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االنفتاح االقتصادي و تعاظم دور الشركات متعددة اجلنسيات أناملتتبع لتطور واقع االقتصاد العاملي ،يتبني له إن
املرآةتباعد مستويات النمو االقتصادي الذي يعد أومل ختدم مصاحل كل الدول ،و يتجسد ذلك يف تباين 

.العاكسة لتطور التجارة اخلارجية 

جاهدة األخريةمنوا كاجلزائر مثال ،حيث تسعى هذه األقلو يف سبيل زيادة مستويات النمو االقتصادي يف الدول 
لى االقتصاد االشرتاكي ،حيث ركزت تنمية باالعتماد عإسرتاتيجيةلالندماج يف االقتصاد العاملي من خالل تبنيها 

مل تدم طويال ،وذلك اإلسرتاتيجيةاهتمامها على املؤسسات الكربى متاشيا مع سياسة الصناعة الثقيلة ،لكن هذه 
احلركة التنموية كل إعاقة1986النفط عام أسعاراخنفاض إىلراجع 
،ويف إصالحهااملتبعة لذلك عملت جاهدة على إسرتاتيجيتهاالنظر يف إعادةزائر على اجلأرغمتاألمورهذه 

،و كذا حماولة األورويباملقابل حاولت الدخول واالندماج يف االقتصاد العاملي من خالل عقد شراكة مع االحتاد 
.املنظمة العاملية للتجارة إىلاالنضمام 

:التالية اإلشكاليةنطرح بناءا على ماسبق:ية البحث لإشكا

؟مامدى مسامهة التجارة اخلارجية يف منو االقتصاد اجلزائري

:التالية الفرعية األسئلةمنه نطرح و 

؟التجارة اخلارجية يف االقتصاد  اجلزائري أمهيةما 
؟االقتصادي اجلزائري على التجارة اخلارجية اإلصالحماهي نتائج 

؟مستغامن يف تنشيط التجارة اخلارجيةماهو دور مؤسسة ميناء

:المقترحةالفرضيات 

 االقتصاد إنعاشتساهم التجارة اخلارجية يف.
منو التجارة اخلارجية إىلحسن تسيري ميناء مستغامن يؤدي.

:الدراسة أهمية

انطالقا مما تلعبه التجارة اخلارجية كدور مميز يف "التجارة اخلارجية على النمو االقتصادي تأثري":الدراسةأمهيةتأيت
للدولة، واألساسيةميكن من خالل هذا الدور حتديد املالمح السياسية، إذاحلياة االقتصادية و االجتماعية و 

.األخرىاألساسيةاألشكالاملظاهر و 
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:البحث أهداف

:املراد حتقيقها على النحو التايل األهدافميكن ذكر 

دور الدولة يف تطوير التجارة اخلارجية و ضرورة حتريرها من اجل حتقيق معدالت مرتفعة للنمو إبراز
.االقتصادي

 اجلزائرية يف تنظيم التجارة اخلارجية املوانئتبيان مكانة.
على النمو االقتصادي تأثريهاالتعرف على السياسات التجارية املنتهجة و مدى.
 اجلزائرية يف ظل النظام االقتصادي اجلديد املوانئحماولة الوقوف على املشاكل و التحديات اليت تواجه.
 األخرىالرتكيز و عرض خمتلف املنتجات املتداولة للتجارة اجلزائرية مع الدول.

:اختيار الموضوع أسباب

:منهاجعلتنا نبحث يف هذا املوضوع أسبابهناك عدة 

و املتمثلة يف رغبتنا يف دراسة املواضيع املتعلقة بالتجارة اخلارجية و النمو االقتصادي ،و كذا فضولنا :دوافع ذاتية
.على التجارة اخلارجية اجلزائرية طرأتالزائد للتعرف على املستجدات اليت 

املواضيع اليت تدور حوهلا نقاشات باستمرار ،فاملواضيع اليت إطارموضوع البحث يندرج يف إن:دوافع شخصية 
تتحدث عن التجارة اخلارجية و عن النمو االقتصادي باجلزائر من املواضيع احلساسة جدا ،فهي تعد الشغل 

خيصص هلا حيز واسع من الكتابات و أنالشاغل للعديد من الباحثني و سياسة صنع القرار ،لذا وجب 
.ألكادمييةاالدراسات 

:المستخدمالمنهج 

يف دراستنا على املنهج التارخيي ،الوصفي و التحليلي ،لطرح بعض املفاهيم النظرية حول التجارة اخلارجية اعتمدنا
.اخلارجية يف اجلزائر التجارةو تطور و النمو االقتصادي 

و حتليلها و األرقاممن خالل االستدالل جبملة من جانب دراسة احلالة فنستخدم املنهج الوصفي و التحليلي أما
.التعليق عليها 

:البحثحدود 
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.م 2016- م2015اجنز البحث خالل السنة اجلامعية :الزمنيةالحدود 

حددت الدراسة على مستوى مؤسسة اإلشكاليةخصصنا حبثنا لدراسة حالة اجلزائر ،وحلل :الحدود المكانية 
.ميناء مستغامن 

:الدراسات السابقة 

الدراسات اليت ها عالقة مبوضوع ألبرزو نتعرض األكادمييةالعلمية و األحباثجمموعة من الدراسات و إجراءمت 
:يليهذه الدراسة و هي كما 

كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري و "تطور نظريات و اسرتاتيجيات التنمية االقتصادية "عبد اهللا ،خبابة:أوال
التنمية املستدامة اإلسرتاتيجيةحيث تناول الكاتب موضوع النمو و التنمية االقتصادية ،و .التجارية جامعة املسيلة 

.ة و مؤشرات قياسه ،و كذا سياسات و توجيههيف اجلزائر ،و كذا البعد االقتصادي للتنمية املستدام

االقتصاد الدويل ،و حتليل أساسيات،حيث تناول الباحث فيها "حتليل االقتصاد الدويل :"هوشيار معروف :ثانيا
.األجنيبالصرف أسواقوقائع حديثة يف االقتصاد الدويل و 

مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة يف أطروحة،"اجلزائرحالة –دور اجلمارك يف ظل اقتصاد السوق :"زايد مراد :ثالثا
دخول اجلزائرل االستقالل اىل بالعلوم االقتصادية ،حيث عاجل فيها الباحث االقتصاد اجلزائري منذ مرحلة ماق

.مرحلة اقتصاد السوق

:هيكل البحث 

:فصلني املنوطة به فقد مت تقسيم الدراسة اىلاألهدافانطالقا من طبيعة املوضوع و 

،حيث تناولنا يف املبحث "ماهية التجارة اخلارجية و النمو االقتصادي "و الذي عنوانه يندرج يف :األولالفصل 
.بلد ألييف االقتصاد األخرية،و الدور الذي لعبته هذه "املفاهيم املتعلقة بالتجارة اخلارجية "األول

احلرية ،و دور املؤسسات االقتصادية يف أواحلماية دها حنو و كذا السياسات اليت تستعملها الدولة لتوجه اقتصا
.دعم التجارة اخلارجية 

".املتبعة للنمو ومؤشراته اإلسرتاتيجيةمفهوم النمو االقتصادي ،و :"تناولنا يف املبحث الثاين 
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،حيث تناولنا "النمو االقتصاديتطور التجارة اخلارجية اجلزائرية و فعاليتها يف "فقد تناولنا :يف يف الفصل الثاين أما
نظرة عامة حول ميناء بإلقاءاملبحث الثاين فقد قمنا أماتطور التجارة اخلارجية يف اجلزائر ،األوليف املبحث 

.املعوقات للميناء أهميف تشجيع االستثمار و املوانئمستغامن و دور 



ماھیة التجارة الخارجیة و النمو االقتصادي:                             الفصل األول 

1

:األولمقدمة للفصل 

تصور العامل من غريها اليوم ،فال تستطيع أي دولة أن تستقل يعد التبادل التجاري بني الدول حقيقة الميكن
باقتصادها عن بقية دول العامل سواء كانت متقدمة أو نامية ،حيث يقوم االقتصاد الوطين لكل دولة على خمتلف 

ارة األنشطة االقتصادية اليت تتكامل مع بعضها البعض بطريقة جتعل كل منها يؤثر و يتأثر باألخر أين متثل التج
مهزة وصل بني هذه األنشطة فيما بينها عن طريق جتارة داخلية بينها و بني العامل اخلارجي كتجارة اخلارجية 

.،فبذلك تشكل التجارة اخلارجية فرعا من فروع االقتصاد الوطين و تعترب املرآة العاكسة القتصاد كل دولة 

لقة بالتجارة اخلارجية و النمو االقتصادي ،حيث ببعض اجلوانب املتعاإلملامو من خالل هذا الفصل سنحاول 
على سياسات التجارة اخلارجية ،و املبحث الثاين على مفاهيم عامة حول النمو األوليتمحور موضوع البحث 

.االقتصادي و مؤشراته 
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سیاسات التجارة الخارجیة :األولالمبحث 

.ماھیة التجارة الخارجیة: المطلب األول

:عدة تعريفات للتجارة اخلارجية منهاكهنا:الخارجيةمفهوم التجارة : الفرع األول

أا  لى  ار ع عص ل اد ا ا رش فه مجيع املعامالت التجارية اخلارجية يف صورها الثالثة املتمثلة يف انتقال السلع و :"يعر
تنشأ  بني أفراد يقيمون يف وحدات سياسية خمتلفة أو بني حكومات و منظمات اقتصادية ألفراد و رؤوس األموالا

1".تقطن بوحدات سياسية خمتلفة

واسع تتفق مع روح املتغريات قنطا«: أاو بالنسبة للدكتور حممود عبد الرزاق فيعرف التجارة اخلارجية على 
دة يف االقتصاد العاملي منذ بداية عقد السبعينات ، ومعىن ذلك انه البد من إسقاط االقتصادية العاملية السائ

املفهوم الكالسيكي للتجارة اخلارجية  حبيث ال تقتصر فقط على الصادرات والواردات أي التبادل السلعي الدويل  
2".للدولاخلدمايتوإمنا تشمل وبصورة مؤكدة على التجارة غري املنظورة أي التبادل 

أا  لى  ا ع فه يعر بون ف لز اهللا ا بد  تور ع لدك نسبة ل ا بال واليت تنظم من خلدمات بني الدولاو عملية انتقال السلع: "أم
وتعترب التجارة اخلارجية من علم االقتصاد والقوانني واألنظمة اليت تعقد بني الدولمن السياساتخالل جمموعة

3" .صدير واالسترياداجلزئي

.أهمية التجارة الخارجية:الثانيالفرع

خالل حتقيق األسعار التوازنية لعنصر اإلنتاج و والعاملي منتقوم التجارة اخلارجية على إنشاء وحتقيق التوازن احمللي-
.زيادة للدخول احلقيقية للدول املتاجرة واالستخدام األمثل للموارد

هية زيادة الرفا-
.و بسعر اقل 

-
.ينة تتخصص يف إنتاجهابطريقة اقل كفاءة مما لو استخدمتها يف إنتاج سلع مع

12، ص 2000التجارة الخارجیة،  دار المسیرة للنشر،األردن، رشاد العصار، و آخرون،- 1

11ص2010، الدار الجامعیة ،مصر ،)النظریة و التطبیق (الرازق ، االقتصاد الدولي و التجارة الخارجیة محمود عبد - 2

09،ص2015عطا هللا  الزبون ، التجارة الخارجیة،  دار البازوري العلمیة للنشر و التوزیع،األردن، - 3
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و استبدال الفائض منها بالسلع املنتجة يف الدول األخرى ، األمر الذي يعكس االستغالل األمثل للموارد بسبب 
1.وفرات احلجم الكبري واخلربة 

تعد التجارة اخلارجية مصدرا أساسيا يف احلصول على العمالت األجنبية، مما يعزز قدرة الدولة يف احلصول على-
.السيولة النقدية اليت تعد من مرتكزات العمليات االقتصادية خصوصا عمليات التمويل واالستثمار

تعمل التجارة اخلارجية على إحداث توازن يف ميزان املدفوعات من خالل ما يرتتب على الدولة من استرياد، وما -
.حتققه من صادرات، وتعمل على ختفيض العجز

وينعكس هذا على امليزان دورا كبريا يف االقتصاد الوطين من حيث مسامهتها يف الناتج احملليتلعب التجارة اخلارجية-
اإلمجايل(PNB).التجاري 

2التجارة اخلارجية تؤدي إىل تنويع يف االستهالك والتقدم التكنولوجي وحتسني الناتج القومي-

:هيبني أسباب قيام التجارة اخلارجية نم:الخارجيةقيام التجارة بأسبا: الثالثالفرع 

.و اليت مهدت لبناء اكرب اقتصاد يف العامل م1776الثورة األمريكية على بريطانيا يف عام - 1

واإلنتاج و اإلنتاج الصناعي مما رفع من كفاءة النقلاحلديدية ويفإدخال الطاقة البخارية يف النقل بالسكك - 2
االقتصادية وكشف للمنظمني العديد من الفرص االستثمارية  مما اخضع غالبية ساهم يف توسيع التنظيمات 

.احتياطات املوارد الكامنة لالستغالل 

رواد مدرسته الكالسيكية األسس ،فقد وضع ادم مسيث وم1776يف عام "ثروة األمم"نشر كتاب ادم مسيث - 3
ض تطبيقها لضمان التبادل األمثل بني البلدان من خالل النظرية لسياسات  احلرية االقتصادية  والشروط اليت يفرت 

3.تطبيق قانون امليزة املطلقة 

م مما ساهم يف تقليص النقل البحري بعد جتاوز ضرورة عبور الناقالت سواحل 1869فتح قناة السويس يف عام - 4
ختفيض تكاليف النقل بني البلدان األوروبية و والبضائع، إيصال األفراد وما زاد من سرعة إفريقيا اجلنوبية وهذا
.بلدان شرقي إفريقيا

.11نداء محمد الصوص ،مرجع سابق ،ص- 1

).18،19(،صعطا هللا الزبون ،مرجع سابق - 2

52،ص2013ھوشیار معروف ،تحلیل االقتصاد الدولي ، دار جریر للنشر  و التوزیع ،األردن ،سنة - 3
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اهلندي مماالبحر العريب و البحر املتوسط أوال ومن مث البحر مسالك وموانئزيادة األمان من خالل السيطرة على - 5
1.اخلدمات ورؤوس األموال السلع و قلل كثريا من درجة املخاطرة يف حركات 

.ألمريكي كاقتصاد عاملي جديد منافس لالقتصاديات الصناعية املتقدمة يف أوروبا بروز االقتصاد ا- 6

اختالف ظروفذلك راجع إىل امليزات الطبيعية و السلع و عدم استطاعة الدول حتقيق االكتفاء الذايت من كل - 7
.سلعةاإلنتاج لكل 

.السلع املنتجة يف الدول األخرى حيث  رغبتهم  باحلصول علىمناختالف امليول واألذواق لدى الشعوب- 8

أن كل دولة تتخصص يف إنتاج السلع اليت تتمتع يف إنتاجها مبيزة نسبية مما يزيد من ثحي: الدويلالتخصص - 9
2.أخربلد أخرى منبالتايل عليها استبداهلا بسلع السلع وهذه لديها يفووجود فائض إنتاجها،

.االقتصادي الدويل دخول العامل يف عصر التعاون -10

ظهور مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدويل والبنك الدويل اليت تعمل يف جمال النقد والتمويل وظهور -11
.املنظمة العاملية للتجارة

غري صاحل اجتاهها يفالتبادل الدولية و تدهور معدالتمثل املستوى الدويلظهور مشاكل الدول النامية على -12
.زية وعجالنامالدول 

3.عوملة االقتصاد واألسواق الدولية حيث أصبح العامل  مبثابة قرية صغرية -13

.التجارة الدولية و التخصص الدولي:الرابعالفرع 

لتخصص اتوجد عالقة تبادلية بني التجارة الدولية والتخصص الدويل حيث ترتبط التجارة الدولية ارتباطا وثيقا بظاهرة 
املستوى الدويل ،فلوال قيام التجارة الدولية ملا ختصصت بعض الدول يف إنتاج السلع واخلدمات  علىوتقسيم العمل

اا  اج يد عن ح تز ات  السلع اخلدمات ومن ناحية أخرى فلوال وجود التخصص ألنتجت كل دولة ما يلزمها من.بكمي
4.املختلفة و ملا قامت التجارة الدولية

.54ھوشیار معروف ، مرجع سابق ،ص- 1

.10نداء محمد الصوص ، مرجع سابق ،ص- 2

.06،ص2008محمد احمد السریتي ،اقتصادیات التجارة الخارجیة ، مؤسسة  رؤیة للنشر ،مصر ،- 3 -
).10،11(،ص2007عبد الرحمن یسري احمد و السید محمد احمد السریتي ،االقتصادیات الدولیة ،مصر ،مارس -4
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ص و تقسيم العمل على املستوى الدويل يرتبط ارتباطا وثيقا بالتجارة اخلارجية ، لقد أكد االقتصاديون إن التخص
الكالسيك مثل ادم مسيث على هذه الظاهرة ،حيث يقرون أن الفرد إذا ختصص يف أداء عمل واحد يتقنه ،وبالتايل 

ويرجع التخصص الدويل إىل جمموعة من . ةاالقتصاديالرفاهية مستوى أعلى من علىتزيد إنتاجيته ،ومن مث حنصل
:العوامل من أمهها 

. اختالف الظروف الطبيعية* 

.وفرة و ندرة عناصر اإلنتاجمدى*

.توفر التكنولوجيا احلديثة* 

تكاليف النقل *   

:سياسة التجارة الخارجية بين الحرية و التقيد ال:المطلب الثاني 

:تعريف سياسة التجارة الخارجية:األولالفرع 

أا  لى  ارجية ع اخل ارة  تج اسة ال رف سي جمال التجارة اخلارجية بغرض جمموعة اإلجراءات اليت تطبقها الدولة يف:تع
.حتقيق بعض األهداف 

قصد ا  ي جمموعة التشريعات واللوائح الرمسية اليت تستخدمها الدولة للتحكم والسيطرة على نشاط التجارة :و 
تقييد النشاط التجاري اخلارجي من وحترير أعلىتعملاملتخلفة واليتخلارجية  يف خمتلف دول العامل  املتقدمة و ا

،فقد يكون أمام قما سبوبناءا على . العقبات املختلفة اليت تواجهه على املستوى الدويل بني جمموعة من الدول 
:الدول النامية اجتاهني للسياسة التجارية 

.الظروفبعض اخلارجية يفالتجارة دتقيي: األولاالجتاه 

1.حترير التجارة اخلارجية تدرجييا: االجتاه الثاين

:التجاريةتعريف سياسة الحرية : الفرع الثاني

2."أخرىإىلكافة القيود والعقبات املفروضة على حركة السلع واخلدمات من دولة إزالة:"تتمثل هذه السياسة يف 

- محمد احمد السریتي ،اقتصادیات التجارة الخارجیة ، مؤسسة-
- 123، ص2008رؤیة للنشر، مصر،  1

- .126السیدىاحمد السریتي ،   مرجع سبق ذكره ،ص 2
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:وهيجمموعة من املفاهيم إىلو يستند أنصار هذه احلجة 

فهم حيتجون , فهم يركزون على العالقة بني السياسة التجارية للدول األقل منوا و أداء الصادرات والنمو االقتصادي
كبرية يف زيادة  إىلالقيود اجلمركية  يؤدي وإزالةبأن حرية التجارة وما تشمله من تشجيع الصادرات وختفيض العملة 

:الصادرات و النمو االقتصادي ،و ذلك الن حرية التجارة توفر عدة مزايا 

تشجيع املنافسة وحتسني عملية ختصيص املوارد وحتقيق اقتصاديات احلجم يف جماالت اليت تكون فيها الدول - 1
.منخفضةاإلنتاجمنوا متتلك ميزة نسبية ومن مث تكون تكاليف األقل

ما يرتتب و اإلنتاجيةمث زيادة ن، ومالتغيريوإحداثتولد ضغوطا لزيادة الكفاءة وحتسني املنتج حرية التجارةإن- 2
.اإلنتاجعليه من اخنفاض تكاليف 

النمو االقتصادي الشامل والذي يرفع بدوره من األرباح وتشجيع االدخار و إحداثحرية التجارة جتعل من إن_3
.االستثمار 

.جذب الكثري من رأس املال األجنيب تعمل حرية التجارة على_4

.تولد حرية التجارة الصرف األجنيب املطلوب _5

كما أن حرية التجارة تقضي على تشوهات األسعار اليت تنتج بسبب التدخل احلكومي يف كل من الصادرات و _6
.األجنيبأسواق الصرف 

1ص املوارد بصفة عامة وهذا حيسن من ختصي,تشجع على استخدام األمثل للموارد النادرة _7

.التعديل التلقائي لالختالالت من خالل حركات األسعار أو الكميات _8

.املواردقابلية انتقال السلع واخلدمات و _9

.واألسعارآلية السوق احلرة _10

2السوق و اخلروج منهاإىلحرية الدخول _11

- 81ص, سابقعمرج, محمود عبد الرزاق 1

393.ص,مرجع سابق,ھوشیار معروف 2



االقتصاديالنمووالخارجیةالتجارةماھیةاألولالفصل

7

:الخارجيةتعريف سياسة الحماية التجارة :الثالثالفرع 

لقد ظهرت يف نفس الوقت الذي ظهرت فيه نظريات حرية التجارة حيث أن أنصارها :ومـــــــــــــــــــــالمفه_1

أصبحوا يرون ضرورة تقييد التبادل مع اخلارج السيما استرياد السلع األجنبية قصد محاية السلع الوطنية من 
فتنفذ عن طريق ,لد ملنتجيه احملليني من املنافسة األجنبية 

املنفذة هلا بقصد محاية سلعها وسوقها احمللية من اإلجراءاتو اختاذ ،
1. املنافسة األجنبية 

:الخارجيةالتجارة المتشائمين منحجج 

وهم يستندون يف األجنبيةهذا الذهب بضرورة تقييد التبادل مع اخلارج والسيما تيار استرياد السلع أنصارينادي 
:إىلذلك 

:املتمثلة يف :اقتصاديةالحجج غير 
يف إمجاعاوهي من احلجج اليت تلقى قبوال  يكاد يكون ):السياسة (مواجهة احتمال نشوب حرب - أ

البالد إعدادعد على حتقيق االستقالل االقتصادي وقت السلم و العصر احلديث قوهلم بأن احلماية تسا
اإلنتاجلذا جيب على الدولة أن حتافظ على فروع ،يف أية حلظة إليهاخلوض غمار حرب قد تساق 

.األساسية فيها على رغم ما قد يشري مببدأ التخفيض وتقسيم العمل الدويل 
قد تؤدي احلماية يف بعض البلدان اليت تؤهلها ظروفها للتخصص الصناعي :حماية القطاع الزراعي- ب
القضاء على الزراعة فيها ،نظرا الن ترك الزراعة الوطنية قد يضر بطبقة املزارعني ، وهذه الطبقة متثل  إىل

.يف الدولة اإلنتاجحتافظ على توازن إذقطاعا هاما يف اهليكل االجتماعي للدولة  
سياسة توفري املواد الغذائية ملواجهة احتمال من ضمنالزراعي يعتربك فان محاية القطاع فضال عن ذل
).الغذائي األمن(نشوب حرب

ثرة كإىلتؤدي األممالتجارية بنيالعالقة أنيعتقد البعض :المحافظة  على الطابع  القومي - ج
2.لطابعهااألمةاختالطها وذوبان الفوارق بينها ومن مث فقدان 

:يفوتتمثل :االقتصاديةالحجج / 2

- ،مذكرة لنیل شھادة الماستر تخصص " التجارة الخارجیة بین النظریة الكالسیكیة و الحدیثة"عشیبة فاطمة الزھراء ،خنوش بشیر،-
.16،ص 2015تجارة دولیة ،جامعة تیارت ،دفعة  1

- .10،ص2014انم محاضرات  ، جامعة مستغ" العولمة  االقتصادیة "یوسفي  رشید، 2
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فريدريك (الكتاب األملاينإىلاحلجج، وقد اشتهرت بنسبتها أهممن هي: حماية الصناعة الناشئة - أ
وتتخصص هذه .ي استعملها للمناداة بضرورة التصنيع ومحاية الصناعة من املنافسة األجنبية ذال) تيسل

ملا استطاعت هذه إالالنظرية يف أنه جيب على الدولة أن تقوم حبماية الصناعة الناشئة فيها ،و 
وتنظيم األيدي لصناعات الصمود يف وجه منافسة الصناعات األجنبية اليت متتاز عليها بالتجربة الطويلة ا

.العاملة املدربة والظروف املالئمة 
:و تحقيق االستقرار االقتصادي اإلنتاجتنوع - ب

تعترب ضمانا ألخطار اهلزات اإلنتاجتنوع االقتصاد القومي وعدم ختصصه يف ناحية واحدة من نواحي 
.االقتصادية العنيفة اليت قد تزع

أنه ميكن للدولة أن تستفيد من إىلتذهب هذه احلجة :الحماية كوسيلة لتحسين معدل التبادل - ج
فرض الضرائب اجلمركية على وارداته و ذلك ألن الطرف األجنيب املصدر هلذه الواردات هو الذي سيقع 

لة وذا حتصل  إىلصادراتهأمثانختفيض إىلسيضطر الضريبة ألنهالنهاية عبء مثل هذه عليه يف لدو ا
1.معدل تبادهلا التجاري مما يعين حتسنا يف

:الحريةأوةنحو الحماياالستراتيجيةالعوامل المحددة للتوجهات : الفرع الرابع
احلرية  ومن بينها أوللسياسات االقتصادية حنو احلماية االسرتاتيجيةهناك عوامل عديدة حتدد التوجهات 

:يما يل
بلد  أييتحدد النظام  االقتصادي السائد يف :السياسيةاالقتصادي السائد وفلسفة الدولالنظام -أ

اراو اإلنتاجو اخلاص من حيث ملكية  وسائل مالعا: القطاعنيبالعالقة بني  و ذلك باالعتماد على  إد
املال الثابت و ترتبط تركيبة رأسالدخل القومي ، القوى العاملة ، تكوين  :مؤشرات  االقتصاد الكلي 

أواشرتاكية  أكانتسوءاالنظام االقتصادي واستمراره بالفلسفة السياسية اليت تقود الدولة املعنية 
واعتماد اإلنتاجفالنظام االشرتاكي. رأمسالية 

أخرىلصاحل الطبقة العامة ،وتقوم على احلكم احلزب الواحد بدرجة أو اإللزاميلشامل االتخطيط املركزي
اجته النظام االقتصادي حنو الصيغ اليت سادت الكتلة الشرقية افإذ. األوتوقراطيمدور احلاك،وعلى

- .11یوسفي رشید، مرج سابق ذكره ،  ص 1
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السابقة يف كل من أملانيا وايطاليا ،اسبانيا فيها بني احلربني فان التأكيد يزداد على سياسات احلماية 
1.والكمية على حركات السلع واخلدمات واملوارد و املعلومات اإلداريةوفروض القيود املختلفة وخاصة 

األنظمةوتقوم هذه  .الغربيةأوروباشر يفعمنتصف القرن التاسع الرأمسالية منذالسوق أنظمةتسود يف املقابلو 
النظام االقتصادي بنموذج االقتصاد أخذناإذاالسوق،و باملقابل آليةاملبادرة الفردية و أمهيةعلى كيدأتعلى 

.حنو حترير التبادالت الدولية أكثرالغريب فانه  مييل  الرأمسايل

اجلماعية السابقة فان كافة دول العامل حاليا تعمل على لألنظمةحدث حتول كبري يف الفلسفة السياسية  أنوبعد 
بلدا عضوا  يف املنظمة العاملية للتجارة  148دليل  على ذلك قبولأفضلسياسات احلرية يف االقتصاد الدويل وان 

.استكمال شروط  عضويته أخرو ينتظر حوايل  ثالثني بلدا اآلنحىت 

:االبتكار المبادرة و التنافسية على و القدراتاإلنتاجيمرونة الجهاز -ب

اسرتاتيجي لتحرير  إطاريف تعملاإلنتاجيةأجهزاالدول املتقدمة اليت تتمتع مبرونة عالية يفتاالقتصادياإن
.التعريفات اجلمركيةو الكميةداإلدارية والقيو كافة احملددات منواملعلوماتواخلدمات املواردحركات السلع 

. الكندي،االسرتايل،والياباين األمريكي،والتقارب األورويبوهذا واضح يف النجاح  الكبري  للتكامل  االقتصادي 
إااإلنتاجيةأجهزافان االقتصاديات للدول النامية اليت تعاين من مجود  وباملقابل شديدة احلذر من حترير ف
اإلعفاءاتات احمللية من خالل زيادة قوائم االستثناءات من دعم الصناعتعمل دائما علىالدويل وهيالتبادل  

. اجلمركية  اليت  تنص عليها  االتفاقات الدولية 

تتمسك أكثر بسياسات و هنا كلما ازداد عجز امليزانية العامة وتراكمت الديون اخلارجية فان البلدان النامية 
2.احلماية

:تغيرات القطاع الخارجي درجة حساسية االقتصاد المحلي تجاه -ج

هلذا االقتصاد الذي  تربز حساسية  اقتصاد حملي ما جتاه التغيريات اليت حتدث يف القطاع اخلارجي نتيجة الندماج
األمهيةدرجة هذه احلساسية على دوتعتم. العامليمبراكز معينة يف االقتصاد أويعاين من تشوه اهليكلي مبركز 

البشرية واملعلومات يف كل من االستثمار والتشغيل املوارد،األموال رؤوس،دمات واخلالنسبية حلركات السلع 
:أيتيما الغرض ميكن متييز األسعار وهلذاوالدخل و 

)383ص(ھوشیار معروف ،مرجع سابق ، 1

.387ھوشیار معروف ، نفس المرجع ، ص 2
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.تثمرة املساألموالجمموع رؤوس إىلةاإلنتاجية واملالياملستثمرة يف النشاطات األجنبيةاألموالنسبة رؤوس - 1

.الدخل القومي إىلنسبة التجارة اخلارجية - 2.

