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 : املقـدمة

 

  هي الخازحُت والخجازة الاكخصادي، الىمى معدل زفع هى اكخصادًت طُاطت ؤي هدف بن

ل لخىفير ألاطاس ي املىزد ألنها ذلك في ألاطاض  طٍسم عً وذلك الخىمُت عملُت لظير اللسوزي  الخمٍى

 بالعملت املالُت املىازد مً وفير كدز خلم في وفعال مهم دوز  للصادزاث ؤن حُث الخصدًس، عملُت

ع دفع على حظاعد بدوزها والتي الصعبت ت، الاكخصادًت املشاَز  اطخغالال اطخغلذ بذا وذلك الخىمٍى

 الري الصىاعي اللطاع وبخاصت اللطاعاث حمُع في املىخجت الاطدثمازاث جكثُف في وزشُدا علالهُا

 ؤحل مً العمل بلى الدول  مً بالكثير دفعذ الحلُلت هره ؤن هجد لهرا ومهم، حُىي  كطاع ٌعخبر

ع جحظين  .صادزاتها وجىَى
 

 الهُمىت جحلُم زم ومً الىمى، عجلت دفع وطائل مً وطُلت الصادزاث الُىم ؤصبحذ ولهرا

 وجدهُا اخخالال صادزاتها حشهد والتي الىامُت الدول  عىد ذلك عكع املخلدمت، الدول  عىد الاكخصادًت

 .الخازحُت ألاطىاق  صو  على واللدزة الخلدم عليها صعب الري ألامس مخُفا
 

 ؤن حُث صادزاتها، هُكل في الاخخالل مً حعاوي التي الىامُت الدول  هره بين مً حعخبر والجصائس

 وذلك ككل، الىطني الاكخصاد على خطسا ٌشكل ما وهرا كبيرة بدزحت هفطُت حعخبر الجصائس صادزاث

 على الىفط ألطعاز حدزذ التي والخللباث الدولُت، ألاطىاق في الىفط ألطعاز الدائم الاطخلساز لعدم

 -ذلك على دلُل خير الىطني الاكخصاد على مشاكل مً جبعها وما املاضُت العلىد الثالر امخداد

 املظتهلكت املخلدمت الدول  ؤن بلى باإلضافت ،-الحصس ال املثال طبُل على الخازحُت املدًىهُت كخفاكم

 فلال هرا والغاش، البترول  ير مً الطاكت لخىلُد البدائل ؤوظب لخحدًد دزاطاث في مظخمسة للطاكت

 مىع في ألاوبك مىظمت مهمت وصعىبت البترول، ؤطعاز لخفض املظخمسة وبطتراجُجُاتها ؤهدافها عً

 .     الظسوف هره مثل في دعمها ؤو البترول ؤطعاز اهخفاض

 

 على ًيبغي الىطني، الاكخصاد على واهخفاضها الىفط ؤطعاز جللباث خطس ججىب ؤحل ومً لهرا

 خازج الصادزاث دفع بلى جادي ؤن شإنها مً والتي الفعلُت إلاصالحاث مً بمجمىعت اللُام الدولت

  .الخازحُت ألاطىاق مظخىي  على لها مكاهت اهتزاع بلى حخما بها طُادي الري ألامس الىطىُت، املحسوكاث
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 :إلاشكالية 

 : ًلي كما البحث ملىضىع السئِظُت إلاشكالُت صُا ت جمذ وللد

 املساهمة إلى وانتهاجها ثطبيقها ًؤدي أن ًمكن التي والتدابير وإلاجراءات الوسائل مختلف هي ما

 .الجزائرية؟ الصناعية الصادرات وثفعيل ثرقية في

: الخالُت الفسعُت الدظائالث بلى السئِس ي الدظائل  هرا كظمىا وللد

 الاكخصادًت؟ ألادبُاث في الصادزاث جىمُت واطتراجُجُت الخصدًس مً كل مفهىم هى ما 

 ؟ املحسوكاث خازج صادزاتها وجفعُل جسكُت ؤحل مً الجصائس اهخهجتها التي الترجِباث مخخلف هي ما 
 ؟ هجاعتها مدي وما

 

 :الفرضيات  

: الخالُت الفسضُاث صُا ت بلى ازجإًىا البحث إلشكالُت الظابم العسض مً اهطالكا

 ًلت العىامل ؤهم بين م ِّ
ل جلدًم خازحاملحسوكاث للصادزاث املفع   للماطظاث اللسوزي  الخمٍى

 بطتراجُجُت مع ًخماشُان حبائي وآخس حمسكي هظام وحىد ؤن بلى باإلضافت املصدزة، الصىاعُت

 .         املحسوكاث خازج الصادزاث جفعُل في إلاطهام شإهه مً ؤمس للبالد الخصدًسي  الخىحه

 ت الاحساءاث مخخلف طاهمذ  لتركُت العمىمُت طُاطاتها اطاز في الجصائس ططستها التي الخحفيًز
 .املحسوكاث خازج صادزاتها وجىمُت جفعُل في الخصدًسي  وشاطها

 :املوضوع أهمية

 الىطىُت، الصادزاث كطاع هُكلت إلعادة امللحت اللسوزة خالل مً ؤهمُخه املىضىع هرا ًكدس ي

ىفس ًلمً بما ع طخلمً بدوزها والتي اللطاعاث لكخخلف مهمت مكاهت ٍو  الدخل مصادز جىَى

 مخجدد،  ير طاكىي  مىزد حعخبر التي املحسوكاث مداخُل على الكلي الاعخماد عدم زم ومً الىطني

 .ججظُدها على وحعمل الدولت وعتها التي الحلُلت وهي
 

 :املوضوع اختيار أسباب

 ٌشهد حُث لدًىا، الاكخصادي بالىاكع الىزُلت لعالكخه البحث هرا ملىضىع اخخُازها طبب ٌعىد

 الاكخصاد على خطس مً ألامس هرا ٌشكل وما الصادزاث إلحمالي الصىاعُت الصادزاث وظبت في ضألت

 ذلك على دلُل وخير العاملُت، ألاطىاق في الىفط ألطعاز الدائم الاطخلساز لعدم هدُجت وهرا الىطني،
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 الري ألامس وهى املاضُت، علىد الثالر امخداد على ؤطعازه شهدتها التي الخللباث ذكسه طبم كما

 السئِظُت املحدداث مً حعخبر التي العىامل ؤهم ملعسفت مىا محاولت في املىضىع هرا اخخُاز بلى دفعىا

 .الجصائس في الصىاعُت للصادزاث

 : البحث أهداف  

: ًلي فُما وجخمثل

 الاكخصاد حماًت في املحسوكاث خازج الصادزاث  جلعبه ؤن ًمكً الري املهم الدوز  ببساش محاولت 

. البترول ؤطعاز انهُاز عً جيخج مظخلبلُت ؤشماث ؤي مً الىطني

 جىمُت بطتراجُجُت عليها حعخمد ؤن ًمكً التي والخدابير وإلاحساءاث الىطائل ؤهم ببساش محاولت 

. الجصائس في الصىاعُت الصادزاث وجسكُت

 

 :البحث في املستخدم املنهج  

 املشكلت ؤبعاد وجحدًد البحث، هرا بمىضىع جسجبط التي والعىاصس بالجىاهب وإلاملام لإلحاطت

  الخحلُلي املىهج على طىعخمد البحث، بشكالُت حل مً جلسبىا هخائج بلى الىصىل  بغُت العمىم على

 .  الىاكع ؤزض على ؤكثر املىضىع مً والخلسب اللىء حظلُط ؤحل مً الجصائس حالت لدزاطت

 : البحث هيكل

 الفصل في طيخطسق  حُث فصلين، بلى جلظُمه خالل مً البحث هرا مىضىع بدزاطت طىلىم

 الصادزاث جىمُت واطتراجُجُت الخصدًس حىل  وألاطاطُاث العامت املفاهُم مخخلف بلى ألاول 

اث ألهم الخطسق  بلى باإلضافت الاكخصادي،  واطتراجُجُاتها بالخصيُع املخعللت الاكخصادًت الخىمُت هظٍس

 الخصيُع حدًثت الدول  بعض ججازب لدزاطت ذلك بعد لىيخلل الىامُت، الدول  في بالخصدًس املخعللت

 ؤحل مً الدول  هره اهخهجتها التي وإلاحساءاث امللىماث ؤهم معسفت لغسض وذلك الخصدًس مجال في

 والىطائل إلاحساءاث ؤهم خالله مً فظىدىاول  الثاوي الفصل ؤما الجصائس، حالت في منها الاطخفادة

 خازج الصادزاث وجىمُت جسكُت في املظاهمت بلى جطبُلها ًادي ؤن املمكً مً التي والحىافص

 خازج الصادزاث بتركُت املكلفت السطمُت والهُئاث الجهاث ألهم الخطسق  بلى باإلضافت املحسوكاث،

. الجصائس في املحسوكاث خازج الصادزاث وضع وجحلُل الجصائس في املحسوكاث كطاع
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ل
:لثمهيد

ل

، ئذ لِع بامٙان أي دولت   جدخل الخجازة الخازحُت مٙاهت هامت في اْخطادًاث مخخلِ الدٛو

. الهِش  بمُسدها أو بمهٛص نً الدٛو ألاخسي خُث أنها ال حظخؿُو ئهخاج وجلبُت ٗل خاحُاث أَسادها

والخجازة الخازحُت جٓىم نلى أطاض وحىد الُسوّ اإلاخخلُت في ؤلامٙاهُاث واإلاىازد الؿبُهُت ومخخلِ 

، والهدٍ ألاطمى مً ئْامت  ٗالٓدزاث الخٓىُت  والخ٘ىىلىحُت والكسوٍ الجًساَُت بحن الدٛو الٓدزاث، 

اث اإلاهِشت  و مظخٍى ادة الدخل الىؾني وذلٚ مً أحل َز الخبادٛ الخازجي نىد أي دولت هى مداولت ٍش

ا ألي دولت لبلىى هرا الهدٍ، خُث ٗلما  لهب الخطدًس دوزا مهما وحىهٍس اهُت ألَسادها، ٍو وجدُٓٔ الَس

ادة دَو مهدالث الىمى نىدها واله٘ع  شادث ضادزاث هره الدولت نلى خظاب وازداتها طاهم ذلٚ في ٍش

صخُذ، ولهرا ًجب نلى أي دولت أن جىلي اهخماما ٖبحرا بطادزاتها وذلٚ مً خالٛ اهتهاحها 

ادتها وجُهُلها لالطتراجُجُاث مً شأنها أن جإدي ئلى ٍش
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 ماىيةل احفدًر: املدحل ألاول

ٌشخمل الُ٘س الاْخطادي نلى الهدًد مً آلازاء وألاَٙاز التي أولذ وشاؽ الخطدًس أهمُت خاضت، 

. وانخبرجه مً بحن أهم مٓىماث وأطع الىمى ومً مددداجه السئِظُت

ونلُه طِشخمل هرا اإلابدث نلى اإلاُاهُم الهاإلات اإلاخهلٓت بالخطدًس، بدءا مً مُهىم الخطدًس 

ل.   وأهمُخه وضىال ألهىام الخطدًس واججاهاث طُاطخه

.لملهومل احفدًرلألاأىميحه:ل املللل ألاول

  :لملهومل احفدًر: الررلالاألاول

مً٘ جىغُذ مُهىم الخطدًس مً خالٛ الخهاٍزِ الخالُت : ٍو

ه نبد اإلاهدي نادٛ (1 ٌهَس

2) 
. «نملُت جٓىم نلى بُو وئزطاٛ طلو أو خدماث وؾىُت ئلى الخازج»بأهه1

بُو طلهت مهُىت مً مساٖص ئهخاحها ئلى مساٖص »  الخطدًس نلى أهه2ٌهٍس َإاد مطؿُى مدمىد (3

ٓها، أو بخهبحر آخس مً أخد ألاطىاّ التي جمثل الظلهت َائػا مً ئهخاحها ئلى طّى آخس جمثل هُع  حظٍى

. «الظلهت حصء مً اخخُاحاتها

. «مداخُل بالهملت الطهبت»  الطادزاث بأنهاM.montoussé 3ٌهٍس  (4

ل.«نملُت بُو الظلو والخدماث لدٛو أخسي » الخطدًس بأهه Paulet4(J.P)ٌهٍس  (5

 :أىميةل احفدًر:ل الررل اثاني

، وهى أخد الهىامل ألاطاطُت للخىمُت  ٌهخبر الخطدًس ذا أهمُت ٖبري في اْخطادًاث مخخلِ الدٛو

ت وطُلت َهالت لخدُٓٔ مهدالث  ت الخجاٍز لت مً الصمً انخبره أصخاب الىكٍس الاْخطادًت، َلمدة ؾٍى

ٓت هاحهت لجمو أٖبر ْدز ممً٘ مً الهملت الطهبت  َأهمُخه جخمثل في ،الىمى اإلاسحىة، ٖما أنخبر  ؾٍس

ٗىهه مىزد هام مً مىازد الهملت الطهبت، وهىإ مً ًسي أن الخطدًس مسجبـ بذجم طّى ؤلاهخاج 

ادة  ٗاث ئلى مػانُت ؤلاهخاج ْطد حًؿُت هره الٍص الري ٗلما شاد  اغؿسث مخخلِ اإلاإطظاث والشس

ٔ الخطدًس . 5في الظّى زم بهد ذلٚ ًخم جطٍسِ الُائؼ ئلى الخازج نً ؾٍس

                                                 
1

 .141 ص، 1980 بريوت، خلدون، ابن دار االقتصادية، ادلوسوعة ادلهدي، عبد عادل 

 .235 ص، 1993 ، الثالثة الطبعة القاهرة، العربية، النهضة دار ،وعمليا علميا واالسترياد التصدير فؤاد، حممود مصطفى 2
3
  Montousse (Marc) et Chamblay (Dominique), 100 fiches pour comprendre les sciences économiques, Breal, 

paris, 1994, p 203. 
4
  Paulet (Jean-Pierre), Dictionnaire d'économie, Eyrolles, Paris, 1992, p 91. 

5
 .67 ص، 1999 أكتوبر اجلامعية، ادلطبوعات ديوان األول، اجلزء الدويل، األعمال قانون يف دروس الدولية، التجارة فوزي، نعيمي 
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ادة الطادزاث ًطاخبه حًحراث في  والجدًس بالرٖس أن ازجُام مهدٛ الىمى الاْخطادي الىاجج نً ٍش

ادة وهمى مهدٛ  أهماؽ الاطتهالٕ الخ٘ىىلىجي، ويحر ذلٚ مً الخًحراث التي جإدي بدوزها ئلى ئمٙاهُت ٍش

الطادزاث مً حدًد وهرا ما ًبحن الهالْت الخبادلُت واإلاخداخلت بحن مهدٛ همى الطادزاث ومهدٛ همى 

د نلى همى الطادزاث التي ٖثحرا ما ًىه٘ع ً 1الدخل الىؾني، وهى ما ًٖإ غهُها بهدم جىاشن مىاٍش

اإلادَىناث ل٘ثحر مً الدٛو الىامُت، ولهرا ًجب أن حهخبر الطادزاث وجىمُتها في الدٛو الىامُت مً بحن 

 ٛ  . ألاهداٍ الاْخطادًت ألاطاطُت لهره الدو

 

.للأنو رل احفدًرلألا ثجاىاتلصياصحه:ل املللل اثاني

 :لأنو رل احفدًر:ل الررلالاألاول

وضادزاث يحر  (visibles)ًمً٘ جٓظُم الطادزاث ئلى ندة أهىام زئِظُت وهي ضادزاث مىكىزة 

، وذلٚ نلى أطاض مهُاز ٗىنها مسئُت أو يحر مسئُت نىد خسوحها مً البلد اإلاىِخج، (invisibles)مىكىزة 

وذلٚ نلى أطاض بٓائها بطُت مإْخت خازج البلد اإلاىِخج لها أو بطُت )وضادزاث مإْخت وأخسي نهائُت 

ل.(دائمت 

  :( ارئية) افادر تل انظورةل (1

وحشمل الظلو والبػائو التي ًبُهها اإلآُمىن في دولت ما ئلى اإلآُمحن في دولت أخسي، وجيخٓل ئليهم 

نبر الخدود وحظمى بالطادزاث اإلاىكىزة أو اإلاسئُت ألنها جٓو جدذ بطس زحاٛ الجمإز خُث ًم٘نهم 

دطىنها في سجالتهم ل. مشاهدتها ومهاًىتها ٍو

 :(غيرل ارئية) افادر تلغيرل انظورة (2

وحشمل خدماث ندة وجخم بحن اإلآُمحن في الدولت واإلآُمحن في الخازج، وجخمثل في خدماث الىٓل،  

د والهباث الخ، شد ئلى ذلٚ .......الخأمحن، الظُاخُت، ٖرلٚ حشمل الىُٓاث الدبلىماطُت، مدَىناث البًر

جطدًس زؤوض ألامىاٛ والري ًمثل اهخٓاٛ زؤوض ألامىاٛ الهائدة ئلى الاخخٙازاث اإلاالُت الهاإلاُت مً بلد 

ص مساٖصها الاْخطادًت والظُاطُت في ألاطىاّ وجىطُو  ادة أزباح  هره الاخخٙازاث وحهٍص ئلى آخس، ْطد ٍش

خم هرا الخطدًس بهدة ؾسائٔ منها2مجاالث الاطدثماز السأطمالي ت أو 3، ٍو  ئضداز أو شساء أوزاّ ججاٍز

ٗاث جابهت في الخازج ل شس ل.التزاماث أو أطهم أحىبُت، مىذ ْسوع لخمٍى

                                                 
1

 .98 ص، 1999 اإلسكندرية، اجلامعة، شباب مؤسسة الدويل، االقتصاد فكري، مصطفى وأمحد عفر ادلنعم عبد حممد 

2
 .66 ص سابق، مرجع خليل، أمحد خليل 

3
  .111 – 110 ص ص ،1996 بريوت، والنشر، للدراسات العربية ادلؤسسة االقتصادي، القاموس علية، حممد بشري 
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 : افادر تل اؤكحة (3

وهي جلٚ البػائو أو ألامىاٛ التي ًخم جطدًسها ئلى الخازج إلادة مهُىت مً الصمً زم ٌهاد اطخحرادها 

:  ومً حملتها

 اإلاىخجاث التي ًساد جٓدًمها في اإلاهازع أو اإلاإجمساث أو الطالىهاث الدولُت  .

 ت للُٓام بمهماث نمل في الخازج .  مىاد وأحهصة وآالث أشًاٛ غسوٍز

 ل. 1ئزطاٛ أحهصة أو آالث إلضالخها في الخازج

 : ثجاىاتلصياصةل احفدًر:ل الررل اثاني

ل.ئن اإلاىاِْ وآلازاء اإلاخهددة في ئؾاز جؿبُٔ طُاطت الخطدًس جخػمً اججاهحن أطاطُحن

 :لالاثجاول لحر (1

وجأطع نلى ًد اإلادزطت ال٘الطُُ٘ت ونلى زأطها آدم طمُث وأهطازه بدُث حهخبر أن الُسد هى 

حزة ألاطاطُت في حظُحر اليشاؽ الخجازي، وذلٚ جدذ شهازهم  اإلاىكم للخُاة الاْخطادًت وهى الٖس

أي مً دون أن جخدخل الدولت في اليشاؽ الاْخطادي، وبمُهىم آخس " دنه ٌهمل دنه ًمس " اإلاهسوٍ 

ت ل طحر اإلابادالث الخجاٍز و ٗل الُٓىد التي مً شأنها أن حهْس ل.َاهه خظب هرا الاججاه ًجب َز

:  الاثجاولإلاخمائي (2

وهى اإلاخمحز بظُؿسة الدولت نلى الىكام الاْخطادي، ومً زم َان اليشاؽ الخجازي في هره 

الظُاطت ًخػو لظُؿسة الدولت وجبها للخؿت التي جسطمها هره ألاخحرة في الخطدًس والاطخحراد، 

ُت )واإلاالخل مً خالٛ هرا الاججاه أن الدولت جٓىم بُسع بهؼ الُٓىد  ُت الجمٖس خُث حهخبر الخهٍس

نلى الاطخحراد مً أحل  (والُٓىد ال٘مُت نلى الىازداث أو ما ٌظمى بىكام الخطظ مً أهم هره الُٓىد

ل.2خماًت اإلاىخىج الىؾني وجدُٓٔ الاطخٓساز الاْخطادي

ل.إصتر ثيجيةل احفدًرلألا اظرألافل اديملةلبه:ل املللل اثااح

ت اإلاطدزة نلى وحه الخطىص، ل حزة أطاطُت وهامت في خُاة اإلاإطظت أو الشٖس ٌهخبر الخطدًس ٖز

وفي اْخطادًاث الدٛو التي جىحد َيها هره اإلاإطظاث نلى وحه الهمىم، ٖما أن له دزحاث مخُاوجت 

ٗاث واإلاإطظاث اإلاطدزة هى  مً الالتزام وحهترغه وجددده ندة انخبازاث، لً٘ الش يء اإلاهم نلى الشس

                                                 
1

  .68 ص سابق، مرجع فوزي، نعيمي 

2
 .34 ص ادلرجع، نفس  
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ئجبام أهجو الاطتراجُجُاث اإلاخهلٓت بالخطدًس، باإلغاَت ئلى ؤلاإلاام بمخخلِ الكسوٍ اإلادُؿت به والتي 

.  مً شأنها أن جأزس َُه
 

 .1إصتر ثيجيةل احفدًر:ل الررلالاألاول

ٗاث واإلاإطظاث ْبل أن جٓىم بخطدًس مىخجاتها ًخهحن نليها اجبام ؾّس مهُىت  ئن مخخلِ الشس

لخىطُو وشاؾها ؤلاهخاجي، وذلٚ باًجاد َسص حدًدة لخطٍسِ هره اإلاىخجاث والبدث نً أطىاّ 

ل.للخطدًس وذلٚ بمخخلِ ألاطالُب اإلام٘ىت، والتي جساها مىاطبت للُٓام بالهملُت

 :للجعريفلإصتر ثيجيةل احفدًر-أألاال

       وهي حهني أطلىبا نلمُا حهخمد نلُه اإلاإطظاث اإلاطدزة لُسع هُظها أمام اإلاىاَظت ألاحىبُت

مً٘ أن هجد في هرا اإلاجاٛ هىنحن  في ألاطىاّ الخازحُت، وذلٚ باجخاذ ندة وطائل وجدابحر مخخلُت ٍو

ل. مً الاطتراجُجُاث

 :لإصتر ثيجيةل انمول اعحمدةلعلىل انحوج (1

خم  في هره الخالت حظعى اإلاإطظت لخدُٓٔ هدٍ اختراّ ندد ٖبحر مً ألاطىاّ بمىخىج واخد ٍو

ٔ . ذلٚ نً ؾٍس

 جددًد مىخىج أطاس ي للمإطظت  .

 اإلاىخىج في الظّى اإلادلي وحهمُمه وؾىُا زم دولُا ٔ . حظٍى

  ت اإلاطدزة بدزاطت جُُِ٘ اإلاىخىج خظب مخؿلباث ألاطىاّ الخازحُت، وهىا جٓىم اإلاإطظت أو الشٖس

د الدخٛى ئلُه ت أذواّ ٗل طّى خازجي جٍس .  ومهَس

 ل.حهدًل اإلاىخىج وجىمُخه بالؿّس الخٓىُت

 :لإصتر ثيجيةل انمول اعحمدةلعلىل صو ق (2

جٓىم اإلاإطظت غمً هره  الاطتراجُجُت بمساْبت طّى مهُىت مً خُث اإلاىخىج اإلاهسوع َيها 

مُاجه ل.والري هى مً هُع الىىم الخاص باإلاإطظت، ٖرلٚ حهمل نلى مساْبت طهسه ٖو

  . اظرألافل اديملةلبااحفدًر:لثانيا

إزس َُه، وجسجبـ الهىامل اإلاإزسة في نملُت  ئن الخطدًس ًىمى في مدُـ داخلي وخازجي ًخأزس ٍو

ت اإلاطدزة،  الخطدًس بكسوٍ اْخطادًت والتي جٙىن خازحت نً ئؾاز طُؿسة اإلاإطظت أو الشٖس

                                                 
 .16 ص ،2002 اجلزائر، جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية ماجستري، رسالة ،اجلزائر يف احملروقات قطاع خارج الصادرات ترقية خالد، إيزام 1
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دزتها نلى اإلاىاَظت  الخ، ومسجبؿت أًػا ... وبكسوٍ مخهلٓت بها مً خُث جىكُمها وهىنُت ئهخاحها ْو

، خُث أن هره الهالْاث بامٙانها أن جإزس ئما طلبا أو ئًجابا نلى حجم  بؿبُهت الهالْاث مو الدٛو

ت اإلاطدزة ت الخاضت باإلاإطظت أو الشٖس .  اإلاهامالث الخجاٍز

لالظروف المحيطة والمؤثرة في التصدير: الفرع الثاني

مً٘ جلخُظ أهم أهىام هره الكسوٍ اإلادُؿت واإلاإزسة في الخطدًس َُما ًلي  ل:1ٍو

 :ل اظرألافلالاكحفادًة (1

ٗاهذ أم الخازحُت  جأزس ٖبحر نلى اإلاهامالث  (الدولُت)ئن للكسوٍ الاْخطادًت طىاء الداخلُت 

ت ل. الاْخطادًت والخجاٍز

 : اظرألافلالاكحفادًةل اد خلية (1.1

ت   ىد الاْخطادي للدولت، َُي خالت الىمى جدنم خٖس وجسجبـ هره الكسوٍ ئما بدالت الىمى أو الٗس

الخطدًس بِىما جػهُه في الخالت الثاهُت، واإلاطدز أو اإلاخهامل مدنى ئلى جدلُل هره الخاالث ويحرها 

ٖداالث الخطخم والىغهُت اإلاالُت للدٛو اإلاخهامل مهها مً خُث حجم دًىنها الخازحُت، وحجم 

ُاءة اإلاإطظاث اإلاالُت اإلاىحىدة بها ل.الخ......مخصوهاتها بالهملت الطهبت، ٖو

 : اظرألافلالاكحفادًةل ادألااية (1.2

ت وغهُت الهمالث ألاحىبُت نلى اإلاظخىي الدولي خاضت أن الظّى  ىكس ئلى هره الكسوٍ مً شاٍو ٍو

ل.الطهبت مخٓلبت مما ًإزس نلى حجم اإلاهامالث الخازحُت

 :ل اظرألافل اد خليةلالمؤصضاتل الائمةلبااحفدًر (2

ل: ئن للمإطظت الٓائمت بالخطدًس دوز مهم في جددًد حجم وهىنُت الخطدًس وذلٚ مً خالٛ

:  وذلٚ بالىكس ئلى: منلخيحل انحوجلأألال لخدمةل الدمة(2.1

 هىنُت اإلاىخىج والخدماث اإلاسجبؿت به ٖخدماث ما بهد البُو .

 ل. زمً اإلاىخىج

:  وهي جخهلٔ بـ: منلخيحل جهسةل اكللةلبااحفدًر(2.2

 اإلاطالر اإلاٙلُت بالخطدًس اإلاىحىدة داخل اإلاإطظت  .

 ت اإلاخىاحدة في الخازج . نالْت هره اإلاطالر وألاحهصة مو مطالر وأحهصة في َسوم الشٖس

                                                 
1

 .73  -70 ص سابق، مرجع فوزي، نعيمي 
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  ت اإلاٙلُت بمهمت الخطدًس  .(...جىقُِ الهماٛ، جأهُلهم)حظُحر اإلاىازد البشٍس

ل

:  وهي جسجبـ بـ: منلخيحل النو تل اعحمدةلفيل احوزيع(2.3

 جىكُم الخىشَو  .

  ل.(..الخُازاث ؤلاطتراجُجُت للبُو، اخخُاز ْىىاث الخىشَو)اإلاىهجُت اإلاهخمدة لًصو ألاطىاّ الخازحُت

: والتي لها نالْت بـ: منلخيحلصياصةلالاثفاو(2.4

 اإلادُـ الهالمي اإلاخىحه هدى هكام ئنالمي والاهدماج الاْخطادي وجؿىز وطائل ؤلانالم َُه .

  ت اإلاطدزة مً وطائل الاجطاٛ في هرا اإلاُدان ٗاإلاهازع الدولُت، )مدي اطخهماٛ اإلاإطظت أو الشٖس

ل.(الخ... شبٙاث الاجطاٛ الدولُت، الاهترهذ

 :ل اظرألافل اضياصية (3

ال جصاٛ اإلاهامالث الدولُت اإلاخخلُت ومنها الخطدًس جخػو لىىنُت ألاوغام الظُاطُت الٓائمت في بلد 

دٛو يحر مظخٓسة )الاطخحراد والخطدًس، وه٘را ًإزس الجاهب الظُاس ي في اإلاىاؾٔ الجًساَُت الظاخىت 

 :مً هاخُخحن هما (...طُاطُا، مىاؾٔ هصام

 :لمنل اناخيةل اد خليةل(3-1

هره الىغهُت الداخلُت يحر اإلاظخٓسة جػانِ مً حجم اإلاخاؾس الىاْهت نلى اإلاهاملت، وجدخم 

نلى اإلاطدز بأن ًذجم نً الخهامل مو زحاٛ ألانماٛ واإلاخهاملحن مً هرا البلد أو بأن ًؿلب غماهاث 

 .أٖثر

 :لمنلناخيةل اععكاتلبييل ادألاولل(3-2

. ذلٚ اهه ٗلما جدظيذ الهالْاث الظُاطُت جىطهذ اإلاهامالث بحن ألاؾساٍ واله٘ع صخُذ
 

 :ل لجو نلل الانونية (4

ئن اخخالٍ ألاهكمت الظُاطُت والاْخطادًت بحن دٛو الهالم أدي ئلى جباًً ألاهكمت الٓاهىهُت، مما 

أوحب نلى زحاٛ ألانماٛ الاؾالم نلى الٓىاهحن اإلاخخلُت نً جلٚ الٓىاهحن الظائدة في بالدهم، ولدظهُل 

ٗاإلاىكمت الهاإلاُت للخجازة ومإجمس ألامم اإلاخددة  هره اإلاهامالث حظعى اإلاىكماث الدولُت اإلاهخمت، 

ت الدولُت ئلى جىؾُد الٓىاند والٓىاهحن اإلاخهلٓت بمخخلِ أهىام  ت الخجاٍز لالْخطاد والخجازة والًَس

ت ل. اإلاهامالث الخجاٍز

 :ل لجانلل اثلافي (5
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خهلٔ هرا الجاهب خاضت باللًت والهاداث والدًً والرهىُاث في البلد الري ًخم الخهامل مهه،  ٍو

ل.وذلٚ لالطخُادة مً هره الجىاهب بخددًد خطائظ ومٙىهاث اليشاؽ والخطدًس اإلاىاطب له

 :جانلل انمول اضكاني (6

و للظٙان والري ًُّى مهدالث الىمى الاْخطادًت له ألازس  مً دون شٚ أن قاهسة الىمى الظَس

ادة امخطاص اإلاىازد الاْخطادًت وذلٚ نً  الظلبي نلى همى الطادزاث، خُث جإدي هره الكاهسة ئلى ٍش

ٔ جىحيهها هدى ئشبام خاحُاث الظٙان اإلاتزاًدة مً الظلو والخدماث، وهرا ما ًدٛى دون جدُٓٔ  ؾٍس

َائؼ للخطدًس بدُث ٗلما شاد الاطتهالٕ اإلادلي للظلو والخدماث أدي ذلٚ ئلى الخأزحر نلى مهدٛ همى 

ل. 1الطادزاث باالهخُاع واله٘ع صخُذ

  إستراتيجية تنويع الصادرات:المبحث الثاني
 ماىيةل صتر ثيجيةلثنميةل افادر تل: املللل ألاول

س ججازة الخطدًس طىاء مً خُث ال٘م او  جلهب اطتراجُجُت جىمُت الطادزاث دوزا بازشا في جؿٍى

ً وجىَحر الهُاٗل الاطاطُت التي حظاند نلى همى  الىىم،خُث حظعى الى جٓدًم الاناهت للمطدٍز

و في  الطىاناث اإلاىحهت للخطدًس،وزَو ْدزتها الخىاَظُت والخىكُمُت والخٓىُت،وبهرا ًخدٓٔ الخىَى

مٙىهاث هره الطادزاث وبالخالي جىمُتها نلى الىدى الري ًإدي الى اطخٓسازها وهمىها،مما ًىه٘ع بدوزه 

ل. نلى مهدالث الىمى الاْخطادي

 ملهومل صتر ثيجيةلثنميةل افادر تل: الررل ألاول

: 2هىإ ندة حهاٍزِ هؿسخها ٖماًلي

جىُُر مجمىنت مً الاحساءاث والىطائل اإلاخخلُت نلى :"حهٍس اطتراجُجُت جىمُت الطادزاث نلى انها-

ادة الٓدزة الخىاَظُت للمىخجاث  ُمت ضادزاتها بما ًإدي الى ٍش مظخىي الدولت،بهدٍ الخازحر نلى ٖمُت ْو

. اإلادلُت في ألاطىاّ الهاإلاُت

انها مجمىنت مً الاحساءاث والىطائل اإلاخخلُت التي ًخم اجبانها لخدُحز :" َُما خدد ٖسوحس مُهىمها في-

". حمُو الظلو اإلاطدزة دون اْخطاز نلى طلهت واخدة

اها بأنها- ادة الطادزاث مً خالٛ :"اما بالضا وبايىاحي َٓد نَس جلٚ الاطتراجُجُت التي تهدٍ الى ٍش

ت يحر مخدحزة لطالر ضىاناث بدائل الىازداث ". جٓدًم خىاَص طهٍس

                                                 
1

 .108 ص سابق، مرجع ، فكري مصطفى وأمحد عفر ادلنعم عبد حممد  

 34 حممود حامد حممود عبد الرزاق،مرجع سبق ذكره،ص 2



 الاطارل انظريلالحفدًرلألا صتر ثيجيةلثنميةل افادر ت: الفصل ألاول

12 

 

خُث أن الدولت جخدخل مً خالٛ هره الاطتراجُجُت في الخجازة الخازحُت ،وذلٚ مً خالٛ جٓدًم 

بُت،او جٓدًم الهدًد مً الدظهُالث  الدنم للطادزاث في شٙل مظانداث هٓدًت او انُاءاث غٍس

حن ًم٘نهم مً نسع مىخجاتهم في الاطىاّ  حن،وذلٚ الن هرا الدنم اإلآدم للمطدٍز للمىخجحن اإلاطدٍز

الدولُت بأطهاز مىخُػت وظبُا مما ًإهلها للمىاَظت في هره الاطىاّ،وبالخالي حهمل هره الاطتراجُجُت 

ادة الٓدزة الخىاَظُت للمىخج اإلادلي مو اإلاىخجاث الاحىبُت في الاطىاّ الدولُت،نلى ن٘ع  نلى ٍش

دان مً ْدزة اإلاىخىج اإلادلي نلى مىاَظت هكحره الاحىبي  ُت وهكام الخطظ الران ًٍص ُت الجمٖس الخهٍس

. 1في ألاطىاّ اإلادلُت

ئال اهه ٖشسؽ غسوزي لىجاح هره الاطتراجُجُت هى جدُحز الخىطو في الاطدثماز الاهخاجي بًسع 

ُت  الخطدًس،وذلٚ بانُاء الظلو الىطُؿُت الداخلت في اهخاج طلو الخطدًس مً الخهاٍزِ الجمٖس

بت اإلادلُت اإلاباشسة ويحر اإلاباشسة نلى وشاؾاث  والػسائب اإلاخخلُت،باإلغاَت الى الانُاء مً الػٍس

ً . الخطدًس وجامحن نملُاث الخطدًس واإلاطدٍز

و الطادزاث بشٙل ٖبحر في ازجُام وشٍادة نسوع الطادزاث،وهرا بظبب ان الؿلب  ٖما ٌظاهم جىَى

ت ومسوهت دخلُت،وهى ما ً٘ظب اْخطاد اي دولت مً  الخازجي نليها طُٙىن مخمحزا وظبُا بمسوهت طهٍس

الثباث في مىاحهت جربرب الاطهاز الهاإلاُت والخٓلباث في الاطىاّ الدولُت،ومً بحن اهم الكىاهس التي 

محزث الهالْاث الاْخطادًت  الدولُت قاهسة الدٛو الطىانُت الجدًدة في اطُا  والتي ًؿلٔ نليها 

بالىمىز الاْخطادًت،خُث جمحزث هره الدٛو بخؿىزها الاْخطادي اإلالخىف هدُجت انخمادها نلى 

ل.الخطيُو مً أحل الخطدًس

 مداألارلألالأصاصياتلإصتر ثيجيةلثنميةل افادر تل:ل الررل اثاني

جىؿىي ئطتراجُجُت  جىمُت الطادزاث نلى حملت مً اإلاهالم ألاطاطُت حشٙل مداوز و أطاطُاث 

