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ــقدمم   ةـ
جتاه حترير املبادالت التجارية و   عدةمن القرن العشرين  العامل منذ النصف الثاينشهد  كذا عوامل اإلنتاج ترتيبات و حتوالت 
و  لتجارةختفيض القيود التشريعية التنظيمية املتعلقة إلضافة إىل ،القوى العاملة ،املعلومات التقنية ،رؤوس األموالمثل 

  .انفتاحها على املنافسة الدولية
ت دول العامل الثالث  هذه  اليت جاءت  يف جمال التجارة اخلارجية، التطورات العاملية املعاصرة اليت ألقت بضالهلا على اقتصاد

  .أساسا تنمية الصادرات على املعتمدالنمو االقتصادي من اجل حتقيق وانتهاج آلية السوق  ةاهليكلي لإلصالحات كنتيجة
 إبرازمن اجل عديد من االقتصاديني للكان لفكرة أثر الصادرات على النمو االقتصادي و التنمية االقتصادية موضوع دراسة 

يسمح الفائض من الصادرات بتحقيق  إذ ،تصاديمعدل النمو االق لقياسالصادرات كمؤشر رئيسي  حلجماخلاصة  األمهية
  .واالجتماعية للبلدحتسني املؤشرات االقتصادية  إىليؤدي  ،استثمارات جديدة

 ترشيد الوردات وتطوير عن طريقدور التجارة اخلارجية  ويعززالنمو االقتصادي  حيفزتزايد الثروة العامة مناخا اجتماعيا  خيلق
  .للسكان ملتزايدةومن هنا تظهر أمهية قطاع التصدير من خالل سد احلاجات االجتماعية ا ،هاو تنويع الصادرات

ا اجلزائر  عملت ا اخلارجية من يف إطار اإلصالحات اليت منيت  و الدويل  االندماججل مواكبة عملية أعلى حترير جتار
وهذا ما جتلى من خالل الرتسانة  ،القتصاد الوطيناخلارج لتحقيق اإلنعاش االقتصادي و إزالة التشوهات  االنفتاح على

   .الوردات وإحاللو املسامهة يف ترقية الصادرات القانونية لتمكني املؤسسات من النمو 
  :هذه املتغريات االقتصادية الوطنية و الدولية تكونت لدينا اإلشكالية التاليةو يف خضم 

  جلزائر؟ما مدى مسامهة الصادرات يف النمو االقتصادي 
  :يندرج حتت هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتيةو 
  كيف تؤثر الصادرات على النمو االقتصادي؟  -1
ثري املتبعةواالسرتاتيجيات  ،هل سياسة حترير التجارة اخلارجية -2 مباشر و اجيايب على النمو  من طرف الدولة هلا 

  االقتصادي؟
جلزائر؟ اإلداريةمدى مسامهة ختفيض القيود اجلمركية و  ما -3     يف ترقية الصادرات 

  :الفرضيات التالية نقوم بوضعلإلجابة على األسئلة :الفرضيات
   .تعترب الصادرات حمركا للنمو االقتصادي -1
  .ثريا اجيابياتؤثر الصادرات على النمو االقتصادي   -2
  .يف ترقية و تنويع الصادرات يف اجلزائر طرداجلبائية و اجلمركية و اإلدارية سياسة ختفيض القيود تساهم  -3
  

  :أمهية البحث
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من خالل الضرورة امللحة يف إعادة هيكلة قطاع الصادرات لتنويع مصادر الدخل الوطين لغة يكتسي هذا املوضوع أمهية 
ختضع لتقلبات السوق الدولية،  مادة أولية آيلة للزوالعتبار البرتول  .خارج احملروقات كسياسة بديلة على املدى البعيد

املنظمة  إىلاالنضمام حنو  اإلسراعحنو حترير التجارة اخلارجية بشكل تدرجيي حملاولة منها  اجلزائرمع توجه تزداد هذه الضرورة و 
  .احملليةصادية و حتقيق التنمية االقتصادية متوسطية لتفعيل العالقات االقت وروالشراكة األ توسيعو  العاملية للتجارة

  :ميكن إدراج أهداف البحث يف النقاط التالية:أهداف البحث 
  معرفة الدور الذي تلعبه حرية التجارة اخلارجية يف ترقية الصادرات و الرفع من النمو االقتصادي -1
  عليها إسرتاتيجية ترقية الصادراتمعرفة أهم الوسائل و اإلجراءات و التدابري اليت ميكن أن تعتمد -2
  إبراز الوضع احلايل لقطاع الصادرات يف اجلزائر وما مدى مسامهته يف حتقيق النمو االقتصادي -3
  .معرفة أفاق الصادرات يف اجلزائر يف ظل التطورات االقتصادية الدولية احلالية -4

  :تعود أسباب اختيار هذا املوضوع إىل:اختيار املوضوع دوافع
عد الشغل الشاغل للعديد من الباحثني ي ، فهواملواضيع احلساسة جدا يعترب النمو االقتصادي من:دوافع موضوعية -أ

ت و الدراسات األكادميية لهص صوجب أن خي ، لذاوالساسة صناع القرار   .واسع من الكتا
   .تلعبه الصادرات يف الرفع من معدالت النمو يف اجلزائر أنالدور الذي ميكن  -
القتصاد اجلزائريواضيع اقتصاديتدعيم املكتبة مب -   .ة حالية تتعلق 
حبكم املوضوع يف ميدان ختصص جتارة و لوجستيك اورومتوسطي من جهة،ورغبة مين يف دراسة املواضيع :دوافع ذاتية - ب

القتصاد اجلزائري   .  االقتصادية اليت هلا صلة 
  :جمال الدراسة

  2014من بداية التسعينات إىل غاية تتمثل احلدود الزمنية للدراسة  :الزمنية احلدود
ثريها على النمو االقتصادي يف ل احلدود املكانية فتتمثل:املكانية احلدود دور حترير التجارة اخلارجية يف ترقية الصادرات و 

  .اجلزائر كبلد مصدر للمحروقات
  :املنهج املتبع

واهم السياسات والربامج ،املنهج الوصفي يف الدراسة النظرية للتجارة اخلارجية و قطاع الصادرات البحثنستخدم يف هذا 
ملنهج التحليلي عند إبراز واقع قطاع الصادرات يف  يدعماإلصالحية اليت انتهجتها اجلزائر يف إطار حترير التجارة اخلارجية،و 

 سنة إظهار أهم اإلحصائيات اليت ختص واقع التصدير للفرتة من اجلزائر، مع االعتماد أيضا على املنهج اإلحصائي يف
ثريها على معدل النمو االقتصادي 2014سنة  اىل1990 مج يف  و ستعمال بر  . اكسلاجلزائر 
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  :خطة البحث
لنمو االقتصادي نستهل الفصل األول بعموميات حول التصدير وفصول حبيث  ثالثةى يتناول البحث عل مث  عالقته 

دراسة حالة اجلزائر للفرتة ( الصادرات على النمو االقتصادي ثري وأخريامفاهيم عامة حول النمو االقتصادي الفصل الثاين 
  .2014اىل غاية1990

 :دراسات سابقة
الصادرات على النمو االقتصادي وكذا ضرورة تنميتها انطالقا من العالقة واالرتباط  ألثرلقد تعرضت الكثري من الدراسات 

تمع   :يلي عرض ابرز هذه الدراسات اليت هلا عالقة مبوضوع البحث ما ، ويفبني القطاع التصديري ورفاهية ا
يف )ملؤسسات الصغرية و املتوسطةدراسة حالة ا(اثر الصادرات غي النفطية يف اجلزائر  ، بعنواندراسة مصطفى بن ساحة - 1

تنمية الصادرات  إسرتاتيجيةمدى تساهم  أي إىل إشكاليةالدراسة هي رسالة ماجستري حيث تعرضت ملناقشة  ، هذه2011
جلزائر   .للمؤسسات الصغرية و املتوسطة يف حتقيق النمو االقتصادي 

الصادرات و النمو االقتصادي وحقيقة ا ألخصالعالقة بني التجارة اخلارجية و  إىللقد تطرقت الدراسة  تعترب احملرك  أ
   .بينهما طرديههناك عالقة  أن إىلخلصت  ، كماللنمو االقتصادي

،هذه الدراسة هي مقال يف )األفاقالواقع و (و النمو االقتصادي يف اجلزائر  الصادراتدراسة وصاف سعيدي،تنمية  - 2
العالقة بني النمو االقتصادي والصادرات،وهذا  إىل،حيث تطرقت 2002، ألولا جملة الباحث،جامعة ورقلة،اجلزائر،العدد

من خالل حتليل تطور اهليكل السلعي و اجلغرايف خالل الفرتة  اإلمجايلبتحليل العالقة بني الصادرات ومنو الناتج احمللي 
  .مشاكل التصدير يف اجلزائر أهم،ومن مث حتديد 1990-2000

ترقية الصادرات اجلزائرية ممكنا يف ظل  أمرزائر متلك ميزات نسبية يف قطاعات هامة مما جيعل اجل أن إىلخلصت الدراسة 
  .وطنية لبناء اقتصاد متنوع إسرتاتيجيةجهود اجلميع ضمن  تضافر

تنمية الصادرات غي النفطية على النمو االقتصادي يف البلدان النامية احلوافز و  أثر ،دراسة وصاف سعيدي - 3
  .)2004(، العوائق

تطرقت هذه الدراسة اليت هي عبارة عن أطروحة دكتوراه لدور الصادرات يف العملية التنموية وتطور مفهوم الصادرات عرب 
،اليت كانت السبب يف تبين العديد من 1986النفط  أزمةالتنموية قبل  اإلسرتاتيجية إىل اإلشارةالفكر االقتصادي،كما متت 

هذه الدراسة عالقة  أوضحتالتصنيع من اجل النمو بغية تنمية الصادرات غري النفطية،مث  إلسرتاتيجيةالدول النامية 
قشت  لنسبة للدول النامية،ودورها يف معاجلة االختالالت اهليكلية يف اقتصاديتها،كما  لنمو االقتصادي  الصادرات 

نظام احلوافز ساهم  أن إىلالصادرات،حيث خلصت  الدراسة احلوافز املطبقة يف هذه الدول ومدى فاعليتها يف تشجيع وتنويع
قطاعات واعدة يف جمال التصدير  إىلالدراسة  أشارتكما يف خلق منتجات ذات جودة مكنها من دخول السوق الدويل،

 .البرت وكيماويةرأسها القطاع الفالحي مث يليه القطاع السياحي وبعض الصناعات  اجلزائر علىخارج النفط يف 



 مقدمـــــــــة 
 

 
 د 

ثري التجارة اخلارجية على االقتصاد الوطين،دراسة قياسية على اجلزائر خالل الفرتةدراسة بر  - 4 -1967(وك داودي،
ثري التجارة اخلارجية على  2008-2007،مذكرة ماجستري،اجلزائر،جامعة بسكرة )2006 ،تطرقت هذه الدراسة على 

متوسطية واملنظمة العاملية و ي يف ظل الشراكة االور اجلوانب املختلفة لالقتصاد مع احلديث عن مستقبل االقتصاد اجلزائر 
جراء منوذج قياسي يضم املؤشرات التاليةللتجارة، الناتج الداخلي اخلام،حجم :ويف الدراسة التطبيقية 

   .االستثمارات،الوردات،سعر الصرف،الصادرات،معدل التضخم
ت   :البحث صعو

عدم تناظر املعلومات بني  املناسب، منهاخالل حبثنا واجهتنا بعض الصعاب اليت حالت دون إمتام البحث يف الوقت  من
إلضافةخمتلف  إىل تضارب طرق حساب معدل النمو االقتصادي من طرف خمتلف االقتصاديني و اجلهات  املصادر، 
  .الرمسية
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 متهيـــد
لعبه يف يلنظر إىل الدور الذي  كبرية، وذلكيعترب التصدير منذ زمن طويل من القضا األساسية اليت أولت هلا الدول أمهية  

  برزت أوىل أفكار األخرى، حيثة وإمكانية تلبية احلاجات الضرورية من الدول رو جلب الث
ال اليت قدمت هي كبرية على غرار املدرسة الكالسيكية   أمهيةمث تلتها مدارس متعددة أعطت له ،املاركنتنيون يف هذا ا
ختاذ عدة سياسات واسرتاتيجيات تناسب واقع ،األخرى عدة إسهامات سعيا منها إىل تطوير نشاط التصدير يف العامل 

ت الدول   .وإمكا
التطور الكبري الذي أحدثته الثورة الصناعية يف بداية القرن الثامن عشر، ظهر مفهوم جديد يف جمال التجارة اخلارجية ومع 

ت اليت تنادي بتحرير التجارة اخلارجية هذا ما يدفع ،يتمثل يف التخصص الدويل الذي تدعم مبجموعة من األفكار والنظر
قي املنتجاتالقيام بعملية التصدير إىلغريها  من ربأكالدول اليت متلك ميزة    .،واسترياد ما حتتاجه من 

لنظر دة الصادرات وما يصاحبه  و إىل الدور الذي يلعبه قطاع التصدير يف الرفع من معدل النمو االقتصادي الناتج عن ز
  .تغريات يف أمناط االستهالك هذا ما يؤدي إىل حتسني املستوى املعيشي للسكان

لنمو االقتصادي  والنظري للتصدير  اإلطار هذا الفصلق سنتناول يف من خالل ما سب لتصدير يف (عالقته  تطور االهتمام 
. تهوإسرتاتيجية تنمي التصدير طرق الثاين ويف، يف املبحث األول)الفكر االقتصادي  
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لنمو االقتصاديماهية : املبحث األول    التصدير وعالقته 
لنسبة  لنمو االقتصادي خصوصا الدول النامية،وتنبع أمهيته  احتلت قضية التصدير حيزا هاما يف الفكر االقتصادي املرتبط 
ا،وقد أثبتت جتارب الدول النامية اليت تبنت  هلذه الدول من واقع االختالالت اهليكلية اليت تعاين منها موازين مدفوعا

ر تنموي،يوفر هلا النمو االقتصادي على حنو أسرع مما يتحقق يف ظل إسرتاتيجية إحالل إسرتاتيجية تشجيع الصادرات كخيا
  .الواردات

  التصدير، أمهيته، أهدافهمفهوم : األولاملطلب 
مما جعله حيض بدراسات ،لعملية التصدير أمهية و أهداف خمتلفة يف سياسات الدول الراغبة يف حتقيق التنمية االقتصادية

  هذا ما أدى إىل كثرة تعار يفه نذكر أمهها،املفكرين االقتصادينيالعديد من 
  هناك عدة مفاهيم:مفهوم التصدير - 1

  :األولاملفهوم 
ا على حتقيق تدفقات سلعية و خدمية ومعلوماتية و ثقافية و سياحية وبشرية إىل دول "التصدير يعين  قدرة الدولة وشركا

ح،قيمة مضافةوأسواق عاملية ودولية أخرى،بغرض حتقيق  التعرف ،انتشار فرص العمل،توسع ومنو،أهداف الصادرات من أر
  1"على ثقافات أخرى وتكنولوجية جديدة وغريها

  :املفهوم الثاين
وفق نظام معرتف به،قوانني،نظم تدعم االسترياد من جانب الدول املستهلكة والتصدير من  أخرى إىلبيع املنتجات من دولة "

ا،وهو مؤشر على جودة الزراعة و جانب الدول املصدرة ،فهو مصدر هام للدخل يسمح للدول بفتح أسواق جديدة ملنتجا
  ".الصناعة يف تلك الدول

  :املفهوم الثالث
عملية عبور السلع و  اإلنتاج، وهواليت تعاين نقص يف  دولال إىلعملية تصريف الفائض االقتصادي الذي حققته دولة " 

  ."الوطنيةاخلدمات من احلدود 
  :ذكر نوعني من التصدير كما يليوعلى ذلك ميكن 

  .املستورد وبنكه إىلاملوانئ و املطارات للشحن عن طريق املصدر وبنكه  إىلالتصدير املباشر الذي هو توصيل السلع -أ
 ، عملياتاملشرتكة املشروعات ،التصدير غري املباشر عن طريق وكالء التوزيع والشركات املتعددة اجلنسيات وفروعها - ب

الدولية  األعمال إدارةاملتكافئة وغريه من صيغ  ، الصفقاتمن الباطن وعمليات التملك و التحويل ، التعاقداتتسليم املفتاح
  .املباشر و غري املباشر األجنيبواالستثمار  اإلدارةمثل عقود 

د الفقري وعصب أي اقتصاد يرغب يف املنافسة و تعترب الصادرات مفتاح التنمية فقط بل تعد العمو  ال:أمهية التصدير - 2
  2:يلي التصدير من خالل ما أمهية،وتتجلى خاصة يف ظل املستجدات الدولية،البقاء

                                                             
15ص2002 مصر العربیة، ، جمھوریة، القاھرةقباء دار "الصادرات العربیة تسویق" فرید النجار - 1  
45-42ص 2008دار الشتات،مصر، ،"مشاكل الطلب على الصادرات الصناعیة المصریة"عبد الرحمان زیدان قاسم أمال - 2  



لنمو االقتصادياإلطار النظري للتصدير وعالقته : ولالفصل األ  
 

 
4 

  إذا ، والعكسما مل يتوفر الطلب القادر على امتصاصه إنتاجهيقبل التوسع يف  مشروع ال أيحيث أن :لإلنتاجحمرك  - أ 
عند إنتاجه،فان الطلب اخلارجي عليه يعوض نقص الطلب احمللي،ويساهم يف رفع مستوى هناك قصور يف الطلب احمللي كان 

الكفاءة اإلنتاجية من خالل تطبيق األساليب احلديثة،كما يسهل امتداد التصنيع إىل جماالت جديدة لت تكن متاحة من 
  .قبل

لصرف األ:بناء الطاقات اإلنتاجية - ب   .جنيبعن طريق متويل شراء السلع الوسيطة 

لشكل الذي  اإلنتاجيةاملثلى الستغالل الطاقات  األداةتعترب الصادرات :استغالل الطاقات اإلنتاجية العاطلة -ج العاطلة 
ا على مواجهة املنافسة ،اإلنتاجيساهم يف ختفيض تكاليف  دة قدر دة معدالت العائد االقتصادي عن طريق ز  األجنبيةوز

  .يةاحمللية والعامل األسواقيف 

من مصادر متويل الواردات الوسيطة،اليت بدورها تعترب احد حمددات  أساسيامتثل الصادرات مصدرا :حمدد لالستثمار -د
رحيدث  أننه أاالستثمار يف الدول النامية،فان منو الصادرات من ش موجبة على الطلب على االستثمار يف هذه  أ

ت الطلب الكلي عتبارها مكون من مكو   .الدول،

على أساس أن األداء التصديري هو احملرك الرئيسي لالقتصاد الوطين وان الصادرات :ختالالت اهليكليةاإلالتخلص من  -ه
  .هي القطاع القائد والرائد للتنمية

 وزاد الطلب على العمالة،مما اإلنتاجيةحيث كلما زادت الصادرات زادت الطاقة :البطالة حدة التقليل منيساهم يف  -و
  .اخنفاض البطالة إىليؤدي 

دة النقد األجنيب لدى الدولة -ي دة يف  أنحيث :ز دة النقد  اإلنتاجالز املتاح  األجنيبمن اجل التصدير يساعد يف ز
لتايل فالتصدير ميكنه  منو سريع مما  إىلالتصدير تؤدي  إسرتاتيجيةيعاجل مشكلة االقرتاض اخلارجي،الن  أنلدى الدولة،و

رفع  إىلتؤدي  ،اليت تستطيع من خالله سداد فوائد القروض اخلارجية اليت مت احلصول عليها،كمااألجنيبالنقد  توفر إىليؤدي 
ت املالية اخلارجية االئتماينالسقف    .للدولة وحتسني موقفها يف مواجهة الصعو

إلسرتاتيجية التجارية:أهداف التصدير - 3 جلانب املايل،بتحسني شروط ،هناك جمموعة من األهداف فمنها مرتبط 
  .1اإلنتاج

  :هي التجارية إلسرتاتيجيةاملرتبطة  األهداف -
  جتاوز السوق الوطنية املشبعة* 
  توزيع جغرايف للمخاطر* 
  .التكيف مع املنافسة والتواجد يف األسواق الدولية* 

                                                             
43ص1998الجزائر  دار الدمحمیة،"اقتصاد المؤسسة"ناصر دادي عدون - 1  
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جلانب املايل هي -   :األهداف املرتبطة 
دة يف رقم *    .األعمالالز
  .املالية اإليراداتو  املرد وديةرفع هوامش * 
  .تسمح املنافسة من الرفع من فعالية التسيري املايل* 
  .املستثمرة األموالرؤوس  مرد وديةرفع * 
  :األهداف املرتبطة بتحسني شروط اإلنتاج -
  .حتسني القدرات اإلنتاجية للمؤسسة واستغالل االمتيازات املتوفرة* 
  .اجية والرفع من جهود البحث العلميخفض الكلفة اإلنت* 

ت التصدير:املطلب الثاين  نظر
 إذالتجارة اخلارجية يف حتقيق النمو االقتصادي، إسهام أمهيةتعكس  أفكاراتضمن الفكر االقتصادي عرب السنوات املاضية 

يف عملية التنمية االقتصادية للدول النامية و املتقدمة،فالبد هنا من  أساسيالغة واعتباره ركنا  أمهيةيف نشاط التصدير  رأت
ا  األفكار أهمحملة موجزة عن  إعطاء   . الصادرات إىلقدميا وحديثا ونظر

  :1)التجاريني(عند املاركنتنيون الصادراتمفهوم  - 1
رخييا يعد الفكر املاركنتيين ،حيث اعترب  الذي ساد القرنيني السادس عشر و السابع عشر أول من اهتم بقطاع التصدير 

دي حمفز لالقتصاد، من   فقد كان التجاريون،Colbert-Davenant-mun-petty :هذا الفكررواد  أهمكقطاع ر
ا ،يرون يف تكوين فائض مستمر من الصادرات ا الدولة توفري احتياجا املصدر الرئيسي لتعزيز القدرة الشرائية اليت تستطيع 

يف تطبيق نظام إعادة التصدير من اجل إنعاش حركة الصادرات،كما  من اخلارج، لذلك شجعت السياسة اليت اتبعتها هؤالء
ت ،آخذو العمل بنظام املستودعات   .لتشجيع الصناعات التصديريةاملناطق احلرة،اإلعفاءات الضريبية واإلعا

  :الصادرات عند الكالسيكمفهوم  -2
،من خالل احلد من الواردات والتوسع يف الصادرات انتقد الكالسيك التجاريون يف سعيهم لفرض قيود على التجارة اخلارجية

د االقتصاديون  حلرية االقتصادية التامة يف بشكل يتناىف و االستخدام األمثل للموارد املتاحة يف االقتصاد،فلقد  الكالسيك 
  جمال التجارة اخلارجية،اليت تعتمد على فكرة التوازن االقتصادي التلقائي

  "ادم مسيت"وأبرز مفكري هذه املدرسة جند،وبذلك فهم يرون وجوب عدم تدخل الدولة يف التجارة اخلارجية
االتجارة اخلارجية على  إىلفهو ينظر ،الذي جاء بفكرة التقسيم الدويل للعمل اليت مبوجبها يتم توزيع الفائض من  األداة أ

  .إىل أن الدولة تتخصص يف إنتاج السلع على أساس املنفعة النسبية "دافيد ريكاردو"وأضاف االقتصادي ،اإلنتاج

                                                             
7-6ص 1،2002عدد جامعة ورقلة، ،مجلة الباحث"تنمیة الصادرات و النمو االقتصادي في الجزائر"وصاف سعیدي - 1  
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م أعطى كذا ،اإلنتاجيةالقاعدة حبيث بينوا الدور الذي تلعبه يف توسيع ،الكالسيكيون اهتماما كبري للصادرات يف كتا
لتايل االستفادة من وفرات احلجم  اإلنتاجاليت تنشأ عنها من خالل متكني الصناعات التصديرية من  ةالفائد لسوق أوسع و

  إىل دور الصادرات يف حتقيق االستخدام األمثل للموارد احمللية إضافةوتزايد الغلة، 
   .ى التوسع يف النشاط الصناعي عموماودورها يف تراكم رأس املال من خالل التشجيع عل

  الصادرات عند كينز مفهوم -3
، اليت أصبحت األمر الشاغل "جون ماينارد كينز"نشرت النظرية العامة ل 1929اليت عرفها العامل يف سنة  بعد أزمة الكساد

مستوى النشاط  لالقتصاديني و الساسة وصناع القرار يف الدول الغربية كيفية خلق الطلب الفعال الذي حيدد
  :1فدالة الطلب الكلي عند كينز تشمل على املتغريات التالية،االقتصادي

Y=C+I+G(X-M) 
ا حتتوي على صايف التصدير كمتغري أساسي يف املعادلة إىل جانب املتغريات  نزيالحظ أن دالة الطلب الكلي لكي على أ

سهامه الدور الذي يلعبه ،كما ابرز كينز من خالل إ"G" ،اإلنفاق احلكومي"I"الستثمار،ا" c"األخرى كاالستهالك العائلي
دة يف قيمة الصادراتاملضاعف، حيث  دة الدخل بنسبه أكرب من نسبة الز   .يعمل على ز

  :الصادرات يف الفكر االقتصادي احلديث مفهوم-3
استحالة قيام التجارة "MARX"يرى حيثالصادرات، نظر املفكرين االقتصاديني املعاصرين حول دور  أوجهاختلفت 

ب لثروات  وما تقوم به،اخلارجية بدور إمنائي يف ظل سيطرة الدول الرأمسالية على العالقات االقتصادية الدولية من استغالل و
الشعوب الفقرية وما تستخدمه لذلك من وسائل القهر،فضال عن املنافسة احلادة بني الدول الرأمسالية االستعمارية على 

  .مناطق النفوذ واألسواق
ا متلك صناعة فانه يرى أن جتارة الدول النامية مع الدول املتقدمة تعود عوائدها لصاحل الدول املتقدمة،لكو"Myrdal"أما 

تعميق الفجوة بني  إىلقوية وتكنولوجية حديثة ومتطورة ال تتوفر عليها الدول النامية،فالتجارة حسب هذه الظروف تؤدي 
موعتني،   .املرونة متتميز بعد،اخلام األوليةعلى املواد  األحيانصادرات الدول النامية تعتمد يف بعض  أن إىل إلضافةا

  2ووسيلة لتوزيع املوارد بشكل كفؤ،للنمو االقتصادي أداةن التجارة اخلارجية تعترب  "Nurkse"ويرى
لدور الذي تلعبه التجارة الدولية يف كندا،اسرتاليا،جنوب  حتقيق  إمكانية،كما استبعد األرجنتني،إفريقيااستدل يف نظريته 

لنظر  ا من حواجز عديدة يف  ما إىلالدول النامية للنمو االقتصادي  ن الدول املتقدمة أسواقتتلقاه صادرا ،فهو يرى 
هبوط  إىل،قد يؤدي اإلضافيةاالنسياق وراء متتع بعض القطاعات التصديرية مبيزة نسبية كمربر لتوجيه املوارد االقتصادية 

لنظر إىل إضافةلدخل الكلي احلقيقي للبلد، تواجه صادرات الدول النامية  ما إىل تدهور معدالت التبادل يف غري صاحله،
االحتمال الذي وهو ،مقارنة مع الدول املتقدمة اإلنتاجيةالدولية،اخنفاض مستوى الكفاءة  األسواقحاليا من عقبات يف 

  . "االفتقار إىلالنمو املؤدي "عليه بعض االقتصاديني مصطلح  أطلق

                                                             
8 ، مرجع سبق ذكره، صوصاف سعیدي -  1  
38ص2005 ،األردنالطبعة األولى،  ،دار المناھج"التجارة و التنمیة"خالد دمحم السواعي - 2  
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  الصادرات يف مناذج النمو االقتصادي:املطلب الثالث
ت التطبيقية بتحديد دور الصادرات يف عملية النمو االقتصادي،ودلت نتائجها رغم  اهتمت الكثري من األحباث و النظر

