتببنيباملكاسببواملخاطاربعغىبالدولبالنامي شوقي جباري،  -25

 .7014، سنة 1العدداجلزائر، جملة دراسات اقتصادية، جامعة قسنطينة، 
،  نظارايتبالتجارةبالدولي بالتقغيدي ب)بالكالسيكي ب(بواحلديث بوالتكتالتباالقتصادي طه يونس محادي،   -22

 .7001سنة  ،29العدد مركز دراسات الوحدة العربية، مصر، جملة حبوث اقتصادية عربية، 
بدولبشارقبآسياطيب مجيلة، غيدة فلة،  -22 بالتكاملباالقتصاديباإلقغيميببنيبالصنيبوبقي  ، جملة حقيق 

 .7015سنة  ،17، العدد 1اجمللد  جامعة مخيس مليانة، اجلزائر،االقتصاد اجلديد، 
ظلببالتكتالتباالقتصادي بوعهبعديدبلغحماي بالتجاري بيفعبد السالم خملويف، سفيان بن عبد العزيز،  -21

 .7017، جوان 7العدد  جامعة الوادي، اجلزائر، ، جملة رؤى اقتصادية،األزم باالقتصادي بالعاملي 
، جملة التكاملباالقتصاديبالعاريببمسريةبطويغ بونتائجبمتواضع :بماباملطغوبب؟ ،عبد الكرمي جابر شنجا -29

 .7011مارس  ،7العدد  جامعة شلف، اجلزائر،، دفاتر اقتصادية
بالعامل)باللطيف شهاب زكري،عبد  -40 بيف برئيسي  بجتاري  دراس بب( EA - ASEAN-NAFTAاالتفاقيات

 .7002سنة  ،22العدد جامعة املستنصرية، العراق،  ،جملة اإلدارة واالقتصاد ،حتغيغي بمقارن 
، جامعة اإلسالمية، جملة كلية العلوم قياسبالتكاملباالقتصاديبالعاريببوحتديدبآلياتهعبد املالك بضياف،  -41

 .7014سنة  ،15العدد  ،1اجمللد  املوصل، العراق،
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آاثربوانعكاساتبانضمامباجلزائاربإىلباملنظم بالعاملي بلغتجارةبعغىبتنافسي بعبود زرقني، توايتية الطاهر،  -47
العدد  جامعة املسيلة، اجلزائر، ، جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية،املؤسساتبالصةريةبواملتوسط 

 .7012، سنة 10
بلغتجارةعبيدة سليمة،  -42 بالعاملي  بإىلباملنظم  باجلزائار بانضمام جامعة مخيس  ، جملة االقتصاد اجلديد،مسار

 .7012، ماي 01العدد  مليانة، اجلزائر،
باملالي عزوز عائشة،  -44 بالعومل  بيفبظل بالعاربي  باملالي  ، جوان 71، حوليات جامعة اجلزائر، العدد األسواق

7017. 
نظارةباستشارافي بملستقبلبالتكتالتباالقتصادي بيفبعصاربالعومل بمنب ،عصماين صفيان، مساتلة سفيان -45

بكيالني  جملة ملفات األحباث يف االقتصاد والتسيري، جامعة حممد األول، وجدة، املغرب، بدون عدد،  ،وعه بنظار
 .7012جوان سنة 

جامعة ، جملة الباحث، املنهجباملعاصاربلغتكاملباالقتصاديباإلقغيميباإلقغيمي باجلديدةعالوي حلسن،  -42
ب.7010سنة  ،2العدد  ورقلة، اجلزائر،

باالورومتوسطي علي لزعر، انصر بوعزيز،  -42 بالشاراك  بظل بيف باجلزائاري  باالقتصادي  باملؤسس  ، جملة أتهيل
  .7009جوان  ،5العدد  اجلزائر،أحباث اقتصادية وإدارية، جامعة بسكرة، 

بالعاريبعوين يعقوب طعيمه،  -41 بالوطن بيف باملتاح  بالزراعي  اهليئة العربية  ،، جملة االستثمار الزراعياملوارد
 .7001، سنة 2العدد  اخلرطوم، لالستثمار واإلمناء الزراعي،