ل.ؤلاطتراجُجُت،والتي حهمل نلى حظهُل الىضٛى ئلى ألاهداٍ اإلاسحىة مً جؿبُٔ هره ؤلاطتراجُجُت

 مداألارلإصتر ثيجيةلثنميةل افادر تل 

بًُت جىغُذ ؤلاحساءاث الالشمت التي جسج٘ص نليها ئطتراجُجُت جىمُت الطادزاث ، البد أوال مً ئبساش اإلاداوز 

و ًالخل هىا . و اإلاجاالث ألاطاطُت التي ًيبغي الخأزحر و الهمل نليها بًسع الىضٛى ئلى جىمُت الطادزاث 

ٗامل الدٛو ، بالىكس إلخخالٍ الكسوٍ ؤلاْخطادًت  أهه لِع زمت مً همىذج مىخد ضالر للخىُُر في 

                                                 
 167.-166،ص1،االقتصاد الكلي،دار الثقافة للنشر والتوزيع،األردن،ط(2007)األشقر أمحد 1
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ص نليها ئطتراجُجُت جىمُت . وؤلاحخمانُت و الظُاطُت و الثٓاَُت للدٛو  ئن هره اإلاداوز التي جٖس

ل: الطادزاث ًمً٘ ؤلاشازة ئليها َُما ًلي 

ئذ جسج٘ص ئطتراجُجُت جىمُت الطادزاث نلى غسوزة خلٔ و ئًجاد مجمىنت مً :إلاطارل اؤصس ي–لأل

و جأخر نلى ناجٓها ئًجاد الخلٛى إلاخخلِ الهساُْل لاإلاإطظاث التي جخدم و حظهل نملُت الخطدًس ،

ت ، طىاء ما حهلٔ منها بتروٍج الطادزاث  ، أو اإلاىخجاث اإلاىحهت للخطدًس  التي حهترع الهملُت الخطدًٍس

ت و ئْامت اإلاهازع و الخهٍسِ  ل الطادزاث ، أو ما ًسجبـ بدبادٛ اإلاهلىماث الخجاٍز ، أو ما ًخهلٔ بخمٍى

ل.الخ ... باإلاىخج اإلادلي في اإلاداَل الدولُت 

 جىمُت ئطتراجُجُت نليها جسج٘ص التي اإلاداوز  بحن مً هاما مدىزا اإلاىخج حىدة حهد:ل انحجلجودةل-ب

ً خالٛ مً ذلٚ ًخأحى و ، الطادزاث ٛ  أمٍس  جطدًسها ًخم التي الظلو َدظ هكم ئْامت في ًخمثل ئزىحن،ألاو

 مً اإلاىخج طمهت نلى الخُاف هى الثاوي ألامس و . الخازحُت لؤلطىاّ اإلاىاطبت الجىدة غمان أحل مً

ل . الخطمُم حىدة و الظلو لجىدة جسوٍج مهازع و داخلُت هدواث ئْامت أو للجىدة هكام وغو خالٛ

ل جىَحر نملُت حظهم:ل افناعيةل افادر تلاحغمليةلناجحةلإئحمانيةلألالثمويليةلصياصةلإًجاد-لج  الخمٍى

  :خالٛ مً ، الطادزاث جدُحز في بازش  بشٙل للطادزاث الالشم

  طىاءا في اإلاساخل الظابٓت أو الالخٓت لصخً البػائو ً . الدظهُالث التي جمىذ للمطدٍز

  ل الطادزاث . خُؼ جٙلُت جمٍى

  مً السطىم البىُ٘ت اإلاسجبؿت بهملُاث الخطدًس ً . ئنُاء اإلاطدٍز

  ل بهؼ الطادزاث ذاث ألاهمُت حز نلى جمٍى ل ؤلاطدثمازاث ألاحىبُت في الدٛو ، مو التٖر جمٍى

ل. ال٘بري و حصجُو ؤلاْتراع بظهس َائدة مىخُؼ أو بدون َىائد أخُاها 

ؼ الخظائس اإلادخمل جدٓٓها :ثأمييل افادر تل-د و ًخم ذلٚ باوشاء هكام جأمحن نلى الطادزاث لخهٍى

ت ، الطُما هكام جأمحن ئنخماداث الخطدًس ، و جٓلباث طهس الطٍس  مً حساء الهملُت الخطدًٍس

ل. وغماهاث الخطدًس 

ان الهدٍ مً ئوشاء هره اإلاىاؾٔ في ئؾاز :إنشاءل اناطمل لحرةلألال اناطمل افناعيةل احفدًريةل-له

ئطتراجُجُت جىمُت الطادزاث ، هى حرب ؤلاطدثمازاث اإلاىحهت للخطدًس و الهمل نلى جىَحر الخدماث 

اث ألاحىز بما ال ًإدي ئلى  ألاطاطُت التي جدخاحها هره الطىاناث بأطهاز مدنمت ، و ٖرا جددًد مظخٍى

ل. ازجُام جٙالُِ ؤلاهخاج 
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ٔ حظهُل و جبظُـ :جشجيعلإلاصحير دلألالجضهيلهلبهدفلإعادةل احفدًرل-لألا و ًٙىن ذلٚ نً ؾٍس

ً بالظلو الىطُؿُت التي جدخل في ئهخاج الظلو اإلاىحهت للخطدًس ، و ٖرا جخُُؼ  ئحساءاث الخمٍى

ً باإلنُاء . جٙالُِ الخطٛى نلى بهؼ هره اإلادخالث  ٔ هكام ئنادة الخمٍى أو ًٙىن ذلٚ نً ؾٍس

ُت ؤلاْخطادًت  ل. والري هى مً ألاهكمت الجمٖس

و هىا حظخهمل أدواث الظُاطت الىٓدًت اإلاخخلُت بًسع جدُحز :إصعحل الملارل افرفيل-لـلح

ادة الطادزاث الطىانُت مو  ل الالشم لدنم الٓؿام الطىاعي ، و مً زم ٍش الطادزاث مو جىَحر الخمٍى

ل. غمان جىَحر الخدماث البىُ٘ت اإلاخٙاملت التي جخؿلبها نملُت الخطدًس 

 أصاصياتلثنميةل افادر تلفيل ادألاول اناميةل 

ل: 1جخؿلب ئطتراجُجُت جىمُت الطادزاث في الدٛو الىامُت حملت مً ألاطاطُاث ، و التي جخمثل في 

ً ازىحن ، ألامس :ثدخصل ادألااةلاحأدًةلدألارلألا ضحلفيلعمليةل احنميةل-أ و ًٙىن هرا الخدخل ألحل أمٍس

د  ألاٛو ًخمثل في ئشالت اإلاهىْاث التي جُٓد ْدزة الدولت نلى الخطدًس و جدظحن ألاوشؿت التي طٍى جٍص

ت . مً الطادزاث  أما ألامس الثاوي َُٙىن بالخدخل إلشالت ؤلاغؿساباث الىاحمت نً ألاهكمت الخجاٍز

ل.اإلاخؿلهت للداخل و خاضت الطىاناث البدًلت لئلطخحراد 

ُبت الظلهُت لهره الطادزاث لػمان : اعمصلعلىلثنميةل افادر تلكمالألالكيلال-ب و التٖر و ذلٚ بدىَى

ادة  ٔ وغو بسهامج للخىطو في جطدًس الظلو اإلاطىهت و هطِ اإلاطىهت، و ٍش ئطخٓساز خطُلتها ، نً ؾٍس

ْدزاث ؤلاهخاج في اإلاإطظاث التي حًري الظّى الداخلي خاضت باإلهخاج الطىاعي ، و خلٔ وخداث 

ت  و مظخىي الُ٘اءة ؤلاهخاحُت للطىاناث الخطدًٍس حدًدة لئلهخاج مً أحل الخطدًس ، و الهمل نلى َز

ص الخىاَس ي لطادزاث البلد في ألاطىاّ الخازحُت ، و هىا جبرش غسوزة السبـ بحن  ص اإلاٖس مً أحل حهٍص

د مً الؿلب نلى . ؤلاهخاج اإلادلي و الخطدًس  َُخذ أطىاّ خازحُت أمام اإلاىخجاث الطىانُت اإلادلُت ًٍص

يحر أن هرا . هاجه اإلاىخجاث ، و ًإدي أًػا ئلى حصجُو الخىطو في بسهامج الخىمُت الطىانُت بالداخل 

ص أوال نلى اإلاىخجاث التي جخمخو َيها بمحزة  ألامس باليظبت للدٛو الىامُت ًخؿلب مً هره ألاخحرة أن جٖس

وظبُت في بسهامجها الطىاعي، مثل اإلاىخجاث اإلاطىهت مً اإلاىاد الؿبُهُت التي جخىَس نليها هره الدٛو 

ل. الخ ...ٗاإلايظىحاث ، اإلاىخجاث البالطدُُ٘ت ، ألازار . الدٛو ، و اإلاىخجاث ٖثُُت الهمل 

                                                 

التحوالت "زرقني عبود ،جباري شوقي،مشكلة اختيار اسرتاتيجيات التنمية البديلة بني احلاضر وادلستقبل،مداخلة ضمن ملتقى الوطين االول حول  1 
 .2008 ديسمرب 17و16،جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف،أيام"الواقع والتحديات:السياسية واشكالية التنمية يف اجلزائر
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و : اعمصلعلىلثدليمل احوزيعل لجغر فيلالفادر تل-لـلج ًجب نلى الدٛو الىامُت أن حهمل نلى جىَى

س نالْاث الخبادٛ الخجازي َُما بُنها  ت خاضت لخؿٍى بدُث جىخُؼ خدة . أطىاْها و ئنؿاء أولٍى

س نالْاث الخبادٛ الخجازي مً طُؿسة ؤلاْخطادًاث  ، مما ًػمً جدٍس اإلاىاَظت في هره الدٛو

نلى أن جيخٓل هره الدٛو في مسخلت مخٓدمت مً ؤلاهخاج ئلى . السأطمالُت و الخخلظ مً الخبهُت لها 

ٗاآلالث  ص نلى ئهخاج و طائل الخىمُت ، اإلاخمثلت أطاطا في الظلو ؤلاهخاحُت ألاطاطُت  بسهامج ضىاعي ًٖس

ل.واإلاهداث و ألاحهصة الطىانُت 

 مكاصللألالمعمذلنجاحلإصتر ثيجيةلثنميةل افادر تل:ل الررل اثااح

ما مً شٚ بأن جؿبُٔ ئطتراجُجُت جىمُت الطادزاث طٍى ًىجس نىه حملت مً اإلاٙاطب و الىخائج 

ؤلاًجابُت نلى ؤلاْخطاد اإلاهني ،ٖما أن الخ٘م نلى مدي هجاح هره ؤلاطتراجُجُت ًٙىن مً خالٛ حملت 

ل. مً اإلاالمذ و اإلاكاهس التي حه٘ع مدي بلىى هره ؤلاطتراجُجُت ألهداَها 

 مكاصللإصتر ثيجيةلثنميةل افادر تل 

جخهد و جدىىم اإلاٙاطب التي ًمً٘ حىيها مً خالٛ ئهتهاج ئطتراجُجُت جىمُت الطادزاث و الخىحه هدى 

الخازج،مً خالٛ مداولت ئختراّ الظّى الدولي و خلٔ ؾلب ئغافي نلى اإلاىخج اإلادلي ، بالشٙل الري 

خحن أو مً نلى . ٌهصش َسص الىمى و ًدنمها  و في خُٓٓت ألامس ًمً٘ الىكس لهره اإلاٙاطب مً خالٛ شاٍو

حن  مٙاطب مدٓٓت نلى اإلاظخىي ال٘لي و مٙاطب مدٓٓت نلى اإلاظخىي الجصئي أي نلى مظخىي . مظخٍى

ل. اإلاإطظت 

و نلى هرا اإلاظخىي ًمً٘ طسد بهؼ اإلاٙاطب اإلاخأجُت مً ألـل اكاصلل ادللةلعلىل اضحوىل اكليل

:  الخطدًس َُما ًلي 

  الخًلب نلى غُٔ الظّى اإلادلي ، و الخالي ئمٙاهُت ؤلاطخُادة مً مصاًا ئْخطادًاث الدجم .

  س أطالُب ؤلاهخاج الطىاعي ، و ئنادة ئطخًالٛ اإلاصاًا اليظبُت اإلاخىاَسة مدلُا ، مو جؿٍى

ٓا إلنخبازاث اإلاحزة اليظبُت اإلاخاخت  . جخطُظ اإلاىازد َو

  اإلاظاهمت في جٓلُظ مهدالث البؿالت و جٓلُل الخُاوث في جىشَو الدخل .

  جدُٓٔ مهدالث مسجُهت مً الىمى ؤلاْخطادي .

  ادة ْدزتها الخىاَظُت و أداء الطادزاث و ٍش . ئنخماد طهس ضٍس واْعي ، مما ٌظمذ بَس
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  ، ّدخٛى ألاطىاّ الدولُت و اإلاىاَظت نليها ، ًىَس للمىخجاث اإلادلُت مهلىماث نً جلٚ ألاطىا

و اإلاىخجاث اإلاىاَظت ، و مدي الخؿىز الخ٘ىىلىجي الخاضل ، و ئمٙاهُت ؤلانخماد نلى 

الخ٘ىىلىحُا في جدظحن أداء اإلاىخج اإلاطدز ئلى الظّى الهالمي  

  ل.جدُٓٔ مدخساث ئغاَُت مً الهملت الطهبت مً خالٛ الخىطو في الخطدًس

و في هرا الجاهب ًمً٘ أن وسجل ندة مٙاطب :بلـل اكاصلل ادللةلباانضملةلالمؤصضةل

:  للخطدًس ، جخمثل في 

  ًت ، َانها بالخطدًس جخمً٘ م ٗاهذ اإلاإطظت ٍْى م أنماٛ اإلاإطظت ، َاذا  و ُْمت ْز َز

َػال نلى أهه ًمً٘ للمإطظت أن ججد . جىطُو أطىاْها و جدُٓٔ نىائد مً حساء ذلٚ 

ٔ مىخىج خاص أو هادز أو ما ٌهٍس بـ   Produit rare ouفي الظّى الخازجي َسضا لدظٍى

unique  . 

  و اإلاىخجاث اإلاطدزة بًسع الخد مً مخاؾس ًدُذ الخطدًس للمإطظت ئمٙاهُت جىَى

ىد أو جساحو الؿلب في  ؤلانخماد نلى طّى واخد ، أو شبىن واخد ، في خاٛ ما ئذا خدر ٗز

ػه بالثباث اليظبي في الؿلب الخازجي  . الظّى اإلادلي ، َان هرا التراحو ًمً٘ حهٍى

  جدُٓٔ اإلاىاَظت مً خالٛ ؤلاطخُادة مً الخجازب ألاحىبُت ، و مداولت مىاٖبت عجلت

. الخطيُو مً خُث الجىدة ، الىىم ، ال٘مُت و الصمً 

  ٛٗاهذ الخٙالُِ الثابخت مًؿاة مً خال جدُٓٔ مسدودًت ْطىي ، ذلٚ أهه في خاٛ ما ئذا 

لُت أخسي ، َان أزباح الخطدًس ًمً٘ أن  الهملُاث اإلادلُت ، أو مً خالٛ و طائل جمٍى

. جسجُو بظسنت 

ٌشاز ئلى أن مخاؾس الخطدًس للظلو و البػائو جخخلِ نً جلٚ اإلاخاؾس الىاحمت نً الخدماث ، ئذ 

ت ، الىٓل و الدظلُم  أما في خالت الخدماث . ًجب في ألاولى مهالجت ٗل ما ًخهلٔ بالخًلُِ ، الجمٖس

البد مً ؤلاهخمام باإلاظائل اإلاخهلٓت بسخظ الهمل ، هُاٗل ؤلاجطاٛ داخل الظّى اإلاساد الىُاذ ئلُه ، 

. ومظائل الخىٓل في الخازج 
 

 أىملمعمذل انجاحلفيلثنميةل افادر تل 
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ٗاهذ الظُاطاث اإلاىخهجت بًسع جىمُت الطادزاث مجدًت في جدُٓٔ أهداَها أم  ت ما ئذا  إلاهَس

َاهه ٌظخدٛ نلى ذلٚ مً خالٛ حملت مً اإلاالمذ ، التي بخىَسها جٙىن هره . ن٘ع ذلٚ 

:  و مً هره اإلاالمذ ما ًلي . الظُاطاث هاجخت 

  مدي الخؿىز الُهلي للهُٙل الظلعي و هُٙل الخدماث اإلاطدزة ، و بالخالي جٓلُظ

ؤلانخماد نلى ندد غئُل مً الظلو و الخدماث السئِظُت ، ئغاَت ئلى هرا مدي 

مساناة هرا الخؿىز لهىامل الؿلب و الهسع الهاإلاُحن مً حهت و نىامل الخٙلُت و 

. ؤلامٙاهاث اإلاخاخت مً حهت أخسي 

  ًمدي الخىىم الُهلي في ألاطىاّ الخازحُت و ؤلابخهاد نً ؤلانخماد نلى ندد مددود م

. ألاطىاّ و ما ًصخب ذلٚ مً غًىؽ ئْخطادًت و طُاطُت 

  ادة مخىالُت في خطُلت الطادزاث مً طلو و خدماث مدي الٓدزة نلى جدُٓٔ ٍش

و مً الخٙلُت و خاضت باليظبت لهىامل و  جٓلُدًت و يحر جٓلُدًت ، بالشٙل الري ال ًَس

. مظخلصماث ؤلاهخاج الىاذزة وظبُا 

  ِْمدي اطخٓساز و اهخكام الخطدًس ئلى مخخلِ ألاطىاّ الخازحُت مما ًدنم اإلاى

ادة خطتها َيها  ل. الخىاَس ي في جلٚ ألاطىاّ و ٌظاند نلى ٍش

 1مبرر تل الجوءل لىلثنميةل افادر ت: الررل ار بع

س البىٚ الدولي نً الخىمُت في الهالم ان عجص الخظاب الجازي إلاجمىنت الدٛو               حشحر جٓاٍز

 الى حهثر مظاز الىمى وشٍادة ألامس في خُٓٓت أديالىامُت ْد شهد اججاها متزاًدا للعجص،هرا العجص ْد 

ىدُجت خخمُت لهره  ىد الخطخمي وازجُام الاطهاز مو جصاًد خدة البؿالت في هُع الىْذ،ٖو خالت الٗس

اث اإلاهِشت في ندد ٖبحر مً الدٛو الىامُت خاضت  اإلاشاٗل اشدادث خدة الػًىؽ وجدهىزث مظخٍى

 ٛ ل.ذاث الدخل اإلاىخُؼ،مما ْد ٌهطِ بالىكم الظُاطُت لهره الدو

ادة الجزنت الخمائُت ثاهخهجل: انزعةل لحمائية:أألاال  وازداتها مً أمام الدٛو الطىانُت اإلاخٓدمت الى ٍش

 ئلى اإلاالُت التي طادث في نٓد الثماهِىاث ،باالغاَت ألاشماث والطىانُت،هدُجت ألاولُتٗاَت الظلو 

د  ىد الهالمي الري طاد مهكم الدٛو الطىانُت،هرا ْو  الدٛو الطىانُت الى جبني ثاهخهجَتراث الٗس

د بالُٓىد الر ُت ،ْو ُاث الجمٖس ُُت نلى ازس هجاح الجاث في جخُُؼ مخىطـ الخهٍس ائُت يحر الخهٍس

                                                 
 .21-15،أخطار التصدير وتأمني ائتمان الصادرات،مكتبة عني مشس،القااهرة،ص (1996)هتامي حممد أبو القاسم  1
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سحو الاججاه  ازسث هره الُٓىد جأزحرا واضخا مىر مىخطِ الظبهُىاث نلى ضادزاث الدٛو الىامُت،ٍو

ائُت مً حاهب الدٛو الطىانُت اإلاخٓدمت الى الؿبُهت الدًىامُُ٘ت للمحزة باإلاتزاًد للجزنت الر

اليظبُت،َاإلاهسوٍ ان الدٛو اإلاخٓدمت هي ضاخبت الظبٔ في الاختراناث الخدًثت بل هي مىبهها،يحر ان 

 الظلهت َيها وجطدًسها ئهخاج ْد جٙىن اْل جٓدما،خُث ًخم أخسي هره اإلاحزة طسنان ما جيخٓل الى دٛو 

سة نىامل ئلى ئطدىاداللخازج  ،َخبدأ الدولت ضاخبت الاخترام في مىاحهت مىاَظت ؤلاهخاج َو  في جلٚ الدٛو

 الري ًإدي  ألامس الدولت ضاخبت الاخترام ،أطىاّ في أًػا الهاإلاُت بل ألاطىاّشدًدة لِظذ في 

ل.بالهدًد مً هره الدٛو الى البدث نً وطائل حدًدة للخماًت

سحو ذلٚ :معدول احملادو:ثانيا شهدث مهدالث الخبادٛ الدولُت جدهىزا في يحر ضالر الدٛو الىامُت،ٍو

 الظلو الطىانُت التي جطدزها الدٛو اإلاخٓدمت الطىانُت الى الدٛو أطهازبطُت أطاطُت الى اججاه 

سحو أطهازالىامُت الى الازجُام الشدًد، مٓابل اججاه   الظلو الدولُت باطخثىاء البتروٛ الى الاهخُاع،ٍو

 جساخي الؿلب الهالمي نلى ئلى ألاولُتالظبب وزاء الاهخُاع اليظبي في أطهاز اليظبي في أطهاز اإلاىاد 

هرا الىىم مً اإلاىخجاث هدُجت للخٓدم الهلمي والخ٘ىىلىجي الري خٓٓخه هره الدٛو الطىانُت 

 اإلاظخىزدة اإلاظخخدمت إلهخاج الىخدة مً ألاولُتاإلاخٓدمت،مما طاندها نلى جخُُؼ وظبت اإلاىاد 

ل.الظلو الطىانُت

َالدًىن الخازحُت هي هدُجت  ،ألاخحرةلٓد جصاًدث أنباء الدًىن الخازحُت في الُترة : ادًنل لخارجي:ثااثا

ً اإلادَىناث،َتزاًد عجص الخظاب الجازي جترجب نلُه غسوزة لجىء الدولت الى  لتزاًد العجص في مىاٍش

ادة  ل هرا العجص،وجدُٓٔ َائؼ محزان الهملُاث السأطمالُت ًترجب نلُه ٍش الاْتراع الخازجي لخمٍى

ام ام اإلادًىهُت الخازحُت،وبالخبهُت جصداد أْز  اإلادًىهُت الخازحُت مما جترجب نليها التزاماث وأنباء أْز

ادة العجص في الخظاب الجازي ،هرا  ألامسواحبت الظداد بهد َترة شمىُت،  الري ًىه٘ع في النهاًت في ٍش

صداد  د ناهذ الدٛو الىامُت يحر البترولُت في ألامسٍو  هدُجت الزجُام أطهاز الُائدة نلى هره الٓسوع،ْو

 مً أشماث مالُت خادة هدُجت لتراٖم الدًىن الخازحُت مما ازس نلى العجص الجازي في ألاخحرة آلاوهت

ً مدَىناث مهكم الدٛو الىامُت . مىاٍش

ً مدَىناث هره الدٛو هى  مما طبٔ ًخطر  لىا أن الظبُل الى مىاحهت العجص اإلاتراٖم في مىاٍش

هت  ٔ الدولي له،وال شٚ ان الهالم الُىم ًمس بخًحراث طَس الاهخمام بالخطدًس واطتراجُجُاث الدظٍى

اث  د مً اإلاظإولُت ألامس الطىاعي للدٛو اإلاخخلُت ،وألاداء ؤلاهخاجحه٘ع جباًً مظخٍى  الري ًػُي اإلاٍص

ٔ الخازجي للدٛو الىامُت س الخطدًس ومُاهُم وأطالُب الدظٍى ل.نلى نملُت جؿٍى
ل
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ل

 بر مجلثنميةل افادر تللألامؤشر تلثنافضيتهالألا اعلملاتل اتيلثو جهها:ل املللل اثاني

لخدلُل ْدزة أي دولت مطدزة نلى مىاَظت ضادزاتها في ألاطىاّ الدولُت،البد مً ألاخر بهحن الانخباز 

ندة مإشساث حظىذ بخُُٓم الظلهت اإلاطدزة مً خُث دزحت اإلاىاَظت نلى اإلاظخىي الهالمي وبالخالي 

ت للدولت نلى اإلاظخىي الدولي،خُث ًجب أن ٌظبٔ ذلٚ  ت اإلاٙاهت الخطدًٍس  واضخت ئطتراجُجُتمهَس

ت َهالت،اغاَت الى جدلُل  ٔ بسامج جىمٍى لخىمُت الطادزاث مً خالٛ جخؿُؿها بشٙل حُد نً ؾٍس

.لالهٓباث التي جىاحه جىمُتها

 بر مجلثنميةل افادر ت: الررل ألاول

ئن جىمُت الطادزاث ال بد و أن جسج٘ص  مىر البداًت نلى ئطتراجُجُت واضخت و مخٙاملت و ئنداد بسامج  

لخىمُت الطادزاث جٙىن أداة هامت لخىمُت الطادزاث بدُث ًددد بسهامج ألاهداٍ السئِظُت لجهىد 

جىمُت الطادزاث ٖما ًددد ؤلاحساءاث الخىُُرًت لخدُٓٔ هره ألاهداٍ باإلغاَت ئلى جددًد مظإولُاث 

للٓؿام الخٙىمي و الٓؿام الهام و الٓؿاناث ألاخسي لخىُُر هره اإلاظإولُاث، و لهرا َان جددًد 

 :1بسامج جىمُت الطادزاث ًخؿلب ما ًلي

ٗامل للمىِْ الخطدًسي لٙل ْؿام و لٙل :ثدليصلموكفل افادر ت-1  و ذلٚ بأن ًخم ئحساء جدلُل 

ت و ذلٚ باليظبت لٙل مً  ضىانت بدُث ٌهؿي هرا  الخدلُل ضىزة واضخت لئلمٙاهُاث الخطدًٍس

ت في  ئمٙاهُاث ؤلاهخاج الٓائمت و الٓادزة نلى ئهخاج طلو للخطدًس و ٖرلٚ جددًد ؤلامٙاهُاث الاطدثماٍز

اإلاطاوو الجدًدة و التي ًمً٘ أن جيخج حصءا مً ئهخاحها للخطدًس، ٖرلٚ ًجب دزاطت ألاطىاّ  

ُت ٖما ًجسي جدلُل لٙل طّى مً هره ألاطىاّ  الخازحُت خاضت ألاطىاّ التي جٓدم جُػُالث حمٖس

ُت، أطهاز الطٍس  ُت ، الُٓىد يحر الجمٖس مً هاخُت اججاهاث الؿلب ، اإلاىاَظت ، السطىم الجمٖس

 .ألاحىبي و مىاَر الخىشَو للطادزاث

 و التي جٓىم نلى الاخخُاز و الاهخٓاء و يالبا ما جخػمً اخخُاز ندد مً :ثددًدل ألااوياتل اضلعية-2

الطىاناث أو أوحه  اليشاؽ التي جخؿلب مً الدولت زناًت خاضت و ذلٚ باخخُاز ندد مً الظلو يحر 

 .الخٓلُدًت للخطدًس و خاضت جلٚ التي جخمخو َيها بمحزة جىاَظُت

                                                 
 .325 - 324،التصدير و االسترياد علميا و عمليا ،دار النهضة العربية، القاهرة،ص  (1993)مصطفى حممود  1
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اث :ثددًدل ألااوياتل لجغر فية-3 ُٓت لىغو أولٍى  هرا ألامس ًخؿلب غسوزة ئنداد البدىر الدظٍى

اث الظلهُت ، و يهدٍ ئلى أن ًأخر اإلاىخج في خظابه أذواّ ألاطىاّ  حًساَُت للطادزاث في غىء ألاولٍى

 .الخازحُت و اخخُاحاتها و اطخهماالتها للظلهت و جىَحر الطُاهت للظلو الطىانُت التي جخؿلب ذلٚ

ل: و جخمثل َُما ًلي: نشملةلألال لخدماتل احفدًرية-5

:  و حشمل نلى: لحو فس .1

بُت و التي جٙىن نلى هُئت اطترحام لجصء مً غسائب ؤلاهخاج_  . خىاَص غٍس

ل دزاطاث الظّى و البدىر _  ً لخمٍى خىاَص مالُت و هي نبازة نً مظانداث مالُت جٓدم للمطدٍز

ُٓت  ل.الخ.... الدظٍى

ل بشسوؽ مىاطبت و ذلٚ مً خالٛ جىَحر مىازد مالُت :ثمويصل افادر ت-لأ  و ًخمثل في جىَحر الخمٍى

ل الخطدًسي ئلى  ، ٗاَُت أليساع الخطدًس بدُث جٙىن بأطهاز و شسوؽ جُػُلُت ٖما ًىطٍس الخمٍى

ل اليشاؽ الخازجي  للخجازة الخازحُت طىاء ْبل أو بهد الخطدًس  هىنحن مً اليشاؽ، َاألٛو هى جمٍى

ت حدًدة أو الخىطو في  ل  ألاحل إلوشاء مشسوناث جطدًٍس ل مخىطـ و ؾٍى والثاوي هى جىَحر جمٍى

 .اإلاشسوناث الٓائمت

 ئذ ال ًمً٘ اجخاذ ْسازاث دون جىَس ْدز مهحن مً اإلاهلىماث :إكامةلنظاملالمعلوماتل احجارية -ب 

وبالخالي ًجب أن ًىحد هكام مهلىماث ًٌري الخٙىمت و ْؿام ألانماٛ و هرا أطاس ي لىجاح أي 

ُٓت  طُاطت لخيشُـ الطادزاث بدُث  جىَس اإلاهلىماث ئمٙاهُت ؤلاهخاج اإلادلي و الُسص الدظٍى

 ئن اإلاىاَظت في الظّى الدولُت أدث ئلى الاججاه هدى :ثامييلثمويصل افادر ت .د.  باألطىاّ الخازحُت

د مً الدظهُالث في الدَو للمظخىزد ألاحىبي ئذ أضبدذ هره ألاخحرة أخد أهم نىاضس  ئنؿاء مٍص

ٔ الخازجي  ل.(الخطدًس  )الدظٍى

 ئذ تهخم دزاطاث الظّى باإلاهلىماث  الخاضت بالهسع :در صاتل اضوقلألال املدوثل اخضويلية -جـ

ت قسوٍ ؤلاهخاج و ئمٙاهُاث الخطدًس و جدلُل جلٚ ؤلامٙاهُاث و أهم اإلاشاٗل التي حهىْها و حجم  إلاهَس

ؤلاهخاج الخالي، في خحن أن اإلاهلىماث الخاضت بالؿلب جخخظ باججاهاث ألاطىاّ الخازحُت و الخالت 

 ٔ ... الخىاَظُت للظلهت و اإلاهلىماث نً اإلاظتهلٚ الخازجي مً خُث خطائظ و ؾبائو و ؾّس الدظٍى

ل.الخ

 و حشمل  ؤلانالم الري ٌهخبر وطُلت اجطاٛ بحن اإلاىخج : لخدماتل احنظيميةلألال اخضويليةل خرىل  .-د

ير ًمً٘ أن ًىحه ؤلانالم لٙل مً الظّى الداخلي و الظّى الخازجي  (اإلاظتهلٚ النهائي  )واإلاظخىزد 
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 ،ً َهلى اإلاظخىي الداخلي ًٙىن اهخمامه ببرهامج جىمُت الطادزاث مً خالٛ خلٔ الىعي لدي اإلاطدٍز

أما نلى اإلاظخىي الخازجي َُٙىن اهخمامه باإلاظتهلٚ و خطائظ الظلهت و الُىائد التي حهىد نلى 

اإلاظتهلٚ حساء اطخخدامها، باإلغاَت ئلى أهمُت الاشترإ في ألاطىاّ و اإلاهازع الدولُت و ذلٚ لخىمُت 

الطادزاث و َخذ أطىاّ حدًدة و البُو  اإلاباشس للمظتهل٘حن و دزاطت الظّى و اخخُاز الظلو إلاساد 

ٓها ل.حظٍى

 ئذ جٓدم في ألاوشؿت اإلاخخلُت مثل الخأمُىاث و اخخُاز وطائل اإلاىاضالث و : لخدماتلالاصخشارية.اـ

ً . جسجِب بهؼ خدماث الصخً أو جدظُنها و حظهُالث الخخٍص

. و َُما ًلي شٙل ًىضر بسامج جىمُت الطادزاث
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 بر مجلثنميةل افادر تل:ل(1)اشكصلركمل 
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 مؤشر تلثنافضيةل افادر ت: الررل اثاني

طٍى هخؿّس ئلى مجمىنت مً اإلاإشساث التي حهبر نلى مدي جىاَظُت الطادزاث في أي بلد أو ج٘خل 

اْخطادي في ألاطىاّ الدولُت و التي حهبر نلى دزحت اإلاظاهمت في الاْخطاد الهالمي و ذلٚ مً خالٛ ما 

ل:1ًلي

 :ألالثدضللكمالًلي:لأألاالل ايزةل انضبيةل اظاىرة

 
 :خُث أن

X:ُْمت الطادزاث . 

I:مإشس البلدل . 

K:مإشس الظلهت . 

T:مإشس ًُُد ئحمالي الُٓمت. 

W:مإشس وظبت ئلى الهالم .

ٗاهذ  ل. َهرا ٌهني وحىد محزة وظبُت قاهسة RCA  1َاذا 

 ٌهبر هرا اإلاإشس نً دزحت الخخطظ في ضىانت مهُىت :نضملةل احجارةلد خصلنلطل افناعة:لثانيا

بالخالي الٓدزة نلى اْخدام أطىاّ حدًدة هدُجت لهرا الخخطظ، و ًٓاض هرا اإلاإشس بدزحت الخجازة 

. باإلآازهت مو ئحمالي الخجازة في هُع الطىانت " 1" داخل ضىانت 

 :و هدظب ٖما ًلي -1

 
 :خُث أن

Xi. : الطىانت  )الطادزاث مً الظلهت ‹‹i.››  

Mi L :  (الطىانت  )الىازداث مً الظلهت  ‹‹i .›› 

: Xi – Mi ًمثل الخجازة بحن الطىاناث  .

(Xi + Mi):ُْمت الخجازة في هُع الطىانت. 

                                                 
1

 .19-18 ص  ،40العدد ،4الكويت،اجمللد ، للتخطيط العريب ادلعهد التنمية، جسر جملة ، اخلارجية التجارة مؤشرات ، ( 2005)العباس بلقاسم  
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(Xi + Mi) - Xi – Mi   : ٗل الخجازة ال جمثل جبادال بحن مخخلِ  )ُْمت الخجازة داخل هُع الطىانت

 .(الطىاناث 

0 = IIT : ندم وحىد ججازة داخل هُع الطىانت .

. ٖما ٌشحر هرا اإلاإشس ئلى دزحت جٓدم البلد اْخطادًا و جٓىُا

 :في هُع الطدد ًمً٘ خظاب اإلاإشس اإلاجمو ٖما ًلي 

ل
ل

 :نضملةلثركسل افادر ت :ثااثا

ٌهبر هرا اإلاإشس نً دزحت انخماد ضادزاث بلد مهحن نلى ندد مددود مً الظلو و جٓاض نادة وظبت  

ص الطادزاث بهدة مإشساث أهمها  :جٖس

 ل(Hirschman indexمؤشرلىوشمايلل)مؤشرل اتركسل.1

 :ًدظب ٖما ًلي

 
 :خُث أن 

Xi : ُْمت الطادزاث مً الظلهت ‹‹i.››  

X:ئحمالي الطادزاثل . 

I:ئحمالي ندد الظلو اإلامً٘ جطدًسها  .

