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إن من أهم األهداف االقتصادية للدولة هو تحقيق نمو اقتصادي وذلك بزيادة الدخل الفردي للسنة      

ا كان وهو ال يعتبر نموا اقتصاديا حقيقيا إال إذ الماضية غيرأن هذا ممكن تحقيقه الحالية مقابل السنة

 وغيرها التجارية والخدماتيةالصناعية و الفالحية و" شراك جميع القطاعات مستمرا ولن يتم ذلك إال بإ

 في عملية النمو يرةأهمية كباليتها االستراد والتصدير تحضى بوالتجارة الخارجية بعم. أهميته كل حسب

ا عجلة النمو االقتصادي وأكثر من هذاالقتصادي حيث أجمع االقتصاديون على أهمية التصدير في دفع 

 وذلك من خالل ما تقدمه والتنمية االقتصاديةحيث اعتبروا أن الصادرات محرك النمو االقتصادي 

 . لالقتصاد من جلب للنقد األجنبي وتصريف الفائض من االنتاج 

  

إلى االندماج في االقتصاد يؤهلها  الدول تطمح إلى تحقيق نمو اقتصادي على غرار جميع     والجزائر 

تحقق أكبر صادرات النفط كانت يري موحد فالعالمي ، ولكن هذا الطموح كان باالعتماد على نشاط تصد

 والذي كان يتحدد  سعره وكميته إلى حد كبير بعوامل خارجية مما جعل االقتصاد ،دخل للدولةنسبة 

  . تقلبات التي تحدث في أسواق النفطبالالجزائري سريع التأثر 

  

طية في  النفألسعار ا الذي تعرفهبذبذونظرا لتتركيزها على تصدير النفط من خالل و الجزائر إن

 منها المديونية  ، عدة عوائقالجزائرية  أوجدت لسياسة التصدير ،1986 من سنة أاألسواق الدولية إبتد

وضعية ا عجز الميزان التجاري كل هذا أرغم الدولة على إعادة النظر في ذعجز ميزان المدفوعات وك

المذكورة سابقا فلقد كان  ضئيلة جدا ، ونظرا للمشاكل تها بنسبوالتي  ،الصادرات خارج المحروقات

ه األخيرة فقد تم تخفيض التعريفة ذلمتخذي القرار جملة من اإلجراءات و األساليب الرامية إلى ترقية ه

 وكذا منح المصدرين جملة من االمتيازات وتسهيل جميع اإلجراءات ،الجمركية وضمان التصدير

  .من نسبة تصديرها الخاصة بالتصدير بغية رفع 

  

احالل ياسة التي كانت منتهجة في الجزائر خلفت عدة نتائج سيئة ويتعلق األمر بسياسة ن السإ    

 حيث أدتا إلى تفاقم العجز في ميزان التجاري وزيادة حجم ،راض الخارجيت وسياسة اإلقالواردات

جل ذلك  أل، وتعثر جهود التنميةداالستيراالمديونية الخارجية وتزايد أعبائها وبالتالي ضعف القدرة على 

 قيام اقتصاد تصديري غير موحد وال تقليدي من المهام األولى ألجهزة التخطيط ورسم السياسات أصبح

 األساسية فأدى من أهم عوامله حيث تعد تنمية الصادرات ،لكونه في األساس عملية تنموية طويلة األجل
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 اختراق األسواق طنية نحوذلك إلى طرح جملة من الحوافز تصب جلها في تحفيز المؤسسات الو

  .الدولية

  :    ومنه يمكننا صياغة إشكالية هذا البحث على النحو التالي 

إلى أي مدى يمكن أن يتأثر النمو االقتصادي للجزائر من جراء ترقية الصادرات خارج   

   ؟المحروقات

  

  :الفرعية التاليةومن خالل هذه اإلشكالية نود طرح األسئلة 

  النمو االقتصادي والصادرات ؟هل هناك عالقة نظرية بين  .1

  ؟ ااقتصادي انمو  أن تجعل الصادرات تحقق النمو االقتصاديإلستراتيجياتإلى أي مدى يمكن  .2

  ؟ هل ارتقت الصادرات خارج المحروقات .3

القتصادي وما هو أثر هذه  الصادرات خارج المحروقات والنمو ارقيةهل توجد عالقة سببية بين ت .4

  ؟ العالقة

  هذه األسئلة يمكننا صياغة الفراضيات التاليةومن خالل جملة 

  :رضياتـفال 

هناك تأثير متبادل بين الصادرات خارج المحروقات والنمو االقتصادي حيث  تعمل الصادرات خارج 

المحروقات من خالل تنوع مصادر الدخل إلى زيادة الدخل الوطني واستقراره األمر الذي يؤدي إلى 

ذلك من جهة أخرى يؤدي النمو االقتصادي وذلك عن طريق زيادة تحقق نمو اقتصادي مستمر ،وك

اإلنتاج وتنوعه من خالل تنوع الهياكل اإلنتاجية للدولة إلى الرفع من القدرة على التصدير خارج 

  . المحروقات

  :مبررات اختيار الموضوع

بضرورة ترقية األهمية آلتي يكتسيها الموضوع من خالل االهتمام المتزايد من قبل متخذي القرار  ♦

  .الصادرات خارج المحروقات 

  .نظرا لمدى جدارة موضوع الصادرات خارج المحروقات بالدراسة والبحث ♦

 .ا وأسرار تستلزم الدراسة والتمعنلما يحتويه الموضوع من خباي ♦

 



   
    .......................................................................ةــــدمـمق 

  

  ت

 

  :أهداف الموضوع

 سي كامل قيااهذا الموضوع هو وضع نموذجل نا إليه من خالل تناولواإن الهدف الرئيسي الذي نصب

  . المحروقات على النمو االقتصادي الصادرات خارج ترقيةيوضح اثر

    : ومن خالله يمكن تحقيق األهداف التالية 

براز ألصاحب القرار مدى ضرورة المواصلة وبشكل جدي في ترقية الصادرات خارج اإل ♦

  .المحروقات للوصول إلى نمو اقتصادي معتبر

  .خارج المحروقات و النمو االقتصاديدراسة نوعية العالقة بين الصادرات  ♦

التعرف فيما كانت اإلجراءات واالمتيازات الممنوحة من طرف متخذي القرار كافية لترقية  ♦

  .الصادرات خارج المحروقات 

  .محاولة إبراز أهمية األدوات اإلحصائية و األساليب القياسية في البحث العلمي ♦

  

  :أهمية الموضوع 

ع حيث تعمل على تنو أهمية الصادرات خارج المحروقات بالنسبة للجزائرإن أهمية الموضوع تنبع من

ة الدولة سيجعلها  لخزيناألساسي النفط هو المورد ألن اعتبار در الدخلقطاع التصدير وبالتالي تنوع مص

وكدا مدى مساهمة الصادرات خارج المحروقات في التنمية االقتصادية للدول ودليل  ،تواجه االزمات 

ه العديد من الدول النفطية إلى صادراتها خارج المحروقات كسبيل للخروج من التخلف والركود ذلك توج

  .االقتصادي

  

  :الدراسات السابقة 

ترقية الصادرات خارج  غالم جلطي بعنوان للطالب  في العلوم االقتصادية ماجستيرمذكرة ♦

ولقد حاول الباحث خالل    )2000رجامعة الجزائ( المحروقات بين التطلعات مستقبلية وعقبات الواقع

 أهمية الصادرات خارج المحروقات وتنويع القطاع التصديري في عملية التنمية إبرازهذه المذكرة 

 المفسرة لجمود األسباب التالية ماهي اإلشكالية ولقد تناولها من خالل ، في التصديراألحاديةومدى سلبية 

 التي يمكن المراهنة عليها لتنويع الصادرات؟ ولقد بين ماهي القطاعات الصادرات خارج المحروقات و

 وختم الدراسة ، جملة الحوافز المقدمة لترقية الصادرات وأسباب جمودهااإلشكاليةالباحث من خالل هذه 

 جملة من النتائج من أهمها إلىالتي يمكن االنطالق منها نحو قطاع متنوع ، وخلص بجملة من الركائز 
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 . أسعارهاااستقرارهالجزائر واستقرارها مرتبطة بصحة الصادرات من المحروقات أن صحة التنمية في 

 وتم تقديم ،ولهذا البد من العمل وبسرعة من أجل تطبيق سياسة ترقية الصادرات خارج المحروقات

تالي إمكانية ترقية الصادرات المجموعة من االقتراحات كفيلة بتحسين الوضعية التنافسية للجزائر وب

  .المحروقاتخارج 

قطاع  ترقية الصادرات خارج ماجستير في العلوم االقتصادية للطالب إيزم خالد بعنوان مذكرة ♦

 الطالب لقد حاول ، )  2004جامعة الجزائر(  األهدافاإلجراءات ،الوسائل ، المحروقات في الجزائر

ج المحروقات كأهم  توجه سياسة التصدير من خالل المبادالت الهادفة لترقية الصادرات خارإبراز

 إال أنه  ، وترقية هذه الصادرات من قبل الدولةإنعاش المطروحة من خالل برنامج وإجراءاتالوسائل 

 . ومكملةضروريةتبقي غير كافية وهذا نظرا لنقص بعض الجوانب االقتصادية والتي تعتبر الحظ أنها 

 .ع التصدير لترقية قطاضروريةووصل إلى اقتراح جملة من االقتراحات تعتبر 

الغير الصادرات  تنمية أثر سعيدي وصاف بعنوان  للطالب في العلوم االقتصادية هدكتورا أطروحة ♦

 تم ، ولقد   )2004جامعة الجزائر(  ، الحوافز والعوائق  في البلدان الناميةنفطية على النمو االقتصادي

أخد عينة من الدول النامية وهي السعودية وتونس ومصر والجزائر وكانت الدراسة عبارة عن مقارنة 

 وانطلق من إشكالية هل يمكن أن تؤثر ،بين واقع التصدير خارج المحروقات في الدول محل الدراسة

من خالل ة ج المحروقات على النمو االقتصادي في الدول محل الدراسارعملية تنمية الصادرات خ

 اختبار غرانجر للسببية بين بإجراءالتأثير على عدد من المتغيرات االقتصادية الكلية ؟ وقام الباحث 

للدول محل الدراسة وتوصل إلى نتائج نجد من أهمها أن الدول  الصادرات والنمو االقتصادي  النمو

 سياسات نتهاج ا من خالل  وذلك،محل الدراسة استطاعت تحقيق معدالت مرتفعة لتنمية االقتصادية

 ومن ثم االستفادة ، بزيادة االستثماراتاإلستراتيجيةية قائمة على التوجه الخارجي حيث سمحت هذه وتنم

  .يات الحجم منة خالل اتساع نطاق السوق الخارجيمن مزايا اقتصاد

 ركية في ترقيةدور األنظمة الجم بعنوان ة خيدر فتيحةللطالب ماجستير في العلوم االقتصادية مذكرة ♦

 من خالل عرض لطالبة ا وحاولت. )2006جامعة الجزائر(  حالة الجزائرالصادرات خارج المحروقات

األنظمة الجمركية أن تساهم في ترقية الصادرات خارج  كيف يمكن إشكالية على اإلجابةالمذكرة 

خارج المحروقات  الصادرات منظومةمن خالل تناول الباحثة وحاولت اإلجابة عليها  ؟المحروقات

 إلى خلصتومساهمة األنظمة الجمركية في ترقيتها ،  عها وأهم المشاكل التي تعانيها وكذا مدىقاوو

 منها في إطار ترقية الصادرات االدور الذي كان منتظر نتائج من أهمها أن األنظمة الجمركية لم تؤدي
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المتعاملين االقتصاديين بصفة عامة معروفة من قبل يت غير  وهذا راجع إلى أنها بق،خارج المحروقات

  . والمؤسسات بصفة خاصة وهذا راجع إلى عدة عوامل اقتصادية

   

  :موقع الدراسة من الدراسات السابقة

 الدراسات تلك عن تختلف إنها غير السابقة للدراسات امتداد إنها من فبرغم الحالية، الدراسة أما      

 أثر على الدراسة ركزت فقد ،  الدرسات السابقةقدت فيحيث تبنها الدراسة القياسية التي فن م

 2006 -1970السنوات الدراسة هذه غطت كما االقتصادي، للنمو  خارج المحروقاتالصادرات

 لبيان وذلك ؛ قياسية نتائج على للحصول القياسية المناهج و الكمي االقتصادي التحليلواستخدمت 

 فترة خالل االقتصادية  النموتحقيق في ج المحروقاتخار الصادرات به تقوم الذي الدور خصوصية

  .والتطبيق النظرية وبين الدراسة،

  

  .ةيمكن تقسيم حدود الدراسة إلى حدود زمنية وحدود مكاني :حدود الدراسة

حيث               )  سنة37حجم العينة  (2006 إلى 1970تتناول الدراسة الفترة الممتدة مابين  :الحدود الزمنية   

  :تم تقسيم الفترة إلى فترتيني

  .فترة ما قبل ترقية الصادرات خارج المحروقات: 1970-1988 �

  . فترة ترقية الصادرات خارج المحروقات1989-2006 �

  .  الجزائري االقتصاد تتناول الدراسة:الحدود المكانية 

  

  :شرح مصطلحات عنوان الدراسة

   أخريء ما نتيجة شيءالتغير الحاصل في ش:أثر

  .والزيادة واصلها رقى بمعنى ارتفع هي النمو :ترقية

هي كل ما يتم بيعه في الخارج من اإلنتاج الوطني خارج المحروقات :الصادرات خارج المحروقات

  )  خدماتسلع،(

  . الوطني في الدخل الفردي الحقيقي الناتجة عن الزيادة في اإلنتاج المستمرة هو الزيادة:النمو االقتصادي
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   :سةمرجعية الدرا

قد اختلفت المرجعية بين لالتطبيقي القياسي في النظري و    نظرا لشساعة الموضوع وارتباطه بالجانب

المسح المكتبي لمجموعة من الكتب بالغتين العرابية و األجنبية وكذا الدراسات السابقة للموضوع ، 

  .والملتقيات ومقالت المنشورة في المجالت المحكمة

لمعطيات المقدمة لنا من طرف الديوان الوطني قياسية فلقد اعتمدنا على اراسة الأما بالنسبة لد

  . )ONS(لإلحصائيات 

  

  :المنهــج المستخـدم

 الخاصة بالتجارة واألفكار النظريات راسة على المنهج الوصفي قي تناولاعتمدنا في استعراض الد    

عراض المراحل التي مرت بها ي است باإلضافة إلى المنهج التاريخي ف،تصاديالخارجية والنمو االق

قام الصادرات  في تحليل أراإلحصائيالمنهج القياسي   وأخيرا اعتمدنا على،عملية التصدير في الجزائر

ج قياسي يربط العالقة بين ترقية الصادرات خارج المحروقات والنمو وتحديد نموذوالميزان التجاري 

  .االقتصادي 

  

  :تقسيمات الدراسة

 جاء ، الفصل األول أربعة فصولالمدروس قمنا بتقسيم الدراسة إلى جوانب الموضوع يعبجم ماملولإل

، وحاولنا من خالله التطرق إلى مختلف نظريات التجارة الخارجية في أدبيات الفكر االقتصاديبعنوان 

 ، ولقد اإليهالنظريات البارزة في المجال التجارة الخارجية من حيث عرض مبادئها واالنتقادات الموجهة 

قمنا بتقسيم الفصل إلى ثالثة مباحث تناولنا في المبحث األول التجارة الخارجية من حيث التعريف 

   التجارية وصوال  منانطالقاوالمبحث الثاني خصصناه لتتبع أهم النظريات  ،األهميةوواألهداف 

 الدولة تتخذهالتجارية التي  والمبحث الثالث تطرقنا فيه ألنواع السياسات ا إلى نظرية الطلب لالمتكافئ

  .في عماليتها التجارية

 ولقد تم تقسيمه إلى ثالثة مباحث عنوان النمو االقتصادي وعالقته بالصادراتالفصل الثاني جاء تحت 

ان  أما المبحث الثاني فك،في البحث األولحاولنا التعريف بالنمو االقتصادي والفرق بينه وبين التنمية 

تم فيه التطرق لعالقة حث الثالث فقد  والمب،واألهميةواألنواع ث التعريف مخصصا للتصدير من حي

  .جيات النمو المعتمدة على التصديرالتصدير بالنمو االقتصادي والتنمية وأهم االستراتي
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  خ

 

ة التصديرية في الجزائر وسبل ترقية س الضوء على السياقاءلإ خالله  من الفصل الثالث فقد حاولنا

يرية في الجزائر السياسة التصدحيث تم صياغته تحت العنوان التالي ،  محروقاتالصادرات خارج ال

طور ت مباحث األول لعرض مراحل أربعة لذلك جاء مصنف إلى  خارج المحروقاتوترقية الصادرات

 والثاني فلقد تم التطرق فيه ألهم ،الجزائر مند االستقالل إلى الوضع الحالي في ةالتصديرية ياسالس

 أما المبحث الثالث ،دوافع اللجوء إلى ترقية الصادرات خارج المحروقاتوتصدير ومبررات مشاكل ال

بحث الرابع فلقد  المأما،رقية الصادرات خارج المحروقات  موجه لمعرفة السبل والطرق المتبعة لتنفكا

ا  إلى المنضمة العالمية للتجارة وما سينتج عنه الجزائرنضمام تطورات اخرخصصناه لمعرفة أ

  .باإلضافة إلى االتفاق مع االتحاد االؤوربي

رج المحروقات على النمو خاالفصل الرابع فكان عبارة عن دراسة قياسية لمعرفة اثر ترقية الصادرات 

 تتبعنا من خالله تطور الصادرات خارج األولحث ، المبحث ثالثة مبااالقتصادي فقمنا بتقسيمه إلى 