.الصادرات التحويلية إىلاألوليةنسبة الصادرات - 3

انسبة الديون - 4 ارجية وخدم .األجنبيةواملساعدات وقيمة الصادراتكل من الدخل القوميإىلااخل

و املتخصصني يف مراكز البحثخالل نسبة العلماء ومن اليت تتحددالتطوير والنسبية للبحث و يةاألمه- 5
1.التطوير

:ومستوى انتشارهاتطور المعلومات -د

ميكن متابعة تطور املعلومات وانتشارها السريع يف تكريس الشفافية يف التعامالت االقتصادية الدولية حيث أسهم
والتنبؤ باالجتاهاتملختلف العروض املتنافسة وتقدير تغريات الطلب العاملي األنواعو الكميات و تقلبات األسعار

.املستقبلية

ار التوجه حنو  صبالتايل و الدوليةاخنفاض خماطر التجارة إىلأدىمما التأكدويف ظل هذا التطور ارتفعت حاالت 
مقنعا لدى كافة البلدان وخاصة بعدما ارتبطت هذه البلدان بالشبكات  أمراحترير التبادل على املستوى العاملي 

سهلة و أساليبووفرت الربجميات التصاالت وازدادت بنوك املعلوماتالدولية للمعلومات و اخنفضت تكاليف ا
.سريعة للتعامل مع بدائل متعددة عند صنع القرارات 

:التنظيمية للعالقات الدولية األطر-ه

دعم سياسات احلرية سامها يفومن مث املنظمة العاملية للتجارة )اجلات (االتفاقية  العامة للتعريفة اجلمركية إن
:االقتصادية  من خالل 

حيث املغلقة مناألروقةاليت اختلفت متاما عن املفاوضات الثنائية ومباحثات األطرافاملفاوضات متعددة *
وحياول اجلميع بناء التعامالت  األعضاءممثلي دول أنظارم، وأماطاولة احلوارعلىاألوراقبكشف السماح

.388ھوشیار معروف ،مرجع سبق ذكره ، ص 1



االقتصاديالنمووالخارجیةالتجارةماھیةاألولالفصل

11

يصعب  سابقة وبالتايليف اتفاقيات أقرتقواعد دولية ت توافقية يف املصاحل واعتمادا علىاجلديدة حسب ترتيبا
1.طرف أيالتملص من االلتزامات اجلماعية من قبل 

اءا  بنو األطرافتشريعية ،حيث هناك  تنظيمات تولدت عن املفاوضات متعددة أصولاملؤسسة املبنية على * 
،وبالتايل  األعضاءالتشريعية املعتمدة يف البلدان متت املصادقة عليها رمسيا من قبل السلطاتمبادئعلى قواعد و 

املقررة بالتنظيمات ذات  اإلجراءاتخالل متر منأنجيب بالسياساتوأموضوع يتعلق باملنازعات أيفان 
.وارتباطاته لكل تنظيم صالحياته ومسؤولياتهأنالعالقة ، حيث 

:الخارجيةدعم التجارة المؤسسات االقتصادية فيدور :الثالثالمطلب 

:الخارجيةو التعمير في تحرير التجارة لإلنشاءصندوق النقد الدولي والبنك العالمي :األولالفرع 

هاتان  تأأنشوقد ،شهرة وأكثرهااملؤسسات املالية الدولية أقدميعترب البنك الدويل وصندوق النقد الدويل من 
أعقابم  وفقا التفاقية  بريتونوودز ،وذلك للرتويج للنمو االقتصادي واالستقرار املايل يف 1945يف عام املؤسستان

.احلرب العاملية الثانية 

على مستوى ال النقدياتعزيز االستقرار املايل والتعاون يفالدويل والبنك الدويل علىصندوق النقديعمل 
االقتصادي القابلالنمو العمالة وزيادة معدالت توظيفو اخلارجية،يري التجارةيسعيان لتسكما العامل،

. عضو188البالغ عددهم األعضاءبلدان أماموالنئومها مسالعامل،خمتلف بلدانالفقر يفواحلد من .الستمرار
الصرف و سياسة أسعاروضع  الضوابط اليت حتكم سلوك كل دولة بشان إىلاألساسالصندوق يف فيهد

لتشمل كل سياسات  االقتصاد م 2012صالحيات الصندوق  يف عام حتديثالدولية وقدمتميزان املدفوعات 
2.العاملي الكلي والقطاع املايل املؤثرة يف االستقرار

قروض املشروعات،مثل قروض األجلالدويل حبيث يقدم قروض طويلة النظام املايلحارسا علىيعترب البنككما 
:اآلتيةاألوضاعاليت يتوقف منحها على التصحيح اهليكليضالربامج، قرو 

.االستثماراتاملوارد وفق معايري معينة ويراعى فيها اختيار وتنفيذ كفاءة استخدام*

و لدولة،ااملوازنة العامة يفمراقبة و اخلاص، القطاع دورالقطاع العام و حتديد دورو تعبئة املوارد الالزمة للتنمية،*
.الناميةالدول املوازنات يفالعجز يفالعامة بقصد التقليل منحتديد خمططات النفقات

).390،391(ھوشیار معروف ، مرجع سبق ذكره ، ص- 1

معلومات و استراتیجیات  عملیة لمشاركة  نقابات  العمال  مع  :مالیة  الدولیة تحدي  المؤسسات  ال"تقریر  االتحاد ى الدولي  للنقابات ،-
.08،ص2012المؤسسات  المالیة  الدولیة ، 2
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هيكل إصالحإىلهذه الشروط د، ومتتخبصوص تعديل سياسة التجارة اخلارجية للدول العضوحتديد شروط* 
.العوائقنوالتصدير ماالسترياد ر، وحترياجلمركيةالتعريفة

1.العضوالدولة العامة يفاإلدارةأنظمةإصالحلنقدية واو املؤسسات املصرفية بإصالحشروط تتعلق *

:للتجارةالمنظمة العالمية :الثانيالفرع 

حركة  مامأالعوائق إزالةللتجارة اخلارجية يعتمد على أفضلمناخ إجيادإىلم1947هدف مؤمتر  هافان  عام 
.األموالالسلع واخلدمات ورؤوس 

.عدبومنظمة التجارة العاملية فيمانشاء عن هذا املؤمتر ماعرف باتفاقية اجلاتو قد

ية دف التوصل إليهاهي اتفاقية يكون االنضمام "  اجلات " اع اجلم ات  وض ا املف اتفاقيات جتارية  إىلمن خالل 
التجارة اخلارجية وقد جنحت اجلات يف حترير التجارة اخلارجية من خالل االتفاقيات متعددة أمامتزيل العوائق 

2.لتخفيض القيود على التجارة األطراف

تنصب  فقط  على خفض  التعريفة اجلمركية  دون األوىلاجلوالت  اخلمس إن،أدناهو يالحظ من اجلدول 
جماال لالهتمام بالعالقات املرتابطة بني التجارة  و أفسحتاجلوالت  التالية  أمااالهتمام  بظروف  الدول النامية ،

3.ترتب  عليه دخول عدة دول نامية يف مفوضات كيندي وتالها من مفاوضات التنمية  و هو ما

تقدمي  نبجبوااملتعلقة اإلداريةاإلجراءاتجولة  كيندي  عن تزايد  العوائق  غري  اجلمركية  مثل أكدتحيث 
.اإلجراءاتن السلع املستوردة ولذا اهتمت جولة طوكيو بالتخفيف من تلك أشهادات صحية وبيطرية بش

:جولة طوكيو عن ثالث اتفاقات وأسفرت

واملاشية، والتأكيد علىاللحم ألبقرياخلارجية يفبتشجيع وحترير وتوسيع واستقرار التجارة :األوليتعلق االتفاق 
. التعاون الدويل

ألسعار بيع هذه حد ادينمع وضع يف منتجات األلبان،بتوسيع و حترير التجارة اخلارجية قيتعل: الثايناالتفاق 
.أسواق العاملاملنتجات يف

.65،ص2006اشرف احمد  العدلي ،التجارة الدولیة ،شركة رؤیة و مؤسسة طیبة للنشر و التوزیع ،مصر ،- 1

.91نداء محمد الصوص مرجع سبق ذكره ،ص- 2

.12،ص1991النجار ،االقتصاد العالمي  و البالد العربیة  في عقد  التسعینات ،دار الشروق ، مصر ،سعید - 3
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1.الطائرات املدنيةإلغاء الضرائب اجلمركية يفإىلفيهد: الثالثاالتفاق 

منظمة العاملية للتجارة  إنشاءفيها  أقرتجولة حيث أطولو أهم)1994- 1986(و تعترب جولة االوروغواي 
:و من بني نتائجها هي 

.اجلمركيةتعزيز ختفيض الرسوم - 1

.تقليص عدد كبري من القيود  الضريبية على التجارة - 2

.براءات االخرتاع  املتعلقة  بالتجارة اخلارجية سياسات محاية حقوق  امللكية الفكرية وإقرار- 3

.فيض نسب الدعم املمنوح للمزارعني خت- 4

.ونشأة الشركات متعددة اجلنسيات األجنيبالقيود املفروضة على االستثمار إلغاء- 5

1994.2منظمة التجارة العاملية يف مراكش سنة إنشاء- 6

:يتميز دور املنظمة العاملية للتجارة  يف احلقائق التالية 

توسيع نطاق التبادل التجاري التنافسي ليشمل  كافة بلدان العامل مع حرية انتقال السلع و اخلدمات ،رؤوس -أ
اموعات ،حيث وصل عدد األفراداألموال و  .عضو   160وايل م ح2013املنظمة عام أعضاءو 

ل شفافية يف معاجلة القضايا و زيادة العمواألطراف، تكريس القواعد واملبادئ من خالل املفاوضات متعددة -ب
.الدوليةالتعامالت التجارية 

صعوبة و القيام بدور املرجع املعتمد للتحقيق يف املنازعات أوالعمل كنادي للتفاوض عند ظهور أي خالف - ج
منازعة كانت ميكن أن تؤدي 300التجارية وحلها بطرق سلمية ،حيث نظرت املنظمة العاملية للتجارة يف أكثر من 

.احتكاكات سياسية سيئة إىل

هذه البلدان والصعوبات اليت  إمكاناتتقدما استثناءات وفرص تتناسب مع األقلالنامية و البلدانإعطاء-د
ومحاية  اإلغراقالوقاية و مكافحة إجراءاتتواجهها عند تنفيذ االتفاقيات وهلذا الغرض مت االتفاق على 

3.يف التعامل األفضليةالصناعات الناشئة ومحاية امللكية الفكرية ومنح 

).54-52(اشرف احمد العدلي ،مرجع سبق ذكره ،ص- 1

). 94،95(نداء محمد الصوص،مرجع سبق ذكره ،ص- 2

).223،224(ھوشیار معروف ،مرجع سبق ذكره ،ص- 3
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:)الجات(االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ):1(الجدول رقم 

.150،ص2013،األردن ،سنة ھوشیار معروف ،تحلیل االقتصاد الدولي ، دار جریر للنشر  و التوزیع - 1- اجلدول رقم 

حماور املفاوضات  التخفيضات 
اجلمركية 

عدد املشاركني  تاريخ
اجلولة 

اسم
اجلولة 

رقم 
اجلولة 

ختفيضات مجركية  64% 23 1947 جنيف  األوىل
ختفيضات مجركية 64% 13 1949 يف أنيس

فرنسا 
الثانية 

ختفيضات مجركية 64% 38 1951 توركوي يف 
اجنلرتا 

الثالثة 

ختفيضات مجركية 64% 26 1956 جنيف  الرابعة 
ختفيضات مجركية 64% 26 1960-

1962
ديلون  اخلامسة 

ختفيضات مجركية و التجارة و 
.التنمية

50% 62 1964-
1967

كيندي  السادسة 

ختفيضات مجركية و اتفاقيات الدعم 
،الرسم التعويضية ،العوائق  الفنية 

تراخيص االسترياد ،التامني إجراءات،
،االتفاقيات اخلاصة  اإلغراقمكافحة 

و جتارة الطائرات األلبانباللحوم و 
.املدنية 

33% 102 1973-
1979

طوكيو  السابعة 

ختفيضات مجركية و اتفاقيات تداول 
اخلدمات و اجلوانب  التجارية  
املرتبطة  حبقوق امللكية الفكرية و 

االستثمار املتعلقة  بالتجارة إجراءات

40% 125 1986-
1994

أوروغوايجولة  الثامنة 
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: اإلقليميةالتكتالت االقتصادية : الثالثالفرع 

لعل أهم التكتالت االقتصادية اليت احتلت مكانا بارزا على الساحة االقتصادية الدولية يف الوقت الراهن جند 
(Nafta).االحتاد األورويب و اتفاقية منطقة التجارة احلرة ألمريكا الشمالية 

: تحاد األوربي تجربة اال1

صل التكامل االقتصادي ،و إسرتاتيجيةدولة منوذجا واقعيا لنجاح 27ميثل االحتاد األوريب الذي يضم يف عضويته 
ود املبذولة طيلة أكثر من نصف قرن ،وذلك من خالل التوقيع هما هو عليه اآلن نتيجة اجلإىلاألوريباالحتاد 

، و كان اهلدف هو حترير حترك م1951على اتفاقية الفحم والصلب بني عدد من الدول األوربية يف باريس سنة 
.رؤوس األموال والعمالة اليت كانت تعمل يف جمال الفحم و الصلب وتسهيل االستثمار 

اموعة االقتصادية التعاون، حيث أصبحتل اتفاقية روما اليت وسعت جماالت وقعت الدو ،م1957و يف عام 
:االتفاقيةو كان من أهم البنود اليت جاءت يف هذه ) السوق املشرتكة(األوربية 

.األعضاءالرسوم اجلمركية و نظام احلصص بني دول إزالة

بني دولاألموالرؤوس والقواعد اليت حتول دون انتقال األشخاص واخلدماتإزالة

.األعضاء

.توحيد التعريفة اجلمركية اجتاه العامل اخلارجي 

12.وضع سياسة موحدة يف جمال الزراعة والنقل 

وقع وزراء خارجية اجلماعة االقتصادية األوربية يف ماسرتخيت على معاهدة جديدة للوحدة ، م1992أما يف عام 
: دة روما واستهدفت هذه املعاهدة على ما يلي حيث أدخلت تعديالت جوهرية على معاه

.األعضاءإلغاء كافة احلواجز بني دولاخلدمات والسلع والتحرير الكامل حلركة*

يتحكم  م 1999جانفي 01قبل موعد أورويببنك بإقامةالوحدة  النقدية  الكاملة على عدة مراحل تنتهي إقامة*
.العملة  املوحدة إصداريف 

1

،مذكرة لنیل شھادة الماستر تخصص االقتصاد الدولي ،جامعة "المشتركة في تحقیق التكامل االقتصادي دور المشروعات "مقروس كمال ،-
.82،ص2013فرحات عباس ،سنة ، 2
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اتفاقية  توقد حدد،الغربيةأوروبااحتاد إطارنظام دفاعي مشرتك يف إقامةسياسة خارجية مشرتكة والتحرك حنو *
:وتتمثل يف األوروبيةماسرتخيت ثالث مراحل لتحقيق الوحدة 

رؤوس ةوحترير حركتنسيق  السياسات النقدية إىلدف  م 31/12/1993إىلم 01/07/1993:األولىالمرحلة 
التعاون بني اهليئات العامة و مزيد من التطابق يف السياسة االقتصادية األعضاء وزيادةبني  الدول األموال

املتعلقة بالتصديق على اإلجراءات، ويتم فيها استكمال م31/12/1998إىلم 01/07/1994:المرحلة الثانية 
ية دفتاموعة سياساتتبع دول ،معاألعضاءمن قبل مجيع  الدول األورويباالحتاد  تصاد حتقيق  إىلاق

.عجز املوازنة العامةاالقتصادي ،وخاصة ما يتعلق مبعدل التضخم ونسبةاألداءالتقارب بني معدالت 

نت دف م2002إىلم 01/01/1999:المرحلة الثالثة  والذي يقوم  األورويبالبنك املركزي إنشاءإىلو كا
.حدة ورسم السياسة النقدية وتثبيت تداول  اليورو يف مرحلة سريعة العملة املو بإصدار

يهتدا به ، منها النموذج الذيالوحدة وجعلتمشارف اجنازات باهرة وضعتها علىاألورويبلقد حقق االحتاد 
:ومن بني  هذه االجنازات 

،البنك األوروبيةاللجنة االقتصادية واالجتماعية :وهي األورويبتكوين املؤسسات االقتصادية الرئيسية لالحتاد *
.وحمكمة املدققني األورويب،وبنك االستثمار األورويباملركزي 

.دولة 27العامل وتضمحرة يف اكرب سوقاليت تعد واألوروبية املوحدة، السوق تأسيس

العمالت الرئيسية يف إحدىأضحتو اليت م01/01/2002يف " اليورو"املوحدة األوروبيةالعملة النقدية إصدار
.العامل 

"األوروبيةاملؤسسة االقتصادية "باسم أوروبيةوحدة مجركية أولتأسيس

.االحتاداالقتصادي للعديد من دول معدالت النموزيادة 

، األمريكيةهذه  االتفاقية ثالث دول هي الواليات املتحدة متض:الشماليةألمريكااتفاقية التجارة الحرة -2
منابتداءسارية املفعول أصبحتم حيث 1993

ذلك إزالة كافة القيود يف االثالث، مبالتجارة بني الدولاالتفاقية إىل حترير1.م 1994جانفي 28

،مذكرة لنیل شھادة "أثار تحریر التجارة الخارجیة العالمیة للمنتجات الزراعیة على القطاع  الزراعي في الدول العربیة"بن عمر األخضر،-
.36،ص2007تخصص نقود و مالیة ،جامعة الجزائر ،الماجستیر 1
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االلتزام بتقوية وتعزيز محاية حقوق و اخلدمات، السلع وحترير سياسات االستثمار يفو باخلدمات املاليةاملتعلقة
.امللكية الفكرية

مليون 400يضم ثالعامل، حييف األطرافثالثي تكتل جتاريالشمالية اكربمتثل منطقة التجارة احلرة ألمريكا
اجناز  نافتا سيفيد  الواليات إن.أمريكيتريليون دوالر 8.3حبوايل ا يقدرلدوهلالناتج احمللي إمجايلنسمة و 
الكثري من السلع للمستهلكني أسعارالسلع فضال عن ختفيضأسواقوذلك بزيادة املنافسة يف األمريكيةاملتحدة  

.األمريكيني

عزز من يو االقتصادياإلصالحيدعم عملية التكتل ممامن هذا األكربو األولبالنسبة للمكسيك فهي املستفيد 
:يما يليف مستقبل البالد ومن بني هذه املكاسب  األجانبثقة املستثمرين  

.لديهاالعاملة املتوفرةتصدير األيدينفس الوقت حتتاجها ويفالتكنولوجيا اليتزيادة االستثمار و*

و يعمل معدالت النموااالت سيزيد من غريه منو املكسيكي،البرتول جمال االستثمارات األمريكية يفتدفق *
.املكسيكيةعلى امتصاص البطالة

.أ.م.وأراضيإىلاحلد من اهلجرة املكسيكية  غري  القانونية  *

:التاليةاملزايا األخرى منهيدتستفي: األمريكيةبالنسبة للواليات املتحدة أما

األسواقتعترب السوق الكندية من اكرب ثكندا، حياملكسيك و  إىلأ .م.صادرات وأماماألبوابفتح *
األمريكية زيادة الصادراتسيساهم يفاالقتصادي املكسيكيارتفاع معدالت النمو أنكما .األمريكيةللصادرات 

كما تستطيع املكسيك،يسمح ذلك باالستفادة من األيدي العاملة املتوفرة يف وتامة، أ حبرية .م.املكسيك وإىل
1.اإلنتاجشركات النفط الكندية املشاركة مع الشركات يف عمليات التنقيب و 

:الدوليةتطور شبكات المعلومات :الرابعالفرع

يف تعبئة وتوثيق أخرىتطورات االسلكية، رافقتهاألخرية تطورات متالحقة يف االتصاالت األربعةشهدت العقود 
.أخرىإىلآخر و من قارة إىلوحتليل وتبادل املعلومات وقد تباين نطاق انتشار وحتول املعلومات من بلد 

اليوم أثارا اجتماعية وثقافية يف مجيع بقاع العامل ، االنرتنتو شل الطفرات يف وسائل االتصال عرب التاريخ أضحى 
. ة يف عدة جماالت مثل العمل و التعليم و التجارةتغيري املفاهيم التقليديإىلمما أدى 

یر تخصص اسیا الوافي ،التكتالت االقتصادیة اإلقلیمیة و حریة التجارة الخارجیة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة ،مذكرة لنیل شھادة الماجست-
.66،ص2006اقتصاد دولي ،جامعة باتنة ، 1
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مجيع إىلالتواصل واكتساب املعلومات من الشبكة املمتدة 
.بصورة تتجاوز حدود الزمان و املكان نصية،أرجاء األرض بوسائل بصرية أو صوتية و 

على أدبيات االقتصاد  تغريات حديثة تنطوي على أضفتاالتصاالت االنرتنت اليت ولعل ابرز مظاهر التكنولوجيا
و تقنيات جديدة مثل االقتصاد الرقمي الذي يعتمد على شبكات املعلومات و اقتصاد املعرفة و يتخذ أساليب

.من التجارة االلكرتونية مرتكزا منها لزيادة القدرة التنافسية 

املعلومات  الرقمية ،الزبائن الرقميني و أواالقتصاد الذي  يتعامل  مع الرقميات ويعرف االقتصاد الرقمي هو
.الشركات الرقمية ،التكنولوجيا الرقمية و املنتجات الرقمية 

التفاعل و التكامل و التنسيق املستمر بني تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت من جهة أيضاكما يقصد 
جلميع املؤشرات اإلتاحة،مبا حيقق الشفافية و أخرىجهة د القومي والقطاع الدويل من،وبني االقتصاأخرى

.االقتصادية املساندة جلميع القرارات االقتصادية والتجارية واملالية يف الدولة خالل فرتة ما 

اآللياتإصالحدورا اسرتاتيجيا يف زيادة معدالت النمو االقتصادي و )االنرتنت(تلعب تكنولوجيا املعلومات 
االستثمار من والتجارة واألعمالاالقتصادي يف املال و األداءأمناطاالقتصادية والتجارية و املالية و تغيري 

.املنافسة  بالوقت أيالشكل الفوري ،مبا حيقق حتسن املركز التنافسي  بعنصر الوقت إىلالشكل التقليدي 