ٗان  :َاذا 

 . َان هىإ جىىم ٖبحر في ندد الظلو اإلاطدزةل:Hل=ل0

حز ٖبحر نلى ندد ٖبحر مً الظلو اإلاطدزةل:Hل=ل1  . َان هىإ جٖس

 هى الاهدساٍ اإلاؿلٔ لىطِب طلو الٓؿس نً الهُٙل الهالمي و هى ل:1 احنويعلل(مؤشرلل)معامصل.ل2

: ًتراوح بحن الطُس و الىاخد و ٌهبر نىه ٖما ًلي

                                                 
،قياس التبعية االقتصادية للوطن العريب و تأثرياهتا اجليوبوليتيكية احملتملة،مركز الدراسات الوحدة العربية،يروت، (1998)حممد أزهر سعيد السماك  1

  193ص
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 :خُث أن 

ل
hij: خطت الظلهت  ‹‹i ››  مً حملت ضادزاث البلد ‹‹j.›› 

Hi: خطت الظلهت  ‹‹i ›› ل.مً حملت ضادزاث الهالم

 ل:(جيلل احمامل)مؤشرل احو فمل احجاريل:لر بعا

 )مو الهُٙل الظلعي لىازداث دولت  ‹‹ i›› ًِٓع هرا اإلاإشس دزحت الهُٙل الظلعي لطادزاث دولت مهُىت 

،و هىإ الهدًد مً اإلاإشساث اإلاظخخدمت لُٓاض دزحت الخىأَ بحن ‹‹j›› أخسي  (أو مجمىنت دٛو 

 :ضادزاث بلد و وازداث بلد آخس منها هرٖس

 cosine index:لمؤشرلجيلل احمام.ل1

دظب ٖما ًلي  :ٍو

 
 :خُث أن

Xik:ضادزاث الٓؿس ل  ‹‹i ››  مً الظلهت ‹‹K. ››  

Mjk:  وازداث الٓؿس ‹‹j ›› مً الظلهت ‹‹K . ›› 

ٗان  :َاذا 

0 = cosine : َهرا ًدٛ نلى ندم جىأَ ضادزاث بلد ما مو وازداث البلد آلاخس. 

 . َهرا ًدٛ نلى جىأَ ضادزاث بلد ما مو وازداث البلد آلاخس:cosine=ل 1

 : لحفةلفيل اضوقل.ل2

 : و ٌهبر ننها ٖما ًلي

 
 :خُث أن

Xij: ضادزاث البلد  ‹‹j ›› مً الظلهت ‹‹i.››  

Mi
k

j: وازداث الظّى ‹‹k ›› مً الظلهت ‹‹i ››  مً البلد ‹‹j.››  
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ƩfMi
k

j: ئحمالي وازداث الظّى ‹‹k ›› مً الظلهت ‹‹i.›› ل

  اعلملاتل اتيلثو جهل افادر تلالدألاول انامية: الررل اثااح

ًىضر لىا الخدلُل الظابٔ أن الاججاه ئلى الخطيُو أضبذ غسوزة خخمُت ٖسد َهل ؾبُعي لآلزاز 

الظلبُت التي جمخػذ نً جخطظ نددا مً الدٛو الىامُت في ئهخاج وجطدًس اإلاىاد ألاولُت،مهنى ذلٚ 

ٔ الخخمي لبلىى أهداٍ الخىمُت الاْخطادًت التي  أن الاججاه ئلى جىمُت الطادزاث الطىانُت أضبذ الؿٍس

ع ٗاٛز ماٖز أن الخطيُو هى حىهس نملُت الخىمُت الاْخطادًت وأن الدٛو الىامُت جسي الدٛو "ْاٛ ننها 

. اإلاخٓدمت ضىزة اإلاظخٓبل

وفي الشأن ًمً٘ أن هٓظم الهٓباث التي جىاحه الطادزاث الطىانُت ئلى ْظمحن َسنُحن، ًخجه الٓظم 

ألاٛو ئلى جدلُل الهٓباث التي جىاحه الطادزاث الطىانُت مً حاهب الؿلب، في خحن ًخهسع الٓظم 

ُما ًلي جدلُال  الثاوي ئلى ؾائُت الهٓباث التي جىاحه الطادزاث الطىانُت مً حاهب الهسع ، َو

 :مخخطسا لهره الهٓباث

جىٓظم الهٓباث التي جىاحه الطادزاث :1 اعلملاتل اتيلثو جهل افادر تلمنلجانلل امللل-ل1

حشحر اإلاجمىنت ألاولى ئلى الهٓباث الخمائُت : الطىانُت للدٛو الىامُت مً حاهب الؿلب ئلى مجمىنخحن

ُُت ، وما ًسجبـ بها مً آزاز ٖبحرة في دزحت جدَٔ  ُُت أو يحر حهٍس ٗاهذ حهٍس بٙاَت أشٙالها طىاء 

الطادزاث الطىانُت مً الدٛو الىامُت ئلى الدٛو اإلاخٓدمت، أما اإلاجمىنت الثاهُت َخخخظ ببُان 

جددًاث اإلاىاَظت الخازحُت التي جىاحهها الطادزاث الطىانُت للدٛو الىامُت نىد مداولتها دخٛى 

. ألاطىاّ الهاإلاُت

ت التي جىاحه الطادزاث الطىانُت للدٛو الىامُت نىد دخىلها أطىاّ الدٛو  َباليظبت للخماًت الخجاٍز

ُُت للدٛو اإلاخٓدمت ًخخظ بمجمىنت مً الخطائظ حشٙل في  اإلاخٓدمت، هجد ان هُٙل الخماًت الخهٍس

مجمىنها نٓباث جدٛى دون همى الطادزاث الطىانُت للدٛو الىامُت في أطىاّ هره الدٛو اإلاخٓدمت 

خاضت في الُتراث التي طبٓذ حهىد مىكمت ألامم اإلاخددة للخجازة والخىمُت الاه٘خاد للخخُُِ مً وؾأة 

ُت،  هره الطىز الخمائُت مً خالٛ ئجبام الدٛو اإلاخٓدمت لُ٘سة الىكام اإلاهمم للخُػُالث الجمٖس

ُت الاطمُت : لأألاال:وجخلخظ أهم الخطائظ الخمائُت في زالر خطائظ أطاطُت ازجُام مهدالث الخهٍس

ُت التي جُسع نلى الىازداث مً دٛو أخسي،  نلى الىازداث مً الدٛو الىامُت مٓازهت بمهدالث الخهٍس

                                                 
: أنظر يف هذا اخلصوص 1
،احلماية يف الدول ادلتقدمة وأثارها على الصادرات الصناعية يف الدول االخذة يف النمو مع دراسة خاصة لالقتصاد (1991)عمر حممد عثمان صقر 2

 .105-101ادلصري،اطروحة دكتوراه غري منشورة،كلية التجارة وادارة االعمال،جامعة حلوان،مصر،ص 
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ُاث الدٛو اإلاخٓدمت غد الىازداث الطىانُت مً الدٛو الىامُت هخبر ذلٚ جدحزا في هُٙل حهٍس : لثانيا.َو

جصاًد مهدالث الخماًت الُهلُت نً الاطمُت باليظبت للىازداث مً الظلو الطىانُت للدٛو الىامُت، مو 

مالخكت أن الخماًت اإلاُسوغت نلى الظلو اإلاظخىزدة مً الدٛو الىامُت جٙىن أنلى مً مثُالتها 

ُي، خُث جىحه هصنت واضخت في هُٙل : ثااثا. اإلاظخىزدة مً الدٛو اإلاخٓدمت ألاخسي  الخطاند الخهٍس

ُي  هني الخطاند الخهٍس ُت للدٛو اإلاخٓدمت هدى الخطاند بازجُام دزحاث الخطيُو للمىخجاث، َو الخهٍس

بازجُام دزحاث الخطيُو نلى وحىد جدحز غد ضادزاث الدٛو الىامُت مً الظلو اإلاطىهت،اما في مجاٛ 

ُُت وهي نبازة نً اإلامازطاث التي اجبهتها الدٛو اإلاخٓدمت في شٙل جؿبُٔ هكم ٖمُت  الخماًت يحر الخهٍس

ذ اضؿالخا بالخماًت الجدًدة،ومما طبٔ ًم٘ىىا الٓٛى أن ضادزاث  ت وصخُت للخماًت نَس وئداٍز

ُُت بجاهب الُٓىد  الدٛو الىامُت ئلى الدٛو اإلاخٓدمت ْد خػهذ للهدًد مً الُٓىد يحر الخهٍس

ُُت ، مما أدي ئلى اهخُاع مهدالث همى الطادزاث الطىانُت للدٛو الىامُت . الخهٍس

أما اإلاجمىنت الثاهُت مً الهٓباث اإلاخهلٓت بجاهب الؿلب، َانها جخهلٔ في اإلآام ألاٛو بالخددًاث التي 

جُسغها اإلاىاَظت الخازحُت والتي حهاوي منها الطادزاث الطىانُت للدٛو الىامُت نىد مداولتها الىلىج في 

أطىاّ الدٛو اإلاخٓدمت والتي جػهها في مىِْ يحر مخٙافئ، خُث جأحي خؿىزة اإلاىاَظت مً ندم 

الخٙاَإ في ألاطىاّ الهاإلاُت بحن اإلاىخجاث الطىانُت للدٛو الىامُت واإلاىخجاث اإلامازلت للدٛو اإلاخٓدمت في 

ُُت  حاهبي الظهس والجىدة، وفي واْو ألامس هالخل أن الاججاه الهالمي هدى خُؼ أو ئلًاء الُٓىد الخهٍس

ًسجبـ بازجُام دزحت اإلاىاَظت الخازحُت خُث أضبذ اإلاجاٛ أوطو لخىاَع اإلاىخجاث طىاء في الظّى 

ظىد مبدأ البٓاء لؤلضلر، أي أن الظّى لً ًٓبل ئال مظخىي مهحن مً الُ٘اءة  اإلادلي أو الخازجي َو

والجىدة والظهس الخىاَس ي، وبالخالي َهىطس اإلاىاَظت الخازحُت اضبذ ًمثل ئخدي الهٓباث الهامت أمام 

الطادزاث الطىانُت للدٛو الىامُت، وهدُجت للخؿىزاث الاْخطادًت الهاإلاُت الجدًدة أضبدذ اإلاىاَظت 

الخازحُت جمثل نائٓا أٖبر أمام ضادزاث الدٛو الىامُت، وأضبذ لصاما نلى هره الدٛو الخطدي لهره 

ُاءة نالُت وطهس جىاَس ي ختى حظخؿُو الىُاذ  اإلاىاَظت مً خالٛ جٓدًم مىخجاث جخمحز بجىدة ٖو

لؤلطىاّ الهاإلاُت،ولِع أدٛ نلى ذلٚ مً ججسبت دٛو حىىب شّس آطُا خدًثت الههد بالخطيُو والتي 

اطخؿانذ الخسوج بمىخجاتها الطىانُت ئلى ألاطىاّ الهاإلاُت ومىاحهت اإلاىاَظت في جلٚ ألاطىاّ مً 

 .خالٛ جٓدًم مىخجاث مسجُهت الجىدة مىخُػت الخٙلُت

حهاوي الدٛو الىامُت مً مجمىنت مً الهٓباث : اعلملاتل اتيلثو جهل افادر تلمنلجانلل اعرض-ل2

الخاضت بدىمُت ضادزاتها الطىانُت مً حاهب الهسع ، وجسجبـ هره الهٓباث باإلاىاضُاث الُىُت 
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اث الخٙلُت، والجىدة، والظهس، ونلى يساز ما اجبهىاه مً ْبل َاهه ًمً٘ جٓظُم هره  لئلهخاج، ومظخٍى

: الهٓباث ئلى ندد مً اإلاجمىناث الُسنُت الخالُت

. هُٙل ؤلاهخاج الطىاعي -

. الخبهُت الخ٘ىىلىحُت -

. الظُاطاث وؤلاحساءاث الخاضت بالطادزاث -

ٔ الدولي - ل.أوشؿت الدظٍى

 ثجاربلدألاايةلفيلمجاولثنميةل افادر تل افناعية: املللل اثااح

خٓٓذ بهؼ الدٛو اهخهاشا اْخطادًا ملخىقا مً خالٛ جدُٓٔ الىمى الاْخطادي وشٍادة ضادزاتها 

ٔ انخمادها نلى ههج الخطيُو والخىحه هدى الخطدًس،وطٍى وظخهسع َُماًلي أهم  الطىانُت نً ؾٍس

ل. هره الخجازب

 :1ثجربةلكوريال لجنوبية: الررل ألاول

، 2005 وختى نام 1948ًخطر مً جدزج ججسبت الخطيُو لٙىزٍت الجىىبُت مىر اطخٓاللها في نام 

أن خؿىؽ الخىمُت بدأث في الخدٛى مً ئطتراجُجُت ؤلاخالٛ مدل الىازداث في الخمظُيُاث مً الٓسن 

ً ئلى الخطيُو مً احل الخطدًس في الظخِىُاث مً هُع الٓسن، خُث أهه في أواخس  الهشٍس

ٗاهذ جخلٓى ما ُْمخه  ت نلى انخباز أنها  ٗاهذ أخد أَٓس الدٛو ألاطٍُى مً هاججها % 10الخمظُيُاث 

ٗاهذ مّدخساتها اإلادلُت جمثل مً  مً الىاجج % 03ئلى % 02اإلادلي ؤلاحمالي في شٙل مظانداث، بِىما 

ٗان  و، و ٗان لديها طهس ضٍس مٓىم بأنلى مً ُْمخه ومهدٛ جطخم نالي وطَس الٓىمي ؤلاحمالي، ٖما 

.  مهدٛ الىمى الاْخطادي َيها مخىاغها

ونلى السيم مً الُسص التي أجُدذ إلنادة البىاء بهد اهتهاء الخسب الٙىزٍت والدجم اإلالخىف مً 

ٗاهذ الطادزاث بها أْل مً  ٗان طِئا للًاًت َٓد  ُ٘ت، ئال أن خاٛ محزان اإلادَىناث  اإلاظانداث ألامٍس

ٗاهذ نبازة نً مىاد خام، % 88هطِ الىازداث، شد نلى ذلٚ أن ما ًٓازب  مً هره الطادزاث 

 خُث ْامذ الخٙىمت الٙىزٍت الجىىبُت بهمل خُؼ ٖبحر في ُْمت 1960وحًحرث الطىزة في طىت 

ً مو مىدهم ئنُاءاث أو اطخثىاءاث  نملتها الىؾىُت، باإلغاَت ئلى جىَحر الائخمان الخُػُلي للمطدٍز

مً السطىم نلى الىازداث مً اإلاىاد الخام والظلو السأطمالُت، ٖما بدأث في وغو هكم لخىاَص 

                                                 
1

 .http..//ar.wikipedia.org:       التايل االنرتنت موقع يف احلرة، ادلوسوعة ويكيبيديا، العادلي، االقتصادية النمور نادي  
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جُا نىدما بدأث الطادزاث في الاهؿالّ، وبمسوز الىْذ شادث أهمُت طهس  ادتها جدٍز الخطدًس مو ٍش

مً الىاجج % 03الطٍس ٖأخد الهىامل اإلادُصة لخدَٓاث الطادزاث، وبدأث الطادزاث في الىمى مً 

، وحاوش اإلاهدٛ 1975-1973في اإلاخىطـ بحن طىتي % 23 ئلى 1962-1960اإلادلي ؤلاحمالي بحن طىتي 

ٗاهذ مٙىهاث الطادزاث آهرإ ٖثُُت الهمل وهي %40الظىىي لىمى الطادزاث في اإلاخىطـ  ، و

ً بدأث مهازاث الهمالت في  اإلايظىحاث واإلاالبع وألاخرًت، ومو نهاًت الظخِىُاث مً الٓسن الهشٍس

ادة السأطماٛ اإلاخاح لٙل نامل،  ادة مشحرة ئلى ٍش ً السأطمالي في الٍص الكهىز وبدأث مهدالث الخٍٙى

وبدأث ضادزاث الال٘تروهُاث جدخل مٙاهت متزاًدة في مٙىهاث الطادزاث الطىانُت، ومو بداًت 

الظبهُىاث مً هُع الٓسن بدأث بهؼ اإلاٙىهاث الجدًدة للطادزاث مثل اإلااُٖىاث وآالث الىٓل في 

الدخٛى ئلى ْائمت الطادزاث، وبدأ الخدٛى هدى ألاوشؿت ألاْل ٖثاَت في نىطس الهمل، خُث شاد 

 أضبذ واضخا أن الىمى 1966، ومو نهاًت طىت (اطخخدمذ بأٖملها)اطخخدام ْىة الهمل اإلاىحىدة 

الاْخطادي لٙىزٍا الجىىبُت طٍى ًٙىن أٖثر مما هى مخىْو ئذا جم جىقُِ مدخساث حدًدة في 

اطدثمازاث حدًدة، ومً زم بدأث في الاْتراع مً الخازج و بدأث في الظماح لالطدثماز ألاحىبي 

 ٛ  .الخاص بالدخى

د  ئلى 1961 أدث الخىاَص الظىُْت و الدنم الظُاس ي الري ْدمخه الخٙىمت الٙىزٍت مىر طىت ْو

د نلى % 28همى ٖبحر في الطادزاث وضل ئلى  ا، ولُترة جٍص  وختى طىت 1960 طىت مىر طىت 35طىٍى

ا في اإلاخىطـ وهى أنلى % 08، وفي هُع الُترة هما مخىطـ الدخل للُسد الٙىزي بدىالي 1966 طىٍى

مً الىمى في ؤلاهخاج الٓىمي خالٛ % 40مهدالث الىمى في الهالم، وؾبٓا لبهؼ الخٓدًساث ٌهصي خىالي 

ت اإلاباشسة وآلازاز يحر 1975-1955الُترة   للطادزاث، مو ألاخر بهحن الانخباز أزس الطىاناث الخطدًٍس

ً نلى اإلادخالث، وبدأث الطادزاث  ادة ؾلب اإلاطدٍز اإلاباشسة للطىاناث ألاخسي التي اهخهشذ هدُجت ٍش

خالٛ % 28 ئلى مهدٛ 1962-1960مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي خالٛ الُترة % 03في الىمى بمهدٛ ًٓدز 

، ئلى أن بلٌ حجم الخبادٛ الخجازي 1995-1976خالٛ الُترة % 30 زم ئلى أٖثر مً 1975-1973الُترة 

ادة مٓدازها 264 خىالي 1995الٙىزي الجىىبي في نهاًت طىت  نً الظىت الظابٓت، % 31 ملُاز دوالز بٍص

ت في طىتي 2002زم ناودث اهخهاشها بهد طىت  -1997 بهد أن ججاوشث أخدار ألاشمت اإلاالُت آلاطٍُى

، وانخمدث ٗىزٍا الجىىبُت لخدُٓٔ هره الؿُسة ٗلُا نلى ْؿام الطىانت، خُث همذ خطخه 1998

ً، % 80ئلى خىالي % 17في الطادزاث مً  (الٓؿام الطىاعي) في مىخطِ الظبهُىاث مً الٓسن الهشٍس

و والخًُحر  و بالخىَى وئلى أٖثر مً ذلٚ في مىخطِ الدظهُىاث مً هُع الٓسن، واْترن الىمى الظَس
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ٗاهذ خطتها  الهُ٘لي، وهمذ حمُو الٓؿاناث الطىانُت بظسنت، وهمذ ضىاناث الظلو ؤلاهخاحُت التي 

% 40في مىخطِ الظبهُىاث وئلى أٖثر مً % 39ئلى % 15مً الُٓمت اإلاػاَت في بداًت الظخِىاث خىالي 

في الدظهُىاث مً هُع الٓسن مشحرة ئلى الخىىم الطىاعي، ونلى السيم مً أن مهكم الطادزاث في 

ٗاهذ ضىاناث ٖثُُت الهمل وبخاضت ضادزاث اإلاالبع واإلايظىحاث وألاخرًت، ئال أنها  بداًت الىمى 

اطخؿانذ مو خلٛى مىخطِ الظبهُىاث جطدًس ألىاح الطلب واإلااُٖىاث ال٘هسبائُت والظًُ 

وخدماث البىاء، زم دخلذ نالم الال٘تروهُاث في الثماهُيُاث زم زىزة الاجطاٛ في الدظهُيُاث مً 

. الٓسن اإلااض ي

ُت  مً٘ ذٖس أهم ؤلاحساءاث وألاطع الاْخطادًت التي انخمدث نليها ٗىزٍا الجىىبُت لتْر ٍو

: 1 َُما ًليالظخِىُاثضادزاتها في 

 بُت . ئنادة هُٙلت ؤلادازة الػٍس

  هُت لدصجُو الاطدثماز و مهدالث الُائدة نلى الىدائو البىُ٘ت، ووغو جىكُماث ومٓاًِع حشَس َز

. ألاحىبي

 ئجبام شسوؽ مسهت للٓسع .

 بُت نلى وازداث الخجهحزاث اإلاظخخدمت في ضىانت اإلاىخجاث اإلاىحهت للخطدًس . مىذ جخُُػاث غٍس

 ُت . خلٔ مىؿٓت خسة، و جبظُـ ؤلاحساءاث الجمٖس

ٗاهذ الاهؿالْت، َُما بهد جم ئجبام اإلآاًِع الخالُت في طُاطت  هرا نً طىىاث الظخِىُاث خُث 

ُت الطادزاث :  2جْس

 ُت نلى وازداث اإلاىاد ألاولُت وطلو الخجهحز . ؤلانُاء مً الخّٓى الجمٖس

 ًمىذ مهدالث َائدة جُػُلُت للمطدٍز .

 ت الىاججت نً نملُت الخطدًس بت نلى ألازباح الطىانُت والخجاٍز . جخُُؼ الػٍس

 وغو مٓاًِع خاضت حظمذ باهخالٕ مدظازم لدصجُو نملُت ؤلاهخاج .

 ًبُت للمطدٍز ؼ بهؼ الاْخؿاناث الػٍس . حهٍى

 ل الطادزاث ل.  ئناهاث َُما ًخظ جمٍى

 :1ثجربةلثاًو ي:ل الررل اثاني

                                                 
1   

Centre du commerce international, Les succès de la république de Corée en matière d’exportation (1961-

1982), CNUCED, Genève, 1984, p 10.      
2
  Centre du Commerce International, Op.cit, p27.   
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 الخطيُو في جاًىان ًدشابه جماما مو هكحره في ٗىزٍا الجىىبُت، خُث انخمدث ضىاناتهما همـئن 

بطىزة أٖبر نلى الاطدثمازاث ألاحىبُت اإلاباشسة، ٖما نٍس الٓؿام الخٙىمي هطِب أٖبر مً اإلاشسوناث 

لُت، ومىر مىخطِ الظخِىُاث جىحهذ جاًىان مً ئطتراجُجُت  الطًحرة واإلاخىطؿت في الطىاناث الخدٍى

د همذ الطىاناث الخاًىاهُت  ئخالٛ مدل الىازداث ئلى ئطتراجُجُت الخطيُو مً أحل الخطدًس، ْو

وجؿىزث وأضبدذ ْادزة نلى اإلاىاَظت في ألاطىاّ الدولُت، ئلى حاهب جلبُتها للؿلب اإلادلي، ونملذ 

نلى حصجُو ئْامت ضىاناث أٖثر حهُٓدا، مثل ضىاناث الطلب والبتروُٖمُاء وماُٖىاث جطيُو آلاالث 

ت باجبام طلظلت مً  واإلاهداث ؤلال٘تروهُت، ولٓد بدأث الخٙىمت الخاًىاهُت في جؿبُٔ طُاطتها الخىمٍى

: 2ؤلاضالخاث منها

 خُؼ ُْمت الهملت .

  1958جىخُد أطهاز الطٍس في طىت .

 ئلًاء الُٓىد نلى الىازداث .

 حهدًل الظُاطت الىٓدًت .

 ئوشاء مىاؾٔ خسة للخطدًس .

ٗان مً هدُجت هره ؤلاحساءاث أن اهخُؼ مهدٛ الخطخم ئلى أْل مً  ا خالٛ % 02و طىٍى

ادة ملخىقت في الطادزاث وفي مهدٛ  د جبو هره ؤلاضالخاث ٍش ً، ْو الخمظُيُاث مً الٓسن الهشٍس

، بِىما شٙلذ 1958مً الدخل الٓىمي طىت % 12.2الىمى الاْخطادي، خُث شٙلذ الطادزاث 

مً الدخل الٓىمي % 19.6مً الدخل الٓىمي، وازجُهذ الطادزاث ئلى % 20الىازداث في هُع الظىت 

و في الطادزاث، وخالٛ 1969، وفي طىت 1965طىت   حظاوث الطادزاث مو الىازداث هدُجت للىمى الظَس

ً أمً٘ مػانُت الطادزاث الخاًىاهُت خمظت أغهاٍ، بِىما  نٓد الظخِىُاث مً الٓسن الهشٍس

ادة  ازجُهذ الىازداث بأزبهت أغهاٍ وهمذ الطادزاث لخدل مدل اإلاظانداث ألاحىبُت والظماح بٍص

ٗان الاْخطاد ًدخاحها في الهملُت ؤلاهخاحُت  ت خُث  ٗاهذ هره ألاخحرة غسوٍز ٖبحرة في الىازداث، و

د جٙىهذ ْائمت الطادزاث ألاولُت لخاًىان مً اإلاىاد الًرائُت اإلاطىهت واإلاىاد اإلاشابهت،  بدزحت ٖبحرة، ْو

د جىطهذ ْائمت الطادزاث لدشمل اإلاالبع واإلايظىحاث واإلااُٖىاث ال٘هسبائُت ويحرها مً  ْو
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ادة  ادة الطادزاث والدخل الخُٓٓي بٍص ما خدر في خالت ٗىزٍا الجىىبُت ازجبؿذ ٍش الطىاناث، ٖو

 .مهدالث الخىقُِ وألاحىز الخُُٓٓت

 الهمىم َٓد قهسث الظُاطاث اإلاىخهجت مشابهت في مهكم أدواتها لظُاطاث ٗىزٍا الجىىبُت، ونلى

حز نلى حصجُو  خُث اطتهدَذ الظُاطاث الخٙىمُت حصجُو الطادزاث نمىما باإلغاَت ئلى التٖر

دمذ الخىاَص بأشٙاٛ ندًدة ولطىز ندًدة مً ألاوشؿت  جطدًس مجمىنت مهُىت مً الظلو، ْو

الاْخطادًت، ونلى اله٘ع مً ٗىزٍا الجىىبُت َٓد بدأث جاًىان مب٘سا في حصجُو زأض اإلااٛ والاطدثماز 

ٗاهذ حهخبر الاطدثماز ألاحىبي أخد  ً ألاحاهب، خُث  ألاحىبي، وخاولذ خلٔ بِئت حرابت للمظدثمٍس

ل.                         اإلاطادز الهامت للخىمُت الاْخطادًت

 :1ثجربةلىونغلكونغ : الررل اثااح

لت مىازدها الؿبُهُت واإلاائُت، اطخؿانذ هىوٌ ٗىوٌ أن جدٓٔ جىمُت بالسيم  مً ْلت مظاختها ْو

ٖبحرة في اليشاؽ الطىاعي والخجازي والظُاحي واإلاطسفي، وهرا بُػل جىحهها هدى الخازج وئجبانها 

لظُاطت الخطدًس، مما طمذ لطادزاتها أن جبلٌ مهدالث ناإلاُت، وأن ججد لىُظا مٙاهت مدترمت في 

د اوه٘ع هرا الىغو نلى مظخىي مهِشت ألاَساد، وهرا هدُجت الدوز الري لهبخه  الخجازة الهاإلاُت ْو

الخٙىمت في جىَحر الكسوٍ اإلاالئمت للٓؿام الخاص وجىَحر البيُت ألاطاطُت التي حصجو نلى الىمى 

ادة الٓدزاث الخ٘ىىلىحُت في الطىانت، والتي  الاْخطادي، واجخرث الخٙىمت مجمىنت مً ؤلاحساءاث لٍص

: مً أهمها

 ت جداٛو الظلو والخدماث . خٍس

 ابت نلى الطٍس ألاحىبي . ندم وحىد الْس

 جخُُؼ مهدالث الػسائب .

 جىَحر الخدماث اإلاالُت والُىُت بطىزة ٖبحرة. 

 للمػآًت التي واحهتها الطادزاث الخٓلُدًت في ألاطىاّ ألاحىبُت مً حساء هكام الخطظ وهكسا

ادة في جٙالُِ الهمل، مما أدي ئلى الخٓلُل مً الٓدزة الخىاَظُت للطادزاث، أخرث  واججاه الٍص

حز نلى اإلاىخجاث نالُت الجىدة والال٘تروهُاث، وللخُاف نلى مٙاهت اإلاىخجاث  الطىانت جخىحه هدى التٖر

الخٓلُدًت في ألاطىاّ ألاحىبُت جم اللجىء للُد الهاملت السخُطت مً الطحن، ٖما جم ئْامت مساٖص 
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ا وخاضت في ضىانت ؤلال٘تروهُٚ وجىَحر زأض اإلااٛ وهٓل  ب، ٖما لهب الاطدثماز ألاحىبي دوزا خٍُى للخدٍز

ل.الخ٘ىىلىحُا

 :1ثجربةلصنغافورة:ل الررل ار بع

د زخبذ طىًاَىزة بسأض اإلااٛ  و لظىًاَىزة، ْو ٌهخبر الخىحه الخطدًسي هى أطاض الىمى الظَس

س البتروٛ)ألاحىبي وحهخبر مهكم الطىاناث بها مً هىم الطىاناث ٖثُُت زأض اإلااٛ  ، (مثل ضىانت جٍ٘س

ونلى السيم مً هجاح طىًاَىزة في جىمُت طُاطت الخطيُو بها ئال أنها بدأث مً طُاطت ؤلاخالٛ مدل 

ت ال جيخج  ٗان الاهخمام السئِس ي أن الشٖس ً، و الىازداث مو خلٛى مىخطِ الظخِىُاث مً الٓسن الهشٍس

، هدُجت لرلٚ قلذ مشٙلت البؿالت في طىًاَىزة لهدة طىىاث بهد 1965ئال للظّى اإلادلي ختى طىت 

الاطخٓالٛ، ًػاٍ ئلى ذلٚ ألازس الظيئ لظُاطت ؤلاخالٛ مدل الىازداث نلى الطادزاث والتي طاهمذ 

 بدأث طىًاَىزة في جبني ئطتراجُجُت الخطيُو 1967في جُاْم العجص في محزان اإلادَىناث، وفي طىت 

ت إلاجمىنت طُاطاث الخىمُت  ذاث الخىحه الخطدًسي، هرا ما اوه٘ع في ئخدار الخًُحراث الجرٍز

الاْخطادًت، ولٓد شجو الهُٙل الجدًد لظُاطاث الخىمُت الاْخطادًت نلى ئْامت مجمىنت مً 

الخجهحزاث الطىانُت الجدًدة والتي تهدٍ حمُهها لتروٍج الطادزاث، وهدُجت الهخُاع مهدالث 

ُاءة وطائل الىٓل والخىحه الخجازي الخازجي الجدًد  ألاحىز مو اإلاىْو الاطتراجُجي للدولت في آطُا ٖو

ٗاث مخهددة الجيظُاث  صا لجرب الشس ٗاهذ ٗلها نىامل حهلذ مً طىًاَىزة مٖس وهُٙل الاطدثماز، 

والتي بدأث في الخىطو ودخٛى هره اإلاىؿٓت، ولخدُٓٔ هدٍ خلٔ الىقائِ الجدًدة جم جٓدًم ندد 

 في قل ْاهىن جىطُو الخىاَص الاْخطادًت، منها نلى طبُل اإلاثاٛ خُؼ 1967مً الخىاَص طىت 

- مهدالث الػسائب نلى الدخٛى الىاججت نً ألاوشؿت الطىانُت اإلاىحهت للخطدًس، هره الظُاطاث 

و في الىكام الخجازي  باإلغاَت ئلى ندد آخس مً الهىامل اإلاظخٓلت والتي ٌهخبر مً أهمها الخىطو الظَس

ت ألاخسي  ًمً٘ - الدولي خالٛ جلٚ الُترة وئنادة جخطُظ مطاوو الًٛص واليظُج مً الدٛو ألاطٍُى

ادة الاطدثماز الطىاعي ال٘لي خالٛ الُترة اإلامخدة بحن  الىكس ئليها نلى أنها أخد ألاطباب التي أدث ئلى ٍش

د اطخُادث ْؿاناث الخدماث الطىانُت واإلاالُت مً 2.3 نً 1973-1968طىتي   ملُاز دوالز، ْو

س  ٗان هىإ جىطو في الال٘تروهُاث، جٍ٘س ادة في الاطدثماز ألاحىبي، وداخل ألاوشؿت الطىانُت  الٍص

البتروٛ، ْؿو يُاز الظًُ، ْؿاناث اإلايظىحاث، وهى ألامس الري طاند نلى اطدُهاب ندد ٖبحر مً 

 .الٓىي الهاملت اإلاىحىدة
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ُما ٙي ـ آلاطُىي دوز ٖبحر في ئوشاء َو ٗان إلْامت البىٚ ألامٍس  ًخهلٔ بالخدماث اإلاالُت َٓد 

لُت الدولُت للهمل في طّى الدوالز آلاطُىي، والري ًمحز اإلاسخلت ألاولى  مجمىنت مً الدظهُالث الخمٍى

ص مالي دولي زئِس ي، أما الىجاح الري خٓٓخه  و في هرا الظّى هى قهىز طىًاَىزة ٖمٖس مً الىمى الظَس

هت في الاطدثماز ألاحىبي  ادة الظَس طىًاَىزة في اإلاسخلت الثاهُت للخىمُت َُمً٘ أن ٌهصي لِع للٍص

والطادزاث َٓـ، ولً٘ أًػا للىمى الخاد في الخىقُِ الري أدي ئلى جدٛى طىًاَىزة مً اْخطاد 

ل.         ًخمخو بُائؼ نمالت مىخُػت ألاحس ئلى اْخطاد ً٘خل بالهمالت اإلاسجُهت ألاحس

 :1ثجربةلأندألانيضيا:ل الررل لخامط

 اطخؿانذ الخٙىمت ألاهدوهِظُت أن جُ٘ل اطخٓساز الظُاطت الاْخطادًت َهملذ 1966في طىت 

، واهخمذ باضالح البيُت ألاطاطُت وشٍادة مهدالث %639أوال نلى خُؼ مهدٛ الخطخم الري بلٌ 

د اهخهجذ أهدوهِظُا في جدُٓٔ أهداَها طُاطت  الطادزاث مو جىَحر ما ًُ٘ي لالطتهالٕ اإلادلي، ْو

ص نلى الخىحه الاْخطادي يحر اإلاباشس، خُث ْامذ الدولت بخىحُه اْخطادها مً خالٛ  اْخطادًت جٖس

د جػمىذ خؿـ  مإطظاتها الهامت مو ئنؿاء الٓؿام الخاص والاطدثماز ألاحىبي ياًت اهخمامها، ْو

الخٙىمت ئضالح حمُو الٓؿاناث التي مً شأنها جىمُت الاْخطاد ألاهدوهِس ي، خاضت ْؿام الخهدًً 

د  ىه مً الُٓام بدوزه نلى أٖمل وحه، ْو ِ
ّ
والصزانت، ٖما أولذ الٓؿام اإلاطسفي أهمُت ٖبحرة ختى جم٘

خالٛ % 13.6شادث الطادزاث ألاهدوهِظُت بمهدالث مخػانُت خُث ازجُهذ بمهدٛ همى طىىي بلٌ 

د خملذ ْائمت الطادزاث ألاهدوهِظُت مجمىنت مخىىنت مً 1993-1987الُترة اإلامخدة بحن طىتي  ، ْو

اإلاىخجاث ئذ حهخبر أهدوهِظُا اإلاىزد السئِس ي لبهؼ الظلو مثل الٓطدًس، اإلاؿاؽ، الًاش الؿبُعي 

الخ، والظلو اإلاطىهت مثل الال٘تروهُاث، اإلايظىحاث، ألايرًت اإلاطىهت، .........الظائل، الٓهىة،

الخ، وجٓىم أهدوهِظُا بالخطدًس ئلى مجمىنت مخىىنت مً الدٛو جخطدزهم الُابان، .........الاطمىذ،

ت في  و اطتراجُجُاتها الخطدًٍس د هجخذ أهدوهِظُا في جىَى الطحن، أإلااهُا، هىلىدا، الىالًاث اإلاخددة، ْو

ٗان للمشسوناث دوز ٖبحر في حلب  حصء ٖبحر منها هدُجت هجاخها في حرب الاطدثماز ألاحىبي، ٖما 

ب الهمالت في أهدوهِظُا  .آلاالث، الخ٘ىىلىحُا، الاجطاالث مو الظّى الخازجي وجدٍز

ً دوز في ئهجاح طُاطتها ٖما ٗان للمظانداث التي ْدمتها الخٙىمت ألاهدوهِظُت للمطدٍز  

ٗاث في  ام الٓساز في أهدوهِظُا ًسون أن أَػل الؿّس لخدُٓٔ زيبت الشس ٗان ُضىَّ ت، خُث  الخطدًٍس

ادة ضادزاتهم لِع مىذ خىاَص لٓؿاناث بهُنها، بل َػلذ خلٔ مظخىي مً الخىاَص للجمُو نلى  ٍش
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ٗاث  ً َٓد مىدذ الخٙىمت ألاهدوهِظُت الشس هدى ٌصجو الاطدثمازاث، وباليظبت لبِئت أنماٛ اإلاطدٍز

: مً ئهخاحها الخىاَص الخالُت% 65اإلاطدزة التي ال جٓل ضادزاتها نً 

 ندم َسع ُْىد نلى الىازداث .