ت ونوعها وأساليب حتليلها على الدور االجيايب يف   .االقتصادي حتقيق النمو االختالفات القائمة بينها من حيث طبيعة البيا
  الصادرات كمحرك للنمو -1

 حماولة مث جاءت،1940يف مقال نشره عام  الصادرات هي حمرك للنمو أن إىل أشارمن  أول "روبرتسوندنيس "كان 
لنمو احملقق  "كسهري ن" يف النصف الثاين من القرن التاسع ،املنتجة للمواد اخلام األقطاريف إلثبات أن للصادرات عالقة 

ن  1971عام  "Balassa"ويف وقت مبكر يف السبعينات من القرن املاضي أوضح ،عشر منو وغريه من االقتصاديني 
وأن الدول اليت تسجل معدالت منو كبرية هي الدول اليت متيل إىل التوسع ،اإلمجايلالصادرات ذا ارتباط وثيق مع الناتج احمللي 

ا   .1يف صادرا
الشواهد قوية على وجود عالقة قوية بني تغري حجم  أن،1967سنة  أجراهايف دراسة  "Robert Emery"كما أوضح 

ا تبعث ارتفاعا ،الصادرات ومستوى النمو االقتصادي د شامال يف مستوى النمو تقوم على التأثري املتبادل فز
ت الناتج الوطين احلقيقي و الصادرات وحساب املتحصالت اجلارية سنو يف ممستخد،االقتصادي ا يف دراسته على بيا

اثر معدل النمو السكاين  إدخال،كما استخلص نصيب الفرد من الدخل عن طريق 1963- 1953دولة مابني الفرتة 50
، دة الصادرات ب ، وأن0.82وتوصل إىل أن االرتباط بني الصادرات و النمو االقتصادي قوي جدا بلغ سنو  %2.5ز

دة مبعدل    .2وطينيف متوسط نصيب الفرد من الناتج ال %1يرتتب عنها ز
ا  "Lawaence and Weinstein" 1999ويف دراسة أخرى لالقتصاديني سنة  أن الدول اليت متيل إىل تنمية صادرا

دة كبرية يف واردات هذه الدول   .ينمو اقتصادها بشكل سريع ويرتافق هذا النمو بز
مة  بتكاليف منخفضة تؤهلها لتصدير اإلنتاجن الدول النامية ال ميكنها  1995سنة " آخرونجليز و "ويرى  منتجات 

ا من املواد الغذائية   األمراحمللي،فيتطلب  اإلنتاجحد ال ميكن تلبيته عن  إىلالصنع للسوق العاملي،هذا مقابل منو يف احتياجا
ن هناك بعض الدول حتتاج استرياده من اخلارج، عليها الدول النامية تقوم بتصديرها للدول  مواد خام تتوفر إىلكما يرى 

لتايل تساهم العملية التصديرية  ،اليت تستعمل كعنصر من عناصر أجنبيةيف العملية التنموية مبا تدره من عمالت املتقدمة،و
   3.وفنية من الدول الصناعية إداريةوخربات  رأمساليةاإلنتاج من خالل ما متكنه من اقتنائه من معدات 

،يف دراسته اليت حلل فيها العالقة بني النمو االقتصادي والتوسع يف الصادرات 1981عام" Tyler"الصياغ بنييف ذات 
مع كل من منو  اإلمجايلبقياس معامل االرتباط بني منو الناتج  حيث قام،1977-1960مية خالل الفرتة  دولة55على 

ستخدام منوذج قياسي لدالة  الناتج الصناعي،منو االستثمارات،منو ت  اإلنتاجالصادرات الكلية،منو الصادرات الصناعية، لبيا
 و الصادرات الكلية للدول النامية اإلمجايلمعامل االرتباط بني الناتج احمللي  أنالتحاليل  وأظهرتمقطعية تتضمن الصادرات،

                                                             
38خالد دمحم السواعي،مرجع سبق ذكره،ص - 1  
93- 92ص1973مصرا لعربیة،  ، جمھوریةدار الجامعات المصریة"االقتصادي بالبلدان النامیة اإلنماءنشاط التصدیر و "محمود حسین وجدي - 2  
32عبد الرحمان زیدان قاسم،مرجع سابق،ص أمالد، - 3  
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فقد سجل معامل  الدول النامية غري النفطية أما،سبريمانحسب %47،وبريسونحسب  %49متوسطة الدخل يساوي 
 %17.5الصادرات بعدل  أن،أما النموذج القياسي فقد بني حسب سبريمان %50حسب بريسون، %55االرتباط 

دة الناتج احمللي  دة الصادرات ب ولألقطار،%1مبعدل  اإلمجايليساهم يف ز  يساهم، %18.2النامية غري النفطية فان ز
دة الناتج   1.%1مبعدل  اإلمجايلاحمللي  بز

  اسرتاتيجيات التوغل يف األسواق األجنبية:املبحث الثاين
إن بلورت إسرتاتيجية واضحة لتطوير الصادرات يتطلب حتديد خطط واضحة للتنمية،واستغالل فرص السوق العاملية،فلم 

الظروف الدولية ومنافذ الدخول لألسواق يصبح التخطيط يقتصر على ما تتيحه القدرات احمللية،بل جيب التعرف على 
  .األجنبية

  اخلارج إىل طرق التصدير:األولاملطلب 
نظرا للتعدد و االختالف يف أساليب الدخول إىل األسواق العاملية، سأتطرق إىل األشكال األكثر شيوعا 

  .الدويلواستخداما يف السوق 
ا إىل األسواق :نواعه التصدير -1 مت  األجنبية، وقديعترب التصدير من ابسط الطرق اليت تستطيع املؤسسة الدخول 

لبدائل  األدىناحلد  إىلالتصدير حيتاج .األولالتطرق إىل تعار يفه يف املبحث  يتطلب  ،فهو الاألخرىمن راس املال مقارنة 
ى مع احتياجات السوق األجنيب،أو تغيري يف هيكلها يف خط منتجات املؤسسة بل تغريات بسيطة تتماشجذري  تغيري

  وميكن أن منيز نوعان من التصديرأو اإلسرتاتيجية املسطرة،،التنظيمي
النوع تفضل املؤسسات القيام بعملية التصدير بنفسها مما يرافق ذلك خماطر كبرية،واستثمارات  يف هذا:التصدير املباشر -أ

مة على بعائد حمتمل اكربيف املقابل ترتبط ،مالية عالية  أنوميكن  ،تعامل مباشر مع املستهلكني،جهودها يف البيع، سيطرة 
  2:يتم ذلك يف عدة قنوات تتمثل يف

مدير يرأس  شراف قسما خاص لعمليات التصدير األصلياملؤسسة ختصص يف بلدها  أنمعناه : قسم تصدير حملي -
لتصدير األنشطةجمموعة مستخدمني، تنحصر مهام القسم يف أداء كافة  والقيام بعمليات البيع الفعلي ،املتعلقة 

   .اخلارجية األسواقوتقدمي املساعدة التسويقية يف جمال ،للمنتجات
من حتقيق سيطرة أكرب يف  األخريةهذه  ، تسمح"التابعةالشركة "يسمى مبفهوم :فرع اجلمعيات الدولية أو اخلارجية -

لصادراتالدولية،السوق    )بيع،ختزين،توزيع،ترويج(ويتعامل الفرع جبميع السياسات التسويقية اخلاصة 
ا أو التفاوض، أو :ممثلي مبيعات التصدير املتجولني - املؤسسة ترسل ممثلني عنها إىل الدول األخرى لغرض التعريف مبنتجا

  .هات املستفيدةعقد الصفقات التجارية مع اجل

                                                             
39مرجع سابق ص،خالد دمحم السواعي - 1  
15فرید النجار،مرجع سابق ص - 2  
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ا نيابة عنها، :الوكالء أو املوزعني األجانب - ميكن أن تتعاقد املؤسسة مع وكالء أو موزعني أجانب لغرض بيع منتجا
  .حيث مينح هلم احلقوق اخلاصة اليت تتيح هلم إمكانية متثيل املؤسسة يف بالدهم

ا " يقصد به:التصدير الغري املباشر - ب عملية  حملي، يتوىلمستفيد  إىلالنشاط الذي يرتتب عن قيام شركة ما ببيع منتجا
  1"بشكله املعدل األصلي، أوبشكله  اخلارج، سواءيف  األسواق إىلتصدير املنتج 

يتطلب ذلك تغيري يف  ،عادة مااألجنيبمنتجات تتالءم مع احتياجات السوق  إلنتاجويف سياق هذا النوع تلجأ املؤسسة 
ا التسويقية وطرق تنظيمها،يعتمد التصدير الغري املباشر على الوسطاء املستقلني املتمثلني يف إنتاجهاخطوط     2:واسرتاتيجيا

  .يقوم بشراء املنتجات املصنعة، مث يبعها إىل اخلارج حلسابه اخلاص:املصدر -
األجانب، مع املستوردين  ، والتفاوضواق اخلارجية للسلع احملليةتعمل على البحث على األس:وكاالت التصدير احمللية -

  .عمولة معينة مقابل
ا  منتجني، حيثالتصديرية نيابة عن عدة  ألنشطةتقوم هذه املنظمة :املنظمة التعاونية - اإلدارية، تكون حتت سيطر

ذه املنظمة منتجي السلع  ما وغالبا   .كاملنتجات الزراعية أو احليوانية  األوليةأو  األساسيةيستعني 
مبقتضاها نقل  ، يتمبني شركة يف دولة وشركة يف دولة أخرى األجلهي عبارة عن ارتباط طويل :االتفاقات التعاقدية -2

 ما عليها، نذكراالتفاقات التعاقدية املتفق  أهم ، ومناستثمارات يف أصول مادية من طرف الشركة ، املعرفة، دونالتكنولوجيا
  :3يلي

لسماح لشركة أخرى :عقود الرتاخيص -أ  ، حبق)املرخص هلا(يقصد بعقود الرتاخيص أن تقوم الشركة ماحنة الرتخيص 
، النشر و التأليف اخل اإلنتاج، حقوقوأساليب  التجارية، التكنولوجية، طرق ، العالمةالفكرية االخرتاع، امللكيةاستعمال براءة 

  .اجر متفق عليه مقابل
هو شكل خاص من أشكال عقود الرتاخيص، حبيث تقوم شركة مبنح حق امتياز أداء عمل معني لشركة :االمتياز عقود - ب

  .احلصول على عائد مايل ، مقابلفرتة زمنية معينة االمتياز، خاللاالسم التجاري للشركة صاحبة  ، حتتيف دولة أخرى
املؤسسات  وإحدى،اتفاقية مربمة بني املؤسسات الدوليةعقود التصنيع عبارة عن :عقود التصنيع وعقود اإلدارة -ج

 إنتاجحيث يتم ،بواسطة وكيل األجنبية،يتم مبقتضى هذا االتفاق التصنيع يف السوق لدولة املضيفة)عامة،خاصة(الوطنية
  .ساعدة الفنية ،واملبنقل التكنولوجية األخريةتقوم هذه  أنمنتج من قبل املؤسسة احمللية نيابة عن املؤسسة الدولية على 

 أندون ،خدمية أومؤسسة وطنية صناعية  دارة أجنبيةأما عقود اإلدارة فهي عبارة عن اتفاقية،يتم مبقتضاها تفويض مؤسسة 
توريد  إطاراملؤسسات الصناعية  يف  إدارةيربم عقود  السلطة يف اختاذ القرارات االستثمارية،وعادة ما األجنبيةيكون للمؤسسة 
حتصل املؤسسة  أن،ويتضمن االتفاق على العمليات اليومية إلدارةيف حني تربم عقود املؤسسات اخلدمية ،معدات املصانع

حعلى نسبة حمدودة من  األجنبية    .4من عائد مبيعات املؤسسة اليت تربم معها االتفاق أو،الصافية اإلر
                                                             

463ص1999األردن  دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع،")البیئة و الوظائف و االستراتیجیات(اإلدارة الحدیثة لمنظمات األعمال"علي حسین علي -1   
286ص2000االردن مكتبة الحامد لنشر و التوزیع عمان،"مدخل كمي تحلیلي،استراتیجیات التسویق"محمود جاسم الصمیدعي - 2  
52ص1996، مصر العربیة ، جمھوریةالنھضة العربیة دار "الدولي التسویق "الدینعمرو خیر  - 3  
  4 114ص 1997 مجھول ، بلداألمین للنشر و التوزیع دار "التسویق و المصدر الناجح بحوث "یحي سعید علي عید - 2 و 
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،حيث تلتزم الشركة تسليم املفتاح ببناء املشروعات الكربى يف الدول الناميةترتبط عقود :عقود تسليم املفتاح أو السلعة -د
االلتزام بتدريب العاملني الفنيني لتشغيل  إىل إلضافة،املالك إىلالدولية ببناء مشروع متكامل حىت مرحلة التشغيل،وتسلمه 

  . الالزمة اآلالتملعدات و  وإمدادهاملشروع،
يصعب يف بعض األحيان أن تقوم الشركات جبميع العمليات،فعادة ما يقتصر نشاطها :الباطنصفقات التعاقد من  -ه

على بيع اخلدمة اهلندسية،أو إدارة املشروع،أو تسويق املنتجات اخل،تسعى الشركات إىل التعاقد من الباطن على األنشطة اليت 
  .عهود إليهمال تقوم بتنفيذها مع مقاولني آخرين لتنفيذ املرحلة أو النشاط امل

 ، أوسلعة نتاج) مقاول الباطن( األطرافأحد  إنتاجيتني، يقومتنطوي صفقات التعاقد من الباطن عن اتفاقية بني وحدتني 
ا النهائية وبعالمته التجارية إلنتاج ستخدامها األخري،ويقوم هذا )األصيل(للطرف األول تصدير  أوتوريد   أو،السلعة بصور

ت  األصيليقوم  أنبناءا على  إليهقد يقوم االتفاق املشار  ملواد اخلام لالزمة لتصنيع مكو بتوريد املقاول من الباطن 
  .األصيل إىلالسلعة،مث يقوم بعد ذلك بتوريدها 

  :االستثمار األجنيب املباشر -3
اجلزئي أو املطلق للمشاريع االستثمارية يف تفضل الدخول إىل األسواق الدولية عن التملك ،كثري امن منظمات األعمال

للتصنيع واإلنتاج،أو أي نوع من النشاط اإلنتاجي أو اخلدمي،ميكن تقسيم ،البيع ،سواء كانت للتسويق،البلدان املضيفة
  1:إىلاملباشر  األجنيباالستثمار 

 ، بصفةأكثر من دولتني خمتلفتني أو ،هو احد مشروعات األعمال الذي ميتلكه أو يشرتك فيه طرفان:االستثمار املشرتك -أ
  .االخرتاع أو العالمة التجارية اإلدارة، اخلربة، براءةميتد إىل  ، بلال تقتصر املشاركة على حصة راس املال فقط دائمة، حيث

لكامل للمستثمر األجنيب - ب تفضيال لدى الشركات  األجنبيةاالستثمارات  أنواعيعترب أكثر :االستثمارات اململوكة 
ا  أخرىبعبارة  أو،سوق دويل معني إىل كملهاهذه الطريقة تقوم بناءا على عملية نقل ملنشأة ،املتعددة اجلنسيات نقل مهارا

ا الكاملة إىلو الفنية و التسويقية و التمويلية  اإلدارية ميكن الشركة  أن،من شانه بلد مستهدف يف شكل منشاة حتت سيطر
ا  لكاملمن استغالل ميز  هذا النوع ترتدد عليه وترفضه حكومات الدول املضيفة خوفا من التبعية االقتصادية وما،التنافسية 
ريرتتب عليها من  الدول  ألسواقسياسية حملية ودولية، وكذا احلذر من احتمال احتكار الشركات متعددة اجلنسيات  أ

  .املضيفة
  :اإلسرتاتيجيةالتحالفات  -4

لتحالفات  من السوق،وقد يؤدي  األطرافخروج احد  إىلالتعاون حمل املنافسة اليت قد تؤدي  إحالل اإلسرتاتيجيةيقصد 
حالتعاون والسيطرة على املخاطر و التهديدات،املشاركة يف  إىلالتحالف    .2واملنافع واملكاسب امللموسة و غري امللموسة األر

  صغرية وأخرىعلى جمموعة واسعة من العالقات التعاقدية بني شركات كبرية  اإلسرتاتيجيةتنطوي التحالفات 

                                                             
 

 العربیة مصرجمھوریة  یتراك للنشر والتوزیع،إ")خیارات القرن الحادي و العشرون(من المنافسة إلى التعاون ،التحالفات اإلستراتیجیة"النجارفرید  -2
14ص1999   
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لكل طرف من  لتحقيق هدف اسرتاتيجي حمدد،تطوير تكنولوجية مستحدثة أوقد يكون منتجا جديدا ،بشان مشروع معني
  .العقد أطراف

  .1إنتاجية،تسويقية،إن التحالفات اإلسرتاتيجية قد تكون تكنولوجية
ووسيلة لتحقيق توسعات يف ،تعترب التكنولوجية املتقدمة احملرك األول يف اقتصاد أي دولة:حتالفات إسرتاتيجية تكنولوجية -أ

لشركات كثيفة ،األسواق الدولية،يتضح ذلك من خالل ظهور عدد هائل من االخرتاعات واملنتجات اجلديدة مما دفع 
احللفاء األجانب،لغرض احلفاظ على التنافسية يف األسواق العاملية،مثل  التكنولوجيا بتكوين حتالفات إسرتاتيجية مع

،سنغافورة  ن،اهلند،ماليز   .اليا
جتذب املزا املطلقة أو النسبية لدولة أو شركة ما رجال األعمال،واملستثمرين للدخول يف :إنتاجية إسرتاتيجيةحتالفات  - ب

املواد اخلام والطاقة،أو أسواق املال ،األسواقمشاركات وتعاونيات يف اإلنتاج خارج حدود الدولة للتقرب من 
تعلم  لألوىلحيث يتيح ذلك الفرصة ،تويوو  موتورزوالتكنولوجيا،ومثال على ذلك التحالف االسرتاتيجي بني شركيت جنرال 

 األخريةيف املقابل مساعدة هذه ،اخلاصة بشركة تويو يف جمال صناعة السيارات الصغري ومتوسطة احلجم اإلنتاجيةاملعرفة 
  . األمريكية األسواق إىلالدخول 

التسويقية اليت تركز على االستفادة من نظام التوزيع  اإلسرتاتيجيةالتحالفات  أمهيةتظهر :حتالفات إسرتاتيجية تسويقية -ج
لطرف  اتفاقية اجلات،مما جيربها على الدخول يف حتالفات  إىل،ويظهر ذلك جليا بعد انضمام الدول اآلخراخلاص 

 إنشاءند تظهر ع األسواق،هذه التحالفات بني وفتح األسواق والعمل على حترير التجارة من القيود الكمية اجلمركية،جتارية
حالف بدال من التنافس و الت أطرافالعاملية بني  األسواقتقاسم  إىلفالتحالفات التسويقية تؤدي ،مناطق التجارة احلرة

 .الصراعات
 
  

  إسرتاتيجية تنمية الصادرات: املطلب الثاين
إىل فمن خالهلا تسعى الدولة ،تنمية الصادرات دور هاما يف تطوير قطاع التصدير،من حيث النوع و الكم إسرتاتيجيةتلعب 
تتقدمي  والرفع من ،وتوفر اهلياكل األساسية اليت تساعد على منو الصناعات املوجهة للتصدير،املعقولة للمصدرين اإلعا

  .استقرار مداخيلها ومنوها على املدى البعيد لتحقيق التنمية إىللشكل الذي يؤدي ،القدرات التنظيمية و التقنية و التسريية
  :تعريف إسرتاتيجية تنمية الصادرات -1

اتعرف على  دف التأثري على كمية وقيمة  اإلجراءاتتنفيذ جمموعة من " أ و الوسائل املختلفة على مستوى الدولة،
دة القدرة التنافسية للمنتجات احمللية يف  إىلالصادرات،مبا يؤدي    2"العاملية األسواقز

                                                             
76سابق ص النجار، مرجعفرید  - 1  
ماجستیر،كلیة العلوم االقتصادیة رسالة "تنمیة الصادرات غیر النفطیة ودورھا في تحقیق النمو االقتصادي"مصطفى بن ساحة -1

91- 90ص2010/2011،،المركز الجامعي غردایةوالتجاریة وعلوم التسییر   
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اعلى  Krouger 1981يعرفها كروجر  لتحفيز مجيع السلع  إتباعهااملختلفة اليت يتم  واإلجراءاتجمموعة من الوسائل "أ
 "املصدرة دون االقتصار على سلعة واحدة

دف  اإلسرتاتيجيةتلك " Bhagwati 1990غوايت  Balassa 1985كما يعرفها بالصا  دة الصادرات  إىلاليت  ز
  "صناعات بدائل الوردات غري متحيزة لصاحل،من خالل تقدمي حوافز سعرية

  :مؤشرات تنمية الصادرات -2
  :1للصادرات مها األمثلهناك جمموعتان من املؤشرات تستخدمان يف حتديد اهليكل السلعي 

  :أمههاترتكز هذه املؤشرات على سيولة املشروع التصديري ورحبيته ومن :مؤشرات التخطيط القصرية األجل 2-1
  يساوي:األجنبية لوحدة التكلفة احملليةالعائد من العمالت  2-1-1

لعمالت األجنبية لعملة احمللية/حصيلة صادرات سلعة    تكلفة إنتاج السلعة 
  يساوي:صايف العائد من العمالت األجنبية لوحدة التكلفة احمللية 2-1-2

لعملة  إلنتاجاملستوردة  اإلنتاجقيمة مستلزمات  لعملة  إلنتاجاملستوردة  اإلنتاجقيمة مستلزمات /األجنبيةالسلعة  السلعة 
  .احمللية

تكلما زادت قيمة هذه املؤشرات كلما ارتفعت السلع املصدرة يف سلم :مالحظة   . األولو
إنشاؤها، تستخدم هذه املؤشرات يف تقييم الصناعات التصديرية املزمع :األجلمؤشرات التخطيط املتوسطة وطويلة  2-2
  :تلك املراد تطويرها وتتمثل يف أو
  :التكلفة املطلوبة للحصول على وحدة من النقد األجنيب 2-2-1

I+C.T                                                                                                           
E=  

XF.T                                                               

لعملة احمللية ميثل I:أن حيث   .مقدار االستثمار 
      C  لعملة احمللية اإلنتاجتكاليف ميثل   .اجلارية 
     XF لعمالت الصعبة ميثل   .صايف العائد السنوي 
     T  عدد سنوات استغالل املشروعميثل.  

   السدادمؤشر طول فرتة  2-2-2
If                  

T=               
            Xf  

لعملة  If:حيث   األجنبيةتكاليف االستثمارات 
وعة من املؤشرات كغريها من مؤشرات اجلدوى املالية للمشروعات عدد من  يف الواقع  اإلشكالياتويعرتي حساب هذه ا

جتاه النفقات و :أمهها   . 2األجلاحمللية و العاملية الطويلة واملتوسطة  األسعارصعوبة التنبؤ 
                                                             

04ص50،2006الكویت،العدد،المعھد العربي للتخطیط"الحدیثة لتنمیة الصادرات األسالیب"مصطفى بابكر - 1  
04مصطفى بابكر،مرجع سابق ص - 2  
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لصناعات و األنشطة التصديرية الواعدة   .غريان حساب هذه املؤشرات يعد أمرا ضرور لالرتقاء 
  :حماور إسرتاتيجية تنمية الصادرات -3

 األهداف إىليل الوصول هناك مجلة من املعامل األساسية تشكل حماور إسرتاتيجية لتنمية الصادرات،اليت تعمل على تسه
موحد صاحل للتنفيذ يف كل الدول بسب اختالف الظروف  منوذجويالحظ انه ليس مثة ،اإلسرتاتيجيةاملرجوة يف تطبيق هذه 

  .االقتصادية،السياسية،االجتماعية،الثقافية لكل دولة
معدالت منو  اخلارجية، لدفعتوجد جمموعة من احملاور والربامج اليت اتفق عليها معظم اخلرباء و العاملني يف جمال التجارة 

  :1الصادرات تتمثل يف
  :بناء إدارة وطنية للنشاط التصديري 3-1

نه نشاط يتعامل مع كافة قطاعات النشاط التصديري يف الداخل ومن مث ،األسواق العامليةومع متغريات ،يتميز التصدير 
حيث يعمل على إزالة العراقيل ونقاط التعثر بدءا من اإلنتاج إىل تقدميه ،إنشاء إدارة وطنية ملتابعة تنفيذه بصورة متكاملة
خدمات التمويل والتامني اإلجراءات اجلمركية والشحن حىت وصوله ،نقله،للسوق العاملي مرورا مبراحل جتهيزه،تعبئته وتغليفه

  .األسواقاملستهلك النهائي يف هذه  إىللتصل ،روجيية ودعائيةيسبقها من محالت ت وما،منافذ التوزيع إىل
  :سياسات حتسني جودة الصادرات ومناخ االستثمار 3-2

حتسني جودة املنتج من بني احملاور اهلامة اليت ترتكز عليها إسرتاتيجية تنمية الصادرات،يظهر ذلك من خالل أمرين،األول 
ل يف إقامة نظم فحص السلع اليت يتم تصديرها من اجل ضمان اجلودة املناسبة لألسواق اخلارجية، أما الثاين هو احلفاظ يتمث

كما يلعب مناخ االستثمار السائد يف الدولة دورا هاما يف التأثري على أداء ،على مسعة املنتج من خالل وضع نظام للجودة
  :يتحقق ذلك من خالل،الصادرات

لتشجيعها على تعين ربط الشركات املتميزة العاملة يف بعض الصناعات وتقدمي الدعم هلا :للتصدير اإلنتاجشبكات  إقامة -
دة جودة وكمية  النقل، هذاوختفيض تكاليف  األوليةملواد  إمدادها ، ضمانالتطوير و االبتكار بغرض التصدير من اجل ز

ال   .الشركات العملة يف هذا ا
  .معاهد متخصصة لتقدمي الدعم الفين للمشروعات العاملة يف قطاع التصدير إنشاءلبحث والتطوير عن طريق االهتمام  -
  .اإلنتاجية ذات التوجه التصديري للحصول على شهادات اجلودة العاليةهيل و دعم املنشات -
خالل إجراء أحباث  العاملية، مناملنتجات الصناعية حبيث تتوافق مع متغريات أذواق املستهلكني يف األسواق  تطوير -

  .ودراسات عنها
  .تصديري أداء أفضلتشجيع املنتجني و املصنعني احملليني معنو بتأسيس جائزة  -
م  - دة قدر التنافسية يف األسواق العاملية،وتوفري خرباء التصدير وضع برامج تدريبية لرفع مهارات املصدرين مبا يؤدي إىل ز

م   .ملساعد

                                                             
، 01، عددالعربیة المتحدة اإلمارات "التحلیل و المعلومات التجاریة الصادرات، إدارةتنمیة  سیاسة "رضوانعبد الحمید  -2

03ص2009   
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عناصر الرتويج التسويق يف ظل انفتاح  أهماجلودة تعترب من  السوق، ألنتدعيم اجلودة وتعديل املنتج وفق احتياجات  -
  .املصانعيف تطبيق نظم اجلودة الشاملة على  ، واإلسراععلى بعضها البعض األسواق

 اإلمكانياتتقوم الدولة ببعض السياسات االقتصادية وتوظيف مجيع  أن التصدير، أي للتوجه حنومناخ مالئم  خلق -
ا ملساندة النشاط  يف السياسة الضريبية و املالية جلذب االستثمارات احمللية و  التصديري، كالنظراملتاحة يف كافة قطاعا

  .األجنبية
 الالزمةمن اخلربات و املهارات  االستفادة ، لغرضاملوارد البشرية والتدريب، تنميةدور الدولة يف قطاعات التعليم  كيد -

  .األجنيبن العمل يف السوق احمللي و ع دراسات ملعرفة الطلب املتوقع على خدمات التصدير، وإعدادلصناعة 
اجلديدة إىل حيز التنفيذ يف جماالت اإلنتاج املختلفة وخلق  تفعيل دور املؤسسات العلمية من خالل نقل االخرتاعات -