1).2009إحصائيات مارس (نت يف الدول العربية يضم هذا اجلدول أدناه عدد مستخدمي االنرت 

ااالت، ةيدراسة رشا صالح الدين عبد احلميد، أمه- نوعة  ات مت لوم املع لى  حلصول ع ا وب و  لشع بني ا اصل  تو اة لل ات كأد لوم لمع ية ل لدول بكة ا لش قطاع عموق(ا

..07ص2012،مصر  ،)الشؤون الثقافية و البعثات منوذج دراسة  1
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:عدد مستخدمي االنرتنت ):2(جدول رقم 

الشبكة الدولية للمعلومات كأداة للتواصل بني الشعوب و ةرشا صالح الدين عبد احلميد، أمهيةدراس: املصدر
ااالت،  نوعة  ات مت لوم املع لى  حلصول ع 2012،مصر  ،)قطاع الشؤون الثقافية و البعثات منوذج دراسة عموق(ا

.09ص

عدد املستخدمنينسبة 
للسكان 

العدد التقرييب  الدولة 

6.2% مليون2.30 اجلزائر 
7.6% مليون4.01 السودان 
34% مليون9.27 السعودية 
12% مليون3.22 العراق 

35.3% مليون1.77 اإلمارات
5.94% مليون1.9 سورية 
11.7% مليون1.17 تونس 
26.2% الف724 الكويت 
31.9% مليون2.7 األردن
15.8% ألف617 لبنان 
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:مفاهيم عامة حول النمو االقتصادي و مؤشراته :المبحث الثاني 

:النمو االقتصاديمفاهيم عامة حول :المطلب األول

:مفهوم النمو االقتصادي:الفرع األول

هذه الزيادة تتمثل  الطويليعرف النمو االقتصادي بأنه الزيادات املستمرة يف الدخل احلقيقي و ذلك  يف األجل 
1.سنة ،و زيادة نصيب  الفرد منهنما تكو أخرى عادةفرتة إىل احلقيقي منيف الناتج احمللي اإلمجايل 

:هذا التعريف نستخلص اخلصائص  التالية و من 

 جيب أن يرتتب على الزيادة يف الدخل الداخلي للبلد الزيادة يف دخل الفرد احلقيقي، أي أن معدل النمو
.االقتصادي هو عبارة عن معدل منو الدخل الوطين مطروح من معدل السكاين

 تفي مبجرد أن ختتفي األسباب.
2.أن تكون الزيادة يف الدخل الفرد حقيقية، أي أن الزيادة النقدية يف دخل الفرد مع عزل اثر معدل التضخم

.عناصر و مقياس النمو االقتصادي:الفرع الثاني

:يف ثالثة عناصر أساسية و هيلتتمث:االقتصاديالنمو رعناص: أوال

حتقيق زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطين، ويقاس متوسط نصيب الفرد من :العنصر األول
الدخل الوطين عن طريق الدخل الوطين و عدد السكان ،و يتطلب حدوث زيادة يف متوسط نصيب الفرد من 

.الدخل الوطين أن يكون معدل الزيادة يف الدخل الوطين اكرب من معدل الزيادات يف عدد السكان 

زيادة حقيقية يف متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي أي حتقيق زيادة قحتقي:الثانيعنصر ال
.حقيقية يف مقدرة األفراد على شراء السلع واخلدمات املختلفة

ةزيادة مستمرة و مستقرة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي والزيادقحتقي:الثالثالعنصر 
املستقرة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي تتطلب أن تكون هذه الزيادة ناجتة عن زيادة 

3.حقيقية يف مستوى النشاط االقتصادي

- .14،ص2014،خبابة عبد هللا ،تطور نظریات و استراتیجیات التنمیة االقتصادیة ،دار الجامعة الجدیدة ،مصر  1

.63، ص2013أشواق بن قدور، تطور النظام المالي و النمو االقتصادي، دار الرایة للنشر، األردن، - 2

.22، ص2001، دار القاھرة للنشر، مصر، )النظریة و المفھوم (محمد ناجي حسن خلیفة، النمو االقتصادي - 3
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:ثالثة معايري رئيسية لقياس النمو االقتصادي وهيدتوج:االقتصاديالنمو سمقيا: ثانيا
:معايير الدخل - 1

إن الدخل هو املؤشر األساسي الذي يستخدم يف قياس النمو االقتصادي ودرجة التقدم االقتصادي 
و يف الدول املتخلفة توجد عدة صعوبات لتحديد مفهوم الدخل احلقيقي واالتفاق على البنود اليت 

.حتسب ضمن أمجايل الناتج القومي، كذلك عدم ثبات أسعار الصرف اخلارجية
:للدخلهناك عدة معايري

البعض قياس النمو االقتصادي على أساس الدخل املتوقع وليس الدخل حيقرت :المتوقعالدخل القومي الكلي -
ااالفعلي، فقد يكون لدى الدولة موارد كامنة غنية، كما يتوافر هلا إمكانيات خمتلفة لالستفادة من  إىلةإضاف. ثرو

ما بلغته من تقدم تقين، يف هذه احلالة يوصى بعض االقتصاديني أن يؤخذ يف االعتبار تلك املقومات عند 
.احتساب الدخل

صدقا عند ايعترب متوسط نصيب الفرد من الدخل أكثر املعايري استخداما وأكثره:معيار متوسط الدخل-
.قياس مستوى التقدم االقتصادي يف معظم دول العامل

هناك العديد من املشاكل اليت تواجه الدول النامية للحصول على أرقام صحيحة متثل الدخل احلقيقي إال أن
فان ككذل. دقيقةللفرد، من بني هذه الصعاب أن إحصاءات السكان والدخول غري كاملة وغري 

عقد املقارنات بني الدول املتخلفة أمر مشكوك يف صحته ودقته نظرا الختالف األسس والطرق اليت 
النمو االقتصادي باستخدام ما يسمى مبعدل النمو البسيط عن طريق سويقا. أساسهاحيسب على 
1:املعادلة اآلتية

100×)الفرتة السابقة الدخل احلقيقي يف–الدخل احلقيقي يف الفرتة احلالية =(معدل النمو 
الدخل احلقيقي يف الفرتة السابقة 

:المعايير االجتماعية-2
تيقصد باملعايري االجتماعية املؤشرات اخلاصة بنوعية اخلدما

اجلوانب وما يعرتيها من تغريات، فهناك اجلوانب الصحية واجلوانب اخلاصة بالتغذية، إضافة إىل
.التعليمية و الثقافية

العاملي للغذاء يزيد منذ احلرب العاملية الثانية مبعدالت تتماشى مع زيادة السكان ،إال أن العامل 

.90،ص2006ات نظریة و تطبیقیة ،دار الجامعیة ،مصر ،محمد عبد العزیز عجمیة و آخرون ،التنمیة االقتصادیة دراس- 1
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ها دول مشال مصدر ةالذي يشغل األذهان هو أن معظم الزيادة وعلى األخص يف اآلونة األخري 
أما الوضع يف الدول النامية فان الزيادة يف إنتاج الغذاء فيها مل يالحق الزيادة يف عدد .أمريكا و أوروبا

اا  .وترتب على  هذا الوضع زيادة اعتماد الدول النامية على إنتاج دول الشمال .سك
فاتورة هذه الواردات ،فقد صعوبات تدبري قيمة والشك أن هلذا األمر خماطر واضحة ،فباإلضافة إىل

.تتعرض الدول النامية إىل التبعية الدائمة لدول الشمال 
أمام هذا الوضع أصبح على الدول النامية تشجيع القطاع الزراعي حىت تتمكن من توفري الغذاء 

1.األساسي، وذلك عن طريق القيام بالدراسات وتقدمي املنح واملعونات للمشروعات الزراعية

:ر الهيكليةالمعايي-3
كانت الدول الصناعية تعمل خالل فرتة طويلة على توجيه اقتصاديات الدول النامية حنو إنتاج 

.وحىت تبقى هذه األسواق تابعة هلاةيتسىن هلا احلصول عليها بأسعار منخفضاملنتجات األولية حىت
: ألسباب عديدة منها

حصول معظم تلك الدول على استقالهلا وسعيها حنو التحرر من تبعيتها االقتصادية و السياسية 

.اثر ذلك على هيكل الصادرات والواردات 
:االقتصادي هيناييس النامجة عن التغري يف اهليكل والبنياوبناءا على ذلك فان أهم املق

.الوزن النسيب لإلنتاج الصناعي يف الناتج احمللي اإلمجايل-
.الصادرات السلعية الوزن النسيب للصادرات الصناعية إىل إمجايل-
.العمالة نسبة العمالة يف القطاع الصناعي إىل إمجايل-

اج  ا  اإلنت يكل  دي و ه تصا و بالتايل يعكس هذا األمر زيادة درجة التقدم و النمو االقتصادي .االق
2.ا 

:خصائص النمو االقتصادي:الفرع الثالث
.يع عائد النمو االقتصادي أي اليهتم مبن يستفيد من مثار النمو االقتصادي النمو االقتصادي اليهتم بتوز - 

.النمو االقتصادي حيدث تلقائيا و لذلك الحيتاج إىل تدخل من جانب الدولة - 

.التنمية االقتصادية أوسع و أكثر مشوال من النمو االقتصادي- 

.20خبابة عبد هللا ،مرجع سبق ذكره ،ص- 1

.112محمد عبد العزیز عجمیة، مرجع سبق ذكره، ص- 2
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الفجوة مابني املستويات نو مبعدل أسرع من غريها، فاأن دولة ما تنموالنمو االقتصادي ذو طبيعة تراكمية، فل- 
.يف كل منهما تتسع

يؤدي النمو االقتصادي إىل رفع املستويات املعيشة على املدى الطويل ،و يتناول كذلك سياسات إعادة توزيع - 
اتمع  بصورة أكثر يسرا و سهولة  اد  فر بني أ دخل  ل .ا

.من فرص االستثمار النمو االقتصادي يؤدي إىل خلق الكثري - 

1.يلعب النمو االقتصادي دورا بارزا خاصة يف األمن الوطين - 

::استراتيجيات النمو االقتصادي :الفرع الرابع 

تقتضي إسرتاتيجية النمو املتوازن التناسب يف النمو بني خمتلف القطاعات يف :إستراتيجية النمو المتوازن-1
.االقتصاد الوطين حىت تنمو هذه القطاعات معا 

م يف مقال عن التصنيع  يف أوروبا  1943و يعترب دوتشتني رودان ونركس أول من عاجل نظرية النمو املتوازن يف سنة 
إذ أن خلق قطاع صناعي متكامل  يف هذه الدول ال بد له أن يتم ككتلة .هذا املصطلح لكن دون اإلشارة إىل

وغالبا ما تقدم اهلياكل لتنفيذ املخططات من . 
ث تسمح هذه 

.اهلياكل بربط األسواق فيما بينها وبالتايل كسر العزلة بني املناطق مما يساهم يف توسيع السوق الوطين

و بالنسبة لالقتصاد الراشد يتم التغلب على النقص املتواجد فيه ودفعه حنو مستويات أعلى من اإلنتاج والدخل 
.حد أدىن من املوارد لتنفيذ برامج النمومن خالل تطوير الصناعات املختلفة ،مما يتطلب توفري

و جيب على التصنيع أن يكون يف عدة اجتاهات، حىت يتسىن للصناعات اجلديدة جين مثار التطوير اآلين 
للصناعات األخرى، حيث متكن من توفري الطلب املكمل و يصبح بذلك املنتجون مستهلكون لسلع صناعات 

2.أخرى

3:هلذه اإلسرتاتيجية من بني االنتقادات املوجهة 

ستیر في ،مذكرة ماج2000-1970دراسة قیاسیة للفترة "االستثمارات األجنبیة المباشرة و دورھا في النمو االقتصادي "بندر بن سالم الزھراني ،-
).39-38(،ص2004قسم االقتصاد ،جامعة السعودیة ، 1

.67اشواق بن قدور ،مرجع سبق ذكره ،ص- 2

.28،ص2001عبد الحكیم سحیج ،الناتج الوطني و النمو االقتصادي ،مذكرة ماجستیر ،كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ،جامعة الجزائر ،- 3
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 أن تكلفة هذه االستثمارات الواسعة تزيد عن إمكانيات الدول النامية، فيمكن التناقض يف انه إذا مل تستطع
.القيام به على مراحل ميكنها القيام به مرة واحدة

.
 الفكرة تعترب تطبيقا لوضع البطالة لدى كينزإن.

:إستراتيجية النمو غير المتوازن-2

)هريمشان (يعترب 
.تعاجل مشاكل الدول املتقدمة فقطأن تثقل كاهل الدول النامية ،ويرى كذلك أن إسرتاتيجية النمو املتوازن هي 

وتنطوي فكرة النمو غري املتوازن على أن االستثمارات ختصص لقطاعات معينة بدال من توزيعها على مجيع 
قطاعات االقتصاد الوطين توزيعا متزامنا ،وبالتايل فانه يتم توجيه رأس املال املتاح إىل قطاعات حمدودة حىت تساير 

.القطاعات األخرى 

هذه النظرية فان اختيار صناعات إسرتاتيجية يف قطاعات معينة تقود إىل خلق فرص استثمار جديدة، حسب 

.وبالتايل تؤدي إىل مزيد من التنمية،حيث يسري النمو من القطاعات القائدة إىل القطاعات التابعة

:بأن هدف سياسة التنمية  يتمثل يف )هريمشان (ويرى 

تنقل االقتصاد من حالة التوازن إىل حالة الالتوازن ولكن على مستوى أعلى من التنمية عملية ديناميكيةأن 
حالة ال ققوى وحوافز تعمل على تصحيح حالة الالتوازن السابقة وختلقوكل حالة ال توازن ختل, اإلنتاج والدخل 

.توازن أخرى ولكن على مستوى أعلى من اإلنتاج والدخل

هريمشان هي عن طريق خلق اختالل متعمد لالقتصاد طبقا إلسرتاتيجية وأحسن وسيلة لتحقيق النمو حسب 
النمو غري املتوازن ،وتكون بدورها حمفزة لقطاعات وصناعات أخرى ،وتتميز االستثمارات اإلسرتاتيجية بتحقيقها 

.لوفرات خارجية اكرب من الربح احملقق منها 

:من بني االنتقادات املوجهة هلذه اإلسرتاتيجية وهي 

 عدم حتديد تركيبة واجتاه ووقت النمو غري املتوازن.
 التقليل من قيمة معوقات النمو غري املتوازن.
 إمكانية التعرض للتضخم نتيجة زيادة االستثمارات اخلارجية.
1.الضغوط النامجة من عدم التوازن قد تكبح عملية النمو

).69-68(اشواق بن قدور ،مرجع سبق ذكره،ص- 1
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:وقاتهالعوامل المؤثرة في النمو االقتصادي و مع:المطلب الثاني

.رأس المال البشري:الفرع األول

حيث إن االستثمار يف جمال التعليم و الصحة يؤدي إىل زيادة القدرات البشرية.عن حدوث النمو االقتصادي 

مما يؤدي إىل حتقيق النمو من خالل زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي .اإلنتاجية وارتفاع مستويات
ويعرف رأس املال البشري بأنه جمموعة من املهارات و القدرات ، اإلمكانات ،و اخلربات اليت ميكن حتسينها من 1.

2.خالل االستثمار يف التعليم والرعاية الصحية والتدريب 

انه املخزون الذي متتلكه الدولة من السكان األصحاء :"اسعة االنتشار تعريف منظمة اليونيسيف ومن التعريفات و 
". املتعلمني األكفاء و املنتجني 

3.و تعزيز التنمية البشرية

اجلزائر قد اخنفض خالل السنوات حسب اجلدول أدناهو تشري التقارير أن مؤشر قياس معدل األمية يف

2011- 1998مؤشر قياس األمية مابني03: جدول رقم

2011 2008 2005 1998 السنة 
19.40 22.10 26.5 31.50 مؤشر قياس األمية

%
رأس املال الفكري يف :الدويل اخلامس حول امللتقى " مؤشرات قياس رأس املال البشري يف اجلزائر "عيادي عبد القادر ،لعريفي عودة ،:املصدر 

).9-7(،ص2000منظمات األعمال العربية يف ظل اقتصاديات احلديثة ،مصر ،

يرى زسولط أن رأس املال الفكري يعترب احد املوجودات التنافسية :رأس المال الفكري:الفرع الثاني
اليت تقوم بعملية التطوير اخلالق و االسرتاتيجي املعتمدة على اإلبداع واالبتكار ،الذي يعد املفتاح 

. الرئيسي للبقاء يف بيئة األعمال املتغرية

138.0محمد عبد عجمیة و آخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص-2

نیجیریا نموذجا ،معھد البحوث و الدراسات اإلفریقیة ،مصر :نھلة احمد ابولعز ،العالقة بین رأس المال البشري و النمو االقتصادي -
.3،ص2001، 2

.55،ص39،2007،العدد)بحوث اقتصادیة(،"بي الوضع النس–القیاس –المفھوم :رأس المال البشري في مصر "اشرف العربي ،- 3
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يم غري امللموسة اليت تعترب جزءا من جمموعة من الق:"هاين حممد السعيد على انه :كما يعرفه الدكتور 
ررأس املال للمنظمة و اليت تشتمل على مكونات بشرية و هيكلية و عالقية تساهم يف إنتاج أفكا

جديدة و مبتكرة تساعد على البقاء ،و حتسني احلصة التسويقية و تعظيم القدرات التنافسية للمنظمة 
معني ،بل انه ميثل جمموعة من القدرات املعرفية رأس املال الفكري على مستوى إداريز،وال يرتك

1.املتميزة اليت ميكن أن توجد يف مجيع املستويات اإلدارية 

:جوانب و مفهوم رأس املال الفكري ) 01: ( الشكل رقم 

.22،ص2008ھاني محمد السعید ،رأس المال الفكري انطالقة إداریة معاصرة ،دار السحاب للنشر ،مصر ،:املصدر 

:تربز أمهية رأس املال الفكري يف النقاط التالية 

.21،ص2008ھاني محمد السعید ،رأس المال الفكري انطالقة إداریة معاصرة ،دار السحاب للنشر ،مصر ،- 1

المستویات اإلداریة

اإلدارة العليا 

اإلدارة الوسطى 

اإلدارة التنفيذية 

المستويات المعرفية 

مهارات العاملين قدرات 
العاملين 

المعارف و المعلومات 
خبرات العاملين 

الثقافة الشخصية 

البقاء في السوق -

تحسین الحصة -

التسویقیة 

تعظیم القدرات -
لمنظمة لالتنافسیة 

تعظیم قیمة-

.المنظمة

مكونات بشریة 

مكونات ھیكلیة 

مكونات عالقیة 

القدرات اإلبداعیة 

.و االبتكاریة

تطویر

الوضع

تقدیم

مشروعات

ابتكاریة
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للمنظمة يف عامل اليوم، وذلك بسبب أن املوجودات يعد رأس املال الفكري السالح األساسي-1
.الفكرية متثل القوة احلصينة اليت تضمن البقاء للمنظمة

يعد وجود رأس املال الفكري يف املنظمة ميزة تنافسية ،نتيجة ما تقدمه هذه الرؤوس يف معرفة -2
.مفيدة ،وقدرة املنظمة على استثمار تلك املعرفة لتحقيق ميزة تنافسية 

إن املعرفة املقدمة يف رأس املال الفكري فريدة و غري متاحة وتقدم إسهامات فكرية متكن املنظمة -3
يالا  مع مث نة  ار اجها باملق ادة إنت 1.من زي

:رأس المال المادي:الفرع الثالث
يرتكز التحليل االقتصادي على العالقة السببية الطردية القوية بني معدل تراكم رأس املال املادي 

2.و معدل منو الناتج القومي 

و الذي يتمثل يف اإلنفاق االستثماري الضخم ،و كذلك وجود قدر من االدخارات النقدية 
الالزمة لتمويل هذه االستثمارات ،و أن يرافق ذلك وجود أجهزة متويل قادرة على تعبئة املدخرات 

.لدى األفراد و اجلهات املختلفة 

افتقارها إىل املوارد احلقيقية املتمثلة يف األيدي العاملة املاهرة، مما يالحظ يف البلدان النامية
...التكنولوجيا

رؤوس األموال ضعيفة ،و جيعل ما يتحقق من تكوين رأس املال لديها اليكفي للحصول على 
احد ا زيادة واضحة يف حصة ال لو إن مل تنعدم مثل هذه الزيادة حبيث تبقى هذه احلصة .فرد ا

.ثابتة 

املشاريع ةكما أن البلدان النامية تتسع حاجتها لتكوين رأس املال نظرا لسعة حاجتها إىل إقام
اجلديدة يف القطاعات املختلفة ،وخاصة يف املشاريع الصناعية ،و لتوفري البناء التحيت الالزم

1.اإلنتاجية

.129،ص2002،دار وائل للنشر ،األردن ،ةناظمجواد ،تحلیل رأس المال الفكري كأداة إستراتیجی 1

.155ه، صمحمد عبد العزیز عجمیة، مرجع سبق ذكر- 2
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.معوقات النمو االقتصادي:الفرع الرابع
تعرتض عملية التنمية يف الدول املتخلفة العديد من العقبات اليت تتداخل فيما بينها حبيث جتعل العمل من 

املستوى املطلوب ،األمر الذي يؤدي إىل استمرار حالة التخلف ،وابرز هذه اجل حتقيق هذه العملية دون 
:املعوقات هي 

:الحلقات المفرغة:أوال

تأثر بالعقبات األخرى،أي أن كل عقبة هي سبب التأثري فيما بينها ،إذ أن أي عقبة من العقبات تؤثر وت

مما يزيد من حدة هذه املشكلة يف هذه الدول هو النمو السكاين و و نتيجة يف الوقت نفسه للعقبات األخرى، 
املرتفع فيها ،األمر الذي من شأنه اإلبقاء على حالة االخنفاض يف املستويات االقتصادية و االجتماعية ،أي 

لف يف حالة توازن عند مستوى منخفض من مستويات التطور االقتصادي واالجتماعي يف بقاء البلد املتخ
2.ااالت املختلفة 

الدول املتخلفة تواجه حلقة مفرغة رئيسية، و هي ما يطلق عليها باحللقة نولذلك فان بعض الكتاب، يرون أ
:املفرغة للفقر و اليت ميكن تصويرها كما يأيت

).185-184(فلیح حسن خلف ،التنمیة و التخطیط االقتصادي ،عالم الكتب الحدیث للنشر ،األردن ،ص- 1

).211-210(نفس المرجع السابق ،ص- 2
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ص السوقنواق

ختلف املوارد البشرية

ختلف املوارد الطبيعية

نقص  رأس املال

اخنفاض االستثمار                                                           اخنفاض اإلنتاجية 

اخنفاض االدخار                                                              اخنفاض الدخل احلقيقي

) الحلقة المفرغة للفقر (الحلقة المفرغة الرئيسية :  02الشكل رقم 
.213،ص2006خلف ،التنمية و التخطيط االقتصادي ،عامل الكتب احلديث للنشر ،األردن ،فليح حسن:املصدر 

:أبرزهانوتشري هذه احللقة إىل أن الدول املتخلفة تعاين من عقبات عديدة تعرتض عملية التنمية فيها، م

.نواقص السوق والتخلف يف املوارد الطبيعية والتخلف البشري ونقص رأس املال

و هذه السمات مبجموعها  تشكل أسبابا مهمة يف اخنفاض اإلنتاجية اليت يرتتب عليها اخنفاض الدخل احلقيقي 
استمرار مسات التخلف ،و بالتايل اخنفاض االدخار و الذي ينجم عنه اخنفاض االستثمار ،الذي يؤدي بدوره إىل

.يف املوارد الطبيعية والبشرية ونقص رأس املال 

ومغزى فكرة احللقة املفرغة ،تتأتى يف أن الدول املتخلفة ال جتابه عقبات منعزلة بعضها عن البعض األخر ،و إمنا 
حالة ركود أي توازن عقبات تنشاء فيما بينها عالقات تأثري تبادلية على حنو دائري من شأنه إبقاء هذه الدول يف

1.عند مستوى التخلف 

:السوق:ثانيا

.66،ص2004ضیاء مجید الموساوي ،الحداثة و الھیمنة االقتصادیة و معوقات التنمیة ،دیوان المطبوعات ،الجزائر ،- 1
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إن نواقص السوق متثل ابرز العقبات اليت تعرتض عملية التنمية يف الدول املتخلفة ،وخاصة يف اإلطار الذي تتم فيه 
دية ،و هذه العملية ضمن سياسة االقتصاد احلر الذي يعتمد على آلية السوق أساسا يف القيام بالنشاطات االقتصا

املنافسة قذلك ألن السوق يف هذه الدول تعرتضها عقبات كثرية تبعدها عن النموذج النظري للسوق ،وهو سو 
التامة إىل حد كبري ،ذلك أن مجود عناصر اإلنتاج و قلة التخصص كلها عوامل تؤدي إىل إعاقة االستخدام 

.الكامل والكفء للموارد االقتصادية املتاحة 

وق تؤدي إىل إعاقة حتقيق املزج األفضل للموارد وتعيق كذلك التوزيع األفضل للموارد على إذ أن نواقص الس

.بشكل مهم حلوافز الدخل واألسعار والعائد األعلى 

إىل إعاقة ةنة املوارد يف حركتها جيعل من الصعب حتقيق التوزيع الكفء للموارد، إضافوخاصة وأن مجود وعدم مرو 
الذي يسهم فيه غياب عنصر الريادة يف هذه الدول والذي ميكن أن يساعد روهو األم.استخدامها بشكل كامل

1.يف ذلك

األسواق اليت كثريا ما يشار إضافة إىل ذلك يالحظ أن من بني ابرز نواقص السوق يف الدول املتخلفة هو ضيق 

.اخل.....،حجم السكان و درجة االكتفاء الذايت ،ووسائل النقل و املواصالت 

:نقص االدخار :ثالثا 

ذي ينفق على االستهالك و مبا أن الدخل القومي يف الدول املتخلفة إن االدخار هو ذلك اجلزء من الدخل ال
.هذا يرتتب عليه اخنفاض متوسط الدخل الذي حيصل عليه الفرد يف هذه الدولنمنخفض، فا