 بت الُٓمت اإلاػاَت نلى آلاالث واإلاىاد الخام ي مً السطىم نلى الىازداث، وغٍس . ئنُاء حمٗس

  ملُ٘ت أحىبُت% 95الظماح بدىالي .

 ًل الطادزاث ًٓدم ائخماها ْبل وبهد الصخ ل.أوشأث الخٙىمت ألاهدوهِظُت هكاما لخمٍى

ا:ل الررل اضادش  :1ثجربةلماايًز

ُت ضادزاتها بيظبت هجخذلٓد  ا في جْس في اإلاخىطـ خالٛ الُترة اإلامخدة بحن طىتي %  17 مالحًز

ا في اهتهاحها إلطتراجُجُت 47 خُث وضلذ ئلى 1987-1993 د اطخمسث مالحًز ٙي، ْو  ملُاز دوالز أمٍس

مً ئحمالي % 71الخطيُو ألامس الري اوه٘ع باإلًجاب نلى ضادزاتها، خُث شٙلذ اإلاىخجاث الطىانُت 

، واطخمسث في هرا الاججاه ئلى ياًت مىخطِ الهٓد ألاٛو مً الٓسن الىاخد 1993هره الطادزاث طىت 

ت، باإلغاَت ئلى اإلاؿاؽ، وشٍذ  ٗان البتروٛ الخام نمىد الطادزاث اإلاالحًز ً، هرا بهد أن  والهشٍس

. الىخُل، خشب ألاشجاز

ت هجد آلاالث ال٘هسبائُت خُث بلًذ مظاهمتها خىالي  في ضادزاث % 60ومً بحن الطادزاث اإلاالحًز

د  اث والبتروٛ واإلاهادن، ْو ا الطىانُت، ًليها مً خُث ألاهمُت ٗل مً اإلايظىحاث والُ٘ماٍو مالحًز

و أطىاّ ضادزاتها نلى مظخىي الهالم، خُث جطدز ئلى الُابان  ا في جىَى مً ضادزاتها % 17هجخذ مالحًز

مً ضادزاتها وجخلٓى الىالًاث اإلاخددة منها ما ًٓازب % 16ؤلاحمالُت، ٖما جطدز لالجداد ألاوزوبي خىالي 

15 .%

د أَاد  ا في الهطس الخدًث، ْو و ْد مثل الاطدثماز ألاحىبي عجلت الىمى السئِظُت لطادزاث مالحًز

ً ألاحاهب بخىطُو خؿىؽ مىخجاتهم طىاء  ت مً خالٛ ُْام اإلاظدثمٍس هرا الاطدثماز الطادزاث اإلاالحًز

و ْائمت ضادزاتها وئبهادها نً الطادزاث  ا مً جىَى ً الاطدثماز ألاحىبي مالحًز
َّ
ألامامُت أو الخلُُت، وم٘

الىُؿُت والخٓلُدًت التي جىاحه أطهاز ناإلاُت يحر مظخٓسة، وحهخبر ضادزاث الال٘تروهُاث أهم أهىام 

ً وختى مىخطِ الهٓد ألاٛو مً  ا مىر مؿلو خٓبت الدظهُيُاث مً الٓسن الهشٍس ضادزاث مالحًز

 .   الٓسن الىاخد والهشٍسً
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ت، واإلاخمثل في باإلغاَت  ئلى الاطدثماز ألاحىبي هىإ نامال أخس أدي ئلى جُهُل الطادزاث اإلاالحًز

د أدي هرا الىهج ٖرلٚ ئلى  ل لئلهخاج اإلاىحه للطادزاث، ْو ٗاث باإلاظانداث والخمٍى هكام جصوٍد الشس

ا خىاَص لٙل مً اإلاىخجحن  ت نلى هؿاّ واطو، خُث ْدمذ مالحًز ادة في حظهُل همى الطادزاث اإلاالحًز ٍش

ً في اإلاىخجاث يحر  ً في اإلاىاؾٔ يحر الىامُت، وللمظخىزدًً للخ٘ىىلىحُا الجدًدة أو اإلاظدثمٍس واإلاطدٍز

ٔ جٓدًم مجمىنت  ت دنما للطادزاث نً ؾٍس الخٓلُدًت، ونالوة نلى ذلٚ َٓد ْدمذ الخٙىمت اإلاالحًز

 :ٖبحرة مً الخدماث والخىاَص، والتي مً بُنها ما ًلي

 50%ت .  ئنُاء مً الػسائب اإلاسجبؿت باألوشؿت الخطدًٍس

  بي ًمثل ما وظبخه . مً ُْمت الطادزاث% 05ئنُاء غٍس

  الطادزاث، والخأمحن نلى ٔ ئنُاء مصدوج نلى الخٙالُِ اإلاسجبؿت بالطادزاث مخػمىت جٙالُِ حظٍى

. الطادزاث وجأمحن الخمىالث اإلاظخىزدة

 ل.اطترداد ُْمت الجمإز والسطىم نلى الظلو الىطُؿت اإلاظخخدمت في الطادزاث

 :1ثجربةلثاًعند:ل الررل اضابع

جدلىا ججسبت جاًالهد في مجاٛ جىمُت الطادزاث نلى أهمُت وأزس الظُاطاث الاْخطادًت الٙلُت 

ٗاهذ حهٍس   ً والخىكُماث الخٙىمُت نلى الخجازة الخازحُت، َخالٛ الظخِىُاث مً الٓسن الهشٍس

جاًالهد نلى أنها مطدز للظلو الصزانُت الخٓلُدًت، وبخاضت ألازش واإلاؿاؽ والخشب وخام الٓطدًس، 

ً، وأدي ذلٚ أن جػمىذ  وخالٛ الظبهُيُاث مً هُع الٓسن ْدمذ الخٙىمت دنما ٖبحرا للمطدٍز

ْائمت الطادزاث الخاًالهدًت ئلى حاهب الطادزاث الصزانُت الخام مجمىنت مً الظلو الصزانُت اإلاطىهت 

ٗاء  واإلاىخجاث اإلاطىهت ألاخسي، وبمٓازهت هُٙل الخٙلُت اليظبُت للدولت آهرإ مو يحرها مً الشس

حن ًمً٘ الٓٛى بأن مهكم الطادزاث الخاًالهدًت هي نبازة نً ضادزاث ٖثُُت الهمل، مثل  الخجاٍز

. ألايرًت اإلاهلبت واإلاىخجاث الخشبُت واإلاجىهساث

ً َٓد َخدذ الباب  ت واإلاطدٍز وألن الخٙىمت الخاًالهدًت وحهذ ٗل اهخمامها لؤلوشؿت الخطدًٍس

ٗان مً أزس  لالطدثماز ألاحىبي، ووغهذ مجمىنت ٖبحرة مً الخىاَص إلاجمىنت مدددة مً الطىاناث، و

ذلٚ أن جىىنذ الطادزاث وهمذ، وجخػمً ْائمت الطادزاث الخاًالهدًت آلان الطادزاث الال٘تروهُت 

وألاحصاء اإلاخٙاملت منها، والطادزاث ال٘هسبائُت، واإلاىخجاث الجلدًت مثل ألاخرًت، واإلاىخجاث 

د همذ % 54البالطدُُ٘ت، وحشٙل الطادزاث الطىانُت ما وظبخه  مً الطادزاث الخاًالهدًت، ْو

                                                 
1

 .ادلرجع نفس  
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ا خالٛ الُترة اإلامخدة بحن طىتي % 23الطادزاث الخاًالهدًت بمهدٛ   ختى وضلذ ئلى 1993-1987طىٍى

٘مً طبب هجاح الطادزاث الخاًالهدًت لؤلدواث اإلاىخهجت مً ْبل الخٙىمت 37 ٙي، ٍو  ملُاز دوالز أمٍس

: والتي ًخمثل بهػها َُما ًلي

 بُت .  ئنُاءاث غٍس

 خُؼ جٙالُِ الؿاْت .

 ٗاث ُٓت للشس . جٓدًم اإلاظانداث الدظٍى

ٖما لهب الاطدثماز ألاحىبي دوزا ٖبحرا في ئهجاح الطادزاث الخاًالهدًت، وخاضت في مجاٛ 

الال٘تروهُاث وألاخرًت، ومً اإلاهم أن هالخل أن الخبرة الخاًالهدًت في جىمُت الطادزاث أشازث أن 

الاطدثماز ألاحىبي ال ٌهخبر لىخده ألازغُت السئِظُت لخىمُت الطادزاث، َهىإ أًػا بهؼ الظُاطاث 

ٗاث اإلاىحىدة في جاًالهد بخهدًل خؿىؽ  ئهخاحها خُث ازجُو هُٙل ألاخسي والتي مً أهمها ُْام الشس

، ٖما طاهمذ الظُاطت الطىانُت لخاًالهد في ئهجاح الخٙلُت بمسوز الىْذ مو اشدًاد خده اإلاىاَظت

. ئطتراجُجُت جىمُت الطادزاث الطىانُت

د   طُاطت الخطدًس الخاًالهدًت نلى مجمىنت مً الخىاَص مٓظمت نلى زالزت مىاؾٔ، اخخىثْو

مً٘ نسع أهمها نلى الىدى الخالي : ٍو

 ًٗاث اإلاىحىدة في اإلاىؿٓت ألاولى حظخُُد م  :الشس

 50%جخُُؼ في السطىم اإلاُسوغت نلى الىازداث مً آلاالث  .

 ٗاث اإلاىحىدة في اإلاىاؾٔ الطىانُت َٓـ)لظىىاث مً الػسائب نلى الدخل  ئنُاء . (باليظبت للشس

 ئنُاء إلادة طىت مً الػسائب نلى اإلاىاد الخام .

 ًٗاث اإلاىحىدة في اإلاىؿٓت الثاهُت حظخُُد م  :الشس

 50%جخُُؼ في السطىم اإلاُسوغت نلى الىازداث مً آلاالث  .

  ٗاث اإلاىحىدة في )ئنُاء إلادة زالزت طىىاث مً الػسائب نلى الدخل جصداد ئلى طبهت باليظبت للشس

. (اإلاىاؾٔ الطىانُت

 ئنُاء إلادة طىت مً الػسائب نلى اإلاىاد الخام .

 ًٗاث اإلاىحىدة في اإلاىؿٓت الثاهُت حظخُُد م  :الشس

 100%خُؼ في السطىم اإلاُسوغت نلى الىازداث مً آلاالث  .



 الاطارل انظريلالحفدًرلألا صتر ثيجيةلثنميةل افادر ت: الفصل ألاول

38 

 

  ئنُاء إلادة زماهُت طىىاث مً الػسائب نلى الدخل ًدبهها خمظت طىىاث خُؼ في الػسائب نلى

%. 50الدخل بيظبت 

 ل.ئنُاء مصدوج مً الػسائب نلى الدخل مً اإلاُاه، ال٘هسباء، جٙالُِ الىٓل للهشس طىىاث اإلاىالُت

 خعصة

حهخبر اطتراجُجُت جىمُت الطادزاث  اخدي اطتراجُجُاث الخىمُت  مً ألالُاث الُهالت لخم٘حن ضادزاث 

و ْدزتها الخىاَظُت وبالخالي  بلد مهحن مً الخطٛى نلى الٓبٛى في ألاطىاّ الهاإلاُت،وذلٚ مً خالٛ َز

س  غمان جىىم الطادزاث والابخهاد نً مشٙلت ألاخادًت في الخطدًس،بدُث جمس هره الاطتراجُجُت بخؿٍى

الٓدزاث الاهخاحُت والخًحر الهُ٘لي،وهرا ما جم إلاظه مً خالٛ ججازب بهؼ الدٛو في جؿبُٔ 

اطتراجُجُت جىمُت الطادزاث خطىضا دٛو حىىب شّس آطُا التي خٓٓذ ُْصة هىنُت في ضادزاتها ٖما 

. وهىنا

ت ألي دولت،ألنها جدُذ لهاالُسضت في  هها نملُت مطحًر وبالخالي ًمً٘ انخباز نملُت جىمُت الطادزاث وجىَى

و الطادزاث بشٓيها ألآَي والهمىدي ادة مهدالث الىمى الاْخطادي،بدُث جػمل هره الهملُت جىَى . ٍش
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    : جمهيـد

هٓغا ألهمُت الضوع الظي جلٗبه الهاصعاث ٖامت في اكخهاصًاث الضٌو هممٌى لهظه الاكخهاصًاث 

ا   ٘ هظه الهاصعاث وبٗث وجغكُت الهاصعاث زاعج اإلادغوكاث باث أمغا يغوٍع بالٗملت الهٗبت، فئن جىَى

وهضفا أؾاؾُا جُمذ إلُه أغلب الضٌو الىامُت بما فيها الجؼابغ، زهىنا بٗض الخجغبت التي مغث بها 

هظه الضٌو إزغ الخللباث التي خضزذ في أؾٗاع الىفِ ٖلى امخضاص الثالر ٖلىص اإلاايُت، وما وان لظلً 

 مً آزاع ؾلبُت ٖلى الاكخهاص هدُجت اهسفاى إًغاصاث هظه الضٌو مً الٗملت الهٗبت

ان الخضًث ًٖ جغكُت الهاصعاث زاعج اإلادغوكاث منها ًلخض ي حؿلُِ الًىء ٖلى واك٘ الهاصعاث 

أحي بٗض طلً البدث في وي٘  بكيل ٖام مً زالٌ ٖغى جُىعها وهمىها وجغهؼها الجغغافي،ٍو

م  ت والخدضًاث التي جىاحهها ومخُلباث جىمُتها وجفُٗلها ًٖ ٍَغ الهاصعاث زاعج اإلادغوكاث الجؼابٍغ

. مسخلف الاحغاءاث في اَاع الاهًمام الى مسخلف الخىخالث الاكخهاصًت
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 واكقثالصادزاثثفيثالاكخصادثالجصائسر   :اململدحث وو 

ت بكيل ٖام همضزل للخٗغى لهُيل الهاصعاث زاعج  ؾىداٌو الخُغق الى جدلُل الهاصعاث الجؼابٍغ

 .اإلادغوكاث

  أميتثالخصددسثفيثالاكخصادثالجصائسر  :الفسرث وو 

ًدخل وكاٍ الخهضًغ مياهت عبِؿُت في الخىمُت الاكخهاصًت، لظلً هجض أن الضٌو التي جىلُه أهمُت         

زانت مً زالٌ اٖخماصها ٖلى إؾتراججُت حصجُ٘ الهاصعاث و الترهيز ٖلى الهىاٖاث طاث الخىحه 

الخهضًغي نىفها البىً الضولي يمً الضٌو اإلاخلضمت مغجفٗت الضزل، في خين أن الضٌو التي اٖخمضث 

 . 1ٖلى إؾتراجُجُت إخالٌ الىاعصاث ملابل الخهضًغ جم جهيُفها ٖلى أنها صٌو هامُت مىسفًت الضزل

و ختى حؿخُُ٘ الضٌو الىامُت اللخاق بالغهب الاكخهاصي للضٌو اإلاخلضمت أنبذ ؤلاؾغإ في جدلُم         

ا، لىً طلً ًخىكف ٖلى مضي كضعتها ٖلى عف٘ مٗضالث همى  مٗضالث همى مغجفٗت و مخىانلت امغأ يغوٍع

ناصعاتها لخدلُم أهضاف الخىمُت التي أنبدذ حٗخمض إلى خض هبير ٖلى الىجاح في زىى مٗغهت 

 2الخهضًغ

ت التي اهخللذ مً نف الضٌو الىامُت إلى نف         و َبلا للىخابج التي خللتها ججغبت الىمىع ألاؾٍُى

الضٌو الهىاُٖت اإلاخلضمت، و اؾخُاٖذ مىخجاتها أن حغؼو ألاؾىاق الخاعحُت و جًاٖف ههُبها مً 

 ٘ الخجاعة الٗاإلاُت مىظ مىخهف الؿخِىُاث إلى مىخهف الدؿُٗيُاث هدى زمـ مغاث، فان الىمى الؿَغ

. للهاصعاث ٌعجل بالىمى الاكخهاصي

و ٌٗخبر الخهضًغ زُاعا اؾتراجُجُا للىمى و الخىمُت الاكخهاصًت باليؿبت إلى الضٌو الىامُت هدُجت        

الضوع الهام الظي ٌؿاهم به في حغُير الهُيل الاكخهاصي بالكيل الظي ًضف٘ اللُاٖاث ؤلاهخاحُت 

ىُت و إنالح العجؼ في  اصة اإلاضزغاث الَى للخُىع والىمى و اإلاؿاهمت في همى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي و ٍػ

اث . ميزان اإلاضفٖى

خماص ٖلُه للخهٌى ٖلى الهغف  و ٌٗض كُام اكخهاص جهضًغ غير هفُي بالجؼابغ زُاعا مهما ًمىً الٖا

ألاحىبي الالػم للخىمُت الاكخهاصًت بكيل مىخٓم زهىنا إن اإلاهاصع ألازغي مً ناصعاث الىفِ 

                                                 
 .43،اقتصاديات التصدير وادلناطق احلرة،دار النهضة العربية،القاهرة،ص( 2000)صالح زين الدين  1

 .104،االقتصاد الدويل،مؤسسة شباب اجلامعة،االسكندرية،ص( 2007)أمحد فريد مصطفى  2
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ت و الاؾخلغاع، و جىحض ٖضة اٖخباعاث ججٗل مً الخهضًغ غير  والغاػ الُبُعي ال جخهف باالؾخمغاٍع

: 1الىفُي جىحها ميكىصا ًؤصي إلى اإلاؿاهمت في جدؿين أصاء الاكخهاص الجؼابغي، هظهغها في ألاحي 

  ٌؿاهم الخهضًغ في جدلُم مٗضالث همى مغجفٗت و مخىانلت، خُث أن الُلب اإلادلي غير واف

اصة همى الهاصعاث ؤلاحمالُت بهفت ٖامت  وكاصع ٖلى جدلُم هضف الىمى اإلاخىانل و بالخالي فان ٍػ

والهاصعاث بهفت زانت حٗض الٗىهغ الىخُض اللاصع ٖلى جدلُم مٗضالث همى مغجفٗت حؿاهم في 

زلم فغم ٖمل حضًضة، هدُجت احؿإ و جىامي هُاق ألاؾىاق اإلاؿتهضفت مً ؾىق مدلي إلى أؾىاق 

غاف و مخٗضصة ألاطواق   .ٖاإلاُت مترامُت ألَا

   ابف، فالخهضًغ ًغجبِ اعجباَا وزُلا ت مجاال زهبا لخىلُض الْى حٗض اللُاٖاث الخهضًٍغ

اصة الُلب ٖلى ألاًضي الٗاملت في ؾىق  بالبُالت ألهه ٌؿمذ بفخذ مجاالث إهخاج حضًضة حؿاهم في ٍػ

اث الدكغُل و خل مكيلت البُالت، فٗلى ؾبُل الخىيُذ  الٗمل، ألامغ الظي ًؤصي إلى عف٘ مؿخٍى

اصة بملُاع صوالع مً الهاصعاث غير الىفُُت ٌٗني خىالي   ملُاع صًىاع حؼابغي، و باٖخباع أن 74ول ٍػ

مً إحمالي كُمت اإلاىخجاث، فان هظا ٌٗني أن كُمت ألاحىع في هظا اإلابلغ  % 15مخىؾِ ألاحىع هدى 

 صًىاع حؼابغي، 15000 ملُىن صًىاع حؼابغي، م٘ الٗلم أن الخض ألاصوى لؤلحىع في الجؼابغ 111جلضع بـ 

.  ألف فغنت ٖمل74فان هظا ٌٗني جىفير 

  خماص اإلاتزاًض ٖلى الاؾخيراص اإلاىاص ني الىثير مً الٗمالث ألاحىبُت حغاء الٖا ًفلض الاكخهاص الَى

ٌ ازأع  ٘ اإلادلُت لظلً جؼصاص الخاحت اإلالخت للخهضًغ ختى ًخم حٍٗى ألاولُت و آلاالث لخجهيز اإلاكاَع

ل بالٗمالث ألاحىبُت . هظا الخمٍى

  ض مً الاؾدثماعاث ألاحىبُت، خُث جغجبِ الهاصعاث حٗمل الهاصعاث ٖلى حلب اإلاٍؼ

 ٘ والاؾدثماعاث بٗالكاث حكابىُه جباصلُت، فاالؾدثماع ًأحي بالخىىىلىحُا الخضًثت التي حؿاهم في جىَى

اصة عأؽ اإلااٌ الظي ًؤصي  اإلاىخج وجدؿين حىصجه وعبُه باألؾىاق الخاعحُت، و الهاصعاث حؿمذ بٍؼ

. إلى الخىؾ٘ في ؤلاهخاج و إوكاء نىاٖاث حضًضة

  ٕالهاصعاث ًدلم بالًغوعة جللُو العجؼ في اإلايزان الخجاعي للهاصعاث زاعج كُا ٘ إن جىَى

. الىفِ الظي ٌسجل عجؼا مؼمىا

: 1و جخطح أهمُت الخهضًغ باليؿبت للمؤؾؿاث مً زالٌ اإلاؼاًا الخالُت

                                                 
 .276،التسويق وتدعيم القدرة التنافسية للتصدير،دار النهضة العربية،القاهرة،ص(2001)توفيق زلمد عبد احملسن  1
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اصة ٖضص  - اصة اإلابُٗاث و اهسفاى الخيلفت، خُث أن اٖخماص اإلاؤؾؿت فٗالت للخهضًغ ًؤصي إلى ٍػ ٍػ

الىخضاث اإلاىخجت اإلاباٖت الظي ًيخج ٖنها اهسفاى جيلفت اإلاىخج إلى اكل مؿخىي ممىً مما ًىؿبها 

. اللضعة ٖلى اإلاىافؿت

ٌؿاٖض الخهضًغ اإلاؤؾؿت ٖلى الخللُل مً الخأزيراث الؿلبُت للخغيراث الؿىكُت ألهه ًىػٕ مساَغ  -

. اهسفاى الُلب ٖلى ٖضة أؾىاق

اصة ٖضص الؼبابً  - إن ؤلاهخاج مً أحل الخهضًغ ًؤصي إلى عواج اإلاىخج في الؿىق اإلادلي هدُجت ٍػ

اث الجىصة التي وٗخبر ٖىهغا أؾاؾُا قي جدؿين أصاء اكخهاصًاث  اإلادلُين بفًل اعجفإ مؿخٍى

. البلض

م  - ًمىً اإلاؤؾؿت مً اهدؿاب زبرة اهبر في اإلاجاالث الفىُت اإلاغجبُت بالخهضًغ هأؾالُب الدؿٍى

ت  .الضولي هدُجت الاكتراب أهثر فأهثر مً الهُئاث اإلاٗىُت بالٗملُت الخهضًٍغ

 جدليلثمؤشساثثالصادزاثثالجصائسيت:الفسرثالثاوي

ني مً زالٌ جدلُل وصعاؾت بٌٗ اإلاؤقغاث التي     ًمىً إْهاع أهمُت الهاصعاث في الاكخهاص الَى

جلضم لىا جفؿير خٌى كُمتها و أهمُتها في الاكخهاص  الجؼابغي بهفت ٖامت ، وهما وٗلم فئن  هىان 

  الىثير مً اإلاؤقغاث التي ٌٗخمض ٖليها في اللُاؽ ، 
. جدليلث داءثوثجعىزثالصادزاثثالجصائسيت:الفسرثالثالح

 

 مؤشسثاللدزةثعلىثالخصددس -1

ني م٘ الٗالم  ٌٗخبر هظا اإلاؤقغ مً أهم اإلاؤقغاث التي جىضح صعحت اعجباٍ الاكخهاص الَى

الخاعجي،وولما اعجفٗذ  

وؿبت اإلاؤقغ ولما ػاصث صعحت الاعجباٍ بين مٗضالث الىمى و الخجاعة الخاعحُت،خُث ًخم الخهٌى ٖلى 

وؿبت هظا  

 .اإلاؤقغ مً زالٌ كؿمت الهاصعاث ٖلى الىخابج اإلادلي ؤلاحمالي

 

 

 

                                                                                                                                                         
 .279توفيق زلمد عبد احملسن،مرجع سبق ذكره،ص 1
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 (2014-2005)جعىزثمؤشسثاللدزةثعلىثالخصددسثللفترةث: (1)الجدووثزكم

  %:الىخدة                                                                                                             

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السىىاث

مؤشسث

اللدزةثعلىث

 الخصددس

44.56 46.56 44.79 46.58 32.14 35.58 36.96 35.12 30.25 29.55 30.15 

مؤشسث

اللدزةثعلىث

الخصددسثفيث

اللعارثغيرث

 الىفعي

1.76 2.08 2.13 2.69 1.45 2.12 2.67 2.06 1.97 2.56 2.73 

 مععياثثالددىانثالىظنيثلإلخصائياث:مًثإعدادثالعالبثباالعخمادثعلى:املصدزث

 :ًخطح مً الجضٌو أٖاله ما ًلي

حكهض وؿبت اإلاؤقغ جظبظبا هدى الاعجفإ و الاهسفاى زالٌ : مؤشسثاللدزةثعلىثالخصددسثإلاجمالي-

% 46.58 لخٗىص إلى الاعجفإ مغة أزغي إلى 2005ؾىت  % 44.56 إط بلغذ وؿبتها 2015-2005الفترة 

%  32.14 وؿب مخضهُت خُث سجلذ وؿبت جلضع 2010و2009 و كض قيلذ ؾىتي 2008ؾىت 

و ٌٗىص هظا الخظبظب إلى أزغ الهاصعاث الىفُُت هدُجت جأزغها بخللباث أؾٗاع الىفِ ،مما %  35.58و

ني باألؾىاق ألاحىبُت و الضوع الىبير الظي جلٗبه الهاصعاث  ًضٌ ٖلى اعجفإ صعحت اعجباٍ الاكخهاص الَى

 .بهفت ٖامت و الهاصعاث الىفُُت بهفت زانت في الخأزير ٖلى عف٘ مٗضالث همى الىاجج اإلادلي الاحمالي

هالخٔ ان وؿبت اإلاؤقغ كض سجلذ وؿب : مؤشسثاللدزةثعلىثالخصددسثفيثاللعارثغيرثالىفعي-

زالٌ %2.05مخضهُت،خُث بلغ مخىؾِ وؿبت مؤقغ اللضعة ٖلى الخهضًغ في اللُإ غير الىفُي خىالي

 مما ًضٌ ٖلى يٗف اليكاٍ الخجاعي في اللُإ غير الىفُي في ألاؾىاق الخاعحُت 2015-2005الفترة 

اث الىاجج اإلادلي  و ٌٗىـ الضوع الهامص ي الظي جلٗبه الهاصعاث غير الىفُُت في الخأزير ٖلى مؿخٍى

. ؤلاحمالي

اصة كضعتها  ًخطح مما ؾبم أن الجؼابغ قضًضة الاهفخاح ٖلى الٗالم الخاعجي مما ٌٗني إمياهُت واؾٗت لٍؼ

ت في اللُإ الهىاعي و الخىُف م٘ البِئت الخاعحُت ،إال ان طلً ؾِبلى مغهىها خؿب هٕى  الخهضًٍغ

ىُت في الخغلب ٖلى مكاول ؤلاهخاج و الجىصة  .اليكاٍ الهىاعي وكضعة الهىاٖاث الَى
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 :مؤشسثمعدوثالخغعيت-2

ٌٗبر مٗضٌ الخغُُت ٖلى مضي كضعة الهاصعاث ٖلى حغُُت الىاعصاث،خُث جؼصاص أهمُت الهاصعاث في 

الخىمُت ولما  

اعجفٗذ حغُُت الىاعصاث،و جؼصاص اهمُت الهاصعاث في الخىمُت ولما اعجفٗذ  خهُلتها مً الىلض ألاحىبي 

للىاعصاث  

ل وصف٘  ت  ومؿخلؼماث ؤلاهخاج، و ٌٗىص طلً إلاا الهاصعاث مً صوع مهم في جمٍى زهىنا الؿل٘ الخجهيًز

 .زُِ الخىمُت الاكخهاصًت و الاحخماُٖت،و ًدؿب مٗضٌ الخغُُت بلؿمت الهاصعاث ٖلى الىاعصاث

 (2014-2005)جعىزثمعدوثالخغعيتثللفترة:(2)الجدووثزكم

معدوثالخغعيتثثثثالسىىاثث

  % 

2005 225 

2006 254 

2007 217 

2008 201 

2009 115 

2010 141 

2011 156 

2012 143 

2013 118 

2014 107 

 CNISاملسكصثالىظنيثلالعالمثوالاخصاء:املصدز

 ، 2006، 2005أن مٗضٌ الخغُُت ٌسجل مٗضالث مغجفٗت زالٌ الؿىىاث (2)ًخطح مً الجضٌو عكم 

ٖلى الخىالي،خُث ٌٗىص هظا الاعجفإ 201% ،  %217، %254، %226،بيؿب كضعث بـ 2008، 2007 

 الى 2009إلى جُىع الهاصعاث هدُجت اعجفإ أؾٗاع الىفِ الى مٗضالث كُاؾُت،لُىسفٌ ؾىت 

جُجت التراح٘ في خهُلت الهاصعاث ٖلى ازغ اهسفاى أؾٗاع الىفِ والاعجفإ اإلاؿخمغ  ن115%

ؾىت % 141لفاجىعة الىاعصاث زانت الىاعصاث الغظابُت،زم ٖاص ليرجف٘ مغة أزغي الى مٗضٌ ًلضع ب
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% 156 بمٗضالث كضعث ب2013و2012و2011 و2010هما اؾخمغ في الاعجفإ زالٌ الؿىىاث ،2010

هدُجت  % 107 خُث كضع ب2014ٖلى الخىالي،الا أهه سجل اهسفايا واضخا ؾىت  % 118 143%

مٗضٌ الخغُُت في اللُإ غير الىفُي كض وفيثملابلثذلكثهجدث نث .اهسفاى الهاصعاث الىفُُت

 :ـسجل مٗضالث حغُُت يُٗفت زالٌ الفترة هفـ الفترة خُث بلغ اإلاٗضٌ اإلاخىؾِ وؿبت جلضع ب

اصة همُت و كُمت الهاصعاث غير الىفُُت % 4.421 ني ٖلى ٍػ ٗني هظا ٖضم كضعة الاكخهاص الَى ،َو

ت التي ًخم  وإهخاج ؾل٘ حضًضة جهضع للخاعج كاصعة ٖلى حغُُت اخخُاحاث اللُاٖاث الخهضًٍغ

م الاؾخيراص  .جلبُتها مً الخاعج ًٖ ٍَغ

 جدليلث داءثامليزانثالخجازرث-3

ٌٗبر اإلايزان الخجاعي ًٖ ويُٗت الضولت اججاه الٗالم الخاعجي ؾىاء صابىت أو مضًىت في مجاٌ الؿل٘ 

اإلاىٓىعة و غير اإلاىٓىعة، و ًخدضص عنُض اإلايزان الخجاعي بالفغق بين ما حؿخلمه الضٌو مً هلىص هدُجت 

جهضًغها للؿل٘ مً حهت، و ما جضفٗه الضولت للاء ما حؿخىعصه مً ؾل٘ مً حهت أزغي، و وؿخٗغى 

 : جُىع عنُض اإلايزان الخجاعي للجؼابغ مً زالٌ الجضٌو الخالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .CNIS ادلركز الوطين لالعالم واالحصاء 1
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 (  2014-2000) جعىزثزصيدثامليزانثالخجازرثللمدة: (3)الجدووثزكم

مليىنث)امليزانثالخجازرثالسىىاثث

 (دوالز

2000 12858 

2001 9192 

2002 6816 

2003 11078 

2004 13514 

2005 25644 

2006 33157 

2007 32532 

2008 39819 

2009 5900 

2010 16580 

2011 26242 

2012 21490 

2013 9946 

2014 4306 

 (ALGEX)الىكالتثالىظىيتثلتركيتثالخجازةثالخازجيت:-املصدز

 CNIS املسكصثالىظنيثلإلعالمثوإلاخصاء-

 

ًخطح مً الجضٌو الؿابم أن عنُض اإلايزان الخجاعي ؤلاحمالي سجل فابٌ زالٌ الخمؿت ؾىىاث         

ألازيرة،إال أهه قهضث الىيُٗت الاًجابُت للميزان الخجاعي ؤلاحمالي جظبظباث مسخلفت زالٌ الفترة 

 فمغة ًخجه عنُضه هدى الاعجفإ و مغة أزغي ًخجه هدى الاهسفاى و هظا هاجج ًٖ جظبظب 2000-2014

            لُهل إلى مبلغ ًلضع 2005 ملُىن صوالع ؾىت 25644خُث سجل ، خغهت الهاصعاث و الىاعصاث
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 ملاعهت 2007 في الؿىت  ملُىن صوالع625 بِىما ًتراح٘ بفاعق ًلضع بـ 2006 ملُىن صوالع ؾىت 33157 :بـ

هدُجت اعجفإ الىاعصاث بلُمت أهبر مً اعجفإ كُمت الهاصعاث خُث اعجفٗذ الىاعصاث 2006بؿىت  

 لُٗىص إلى الاعجفإ في ؾىت 2006 ملُىن صوالع ٖلى الخىالي ؾىت 5550 ملُىن صوالع، 6175والهاصعاث بـ 

 هالخٔ جغاح٘ فابٌ اإلايزان 2009ما في ؾىت   ملُىن صوالع،39819لُهل عنُضه إلى مبلغ ًلضع ب2008

 ملُىن صوالعملاعهت 33919 ملُىن صوالع، خُث اهسفٌ بلُمت جلضع ب5900الخجاعي إلى مبلغ ًلضع ب

 2008 ملُىن صوالع ؾىت 79298 هدُجت اهسفاى كُمت الهاصعاث الؿلُٗت ؤلاحمالُت مً 2008بؿىت 

 ملُىن صوالع ؾىت 77361 هدُجت اهسفاى كُمت الهاصعاث الىلُُت مً 2008 ملُىن صوالع 45194إلى 

اصة ابخضاءا مً ؾىت في ، لُبضأ2009 ملُىن صوالع ؾىت 44194 إلى 2008  م٘ الاؾخمغاع في 2010الٍؼ

ملُىن صوالع،لُٗىص لالهسفاى مجضصا ابخضاءا مً  21490 بلُمت كضعث ب2012الاعجفإ ختى ؾىت 

 ملُىن صوالع هدُجت اهسفاى أؾٗاع البتروٌ 4306 مسجال في نهاًت الفترة عنُض ًلضع ب2013ؾىت

. وجأزيرها ٖلى كُمت الهاصعاث

 عبِس ي بكيل جدلُله في ؾاهم الظي ؤلاحمالي الخجاعي  اإلايزان خلله الظي الفابٌ هظا مً وبالغغم         

 حغُير ٖلى وكضعجه الجؼابغي  لالكخهاص ؤلاهخاجي الهُيل مغوهت ٌٗىـ ال فاهه ،الىفِ أؾٗاع اعجفإالى 

الىفُُت ،خُث ًبلى العجؼ اإلاؼمً  الهاصعاث ٖلُه حؿُُغ الظي الخاعحُت الخجاعة هُيل َبُٗت

اصة ٌٗني مما ًهاخب اإلايزان الخجاعي في اللُإ غير الىفُي زالٌ هفـ الفترة ،  بين الفجىة ٍػ

 حكهضه الظي اليؿبي الثباث هدُجت الؿلُٗت الىاعصاث لهالح الؿلُٗت والىاعصاث الىفُُت غير الهاصعاث

 جيكُِ و لخىمُت اإلاخبٗت ألاؾالُب و ؤلاحغاءاث فٗالُت ٖضم إلى هظطا ٌٗىص و ، هفُُت اٌغير الهاصعاث

ت الهاصعاث مجمل في مؿاهمتها يٗف إلى أصي الظي ألامغ الىفُُت غير الهاصعاث  .الجؼابٍغ

 جعىزثالصادزاثثالجصائسيتث داءثوثجدليل:الفسرثالثالح

ٌ  اٖخماص ٌٗخبر          لُت الهىاُٖت اإلاىخجاث أو الاؾخسغاحُت اإلاىخجاث ٖلى ناصعتها في الضو  مؤقغا الخدٍى

ٌ  جأزغها، أو لخلضمها  الُبُُٗت بالثرواث غىُت صوال حٗخبر الاؾخسغاحُت الهاصعاث ٖلى حٗخمض التي فالضو

ٌ  بِىما مخلضمت، أنها ٌٗني ال وهظا  نىاُٖا، مخلضمت صوال حٗخبر الهىاُٖت الهاصعاث ٖلى حٗخمض التي الضو

لى لُت الهىاُٖت اإلاىخجاث فيها جخىفغ و الاؾخسغاحُت اإلاىخجاث جملً الجؼابغ أن مً الغغم ٖو  إال الخدٍى