بالنامي فوزية خدا كرم،  -49 بالدول بعغى بوانعكاساهتا بالعاملي   جملة العلوم السياسية، ،التكتالتباالقتصادي 
 .7011، سنة 42العدد  جامعة بغداد، العراق،

بالبينفيصل شياد،  -50 بالعاربي  بالسياح  بواحلغول(يتنمي  ب)العقبات مركز اإلمارات  ،إسرتاجتية، جملة رؤى  
 .7014ة، أفريل دالعربية املتح اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاجتية،

بالبينلطفي خمزومي،  -51 بالعاربي  بالزراعي  بملواعه بيالتجارة بالعاربي  باالقتصادي بالتكامل بتارقي  بيف بودورها  
 .7017، جوان 7العدد جامعة الوادي، اجلزائر،   ،، جملة رؤى اقتصاديةتداعياتبأزم بالةذاءبالعاملي 

بخاللبالفرتةحمدداتبلوعيل بالل،  -57 باجلزائاري  بالعاربي  باملباشارة ، (ب7011ب–ب1111)باالستثماراتباألعنبي 
 .7014، سنة 5العدد  جامعة اجلزائر، اجمللة اجلزائرية للعوملة والسياسات االقتصادية،
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بلالنسب بإىلبالتكاملبالعاريبب)بحال باآلسيانب(خرباتبالتكاملباآلسيوي بوب، حممد السيد سليم -52  ،دالالهتا
 .7009سنة  ،222العدد مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،  ،جملة املستقبل العريب

، جملة اخلارعي باألسواق،بمعيقاتبنفاذبالصادراتبالزراعي بالعاربي بإىلببن عمر األخضرحممد حشماوي،  -54
  .7015، ديسمرب 9العدد  اجلزائر، رؤى اقتصادية، جامعة الوادي،

عالق بالتكاملباملتزامنببنيباالستثمارباألعنيبباملباشاربومعدالتبالنموباالقتصاديبقياسبحممد مراس،  -55
 .7015، جوان 07العدد جامعة ورقلة، اجلزائر، اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية،  ،يفباجلزائار

احات للبحوث ، جملة الو ،بواق بالتكاملباالقتصاديبالعاريببيفبظلبالتحدايتباإلقغيمي بوالدولي مراد غلة -52
 .7010، سنة 10العدد  جامعة غرداية،والدراسات، 

باالقتصاديبمروة خضري سلمان، حالوب كاظم معله،  -52 ببنيبضاروراتبالتنوي  بلغعاراق باخلارعي  التجارة
، 11، العدد 77لد ، جامعة بغداد، العراق، اجملاإلدارية، جملة العلوم االقتصادية و (WTOوحتدايتباالنضمامبإىلب)

 .7012سنة 

بالعاريبمقدم عبريات، عبد اجمليد قدي،  -51 باالقتصاد بعغى بوأتثريها جامعة ورقلة،  ، جملة الباحث،العومل 
 .7007، سنة 1العدد  اجلزائر،

برابط بموالدي سليم،  -59 بحال  باملباشار باألعنيب باالستثمار بوحتدايتبعذب باإلقغيمي بالتكامل اتفاقيات
ب بآسيا ، سنة 2"، اجمللة اجلزائرية للعوملة والسياسات االقتصادية، جامعة اجلزائر، العدد اآلسيانب"عنوببشارق

ب.7017
، (عاربي باحلارةب)باحلال بالفغسطيني التجارةبالعاربي بالبيني بيفبظلبمنطق بالتجارةبالنسيم حسن أبو جامع،  -20

 .7010سنة ، 1، العدد 17، اجمللد اإلنسانيةسلسلة العلوم العلوم  ،بغزةاألزهر جملة جامعة 
بتطبيقاتبخمتارةبم بالرتكيزبعغىبنغم حسني نعمة،  -21 باإلنتاجباحملغي، باإلغاراقبوسبلبدعمبومحاي  سياس 