كثر فاعلية   .الوحدات القادرة على نقل املعلومات 
  :مرافقة عمليات التصدير3-3

 أساسياالئتمان،لذا جيب توفري التمويل واالئتمان املناسب هلا كشرط  أنشطةلعملية التصدير طبيعة خاصة يف استخدام 
لعملة احمللية  إىللنجاع التوجه التصديري    .يف الداخل و اخلارج واألجنبيةاخلارج،وقد يقدم االئتمان 

ا يف توفري التمويل الالزم للمصدرين من خالل عدة آليات منها توفري  تتمثل السياسات اليت تتبعها الدول لتنمية صادرا
سيس برامج لتامني الصادرات   :1من خالليتم ذلك ،قروض ميسرة،

لتايل يتحصل على قيمة صادراته مبجرد أو طريق بنك  عن األجنيبمنح ائتمان للمشرتي  - جهة متويل يف بلد املصدر،و
ئق الشحن،يف سبيل الرتويج للصادرات   .تقدمي و

  .توقري قروض ميسرة للمصدرين لشراء املواد اخلام ومستلزمات اإلنتاج الالزمة لتنفيذ عقود التصدير -
  .منح القروض متوسطة األجل ملساعدة املشروعات املوجهة للتصدير على التوسع يف اإلنتاج -
  .مني الصادرات ضد املخاطر غري متوقعة مثل خماطر السياسيةأسيس برامج لت -
  :التسويق و الرتويج 3-4

لذا يلزم حتديد قطاعات التصدير املستهدف ،تنمية الصادرات اسرتاتيجيهاخلارجي من أهم حماور  لتسويقيعد االهتمام 
كما ميكن ،تنفيذ عمليات التسويق اخلارجي للصادرات رجال ذو خربة يتوىل أنتطويرها لتتمكن من املنافسة الدولية،وجيب 

ا الدول  اإلجراءاتاالستعانة مبؤسسات متخصصة يف هذا امليدان،وهناك جمموعة من  ا تتمثتقوم  ل لرتويج وتسويق صادرا
  :يف
لتسويق وتشجيع  - إنشاء وكاالت ترويج الصادرات تعمل على تنفيذ خطط تسويقية متكاملة وإجراء األحباث اخلاصة 

  .الصادرات
  .توفري املعلومات الالزمة للمصدرين عن طريق التعاون مع وزارة اخلارجية، جلمع املعلومات التجارية عن بعض األسواق -
  .مراكز املعلومات الدولية على النشرات و األحباث املتخصصةإجراء االتصاالت مع بعض  -

                                                             
04عبد الحمید رضوان، مرجع سابق ص - 1  
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توفري املطبوعات اليت تساعد املصدرين يف  إىل إلضافةطبع وتوزيع هذه املعلومات على املصدرين والشركات الصناعية، -
م   .ترويج الصادرات،وتنظيم حلقات نقاش بني املصدرين أنشطةبعقد مؤمترات من اجل تقييم  الوكاالت وقيام،الرتويج ملنتجا

  .للرتويجإنشاء املعارض التجارية و املكاتب الدائمة و املؤقتة  -
  .صندوق الرتويج خمتص يف متويل برامج التسويق وأنشطته للمصدرين  إنشاء -
إلضافةاملصدرين من خالل املواقع  أمامتوفري مجيع املعلومات اخلاصة بفرص التصدير  - توفري تقارير عن  إىل االلكرتونية، 

  .الشركات املختلفة على املوقع أنشطة
دة ثقة  إىليؤدي  ولة بعينها،هذا ماداعتماد عالمات جتارية للرتويج ملنتجات ال - املستهلكني واملوردين يف جودة املنتجات ز

دة القدرة التنافسية للمنتجات اليت يتم تصديرها يف ،املصدرة   .األسواق اخلارجيةوز
  دور قطاع خدمات النقل يف تنمية الصادرات 3-5

ت جودة عالية،حين ميكن حتقيق النمو  سعار تنافسيةيتعني على شبكات النقل بكافة فروعها تقدمي خدمات  ومستو
زالة العراقيل اليت تقف أمامها وذلك كاأليت   :لالقتصاد،ومن مث الرواج للصادرات 

احملطات  راقية، وإنشاءت لتقدي خدمات  التسهيالتالبحرية ومنحه كافة  املوانئطاع اخلاص يف توسيع دور الق -
  .املتخصصة

  .التسعريةالشركات العملة يف هذا النشاط مرونة اكرب يف  إعطاءرفع كفاءة خدمات املوانئ عن طريق  -
   .للموانئ األساسيةحتديث وتدعيم البنية  -
  .املنتجات املوجهة للتصدير وكذا فراغات الشحن توفري طائرات متخصصة لنقل -
العمل على إزالة القيود وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات املشحونة جوا، خاصة اخلضر و الفواكه سريعة التلف اليت ال  -

  .تتحمل عواقب التأخري يف النقل
  .الرفع من كفاءة العاملني يف املطارات عن طريق تدريبهم وتكوينهم-
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  :خالصة
ويعتربها البعض قضية جمتمعية تفرض نفسها على املسارات االقتصادية لتلك ،دولة أيقصوى يف اقتصاد  أمهيةللتصدير 

تمعات،وهو احد  دة معدالت منو الناتج احمللي اخلام من خالل توسيع نطاق السوق، اآللياتا  أهمالذي يعد اهلامة لز
  .التنمية االقتصادية أمامالعراقيل اليت تقف  إزالةاخلارج،والتوسع يف التصدير يساعد عموما على  إىلعنصر للنفوذ 

بني االقتصاديني  إمجاعهناك  أنتطور الفكر االقتصادي يف حبث العالقة بني الصادرات و النمو االقتصادي  أوضحلقد 
رهادور الصادرات يف دفع عجلة النمو االقتصادي، ألمهية عتبار وأ كافة حمركة للنمو يف   آلةالصادرات  االجيابية على التنمية،

ا كل من  جماالت االقتصاد،حيث جاءت نتائج معظم الدراسات االقتصادية  وآخرون روبرتسون،نوركسه،وبالسااليت قام 
ممثال للنمو االقتصادي يف  اإلمجايلني معدل منو الصادرات ومعدل منو الناتج احمللي لتؤكد على الدرجة العالية من االرتباط ب

التخطيط ورسم السياسات لكونه  ألجهزة األوىلعدد من الدول،وانطالقا من هذا يصبح قيام اقتصاد تصدير من املهام 
  . عملية تنموية طويلة األجل
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  :متهيد
النظرية االقتصادية يف حيث تناولتها ،والتنمية ركزت الكثري من األدبيات االقتصادية على دراسة ظاهرة النمو االقتصادي

ا    .تحقيق الرفاه االقتصادي للشعوب وحتسني مستواهم املعيشيل اتآليو مضمو
 إجياشهدت العديد من دول العامل بعد احلرب العاملية الثانية تسارعا حنو حتقيق معدالت منو مرتفعة انعكس ذلك حيث 
م اليومية عصرنةتطوير كافة البىن و  إىل إضافة ،معيشتهم وظروف األفراد مدا خيلعلى  ، ومما ال شك فيه املرافق املرتبطة حبيا

فمنها ما يرجع إىل حتسني أدوات اإلنتاج وإدخال  ،القفزات الكبرية يف معدالت النمو االجيابيةأن مثة أسبا وراء هذه 
لتوسع يف  أخرىو  ،التوسع يف اإلنتاج والتصدير إىل أسواق خارجيةملتقدمة يف العملية اإلنتاجية و التكنولوجيات ا ما ارتبط 

   .املوارد الطبيعية كنتيجة لالكتشافات اجلديدة
هذا الفصل سنحاول إعطاء مفهوم حول مصطلح النمو االقتصادي و التنمية االقتصادية وبعدها نذكر بعض  ومن خالل

ت املفسرة لنماذج النمو االقتصادي   .اخلارجيةلتجارة  وعالقته النظر
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  مفاهيم حول النمو االقتصادي و التنمية االقتصادية: املبحث األول
يف حني يفضل ،الباحثني االقتصاديني حول مسألة الفرق بني النمو االقتصادي و التنمية االقتصاديةاختلف الكثري من 

ا كمرادفني  إذالتعامل معهما كمفهومني متمايزين، إىل آخرونومييل اقتصاديون ،البعض عدم التفرقة بني املفهومني و يستعملو
  .اقتصاد يف البلد،وكأحد املقاييس لقياس تطورها ألي األساسية األهدافيعتربون النمو االقتصادي هو هدف من بني 

 النمو االقتصادي و التنمية االقتصادية  مفهوم: املطلب األول
 أصبحا إذكل من مصطلح النمو االقتصادي و التنمية االقتصادية كا من بني اهتمامات املفكرين االقتصاديني،   أمهية إن

ت  عتبارمها، هدفني تسعى كل دولة بلوغهما   .االقتصادي األداءلتقييم  وأساسمعيارين يعتمد عليها يف تصنيف االقتصاد
  تعريف النمو االقتصادي 1- 1

دة يف متوسط "نه النمو االقتصادي يعرف دة مستمرة يف إمجايل الناتج احمللي أو إمجايل الدخل القومي مبا حيقق ز حدوث ز
   1"نصيب الفرد من الدخل احلقيقي

وذلك مهما  ،تزايد قابلية اقتصاد ما على توفري السلع و اخلدمات خالل فرتة زمنية" نه أيضا يعرف النمو االقتصادي كما
  2"خارجيا أوكان مصدر هذا التوفري حمليا 

دة اإلنتاج أو الدخل احلقيقي يف دولة ما خالل فرتة زمنية معينة،ويعكس النم" نه  أخرون هويعرف  وعبارة عن معدل ز
فكلما ارتفعت نسبة استغالل الطاقة اإلنتاجية ،االقتصادي التغريات الكمية يف الطاقة اإلنتاجية،ومدى استغالل هذه الطاقة

  3"يف الدخل الوطين و العكس صحيح يف حال اخنفاضها واملتاحة يف مجيع القطاعات االقتصادية ازدادت معدالت النم
  :السابقة ميكن أن نستنج ما يلي ومن التعاريف

دة يف إمجايل الناتج احمللي بل يرتتب على -أ دة يف الدخل الفردي احلقيقي ذلك النمو االقتصادي ال يعين فقط ز أن  ، أيز
  :4كاأليتمعدل النمو ال بد أن يفوق معدل النمو السكاين وميكن حسابه  

  . معدل النمو السكاين –معدل منو الدخل القومي = معدل النمو االقتصادي 
دة اليت حتقق يف دخل الفرد يتعني  إن - ب : تكون حقيقية لذا البد من استبعاد معدل التضخم و على ذلك فان أنالز

دة يف دخل الفرد = معدل النمو االقتصادي احلقيقي    .معدل التضخم –معدل الز
دة مؤقتةجيب أن يتصف هذا النمو بصفة الدميومة و االستمرارية  -ج النفط من  أسعار ارتفاعومثال على ذلك ،وليست ز

دة كبرية يف  إحداث إىل أدىمما ،2014اىل سنة 2001سنة  لدول املصدرة للبرتولز لكن هذه ،إمجايل الناتج الوطين 
دة عادت إىل االخنفاض مبجرد اخنفاض أسعار  دة ال تعترب منو اقتصادي بل هي منو عابر ه،الز  .فهذه الز

 
  تعريف التنمية االقتصادية 2- 1

                                                             
73،ص2007،العربیة مصرالجامعیة، جمھوریة ، الدار "التنمیة االقتصادیة بین النظریة و التطبیق".دمحم عبد العزیز عجمیة وآخرون  - 1  
347،ص2005دار الصفاء للنشر و التوزیع،االردن،"تحلیل االقتصاد الكلي"،معروف ھوشیار - 2  
268،ص2006،األولى،الطبعة األردنعمان،،،دار وائل للنشر")التحلیل الكلي(االقتصاد مبادئ"،موسى حربي دمحمعریقات  - 3  
347،مرجع سبق ذكره،صمعروف ھوشیار -  4  
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لنسبة للفرد إىل هيكل يسمح "تعرف التنمية االقتصادية  ا االنتقال الفعلي من هيكل اقتصادي ذو إنتاجية منخفضة 
دة لإلنتاجية يف حدود املوارد املتاحة ،أي استخدام الطاقات املوجودة يف الدولة استخداما أمثل عن طريق إحداث 1"على ز

  .تغريات جذرية يف البنية االقتصادية و االجتماعية وتوزيع عناصر اإلنتاج بني القطاعات
  الفرق بني النمو االقتصادي و التنمية االقتصادية 3- 1

  2:مما سبق ميكن تبيان الفرق بني النمو االقتصادي و التنمية االقتصادية يف النقاط التالية
ا  -1 تغري هيكلي للمجتمع،أما التنمية االقتصادية فهي عملية  إحداثيتم النمو االقتصادي بدون اختاذ أية قرارات من شا

  .البنيان اهليكلي للمجتمع لتوفري حياة أفضل لألفراد تغيري إىلدف ) خمططة(مقصودة
تم  ، أمايت حيصل عليها األفراديركز النمو االقتصادي على التغيري يف حجم وكم السلع واخلدمات ال -2  التنمية االقتصادية 

  .بنوعية السلع و اخلدمات نفسها
دة متوسط  ، غرياألفرادال يهتم النمو االقتصادي بشكل توزيع الدخل احلقيقي الكلي بني  -3 تم بز أن التنمية االقتصادية 

لنسبة للطبقة الفقرية   .الدخل الفردي احلقيقي خاصة 
دة الدخل القوميالنمو ا -4 دة الدخل الوطين ،القتصادي ال يهمه مصدر ز تم مبصدر ز أما التنمية االقتصادية فهي 

  .وتنويعه
  .التنمية االقتصادية أوسع و امشل من النمو االقتصادي -5

  قياس النمو االقتصاديطرق : املطلب الثاين
هذان املؤشران  احلقيقي، ويعديقاس النمو االقتصادي تبعا ملعدل النمو يف متوسط نصيب الدخل الفردي من الدخل الوطين 

  .3يف غالبية دول العامل كثرها استخداما لقياس درجة النمو االقتصادياأل
 الناتج الوطين احلقيقي1- 2

القياس  أساسوهو الثابتة، ألسعارالكميات الفعلية من السلع و اخلدمات املنتجة مقومة  إىل الناتج الوطين احلقيقييشري 
 األساسيةللفرتة  اإلمجايلميثل التغري يف الناتج احلقيقي بني فرتتني مقسوما على الناتج  األخريملعدل النمو االقتصادي،هذا 

  .4القياس إليهااملنسوب 
دة الدخل أو نقصه قد يؤدي إىل بلوغ نتائج اجيابية أو سلبية    إال أن هذا املقياس رفضه البعض ذلك الن ز

دة عدد السكان مبعدل اكرب دة الدخل الوطين ال يعين منو اقتصاد عند ز أيضا ال يعين ختلفا اقتصاد  ، ونقصهأي أن ز
 .عند اخنفاض عدد السكان مبعدل أكرب

  
  الدخل الفردي متوسط 2- 2

                                                             
73ص 2004األردن ،،دار وائل للنشر"مفاھیم ونظم اقتصادیة "،عبد الرحمان إسماعیل،حربي عریقات - 1  
،كلیة العلوم غیر منشورة دكتوراه أطروحة،"آسیااقتصادیات دول جنوب شرقي  إلىمیة بالرجوع تناالقتصادي واستراتیجیات الالنمو "،زروني مصطفى -2

09ص2000جامعة الجزائر،االقتصادیة وعلوم التسییر   
340ص2008 ،مصر العربیةجمھوریة ،،الدار الجامعیة"النظریة االقتصادیة الكلیة"،السریتي دمحم ونجا علي عبد الوھاب - 3  
22ص2001، مصر العربیة ، جمھوریةالقاھرة ، دار"النمو االقتصادي النظریة و المفھوم"دمحم ناجي حسن خلیفة،  - 4  



مفاھیم عامة حول النمو االقتصادي:الفصل الثاني  
 

 
22 

ت  ، لكناستخداما لقياس النمو االقتصادي يف معظم دول العامل األكثريعترب هذا املعيار  يف الدول النامية هناك صعو
  السكان إحصائياتلقياس الدخل الفردي بسبب نقص دقة 

  :1ويقاس النمو االقتصادي وفق طريقتني مها
،ويستخدم هذا يقيس هذا املعدل متوسط دخل الفرد الوطين احلقيقي لسنة معينة مقارنة بسابقتها:معدل النمو البسيط -أ

  وميكن احلصول عليه عن طريق املعادلة التالية املعدل يف تقييم اخلطط السنوية احلكومية
على الدخل احلقيقي مقسوما 100)*الدخل احلقيقي يف الفرتة السابقة–الدخل احلقيقي يف الفرتة احلالية =(معدل النمو

  .يف الفرتة السابقة
معينة، يقيس هذا املعدل متوسط معدل النمو السنوي يف متوسط دخل الفرد احلقيقي لفرتة زمنية  :معدل النمو املركب - ب

  .يف تقييم اخلطط السنوية احلكومية املتوسطة و الطويلة األجل ويستخدم
  حمددات النمو االقتصادي و أنواعه: الثالث املطلب

سواء ،يف الرفع من معدالت النمو اإلسراععلى املسائل اليت ميكن من خالهلا  أساسيةلقد اهتم العامل االقتصادي بصورة 
موارد طبيعية فهناك بلدان تتوفر على ،لنسبة للدول الغنية أو الفقرية،إذ من الواضح أن املوارد الطبيعية ليست العنصر الوحيد

لكنها فشلت يف حتقيق النمو،وهو ما يعين أن املوارد الطبيعية دون التنظيم و املهارات و راس املال البشري و املادي تعترب 
  .عدمية اجلدوى

   حمددات النمو االقتصادي 1- 3
  :2النمو االقتصادي يف بلد ما ال بد من توفر جمموعة من احملددات تتمثل يف إلحداث

وهو يعرب عن ما متلكه الدولة من ،هو عبارة عن كمية راس املال يف الدولة أو االقتصاد يف حلظة معينة:رأس املال املادي -أ
إلضافة إىل التجهيزات و البنية األساسية الالزمة لقيام املشروعات اإلنتاجية سواء كانت زراعية أو  مباين و معدات وآالت، 

،وهذا املوجود املال املادي صورة عينية يف األساس وعند إعطاءه قيمة يتحول إىل شكل نقديصناعية أو خدمية،ويتخذ راس 
  .من رأس املال ميكن أن يتغري عرب الزمن

لتكوين أيضا إليهويشار   ، ولكيالرأمسايل وهو عملية تراكمية تضاف من ستة ألخرى تكشف عن معىن االستثمار بعبارة 
  :معينة هيهناك شروط يتحقق 

  .حتقق االدخار فال استثمار بال ادخار -
  .أن يتم استثمار ما مت ادخاره -
   .أن ال يكون هناك اكتناز -
 ،العوامل اليت تؤثر على النمو االقتصادي أهميعترب راس املال البشري أو االستثمار البشري من :رأس املال البشري - ب

دة عرض العمل مع  دة السكان تعين ز بعني  األخذواهم عنصر يف تكوينه هو السكان ونوعيتهم و اهلرم السكاين،وز
                                                             

340ص ،سبق ذكرهمرجع  السریتي دمحم ونجا عبد الوھاب، - 1  
ص 2006 األولى ، الطبعةمصرا لعربیةجمھوریة الجامعیة، الدار  ،")تحلیل جزئي وكلي(االقتصادیة  النظریة"، الحمیدعبد المطلب عبد  -3

481-487   
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حيث يشكل ذلك مصدرا رئيسيا للطلب الفعال ،االعتبار أثر النمو السكاين على مستوى نصيب الفرد من الناتج الوطين
دة الن   .مو االقتصادي ومن مث استمرار دورة النشاط االقتصادي وز

دة االستثمار يف راس املال البشري البد  لتايل ميكن القول أن ز دة راس املال املادي أنو حيث ميكن ،يتوازن ويتواكب مع ز
دة  لتايل  إنتاجيةز دة معدل النمو االقتصاديالعمل و وتنمية املوارد ،لذا وجب االهتمام بتدريب العنصر البشري،ز
  .بواسطتها ميكن التمييز بني الدول املتقدمة و الناميةالن ،البشرية

بل هي هبة من اخلالق وتتكون من األرض وما ،هي موارد ال يدخل اإلنسان يف صنعها:مدى توفر املوارد الطبيعية -ج
ى مع ثبات العوامل األخرى،لذلك وجب عل،عليها وما بداخلها،فكلما توفرت هذه املوارد كلما زاد النمو االقتصادي
مل يف أن تكون لديه   .االقتصاد الوطين أن ينمي املوارد الطبيعية اليت ميلكه أو 

  1:كما يضيف بعض االقتصاديني عناصر أخرى منها
دة كمية عوامل اإلنتاج: التخصص وتقسيم العمل وحجم اإلنتاج الكبري -د وإمنا ،ال يتحدد النمو االقتصادي مبجرد ز

دة التخصص يف مواردها  أي،تنظيم العملية اإلنتاجيةيتضمن التغريات األساسية يف  مدى قدرات البلد على ز
أن التحسن يف القوى اإلنتاجية ومهارات العمل يؤدي  1776فقد أوضح ادم مسيث يف كتابه ثروة األمم سنة ،االقتصادية

لنسبةفإذا   يتحدد حبجم السوق األخريتقسيم العمل،هذا  إىل للدول النامية يكون تقسيم العمل  كان صغريا كما هو احلال 
سوف يقل أيضا،  لعملية التنمية االقتصادية األوىليف املراحل  اإلنتاجحجم  أن ،كمااإلنتاجيةاقل ومعه تقل حجم العمليات 

لنسبة إىل مستوى التخصص،وهذا فضال عن أن معظم اإلنتاج يكون لغرض االستهالك العائلي وليس من  وكذلك احلال 
د التقدم التكنولوجي يزداد مستوى التخصص يف العمليات  هذا ما يؤدي إىل ،اإلنتاجيةاجل السوق،ومع اتساع السوق وازد

دة حجم اإلنتاج وتقليل التكاليف   .ز
ل النمو إلضافة إىل االعتبارات الكمية هناك عوامل نوعية تساهم يف حتديد معد:التقدم الفين و التكنولوجي -ه

لصورة عامة السرعة يف تطوير وتطبيق املعرفة الفنية   االقتصادي ومن بينها التقدم التكنولوجي الذي يعين 
ولعل خري دليل على ذلك مجلة االخرتاعات اليت حدثت يف كل من اجنلرتا و ،لألفراددف الرفع من املستوى املعيشي 

ت املتحدة  يقتصر مفهوم  وال. واليت نتج عنها منو وتطور اقتصادي،يف القرنني الثامن عشر و التاسع عشر األمريكيةالوال
دة استغالل املوارد االقتصادية املتاحة إىلبل يتعدى  ،التقدم على ظهور االخرتاعات تمع يف ز  ،جمموع اجلهود اليت يبذهلا ا

ت التعليمية و اإلدارية و التسويقيةعن طريق االرتقاوكذا تطوير واكتشاف موارد أخرى جديدة  ملستو    .ء 
ضرورة توفر جمموعة من العوامل السياسية و االقتصادية و االجتماعية ومبعىن  إىلالنمو االقتصادي  حيتاج:عوامل البيئيةال -و

سيس االستثمارات ،وجوب توفر قطاع مصريف يتالءم ومتطلبات النمو االقتصادي واستقرار ،اجلديدةوكذا نظام يشجع على 
  . سياسي وحكم يدعمان النمو االقتصادي 

  أنواع النمو االقتصادي 2- 3
  1:جيب التمييز بني ثالث أنواع من النمو

                                                             
274-273ص مرجع سبق ذكره،. عریقات حربي دمحم موسى - 1  
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رخيية،كما :النمو الطبيعي أ-2- 3 هو عبارة عن ذلك النمو الذي حيدث يف صورة عمليات موضوعية يف مسارات 
النتقال من جمتمع اإلقطاع إىل جمتمع وقد حدثت ،تتعاقب عمليات التاريخ الطبيعي رخييا  ظاهرة النمو الطبيعي 

  :الرأمسالية،وتتلخص العمليات املوضوعية السابقة الذكر يف أربع عمليات كما يلي
النتقال من مرحلة الزراعة :العملية األوىل   الصناعة اليدوية فالصناعة إىلوهي عملية التتابع يف التقسيم االجتماعي للعمل 

  .اآللية الكربى
دئ األمر كان مركزا على خدمة التجارة اخلارجية للدولة ليتحول بعد  ، يفهي عملية تراكم أويل لرأس املال:العملية الثانية

  .ذلك إىل الصناعة
دف إشباع حاجات ،هي عملية سيادة اإلنتاج السلعي و االنتشار الواسع للعملية اإلنتاجية:العملية الثالثة املنتج ليس 

دف املبادلة يف السوق،مث من خالل املداخيل احملققة يتم اقتناء سلع االستهالك،نفسه   .وان 
لتمهيد لقياس  ، مبعىنهي عملية خاصة بسيادة و تكوين السوق الداخلي:العملية الرابعة أن يتشكل السوق احمللي يتكفل 

  .سوق وطين مشرتك
يت كنتيجة لظهور عوامل طارئة عادة هو ذلك النمو الذي ي:النمو العابر ب-2- 3 فتقد إىل صفة الدميومة و الثبات، فهو 

ما تكون خارجية،ومبجرد أن ختتفي خيتفي معها النمو الذي أحدثته،هذا النمط يسود بشكل كبري يف الدول النامية ينشا لتوفر 
لسرعة اليت ظ ا اخلارجية سرعان ما تتالشى  امؤشرات اجيابية مفاجئة يف جتار   .هرت 

تمع،وترتبط قوة :النمو املخطط ج-2- 3 هو عبارة عن النمو الذي حيدث نتيجة عملية ختطيط شاملة للموارد ومتطلبات ا
فاعلية هذا النمط من النمو ارتباطا وثيقا بقدرات املخططني وواقعية اخلطط املرسومة،كما ترتبط أيضا بفاعلية التنفيذ 

تومشاركة اجلمهور يف عملية     2.التخطيط يف كافة املستو
ت ومناذج النمو االقتصادي: املبحث الثاين   نظر

ت االقتصادية يف سبيل البحث  ، لذلكحيتل موضوع النمو االقتصادي موقعا هاما يف الفكر االقتصادي اهتمت به النظر
ومن أهم هذه  .و التقدم و الرقيمتكني الدول املتخلفة من التخلص من الفقر و التخلف والسري حن ، وكيفيةعن أسبابه

ت جند الكالسيكية   .احلديثةو  النيوكالسيكية ،النظر
  النظرية الكالسيكية يف النمو االقتصادي:األول املطلب

هامة كانت منطلقا للنظرية الكالسيكية يف النظرة ملوضوع النمو  أفكارمتيزت الفرتة اليت سبقت احلرب العاملية الثانية جبملة 
  3:متايليجاءت به هذه النظرية  ما أهم االقتصادي، من

وهي تقسيم العمل الذي ،فكرة تعد منطلقا أساسيا يف نظرية النمو االقتصادي"أدم مسيث"طرح :نظرية أدم مسيث 1- 1
هرة إلنتاجية العمل كما أوىل أمهية كربى إىل تراكم راس املال،من خالل حبث مشكلة تنمية مدخرات ،يؤدي إىل نتائج 

                                                                                                                                                                                                                
سالة ماجستیر،معھد العلوم االقتصادیة والتجاریة ر،"اثر تنمیة الصادرات غیر النفطیة في تحقیق النمو االقتصادي"،مصطفى بن ساحة -1

7- 6ص2011-2010 وعلوم التسییر،غردایة   
7-6ص ذكره، مرجع سبق.مصطفى بن ساحة  -1   
، 2004، مصر العربیةجھوریة  ،سیاساتھا،الدار الجامعیة،"،نظریاتھامفھومھا،التنمیة االقتصادیة"،عجمیة دمحم عبد العزیز،اللیثي دمحم علي -2

75-69ص   
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لتايل  األفراد هذه  إال أنحتقيق النمو االقتصادي، إمكانيةواليت تستعمل يف شكل استثمارات يف االقتصاد الوطين،و
حاالستثمارات تتوقف على توقع املستثمرين  ءا على املناخ االستثماري السائد يف تتحدد بنا األخريةهذه ،املستقبلية لألر