 التي الجهىص مً بالغغم الىفُُت الهاصعاث ٖلى ألاولى بالضعحت الؿلُٗت ناصعاتها في حٗخمض ماػالذ أنها

غ بظلذ  .الهىاُٖت الهاصعاث فيها بما الىفُُت غير الهاصعاث لخٍُى
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 الهاصعاث إحمالي في هفُُت غير و الىفُُت الهاصعاث أهمُت جىيُذ ًمىً :ائسيتجعىزثالصادزاثثالجص-1

ٌ  زالٌ مً 2014-2005 اإلامخضة الفترة زالٌ الؿلُٗت : الخالي الجضو

 ( 2016-1990) الفترة خالو الجصائسيت الصادزاث جعىز :(4) زكم الجدوو 

 مليىنثدوالزث مسيكي:الىخدة                                                                                  

المليانث

 

السىىاثث

الصادزاثثمًث

املدسوكاثث

الصادزاثثخازجث

املدسوكاثث
الصادزاثثإلاجماليتث

الليمتث% اليسملتالليمتث
اليسملت

 %
 %اليسملتالليمتث

1990 10865 96,11 439 3,88 11304 100 

1991 11726 96,90 375 3,10 12101 100 

1992 10388 95,85 449 4,14 10837 100 

1993 9612 95,25 479 4,74 10091 100 

1994 8053 96,55 287 3,44 8340 100 

1995 9731 95,02 509 4,97 10240 100 

1996 12494 93,41 881 6,58 13375 100 

1997 13378 96, 32 511 3,67 13889 100 

1998 9855 96,49 358 3,50 10213 100 

1999 12084 96,50 438 3,49 12522 100 

2000 21419 97,22 612 2,72 22031 100 

2001 18484 96,60 648 3,38 19132 100 

2002 18091 96,10 734 3,90 18825 100 

2003 23939 97,26 673 2,73 24612 100 

2004 31302 97,56 781 2,43 32083 100 

2005 45094 98,02 907 1,97 46001 100 

2006 53456 97,87 1158 2,12 54614 100 

2007 58831 97,78 1332 2,21 60163 100 
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2008 77391 97,59 1907 2,40 79289 100 

2009 44128 97,64 1066 2,35 45194 100 

2010 55046 96,48 1619 2,85 57053 100 

2011 71427 97,19 2062 2,80 73489 100 

2012 69804 97,13 2062 2,86 71866 100 

2013 64799 97,19 2175 2,80 66974 100 

2014 60304 95,89 2582 4.10 62886 100 

2015 32724 94,48 1969 5,67 34693 100 

2016 27102 93,18 1981 6,81 29083 100 

 CNISاملسكصثالىظنيثلإلعالمثوإلاخصاءث: املصدز

 

ت بهفت قبه  مً زالٌ الجضٌو أٖاله ًخطح لىا هُمىت اإلادغوكاث ٖلى هُيل الهاصعاث الجؼابٍغ

 :،وهظا ما ًىضخه الكيل الخالي(2016-1990)مُللت زالٌ الفترة

 

 ( 2016-1990) الفترة خالو الجصائسيت الصادزاث ثجعىز :(1-4)الشكلثزكم

 

 
 

 (4)مًثاعدادثالعالبثباالعخمادثعلىثالجدووثزكمث:املصدز
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ت ٌٗخمض بالضعحت  (4)مً جدلُل الجضٌو عكم       والكيل أٖاله ًدبين لىا أن هُيل الهاصعاث الجؼابٍغ

،وهي وؿبت (2016-1990)مً احمالي الهاصعاث للفترة % 97ألاولى ٖلى كُإ اإلادغوكاث بمخىؾِ 

جؤهض ٖلى الخىيز الكضًض في هُيل الهاصعاث الؿلُٗت  وهُمىت الىفِ ٖليها،خُث جغاوخذ وؿبتها ما 

 ملُىن صوالع 45094 أٖلى خهُلت لها وطلً بلُمت جلجضع ب2005،وللض سجلذ ؾىت%98و% 93بين 

 ملُىن 27102 بلُمت كضعث ب93.18 اط بلغذ2016،بِىما أصوى وؿبت سجلذ ؾىت %98.02ووؿبت 

ضم اؾخلغاعها  صوالع ،هما هالخٔ جظبظب خهُلت الهاصعاث الىفُُت زالٌ زمـ الؿىىاث ألازيرة ٖو

هدُجت الهسفاى أؾٗاع الىفِ والىمُاث اإلاهضعة مىه في ألاؾىاق الٗاإلاُت،والظي اوٗىـ بكيل واضح 

. ٖلى جُىع حجم وكُمت الهاصعاث الاحمالُت

في % 3وفي اإلالابل هجض أن الهاصعاث زاعج اإلادغوكاث كضعث وؿبتها مً احمالي الهاصعاث بدىالي       

اإلاخىؾِ زالٌ هفـ الفترة،وهي وؿبت حض مخىايٗت حٗىـ الخلل اإلاىحىص في هُيل الهاصعاث 

مً احمالي % 1.97 ملُىم صوالع أي بيؿبت 907 كُمت كضعث ب2005الؿلُٗت،خُث سجلذ ؾىت

،لخخُىع %2.80بيؿبت 2011 ملُىن صوالع ؾىت2الهاصعاث،زم جُىعث هظه اللُمت لخهل الى خىالي 

اصة عاحٗت الهسفاى أؾٗاع البتروٌ التي أزغث 2016ؾىت% 6.81هظه اليؿبت وجهل الى  ،الا أن هظه الٍؼ

ٖلى احمالي الهاصعاث،ومىه وؿخيخج أن الجؼابغ ماػالذ حٗاوي مً يالت وؿبت مؿاهمت الهاصعاث زاعج 

. اإلادغوكاث في احمالي الهاصعاث اليلُت

وزالنت اللٌى أن ناصعاث الجؼابغ جخميز بؿُُغة ولُت للمدغوكاث ، وهي جمثل الٗامل ألاؾاس ي        

ت التي اٖخمضث واهذ كابمت في قلها  الظي ًخدىم في الخىاػهاث الىبري ، فيل الاؾتراجُجُاث الخىمٍى

اإلاالي ٖلى اإلاىاعص اإلاخأجُت مً جهضًغ اإلادغوكاث و ما جفغػه الخللباث الخانلت في الؿىق البترولُت 

يي وهى ما ٌٗىـ صعحت اعجباٍ  اصة ٖلى هظا فئن مبُٗاث اإلادغوكاث حؿٗغ بالضوالع ألامٍغ الٗاإلاُت ، ٍػ

الاكخهاص الجؼابغي بهظه الٗملت وما ًُغأ ٖليها مً جللباث،خُث حٗىـ هُمىت ناصعاث اإلادغوكاث 

ض ًٖ  ت بيؿبت جٍؼ َُلت فترة الضعاؾت،خُث حٗىـ هظه  % 97بهفت باعػة ٖلى الهاصعاث الجؼابٍغ

اليؿبت خؿاؾُت اإلاىاعص اإلاالُت اإلاخأجُت مً الخجاعة الخاعحُت ليل الخغيراث الخانلت في ؾىق الىفِ 

الٗاإلاُت ، هما جبرػ ألاهمُت التي ًخمخ٘ بها كُإ اإلادغوكاث في مسخلف الخىاػهاث الخاعحُت ، أما الىمى 

الاكخهاصي ًبلى ًغجىؼ أؾاؾا ٖلى هظه اإلادغوكاث لىً اإلاالخٔ هى غُاب آزاع ملمىؾت لهظا اللُإ 

ني بالغغم مً اؾخدىاطه ٖلى وؿبت هبيرة مً اللغوى اإلاىحهت  ٖلى باقي كُاٖاث الاكخهاص الَى

لالكخهاص وحاطبِخه ٖضص مً ألاحاهب فُما ًسو الاؾدثماع،أما ًٖ الهاصعاث زاعج اإلادغوكاث الػالذ 
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خُث ال جؼاٌ اإلاجهىصاث اإلابظولت في إَاع جغكُتها  جمثل وؿبُا يُٗفت حضا في حجم الهاصعاث اليلُت،

:  ٌٗىص إلى     جخميز بالًٗف الظي

   الًٗف الفاصح في مىٓىمت الجهاػ ؤلاهخاجي

   غُاب الكغاهت في بٌٗ الفغوٕ الاكخهاصًت

   لي مسهو للهاصعاث غُاب حهاػ جمٍى

   لي مسهو للهاصعاث ٖضم حهاػ جمٍى

   ٖضم وحىص اإلاؿاٖضة اإلاىاؾبت اإلاخٗللت بالبدث ًٖ ألاؾىاق الخاعحُت

   ٖضم مىاهبت الىهىم اللاهىهُت اإلادلُت إلاا جخُلبه جغكُت الهاصعاث

  ُت و ألاؾٗاع ت ٖلى اإلاىافؿت مً خُث الىٖى ٖضم كضعة اإلاىخجاث الجؼابٍغ

  غُاب إؾتراجُجُت خلُلُت حكمل مسخلف اللُاٖاث .

هما أن الؿل٘ و الخضماث التي بئميان الجؼابغ جؼوٍضها لؤلؾىاق الٗاإلاُت بكيل جىافس ي هي في نهاًت          

اإلاُاف مدضوصة بالؿل٘  و الخضماث التي بئميان الجؼابغ إهخاحها وبمضي هفاءتها في إهخاحها، وهٓغا 

لًٗف الجهاػ ؤلاهخاجي في الجؼابغ، فمً اإلاىُلي اؾخسالم اإلاكاعهت الهامكُت للجؼابغ في الخجاعة 

غير أن اإلاىك٘ الهامص ي للجؼابغ في الخجاعة الٗاإلاُت ال ًمىً أن ٌٗؼي بضعحت هبيرة إلى جضوي الٗاإلاُت ، 

مؿخىي اهضماج  الاكخهاص الجؼابغي في الاكخهاص الٗالمي،و إلى ٖضم الاهفخاح ففي الفترة ألازيرة  واهذ 

مً إهخاحها اإلادلي  % 65الهاصعاث و الىاعصاث مً الؿل٘ و الخضماث لضي الجؼابغ هيل حكيل أهثر مً 

ؤلاحمالي ، وإطا ما اٖخبرث وؿبت الخجاعة مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي مؤقغا ٖلى اهفخاح اكخهاص ما ، فئن 

التي بلغذ  )الاكخهاص الجؼابغي ٖلى الضعحت طاتها مً ؤلاهفخاح الظي جخهف به البلضان اإلاغجفٗت الضزل 

 % .55فيها وؿبت الخجاعة إلى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي 

ت مً الٗىامل لٗل مً أهمها َبُٗت الهاصعاث في :الخىشيقثالجغسافي-2 ٌٗىـ الخىػَ٘ الجغغافي مجمٖى

ت و كضعتها الخىافؿُت في أخُان هثيرة، ولظا ؾىدىاٌو هظا الخىػَ٘ ؤلاكلُمي  خض طاتها و الٗالكاث الخجاٍع

، وخؿب أهم الضٌو (2016 – 2005 )للهاصعاث خؿب الخجمٗاث ؤلاكلُمُت و جُىعها زالٌ الفترة 

ت وطلً مً زالٌ ما ًلي   : التي حكيل مىفظ للهاصعاث الجؼابٍغ
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 (2014 2005) الخىشيقثإلاكليميثللصادزاثثالجصائسيتثللفترةث:(5)الجدووثزكمث

 مليىنثدوالزث مسيكي: الىخدة                                                                                      

المليانث
إلاجدادث

 وزوبيث

مىظمتث

الخعاونث

والخعىزث

الاكخصادرث

باقيثدووث

اوزوباث

امسيكاث
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2005 25593 55.66 14963 32.48 15 0.03 3124 6.78 1218 2.64 6210 1.34 418 0.9 49 0.010 

2006 28750 52.64 20546 37.62 7 0.01 2398 4.93 1792 3.28 591 1.08 515 0.94 14 0.02 

2007 29027 48.77 22785 38.28 21 0.03 2326 3.90 3162 5.31 746 1.25 695 1.16 701 1.18 

2008 41268 52.04 28608 36.08 10 0.01 2874 3.62 3764 4.75 793 1 1616 2.04 365 0.46 

2009 23186 51.30 15326 33.91 7 0.02 1841 4.07 3320 7.35 564 1.25 857 1.90 93 0.21 

2010 28009 49.09 20278 35.54 10 0.02 2620 4.59 4082 7.15 694 1.22 1281 2.25 79 0.14 

2011 37307 50.77 24059 32.74 102 0.014 4270 5.81 5168 7.03 810 1.10 1586 2.16 146 0.20 

2012 39797 55.38 20029 27.87 36 0.05 4228 5.88 4683 6.52 958 1.33 2073 2.88 62 0.09 

2013 42773 64.89 12202 18.51 51 0.08 2965 4.50 4241 6.43 869 1.32 2749 4.17 67 0.10 

2014 40520 64.36 10482 16.65 49 0.08 3005 4.77 4851 7.71 721 1.15 3248 5.16 80 0.13 

2015 39761 63.69 10005 15.84 47 0.07 29865 4.9 4672 7.9 711 1.78 3209 5.58 77 0.24 

2016 37927 63.20 9895 15.05 40 0.08 27890 5.45 41789 7.95 709 1.91 3541 6.03 71 0.28 

 CNISاملسكصثالىظنيثلإلعالمثوإلاخصاءث: املصدز

 

مً زالٌ الجضٌو الؿابم ًخطح لىا مياهت ول مً صٌو الاجداص ألاوعوبي ومىٓمت الخٗاون       

ت وطلً بيؿبت  ٖلى الخىالي % 38و% 64الاكخهاصي والخىمُت الاكخهاصًت هأهم مىفظ للهاصعاث الجؼابٍغ

ت زالٌ الفترة ىمً ؾبب اؾخدىاط هاجين اإلاىُلخين (2016-2005)مً احمالي الهاصعاث الجؼابٍغ ،ٍو

ٖلى الخهت الىبري مً الهاصعاث بالضعحت ألاولى الى الخىاحض الجغغافي ألاكغب التي ٌؿمذ باكامت 
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ت، ايافت الى أن الجؼابغ حٗخبر مً أهبر الضٌو اإلاهضعة للمىاص ألاولُت والخام زانت  ٖالكت ججاٍع

ان ٖلى أهبر ٖضص ممىً مً الضٌو الهىاُٖت اإلاخلضمت  اإلادغوكاث،وبدىم أن هاجين اإلاىُلخين جدخٍى

ٗها الاهخاحُت والهىاُٖت،هاهًُ ًٖ وحىص اجفاكُاث زىابُت  والتي حؿخىعص اإلاىاص ألاولُت همضزال إلاكاَع

لُه ًمىً اللٌى أن الخضفلاث الىلضًت بين الجؼابغ وهاجين اإلاىُلخين  ،ٖو جغبِ الجؼابغ بهظه الضٌو

. 1جسً٘ لىمىطج الجاطبُت

يا الجىىبُت في اإلاغهؼ الثالث بمٗضٌ مخىؾِ مً احمالي الهاصعاث % 4.8وبٗض هاجين اإلاىُلخين جأحي أمٍغ

ت زالٌ هفـ الفترة،أما في اإلاغهؼ الغاب٘ جأحي صٌو آؾُا ،أما %4بمخىؾِ(صون البلضان الٗغبُت)الجؼابٍغ

ت فىجض (بلضان اإلاغغب الٗغبي والبلضان الٗغبُت)فُما ًسو اؾدُٗاب اإلاىاَم الٗغبُت للهاصعاث الجؼابٍغ

ؼ أصاء الخجاعة البيُت،أما ًٖ %3أنها ال جخجاوػ مجخمٗت غ وحٍٗؼ ،ٖلى الغغم مً الجهىص الٗغبُت لخٍُى

لُتوؿبت الهاصعاث اإلاىحهت لباقي الضٌو   فىجض أنها جخميز بالًٗف وال جخٗضي وألاوعوبُت ؤلافٍغ

تإحماليفي اإلاخىؾِ مً % 1وؿبت .  الهاصعاث الجؼابٍغ

ها الجغغافي ، ما ًجٗل الاكخهاص  ت أزغ ٖلى جىٖى مما ؾبم وؿخيخج أن ٖضم جىٕى الهاصعاث الجؼابٍغ

ىُت  ني اإلاٗخمض ٖلى الخجاعة الخاعحُت في ويُٗت جبُٗت جامت الكخهاصًاث الضٌو ألاوعوبُت و ألامٍغ الَى

 . فأي أػمت جىجغ ٖلُه جبٗاث هبيرة ٖلى الاكخهاص الجؼابغي 

 (2015 – 2005 )التركيبثالسلعيثللصادزاثثخازجثاملدسوكاثثفيثالجصائسثخالوثالفترةث- 3

ٌٗبر هظا اإلاؤقغ ٖلى صعحت اٖخماص ناصعاث بلض مٗين ٖلى ٖضص مدضوص مً الؿل٘، خُث أن كضعة 

الضٌو ٖلى اإلادافٓت ٖلى خههها في ألاؾىاق الضولُت، جخىكف ٖلى ٖضص الؿل٘ اإلاهضعة ومضي وحىص 

ٗبر اإلاؤقغ ٖاصة اما ًٖ وحىص جىٕى هبير في ناصعاث الضولت ، وهى ما ٌٗىـ  َلب ٖالي ٖليها، َو

صًىامُىُت الضولت اإلاهضعة وكضعتها ٖلى اإلاىافؿت الضولُت، واما ٖلى وحىص جغهؼ هبير لهاصعاث البلض في 

ً، وكلت كضعجه ٖلى  ً آزٍغ اصة اخخماالث مىافؿخه مً كبل مهضٍع ٖضص مً الؿل٘ وهى ما ٌٗبر ًٖ ٍػ

الاؾخجابت للخغيراث في الُلب الٗالمي، إال إطا واهذ لهظه الؿل٘ زانُاث مدضصة، هخمخ٘ اإلاهضع بلضعة 

ت في ألاؾىاق الضولُت لخلً الؿل٘  .اخخياٍع

                                                 
حيظى منوذج اجلاذبية بأمهية بالغة يف أدبيات االقتصاد الدوليأفهو يعمل على جعل التوقعات اليت ختص تدفقات التجارة مبنية على أساس ادلسافة   1

والتفاعل بني األحجام االقتصادية ذلذه الدول ومن مث فان هذا النموذج حياكي منوذج نيوتن للجاذبية،حيث مت عرض هذا النموذج يف اجملال االقتصادي 
لتفاصيل أكثر )ليصبح أداة مهمة يف التجارة الدولية،(1963،بوهنن1962،تنربجن1954ايزارد)من طرف رلموعة من االقتصاديني من أمههم

 .(2010، 97وليد عبد موالة،مناذج اجلاذبية لتفسري تدفقات التجارة،اصدارات ادلعهد العريب للتخطيط،العدد:أنظر
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ت ًبلى ًميزه الُاب٘  إن ألامغ الظي ال ًسخلف فُه ازىان هى أن الترهُب الؿلعي للهاصعاث الجؼابٍغ

ألاخاصي خُث جبلى اإلادغوكاث صابما تهُمً ٖلى حجم الهاصعاث وهظا ما ؾىسىيه مً زالٌ الجضٌو 

: الخالي



 تحليل االجراءات المتعلقة بتنمية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر:الفصل الثاني
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 ( 2014 – 2005) أيكلثالصادزاثثخازجثاملدسوكاثثالجصائسيتثخالوثالفترةث: (6)الجدووثزكمث

المليانث

 

السىىاثثث

مىادثالخجهيزثهصفثمصىعتثمىادثخامثمىادثغرائيتث

الصزاعيتث

السلقثالاستهالكيتثغيرثالغرائيتثمىادثالخجهيزثالصىاعيتثث

 اليسملتالليمتثثاليسملتثالليمتثثاليسملتثالليمتثثاليسملتثالليمتثثاليسملتثالليمتثثاليسملتثالليمتثث

2005 67.37 42.7 133.66 14.73 655.68 72.29 0.47 0.05 36.02 3.97 14.03 1.54 

2006 73.34 6.33 194.99 16.83 801.34 69.20 0.89 0.07 43.54 3.75 39.86 3.44 

2007 88.47 6.64 169.52 12.72 992.58 74.51 0.61 0.04 45.98 3.45 33.23 2.49 

2008 118.5 6.12 333.61 17.22 1384.31 71.46 1.05 0.05 67.12 3.46 16.52 0.85 

2009 113 10.60 170 15.94 692 69.91 0 0 42 3.93 49 4.59 

2010 305 18.83 165 10.19 1089 67.26 0 0 27 1.66 33 2.03 

2011 355 17.21 161 7.80 1496 72.55 0 0 35 1.69 15 0.72 

2012 315 15.27 168 8.14 1527 74.05 1 0.04 32 1.55 19 0.92 

2013 402 18.656 109 5.03 1458 67.34 0 0 28 1.29 17 0.78 

2014 323 11.49 110 3.91 2350 83.62 2 0.07 15 0.53 10 0.35 

 

مًثإعدادثالعالبثاعخماداثعلىثمععياثثالددىانثالىظنيثلإلخصائياثث: املصدز
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 أنىاف 6مً زالٌ الجضٌو الؿابم ًدبين لىا ان الهاصعاث غير الىفُُت في الجؼابغ جترهب مً        

أؾاؾُت، خُث جسخلف وؿب مؿاهمتها في إحمالي الهاصعاث غير الىفُُت مً نىف إلى آزغ، خُث 

هالخٔ أن اإلاىخجاث الىهف مهىٗت جدخل اإلاغجبت ألاولى ٖلى عأؽ اإلاىخجاث غير الىفُُت اإلاهضعة وطلً 

با مً إحمالي الهاصعاث غير الىفُُت زالٌ الفترة  % 74بيؿبت   وجخمثل هظه (2014 – 2005 )جلٍغ

خماص  ىث و مكخلاتها ألازغي، ألامىهُان، الهلُىم، وهي هدُجت َبُُٗت هٓغا اٖل اإلاىخجاث أؾاؾا في الٍؼ

با في ناصعاتها،وكض ٖغفذ اإلاىخجاث الىهف مهىٗت  % 97اإلادغوكاث بيؿبت الجؼابغ ٖلى كُإ  جلٍغ

يي ؾىت 655,68اهخٗاف ملخّى خُث اهخللذ كُمتها مً   2350 الى ما كُمخه 2005 ملُىن صوالع أمٍغ

يي ؾىت   و الؿبب عاح٘ إلى اعجباَها الىزُم باإلادغوكاث فيلما ػاصث هظه ألازيرة 2014ملُىن صوالع أمٍغ

. اػصاصث مٗها

مً إحمالي الهاصعاث غير الىفُُت  % 15وجأحي في اإلاغجبت الثاهُت اإلاىخجاث الغظابُت وطلً بيؿبت       

الؿىغ ألابٌُ، الخمىع، العجابً الغظابُت، اإلااء، : خُث جًم بالضعحت ألاولى  (2014 – 2005 )للفترة 

ها و  ازخالف ... الخمىع  الخ،إال ان واعصاجىا أهثر بىثير مً ناصعاجىا مً خُث اإلاىاص الغظابُت و طلً لخىٖى

ا زالٌ الفترة مً   إلى 2005الخاحاث الاؾتهالهُت خُث ٖغفذ اإلاىخجاث الغظابُت اهخٗاقا ملخْى

يي ؾىت 67.37 خُث اهخللذ مً 2013  وطلً عاح٘ للجهىص اإلابظولت مً َغف 2013 ملُىن صوالع أمٍغ

ملاعهت بؿىت % 20 فلض جغاحٗذ بيؿبت 2014الضولت لالعجلاء باليكاٍ الفالحي، أما باليؿبت لؿىت 

يي ، وهظا عاح٘ إلى التراح٘ في ناصعاث ول مً الؿىغ 323 خُث ونلذ إلى 2013  ملُىن صوالع أمٍغ

ت، خُث واهذ ناصعاث الؿىغ جلضع بـ  يي إلى 278.16واإلاىاص اإلاُاه اإلاٗضهُت و الغاٍػ  ملُىن صوالع أمٍغ

يي و هظا عاح٘ إلى ٖىامل مُٗىت، ماٖضا ٖامل الىمُت ألن الىمُت كض ػاصث 228.14  ملُىن صوالع امٍغ

ت و اإلاٗضهُت فلض واهذ ؾىت 2014  و 2013بين   ملُىن 33.38 جلضع بــ 2013 أما باليؿبت للمُاه الغاٍػ

يي وونلذ ؾىت  يي،زم جأحي اإلاىاص الخام في اإلاغجبت الثالثت 15.43 إلى 2014صوالع أمٍغ  ملُىن صوالع أمٍغ

مً  % 7.59بٗض اإلاىخجاث الغظابُت مً خُث اإلاىخجاث اإلاهضعة زاعج كُإ اإلادغوكاث مسجلت وؿبت 

و التي حكمل زانت الفىؾفاٍ ، الؼهً  (2014 – 2005 )إحمالي الهاصعاث غير الىفُُت زالٌ الفترة 

والىداؽ، وؾبب اخخاللها لهظه اإلاغجبت مغصه إلى الثروة اإلاٗضهُت التي جؼزغ بها الجؼابغ و التي لم حؿخغل 

 الؿىت التي سجلذ فيها الجؼابغ أهبر وؿبت لهاصعاث 2008ختى آلان اؾخغالال خلُلُا، و حٗخبر ؾىت 

يي ،أما في اإلاغجبت الغابٗت جأحي مىاص 333.61اإلاىاص الخام خُث ونلذ إلى ما ًلاعب   ملُىن صوالع أمٍغ

با و التي جخيىن مً الخجهيزاث و الىؾابل اإلاؿخٗملت في مُضان  % 1.54الخجهيز الهىاُٖت بيؿبت  جلٍغ
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 بلُمت 2008البىاء، الصخت، اإلاُياهًُ و ألاقغاٌ الٗمىمُت، خُث سجلذ أٖلى خهُلت لها ؾىت 

يي بيؿبت مؿاهمت 67.12 وجأحي في اإلاغجبت الخامؿت الؿل٘ الاؾتهالهُت غير  % 3.46 ملُىن صوالع أمٍغ

مً إحمالي الهاصعاث غير الىفُُت و جًم بالضعحت ألاولى مىاص  % 1.23الغظابُت بيؿبت ما ًلاعب 

ت، الىعق،   هي الؿىت التي سجلذ فيها 2009الخ، وحٗخبر ؾىت .....الخىُٓف، مىاص الخجمُل، ألاصٍو

يي 49: خهُلت الهاصعاث مً مىاص الاؾتهالهُت غير الغظابُت خُث واهذ اللُمت جلضع بــ  ملُىن صوالع أمٍغ

مً إحمالي الهاصعاث غير الىفُُت خُث جخيىن مىخجاتها مً الجغاعاث ، ألاحهؼة  % 0.02بيؿبت 

اإلاُياهُىُت وبٌٗ اللىاػم و ْلذ هظه اإلاىاص جخلهلغ مً ؾىت إلى أزغي ختى اوٗضمذ في ول مً 

يي ؾىت 2 زم اعجفٗذ بلُمت 2009/2010/2013الؿىىاث  ،خُث أهه ٖىض 2014 ملُىن صوالع أمٍغ

 ٌ ت زاعج اإلادغوكاث هغي أنها جمثل وؿبت  مالخٓت الجضو الظي ًبين الترهُبت الؿلُٗت للهاصعاث الجؼابٍغ

يئُلت حضا باإلالاعهت م٘ اإلادغوكاث ، باإليافت إلى أن اإلاىخجاث الىهف مهىٗت التي هي أؾاؾا مً 

     مكخلاث البتروٌ هي التي أزظث الىهِب ألاهبر مً إحمالي الهاصعاث زاعج اإلادغوكاث زالٌ الفترة

ض هظه ألازيرة وهظا ما جؤهض فكل  (2008 – 2005 ) خُث هالخٔ أهه ولما ػاصث أؾٗاع البتروٌ جٍؼ

ؤلاحغاءاث  الاؾتراجُجُاث اإلاُبلت مً َغف الضولت لتركُت الهاصعاث غير الىفُُت، أما فُما ًسو 

لابله جىاكو في كُمت 2014 و 2013 و 2012الؿىىاث   هالخٔ جؼاًض في كُمت الهاصعاث غير الىفُُت ٍو

. الهاصعاث الىفُُت الظي ًغح٘ إلى جىاكٌ أؾٗاع البتروٌ ولىً بيؿبت َفُفت

ت فئهىا هالخٔ أنها هكت مً خُث جىٕى جغهُبتها الؿلُٗت  أما باليؿبت لخىافؿُت الهاصعاث الجؼابٍغ

الٗلضة  )بؿبب اٖخماصها اإلافٍغ ٖلى جهضًغ ؾلٗت وخُضة وهى ما ٌٗغف بأصبُاث الاكخهاص الؿلُاوي 

ت يُٗفت مً خُث خهتها الؿىكُت ألن الفاعق بين كُمت  (الهىلىضًت وأًًا جىافؿُت الهاصعاث الجؼابٍغ

ىبر الفغق إلى آلاالف و اإلائاث إطا أطا ما  ناصعاتها زاعج اإلادغوكاث وناصعاث بٌٗ الضٌو للبتروٌ ٍو

ىا اإلالاعهت م٘ ناصعاث الضٌو اإلاخلضمت، باالهخلاٌ إلى بٌٗ الضٌو اإلاهضعة للىفِ هجض جمثُل هظا  أحٍغ

٘ اكخهاصها  %75، لُبُا  %64، كُغ ،  % 87اللُإ في الؿٗىصًت  ، فهظه الضٌو التي حٗمل ٖلى جىَى

 %. 97زاعج اإلادغوكاث لم جهل أبضا إلى وؿبت 
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مساأمتثالصادزاثث: (7)الجدووثزكم

غيرثالىفعيتثفيثالىاججثاملدليث

 (2015 – 2005)إلاجماليثللفترة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ONSمًثإعدادثالعالبثبىاءثعلىثمععياثثالددىانثالىظنيثلالخصائياثث: املصدزث

 

مً زالٌ الجضٌو الؿابم هالخٔ مؿاهمت الهاصعاث غير الىفُُت في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي هي        

،أي أن اليؿبت وجغجف٘ زالٌ  % 1وؿبت هامكُت ويئُلت حضا و التي ال حؿاوي في أغلب الؿىىاث 

الؿىىاث التي ًيىن فيها ؾٗغ البتروٌ مغجفٗا وهظا ما ًؤهض الخدلُل الؿابم بأن أغلب الهاصعاث غير 

. الىفُُت جخيىن أؾاؾا مً مكخلاث البتروٌ 

مما جلضم وؿخيخج أن الهاصعاث مً اإلادغوكاث هي التي تهُمً ٖلى وؿبت مؿاهمت الهاصعاث       

ؤلاحمالُت في الىاجج اإلادلي وهظا مً زالٌ الىٓغ إلى يٗف وؿبت مؿاهمت الهاصعاث غير الىفُُت في 

ومىه ًمىً اللٌى أن الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الظي ،ث%  1الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي التي ال جخجاوػ في الغالب 

ني ، الظي الػاٌ ًخسبِ لخض  ًمثل الىمى الاكخهاصي ال ٌٗىـ الىيُٗت الخلُلُت لالكخهاص الَى

الؿاٖت في مكاول ٖضًضة ومً بُنها أن ول اإلاضازُل الىاحمت ًٖ الخجاعة الخاعحُت مهضعها صابما هى 

مً الىاجج  % 38.2جؼاًض ناصعاث اإلادغوكاث و اإلاغجبُت بضوعها بأؾٗاع الىفِ بالضعحت ألاولى، أي أن 

اإلادلي ؤلاحمالي مهضعه ؤلاهفاق ألاحىبي مً الؿل٘ و الخضماث اإلادلُت ، و ٖلُه فئن ايُغاباث الُلب 

ىىمل  اصجه ٍو ني فُيخٗل بٍؼ ألاحىبي ٖلى اإلاىخجاث اإلادلُت جىٗىـ ٖلى مؿخىي وكاٍ الاكخهاص الَى

 % PIBنسبة المساهمة في السنوات  

2005 0.88 
2006 0.98 
2007 0.98 
2008 1.13 
2009 0.77 
2010 0.94 
2011  1.04 
2012 1 
2013 1.03 
2014 1.27 
2015 1.09 
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ت و الىمى  بتراحٗه،وبالخالي ًدبين لىا أن هىان ٖالكت يُٗفت حضا بين الهاصعاث غير الىفُُت الجؼابٍغ

مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي و حٗخبر هظه اليؿبت  % 1الاكخهاصي خُث أنها جمثل في أغلب ألاخُان 

هامكُت حضا باإلالاعهت م٘ الهاصعاث الىفُُت، ومىه وؿخيخج وبىاء ٖلى ول اإلاُُٗاث الؿابلت ان جغكُت 

ت ال جؤزغ ٖلى الىمى الاكخهاصي وطلً هدُجت يالت و هامكُت الهاصعاث  الهاصعاث غير الىفُُت الجؼابٍغ

ت التي ماػالذ إلى ًىمىا هظا جمثل وؿبت  ت زالٌ %  3غير الىفُُت الجؼابٍغ مً إحمالي الهاصعاث الجؼابٍغ

، وطلً عغم الجهىص اإلابظولت مً َغف الضولت في ؾبُل جغكُتها ألامغ الظي  ( 2015 – 2005 )الفترة 

ٗها و جىمُتها، فغُاب إؾتراجُجُت واضخت  ًدخم ٖلى الؿلُاث اإلاٗىُت جفُٗل ؤلاحغاءاث الىفُلت بدىَى

مخياملت ومخىاؾلت لتركُت الهاصعاث زاعج اإلادغوكاث ههضف جىمىي هي حجغة الٗثرة و الٗلبت التي 

ني ٖلى جىفير مىخجاث كابلت للخهضًغ ،إط حٗؼي إلى وحىص مكىالث  جلف وعاء عجؼ ؤلاكخهاص الَى

جىُٓمُت و هُيلُت خغحت أؾهمذ في جغاح٘ ألاصاء الخهضًغي،وهي ٖلى صعحت ٖالُت مً الخُىعة جمـ 

 .بجىهغ ٖملُت الخهضًغ و التي ؾىدىاولها الخلا

 مشاكلثجىميتثوجىىيقثثالصادزاثثالجصائسيت:لفسرثالسابقثا

 طلً ًمىً جلخُو و اإلادغوكاث زاعج الخهضًغ مجاٌ في يٗف خاالث ٌسجل الجؼابغي  الاكخهاص ًبلى

الخالُت الىلاٍ في
1: 

 لٗملُت الخىُٓمي بالجاهب مدضوصة مكاول اإلادغوكاث زاعج الهاصعاث جالقي: الخىظيميت املشاكل -1 

لم ما منها مؿابل طهغ ًمىً طلً مً الخهضًغ، ّٗ ت باإلحغاءاث ًخ  ؾُاؾت غُاب بؿبب بُئها، و ؤلاصاٍع

اث و الضوابغ وّل  َغف مً مٗغوفت و مٗلىت و وواضخت ألاهضاف مدضصة  ؤلافغاص، و واإلاهالح اإلاؿخٍى

 غُاب إلى باإليافت الجىصة، هٓام و ٖليها اإلاىهىم الٗمل إلحغاءاث مىخٓم غير و ٖكىاةي جُبُم هظلً

 2.الازخالف لخدضًض ؤلاخهابُت ألاؾالُب ٖلى اإلابني اللُاؽ ٖلى كاصع هٓام

ُت هما حاهبين في جخمثل و: الهيكليت املشاكل 2-  : ًلي هما اإلاهضعة اإلاىخجاث أؾٗاع و اإلاهضع اإلاىخىج هٖى

                                                 
عماري مجعي ،قندوز طارق،التسويق الصناعي كمدخل اسرتاتيجي وتنافسي لرتقية الصادرات الصناعية مع التطبيق على ادلؤسسات الصغرية   1

 نوفمرب9 و8وادلتوسطة، ادللتقى الدويل الرابع حول ادلنافسة واالسرتاتيجيات  التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج احملروقات يف الدول العربية،يومي
. جامعة الشلف ،2010

 

2
عماري مجعي ،قندوز طارق،التسويق الصناعي كمدخل اسرتاتيجي وتنافسي لرتقية الصادرات الصناعية مع التطبيق على ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة،  

جامعة  ،2010نوفمرب9 و8ادللتقى الدويل الرابع حول ادلنافسة واالسرتاتيجيات  التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج احملروقات يف الدول العربية،يومي
. الشلف
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ًال
ت اإلاىخجاث حٗاوي:  الىىعيت:   وال ُت و اإلاىسفًت الجىصة مً الجؼابٍغ ُت م٘ ملاعهت الغصًئت الىٖى  هفـ هٖى

ٌ  ًمىً. هثيرة طلً ٖلى ألامثلت و الخاعحُت الؿىق  في اإلاىخجاث ُت هلو أن اللى  أؾباب إلى ًغح٘ الىٖى