و بالتايل فان ذلك يؤدي إىل ارتفاع امليل إىل االستهالك واخنفاض امليل على االدخار ،وما يقود إليه ذلك من 
.ارات املتاحة يف البلدان املتخلفة اخنفاض االدخ

و من بني العوامل املهمة اليت هلا اثر يف حتديد حجم االدخار ،هي منط توزيع الدخل إذ يرى بعض الكتاب إىل 
أن منط توزيع الدخل يف البلدان اليت تكون فيها حصة امللكية من الدخل القومي اكرب حتقق  ادخارات أكثر من 

و يؤكد هؤالء على أن .دخول احملققة من امللكية يكون ميلهم لالدخار اكرب من غريها إذ أن أصحاب ال.غريها 
النمو الصناعي الذي حتقق يف أوروبا الغربية واملعدالت املرتفعة لالستثمار اليت حتققت فيها يعود إىل االرتفاع 

لدور الفعال يف زيادة حجم االدخار املستمر للدخل النسيب لطبقة الرأمساليني اليت هي الطبقة اليت ميكن أن تلعب ا
وتوجيهيه حنو االستثمار املنتج ،والنمو الذي حتقق يف الدول االشرتاكية جيري تفسريه على أساس زيادة نصيب 

.215،مرجع سبق ذكره ،صفلیح حسن خلف - 1



االقتصاديالنمووالخارجیةالتجارةماھیةاألولالفصل

31

الربح من الناتج القومي ،والذي اختذ شكل أرباح املشروعات العامة و اليت استولت عليها الدول يف صورة ضريبة 
1.ويل خطط اإلمناء االقتصادي واستخدمت حصيلتها يف مت

العقبات األخرى : رابعا

.العوامل االجتماعية والكفاءة اإلدارية والظروف الدولية:من ابرز العقبات اليت تعرتض عملية التنمية هي

ارتفاع حجم السكان مقارنة حبجم يفبالنسبة للعوامل االجتماعية تربز خصائص السكان الكمية والنوعية، أ-1
األمر الذي جيعل األثر الصايف لنمو .املوارد االقتصادية املتاحة و املستخدمة يف مستوى معني من التكنولوجيا

.الدخل منخفضا ،و هذا يؤدي إىل اخنفاض االدخار و االستثمار و زيادة االستهالك 

ات الثقافية واالجتماعية وهذا يؤدي إىل استمرار حالة كذلك تعاين البلدان املتخلفة من اخنفاض املستوي-2

.اإلنتاجية منها 

ى املشروعات أما اخنفاض مستوى وكفاءة القدرات اإلدارية والتنظيمية فهي ظاهرة واضحة سواء على مستو -3
اخلاصة ،اوعلى املشروعات احلكومية و املؤسسات اخلدمية و تتمثل هذه العقبات يف اجلانب الكمي والنوعي،ففي 

أما اجلانب النوعي .يالحظ عدم توفر األجهزة احلكومية اليت تكفي للقيام باملشروعات اإلنتاجية ياجلانب الكم
قدرا على فيتمثل يف ضعف قدرة األجهزة اإلدارية و التن عف  لك ض لفة ،و كذ ملخت ا ات  اس لسي وضع ا لى  يمية ع ظ

تنفيذ هذه السياسات ،و كذلك ضعف مالئمة النظم و التشريعات و مجود الكثري منها ،و عدم متابعتها للتغريات 
.اليت حتصل يف الواقع مما يؤدي إىل إعاقة العمل من اجل حتقيق التنمية 

املتمثل بالتغريات السياسية نتيجة عدم امتالك العديد من احلكومات كذلك فان عدم االستقرار السياسي - 4
و ما يؤدي إليه ذلك إىل قيام .السائدة يف البلدان املتخلفة املؤسسات اليت تستند إليها و تضمن استمرارها

2.التغريات السياسية املتعاقبة 

.تنفيذها أمرا بعيدا عن حالة االستقرارإضافة إىل أن كثرة إجراء التغيريات جيعل من رسم السياسات و 

أما العوائق اليت تفرضها الظروف الدولية فتتمثل يف اعتماد البلدان املتخلفة يف الكثري من جوانب العمل من - 5
اجل حتقيق التنمية على البلدان املتقدمة سواء متثل ذلك برأس املال أو التكنولوجيا إضافة إىل املنافسة القوية اليت 

ا منتجات الدول املتقدمة أمام منتجات الدول املتخلفة سواء يف السوق الدولية أوحىت على مستوى السوق متثله

. 68ضیاء مجید الموساوي ،مرجع سبق ذكره ،ص- 1

رس رانیا بلمدني و آخرون ،النمو االقتصادي و التنمیة المستدامة في الدول العربیة ،المركز العربي لألبحاث و دراسة السیاسات ،لبنان ،ما-
).37-36(،ص2013 2
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مما يؤدي إىل عدم تطور اإلنتاج فيها و كذلك السيطرة االحتكارية للدول املتقدمة يف .احمللية يف كثري من احلاالت 
1.جمال التجارة اخلارجية 

:ادية المؤثرة في النمو االقتصاديالمؤشرات االقتص:المطلب الثالث

:ميزان المدفوعات:الفرع األول

يعد ميزان املدفوعات النافذة اليت يطل منها االقتصاد الوطين على االقتصاد العاملي لكونه ذلك السجل الذي 
دودة وهي يف تدرج فيه كل املعامالت االقتصادية بني املقيمني يف الدولة و املقيمني يف بقية العامل ،خالل فرتة حم

:من خالل هذا التعريف نستخلص مايلي .الغالب سنة 

املعامالت االقتصادية الداخلية اينصب اهتمام ميزان املدفوعات على املعامالت االقتصادية اخلارجية فقط، أم
.بني املقيمني فال تدخل يف ميزان املدفوعات

اا من السلع يسجل يف ميزان املدفوعات القيمة النقدية ملشرتيات الدول يع ، )الصادرات و الواردات (ة و مب
، اهلبا و أيضا القروض و االستثمارات سواء املستثمر يف اخلارج أو االستثمارات األجنبية يف تاخلدمات ّ

و فيما خيص أمهية ميزان املدفوعات الدولية فان هذا امليزان يعترب أداة هامة للتحليل االقتصادي ،ألنه 2. الدولة 
املركز الذي حتتله دولة ما يف االقتصاد العاملي ،من خالل تشخيص قوة أو ضعف اقتصاد هذه الدولة  يبني 

وحتديد خصائص التغيريات اليت حتصل يف هذا املركز ،عن طريق مقارنة البيانات اإلحصائية اخلاصة مبيزان 
.املدفوعات لسنوات معينة 

 ض العملة الوطنية و الطلب عليها جتاه العمالت األجنبية ،و ويفيد ميزان املدفوعات الدولية أيضا كبيان لعر
ذلك مبا يساهم يف حتديد القيمة  الفعلية لعملة البلد يف أسواق الصرف األجنيب ،حيث يتم االعتماد على ميزان 
املدفوعات كمؤشر لكيفية استخدام سعر الصرف يف تعديل املعامالت االقتصادية الدولية ،ولتعيني مدى القدرة
على إحداث التغيريات يف بعض عناصر العالقات االقتصادية الدولية بغرض امتصاص الفائض أو إزالة  العجز ،

.و ذلك كوسائل ملنع أو لتخفيف التضخم أو االنكماش املتولد عن اختالل ميزان املدفوعات

نب املدين على مجيع املعامالت ينقسم ميزان املدفوعات أفقيا إىل جانبني احدمها مدين و األخر دائن ،حيتوي اجلا
اليت ينتج عنها مدفوعات من البلد إىل البلدان األخرى ،أما اجلانب الدائن فيحتوي على مجيع املعامالت اليت ينتج 

.و أول عنصر مليزان املدفوعات هو حساب العمليات اجلارية.عنها دخول مدفوعات أجنبية إىل البلد 

.38رانیا بلمدني و آخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص- 1

).160-159(،ص2001عادل احمد حشیش و مجدي محمد شھاب ،أساسیات االقتصاد الدولي ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،لبنان ،- 2
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يشمل ا:حساب العمليات الجارية-1
القومي بصورة مباشرة سواء بزيادته أو بنقصانه ،و لذلك يطلق عليه أحيانا اسم حساب الدخل ،و يقسم هذا 

1.احلساب التجاري و حساب التحويالت :احلساب إىل حسابني فرعيني مها 

:بني فرعيني مها بدوره إىل حسا:و يقسم الحساب التجاري - 

و هو الذي يتضمن كافة البنود املتعلقة بالصادرات و الواردات من السلع املادية اليت :حساب التجارة المنظورة
.متر حبدود الدولة اجلمركية 

يشمل كافة اخلدمات املتبادلة بني الدولة و اخلارج مثل خدمات النقل : أما الحساب التجاري غير المنظورة
لسياحة و اخلدمات احلكومية إىل جانب اخلدمات املتنوعة ،هذا فضال عن بند دخل االستثمارات اليت ،التامني ،ا

.2ميثل يف حقيقته إما خدمات أداها رأس املال األجنيب إىل الدخل 

فيتعلق مببادالت متت بني الدولة و اخلارج خالل فرتة ،و يشتمل هذا احلساب على : أما حساب التحويالت-1
هو اهلبات و التعويضات ،فاهلبات و املساعدات اليت يقدمها األفراد و احلكومة إىل األجانب تسجل يف بند واحد

اجلانب املدين ،يف حني تسجل اهلبات و املساعدات اليت حتصل عليها الدولة أو األفراد من األجانب يف جانب 
.الدائن 

وس األموال بني البلد و بقية العامل حيث يسجل يف هذا احلساب حركات رؤ :عنصر حساب رأس المال - 2
اليت ينشاء عنها تغري يف مركز دائنيهاو مديونية البلد اخلارجية ،و كذلك التغريات يف األصول االحتياطية الرمسية 

:ميزان املدفوعات،والبنود اليت جندها يف هذا احلساب هي اللبلد ،وذلك خالل الفرتة احملدودة اليت يعد عنه

3.طويلة األجل و رؤوس األموال قصرية األجل رؤوس األموال 

حركات رؤوس األموال طويلة األجل و تشمل رؤوس األموال احملولة من واىل اخلارج بقصد استثمارها ألجل -
.طويل ،أي ملدة تزيد عن السنة 

ة زمنية قصرية أما بالنسبة حلركات رؤوس األموال قصرية األجل هي املعامالت اليت يتم فيها التعامل خالل فرت -
مثل العمالت األجنبية و الودائع املصرفية ،األوراق املالية قصرية األجل و الكمبياالت و تتسم هذه )اقل من سنة (

.204، ص2001الجامعیة، مصر، رالدولیة، الداتعبد الرحمن یسري احمد، االقتصادیا- 1

،قسنطینة )تخصص بنوك و تأمینات (،مذكرة ماجستیر "ر سیاسة سعر الصرف و التوازن الخارجي ،دراسة حالة الجزائ"حنان لعروق ،-
.08،ص2005، 2

).220-218(،ص2002كامل البكري ،االقتصاد الدولي ،الدار الجامعیة ،مصر ،- 3
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و الشك أن هذه األشكال من التحويالت .عادة بسيولتها الفائقة و سهولة انتقاهلا بني الدول تاالستثمارا
.للقطر على اخلارج آو العكس الرأمسالية تشكل يف النتيجة حقا أو دينا 

التدفق الداخلي (أما العنصر الثالث فيتمثل يف حساب عمليات التسويات الرمسية ،حيث يسجل حركات -

التغري يف األصول ويف االلتزامات السائلة و غري السائلة للحائزين الرمسيني األجانب، ، التغري)و التدفق اخلارجي 
تشري هذه األخرية إىل ما يف حوزة الدولة من ذهب و عمالت قابلة للتحويل.االحتياطية للدولة خالل السنة

.1

:الميزان التجاري:الفرع الثاني

اا ارد يمة و لة و ق لدو ات ا يمة صادر بني ق لفرق ما نه ا ري بأ ا تج ان ال يز امل يف  تعر .ميكن 

.املشرتيات و املبيعات من السلع و اخلدماتيامليزان التجاري أيضا رصيد العمليات التجارية، أو يقصد ب

:ينقسم امليزان التجاري إىل قسمني مها

هو امليزان التجاري السلعي أو كما يطلق عليه ميزان التجارة املنظورة الذي يتم من خالله تسجيل قيمة :األول
و يعترب هذا احلساب أكثر احلسابات أمهية يف .سواء كانت صادرات أو واردات املعامالت يف السلع املادية 

.املعامالت الدولية ،حيث تسجل فيه الصادرات من السلع املادية بقيد دائن ،أما الواردات من السلع بقيد مدين 

فة اخلدمات املتبادلة بني امليزان التجاري اخلدمي و يطلق عليه أيضا ميزان التجارة غري املنظورة ،و تضم كا:الثاني
2.الدول 

:أما بالنسبة لألثر االقتصادي للميزان التجاري فنلمس اثرين مها

هو الفائض حيث يعرب عن عوامل صحية يف االقتصاد املعين ،و يشري إىل الطاقة اإلنتاجية الواسعة :األثر األول -
ية للسلعة املصدرة و هذا يعين الكفاءة يف عملية و الفائضة عن احلاجات الداخلية ،كما يشري إىل القدرة الرتاكم

.اإلنتاج من حيث التكلفة و اجلودة و التالؤم مع األذواق يف السوق اخلارجية 

.238،ص2012عبد الكریم جابر العیساوي ،التمویل الدولي مدخل حدیث ،دار صفاء للنشر ،عمان ،- 1

،مذكرة ماستر ،تخصص )2010-1970(دراسة قیاسیة لحالة الجزائر –بن طالب فاطمة الزھراء ،اثر تغیر سعر الصرف على المیزان التجاري -
.57،ص2013مالیة و اقتصاد دولي ،جامعة بسكرة ، 2
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كما يعين الفائض حصول البلد املعين على عملة أجنبية يضيفها إىل احتياطاته لضمان متويل مستورداته و تسديد 
ته يف أسواق الصرف الدولية ،و احملافظة على قيمتها الشرائية ،كما يعين التزاماته اخلارجية و تقوية مكانة عمل

1.تشغيل اليد العاملة اليت لوال القدرة على التصدير ملا أمكن تشغيلها 

وميثل العجز حتويال حقيقيا إىل األجانب أي زيادة قيمة السلع و اخلدمات املستوردة من اخلارج :األثر الثاني -
إىل اخلارج ،و هو يكشف الضعف يف اقتصاد البلد الذي يعانيه و يعرب عن قصور الطاقات عن قيمة الصادرات 

.اإلنتاجية فيه عن تلبية حاجاته ،األمر الذي يضطره إىل االسترياد لتوفري هذه احلاجات 

ي يستنزف كما أن نوعية املواد املستوردة تكشف عن طبيعة اهليكل اإلنتاجي ،و العجز املستمر يف امليزان التجار 
و يؤدي يف النهاية إىل اخنفاض قيمة .احتياطات البلد من العمالت األجنبية و يؤدي إىل االستدانة من اخلارج 

.2

:الناتج المحلي اإلجمالي:الفرع الثاني

:مفهوم الناتج المحلي اإلجمالي:أوال

يعين مجلة السلعوإن منو الناتج احمللي اإلمجايل هو مصطلح هام يستخدم خاصة يف قياس معدل النمو، 

3.واخلدمات اليت أنتجها االقتصاد يف فرتة معينة ملدة سنة 

كما يعرف أيضا بأنه عبارة عن كمية السلع و اخلدمات اليت ينتجها أفراد جمتمع معني يعيشون ضمن الرقعة 
لذلك البلد بغض النظر عن جنسيتهم سواء كانوا من مواطين البلد أو األجانب خالل سنة معينة ،و هذا اجلغرافية 

4.يعين انه ميكن التحويل من الناتج القومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل حسب املفاهيم املطروحة لكل منهما 

مستحقات –مستحقات عوامل اإلنتاج الوطنية في الخارج +الناتج المحلي =يفالناتج القوم
. عناصر اإلنتاج األجنبية في الداخل

.طرق قياس الناتج المحلي اإلجمالي :ثانيا 

:هناك ثالثة طرق لقياس الناتج احمللي اإلمجايل و هي

جستیر ،تخصص مالیة دولیة ،جامعة ،مذكرة ما"دراسة حالة الجزائر –اثر تغیرات سعر الصرف على میزان التجاري "عبد الجلیل ھجیرة ،-
.96،ص2012تلمسان ، 1

.21،ص2003،الكویت ،دیسمبر 24محمد عدنان ودیع ،القدرة التنافسیة و قیاسھا ،مجلة جسر التنمیة ،العدد - 2

.130،ص2001كامل بكري و آخرون ،مبادئ االقتصاد الكلي ،الدار الجامعیة ،مصر ،- 3

.109، ص1999األكادیمیة، السودان، ةات االقتصادیة، المكتبقاموس المصطلح:علي احمد سلیمان- 4
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ويتم قياسه عن طريق قياس الدخل القومي الذي يقاس وفق هذه الطريقة بطريقتني :طريقة اإلنتاج-1
،طريقة السلع النهائية واليت يتم قياس الدخل القومي فيها عن طريق احتساب قيم السلع و اخلدمات 
بشكلها النهائي ،أي املنتجة خالل سنة دون احتساب قيم السلع الوسيطية و يضاف إليها قيمة 

كات الوطنية العاملة يف اخلارج و يطرح منها قيمة إنتاج الشركات األجنبية العاملة يف إنتاج الشر 
أما طريقة القيمة املضافة فان قيمة الناتج احمللي اإلمجايل تساوي جمموع القيم املضافة يف .الداخل 

. مجيع القطاعات

جمموع دخول عناصر اإلنتاج مقابل ويتم فيها قياس الناتج احمللي اإلمجايل وفقا الحتساب:طريقة الدخل-2
1.مسامهتها يف اإلنتاج

صافي +قيمة الرواتب و األجور المدفوعة خالل السنة =قيمة الدخل المحلي اإلجمالي 
قيمة األرباح الموزعة+القيمة التقديرية إليجارات المساكن +الفوائد المدفوعة خالل السنة 

.و غير موزعة

احتساب مجيع أوجه اإلنفاق اليت تتمثل يف اإلنفاق العائلي وإنفاق القطاع اخلاص، و تركز هذه الطريقة على 
.احلكومي وصايف اإلنفاق األجنيبقاإلنفا

التغري يف الناتج احمللي اإلمجايل عادة ما حيدث نتيجة للتغري يف األسعار :الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي واالمسي- 3
فالناتج احمللي اإلمجايل مقاس بأسعار السوق هو ما يسمى بالناتج احمللي ن، إذأكثر من التغري يف اإلنتاج نفسه

2.أما عندما يقاس باألسعار الثابتة يسمى الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي .اإلمجايل االمسي

.12،ص1979عبد الھادي الجوھري و آخرون ،دراسات في االجتماع السیاسي ،دار التحریر للطباعة و النشر ،أسیوط ،مصر ،- 1

.33، ص1992حامد محمد عمار ،التنمیة البشریة في الوطن العربي ،المطبعة العالمیة، الخرطوم،  2
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:األولخالصة الفصل 

إىلمن خالل عرضنا هلذا الفصل توصلنا 
.قيام التجارة اخلارجية هو التخصص الدويل أساسالدولية عن العالقات االقتصادية داخل االقتصاد الوطين ،وان 

إىلتعود إمناالسياسة التجارية أنو من خالل عرضنا لتطور سياسات التجارة بنوعيها احلمائية و احلرية ،تبني لنا 
السياسة االقتصادية العامة و املتمثلة يف أهدافحتقيق أنطبيعة النظام االقتصادي املعتمد يف كل دولة ،كما 

.اخل...الغذائي ،األمنمن التشغيل ،حتقيق أعلى،حتقيق مستوى االستقرار االقتصاديحتقيق

و الدور الذي لعبته املؤسسات االقتصادية يف دعم و انتشار التجارة اخلارجية من خالل كل من صندوق النقد 
.و التعمري واملنظمة العاملية للتجارةلإلنشاءالدويل و البنك العاملي 

إدراكهاإىلالدول لة النمو االقتصادي اليت تعد من بني املسائل اهلامة اليت تسعى العديد منأمسإىلأيضاتطرقنا 
أهممن بني األخرييعترب هذاإذ،

لة من السياسات و الربامج اخلاصة و مستلزمات  كل الدول من خالل تسطري مجإدراكهإىلهدفا رئيسيا تسعال 
إىلبغرض الوصول اإلنتاجياألداءاخل ،وذلك لرفع و حتسني ....املال املادي ،رأساملال البشري ،أسالر ك

.
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الذاتية اليت تصب يف اجتاه معاجلة اإلصالحاتبعض التحوالت و االقتصاد اجلزائريمنذ بداية الثمانينات شهد 
م ،اين عرف االقتصاد اجلزائري 1986البرتولية لسنة األزمةاالختالالت الداخلية و اخلارجية ،وخاصة بعد 

.صعوبات خبصوص املدفوعات اخلارجية ،وتراجع معدالت النمو االقتصادي و زيادة معدل التضخم 

املدعومة من طرف املؤسسات الدولية اإلصالحاتو منذ بداية التسعينات ،شرعت اجلزائر يف تطبيق جمموعة من 
املنظمة العاملية للتجارة و الشراكة االورو متوسطيةإىل،و كذا االنضمام خاصة صندوق النقد الدويل 

التجارة اخلارجية يف ظل اقتصاد إىلاألولتطرقنا يف املبحث مبحثني ،إىلو من خالل ما تقدم قسمنا هذا الفصل 
.السوق ،و املبحث الثاين ميثل دراسة تطبيقية ملؤسسة ميناء مستغامن 
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التجارة الخارجية الجزائرية من االحتكار إلى التحرر :األولالمبحث

التجارة الخارجية في ظل اقتصاد السوق:المطلب األول 

.في ظل االقتصاد المخططالتجارة الخارجیة الجزائریة:لفرع األولا

عرفت مرحلة مابعد االستقالل تبعية القتصاد استعماري ،الن اغلب املبادالت التجارية كانت تتم مع فرنسا ،و 
و هذا يكون برسم سياسة .

.طريق التجارة اخلارجية اقتصادية حمكمة تتماشى مع األوضاع عن 

:ومهام بفرتتني 1990غاية سنة إىللقد مر تنظيم التجارة اخلارجية بداية من االستقالل 

.م 1970سنة إىلم 1963فرتة املراقبة املمتدة من سنة :األولى

.م 1990سنة إىلم 1970فرتة االحتكار املمتدة من سنة :الثانية

األمريتعلق ثالثة أشكالمتثلت يف وسائل محائية تقليدية اختذت إذمبراقبة الدولة هلذا القطاع ،األوىلمتيزت الفرتة 
1.الصرف ،التعريفة اجلمركية باإلضافة إىل حتديد إطار حلصص الواردات من السلع مبراقبة 

االحتكار جتسد عن هذااخلارجية، واملرحلة الثانية فاتسمت باالحتكار الفعلي من طرف الدولة للتجارة أما
:بينهاجمموعة من القوانني من إصدارطريق 

.م و املتعلق بالرخص االمجاليةلالسترياد 30/01/1974يف املؤرخ14-74رقم األمر- 

.البضائعم املتعلق بشروط استرياد 30/01/1974املؤرخ يف 12-74رقم األمر- 

.الدولة للتجارة اخلارجية م املتعلق باحتكار11/02/1978املؤرخ يف 02-78قانون رقم - 

م بغياب تنظيم عام يأيت بنصوص تشريعية حتدد الشروط العامة 1973م إىل 1970اتصفت الفرتة املمتدة من 
فأجنزت عن هذا النظام .املتعلقة بالعمليات على الواردات احملققة من طرف املؤسسات املستفيدة من االحتكار

أطروحة لنیل الدكتوراه،تخصص اقتصاد ،جامعة الجزائر "المنظمة العالمیة للتجارة و النظم التجاري العالمي "بن موسى كمال -
..250،ص2004، 1
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كمة للواردات الشيء الذي أدى إىل حصول انقطاع يف التموين و غياب برجمة حم* :عدة مشاكل متثلت يف 
1.بالتايل  تشكيل خمزون لتفادي الندرة احملتملة لبعض السلع يف السوق الداخلية 

.ظهور مشاكل بني املؤسسات احملتكرة نتيجة اخللط بني االختصاصات *

تكاليف عالية نتيجة عملية التوزيع، حبيث ميكن لشركة حمتكرة أن ترخص لشركة أخرى االسترياد املباشر تكوين*
.للسلع

وزارة التجارة يف إطار الربنامج العام لالسترياد تأسيس نظام الرخص اإلمجالية لالسترياد واليت متثل رخصة متنحها 
واملتعلق باحتكار الدولة للتجارة م11/02/1978املؤرخ يف 02-78للمؤسسات العمومية ،مث صدر قانون رقم

اخلارجية ،و هو القانون الذي جاء ليكرس سياسة االحتكار على التجارة اخلارجية املخولة للدولة فقط ،فهذا 
حتقيق مبادئ و إجراءات عديدة لتنظيم التجارة اخلارجية من خالل محاية و تنمية االقتصاد القانون يهدف إىل

2.الوطين ،التحكم يف امليزان التجاري و محاية الطبقة االجتماعية 

من فابتدءااضر كثريا و بشدة باملؤسسات الغري عمومية يف جمال املبادالت التجارية ،02-78إال أن قانون رقم 
-84ت األوىل للثمانينات بدأ قانون االحتكار يعرف بعض التخفيفات ،فسمحت وزارة التجارة عرب مرسوم السنوا

3. م للمؤسسات العمومية التعامل مع الشركاء األجانب 22/12/1984املؤرخ يف390

م،الذي جاء فيه على أن ممارسة احتكار الدولة للتجارة 1986إضافة إىل ذلك ماجاء به امليثاق الوطين لسنة 
اخلارجية ينبغي أن يكون موضوع تعديالت مستمرة قصد القضاء على أوجه النقص الذي تظهر يف سريه ،و 

يساعد أنالتكاليف ،و جيب بأقلالقضاء على التعقيدات البريوقراطية و ضمان التموين السليم لالقتصاد الوطين 
4.الوطين اإلنتاجة للتجارة اخلارجية على حماربة كل استرياد للمواد غري الضرورية و يشجع تصدير احتكار الدول