  . النمو االقتصادي يرتبط مبدى جاذبية املناخ االستثماري ومدى حرية التجارة و العمل و املنافسة أنأي ،االقتصاد املعين
ح األساسيأن القطاع الصناع هو املصدر "دافيد ريكاردو"يعترب:نظرية دافيد ريكاردو 2- 1 ،حيث أنه من املمكن لألر

احلديثة فيه عكس القطاع الزراعي،الذي يتسم بتناقص الغلة وينعدم فيه احلافز لرتاكم رأس املال يف  اإلنتاجية األساليبتطبيق 
ما استمر  إذاحالة تزايد معدالت النمو السكاين اليت ميكن أن تشكل النمو االقتصادي،وحتدث حاجزا أمام تزايد معدالته 

  .اين مبعدالت تفوق معدالت النمو االقتصاديالنمو السك
ا النظرية الكالسيكية حول النمو :االنتقادات املوجهة للنظرية 3- 1 على الرغم من األفكار والتحليالت اليت جاءت 

ا يشار إليها بعض االنتقادات ومنها،االقتصادي   1:إال أ
لرغم من  ا على توقع انتشار الثورة التكنولوجية  أن مفكري املدرسة الكالسيكية أشاروا يف بعض أرائهم إىل الدور عدم قدر

نه ال ميكن هلذا التقدم يف التكنولوجية أن يلغي أثر  م جزموا  الذي يلعبه التقدم التقين يف الرفع من مستوى اإلنتاجية،إال أ
قطاع الزراعي الذي يتميز بتناقص تناقص الغلة،وحسب رأيهم أيضا أن هذا التقدم الفين يطبق يف القطاع الصناعي دون ال

لتايل  دة يف اإلنتاج الزراعي و  الغلة،لكن االرتفاع يف املستوى التقين يف الدول املتقدمة اظهر عكس ذلك أي أن هناك ز
  .حتقيق فائض يف املوارد الزراعية ميكن تصديره إىل اخلارج

  :اآلراء الكينزية حول النمو االقتصادي-4- 1
النظرية العمة يف العمالة "يف كتابه املشهور 1936عام "كينز.م.ج"قدم االقتصادي :ماينارد كينزأراء جون 4-1- 1

وكسر االعتقاد الذي ساد لعدة سنوات عند ،وأحدث ثورة يف جمال النظرية االقتصادية الكلية" الفائدة والنقود
ملدى الطويل، حيث أكد انه ميكن حتقيق الكالسيك،وهو استحالة الوصول إىل توازن يف ظل عدم التشغيل الكامل على ا

  .هذا التوازن عند مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل
ا تفرتض  األمرإن نظرية النمو هلا عالقة مبا تعاجله نظرية االستخدام الكينزية اليت هي يف واقع  نظرية االقتصاد الساكن،لكو

لضرورة عدم وجود ادخار و ليةالرأمساثبات املستوى التقين وحجم السكان و املوجودات  ،وينجر عن ثبات راس املال 
دة احلاصلة يف املوجودات  وتفرتض هذه النظرية من جانب أخر ،الرأمساليةاستثمار صافيني،الن االستثمار يعرف على انه الز

التناقض يرجع لتجاهل التحليل الكينزي  أنيتمثل يف وجود استثمار صايف اجيايب،غري  ،فرضا ظاهر يناقض الفرض األول
ن حتليل كينز نظري حيث تبقى به  ”Domar“ذلك   ،كما يربراإلنتاجيةاالستثمار على حجم الطاقة  ألثر حني أوضح 

   الرأمساليةاملوجودات 
لرغم من وجود استثمار صايف اجيايب دة يف كبري جدا مقارنة   الرأمساليةوذلك لكون حجم املوجودات  بتة  لز

دة على الطاقة االستثمار،لذلك  ن الفرتة   مابني  أخرذلك تربير  إىل، ويضاف اإلنتاجيةيتجاهل اثر هذه الز يفيد 
لفرتة القصرية، وهذا النوع من التحليل ماأمساه اإلنتاجيةاالستثمار و التوسع يف الطاقة    هي نسبيا ليست 

                                                             
99-98ص ذكره، مرجع سبق یثي دمحم علي،لد،عجمیة دمحم عبد العزیز، ال - 1  
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" pigou  "لتوازن الساكن يف املدى  لتوازن خذ بعني االعتبار  الطويل، ومنيف األمد القصري مقارنة  خصائصه أنه 
    .ثري االستثمار على الدخل الوطين من خالل مضاعف االستثمار، فيما يتجاهل أثره على حجم الطاقة اإلنتاجية

هذا النموذج النمو االقتصادي مبعدل النمو يف الدخل الوطين من خالل  يتحدد وفق:دومار- هارودمنوذج 4-2- 1
ضي كالتايل إىلاالدخار احمللي،حيث توصل الباحثان    1:صياغة هذه العالقة يف شكل ر

  معامل االدخار                                          
  =معدل تغري منو الدخل الوطين 

  اإلنتاج /املال معامل راس                                     
  التغري يف االدخار مقسوم على التغري يف الدخل=معدل االدخار:حيث
  التغري يف راس املال مقسوم على التغري يف الناتج الوطين=اإلنتاج/معامل راس املال      

  :ومنه فان معدل منو الدخل الوطين يرتبط ب
  عالقة طرديه مبعامل االدخار-ا

  اإلنتاج/عالقة عكسية مبعامل راس املال - ب
منه معدل  يطرح اإلنتاج/معامل االدخار مقسوم معدل راس املال=واحلصول على معدل نصيب الفرد يف الدخل احلقيقي

  .النمو السكاين
 :النظرية النيوكالسيكية:املطلب الثاين

ا سولو،واملتمثلة دومار،- هارود تنبع النظرية النيوكالسيكية للنمو االقتصادي مباشرة من منوذج وهذا بفضل املسامهة اليت قام 
خيدم يف نفس الوقت اإلنتاج و االستهالك،ونتج عن هذا النموذج العديد من التفسريات  واحدة والذييف منوذج ذات سلعة 

  .من بينها نظرية شومبيرت،للنمو
لالدخار و  أمهيةحبيث يركز على " دومار-هارود" لنموذجهذا النموذج امتدادا  يعترب:Solowمنوذج سولو 1- 2

منوذجه عنصر العمل  إىليضيف " سولو"لعملية تراكم راس املال ومن مث النمو االقتصادي،غري أن  أساسياالستثمار كمحدد 
وثبات ،القصري األجلكما يفرتض تناقص الغلة بشكل مفصل لكل من عنصر العمل و راس املال يف ،و املستوى التكنولوجي

ويتحدد مستوى التكنولوجية ،الطويل لغرض حتديد العامل التكنولوجي على النمو األجلاحلجم للعنصرين معا يف غلة 
قي العوامل" سولو"عند   2.خارج النموذج ويكون مستقال عن 

مجا عن واحدا أو أكثر من العوامل التالية                                          :وحسب هذا النموذج فان النمو يف الناتج احمللي يكون 
دة كمية أو نوعية يف عنصر العمل عن طريق النمو السكاين -   .حدوث ز
دة يف رصيد راس املال عن طريق االدخار و االستثمار -   .حدوث ز
  .حدوث حتسن يف املستوى التكنولوجي-

                                                             
147- 141ص ذكره، ،مرجع سبقوآخرونعجمیة دمحم عبد العزیز  - 1  
147-141مرجع سابق ص،وآخروند،عجمیة دمحم عبد العزیز  - 2  
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لتايل ال توجد تفرتض هذه النظرية اقتصادا يف حالة :shampiterنظرية شومبيرت 2- 2 املنافسة الكاملة ويف التوازن،و
ح وال أسعار فائدة   .ال مدخرات وال استثمارات،كما ال توجد بطالة اختيارية ،أر

من مميزات هذه النظرية االبتكارات اليت تتمثل يف حتسني إنتاج منتج جديد أو طريقة جديدة لإلنتاج وإقامة مؤسسة جديدة 
  .عاتيف أي نوع من أنواع الصنا

حيث عل العكس من هؤالء يرى أن النمو االقتصادي حيدث بطريقة غري متناسقة و ،النظرية النيوكالسيكية" شومبيرت"وانتقد 
الستثمار على درجة كبرية من املخاطر وعدم ،غري منتظمة يف االقتصاد الوطين كما تنطوي القرارات الكربى اخلاصة 

حية ومعدل الفائدة التأكد،وهو األمر الذي حيد من فاعلية  ت مابني معدل العوائد املتوقعة من  ملقار قيام رجال األعمال 
حية أخرى   .والتايل تنعدم أمهية معدل الفائدة كمحدد أساسي لالستثمار،من 

  النظرية احلديثة يف النمو االقتصادي:املطلب الثالث -
رت يف منتصف الثمانينات حيث تبحث يف تفسري النمو ،اليت ظهتسمى النظرية احلديثة للنمو بنظرية النمو الداخلي

لعوامل اخلارجية،ويعود سبب ظهور هذه النظرية  النمو املستمر الذي تعرفه إىل االقتصادي عن طريق الرتاكم دون املرور 
  .معدالت النمو مابني البلدان الكبري يفاالختالف  إىل إلضافةمعظم الدول ذات التعداد السكاين الثابت،

يف كتابه بعنوان  1920عام " والت روستو"هي النظرية اليت طرحها االقتصادي:نظرية مراحل النمو االقتصادي 1- 3
رخيية خالل منوها االقتصادي وهي على النحو " مراحل النمو االقتصادي" حيث يرى أن كل دولة متر خبمس مراحل 

  1:التايل
تمع التقليدي -أ يف هذه احلالة اقتصادا زراعيا يعاين التخلف الفين و اإلنتاجي،ويكون حيث يكون االقتصاد : مرحلة ا

تمع راكد ال ينمو فيه دخل الفرد بسبب قصور وسائل اإلنتاج املستخدمة   .ا
تمع بوضع القوانني العلمية املنظمة للظواهر:مرحلة ما قبل االنطالق - ب دة ،حيث يبدأ ا وحماولة  اإلنتاجوتطبيقها لز

ظهور ،املغامرة،وينتشر التعليميف هذه املرحلة تظهر بعض القيادات اليت تتصف بروح االبتكار و ،األسواقالتوسع يف 
  .كما يزداد االستثمار يف النقل و املواصالت واالتصاالت،املؤسسات املصرفية والسوق الكبري

االبتكار على مستوى كل األنشطة االقتصادية،وتصبح الفنون فيها التجديد و وهي املرحلة اليت ينتشر :مرحلة االنطالق -ج
دف تطوير وجتديد وحتديث النشاط االقتصادي،ويتزايد حجم ،اإلنتاجية هي وسيلة اإلنتاج املتبعة وحتدث ثورات سياسية 

تمع اقتصاد لينتج السلع اليت حتل حمل الوردات وتتوافر اهلياكل السياسية و ،االدخار االجتماعية اليت تزيد وينطلق ا
  .معدالت منو النشاط االقتصادي بشكل مستمر

لية الدفع الذايت:مرحلة النضج االقتصادي -د تمع يسري  تمع فيزداد االستثمار ،حيث يصبح ا ترتفع نسبة االدخار يف ا
اإلنتاج والسمة األساسية يف يكون التحسن املستمر يف فنون ،و الدخل الوطين ومتوسط دخل الفرد مبعدالت النمو السكاين

  .هذه املرحلة

                                                             
، األولى ، الطبعةالعربیة مصر ، جمھوریةالدار الجامعیة"تحلیل جزئي و كلي"االقتصادیة  النظریة« ،عبد المطلب عبد الحمید -1

478-477ص،2006   
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لتمتع بوفرة االستهالك من السلع املعمرة مثل يبدأ:مرحلة االستهالك الوفري -ه تمع  ئية األجهزةالسيارات و :ا ، الكهر
نسبة دخل الفرد احلقيقي بدرجة تزيد عن احتياجاته الضرورية، يتغري التوطن السكاين حيث تزداد يرتفع متوسط  عموما

  .سكان املدن عن الريف وتزداد الرفاهية االقتصادية و االجتماعية
ا تفرتض أن التاريخ يعيد نفسه من منطلق انطباقها على الكثري من الدول يف املاضي  خذ على هذه النظرية أ واهم ما 

ن وغريها،فالدول املتخلفة ميكن أن تقفز :مثل ت املتحدة األمريكية،أور الغربية،اليا مرحلة متقدمة من مراحل  إىلالوال
لضر  ملراحل السابقةالنمو االقتصادي دون املرور    .ورة 

ما الكبري:نظرية النمو املتوازن 2- 3   1:وتتمثل يف هي يف احلقيقة نظريتان يف نظرية واحدة لتشا
لبول روزنشتني حيث يرى هذا األخري أن القضاء على التخلف االقتصادي يف الدول النامية حيتاج  "الدفعة القوية"نظرية -أ

أساسية يف ختصيص قدر كبري من االستثمارات إلقامة البنية األساسية وإنشاء عدد   إىل دفعة أو دفعات قوية تتمثل بصفة
راس املال ،ويبين نظريته على أساس عدم قابلة املتغريات االقتصادية كاالستثمار واإلنتاج.كبري من املشروعات املتكاملة

  .االجتماعي والطلب على السلعة للتجزئة
دف ،وهو مفهوم النمو االقتصادي املتوازن "نريكس"نظرية النمو املتوازن ل - ب حيث رأى أن السياسة اإلمنائية البد أن 

إىل حتقيق التوازن بني الزراعة و الصناعة يف برامج التنمية،ألنه مال م ينطلق هذان القطاعان جنبا إىل جنب فان احدمها 
  .يؤدي إىل عرقلة النمو األخر

ا حتتاج لتطبيقها إىل توافر كميات ضخمة من رؤوس األموال ومن بني االنتقادات اليت وجهت إىل نظرية  النمو املتوازن هي أ
لدى الدول النامية يف املرحلة األوىل للتنمية حىت ميكن إقامة البنية األساسية و املشروعات املتكاملة،اليت تعترب من أهم 

  .مشكالت الدول النامية 
حملية قوية حىت وان وجدت تعاين الضعف  وأجهزة، مدخراتجهة أخرى فان املشروعات حتتاج إىل أسواق مال منتظمة  ومن

  .وعدم الكفاءة
وتتلخص يف تركيز  2"الربت هريمشان"جاءت هذه النظرية على يد االقتصادي األمريكي:نظرية النمو غري املتوازن 3- 3

ر أمامية وخلفية على القطاعات و ،لقطاعات الرائدة و القائدةعلى عدد من اجهود التنمية االقتصادية  ن هلا أ اليت تتميز 
لتايل تكون هذه اإلسرتاتيجية لتنمية قائمة على أن يكون عدم التوازن حافزا لرفع معدل التنمية  املشروعات األخرى، و

  .االقتصادي يف قطاع تلوى األخر يف حدود إمكانية الدول النامية
نقاط الضعف على هذه النظرية هو اعتمادها على نظام احلوافز لرتغيب وإغراء وجذب االستثمار يف القطاع  ومن بني

ر اجيابية و أمامية دة استجابة رجال األعمال حنو املشروعات اليت هلا أ خذ وقتا وتتوقف على ،اخلاص،وز هذه املسألة 
لتغلب على تلك األوضاع مدى حتسن مناخ االستثمار اليت حتتاج إىل عالج ووضع   .األساليب الكفيلة 

لتجارة اخلارجية:املبحث الثالث   النمو االقتصادي وعالقته 

                                                             
480- 479، صذكره سبق ، مرجععبد المطلب عبد الحمید - 1  
483-482 ، صذكرهسبق  ، مرجععبد المطلب عبد الحمید - 2  
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ا،إذ تعتمد خمتلف القطاعات  يعترب قطاع التجارة اخلارجية املرآة اليت تعكس كافة النشاطات االقتصادية،ألنه يؤثر ويتأثر 
  .،وعلى الصادرات الذي منوها حيرك النمو االقتصادي)ية، الوسيطة،اإلنتاجيةاالستهالك(االقتصادية على الوردات من السلع 

 مفهوم التجارة اخلارجية:األولاملطلب 
لنسبة للدول ذات التوجه  ، خاصةبسبب الدور الذي تلعبه يف عملية التنمية االقتصادية األمهيةينظر للتجارة اخلارجية ببالغ 

ت من املستحيل على .االقتصادي املفتوح مية  أيحيث  تنعزل عن العامل اخلارجي ،وذلك  أنمتقدمة  أودولة سواء كانت 
تتوفر عليها أو لوجود فائض على مستوى نشاطها االقتصادي ،مما  ال لإلنتاجاحتياجات الدولة من املواد الضرورية  إىلراجع 

  .أخرى التبادل التجاري بينها وبني دول إىلحيتم عليها اللجوء 
  :هناك عدة صيغ معرفة للتجارة اخلارجية ونورد بعضها يف مايلي:تعريف التجارة اخلارجية 1-1
  1"األخرىو الشركات و احلكومات  األفرادحاجات  إلشباعمجيع الصفقات اليت تقدم خارج حدود الدولة "
الدولية،ممثلة يف حركة السلع واخلدمات ورؤوس أحد فروع علم االقتصاد الذي يتخصص بدراسة املعامالت االقتصادية "

األموال بني الدول فضال عن السياسات التجارية اليت تطبقها دول العامل املختلفة للتأثري يف حركة السلع و اخلدمات ورؤوس 
  2"األموال بني الدول املختلفة

من عمالة ورؤوس  اإلنتاجهي جمموع املعامالت االقتصادية الدولية اليت تشمل على السلع و اخلدمات املختلفة وعناصر "
  3"وتكنولوجية اليت تتم عرب احلدود السياسية للدول املختلفة يف العامل األموال

إىل جذور املشكلة االقتصادية،وما يسميه  يرجع السبب الرئيسي لقيام التجارة اخلارجية:أسباب قيام التجارة اخلارجية 2- 1
الستخدامات املختلفة هلا،يف إشباع احلاجات  االقتصاديون مبشكلة الندرة النسبية بسبب املوارد االقتصادية احملدودة قياسا 

  .ة استخدام هذه املوارد بشكل امثلإىل جانب ضرور ،اإلنسانية املتجددة و املتزايدة
  :4وميكن تلخيص أهم أسباب قيام التجارة اخلارجية يف النقاط التالية

دعم التوزيع املتكافئ لعناصر اإلنتاج بني الدول املختلفة، مما ينتج عنه عدم قدرة الدولة على حتقيق االكتفاء الذايت من * 
  .السلع املنتجة حمليا

  .ه تفاوت االستخدام األمثل للموارد االقتصاديةاختالف مستوى التكنولوجيا من دولة إىل أخرى مما ينتج عن* 
الفائض يف اإلنتاج يتطلب البحث عن أسواق خارجية لتسويق اإلنتاج، بشرط توفر كافة الظروف املالئمة للطلب على * 

  .اإلنتاج عاملي
دة الدخل الوطين يعتمد على الدخل احملقق من التجارة اخلارجية*  املعيشي حمليا وحتقيق دف رفع املستوى ،السعي إىل ز

  .الرفاه االقتصادي

                                                             
88ص2002 مصر العربیة، ، القاھرة، جمھوریةقباء ، دار"الصادرات العربیة تسویق«، فرید النجار - 1  
8ص 2008،األولىالطبعة ،جمھوریة مصر العربیة،رؤیةمؤسسة ،"اقتصادیات التجارة الخارجیة"السریتي دمحم احمد السریتي - 2  
373ص ذكره، سبق ، مرجععبد المطلب عبد الحمید - 3  
17-16ص2002دار المسیرة للنشر و التوزیع،األردن،طبعة اولى"اقتصادیات التجارة الخارجیة"حسام علي داود وآخرون - 4  
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اختالف امليول و األذواق الناتج عن التفضيل النوعي للسلع ذات املواصفات اإلنتاجية املتميزة، حيث أن املستهلكون * 
  .يسعون للحصول على سلع ذات جودة عاملية لتحقيق أقصى منفعة ممكنة

ا عامليااألسباب اإلسرتاتيجية و السياسية املتمثلة يف *    .النفوذ السياسي من خالل الندرة النسبية للسلع املنتجة واملتاجرة 
  الدور اإلمنائي للتجارة اخلارجية: املطلب الثاين

التجارة اخلارجية أحد الركائز األساسية يف التنمية االقتصادية، فهي كغريها من القطاعات االقتصادية األخرى تساهم  تعترب
لتايل الرفع من املستوى املعيشي للسكان   .بفاعلية يف تنمية الدخل الوطين، و

لنسبة للدول النامية األمهيةتزداد هذه  االقتصادية الدولية بصورة أمشل حىت تستطيع  العالقات إىلاحلاجة  شدفهي ،نسبيا 
 وأيضا،لرباجمها التنموية اإلنتاجومستلزمات  الرأمساليةاسترياد السلع و املعدات  إىل،فهي حتتاج حتقق أهدافها يف التنمية أن

ا عن طريق الدخول يف معامالت جتارية دولية إىلحتتاج    .تصريف منتجا
ا على وعلى ذلك تعتمد قدرة الدول على ا دة  االسترياد، ومنلنمو على مدى إمكانيا هنا كان اهتمام هذه الدول بز

ا إذن فالتجارة اخلارجية تزيد من طاقة الدولة اإلنتاجية عن طريق اإلضافة إىل ،دون تدهور معدالت تبادهلا ، واحليلولةصادر
  .الالحقةراس املال الثابت وهذا ما يزيد على القدرة على اإلنتاج يف الفرتات 

  .1اليت تعود على الدولة لكل من االسترياد و التصدير الفوائدالتجارة اخلارجية نتناول  أمهيةوللتأكيد على 
يساهم االسترياد الرأمسايل يف بداية مراحل التنمية االقتصادية يف منو الدخل بشكل غري :الفائدة من االسترياد 1- 2

ة أعباء التنميةعن طريق متكني االقتصاد الوطين من ،مباشر إذ بواسطة االسترياد يتم توفري املعدات و التجهيزات و ،جما
حة الفرصة للحصول على بعض ،اخلربات األزمة وال تقتصر فائدة االسترياد كونه طريقة لتحصيل قيمة الصادرات، بل يف إ

لضرورة إىل رف   .ع مستوى املعيشة للدولالسلع بتكلفة أرخص من إنتاجها حمليا،ومثل هذا االسترياد سيؤدي 
ال  إن:الفائدة من التصدير 2- 2 الصناعات الوطنية وتنمية الصادرات يعود مبكاسب كثرية على االقتصاد  أمامفتح ا

فان السبيل ،يليب حاجات السوق احمللي األخري،هذا اإلنتاجنقطة الفائض يف  إىلتصل تلك الصناعات  أنبعد  إذالوطين،
حو  مدا خيلكسب   إىل مما يؤدي،اخلارجية من اجل النمو و التوسع األسواق إىلض هو تصريف الفائ أمامه واالستفادة ،أر
ملشروعات االقتصادية ،الكبري اإلنتاجمن مزا  أيضا و الطاقة القصوى، فعند اتساع السوق  األمثلاحلجم  إىلوالوصول 

وتستفيد من وفرات ،كبرية  إىلتتحول  أنعندئذ ميكن للمشروعات الصغرية ،تزداد احتماالت التسويق ويرتفع مستوى الطلب
دة  وتلعب الصادرات يف الدول النامية دورا كبريا يف النمو االقتصادي من خالل .اإلنتاجاحلجم يف ختفيض التكاليف وز

كما يؤدي إىل إعادة التوازن يف   مسامهتها يف منو الدخل الوطين عن طريق االستغالل األمثل لإلمكانيات واملوارد املتاحة،
  .ميزان املدفوعات عن طريق احلصول على العمالت األجنبية

  
  
  

                                                             
18ص 2006 ،األردن التوزیع،دار الزھراء للنشر و "التجارة الدولیة"جاسم دمحم- 1  
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  :خالصة
نظرا الرتباطه مبتوسط الدخل ،خمتلف احلكومات إليهااليت تسعى  األهداف أهملقد كان النمو االقتصادي وال يزال من 

،أمهها كمية و مستوى املعيشة،و التخفيف من الفقر و البطالة،وهناك عدة حمددات يتحدد مبوجبها النمو االقتصادي احلقيقي
  .معدل التقدم التقين،التخصص وغريها،تراك راس املال،و نوعية املوارد البشرية و الطبيعية
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 إىل أرجعهفمنهم من ،األجلالبحث عن أسباب النمو الطويل  إىلاهتم الفكر االقتصادي الكالسيكي بعملية النمو واجته 
ح إىلومنهم من رده ،)ادم مسيث(تقسيم العمل  اعتبار القطاع  إىليف حني ذهب البعض ،)دافيد ريكاردو( الرأمساليني أر

) هارود- دومار(حيث اهتم ،يف شكل مناذج أفكار،وترجم االقتصاديون النيوكالسيكيون )مالتوس(مورد للثروة أهمالصناعي 
على دور التقدم ) سولو(فيما ركز ،للنمو األساسي،واعترب االستثمار هو السبب بني راس املال و العمل إلحالل

البتكارات  )شومبيرت( أما،التكنولوجي الذي يفسر بقاء تطور النمو على املدى الطويل   .فاهتم 
يف مفهوم النمو االقتصادي ) تريكس (يف حني اعتمد ،مراحل للنمو االقتصادي يف الدولة )روستو(يف العصر احلديث طرح 

ر أمامية و خلفية على القطاعات األخرى) الربت هريمشان(أما ،على النمو املتوازن لقطاعات الرائدة اليت هلا أ   .فاهتم 
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 متهيـد
رئيسيا يف خططها  محوراك ثل هدف التنميةمت اليتحتقيق معدالت منو مرتفعة، إىلتعترب اجلزائر من بني الدول اليت تسعى 

عتبارها عنصر مهم يف النمو االقتصادي،وملواجهة  دة الصادرات وتنويعها  وسياستها االقتصادية،حيث عملت على ز
يارات املتكررة ألسعار البرتول اجلزائر منذ  بذلت وهلذاالعاملية، األسواقاالنعكاسات السلبية لصادرات النفط يف  اال

ا ترقية وتن من اجل جمهودات   .واالندماج يف التجارة اخلارجيةويع صادر
اىل 1990للفرتة املمتدة من  يف اجلزائر حيث سنحاول يف هذا الفصل دراسة وحتليل اثر الصادرات على النمو االقتصادي

ا،مث تطور الصادرات خالل هذه 2014غاية  لتطرق إىل أهم اإلصالحات اليت تبنتها اجلزائر من اجل ترقية صادر ،وهذا 
  .الفرتة،وأخريا حتليل اثر الصادرات على النمو االقتصادي
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  يف اجلزائر إصالحات ترقية الصادرات:  األولاملبحث 
كبريا حنو تبين إسرتاتيجية وطنية لرتقية الصادرات اثر اخنفاض أسعار النفط يف السوق العاملي   ماأولت احلكومة اجلزائرية اهتما

على االقتصاد الوطين أكد على خطورة االعتماد على تصدير منتج من مشاكل ،وما سببته هذه الصدمة 1986سنة 
ا النهوض  واحد،حيث أصبح لزوما على اجلزائر االهتمام برتقية الصادرات فاختذت مجلة من اإلجراءات و التحفيزات من شا

  .بقطاع التصدير
  اخلارجية التجارةحترير :األولاملطلب 

اية  قطاع التجارة اخلارجية إصالحلقد تزامن  دة1986النفطية  األزمةجلزائر مع  املديونية اخلارجية وضغط  عبء ، وز
  1املنظمات الدولية

 تفتحا ووضوحا جتاه العامل اخلارجي يف ظل متغريات اقتصادية دولية توحي انه ال أكثرانتهاج سياسة جتارية  إىلمما دفع اجلزائر 
ا  إىلو التدابري من اجل الوصول  اإلجراءاتاختذت جمموعة من  هذا األساسجمال فيها لالنغالق،وعلى  حترير جتار

  .،بدءا من التحرير املقيد مث اجلزئي وصوال إىل التاماخلارجية
  :مرحلة التحرير املقيد للتجارة اخلارجية 1- 1