 ٖملُت بالخالي و ؤلاهخاج لىؾابل الٗامت اإلالىُت ٖلى ٌٗخمض الظي ؤلاهخاجي الجهاػ ؾير بُبُٗت جمـ

 ألامغ نهاًت في جؤزغ هبيرة و ٖضًضة مؿاوا  ٖنها جىجغ الاخخياع قبه أو الاخخياع ٖملُت أن هجض و الاخخياع،

 عصاءة وعاء اليامىت ألاؾباب فئن أزغي  حهت مً و حهت، مً هظا بالّؿلب، الخضماث  اإلاىخجاث حىصة ٖلى

ُت  ؾلٗها بٗغى ؤلاهخاحُت اإلاؤؾؿاث بٌٗ كُام هى الؿىاء خض ٖلى ولٌّل  الخام  الٗام اللُإ في الىٖى

 جضكُم أو صعاؾاث الُلب،بااليافت الى غُاب أي صعاؾت بضون  اإلاؿتهلً لظوق  مؿبلت صعاؾت بضون 

م و جىػَ٘ لئلمياهُاث في   .الؿل٘ هظه حؿٍى

 
ًال
ت اإلاىخجاث بٌٗ أؾٗاع اعجفإ إن:  سعاز:  زاهيا هما اإلاهضعة الجؼابٍغ

ّ
باء اعجفإ هى إ  ًٖ الىاحمت ألٖا

،خُث ٌٗىص هظا الاعجفإ الى ٖضم الاؾخفاصة مً اكخهاصًاث الدجم بااليافت الى ؤلاهخاحُت يٗف

ت في ألاؾىاق الضولُت  .اإلاىافؿت الكغؾت التي حٗاوي منها الهاصعاث الجؼابٍغ

عي اإلاؤؾؿاحي اإلادُِ ًخميز : الدشسيعي و املؤسساحي باملديغ املسجملعت املشاكل 3-  للهاصعاث الدكَغ

 الهُاول و للهُئاث اإلاىولت اإلاهام في والخضازل الدكابً الخالُت بالخهابو اإلادغوكاث زاعج للمباصالث

 مما ، اإلالضمت ألاعكام في الخًاعب و الخيؿُم غُاب إلى أصي مما اإلادغوكاث زاعج الهاصعاث لتركُت اإلاضٖمت

  اإلاؿُغة، ألاهضاف جدلُم نٗىبت و الىيُٗت جلُُم نٗىبت إلى أصي
ًة
ني الضًىان َغف مً زانت  الَى

 مجاٌ في الاكخهاصًين الخاعحُت الخجاعة  أٖىان مسخلف إؾتراجُجُاث جىحه أنبدذ هُئت باٖخباعه لتركُت

 الخاعحُت الخجاعة مجاٌ في واللغاعاث الخأزير مغاهؼ أهم اوكغاالث فُه جخلاَ٘ أًً الىؾُِ هى و الخهضًغ

ىُت مٗلىماث قبىت إوكاء في آلان لخض فكله و ُٗت و اللاهىهُت اإلاٗلىماث جىفير جمىىمً َو  الدكَغ

 اجساط مجاٌ في الغبِؿُت ألاصواث إخضي لخهبذ الاكخهاصًت اإلاؤؾؿاث و الهُئاث ًٖ اإلاىخضة و الضكُلت

اإلادغوكاث،ومً أهم اإلاكاول اإلاخٗللت باإلادُِ اإلاؤؾؿاحي  زاعج الهاصعاث  جغكُت جسو كغاعاث

عي هجض : والدكَغ

 فهظا. اإلادغوكاث زاعج الهاصعاث ًسضم بما الخاعحُت ألاؾىاق في الخجاعي  للخىاحض جىُٓم أصوى غُاب- 

ؼ ٌؿمذ ال الىلو  أن ًمىً التي الٗضًضة الفغم الؾخغالٌ بالخهضًغ اإلاهخمت اإلاؤؾؿاث مجهىصاث بخٍٗؼ

 .الخاعحُت ألاؾىاق مؿخىي  ٖلى جخىاحض

ً بين وافي غير جيؿُم و جىُٓم وحىص-  ين اإلاهضٍع ني اإلاؿخىي  ٖلى ؾىاء الجؼابٍغ  .الخاعجي أو الَى

  .اإلادغوكاث زاعج الهاصعاث لتركُت الخام للهىضوق  اإلاالُت اإلاىاعص جىحُه و اؾخسضام ؾىء- 
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 أؾاؾُت أصاة حٗخبر التي و لظلً، اإلاسههت الخهضًغ صٖم زضماث عجؼ و الضولي الىلل جيالُف اعجفإ-

غ لُت الخيالُف اعجفإ ٖلُه ًترجب الىلل جيالُف اعجفإ ألن الخهضًغ وكاَاث لخٍُى  بالخالي و الدؿٍى

 للخهضًغ اإلاىحه الخٍُى هلو بؿبب ) الخهضًغ ٖملُت مً جدلُله اإلامىً الغبذ هامل اهسفاى

ضم ت للٗملُاث اإلاىاوي أعنفت بٌٗ جسهُو ٖو  .(فلِ الخهضًٍغ

الاجساءاثثاملخعللتثبخفعيلثالصادزاثثخازجثاملدسوكاثثفيثالجصائسث: اململدحثالثاوي
 

ان جضوي خهُلت الهاصعاث زاعج اإلادغوكاث حٗل الجؼابغ جيخهج إؾتراجُجُت حضًضة جخمثل في 

مداولت جىمُت وجغكُت هظا الىٕى مً الهاصعاث، وطلً بمسخلف ؤلاحغاءاث والؿُاؾاث والخىافؼ مً 

أحل ججىب أي ازخالٌ حضًض كض ًلخم باكخهاصها هدُجت أي انهُاع كض ًلخم بأؾٗاع البتروٌ في 

. اإلاؿخلبل

ل مً كبل الهُئاث اإلاهغفُت باللغوى  اع إلى جمٍى لظلً فئن ٖملُت الخهضًغ جدخاج يمً هظا ؤلَا

أو جدخاج إلى إٖاهاث جلضمها الضولت مً زالٌ بغهامج إوٗاف الهاصعاث، مً أحل مؿاٖضة اإلاخٗاملين 

ىُا، وجخُلب الٗملُت جأمين  الاكخهاصًين في البدث ًٖ أؾىاق زاعحُت لخهٍغف اإلاىخجاث اإلاهىٗت َو

بي مصج٘،وهٓام حمغوي اكخهاصي  هظه الهاصعاث مً ألازُاع اإلاخٗضصة، وهظلً إكامت هٓام يٍغ

 .مخأكلم وفٗاٌ إلى غير طلً مً ؤلاحغاءاث
 

 .إلاجساءاثثاملخعللتثبخمىيلثالصادزاث: املعلبث وو 

ت مً ؤلاحغاءاث والؿُاؾاث التي  مً أحل جدلُم غاًت جغكُت الهاصعاث الهىاُٖت هىان مجمٖى

لت مباقغة أو غير مباقغة في جدلُم طلً، وهجض مً بُنها ؤلاحغاءاث اإلاخٗللت  مً قأنها أن حؿاهم بٍُغ

ل الهاصعاث  .بخمٍى

ل الهاصعاث مغوعا   وؾىدىاٌو هظا الجاهب في إَاع هظا اإلابدث، وطلً اهُالكا مً كىاٖض جمٍى

ل الهاصعاث  .بخأمين كغوى الهاصعاث ونىال إلى أهم الهُئاث اإلاسخهت في ٖملُت جمٍى

 . كىاعدثجمىيلثالصادزاث:الفسرثالاوو 

ل  خماص ٖلى اللضعاث واإلاىاعص الظاجُت وهظا ٌؿمى بالخمٍى ل الهاصعاث جيىن إما بااٖل إن ٖملُت جمٍى

ل الخاعجي وطلً باللجىء إلى اإلاؤؾؿاث اإلاالُت والبىىُت اإلاسخهت وطلً ملابل أؾٗاع  الظاحي، أو الخمٍى
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ل واإلاخمثل في  فابضة مُٗىت جخدضص ٖلى أؾاؽ اإلاىافؿت، باإليافت إلى وحىص هٕى آزغ مً الخمٍى

 :وهي1اإلاؿاٖضاث اإلاالُت وهى زام بثالر ٖملُاث ًترهؼ ٖليها وكاٍ الخهضًغ

 :عمليتثالملدحثعًث سىاقثالخازجيت- 1

لبت  إن هظا الىٕى مً البدث ًمثل في الغالب باليؿبت للمؤؾؿاث  اإلاهضعة جيالُف إيافُت ٖو

أمام عف٘ وػٍاصة ناصعاث هظه اإلاؤؾؿاث، ومً أحل ججاوػ هظه الٗلبت ًخم جلضًم مؿاٖضاث 

للمؤؾؿاث اإلاهضعة وطلً بهضف جمىُنها مً جللُو حؼء مً الخيالُف اإلاىحهت لٗملُت البدث هظه 

ت في الضازل والخاعج والهالىهاث الضولُت، الخ  ..ومً أمثلت هظه اإلاؿاٖضاث هظهغ جأمين اإلاٗاعى الخجاٍع

وبهظه اإلاؿاٖضاث جيىن اإلاؤؾؿاث اإلاهضعة كض جفاصث بٌٗ أزُاع الخهضًغ وطلً لٗضم اٖخماصها 

. ٖلى مىاعصها الظاجُت في ٖملُت البدث بكيل جام

مىً جىيُذ أهمُت البدث ًٖ ألاؾىاق الخاعحُت وهُفُخه فُما ًلي : ٍو

  صعاؾت الؿىق الخاعحُت مً ول الىىاحي هٗاصاث أفغاص الضولت اإلاؿخىعصة وأطواكهم

. الخ.......الاؾتهالهُت

  وي٘ ممثلين في الخاعج ملابل أحىع جضف٘ لهم، مهمتهم جمثُل هظه اإلاؤؾؿاث اإلاهضعة وجؼوٍضها

. باإلاخغيراث صازل هظه ألاؾىاق الخاعحُت مً خين آلزغ

 لمُت لخىُُف اإلاىخىج م٘ ول حغير في الٓغوف اإلادُُت بالؿىق الخاعجي . صعاؾت جلىُت ٖو

 اإلاكاعهت في الهالىهاث واإلاٗاعى الضولُت بهضف التروٍج وؤلاقهاع للمىخىج  .

أما فُما ًسو اإلاؿاٖضاث اإلالضمت في مجاٌ أوكُت الخهضًغ فئهه جىحض هُئاث مخسههت في 

ت ومغاكبتها وجلىم بضعاؾتها وجمدُهها 2طلً ،خُث حكغف ٖلى مخابٗت الٗملُاث وألاوكُت الخهضًٍغ

كبل اإلاىافلت ٖلى جلضًم الضٖم لها مً ٖضمه، خُث ًىحض زبراء ومسخهىن في ول حاهب مً الجىاهب 

 .اإلاخٗللت بالخهضًغ ًلىمىن بهظا الٗمل

 

 

 

                                                 
1
  la chambre algérienne de commerce et de l'industrie (CACI), le financement des exportations, Mutation.N° 

18, 1996, pp24-26.  
2

 .الفصل هذا من الثالث ادلطلب يف اذليئات ذلذه للتطرق سنعود 
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 :عمليتثجدضيرثاملىخىجثاملىجهثللخصددس- 2

م إمًاء  خُث أهه ٖىض إجمام ٖملُت البدث ًٖ ألاؾىاق الخاعحُت وجغؾُم هظه الٗملُت ًٖ ٍَغ

ل نىاٖت اإلاىخىج اإلاىحه للخهضًغ،  ٖلض، فئن اإلاؤؾؿت أو الكغهت اإلاهضعة جلىم بخلضًم َلب جمٍى

ل ٖضة أقياٌ أهمها خسظ هظا الىٕى مً الخمٍى  :ٍو

 : جمىيلثالصىق (1

ل  جدخاج اإلاؤؾؿاث الهىاُٖت اإلاهضعة ٖلى ازخالف أهىاٖها وحجمها إلى هظا الىٕى مً الخمٍى

يىن  ل ٖملُت ؤلاهخاج ٍو خُث جلىم هظه اإلاؤؾؿاث مً زالله بخلضًم َلب لللُإ البىيي، لغغى جمٍى

ل اإلاؿبم)طلً بئبغام ٖلض بين الُغفين لالؾخفاصة مً اللغى  في إَاع  (ًُلم ٖلُه هظلً اؾم الخمٍى

بُٗت اإلاىخجاث اإلاهىٗت  .هظا الٗلض جبين اللُمت الىلضًت اإلاؿخدلت َو

 :جمىيلثالاسدثمازاث (2

ل بٗضة حىاهب مً بُنها  غجبِ هظا الخمٍى : ٍو

 م زلم فغوٕ ووخضاث في الخاعج جيىن جابٗت للمؤؾؿت ألام في الضازل ل الخيكئت ًٖ ٍَغ . جمٍى

 ل ٖملُت اإلالانت التي جلىم بها اإلاؤؾؿاث بالخاعج  .جمٍى

 :جمىيلثاملخصوهاثثفيثالخازج (3

ىت للمؤؾؿت أو الكغهت اإلاهضعة والتي جغغب في إكامت  وهى ٖباعة ًٖ حؿبُم ًمىذ مً َغف الخٍؼ

اصة مبُٗاتها وهى ًلضم في غالب ألاخُان للمؤؾؿاث  مسؼون في الخاعج، وطلً ما ٌؿمذ لها بٍؼ

لت في مجاٌ الخهضًغ باألؾىاق الخاعحُت  .والكغواث اإلاهضعة التي جخميز بخجغبت ٍَى

 :ظسقثجمىيلثعمليتثالخصددس- 3

ين عبِؿُين  لخين أو هٖى يىن طلً بٍُغ ل ٍو إن ٖملُت جهضًغ اإلاىخىج بضوعها جدخاج إلى ٖملُت جمٍى

 :مً اللغوى وهما

 : 1كسوضثالخصددسثاللصيرةث جل (1

ً الظًً أكامىا ٖلضا م٘ اإلاؿخىعص في الخاعج ال ًخجاوػ   18هظا الىٕى مً اللغوى ًمىذ للمهضٍع

قهغا للدؿضًض، خُث أن هظا اللغى ًمىذ للمهضع ٖلى أؾاؽ أن اإلاؿخىعص ٌٗاوي عجؼ مالي، فُضزل 

بىً اإلاهضع لهالح اإلاؿخىعص ختى ًبُ٘ اإلاهضع ؾلٗخه خُث ًخدهل هظا ألازير ٖلى حؼء مً إًغاصاث 

ناصعاجه باإليافت إلى جدهله ٖلى كغى مً بىىه ختى اؾترحإ اإلابالغ اإلاؿخدلت التي ؾُضفٗها له 

                                                 
1

 .76ص سابق، مرجع فوزي، نعيمي 
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يخج  الؼبىن ألاحىبي، وهظا الىٕى مً اللغوى ًُبم ٖاصة ٖلى ناصعاث زانت بالؿل٘ الاؾتهالهُت، ٍو

ت اإلاخخابٗت للمؿخىعص كغيين : ًٖ جلضًم بىً اإلاهضع كغوى لؼبىهه في اهخٓاع الدؿٍى

 كغى مىده اإلاهضع للمؿخىعص   .

 كغى مىده البىً للمهضع .

:  هىح للمهضع مً َغف البىً ًىجغ ٖلُه زالر اجفاكُاث هيمخُث أن اللغى الم

 ٖلض البُ٘ بين اإلاهضع واإلاؿخىعص مدضصا لخهابو الُلبُت .

 اجفاق بين اإلاهضع ومؤؾؿت زانت بالخأمين مً أحل جأمين كغى الخهضًغ .

 ل الهفلت . اجفاق بين اإلاهضع والبىً خٌى حٗهض هظا ألازير بخمٍى

بلى اإلاهضع مدخمال إلاساَغ ٖضم حؿضًض اإلاكتري  في اإلاضة اإلادضصة، بدُث ًُلب  (اإلاؿخىعص)ٍو

 .البىً مً اإلاهضع إٖاصة اللغى الظي مىده إًاه صون اهخٓاع عص فٗل مؤؾؿت الخأمين

 : كسوضثالخصددسثالعىيلتثواملخىسعتث جل (2

خُث )ال ًسخلف هظا الىٕى ًٖ الثاوي إال مً حاهبي اإلابلغ وآلاحاٌ اإلادضصة في إَاع ٖلض الخهضًغ 

لت 20 ؾىت باليؿبت للمخىؾُت ألاحل وفىق 20 إلى 5آحاله ٖاصة ما جيىن مً   ؾىت باليؿبت لٍُى

 :1وأهىاٖه هي (ألاحل

  :(املصدز)كسضثاملىزدث (2.1

لت أو مخىؾُت مً أحل  وهي ٖباعة ًٖ حؿبُم ًمىذ للمهضع الظي أُٖى للمؿخىعص مضة ٍَى

الدؿضًض الخام، وهى ٌُٗي مباقغة بٗض حؿلُم البًاٖت أو اللُام بسضمت مخفم ٖليها وطلً َبلا لبىىص 

 .الٗلض

  :(املسخىزد)كسضثاملشترر  (2.2

ٌؿمذ هظا اللغى للمؿخىعص أن ًضف٘ فىعا للمهضع بدُث ًلترى مً بىً اإلاهضع مباقغة، 

وهىظا ًيىن اإلاهضع مٗفُا مً أي كغى ولهظا ٌٗخبر هظا الىٕى مً اللغى زير يمان للمهضع وطلً 

. هٓغا لًٗف اخخماٌ ٖضم الدؿضًض

ل ٖملُت جهضًغ بهظا الىٕى مً اللغوى فئن هظا ألامغ ًخُلب إٖضاص  اصة ٖىضما ًخم جمٍى ٖو

: ٖلضًً هما

                                                 
 .77 ص ادلرجع، نفس 1
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  ىو ٖلى هُفُت الضف٘ الفىعي التي ًلىم بها ٖلض ججاعي ًدضص التزاماث ول مً اإلاهضع واإلاؿخىعص ٍو

. اإلاكتري مباقغة

  ٖلض كغى ٌؿمذ للبىىن بىي٘ جدذ جهغف اإلاؿخىعص في الىكذ الًغوعي وبكغوٍ مُٗىت اإلابالغ

 .الالػمت الخترام التزام اإلاؿخىعص لهالح اإلاهضع واإلاخٗلم بالضف٘ الفىعي

 :كسوضثالخمىيلثاملسملم (2.3

ماٌ الهىاُٖين، وطلً لغغى  وهي ٖباعة ًٖ كغوى مفخىخت ًمىدها البىً الىؾُِ لغحاٌ ألٖا

ل أهم اخخُاحاتهم الخانت بالخهضًغ  .جمىُنهم مً جمٍى

 :بسوجىكىالثثالخمىيل (2.4

ت أو  وجخم باجفاكُاث م٘ الخيىماث أو ما بين بىىن مسخلفت، فخجغي في هظه الخالت صعاؾت جيبٍؤ

ت ت لئلَاع اإلاالي إلاؿخىي بٌٗ ألاوكُت الخجاٍع . جلضًٍغ

ل الهاصعاث وطلً  يبغي في ألازير ؤلاقاعة إلى أهه جم في الجؼابغ إوكاء نىضوق مسخو في جمٍى ٍو

، خُث ًلىم هظا الهىضوق بمؿاٖضة اإلاؤؾؿاث الغاغبت في 1996بملخض ى كاهىن اإلاالُت لؿىت 

اإلاكاعهت في اإلاٗاعى الضولُت اإلاسجلت في بغامج وػاعة الخجاعة وهظا بٌٗ اإلاٗاعى الضولُت ألازغي، 

بىع الُٗىاث  ٖىض اللُام بالٗغى، فًال ًٖ  (ٖلى مغاهؼ الٗبىع )إيافت إلى حغُُت جيالُف الىلل ٖو

، وجفُٗال أهثر لضوع هظا الهىضوق نضع كغاع وػاعي مكترن عكم 1مهاٍعف ؤلاقهاع الخانت بالخٓاهغاث

 ًدضص قغوٍ الاؾخفاصة مً مؿاٖضة الضولت اهُالكا مً هظا الهىضوق، 2000 ماعؽ 26 في 10

ماٌ، والًغابب اإلاباقغة   .2الخ...وإٖفاء ٖملُاث الخهضًغ مً الغؾىم ٖلى عكم ألٖا

. جأمينثكسوضثالصادزاث- 4

:  جأمينثاللسضثعىدثالخصددسثوالحاجتثإليه-  

 : 3حعسيفثجأمينثاللسضثعىدثالخصددس (1

ل اإلاهغفي وأصاة جأمُيُت حؿمذ للضابىين ملابل صف٘ أكؿاٍ لكغهت » هى وؾُلت مً وؾابل الخمٍى

ت لللغوى  (كض جيىن خيىمُت أو زانت أو مسخلُت)الخأمين  ت وغير الخجاٍع مً حغُُت اإلاساَغ الخجاٍع

                                                 
1

 .(02) رقم ادللحق إىل الرجوع ميكن الصندوق هذا لعمل العام االطار حول أكثر لتفاصيل  

 .172 ص سابق، مرجع وصاف، سعيدي 2

 العلوم يف ماجستري رسالة اجلزائر، حلالة اإلشارة مع الدولية التجارب لبعض حتليلية دراسة التصدير، عند القرض تأمني نظام وصاف، سعيدي3

 .40ص ،1997 اجلزائر، جامعة االقتصادية،
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اإلاغجبُت بٗملُاث الخهضًغ فُما بين الضٌو في مضة ختى ولى واهذ ًىما واخضا، هما ٌٗخبر أصاة مً أصواث 

. «جىمُت الهاصعاث مً زالٌ يمان الابخمان اإلاغجبِ بالخهضًغ

:  ومً زالٌ هظا الخٍٗغف وؿخسلو الىلاٍ الخالُت

 جأمين اللغى ٖىض الخهضًغ ًضزل يمً صابغة جأمُىاث الخجاعة الخاعحُت .

 ل الهاصعاث . جأمين اللغى ٖىض الخهضًغ ٌٗخبر وؾُلت مً وؾابل جمٍى

 جأمين اللغى ٖىض الخهضًغ أصاة لخىمُت الهاصعاث .

 ًسخلف جأمين اللغى ٖىض الخهضًغ ًٖ الخأمُىاث الٗاصًت ألهه ًؤمً اللغى ولِـ الص يء اإلاهضع. 

 :1الحاجتثلخأمينثاللسضثعىدثالخصددس (2

:      وجخمثل فُما ًلي 

 خماًت اإلاهضع مً أزُاع ٖضم الضف٘ في نفلاث الخهضًغ .

  ل الهاصعاث، وطلً ٖىضما ال ًيىن اإلاهضع في مغهؼ ٌؿمذ له ً جمٍى جؤصي وزُلت الخأمين إلى جدٍغ

ل نفلاث بىفؿه، وجؼصاص عغبت أو اؾخٗضاص البلض الخجاعي إلاىذ اللغوى أو جلضًم حؿهُالث  بخمٍى

ت اإلاهضع يض فكل ٖمالبه مً الخاعج في الؿضاص . الخهم إلى خض هبير لًمان خٍغ

  وزُلت الخأمين جغف٘ مً حىصة همبُالت الخهضًغ وجغف٘ مً حضاعة اإلاهضع في الخهٌى ٖلى الابخمان

لت أزغي  ً عروؽ ألامىاٌ التي لم ًىً مً اإلامىً إجاختها بٍُغ  .الظي ًؤصي إلى جدٍغ

 :   جأمينثكسضثالصادزاثثفيثالجصائس- ب

بما فيها الهاصعاث )إطا جىاولىا خالت الجؼابغ في إَاع جغكُت الهاصعاث زاعج كُإ اإلادغوكاث 

  كغى الخام بالهاصعاث وان مً اهخمام قغهت الخأميناٌفئن ؤلاحغاءاث اإلاخبٗت ٖىض جأمين  (الهىاُٖت

(La CAAR)وطلً لخفاصي بٌٗ ألازُاع الىاقئت أزىاء ٖملُت الخهضًغ، ولخىيُذ 1988اإلاُبم ؾىت ،

 ميلفت بدؿُير 205-96طلً لضًىا همىطج ًٖ قغهت أوكأث لهظا الغغى خؿب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

ىُت لخأمين ويمان كغى الهاصعاث   (CAGEX)هٓام جأمين كغى الهاصعاث، واإلاؿماة بالكغهت الَى

ًُت، الخغُُت، )وهي قغهت جمخاػ بدلل واؾ٘ للخضزل في مُاصًً اللغى  واؾخسغاج الىزابم الخٍٗى

الم الخجاعي   .2(الخ... ؤلٖا

 

                                                 
 .44- 40 ص ص ادلرجع، نفس 1

2
  CACI, le financement des exportations, op.cit, pp 10-18. 
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  :اململادئث ساسيتثفيثالخأمين (1

جلُُم الخُغ، ٖضم ملضعة ؾضاص الضًىن مً َغف اإلاضًً، : وجخمثل في أعبٗت ٖىانغ عبِؿُت هي

ت .  الخغُُت ؤلاحمالُت، اإلاٗلىماث الخجاٍع

مىً ألي شخو َبُعي أو مٗىىي ملُم في الجؼابغ ًلىم بخهضًغ ؾل٘ وزضماث أن ًً  في جدبٍو

:  هظه الكغهت والتي حٗمل ألحل ما ًلي

 اإلاؤمً ًٖ الخؿابغ اإلاخىكٗت حغاء ٖضم حغُُت صًىهه بضف٘ زمً الؿل٘ والخضماث اإلاهضعة ٌ . حٍٗى

 الخؿابغ اإلاترجبت ًٖ الاهلُإ اإلادضص لؿىق الخهضًغ ٌ .  حٍٗى

 الخغُُت الجؼبُت للمهاٍعف والىفلاث اإلاخىكٗت ٖىض ٖملُت البدث ًٖ ألاؾىاق الخاعحُت  .

: إن وزُلت الخأمين اإلاخًمىت للغى الهاصعاث جيىن لهالح الظي ًخدمل ألازُاع الخالُت

 اإلاهضع الظي ًضف٘ في خالت كغى اإلاىعص  .

  البىً في إَاع كغى اإلاكتري. 

 : خعازثاملغعاة (1.1

 فئن جأمين كغى الهاصعاث ًخًمً الخلىق اإلاغجبُت باألزُاع 06-96مً ألامغ (01)خؿب اإلااصة 

ل واليىاعر م٘ الٗلم أن هىان أزُاع أزغي  ت والؿُاؾُت، ٖضم الخدٍى  . الخجاٍع

 :  خعازثاملعفاة (1.2

:  وهي التي ال جضزل في ٖملُت الخأمين وجخمثل في

 ول زؿاعة هاججت ًٖ زُغ غير مغُى مً َغف ٖلض الخأمين  .

  ً(اللؿم غير اإلاؤمً)حؼء مً الخُغ مترون ٖلى ٖاجم اإلاؤم .

 ألازُاع اإلاترجبت ًٖ ٖضم جىافم الٗملُت م٘ الخىُٓم واللاهىن اإلاُبم في بلض اإلاهضع أو اإلاؿخىعص .

 الخؿابغ الىاحمت ًٖ الخالفاث بين اإلاهضع واإلاؿخىعص. 

 :  مدةثالخغعيتثمًثخعسثالحادر (1.3

:  وجىحض فيها خالخين

 وهظا ًيىن بؿبب إلغاء الٗلض مً َغف اإلاؿخىعص كبل ونٌى : الخاصر اإلاغُى كبل ٖملُت الخهضًغ

. الؿلٗت أو الخضمت

 اإلاهضع ًجغي ٖلُه زُغ ٖضم الخغُُت مً الضًىن الىاقئت في : الخاصر اإلاغُى بٗض ٖملُت الخهضًغ

خٗلم ألامغ هىا بداصر زُغ ٖضم الضف٘  .جىفُظ الٗلض، ٍو
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 : ظسقثحعىيضثالحىادر (1.4

ىُت لخأمين ويمان كغى الهاصعاث  إن الجؼء اإلاؤمً الخام بالٗلض مً َغف الكغهت الَى

(CAGEX)  ُت ألازُاع  في 90%خُث ًيىن مدضص هدض أٖلى بيؿبت ( ججاعي، ؾُاس ي)ًخغير خؿب هٖى

. باليؿبت للخُغ الخجاعي  80%الخُغ الؿُاس ي و

ٌ مدضصة بـ ت في صف٘ الخٍٗى  أقهغ هأحل 06: هظلً إن ألاحل اللاهىوي للخاصر واإلاضة الؿاٍع

مىً لهظا ألاحل أن ًىسفٌ في خاالث  96-235مً اإلاغؾىم الخىفُظي  (11)اؾخدلاق خؿب اإلااصة  ٍو

. زانت

ٌ فئهىا هجض خالخين في خؿابه وهما :  أما باليؿبت لخؿاب الخٍٗى

  ٖلى أؾاؽ الؿٗغ اإلاغحعي، أي خؿب كُمت ٌ في خالت الخاصر الىاش ئ ًٖ الفسخ، ًدؿب الخٍٗى

. الىفلاث اإلادضصة في الالتزام

  ًدؿب ٖلى أؾاؽ اإلاجمٕى ٌ غير  (ؤلاحمالي)في خالت الخاصر الىاش ئ ًٖ ٖضم الضف٘، فالخٍٗى

 .اإلاضفٕى مً الضًً اإلاًمىن 

 : ظسقثاخدسابث كساط (1.5

ٖىض خؿاب ألاكؿاٍ هجض أن مٗضالتها جخغير جبٗا لٗضة اٖخباعاث والتي جغجبِ بلُم الخُغ الىاحم 

:  م٘ مغاٖاة ما ًلي

 ُت الًمان اإلالترح . هٖى

  ٘كضعة اإلاؿخىعص ٖلى الضف. 

 :  شكاوثالخأمين (2

 : هىان ٖضة أقياٌ ٌٗخمض ٖليها اإلاهضعون في جأمُىاث كغوى ناصعاتهم ومنها 

 : الخأمينثإلاجمالي (2.1

ت، أو الخضماث التي ًيىن فيها اللغى  سو جأمين الهاصعاث اإلاخخالُت للؿل٘ الاؾتهالهُت الجاٍع ٍو

:   ًىما يض أزُاع ٖضم الضف٘ الىاججت 180ًٖال ًخٗضي 

 ٖ٘ضم كضعة اإلاؿخىعص ٖلى الضف .

 ل  .زُغ ؾُاس ي أو زُغ اليىاعر أو ٖضم الخدٍى

وباإلالابل فئهه في ٖلض الخأمين ؤلاحمالي ًً٘ اإلاؤمً  أو الكغهت إحغاءاث مالبمت جخميز بدؿٗيراث   

 .مصجٗت لهالح اإلاهضع
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 : الخأمينثالخاص (2.2

وهى مخٗلم بخغُُت الٗلىص الخانت لؿل٘ الخجهيزاث أو ؾىق ألاقغاٌ أو الضعاؾاث والتي ًيىن 

ؿخٗمل هظا الخأمين في حغُُت ألازُاع اإلاخٗللت باهلُإ ألاؾىاق أو  فيها اللغى ًخٗضي مضة ؾىت، َو

زُغ ؤلاهخاج، وبسهىم صف٘ اللؿِ في هظه الخالت فهى ًيىن وامال ومؿبلا، هما أن مٗضٌ اللؿِ 

 .في هظه الخالت ًخجاوػ كلُال مٗضٌ اللؿِ في الخأمين ؤلاحمالي

 : (املسخىزد)جأمينثكسضثاملشتررث (2.3

ٌ اللغى الىاش ئ ًٖ اإلاكتري ألاحىبي بضف٘  يىن مؿخسلها لهالح البىً لًمان حٍٗى ٍو

اجه اإلاخٗللت بالؿل٘ اإلاباٖت أو  امخُاػاث هظا الخأمين، وجخمثل في اؾخفاصة اإلاهضع مً كبٌ مضفٖى

الخضماث اإلالضمت صون حٗغى للخُغ مً حهت، ومً حهت أزغي فئن البىً ًيىن مؤمىا أًًا يض 

 .زُغ ٖضم الضف٘ مً كبل اإلاؿخىعص
 

 : جأمينثالملدح (2.4

ت والخضماجُت، أو ًجم٘ اإلاؤؾؿاث التي  جغي هظا البدث لهالح اإلاؤؾؿاث الهىاُٖت والخجاٍع ٍو

:  جلبل البدث ًٖ ألاؾىاق الخاعحُت والغغى مً وعاء طلً هى

 حصجُ٘ البدث ًٖ أؾىاق حضًضة للخهضًغ .

 ىُت في الخاعج . جغكُت اإلاىخجاث الَى

 الخؿابغ في خالت ٖضم هجاح وكاٍ البدث ٌ  .حٍٗى

 : جأمينثاملعازض (2.5

مىما  ضم جهضًغها، ٖو وجخًمً حغُُت وكاَاث الخهضًغ يض أزُاع عحٕى الؿل٘ اإلاٗغويت ٖو

ُف اليامل وألاخؿً للمؤؾؿاث،  فئن الامخُاػاث اإلاؿخسلهت مً وعاء هظه الٗملُاث هي جأمين الخْى

ىت اإلاؤؾؿت باؾخٗماٌ وؾابل الًمان اإلاسخلفت  وجفاصي اإلاكاول والٗلباث الخانت التي جل٘ ٖلى زٍؼ

ل . وحؿهُل الخمٍى

.   أمثالهيئاثثاملخخصتثفيثجمىيلثالصادزاثثو أدافها- 5

 :  أمثالهيئاثثاملخخصتثفيثجمىيلثالصادزاث (1

ل الفٗاٌ والجُض للهاصعاث ٌٗخبر ٖامال مهما لخىمُتها وهىان هُئاث مسخهت بٗملُت  إن الخمٍى

مىً اؾخٗغاى أهمها فُما ًلي ل هظه ٍو  : الخمٍى



 الجصائس في املدسوكاث خازج الصادزاث بدىميت املخعللت الاجساءاث جدليل:الثاوي الفصل

 

70 

 

 : الملىكثاملسكصر (2.2

إن البىً اإلاغهؼي ًخمخ٘ بامخُاػ إنضاع الٗملت والخىػَ٘ الابخماوي ومغاكبت الهغف، وهى الغكُب 

ين، وجخمثل عكابت البىً اإلاغهؼي في  م ما ٌؿمى بىٓام الخَى ل الخاعجي وطلً ًٖ ٍَغ ٖلى الخدٍى

ت والتي جسو الخغواث اإلاالُت غ التي جلضمها البىىن الخجاٍع  .1الخلاٍع

 : املؤسساثثالعمىميتثاملخخصتث(2.3

هظه اإلاؤؾؿاث هي أٖلى الهُئاث في الضولت، مثل وػاعة اإلاالُت والتي تهخم بلًاًا مالُت، وهظا وػاعة 

غ خٌى الخجاعة الخاعحُت  . الخجاعة التي تهخم بئُٖاء جلاٍع

 : املؤسساثثاملاليتثالخجازيت(2.4

ت وهظا مىذ كغوى  ل الٗملُاث الخجاٍع ت والتي جلىم بخمٍى جخمثل هظه اإلاؤؾؿاث في البىىن الخجاٍع

ين  .للمخٗاملين الخجاٍع

 : ججمعاثثاملصدزيً(2.5

ت مً اإلاؤؾؿاث التي حٗمل لخؿابها، وهظا ًسلم  وهي جلىم بضوع كؿم الخهضًغ اإلاكترن إلاجمٖى

ؿمذ للمؤؾؿاث باالجفاق فُما  هُىال صابما للخهضًغ ًيافئ ٖاصة مٗامالث جيىن زابخت في الغالب، َو

 . بُنها لخدلُم أهضافها

 :  أدافثأرهثالهيئاث (2

:  ًمىً جلخُو أهم أهضاف هظه الهُئاث فُما ًلي

 ت جلضًم اللغوى اإلاخٗللت بالخهضًغ أو اليكاَاث اإلاىحهت للخهضًغ . أولٍى

  بفًل حؿهُالث الخهم التي ًىافم ٖليها البىً اإلاغهؼي ً . حصجُ٘ مىذ اللغوى للمهضٍع

 ٗهم ل مكاَع ً لخمٍى ىُت وألاحىبُت في مخىاٌو اإلاهضٍع . وي٘ مبالغ بالٗملخين الَى

 ل اللغوى في أي وكذ مدضص بكغوٍ مٗلىلت .  وي٘ هٓام ٖملي ًًمً جدٍى

  الخغُُت اإلاسههت للمساَغ اإلاخٗللت بالخهضًغ والٗملُاث البىىُت وطلً مً زالٌ إوكاء قغهت

 .جأمين مخسههت  في طلً

 : إلاجساءاثثاملخعللتثبسياستثسعسثالصسف: الفسرثالثاوي

حٗض ؾُاؾت ؾٗغ الهغف مً يمً الؿُاؾاث اإلاٗخمضة التي جلجأ إليها الؿلُاث الىلضًت ببلضان 

ٗخبر ؾٗغ  ني وصٖم همىه والخض مً الخلل في جىاػهاجه، َو الٗالم وطلً بهضف إصاعة الاكخهاص الَى

                                                 
1

 .58 ص ،1989 اجلامعية، ادلطبوعات ديوان البنوك، اقتصاديات يف زلاضرات ويين، القز شاكر  
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الهغف ألاصاة الغبِؿُت طاث الخأزير اإلاباقغ ٖلى الٗالكاث بين ألاؾٗاع اإلادلُت وألاؾٗاع الخاعحُت، 

وهثيرا ما ًيىن ألاصاة ألاهثر فاٖلُت ٖىضما ًلخض ي ألامغ حصجُ٘ الهاصعاث والخللُل مً الىاعصاث في آن 

ت الخاعحُت  .1واخض وبكيل مباقغ، صون إزلاٌ مفٍغ ٖلى الىٓام ؤلاصاعي للٗالكاث الخجاٍع

 : 2سياستثحعىيمثالعملت- 1

م أن جهبذ كُمت الٗملت خغة، أي زايٗت للاهىن الٗغى والُلب أو  ًلهض بؿُاؾت الخٍٗى

- عبِ الٗملت بلاٖضة الظهب -ملُمت بؿلت مً الٗمالث الضولُت الغبِؿُت، فئطا واهذ لؿُاؾت الخثبُذ 

م ؾلبُاث أهبر، ًأحي في ملضمتها جللباث ألاؾٗاع الضولُت، فىثيرا ما  مً ؾلبُاث فئن لؿُاؾت الخلٍى

اث  30%ججاوػث هظه الخدغواث  زالٌ فترة ؾيخين أو زالر ؾىىاث، وهى حغير أهبر هثيرا مً حغير مؿخٍى

ىُت اليؿبُت، ومً قأن هظا ألامغ بُبُٗت الخاٌ أن ًثير الللم في ألاوؾاٍ الىلضًت ألن له  ألاؾٗاع الَى

اع هؤهض ٖلى أهم أؾباب ٖضم الاؾخلغاع الخالُت ىُت وصولُت ٖلى خض ؾىاء، وفي هظا ؤلَا :  آزاعا ؾلبُت َو

 أي جىجغ غير مخىك٘ ٖلى مؿخىي ٖغى أو َلب الىلىص ًيخج ٖىه جأزير مباقغ ٖلى ؾٗغ الهغف .