دفعت األوضاع السائدة باحلكومة إىل  التفكري يف رفع مجيع القيود احلمائية و استبداهلا بتحفيزات للقيام بالتجارة 
:اخلارجية ،و يرجع ذلك بالدرجة األوىل إىل سببني و مها 

2006أطروحة لنیل دكتوراه دولة في  االقتصاد،جامعة الجزائر،،"الجزائر دراسة حالة –دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق "زاید مراد ،-
.160،ص 1

.10،ص1999علیوش قربوع كمال ،قانون االستثمارات في الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،- 2

.مو المتعلق بتطبیق احتكار الدولة للتجارة الخارجیة 22/12/1984المؤرخ في 390- 84مرسوم رقم - 3

.159م ،ص1986المیثاق الوطني لسنة - 4
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:فشل سياسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية :وال أ

و لقد  متيز االقتصاد اجلزائري ملدة عشريتني بالتكفل املتزايد بالتجارة اخلارجية من طرف هياكل الدولة املختلفة ،
كان لذلك انعكاسات ملموسة على هيكل التجارة اخلارجية ،اليت عانت من عجز كبري نظرا العتمادها على 

اليت كانت مسطرة لقطاع التجارة األهدافعدم حتقيق أدى إىلصادرات املنتوج الوحيد وهو احملروقات ،مما 
اآللة دفع قوي لتطور فعلي على مستوى طاءإعيف توجيه املبادالت التجارية حنو أساسااخلارجية ،واملتمثلة 

أدى تطبيق قانون االحتكار لفائدة مؤسسات الدولة إىل وجود تضارب و تعارض بني املؤسسات .اإلنتاجية
املستفيدة من االحتكار ،إذ جند بعضها ميارس نشاطات خمتلفة ،و بالتايل برزت مشكلة توزيع امتياز االحتكار 

غياب االنسجام و التنسيق فيما بينهم من جهة و إىل البريوقراطية اليت كانت تسري و يرجع السبب يف ذلك إىل
أظهرت سياسة احتكار الدولة لقطاع التجارة اخلارجية عدة نقائص من .الربنامج العام لالسترياد من جهة أخرى

:بينها 

.االستهالكية زيادة مستمرة يف حجم الواردات دون الصادرات خاصة ما تعلق بالسلع 
.عجز يف امليزان التجاري 

.أخرىاالعتماد على صادرات احملروقات فقط دون ترقية منتوجات 
.الوطنيةمتوين غري منتظم للسوق 

املخصصة لذلك سوء استخدام املوارد املالية أدى إىلاخلارجية األسواقضعف التفاوض الوطين على مستوى 
القطاعات املختلفة حبيث أن كل قطاع يتجه للتمويل اخلارجي ليحصل على عدم وجود عالقات فيما بني 

1.مدخالت العملية اإلنتاجية 

:متطلبات الوضع االقتصادي الجديد :الفرع الثاني 

لقد أدى اخنفاض سعر البرتول مع تراجع قيمة الدوالر و تقليص حجم القروض املمنوحة للجزائر على املدى 
اإلداري املتوسط ،إىل نقص االحتياطي من العملة الصعبة لتمويل خمططات التنمية صف إىل ذلك التسيري 

إحداث فأصبح. القطاعاتكل أدى بالدولة إىل نتائج وخيمة و انسداد كبري على مستوىالذيالبريوقراطي
الدولية حبيث أصبح هناك نظرة جديدة تصحيح هيكلي لالقتصاد الوطين المفر منه ،باإلضافة إىل املتطلبات 

).182-180(زاید مراد، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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م برزت إجراءات و قوانني تعمل  على حترير 1990لالقتصاد الدويل ،و ظهور املنظمة العاملية للتجارة، ففي عام
:حترير تام للتجارة بل كان على مرحلتني و مها التجارة اخلارجية ،إال انه مل يكن 

:مرحلة التحرير المقيد للتجارة الخارجية :األولىالمرحلة 

االحتكار على التجارة منذ تكريسمرة ألولم 07/08/1990م املؤرخ يف 1990لقد اقر قانون املالية التكميلي لسنة 
البيع أنشطةمسموح به للمتعاملني التجاريني الذين ميارسون أمراسترياد البضائع أصبحإذ،حتريرها مبدأاخلارجية ،
م 14/04/1990وكالء معتمدين مقيمني باجلزائر ،و هذا بفضل قانون النقد و القرض الذي صدر يف أوباجلملة 

.الوطن وإىل خارجعرب احلدود من األموالالذي ينص على حرية دخول و خروج رؤوس 

أحكام قانون االحتكار للتجارة اخلارجية و بالتايل إلغاء الربنامج العام لالستريادكل هذه اإلجراءات تعين إلغاء

.البنوكوبرنامج امليزانيات بالعملة الصعبة و استبداهلا مبخطط التمويل اخلارجي حتت إشراف 

.م 1990ة قانون املالية التكميلي لسنمن41، 40رمسي وفق املادتني ، إجراءحترير التجارة اخلارجيةأصبح

طري عمليات أم1990من قانون   املالية التكميلي لعام 41هذا االنفتاح الذي أقرته املادة 
األجنبيةاملنتوجات مناإلنتاج الوطينوسائل الدفع اخلارجي ،محاية إدارةالتجارة اخلارجية من خالل 

لتضع حدا للمعايري السابقة املتعلقة باحلصول على التمويلجاءت هذه التعليمة.أشكال التبذيرو حماربة كل 

كما مت إعادة النظر يف جمموعة من املختصة بذلك ،و اليت مل تعدمن صالحيات البنك بل من صالحيات اللجنة 
:وهياملرخصفياستريادها حيث وضعت ثالثة قوائم املتعلقة باملوادالقوائم

تشمل كل ما يتعلق باحملروقات و املواد االستهالكية األساسية و كذا عوامل :اإلسرتاتيجيةاملواد:األولىالقائمة
.اإلنتاج، هذه القائمة تستفيد من احلصول على العملة الصعبة بالدرجة األوىل

.تستفيد من العملة الصعبة عن طريق قروض حكومية :املواد املتعلقة باإلنتاج و االستثمار:القائمة الثانية 
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تضم هذه القائمة املواد اليت ال  ميكنها االستفادة من احلصول على :املواد املمنوعة من االسترياد :لقائمة الثالثة ا
عملة صعبة إال باستعمال احلساب اخلاص بالعملة الصعبة كالشاحنات و اآلالت الكهرومنزلية ،ومواد أخرى ال 

1.ميكن استريادها 

-91بدأت هذه املرحلة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم :التام للتجارة الخارجية مرحلة التحرير :المرحلة الثانية 
،و املتعلق بشروط التدخل يف ميدان التجارة اخلارجية ،فهذا املرسوم يعد إجراء مهما م13/02/1991املؤرخ يف 37

فقد اقر باحلرية التامة للتدخل يف ميدان التجارة اخلارجية حتت شرط واحد و املتمثل يف تسجيل املتعامل 
تزامن صدور .وردة االقتصادي يف السجل التجاري بصفته تاجرا باجلملة و ذلك مهما كانت طبيعة السلع املست

م من قبل بنك اجلزائر ،و املتعلقة بشروط القيام 1991الصادرة يف ابريل 91-03بالتعليمة رقم37-91املرسوم رقم 
م ميكن ألي شخص طبيعي أو معنوي 01/04/1991بعمليات استرياد سلع و متويلها اليت تنص على انه ابتداءا من 

استرياد أية منتوجات أو بضائع ليست ممنوعة ،رغم هذه اإلجراءات مسجل قانونا يف السجل التجاري أن يقوم ب
اخلارجية اصطدمت بتغري احلكومة ،و هذا أدى إىل على التجارة

اءات تعطيل السري احلسن لربنامج التحرير ،فلقد اختذت احلكومة اجلديدة برئاسة السيد بلعيد عبد السالم إجر 
م تعمل على إنشاء جلنة خمتصة و مكلفة مبنح الغالفات 18/09/1992يف 625مغايرة لألوىل ،فأصدرت تعليمة رقم 

2.املالية بالعملة الصعبة للمستوردين من القطاع العام و اخلاص 

:األسس التي اعتمدتها الجزائر في تحرير التجارة الخارجية :لث الفرع الثا

:لقد كان لعملية 

:استحداثجهازين مها إضافة إلىالقوانني العديد منحاولت اجلزائر تفعيل اخلوصصة بشن :الخوصصة - 1

*.

*.

االقتصاد الوطين حتمية إلصالحكأداةاالقتصادية وتنفيذ عملية اخلوصصةاتاإلصالحو لقد شرع يف تطبيق 

.225،ص1996الھادي خالدي ،المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي ،دار ھومة للنشر ،الجزائر ،- 1

.)186-185(زاید مراد، مرجع یبق ذكره، ص- 2
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1.عالقات تعاون دولية إرساءو 

م جاء ليكرس 2001م و املدعم باملرسوم لسنة 1993أكتوبرالصادر يف )12-93(املرسوم إن:ترقية االستثمار - 2
فكرة حترير و ترقية استثمار يف اجلزائر ،فقد حل هذا القانون حمل النصوص القانونية اليت كانت تتناول موضوع 

،فلقد وفرت اجلزائر كافة الشروط من اجل إجراءاتاالستثمار للشركات االقتصادية املختلطة و قد اختذت عدة 
ذلك يف القوانني، كلمن حيث أواخل....بشرية ،إمكاناتأوجلب االستثمارات سواء من حيث موارد طبيعية 

2.سبيل رفع معدالت االستثمار

لقد أصبحت الشراكة األجنبية الشغل الشاغل للتوجهات االقتصادية املتبعة من قبل :ترقية الشراكة - 3
األداءحتسن أناملنافسة عملية حتمية يفرتض أمامفتح القطاع العام أصبحإذاحلكومات املتعاقبة يف اجلزائر 

اإلجراءاتاالقتصادي للمؤسسات املعنية ،حيث شرعت اجلزائر فعال على مستوى وزارة التجارة باستكمال 
عدة بإجراءالشراكة االورومتوسطية ،و اختذت نفس املسار مع املنظمة العاملية للتجارة إىلاخلاصة بانضمام اجلزائر 

3.التجارة اخلارجية ملزيد من حترير العوائق التجارية لتسهيل عملية االندماج الدويل على إصالحات

:إستراتيجية التصدير وإجراءات تنميته في الجزائر :الرابع الفرع

حاولت العديد من الدول و خاصة منها اجلزائر تطوير عملية التصدير بغية تنمية االقتصاد الوطين ،و عملت 
:نشاط املؤسسات املصدرة عن طريق اختاذ عدة إجراءات لبلوغ هذا اهلدف من بينها بذلك على تدعيم 

.إىل إنشاءالدعوة *

م مما يؤدي 1994قامت السلطات االقتصادية بتخفيض سعر الصرف العملة الوطنية يف افريل:سياسة سعر الصرف 
.الوطين من السلع و اخلدمات اإلنتاجزيادة الطلب اخلارجي على إىل

شركات تامني غري متخصصة، مت إنشاء نظام جديد لتامني فبعدما كانت تتم عن طريق :الصادراتمني وضمان أت*
يتم مبوجب هذا مني و ضمان الصادرات، حيث أم تديره الشركة اجلزائرية لت1996و ضمان الصادرات مع بداية 

.النظام تامني الشركات املصدرة من األخطار التجارية

،ملتقى دولي حول تأھیل المؤسسة االقتصادیة و تعظیم مكاسب اإلنتاج ،سطیف "برنامج التعدیل الھیكلي لالقتصاد الجزائري "،عبد هللا بلوناس-
.03،ص2001، 1

.437بن موسى كمال، مرجع سبق ذكره، ص- 2

،جامعة بسكرة 04نسانیة ،العدد ،مجلة العلوم اإل"أفاق انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة "شھرزاد زغیب و لیلى عیساوي -
).85-83(،ص2003، 3
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:ويتم من خالل:الصادراتمتويل

1.تقدمي قروض للمؤسسات الراغبة يف التصدير السترياد املواد األولية الداخلة يف عملية اإلنتاج - 

يقوم مبساعدة املؤسسات الراغبة م1996مت إنشاء الصندوق اخلاص بتنمية الصادرات مبقتضى قانون املالية لسنة - 
.األعماليف املشاركة يف املعارض الدولية وإعفاء عمليات التصدير من الرسوم على رقم 

إن للنظام اجلمركي دور مهم و فعال من حيث املسامهة يف التأثري على الصادرات و :اإلجراءات اجلمركية *
.تنشيطها 

خفض تكلفة إىلعلى السلع التصديرية مما يؤدي الضريبيةفيضات يتم منح التخ:الضرييب و اجلبائي اإلطار*
.اإلنتاج

يف إطار حتسني استغالل العقار الصناعي قامت الدولة بتهيئة املناطق الصناعية، و إنشاء :العقارياإلطار*
.العقاريالوكاالت الوطنية للوساطة و الضبط

:التالية األحكامو يشمل :املصريف املنظم لعملية التصدير اإلطار*

م وقانون النقد والقرض املتعلق باملنتوجات 23/12/1995الصادر يف07-95املنظمة للتجارة اخلارجية رقم األحكام- 
.اخلاصة بالتصدير 

.املتعلق مبراقبة املبادالت التجارية 13-91قانون رقم - 

.22- 96حسب قانون رقماألموالالرقابة على الصرف وحركة - 

.م12/12/2001:بتاريخصدر القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة :قانوينالاإلطار*

م املتعلق بإعطاء كافة املعلومات 04/01/2009املؤرخ يف 09/05حسب املرسوم التنفيذي رقم:أملعلومايتاإلطار *
.للمؤسساتاملتعلقة بعملية التصدير 

القيام برسم اإلسرتاتيجية الكلية لتنمية الصادرات الوطنية و متابعة إنشاء جملس أعلى لتنمية الصادرات مهمته *
1.تنفيذها 

).190-186(،ص1989زكي رمزي ،االقتصاد العربي تحت الحصار ، مركز دراسات الوحدة العربیة ،لبنان ،- 1
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:االصالحات االقتصادية الجزائرية المدعومة من طرف المؤسسات االقتصادية العالمية:المطلب الثاني 

:ظل إصالحات صندوق النقد الدولي التجارة الخارجية الجزائرية في:الفرع األول 

:صندوق النقد الدولي إلىاللجوء إلىبالجزائر أدتالتي أهم األسباب-1

دوالر بعدما كان 12البرتول حيث مل يتعد سعر الربميل أسعارم الناجتة عن اخنفاض 1986البرتولية لسنة األزمة
وجود بديل حيل حمل النفط يف متويل االستثمارات ولدت األزمة االقتصادية يف اجلزائر لعدم.م1981دوالر سنة 34

:ومتثلت أهم مظاهر هذه األزمة فيما يلي .العمومية ،و بدا منحىن البطالة يف االرتفاع 

:تمثلت في النقاط التالية :االختالالت الهيكلية - 1

الصناعيةاإلسرتاتيجيةايار.
احلاجة للتموين اخلارجي رتفاع الواردات بشكل جعل االقتصاد اجلزائري شديد ا.
 من إمجايل الواردات%87ضعف الزراعة حيث بلغت املنتجات الغذائية املستوردة.
 2.من إيرادات الدولة 3/2تبعية االقتصاد الوطين املفرطة لعائدات البرتول حيث ميثل

:و تمثلت في :االختالالت المالية -2

 و حماولة معاجلته عن طريق القروض م 1989م و 1986مابنيالعجز املستمر يف ميزان املدفوعات يف الفرتة
مليار دوالر يف 1.48إىلم 1985دوالر يف مليار0.8ارتفاع الدين من أدى إىل،مما األجلالقصرية 

.م1989
 م 1988من الناتج احمللي سنة %12.7تغطية عجز اخلزينة العمومية الذي بلغ.
 اإلنتاجاالستهالك و قلة العمال، ارتفاعر أجو زيادة نسبة التضخم بسبب زيادة عدد السكان و زيادة.
املالية اليت حلقت باملؤسسات العمومية األزمات.

:متثلت يف :عية االختالالت االجتما-3

.ارتفاع معدل البطالة*

.190زكي رمزي، مرجع سبق ذكره، ص- 1

.41،ص20،2008،مجلة اإلصالح االقتصادي ،مصر ،العدد "،االقتصاد الجزائري ،تبعیة متزایدة لقطاع المحروقات "محمد حابیلي- 2
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.النمو الدميغرايف *

.باإلضافة إىل تسريح العمال تدهور عملية استحداث مناصب شغل جديدة *

كل هذه االختالالت اقتضت إجراء إصالحات اقتصادية عميقة تلعب فيها املؤسسات النقدية الدولية دورا حامسا 
برامج " او" برامج التثبيت االقتصادي"من خالل برامج اإلصالح االقتصادية اليت اقرتحتها ،إذ يتعلق األمر بإتباع 

".التكيف اهليكلي

):م30/05/1990-م 31/05/1989(:األولالتثبيت االقتصادي برنامج

م يف إصالحات مدعومة من طرف صندوق النقد الدويل الذي اشرتط عليها مقابل 1989شرعت اجلزائر منذ ماي
1.ذلك حترير التجارة اخلارجية ،إضافة إىل انسحاب الدولة من النشاط االقتصادي و التحرير الكامل لالقتصاد 

و تركه مليكانيزمات السوق من اجل القضاء على االختالالت الداخلية و اخلارجية ،و قد جتسدت جمموعة من 
ضمن حكومة السيد مولود محروش حيث عملت على حترير التجارة اخلارجية ،مث التوقيع مع الصندوق اإلجراءات

م 1989جوانإىلم 1989فيفري االقتصادي بعد مجلة من املفاوضات متت يفاإلصالحعلى عدة برامج ختص 
مليون وحدة سحب،و اليت استخدمت  155.70وافق الصندوق على تقدمي أن،فكانت نتيجة هذه املفاوضات 

م 1989مليون وحدة يف 315.20رت ب ذلك استفادة اجلزائر من قروض قدباإلضافة إىلم ،1990ماي 30كليا يف 
.مليار دوالر 34للتخفيف من عبء املديونية اليت بلغت أكثر من 

للتجارة اخلارجية ،واالعتماد على آليات العرض والطلب يف حتديد أسعار كل من الصرف والفائدة ،وتقليص 
وقد متثلت .بنوك جتارية 05ت بإجراء منح االستقاللية لتشكيلة السلع اليت حتدد الدولة أسعارها ،كما قام

تطبيق األسعار احلقيقية على السلع و اخلدمات ،و ذلك برفع الدعم من خالل : *هذا االتفاق يف إجراءات
.م1990قانون املالية 

.و خاصة فيما خيص السجل التجاري التجاري،على القانون تبعض التعديالإدخال*

.الصغرية و املتوسطة القانوين للمؤسسات اإلطاراستحداث 

.132،ص2008مدني بن شھرة ،سیاسة اإلصالح االقتصادي في الجزائر و المؤسسات المالیة الدولیة ،دار ھومة ،الجزائر ،- 1
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.اخلواصمنح رخص االسترياد للمتعاملني اجلمارك، واعتماد على الوكالء لدى مصاحل *

).90/10(تغيريات هيكلية على جمال السياسة النقدية من خالل قانون النقد و العرض إجراء*

يف هذا حيث ركزتالتسيري املايل و النقدي إجياد أدواتفشله يف أثبتتالقضاء على منط التسيري املركزي الذي *
.على إصالح نظام األسعار ،اإلصالح النقدي ،اإلصالح اجلبائي 

.إلغاء التفرقة بني املتعامل اخلاص و العام حيث متت املساواة بينهما فيما خيص القروض *

:م 30/03/1992م إلى 03/06/1991من :الثانيالتثبيت االقتصادي برنامج

من سلسلةاألموال ملواصلةصندوق النقد الدويل للمرة الثانية من اجل احلصول على إىلاجلزائر جلأت
وحدة حقوقمليون 300وافق الصندوق على تقدمي .املستوى الكلي التوازنات علىحتقيق إىلالرامية اإلصالحات

:من بينها راءاتاإلج،ووفقا هلذا الربنامج مت االتفاق على جمموعة من 

.النظام الضرييب واجلمركي إصالحاملنظومة املالية مبا فيها إصالح*

.االعتبار للدينار اجلزائري إعادةختفيض قيمة سعر الصرف و *

.والداخليةحترير التجارة اخلارجية *

تشجيع االدخار و ختفيض االستهالك *

.الدولة حترير أسعار السلع و اخلدمات و احلد من تدخل *

فكانت .الدولةحتديد األسعار وتقليص دور السوق، حريةاختاذ القرارات اإلدارية و املالية على أساس قواعد 
:االجنازات احملققة من هذا الربنامج كالتايل 

.من األسعار اخلاصة بكل فروع النشاط االقتصادي٪75رير أكثر من حت*

.إنشاء القيم املنقولة وهيكلة السوق املايل*

.النظام الضرييب وحترير القيود اجلمركية إصالح*
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اال للمنافسة األجنيبتشجيع االستثمار * فسخ  1.و

:م 1995مارس إلىم 1994من افريل :برنامج التثبيت االقتصادي الثالث 

التوازن الداخلي جهود إعادةمسار زيادة حدة االختالالت اليت ظهرت يف الربنامج السابق واليت عرقلت إن

إىلم 1993الصادرات سنة اخنفاض حصيلةلي بقطاع احملروقات و كاالرتباط شبه  إضافة إىلواخلارجي ،
طلب إىلو االقتصاد الوطين كله عوامل دفعت اجلزائر ثر سلبا على ميزان املدفوعات أدوالر مليون 9510.10

وقد وافق الصندوق على منح اجلزائر مساندة مالية مقدرة ب .املساعدة من صندوق النقد الدويل للمرة الثانية 
2.دوالر حقوق سحبمليون731.50

:استخدام جمموعة من الوسائل منها على الدولة 

إعادة*
.الغاية 

.ختفيض قيمة الدينار وضرورة انزالقه ملواجهة األزمات االقتصادية الناجتة عن اخنفاض أسعار البرتول *

ألتجارة اخلارجية واألسعار اليت من شعلى حترير ااعتماد *
.املتوسط والطويل

العمل على دعم اإلنتاج الزراعي و ترقية قطاع البناء و األشغال العمومية وقد متثلت أهم أثار هذا التعديل فيما *
.٪5.70مقابل ٪4.40تج احمللي إىل تقليص العجز الكلي يف امليزانية العامة بالنسبة للنا:*يلي

.من اجل ختفيف عجز النفقات للدولة ٪15احملروقات ب أسعار، و ٪40املواد الغذائية قدره أسعاررفع *

.متوقعة يف الربنامج ٪38مقابل ٪29وصل معدل التضخم *

.مليار دوالر 22ختفيض مديونية احلكومة جتاه النظام املصريف مببلغ *

.خارج احملروقات تنويع الصادرات *

.)133-135(مدني بن شھرة، مرجع سبق ذكره، ص- 1

.210،ص2004عبد العزیز عبد الرحیم سلمان ،التبادل التجاري األسس ،دار الحامد ،األردن ،- 2
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1.التخفيض من حدة البطالة *

:م01/04/1998م إلى 31/03/1995من :برنامج التعديل الهيكلي

م كلها 1998مليار دوالر سنة8.8إن تقلبات أسعار النفط وزيادة حدة املديونية و اخنفاض احتياطي الصرف إىل 
.الداخلي و اخلارجي يعاين من الالتوازنعوامل أدت إىل وضعية مزرية يف االقتصاد الوطين ،حيث أصبح 

االستقرار م و الذي انبثق عن برنامج 1994صندوق النقد الدويل يف إىلاجلزائر األزمة جلأتو ملعاجلة هذه 
م 1995م و اتفاق أخر يف 1995مارس 31م إىل 01/04/1994االقتصادي القصري املدى الذي غطى الفرتة من 

مليون وحدة 169.28:بربنامج التعديل اهليكلي املتوسط املدى ،وحدد مبلغ القرض ب الذي مت مبوجبه االلتزام 
:حقوق سحب خاصة ،و كان هذا االتفاق ضمن عدة حماور من بينها 

:إرساء نظام الصرف و حترير املبادالت عن طريق - 1

.إنشاء سوق بني البنوك بالعملة الصعبة و إنشاء مكاتب للصرف *

.٪50ر بالنسبة للدوالر بنسبة ختفيض سعر الدينا*

.كحد أقصى 50*

.تشجيع التصدير*

حترير إضافة إىل ألفالحي، للقطاع األسعاردعم إعادة إصالحالربنامج على ركز هذاو قد :األسعارحترير- 2
.الطاقةاحمللية للمنتجات الغذائية و لألسعارالرفع التدرجيي مراحل، مثمنتجات القطاع العام على أسعار

:املالية العامة و السياسة النقدية حيث مت - 3

توسيع نطاق الضريبة على القيمة املضافة ،و تقليص جمال اإلعفاءات الضريبية ،إضافة إىل :يف جمال املالية العامة *
.الضرائب اجلمركية و تقليص األجور إصالح هيكل 

البنوك، و زيادة رأس مال النقدي، توسيعالسوق موجبة، تطويرتطبيق أسعار فائدة :النقديةيف جمال السياسة *
1.البنوكالقطاع اخلاص يف متويل إشراك

.)142-141(مدني بن شھرة، مرجع سبق ذكره، ص- 1
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من السياحة ،النقل ابتداءا يؤكد هذا الربنامج على استمرار عملية اخلوصصة:القطاع العام إسرتاتيجية إصالح- 4
.،التجارة ،الصناعة 

وتضمن هذا الربنامج الرتكيز على الزراعة برفع الدعم على أسعار احلبوب و ربطها باألسعار :القطاع الزراعي - 5
2.الدولية و حترير أسعار املنتجات مثل السميد و احلليب 

:األوروبية–الشراكة الجزائرية :الفرع الثاني 

إىل مساعدة املؤسسات اجلزائرية التابعة للقطاع الصناعي العام و اخلاص ،و ذلك من اجل جعلها قادرة على 
األسواقصادي ،و ما يرتتب من ضرورة فتح مواجهة التحديات اليت تفرضها العوملة وسياسة االنفتاح االقت

3.األورويبحيث ترتب على هذه السياسة توقيع اجلزائر على اتفاق الشراكة مع االحتاد األجنبيةللمنافسة 