العتماد على منط التسيري االقتصادي الذي ساد  ،حيث منحت احلكومة آنذاكمتيزت السياسة التجارية خالل هذه الفرتة 
قي املؤسسات األخرى إىل ترخيص مسبق من البنك املركزي لدفع  مؤسسات عمومية إىلحقوق االسترياد  معينة وختضع 

نظام (الوسطاء و اخلواص يف جمال التجارة اخلارجية،وتوسيع نظام الرقابة على الواردات إقصاءقيمة السلع املستوردة،وكذا 
   2.)احلصص

للتجارة اخلارجية،وقد اتبع مبرسوم رقم  احتكار الدولةلرغم من تكريسه 1988لسنة  88/29قانون إصدارمما استدعى 
جلزائرالذي ادخل بعض التعديالت على تنظيم التجارة  1988الؤرخ يف اكتوبر88/201 وان كانت ال تعرب عن  اخلارجية 

  .توجه حقيقي حنو حترير التجارة اخلارجية

  )1993-1990(حلة التحرير التدرجييمر  2- 1
  :3يلي حترير التجارة اخلارجية حيث نص على ما مبدأ إىل أشارالذي  1989ظهرت يف دستور 

  .القضاء على احتكار الدولة للتجارة اخلارجية ماعدا امليادين اإلسرتاتيجية -
  .جانبحرية االسترياد و التصدير لكل املتعاملني االقتصاديني اجلزائريني مع األ -
  .إخضاع السوق آلليات العرض و الطلب -

                                                             
 ورقلة.، مجلة الباحث،  )2002- 1970(النمذجة القیاسیة لقطاع التجارة الخارجیة في الجزائر خالل الفترة "صالح تومي وعیسى شقیقب -1

   32،ص04،2006العدد
جامعة  ،04،2003العدد مجلة العلوم اإلنسانیة، ،"أفاق انضمام الجزائر الى المنظمة العالمیة للتجارة"ولیلى عسالوي شھر زاد زغیب -2

   84-83ص بسكرة،
جامعة  كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، رسالة دكتوراه،غیر منشورة،،"تنظیم وتطور التجارة الخارجیة بالجزائر"بن دیب عبد الرشید -3

437ص ،2003- 2002الجزائر،   
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ا،وهلذا  أنوعلى هذا األساس وضعت قوانني تسمح للدولة  تلعب دورها كسلطة عمومية تنظم القطاعات حسب اسرتاتيجيا
  :الغرض أصدرت وعدلت عدة نصوص قانونية أمهها

لنقد و القرض1990أفريل14املؤرخ يف 90/10قانون  -أ   املتعلق 
ا يف جمال  املبادئ أهماالقتصادي،ومن بني  اإلصالحيعد هذا القانون مؤشرا من مؤشرات  وحترير التجارة  إصالحاليت جاء 

  :1اخلارجية مايلي
  .منح االستقاللية التامة للبنك املركزي -
  .و املؤسسات لألشخاصحرية للبنوك التجارية يف املخاطرة ومنح القروض  أكثر إعطاء -
  .التزامات اخلزينة العمومية يف متويل املؤسسات العموميةتناقص  -
  .حماربة التضخم -
  .وضع نظام مصريف فعال من اجل تعبئة وتوجيه املوارد -
  .وضع هيئة جديدة على راس املنظومة املصرفية تسمى مبجلس النقد و القرض -
   .من هذا القانون 45للمادة  جتارية طبقا أنشطةمتكني البنوك التجارية من مزاولة  -
  )1990قانون املالية التكميلي لسنة (1990أوت  07املؤرخ يف 90/16قانون رقم  - ب

ا هذا القانون هي   :2من مجلة املبادئ اليت جاء 
جلملة مما يساعد بشكل كبري يف تفتيت احتكار  - تضمن إدخال نظام يتمثل يف شركات االمتياز وشركات البيع 

،ونظام االمتياز يقضي حبصول شركات االمتياز عند حق االستفادة اخلالص بتمثيل مورد أجنيب،وهي مؤسسة حيتاج االسترياد
  .إنشاؤها احلصول على موافقة من جملس النقد و القرض سواء للقيام بعمليات االسترياد أو استثمار أجنيب جديد

سترياد البضائع ألجل إعادة بيعها وإعفائها من احلق لتجار اجلملة والوكالء املعتمدين الذين يقيمون داخ - ل الرتاب الوطين 
إجراءات مراقبة التجارة اخلارجية والصرف،كما مت حتديد قائمة البضائع املستثناة من جمال التطبيق،وكذا شروط إعادة بيع 

استريادها لالستهالك حكرا على البضائع املعروضة لالستهالك عند الضرورة اليت يستثىن منها السيارات بغرض بيعها ويبقى 
اهدين وذوي احلقوق حسب نص املادة      .  من هذا القانون41و40ا

                                                             
، 16،عدد  الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة ،"المتعلق بقانون النقد والقرض1990أفریل14المؤرخ في90/10 قانون -1

1990  
 40المادة  34،1990العدد ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة "1990أوت  07المؤرخ في 1990قانون المالیة التكمیلي " -2
41و   
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لعملة الصعبة 1990سبتمرب07املؤرخ يف 90/02النظام رقم -ج ت  املتعلق بتحديد شروط فتح وتسيري احلسا
  املعنويني لألشخاص

لعملة الصعبة لدى  وقد ت  حدد هذا النظام يف مادته األوىل األشخاص الذين حيق هلم فتح وتشغيل حساب أو عدة حسا
جلزائر املتعلقان بتحويل رؤوس األموال من واىل اجلزائر،اعتماد الوكالء 90/04و 90/03إلضافة إىل النظام .أي بنك 

  .وجتار اجلملة
  )ير التجارة اخلارجيةر قانون حت( 1991فيفري 13ملؤرخ يف ا91/37املرسوم التنفيذي رقم  -د

 ، ودعتقام برسم اإلطار العام لعملية التحرير التدرجيية ، حيثبعد صدور هذا املرسوم بدأ تظهر بوادر حترير التجارة اخلارجية
  .احلكومة كافة املتعاملني االقتصاديني و الشركاء على حد سواء إىل تشجيع التصدير وإنتاج منتجات تقوى على املنافسة

  1994مرحلة التحرير الكامل للتجارة اخلارجية منذ 3- 1
مج  لتجارة إجراءات واسعة لتحرير ااالقتصادي،واختاذ  اإلصالحيف هذه املرحلة شرعت السلطات العمومية بوضع بر

وكذا رؤوس اخلارجية تنفيذا لشروط صندوق النقد الدويل لالنفتاح على العامل اخلارجي لدخول السلع و اخلدمات األجنبية،
  .األموال

اليت تؤكد على التوجه اجلديد  1994افريل  12املؤرخة يف  94/13يف هذا السياق أصدرت احلكومة التعليمة رقم 
مة،فكل شخص طبيعي أو معنوي لسياسة التجارة اخلارجية يف اجل زائر،منذ ذلك التاريخ مت حترير املبادالت التجارية بصفة 

ارسة نشاط االسترياد،وتبعا للتعليمة أصدر بنك اجلزائر الذي ميكنه مم 91/37مسجل يف السجل التجاري وفق املرسوم 
اليت   AD-HOCاللجنة  إلغاء،فقد مت 1الريعيأعطى مكانة يف التقسيم الدويل اجلديد للعمل حماولة للخروج من االقتصاد 

املستوردين احلصول على العملة الصعبة ،وسعيا منها قامت اجلزائر  مكان وأصبحكانت مكلفة مبراقبة العمليات االستريادية،
  .1997سنة %45مث  %60 إىل 1994بتخفيض تدرجيي ملعدالت الرسوم اجلمركية حيث خفضت سنة

خلدمات الصحية و التعليم مث تقرر إلغ1995وحبلول سنة  اء القيود على مدفوعات السلع غري املنظورة على مراحل بداية 
  .قي اخلدمات

مج االستقرار االقتصادي األول  4- 1   )1995- 1994(بر
نعاش  مج قصري املدى دخلت اجلزائر مبوجبه يف مرحلة جديدة من اإلصالحات مست كل امليادين املرتبطة  االقتصاد هو بر

  :2الوطين،وذلك استعداد لالنتقال إىل اقتصاد السوق،حيث اختذت عدة إجراءات لتخري التجارة اخلارجية
استعادة وترية االقتصاد،تقليص معدل التضخم وكبح منو الكتلة النقدية،مواصلة حترير األسعار وإلغاء دعمها،تعديل قيمة  -

لقطاع الزراعي،تقليص عجز   .املوازنة الدينار،االهتمام 
  .من الرسم على القيمة املضافة و احلقوق اجلمركية  اإلعفاءاتيف جمال اجلباية تقليص -

                                                             
49،ص23،2001العددالشلف،  بحوث اقتصادیة عربیة،مجلة علمیة،"تحوالت االقتصاد الجزائري"دمحم راتول - 1  
36ص ،1998 دراسة من صندوق النقد الدولي،"تحقیق االستقرار و التحول إلى اقتصاد السوق"كریم النشاشیي وآخرون - 2  
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لنسبة للمعامالت التجارية وهذا بعد تعديل كاف لسعر  كما عملت السلطات على جعل الدينار قابل للتحويل 
مج اال 1994من اكتوبر فابتداءالصرف،    .ستقرار حتسنت وضعية ميزان املدفوعاتأصبح سعر الصرف مرن،وبعد تطبيق بر

مج التصحيح اهليكلي 5- 1   )1998-1995(بر
مج  إلضافةعلى متابعة حترير التجارة اخلارجية عن طريق رفع القيود اإلدارية و املاليةركز هذا الرب إىل تشجيع الصادرات  ، 

مت العمل على جعل الدينار قابل  ، كما1995سوق الصرف مابني البنوك سنة قامةنظام الصرف  ، وتطويرخارج احملروقات
 إطارمستوى احلماية اجلمركية واحلدود القصوى للتعريفة اجلمركية على الواردات يف  على ختفيضالعمل  ، وأيضاللتحويل

النظام التجاري  وأصبحبق عليها ،الصادرات فقد الغي كل احلظر السا أمااملنظمة العاملية للتجارة، إىلالتحضري لالنضمام 
  .19961من جوان  ابتدءااجلزائري خاليا من القيود الكمية 

إصالح السياسة النقدية للحد من معدل التضخم،حترير األسعار،حترير التجارة اخلارجية :واعتمدت بعض السياسات أمهها
لغاء رخص التصدير وبعض الوردات ،تنمية القط اع اخلاص وإصالح املؤسسات العمومية من والتحكم يف نظام الصرف 

مج اخلوصصة اخل   خالل خمطط إعادة اهليكلة وبر
  مناذج من اإلصالحات االقتصادية اخلاصة بقطاع التجارة اخلارجية:املطلب الثاين

ال املايل و اجلبائي و اجلمركي أمهها   :عملت اجلزائر على اختاذ مجلة من اإلصالحات يف ا
  املالية ، السوقالتأمني ، شركاتيضم كل من البنوك:املايل النظام 1- 2
،حيث مت تدعيم 1990القطاع البنكي مع صدور قانون النقد و القرض سنة  إصالحمت الشروع يف :القطاع البنكي -أ

على  أكثريؤكد  2003أوت26املؤرخ يف 03/19 األمرالدور الرقايب للبنك املركزي وتعزيزه بصالحيات واسعة،وجاء 
،كما شرع البنك اجلزائري يف القواعد االحرتازية املطلوب من البنوك اعتمادها حينها مث رفع راس املال املطلوب لتأسيس البنوك

لنسبة للنظام البنكي يف  اإلنذاراملراقبة و اليقظة و  آلياتالدفع وطرح منتجات جديدة ،وكذا قيامه بتمحيص  أنظمةعصرنة 
اية هذه 2007سنة  جديدة ملتابعة البنوك تتمثل يف اختبارات الصالبة آليةهذا التوجه استحداث  أكدحيث جممله، ،ومع 
  .2مصرفومؤسسة مالية معتمدة25النظام البنكي يتشكل من  أصبحالسنة 

ريخ انفتاح سوق التأمينات يف اجلزائر:قطاع التأمني - ب املتعلق  1995يف عام 95/07رقم  األمر إىل يرجع 
ال  لتايل فتح ا   .شركات التامني نشاء أجنبية أواخلاصة،حملية كانت  األموالرؤوس  أماملتأمينات،و

حترير  إىل ألساسدف  اإلصالحاتليضيف جمموعة من  06/04صدر القانون املعدل و املتمم رقم 2006يف سنة 
شركات 07شركة منها 16كم يف نشاطه،يتكون من القطاع وتوفري ظروف مالئمة لتطويره،والتح

  .خاصة،تعاضديتان07عمومية،و

                                                             
،بحوث الندوة الفكریة حول اإلصالحات االقتصادیة وسیاسات الخوصصة "بة الجزائریة في اإلصالحات االقتصادیةالتجر"بن دعیدة هللاعبد -1

364- 262،ص2000مركز دراسات الوحدة العربیة،في البلدان العربیة،الجزائر،   
مركز ،12اقتصادیة،عدددراسات ،2009-2000،"اإلصالحات االقتصادیة في الجزائر،الواقع و األفاق"عبد الرحمان تومي -2

68،ص2009البصیرة،   
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مت  األساساملالية ليؤسس بورصة اجلزائر،وعلى هذا  ألسواقاملتعلق  93/10جاء املرسوم التشريعي رقم :السوق املايل -ج
 .1996جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة سنة إنشاء
هيئة  قرارالتشريعي هلا  اإلطاريف االقتصاد الوطين من حيث التمويل واملنافسة،عملت السلطات على تعزيز  ألمهيتهاونظرا 

مج لقيد عدد معترب من    .املؤسسات العمومية،فضال عن إزالة العراقيل أمام اخلواصاملؤمتن املركزي للسندات،وصياغة بر
بشكل تدرجيي  اإلصالحاتسلسلة من  اآلن إىل 1992ن سنة شهد النظام اجلبائي بداية م:النظام اجلبائي 2- 2

 :تعديالت عديدة ساعدت على تبسيط وتطوير النظام اجلبائي من بينها إدخالوعميق،حيث مت 
  .مت تبسيطها يف الضريبة على الدخل اإلمجايل:األشخاص مدا خيلالضريبة على  -أ

حالضريبة على  إدراجحيث مت :الشركات مدا خيلالضريبة على  - ب  %12.5إىلختفض  %25الشركات مبعدل  أر
  %80-0مت تبسيطها من خالل الرسم على القيمة املضافة اليت كانت ترتاوح من :اإلنفاقالضريبة على  -ج

  %17 و  %07انتقلت إىل معدلني بنسبة
تعديلها مع ختفيض حمسوس يف احلقوق حيث مت :الصفقات ونقل امللكية إبرامالضريبة على راس املال املقتطعة عند  -د

ضف إىل إجراءات أخرى مثل إلغاء العديد من التصرحيات واستبداهلا بوثيقة واحدة،منح مزا عديدة لدعم .املرتتبة عنها
ة ،الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،التخفيض املعترب للضريبة لفائداالستثمار عن طريق الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

،التخفيضات احملسوسة يف معدالت احلقوق و الرسوم خاصة منها %50و%25 املؤسسات الصغري و املتوسطة يف حدود
  1الواقعة على عاتق املؤسسات

لتايل  وإدارةعلى الضرائب املباشرة من خالل تشجيع االستثمار وحتسني تنظيم  أيضاجيب االعتماد  املؤسسات العمومية،و
  .الضرييب من خالل نشاطها،كما جيب حتسني التحصيل الضرييب ومكافحة ظاهرة التهرب الضرييب حتسني املنتوج

يعتمد النظام اجلمركي اجلزائري على جمموعة من األنظمة اجلمركية االقتصادية مثل نظام :النظام اجلمركي 3- 2
إلعفاء،املصنع اخلاضع للمرا،العبور   .قبة اجلمركية،التصدير املؤقتاملستودع،القبول املؤقت،إعادة التموين 

حيث على القيمة التعاقدية احلقيقية للمبادالت عوض عن القيمة  2001منذ  إصالحاتمس هذا النظام عدة 
  :،وتنحصر يفاإلدارية

 %0معدل اإلعفاء  -
 %5املعدل املنخفض  -
 %15املعدل الوسيط  -
  %30املعدل املرتفع  -

 أصبححيث  األوريبكل القواعد اليت نصت عليها اتفاقية الشراكة مع االحتاد   إىلكما استجاب النظام اجلمركي اجلزائري 
نية2007،ويف سبتمربأوىلكمرحلة   2005من  ابتدءاالتعريفة اجلمركية موضوع تفكيك شامل  1/3   . كمرحلة 

  يبني وترية التفكيك اجلمركي): 1-3(جدول رقم 
                                                             

71عبد الرحمان تومي،مرجع سبق ذكره،ص - 1  
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  وترية التفكيك  نوع املنتجات  القائمة
  ،معدل التعريفة يرتاوح مناألوليةاملواد   1

 %15 إىل 5%
فوري للتعريفة مبجرد دخول االتفاقية حيز  إلغاء

  التنفيذ
يبدأ التفكيك لسنتني بعد دخول االتفاقية حيز   املنتجات نصف مصنعة،التجهيزات الصناعية  2

 نسبةب سنوات05التنفيذ ومتتد على مدى 
20% 

مة الصنع  3   يبدأ التفكيك لسنتني بعد دخول االتفاقية حيز  )ائية(منتجات 
بنسبة  سنوات10التنفيذ ومتتد على مدى 

10%  
دور حترير التجارة اخلارجية يف ترقية الصادرات خارج احملروقات يف ظل التطورات الدولية "،محشة عبد احلميد:املصدر

رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية،كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيري،جامعة ،"الراهنة،دراسة حالة اجلزائر
  96-95ص 2012/2013دمحم خيثر،بسكرة،اجلزائر،

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

  :عدة اتفاقيات مجركية هي إىلاالنسجام الدويل انضمت اجلزائر  إطاريف :االتفاقيات اجلمركية الدولية
  .1950التعاون اجلمركي املوقعة بربوكسل سنة إنشاءاالتفاقية املتضمنة  -
  .1973اجلمركية املوقعة بطوكيو سنة  األنظمةاالتفاقية الدولية لتبسيط  -
  .االتفاقية الدولية حول النظام املوحد لتعبئة و ترميز السلع -
لقبول املؤقت -   .االتفاقية الدولية املتعلقة 
تاالتفاقية حو  -   .ل احلاو
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  االقتصادية اإلصالحاتمكانة سياسة ترقية الصادرات من :املطلب الثالث
يار أسعار البرتول الذي يهدد االستقرار  اتسمت سياسة التصدير أمهية كبرية من طرف الدولة حتسبا خلطر األزمات املالية وا

ا اخلارجية لدعم  صدار عدة قوانني تنظيمية ختص تطوير قطاع االقتصادي للبلد،وعملت اجلزائر على حترير جتار هذا التوجه 
ذه العملية   .التصدير،وإنشاء عدة مؤسسات تتكفل 

  القانوين و التنظيمي لتشجيع الصادرات اإلطار 1- 3
ا منذ بداية االقتصادية اليت  اإلصالحاتاجلزائر من  إليهكانت تصبوا  ما أهمتعترب ترقية الصادرات وتنويعها من   شر

قانوين ينظم قطاع التصدير يتم من خالله حصر خمتلف العراقيل اليت تواجه  إطارمت وضع اهلدف ،وقصد بلوغ هذا التسعينات
،ومنح معامالت تفضيلية للمؤسسات املصدر وترمجتها بعد ذلك يف شكل تسهيال على املستوى املايل و الضرييب و اجلمركي

  .التصديرية
يسمح  أنالذي ينص يف مادته السابعة على  1990املؤرخ يف سبتمرب  02-90بداية من القانون :التسهيالت املالية -أ

لعملة الصعبة من خالل قيامه بعملية تصدير منتجات خارج  للمصدر التصرف يف جزء أو يف كل املبالغ احملصل عليها 
 و التسوية املالية للصادرات خارج عملية التوطني إقرارمت  آخرمصدري اخلدمات،ومن جانب  أيضااحملروقات،ومتس 

  .1احملروقات
  .من حصيلة الصادرات األجنيبالنقد  إدارةحرية اكرب يف  األخريةهلذه  ، منحيف ما خيص البنوك التجارية أما

لقواعد العامة املطبقة  2003 جويلية 17املؤرخ يف  04- 03هيل التشريعات عرب إصدار األمر  إعادة ومت جتسيد املتعلق 
نفسه انه ميكن لكل شخص طبيعي  األمرعلى تصدير واسترياد السلع،حيث يكرس مبدأ حترير استرياد وتصدير السلع ويذكر 

  . معنوي ممارسة التجارة اخلارجية شرط خضوعه ملراقبة الصرف أو
م املنجمية من حصيل %50املصدرين تسجيل نسبة  مكان أصبح 1994فمنذ  م خارج احملروقات ومن منتجا ة صادرا

لعملة الصعبة،ومع  م  الذي تتمثل مهمته يف تغطية العمليات اجلارية  سوق صرف مابني البنوك يف اجلزائر إنشاءيف حسا
ئنهم املتعلقة  حملروقات متويل وتقدمي تسبيقات حول احلصيلة النامجة عن الصادرات خارج ا عادةللبنوك وعمليات ز

  .2واملنتجات املنجمية
إضافة إىل ذلك مت تقدمي الدعم للمصدرين لبعض املواد السيما منها التمور،حيث أن تصديرها يستفيد من دعم مزدوج طبقا 

  دينار لكل كلغ5من نفقات النقل،ومنح  %80للقرار الوزاري املشرتك بني وزارة التجارة و الفالحة املتمثل يف التكفل ب 
  .3كمكافأة لتشجيع اإلنتاج و التصدير

بعنوان الصندوق الوطين  084- 302حساب خاص حتت رقم  إنشاءمت 1996من قانون املالية  129ومبوجب املادة 
، لتكاليف النقل %80للمعارض الدولية و %80تقدمي املساعدات املالية اليت تتمثل يف  ، غرضهاخلاص برتقية الصادرات

  .وحتسني النوعية األسواقاسات يف خصوص در  ومساعدات
                                                             

97حمشة عبد الحمید،مرجع سبق ذكره،ص - 1  
112كریم النشاشیي وآخرون،مرجع سبق ذكره،ص  - 2  
20/03/2016نقل عن موقع وزارة التجارة، تاریخ اإلطالع  - 3  
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املؤسسات املصدرة من  إعفاءتعترب الضرائب عنصر هام يف ترقية وتشجيع الصادرات من خالل :التسهيالت الضريبية - ب
  :اإلعفاءاتهذه  أمثلةجزئيا،ومن  أودفع الضرائب كليا 

تعترب كل املبيعات املوجهة  ، حيث1996من قانون املالية 13حسب نص املادة  :ة املضافةمن الرسم على القيم اإلعفاء -
ستثناء العمليات املتعلقة ببيع  إىل   .الفنية األشياءالتصدير معفاة من الرسم على القيمة املضافة 
حمن الضريبة على  اإلعفاء - ملدة  عفاءاإلويتمثل هذا  1996من قانون املالية 12من خالل املادة :الشركات أر

لنسبة للمؤسسات املصدرة للسلع 05 لنسبة للخدمات مدة  إىلسنوات  سنوات لفائدة وكاالت  03 اإلعفاءاخلارج، أما 
  .األسفارالسياحة و 

ستثناء  1996من قانون املالية 19جاء هذا اإلعفاء عرب املادة :من الدفع اجلزايف ومن الرسم على النشاط املهين اإلعفاء -
 03النقل الربي اجلوي و اخلدمات البنكية وخدمات إعادة التامني،كذلك استفاد قطاع السياحة من إعفاء ملدة خدمات 

لعملة الصعبة ومت تدعيمه بقانون املالية    .2006يف املادة السادسة لسنة سنوات ميس فقط رقم األعمال 
االقتصادية املنصوص عليها يف قانون اجلمارك املنبثقة عن اتفاقية   اجلمركية األنظمةتشكل :التسهيالت اجلمركية -ج

رسم دون القيام  أوحق  أيمن ختزين وحتويل واستخدام ونقل البضائع دون تطبيق  األنظمةكيوتو،حيث تسمح هذه 
ملنتوج املوجه على سعر ا إجياخزينة املؤسسة وينعكس  عبءيساهم يف التقليل من  التجارة اخلارجية،وهو ما جراءات
  1للتصدير

سترياد مستلزمات اإلنتاج اليت تدخل يف صنع منتجات حملية موجهة للتصدير، ويف هذا  ا تسمح مؤقتا  إلضافة إىل أ
  :الصدد مت إنشاء العديد من األنظمة أمهها

 أوحتويلها  إعادةاخلارج قصد  إىلمن قانون املالية فان البضائع املرسلة 195حسب نص املادة :التصدير املؤقت 1-ج
ائية انطالقا من اخلارج أوعرضها يف املعرض    .تظاهرة،ميكن تصديرها بصفة 

اجلمركي  اإلقليمالنظام الذي يسمح بقبول يف "من قانون املالية على انه174عرفته املادة :نظام القبول املؤقت 2-ج
ذات الطابع  احملظوراتوقف احلقوق و الرسوم ودون تطبيق خالل مدة معينة مع البضائع املستوردة املعدة للتصدير 

  ."تصنيع أولتحويل  إخضاعها أواالقتصادي،وذلك بقبوهلا على حالتها 
ويقصد به النظام اجلمركي الذي يتم فيه ختزين البضائع يف جماالت تعينها اجلمارك ملدة :نظام املستودعات اجلمركية 3-ج

  .صناعية وأخرى ، خاصةمعينة ومنها ما هي عامة
 إجراءاتارك لتشجيع الصادرات تتمثل يف متستخدمها اجل أخرىاجلمركية االقتصادية ،هناك وسيلة  األنظمة إىل إلضافة

  .تراخيص التصدير وإزالةتسهيل طرق اجلمركة عند التصدير مثل عمليات الفحص يف حمل املصدر 
لصادرات النهائية مثل السماح مبقايضة منتوج جزائري  اإلعفاءالوسيلة الثالثة تتمثل يف  أما من دفع احلقوق اجلمركية املتعلقة 

ائية    .كما هو معمول به يف اجلنوب أجنبيةمبنتجات 

                                                             
1 - AMROUCHE MISSOUM, les fiabilités douaniers l’exportation symposium national sur les rassures de 
promotion des exportations, Alger 29-30décembre, 1996 
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لرغم من  ا إال اإلجراءاتهذه  أمهيةلكن  لتايل  أ ا،و احلديث  أصبحتعترب كالسيكية تستعملها معظم الدول لتنمية صادرا
،وتكثيف النشاطات التسويقية األجنبية األسواقيعول عليها مثل تقدمي املعلومات حول  أنحديثة ميكن  إجراءات اليوم عن

  .عرب الدبلوماسيات يف اخلارج
  تتمثل يف التدابري التالية:منح معامالت تفضيلية ملؤسسات التصدير -د
لعملة الصعبة 1-د  1994ابريل  12املؤرخة يف  94-20مبوجب التعليمة رقم :إلغاء التخصيص املركزي للموارد 

النظر يف قوائم االسترياد  إعادةاالقتصاديني يف تداول العملة الصعبة،كما جنم عن هذا االتفاق  األعواناعرتفت السلطة حبرية 
ا سابقا،اليت كانت متيز بني ثالث  الغي هذا التميز  23/94من القوائم،لكن مع صدور التعليمة رقم  أنواعاملعمول 

  .1كافة املنتجات حرة التصدير و االسترياد  وأصبحت
الصادرات من أداء الرسم على القيمة املضافة ،أما  1996حيث أعفى قانون املالية لسنة :جبائية إعفاءاتمنح  2-د

ح الصناعية و التجارية ملؤس05قانون الضرائب فقد نص على منح إعفاء مؤقت ملدة  سات التصدير ،كما سنوات على األر
لنسبة للمداخيل النامجة عن التصدير   مت متديد اإلعفاء من الضريبة على الدخل اإلمجايل 

مث %60 إىل%120ختفيضات يف التعريفة اجلمركية من  إجراءمت :تعديل النظام اجلمركي و احلقوق اجلمركية 3-د
  .1998سنة %40 إىلمث 1997سنة  %45 إىل %50اخنفضت القصوى من 