  الايُغاباث اإلافاحئت التي جؤزغ ٖلى ميزان الخؿاب الجاعي، غالبا ما جؤصي إلى ججاوػ ؾٗغ الهغف

. اإلاؿخىي الًغوعي 

  ل)ازخالف الخيبؤاث خٌى مؿخلبل غير مؤهض ، فىثيرا ما جيىن اإلاٗلىماث في (ٖلى اإلاضي الٍُى

 .أؾىاق الهغف مدضوصة للغاًت ًٖ الخُىعاث اإلاؿخلبلُت للٓغوف الاكخهاصًت اليامىت

 . سياستثجخفيضثكيمتثالعملتثوعالكتهاثبالصادزاث- 2

:  جخفيضثكيمتثالعملتثو زسثذلكثعلىثالصادزاث- 2-1

 : جخفيضثكيمتثالعملت- 

إن ؾُاؾت جسفٌُ كُمت الٗملت ًلهض بها زفٌ جلىم به الضولت في ؾٗغ الٗملت اإلادلُت ملىما 

بالٗمالث ألاحىبُت، ؾىاء اجسظ طلً مٓهغا كاهىهُا أو فٗلُا في وؿبت وخضة الىلض إلى الظهب أو لم 

، وحٗخبر كغاع اكخهاصي جخسظه الؿلُاث الاكخهاصًت للبلض اإلاٗني بٗض اؾدكاعة نىضوق الىلض 3ًخسظ

                                                 
 .149 ص سابق، مرجع النامية، البلدان يف االقتصادي النمو على النفطية غري الصادرات تنمية أثر وصاف، سعيدي  1

 .150 ص ادلرجع، نفس  2

 .324 ص ،1971 القاهرة، العربية، النهضة دار االقتصادية، ادلوسوعة الرباوي، راشد  3
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اث 1الضولي  وحٗمض الضٌو إلى اهتهاج هظا ألاؾلىب في خاالث مُٗىت أهمها مٗالجت عجؼ في ميزان اإلاضفٖى

الج هظا العجؼ ًأزظ قيلين أؾاؾُين :  2َاٌ أمضه وأنبذ ًىظع بالخُغ، ٖو

 ىُت .  جسفٌُ كُمت الٗملت الَى

 عف٘ مٗضالث الفابضة لجلب عروؽ ألامىاٌ كهيرة ألاحل إلى صازل البالص ٖبر الاؾدثماعاث  ألاحىبُت. 

 :  زسثجخفيضثكيمتثالعملتثعلىثالصادزاثث-ب

لت  اصة الهاصعاث واهسفاى الىاعصاث، والٍُغ م ٍػ اث ًخم ًٖ ٍَغ إن ٖالج العجؼ في ميزان اإلاضفٖى

ىُت للبلض  ألاهج٘ لظلً مً وحهت هٓغ نىضوق الىلض الضولي هي الٗمل ٖلى جسفٌُ كُمت الٗملت الَى

ت ٖضصا  ىُت، جهبذ كُمت الىخضة الىلضًت منها مؿاٍو اإلاٗني، طلً ألهه خُىما جىسفٌ كُمت الٗملت الَى

الؾُما إطا )أكل مً وخضاث الىلض ألاحىبي، فخهبذ بظلً عزُهت باليؿبت لؤلحاهب فيزصاص َلبهم ٖليها 

. (وان الُلب مغها

اصة الضزل باليؿبت إلاىخجي الؿل٘ اإلاهضعة  ملىمت بالىلض )هما أن زفٌ كُمت الٗملت ًؤصي إلى ٍػ

ض بظلً ناصعاث البلض مً هاخُت الىم  (اإلادلي اصة إهخاحُتهم وإهخاحهم فتًز وهظا ما ٌصجٗهم ٖلى ٍػ

. واللُمت وهظا بضوعه ًدؿً وؾابل الضف٘ الخاعحُت لهظا البلض

اصة الهاصعاث، ومً هاخُت أزغي فئهه ٖىضما جىسفٌ اللُمت الخاعحُت للٗملت  هظا ًٖ هُفُت ٍػ

ىُت جهبذ مغجفٗت، وهظا ًؤصي  ىُت فئن طلً ٌٗني أن أؾٗاع الٗمالث ألاحىبُت ملىمت بالٗملت الَى الَى

ال ؾُما )، فُىسفٌ الُلب اإلادلي ٖليها 3(ملىمت باألؾٗاع اإلادلُت)إلى اعجفإ أؾٗاع الؿل٘ اإلاؿخىعصة 

، فخلل بظلً الىاعصاث، ولهظا هجض أن ؾُاؾت جسفٌُ كُمت الٗملت جؤصي إلى (إطا وان الُلب مغها

اصة الهاصعاث وجللُل الىاعصاث  .ٍػ

 :ثجخفيضثكيمتثالعملتثفيثشيادةثالصادزاثثسياستشسوطثهجاح- 2-2

اصة الهاصعاث، ًجب أن جخىفغ ٖضة قغوٍ هي  : 4وي جىجح ؾُاؾت جسفٌُ كُمت الٗملت في ٍػ

 

 

                                                 
 .92 ص ،1993 اجلزائر، جامعة االقتصادية، العلوم معهد ماجستري، رسالة اجلزائري، الدينار وتدهور ادلوازية السوق خلضر، عزي  1

 .92 - 86 ص ص سابق، مرجع خلضر، عزي 2

3
 .186 ص ،1989 بريوت، العربية، الوحدة دراسات مركز احلصار، حتت العريب االقتصاد رمزي، زكي   

4
 .190- 188 ص ص ادلرجع، نفس   
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 :مسوهتثالصادزاث- 

إن الُلب الٗالمي ٖلى ناصعاث صولت ما ًجب أن ًخمخ٘ بلضع واف مً اإلاغوهت، ليي ًغافم ٖملُت  

اصة في الُلب الٗالمي ٖلى ناصعاث هظا البلض وؿبت أهبر مً وؿبت الخسفٌُ  .جسفٌُ كُمت الٗملت ٍػ

 :مسوهتثالعسضثاملدليثلسلقثالخصددس-ب

مً الًغوعي لئلهخاج اإلادلي لؿل٘ الخهضًغ أن ًخمخ٘ باإلاغوهت الٗالُت، أي أن جيىن له كابلُت 

اصة ٖلب خضور الخسفٌُ في كُمت الٗملت، ليي ًىاحه الىمى اإلاخىك٘ في حجم الهاصعاث  .للٍؼ

 :اسخلسازث سعازثاملدليت-ج

اصة في ناصعاث الضٌو اإلاسفًت للُمت ٖملتها جخُلب اؾخلغاعا واضخا في ألاؾٗاع اإلادلُت  إن الٍؼ

ضم اعجفاٖها ٖلب خضور الخسفٌُ، طلً أهه إطا كام البلض بخسفٌُ كُمت ٖملخه بيؿبت مُٗىت زم  ٖو

اعجفٗذ ألاؾٗاع اإلادلُت بٗض طلً باليؿبت هفؿها فظلً ٌٗني أن الؿٗغ الظي ٌكتري به اإلاؿخىعص 

اصة ناصعاث البلض  .ألاحىبي لم ًخغير وبظلً ًسخفي ألازغ الؿٗغي في ٍػ

  :عدمثكيامثدووث خسيثبخخفيضثكيمتثعملتهاثفيثهفسثالىكذ-د

ت  ًجب أن ال جلابل ؾُاؾت الخسفٌُ بخضابير ممازلت في البلضان ألازغي والتي جيخج ؾلٗا جهضًٍغ

مكابهت، ألن هظه البلضان إطا كامذ بخسفٌُ كُم ٖمالتها فلض جخمىً مً سخب حؼء مً الؿىق 

الٗالمي إليها وزانت إطا واهذ الخسفًُاث التي كامذ بها هظه البلضان أهبر مً الخسفٌُ الظي كام به 

البلض اإلاٗني، فيزصاص الىي٘ حٗلُضا إطا واهذ جيالُف ؤلاهخاج في جلً البلضان أكل منها في البلض اإلاٗني، 

اصة ناصعاث هظا البلض  .فخفلض بظلً ؾُاؾت الخسفٌُ فٗالُتها في ٍػ

 : جخفيضثكيمتثالعملتثفيثالجصائس- 3-2

لجأث الجؼابغ في إَاع بغهامج الخصخُذ الهُىلي والاؾخلغاع الاكخهاصي اإلاخفم ٖلُه م٘ نىضوق 

الىلض الضولي إلى جسفٌُ كُمت الضًىاع زالر مغاث وكبل الخُغق ليل مغخلت مً هظه اإلاغاخل ؾيخُغق 

 .إلى أؾباب اللجىء لهظه الخسفًُاث

  :ثالددىازثكيمت سملابثاللجىءثإلىثجخفيض- 

:  1ًمىً أن هىعص هظه ألاؾباب في الىلاٍ الخالُت

  مداولت جلٍغب ؾٗغ الهغف الغؾمي مً ؾٗغ الهغف اإلاىاػي .

 ت وإُٖائها جىافؿُت أهبر في الؿىق الٗاإلاُت . حصجُ٘ الهاصعاث الجؼابٍغ

                                                 
1

 .165 ص سابق، مرجع النامية، البلدان يف االقتصادي النمو على النفطية غري الصادرات تنمية أثر وصاف، سعيدي  
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  غ ألاؾٗاع الضازلُت للىثير مً اإلاىخجاث اإلاضٖمت والتي ال حٗىـ في الىاك٘ الؿٗغ الاكخهاصي جدٍغ

. (الخىاػوي)

  م إُٖائها مداولت جللُو العجؼ اإلاالي الظي حٗاوي مىه اإلاؤؾؿاث الاكخهاصًت الٗمىمُت ًٖ ٍَغ

ت الخامت في حؿٗير مىخجاتها  .الخٍغ

 : مساخلثجخفيضاثثالعملت-ب

:  1الخخفيضث وو * 

 إط اهخلل 1991جم الخسفٌُ ألاٌو ٖلى ٖضة مغاخل، خُث واهذ البضاًت في حاهفي مً ؾىت 

، زم اهخلل في فُفغي 1990 صج في صٌؿمبر 10.5 صج بٗضما وان 15.9الؿٗغ الغؾمي لىاخض صوالع إلى 

، وبظلً ًيىن الضًىاع 1991 صج في ماعؽ 17.8صج، واؾخلغ بٗضها ٖىض خىالي  16.6 إلى 1991ؾىت 

 . زالٌ زالزت أقهغ70%الجؼابغي كض اهسفٌ بدىالي 

 : الخخفيضثالثاوي*

اصة الهاصعاث وزفٌ الىاعصاث ومً أحل  لم ًدلم الخسفٌُ ألاٌو الىخابج اإلاىخٓغة مىه في ٍػ

ل   للمىافلت والخأهُض ٖلى اكتراح نىضوق الىلض الضولي 1994طلً ٖلض مجلـ الىػعاء صوعة في أفٍغ

ل 50%بئحغاء جسفٌُ زان للٗملت وجم طلً بخسفًُه بيؿبت   1994 ٖلى مغخلخين، ألاولى في أفٍغ

 لُهبذ واخض صوالع ٌؿاوي 1994 صًىاعا والثاهُت في ؾبخمبر 36لُهبذ الؿٗغ الغؾمي لىاخض صوالع هى 

 .2 صًىاعا41

 :  الخخفيضثالثالح*

خُث هٓغا لٗضم الىنٌى إلى الىخابج اإلاغحىة مً الخسفٌُ الثاوي أكغ البىً اإلاغهؼي جسفًُا 

. 053% وواهذ وؿبت جسفٌُ الٗملت في هظه اإلاغة 2003زالثا وطلً في ًىاًغ مً ؾىت 

ىُت في غالء اإلاىاص اإلاؿخىعصة  وللض حؿببذ هظه الخسفًُاث اإلاخخالُت للُمت الٗملت الَى

وأصي طلً إلى اعجفإ جيالُف ؤلاهخاج الفالحي  (والخجهيزاث واإلاىاص ألاولُت والؿل٘ الاؾتهالهُت اإلاسخلفت)

ت في هظه اللُاٖاث ؤلاهخاحُت  والهىاعي وطلً هدُجت اعجفإ أؾٗاع واعصاث الؿل٘ الىؾُُت والًغوٍع

. 4بؿبب ؾُاؾت الخسفٌُ وهظا ما أصي بضوعه إلى جضمير اللضعة الكغابُت للمؿتهلً

                                                 
1
   Les Cahiers du Cread. N°43, 1

er
 trimestre, Alger, 1998, p.111.  

2
 .171 ص سابق، مرجع احلميد، عبد اإلبراهيمي  

3
 .165 ص سابق، مرجع النامية، البلدان يف االقتصادي النمو على النفطية غري الصادرات تنمية أثر وصاف، سعيدي  

4
   .171 ص سابق، مرجع احلميد، عبد اإلبراهيمي   
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. إلاجساءاثثالجملائيتثوالجمسكيت: املعلبثالثاوي

 الاجساءاثثاملخعللتثبالجملادت:الفسرثالاوو 

م ٖضة  إن للىٓام الجباةي أهمُت هبيرة مً حاهب جأزيره ٖلى وكاَاث الخهضًغ، وطلً ًٖ ٍَغ

ٗاث اإلاخٗللت باللاهىن  امخُاػاث حبابُت ؾىاء حٗلم ألامغ بالىٓام الجباةي لللاهىن اإلاىخض أو الدكَغ

 .(جغكُت الاؾدثماعاث)1ألاوؾ٘

 . هظامثإلاعفاء- 1

ىلؿم إلى كؿمين هما  : ٍو

:  الىظامثاملىخد (1

ين مً الغؾىم، هما الغؾم ٖلى  كمل الامخُاػاث اإلاؿخسلهت مً اللاهىن الجباةي الخام بىٖى َو

. (TVA)والغؾم ٖلى اللُمت اإلاًافت  (TAIC)اليكاٍ الهىاعي والخجاعي 

  الغؾم ٖلى اليكاٍ الهىاعي والخجاعي(TAIC) : خُث جيىن كُمت اإلابُٗاث مً الؿل٘ اإلاىحهت هدى

فاء ال ًسو الخضماث اإلاهضعة . الخهضًغ مٗفاة مً هظا الغؾم، م٘ الٗلم أن ؤلٖا

  الغؾم ٖلى اللُمت اإلاًافت(TVA) : باليؿبت لهظا الغؾم فئن مهضعي الؿل٘ والخضماث ٌؿخفُضون

 .مً إٖفاء هظه الغؾىم، لُخدلم لهم جسفٌُ جيالُف الؿل٘ والخضماث اإلاىحهت للخهضًغ

 :(خاصثباالسدثمازاث)اللاهىنثاملىسقث (2

ت مً الامخُاػاث الجبابُت وطلً خؿب مضة وكاَاث   أما باليؿبت لهظا اللاهىن فُه مجمٖى

 : الاؾدثماعاث، في هظا الجاهب هىان هٓامان لالمخُاػ هما

خٗلم باالمخُاػاث الخانت باإلاغخلخين الخالُخين:هظامثالامخياشثالعامث (2.1  : ٍو

 ش نضوع :مسخلتثإلاهجاش  إن الاؾدثماعاث اإلادللت في إَاع وكاٍ الخهضًغ حؿخفُض اهُالكا مً جاٍع

مً بٌٗ الامخُاػاث، مثل إٖفاءاث ٖلى الغؾم الٗلاعي  (APSI)كغاع مً ووالت التركُت وصٖم الاؾدثماع 

م الاؾخيراص  .والغؾم ٖلى اللُمت اإلاًافت باليؿبت للخهٌى ٖلى الؿل٘ والخضماث مدلُا أو ًٖ ٍَغ

 ٌؿخفُضون مً إٖفاء جام (الاؾخغالٌ)زالٌ مغخلت اليكاٍ : مسخلتثاليشاط ً ، فئن اإلاهضٍع

والغؾم ٖلى اليكاٍ الهىاعي  (VF)والضف٘ الجؼافي  (IBS)وصابم مً الًغابب ٖلى أعباح الكغواث 

اث في الؿىق اإلادلُت (TAIC)والخجاعي   ، وهظلً إٖفاء مً ول الخلىق والغؾىم اإلاخٗللت باإلاكتًر

ً ؤلاهخاج اإلاهضع اث اإلاؿخىعصة لخمٍى  .واإلاكتًر

                                                 
1
  CACI , les Exportations Algérienne hors hydrocarbures, Mutation. N° 09, 1994, pp 21-23.   
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للخهٌى ٖلى امخُاػاث زانت فئن كاهىن الاؾدثماع ٌٗمل ٖلى أؾاؽ : هظامثالامخياشثالخاصث (2.2

هٓام الامخُاػ الخام بالخمُيز بين الاؾدثماعاث اإلادللت في اإلاىاَم الخغة والاؾدثماعاث اإلادللت في 

 .اإلاىاَم الخانت

 الاؾدثماعاث اإلادللت في اإلاىاَم الخغة خؿب وكاَاتهم حٗفي ولُا مً الًغابب :املىاظمثالحسة 

 .والغؾىم خؿب الىٓام الجباةي وهظلً مً الخلىق الجمغهُت

 والتي حكمل مىاَم التركُت والخىؾ٘ والىمى الاكخهاصي والتي حؿاهم في :املىاظمثالخاصت 

فاء  غ الامخُاػاث اإلاخٗللت بالىٓام الٗام في اإلاغخلت ألاولى إال أهه في اإلاغخلت الثاهُت جسخلف مضة ؤلٖا جٍُى

.  ؾىىاث فل10ِ إلى 05باليؿبت للغؾم الٗلاعي وطلً إلاضة جتراوح مً 

ٖلى الٗىـ  في اإلاىاَم الخانت ٌُٗى الامخُاػ للمؤؾؿاث صون كُض أو أحل مدضص لئلٖفاء مً 

بت ٖلى أعباح الكغواث والضف٘ الجؼافي والغؾم ٖلى اليكاٍ الهىاعي  .الًٍغ

.  (باليسملتثاملؤسساثثاملصدزة)خللثجعمليمثإلاعفاء- 2

 : املؤسساثثاملعىيت (1

 138 مً كاهىن الًغابب اإلاباقغ لخضابير كاهىن 136في اإلااصة  (IBS)اإلاؤؾؿاث الخايٗت للاهىن 

:   فئنها حٗفي ألاعباح الخانت بـ12اإلاٗضٌ للاهىن 

  الىلل البري، البدغي والجىي .

 قغواث إٖاصة الخأمين والبىىن .

 .ألن هظه الخضماث جضزل يمً وكاَاث الخهضًغ

 : العملياثثاملعىيتثباإلعفاءث (2

:  وجسو ٖملُاث بُ٘ اإلاىخجاث والخضماث اإلاهضعة بمٗغفت ما ًلي

   ما هي اإلاىاص والبًاة٘ والخاحاث اإلاملىهت أو اإلاىخجت مدلُا واإلاغؾلت إلى الخاعج؟

  ما هي الخضماث اإلالضمت إلى الخاعج؟ 

 : شسوطثالاسخفادةثمًثإلاعفاءث (3

فاء باليؿبت للمؤؾؿت أو الكغهت اإلاهضعة، ًجب جىفغ بٌٗ الكغوٍ وهي :  لالؾخفاصة مً ؤلٖا

 غ طلً بىاؾُت جلضًم الىزابم . بُ٘ مىخجاث وزضماث م٘ جبًر

  مً كاهىن 142أن ٌٗاص اؾدثماع ألاعباح اإلاٗفُت اإلادللت في الخهضًغ في هفـ اإلاضة اإلادضصة في اإلااصة 

:  الًغابب اإلاباقغ م٘ الٗلم
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 ل هظه ألاعباح إلى اؾدثماعاث مىلىلت وغير مىلىلت . جدٍى

 الخُاػة ٖلى مداؾبت كاهىهُت .

 ت وألاعباح اإلاٗفاة ذ الىخابج الؿىٍى . ؤلاقاعة بخهٍغ

  ش صزىلها في ألانٌى وؾٗغ مىذ كابمت الاؾدثماعاث اإلادللت للمهالح م٘ ؤلاقاعة إلى َبُٗتها وجاٍع

. جيلفتها

  ؾىىاث يمً ممخلياث اإلاؤؾؿت05خُاػة هظه الاؾدثماعاث إلاضة . 

 .إلاجساءاثثالجمسكيتثوإجساءاثث خسي : الفسرثالثاوي

إن للىٓام الجمغوي صوع مهم وفٗاٌ مً خُث اإلاؿاهمت في الخأزير ٖلى الهاصعاث وجيكُُها، لهظا 

ال بض مً الخىُٓم الخؿً لهُاول هظا الىٓام، وطلً بالىُفُت التي ًهبذ مٗها مغن وكاصع ٖلى الخىُف 

.  م٘ مسخلف الٓغوف الاكخهاصًت

ابف وأهضاف الىٓام الجمغوي  مً هظا اإلاىُلم ؾيخُغق مً زالٌ هظا اإلابدث في بضاًت ألامغ لْى

فاإلحغاءاث اإلاخٗللت بيل مً الىلل واإلاىخج في مجاٌ الخهضًغ، زم أهىإ ألاهٓمت الجمغهُت في الخهضًغ 

ُت والخغلُف والدؿُير في مجاٌ الخهضًغ  . لىهل إلى صوع ول مً الىٖى

.  أدافثووظائفثالىظامثالجمسكي-1

  : أدافثالىظامثالجمسكي-  وال

إن جىحه الجؼابغ الُىم هدى اكخهاص الؿىق ومغافلت الخدٌى الاكخهاصي ًفغى ٖليها اهفخاح 

خضوصها ٖلى اإلاباصالث الخاعحُت والخمُيز بين الاكخهاص الضازلي والخاعجي وهظا الخغير ًىدِ ٖلى آلُاث 

حضًضة هي جغكُت الهاصعاث، اؾخلُاب الاؾدثماعاث ألاحىبُت، البدث ًٖ الخىُف ألافًل إلاخُلباث 

وبالخالي فئن اإلاهام الجمغهُت ًجب أن حؿخجُب لآلفاق الاكخهاصًت والخُل٘ إليها بجض، ، 1الؿىق 

:  وباٖخباع أن ؤلاصاعة الجمغهُت هي إخضي أٖمضة الخجاعة الخاعحُت فهي جغجىؼ ٖلى مداوع عبِؿُت وأهمها

 الخدىم في آلُاث الخجاعة لدؿهُل اإلاباصالث .

  الخىُف م٘ اإلادُِ الاكخهاصي  .

 م إخهائها للمٗلىماث الاكخهاصًت . اإلاؿاهمت الفٗالت واليكُت في اللغاع الاكخهاصي وطلً ًٖ ٍَغ

  الخىُٓم الخؿً لهُاولها وخؿً اإلاٗاملت م٘ الاكخهاصًاث الخاعحُت وطلً م٘ اإلاخٗاملين

فين بهفت ٖامت . الاكخهاصًين واإلاْى

                                                 
1
 CACI , les Exportations Algérienne hors hydrocarbures, op.cit, pp 26 - 27.  
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 هغهت الىٓام لتركُت الهاصعاث ت ٖو . إٖاصة الخٍُى

:  ومً هظا اإلاىُم ٌؿعى الىٓام الجمغوي لخدلُم بٌٗ ألاهضاف جخلخو فُما ًلي

 زلم مىانب الكغل لخسفٌُ وؿبت البُالت .

  جدلُم مضازُل بالٗملت الهٗبت بغُت جللُل عجؼ اإلايزان الخجاعي والغف٘ مً مؿخىي اخخُاَاث

. الهغف

 جدلُم جدٌى وهلل جىىىلىجي وأؾالُب حٗمُمُت ٖلى باقي الاكخهاص .

  كاهىن الجماعن جىك٘ حغُيراث فُه مً أحل حؿهُل اليكاٍ الخجاعي لخفاصي الخيالُف الؼابضة ٖىض

ت وصٖم اإلاؤؾؿاث اإلاهضعة التي جلخني مىاص  جُبُم الدؿٗيراث، وهىا حٗمل ٖلى هبذ الٗغاكُل الخجاٍع

 .مؿخىعصة، هما ٌؿاهم م٘ اإلاخٗاملين لٗغى مىخجاتهم بأؾٗاع مىافؿت في ألاؾىاق

 : وظائفثالىظامثالجمسكي -زاهيا

ابف عبِؿُت أهمها  : ٌٗمل الىٓام الاكخهاصي الجمغوي خالُا ٖلى حغُُت ْو

 ًوظيفتثالخخصي : 

 ً خلخو في هٓام ؤلاًضإ والظي ٌؿمذ للؿل٘ اإلاؿخىعصة بأن جيىن مىحىصة في أماهً الخسٍؼ ٍو

جدذ الجمغهت، وباليؿبت للمضة وؤلاكامت اللاهىهُت فئن ؤلاًضإ الخاعجي ال ًخٗضي الؿىت الىاخضة أما 

باليؿبت للخىام فاإلاضة اإلادضصة هي ؾيخان، هظلً فئن الؿل٘ ًمىً أن جخللى هٓاما حضًضا واإلاٗغوف 

 .بئٖاصة الخهضًغ

 (السلقثاملسخىزدةثواملصدزةثمؤكخا)وظيفتثالاسخعماو : 

فاء 174باليؿبت لٗملُاث الاؾخيراص ٌؿمذ بلبٌى مؤكذ خؿب اإلااصة   مً كاهىن الجماعن ؤلٖا

اصة الخهضًغ في الخاٌ وطلً  ت اإلاىحهت إٖل الىلي أو الجؼةي مً الغؾىم والًغابب وفم الؿُاؾت الخجاٍع

ت)بٗض الاؾخٗماٌ  ، هظلً (... خالت الؿل٘ اإلاؿخىعصة مؤكخا لخاحُاث الٗغى والخٓاهغاث الخجاٍع

ت في 193الٗىـ باليؿبت للؿل٘ اإلاهضعة خؿب اإلااصة   اإلاىحهت ليل الضٌو اإلاكاعهت في اإلاٗاعى الخجاٍع

 .الخاعج

 (الخصددس- الاسخيرادث)وظيفتثالخدىيلث : 

فاء مً الىاعصاث  (174-193)صابما في إَاع هفـ اإلااصجين الؿابلخين  مً كاهىن الجماعن، ًخم ؤلٖا

الث ٖليها هئصزالها في ٖملُت الخهيُ٘ أو  اصة الخهضًغ في آحاٌ مدضصة بٗض إحغاء جدٍى اإلاىحهت إٖل

الث ٖليها في الخاعج أو  جىملت للُض الٗاملت، ٌؿمذ اللاهىن بخهضًغ مؤكذ للؿل٘ مً أحل إصزاٌ جدٍى
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فاء الجؼةي للخلىق والغؾىم  باليؿبت )جهيُ٘ أو إجمام للُض الٗاملت وإٖاصة اؾخيراصها، فهىا ًخم ؤلٖا

 .(لللُمت اإلاًافت لهظه الؿل٘ فهي جسً٘ لضف٘ الخلىق والغؾىم الىاحبت في الخاعج

 .  هىارث هظمتثالجمسكيتثفيثالخصددس-2

هجض في الىٓام الجمغوي الاكخهاصي ٖضة أقياٌ مً الخهضًغ ًىو ٖليها اللاهىن ومنها هٓام 

 .الخهضًغ النهاةي وهٓام الخهضًغ اإلاؤكذ

 :هظامثالخصددسثالنهائي (1

 .وهى الىٓام ألاهثر بؿاَت، خين جهضع اإلاؤؾؿت مىخجاث أو زضماث نهابُا

 : هظامثالخصددسثاملؤكذ (2

  مً كاهىن الجماعن، خُث ٌؿمذ هظا الىٓام بسغوج اإلاىخىج اإلادلي مً 193وجىو ٖلُه اإلااصة 

الث أو ؤلانالخاث أو جلضًم زضمت مً أحل  ؤلاكلُم الجؼابغي إلى الخاعج وطلً إلحغاء بٌٗ الخدٍى

الٗغى أزىاء اإلاٗاعى أو الخٓاهغاث، هما ًمىً للمىخىج اإلاهضع مؤكخا أن ٌٗاص جهضًغه بهفت نهابُت 

ٗاث اإلاٗمٌى بها وإٖاصة  مً زالٌ اإلايان اإلاىحىص فُه أزىاء الٗملُت وهظا في إَاع اللىاهين والدكَغ

. اؾخيراصها وهظا بئٖفاء هلي أو حؼةي مً خلىق الاؾخيراص الجمغوي

واللُمت لضي الجماعن ٖىض الخهضًغ هي اللُمت اإلاهغخت للؿل٘ في هلُت الخغوج مً ؤلاكلُم 

ني بئيافت جيالُف الىلل ختى الخضوص وهىان ٖضة خاالث :  الَى

. بمُىاء الصخً في خالت الىلل البدغي  (FOB)كُمت 

. بمُاع الصخً في خالت الىلل الجىي  (FCA)كُمت 

 . في الخضوص ؤلاكلُمُت في خالت الىلل البري أو بالؿىً الخضًضًت (DAF)كُمت 

 

.  إلاجساءاثثاملخعللتثبكلثمًثالىللثواملىخىجثفيثمجاوثالخصددس- 3

:  إلاجساءاثثاملخعللتثبالىلل (1

 :الخعملئتثوهللثالملضائق (1.1

 50%وحٗني ٖملُاث هلل وشخً الؿل٘ مً ميان إلى ميان كهض ؤلاعؾاٌ، فهىان جسفٌُ بيؿبت 

اث الؿل٘، هظلً باليؿبت للمىاص الؼعاُٖت أما اإلاىاص اإلاٗضهُت  للمىخجاث أو اإلاىاص التي جيىن صازل خاٍو

لها في الضازل أو الخاعج فخيىن بيؿبت   باإليافت إلى هظا ،20%أو الفًالث واإلاهمالث التي ٌٗاص جدٍى
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الخسفٌُ ًمىً الخفاوى م٘ اإلاخٗاملين يمً هظا ؤلاحغاء كهض عف٘ وؿبت الخسفٌُ في خالت هلل 

 .الؿل٘ بىمُاث هبيرة

 : الىللثالملدسرثللملضائق (1.2

ني % 50باليؿبت للىلل البدغي هىان أًًا جسفٌُ بيؿبت  هدؿٗيرة ليل الؿل٘ طاث ألانل الَى

 Coût et)اإلاىحهت هدى الخهضًغ، والضف٘ في هظه الخالت ًخم بىاؾُت الضًىاع الخام بالٗلىص اإلادغعة 

Fret, CAF) أما إطا وان الٗلض اإلاخمم بـ ،(FOB)  فئن اإلاؿخلم ألاحىبي ًضف٘ بالٗملت الهٗبت في مُىاء

 ٌ  . الىنى

 :الىللثالجىر  (1.3

فُما ًسو إحغاءاث الىلل الجىي فلض جم جسفٌُ الدؿٗيرة الخانت بالهاصعاث خؿب هظا 

 .1مً اإلاٗضٌ اإلاخىؾِ للدؿٗيراث الٗاإلاُت% 50الىلل وحكيل الدؿٗيرة في هظا الهضص وؿبت 

: إلاجساءاثثاملخعللتثباملىخىج (2

 :مساكملتثالسلق(2.1

إن مغاكبت الؿل٘ حؿمذ للمخٗامل بئنهاء ول اإلاكىالث الجمغهُت مً َغف ؤلاصاعة، وحكمل  

ذ، الخأقيرة، اؾخسغاج ؾىض الصخً)  .2(الخ...مغاكبت الؿل٘، وزُلت الخهٍغ

 :إددارثالخصسيذثمقثإزساوثالسلق(2.2

ذ بها وبسهىنُتها كبل ونىلها إلى مىخب الجماعن، وجيىن ٖاصة في الاؾخيراص  الؿل٘ ًمىً الخهٍغ

. أهثر مً الخهضًغ

... الفابضة مً هظا ؤلاحغاء هى الاخخُاٍ مً بٌٗ الؿل٘ الخُيرة والتي جيىن فاؾضة أو كضًمت

 .الخ، واإلاهغح ال بض أن ًضلي بيل الٗىانغ واإلاٗلىماث التي جسو ؾلٗخه...

 :إلغاءثشهاداثثالخصددس(2.3

إن ٖملُاث الخهضًغ ال جيىن إال بلبٌى مؿبم فهىان بٌٗ اإلاىخجاث ال ًجغي ٖليها الخهضًغ، 

. 3فهي ال جضزل بظلً يمً اليكاٍ ومً مجملها

 ألابلاع وألاغىام .

 ش الفً وآلازاع ىُت في جاٍع . ألاقُاء طاث ألاهمُت الَى

                                                 
1
  CACI, le financement des exportations, op.cit, p19.  

2
  CACI, le financement des exportations, op.cit, pp 22-23. 

3
  CACI , les Exportations Algérienne hors hydrocarbures, op.cit, pp 17-18. 
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 اإلاغحان الخام أو الىهف مٗالج .

  سُت . (آزاع)مىخجاث جاٍع

أما اإلاىخجاث التي ال ٌؿمذ بخهضًغها إال في إَاع جباصٌ اإلاىخىج الخلني م٘ إٖفائها النهاةي مً 

ت، ألاؾمضة، الخمىع، مٗاصن الخضًض(صكلت هىع )الخمىع : الخلىق والًغابب هي . ، مىخجاث بتروهُماٍو

: باإليافت هىان إحغاءاث جخٗلم بـ

 اإلالاًًت الخضوصًت والتي جدىاٌو الهاصعاث طاث ألانل الجؼابغي والتي حكغل اإلاىاَم الجىىبُت .