:األوروبية –املسار التارخيي لتوقيع اتفاقية الشراكة اجلزائرية - 1

م اتفاق تعاون مع االحتاد األورويب ذو طابع جتاري مدعما بربتوكوالت مالية تتحدد 1976وقعت اجلزائر سنة 
اهلدف من وراء هذا االتفاق ترقية املبادالت بني اجلزائر و السوق األوروبية سنوات، كان05بصورة دورية كل 

وروبية ،لقد استفادة اجلزائر و رفع حجم منو التجارة اخلارجية ،وحتسني شروط دخول السلع اجلزائرية إىل السوق األ
.مليون ايكو 784:من مساعدات مالية قدرت ب

م و قد عرفت املفاوضات نوعا من التأخري 1996مع االحتاد األورويب يف جوان بدأ مفوضاتبادرت اجلزائر إىل 
بسبب إصرار اجلزائر على متسكها بتأجيل موضوع التفكيك التدرجيي للحقوق اجلمركية من اجل محاية إنتاجها 

م 1997الوطين ،خاصة و أن االقتصاد اجلزائري حمل إعادة هيكلة و إعادة تأهيل للجهاز اإلنتاجي،فمنذ سنة 
للوصول إىل اتفاق ،و لعل أهم األسباب اليت وقفت أمام جتسيد هذا ) جولة 12( لةعرفت املفاوضات مسرية طوي

.واملنافسة األموالو احلقوق اجلمركية ،حركة رؤوس ألفالحيالتنازالت خبصوص اجلانب *:االتفاق هي 

.و اجلرمية املنظمة اإلرهاببالقضاء على األمينالرتكيز على اجلانب*

.217الھادي الخالدي ،مرجع سبق ذكره ،ص- 1

.218نفس المرجع السابق ،ص- 2

-13(ملتقى دولي ،المنعقد یوم "المؤسسات االقتصادیة الجزائریة جزائریة و أثرھا على –الشراكة االورو "بورغدة حسین ،قصاص الطیب ،-
.03م،سطیف ،ص2006نوفمبر )14 3
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.القطاع املايل و املصريف وعصرنهمالية لتحديث طلب احلصول على مساعدات*

.فقطوليس التبادل اإلنتاجالتعاون االقتصادي ليشمل جوانب إطارتوسيع *

بعني االعتبار القطاعات تأخذرفع احلماية على الصناعة مدروسة وفق تواريخ خمتلفة إجراءاتتكون أنينبغي *
.اإلنتاجياجلهاز إعادة تأهيلمن اجل األورويبحتاد الصناعية ،و احلصص املالية اليت يقدمها اال

م بربوكسل ،و 2001ديسمرب 13راكة يف م لتنتهي باملصادقة على اتفاقية الش2001وقد مت استئناف املفاوضات سنة 
اق ائي يوم إىلهذا بعد سلسلة من اجلوالت و مت الوصول  تف م و قد دخل حيز التنفيذ يف 2002افريل 22ا

1.م 2005سبتمرب

:األوروبية–مضمون اتفاقية الشراكة اجلزائرية - 2

:التاليةحماور متثلت يف اجلوانب 08على األورويب–احتوى االتفاق اجلزائري 

عالقات دائمة للتضامن بني املتعاملني بإقامةحوار سياسي بني الطرفني يسمح إقامةيتمثل يف :األولالجانب 
).االتفاقية من5،4،3دجاءت به املواو هذا ما (،تساهم يف حتقيق رفاهية و امن للمنطقة املتوسطية 

و ذلك بإقامة منطقة حرة للتبادل ،و هذا خالل فرتة )التبادل التجاري (يتعلق حبرية تنقل البضائع :اجلانب الثاين 
،أما فيما يتعلق مبجال )6املادة (سنة و ذلك طبقا لإلجراءات املنظمة العاملية للتجارة 12انتقالية مت حتديدها ب

تبادل املنتوجات الفالحية و الصيد البحري تنص االتفاقية على أن يعمل الطرفان على حترير أوسع للمبادالت 
:املبادئ اآلتيةوذلك بالرتكيز على 

.عدم فرض قيود كمية جديدة على الواردات*

دخول منتوجات األخر أويف عالقاته مع الطرف اإلغراقمحائية ووقائية يف حالة ممارسة إجراءاتاختاذ إمكانية*
.

.17م،ص1999ماي 10- 9،ملتقى اقتصادي ثامن ،جامعة الجزائر ،یوم " الشراكة األجنبیة و مبدا حمایة المنتوج الوطني"بشیر مصطفى ،- 1
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الطرفان على توسيع جمال تطبيق يتعلق حبقوق التأسيس أو اإلنشاء و تقدمي اخلدمات حيث اتفق :اجلانب الثالث 
االتفاقية بشكل يسمح بإدراج احلق يف إنشاء أو تأسيس املؤسسات يف إقليم الطرف األخر ،و حترير اخلدمات 

).اخل .....املالية ،البنكية ،(

ملية يتعلق بدفع رأس املال ،املنافسة ،و إجراءات أخرى اقتصادية ،حيث تعهد الطرفان بالسماح بع:اجلانب الرابع 
املتعلقة األموالالصفقات التجارية بعملة قابلة للتحويل و حرية تنقل رؤوس أوالدفع و تسوية العمليات 

إجراءات
1.يف ميزان املدفوعات تقييدية يف حالة تعرض احد الطرفني الختالالت 

:من االتفاقية كما يلي )48(يتعلق بالتعاون االقتصادي ،حسب ما جاءت به املادة :اجلانب اخلامس 

 البىن التحتية (األساسيةتطوير اهلياكل االقتصادية.(
 التعاون يف جمال البيئة و مقاومة التلوث.
 دعم التكامل و االندماج االقتصادي.
 اخل....الرتبيةالتكنولوجي، التعاون يف جمال البحث العلمي و.
موحدة ووضع نظام للعبور إدارية.
 دعم و تشجيع االستثمار و الشراكة الصناعية.
 وضع إطار قانوين يشجع االستثمار بتوقيع اتفاقيات بتفادي االزدواج الضرييب.
 ومحاية املستهلكاإلعالم واالتصالوحتديثه، وكذلكيف جمال إعادة هيكلة قطاع النقل التعاون ،.

اخلاصة بالعمال،و اإلجراءاتيتعلق هذا اجلانب بالتعاون االجتماعي و الثقايف حيث تضمن :اجلانب السادس 
الضمان االجتماعي إجراءاتو االستفادة من نفس املكافآتذلك بعدم املعاملة التمييزية يف شروط العمل ،و 

تكوين أشخاصو الصحافة،كاإلعالمكما احتوى هذا اجلانب على التعاون الثقايف و الرتبوي  .املعمول ا 
.اخل .....

:يتعلق بالتعاون املايل الذي يقوم على مايلي :اجلانب السابع 

.حتديث وعصرنة االقتصاد مبا فيها التنمية الريفية إىلاهلادفة حاتاإلصالدعم *

).8- 7(،ص2004ماي 9و 8عربیة ،جامعة سطیف ،أیام -بي كآلیة لتفعیل الشراكة االوروقدي عبد المجید ،الندوة الدولیة حول االندماج العر- 1
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.االقتصاديةاهلياكل إعادة تأهيل*

.خلق فرص عمل إىلاملؤدية واألنشطةترقية االستثمارات *

:يتعلق بالتعاون يف جمال العدالة و الشؤون الداخلية عن طريق :اجلانب الثامن 

.نالقانو تقوية مؤسسات الدولة و *

.التعاون يف جمال تنقل األشخاص و رقابة اهلجرة غري املشروعة *

1.حماربة الفساد و الرشوة*

:االيجابية التفاق الشراكة االورومتوسطية اآلثار

:االجيابية على املؤسسات اجلزائرية بصفة عامة يف مايلي اآلثارتتمثل 

منتوج فالحي ،حيث استفادة اجلزائر من بعض املزايا 8000يضمن االتفاق ما يقارب :*
و يف املقابل فقد فرضت اجلزائر .األوروبيةالزراعية اليت ميكن تصديرها حنو الدول األوليةالسيما املتعلقة باملواد 

.و احلليب كاحلبوبحصصا السترياد مواد زراعية  

و املواد نصف مصنعة املواد األوليةمركية للعديد من فقد مسح بتخفيض نسب الرسوم اجل:أما*
،و من اجل تعجيل اإلنتاجيساهم يف ختفيض تكلفة أنالصناعة الرتكيبية ،و هذا من شانه إطاراليت تدخل يف 

إطاراملساعدات املالية و الفنية يف أساسهاالقطاع الصناعي مت وضع برامج شاملة تأهيلحركة الصناعة اجلزائرية و 
،و )1999-1995(أورويبمليون 3435:هذا الربنامج املتمثل يف املساعدات املالية و اليت قدرت ب "ميدا"برنامج  
لالستثمار مقابل املفهوم اجلديد للتجارة األورويبمسامهة البنك باإلضافة إىل،)2006- 2000(من سنة أخربرنامج 

.بال حواجز–بال حدودمن وجهة نظر الشراكة االورومتوسطية جتارة 

.م2004سنة ابتداءا من 12يتم التفكيك اجلمركي على مدى *

دعم اخلوصصة عن طريق باإلضافة إىلو اخلربة و االستثمار املباشر التأهيلاكتساب دعم دول االحتاد يف جمال *
.املساعدات املالية 

.09قدي عبد المجید،مرجع سبق ذكره ،ص- 1
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:تتمثل في :االورومتوسطية –السلبية التفاق الشراكة اآلثار

أمامتفكيك الرسوم اجلمركية له انعكاسات سلبية على املؤسسات اجلزائرية اليت ليس هلا القدرة على املنافسة إن*
.املنخفضةاألسعار ذات اجلودة العالية و األوروبيةاملنتجات 

.مليار دوالر 1.5:من الرسوم اجلمركية و اليت تقدر ب املتأتيةخزينة الدولة إيراداتاخلسارة يف *

التفكيك اجلمركي الذي حيدث سيمارس ضغطا على امليزان التجاري أنزيادة العجز يف امليزان التجاري حيث *
.األوروبيةبسبب زيادة الواردات من سلع 

و ذلك الن الرسوم املفروضة على األوروبيةميزة يف السوق أيةحترير التبادل لن يعطي صادرات اجلزائر أنكما *
.األوروبيةالدول الواردات متدنية يف 

من حاجاتنا من املواد الزراعية ٪48تضمن أنأوروبابصورة مباشرة حيث أنيتأثرأما*
.ضعف العملة الوطنية مقابل االورو*

:للتجارةالمنظمة العالمية إلىانضمام الجزائر آفاق : الثالثالفرع

املنظمة العاملية إىللعملية االنضمام األساسيةتدخل عملية التحرير الكامل للتجارة اخلارجية ضمن الشروط 
متكن من االنتفاع من فوائد العوملة االقتصادية ،و اجلزائر كغريها من الدول تبحث دائما أنا أللتجارة اليت من ش

1.املنظمة العاملية للتجارة إىلعن االنتفاع ،قررت االنضمام 

تتمثل الدوافع اليت جعلت اجلزائر تسرع يف اختاذ قرار :للتجارةدوافع انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية - 1
:االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة فيما يلي 

جلزائر جمربة على االندماج يف االقتصاد أمام التطورات املتميزة بالسرعة يف النمو جند ا:االندماج يف االقتصاد العاملي 
.العاملي 

.57م،ص2003نصر الدین عدون دادي و منتاوي محمد ،الجزائر و المنظمة العالمیة للتجارة ،دار المحمدیة العامة ،الجزائر ،- 1
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عن طريق ارتفاع حجم و قيمة املبادالت التجارية و االمتناع عن استعمال القيود الكمية :إنعاش االقتصاد الوطين 
و زيادة يف الواردات من الدول األعضاء ،و بالتايل ارتفاع املنافسة اليت ميكن أن تستعملها اجلزائر كأداة ضغط 

.إلنعاش االقتصاد الوطين 

.حتفيز و تشجيع االستثمارات *

العاملية إلىاألسواقفالتجارة اخلارجية تلعب دورا هاما يف االقتصاد الوطين للجوء اجلزائر :مسايرة التجارة الدولية *
.من اجل احلصول على مستلزمات من املواد و السلع 

:عالقة الجزائر بالمنظمة العالمية للتجارة - 2

اا احلساسة للرفع من املستوى املعيشي وهو ما حتسنيتعترب اجلزائر من الدول النامية اليت ترغب يف  اع قط ير  تطو و 
املنظمة و االستفادة من االمتيازات والفرص اليت تقدمها املنظمة للبلدان النامية ،و إىلجعلها ترغب يف االنضمام 

م ،و يف جويلية من نفس السنة مت 1987افريل 30ية اجلات يف سكرتار إىلبالفعل قدمت اجلزائر طلب التعاقد 
مت االتفاق بني م01/01/1995فوج عمل لدراسة ملف الطلب و عند ظهور املنظمة العاملية للتجارة يف تأسيس

جلنة مشرتكة تتكفل إنشاءعلى األعضاء األصلينيمتثل أصبحتاملتعاقدة يف اجلات اليت األطرافاجلزائر و 
املنظمة العاملية للتجارة و قدمت اجلزائر بصفة رمسية مذكرة االنضمام تشرح فيها إىلبتحويل ملف الطلب 

1:م و كانت تتضمن مايلي 1996جوان 05سياستها اخلارجية بتاريخ 

.وق اقتصاد السإىلشرح اخلطوط العريضة للنظام االقتصادي الذي انتقل من التخطيط املركزي *

.تنظيمهاتقدمي مجيع املعلومات ذات الطابع العام املتعلقة بسياسة املؤسسات اجلزائرية و *

*.

.الفكريةتقدمي عرض عن جتارة اخلدمات وحقوق امللكية *

:التي اتخذتها الجزائر لتحضير عملية االنضمام اإلجراءات-3

.131،صبن موسى كمال ،مرجع یبق ذكره- 1
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متت مراجعة قانون التعريفة اجلمركية لتسهيل عملية التفاوض وتسهيل عملية :تعديل املنظومة القانونية -1
و يف هذا الصدد قامت اجلزائر .االندماج يف االقتصاد العاملي واملسامهة يف جذب االستثمار األجنيب املباشر 

.يتضمن قانون االستثمار م2001ئاسي يف أوت بإصدار آمر ر 

كما وقعت على اتفاقية حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بالتجارة وصادقت على اتفاقية برين املتعلقة حبماية األعمال 
.م1997األدبية و الفنية سنة 

م 1990يعترب إعادة االعتبار لتجارة اجلملة يف قانون املالية التكميلي لسنة :التحرير اجلزئي للتجارة اخلارجية - 2

.متكني القطاع اخلاص من احلصول على العملة الصعبة 

:المنظمة العالمية للتجارة إلىانعكاسات انضمام الجزائر -4

:االنعكاسات االيجابية المتوقعة -

بتكاليف اقل و جودة إليهاتوفر السلع الصناعية اليت هي حباجة نأميكن للجزائر :بالنسبة للمجال الصناعي *
يالا أموالرؤوس إىلحباجة أاعالية ،ناهيك على  فسة مث اشرة ملنا ية مب يق ات حق ار ثم است ،وكذا خلق األجنبيةو 

.فرص العمل إتاحةجديدة للمسامهة يف خفض معدل البطالة عن طريق إنتاججماالت 

إىلاملنظمة قد يؤدي إىلكبرية يف االقتصاد اجلزائري ،و انضمام اجلزائر األخري أمهيةحيتل هذا :*
حية واحلصول على منتوج فالحي ذو جودة عالية و سعر تطويره بفضل الدعم املقدم للمنتجات الفالحتسينه و
.منخفض 

و رفع إلىاألسواقاألوروبيةواسعا لصادرات اجلزائرية بتسهيل دخوهلا أفاقايفتح أنالتجارية ممكن إنتحرير املبادالت*
1يسمح بدخول منتجات و تكنولوجيا جديدة تعود بالفائدة على مداخيل الدولةاالسترياد حيثمن نشاط 

مما الشك فيه فان العامل، وفقد خطى خطوات عمالقة بفضل التفتح االقتصادي على :اخلدماتو يف جمال *
.للدولةكبرية على ميزان املدفوعات ملا ميثله من مورد هام أمهيةقطاع اخلدمات له 

،مارس 21الطاھر مالحسنو ،سیاسة التصنیع بین النظریة و التطبیق في الجزائر ،مجلة أبحاث اقتصادیة ،دار األبحاث ،الجزائر ،العدد -
.28،ص2010 1
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املال العاملية و أسواقتتمثل يف توفري اخلربات املالية املؤهلة للتعامل مع :ب املايل و املصريف فيما خيص اجلان*
.لتمويل االستثمارات احمللية و ترفع منوها االقتصادي األموالاالنفتاح عليها لتحصل على 

:المرتقبةاالنعكاسات السلبية *-

قدرة على محاية االقتصاد الوطين عامة و النسيج الصناعي بعد انضمام اجلزائر ستفقد ال:*
اعتماده على باإلضافة إلىاإلنتاجخاصة الذي ميتاز بالضعف و عدم القدرة على املنافسة و ارتفاع تكاليف 

الصناعة اجلزائرية ترتكز يف اغلبها على املواد اخلام أنإضافة إلىتقليدية يف التسيري و ضعف يف التسويق ،أساليب
.اليت ال تدخل يف اتفاقيات املنظمة 

املنظمة العاملية للتجارة يقضي على كل قرار سيادي هلا فيما خيص التجارة اخلارجية ،فمثال إىلانضمام اجلزائر إن*
.اإلسرائيليةلن تستطيع مقاطعة السلع 

ان مشكلة البطالة يف املدى القصري سيتفاقم نتيجة تسريح العمال من املؤسسات اليت ف:االجتماعيةمن الناحية *
.األجنبيةاملنافسة أماملن تستطيع الصمود 

األسعارعلى تطرأفان التغريات اليت سوف :أما*
1.،ستؤثر بصفة مباشرة على االقتصاد

:المنظمة العالمية للتجارة إلىعراقيل و صعوبات انضمام الجزائر 

:املنظمة العاملية للتجارة و هي إىلاالنضمام إىلالعراقيل اليت واجهت اجلزائر أهم

،اليت ال حتتوي على 12وفق املادة أعضائها،حيث يتم التفاوض مع إىل املنظمةعدم وضوح شروط االنضمام * 
.شروط حمددة ،مما

صفة الدولة النامية المتنح بسهولة حىت لو كانت الدولة أصبحت:صعوبة احلصول على صفة الدولة النامية *
ة مثل تتخلى على وضعها كدولة ناميأن،حيث يتم التفاوض مع الدولة النامية الراغبة يف االنضمام من اجل نامية،

.ما طلب من الصني و السعودية 

.60نصر الدین عدون دادي و منتاوي محمد ،مرجع سبق ذكره ،ص- 1
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.عدم وجود خطة واضحة تسري اجلزائر *

تضييق اخلناق على املفاوضات اجلزائرية و تقليص صالحيات املفاوضات حبيث يغلب اجلانب السياسي على *
1.اجلانب االقتصادي 

.150بن موسى كمال،مرجع سبق ذكره ،ص- 1
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دراسة تطبيقية لمؤسسة ميناء مستغانم :المبحث الثاني 

ما هية مؤسسة ميناء مستغانم :المطلب األول 

لمحة تاريخية حول مؤسسة ميناء مستغانم :الفرع األول 

تاريخ ميناء مستغانم :أوال

يعد ميناء مستغامن جزء أساسي من البنية التحتية اخلاصة بالنقل ،فهو ضروري للعديد من الصناعات الكربى اليت 
.تقدمي العديد من اخلدمات كاخلدمات التجارية والصيد البحري تشارك يف التجارة اخلارجية من خالل 

ًا ميتّد بني الرأس البحري لصالمندر والرأس البحري خلروبة إستخدمه القراصنة - ألنه كان خليجا صخريا حاّد
". مستغامن"ومن هنا مسّيت املدينة ". مرسى الغنائم"م بـ 1833القتسام الغنائم، مسُّي ميناء مستغامن فيما قبل 

ل رصيف للميناء بطول 1848يف سنة - . م1881مرت حبلول سنة 325مرت ليصل امتداده إىل 80م، أنشئ أّو

ل مشروع لتهيئة امليناء يف سنة - م وبعد ثالث سنوات من ذلك أعلن عنه مشروعا ذا منفعة عامة 1882إنطلق أّو

ال يئة ضخمة بني - أعم لك  لت ذ ل حوض للميناء م إنتهت مبيالد أ1904م و 1890ت .ّو

مرت فيما 430م، ّمت إنشاء احلوض الثاين برصيف طوله1941بعد بناء كاسرة األمواج اجلنوبية الغربية للميناء سنة -
.م1959وبدايةم1955بني اية 

أساسياجزءممنذ ذلك احلني يتم تطوير امليناء مبا يتماشى مع متطلبات املنطقة حيث أصبح يشكل اليو - 
تشاركالكربى اليتالصناعاتمنبالنسبة للعديدضروريوهويف املنطقةبالنقلاخلاصةلتحتيةامن البنية

أروقةعرباملستلمني النهائينيمنمقربةاخلدماتجمموعة مناستحداثيشجعأنهالدولية إذالتجارةيف
.متعددة األمناطنقل

 -

نشأة مؤسسة ميناء مستغانم :ثانيا 

م ميناء مستغامن اخلدمات التجارية و خدمات الصيد البحري، وتشرف على تسيريه : نوعني من اخلدماتيقّد
أنشأت يف إطار EPE/ EPM/ Spaشركة ذات أسهم/ مؤسسة ميناء مستغامن وهي مؤسسة عمومية اقتصادية

1.م 1982أوت14الصادر بتاريخ 287- 82إصالح النظام املينائي اجلزائري مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 

.مستغانم تقاریر مؤسسة میناء -- 11
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م، اخلدمات والتجهيزات اخلاصة بالديوان الوطين للموانئ 1982إبتداء من شهر نوفمرب ،ورثت مؤسسة امليناء
كما أسندت إليها ، (SONAMA)وكذلك تلك اخلاصة بالشركة الوطنية للشحن والتفريغ املنحّلة أيضا (ONP)املنحّل 

:فأصبح دورها منوطا مبا يلي(CNAN)من جهة أخرى مهام القطر املوكولة فيما قبُل للشركة الوطنية للمالحة 

.تسيري أمالك الدولة املينائية واإلنشاءات اخلاصة واستغالل وتنمية امليناء-
.احتكار خدمات الشحن والتفريغ، القطر واإلرساء-

سسة ميناء مستغامن طريقها حنو االستقاللية على غرار املؤسسات اليت كشفت عن م شّقت مؤ 1989فيفري 29يف
استقرار يف وضعيتها املالية، حيث مت حتويلها مبوجب عقد موثق من شركة عمومية ذات طابع اجتماعي إىل شركة 

مسامهات دج حتت احليازة الكاملة لشركة تسيري25.000.000شركة ذات أسهم رأس ماهلا / عمومية اقتصادية
وختضع للقانونني التجاري واملدين طبقا B.88.01، حتمل للسجل التجاري رقم SOGEPORTS" املوانئ"الدولة 

م واملتضمنة للنصوص التنظيمية 1988جانفي12الصادرة بتاريخ 04-88و 03- 88و 01-88ألحكام القوانني
الصادر بتاريخ 119-88م واملرسوم 1988جانفي12الصادر بتاريخ 101- 88الستقاللية املؤسسات وطبقا للمرسوم 

.م1988سبتمرب28الصادر بتاريخ177- 88م واملرسوم 1988ماي 16

:أنيط إىل مؤسسة ميناء مستغامن إجناز املهام التالية

استثمار وتطوير ميناء مستغامن-
استغالل اآلالت واإلنشاءات املينائية-
ملينائية الفوقية -
-
مباشرة عمليات الشحن و التفريغ املينائية-
مزاولة عمليات القطر، القيادة، اإلرساء وغريها-
املباشرة أو غري املباشرة مبوضوع القيام بكل العمليات التجارية، املالية، الصناعية، والعقارية ذات الصلة -

.مؤسسة ميناء مستغامن
1.دج500.000.000، ّمت رفع رأس مال الشركة إىل2008فيفري 27بتاريخ 

:مهام و أهداف المؤسسة:ثالثا 

: مهام المؤسسة

.تقاریر مؤسسة میناء مستغانم - 1
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استثمار وتطوير ميناء مستغامن
استغالل اآلالت واإلنشاءات املينائية
وحتديث للبىن املينائية الفوقية


مباشرة عمليات الشحن و التفريغ املينائية
مزاولة عمليات القطر، القيادة، اإلرساء وغريها

ة ذات الصلة املباشرة أو غري املباشرة مبوضوع مؤسسة القيام بكل العمليات التجارية، املالية، الصناعية، والعقاري
.ميناء مستغامن

 إرشاد السفن.
:أهداف المؤسسة 

 تأمني أحسن الظروف لعبور البضائع من حيث املدة الزمنية، النوعية، احلماية و السعر

 وسائل عبور ومعاجلة وختزين ذات كفاءة عالية(تقدمي تسهيالت حقيقية(

أمالك الدولة تسيري

 تسيري االستثمار و تطوير امليناء

استغالل الوسائل و التجهيزات املينائية

تنفيذ أشغال الصيانة والتهيئة و خلق بنايات مينائية بالتنسيق مع متعاملني آخرين متخصصني

*تنفيذ عملية الشحن و التفريغ املينائية

 اخل ...تنفيذ عملية القطر ، اإلرشاد و الرسو

تنفيذ كل العمليات التجارية، املالية، الصناعية و العقارية املرتبطة بصفة مباشرة و غري مباشرة باهلدف االجتماعي

:مميزات ميناء مستغانم :رابعا 

.إسرتاتيجي هامموقع جيو-
.والية12وفرة طرق مواصالت حنو منطقة خلفية تتألف من -
.البحرية املنتظمةحمطات رسو متخصصة لسفن األداء لتأمني اخلطوط-
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1.إنشاءات متخصصة ملعاجلة ناقالت احلبوب، السكر، وناقالت الزفت-

.قدرات ختزين مغطاة وغري مغطاة-
محاية جيدة للبضائع-
).السكة احلديدية، الطريق األرضي واملساحة الوطنية(تنوع طرق تسليم البضائع -
.بىن فوقية وجتهيزات وفق طموح املتعاملني االقتصاديني-
.ارات وعمال مهّيؤون ومدربون على عمليات الشحن والتفريغإط-
.ايام 7/ايام 7سا ،و 24/سا24:ساعات عمل متواصلة -