 .7014، سنة 2، العدد 2اجمللد  جامعة الكوفة، العراق، ، جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية،العاراق
، جملة جامعة تكريت أروغوايبوانعكاساهتابعغىباالقتصاداتبالعاربي عول بهناد عبد الكرمي أمحد العبيدي،  -27

 .  7010سنة  ،12، العدد 2اجمللد العراق، للعلوم اإلدارية واالقتصادية،
، سلسلة دراسات تنموية، التكاملباالقتصادي:بآلياتبتعزيزبالتعاونباالقتصاديبالعاريبنواف أبو مشالة،  -22

 .7012سنة  ،50العدد  الكويت،املعهد العريب للتخطيط، 
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بالنموبلاإلصالحباالقتصاديبيفبالعاراقهيثم عبد هللا سلمان،  -24 ، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، عالق 
 .7015، سنة 11، العدد 71جامعة بغداد، العراق، اجمللد 

بهيفاء عبد الرمحن ايسني التكرييت،  -25 باحلارة بالتجارة بملنطق  باملستقبغي بالكربىالدور  جامعة ، جملةالعاربي 
 .  7011، سنة 77، العدد 1اجمللد  العراق، تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية،

معوقاتبالتكتالتباالقتصادي باإلقغيمي بيفبالبغدانبالنامي ب)بدراس بحال ب، ولد حممد عيسى حممد حممود -22
 .7017سنة  ،10العدد جامعة ورقلة، اجلزائر، ، جملة الباحث، الكوميساب(

ب:واملؤمتاراتبغتقياتاملب-د
بالتكاملباالقتصاديبلتعزيزبفارصبإلياس سامل، معمر صحراوي،  -1 تدويلبنشاطبالتسويقيبمنبخاللبآلي 

مداخلة مقدمة ضمن امللتقي الدويل حول تقييم اسرتاجتيات وسياسات اجلزائر  ،التبادلبالدويلبيفبالفضاءباملةاريب
الثالثة، كلية العلوم االقتصادية جامعة  األلفيةاالقتصادية الستقطاب االستثمارات البديلة للمحروقات يف آفاق 

ب.7014أكتوبر  79 – 71املسيلة، يومي 
ي بالصناعاتبالتحويغي بالعاربي بيفبظلبانعكاساتبمنطق بمتطغباتبتعزيزبتنافسبلغنو مسية، موسوس مغنية،  -7

باألوروبي  باحلار ، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل الرابع حول املنافسة واالسرتاجتيات التنافسية التبادل
ب.7010جامعة شلف، سنة  للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية،

االنعكاساتباحلالي بواملستقبغي بلتقغباتبأسعاربالصارفبعغىبأسعاربالبرتولببن عي بلعزوز، سامية شاريف،  -2
ببالعاملي  بحتغيغي  بقياسي  بدراس  ، مداخلة مقدمة ضمن املؤمتر األول حول السياسات (ب7012ب–ب1111)

ياجات الدولية، كلية العلوم االقتصادية االستخدامية للموارد الطاقوية بني متطلبات التنمية القطرية وأتمني االحت
 .7015والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، سنة 

، املؤمتر السنوي الثامن حول منظمة التجارة مفاوضاتبالتجارةبيفباخلدماتببنيبالدولبالعاربي دينا حممود،  -4
 .7017يونيو 72 – 74العربية،  العاملية واهتمامات الدول العربية، القاهرة، مجهورية مصر

انعكاساتبالعومل باملالي بعغىباجلهازباملصاريفبخاللباألزم باملالي بالعاملي ب)برايس مربوك، رايس عبد احلق ، -5
ب( بالنتائجبواحلغول ، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الوطين األول حول االقتصاد اجلزائري يف األلفية األسباب،

 74 – 72، يوم والتجارية وعلوم التسيري الطارف، كلية العلوم االقتصاديةالثالثة واقع ورهاانت املستقبل، جامعة 
ب.7014نوفمرب
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برزقي ليندة،  -2 بوحتقيق بالةذائي  بالفجوة بيفبسد بالفالحيبودوره بالعقار باستةالل الةذائيبيفبباألمنتارشيد
ي يف الوطن العريب يف ضوء الغذائ األمن، امللتقى الدويل التاسع حول استدامة اجلزائاربمنبخاللبالربامجبالتنموي 