فة السببية بين الصادرات خارج رالمبحث الثالث فحولنا من خالله معالمحروقات والميزان التجاري أما 

من خاللها وضع اسية والتي تمكننا المبحث الثالث فكان الدراسة القيو ،مو االقتصاديالمحروقات والن

   . النمو االقتصاديى اثر ترقية الصادرات خارج المحروقات علحددج قياسي يوذنم

  

:صعوبات الدراسة  

عوبات التي واجهتنا أثناء أعداد هده الدراسة هي تلك الصعوبات التي تواجه أي باحث في    إن من الص

المجال القياسي وهي المعطيات ، إال أن المشكلة هي كثرة المعطيات واختالفها بين الجهات الرسمية 

  .  ا األصحوهو ما أوقعنا في حالة من االرتياب في اختيار أيهمثل طرق القياس ،ارغم تم الصادرة عنها،
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  :دتمـهيـ

     

لذي يفيد ، اوضع أسس التبادل الدولي احاولووضوع التجارة الخارجية حيث  بماديون   اهتم االقتص   

  .الطرفين في هذا التبادل

، مما أدى إلى انعقاد ة من ركود اقتصادي وعوائق تجارية      وهذا نتيجة لما خلفته الحرب العالمية الثاني

، عن طريق التكتالت ي دعا إلى تنشيط التجارة الدولية  والذ*(Bretton woods)مؤتمر برتن وودز

  .نطاق أوسع لتبادل السلع والخدمات، وهذا مما سيعطي ماعية للدول المشاركة في التجارةالج

  

 ي وضع نظريات تجيب عن التساؤل ما ها، حاولون بموضوع التجارةين المهتميتصادي      إن االق

   تتخصص كل دولة في إنتاج معين؟ كيفشروط تقسيم العمل الدولي و

      

، وكذا ل منافع ومحاذر التجارة الخارجية     ولقد تباينت أراء االقتصاديين على توالى العصور حو

 ا، فلقد برزت مجموعة من النظريات كل منها يعطي تفسير االقتصادية المختلفةتغيراتلى المأثارها ع

  . عن النظرية األخرى الدول تختلفألسباب قيام التجارة بين

  

لها و إبراز فراضيتها ومدى ، من حيث تحليصل التركيز على أهم تلك النظريات      سنحاول في هذا الف

  .صحتها

  

، ولإللمام  وبيان أهدافها وأثارهاالخارجية افتتاحنا البحث بتعريف التجارة      من هذا المنطلق فلقد

  :  إلى النقاط التالية خالل التطرقبجوانب الموضوع تناولناه من

  .تحديد مفهوم التجارة الخارجية وأسباب قيامها وأهدافها و اآلثار المترتبة عن قيامها  �

  . نظريات التجارة الخارجية وتحديد مدى صحتها  أهمتتبع �

   .    تسيير التجارة الخارجية الدولة في ستخدمها التي تالسياسات التجارية �

  

                                                           
 ،  دولة45وضم 1944 سنة  مدينة برتن وودز يف والية نيوهامشري يف الواليات املتحدة األمريكيةعقد يف : (Bretton woods)برتن وودز *

  .وكان من أهم قراراته ربط الدوالر بالذهب وربط العمالت األخرى بالدوالر 
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  جارة الخارجية مفاهيم حول الت: المبحث األول

  تعريف التجارة الخارجية : المطلب األول

          تنوعت التعاريف المرتبطة بالتجارة الخارجية انطالقا من وجهة نظر الدارس والهدف من 

 تبادل السلع والخدمات بين اأهم صور العالقات التي يجري بمقتضاه" الدراسة ، فلقد عرفت تاريخيا بأنها 

  ".1ات و واردات الدول في شكل صادر

االقتصادي ، متجاهال  القة التاريخية المتمثلة بالجانبن هدا التعريف قد ركز على إبراز العونالحظ أ

حيث اقتصر على اإلطار العام لمفهوم التجارة و المتمثل في تبادل الصادرات . ةيمكونات التجارة الخارج

  .والواردات

لسلع والخدمات ، وغيرها من  لنها عملية التبادل التجاريبأ"      كما عرفت التجارة الخارجية أيضا 

   . 2"اإلنتاج المختلفة بين عدة دول بهدف تحقيق المنافع المتبادلة ألطراف التجارة  عناصر

نهائية ، و الخدمات ال       لقد بين هذا التعريف العناصر  المكونة للصادرات والواردات من السلع و

 وضح هدف التجارة الخارجية والمتمثل في كما. اإلنتاج  خالل إضافة عناصر من اإلنتاج  أيضا مدخالت

  .المستوردة  تحقيق اكبر قدر من المنافع المتبادلة بين الدول المصدر و

ن نضيف حركة رؤوس األموال إلى التجارة الخارجية والمتمثلة في االستثمارات،  ليصبح أويمكن 

  :لتعريف التالي  شمولية ومنه ينتج لنا اأكثرالتعريف 

بحيث تشمل الحركات الدولية . التجارة الخارجية هي حركات السلع والخدمات بين الدول المختلفة" 

  .3"لرؤوس األموال

 أحد فروع علم االقتصاد ، الذي يهتم  فينها تتمثلأ :ويمكن إدراج تعريف اعم للتجارة الخارجية وهي"

  " .ية للدولة بدراسة الصفقات التجارية عبر الحدود السياس

ن التجارة  الخارجية أصبحت مستقلة كأحد فروع علم االقتصاد ، ونعني أومن خالل هذا التعريف نالحظ 

  :بالصفقات التجارية للتجارة الخارجية العماليات التالية 

  .تبادل السلع الملموسة مثل السلع االستهالكية واإلنتاجية والمواد األولية .1

  .تنقل والتأمين والخدمات المصرفيةلخدمات السياحية وخدمات ال مثل اتبادل الخدمات.2

  .ة بالقروض واالستثمارات األجنبية حركة رؤوس األموال والمعامالت الدولية المتعلق.3

  .اإلنتاج المختلفة والمتمثلة بانتقال األيدي العاملة من دولة إلى أخرى   تبادل عناصر.4
                                                           

  .13 ، ص 2000 ، عمانسام علي داوود  و آخرون ، اقتصاديات التجارة اخلارجية ، دار املسرية ، ح1
  . 13 ، ص 1996، ،القاهرة محدي عبد العظيم ، اقتصاديات التجارة الدولية ، مكتبة الزهراء الشرق 2
  14 حسام علي داوود و آخرون ، مرجع سابق ، ص 3
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 يضيق مفهوم التجارة الخارجية ومن يوسعها ، لتشمل  منهناكومن خالل جملة هذه التعاريف نجد أن 

لدى فقد فرق االقتصاديون بين مفهومين للتجارة،  التجارة . العديد من عماليات التبادل الدولي المختلفة 

  : الخارجية والتجارة الدولية 

الذي يشمل الصادرات يطلق مفهوم التجارة الخارجية على التجارة الخارجية بمعناها الضيق،  و.     أ 

  .ملموسة فقطال غيرردات الملموسة ووالوا

أما مصطلح التجارة الدولية فيطلق على التجارة الخارجية بالمعنى الواسع ، الذي يشمل .     بـ 

ملموسة والهجرة الدولية لألشخاص والحركة الدولية لرؤوس ال غيرالصادرات والواردات الملموسة و

  .األموال

ن التجارة الدولية تشمل التجارة الخارجية مضاف إليها حركة األشخاص ورؤوس أقول وعليه يمكن ال

  :األموال وهي بذلك تشمل 

  .الصادرات والواردات السلعية الملموسة ♦

  .ملموسةال غيرالصادرات والواردات  ♦

  .الهجرة الدولية أي تنقالت األفراد بين دول العالم ♦

  1.الحركات الدولية لرؤوس األموال  ♦

 عن بعضهما في العديد من يز االقتصاديون بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية وهما يختلفانكما م

حيث تكون موحدة في التجارة الداخلية . الحدود الجغرافية ومن حيث العملة، من حيث المكان والنقاط

عات واختالف ظروف ا اختالف النظام االقتصادي والسياسي والتشريذومتعددة في التجارة الخارجية ، وك

اإلنتاج واختالف العوامل الطبيعية والجوية ، وكذا  السوق والعوامل المؤثر فيه ، ومن حيث انتقال عناصر

   2.فرص المالئمة لتكتالت االقتصادية في التجارة الخارجية وعدم توفرها في التجارة الداخلية التوفر 

  أسباب قيام التجارة الدولية: نيالمطلب الثا

، في حين هناك سلع تنتجها الدولة بكمية ستطيع الدولة إنتاجها لعدة أسباب  هناك العديد من السلع ال ت     

عرف بالتخصص الدولي وتقسيم ، وهذا ما ي المحلى وبجودة عالية وتكلفة أقلكبيرة زائدة عن االستهالك

يمكن إرجاع أسباب هذا  التجارة الخارجية ولذلك تتم المبادلة بين الدول ، وأصل حيث هما ،العمل

  .التخصص أو قيام التبادل الدولي إلى العوامل التالية 

  

                                                           
  .30 ،ص2000 ، القاهرة الدولية املعاصرة ، اجلزء األول ، دار الرضا ، رعد حسن الصرن ، أساسيات التجارة1
   .12 حسام علي داوود و آخرون ، مرجع سابق ، ص 2
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  :الظروف المناخية   .1

       إن الظروف المناخية والطبيعية تؤثر تأثيرا كبيرا على كميات إنتاج السلع في أي دولة من دول 

 األولية أو بعض النشطات العالم المختلفة ،وقد تؤدي هذه الظروف إلى تخصص دولة ما في إنتاج المواد

  .الزراعية أو الصناعية 

مناخ حار ، وذلك الختالف مناخ المناطق من لكبير في قيام المبادالت الدوليةباإلضافة لما لها من الدور ا

اإلنتاج في كل منطقة مناخية  حيث يؤثر هذا المناخ على طبيعة النشاط ونوع. أخر استوائيوومناخ بارد 

 تتخصص كل دولة في بالتاليتاج مناخ خاص ال يمكن إنتاجه في غير ذلك المناخ ، و، وذلك ألن لكل إن

إنتاج المنتوج حسب المناخ السائد وتبادله بإنتاج آخر ال يمكن إنتاجه في ذلك المناخ ومنه قيام التجارة 

  .الخارجية 

 أصبحلوجي الذي  قد ضعف تأثيره ، نظرا لمدى التطور التكنو أنهالعامل اذه علىن المالحظ أإال 

مثل استعمال البيوت البالستيكية أو الصوبات . استعماله يمكن من التغلب على الظروف المناخية السائدة 

الزجاجية ، ولهذا نرى العديد من السلع التي كانت ال تظهر إال في مواسم معينة ، موجودة طوال العام 

  1.على الرغم من إنها قد تكون صيفية أو شتوية 

  : في الموارد الطبيعية  اختالف .2

، ينتج عنه عدم قدرة الدولة على األولية بين دول العالم المختلفة         إن عدم التوزيع المتكافئ للموارد 

  2.ء الذاتي من السلع المنتجة محلياتحقيق االكتفا

هناك أن ل ، حيث  تفتقر إليها الكثير من الدوفي حين     هناك دول تتوفر فيها الموارد الطبيعية  بغزارة 

دول لديها ما يزيد عن حاجتها ودول في أمس الحاجة لتلك الموارد ، وهكذا تقوم الدولة التي ال يتوفر 

  .لديها مثل هذه الموارد بشرائها من الدول الغنية بها أي قيام تبادل دولي بينهما 

يع الدول ، لذلك نجد دول ن تتوفر لدى جمأ   وكذلك بالنسبة لألراضي الزراعية الخصبة حيث ال يمكن 

لديها وفرة في منتجات التربة الخصية في نفس الوقت تكون تلك المنتجات نادرة في دول أخرى ، فتتم 

عملتي الشراء والبيع  أي أن الندرة الناتجة عن التفاوت في التربة الخصبة ، كانت سببا في قيام التجارة 

  3.الخارجية 

                                                           
   .29 ، ص 2007 ، القاهرة، االقتصادية بني النظرية والتطبيق، املكتبة العصرية للنشرالعالقات  ،رضا عبد السالم1
   .16ص  ، مرجع سابق ، وآخرون  حسام علي داوود2
   .29ص،28 رضا عبد السالم ، مرجع سابق ، ص 3
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لة إلى أخرى وفقا الختالفهما في الموارد الطبيعية ، وبالتالي يتم ولهذا يختلف التخصص الدولي من دو

  1.التبادل والتجارة الخارجية على هذا التخصص 

  :االختالف في الموارد البشرية .3

دول النامية تعاني حيث أن الهناك اختالف شاسع في حجم الموارد البشرية المتوفرة في كل دولة ،       

رد البشرية في سوق العمل ، في حين تعاني الدول المتقدمة من نقص في من زيادة في عنصر الموا

  .ن هذا االختالف يؤثر على نوعية التخصص في كل دولة من دول العالم  أالموارد البشرية ، حيث

 ى إلى ارتفاع أجور العمال ، وزيادة الحاجة إلى استقطاب قوتإن ندرة الموارد البشرية بتلك الدول أد

األجر المنخفض إلى حيث الندرة  ل أخرى ، ومنه ينتقل العنصر البشري من حيث غزارته وبشرية من دو

  .األجر المرتفع ،  وهذا ما يعرف بالهجرة الدولية   و

 على االبتكار، رة العنصر البشري الماهر والقادرمسألة ندرة العنصر البشري إلى ند ن تتعدىأويمكن 

تظهر  هنا ات قد ال تتوفر في الدول الكائن بها المصنع ، ومنفهناك صناعات وأنشطة تحتاج إلى مهار

  2.الحاجة إلى استقطاب عناصر بشرية ماهرة من دول األخرى 

ويمكن لبعض الدول ذات العناصر البشرية الوفيرة أن تتخصص في الصناعات كثيفة العمالة، مثل النسيج 

  . الصناعات الزراعية أو

س أقص في عرض الموارد البشرية ، فقد تتخصص في الصناعات كثيفة رأما بالنسبة للدول التي تعاني ن

  .الفضاء غزو ةالت ، السفن ،إلكترونيات ، صناع اآلةالمال كصناع

  : اختالف في حجم رؤوس األموال.4

أسباب التفاوت في اإلنتاج هي وفرة أو ندرة رؤوس األموال،  فبعض الدول تتوفر على        إن من أهم 

 صناعية كبيرة حسيناتن رأس المال مثل الدول المتقدمة ، وهو ما يساعدها على القيام بالترصيد كبير م

والتخصص في إنتاج السلع  كثيفة رأس المال وتصدير الفائض من . ومناسبة لظروف وطبيعة الدولة

من رأس  أخرى تعاني ندرة نسبية  نجد دوالفي حين منه في إقامة المشاريع ، ةالستفادلاألموال للخارج 

 هذه ألذلك تلج لذي يعيق عملية التنمية والتقدم الصناعي ألنه يحتاج إلى رأس مال كبير ، المال ، األمر ا

 رؤوس األموال ، حيث يمكن أن تنتقل رؤوس األموال هذه في شكل ستقداملالالدول إلى سبل عدة 

به الشركات متعددة قروض إلقامة المشروعات ، أو في شكل استثمارات مباشرة مثل الذي تقوم 

                                                           
   .39 رعد حسن الصرن ، مرجع سابق ، ص 1
   .31 رضا عبد السالم ، مرجع سابق ، ص 2
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الجنسيات، أو في شكل استثمارات غير مباشرة مثل االستثمارات في البورصة من طرف المستثمر 

  .األجنبي 

لدولية لرؤوس األموال ، ولكن هناك مشكلة يمكن أن تظهر من اوهذا ما يعرف في التجارة بالحركات 

  .التي تتحكم في سياساتها وأسواقهالمقرضة وهذه الحركة،وهي تبعية الدول النامية إلى الدول المتقدمة ا

  :اختالف في مستويات األسعار.5

 السعر نلي ، لوجدنا أن المستهلك يبحث ع        لو طبقنا قوانين العرض والطلب على المستوى الدو

المنخفض في المقابل يبحث المنتج على أعال األسعار ، فمثال حين تكون السلعة متوفرة في دولة ما سوف 

 ، وهذا يؤدي إلى ا وبالمقابل تكن نادرة في دولة أخرى ويكون سعرها مرتفعاطبع سعرها منخفضالكون بي

  يحقق المستهلك أقصى بالتاليانتقال السلعة من الدولة األولى إلى الدولة الثانية حيث السعر المرتفع ، و

  .لى السوق المحلية  يحقق المنتج ربحا أعلى من لو أنه اقتصر عفي حينإشباع بأقل تضحية،  

، أمر البد منه رة وندرة عناصر اإلنتاج المختلفة     ومن خالل النقاط السابقة نجد أن تفاوت الدول في وف

  .األسعارو كاليف اإلنتاجوعلى أساسه تتباين ت

حليا  فإن قيام التجارة الدولية قد ينحصر في اختالف وفروق األسعار بين السلع المختلفة المنتجة مبالتاليو

  1.والمستوردة من الخارج 

  :تكاليف النقل . 6

      إن تكاليف النقل تؤثر وبشكل كبير على مدى اتساع سوق هذه السلعة ، حيث أنها من تكاليف إنتاج 

السلعة أي من سعر السلعة ، حيث أن الدولة التي تستطيع أن تقيم مصانعها بقرب من الشواطي والمرافئ 

 أن الدولة األخرى والتي مصانعها بعيدة عن في حينتصريف منتجاتها ، ، تستطيع أن توسع نطاق 

  .مناطق التصريف يصعب تصريف هذه المنتجات 

 ايسهل نقلها إلى األسواق ، ومن هذ      إن المنتجين يحاولون التخصص والتوجه إلى المنتجات التي 

ع بها الدولة في التخصص،  حين قيام المنطلق نجد أن تكاليف النقل تؤثر على القدرة الكلية التي تتمت