املتعلق بقانون اجلمارك حيث ميز  98/10فقد متت مبوجب القانون رقم اجلمركية  األنظمةاخلطوة الثانية املتعلقة بتعديل  أما
  :بني نوعني من النظامني مها

  .الصناعية املوجهة للتصدير األنشطةنظام  -
  .إلعفاءالتموين  إعادةنظام  -
التخفيض حسب اجلدول التايل املعد من طرف الشركة الوطنية للمالحة مت :النقل الربي و البحري أسعارختفيض  4-د

 .البحرية والشركة الوطنية للنقل البحري
 
  

  الربي نسب التخفيض أسعار النقل):2-3(جدول رقم 
  جمال التخفيض  نسب التخفيض

  من سعر النقل البحري 50%
  من املنتجات املخزنة  50%
  احلديديةعلى املناجم و الفضالت   20%
  على كافة البضائع ذات املنشأ اجلزائري  50%

                                                             
ماجستیر،غیر منشورة،كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم  ،رسالة"2005-1970عالقة الصادرات بالنمو االقتصادي خالل الفترة "بھلول مقران -1

65،ص2010/2011التسییر،جامعة الجزائر،   
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  66سبق ذكره ص  ، مرجعلول مقران :املصدر
لدينار اجلزائري  صيغة  األطرافتبنت  إذالعملة الصعبة  ، أو)CIF(كانت الطريقة املتبعة من نوع   إذاجيري التسديد 

)FOB( 1ويقع عبء دفعها على املستورد األجنيب.  
  :وميس النشاطات التالية 1997من قانون املالية  104وقد نصت على هذا اإلعفاء املادة :من إيداع الكفالة اإلعفاء-ه
  .التصدير بعد التحويل إلعادةالسلع املخصصة  -
  .التصدير إعادةالسلع اخلاضعة لعمليات التحسني بغرض  -
  .الصادرات من مواد التغليف املخصصة للسلع املصدرة -
لعملة الصعبة لألشخاص املعنويني الذين يقومون مبهام التصديرالرتخيص  -و ت    .بفتح حسا
لرقابة على املنتجات املخصصة :1994ابريل 10املؤرخ يف  94/90املرسوم التنفيذي رقم  أحكام إلغاء -ي املتعلق 

مل يعد املصدر جمرب على استخراج  1997نوفمرب  16املؤرخ يف  97/431للتصدير،لكن مع صدور املرسوم التنفيذي رقم 
  .األجنيبكانت حمل طلب من املشرتي   إذا إالالشهادة من قبل التصريح اجلمركي 

  :مؤسسات جديدة لرتقية الصادرات إنشاء 2- 3
مهية استحداث إطار مؤسسايت جديد لرتقية الصادرات يعمل على اع ثري بعض األعوان االقتصاديني  تمدت السلطة حتت 

 19توفري الدعم واإلسناد لقطاع التصدير،ويسهر على تطبيق سياسة احلكومة يف جمال تنويع الصادرات،طبقا إىل نص املادة 
  .التجارة اخلارجيةالذي مينح للدولة سلطة تنظيم  1996من دستور 

  08يف مادته  1994جويلية  16الصادر يف  94/207 حدد املرسوم التنفيذي رقم:إعادة تنظيم دور وزارة التجارة -أ
سة وزير التجارة يف جمال التبادالت اخلارجية ما يلي ا هذه الوزارة بر   :2كافة املهام اليت تقوم 

  .األطرافتنشيط وحتفيز النشاطات التجارية اخلارجية الثنائية و املتعددة  -
لتعاون مع اهليئات املعنية و متابعتها وتنفيذها إعداداملسامهة يف  - ا    .االتفاقيات التجارية والتفاوض يف شأ
  .اخلارجية األسواقالوطين من السلع و اخلدمات يف  اإلنتاجتشجيع الصادرات وتوظيف  -
ملبادالت التجارية اخلارجية إنشاءاملسامهة يف  -   .الوسائل اهليكلية و القانونية املتعلقة 
  .السهر على حتقيق التوازن للميزان التجاري اجلزائري -

من خالل هذه املهام تلعب وزارة التجارة عدة ادوار يف تسيري املبادالت التجارية اخلارجية،تتمثل يف ربط وترقية التجارة 
ارجية فبذلك متلك هيئتني،األوىل اإلدارة العامة للتجارة اخلارجية أما الثانية هلا مهام واسعة حتت سلطة الوزارة هي ديوان اخل

  .ترقية التجارة اخلارجية 

                                                             
265،ص 2007،دار الخلدونیة،الجزائر،"التجربة الجزائریة في تنظیم التجارة الخارجیة " عجة الجیاللي  - 1  
6ص 1994 ،47عدد لجمھوریة الجزائریة،، الجریدة الرسمیة ل1994جویلیة 20، الصادر بتاریخ " 94/207مرسوم تنفیذي " - 2  
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هو عبارة عن مؤسسة عمومية ذو شخصية معنوية ذات :)PROMEX(ديوان اجلزائري لرتقية التجارة اخلارجية ال - ب
منه املهام  04،اليت حتدد املادة1996 أكتوبر 06املؤرخ يف 96/327مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  أنشأت،إداريطابع 

  :1كاأليتهلذا الديوان   األساسية
  .اإلداراتو املذكرات املتعلقة بسياق التجارة اخلارجية لفائدة املؤسسات و  النشراتو توزيع كل  إصدار -
  .التجارة اخلارجية وتطبيق السياسة الوطنية يف املبادالت التجاريةاملسامهة يف تطوير إسرتاتيجية ترقية   -
دف تسهيل دخول املنتجات اجلزائرية إىل األسواق اخلارجية -  رصد وحتليل األوضاع اهليكلية والظرفية لألسواق العاملية 

دة من حجمها   .والز
ف كل املتدخلني يف ميدان التجارة اخلارجية و تسيري شبكات معلومات جتارية وبنوك معطيات توضع حتت تصر  إنشاء -

  .عند االسترياد و التصدير
  .اجناز الدراسات املستقبلية والتكفل بكل األعباء اخلاصة بدراسة األسواق األجنبية -
  .تقدمي اخلدمات و املساعدات اليت توجه مستعملي التجارة اخلارجية يف ممارسة نشاطهم -
  . املماثلة اليت متثل طرفا يف التجارة اخلارجية األجنبيةالتبادل و التعاون مع اهليئات  تطوير وتقييم عالقات -
 03الصادر بتاريخ  96/93مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  أنشأت:CACIالغرفة اجلزائرية للتجارة و الصناعة -ج

لشخصية املعنوية،تت1996مارس مثل بعض مهامها حسب ،وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي جتاري،تتمتع 
  :2يف06املادة

دف  - ترقية النشاطات الصناعية و التجارية و اخلدمات و  إىلتنظيم التظاهرات االقتصادية مثل املعارض و امللتقيات اليت 
  .تطويرها

ا األجانبتزويد املستثمرين اجلزائريني و  -   .بكل املعلومات و املعطيات اليت يطلبو
دف  األعمالالقيام بكل  -   .ترقية قطاعات الصناعة و التجارة و اخلدمات وتنميتها إىلاليت 
  .األجنبيةاتفاقيات ثنائية مع الغرف التجارية  إبرامكذا   و تقدمي االقرتاحات اليت تسهل عملية التصدير -
لتبادل التجاري النزاعاتالتدخل يف حل  -   .املتعلقة 
الشركة اجلزائرية للتامني وضمان الصادرات مبوجب  سست):CAGEX(ات الشركة اجلزائرية للتأمني وضمان الصادر  -د

،وهي شركة تتشكل من مسامهات جمموعة من املؤسسات املصرفية وشركات 1996جانفي 10املؤرخ يف 06/96رقم  األمر
دف  ،والعمل على دفع املصدرين ترقية الصادرات خارج احملروقات وكذا تدعيم القدرات التصديرية الغري مستغلة إىلالتامني ،
ت اليت تقدمها والتمويل املقدم من البنوك،كما تساهم يف تقريب  األسواقعلى اقتحام  الدولية وذلك بفضل الضما

ئن و األجانباملصدرين اجلزائريني من املتعاملني  ملعلومات الضرورية عن الز بصفة دورية  األجنبية األسواق،مع تزويدهم 

                                                             
10، ص58،1996الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، عدد ،1996اكتوبر06 الصادر بتاریخ ،" 96/327مرسوم تنفیذي "-1   
11، ص1996، 16عدد، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ،1996 مارس03، الصادر بتاریخ " 96/93مرسوم تنفیذي "-2   
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جتارية خماطر :اليت تقوم الشركة بتأمينها األخطار،ومن بني يات التصدير و تفادي وقوع خسائرلغرض حتسني عمل
  .1،خماطر عدم التمويل والكوارث الطبيعيةوسياسية

املؤرخ يف  96/205هذا الصندوق مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  أنشأ:FSPEالصندوق اخلاص لرتقية الصادرات -ه
املفتوح لدى اخلزينة،ويتدخل هذا الصندوق  32/84رقم سري حساب التخصيص اخلاص  لكيفيةاحملدد  05/06/1996

دف  ألسواقاملتعلقة  األحباثلتمويل  توفري املعلومات الالزمة للمصدريني وحتسني نوعية املواد املخصصة  إىلالدولية اليت 
،حيث أصبح أشبه 1997املالية لسنة من قانون  129وقد مت توسيع جمال تدخل الصندوق مبقتضى املادة للتصدير،

،ومت تنظيمه عن طريق مرسوم وزاري 2007مبؤسسة مالية تضمن السري احلسن لعمليات التصدير عن طريق قانون املالية
لس الوطين لرتقية  إيراداتالذي يوضح  2009املعدل و املتمم لسنة  ونفقات وطرق دعم الصندوق،ومت إنشاء أيضا ا
  .2ه رئيس احلكومةالصادرات يشرف علي

من اجل الدفاع عن حقوق ومصاحل 2001جوان 10هذه اجلمعية يف  إنشاءمت :اجلمعية الوطنية للمصدرين اجلزائريني -و
مساحة للتواصل بني املصدرين،وجتميع  وإجيادالتصدير  إسرتاتيجيةوظائفها املسامهة يف تطوير  أهماملصدرين اجلزائريني،من 

  .ونشر املعلومات ذات الطابع التجاري و االقتصادي،توفري املساعدات التقنية لتطوير القدرات التصديرية للمتعاملني
ا  ، حيثقانون ترقية االستثمار إطارهذه املناطق يف  إنشاءمت :املناطق احلرة -ز سلع  نتاجيتكفل املستثمرين املقيمني 

  3.اإلنتاجمن %12ال تتعدى نسبة  أنخمصصة للتصدير كما ميكن تصريف بعض منها داخل الرتاب الوطين شريطة 
الوكالة الوطنية لرتقية التجارة اخلارجية مبوجب املرسوم  أسست: ALGEXالوكالة الوطنية لرتقية التجارة اخلارجية  -ح

  :تصرف وزارة التجارة،تتكفل ب وضعت حتت،2004جوان  12املؤرخ يف  04/174التنفيذي رقم 
  .ترقية التجارة اخلارجية وتنفيذها ميدانيا بعد املوافقة عليها من طرف السلطات املعنية إسرتاتيجيةاملشاركة يف حتديد  -
  .ترقية الصادرات خارج احملروقات لصاحل املؤسسات املصدرة آلياتتسيري  -
  .تقرير سنوي لتقييم برامج الصادرات إعداد -
  .طري مشاركة املتعاملني االقتصاديني يف خمتلف التظاهرات االقتصاديةرافقة وم -
وترقية السياسة اخلاصة للمنتجات و اخلدمات املوجهة  اإلعالممساعدة املتعاملني االقتصاديني لتطوير عملية االتصال و  -

  .للتصدير
تسمية الديوان عمومية اقتصادية منبثقة من تغيري  هي مؤسسة:SAFEXالشركة اجلزائرية للمعارض و التصدير  -ط

  :الوطين للمعارض وتتمثل مهامها يف
  .تنظيم املعارض العامة و اخلاصة ذات الطابع الويل و الوطين،اجلهوي واحمللي -
  استغالل وتطوير اهلياكل  -
  .ترقية الصادرات حنو اخلارج بكل الطرق املمكنة -

                                                             
2002، "التصدیر بكل أمان دلیل«وثیقة للشركة الجزائریة للتأمین و ضمان الصادرات،  - 1  
258، مرجع سبق ذكره، ص عجة الجیاللي -  2  
103حمشة عبد الحمید، مرجع سبق ذكره، ص  - 3  
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  . يف املسامهة يف حتديد املنتجات املصدرة من حيث النوعية والكميةتشجيع املتعاملني االقتصاديني -
مج جزائري فرنسي لدعم الصادرات خارج احملروقات -ي مج أطلقت:تصميم بر لدعم  مشرتك اجلزائر وفرنسا بر

موعات يرتكز قدرات التصدير لدى عموم ا 2008جوان  29بتاريخ  "أوبتيماي كسبورت"الصادرات خارج احملروقات 
مج مساعدة خرباء الوكالة الفرنسية التجارية اجلزائرية مع تركيز خاص  على املؤسسات الصغرية و املتوسطة،هدف هذا الرب

العاملية ،ووضع ملدة قصرية ينتهي  األسواقمنح الصادرات اجلزائرية مكانة الئقة عرب  إىللدعم املؤسسات املتواجدة يف اخلارج 
هيل   2010ديسمرب30يف  مج إطارمؤسسة صغرية ومتوسطة للتصدير يف  44حيث مت    .1هذا الرب

  2014-1990للفرتة املمتدة من اجلزائرية  الصادراتتطور : املبحث الثاين
تنمية الصادرات  إسرتاتيجيةاليت مست قطاع التجارة اخلارجية منذ التسعينات وبغية الوقوف على نتائج  اإلصالحات إطاريف 

،ومن 2000 إىل 1990لتطور الصادرات للفرتة املمتدة من  إحصائيةاليت اتبعتها اجلزائر وجب القيام بدراسة 
  . 2014اىل2001

  ميناء مستغامنالتعريف مبؤسسة :املطلب األول
خلصوص تنشيط التجارة اخلارجية فهي بذلك تزيد من القدرة التنافسية  وانئاملتلعب  دورا رئيسيا يف تنمية اقتصاد دولة،و

الصادرات الدولة،كما    .تشجع على قيام بعض الصناعات أ
رخيية عن ميناء مستغامن - 1   حملة 

وخروبة،استخدمه القراصنة القتسام الغنائم،لذا مسي ميناء مستغامن عبارة عن خليج صخري ميتد بني الرأس البحري لصالمندر 
  ".مرسى الغنائم"ب 1833قبل 

  .1881مرت حبلول سنة 325مرت ليصل امتداده إىل 80انشىء أول رصيف للميناء بطول 1848يف سنة  -
يئة ضخمة بني  -   .انتهت مبيالد أول حوض للميناء 1904و1890تلت أعمال 
اية 430 احلوض الثاين برصيف طوله إنشاء ، مت1941نوبية الغربية سنة اجل األمواجبعد بناء كاسرة  - مرت بني 

  .1959وبداية 1955
من البنية التحتية اخلاصة  أساسيايشكل اليوم جزء  أصبحومنذ ذلك مت تطوير امليناء مبا يتماشى مع متطلبات املنطقة،حيث 

لنسبة للعديد من الصناعا لنقل يف املنطقة ،يقدم امليناء نوعني من ت الكربى اليت تشارك يف التجارة الدوليةوهو ضروري 
  على تسيريه مؤسسة ميناء مستغامن وتشرف)ت جتارية،خدمات الصيد البحريماخدا(اخلدمات

  ميناء مستغامنتعريف مؤسسة  - 2
مبقتضى املرسوم التنفيذي النظام املينائي اجلزائري  إصالح إطاريف  أنشأت،أسهمهي مؤسسة عمومية اقتصادية،شركة ذات 

  .19822اوت 14املؤرخ يف 287-82رقم 
  :يلي دورها مربوط مبا أصبح

                                                             
ملتقى دولي، جامعة حسیبة بن بوعلي،  "المؤسسات االقتصادیة الجزائریة وإشكالیة التصدیر خارج المحروقات" نوري منیر،لجلط إبراھیم -1

17، ص2004الشلف،   
.1982اوت14،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة،المؤرخ في 287-82المرسوم التنفیذي رقم  - 2  
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  .تسيري أمالك الدولة املينائية و اإلنشاءات اخلاصة واستغالل وتنمية امليناء -
  .واإلرساء ، القطراحتكار خدمات الشحن و التفريغ -

راس ماهلا  أسهمشركة ذات  إىلمت حتويلها مبوجب عقد موثق من شركة عمومية ذات طابع اجتماعي  1989فيفري  29يف 
ختضع  88B.01،حتمل السجل التجاري رقم "املوانئ"دج حتت احليازة الكاملة لشركة تسيري مسامهة الدولة 25000000

 1988جانفي 12الصادر بتاريخ  04-88و03-88و01-88القانون  ألحكامللقانون التجاري و املدين طبقا 
واملرسوم 1988جانفي 12الصادر بتاريخ  101-88املتضمن النصوص التنظيمية الستقاللية املؤسسات،وطبقا للمرسوم 

،كلفت مؤسسة ميناء مستغامن 19881سبتمرب28الصادر ب177- 88و املرسوم 1988ماي 16الصادر ب119- 88
  :ملهام التالية

  .طوير ميناء مستغامناستثمار وت -
  .املينائية اإلنشاءاتو  اآلالتاستغالل  -
يئة وحتديث للبىن املينائية الفوقية أعمالاجناز  -   .صيانة و 
لتعاون مع الشركاء  إعداد - يئة للبىن التحتية    .اآلخرينبرامج بناء وصيانة و
  .مباشرة عمليات الشحن و التفريغ املينائية -
  .وغريها اإلرساءالقطر،القيادة،مزاولة عمليات  -
  .القيام بكل العمليات التجارية،املالية،الصناعية والعقارية ذات الصلة املباشرة أو غري املباشرة مبوضوع مؤسسة مستغامن -
  مميزات وخصائص ميناء مستغامن - 3
  .موقع جيو اسرتاتيجي هام -
  .والية12وفرة طرق مواصالت حنو منطقة خلفية تتألف من  -
قالت الزفت - قالت احلبوب،السكر،اخلمور،و   .حمطات رسو متخصصة ملعاجلة 
  .قدرات ختزين مغطاة وغري مغطاة -
  .محاية جيدة للبضائع  -
  .تنويع طرق تسليم البضائع -
  .بنية فوقية وجتهيزات وفق طموح املتعاملني االقتصاديني -
  .إطارات و عمال مهيؤون على عمليات الشحن و التفريغ -
م 7سا و24/سا24ساعات عمل متواصلة  - م7/ا   .ا
  :نشاطات امليناء - 4

املقدمة للمتعاملني  التسهيالتيعرف ميناء مستغامن منذ سنوات نشاط حركي جتاري كبري خاصة بعد 
مليناء انه سجل ارتفاع يف حركة البضائع بنسبة)املستوردين،املصدرين(االقتصاديني  أي %26 ،وقد ذكرت لنا مصادر مطلعة 

                                                             
، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة177-88و 119-88المرسوم التنفیذي  - 1  
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،حيث مت قادمة من بعض القارات اإلحجامخرة من خمتلف 500،ورسو أكثر من 2013الف طن يف سنة248يعادل  ما
بيب،سيارات   .استرياد مواد بناء من امسنت،حديد وأ

فرق،ويذكر انه مت حتويل حركة 3مركبة يف اليوم بتسخري 800و600ومن بني اإلحصائيات جند امليناء يقوم بتفريغ مابني 
هلدف ختفيف الضغط على ميناء 2009جوان 26السيارات حنو ميناء مستغامن يف أعقاب جملس وزاري مشرتك عقد يف 

طن من البطاطا من طرف ثالثة متعاملني اقتصاديني 300 2013اجلزائر يف جمال حركة النقل البحري،كما مت تصدير سنة 
  .حسب ما علم لدى مصلحة التجارة للميناء

  :املستقبلية للميناء املشاريع - 5
  :تتمثل يفهناك جمموعة من املشاريع املستقبلية 

  مشروع إنشاء احلوض الثالث 1- 5
تنمية امليناء  أصبحتللتبادل التجاري من جهة أخرى، من اجل مواجهة معوقات امليناء من جهة ونظرا للنمو املتسارع

احلوض الثالث واقعا حتميا ملواجهة العجز املتوقع للقدرات املينائية يف املستقبل،حيث يسمح هذا املشروع  نشاءوتطويره 
  :مبايلي

  .الف طن سنو900من  أكثر:جتارة البضائع املختلفة -
ت -   .سنوالف حاوية 400حوايل :جتارة احلاو
  .الف وحدة سنو600:جتارة الوحدات املتحركة  -
  .حطة حبرية للمسافرين إنشاء أعقابنقل عدد مهم من املسافرين يف : نقل املسافرين -
  مشروع حمطة حبرية 2- 5

لقاءات أصبح إنشاء حمطة حبرية للمسافرين من أهم انشغاالت امليناء و كذا السلطات احمللية و املركزية،حيث أجريت عدة 
 إىلاول دراسة للمشروع من طرف خمترب الدراسات البحرية واليت خلصت 2004يف  أجنزتودراسات تناولت هذا املوضوع،

  .عدة شركات بفتح خطوط حبرية بني ميناء مستغامن و جنوب اسبانيا وفرنسا أبدتجتسيد فكرة احملطة البحرية،كما  إمكانية
  :املواد اخلطرية يسمح مبعاجلةهو مركز لعبور :مشروع مرأب احلريق 3- 5
  .املواد السائلة القابلة لاللتهاب -
  .املواد الصلبة القابلة لاللتهاب -
  .املواد احملرقة -
  .املواد السامة -
  ).اآلكلة(املواد املذيبة -
  .مواد خطرية أخرى -
  :)télésurveillance VTMIS(املراقبة عن بعد 4- 5
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مني احلركة البحرية كما يساعد على تبادل املعلومات الرقمية ومحاية مداخل امليناء و  هو وضع نظام متكامل ملراقبة و
  .املنشات و املناطق احلساسة عن طريق مراقبتها عن بعد

لطريق السيار شرق غرب 5- 5   الربط 
لطريق السيار شرق العمومية دراسة تقنية تتضمن مشروع اجناز خط لر  األشغالمديرية  أعدت بط ميناء مستغامن التجاري 

  .مليار دج24قدرها به بتكلفة مالية  األشغالانطلقت  2010غرب،مت تسجيله يف سنة 
ومن شان هذا املشروع الضخم تفعيل النشاط التجاري و االقتصادي مليناء مستغامن وتسريع احلركة املرورية و الشحن للبضائع 

ت األخرى   .إىل الوال

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 اهليكل التنظيمي العام ملؤسسة ميناء مستغامن - 6
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  املوارد البشرية ملؤسسة ميناء مستغامن مصلحة: املصدر

 )2014اىل1990(تطور قيمة الصادرات للفرتة:الثاين املطلب
هذا التحسن خالل  إبراز،يظهر ذلك من خالل 2014اىل غاية 1990تطور ملحوظا من سنةزائرية اجلشهدت الصادرات 

  . 2014-2001الثانية من  أما،2000-1990من  األوىلمرحلتني،
  )2000- 1990(املرحلة األوىل  1- 2

  :هو موضح يف اجلدول األيت ، كما%97تشكلت الصادرات اإلمجالية خالل هذه املرحلة من احملروقات حيث فاقت نسبة 
  مليون دوالر:الوحدة  2000-1990يوضح تطور الصادرات يف الفرتة :)03- 03( رقم جدول

  اإلمجاليةالصادرات   الصادرات غري النفطية  النفطية الصادرات  السنوات
  %النسبة  القيمة  %النسبة  القيمة %النسبة  القيمة

1990  10934  %96.73 369  %3.27  11303  100%  
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1991  11850  %97.93  250  %2.07  12100  100%  
1992  10516  %97.04  321  %2.96  10837  100%  
1993  9374  %92.88  480.03  %7.12  10093  100%  
1994  8144  %96.48  297.42  %3.52  8441.42  100%  
1995  9008  %96.21  355  %3.79  9363  100%  
1996  10303.27  %92.92  784.79  %7.08  11088.06  100%  
1997  13100.8  %97.11  398.98  %2.89  13490.78  100%  
1998 9360.41  %96.94  294.99  %3.06  9655.4  100%  
1999  10924.5  %96.83  357.2  %3.17  11281.7  100%  
2000  18947  %96.82  623  %3.18  19570  100%  

 2000اىل1990إحصائيات التجارة اخلارجية لفرتة : املصدر

  01/12/2015:اإلطالعريخ 

www.douane.gov.dz 

أن الصادرات اجلزائرية تتشكل يف اغلب السنوات من احملروقات،حيث  )03-03(إن املالحظ يف إحصائيات اجلدول رقم 
 %4،أما الصادرات األخرى خارج احملروقات فتبقى ضئيلة فهي مل تتعدى %98 و%93 تسجل نسب عالية ترتاوح بني

،وهذا ما روسيا يف إطار تسديد الديون إىلكانت موجهة خصوصا   %7حيث جتاوزت 1996و1993نيت ستثناء س
  :يوضحه الشكل التايل

  

 
2000-1990يبني تطور الصادرات خالل الفرتة : )01 - 03(شكل رقم  

 القيم

 

 

 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

ص،ن

غ،ن.ص



 )2014- 1990(الصادرات على النمو االقتصادي يف اجلزائر ثري:الفصل الثالث
 

 
54 

 

 

  السنوات

  صادرات نفطية: ن.ص

 صادرات غري نفطية:ن.غ.ص

مج ستعمال 03اجلدول رقم  إحصائياتعلى  االطالب بناء إعدادمن : املصدر  اكسل بر

  )2014- 2001(املرحلة الثانية 2- 2
درا،  املرحلةيف هذه  هودات إال أنحققت الصادرات ارتفاعا متزايدا من سنة إىل أخرى،ومل تعرف االخنفاض إىل  ه رغم ا

كما يبينه   %04تتجاوز الصادرات غري النفطية معدل فانه مل لتنمية الصادرات، يف اجلزائر املبذولة من قبل احلكومات املتعاقبة
  :اجلدول التايل

  

  

  

  

  

    )مليون دوالر:الوحدة (2014إىل  2001يبني تطور الصادرات من  )04- 03 (رقمجدول 
  الصادرات اإلمجالية  الصادرات غري النفطية  الصادرات النفطية  السنوات

  %النسبة  القيمة  %النسبة  القيمة %النسبة  القيمة
2001  18484  %96.43 684  %3.57  19168  100%  
2002  18820  %96.25  734  %3.75  19554  100%  
2003  23800  %97.29  664  %2.71  24464  100%  
2004  30980  %97.52  788  %2.48  31768  100%  
2005  44989  %97.80  1012  %2.20  46001  100%  
2006  53433  %97.84  1180  %2.16  54613  100%  
2007  58206  %97.79  1312  %2.21  59518  100%  
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2008  79298  %97.61  1940  %2.39  81238  100%  
2009 44124  %97.63  1070  %2.27  45194  100%  
2010  45530  %97.76  1040  %2.24  46570  100%  
2011  71660  %98.31  1230  %1.69  28907 100%  
2012 70580  %98.39 1150  %1.61 71730  100% 
2013 63330  %98.29 1100  %1.71 64430  100% 
2014 61146  %96.82 1810  %3.18 62956  100% 

  2014إىل2000إحصائيات التجارة اخلارجية لفرتة : املصدر

www.douane.gov.dz  

  01/12/2015 اإلطالعريخ 

الزالت مشكلة  2014 إىل 2001الصادرات اجلزائرية خالل الفرتة  أننالحظ  )04-03(بعد استقراء نتائج اجلدول رقم
تتعدى  يف حني تبقى الصادرات خارج احملروقات تسجل نسب ضئيلة ال % 98من الصادرات النفطية،حيث بلغت نسبة 

االدولية،وعدم قدرة  األسواقضعف تواجد املؤسسات الوطنية يف  إىل،وهذا راجع 4% على املنافسة مع املنتجات  منتجا
تطور ،والرسم البياين التايل يبني حصيلة األوريبرية من بعض الدول على غرار االحتاد القيود التجا إىلافة إض،األجنبية