:مؤسسة تسيير موانئء و مالجيء الصيد فرع مؤسسة ميناء مستغانم :الفرع الثاني 

تسيري مسامهات ، مت إنشاء مؤسسة تسيري موانئ ومالجئ صيد مستغامن يف حقيبة شركة 2004يف شهر جانفي
.على شكل فرع ملؤسسة ميناء مستغامن" املوانئ"الدولة 

ومالجئ الصيد ئاملكّرس لبحث تسيري موان2003أوت 13ولدت هذه املؤسسة مبوجب إنعقاد جملس احلكومة يف 
الجئ عن جملس مسامهات الدولة اخلاص بإسناد موانئ وم2003سبتمرب22الصادر بتاريخ 02ومبقتضى القرار رقم 

املتعلق 2003ديسمرب 23الصادر بتاريخ 05ومبقتضى القرار رقم " املوانئ"الصيد إىل شركة تسيري مسامهات الدولة 
بتثمني وتطبيق القرار السابق ومبقتضى اإلجتماع العام اإلستثنائي ملؤسسة ميناء مستغامن املنعقد يف 

يري نشاط الصيد مليناء مستغامن و مينائي صالمندر اخلاص بإنشاء هذا الفرع الذي يسهر على تسم2004جانفي20
.وسيدي خلضر

و متتلك ثالثة مواينء من 2كلم 2679:حيث ترتبع والية مستغامن على مساحة منطقة الصيد البحري تقدر ب
:بينها ميناء واحد يف طور االجناز كما هو مبني يف اجلدول التايل 

موانيء والیة مستغانم04: جدول رقم 

.تقاریر مؤسسة میناء مستغانم -- 1
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.خلية التخطيط مليناء مستغامن :املصدر 

:البواخرومعالجةاستقبالقدرات :الفرع الثالث

م1830بطول : كاسرة األمواج .
م 12م وعمق100مشايل غريب بعرض :لمدخل البحري للميناءا
األحواض:

06حيتوي على (م 8,17م و 6,77وعمق يرتاوح بني هكتار 14مبساحة مائية تقدر بـ : الحوض األول-

1)حمطات رسو

.تقاریر مؤسسة میناء مستغانم -- 1

مستغامنميناء 

)    الصيد البحري، جتارة(ميناء خمتلط 

وحدة155: قدرات االستقبال- 

33:الصيدسفن* 

37: سفن لصيد السردين* 

85: سفن لألعمال الصغرية* 

ميناء سيدي خلضر

وحدة106: قدرات االستقبال- 

18:الصيدسفن* 

32: سفن لصيد السردين* 

56: سفن لألعمال الصغرية* 

حمطة للتزويد بالوقودقريبا 

ميناء صالمندر

%99يف إطار اإلجناز بنسبة

وحدة205: قدرات االستقبال- 

اجناز فضاء حديث لبيع األمساك، من اجل تنظيم سوق بيع األمساك و أيضامن املتوقع 
حماربة التجارة غري الشرعية

قد مت االنتهاء من الدراسةميناء استيديا
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04حيتوي على (م 8,22م و 6,95وعمق يرتاوح بني هكتار 16مبساحة  مائية تقدر بـ : الحوض الثاني-

)حمطات رسو
مرت خطي مقسمة كما يلي296 1حمطات رسو بطول كّلي يصل إىل 10حتوي :  األرصفة:

0احملطة (مرت خطي 117:الرصيف الشمالي الشرقي(
3و 2، 1احملطة (مرت خطي 412:          رصيف المغرب(
2و 1احملطة اجلديدة (مرت خطي 217:الرصيف الجديد(
5و 4احملطة( مرت خطي 270:رصيفاالستقالل (

)7و 6احملطة ( مرت خطي 280: الرصيف الجنوبي الغربي

:الخصائص البحرية والتجارية لمحطات الرسو:الفرع الثالث

ذات االستخدام التجاري2م430 44مبساحة كلية تقدر بـ :التخزينأرضية.
سيارة مع إمكانية متديدها إىل 000 6وقدرة استيعاب تصل إىل2م000 60مبساحة:مراب السيارات

12 سيارة000
15مبساحة : مرأب الحاويات .حاوية سنويا000 15وقدرة معاجلة 2م000
8خمزن مبساحة 16عددها :المخازن للخدمات التجارية2م950 5، توظف 2م950
طرق المواصالت:

مرت خطي885 4:الطريق األرضي
كل األرصفة جمهزة خبطوط سكة حديدية متجددة تستخدم مؤقتا لنقل (مرت خطي 747:السكة الحديدية

.حط) ....احلبوب، األنابيب املعدنية، ثقل قصب السكر



فعالیتھا في النمو االقتصاديتطور التجارة الخارجیة الجزائریة و :الفصل الثاني

66

البحرية والتجارية لمحطات الرسوالخصائص ):   05( الجدول رقم 

تقارير مؤسسة ميناء مستغامن : املصدر

1:وحدات االستقبال و التسهيالت المينائية :ثانيا 

استقبال وعبور الزفتوحدات

.تقاریر مؤسسة میناء مستغانم -- 1

أسماء األرصفة األحواض محطات الرسو طول محطات الرسو
)متر(

عمق محطات الرسو

)متر(
التخصص

الرصيف الشمايل الشرقي

ألول
ض ا

حلو
ا

Y

O

80

117

4.50

6.77

سفن خدمة املرافئ

بضائع خمتلفة+ زفت 

رصيف املغرب
1

2

3

139

139

134

7.62

7.62

7.62

بضائع خمتلفة+ سكر أصهب 

بضائع خمتلفة

بضائع خمتلفة

رصيف االستقالل
4

5
X

135

135

80

7.62

8.17

5.00

بضائع خمتلفة+ حبوب 

بضائع خمتلفة+ حبوب 

سفن خدمة املرافئ

الرصيف اجلديد

ثاين
ض ال

حلو
ا

NP 1

NP 2

108

109

7.98

7.18

بضائع خمتلفة+ سفن األداء 

بضائع خمتلفة

سفن األداءرصيف NP 69 6.20 سفن األداء

الرصيف اجلنويب الغريب
6

7

140

140

6.95

8.22

بضائع خمتلفة+ مخر غري موّضب 

بضائع خمتلفة

رصيف الصيد En Activité 430 4.50 سفن الصيد
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NAFTAL :طن200 4ذات سعة إمجالية تقدر بـ ) أحواض(أوعية ثجمهزة بثال.
Sarl Bitumes Ouest: طن000 5ذات سعة إمجالية تقدر بـ ) حوضني(جمهزة بوعائني.
Sarl HA. C.E : طن000 5ذات سعة إمجالية تقدر بـ ) حوضني(جمهزة بوعائني.

وعبور الحبوباستقبال وحدات
UCA O.A.I.C:زة مبضختني متحركتني مبعدل ضّخ 00030سعتها ساعة /طن من احلبوب300طن،وهي جمّه

.لكل منهما
Spa Comptoir du Maghreb :  طن18000جمهز بثالثة صوامع ذات سعة إمجالية تقدر بـ
وحدات إستقبال وعبور السكر األحمر

Spa SORASUCRE (Groupe Ouest Import) : طن من السكر غري املوضب 00016سعة إستقبال تقدر بـ
.طن سنويا000 150وقدرة العبور تصل إىل 

:التسهيالت المينائية

 وَْرقي إرساء24/سا24تؤمِّنه لـ :إرشاد السفن . سا مديريُة قيادة امليناء بثالثة سفن قيادة و َز
يال و ارا باستخدام قاطرة :قطر السفن  ية ل ار تج فن ال لس قطر ا .حصان700 1ذات قوة ISSER 2تُ

ى ميناء مستغانم التجارة البحرية على مستو :المطلب الثاني 

:الحصيلة السنوية لنشاطات الميناء:الفرع االول 

سفينة يف 522م يف ميناء مستغامن 2015بلغ عدد السفن التجارية اليت رست خالل سنة:حركة السفن -1
.سفينة91سفينة خالل السنة الفارطة أي بنقصان 613مقابل رسو 
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:م2015م إىل 2011حركة السفن حسب الدخول خالل الفرتة ): 3:  ( الشكل رقم

.من اعداد الطالبة ،مديرية االحصائيات لميناء مستغانم :المصدر

):السفن كل أنواع (متوسط المكوث في الميناء -2

يعترب املكوث يف امليناء السمة البارزة لكل ميناء يف العامل، لكن حسب الشكل أدناه، نالحظ أن متوسط املكوث 
م ،و هذا قد يكون راجع إىل عدة 2014سنة ومي4.06يوم مقابل 4.68م إىل 2015يف امليناء قد ارتفع خالل سنة 

االجراءات و نقص اليد العاملة املؤهلة ،باإلضافة إىل عدم العمل أسباب ميكن أن تكون تنظيمية ،او تعقيدات 
:وهذا ما يبينه الشكل التايل . ليال 

م2015- 2014متوسط املكوث يف امليناء ) :04(الشكل رقم  

.من اعداد الطالبة ،مديرية االحصائيات لميناء مستغانم :المصدر:املصدر 
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.من اعداد الطالبة ،مديرية االحصائيات لميناء مستغانم :المصدر:املصدر 

2013 2014 2015

عدد السفن بحسب الدخول

2015

المكوث في المرسى لكافة أنواع السفن 

اإلنتظار في المرفأ لكافة أنواع السفن 
داخل المین(
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عدد السفن بحسب الدخول

المكوث في المرسى لكافة أنواع السفن 

اإلنتظار في المرفأ لكافة أنواع السفن 
داخل المین(
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:المنتجات المتداولة داخل الميناء-3

:جتارة البضائع - 1- 

من خالل اجلدول جند تطور حجم البضائع تفاوت يف حجم البضائع املتداولة يف ميناء مستغامن ،حيث يف سنة 
طن ،و لكن يف 1050936م عرف اخنفاض قدره ب2012طن أما يف سنة 1188987م بلغ حجم البضائع 2011
ن ،اىل أن وصل اىل أعلى قيمة له سنة ط1292342م عاد حجم البضائع اىل االرتفاع حيث بلغت 2013سنة 

طن1525152م و قدرت ب 2014

:م 2015اىل 2011جتارة البضائع خالل ): 05:(الشكل رقم 

.من اعداد الطالبة ،مديرية االحصائيات لميناء مستغانم :المصدر:املصدر

:م 2015تجارة بحسب عائالت المواد -4

:خالل تفحص معطيات اجلدول أدناه تبدو هناك عدة مالحظات تتمثل يف النقاط التاليةمن

.تتكون صادرات امليناء من ثالث جمموعات فقط تتمثل يف الصفقات ،املواد الكيميائية ،املواد الفالحية- 

1.يعتمد امليناء يف عملية التصدير على الصفقات اخلاصة بشكل اكرب- 

طن مقارنة حبجم الصادرات ،و هو ما يعطينا صورة 1443620:سترياد كبري جدا يقدر بنالحظ ان حجم اال- 
.عن ضعف اجلهاز اإلنتاجي 

.تقاریر مؤسسة میناء مستغانم -- 1
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:م 2015حجم الواردات و الصادرات من املواد خالل سنة : 06جدول رقم 

الحجم اإلجمالي

)طن(

حجم الصادرات

)طن(

حجم   الواردات

)طن(
عائالت المواد

345 041 20 345021 املواد الفالحيــة

3 586 3 586 املواد الغذائيــة

143 535 143 535 املواد احلديديــة

478 282 478 282 معادن ومواد البناء

100 854 100 854 مواد برتوليــة

16 469 3 647 12 821 مواد كيماويــة

130 848 130 848 أمســدة

236 273 7 652 228 621 خاصـةصفقات

1 454 939 11 319 1 443 620 المجموع

.مديرية التخطيط مليناء مستغامن :املصدر 

:تجارة بذور البطاطا -5

من كمية بذور %80عرفت عملية استرياد بذور البطاطا ارتفاع خالل السنوات الثالثة األخرية ،حيث يتم استرياد 
.مواينء وهران و تنس و اجلزائر العاصمة البطاطا عرب امليناء ،فيما يتوزع الباقي على 
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:م2015جتارة بذور البطاطا خالل سنة :07الشكل رقم

.من اعداد الطالبة ،مديرية االحصائيات لميناء مستغانم :المصدر

:تجارة السيارات - 6

:م2015اىل 2010من جتارة السيارات : 08الشكل رقم

.اعداد الطالبة ،مديرية االحصائيات لميناء مستغانم من: المصدر
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م اقصى حد هلا 2012من الشكل أعاله نالحظ ازدياد عدد الوحدات املتحركة الناقلة السيارات حيث بلغت سنة
استرياد 2015وحدة متحركة لكن يف السنوات التالية نالحظ تراجع حيث مت بنهاية سنة 150081:قدرت ب

.سفينة ناقلة للسيارات 147ى منت وحدة متحركة عل51482

.م2009بدءعملية االسترياد للسيارات انطالقا من اكتوبر :مالحظة

:تجارة الحاويات-7

):م2015- 2011:(جتارة احلاويات :  09الشكل رقم 

.اعداد الطالبة ،مديرية االحصائيات لميناء مستغانم من: المصدر

حيث بلغ 2011،2012،2013نالحظ حسب اجلدول أعاله ،اخنفاض مستمر عدد احلاويات خالل السنوات 
طن ،لكن يف 51809م بلغت 2014م ،مث بدأت يف االرتفاع خالل سنة 2013طن سنة 23546حجم احلمولة 

1.حاوية 6887طن مقابل 44862م اخنفضت كذلك لتصل اىل 2015سنة 

التجارة بحسب المنشآت المتخصصة .1
-NAFTAL:وهيمجهزة 2م5242م على الرصيف الشمايل الشرقي على مساحة 1929أنشأت يف سنة

.طن200 4ذات سعة إمجالية تقدر بـ ) أحواض(أوعية ثبثال
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.حجم الزفت املستورد :  06جدول رقم  

.من اعداد الطالبة ،مديرية االحصائيات لميناء مستغانم :المصدر

-UCA O.A.I.C: زة مبضختني 00030سعتها.2م4640م على مساحة 1986سنة أنشأت طن،وهي جمّه
.ساعة لكل منهما/طن من احلبوب300متحركتني مبعدل ضّخ 

:م2015-2011:السنوات حجم احلبوب املستورد خالل :  07جدول رقم 

2015 2014 2013 2012 2011 السنة 

207 199 119 561 80 622 90 626 432 279 )طن(احلجم الكلي 

:صومعة السكر-

أصبحت (SOGEDIAمن طرف شركة التسيري والتوزيع الغذائي 2م697 5م على مساحة 1971أنشأت سنة 
16، تصل سعة اإلستقبال لديها إىل   SORASUCRE)تسمى فيما بعُد شركة تكرير السكر   طن من 000

.طن سنويا000 150السكر غري املوضب وقدرة العبور إىل 

.  م2006يشار إىل أن هذه املنشأة متوقفة عن النشاط منذ سنة 

:حجم المبادالت التجارية و عدد السفن عند الدخول 

طن و 65007م حيث قدرت ب2014م مقارنة بسنة 2015نالحظ من الشكل أدناه اخنفاض يف الصادرات لسنة 

.يضم أربعة أرصفة 

2015 2014 2013 2012 2011 السنة 

- - 13 714 21 059 14 694 )طن(حجم الزفت املستورد 
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امنها مع عملية استرياد بذور البطاطا ،و قد مشل هذا احلجم من البضائع خمتلف املنتوجات  عرض البحر لتز 
1. كاحلبوب ،احلديد ،و األمسدة و االمسنت و غريها

):م2015- 2012(حجم املبادالت التجارية خارج احملروقات : 10الشكل رقم 

.مستغانم من اعداد الطالبة ،مديرية االحصائيات لميناء : المصدر

):عقود االمتياز(التجارة بحسب المنشآت المتخصصة:الفرع الثاني 

وحدات إستقبال وعبور الزفت

Sarl Bitumes Ouest :طن من 467 9حجما مقدارهم2013م، حققت يف سنة2008بدأت نشاطها يف جوان
.الزفت

Sarl HA. C.E:طن من الزفت199 4م حجما مقداره 2011م، حققت يف سنة2009بدأت نشاطها يف سبتمرب.
وحدات إستقبال وعبور الحبوب-

Spa Comptoir du Maghreb :30م حجما مقداره2014م ، وحققت يف سنة2011يف جويليةابدأ نشاطه

.طن من احلبوب819
2،التحديات و المشاريع المستقبلية لميناء مستغانم  لالمشاك:المطلب الثالث 

:استراتيجيات المؤسسة لجلب االستثمار:الفرع األول

.م07/12/2015:جریدة النھار بتاریخ - 1

.میناء مستغانم تقاریر مؤسسة - 2
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يبذل ميناء مستغامن جهودا على عدة أصعدة بغية جلب استثمارات يف خمتلف امليادين من جهة و من جهة أخرى جذب 

:ومن أمهها) مصدرين و مستوردين(متعاملني اقتصاديني جدد

 تسويق صورة ميناء مستغامن عن طريق توزيع مطويات اشهارية، كتيبات تتضمن أهم نشاطات امليناء، جملة ثالثية

)(el bahriأفالم وثائقية،.



.جتارية ومينائية جديدة للمستثمراالقتصادي و إجياد تسهيالت

 امللتقى الدويل (املشاركة يف خمتلف امللتقيات و الندوات اليت يتعلق موضوع تنظيمها باألنشطة التجارية االستثمارية منها

.2008فيفري 03جانفي إىل 30الذي مت تنظيمه يف حاسي مسعود من )SIHGAZ2008للمحروقات و الغاز 

 امليناء على توسيع استثماراته يف البىن الفوقية و التحتية للميناء و على صعيد وسائل الشحن و ومن جهة أخرى يعمل

.التفريغ و على صعيد رأس املال البشري

 الشحن والتفريغ، (كما يشار، ومن جهة أخرى، إىل أن املتعامل االقتصادي مثلما جتلبه النوعية اجليدة للخدمات

ها امليناء، جتلبه أيضا التكاليف األقل ارتفاعا اليت يدفعها للسلطات املينائية يف مقابل اليت يقدم...)القطر واإلرساء

- هذه اخلدمات مقارنة مع بقية املوانئ مبعىن أنه يبحث عن اجلودة اخلدماتية بفاتورة منخفضة، ومن هنا يسعى امليناء 

ان نفس تلك اخلدمات على مستوى بقية إىل اإلطالع املسبق على أمث-قبل إدخال أي تعديل على أمثان خدماته

1.  املوانئ

وجتدر اإلشارة أيضا إىل أن املتعامل االقتصادي قبل شروعه يف االسترياد أو التصدير عرب ميناء معني فإنه يوفد إليه 
ممثلني من أجل استكشاف خصائصه التقنية والبحرية واالطالع على نوعية وحداثة آالت الشحن والتفريغ ونوعية 

ويف حالة رضاء الزبون عن صورة امليناء وقناعته جبودة خدماته فإنه يشرع يف تعامالته . لبىن الفوقية والتحتية للميناءا
مع التنبيه إىل أن بعض املعلومات املتعلقة بامليناء ميكن االطالع عليها عن طريق املوقع . االقتصادية مع امليناء

لكن مثة معطيات ال ميكن االطالع عليها إال من . اخل ...ت املينائية 
.  خالل إرسال ممثلني لزيارة املوانئ كاالطالع مثال على نوعية الكوادر واإلطارات املسرية

.تقاریر مؤسسة میناء مستغانم -- 1
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:البعثات األجنبية التي استقبلها الميناءو من أهم 

GEO ENGINEERINGم قامت الشركة الصينية 2010يف سنة- CORPORATION CGC بزيارة للميناء

يف إطار استثمارها يف أعمال متديد املاء إىل بلدية خماطرية ،عني الدفلى ،عريب ، سيدي خلضر و مخيس مليانة انطالقا 

من سد سيدي أحممد بن طيبة 

& DAEWOO ENGINEERINGم زارت الشركة الكورية 2009يف سنة - CONSTRUCTION CO LTD

إنتاجطن من خمتلف البضائع من اجل االستثمار يف مشروع ضخم يف 000 400اد ري إطار استميناء مستغامن يف

االمونياك و اليوريا باملنطقة الصناعية أرزيو 

طن من خمتلف البضائع املخصصة لالستثمار يف مشروع 000 70يف إطار اسرتاد UHDEاألملاينممثلني عن املورد -

شركة إلنتاج اليوريا يف ارزيو 

يف إطار الشراكة مع سوناطراكGDF-SUEZالشركة األملانية -

لشركة األملانية املستثمرة مسبقا يف مشروع إلنتاج اجلبس يف بلدية فلوريس زارت ميناء مستغامن يف إطار تصدير اجلبس -

.حنو بقية املوانئ األجنبية

من الشركات األجنبية املتخصصة يف احملروقات و بل عدد كبريالمشاريع االستثمارية التي جلبها ميناء مستغانمو من أهم -

:

اا االستثمارية عن MAOاليت استثمرت يف مشروع متديد املياه TEXEIRA DUARTEالشركة الربتغالية* عد دت م تور اس

اا أزيد من . مستغامن انطالقا من موانئ بلجيكا ،ايطاليا ، مصر ، تونس طريق ميناء لغ حجم صادر من خمتلف طن80000ب

).اخل...أنابيب معدنية ،مواد كيماوية و جتهيزات أخرى (البضائع 

:الشركة االسبانية -

اا عن  دت صادر ا لصني ز ا و ا أملاني ا ،  نس فر ا ،  اسباني نئ  من موا ا  نطالق امن ا تغ مس اء  طن مابني أنابيب 12000مين

.كيماوية و معدات أخرىبالستيكية و مواد قابلة لالشتعال و مواد

:و المشاكل التي تواجه ميناء مستغانم تحديات :الفرع الثاني 
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:تتلخص حتديات امليناء فيما يلي -1

.م8,22حمدودية عمق األرصفة بـ  -
.عدم كفاية  طول األرصفة ومساحة العبور والتخزين-

قيمة النقص املعايري املتفق عليها
مساحة 

التخزين احلالية
النقصقيمة عليها ةاملعايري املتفق

طول 
األرصفة 

عدد حمطات 
اإلرساء

155.570-2م 2م200.000 2م44.430 204-م 1.500مرت 1.296مرت 10

) 2014-2010مسجل يف املخطط التنموي (غياب مرأب احلريق املخصص ملعاجلة املواد اخلطرية -
.مشكل التزاوج بني النشاط التجاري والصيد البحري-

:االنعكاسات السلبية

.طول املكوث املؤّدي أحيانا إىل مهل إضافية للشحن والتفريغ-
.إضافية)surcoûts(ختفيف محولة السفن الضخمة يف املوانئ األخرى مما يؤدي إىل تعريفات شحن -
. صعوبات على مستوى التخزين مسؤولة على توليد تعريفات إضافية للشحن والنقل-
1.  مينائي ناجم عن التزاوج بني األنشطة التجارية وأنشطة الصيد البحرياختناق-

:تتمثل مشاكل ميناء مستغامن فيما يلي:مشاكل ميناء مستغانم :ثانيا 

:ميناء من الجيل األول-1

ه محولة إن ميناء مستغامن قدمي من اجليل األول، وبالتايل فهو ال ميثل إال نقاط انقطاع احلمولة، تنتهي عند
.املواد املعدة للشحن أو التفريغ

ولقد إكتفت السلطات العمومية يف اجلزائر بتسيري هذا اإلرث الذي يعود إىل الفرتة االستعمارية، دون إدخال 
أية تعديالت عليها، أو على بنيتها اليت تتكون بشكل عام من أحواض صغرية وضيقة، وخمازن قريبة من بعضها، 

خلدمة 2وإذا مل تكن هذه املواصفات تطرح أية مشاكل يف املاضي بالنسبة . ينها حواجز ضيقةوأرصفة تفصل ب

.تقاریر مؤسسة میناء مستغانم -- 1

.66،ص2012دراسة حالة مؤسسة میناء مستغانم ،جامعة مستغانم ،دور قـطـاع النـقـل البـحـري في تـنـمـیـة التـجـارة الخـارجـیةحماني أمال ،-
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كرب ومبواصفات عاملية فالسفن أصبحت أ. املستجدة والنامجة عن التطور الكبري الذي شهده جمال النقل البحري
منها ترتاوح محولتها بني 60%حمددة، وهذا ما حتم على املتعاملني مع املوانئ اجلزائرية إستخدام السفن الصغرية  

وهي). طن وزن ثقيل 10000و 2000
أما بالنسبة للعمق النظري يف . من الفرص اليت تقدمها موانئ الشحن، حيث تفرض عليهم أسعار شحن مرتفعة

ري والكسح ميناء مستغامن، فإنه يتقلص باستمرار بسبب تكدس الطمي والرمال نتيجة لعدم تعرضه لعمليات التطه
وقد تضطر السفن الكبرية، واليت ال تتمكن من الرسو يف ميناء . ملدة طويلة، مما يؤثر على عملية رسو السفن به

مستغامن بسبب صغر الغاطس، إىل أن حتول وجهتها حنو موانئ أخرى، حيث تفرغ جزءا من محولتها من أجل 
وقت وعمل وتكاليف ( تب على ذلك من مشاكل مع ما يرت . ختفيف الوزن قبل أن تعود إىل امليناء األصلي

).إضافية 

:نقص في التجهيزات واآلليات-2

يعاين امليناء من جهة أخرى من نقص كبري يف اآلليات الثقيلة، إذ أن ميناء اجلزائر هو الوحيد الذي يتوفر على 
قوا  احلركة  ية  فعة ذات .طن300را

6، إذ تستورد ما يقارب )اخلامسة عامليا ( املستوردة للحبوب ومع أن اجلزائر تصنف ضمن أكرب الدول 

30000مليون  طن سنويا، فإن ميناء اجلزائر العاصمة هو الوحيد الذي يشمل أكرب مركز خاص باحلبوب سعته 

ويفرض من جهة أخرى على املكلفني بالنقل تعبئة احلبوب يف ). يوما 16تفوق مدة التوقف يف امليناء ( دوليا 
ناهيك عن إستعمال وسائل . أكياس، وهي عملية مكلفة إذا ما قورنت برتك احلبوب على شكل بضائع صب

.يات معتربة منهاتقليدية يف عملية التخزين، وكذلك تفريغ احلبوب، مما يؤدي إىل ضياع كم

:التأخر في عملية تداول الحاويات-3

1لقد أصبح التوجه إلستعمال احلاويات يف نقل البضائع عاما، وما فتئت معدالت النقل باحلاويات ترتفع

ومع ذلك ميكن القول أن ميناء مستغامن الزال . وحياول ميناء مستغامن تطوير هذه العملية. 2بشكل كبري ومتسارع

.67حماني امال ،مرجع یبق ذكره ،ص 1

.ؤسسة میناء مستغانم تقاریر م- 2
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ويتم العمل يف 62%
.