 في إنتاج سلعة معينة ، إال أن ارتفاع م المختلفة ، بحيث تتخصص بعض دولالتخصص بين دول العال

   .2تكاليف نقل هذه السلعة قد يفقدها ميزة التخصص هذه

  

  

                                                           
  .32 ص سابق، مرجع السالم، رضا عبد 1
   .41 رعد حسن الصرن ، مرجع سابق ، ص 2
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  أهداف التجارة الخارجية : المطلب الثالث 

  :يلي  ارة الخارجية في ما       يمكن حصر أهم األهداف األساسية للتج

تصريف الفائض من اإلنتاج واالستفادة منه ، حيث أن التصدير يؤدي إلى زيادة الناتج الوطني  .1

 أن ضعف التصدير في حينرورية واألساسية ، لضوتحسين مستوي المعيشة لألفراد وتوفير السلع ا

  .ساهمة الدولة لة وتخفيض مايقوم بعكس ذلك من عجز في الناتج الوطني وزيادة البط

 وذلك بإسترادها ، حيث أنه ولسبب من  محلياة منتجغيرتحقيق اإلشباع من السلع الضرورية  .2

األسباب ال يمكن إنتاج هذه السلع محليا ، كاستيراد اآلالت إلنشاء المصانع بالتالي خلق فرص عمل 

  . جديدة للناتج الوطني مداخيلجديدة ، وزيادة تصدير وتحقيق 

دات ويتحدد انطالقا من عنصر التكلفة ، حيث في حالة كون السلعة تنتج محليا بتكلفة إحالل الوار .3

معقولة تحاول الدولة زيادة إنتاجها وبالتالي يمكن تصديرها ، أما السلعة والتي تكلفة إنتاجها اكبر من 

وضع يسود استيرادها تحاول الدول وبإجراءات حكومية ،  منع إنتاجها وتعويضها باالستيراد وهذا ال

  .غالبا في الدول النامية

نقل تقنيات التكنولوجية الضرورية واألساسية لبناء وإعادة هيكلة البنية التحتية للدولة وتغيير  .4

  .سياستها العامة 

االستفادة من تكنولوجيا المعلومات ، حيث إنه ال سبيل أمام الدول النامية غير هذه تكنولوجية  .5

 دول العالم اليوم ، ومنه تهدف التجارة الدولية إلى تضييق الفجوة بين لتخطي هذه الفجوة القائمة بين

الدول المتقدمة والنامية واالتجاه نحو مجتمع عالمي للمعلومات ، وهذا االتجاه سوف يكون مكلفا جدا 

  .إال أن عدم الدخول فيه سوف يكلف أكثر

به منظمة العالمية للتجارة من حرية اإلتجاة نحو العولمة و عولمة األسواق العالمية ، وهو ما تقوم  .6

  الدولة و إلغاء دورها قطاعات ةصخالتبادل التجاري وحرية حركة رؤوس األموال ، وخص

   .االقتصادي

يرة ، ما تنتجه دولة غن التجارة الخارجية تحاول وتهدف إلى جعل العالم قرية صأمن خالل ما سبق نجد 

عناء ، ولكن هناك أهداف أخرى خارج عن هذا النطاق يستهلك في دولة أخرى وبأسهل الطرق وبدون 

  :وتتمثل في 

  .تحقيق نفوذ سياسي من خالل الندرة النسبية للسلعة المنتجة والمتاجرة بها عالميا  ♦

  .جاالت، وجعلها تعاني من التبعية في جميع المق الدول النامية بالدول المتقدمةمحاولة ربط أسوا ♦

  .تقدمة على حساب الدول النامية وغزو أسواقها تحقيق أقصى ربح ممكن للدول الم ♦
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  اآلثار المترتبة عن قيام التجارة الخارجية : المطلب الرابع 

نب ، والجوا على المالمح األساسية للدولةابير كاأثر        إن لقيام التجارة الخارجية بين الدول 

  : هذا األثر في ، ويتمثلعالقاتها مع الدول األخرىلوالمظاهر و األشكال األساسية 

   :األثر في المجال االقتصادي.أ

تؤثر على عملية التنمية الشاملة المتبعة ، من خالل نقل التكنولوجية والمعلومات األساسية التي  �

  .تفيد في بناء اقتصاد متين

التأثير على االقتصاد الوطني من خالل تخصيص عوامل اإلنتاج والقيام بالتحويالت الضرورية  �

  .والهامة

  .يادة االستثمارات من خالل زيادة اإلنتاجية والدخل الوطني من جراء عملية التصدير ز �

زن في السوق الداخلية ، من خالل تحقيقه بين كميات العرض والطلب وذلك من خالل اتحقيق تو �

  . العجز وتصدير الفائض ، األمر الذي يؤثر على تعزيز ميزانية الدولة بالعملة الصعبة رادياست

   :ثار على المستوى االجتماعياآل.بـ 

  .بنية االقتصاديةالر في يمن جراء تغيتأثير على البنية االجتماعية وإحداث تغيرات ضرورية ال �

شباع ، وكذا تحقيق كافة المتطلبات والرغبات وإ أذواق المستهلكين واالرتقاء بهاتأثير علىال �

  .الحاجات من السلع المستوردة

، وخاصة من خالل استيراد التقنيات والمعلومات ة اليومية لألفرادياالتأثير المتزايد على الح �

  . ما توصلت إليه التكنولوجيةوأفضل

   :اآلثار على المستوى السياسي والعسكري.جـ 

تأثير على العالقات السياسية بين الدول ، وإقامة عالقة الصداقة والود بين الدول المتعاملة مع ال �

  .بعضها البعض 

نظم السياسية من خالل العولمة السياسية ، والتي تسعي إلى إزالة الحدود بين الدول التأثير على ال �

  . إقامة تجارة دولية عابرة للحدود  بالتاليوجعل العالم قرية كونية صغيرة ، و

التأثير على مدى استعداد الدولة للحروب ، من خالل تعزيز قدراتها من جراء استيراد األسلحة  �

 .1والمعدات الحربية
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  أهم نظريات المفسرة للتجارة الخارجية : المبحث الثاني 

  الفكر التجاري عند التجاريين:      المطلب األول

 اقتصادية خالل العصور الوسطي ، نتج عنها بروز فكر راء في المجتمع األوروبي أتظهر          

لقرن الثامن عشر ، وقد شمل اقتصادي أطلق عليه اسم الفكر التجاري ، وظل سائدا بأفكاره في مطلع ا

هذا التيار اقتصاديين وكتاب ورجال أعمال ، من خالل عرض آلرائهم المختلفة حول التجارة 

  .1الخارجية

  :ولقد قام فكرهم على جملة الفروض التالية 

  .تقاس ثروة األمم بما تمتلكه من معادن نفيسة تتمثل في الذهب والفضة  �

  .طبقة التجاريين بصفة أساسية فهي الطبقة الدافعة للنمو يقوم النمو االقتصادي على جهود  �

  .إن القطاع الخارجي أو المتغيرات الخارجية تعتبر القطاعات الرئيسية في االقتصاد القومي  �

ضرورة تدخل الدولة في النشاط االقتصادي ، حيث ال يؤمن الفكر التجاري بالحرية االقتصادية ،  �

  .لنشاط االقتصادي فال بد من تدخل الدولة لتوجيه ا

  .  2إن االقتصاد يعمل دائما عند مستوى أقل من التوظيف الكامل �

تي كانت ، ال) الذهب ،الفضة(      ولقد تلخصت أهدافهم في جمع أكبر قدر ممكن من المعدن النفيسة 

 ، ويمكن الحصول عليها إما من المناجم والتي هي محدودة في عدد من األممفي نظرهم أساس ثروة 

  .لدول أو عن طريق التجارة الخارجيةا

   ولقد دعوا إلى تدخل الدولة في الشؤون االقتصادية ، عن طريق تشجيع الصادرات وتقيد الواردات 

  .3هامدفوعات فائض في ميزان من إيجاد لكي يمكنها وخاصة الكمالية منها ،

و السبيل األمثل للحصول  تحقيق فائض دائم في الصادرات ، ه أن   وركز التجاريون أفكارهم على

على أكبر قدر ممكن من المعدن النفيس وتعزيز القدرة الشرائية للدولة ، ووضعوا جملة من السبل 

  :الممكنة من ذلك وتتمثل في 

، ومنع تصدير المواد األولية الموجودة في  المواد األولية الالزمة للصناعةتشجيع استيراد .1

  .الدولة إال بعد تصنيعها

                                                           
 ، مذكرة ماجستري 2000-1990 الصادرات خارج احملروقات يف اجلزائر اإلجراءات ،الوسائل ، األهداف خالل العشرية األخرية ترقيةإيزم ، خالد  1

   .03 جامعة اجلزائر ، ص حتليل اقتصادي،غري منشورة ،
  18 ،ص 2007 ،القاهرةمنصف ،املكتب اجلامعي احلديث ، ،مبادئ االقتصاد الدويل  ،إميان عطية .حممد هشام عمارة 2
  36 ، ص 2007 ، عماناالقتصاد الدويل نظريات وسياسات ، دار املسرية ، علي عبد الفتاح أبو شرار،  3
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اآلالت والمعدات الصناعية وهجرة العمالة الماهرة ، بل يفضل استيراد اآلالت منع تصدير  .2

  .والمعدات وهجرة العمالة إلى الدولة ، وتشجيع على ذلك بشتى الوسائل 

  . وخاصة التي تنتج داخل الدولة  المستوردةفرض ضرائب جمركية كبيرة على بعض المنتجات .3

اعة التصديرية ، وذلك عن طريق اإلعفاءات من تصدير بتقديم إعانات للصنالتشجيع على ال .4

  .الضرائب أو تقديم إعانات 

الدعاية للمنتجات الوطنية في الداخل والخارج ، من أجل التوسع وكسب أسواق جديدة وخاصة في  .5

  .الدول المكتشفة حديثا 

، من خالل جملة من السياسات نتاج المعد للتصدير إلى أدني حدمحاولة تخفيض تكاليف اإل .6

  .كاألجور المنخفضة 

عات كبيرة للسلعة ، وكذا إنشاء مستودمن الموانئ لمساعدتها على التطورإقامة المصانع بالقرب  .7

  .المعدة للتصدير

إن تركيز التجاريين على تحقيق فائض في اإلنتاج لتقوم الدولة بتصديره للحصول إلى اكبر ثروة ممكنة 

مر إلى النهوض بالقدرة اإلنتاجية للقطاعات االقتصادية ، إنما هو السبيل الذي  يؤدي في النهاية اآل

 أهدافهم من تشجيع الصادرات للحصول على المعدن واللدولة وخاصة الصناعية منها ، حيث أنهم طور

ته لزيادة التبادل مع الخارج ، وتحقيق فائض في الميزان أ زيادة اإلنتاج وتنويعه ورفع كفالنفيس ، إلى

  .ة التجاري لصالح الدول

 على ضرورة الحد من الواردات ، وذلك بفرض الرسوم اومن ناحية أخرى فلقد اهتم التجاريون وأكدو

وحظر شراء السلع التامة الصنع والممكن تصنيعها داخل الدولة ، إلى جانب تشجيع استيراد المواد 

   .1األولية

 جل اهتمامهم على واأنهم صبومن البديهي أال تبرز أمام التجاريين مسألة التوازن الخارجي ، حيث 

 على أن تحافظ الدولة على عدم التوازن للميزان ادخل الدولة وارتفاع حقوقها عن ديونها ، وأكدوزيادة 

التبادل الخارجي ، وأن يكون مختال لصالح الدولة واعتبروا أنه من الضروري أن تتدخل الدولة في 

ن تحقيق فائض في التجارة يسمح بتدفق المعدن أل. الشؤون االقتصادية، وخاصة التجارة الخارجية 

  .2النفيس وزيادة ثروة الدولة 

                                                           
 2004غري منشورة ، جامعة اجلزائر ، ه تنمية الصادرات غري نفطية وأثرها على النمو االقتصادي للدول النامية ، أطروحة دكتوراوصاف سعيدي ،  1

   .08، 07 ص ،ص
   .10 ، ص 2004 ، االسكندريةاالقتصاد الدويل ، درا اجلامعة اجلديدة ، حسني عوض اهللا ، زينب  2
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  .الفكر التجاري عند الكالسيك: المطلب الثاني

      برزت النظرية الكالسيكية في أواخر القرن الثامن عشر و أوائل القرن التاسع عشر ، لتحاول 

أدم سميث ،ديفيد ريكاردو ،جون " ه المدرسة معالجة أفكار التجاريين ، من خالل أراء عدد من رواد هذ

، وهو الكشف عن أسس التبادل جابة على السؤال الرئيسي للنظريةاللذين حاولوا اإل ". …ستيورات ميل

ية إلى النظريات الجزئية وتنقسم النظرية الكالسيك ،تجاري الدولي الذي يفيد كال من طرفي التبادلال

  :التالية

I. أدم سميث(المطلقة"ة الميز"نظرية النفقات(*  :   

  :عـرض النظرية .أ

         من خالل عرض أدم سميث لنظرية الميزة المطلقة انتقد كل ما من شأنه أن يعيق التقسيم الدولي 

والداخلي للعمل، وأكد أن المزايا التي تنتج عن تقسيم العمل داخل الدولة الواحدة ، تتحقق نتيجة تقسيم 

  .العمل الدولي 

يام التجارة الدولية من خالل هذه النظرية ، أن الدولة تتخصص في إنتاج السلعة التي تكون لها وفسر ق

تي تتمتع بميزة ميزة مطلقة في إنتاجها ،  وتبادل فائض إنتاجها مع الدول التي لها فائض في السلع ال

  .مطلقة في إنتاجها

، وهذا يعني أن احدة تنتجها دولتان معاخدمة و المطلقة أقل كلفة تنفق على السلعة أو ميزةويقصد بال

، هي أن الميزة المطلقة توجد عندما تنتج إحدى الدول السلعة  النظرية هذهالعامة التي تستند عليهاالفكرة 

  .أو الخدمة بتكلفة أقل من الدولة األخرى 

العمل هو عنصر ، وهذا ما يعني أن نتاجهاإلوتتحد نفقة إنتاج السلعة انطالقا من كمية العمل الالزمة 

  1.اإلنتاج الوحيد

وهذا التخصص الدولي يرجع بالنفع على الدولتين ، وذلك بازدهار التجارة الدولية عن طريق تصدير 

الفائض الموجود لدى الدولتين، و الوصول إلى حالة اإلشباع والتوظيف بشكل أفضل، كما يمكن التبادل 

    األخرى  المنتجين على إنتاج السلع التي ال تتمتع الدول اقتصارمن الدولي القائم على الميزة المطلقة ،

   .2 ، وهكذا يتم توجيه واستغالل اإلنتاج أحسن استغالل ممكن في إنتاجهابميزة مطلقة

  

                                                           
تويف  " 1776 ، ثروة األمم"  باسكتلندا له عدة أعمال وأحباث يف مسائل االقتصاد السياسي من أهم مؤلفاته كتاب 1723أدم مسيث ولد يف عام * 

   1790سنة 
  11، ص  زينب حسني عوض اهللا ، مرجع سابق 1
   .38 رضا عبد السالم ، مرجع سابق ، ص 2
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  :فرضيات النظرية .بـ

       :ضيات التالية ع نظرية الميزة المطلقة على الفر      لقد استند أدم سميث في وض

 امتداد لنظريته في التجارة الداخلية، ويقومان على نفس الفرض وهو قدرة ية أن هذه النظرعتبرا  �

عناصر اإلنتاج على التنقل بين مختلف الدول ، وتؤدي التجاريتين معا إلى اتساع نطاق السوق أمام 

  .السلع التي تتمتع فيها الدول بميزة مطلقة 

  . في التبادل الدولي  تعود بالفائدة على جميع الدول المشاركةخارجيةالتجارة ال �

تراكم رأس المال والقدرة اإلنتاجية لجميع أطراف  في تحقيق قدر كبير من خارجيةتسهم التجارة ال �

  .التبادل الدولي 

ن اختالف النفقات المطلقة إلنتاج نفس السلعة بين دولتين هو أ ترتكز على النفقات المطلقة ، أي  �

   .اأهم سبب لقيام التبادل الدولي بينهم

  :انتقادات النظرية .ـج

  : نلخص أهمها في النقاط التالية نتقاداتالا      لقيت النظرية جملة من 

عرض أدم سميث نظرية التجارة الخارجية انطالقا من نظرية التجارة الداخلية ، وكال منهما  �

  .يختلف عن اآلخر في شكله وخصائصه ونظرياته 

مطلقة في إنتاج أي سلعة ، ومنه فإنها ال تستطيع يمكن أن تكون هناك دولة ال تتمتع بأي ميزة  �

 ال يمكنها االستيراد لعدم القدرة على الدفع ، وقد يؤدي هذا إلى انكماش حجم التجارة بالتاليالتصدير و

   .لخارجيةا

النظرية غير واقعية حيث في الواقع هناك العديد من الدول تتمتع بميزة مطلقة في إنتاج بعض  �

تفضل استيرادها من الدول التي تتمتع فيها بميزة أقل ، مثل استيراد الواليات المتحدة السلع ، إال أنها 

  .1األمريكية المنسوجات من شرق أسيا مع أنها تتمتع بميزة مطلقة في إنتاجها

لذي قدمه أدم سميث ألسباب قيام التجارة الدولية ال يمكن أن يشمل جميع الحاالت ، وعموما التفسير ا

 التبادل بين الدول المتقدمة والدول النامية ، وهو غير واقعي بالنسبة للتبادل الحاالت مثل إال في بعض

بين الدول المتقدمة فيما بينها ، وقد كان ريكاردو من أوضح هذا الغموض من خالل نظريته النفقات 

  .النسبية 

  

 

                                                           
   .158-153 ص  رعد حسن الصرن ، مرجع سابق ، ص1
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     II. ديفيد ريكاردو  "* النسبية)الميزة(نظرية النفقات**"  :   

  :عـرض النظريـة .   أ

       انطالقا من هذه النظرية سوف تتخصص كل دولة في إنتاج السلعة التي تتمتع فيها بنفقة نسبية 

أقل ، أي تكاليف إنتاجها أرخص نسبيا ، وتستورد السلعة التي تتمتع فيها الدول األخرى بنفقة نسبية 

  .يقوم عليه التبادل الدولي أقل ، حيث أن االختالف في الميزة النسبية هو األساس الذي 

  وعليه فإن أساس التبادل الدولي ليس التكلفة المطلقة وإنما على أساس التكلفة النسبية لكال البلدين ، 

حيث نقارن النسبة في التكلفة والتي لها أقل نسبة ، تتخصص في ذلك المنتوج وألخرى تتخصص في 

  .1المنتوج األخرى

ري بين دولتين ينتجان نفس السلع ، فإن الشرط الضروري والكافي هو  ومنه لكي يقوم التبادل التجا

  2.اختالف التكاليف النسبة 

  : التعريفيين المترادفين التاليينويقصد بالتكاليف النسبية إحدى

  .النسبة بين نفقة اإلنتاج لنفس السلعة في الدولتين  �

  .اج للسلعتين داخل الدولة الواحدةالنسبة بين نفقة اإلنت �

  : كن شرح ذلك من خالل الجدول التالي ويم

   يوضح تكاليف اإلنتاج مقدرة بساعات العمل)01 (جدول رقم                        

الدولة                          

  السلعة

نفقة ال  القمح  القماش

  النسبية

  0.50  20  40  أ. م.الو 

  0.75  15  20  مصر

    0.75  0.50  النفقة النسبية

  73 ص،منشورات الحلبي ، بيروتأساسيات االقتصاد الدولي ،: مجدي محمود شهاب ،،عادل أحمد حشيشالمصدر          

                                                           
  كلها حتمل نفس املعىن  .  النفقات النسبية ، امليزة املطلقة ، املنافع املقارنة *
نشر كتابه  . اخل …ع والربح والريع ،والنقود  يف بريطانيا وضع عدة نظريات من بينها نظرية القيمة ، والتوزي1772 ديفيد ريكاردو ولد سنة **

  1823تويف سنة .1817عام " مبادئ االقتصاد السياسي "
1 Brahim Gundouzi , relations économique internationales , édition marifa , Alger , 1998 ,  p 13 . 