  . 2014اىل2001النفطية وغري النفطية للجزائر خالل الفرتة  الصادرات

  

  
 
  

  القيم  2014اىل 2001رسم بياين يبني تطور الصادرات اجلزائرية للفرتة : )02-3(شكل رقم 
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  السنوات

  صادرات نفطية:ن.ص

  غري نفطيةصادرات :ن.غ.ص

مج اكسل )04- 03( من إعداد الطالب بناءا على اجلدول رقم:املصدر   ستعمال بر

 %3الصادرات غري النفطية نسبة مسامهتها يف الصادرات اجلزائرية ال تتعدى  أن )04-03(يالحظ من خالل الرسم البياين
السنة  هذهانه بعد  إال 2002سنة  % 3,75،مث تطورت لتصل2001مليون دوالر سنة 684،حيث سجلت قيمة 

البرتول  أسعار،وهذا بسبب ارتفاع 2011سنة  %98يف االخنفاض،عكس الصادرات النفطية اليت وصلت نسبة  بدأت
بسبب بداية اخنفاض أسعاره وقلة  2014،لتعود اخنفاض صادرات البرتول يف سنة  2013اىل 2003خالل الفرتة من 

  . الطلب عليه يف األسواق العاملية
 2014-1990التوزيع اجلغرايف للصادرات خالل الفرتة : الثالثاملطلب 

االعتماد على دولة واحدة ترتبط اجلزائر مع العامل اخلارجي وفق معامالت ذات طابع اقتصادي،اهلدف من ذلك معرفة مدى 
أو تكتل اقتصادي واحد يف تسويق املنتجات اجلزائرية حنو األسواق األجنبية،وتكمن الفائدة التسويقية من دراسة التوزيع 

  .اجلغرايف للصادرات هو إجراء التصنيف املبدئي للدول اليت تشكل فرص سوقية من حيث التقارب اجلغرايف و الثقايف
تستفيد بذلك من وفرات يف تكاليف املواد املصدرة  دول قريبة إىلميكن للمؤسسات اجلزائرية من التصدير  فالتقارب اجلغرايف

  .مما يرفع من تنافسيتها
يدفع  أمر ، فهواخل..الشرائي ، األذواق، السلوكاالستهالكية ، اللغة، العاداتالتقارب الثقايف فهو يتعلق بوحدة الدين أما

ا عوض اللجوء  إىلاملؤسسات اجلزائرية  التكييف احمللي الذي حيد من فاعلية املؤسسات خاصة الصغرية و  إىلتنميط منتجا
ا على حسب احتياج وطلب كل سوق   .املتوسطة منها يف تكييف منتجا
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لتصدير سنتطرق    .ئرالدول اليت تستورد من اجلزا أهم إىلولدراسة التوزيع اجلغرايف للتجارة اخلارجية يف شقه املتعلق 

  2014أهم الدول املتعاملة مع اجلزائر لسنة  1- 3
  يظهر من خالل اجلدول التايل 2014التصدير لسنة  إطارالدول اليت تتعامل مع اجلزائر يف  أهم

  الوحدة مليون دوالر            2014يبني العمالء الرئيسيني لدى اجلزائر سنة :)05- 03(جدول رقم 
 النسبة  القيمة  البلدان
  %15,43  9713  اسبانيا
  %13,29  8369  ايطاليا
  %8,71  5482  بريطانيا
  %10,71  6744  فرنسا

ت املتحدة األمريكية   %7,45  4691  الوال
  %8,07  5080  هولندا
  %2,46  1547  كندا
  %4,30  2709  برازيل

  %4,61  2905  تركيا
  %2,89  1817  الصني
  %3,42  2155  بلجيكا

  %2,52  1584  تونس
  %2,60  1635  برتغال
  %2,19  1381  املغرب
ن   %2  1257  اليا

  01/12/2015ريخ اإلطالع  ONSلإلحصائياتالديوان الوطين : املصدر

  

  

  الوحدة مليون دوالر    2014لسنة يف جمال الصادرات متثيل بياين للشركاء:)03- 03(شكل رقم 
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مج اكسل )05- 03(من إعداد الطالب بناءا على اجلدول رقم:املصدر   ستعمال بر

اكرب متعامل جتاري للجزائر  أننالحظ  )03-03(رقمالبياين و الشكل  )05-03(من خالل معطيات كل من اجلدول رقم
الصادرات،مث تليها ايطاليا  إمجايلمليون دوالر من  9713قيمته  صدرت هلا ما إذيف جمال التصدير هي اسبانيا،

يف املرتبة الرابعة جند   أما،األوريباالحتاد  أمهية أكثريوضح  مليون دوالر،هذا ما 6744مليون دوالر،مث فرنسا ب8369ب
ت املتحدة  ا 2014قي الصادرات لسنة  أما،األمريكيةكل من بريطانيا وهولندا على التوايل مث تليهم الوال تتوزع  فإ

قي الدول مثل كندا ب بنسب   اخل....2155مليون دوالر،بلجيكاب1584مليون دوالر،تونس ب 1547متفاوتة على 

  

  

  

  

  

  

  

 

  )2014-1990(التوزيع اإلقليمي للصادرات اجلزائرية خالل الفرتة2- 3
  :سنتطرق من خالل اجلدولني املبينني أسفله إىل توزيع الصادرات اجلزائرية حسب األقاليم كالتايل
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  مليون دوالر:2014-1990للصادرات خالل الفرتة اإلقليمييبني التوزيع  )06- 03(رقم ولجد
  البيان    

  السنوات
    أمريكا اجلنوبية  قي دول أور  اقتصاد ة التعاونظممن  االحتاد األوريب

  %النسبة  القيمة  %النسبة  القيمة  %النسبة  القيمة  %النسبة  القيمة
1990  7543  66.73  2733  24.17  311  2.75  231  2.04  
1991  8656  71.54  2593  21.43  214  1.77  286  2.36  
1992  7890  72.80  1942  17.92  220  2.03  377  3.48  
1993  6956  68.93  1932  19.14  240  2.38  520  5.15  
1994  5734  68.75  1867  22.38  140  1.67  226  2.70  
1995  6638  64.82  2521  24.62  325  3.17  299  2.92  
1996  8059  60.25  3376  25.24  740  5.53  734  5.48  
1997  8663  62.37  3702  26.65  150  1.08  897  6.45  
1998  6643  65.04  2538  24.85  109  1.06  726  7.10  
1999  8058  64.35  3095  24.71  78  0.62  1003  7.21  
2000  13792  62.60  5825  26.44  181  0.82  1672  7.59  
2001  12344  64.52  4549  23.77  87  0.45  1037  5.42  
2002  12100  64.27  4602  24.44  130  0.69  951  5.05  
2003  14503  58.92  7631  31  123  0.50  1220  4.95  
2004  7396  54.22  11054  34.45  91  0.28  1902  5.92  
2005  25593  55.56  14963  32.48  15  0.03  3124  6.78  
2006  28750  52.64  20546  37.62  7  0.01  2398  4.39  
2007  29027  48.77  22785  38.28  21  0.03  2326  3.90  
2008  41268  52.04  28608  36.08  10  0.01  2874  3.62  
2009  23186  51.30  15326  33.91  7  0.02  1841  4.07  
2010  28009  49.09  20278  35.54  10  0.02  2620  4.59  
2011  37307  50.77  24059  32.74  102  0.014  4270  5.81  
2012  39797  55.38  20029  27.87  36  0.05  4228  5.88  
2013  42773  64.89  12202  18.51  51  0.08  2965  4.50  
2014  40520  64.36  10482  16.65  49  0.08  3005  4.77  

 )01/04/2016ريخ اإلطالع (من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات التجارة اخلارجية:املصدر
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  البيان    
  

  السنوات

بلدان املغرب   البلدان العربية   أسيا
  العريب

    إفريقياقي دول 

  %النسبة  القيمة  %النسبة  القيمة %النسبة  القيمة  %النسبة  القيمة
1990  185  1.63  29  0.25  265  2.34  7  0.06  
1991  108  0.89  33  0.27  192  1.58  18  0.15  
1992  168  1.55  2  0.01  227  2.09  12  0.11  
1993  245  2.43  15  0.15  172  1.70  11  0.11  
1994  118  1.41  7  0.08  231  2.77  17  0.20  
1995  195  1.90  18  0.17  226  2.20  18  0.17  
1996  186  1.4  16  0.12  251  1.87  13  0.09  
1997  227  1.63  21  0.15  215  1.54  14  0.10  
1998  34  0.33  22  0.21  136  1.33  5  0.05  
1999  145  1.15  80  0.63  127  1.01  36  0.28  
2000  210  0.95  55  0.25  254  1.15  42  0.19  
2001  476  2.48  315  1.64  275  1.43  26  0.13  
2002  456  2.42  248  1.31  250  1.32  50  0.26  
2003  507  2.06  315  1.28  260  1.05  13  0.05  
2004  686  2.13  521  1.62  407  1.26  26  0.08  
2005  1218  2.64  621  1.34  418  0.9  49  0.10  
2006  1792  3.28  591  1.08  515  0.94  14  0.02  
2007  3162  5.31  746  1.25  695  1.16  701  1.18  
2008  3764  4.75  793  1  1616  2.04  365  0.16  
2009  3320  7.35  564  1.25  857  1.90  93  0.21  
2010  4082  7.15  694  1.22  1281  2.25  79  0.14  
2011  5168  7.03  810  1.10  1586  2.16  146  0.20  
2012  4683  6.52  958  1.33  2073  2.88  62  0.09  
2013  4241  6.43  869  1.32  2749  4.17  67  0.10  
2014  4851  7.71  721  1.15  3248  5.16  80  0.13  

 )01/04/2016ريخ اإلطالع (التجارة اخلارجية إحصائياتالطالب بناءا على  إعدادمن :املصدر
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  ما يبينه الشكل التايل ، هذااألقاليم اجلغرافية خيتلف من منطقة إىل أخرى
 )2014- 1990(لصادرات اجلزائر خالل الفرتة اإلقليميالتوزيع :)04- 03(شكل رقم 

  
مج اكسل)07-03(و)06-03(الطالب بناءا عل اجلدول رقم إعدادمن :املصدر  ستخدام بر

منفذ  أهمومنظمة التعاون االقتصادي ميثالن  األوريبدول االحتاد  أنيتبني لنا  )04-03(من خالل الشكل البياين رقم
-1990الصادرات خالل الفرتة  إمجايلعلى التوايل من  %27.57و%59.43بنسبة  ، وذلكللصادرات اجلزائرية

  %72.80ب 1992 سنة األوريباالحتاد  إىلنسبة للصادرات املوجهة  أعلىسجلت  ، وقد2014
نسبة  أعلىخيص دول منظمة التعاون االقتصادي فقد سجلت  ما يف ، و%48.77ب 2007نسبة سجلت سنة  ادينأما 

 إىل، ويرجع سبب ارتفاع نسبة الصادرات %17.92ب1992نسبة كانت سنة  أدىن،يف حني %38.28ب2007سنة 
ومن  عالقات جتارية يف ظروف حسنة قامةالقرب اجلغرايف،حيث مسح  إىلومنظمة التعاون االقتصادي  األوريبدول االحتاد 

 األقاليم استيعاباألطراف،بينما درجة اتفاقيات ثنائية ومتعددة  إطارارتباط اجلزائر مع هذه الدول يف  أخرىهة ج
قي الدول أسيااجلنوبية، أمريكا،األوربيةقي الدول (األخرى مل تتجاوز ) اإلفريقية،البلدان العربية،دول املغرب العريب،

الصادرات رغم سلسلة االتفاقيات الثنائية و  إمجايلمن %4اليت مل تتجاوز  اإلفريقيةالسيما الدول العربية و الدول %10نسبة
اجلزائر مع هذه الدول من جهة والقرب اجلغرايف و القواسم املشرتكة اليت جتمع هذه البلدان من  أبرمتهااليت  األطرافاملتعددة 

ملصدرة من هذه الدول،احلواجز اجلمركية القائمة خاصة عدة عوامل تتمثل يف تشابه املنتجات ا إىل،والسبب يرجع أخرىجهة 
 أسواق إىل األوربيةالتسهيالت املغرية اليت تقدمها الدول  إىلدول املغرب العريب اليت حتد من قيام املبادالت التجارية،ضف 

  .هذه البلدان

مليون 55حيث انتقلت من  2014اىل 2000البلدان العربية تطورا ملحوظا خالل الفرتة  إىلعرفت الصادرات اجلزائرية 
جهود الدول العربية يف  إىل،ويعود ذلك 2012سنة  أمريكيمليون دوالر 958الصادرات اىل إمجايلمن 2000دوالر سنة 

حيث  1999اىل 1990 قهقرا خاللتطوير التجارة العربية البينية،بينما عرفت الصادرات جتاه بلدان املغرب العريب ت

59,43%
27,57%

1,01% 4,88%
3,30%

0,81% 2,83% 0,17%
االتحاد األوربي

منظمة التعاون االقتصادي

باقي دول اوربا

أمریكا الجنوبیة

أسیا

البلدان العربیة

بلدان المغرب العربي

باقي بلدان إفریقیا
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وذلك بسبب احلواجز اجلمركية 1999مليون دوالر سنة 127اىل1990مليون دوالر سنة 265اخنفضت من 
مليون  3245اىل 2000مليون دوالر سنة254حيث انتقلت من2014اىل 2000املفروضة،لتعاود االرتفاع خالل الفرتة 

ا إالالصادرات، إمجايلمن  2014دوالر سنة   إمكانياتتبقى بعيدة عن طموحات دول املغرب العريب نظرا ملا حتتويه من  أ
فنسبتها تبقى متدنية جدا  إفريقياقي دول  إىلالصادرات اجلزائرية  أمااحتاد املغرب العريب، إطارلتطوير مبادلتها التجارية يف 

  .الصادرات إمجايلمن %1.18ميثل  وهو مامليون دوالر 701ب 2007 قيمة هلا سنة أعلىحيث عرفت 
الصادرات  إمجايلمن % 4.88اجلنوبية يف املرتبة الثالثة من حيث نفاذ الصادرات اجلزائرية مسجلة نسبة  أمريكادول  يت

قيمة سجلت سنة  أدىنمليون دوالر،بينما 3124ب2005قيمة هلا سنة  أعلىحيث بلغت 2014اىل1990خالل الفرتة 
  .مليون دوالر231ب1990

ا آسيالدول  لنسبة أما منتقلة من  2014-1990يت يف املرتبة الرابعة حيث عرفت منو ملحوظا خالل الفرتة  فإ
دة الطلب اآلسيوي على  2014مليون دوالر سنة 4851اىل 1990مليون دوالر أمريكي سنة 185 وهذا بسبب ز

  .املنتجات البرتولية
  حتليل اثر الصادرات على النمو االقتصادي:الثالث املبحث

عتباره احد  اإلمجايللناتج احمللي وكذا  والنمو االقتصادي سنحاول يف هذا املبحث دراسة وحتليل العالقة بني الصادرات
دة مسامهة الصادرات يف الناتج احمللي  أناملقاييس اليت تعرب عن النمو االقتصادي،حيث  أهم مرتبط بصورة وثيقة  اإلمجايلز

إلضافة إىل معرفة درجة انفتاح االقتصاد الوطينمبدى جناعة السياسات املوجهة لرتقيتها وتنويعها ،.  
  )2014-1990(خالل الفرتة  أثر الصادرات على النمو االقتصادي: األولاملطلب 

  . اإلمجايلمسامهتها يف الناتج احمللي  ، ومدىذكورةيف هذا املطلب نركز على عالقة الصادرات مبعدل النمو خالل الفرتة امل
  )2014- 1990(للفرتة  مبعدل النموعالقة الصادرات  - 1

  :معدل النمو من خالل تطبيق املعادلة التاليةمن خالل اجلدول التايل ميكننا معرفة العالقة بني الصادرات و 
  100*صادرات سنة األساس )/السابقةسنة الصادرات  -احلاليةصادرات السنة ( =معدل النمو

  

  

 

 

  

  )%(الوحدة) 2014-1990(يبني معدل النمو السنوي للصادرات )08- 03(رقم جدول
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  )04- 03(و)03- 03(من إعداد الطالب بناءا على اجلدول رقم: املصدر

ت املدرجة يف اجلدول رقم واليت تبني نسبة منو الصادرات للفرتة حتت الدراسة،يتضح أن قيمة الصادرات  )08-3(من البيا
اضطرا يف  1994-1993-1992اجلزائرية يغلب عليها طابع التذبذب من سنة إىل أخرى،حيث شهدت األعوام 

ا االقتصاد اجلزائري أي الفرتة اليت تعاقدت مع ها اجلزائر مع صندوق النقد الدويل أدائها وهذا راجع املرحلة الصعبة اليت مر 
بداية التحرير اجلزئي للتجارة اخلارجية،يف حني بدأ منو الصادرات يف حتسن مستمر بداية من  أخرىمن جهة،ومن جهة 

ا إىل غاية وهي مرحلة التحرير الكلي 1999 س   2009،ليعاود االخنفاض يف سنة 2008ليبقى يسجل نسب منو ال 
سجلت  2011اليت أدت إىل قلة الطلب العاملي على البرتول،ويف سنة ) أزمة الرهن العقاري(العاملية  بسب األزمة املالية

يرتاجع منو الصادرات وهذا بسبب الظروف  2012من سنة وابتدءا،% 36.11الصادرات نسبة منو عالية قدرت ب
  .االقتصادية الدولية

لناتج احمللي  - 2   )2014- 1990(للفرتة اإلمجايلعالقة الصادرات 
يعترب الناتج احمللي اإلمجايل أحد الطرق لقياس حجم اقتصاد دولة ما،فهو حيسب قيمة السلع و اخلدمات املنتجة من املوارد 

لتايل يعترب    أحسن مؤشر لقياس النمو االقتصادياملوجودة حمليا خالل فرتة زمنية،و

 %الوحدة  PIB اإلمجايليف الناتج احمللي  مجاليةاإليبني نسبة مسامهة الصادرات :)09-03(جدول رقم -

 معدل منو الصادرات  الصادرات  السنوات
% 

معدل منو   الصادرات  السنوات
  % الصادرات

1990  11303  %33.69  2003  24464  2%  
1991  12100  %6.59  2004  31768  23%  
1992  10837  -11.64%  2005  46001  30.94%  
1993  10093  -7.37%  2006  54613  15.77%  
1994  8441.42  -19.56%  2007  59518  8.24%  
1995  9363  9.84%  2008  81238  26.74%  
1996  11088.06  15.56%  2009  45194  -79.75%  
1997  13490.78  17.81% 2010  46570  2.95%  
1998  9655.4  -39.72%  2011  28907  36.11%  
1999  11281.7  14.41%  2012  71730  -1.62%  
2000  19570  42.35% 2013  64430  -11.33%  
2001  19168  -2.09%  2014  62956  -2.34%  
2002  19554  1.97%  2015  37787    
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نسبة الصادرات إىل الناتج   السنوات
  احمللي اإلمجايل

نسبة الصادرات إىل الناتج   السنوات
  احمللي اإلمجايل

1990  %25.86  2003  40.35%  
1991  31.03%  2004  42.34%  
1992  27.10%  2005  44.58%  
1993  23.83%  2006  46.67%  
1994  %25.43  2007  44.56%  
1995  28.58%  2008  46.38%  
1996  32.82%  2009  32.39%  
1997  33.66%  2010  35.39%  
1998  24.09%  2011  37.10%  
1999  29.75%  2012  35.17%  
2000  44.80%  2013  30.19%  
2001  %39.11  2014  28.45%  
2002  %37.13      
      

2016 /01/04الديوان الوطين لإلحصائيات : املصدر   01/04/2016:ريخ اإلطالع 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

     الناتج احمللي منويبني العالقة بني منو الصادرات و )10- 03(رقم جدول 
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  )09- 03)(08-03(عداد الطالب بناءا على اجلدولمن إ: املصدر

كون   أساسية إىلمل اخلارجي وهذا راجع بصورة ااالقتصاد اجلزائري منفتح على الع أنبصورة عامة  )09-03(يبني اجلدول 
وادىن نسبة سنة 2006سنة  %46.67،حيث وصلت  اإلمجايلالصادرات تشكل نسبة متزايدة من الناتج احمللي 

،كما ميكننا أن خنلص أن مثة عالقة موجبة قوية جدا بني منو الصادرات ومنو الناتج احمللي 23.83%ب1993
  ) .10-03(اإلمجايل،يظهر ذلك من خالل اجلدول رقم

يلي الرسم البياين الذي  ومعناه انه إذا زادت الصادرات اإلمجالية فان الناتج احمللي اإلمجايل سيزيد والعكس صحيح، ويف ما
  .اإلمجايل يوضح العالقة بني منو الصادرات ومنو الناتج احمللي

  

  

  

معدل منو   السنوات
  % الصادرات

العالقة بني منو 
الناتج  ومنو الصادرات

 % احمللي اإلمجايل

معدل منو   السنوات
  % الصادرات

العالقة بني منو 
ومنو  الصادرات

الناتج احمللي 
   % اإلمجايل

1990  %33.69  6.22%  2003  2%  3.22%  
1991  %6.59  5.17%  2004  23%  1.99%  
1992  -11.64%  -3.93%  2005  30.94%  2.24%  
1993  -7.37%  -3.23%  2006  15.77%  2.09%  
1994  -19.56%  1.6%  2007  8.24%  -2.11%  
1995  9.84%  3.15%  2008  26.74%  1.82%  
1996  15.56%  4.24%  2009  -79.75%  -13.99%  
1997  17.81%  0.84% 2010  2.95%  3%  
1998  -39.72%  -9.57%  2011  36.11%  1.71%  
1999  14.41%  5.66%  2012  -1.62%  -1.93%  
2000  42.35%  15.05% 2013  -11.33%  -4.98  
2001  -2.09%  -5.69%  2014  -2.34%  -1.74%  
2002  1.97%  -1.98%        
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  :يبني عالقة منو الصادرات بنمو الناتج احمللي اإلمجايل)05- 03(شكل رقم

 

مج اكسل) 10- 03(من إعداد الطالب بناءا على اجلدول:املصدر   ستعمال بر

 )PIB(اإلمجايليبني العالقة بني الصادرات و الناتج احمللي :)05- 03(شكل رقم 

  
مج اكسل) 09- 03(د الطالب بناءا على اجلدول رقممن إعدا:املصدر   ستعمال بر

من خالل هذا البيان نستنتج أن الصادرات تلعب دورا مهما يف النشاط االقتصاد الوطين،إذ بلغ متوسط إسهامها يف الناتج 
،حيث سجل أعلى نسبة 2014اىل1990خالل الفرتة املمتدة من %34.63االمجايلاحمللي 

لدرجة  %24.09ب1998،أما أدىن نسبة سجلت سنة%46.67ب2006سنة سعار النفط  وهذا الرتباطه 
اخلدمات  صدره اإلنفاق األجنيب على السلع ومن الناتج الداخلي اخلام م %34.63هذا ما يعين أن حوايل األوىل،
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دته  ت الطلب األجنيب على املنتجات احمللية تنعكس على مستوى النشاط االقتصادي،ينتعش بز احمللية،وعليه فان اضطرا
  .وينكمش برتاجعه

يف الناتج احمللي اإلمجايل تبقى ضئيلة جدا وهي ال تساوي يف اغلب السنوات لنسبة ملسامهة الصادرات غري النفطية  أما
  :املبينة يف اجلدول التايل 2014اىل 2005مثال من 1%

  2014اىل2005من  اإلمجايليبني مسامهة الصادرات غري النفطية يف الناتج احمللي :)11- 03(جدول رقم 
 PIBنسبة املسامهة يف  السنوات

2005  0.88%  
2006  0.98%  
2007  0.98%  
2008  1.13%  
2009  0.77%  
2010  0.94%  
2011  1.01%  
2012  1%  
2013  1.03%  
2014  1.27%  

 لإلحصائياتمعطيات الديوان الوطين : املصدر

 01/03/2016 اإلطالعريخ 

  

  النفطية تنمية الصادرات غري إسرتاتيجية:املطلب الثاين
درات خارج احملروقات و االختالل اهليكلي احلاصل على مستوى الصادرات اجلزائرية ال االخنفاض املسجل يف نسبة الصا إن

لنسبة للدولة اجلزائرية،زال يشكل  مسالة تنمية  دراجلعديد من احلكومات املتعاقبة  أدىالذي  اآلمرمصدر قلق 
تالصادرات غري النفطية على رأس  عتماد  إرساؤهااملفاهيم والقواعد وجب اليت جيب حتقيقها،وهناك مجلة من  األولو

رة إحداث تنمية صناعية حقيقية وبناء إسرتاتيجية لألسواق ،وضرو صناعات متخصصة للتصدير وتفعيل دور القطاع اخلاص
  :1يلي نلخصها يف ما اجلديدة

  

                                                             

146-142،ص،مرجع سبق ذكرهساحةمصطفى بن  - 1  
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  :تنويع اإلنتاج واإلنتاج لغرض التصدير - 1
يزيد من مرونة عرض  أنفعل من شأنه  األوليةوتصدير املواد  إنتاجوالتحرر من التخصص الشديد يف  اإلنتاجتنويع  إن

ويرفع من معدالت منو الطلب  األجنيبيرتتب عليه قدر كبري من االستقرار يف حصيلتها من النقد  صادرات البالد،وهو ما
ا،ويعمل على    .التحول يف شروط التجارة ضد صاحلها إيقافعلى صادر

سة عناصر السيا أهم،احد ومن اجل ذلك تعد مسألة تنمية الصادرات من خالل التوجه حنو تنويع تركيبتها من السلع املصنعة
لدول النامية،كما  اإلمناءلتخطيط  األجلالطويلة  واعدة يف جمال  إمنائية أفاقليس من شك مثة وجود  أناالقتصادي 

لنسبة هلا خمرجا من املشاكل اليت تسبب يف ختصصها املركز يف  ذه الدول اليت تشكل    .األوليةوتصدير املواد  إنتاجالتصنيع 
يتسع ليشمل الصادرات  أنتقتصر على الصادرات السلعية ،بل ينبغي  أنسياسة تنويع الصادرات ال جيب  أن إىلويشار 

ذا الصدد تشري التوقعات  منو صادرات الدول النامية مستقبال من اخلدمات سيكون مبعدالت ميكن  أن إىلغري املنظورة،و
 إذاالواضح،خاصة  اإلمنائي ألثر اإلنتاجيلى اهليكل تسهم بنسب مقبولة يف سياسة تنويع الصادرات،مبا ينعكس ع أن

اليت  األخرىاليت تساهم يف جهود التنمية،كالتأمني،املالحة،الطريان دون غريها من اخلدمات  األنواعمت الرتكيز على تلك 
   .جزء من الفائض االقتصاديتعمل على تبديد 

  :تفعيل دور القطاع اخلاص - 2
لنظر  نوعية  إىلحيتل القطاع اخلاص مكانة يف االقتصاد،من خالل املسامهة يف تشغيل اليد العاملة وتكوين القيمة املضافة،  و

التوجه حنو اقتصاد السوق،واىل العالقات االقتصادية الدولية  إىل أدتمؤسسات هذا القطاع،واملتغريات العاملية اليت 
ت من الواجب وضع  خذ يف احلسبان هذه املتغريات وتدمج  تيجيةإسرتااجلديدة، جديدة للتنمية االقتصادية و االجتماعية 

لصعب  األمرالقطاع اخلاص يف تنفيذها بغية االستفادة من مدخراته وجتربته يف التسيري،هذا  مت القضاء على بعض  إذاليس 
  .يتوجب عليه اجنازه قطاع وماواضحة حتدد ما لل فوانينيالعراقيل اليت تعيق مسامهته الفعلية،ووضع 

يقدم فيها نتائج هامة مثل  أنوحسب الوكالة الوطنية لرتقية االستثمار،هناك بعض النشاطات اليت ميكن للقطاع اخلاص 
   .وتنويعه اإلنتاجأكثر سيتمكن هذا القطاع من رفع تشجيعات و تسهيالت هلا ت مقد ما إذاالفالحة،السياحة،النقل 