 .7014نوفمرب  74 - 72 ياملتغريات والتحدايت االقتصادية الدولية، جامعة شلف، اجلزائر، يوم
، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل الثاين حول املصارفباإلسالمي بوحتدايتبالعومل باملالي شنايق صباح،  -2

كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي مخيس مليانة،   ، واملصرفيةاألزمة املالية الراهنة واملداخل املالية 
 .7009ماي  2 - 5 ييوم

، مداخلة مقدمة ضمن أتثريبالتبعي بلغمواردبالنفطي بعغىبالنموباالقتصادي:بدراس بقياسي عادل بوجلنيب،  -1
ستخدامية للموارد الطاقوية بني متطلبات التنمية القطرية وأتمني االحتياجات حول السياسات اإل األول املؤمتر

ب.7015الدولية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم لتسيري، جامعة سطيف، سنة 
)ببببببالعارببإزاءبالتكتلبالتجاريبالعامليبومنطق بالتجارة،ب  مرزوك، وجدان كاظم عبد احلميد،عاطف اليف -9

ب(بمقارب  بواحلدود بلغقيود بمستقبغي  ،، املؤمتر العريب السابع الذي تنظمه املنظمة العربية للتنمية اإلداريةوحتغيل
أفريل  71 – 72اهتمامات الدول العربية، اجلمهورية اللبنانية، يومي  –الفرص والتحدايت  –منظمة التجارة العاملية 

7011. 
بعمر شريف،  -10 باألروبي  باجلزائاري  باملؤسساتبالصةريةبالشاراك  بعغى بالتطبيق بم  ب) بالصناعي بالقطاع يف

ب( ، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل حول آاثر وانعكاسات اتفاق الشراكة األورومتوسطية على واملتوسط 
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 امللخص

وقد بنيت  ،التجارة العربية البينية يف تفعيلالتجارة احلرة العربية الكربى  منطقةدور  هذه الدراسة تتناول
 :اإلشكالية طرح الدراسة على

  ؟ ما مدى مسامهة منطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف تفعيل التجارة العربية البينية 

تطور التجارة العربية البينية مرهون بتطبيق منطقة التجارة احلرة وبناءا على اإلشكالية املطروحة، افرتضنا أن 
غري كافية لزايدة حجم التبادل التجاري العريب البيين، وقد  وسيلةوأن التعريفة اجلمركية والغري مجركية  العربية الكربى،

من إمجايل التجارة العربية اإلمجالية، وهو ما  %01بينية مازالت يف حدود خلصت الدراسة إىل أن التجارة العربية ال
 يؤكد أن هناك الكثري من العقبات اليت مازالت قائمة، مل تنجح منطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف معاجلتها.

 حجم التبادل. التعريفة اجلمركية، ،ةي، التجارة العربية البينة التجارة احلرة العربية الكربىمنطق: االفتتاحية الكلمات

Résumé 

Cette étude porte sur le rôle de la grande zone arabe du libre échange dans 

l’activation du commerce inter – arabe, où la problématique était fondée sur la 

question suivante : 

Quelle est la contribution de la grande zone arabe de libre échange dans 

l'activation du commerce inter-arabe ? 

Basé sur  cette  problématique, nous supposons que l'évolution du commerce 

inter-arabe dépend la mise en œuvre la zone arabe de libre-échange , sachant que les 

tarifs douaniers et non douaniers sont des moyens insuffisants pour augmenter le 

volume des échanges inter- arabe, cette étude a conclue que le commerce inter - arabe 

ne représente plus que 10% du commerce global arabe, Cela confirme qu'il ya 

beaucoup d'obstacles qui existent encore, la grande zone arabe de libre-échange n'a pas 

réussi à y faire face. 

Mots-clés : grande zone arabe de libre- échange, commerce inter-arabe, tarifs 

douaniers, le volume des échanges. 