   .13  ،12 ص زينب حسني عوض اهللا ، مرجع سابق ، ص 2
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 نالحظ أن النفقات النسبية وحسب التعريف األول ،في مصر  بالنسبة )1( رقم نات الجدولامن خالل بي

اني فإن النفقات النسبية  في إنتاج القمح ، وحسب التعريف الث0.75في إنتاج القماش و 0.50أ هي .م.للو

  .أ  .م.في الو0.50 في مصر و 0.75للقمح بالنسبة للقماش هي 

القماش ا أقل منها في مصر، والنفقات النسبية إلنتاج ت النسبية إلنتاج القمح في أمريكومنه نالحظ أن النفقا

تاج القمح ولمصر أ ميزة نسبية على مصر في إن.م.ا ، من هنا نقول أن للوفي مصر أقل منها في أمريك

أ في إنتاج القماش ، ومنه على أساس النفقات النسبية يقوم التبادل الدولي بين مصر .م.ميزة نسبية على الو

  .1أ في إنتاج القمح ومصر في إنتاج القماش ويتم التبادل .م.أ ، بأن تتخصص الو .م.و الو

أخرى ، أي نفقة دولة ميزة مطلقة على دولة ة على الدولتين ولو في حالة كون ل فإنه ستعود الفائدبالتاليو

 ، وذلك إذا ما كانت هذه الميزة أكبر في إحدى )مثل مصر في الجدول(مطلقة أقل في إنتاج كال السلعتين 

  2.السلعتين منها في السلعة األخرى 

  :فراضيات النظرية .بـ

  : التالية الفرضيات       تستند نظرية الميزة النسبية على مجموعة 

  .ود دولتين وسلعتين في التبادل التجاري وج �

تجارة حرة مع وجود منافسة تامة في األسواق ، وال يمكن التأثير على السعر السائد ويمكن  �

الحصول على المعلومات ، والدخول الحر إلى السوق والخروج لمن شاء ، وأن تتساوى جميع أسعار 

  .السلع مع التكلفة الحدية إلنتاجها 

  .صر اإلنتاج داخل الدولة وعدم قدرتها على التنقل بين الدول حرية تنقل عنا �

إلنتاج وحدة واحدة من السلعة  أي أن عدد ساعات العمل الالزمة ،ثبات تكلفة وحدة السلعة المنتجة �

ي أن منحني عرض السلعة يكون ، وهذا يعنظر عن الكميات المنتجة من السلعةال تتغير بغض الن

  .أفقي

ل الدولة، مع اختالفه بين ولوجي وانعدام التغيرات والتطورات التكنولوجية داخثبات المستوي التكن �

   .الدول

  . نفقات النقل والتعريفة الجمركيةانعدام �

  .يتوفر لكل دولة ثروات طبيعية محدودة وجميع الوحدات المكونة لكل ثروة طبيعية معنية متشابهة  �

                                                           
   .73 ، ص 2003 ، بريوتأساسيات االقتصاد الدويل ، منشورات احلليب احلقوقية ،  ، جمدي حممود شهاب ، عادل أمحد حشيش 1
   .27، ص 1992، ،القاهرةدروس يف العالقات االقتصادية الدولية ، دار النهضة العربية أمحد جامع ، صفوت عبد السالم ،  2
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مة أي سلعة تقاس بكمية العمل التي تستخدم في استخدام نظرية العمل للقيمة في تثمين السلع ، وقي �

   .إنتاجها

  . التبادل التجاري ا الدول المختلفة التي يجري بينهتجانس العمل واألذواق في �

   .1التوظيف الكامل لعوامل اإلنتاج �

  :تقيم النظرية وانتقاداتها  .جـ

نبا من الصحة ، وهو          ال يمكن رفض نظرية ريكاردو بالكامل ألنها تحمل في طياتها جا

استنادها إلى أن عامل التكلفة هو الذي يحكم التبادل الدولي ، ولكنه  يعتبر إحدى العوامل لذلك فهي 

 ، وبقيت في إطارها خارجيةأهملت جملة من العوامل ، ولم تأخذ بعين االعتبار واقع التجارة ال

  :التجريدي ومن أهم االنتقادات نجد  

رية العمل للقيمة ، فهي تهمل بذلك تكاليف عناصر اإلنتاج األخرى، اعتماد النظرية على نظ �

باإلضافة إلى أنها تفترض تجانس العمل وهذا االفتراض ال يمكن أن يتحقق واقعيا ، كما قامت 

النظرية على افتراض اشتراك العمل بنسبة ثابتة في إنتاج كل سلعة ، وهذا االفتراض يجعل التحليل 

  .قعي ، ألن العمل يستخدم بنسبة متغيرة في اإلنتاجساكنا ومن ثم غير وا

تفترض النظرية تشابه األذواق بين الدول المختلفة وهذا غير واقعي ، ألن األذواق تختلف  �

  .باختالف الدخول وكذا حدوث نمؤ اقتصادي وتطور العالقات التجارية بين الدول 

نتيجة التخصص يكون في ظل ثبات التكلفة ،  أن الزيادة في اإلنتاج  إلىتستند نظرية الميزة النسبية �

منه يكون التخصص كامال لكن في الواقع تزايد حجم اإلنتاج يؤدي إلى تناقص التكلفة ، ومنه قد و

أن التخصص الكامل غير ممكن عن طريق الميزة فرنك جرهام وقد أثبت . تزيد الميزة النسبية 

  .خارجيةارة الالنسبية في إنتاج السلعة التي تدخل في إطار التج

تجاهل النظرية عدة عوامل تلعب دورا مهما في التبادل الدولي ، مثل أثر التغيرات في التكنولوجية  �

أثر في تغير العرض داخل الدولة ، وفي السوق من ل وذلك لما لتطورات التكنولوجية وتكاليف النق

  .نسبية في إنتاج السلعة الدولية وكذلك تكاليف النقل حيث أن ارتفاعها يفقد خاصية الميزة ال

 ، وهذه خارجيةقامت النظرية على فرضية التشغيل الكامل والمنافسة الحرة وحرية التجارة ال �

 على إمكانية وجود قدر كينزالفروض غير محققة واقعيا ، حيث بالنسبة للتشغيل الكامل وكما اثبت 

ي أقل من التشغيل الكامل ، أما معين من البطالة في االقتصاد وإمكانية تحقيق التوازن عند مستو

  .حرية التجارة فكل دولة تفرض قيود على حركة السلع بينها وبين الدول األخرى 

                                                           
   .40    علي عبد الفتاح أبو شرار ، مرجع سابق ، ص 1
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ها ميزة نسبية ، مثل وجود دولة واحدة لديقصور النظرية عن تفسير بعض حاالتهذا باإلضافة إلى 

تحديد بدقة الالمستقبل لعدم ، وعدم إمكانية التنبؤ بما ستكون عليه تلك الميزة في  سلعتينفي إنتاج

  .1أسباب تلك الميزة

III . جون ستيورات ميل: "نظرية القيم الدولية*"   

  :عرض النظرية .        أ

                استطاع جون ستيورات ميل تحليل نظرية نفقات النسبية في مدى عالقتها بالتبادل 

معدل المقايضة (  **معدل التبادل الدوليالدولي ، وإبراز أهمية طلب كل من الدولتين في تحديد 

  .)الدولية

تبادل ، من طرف كل فمن خالل هذه النظرية نجد أن معدل التبادل الدولي يتحدد انطالقا من الطلب الم

 ، هو خارجية الةلمنتجات الدولة األخرى ، ومعدل التبادل الذي يحقق التوازن في التجاردولة بالنسبة 

  .يمة الصادرات مساوية مع قيمة الواردات لكل دولة ذلك المعدل الذي يجعل ق

ميل ، على مدى قوة طلب الدول على منتجات الدولة . س.ويتوقف تحديد معدل التبادل الدولي عند ج

  :األخرى ومرونة هذا الطلب ويتحدد على أساسين هما  

  . معدل التبادل الداخلي بين السلعتين في الدولة األولى  ♦

  .خلي بين السلعتين في الدولة الثانية معدل التبادل الدا ♦

 على أساس نفقة اإلنتاج إحدى السلعتين بالنسبة لنفقة إنتاج السلعة األخرى حدد من هذين المعدلين يتوكال

  .في الدولة الواحدة 

 من معدل التبادل الدولي ، كان نصيب الدولة من التجارة الخارجية داخليالوكلما اقترب معدل التبادل 

ا ميل على أنه يمكن للدولة الصغيرة أن تحقق دالعكس إذا كان هناك فرق بينهما ، ولهذا فقد أكضئيال و

   .لخارجيةمكسب أكبر من الدولة الكبيرة من خالل التجارة ا

ولقد دعا من خالل هذه النظرية إلى التوجه نحو األسواق الرخيصة والتوسع في الخارج باسم الكسب 

  يرة أن تتبادل مع الدولة الكبيرة وفقا لمعدل التبادل السائد في الدولة الكبيرة ، الدولي ، وعلى الدولة الصغ

  .2وهذا لن يؤثر على ذلك المعدل نظرا الرتفاع مستوى المعيشة في الدولة الكبيرة وكبر حجم طلبها

                                                           
   .165 ، 164 ص رعد حسن الصرن ، مرجع سابق ، ص 1
 1873 أيار 7 ،تويف يف 1848الذي نشر عام  " مبادئ االقتصاد السياسي"  بلندن من مؤلفاته 1806أبار 20 جون ستيورات ميل ولد يف *

  بفرنسا
    .سعار الصادراتالقياسي ألالرقم سعار الواردات وأل  الرقم القياسي بنينسبة وهو عبارة عن معدل التبادل الدويل **
   .58 ، ص 2006 ، بريوتأسس العالقات االقتصادية الدولية ، منشورات احلليب ، جمدي حممود شهاب ، سوزي عديل ناشد ،  2
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  :افتراضات النظرية .بـ 

  :            تقوم نظرية القيم الدولية على االفتراضات التالية 

 حالة قيام تجارة بين دولتين على سلعتين ، فإنه سوف تتساوى القيمة الكلية لطلب الدولة األولى في �

  .على سلعة الدولة الثانية مع طلب الدولة الثانية على سلعة الدولة األولى 

، وهذا راجع لعدم تبادل الداخلية في كلتا الدولتينمعدالت التبادل الدولية سوف تقع بين معدالت ال �

، لذلك ال يمكن التنبؤ عند أي نسبة سوف يتم امة لألذواق والحاجات للمستهلكيند قاعدة عوجو

   .التبادل

كلتا الدولتين ، وكذلك مرونة هذا الطلب ي يتحدد موقع معدالت التبادل على أساس الطلب المتبادل ف �

أما الدولة ذات  مرن ، غيرة تعود للدولة ذات طلب خارجيحيث أن الفائدة األكبر من التجارة ال.

  .الطلب المرن فتعود عليها الفائدة األقل 

، ية، فهي تزيد في ارتفاع سعر السلعةخارجتعتبر نفقات النقل ذات األثر المزدوج بالنسبة للتجارة ال �

، ومنه سوف لن يتم تبادل لى ما هو في الدولة المنتجةعردة إال أن يكون مرتفعا في الدولة مستو

 وفي حالة وجودها ،في حالة افتراض  عدم وجود هذه النفقات. التبادل السائدالسلعتين وفقا لمعدل 

   .1سوف تؤدي إلى تغير الطلب المتبادل، بسبب اختالف المرونات ومن ثم تغير معدل التبادل

  :منحنيات الطلب المتبادل. جـ

  لشرح )مرشال منحنيات (           استخدم الفريد مارشال منحنيات الطلب المتبادل أو ما يسمي 

نظرية القيم الدولية، حيث أن تحليل منحنيات الطلب المتبادل تساعد على تحديد معدل التبادل الدولي ، 

  .والفائدة التي تعود على كل دولة من التجارة الدولية 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   .167 رعد حسن الصرن ، مرجع سابق ، ص1
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  يوضح منحنيات الطلب المتبادل : )01( الشكل رقم 

  

  

  

  

        

  

  

                                                                                                                       

  

  

    87ص منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،أساسيات االقتصاد الدولي ، عادل أحمد حشيش ، مجدي محمود شهاب ،: المصدر 

  

 ، ونسبة AEفي البلد األول يمثلها ميل الخط  نجد أن نسبة التبادل الداخلي )1( رقم ومن خالل الشكل

 ، ومن خالل نسبة التبادل الداخلي في البلد AFالتبادل الداخلي في الدولة الثانية يمثلها ميل الخط 

 ، مقابل كمية من السلعة BEاألول يستطيع منتج السلعة األولي الحصول على السلعة الثانية مقدارها 

تطيع منتج السلعة األولى الحصول من خالل السوق العالمية على  يسفي حين .ABاألولى مقدارها 

أي أن منتج السلعة األولى يحقق كسبا . كمية من السلعة الثانية مقدارها نفس الكمية من السلعة األولى

  .وحدة من السلعة الثانية  EDمن التبادل الدولي مقداره

ع منتج السلعة الثانية ، الحصول على كمية من وطبقا لنسبة التبادل الداخلي في الدولة الثانية يستطي

حين يستطيع الحصول في  ، فيAC مقابل كمية من السلعة الثانية مقدارها CFالسلعة األولى مقدارها

مقابل الكمية من السلعة الثانية ، أي أن منتج CDالسوق العالمية على كمية من السلعة األولى مقدارها 

  .1وحدة من السلعة األولى  FDلتبادل الدولي مقداره السلعة الثانية يحقق كسبا من ا

  

  

  

  
                                                           

   .90 ، 87صص  عادل أمحد حشيش ، جمدي حممود شهاب ، مرجع سابق ، 1

  لقمح      ا                                                                                                       

     
                                       ة الثانيلدولة          منحىن طلب التبادل         الدوليالتبادل  معدل      

D                        F                    C                  
  ة الثانيدولة نسبة التبادل االخلي يف ال                                                                                      

  األوىل دولة                     منحىن طلب التبادل ل

                     

E                                                    
                                                    األوىلدولةبة التبادل الداخلي يف ال             نس                       

 
 B                                            A                                     لقماش ا              
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  : تـقيـم النظـريـة .د

        إن النظرية ابتعدت عن الواقع حين افترضت تكافؤ الدول عند التبادل الدولي ، حيث أنه في 

 تتحدد بهذا حالة عدم تكافؤ الدول فإن التبادل الدولي ال يتأثر بالطلب المتبادل ، ونسبة التبادل الدولي ال

  .1الطلب ألنه ال يمكن للدولة الكبيرة أن تملي شروطها على الدولة الصغيرة 

لدولي يعتبر قيد على كال الدولتين لتحقيق استقرار التبادل الإن شرط التكافؤ لقيم الصادرات والواردات 

  . النظريةهذه

  التقليديين الجدد: المطلب الثالث

I.  يفريد هابرلرجوت(نظرية تكلفة الفرصة البديلة*(  

   انتقد هابرلر األساس الذي تقوم عليه نظرية الميزة النسبية في اعتماد نظرية العمل في القيمة ،       

واعتمد بدال ذلك على فكرة تكلفة الفرصة البديلة في تفسير التبادل الدولي، ويقصد بتكلفة الفرصة 

  .لع البديلة التكلفة المضحى بها من أجل إنتاج سلعة من الس

ويؤكد هابرلر أن تكلفة الفرصة البديلة هذه تسمح بمقارنة المزايا التي تتمتع بها دولة معينة في إنتاج 