  :إحداث تنمية صناعية يف اجلزائر ضرورة - 3
لالقتصاد اجلزائري،من كونه انه ومنذ ثالث  اإلنتاجيتغري اهليكل  إىلصناعية تؤدي  إسرتاتيجيةتنبع الضرورة الداعية لوضع 

احملروقات  ،ال يزال االقتصاد اجلزائري يعتمد على قطاع اإلنتاجيةوالنوا املعلنة بغرض تنويع القاعدة  اإلمنائيعقود من العمل 
الصادرات  إمجايلمن  %97و اإلمجايلمن الناتج احمللي  %50يساهم بنسبة  إذالتكوين الثروة و الدخل، أساسيكمصدر 

لدولة  وهو ما عدم اختيار البديل الذي خيلصها من البقاء رهن تقلبات  إىليوضح اخللل الواضح يف منط التنمية،الذي دفع 
  .أسواق النفط العاملية

  
  
  :إسرتاتيجية األسواق اجلديدة لتنمية الصادرات غري النفطية - 4
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 األسواقلتنمية  إسرتاتيجيةوطنية لتنمية الصادرات خارج احملروقات هو وضع  إسرتاتيجيةمن بناء  األخراجلانب  إن
نذ تنوع ملموس م أياجلديدة،وكما هو معروف فان للجزائر أسواق حمدودة للمنتجات خارج احملروقات ومل تعرف 

،ونعتقد التوجه حنو إليهااليت ميكن للمؤسسات اجلزائرية النفاذ  األسواقحيدد  أنجيب  إسرتاتيجيةاالستقالل،لذا فان بناء 
  .1ميثل السبيل املمكن لرتقية الصادرات خارج احملروقات اإلفريقيةاملغاربية و العربية و  األسواق

  :العريب املغربسوق  -أ
 لألسواقتعترب دول املغرب العريب من الدول املفتوحة على العامل اخلارجي،خاصة موقعها اجلغرايف املناسب للنفاذ 

  .اخلارجية األسواقالتنسيق املغاريب لتكوين سوق مشرتكة ميثل الباب املهم لدخول  أن،ويعتقد األوربية
تغريات  إحداثومتكاملة بني دول املغرب العريب،يستدعي  متنوعة إنتاجيةصناعات ذات قاعدة  إلقامةوان الطريق الوحيد 

العاملية،وكذا  األسواق إىلمنتجات عالية اجلودة متكنها من النفاذ  إنتاججوهرية يف منط التخصص وتقسيم العمل،من اجل 
 إىللتايل عدم احلاجة ،واألجلاتفاقيات املدفوعات القصرية و طويلة  وإقامةتشجيع دور املقايضة التجارية بني دول االحتاد 

ت دول االحتاد أوضاعتقلبات قد تؤثر سلبا على  إىل أسعارهااستعمال العمالت الصعبة اليت تتعرض    .اقتصاد
ال اليت استعملت التجارة البينية بينهما  ويف كل ما تكتالت  إلقامةتقدم ميكن االستفادة من جتارب الدول الرائدة يف هذا ا
اية  وأحالفاقتصادية    .األمرعسكرية و سياسية يف 

  :السوق العربية - ب
التحرير الكامل حلركة  حىت مرحلة 1998جانفي  01درجيي يف تعترب منطقة التجارة احلرة العربية اليت بدأ تطبيقها بشكل ت

 أن إال،1945ة اجلامعة العربية سن سيس،من مراحل التكامل االقتصادي اليت طال انتظارها منذ 2007السلع بداية عام 
الندماج  د االهتمام   األسواقشجع الدول العربية على تطوير  اإلقليميهذا التغري يف طبيعة النظام التجاري الدويل وازد

لتتالءم مع املصاحل االقتصادية للدول العربية والعامل اخلارجي وهذا من شانه حتقيق منافع متبادلة سواء من خالل  اإلقليمية
ت احل  اإلنتاجيف ظل حرية انتقال  األمثلجم الكبري، وقوة التفاوض للمجموعة العربية يف احملافل الدولية والتخصص اقتصاد

  :وفق امليزة النسبية مبا حيقق التنافسية و العوائد املرجوة،ولتعزيز التجارة العربية البينية جيب
   .التخطيط االسرتاتيجي لتحقيق التكامل االسرتاتيجي العريب -
  .إلسراع بتطبيق نظم تسهيالت التجارة و النقل و اجلماركا -
ت االقت - مني البيئة التمكينية لتحقيق التبادل صادية وختفيض التكاليف على السلع وتعزيز القدرات التنافسية للكيا

  .التجاري
دة امل وإقامةتوفري املناخ االستثماري وحتسني البيئة التشريعية والنمطية مبا يكفل التوسع  - شروعات العربية املشرتكة وز

  .تدفقات االستثمارات البينية

                                                             
،أطروحة دكتوراه،غیر منشورة،كلیة العلوم إستراتیجیة التصدیر في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریةعماري جمعي، -1

121-117،ص2011االقتصادیة وعلوم التسییر،جامعة الحاج لخضر،باتنة،   
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اختاذ اإلجراءات وتوفري التشريعات اخلاصة خبلق املناخات اجلاذبة لتوطني رؤوس األموال العربية،مع التشديد على دور  - 
يئة البىن التحتية اليت تؤدي إىل تفعيل التجارة العربية البينية   .احلكومات يف 

  :لسوق اإلفريقيةا -ج
حلجم الضخم من العمالء  األخريةهذه  أن إذتقليدية وجماال واعدا، أسواقا اإلفريقية األسواقتعترب  ملساحة الواسعة و تتميز 

اكما   مبا هلا من عدد كبري من املستهلكني اإلفريقيةالسوق  أناملرتقبني،حيث جند  تتميز بتخفيضات مجركية تبنته الكثري  أ
  .جتسيد حتالفات متعددة مع الكثري منها إمكانيةاجلزائر هلذه السوق غري مربر خاصة مع  إمهال أن،يعتقد اإلفريقيةمن الدول 

  :دعامة قوية لالقتصاد الوطين ،حيث جيب العمل على اإلفريقية لألسواقتنمية الصادرات اجلزائرية  إسرتاتيجية إن
  .إفريقياجديدة يف  أسواقفتح  -
دف  - التصدير وهذا من خالل الوقوف على حاجات وتوقعات العمالء بكل سوق من هذه  إىلوضع خطط و برامج 

  .األسواق
 .النشاط الرئيسي ضمن أنشطة هيئات الدولة املتخصص اإلفريقية األسواقجعل  -

ت و العقبات اليت تواجه التصدير:لثاملطلب الثا   :غري النفطي يف اجلزائر التحد
ا من العملة الصعبة،ومل تكن إعلى صادرات احملروقات يف متويل  أساسيتعتمد اجلزائر بشكل  وتدابري دعم  إجراءاتحتياطا

لشكل  أحسنيف  %3ظلت ال تتعدى  إذحد ما، إىلوتشجيع الصادرات خارج احملروقات فعالة  الظروف،ومل تنطلق 
عراقيل  كاملنجزة،حيث تكشف على انه هنا واألرقاماملرجوة  األهدافختالالت بني إتدل على وجود  فاألرقاماملخطط هلا 

لشكل املرغوب فيه   :1حنو األسواق الدولية كالتايل تعرتض انطالقة الصادرات 
  ميكن تلخيصها يف:مشاكل على املستوى اجلزئي - 1
ت و  األهدافغياب سياسة حمددة  -   .األفرادوواضحة معلنة و معروفة من طرف كل الدوائر و املستو
غياب نظام قادر على  إىل إلضافةالعمل املنصوص عليها يف نظام اجلودة، إلجراءاتالتطبيق العشوائي وغري املنتظم  -

  .لتحديد االختالف اإلحصائية األساليبالقياس املبين على 
  .ال حتديد وتصميم املنتجاتاجلودة يف جم سلوب األخذعدم  -
عملي ميكن  كأسلوبو االبتكار   اإلبداعغياب التحفيز املادي واملعنوي داخل املؤسسة الذي قضى على كل فرص  -

 .املؤسسة اجلزائرية من حتضري املنتوج الذي يتالءم و متطلبات الوضع احلايل
 .كز على جانب التصديرانعدام قنوات التوزيع ذات الطابع اخلصوصي خاصة تلك اليت تر  -
حمليط االقتصادي - 2   :مشاكل مرتبطة 
ا األقلحمددة املعامل للتصدير أو على  إسرتاتيجيةغياب  - جزء ضروري لتنمية  تغطية احلاجيات احمللية والذي يفرتض ا

وتنويع الصادرات، وحتقيق تنافسية تعطي االعتبار للجانب االقتصادي و االجتماعي والتشابك والتداخل احلاصل بني 
  .األجنبيةالوطنية و  األسواق

                                                             
13- 12وصاف سعیدي، مرجع سبق ذكره، ص - 1  
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والتقليل  حاألر بسبب ارتفاع  غياب ثقافة التصدير لدى املتعاملني االقتصاديني اجلزائريني،وميلهم ملمارسة عملية االسترياد -
  .من املخاطر النامجة عن التصدير

،هذه الوضعية جتلت من أطولملدة  األجنبية األسواقانعدام اخلربة لدى املصدرين اجلزائريني اليت حتول دون متوقعهم يف  -
  .الوطين اإلنتاجيالسلبية من جراء حترير التبادالت التجارية للنظام  التأثرياتخالل االنعكاسات و 

، التغليف، ستخدام التكنولوجيا حال دون تقدمي منتجات مطابقة للمواصفات الدولية سواء من حيث التصميمسوء ا -
  .و االبتكار التقين و التكنولوجي بسبب ضعف ميزانية البحث و التطوير اإلبداعغياب  إىل إلضافة

حمليط املؤسسايت و التشريعي - 3   :مشاكل مرتبطة 
  .اخلارجية مبا خيدم الصادرات خارج احملروقات األسواقتنظيم للتواجد التجاري يف  أدىنغياب  -
  .اخلارجي أووجود تنظيم و تنسيق غري كافيني بني املصدريني اجلزائريني سواء على املستوى الوطين  -
وضرورية لتطوير  سيةأسا أداةتعترب  ، واليتارتفاع تكاليف النقل الدويل وعجز خدمات دعم التصدير املخصصة لذلك -

لتايل اخنفاض هامش الربح  ، الننشاطات التصدير املمكن ارتفاع تكاليف النقل يرتتب عليه ارتفاع التكاليف التسويقية و 
  .حتقيقه من عملية التصدير

  .سوء استخدام و توجيه املوارد املالية للصندوق اخلاص برتقية الصادرات -
  .ملوكلة هليئات وهيكل املدعمة لرتقية الصادرات غري النفطيةالتشابك و التداخل يف املهام ا -
احلصول على  أصبحتقدمه من معلومات للمؤسسات، حيث  أنعدم االهتمام بوظيفة التسويق الدويل وما ميكن  -

لدراسات التسويقية أهماخلارجية من  األسواقاملعلومات عن    .املشكالت اليت تواجه املصدر اجلزائري نظرا لنقص خربته 
ا املالية ومعرفة  ، مماعدم التمكن من قياس القدرة التصديرية ملؤسسة - اخلارجية  أسواقهايعيق عملية تقدير احتياجا

لتايلاملستهدف ا  ، و ا وتكييف قدرا ا التصديرية اإلنتاجيةاختيار منتجا   1.وتقييم معرفتها الفنية وخرب
  
  
  
  
  
  

 :خالصة
ختاذ عدة إجراءات يف سبيل ترقية وتنويع الصادرات بغية حتقيق معدالت منو مستقرة  لقد قامت السلطات اجلزائرية 

إلضافة إىل املزا الضريبية و اجلمركية اليت  منحتها،وكذا إنشاء مؤسسات ومستدمية،ومن مجلتها حترير التجارة اخلارجية،
االت منها التمويلية و التأمينية لتصدير و متخصصة يف العديد من ا   .متعلقة 

                                                             
14وصاف سعیدي، مرجع سبق ذكره، ص - 1  
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دة الصادرات حسب األهداف املرجوة،حيث ال زالت صادرات  هودات املبذولة فانه مل يتحقق تنويع وز لكن رغم كل ا
 .احملروقات تطغى على الصادرات الكلية

تبني لنا أن الصادرات غري النفطية متثل نسب  2014-1990لتطور الصادرات اجلزائرية خالل الفرتة  من خالل دراستنا
و الصادرات يعد فيها قطاع  اإلمجايلالعالقة بني الناتج احمللي  أنكما من إمجايل الصادرات، %3ضئيلة جدا ال تتجاوز 

ته الرئيسية، ترقية  إسرتاتيجية أنيعين  قي هشا يف معظم السنوات،هذا ماالنمو خارج احملروقات ب أمااحملروقات احد مكو
دة على ذلك فاناملزيد من التفعيل، إىلالصادرات يف اجلزائر حتتاج  الصادرات غري النفطية تعاين من عدة عقبات جعلت  وز
جات املصدرة واخنفاض ترتكز هذه املشاكل يف ارتفاع تكاليف املنتحيث قليلة جدا، اإلمجايلمسامهتها يف الناتج احمللي 

ا وافتقار املؤسسات املصدرة للخربة الضرورية يف جمال التسويق الدويل   .جود

  



 

 

 

 

 

 

 

 خامتـــة
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 خاتــــمة
ثريها على النمو االقتصادي يف اجلزائر،وكما  إبراز إىلدف هذه الدراسة  العديد  أكدالدور الذي تلعبه الصادرات ومدى 

حمركات النمو االقتصادي،هلذا السبب راحت العديد من الدول  أهمالصادرات تعترب من  أنمن الباحثني االقتصاديني على 
ا التصديرية وحماولة منها البحث عن  الدولية وكسب  األسواقالطرق اليت متكنها من اخرتاق  أجنعتعمل على الرفع من قدر

ا   .حصص سوقية مرضية 
طنية األخرىواجلزائر هي  املتشائمني يؤهلها ألن  أسوأبشرية ومادية،جتعل  اتوإمكاني، مبا حتتويه من خريات طبيعية وثروات 

تعصف تبقى واىل يومنا هذا تعاين من اختالالت هيكلية مجة، ولألسفانه  إالتكون يف مصاف الدول املتقدمة يف العامل،
 أساسى معظم املؤشرات االقتصادية تبىن عل أنبشدة استقرارها االقتصادي،ولعل أبرز مشكلة هي التبعية النفطية لدرجة 

زدهارها وتتدهور بتدهورها،هذه توقعات  يف التصدير عجلت االقتصاد عرضة لالزمات  األحاديةأسعار هذه املادة،تزدهر 
هضة الثمن ليس على  اجلزائر يف دوامة املشاكل كانت أدخلتااللتان  1986،1998النفط سنة أزمةمثل  تكاليفها 

قد تنجم كنتيجة  أخرى،بل على املستوى االجتماعي و األمين،فبالنظر هلذه املشاكل،وخماطر املستوى االقتصادي فحسب
طن  النفط لكون إسرتاتيجية تقضي بوجوب التفكري يف عصر ما بكميات حمدودة ولكونه سلعة ذات أبعاد  األرضيتوفر يف 

جتاه تطوير القدرات  أجنع السبل جيادبعد النفط،والتوجه حنو تنمية الصادرات غري النفطية   اإلنتاجيةاليت متكن من السري 
  .العاملية األسواقوخلق منتجات مقبولة يف 

سوق اليت ترفع من تنافسية املنتج املصدر يف ال األدواتو  اإلجراءاتتنمية الصادرات اليت تعرب عن جمموعة من  فإسرتاتيجية
االقتصادية اليت شرع فيها  اإلصالحاتمع بداية  إالمن معىن، رتاتيجيةإسالوجود مبا تعنيه كلمة  إىلالعاملي،مل تعرف طريقها 

دف  االت  إىل ألساسبداية من التسعينات كانت  لنسبة )املالية،اجلبائية،اجلمركية(تقدمي التحفيزات املناسبة ويف شىت ا
خيص مبرافقة املصدر يف الوصول  ماللمنتج املصدر أو للمؤسسات املصدرة،وقد مت استحداث جمموعة من املؤسسات منها 

تتكفل بتغطية املخاطر اليت تنجم من  وأخرىخيتص بتقدمي الدعم املايل، اخلارجية بتنظيم املعارض مثال،ومنها ما األسواق إىل
   .جراء عوامل خمتلفة

  :الدراسة فقد مت التوصل إىل األيت ةانطالقا من الفرضيات املقرتحة يف مقدم:اختبار الفرضيات - 1
  :األوىلاختبار الفرضية  -

صحة هذه الفرضيات من  إثبات إىلتعترب الصادرات هي احملرك األساسي للنمو يف كافة قطاعات االقتصاد،حيث توصلنا 
هناك إمجاع بني االقتصاديني  أنبينه تطور الفكر االقتصادي يف حبث العالقة بني الصادرات و النمو االقتصادي، خالل ما

رها االجيابية على التنمية ألمهية دور الصاد   رات يف دفع عجلة النمو االقتصادي وأ
ا  )Robert Solow(روبرت سولوكما يعترب منوذج   أهم مناذج النمو االقتصادي نظرا لألفكار اجلديدة اليت جاء 

 .دخاله حملددات جديدة يتمثل يف التقدم التقين حيث أثبتنا ذلك من خالل دراستنا لنماذج النمو االقتصادي
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  :اختبار الفرضية الثانية -
ثري الصادرات على النمو االقتصادي قوي واجيايب ) 2014- 1990(،حيث الحظنا أن الصادرات اجلزائرية للفرتةيكون 

معدالت مرتفعة للنمو من خالل تسجيلها لنسب عالية مبسامهتها يف الناتج احمللي اإلمجايل،لكن  لعبت دورا كبريا يف حتقيق
  .  هذا الدور ال يعترب حقيقيا العتماد الصادرات اجلزائرية يف األساس على احملروقات وهذا ما كشفته األزمات النفطية 

  :اختبار الفرضية الثالثة -
يف سبيل تنويع وتنمية الصادرات خارج  إجراءاتاختاذ  إىلاليت عرفها االقتصاد اجلزائري دفع الدولة اجلزائرية  نظرا لالختالالت

املالية و  اإلصالحات إلضافة،حترير التجارة اخلارجية اإلجراءاتاحملروقات بغية حتقيق معدالت منو مستقرة،ومن مجلة هذه 
لتصدير و املتخصصة يف العديد من  إنشاءر،وكذا اليت عرفتها اجلزائالضريبية و اجلمركية  جمموعة من املؤسسات املتعلقة 

دة الصادرات  هودات املبذولة مل يتحقق تنويع وال ز االت منها التسويقية و التمويلية و التأمينية،لكن رغم كل هذه ا ا
 إىل،حيث توصلنا تطغى على الصادرات الكلية الزالت الصادرات النفطية اآلنخارج احملروقات حسب النسب املرجوة،فلحد 

ا ورأينالتطور الصادرات الغري النفطية خالل الفرتة حمل الدراسة  دراستناصحة هذه الفرضية من خالل  إثبات الزالت متثل  أ
احيث تبني لنا  اإلمجايلدراسة العالقة بني الناتج احمللي  إىل إلضافةالصادرات، إمجايلمن %3نسبة  عالقة ضعيفة وهذا  أ

  .%1 األحوال أحسنتتعدى يف  وهي ال اإلمجايلراجع لضالتها وضعف نسبة مسامهتها يف الناتج احمللي 
  :الدراسة نتائج - 2

  :مجلة من النتائج التالية إىل ، توصلنامعامله أهمبعد دراسة هذا املوضوع و الوقوف عند خمتلف اجلوانب اليت تشكل 
اليت  اإلجراءاتتلعب التجارة دورا هاما يف حتقيق النمو االقتصادي،ويف ذات الوقت قد تؤثر سلبا عليه لذا جيب اختاذ  -

  .جتعل من أثرها اجيابيا
لنمو االقتصادي - يعكس االهتمام  ما ، وهوتلعب دورا كمحرك للنمو االقتصادي ، فهيترتبط الصادرات ارتباطا وثيقا 

ا يف الف   .كر االقتصادي على مر الزمنالكبري 
لنظر للتقلبات احلاصلة يف السوق النفطي،ما  - تعتمد اجلزائر على الصادرات النفطية مما جعلها عرضة لالزمات املختلفة 

لتفكري يف وضع إسرتاتيجية لتنمية الصادرات خارج النفط لقائمني على السياسة االقتصادية    .دفع 
تنمية الصادرات،اليت مشلت جوانب عدة بغية الرفع من القدرات  إسرتاتيجية أيطاراملتخذة يف  اإلجراءاتلرغم من  -

ا إالالتصديرية، لتجاوب الضعيف معها من قبل املؤسسات الوطنية أ قصة مقارنة    .تبقى 
حلد الذي ترتفع معه قيمة الصادرات غي النفطية اإلسرتاتيجيةحققت  - لتمثل نسب مقبولة من  نتائج اجيابية لكن ليس 

لرغم من التوصل  إمجايل  اإلمجايلمثة عالقة وارتباط قوي بني الصادرات غي النفطية و الناتج احمللي  إىلالصادرات،هذا 
االجناز امللموس هو متكنها من احلفاظ على نسق تصاعدي ضئيل يف الصادرات غري  وإمناخالل فرتة تطبيق اإلسرتاتيجية،

  .النفطية
قلمها مع بغية  - تنويع اإلنتاج وتطوير القدرة التصديرية للجزائر وجب تفعيل دور املؤسسات الصغرية و املتوسطة و

  .املستجدات التكنولوجية والتغريات احلاصلة يف األسواق األجنبية
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التقنية و احلديثة وارتفاع تكاليف  األساليب ، كضعفتسويق صادرتنا غري النفطية أمامهناك مشاكل ومعوقات تقف  -
لصادرات  ، ومااإلنتاج يصاحبه من قلة وعدم جودة املنتجات املتوفرة الذي قلل من تنافسية الصادرات اجلزائرية مقارنة 
  .العاملية
  :التوصيات - 3

  :اليةنقرتح التوصيات الت أن إليها، ميكننامت تناوله يف هذه الدراسة والنتائج املتوصل  على ضوء ما
التغليف و التعبئة لكي يصبح املنتوج اجلزائري مستوفيا  ظروفو حتسني  اإلنتاجيةضرورة االهتمام برفع مستوى اجلودة  -

  .اخلارجية ولشروط املنافسة العاملية األسواقيف  اإلفرادملتطلبات ورغبات 
دة االهتمام و الرتكيز على قطاع الزراعة و الصناعة من اجل الوصول  - احللول  إجياد،والعمل على إنتاجيةقاعدة  إىلز

ماللمشاكل اليت يواجهها كل من القطاعني،   .يعتربان شرط منو وازدهار الصادرات بشكل خاص واالقتصاد بشكل عام أل
  .وجوب توفري املناخ االستثماري املالئم والفعال خلدمة جمال ترقية الصادرات خارج احملروقات -
لتسريع يف دراسة طلبات  ؤسساتاملالعمل علة تطوير  - الصغرية و املتوسطة نظرا للدور الذي تؤديه لتنويع الصادرات،وهذا 

االستثمار وتقدمي املساعدات املالية الالزمة لتنفيذها،وحل مشاكل العقار الصناعي وغريها من املشاكل اليت تعرتض سبيل 
  .املؤسسات الصغرية و املتوسطة

وكذا الرفع  األسيويةاليت جنحت يف جمال ترقية الصادرات خاصة جتارب الدول  األخرىارب الدول ضرورة االستفادة من جت -
  .من القدرة التنافسية للمنتوج الوطين

لالستفادة اكرب من عملية االندماج و العمل  اإلقليميةالتكتالت االقتصادية  إىلاالنضمام  إىلتسعى  أنالبد على اجلزائر  -
لتايل  إحياءعلى  دة املنافع و املكاسب من التبادل التجاري و احتاد املغرب العريب وتنشيط منطقة التجارة العربية احلرة لز

  .تنشيط العمل التصديري
لتصدير،حىت يكون املصدر على دراية كافية بتطورات  مضرورة االهتما -  األسواقبتوفري شبكة معلومات مرتبطة 

  .األسواقملنتوج اجلزائري يف هذه  أيضاالعاملية،والتعريف 
  :أفاق الدراسة - 4

به تبقى هناك جوانب  اإلملامولنا حافانه مهما  ،يف الوقت الراهن وأمهيته،نظرا الرتباط موضوع حبثنا مبختلف جوانب االقتصاد
ا النقصان راجع  تكون  أنطبيعة العمل البشري مهما كانت اجلهود املبذولة،لذلك نقرتح بعض املواضيع اليت ميكن  إىليشو

  :حمل حبث ودراسة مستقبلية
  .يف حتقيق النمو االقتصادي يف اجلزائر الزراعيدور القطاع الصناعي و  -
  .يف اجلزائرجودة املنتوج اجلزائري كمدخل للميزة التنافسية وترقية الصادرات غري النفطية  -

  )2020سنة  أفاقواقع و (الصادرات اجلزائرية  -
  .تفعيل دور املؤسسات الصغرية و املتوسطة لتنمية الصادرات اجلزائرية -
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و املراجـــــــــع املصادرقائمة   

للغة العربية:أوال   املراجع 
  :الكتب -1
الشتات،مجهورية مصر ،دار "مشاكل الطلب على الصادرات الصناعية املصرية"أمال عبد الرمحان زيدان قاسم1-

  2008،العربية
  2008الدار اجلامعية،مجهورية مصر العربية، ،"النظرية االقتصادية الكلية"،السرييت دمحم وجنا علي عبد الوهاب 2-
ت التجارة اخلارجية"السرييت دمحم امحد السرييت - 3 مؤسسة رؤية،مجهورية مصر العربية،الطبعة ،"اقتصاد

  2008األوىل،
  2006و التوزيع،االردندار الزهراء للنشر "التجارة الدولية"جاسم دمحم - 4

ت التجارة اخلارجية"حسام علي داود وآخرون - 5   2002وىلاالدار املسرية للنشر و التوزيع،األردن،طبعة "اقتصاد

 2005دار املناهج، الطبعة األوىل، األردن،"التجارة و التنمية"السواعي دمحم خالد - 6
اإلمارات العربية املتحدة، " سياسة تنمية الصادرات، إدارة التحليل و املعلومات التجارية" رضوان احلميد عبد 7-

 2009، 01عدد
  2004دار وائل للنشر،األردن ،"مفاهيم ونظم اقتصادية" ،عبد الرمحان إمساعيل، حريب عريقات - 8

، العربيةالدار اجلامعية، مجهورية مصر ، )"حتليل جزئي وكلي(النظرية االقتصادية "، عبد املطلب عبد احلميد 09-
  2006الطبعة األوىل 

 دار ومكتبة احلامد)"البيئة و الوظائف و االسرتاتيجيات(اإلدارة احلديثة ملنظمات األعمال "علي حسني علي10-

  1999للنشر والتوزيع،األردن
  2007اخللدونية،اجلزائر،دار ،"التجربة اجلزائرية يف تنظيم التجارة اخلارجية "  عجة اجلياليل - 11

ا"،عجمية دمحم عبد العزيز،الليثي دمحم علي- 12 ا،سياسا  لدارا،"التنمية االقتصادية،مفهومها،نظر
    2004،جهورية مصرالعربيةاجلامعية

دار وائل للنشر،عمان،األردن،الطبعة ،)"التحليل الكلي(مبادئ االقتصاد "،عريقات حريب دمحم موسى 13-
  2006األوىل،
 1996دار النهضة العربية، مجهورية مصر العربية، " التسويق الدويل" عمرو خري الدين- 14
  2002دار قباء، القاهرة، مجهورية مصر العربية،  "تسويق الصادرات العربية"فريد النجار  - 15

إيرتاك )"العشرونخيارات القرن احلادي و (التحالفات اإلسرتاتيجية،من املنافسة إىل التعاون "النجار فريد 16-
  1999للنشر والتوزيع،مجهورية مصر العربية 
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الدار اجلامعية، مجهورية مصر ، "التنمية االقتصادية بني النظرية و التطبيق". دمحم عبد العزيز عجمية وآخرون 17-
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