 هىان بٌٗ الؿل٘ التي جسً٘ للغؾم ٖلى اللُمت اإلاًافت والىخب، وألاقُاء طاث : الخهضًغ اإلاباقغ

. الُاب٘ الفني، ألاحجاع الثمُىت

  مىاص مدتركت، مىاص غظابُت، )هما أن هىان اإلاىخجاث اإلاىلىلت ٖبر الؿىً الخضًضة ومً مجملها

 .وهظه ألازيرة حٗفى مً الخلىق والًغابب (الخ......مىخجاث نُضالهُت 

. إجساءاثث خسيثمخعللتثبدىميتثوجفعيلثالصادزاثثالصىاعيت- 4

: دوزثالىىعيتثوالخغليفثفيثجفعيلثالصادزاثثالصىاعيت-  وال

 :الىىعيت (1

ُت هظه الؿل٘ ، 1إن أهثر اإلاؤؾؿاث اإلاهضعة في الٗالم للؿل٘ اإلاهىٗت حُٗي أهمُت هبيرة لىٖى

خُث في ٖملُت الخهضًغ ًأزظ اإلاؿتهلً بالُلب اإلاتزاًض ًٖ الؿل٘ وطلً ٖىضما ًجض أن هظه الؿل٘ 

ُت وجخىُف م٘ اخخُاحاجه ومخُلباجه اإلاؿخمغة . التي ٌؿتهلىها مالبمت مً هاخُت الىٖى

فىجض أن اإلاؿتهلً ًجغي ازخباعاث ٖضًضة في الؿىق بالترهيز ٖلى ٖىانغ أؾاؾُت جخمثل أؾاؾا في 

ُت الؿلٗت، وقغوٍ حغلُفها اإلاىاؾبت وهظلً ألاؾٗاع ٖىض الاكخىاء  .هٖى

 :جددددثالىىعيت(1.1

ُت مً زالزت مهاصع   ا في ٖملُت إهخاج اإلاىخىج اإلاهضع، وجىبثم الىٖى ُت مُلبا يغوٍع حٗخبر الىٖى

. وحىاهب جسً٘ لها

 اع ملُاؽ، وزهىنُاث جلىُت، وجسً٘ إلى الٗاصاث والخلالُض: كاهىهُا . وجخُلب في هظا ؤلَا

 الخ...بمٗنى زهىنُت اإلاىخىج واؾخٗماالجه، قغوَه وحغلُفه:  ٖلض اجفاكُت .

 ٌُت إلى الىخابج اإلالُمت ٖىض اؾخٗماٌ اإلاىخىج، وجىكٗاث الاؾتهالن : الغغبت في الاؾخٗما وجسً٘ الىٖى

. مىه في فترة الكغاء 

                                                 
1
  CACI , les Exportations Algérienne hors hydrocarbures, op.cit, pp 47-48.  
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  حٍٗغفISO ُت ُت اإلاىخىج أو الخضمت وهي جلً : (international standards organisation) للىٖى هٖى

 .التي حؿخجُب للغغباث

 : دعمثالىىعيت(1.2

ت،  ُت الخانت بالؿلٗت اإلاهىٗت بأوحه مسخلفت، وطلً مً زالٌ الٗالمت الخجاٍع ًمىً صٖم الىٖى

ت في ٖملُت الخهيُ٘ بالخىػَ٘ وؤلاقهاع  .الخ...الخلىُت الالػمت والًغوٍع

 :  حسييرثالىىعيت(1.3

خماص ٖلى ُت بئصماج الٗىانغ الغبِؿُت في حؿُير الُلب وزانت بااٖل خٗلم حؿُير الىٖى : ٍو

 وهى مُلب وملُاؽ يغوعي بغُت إٖضاص مٗلىماث خٌى اإلاخُلباث الؿىكُت: مٗغفت ألاؾىاق .

  غ خٌى الؿىق ختى حؿمذ بتزوٍض مؤقغاث ٖلى جىكٗاث اإلاؿتهلً وطلً بفًل صعاؾت وإٖضاص جلاٍع

.  هظه الخىكٗاث

 ُت .  وي٘ مهلخت إلاغاكبت الىٖى

 ُ٘ازخُاع حُض للمضزالث اإلاخٗللت بالخهي.  

 : الخغليفثوشسوظه (2

إن الخدىالث في هٓام الخىػَ٘، وحٗمُم اإلاؿاخاث الىبري، وجُىع َغق الاؾتهالن ٌكيلىن اإلاهاصع 

 .الغبِؿُت في جغكُت اإلاىخىج وهظلً في هٕى ألاغلفت الجُضة

 : حعسيفثالغالف(2.1

ت مً اإلاىخجاث أزىاء ٖملُت  ًخمثل في ماصة مسههت لخغلُف أو اخخىاء مؤكذ إلاىخىج أو مجمٖى

ً أو البُ٘ وطلً مً أحل خماًت هظه اإلاىخجاث  .الصخً والىلل والخسٍؼ

 : الخكييف(2.2

ًخًمً حٍٗغف صكُم ًسو الغالف الخاعجي للمىخىج اإلابإ وهظلً ًسو الٗىانغ التي تهخم 

ث البِئت  .بجاطبُت اإلاىخىج اإلالضم للمؿتهلً، وهظلً إٖالم هظا اإلاؿتهلً للمدافٓت ٖلى ٖضم جلٍى

 : حسييرثالخغليف(2.3

لت حؿمذ للمؤؾؿاث مً اؾترحاٖه مجضصا لخفاصي  ر بٍُغ إن غالف اإلاىخىج ًجب أن ٌؿيَّ

سً٘ إلالاًِـ  وكىاهين  خباع في كغاع الكغاء، ٍو الخؿابغ، هما ٌٗخبر ٖامل مهم ًجب أزظه بٗين الٖا

سً٘ حؿُير الخغلُف إلى ما ًلي :  جًبُه في ٖملُت الهى٘ ٍو
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 ُت ألهه ًمثل في ألانل مىخىج : كاهىها وطلً وفم كىاهين وجىُٓماث وملاًِـ مدضصة مثله مثل الىٖى

. له زهابو ومىانفاث

 إن هفلاث الخغلُف جيىن ٖىهغا أؾاؾُا في جيلفت نى٘ وإهخاج اإلاىخىج: مالُا .

 ا  .(اإلاؿتهلً اإلادلي أو ألاحىبي)أهه ًضزل في اللغاع الخام بالكغاء لضي اإلاكتري : ججاٍع

 :مساكملتثالخغليف(2.4

: جلىم اإلاؤؾؿت بمغاكبت للخغلُف ومغاكبت للمىخىج أًًا، وجخًمً هظه اإلاغاكبت ما ًلي

 ت لآلالث ومؿخلؼماتها ونُاهتها . اإلالاًِـ الًغوٍع

  زانت في خالت اإلاىخجاث الخُيرة (ألاخؼمت)جغكُم الُغوص .

  ًه)إٖالم اإلاؿتهل . بسهابو اإلاىخىج (الخىٍى

 اإلالاًِـ وألابٗاص الكيلُت للغالف .

 ه والىلل  .عمىػ قيلُت زانت بالخىٍى

 :دوزثالدسييرثفيثاملؤسساثثاملصدزة- زاهيا

إن جلبُت خاحُاث وعغباث اإلاؿتهلىين في الخهضًغ صون قً لِؿذ هضف ؾهل اإلاىاٌ، هظلً ألامغ 

باليؿبت لخىُٓم ملترخاث الؼبابً وجُلٗاتهم، فئطا لم ٌٗمل اإلاخٗامل الاكخهاصي ٖلى يغوعة جىُٓم 

ُت واإلاىخجاث يحـ ًغه وجدؿِىه مً أحل الاؾخجابت لغغباث ػبابىه في الضازل والخاعج مً خُث الىٖى

ىُت في ألاؾىاق  اإلالترخت، هظا مما ال قً فُه ؾُىلض نٗىباث جىاحه ٖملُت وي٘ اإلاىخجاث الَى

. الخاعحُت

ُت مؿخللت ًٖ الىمُت، فاإلاخٗامل الاكخهاصي ًخٗين ٖلُه الاهخمام  ومما ال قً فُه أن الىٖى

ؿمذ بغبذ  الخام بىي٘ اؾتراجُجُت ججضًض اإلاىخىج والخضمت م٘ اإلاخُلباث اإلاؿبلت، بأؾلىب كىي َو

 .اإلاؿتهلً وزلخه في هفـ الىكذ

 :عىاصسثالدسيير

ت وأهمها  :1إن الدؿُير في اإلاؤؾؿت اإلاهضعة ًغجىؼ ٖلى ٖضة ٖىانغ يغوٍع

 

 

 

                                                 
1
  CACI, le financement des exportations, op.cit, p29. 
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 :العىصسثاللشسر  (1

ٗنى بخدؿين الُاكاث ؤلاهخاحُت للجيؿين في اإلاؤؾؿت بخجىُض كضعاتهم في ٖملُت البُ٘، طلً ًٖ  َو

نهم وجؼوٍضهم باإلاٗلىماث التي جؤهلهم لظلً، وجدفيزهم بكتى الُغق وإٖالمهم بأن اإلاىخىج  م جيٍى ٍَغ

اث صازل اإلاؤؾؿت ُخه هى الكغل الكاغل ليل فغص ٖلى مسخلف اإلاؿخٍى  .اإلاؿىق وهٖى

 :العىصسثالخلني (2

ُت والخدىم ألامثل في  خمثل في الىٓم طاث ألاؾلىب الٗلمي اإلاخُىع والضكُم في ؤلاهخاج والىٖى ٍو

 .الاؾخٗماٌ خؿب ما جلخًُه اإلالاًِـ وزلافت اإلاؤؾؿت

 : عىصسثالاجصاو (3

هى الىؾُلت التي حؿمذ بالىنٌى إلى ألاهضاف اإلاغحىة مً َغف اإلاؤؾؿت اإلاهضعة، وهظه الىؾُلت 

لت مباقغة أو غير مباقغة   .(الُغق اإلاباقغة هي التي جؤزغ ٖلى الٗامت الجمهىع  )جؤزغ بٍُغ

 :إلاشهاز (4

ٗخبر هظلً وؾُلت فٗالت لخىحُه عؾالت للٗامت وطلً ٖبر كىىاث البث والاجهاٌ ؤلاطاعي، وهىان  َو

اصة مً مبُٗاتها في الؿىق الضازلي أو الخاعجي  .وؾابل أزغي حؿخٗملها اإلاؤؾؿت بغُت الٍؼ

 :جسكيتثاململيعاث (5

جؼصاص مبُٗاث اإلاؤؾؿاث وطلً بئُٖاء امخُاػاث زانت للمكتري أو اإلاىػٕ، فاإلاؤؾؿت ملتزمت 

ابف في اإلاىخىج وؤلاهخاج،  ً وكاَاتها اإلاخٗضصة الْى بئُٖاء وجلضًم نىعة واضخت وخؿىت ٖنها ٖو

فُخُلب ألامغ اللُام بمباصعاث حؿعى مً زاللها الخأزير في اإلاىخىج اإلاهضع وطلً ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ 

بخلٍغب مؤؾؿت الصخافت وعحاٌ الؿُاؾت واإلاؿاهمين إليها، هما جلىم في بٌٗ ألاخُان بخدفيزاث 

ايُت  .مالُت بمسخلف الُغق هما هى الخاٌ في اليكاَاث الثلافُت والٍغ

 .  أمثالهيئاثثاملكلفتثبتركيتثالصادزاثثخازجثكعارثاملدسوكاثثثفيثالجصائس: املعلبثالثالح

باإليافت لئلحغاءاث اإلاخسظة مً كبل الضولت لتركُت الهاصعاث كامذ هظلً بدصجُ٘ اللُإ الٗام 

ُفُت بهضف  م إوكاء هُاول ْو اع اللاهىوي ًٖ ٍَغ والخام ٖلى خض ؾىاء، وطلً مً زالٌ جىفير ؤلَا

ين باللُام بيل الخُىاث الالػمت في ٖملُت الخهضًغ ً الجؼابٍغ . مؿاٖضة اإلاهضٍع

ت لتركُت الهاصعاث زم  وؾىدىاٌو مً زالٌ هظا اإلابدث في بضاًت ألامغ الهُاول الخىُٓمُت اإلاىيٖى

  . الهُاول اإلاؿخدضزت لتركُت الهاصعاث بٗض طلً
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. الفسرث ووثالهياكلثالخىظيميتثاملىضىعتثلتركيتثالصادزاث

 :SAFEX 1الشسكتثالجصائسيتثللمعازضثوالخصددسث (1

ني  هي قغهت ٖمىمُت طاث َاب٘ اكخهاصي جدذ وناًت وػاعة الخجاعة، أوكئذ باهًمام اإلاغهؼ الَى

ني للمٗاعى بملخض ى اإلاغؾىم  ، 1987 ماعؽ 03 اإلاؤعر في 63-87للخجاعة الخاعحُت والضًىان الَى

ني للمٗاعى والخهضًغ  صٌؿمبر َغأث 24وفي  (Onafex)وواهذ في جلً الفترة جدذ اؾم الضًىان الَى

ت للمٗاعى والخهضًغ  ، والغغى (Safex)حٗضًالث ٖلى هظا الضًىان لُهبذ جدذ اؾم الكغهت الجؼابٍغ

ألاؾاس ي مً إوكاء هظه الكغهت ًضزل يمً جغكُت الهاصعاث غير الىفُُت مً أحل اإلاؿاهمت في 

للىت الىاعصاث، هما حٗمل  م جغكُت الهاصعاث ٖو ت وطلً ًٖ ٍَغ جىمُت وصف٘ مؿخىي اإلاباصالث الخجاٍع

ت لهاصعاجىا ً و في الخاعج مً أحل أهثر خٍغ .  ٖلى جىُٓم وجيكُِ الخٓاهغاث الاكخهاصًت في الَى

ت الجىصة بغغى مىذ عزو ليل اإلاىخجاث اإلاىحهت Safexزههذ الكغهت   هُئت جخمثل في مضًٍغ

: للخهضًغ وباإلاىاػاة جىفغ الكغهت ٖضة وكاَاث في مجاٌ جغكُت الهاصعاث ومً أهمها

 ىان الاكخهاصًين ؾىاء في البالص أو زاعحها . جىُٓم وكاَاث ألٖا

 ىان الاكخهاصًين ٖىض َلبهم مً أحل إهجاػ ٖملُاث الخهضًغ . جلضًم اؾدثماعاث لىهالء ألٖا

 ت وهضفها جغكُت اإلاىخجاث اإلادلُت هدى الخاعج  . جىُٓم اإلاٗاعى والخٓاهغاث الخجاٍع

املسكصثالىظنيثلسصدث سىاقثالخازجيتثوالصفلاثثالعمىميت (2
2:  

 ماًى 15 اإلاىافم لـ 1410 قىاٌ 20 اإلاؤعر في 135-90جم إوكاء هظا اإلاغهؼ بملخض ى اإلاغؾىم عكم 

:   ومً أبغػ اإلاهام التي ًلىم بها اإلاغهؼ هجض ما ًلي1990

  ت إلى عنض وجدلُل ألاويإ الهُيلُت والٓغفُت لؤلؾىاق الٗاإلاُت بهضف حؿهُل هفاط اإلاىخجاث الجؼابٍغ

. ألاؾىاق الخاعحُت

  جىفير اإلاٗلىماث التي مً قأنها أن حؿاٖض اإلاخٗاملين الاكخهاصًين ٖلى جلُُم ٖملُاث الاؾخيراص

 .وجغقُضها

 

 

 

 

 

                                                 
1
  La lettre d'information de la chambre algérienne de commerce et de l'industrie, 1997. 

2
 .142 ص سابق، مرجع النامية، البلدان يف االقتصادي النمو على النفطية غري الصادرات تنمية أثر وصاف، سعيدي 
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 .CACI1الغسفتثالجصائسيتثللخجازةثوالصىاعتث (3

، وهي ٖباعة 1996 ماعؽ 03 اإلاؤعر في 93-96أوكئذ هظه الغغفت بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

ت والاؾخلالٌ اإلاالي، وجىي٘  ًٖ مؤؾؿت ٖمىمُت طاث َاب٘ ججاعي ونىاعي جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى

جدذ وناًت وػاعة الخجاعة وهي جلىم بمهمت الخمثُل والاؾدكاعة وؤلاصاعة والخىؾ٘ الاكخهاصي ٖلى 

: مؿخىي الضوابغ ؤلاكلُمُت، ومً مهامها أًًا

 ت والهىاُٖت والخضماجُت . جلضًم اإلاٗلىماث وآلاعاء والاكتراخاث اإلاخٗللت باألوكُت الخجاٍع

  حٗغى ٖلى الؿلُاث الٗمىمُت بالخيؿُم م٘ الىػاعة اإلاٗىُت بالخجاعة ول الخىنُاث والاكتراخاث

٘ والخىُٓم الخجاعي والهىاعي والجباةي والجمغوي زهىنا . اإلاخٗللت بمجاٌ الدكَغ

 ىُت في ألاؾىاق الخاعحُت  .جىجؼ ول الضعاؾاث التي حؿاٖض ٖلى جغكُت اإلاىخجاث والخضماث الَى

. الهياكلثاملسخددزتثلتركيتثالصادزاث: الفسرثالثاوي

. CAGEX2الشسكتثالجصائسيتثلخأمينثوضمانثخدماثثالصادزاثث (1

ت لخأمين ويمان زضماث الهاصعاث وفم ملخًُاث ألامغ عكم    06/96جأؾؿذ الكغهت الجؼابٍغ

ت مً اإلاؤؾؿاث اإلاهغفُت 1996 حاهفي 10اإلاؤعر في  ، وهي قغهت جدكيل مً مؿاهماث مجمٖى

ني الجؼابغي، البىً الجؼابغي الخاعجي، بىً الفالخت : وقغواث الخأمين وهي ٖلى الخىالي  البىً الَى

فُت، بىً الخىمُت اإلادلُت ت لخأمين الىلل، ،والخىمُت الٍغ  اللغى الكٗبي الجؼابغي، الكغهت الجؼابٍغ

ت  اصة الخأمين، الكغهت الجؼابٍغ الهىضوق الجؼابغي للخأمين وإٖاصة الخأمين، الهىضوق اإلاغهؼي إٖل

ني للخٗاون الفالحي .  للخأمين، الهىضوق الَى

ىُت زاعج اإلادغوكاث  بما فيها )والهضف مً إوكاء هظه الكغهت ًخمثل في جغكُت الهاصعاث الَى

ً إلى اكخدام (الهىاُٖت ت غير اإلاؿخغلت والٗمل ٖلى صف٘ اإلاهضٍع ، وهظا جضُٖم اللضعاث الخهضًٍغ

ل اإلالضم مً َغف البىىن،  ألاؾىاق الضولُت وطلً بفًل الًماهاث التي جلضمها لهم الكغهت، والخمٍى

ين مً اإلاخٗاملين ألاحاهب، م٘ جؼوٍضهم بمٗلىماث واؾٗت  ً الجؼابٍغ ب اإلاهضٍع هما حؿاهم في جلٍغ

خٌى الؼبابً وألاؾىاق الضولُت بهفت صوعٍت وطلً لخدؿين ؾير ٖملُاث الخهضًغ وجفاصًا لىكٕى 

. زؿابغ

ت للخأمين ويمان الهاصعاث بخأمُنها ما ًلي : ومً بين اإلاساَغ الني جلىم الكغهت الجؼابٍغ

                                                 
1

 .19ص ،1996 سنة ،16 العدد الرمسية، اجلريدة الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية  

 .2002 أمان، بكل التصدير دليل ،(cagex)الصادرات وضمان للتأمني اجلزائرية للشركة وثيقة  2
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 ت . جخمثل في العجؼ الفٗلي ًٖ الضف٘ مً َغف اإلاكتري : اإلاساَغ الخجاٍع

 الخ...مثل مساَغ الىاججت ًٖ ألاػماث الضبلىماؾُت، والخغوب: اإلاساَغ الؿُاؾُت .

 ل الىاججت ًٖ الهٗىباث الاكخهاصًت أو ألاخضار الؿُاؾُت التي جضف٘ باإلاكتري : مساَغ ٖضم الخدٍى

. إلى ٖضم الضف٘ أو الخأزير في اللُام بالضف٘

 مثل الؼالٌػ والفًُاهاث: مساَغ اليىاعر الُبُُٗت. 
 

هلعتثالخجازةثللجصائس (2
1: 

ت جدذ جهغف وناًت وػٍغ الخجاعة، لم حٗغف وكاَا هبيرا لىً م٘  هي ٖباعة ًٖ هُئت مىيٖى

غ وجغكُت الهاصعاث زاعج  الضًىامُىُت الجضًضة اإلاهاخبت لؤلٖماٌ التي مً قأنها حصجُ٘ جٍُى

 والظي ًجم٘ (PROMEX) اإلادغوكاث جم فخذ قبان في ملغ الضًىان الجؼابغي لتركُت الخجاعة الخاعحُت

ت إلاىخجاث اإلاخٗاملين  غاف اإلاخضزلت في الخجاعة الخاعحُت وطلً كهض إًجاص أؾىاق ججاٍع بٌٗ ألَا

. الاكخهاصًين

غاف التي ججمٗها هلُت الخجاعة هجض . وفي الجؼابغ أهم ألَا

 ت .  الجماعن الجؼابٍغ

  ني الجؼابغي . BNAالبىً الَى

  ت للخأمين وإٖاصة الخأمين  .CAARالكغهت الجؼابٍغ

  ت لخأمين الىلل . CAATالكغهت الجؼابٍغ

  ت ت الجؼابٍغ  .AIR ALGERIEالخٍُى الجٍى

  ت للمالخت  .CNANالكغهت الجؼابٍغ

  ُت والغمىػ ني إلاغاكبت الىٖى  .CACQEاإلاغهؼ الَى

 ين اإلاخسههين في الخهضًغ والاؾخيراص  .ول ألاشخام اإلاٗىٍى

:  PROMEXالددىانثالجصائسرثلتركيتثالخجازةثالخازجيتث (3

 1417 حماصي ألاٌو 18 اإلاؤعر في 327-96أوكأ هظا الضًىان بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

ت 1996 أهخىبغ 01اإلاىافم لـ  ، وهى مؤؾؿت ٖمىمُت طاث َاب٘ إصاعي جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى

                                                 
1
  CACI, le commerce internationale, Mutation. N°11, 1995, p33. 
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والاؾخلالٌ اإلاالي وهى جدذ وناًت الىػٍغ اإلايلف بالخجاعة، والغغى مً إوكاء هظا الضًىان هى الخىفل 

غ إؾتراجُجُت جغكُت الخجاعة الخاعحُت وزانت الجاهب غير الىفُي منها .  1واإلاكاعهت في جٍُى

: ومً أهم مهام هظا الضًىان ما ًلي

  ىُت في اإلاباصالث غ ؤلاؾتراجُجُت الخاعحُت واإلاؿاهمت في جُبُم الؿُاؾت الَى اإلاكاعهت في جٍُى

ت . الخجاٍع

  غ   الهاصعاث ت الخاعحُت وجغكُتها زهىنا اإلاىحهت هدى جٍُى جيكُِ بغهامج جثمين اإلاباصالث الخجاٍع

ؿاهم في جُبُم ؤلاحغاءاث الٗمىمُت لضٖم الهاصعاث . زاعج اإلادغوكاث َو

  ىفغ ٖلى الخهىم اإلاٗلىماث التي مً قأنها أن حؿاٖض ًلُم حهاػ عنض ألاؾىاق الخاعحُت، ٍو

. اإلاخٗاملين الاكخهاصًين ٖلى جلضًم ٖملُت الاؾخيراص والخهضًغ وجغقُضها

  ت وبىىن للمُُٗاث والتي جىي٘ جدذ جهغف ول اإلاخضزلين في إوكاء وحؿُير قبىت مٗلىماث ججاٍع

. مُضان الخجاعة الخاعحُت ٖىض الاؾخيراص والخهضًغ

  إنضاع وجىػَ٘ ول اإلاظهغاث واإلايكىعاث اإلاخٗللت بؿُاق الخجاعة الخاعحُت لفابضة اإلاؤؾؿاث

. وؤلاصاعاث

 إهجاػ الضعاؾاث اإلاؿخلبلُت وججؿُض ول مؿاٖضة جلىُت مفُضة في مجاٌ الخجاعة الخاعحُت. 

  جلضًم الخضماث التي مً قأنها أن حؿاٖض وجىحه أٖىان الخجاعة الخاعحُت في مماعؾت وكاَهم .

  غ ٖالكاث الخباصٌ والخٗاون م٘ الهُئاث ألاحىبُت اإلامازلت أو التي جمثل َغفا ملابال في جلُُم وجٍُى

 .مجاٌ الخجاعة الضولُت

                                                 
1

 .142 ص سابق، مرجع النامية، البلدان يف االقتصادي النمو على النفطية غري الصادرات تنمية أثر وصاف، سعيدي 
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 :خالصتث   

اًت جامت  ًدبين مما ؾبم طهغه في إَاع هظا الفهل أن ٖملُت جغكُت وجفُٗل الهاصعاث جخميز بٖغ

ومخابٗت مً كبل الضولت، وطلً بفًل الخضماث التي جلىم بها اإلاؤؾؿاث التي جيكِ في خلل الخجاعة 

ت الجضًضة هى اللُام بضٖم ماصي ومٗىىي  الخاعحُت، وأهم ما حاء في إحغاءاث الؿُاؾت الخجاٍع

للمؤؾؿاث اإلاهضعة، وجسخلف هظه ؤلاحغاءاث مً مؤؾؿت إلى أزغي وللض أؾىضث ليل منها أصواع 

وحىاهب ًجب أن جضٖمها بالكيل الؿلُم وطلً إلهجاح وكاٍ الخهضًغ، وهجض في هظا اإلاجاٌ مً 

ل اإلاؤؾؿت باللغوى الالػمت ووي٘ هٓام حباةي زام ًخأكلم مٗها، وخماًت  الخضماث اإلاضٖمت جمٍى

اإلاهضع بفًل الكغواث الخانت يض ألازُاع اإلاخىكٗت في ٖملُت الخهضًغ، وهظلً جىُٓم ومغاكبت 

ت ؾُما ٖىض الخهضًغ والاؾخيراص مً َغف ؤلاصاعة الجمغهُت، وطلً وفم  مسخلف الٗملُاث الخجاٍع

. البرهامج اإلاسُِ مً الضولت وهظلً بخىفير وؾابل الىلل الالػمت ٖىض اللُام بٗملُاث الخهضًغ

هظا باإليافت إلى أهه ًجب ٖلى اإلاؤؾؿاث والكغواث اإلاهضعة اإلاؿخفُضة مً هظه ؤلاحغاءاث أن 

جلىم بضوعها، واؾخغالٌ الفغم والامخُاػاث اإلاخاخت لها في هظا اإلاجاٌ وطلً للضزٌى بلىة واإلاكاعهت 

.    في ألاؾىاق الخاعحُت
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: الخـاجـمت

ت، واملخمثلت في البتروٌ والغاش بالدزحت  جدشيل صادزاث الجصائس بشيل هبير مً املىازد الطاكٍى

خميز بحساسُت هبيرة للخللباث املسجلبت  ألاولى، وهرا ما مً شأهه أن ًجعل الاكخصاد الجصائسي هشا ٍو

ت، إلاهخاحُت،  ت، وهرا بدوزه ما ًإثس مباشسة على الاحخُاطاث الاسدثماٍز ألسعاز هره املىازد الطاكٍى

ت لالكخصاد، وول هرا ًإدي في نهاًت ألامس ئلى الخأثير على عملُت الخىمُت الاكخصادًت  الاستهالهُت والحٍُى

. الىطىُت عمىما بالسلب

للد عسف الاكخصاد الىطني مجمىعت مً الخحىالث في الفترة املمخدة مً الدسُير الاشتراوي ئلى غاًت 

ل اليشاط الاكخصادي، مً  س الخجازة الخازحُت، أًً اعخبر كطاع املحسوكاث الىفُل الىحُد بخمٍى جحٍس

وجسكُتها، ولعل ألاشمت الىفطُت  دون وطع ئستراجُجُت معُىت للنهىض بالصادزاث مً غير املحسوكاث

 بُيذ أن الاكخصاد الجصائسي ال ًسجىص على أسس مخِىت وأن مشيل هرا الاكخصاد هى 1986لسىت 

مشيل هُىلي ولِس ظسفي، ولهرا البد مً مىاصلت إلاصالحاث وجىثُف الجهىد مً أحل النهىض 

بلطاع الصادزاث دازج املحسوكاث عامت وكطاع الصادزاث الصىاعُت داصت، لهرا ومً هرا املىطلم 

. حاء ادخُازها لدزاست مىطىع هرا البحث

:   هخائج الدزاست

:        وكد جىصلىا مً دالٌ دزاست مىطىع هرا البحث ئلى الىخائج الخالُت

  س عسف الاكخصاد الىطني مجمىعت مً الخحىالث في الفترة املمخدة مً الدسُير الاشتراوي ئلى غاًت جحٍس

الخجازة الخازحُت ، حُث أن له فىائد اكخصادًت على مسخىي املإسساث وهرا على مسخىي الاكخصاد 

الىطني ملا ًلعبه مً دوز مهم في جىفير املىازد املالُت بالعملت الصعبت، فهى مطلب أساس ي وطسوزي 

 .للخىمُت لبلد مثل الجصائس

  ئن جحلُم معدالث همى متزاًدة للصادزاث ٌعخبر مً بين أهم العىامل التي جإدي ئلى جحفيز عملُت

 .الخىمُت الاكخصادًت، وزفع معدالث الىمى

  ًئن الخذصص في ئهخاج وجصدًس املىاد ألاولُت بشيلها الخام لِس في صالح الاكخصاد الىطني، وذل

ملا جخميز به أسعازها مً جللباث وعدم اسخلساز في مذخلف أسىاكها الدولُت، وما لهرا ألامس مً آثاز 

 .ودُمت على الاكخصاد الىطني

  ل امللدم مً كبل حسب ججازب دٌو حىىب شسق أسُا التي جطسكىا ئليها في هرا البحث فان الخمٍى

ً كد لعب دوز مهم في اللفصة الىىعُت التي حللتها الصادزاث الصىاعُت  أهظمت هره الدٌو للمصدٍز

بُت التي اهخهجذ في هره الدٌو ئسهام في هره اللفصة  ، هما وان لألهظمت الجمسهُت والظٍس لهره الدٌو

 .وذلً ملا جميزث به مً جالؤم ومسوهت مع ئستراجُجُت الخىحه الخصدًسي لهره الدٌو 

  ئن كطاع الصادزاث دازج املحسوكاث في الجصائس ماشاٌ ٌعاوي مً طعف مساهمخه في ئحمالي

ل  الصادزاث الىطىُت وذلً بسبب عدًد املشاول التي ماشالذ جىاحهه، والتي منها ما هى مخعلم بالخمٍى
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بُت ومنها ما هى مخعلم باملإسساث والشسواث  ومنها ما هى مخعلم بطبُعت ألاهظمت الجمسهُت والظٍس

املصدزة في حّد ذاتها،  

  ئن العمل على جسكُت الصادزاث دازج املحسوكاث الىطىُت وجىمُتها في ئطاز جطبُم الشساهت

الاكخصادًت والاهظمام ئلى مذخلف الخىخالث الاكخصادًت إلاكلُمُت والدولُت أمس محفىف بالىثير مً 

املذاطس وجحد هبير لالكخصاد الجصائسي، وهرا ملا ًخميز به الاكخصاد الىطني مً دصىصُاث حُث ًدسم 

 املإسساث إلاهخاحُت، وهرا ما ًإدي ئلى هلص وطعف حىدة نبظعف املسخىي الخأهُلي للىثير م

مىخجاث هره املإسساث في الىثير مً ألاحُان ألامس الري ًظعها في وطع جىافس ي س يء في مذخلف 

ألاسىاق، والسبُل الىحُد لالسخفادة مً الاهظمام لهره الخىخالث الاكخصادًت هى طسوزة ئعادة 

الخأهُل الخىافس ي للمىظىمت إلاهخاحُت الىطىُت وذلً على ول مً املسخىي الىلي واملسخىي اللطاعي 

 . واملسخىي الجصئي

واهطالكا مً هره الىخائج املخىصل ئليها مً دزاست مىطىع البحث ئذا حئىا ئلى ادخباز الفسطُاث 

: املصاغت في امللدمت فاهىا هجد

  والىظام ،ً ل املصدٍز جثبذ صحت الفسطُت ألاولى والتي جلس بالدوز املهم الري ًلعبه ول مً جمٍى

الجمسوي والىظام الجبائي املدسمان باملسوهت في جيشُط الصادزاث الصىاعُت، في حين هجد أن الىدُجت 

ل والىظام الجمسوي والىظام الجبائي )الخامست جبين أن هره العىامل  ماشالذ دون املسخىي  (الخمٍى

 .الري ًجب أن جيىن علُه في الجصائس

  الىدُجت السادست جبين أن كبٌى الفسطُت الثاهُت مسجبط بظسوزة ئعادة الخأهُل الخىافس ي للمىظىمت

 .إلاهخاحُت الىطىُت وذلً على ول مً املسخىي الىلي واملسخىي اللطاعي واملسخىي الجصئي

  الىدُجت السابعت جإدي بىا ئلى كبٌى الفسطُت الثالثت حُث هجد ددٌى ول مً الىاجج املحلي الخام

وسعس الصسف في حشىُل عالكت سببُت مع الصادزاث الصىاعُت، في حين عدم جىاحد الاسدثماز ألاحىبي 

 .املباشس طمً هره العالكت السببُت  ٌعىد بالدزحت ألاولى لىبير جربرب وجباًً معطُاجه

:  الخىصُاث

  طسوزة العمل على ئعادة هُيلت كطاع الصادزاث الىطىُت بما ًىفس مياهت هامت في هرا اللطاع

 .للصادزاث الصىاعُت

  طسوزة السفع مً مسخىي جأهُل املإسساث إلاهخاحُت الىطىُت لجعلها كادزة على املىافست وهرا

باعادة هُيلتها والاهخمام بخطبُم مذخلف أهظمت الجىدة الشاملت، ألامس الري مً شأهه املساهمت في 

جسكُت الصادزاث الصىاعُت في ئطاز جطبُم الشساهت الاكخصادًت والاهظمام ئلى مذخلف الخىخالث 

 .الاكخصادًت الدولُت وإلاكلُمُت

  الصىاعُين مً ججىب ً ً املصدٍز ِّ
ّ
جيشُط هظام جأمين اللسوض عىد الخصدًس، ألامس الري ًمى

ادة صادزاتهم  .مذاطس الخصدًس ومً ثم ًحفصهم على ٍش
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  العمل على حرب واسخلطاب مذخلف الاسدثمازاث ألاحىبُت املباشسة لللطاعاث الصىاعُت، وهرا

عي )بخىفير املىاخ الاسدثمازي املالئم لرلً  اللظاء على ول أشياٌ الفساد، وطع ئطاز كاهىوي وحشَس

مشجع، ئوشاء هظام حمسوي وآدس حبائي ًدسمان بالفعالُت واملسوهت اليافُخين مع شتى ألاوطاع 

 .(الخ.........

  ،جفعُل وجيشُط دوز مذخلف الهُئاث الحيىمُت امليلفت بتركُت الصادزاث دازج كطاع املحسوكاث

 . ألامس الري مً شأهه أن ٌساعد في جسكُت الصادزاث الصىاعُت وجىمُتها

  ًالعمل على ئوشاء وحشىُل مىاطم صىاعُت حسة للخصدًس في الجصائس، وهرا ملا جخمخع به الجصائس م

 .ملىماث حسمح باوشائها

  ًطسوزة ئعطاء ألاهمُت اليافُت للدزاساث اللُاسُت بما ًذص مذخلف الظىاهس الاكخصادًت ع

م ئوشاء مذابس مذخصت في ذلً، وألادر بيخائج هره الدزاساث محمل الجد وي ال جبلى مجسد حبر  طٍس

 .على وزق

:   آفاق الدزاست

وجىملت ملا سبم دزاسخه هىان عددا مً املىاطُع التي ًمىً أن جيىن محل بحث في املسخلبل، 

:  ومنها

  ت باسخذدام السالسل الصمىُت ت للُمت الصادزاث الصىاعُت الجصائٍس هماذج بىهس )دزاست جيبٍإ

 .(وحُىىُنز

  دوز املىاطم الحسة الصىاعُت للخصدًس في جفعُل الصادزاث الصىاعُت وآفاق جىاحدها في الجصائس

ل امللدم مً كبل  حسب ججازب دٌو حىىب شسق أسُا التي جطسكىا ئليها في هرا البحث فان الخمٍى

ً كد لعب دوز مهم في اللفصة الىىعُت التي حللتها الصادزاث  أهظمت هره الدٌو للمصدٍز

بُت التي اهخهجذ في هره الدٌو ئسهام  ، هما وان لألهظمت الجمسهُت والظٍس الصىاعُت لهره الدٌو

. في هره اللفصة وذلً ملا جميزث به مً جالؤم ومسوهت مع ئستراجُجُت الخىحه الخصدًسي لهره الدٌو 

  ئن كطاع الصادزاث دازج املحسوكاث في الجصائس ماشاٌ ٌعاوي مً طعف مساهمخه في ئحمالي

ل  الصادزاث الىطىُت وذلً بسبب عدًد املشاول التي ماشالذ جىاحهه، والتي منها ما هى مخعلم بالخمٍى

بُت ومنها ما هى مخعلم باملإسساث والشسواث  ومنها ما هى مخعلم بطبُعت ألاهظمت الجمسهُت والظٍس

املصدزة في حّد ذاتها،  
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