سلعة معنية، بالنسبة لمزاياه في إنتاج سلع أخرى ، وعندها يمكن مقارنة نفقة استبدال جميع السلع 

  .بالنسبة لسلعة نموذجية تستخدمها

لة ، فإن تكلفة السلعة يتم قياسها عن طريق عدد الوحدات التي يتم وطبقا لتحليل تكلفة الفرصة البدي

التضحية بها من سلعة ما، في مقابل الحصول على وحدة إضافية من السلعة األخرى ، فمثال في حالة 

كون الموارد المتاحة في اقتصاد ما تستخدم إلنتاج المنسوجات والقمح ، فإن تكلفة الفرصة البديلة 

ات تقاس بعدد الوحدات الممكن التنازل عنها من القمح للحصول على وحدة إضافية من إلنتاج المنسوج

  .المنسوجات والعكس بالنسبة للقمح 

ا التبادل الدولي ، وهذا عن طريق مولقد حاول هابرلر استخدام تكلفة الفرصة البديلة لتحديد المزايا في 

إلحالل والتي تعرف أيضا منحنيات السواء سماه بمنحنيات الناتج المتساوي أو ما يعرف منحنيات ا

اإلنتاجية ، ويبين هذا المنحنى كل  الكميات المختلفة من سلعتين معينتين خالل مدة زمنية محددة ، 

وذلك بكمية محدودة من عناصر اإلنتاج، ومن خالل المنحنى نجد أن إنتاج الدولة سيكون محدود بكمية 

 حيث أن كلما أنتجت كمية كبيرة من إحدى السلعتين كان عليها أن عناصر اإلنتاج التي تمتلكها الدولة ،

تنتج كمية أقل من السلعة األخرى ، ويقوم التبادل الدولي انطالقا من اختالف األثمان النسبية للسلعتين 

                                                           
  59وزي عديل ناشد ، مرجع سابق ، ص  جمدي حممود شهاب ،س1
  1995 ماي 6وتويف يف .1936" كتابه نظرية التجارة الدولية " وضع 1900ولد سنة : جوتيفريد هابرلر *



  نظريات التجارة الخارجية في أدبيات الفكر االقتصادي...................................................الفصل األول
 

  

33 
    

 العرض والطلب في الدولتين معا ، ىفي الدولتين ، وأن معدل التبادل الدولي يتحدد من خالل تالقي قو

  .1وف يقع ما بين معدلي التبادل الداخلي في كلتا الدولتين وأنه س

II. أولين– *هيكشر" نظرية وفرة عوامل اإلنتاج**: "   

  :عرض النظرية . أ                

أولين من إيضاح األسس التي تقوم عليها الميزة النسبية بين الدول ، و       تمكن االقتصاديان هيكشر 

ارة الدولية على عوائد عوامل اإلنتاج في كلتا الدولتين ، وذلك من خالل وكذلك إيضاح مدى تأثير التج

تمكن  والتي ،  ) 1919 أثر التجارة الخارجية في توزيع الدخل ( نشر هيكشر لمقالته تحت عنوان 

 ، وقد تم توجيه انتقادات لنظرية )1933والتجارة الدولية التبادل اإلقليمي ( أولين من تنقيحها في كتابة

نفقات النسبية من خالل اعتمادها على نظرية العمل في قياس القيمة، و أكدا أن األسعار تتحدد نتيجة ال

  :  تالقي قوي العرض والطلب ، ولقد أرجع هيكشر أسباب قيام التبادل الدولي إلى عاملين أساسين 

  .اختالف الوفرة النسبية لعناصر اإلنتاج بين الدول  ♦

  .2ل إنتاج السلعتاج في دور اإلناختالف نسب مزج عناص ♦

وقامت النظرية على أساس أن تفاوت نصيب الدول من وفرة وندرة عوائد اإلنتاج ، هو المسؤول على 

 ختالفالا في وفرة وندرة عناصر اإلنتاج يؤدي بدوره إلى ختالفالاية ، وهذا خارجتفسير التجارة ال

ناصر اإلنتاج يتم التخصص الدولي ، حيث في نسب أثمانها ، وانطالقا من هذه الوفرة أو الندرة لع

 ، مقابل استيراد تتخصص كل دولة في إنتاج المنتوج الوفير عنصر اإلنتاج وتصدر فائض إنتاجه

 يحدث تبادل دولي وهذا التبادل سوف يؤدي إلى ارتفاع بالتالينادرة عنصر اإلنتاج، والسلع األخرى 

ية وذلك لخارجعدما كانت منخفضة قبل قيام التجارة اأسعار عناصر اإلنتاج المتوفرة في كل دولة ، ب

  .3لوفرتها 

  :فرضيات النظرية .بـ 

ضيات نلخص أهمها في  هذه النظرية على مجموعة من الفرأولين في وضعو         استند هيكشر 

  :النقاط التالية 

                                                           
   . 63، 62 ص جمدي حممود شهاب ،سوزي عديل ناشد ، مرجع سابق ، ص 1
 the effect of foreign trade on the distribution of )ته اقتصادي سويدي خمتص يف التاريخ االقتصادي ومن مؤلفا) : 1919( يل هيكشر *

income )   
   (Interrégional Trade ) ، اقتصادي وسياسي سويدي حائز على جائزة نوبل ، ومن مؤلفاته 1933ولد سنة :  بول أولني **
   .31، ص 2002 ، عمانالتجارة اخلارجية ، مكتبة اتمع العريب ، ندى حممد الصوص ،  2
   .48 رضا عبد السالم ،مرجع سابق ، ص 3
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  .افتراض وجود دولتين وسلعتين وكذا عاملين من عوامل اإلنتاج العمل ، رأس المال �

  .اإلنتاج واحدة في كل من الدولتينتشابه التكنولوجيا في كل من الدولتين وعليه فإن وظائف  �

  .ثبات غلة الحجم لإلنتاج كل من الدولتين  �

  . التام في كل من الدولتين غيرالتخصص  �

  .تشابه األذواق في كل من الدولتين �

  .نتاج في الدولتين وجود حالة منافسة الكاملة في أسواق السلعتين وفي أسواق عناصر اإل �

  .حرية حركة عوامل اإلنتاج داخل الدولة وعدم قدراتها على التنقل والتحرك دوليا  �

  .النقل والتعريفة الجمركيةحرية التجارة الدولية وعدم وجود أي عوائق مثل تكاليف  �

لعة نتاج في السلع محل التبادل ، فسلعة األولى كثيفة رأس المال والساإلاختالف كثافة عوامل  �

  .1الثانية كثيفة العمل 

  :أولين -صور وأشكال لنظرية هيكشر .جـ

         قدمت هذه النظرية في صورتين ، النظرية التي تتعامل مع السلع المصدرة والمستوردة ، 

  .والنظرية الثانية هي نظرية مساواة أسعار عناصر اإلنتاج 

  :لمستوردة أولين التي تتعامل مع السلع المصدرة وا–نظرية هيكشر  �

أولين ، فإن الدولة تنتج وتصدر السلعة و          انطالقا من الفروض التي اعتمدتها نظرية هيكشر 

 في حينالتي يتطلب إنتاجها عنصر اإلنتاج الموجود في الدولة بصورة وفيرة نسبيا وسعره منخفض ، 

ي أن الدولة التي تتمتع بوفرة تستورد السلع التي تتميز فيها الدولة بندرة نسبية وسعرها مرتفع ، أ

   .2 السلع كثيفة العمل نسبيا وتستوردتصدر السلع كثيفة رأس المالنسبية في عنصر رأس المال تنتج و

  : نظرية مساواة أسعار عناصر اإلنتاج �

أولين – وأصبحت تسمي بنظرية هيكشر Samelson *        أثبت هذه النظرية االقتصادي سامولسن

لخارجية قا من الفروض التي وضعها سامولسن وحسب هذه النظرية ، فإن التجارة اوانطال. سامولسن–

التي يمكنها أن تحدث مساواة في الفوائد النسبية والمطلقة لعناصر اإلنتاج المتجانسة ، وذلك للدول 

   .يحدث التبادل الدولي بينها

                                                           
   . 112 عبد الفتاح أبو شرار ، مرجع سابق ، ص 1
   .118 نفس املرجع السابق ، ص 2
   .1970صادي أمريكي يقوم بالتحليل العلمي للنظريات االقتصادية ، حصل على جائزة نوبل سنة ت اق1915 بول ساميلسون ولد سنة *
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ة تجعل خارجيل ، حيث أن التجارة الة تعتبر كسبيل النتقال عناصر اإلنتاج بين الدولخارجيإن التجارة ا

 في جميع الدول المتاجرة ، ونفس األمر بالنسبة لعنصر رأس المال امتجانس واحدالعنصر العمل 

  .1المتجانس ، ومنه يحدث مساواة األسعار النسبية والمطلقة لعوامل اإلنتاج في الدول المتاجرة 

  :أولين  –انتقادات نظرية هيكشر .د 

عدة انتقادات لهذه النظرية رغم ما قدمته لتفسير أسباب قيام التبادل الدولي وأهم هذه          وجهت 

  :االنتقادات 

إن وصف النظرية ألسباب التبادل أنه راجع إلى وفرة أو ندرة عوامل اإلنتاج ، يالحظ أنه سطحي  •

ق كيفية ونوعية وبسيط وذلك لعدم التعمق في الفروق النوعية لعناصر اإلنتاج،حيث نجد أن هناك فرو

  . وهذا ما لم تتعرض له النظرية نتاجفي كل عنصر من عناصر اإل

أهملت النظرية إمكانية انتقال عناصر اإلنتاج ، وهذا ما وقعت فيه نظرية ريكاردو إال أنه هناك  •

 هناك عناصر إنتاج مثل رأس المال والعمل يمكنها االنتقال من في حينعناصر إنتاج يصعب نقلها ، 

باإلضافة إلى تجاهل الدور الذي يلعبه التطور التكنولوجي ،والذي يمكنه . الوفرة إلى حيث الندرةدولة 

  .ر من ظروف التربة والطبيعة يمن التغي

افتراض النظرية حالة السكون أو ثبات عناصر اإلنتاج ، حيث أنها لم تأخذ عنصر الزمن في  •

ية والديناميكية والتغيرات التكنولوجية يحدث االعتبار، فمع مرور الزمن وبفعل الظواهر االقتصاد

  .2تطور للمجتمعات، حيث تصبح الدول الزراعية مع مرور الوقت دول صناعية 

تفترض النظرية تجانس عوامل اإلنتاج من نوع واحد في الدول المختلفة ، وهذا ما يمكنها من  •

ذا االفتراض غير موجود ، وذلك قياس درجة الوفرة والندرة النسبية لهذه العوامل ، ولكن واقعيا ه

 العوامل البيئية واالجتماعية وكذا االختالف في األوضاع االقتصادية والتعليمية والثقافية ، فختالال

النوعية القائمة داخل كل عنصر من  ختالفاتالاتغفل عن و  الكمية تختالفاالباونجد أن النظرية تهتم 

 .3عناصر اإلنتاج

  

 

                                                           
   .126ص ، سابق عبد الفتاح أبو شرار ، مرجع 1
   .51 رضا عبد السالم ، مرجع سابق ، ص 2
  48 ، ص 2001 ،القاهرةاالقتصاد الدويل والتجارة اخلارجية والتمويل ، الدار اجلامعية ، كمال بكري ،  3
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III .لغز ليونتيف*:   

أولين ، وذلك مستخدما ما أسماه –         تعتبر دراسة ليونتيف أول دراسة الختبار نظرية هيكشر  

جداول المدخالت والمخرجات ، وكانت نتائجه تمثل لغزا حقيقيا ، فقد استخدم طريقة جديدة لتحليل 

 اآلالت ، وتوصل إلى أن أمريكا التي تتوفر فيها1947االقتصاد األمريكي مستندا على بيانات 

 تستخدم فيها األيدي العاملة بكثافة االصناعية بوفرة نسبية مقارنة مع الدول األخرى، تصدر سلع

 تستخدم فيها اآلالت الصناعية،  وبصورة أدق فإن معدل العمالة إلى رأس المال أعلى اوتستورد سلع

في الصناعات كثيفة األمر الذي يعني أن أمريكيا عليها التخصص . في الصادرات عنه في الواردات

العمل وليس في الصناعات كثيفة رأس المال المتوفر فيها نسبيا ، ولقد اعتبر أن ما وصل إليه مجرد 

حيث أن إنتاجية العمالة األمريكية تعادل ثالث أضعاف إنتاجية العمالة األجنبية ، وبهذا . خداع بصري

  .ة العمل نسبيا يتضاعف قوة العمالة األمريكية ونجد أن أمريكا دولة وفير

الزوورث : " ولقد وجهت له عدة انتقادات ، وحاول عدد من االقتصاديين إسقاط لغز ليونتيف  أمثال 

  "، 1958ثاكر ، هو1957، براون 1955، بالوج1954، سيولنج 1954

  .1 ولكنه حصل على نفس النتائج1951أال أنه أعاد االختبار مستخدما بيانات سنة 

  :ظرية الكنزية الن: المطلب الرابع 

          لقد كان لكينز نفس التفكير مع التجاريين ، فلقد حاول التشجيع على فرض الحماية على 

التجارة الدولية وفرض الضريبة ، من أجل توفير الضمان االجتماعي لعنصر العمل دون الحاجة إلى 

  .زيادة األجور 

األسعار والنشاط الخاص وتكاليف عنصر ولقد اختلفت أراء كينز عن الكالسيكيين من حيث نظام 

  .الزمن 

  . وحين صياغة كينز لدالة الطلب أخد في طياتها الصادرات والواردات 

Y=C+I+G+X-M                                                   

ا من الناتج الوطني المحلي ، أما الواردات فتطرح حيث أنها تؤدي إلى ءحيث اعتبر الصادرات جز

  .خفيض الطلب على البضائع المحلية ت

  :ويرى كينز أن التوازن يعتمد على الميل الحدي لالستيراد ومضاعف التجارة الخارجية حيث 

  .الواردات ومقدار التغير في الدخلإن الميل الحدي لالستيراد هو النسبة بين مقدار التغير في  �
                                                           

 اقتصادي أمريكي من أصل روسي أعماله متعلقة بالتبادل االقتصادي بين 1906ولد سنة  : leontief wassily ليونتيف *
    .1999 ، تويف سنة 1973 جائزة نوبل سنة القطاعات ، حائز على

   .210 رعد حسن الصرن ، مرجع سابق ، ص 1
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  .االستيراد معا مضاعف التجارة الخارجية هو مقلوب ميل دالتي االدخار و �

  

وتعتبر هذه الصيغة األكثر تبسيطا لمضاعف التجارة الخارجية الذي يقترحه كينز،  أو ما يعرف 

  .1باإلنفاق  في االقتصاد المفتوح

  النظريات الحديثة : المطلب الخامس 

ث حول أولين ألسباب قيام التبادل الدولي ، ظهرت عدة أبحاو          بعد التفسير الذي قدمه هيكشر 

 إدراج عدة فروض حديثة ، وإسقاط الفروض التي قامت عليها نظرية هيكشر ةالموضوع محاولهذا 

  :أولين والنظريات التقليدية ، ويمكن حصر أهم النظريات الحديثة في النظريات التالية –

   : 1961نموذج اقتصاديات الحجم  . 1

تأثير وفرات الحجم على تصدير المنتجات           يعتبر ليندر من األوائل الذين طرحوا فكرة 

  . أولين التي افترضت ثبات غلة الحجم –المصنعة ، عكس نظرية هيكشر 

فمن خالل السوق المحلي الكبير تكتسب المنشأة خبرة في اإلنتاج الكبير منخفض الثمن ، الذي تصدره 

ل المتقدمة ، وفرق ليندر بين للدول ذات الدخول المتشابه ، وهذا ما يفسر كبر حجم التجارة بين الدو

وفرات الحجم الخارجية والداخلية  ، فالخارجية تساعد على زيادة اإلنتاجية للمنشأة دون أن ترتبط 

بهيكل السوق ، أما وفرات الحجم الداخلية فيمكن أن تغير من هيكل السوق إلى شكل من أشكال 

فترة طويلة وانتشرت على نطاق ل  تامة ، خصوصا في حالة استمرار تلك الوفراتغيرالمنافسة 

  .  صناعات كثيرة 

 الساكنة والديناميكية ، وتمثل وفرات الحجم الديناميكية الخارجيةكما يفرق أيضا بين وفرات الحجم 

اكتساب الخبرة اإلنتاجية في صناعة ما ، نظرا لوجودها في السوق لفترة طويلة وهذا مما يؤدي إلى 

تحسين وتطوير اإلنتاج في تلك الصناعة ، وهو ما يعود على المنشأة بالفائدة من جراء تحسن القدرة 

ال تغير من طرق اإلنتاج نة فهي أما وفرات الحجم الساك. في األسواق الدولية على المنافسة األجنبية

   .مع وجود المنشأة في السوق لمدة طويلة

   :1961نموذج الفجوة التكنولوجية  .2

نر على هذه النظرية اسم نموذج تجارة الفجوة التكنولوجية ، ويركز هذا النموذج س          أطلق بو

دولي بين الدول ، على مدى توفر لدى الدول السبل التكنولوجية والفنية ، تمكنها من في تفسير التبادل ال

                                                           
، ص 2004 ، مذكرة ماجستري غري منشورة ، ، جامعة اجلزائر ، 2000– 1980دراسة قياسية للواردات اجلزائرية من القمح للفترة  ،بدرانة مراد  1

09.   