:إنخفاض معدل أداء الميناء- 4

.توقف بعض أنشطته ليال، وخاصة ما يتعلق مبناولة السلع والبضائعوالذي يساهم فيه بشكل كبري

:طول اإلجراءات اإلدارية-5

واليت تتمثل يف اإلجراءات املتعلقة بتفريغ البضائع حتديدا، وما يتبعها من إجراءات احلجز الزراعي، فاحلجز 
.إخل...البيطري، مث إجراءات الرسوم اجلمركية 

لعل من بني األسباب الرئيسية اليت تزيد من حدة إختناق امليناء وتكدس البضائع به ما :الميناءإختناق -6
عدم وجود خطة منسقة لتوقيت االسترياد لدى بعض اهليئات املستوردة، مما يؤدي إىل وصول كميات كبرية :يلي

يرتفع معدل إسترياد مادة معينة أو عندما . من السلع واملعدات املستوردة من طرف هيئات خمتلفة يف وقت واحد
مما يؤدي إىل بقاء السفن تنتظر دورها يف عرض البحر لدخول . بسبب إخنفاض أسعارها يف األسواق العاملية
.دوالر يف اليوم20000- 5000امليناء، والذي يكلف اخلزينة العمومية ما بني 

.لمیناء مستغانمالمشاریع المستقبلیة: الفرع الثالث 

:لخص املشاريع املستقبلية ملؤسسة ميناء مستغامن فيما يليتت

:مشروع إنشاء الحوض الثالث1-

من أجل مواجهة معوقات امليناء من جهة، ونظرا للنمو املتسارع للتبادل التجاري على مستوى امليناء من

جهة أخرى، أصبحت تنمية امليناء وتطويره بإنشاء احلوض الثالث واقعا حتميا من أجل مواجهة العجز املتوقع 
:ا يليحيث سيسمح هذا املشروع مب.للقدرات املينائية يف املستقبل القريب

ألف طن سنويا900أكثر من : جتارة البضائع املختلفة.
أكثر من مليون طن سنويا: جتارة احلبوب.
ألف حاوية سنويا400حوايل : جتارة احلاويات.
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ألف وحدة سنويا600: جتارة الوحدات املتحركة.
عددا مهما من املسافرين وهذا يف أعقاب إنشاء حمطة حبرية للمسافرين: جتارة املسافرين.

.كما سيسمح هذا املشروع بتوفري عدد مهم من مناصب الشغل املباشرة وغري املباشرة

امليناء، وكذا السلطات احمللية انشغاالتأصبح إنشاء حمطة حبرية للمسافرين من أهم :بحريةمشروع محطة2-
.واملركزية حيث أجريت عدة لقاءات ودراسات تناولت هذا املوضوع

واليت خلصت إىل ، LEMم من طرف خمترب الدراسات البحرية 2004أجنزت أول دراسة للمشروع يف سنة 
و اليت خلصت إىل امكانية جتسيد فكرة احملطة البحرية اليت سوف تدخل حيز .ة البحريةإمكانية جتسيد فكرة احملط

و هو خط جديد خاص باملسافرين مبعدل أربع )اسبانيا(م من مستغامن إىل فاالنسيا 2015مارس 13اخلدمة يف 
.سيارة سنويا 300مسافر و 1300رحالت يف الشهر عن طريق بواخر بطاقة استيعابية تصل إىل 

:هو مركز لعبور املواد اخلطرية يسمح مبعاجلة:مشروع مرأب الحريق3-

املواد السائلة القابلة لاللتهاب؛ - 
املواد الصلبة القابلة لاللتهاب؛ - 
بة(املواد احملرِقة -  ؛ )امللِه
املواد الساّمة؛- 
؛)اآلكلة(املواد املذيبة - 
.مواد خطرية أخرى- 

:) télésurveillance VTMIS(المراقبة عن بعد 4-

ومحاية مداخل 1هو وضع نظام متكامل ملراقبة وتأمني احلركة البحرية كما يساعد على تبادل املعلومات املرقمنة
. امليناء واملنشآت واملناطق احلساسة عن طريق مراقبتها عن بعد

.تقاریر مؤسسة میناء مستغانم - 1
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سياسة ختطيط إتباعالسياسة االقتصادية املتبعة يف اجلزائر تتغري بتغري الظروف و الوقائع االقتصادية ،فمن إن
االقتصادي يف ظل اإلنعاشسياسة التعديل اهليكلي و سياسة إتباعإىلالتنمية االقتصادية يف ظل االقتصاد املوجه 

إىلاجلزائر جلأتاقتصاد السوق ،حيث 
،و طلب األورويبوتوقيع اتفاقية شراكة مع االحتاد .معه عدة اتفاقيات التخطيط فأمضتبعد جتربة إليهألتاليت 

.ية للتجارة باعتبارها املنظم للتجارة اخلارجية املنظمة العاملإىلاالنضمام 

امليناء مبا يتناسب مع على تطويرإنشائهاو كنموذج عن ذلك مؤسسة ميناء مستغامن اليت عملت منذ . اخل ..والسلع واخلدمات 
.،لذلك عملت على إنشاء حمطة حبرية ،و مشروع إنشاء احلوض الثالث الظروف االقتصادية الراهنة 
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تعترب التجارة من حيث عالقة التجارة اخلارجية و النمو االقتصادي إلبرازاستخالصا للبحث الذي تطرقنا فيه 
املبادلة، فالتجارة هي . القطاعات األساسية يف اقتصاد أي بلد

و بطبيعة احلال فإن التجارة تطورت مع تطور املبادلة . الوسيلة اليت يستخدمها اإلنسان لتحقيق هذا النشاط
فلم تَعد مقتصرة بني أفراد بلد واحد بل تعدى األمر إىل واملواصالت،واتساع رقعتها بسبب توفر وسائل االتصال 

.اخلارجيةتجارة التبادل التجاري بني الدول أي ال

الرفع من إمكانيةإتاحةالتجارة اخلارجية تفيد الدول عامة والنامية منها على وجه اخلصوص من خالل أنحقيقة و 
.كفاءة عالية يف استخدام املوارد إىلالتوجه اخلارجي يقود أنمن العملة الصعبة ،زيادة على مدا خيلها

تعمل وهي التجارة اخلارجية متثل نشاط اقتصاديهنا يتضح لنا اإلجابة على اإلشكالية املطروحة سابقا كون ومن
.االقتصاديحتقيق النموعلى 

:صحة الفرضيات كما يليإثباتومن خالل اخلطوات املتبعة يف الدراسة مت 

.تجارة اخلارجيةالتجارة اخلارجية تعمل على حتقيق منو اقتصادي من خالل حترير ال* 

.األساسيةاملوانئ اليوم تعد الركيزة إن* 

املتشائمني أسوأ بشرية جتعل إمكانياتمبا حتتويه من خريات طبيعية و ثروات باطنية و األخرىو اجلزائر هي 
يومنا هذا تعاين من اختالالت إىلتبقى و لألسفانه و إالن تكون يف مصاف الدول املتقدمة يف العامل ،يؤهلها أل

ارا اخلارجية ولذلك عملت منذ االستقالل ع.هيكلية مجة ،تعصف و بشدة باستقرارها االقتصادي  ير جت لى حتر
اهليكلية العميقة اليت شرعت فيها من اجل االنفتاح اإلصالحاتملواكبة عملية االندماج الدويل ،وقد تزامنت مع 

.التشوهات البنيوية العالقة باالقتصاد الوطين إزالةاالقتصادي و اإلنعاشخلارج لتحقيق على ا
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:نتائج الدراسة 

إىلمن خالل ذلك معامله، توصلناأهمبعد دراسة هذا املوضوع و الوقوف عند خمتلف اجلوانب اليت تشكل 
:التاليةالنتائج 

 زمات خمتلفة بالنظر للتقلبات احلاصلة يف جعلها عرضة ألتعتمد اجلزائر على الصادرات النفطية ،مما
.السوق النفطي 

 من الناتج الداخلي اخلام ،و %60قطاع احملروقات كمورد رئيسي لالقتصاد الوطين بنسبة تعادل استغالل
سليب على اقتصاد تأثريثروة للجزائر و هذا له أغلىمن جمموع الصادرات ،حيث ميثل البرتول 97%

.اجلزائر على املدى الطويل 
 هناك تغريات جذرية عميقة أناقتصاد السوق ،حيث تبني إىلمن التخطيط االقتصاد اجلزائريانتقال

باجتاه تبين النظام اجلديد الذي يتطلب جهد كبري و مستمر على املستوى الكلي و اجلزئي من اجل 
.حترير التجارة اخلارجية 

النقد الدويل اجلزائر و اليت مشلت كل املتغريات االقتصادية و ا صندوق ألزمسة التكيف اليت تعترب سيا
وترية منو معتربة لالقتصاد الوطين و قد مس هذا الربنامج إعطاءالتوازن االقتصادي و إعادةاليت غايتها 

با بتعديل يف التنظيم اخل ،مصحو ....،املنافسة األسعارمعظم عناصر السياسة املالية و النقدية ،
هيكلة القطاع العام و إعادةاالقتصادي على مستوى نظام تسيري املؤسسات العمومية ،من خالل 

.لقوانني السوق إخضاعها
 خاسرة من األخريةعدم توازن اتفاق الشراكة السارية املفعول بني االحتاد األورويب واجلزائر، خبروج هذه

.لتصريف املنتجات األوروبيةهذه الشراكة باعتبارها سوق
 نقطة مهمة يف حركية النشاط البحري و خمتلف املبادالت لدعم االقتصاد الوطين ،و قد املوانئتعد

.املبادالت التجارية البحرية اليوم من بني احملركات الفاعلة لالقتصاد الوطين أصبحت
اإلنتاجيتوسع نشاطها إىلرية يؤدي التسهيالت اليت يقدمها ميناء مستغامن على املؤسسات اجلزائإن

.اإلمجايلعلى الناتج الوطين إجيابا،و كله يعكس 
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ة و الدولية، وميكن إرجاع ذلك أساسا إىل عدم االستغالل اجليد لطاقحصتها يف السوقني احمللية
.اإلنتاجية

 -
اا و عدم متكنها من املنافسة عف مؤسس .ض

 امليناء نقطة عبور مهمة و هلا عالقة مباشرة يف تطوير التجارة اخلارجية.
 منطقة عربية حرة للتبادل  إنشاءأوعدم التمكن من تشكيل تكتل اقتصادي عريب ،االندماج االقتصادي

ضعف التجارة اخلارجية و كبح دورها الرئيسي كمحرك إىلأدىكما هو احلال يف الدول املتقدمة ،مما 
لدولية ،و التقسيم إضعافللنمو االقتصادي ،و 
نقطة اجيابية هلا ،أال و هو موقعها اجلغرايف الذي أهممل تتمكن من استغالل أاالدويل للعمل ،كما 

.يعد اسرتاتيجيا للتبادل 
عدم متكن اجلزائر من االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة"OMC" بعد فرتة طويلة من املفاوضات، و

.اإلصالحات االقتصادية وعدم القدرة على االنقياد لشروط االنضمامذلك يدل على ضعف وترية 
 تساهم التجارة اخلارجية يف توفري السلع االستهالكية من خالل االسترياد كنتيجة للنمو احلاصل يف

يف الدول اإلنتاجيةالطاقة أنو الذي ينتج عن زيادة يف فرص العمل خاصة و الدخول،و اإلنتاجحجم 
.قادرة على توفري متطلبات االستهالكية النامية غري 

 من االحتكار الذي عمر مدة طويلة و الذي نتج عنه طغيان احتكار اخلارجية اجلزائريةحترير التجارة
.الدولة للتجارة اخلارجية باستخدام مجيع الوسائل املتاحة لديها 

: البحثأفاق

:وتبعا ملا تطرقت له دراستنا تبادر إلينا بعض املواضيع حمل حبث يف املستقبل ومنها

دراسة العوامل املؤثرة يف جاذبية الصادرات اجلزائرية يف األسواق الدولية.

املوانئ اجلزائريةة عصرن .

 أفاقالشراكة العربية االقتصادية واقع و.



قائمة الجداول و األشكال 

رقم الصفحة  قائمة الجداول 
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بن عمر األخضر ،اثار تحریر التجارة العالمیة للمنتجات الزراعیة على القطاع الزراعي -
في الدول العربیة ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر تخصص نقود و مالیة ،جامعة الجزائر،

م2007

المباشرة و دورھا في النمو االقتصادي األجنبیةبندر بن سالم الزھراني ،االستثمارات -
،مذكرة ماجستیر في قسم االقتصاد ،جامعة )م200-م1970(اسیة للفترة مابین ،دراسة قی
.م2004السعودیة ،

أطروحة لنیل الدكتوراه،تخصص "المنظمة العالمیة للتجارة و النظم التجاري العالمي "بن موسى كمال -
.م2004اقتصاد ،جامعة الجزائر ،

،مذكرة ماجستیر ،جامعة الجزائر عبد الحكیم سحیج ،الناتج الوطني و النمو االقتصادي-
.م2001،

دراسة حالة -عبد الجلیل ھجیرة ،اثر تغیرات سعر الصرف   على المیزان التجاري-
.2012الجزائر ،مذكرة ماجستیر ،تخصص مالیة دولیة ،جامعة تلمسان ،

عشیة فاطمة الزھراء و خنوس بشیر ،التجارة الخارجیة بین النظریة الكالسیكیة و الحدیثة-
.م2015،مذكرة لنیل شھادة الماستر تخصص تجارة دولیة ،جامعة تیارت ،دفعة 

دراسة حالة الجزائر ،مذكرة –حنان لعروق ،سیاسة سعر الصرف و التوازن الخارجي -
.م2005ماجستیرتخصص بنوك و تامینات ،قسنطینة ،

كرة لنیل مقروس كمال ،دور   المشروعات المشتركة في تحقیق التكامل االقتصادي ،مذ-
م2013فرحات عباس ،دفعة شھادة  الماجستیر تخصص االقتصاد الدولي ،جامعة 

أطروحة لنیل "دراسة حالة الجزائر –دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق "زاید مراد ،-
.2006دكتوراه دولة في  االقتصاد  ،جامعة الجزائر،،



:و مجالت ملتقیات 

،سیاسة التصنیع بین النظریة و التطبیق في الجزائر ،مجلة أبحاث اقتصادیة ،دار الطاھر مالحسنو* 
2010،مارس 21األبحاث ،الجزائر ،العدد 

،ملتقى دولي حول تأھیل المؤسسة "برنامج التعدیل الھیكلي لالقتصاد الجزائري "عبد هللا بلوناس ،*
م2001االقتصادیة و تعظیم مكاسب اإلنتاج ،سطیف ،

جزائریة و أثرھا على المؤسسات االقتصادیة –الشراكة االورو "بورغدة حسین ،قصاص الطیب ،* 
م2006نوفمبر )14-13(ملتقى دولي ،المنعقد یوم "الجزائریة 

،ملتقى اقتصادي ثامن ،جامعة الجزائر " الشراكة االجنبیة و مبدا حمایة المنتوج الوطني"بشیر مصطفى ،
م1999ماي 10-9،یوم 

،مجلة اإلصالح االقتصادي "،االقتصاد الجزائري ،تبعیة متزایدة لقطاع المحروقات "حابیلي محمد *
20،2008،مصر ،العدد 

:المراسیم 

مو المتعلق بتطبیق احتكار الدولة 22/12/1984المؤرخ في 390- 84مرسوم رقم -1
.للتجارة الخارجیة 

م ،1986المیثاق الوطني لسنة -2

:التقاریر 

.مدیریة مؤسسة میناء مستغانم تقاریر 



مستغانممیناءالھیكل التنظیمي العام لمؤسسة )1- 4(
الرئیــــس العـــــام المد یـــــر 

مكتب الترتیب العام  مساعد رئیس المدیر العام 

مدیریة االستثمار التجاري

مساعد األمن الداخلي خلیة التدقیق 

مدیریة المالیة و المحاسبة مدیریة قیادة المیناء مدیریة األشغال       والصیانة 

خلیة اإلعالم اآللي 
خلیة المنازعات

خلیة التسویق
خلیة التخطیط  خلیة األسواق  

مدیریة الموارد البشریة و السائل و التكوین 

دائرة الشحندائرة المالحة دائرة األمناألشغالخلیةدائرة الصیانة
دائرة التجارة

دائرة الشؤون االجتماعیة دائرة الوسائل العامةةدائرة المالی دائرة المحاسبة 
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:ملحق رقم 
أهم المتعاملين االقتصاديين لميناء مستغانم

 Produits agricoles فالحة اد  مو

 Grains en vrac )(ام احلبوب 
 OAIC Mostaganem
 Grands Moulins du Dahra Mostaganem

 Pomme de terre de semence ا بذور البطاط

 Sarl BOURACHED FILAHA   Zéralda - Alger
 Sarl Agro semence    Mostaganem
 Sarl CATM   Alger
 Sarl SIG AGRO   Mascara
 Sarl SMCI NEGOCE  Cherraga - Alger
 Sarl SOVEPROAM    Mostaganem
 Spa DANALPO Hydra - Alger
 Sarl CASAP  Alger

 Fruits et légumes خرض فواكه
 Sarl CATM   Alger
 Sarl STAR FRUITS   Boufarik - Blida
 Sarl PACIFICTRADING FRUITS Guerraouaou - Blida
 Sarl VIVEROS  Guerraouaou - Blida
 Sarl BENI MESSRA IMPORT EXPORT  Alger
 Sarl MACHAAL EL HARAM IMP & EXP  Alger
 Sarl L3  Blida

 Minéraux & matériaux de construction معادن ومواد البناء
 SARL EDMCA  Alger
 LAFARGE Ciments   Sig – Mascara (Export)
 SHARIKAT TAHLIAT MIYAH Alger
 M.I Algérie   Ben Aknoun - Alger
 HALLIBURTON Hassi Messaoud - Ouargla
 SCHLUMBERGER Hassi Messaoud - Ouargla
 BJSP ALGERIA BUSINESS Alger
 VOLCANO MED Alger
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 Produits Métallurgiques )(مواد معدنیة 

 Compagnies étrangères (FIRST GALARY PETROLEUM, REPSOL, BP AMOCO, GRP CITIC
CRCC, MAPA INSAAT, TEXEIRA DUARTE, SH TRC, SH AVAL,
DAEWOO, CCECC, CMC DI RAVENA  …)

 Sociétés Publiques / Privées
 BONATTI Spa Hassi Messaoud - Ouargla

 BTK Aïn Bouchekif - Tiaret
 GAAMEX Alger

 SARL EDMCA  Alger
 Sarl Trade B7 Steel   Shaoulia - Alger

 ENAB Mostaganem

 Véhicules, camions, bus et engins roulants )(جتارة 

 Spa Renault Algérie   Alger
 Spa Peugeot Algérie   Alger
 Sarl NISSAN Algérie   Alger
 SAÏDA Eurl Alger
 Spa ELSECOM MOTORS Alger
 Spa Ival   Alger
 Sarl SOVAC   Alger
 Sarl HYUNDAY MOTOR Algérie Alger
 Sarl GERMAN MOTORS SERVICE Alger
 BAVARIA MOTORS Alger
 DIAMAL Spa Alger
 Sarl AGENCE NOUVEAU SERVICE Alger
 Sarl NEGOCE AUTO SERVICE Alger
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التعريف بالمؤسسة

مؤسسة ميناء مستغامن : إسم المؤسسة
شركة ذات أسهم/ إقتصاديةمؤسسة عمومية : النظام القانوني للمؤسسة
1: رأس المال اإلجتماعي 500 " املوانئ"دج حتت احليازة الكاملة لشركة تسيري مسامهات الدولة 000 000

SOGEPORTS
م 1982أوت14الصادر بتاريخ 287-82م مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 1982أوت 14: تاريخ التأسيس
م1989فيفري 29: تاريخ إستقاللية المؤسسة.
27000مستغامن 131: الطريق الرئيسي إىل صالمندر  ص ب: المقر اإلجتماعي

موالي حممد: إسم ولقب المدير العام
12 / 33.01.11 (045):هاتف

33.01.15 (045): فاكس

الموقع على اإلنترنت:mostaganem.dz-www.port

: على التفصيل اآلتي 87عددها : وسائل الشحن والتفريغ لميناء مستغانم 

- 01   Grue TEREX / DEMAG 250 Tonnes AC-1
- 02   Grues TEREX / DEMAG 50 Tonnes AC -1
- 01 Grues TEREX / DEMAG 100 Tonnes AC110 -1
- 02   Grues LIEBHERR 50 Tonnes LTM 1050-3-1
- 02   Grues électriques ENCC 8/15 Tonnes
- 02   Grues électriques CAILLARD 3/6 Tonnes
- 04   Super stackers 45 Tonnes PPM
- 02   Super stackers 45 Tonnes TEREX / PPM
- 02 Super stackers 45 Tonnes CARGOTEC
- 04   Mini Chargeur CATERPILLAR
- 01   Mini Chargeur NEW HOLLAND
- 01   Pelle rétrochargeuse KOMATSU
- 02   Pelle rétrochargeuse CASE
- 56 Chariots élévateurs de 1,5 à 32 Tonnes
- 01   Tracteur Ro/Ro  35 Tonnes SISU
- 02   Tracteur Ro/Ro  45 Tonnes FERRARI
- 01   Pompe à grains VIGAN 140 Tonnes/H
- 01   Pompe à grains NEUERO 180 Tonnes/H

)مؤقت+ دائم (عامل710= 2014عدد العمال 

)رجال294+ إمرأة25(319: والعمال المتعاقدون)رجال371+ إمرأة20(391: العمال الدائمون -
.  منفذا260مسريا و62إطارا و 69من حيث التدرج يف املسؤوليات إىل )391(ينقسم عدد العمال الدائمني -
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ِنيا و47عامال منِتجاً و192من الناحية السوسيو مهنية إىل )391(أي وينقسم نفس العدد أيضا - 152عامال تْق

.إداريا

الحصيلة السنوية للنشاطات المينائية

تجارة السفن.1

2015 2014 2013 2012 2011 السنة
522 613 563 533 511 بحسب الدخولعدد السفن

)كل أنواع السفن(المكوث في الميناءمتوسط .2

2015 2014 السنة
4,68یوم  یوم 4,06 )خارج الميناء(متوسط المكوث في المرسى لكافة أنواع السفن

یوم3,22 یوم2,99 )الميناءداخل (لكافة أنواع السفنمتوسط اإلنتظار في المرفأ

Attente moyenne en rade AMR: المرسىمتوسط المكوث في 

Séjour moyen à quai SMQ:المرفأمتوسط اإلنتظار في 
TAT = AMR + SMQ

تحليل تجارة البضائع.3

2015 2014 2013 2012 2011 السنة
1 454 939 1 525 152 1 292 342 1 050 936 1 188 987 )طن(..........حجم البضائع 

2015التجارة بحسب عائالت المواد.4

الحجم اإلجمالي
)طن(

حجم الصادرات
)طن(

حجم   الواردات
)طن(

عائالت المواد

345 041 20 345 021 املواد الفالحيــة
3 586 3 586 املواد الغذائيــة

143 535 143 535 املواد احلديديــة
478 282 478 282 معادن ومواد البناء
100 854 100 854 مواد برتوليــة
16 469 3 647 12 821 مواد كيماويــة
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130 848 130 848 أمســدة
236 273 7 652 228 621 صفقات خاصـة

1 454 939 11 319 1 443 620 المجموع

)%80يشار إىل أن حصة ميناء مستغامن من اإلسترياد الوطين من بذور البطاطا تقدر بـ (تجارة بذور البطاطا.5

)طن(حجم الواردات عدد السفن السنة
54923 32 2004

42479 23 2005

71256 30 2006

54295 25 2007

83063 34 2008

96 791 37 2009

96 314 36 2010

100 342 37 2011

127 745 44 2012

100 479 39 2013

100 693 33 2014

106 623 42 2015

تجارة السيارات.6

2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة
147 209 240 269 194 199 *عدد ناقالت السيارات

51 482 112 190 121 668 150 081 63 662 56 359 عدد الوحدات المتحركة
2009من أكتوبر نطالقابدء عملية االسترياد ا*

تجارة الحاويات.7

2015 2014 2013 2012 2011 السنة 
6 887 6 345 3 662 4 448 6 208 )قدم20معادلة (عدد احلاويات 

44 862 51 809 23 546 28 049 40 646 )طن(اخلام احلمولة 
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Tare :حاوية فارغةالوزن.
Net : دون عد وزن الحاوية(لحمولة المعبأة داخل الحاوية الصافي لزن الو(

Brut الحمولة الخام :Tare + Net

:المشاريع المستقبلية للميناء

مشروع إنشاء الحوض الثالث
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2012 2013 2014 2015

الدخول عند السفن عدد 533 563 613 522

(طن) اإلستیراد حجم 1 027 484 1 264 490 1 508 627 1 443 620

(طن) التصدیر حجم 23 452 27 852 16 524 11 319

- - طن + واردات) صادرات ) اإلجمالي الحجم 1 050 936 1 292 342 1 525 151 1 454 939

2014-2012 الدخول عند السفن وعدد التجاریة المبادالت حجم
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

الدخول السفنعند عدد 442 340 301 293 359 352 348 419 548 511

(طن) اإلستیراد حجم 1 067 008 780 519 654 268 737 117 828 988 857 453 982 429 1 122 143 1 045 962 1 150 514

(طن) التصدیر حجم 13 271 22 843 20 131 12 954 12 775 8 351 54 399 50 296 31 520 38 473

- - طن (صادرات+ واردات) اإلجمالي الحجم 1 080 279 803 362 674 399 750 071 841 763 865 804 1 036 828 1 172 439 1 077 482 1 188 987

2011-2002 الدخول السفنعند وعدد التجاریة المبادالت حجم
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