1  

S+M  
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 ية ، فتباين الدول في مدى امتالكإنتاج سلع جديدة ذات جودة أفضل وتكلفة أقل مما يكسبها ميزة نسب

    : يلي عن طريق ماخارجيةوتؤدي حتما إلى قيام تجارة نسبية،التكنولوجية يؤدي إلى اختالف الميزة ال

، وهذه ي إنتاج سلعة تنتج في جميع الدولالتفوق التكنولوجي إلحدى الدول يكسبها ميزة نسبية ف.أ

  . التي لم تعرف تفوق تكنولوجي بعدن الدول ،من تصدير هذه السلعة إلى غيرها مالميزة تمكنها 

، لعدم امتالكها هالدول األخرى إنتاجها وال تقليدإحداث إحدى الدول سلعة جديدة ال تستطيع ا .بـ

  .1التكنولوجية الكافية ولالزمة إلنتاج هذه السلعة ، فتقوم باستيرادها من الدولة موطن االختراع

  :ولقد تم تعريف فجوتين على أساس الفجوة التكنولوجية وهما 

وهي تلك الفترة الزمنية التي تفصل بين ظهور إنتاج السلعة في الدولة موطن : فجوة الطلب ♦

  .وبداية استهالك السلعة في الخارجاالختراع 

هي تلك الفترة بين بداية اإلنتاج في الدولة موطن االختراع وبداية إنتاج نفس السلعة : فجوة التقليد ♦

ن فجوة الطلب ومنه فإن تجارة الفجوة التكنولوجية تكون في الفترة المحصورة ما بي. في الخارج

اج ، وبداية إنتدث بين فترة إنتاج السلعة في دولة االختراعتلك التجارة التي تح، أي أنها وفجوة التقليد

  .نفس السلعة في الدول المستورة

، وكذلك لم يقدم تفسير للمدى الزمني  لم يحدد حجم الفجوة التكنولوجيةومما يؤخذ على هذا النموذج أنه

  .الذي يمكن أن تستمر فيه هذه الفجوة التكنولوجية 

 إلى نتائج دلت  ، وتوصال1970 و هوفباور 1963ى يد كل من فريمان إال انه تم تطوير النموذج عل

على أن نموذج الفجوة التكنولوجية ، قادر على تفسير التبادل الدولي بين الدول في تلك المجموعات 

   .*السلعية التي تنتمي إلى سلع دورة المنتج

دل الدولي ، األمر الذي أدى إلى إن نموذج الفجوة التكنولوجية لم يستطيع تحديد جميع الجوانب للتبا

ظهور نموذج دورة حياة المنتج ، الذي سد ثغرة في نموذج الفجوة التكنولوجية وأكمل الجوانب 

  .التحليلية في الفكر التكنولوجي لالقتصاد الدولي 

 

  

  

  

                                                           
   .222ابق ، ص  رعد حسن الصرن ، مرجع س1
   سلع دورة املنتج سنتكلم عليها يف حتليل نظرية دورة حياة املنتج*
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  نموذج دورة حياة المنتوج  .3

I .  1966تحليل فيرنون :  

ج يكون جديدا و ، والذي يعتبر فيه أن المنت1966مقاله سنة أ في .م.       قدم فيرنون نموذجه عن الو

في البداية ثم ينتشر في الدول األخرى ، ومن تم يصبح نمطيا بعد ذلك ، مثل صناعة السيارات في 

  .إنتاجها قاصرا على الدول المتقدمة فقط  الدول النامية  بعد ما كان

كية في التخصص الدولي ، وهذه األخيرة ال يمكن لقد أضاف فيرنون في تحليل التبادل الدولي الدينامي

تفسيرها على أساس وفرات عوامل اإلنتاج فقط ، فالدولة تحتكر تصنيع المنتوج وتصدره وفي حالة 

 على تطوير اإلنتاج ا تمنح التصنيع للدول األخرى والمكسب من التصدير يساعده بلوغه الذروة ،

   .1الصناعي

دم في تطوير المنتوج يساعدها على الحفاظ على ميزاتها النسبية ، وعغير أن استمرار الدولة األم 

                                                          .التأثير على ميزانها التجاري 

  2منحـنى يبين مراحل دورة حياة المنتوج) : 02(الشكل رقم 

  

                          

  المحلية لإلنتاج      تالمستويا                 االستهالك المحلى                                        

    الواردات                 الـصادرات                        واالستهالك                               

  اإلنتاج المحلى                                  

           الـزمن

          االنتشار         اإلنتاج الجديد                                                                           النمطية                       

   .82 ،  ص ،دار المعرفة الجامعية،القاهرةزينب حسين عوض اهللا ،االقتصاد الدولي: المصدر                     

   :-2– مبين في الشكل هو  مراحل لدورة حياة المنتج كماةن ثالثويميز فيرنون بي

   :مرحلة اإلنتاج الجديد.أ

، لذلك يفضل  اإلنتاج مصاحب بحالة عدم التأكد، ويكونه المرحلة يبدأ اإلنتاج والتجديد في هذ      

  .تسويقه محليا أو في األسواق القريبة ، كما تكون تكلفته مرتفعة 

  

                                                           

  
 Frédéric Toulon, le commerce international , seuil 1996, paris , édition 3 ,p251   

  82 ، ص 1992زينب حسني عوض اهللا ،االقتصاد الدويل ، دار املعرفة اجلامعية ، القاهرة ، 2
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   : شارمرحلة االنت. بـ 

تصدير المنتوج إلى الدول الصناعية األخرى ، ومع مرور في هذه المرحلة تبدأ الدولة في         

فترة معينة تقوم الدول بتطوير طاقاتها اإلنتاجية ، وتكون قادرة على إنتاج هذا المنتوج الجديد على 

لدولة األم ميزتها النسبية قد اوبفضل هذا التقدم التكنولوجي تف. نطاق كبير وتصبح مصدرة لهذا المنتوج

  .ول في النهاية إلى مستوردة لهذا المنتوج ح، وتت

وفي هذه المرحلة تفضل الدولة األم أن تقيم االستثمارات في الدول األخرى ، وخاصة إذا كانت وفرات 

  .الحجم تفوق بكثير تكاليف النقل 

  : مرحلة النمطية الشديدة . جـ

بح المنتوج نمطيا جدا وتصبح سوقه معروفة ، حيث يبدأ التفكير في إقامة          في هذه المرحلة يص

وهذا رغم ارتفاع تكلفة الطاقة .بعض المشاريع في بعض الدول النامية بسبب انخفاض التكلفة فيها 

  .ومعدات الصيانة و اإلصالح وقطع الغيار 

ع إلى ميزتها النسبية الخاصة ، وهذا راجفي الدول األقل تقدماوفي هذه المرحلة تستقر المنتجات 

  . 1باألجور المنخفضة والتي تعوض الفرق في التكنولوجية

 II.  1967: تحليل هيرش  

ج على مستوى دولة واحدة بعد مدة قصيرة من تحليل و             قدم هيرش نموذج دورة حياة المنت

 اإلنتاج الصناعي في لحظة ما ، إن نمط الصادرات و" فيرنون ، ومن خالله توصل إلى النتيجة التالية 

  .م إنتاجه في الدولة تج يوهو نتاج دورات كل منت

  :ولقد ميز بين الشكلين التاليين 

   .ج جديد داخل صناعة موجودة في الدولةودورة منت �

   .ج بين مختلف الصناعات الجديدةودورة منت �

  : ة أنواع من السلع ية بين الدول إلى ثالثخارجويميز أيضا في تفسيره لهيكل التجارة ال

  .وتشمل المنتجات الزراعية والمعدنية والمواد األولية  : سلع ريكاردو .1

أي أنها تلك السلع التي يتم إنتاجها . وتضم السلع الكالسيكية الحديثة  : أولين–سلع هيكشر  .2

  . المال ورأسباستخدام تكنولوجية معروفة وفي حالة استخدام عنصري اإلنتاج العمل 

تميزها على سلع وتشمل الصناعات الهندسية والكيميائية ، وتتصف بصفات  : جوة المنت سلع دور .3

  :أولين وتقسم إلى األنواع التالية – و هيكشر ريكارد

                                                           
   .226لصرن ، مرجع سابق ، ص  رعد حسن ا1
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  . المال و السلع الناضجة كثيفة العمل رأسسلع جديدة و سلع الناضجة كثيفة 

   . 1قدمها أو تخلفهاووفقا لهذا التقسيم فقد خصص لكل دولة السلع التي تصدرها حسب ت

   :1967نموذج اإلنفاق على البحث والتطوير  . 4 

       تمكن كل من جروبر وميتا و فيرنون خالل دراستهم ، لعالقة األداء التصديري بالقدرة على 

تقديم منتجات جديدة من جراء البحث والتطوير ، وتأكدوا من وجود عالقة قوية بين المتغيرين ، 

إن األنفاق على البحث والتطوير يعتبر مؤشرا على ميزة نسبية مؤقتة ، " يجة التالية ووصلوا إلى النت

وهذه النتيجة ." تحصل عليها المنشآت والدول من جراء تقديمها البتكارات جديدة في مجال اإلنتاج 

  .تعتبر دعما لنظرية دورة حياة المنتوج 

  : التبادل الالمتكافئ سادسالمطلب ال

  على، وأكدوا دل بين الدول المتقدمة والمتخلفةعديد من االقتصاديين في شأن التبا        كتب ال

  .أن الدول المتخلفة تعتبر الطرف ألضعف  في عملية التبادل ، وهذا ما يعرف بالتبادل الالمتكافئ 

   : صياغة إما نويل لنظرية الطلب الالمتكافئ.أ 

ؤ في التبادل بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة ، من           حاول من خالل أفكاره إبراز الالتكاف

خالل عرضه لشكلين من أشكال التبادل ، حيث يتم التبادل السلع حسب قيمتها الفعلية ، ففي حالة تساوي 

كبر قدر من المنتجات ، أمعدالت فائض القيمة تختلف أسعار اإلنتاج ويحصل البلد المتطور على " األجور 

قل أابه التركيب العضوي فإن األجور تختلف ، ويحصل البلد ذو األجور المنخفضة على أما في حالة تش

  .2التبادل الدوليخالل  فائدة من الدولي

المتخلفة غير   الدول المتقدة والدول فيها أن التبادل بين التبادل الالمتكافئ وبيننظريتهقدم إيمانوال 

العمل المنفقة على إنتاج السلع المتبادلة ولقد انطلق  ية أي أنه ال يتم على أساس متساوي من كم.متكافئ

  :في هذه النظرية من خالل فرضيتين

 .متقدمة وذلك لنفس العمللا األجر في الدول المتخلفة يقل بكثير عنه في الدول  . أ

ا كان البلد الذي استثمر فيه وبنفس درجة  مهمتسه بالنسبة لجميع االستثمارانف الربح هو . ب

 .المخاطرة تقريبا

 وانطالقا من ،وانطالقا من فرضيات اختالف األجور بين الدول ووفق التوزيع الدولي لمعدالت األرباح

 ، يمكن البرهنة على أن التبادل هو المتكافئ،تناول أسعار السوق وأسعار اإلنتاج على المستوى الدولي

                                                           
   .229مرجع السابق ، ص  رعد حسن الصرن ، 1

2arghiri Emmaniel , l’échange inégal , édition naspero , paris France, 1955 , p 118  
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 مبادلتها بين الدول عند يتمافئ ينطلق من أن المنتجات ال أنه حسب ايمانوال فإن التبادل الالمتكيث ح

 وبمأن مستويات األجور تتحدد بعوامل مؤسسية وتاريخية واجتماعية وال تعكس سواء جزء يسير ،قيمتها

وبافتراض عدم  . حيث نجدها في الدول المتقدمة أعلى منها في الدول المتخلفة،من إنتاجية عوامل اإلنتاج

الدول المتقدمة والمتخلفة يبقى موجودا،  في األجور بينقابلية انتقال عنصر العمل دوليا، فإن الفرق 

المبذول في إنتاجها، فإن هذه القيمة ستعكس أسعار السلع  وبافتراض أن قيمة السلعة تتحدد بكمية العمل

 البلدين الفروق في األجور فيما بينهما، وبقيام التبادل فيما بينهما، فإن الدول المنتجة في كال مجموعتي

سلعا أثمانها تقل  ستستفيد من انخفاض األجور في الدول المتخلفة باستيرادها) المتقدمة ( جر مرفوعة األ

أما الدول المنخفضة األجر فإنها )  أي في الدول المتقدمة( عن أثمان عرض تلك السلع لو أنتجت محليا 

د مرتفعة األجر مقارنة استيرادها للسلع المنتجة في البال ستخسر باستمرار كونها تدفع أثمانا أعلى مقابل

 . )في البالد المتخلفة( بإنتاجها محليا  بالثمن المدفوع إذا قامت

  :صياغة سمير أمين . بـ

         لقد ساند سمير أمين الشكل الذي قدمه ايمانوال ، لتفسير الوضعية التي يتم من خاللها التبادل بين 

  . الدول المتقدمة والمتخلفة

 مليار يخسره العالم الثالث ، من جراء آليات التبادل 22ة وجد أن ما حوالي ومن خالل حسابات بسيط

من إنتاجه ، وهذا الرقم ال يمكن تجاهله في الحسابات النسبية ، وهو لوحده % 15الالمتكافئ أي ما يمثل 

ك نهب حقيقي كد بأنه هناؤيكفي لتفسير عدم نمو العالم الثالث واتساع الهوة بينه وبين الدول المتقدمة ، و ي

  .1للعالم الثالث

ويعرف سمير أمين التبادل الالمتكافئ على أنه تبادل المنتجات ، في إنتاج يكون فيه الفرق بين األجور 

  .أعلى من الفرق بين المنتجات 

في ظل انخفاض األسعار للمنتجات المصدرة من طرف الدول المتخلفة ، يكون تأثيرها أقل مما لو أنتجت 

تقدمة ذات األجور المرتفعة ، وهذا يجعل التبادل غير متكافئ بين الدول المتخلفة والمتقدمة ، في الدول الم

  . 2التي تستفيد من الفرق بين القيم ، وهذا التبادل الالمتكافئ هو السبب في  صعوبة نمو الدول المتخلفة

  

  

  

                                                           
samir amine , le développement inégale les solution ,édition de minuit , paris France , p 132 .1   

  8 ، ص1992  ، ، القاهرة االقتصاد الدويل من امليزة النسبية إىل التبادل الالمتكافئ ، دار النهضة العربيةعبد اخلالق ، جودة 2
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  السياسة التجارية : المبحث الثالث 

حيان بتشجيع تصدير سلعة ما أو تخفيض استيراد سلعة أخرى ، وقد          قد ترغب دولة في بعض األ

حيث تقوم . تجتاح لذلك اتخاذ مجموعة من اإلجراءات واألساليب ،وهذا ما يعرف بالسياسة التجارية 

الدولة ومن خالل جملة من اإلجراءات بتنظيم العمل التجاري وتنظيم عالقاتها االقتصادية ، وقد تختلف 

رية من دولة إلى أخرى حسب طبيعة االقتصاد السائد ،وتوجهات السياسة االقتصادية ، وذلك السياسة التجا

  .لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية 

   السياسية التجارية مفهوم: المطلب األول 

هدف  إليها الدولة في تجارتها الخارجية ، بتلجأ        يقصد بالسياسة التجارية مجموعة الوسائل التي 

  .تحقيق أهداف معينة

  " .مجموع اإلجراءات التي تضبط العالقات االقتصادية الخارجية للدولة "كما تعرف على أنها 

ومن خالل التعريفيين نجد أن السياسة التجارية تتكامل مع سياسات أخرى كالسياسة المالية والنقدية ، 

 للدولة ، واإلستراتيجيةالجتماعية والسياسية حيث تهدف  هذه السياسات إلى تحقيق األهداف االقتصادية وا

ومنه تعتبر السياسة التجارية إحدى وسائل السياسة االقتصادية للدولة التي تعتمدها للتحقيق األهداف 

     . 1السابقة ، أي أنها أداة لتحسين بنية العالقات التجارية لدولة

وجد في النظام الرأسمالي مثلما توجد في النظام ولقد تختلف هذه السياسة باختالف النظم االقتصادية، فال ت

 تدخل الدولة في التجارة لف بين الدول المتقدمة والمتخلفة، ويمكن تقسيم سياسةوكذلك تخت. االشتراكي

  : 2الخارجية إلى ما يلي

وتتعلق بما تفرضه الدولة من ضرائب على المستوردات وضرائب  : السياسة الضريبية �

  .الصادرات 

وتشمل جميع القيود األخرى غير ضريبية ، على تدفقات السلعية و  : ير ضريبيةالسياسة غ �

   .3الخدمية بين الدول أهمها سياسات تحديد االختياري للصادرات

مثل تعقيد اإلجراءات  اإلدارية لالستيراد واشتراط مكان  :  منظورةغيرالسياسة الضريبية  �

  .4اإلنتاج

                                                           
   .276 رعد حسن الصرن ، مرجع سابق ، ص 1
   .197 جمدي حممود شهاب ، سوزي عديل ناشد ، مرجع سابق ، ص 2
   .51 ، ص 2000 ، عمان ،  التجارة اخلارجية ، دار اجلامعيةرشاد العصار ، 3
  49 نداء حممد الصوص ، مرجع سابق ، ص 4
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، تشمل قيام الدولة بالتميز في مشتريتها من السلع ةدة أشكال أقل أهميلى ذلك هناك ع          باإلضافة إ

والخدمات األجنبية ، واشتراط تحديد مكان إنتاج السلعة ، وغيرها من الممارسات الحكومية المقيدة 

  .للتجارة الخارجية 

  أهداف السياسة التجارية : المطلب  الثاني 

 ، واإلستراتيجية العديد من األهداف االقتصادية واالجتماعية         تعمل السياسة التجارية على تحقيق

  :يلي  ويمكن حصر أهمها في ما

  :األهداف االقتصادية.أ 

زيادة موارد الخزينة العامة للدولة من خالل فرض رسوم على البضاعة الداخلة عبر حدود الدولة ، .1

  .وهذا المورد يستعمل في تمويل نفقات العامة للدولة 

ل على تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات ، وذلك من خالل جملة اإلجراءات التي تساعد العم.2

  .  على تحقيق هذا التوازن

  .حماية السلع المحلية من المنافسة األجنبية التي تؤثر عليها وتقل من رواجها وعوائدها .3

للسيطرة على األسواق حماية االقتصاد الوطني من خطر اإلغراق ، والذي يعتبر وسيلة أساسية .4

  .األجنبية 

        من خالل توفير الظروف المالئمةرالزدهاابحماية الصناعة الوليدة حديثة العهد و المتوقع لها .5

  .لها 

حماية االقتصاد الوطني من التقلبات الخارجية ، ومحاولة منع استيراد المشاكل الدولية مثل .6

  . االنكماش والتضخم

  :جتماعية األهداف اال.  بـ 

حماية مصالح بعض الفئات االجتماعية مثل المزارعين ، والمنتجين لبعض السلع .1      

  .ساسية في الدولة األ والضرورية

إعادة توازن الدخل القومي بين الفئات ، وذلك من خالل أدوات السياسة التجارية وبتضافر .2     

لسياسة المالية حيث تعتبر من السياسات السياسة التجارية مع غيرها من السياسات ، وخاصة ا

  .الحيوية لتحقيق هذه األهداف 

   : اإلستراتيجيةاألهداف .جـ

، سواء من ناحية اقتصادية أو غذائية أو  كل ما يتعلق بأمن الدولةاإلستراتيجية           يقصد األهداف 

  :ىعسكرية حيث تعمل الدولة عل
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  .عسكري لألفراد  والالغذائيتوفير األمن االقتصادي و .1

  .توفير الحد األدنى من الغداء عن طريق اإلنتاج المحلي مهما كانت تكلفته مرتفعة .2

  .حالة الحروب واألزماتالعمل على توفير الحد األدنى من اإلنتاج خاصة في . 3

  .1العمل على توفير الحد األدنى من مصادر الطاقة مثل البترول .4

داف سياسات أخرى ، مثل السياسة المالية والنقدية والعمالة ، لذلك فإن ولعل هذه األهداف هي نفسها أه

  .السياسة التجارية هي جزء من سياسة اكبر هي السياسة االقتصادية 

  أنواع السياسات التجارية : المطلب الثالث 

 التي ، حيث أن سياسة الحرية هي السياسةالتجارية ما بين الحرية والحماية         تنوعت السياسة 

أما سياسة الحماية فهي السياسة التي تمكن الدولة . يةلخارجتوجب على الدولة عدم التدخل في التجارة ا

  .يةخارجمن التدخل والتحكم بما لديها من سلطة في العالقات التجارية ال

I.  سياسة حرية التجارة:  

  :تعريف سياسة حرية التجارة . أ     

بأنها تلك السياسة القائمة على جعل التجارة حرة دون تدخل أو قيد ، تعرف سياسة حرية التجارة         

فال يجوز فرض قوانين أو تشريعات تعيق التدفق الحر لسلع والخدمات واالستثمارات عبر حدود الدولة، 

   .2مهما كان نوع التدفق صادرات ووردات دخول أو خروج لرؤوس األموال

 ويرى البعض أن تحرير التجارة تدريجيا أفضل .تدريجياع أو ويمكن لتحرير التجارة أن يتم بشكل سري

  : التحرير، وذلك لألسباب التاليةمن السرعة في

لبا  أو اختفائها ، وهذا مما ينعكس سألن تعرض  الصناعات المحلية للمنافسة فجأة يؤدي إلى فشلها ♦

  .على البطالة والنشاط االقتصادي 

  .لتعامل مع الظروف الجديدة  لذه الصناعات إن الطريقة التدريجية تعطي الفرصة له ♦

  :3والشكل التالي يوضح مراحل تحرير التجارة 

  

  

  

                                                           
   .279 رعد حسن الصرن ، مرجع سابق ، ص 1
  73 رضا عبد السالم ، مرجع سابق ، ص 2

3 www.arab.api.org/ publ_a2 htm (10.2007) 
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   مراحل تحرير التجارة الخارجية:)03(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        www.arab.api.org/ publ_a2 htm   ،الكويت، المعهد العربي لتخطيطإصالح التجارة الخارجية وتقيميها، برامج حسان خضر: المصدر  
  

  :ة التجارة ــحجج أنصار حري. بـ  

الل إبراز جملة من  وذلك من خالتجارة،تعددت وتنوعت حجج و آراء المؤيدين لسياسة حرية       

            .                     من جراء تطبيق هذه السياسةقها الدولةمكن أن تحقيالمزايا التي 

 وذلك بأن تتخصص الدولة في إنتاج السلعة الدولي،االستفادة من مزايا التخصص وتقسيم العمل .1

وال يمكن قيام .لألفراد وتحقق أقصي دخل قومي يحقق الرفاهية منها،ذات الميزة النسبية وتصدر الفائض 

  .هذا التبادل إال في حالة تحرير التجارة

  . ي من خالل المنافسة مع األجنبي الراغب في غزو األسواق رفع مستوى اإلنتاج الوطن.2

 على سوقه من المنافسة ة فضوالمحاوطني ، لكي يستطيع البقاء ج الورفع مستوى الجودة للمنت.3

  .األجنبية 

  

  إلغاء القيود الكمية

  فرض رسوم جمركية

 تخفيض معدل الرسوم

  ةتوحيد الرسوم الجمركي

       إلغاء مرة واحدة للقيود الكمية

  إلغـــاء تدريجــي

  الحماية االسمية–الحماية الفعلية 

  ويل الرسوم النوعية إلى رسوم نسبيةحت

  إلغاء القيود على الواردات السلعية الوسيطية

http://www.arab.oupi.org/
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تحقيق مبدأ السيادة للمستهلك خالل المنافسة الشديدة ، التي تؤدي إلى خفض األسعار مما يدفع .4

  .1اء السلع ، ويحقق مستوى من انتعاش النمو في االقتصاد المستهلكين لشر

II.  الحمائية " سياسة حماية التجارة: "  

  :تعريف سياسة حماية التجارة. أ 

         يقصد بسياسة حماية التجارة تلك السياسة التي تطبق وتنفد ، من خالل وضع تشريعات وقواعد 

نافسة األجنبية ، ويمكن لهذه السياسة أن تطبق بعدة أوجه هادفة إلى حماية السلع و السوق الوطنية من الم

كفرض ضرائب جمركية وقرض نظام حصص ، وقد يصل األمر إلى حظر دخول السلع األجنبية للسوق 

المحلية، وقد تأخذ شكل منح وإعانات للمصدرين أو إعانات للمنتجين وهناك أساليب إدارية وتنظيمية 

  :مختلفة 

  :ة حجج أنصار الحماي.بـ 

  .    تنقسم حجج أنصار الحماية إلى حجج اقتصادية وحجج غير اقتصادية 

I  . الحجج االقتصادية:  

  : حماية الصناعة الوليدة والناشئة .1

ويقصد بالصناعة الناشئة تلك الصناعة حديثة العهد بدولة معينة ، حيث تمتلك هذه الدولة الميزات 

" في المستقبل ، وتعود هذه الحجة إلى الكاتب األلماني والقدرات التي تمكن من ازدهار تلك الصناعة 

 ،في أوائل القرن التاسع عشر الذي نادى بضرورة حماية الصناعة األلمانية الناشئة "فر يدريك ليست

  .من المنافسة اإلنجليزية 

ث أن  تكون غير قادرة على مواجهة المنافسة األجنبية في بداية نشأتها ، حيأةالنشإن الصناعة حديثة 

قل سعرا ، وهذا ما يؤدي إلى ركود أل المنتج األجنبي العالي الجودة والمستهلك بال شك يتجه إلى

ج الوطني ولهذا البد من توفير الحماية الكافية و لفترة زمنية معينة ، ويحدد أنصار الحماية أن والمنت

  . الضرورية الستكمال نمو وتطور الصناعة الناشئة ةدالمهذه الفترة هي 

لمستوردة وهناك عدة أساليب لتوفير الحماية من بينها فرض رسوم جمركية عالية على السلع ا

 الوليد، وكذا إعفاء المنتوج الوليد من الضرائب لفترات طويلة ، وتقديم والمتشابهة مع المنتوج 

 .2إعانات للتصدير وقروض وميزات للمنتج بغية تخفيض سعر تكلفة المنتج الوليد 

  

                                                           
  80 رضا عبد السالم ، مرجع سابق ، ص 1
  82مرجع السابق ، ص رضاء عبد السالم ، 2
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  : يكل االقتصادي تنويع اله .2

يؤكد أنصار الحماية أنه ومن خالل سياسة الحماية يمكن للدولة أن تنوع من هيكلها االقتصادي ، 

 اوعدم الحفاظ إلى شكله التقليدي كمنتجة للمواد الزراعية مثال ، حيث يمكنها أن تنوعه ليصبح زراع

لى الذات ، وقد ظهرت عدة  والعكس ، وهذا ما دعا إليه أصحاب إستراتيجية االعتماد عاصناع

  .سياسات تنمية مثل إحالل الواردات 

  : جدب االستثمارات األجنبية .3

إن المستثمر يبحث عن األسواق المحمية الخالية من المنافسة األجنبية ، حيث يكون هو المسيطر على 

واق الواسعة ال في الدول ذات األستحقيق أرباح عالية ، وهذا يكون لالسوق ويمكنه اإلنتاج والتوسع 

كثيفة السكان مثل الصين ، كما أن الحماية تؤدي إلى رفع أسعار المنتجات المحمية ، وهذا ما يجعل 

ر على الدولة استيراد تلك من المستثمرين يقبلون على االستثمار في تلك القطاعات، وهو ما يوف

   .السلع

  :القضاء على البطالة  .4

، وبحكم أنها أعلى من إغراق السوق المحلية بمنتجاتهجنبي إن عدم وجود حماية سوف يمكن المنتج األ

 عليه غلق المصانع وتشريد ، وهذا ما يترتبعرا فسوف يقضي على المنتج المحليجودة وأقل س

  .العمال

ولو عدنا إلى الحجة السابقة لوجدنا أن جلب المستثمر سوف يؤدي  إلى إقامة مشروعات جديدة ، و 

  .على البطالةث مناصب عمل والقضاء إحدا

  :حماية االقتصاد الوطني من اإلغراق .5

   . هو البيع في الخارج بسعر أقل من سعر الداخل ويؤثر على الدولة المصدرة والمستوردة *اإلغراق

  : توازن ميزان المدفوعات علىالحماية بغرض الحفاظ .6

ائدتين ، أوالهما يرى أنصار الحماية أن فرض رسوم جمركية على الواردات يمكن الدولة من تحقيق ف

تقليل من الواردات حيث بفرض رسوم يرتفع سعرها التوفير موارد مالية لخزينة الدولة ، ثانيا 

  .حافظت على توازن ميزان مدفوعاتهافينخفض الطلب عليها ،وتكون الدولة قد خفضت من وارداتها و

فيض تكلفة ويمكنها تحقيق ذلك عن طريق تخفيض سعر صرف عملتها والذي يترتب عليه تخ

الصادرات ، وزيادة تكلفة الواردات السبب الذي يؤدي إلى تخفيض الطلب المحلى على السلع 

  .المستوردة ، فينخفض عجز ميزان المدفوعات 

                                                           
  . سنتطرق إليه بالتفصيل يف مطلب أدوات وأثار السياسة التجارية*
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   :الحماية بقصد تحسين شروط التبادل .7

تخفيض من الواردات سيجبر الدولة المصدرة من تخفيض سعرها ، الأن الحماية التي يترتب عليها 

ويض الفارق في ارتفاع األسعار نتيجة فرض الرسوم الجمركية لتحافظ على هذا السوق ، وهذا ما لتع

 والمستهلك بزيادة موارد الخزينة وانخفاض السعر للمستهلك ،  المستوردةيعود بالفائدة على الدولة

  .1الصين ولكن هذا ال يصلح مع كل دولة إال الدولة ذات الوزن الثقيل في التبادل التجاري مثل 

II. اقتصادية غيرالحجج   

   :حماية االقتصاد الوطني اثنا الحروب.1

            إن االعتماد على دولة واحدة أو على الخارج ، في السلع االستهالكية للدولة يجعلها مرتبطة 

كل ، وهذا ما يمكن أن تتجنبه في حالة حماية وتنويع هي) سالم ، حرب ، أزمة ( بحالة تلك الدولة   

  .االقتصاد 

  :رعاية مصالح فئات معينة .2

           إن الحماية تحافظ على التوازن االجتماعي ، وخاصة لتلك الفئة العاملة في القطاع الزراعي ، 

حيث لو فتحت الباب للمنتجات الزراعية األجنبية فإن القطاع الزراعي يصاب بالشلل ، وهذا ما ينشأ عنه 

  . أخرى تجرة الريفية وارتفاع معدالت الجريمة وزيادة الضغط على قطاعاظواهر اجتماعية خطيرة كه

  :الحفاظ على الهوية الوطنية .3

             نادى أنصار الحماية بتقيد التجارة للحفاظ على اللغة و العادات والثقافات والقيم واألذواق ، 

 التجاري ال تنتقل السلع فقط ، وإنما سطو أنه بالتبادلة ، حيث أن وكما قال أفالطون وأرومن ثم الهوي

تنتقل الثقافات والعادات وهو الحادث اآلن ، حيث أنه بسبب حرية التجارة والمعلومات غزت ثقافات 

  .2 في طريق االندثار ىالبعض على البعض األخر ، و اندثرت ثقافات البعض وأخر

  أدوات السياسة التجارية وأثارها : المطلب الرابع 

ولة بعض األدوات واألساليب لتطبيق السياسة التجارية ، ونفرق في هذا الصدد بين األدوات تستخدم الد

  .السعرية واألدوات الكمية واألدوات التنظيمية 

  

  

 

                                                           
  .84، 83 رضا عبد السالم ، مرجع سابق ، ص 1
  96 ص، 95 ص ،  مرجع سابق،  رضا عبد السالم2
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 I. األدوات السعرية:  

  : الرسوم الجمركية .1         

   : تعريف.               أ 

ى السلع ، تفرضها الدولة علتهالك والتداولالرسم الجمركي هو ضريبة غير مباشرة على االس     

  .1)صادرات( أو خروجا ) واردات ( ، سواء كانت دخوال العابرة لحدودها الوطنية

إال أن الرسوم الجمركية على الواردات هي األكثر شيوعا و األكثر استعماال ، حيث أن الرسوم الجمركية 

لمحافظة على توفير السلع التموينية في الداخل أو على الصادرات ال تستعمل  إال في حالة خاصة ، مثل ا

منع تصدير المواد األولية الالزمة لتنمية ، غير أن العرف االقتصادي استقر على أن الرسوم الجمركية 

يقصد بها ضرائب الواردات ، ويطلق على مجموع النصوص المتعلقة بتنظيم كافة الرسوم الجمركية 

  .2 السائدة اسم التعريفة الجمركية

  أنواع الرسوم الجمركية . بـ 

  .             وفقا لمعاير محددة يمكن أن نفرق بين أنواع من الرسوم 

  من حيث كيفية التحديد الرسم الجمركي . 1

  .وهي رسوم تفرض على أساس نسبة مئوية من سعر السلعة  : الرسوم القيمية �

  .)عدد، الوزنال( ى أساس الوحدة من السلعة تتحدد عل: الرسوم النوعية �

وهي تجمع بين الرسوم القيمية والرسوم النوعية ، حيث يتم إضافة رسما نوعيا  : الرسوم المركبة �

  .إلى رسم قيمي معين ، وتستعمل عادة لتعويض التفاوت في األنواع المختلفة من السلع الواحدة 

  : من حيث الهدف من الرسم .2

  .راد مالي للخزينة الدولة حيث يكون الهدف منها تحقيق إي : رسوم مالية �

  .ويكون الهدف من فرضها هو حماية األسواق المحلية من المنافسة األجنبية  : رسوم حمائية �

  أثار فرض الرسوم الجمركية . جـ

حيث أن فرض رسم جمركي على الواردات المتشابهة للصناعة الوليدة ، يمثل قدرا من  : لحمايةا �

  .الوصول إلى حالة النضوج   منالحماية لهذه الصناعة ويمكنها

                                                           
G.de.Melo,commerce international : théories et application , Bruxelles, ED  .de  Boock ,  , 1997 , p 424 .1    
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إن فرض رسوم جمركية على الواردات يؤدي إلى ارتفاع سعرها ، وبالتالي التأثير  : االستهالك �

على معدل االستهالك حيث يتجه نحو االنخفاض ، ولذلك فإن الدول تفرض رسوم على السلع 

  .االستهالكية 

فاع أثمان السلع الخاضعة للضريبة إن فرض رسوم جمركية يؤدي إلى ارت  : توزيع الدخل القومي �

  .، وهذا يترتب عليه إعادة توزيع الدخل القومي بين المستهلكين والمنتجين لصالح الفئة األخيرة  

إن فرض رسوم جمركية على الواردات يحقق للدولة موارد مالية ، ولكن هذا  : الموارد المالية �

 تفقد الدولة جزاء من بالتاليلل من الواردات ويكون في حالة استبعاد الحماية ،ألن الحماية سوف تق

  .وارداتها 

الرسوم الجمركية مع بقاء الصادرات على ارتفاع إن انخفاض الواردات نتيجة  : ميزان المدفوعات �

ومع ضعف اإلنتاج المحلي . حالته ، يؤدي إلى زيادة الدخل القومي ، وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب 

 الواردات ، ومنه فإن تحسين ميزان المدفوعات نتيجة انخفاض الواردات يكون أقل يترتب عليه زيادة في

وباإلضافة إلى فرض الدول المستوردة رسوم على صادرات الدولة يضيع . من االنخفاض نتيجة الزيادة

  .1األثر الناجم عن فرض الرسوم الجمركية 

   :اإلعــانـــات. 2

  تعريف . أ 

مزايا عينية أو نقدية للمصدرين ، لكي يتمكنوا من انات بأنه تقديم الدولة ع          يعرف نظام اإل

  .تصدير سلعة معينة

 هي وسيلة ترغب الدولة من ورائها زيادة قدرة السلعة على المنافسة األجنبية ، بخفض سعرها بالتاليو

  . بمقدار اإلعانة

  :أنواع اإلعانات .بـ 

نسبة معينة من قيمة (دفع لسلعة معينة ، وقد تكون قيمية وهي مبالغ مالية ت : اإلعانات المباشرة �

  .أو نوعية حسب نوع السلعة) السلع 

وتتمثل في منح بعض االمتيازات واإلعفاءات لبعض المشاريع ، لتدعيم  :  مباشرةغيراإلعانات  �

 .مركزه المالي ومن صورها اإلعفاءات الضريبة كليا أو جزئيا ، تقديم تسهيالت االئتمانية 

  

  

                                                           
   216، 215 ص ص ،  مرجع سابق،  سوزي عديل ناشد،  جمدي حممود شهاب1



  نظريات التجارة الخارجية في أدبيات الفكر االقتصادي...................................................الفصل األول
 

  

52 
    

  :أثـار اإلعـانـات . جـ

        إن نظام اإلعانات قد يجبر الدولة المستوردة على فرض رسوم جمركية إضافية،  على السلع 

  .ما يرفع سعرها في السوق العالميةمساوية لمقدار اإلعانة م

   .1     وقد تمنح إعانات مماثلة بهدف منافسة السلعة في األسواق الدولية

  : اإلغــراق. 3

  : ريف تعـ  . أ

   اإلغراق تنظيم احتكاري تقوم الدولة من خالله التميز بين األسعار في الداخل والخارج ، حيث تقوم 

ببيع نفس السلعة في الخارج بسعر أقل من السعر في الداخل، مضاف إليها نفقات النقل وغيرها من 

  .النفقات 

  :أنـواع اإلغـراق. بـ

 مثل محاولة التخلص من الفائض في السلعة ، ئرويكون سببه ظرف طا : اإلغـراق العـارض ♦

  .مقصودال غيرويطلق عليه اإلغراق .ببيعه في الخارج بسعر منخفض 

وهو إغراق مقصود لكنه لفترة زمنية محددة وقصيرة بغية تحيق هدف  : اإلغـراق الـمؤقت ♦

  .معين 

دائمة ، و يستند إلى وهو أخطر نوع من  أنواع اإلغراق ألنه يرتبط بسياسة  :اإلغـراق الـدائم ♦

  .2وجود احتكاري في السوق المحلية ، نتيجة حماية يقي بها شر منافسة أجنبية 

  : أثـار اإلغـراق . جـ 

  .ختلف حسب طبيعة الدولة مستوردة أو مصدرة ي        و

  الدولة المستوردة : أوال 

أسعاره المنخفضة تفيد المستهلك         في حالة إغراق دائم فإنه يعود على الدولة بالفائدة ، وذلك ب

أما إذا كان اإلغراق مؤقت فإنه . والمنتج ، إذا كانت تلك السلعة تؤدي إلى قيام صناعات تحتاج إليها 

يضر بالصناعة الوطنية المنافسة، وبعد انقضاء اإلغراق تعود األسعار إلى االرتفاع ، ويثير حالة عدم 

 .االستقرار لهيكل االقتصاد الوطني 
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  الدولة المصدرة: انيا ث

 زيادة الدخل ، وكذا زيادة معدالت التشغيل والقضاء على بالتاليإن اإلغراق يؤدي إلى زيادة الصادرات و

  .العديد من المشاكل االقتصادية 

أما على مستوى األسعار فإنه في حالة النفقات الحدية الثابتة يؤدي ارتفاع اإلنتاج إلى ارتفاع األسعار ، 

  .ة يؤدي ارتفاع اإلنتاج إلى انخفاض سعر السلعة قصالة النفقات الحدية المتناأما في ح

  :تخفيض سعـر الـصرف  .1

  :تعريف  .أ

    يعني تخفيض سعر الصرف كل تخفيض تتخذه الدولة عمدا في قيمة الوحدة النقدية الوطنية مقومة 

لية مقومة بالعمالت األجنبية ، ورفع وقد يؤدي هذا التخفيض إلى تخفيض األثمان المح. بالعمالت األجنبية 

  . األثمان األجنبية مقومة بالعملة الوطنية

وتختلف األسباب المؤدية إلى تخفيض سعر الصرف ، فقد تكون إما محاولة لعالج االختالل في ميزان 

المدفوعات وذلك بتشجيع الصادرات ، وتخفيف حجم الواردات أو العمل على الحد من تصدير رؤوس 

ل ، وقد يكون التخفيض بهدف زيادة دخول فئة معينة، أو القضاء على بعض المشاكل في االقتصاد األموا

  .الوطني مثل البطالة ، وكذا تشجيع التوسع في الصناعات التصديرية  

  : أثار تخفيض سعر الصرف . بـ 

  . وارتفاع سعر الواردات األجنبية انخفاض ثمن الصادرات المحلية.1

ة عبء المديونية للدولة حيث أن تقويم الديون والمستحقات يكون بعملة الدولة يؤدي إلى زياد.2

  .المقرضة 

  .يؤدي إلى رفع مستوى الدخل القومي وهذا يترتب عليه زيادة الطلب المحلي عل الواردات .3

  .1ارتفاع نفقات المعيشة السيما إذا كانت الدولة تعتمد على الواردات من السلع الضرورية .4

II .الـكمـيةدواتألا :  

  :نظـام الـحصص. 1

  : تـعريف .أ

، وخالل اد في الغالب ونادرا على التصدير    يـعرف نظام الحصص على أنه فرض قيود على االستير

 الدولة تلجأبحيث تضع الدولة الحد األقصى للكميات المسموح باستيرادها وتصديرها ، . مدة زمنية معينة
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األزمات ، وفي حالة انخفاض أسعار الواردات انخفاضا قد يهدد اإلنتاج إليه عادة في فترات الحروب و

   فاعلية من الرسوم الجمركية أكثرالمحلي ، و يعتبر أنه 

  :أنـواع الـحصص . بـ

  :حصـة التعريـفة  .أوال

     وهو السماح لكمية معينة من الواردات يتم دفع عنها رسم جمركي منخفض أو معفيا نهائيا، وكل 

  . الحصص، ويعتبر هذا النوع من أقدم أنواعية تدفع عنها رسوم جمركية مرتفعة عن هذا الكمزيادة

  :الحصـة الفرديـة من طرف واحد . ثانيا

      ومن خاللها يتم تحديد حد أقصي لكمية الوردات خالل مدة معينة ، تفرضه الدولة من غير 

  :المفاوضة مع الدولة المصدرة ، ويتمثل في صورتين 

  .ويتم فيها تحديد حد أقصي من الواردات دون تحديد دولة معينة: حـصة اإلجـماليةال •

وفيها يتم تحديد حد أقصي من الواردات ولكن يتم توزيعه على دول :  الـحصة الـموزعة •

 .معينة، حسب خصوصيا وطبيعة  العالقات الدولية مع كل دولة 

  :ةالحـصة المـزدوج. ثالثا

، ثم تقوم الدولة الدول المستوردة والدولة المصدرةتفاق على حصة معينة بين  يتم بموجبها اال       

 الوضع ، حسب قدرتها على االستيراد وذلك بهدف القضاء على بمنح الحصص للدول األخرالمستوردة

  .االحتكاري للدولة المصدرة

  :حـصـة الـخـلط .رابعا

، وذلك للحد من مساهمتها في الصناعة المحلية ةاد الغذائية و األولية المستورد      وتطبق على المو

  .والحد من تبعية الدولة للخارج

  :تراخيص االستيراد  .2

، وفي باالستيراد إال بترخيص من السلطة      يعتبر بمثابة تصريح للتاجر باالستيراد حيث ال يسمح 

  .دات بعض الدولسوق الوطنية من وار، ويستخدم لحماية الد الحصة المقررة في هذا التراخيصحدو

وتتمثل الفكرة العامة لتراخيص االستيراد في الحد من االندفاع على الواردات ، ففي حالة ندرة من العملة 

 ، أو تحديد االستيراد وتنظيمه وفق يةسلع الترفيهالاألجنبية تحاول الدولة الحد من استيراد بعض 

 .1 كرة المساواة بين المستوردينالضرورة ، وتحاول الدولة من خالل هده التراخيص تحقيق ف
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  : سيـاسة الحـظر.3

  :تعـريف الحظـر  . أ

  منع التعامل مع األسواق الدولية        يقصد به قيام الدولة ب  

، وهناك من ال ا معامهواردات أو الصادرات أو كالومن خالل التعريف نجد أن الحظر يطبق على ال

  .عامل والتبادل مع العالم الخارجيسلوب إلغاء الت، بل أنه أنظر للحظر بأنه من وسائل الحمايةي

  :أنـواع الحظـر.بـ 

          يقسم إلى النوعين التاليين 

  : الحظـر الكلـي �

، حيث أنه يمثل مع األسواق العالمية بصورة شاملة ويعرف على أنه قيام الدولة بمنع التعامل           

ا لديها من موارد إنتاجية متوفرة، دون له تحاول العيش بمإذا أن الدولة من خال.  سياسة االكتفاء الذاتي

  .اللجوء إلى العالم الخارجي

  :الجزئــيالحظـر   

، لبعض الدول أو لبعض السلع أو كليهما بمنع التعامل مع األسواق الدولية       يقصد به قيام الدولة 

  ).دول ، سلع (

 الحروب حيث تقوم الدولة بمنع التعامل مع  ويستعمل هذا النوع من الحظر في حاالت خاصة ، مثل

الدول المعادية، أو منع تصدير السلع الضرورية القتصاد الحرب ، وقد تمنع التعامل مع دولة واحدة 

  .1 األوبئة في تلك الدولة  أوتصديرا واستيراد في بعض الحاالت، مثل انتشار األمراض

III .التنظيميـة ألدواتا :  

  .ائل التي تتعلق بتنظيم الهيكل الذي تتحقق من خالله المبادالت الدولية           وتشمل الوس

  :اهدات التجاريةالمع .1

، بغرض تنظيم العالقات خرى بواسطة أجهزتها الدبلوماسية         تعتبر اتفاق تعقده الدولة مع الدول األ

  .ائل المتعلقة بالتجارةيد من المس، يشمل الرسوم الجمركية والعدنظيما عاماالتجارية فيما بينها ت

  :التجـاريةاالتفاقيـات  .2

ية بين الدولتين المتعاقدتين، تزيد عن خارجل        عبارة عن تعاقد يشمل أمور تفصليه في التجارة ا

  .وقد يكون على أساس معاهدة تجارية سابقة كما يكون عقده بدونها ،المعاهدة التجارية
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المدة ويعقد عن طريق وزارة االقتصاد أو وزراة التجارة ويتميز االتفاق عن المعاهدة بأنه قصير 

الخارجية ، ويتم االتفاق فيه على المنتجات التي تدخل في التبادل الدولي كما ونوعا ، وتعهد بعدم إقامة 

  .العراقيل بين الطرفين 

  :اتفاقـات الدفـع  .3

عالقات التجارية والمالية بين دولتين ينظم هذا االتفاق كيفية أداء الحقوق والديون الناجمة عن ال         

حين أن ي وتأخذ به الدول التي تمارس نظام الرقابة على الصرف وتقيد تحويل عمالتها المصرفية ، ف.

الدول التي تمارس الحرية على التحويالت النقدية ، فإن تصفية الحقوق يكون انطالقا من األعمال 

من األشياء مثل العملة التي يتم بها التبادل بين الدولتين ، و يتم فيه تحديد مجموعة . المصرفية العادية 

تحديد سعر الصرف الذي يتم على أساسه تسوية العماليات ، وتحديد مدة االتفاق ، فتح حساب في البنوك 

  .المركزية تقيد فيه المبالغ المستحقة لكل من الدولتين وغيره من األمور

  :التكتالت االقتصادية 

 من تحرير التجارة  وتنشأ بين عدد من الدول ، وتأخذ عدة أشكال منها االتحاد انوع   تمثل       

 شكل  المشتركة والمناطق الحرة ، ولكلالجمركي ومنظمة التجارة الحرة و االتحاد االقتصادي واألسواق

   . 1مختلف عن اآلخر في نوعه وقوانينه
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  : خـالصة الـفصل األول 

  

 لتصريف  األمثلية وإن تعددت تعاريفها وتباينت أنواعها ، تبقي هي السبيل    إن التجارة الخارج 

  . منتجة في الدول األخرى غيرالمنتجة والمنتجات من السلع 

      

   ومن خالل تتبع مختلف النظريات التي تناولت موضوع التجارة الخارجية ، استخلصنا مدى تباين 

حين ي م سميث يركز على اختالف النفقات المطلقة ، فأفكار روادها كل حسب نظريته ، حيث نجد أد

يركز ريكاردو على النفقات النسبية في التخصص الدولي ، ويذهب جون ستيورات ميل إلى تحديد معدل 

التبادل الدولي ، كأساس لتحديد نصيب كل دولة من التجارة الخارجية ، أما هيكشر وأولين فيحددان 

 اإلنتاج ، لتأتي النظريات  التكنولوجية وتدخل مساهمة التكنولوجيا التخصص انطالقا من وفرات عناصر

في التخصص الدولي ، وهي كل من نموذج اقتصاديات الحجم  ونموذج الفجوة التكنولوجيا ونموذج دورة 

  .ج وحياة المنت

  

 التبادل بين  نيوكالسيكية بتفسير جزء من التبادل الدولي ، وهوالنظرية الكالسيكية وة   لقد سمحت النظري

الدول المتقدمة والمتخلفة وأهملت تبادل بين الدول المتقدمة فيما بينها  ، وأكدت على مدى إيجابية التجارة 

  .الخارجية من خالل المكاسب التي تعود إلى طرفي التبادل  

  

ول المتقدمة مع  بين الدوهو التبادل ، الجزء الثاني من التبادل الدولي   أما االتجاهات الحديثة فلقد فسرت

  .ابه األذواق و إلى تنوع المنتجات و أرجعته إلى اقتصاديات الحجم وتشالبعض  ابعضه

  

 مدى تدخل الدولة في التجارة الخارجية ، و ذهب التجاريون و  تأييدولقد انقسم أصحاب هذه النظريات في

فقد أكدوا على  ، أما الكالسيك  الكمية و السعرية ألدواتالكنزيون إلى ضرورة حماية التجارة بجملة من ا

  .ضرورة حرية التجارة الخارجية 
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  :تمـــهيد

  

 جعل لألفراد،دخل الفردي والذي بدوره مرتبط بمستوى المعيشة الإن ارتباط النمو االقتصادي ب     

 من المدرسة الكالسيكية انطالقالك ذ و،لون التعرف عل محددات هذا النمو االقتصاديو يحانياالقتصادي

 وكذا نظرية شومبيتر ،درسة الماركسيةوالمتمثلة في أفكار كل من ادم سميث وديفيد ريكاردو ثم تليها الم

 من اآلن دومار الذي يعد إلى هارود إلى نظرية الكنزية ونموذج. التكنولوجيا واالبتكارات مظبالمنواهتمامه 

 أتت التي والنماذج النماذج التي ساهمت في تحديد محددات النمو االقتصادي ، إال أنه يبقي نموذج سولو أهم

واقع االقتصادي تفسيرا جديد أقرب إلى الواقع وخاصة  النمو لظاهرة أعطت والتي من بعده والتي ارتبط به

  . في تفسير النمو االقتصاديالنامية لالدو

   

 على اعتبار الصادرات أنها نالمهتمي الخارجية دفع ةبالتجار النمو االقتصادي ومن خالل عالقته إن     

   .ياالقتصاد لما لها من دور في دفع عجلة النمو  وذلك، النمو في كافة قطاعات االقتصادةألتمثل 

  

 ونظرياته ومدى ارتباطه بالصادرات وموقع االقتصاديا الفصل سنحاول التعرف على النمو ذومن خالل ه

  : التالية المباحث  إلى من خالل التطرق،هاستراتجيات في األخيرةهذه 

  

  .مفاهيم ونظريات النمو االقتصادي �

  .التصديــــر �

  .والتنمية االقتصادية بالنمو االقتصادي لصادراتاعالقة  �

  .استراتيجيات النمو االقتصادي في الدول الصناعية والدول النامية �
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   مفاهيم ونظريات النمو االقتصادي: المبحث األول

  شيءنهمالى حد االعتقاد بأوم النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية يصل إخلط بين مفه من النوعهناك       

يمكن إبراز  ومن خالل تحديد العالقة بينهما . لنمو خصائصه ومميزاته تجعله يختلف عن التنميةه إال أن،واحد

.                                                                               االختالف بين النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية

    االقتصاديةعالقة النمو االقتصادي بالتنمية :المطلب األول      

  :االقتصادي مفهوم النمو  .1

، فمنهم من ذهب إلى  هجوانبجميع لمل اشريف ن للنمو االقتصادي في تحديد تعو            اختلف الدارس

  : أندي الحقيقي مع مرور الزمن حيثالزيادة المستمرة في متوسط الدخل الفر: " تعريفه بأنه

 الوطني ناتج وهذا لن يتحقق إال إذا كان معدل نمو ال،)عدد السكان / الوطني ناتجال= ي متوسط الدخل الفرد(

  .1أكبر من معدل نمو السكان

التي تحاول الدولة  ،ونجد تعريف أخر ينص على أن النمو االقتصادي هو أحد األهداف االقتصادية الرئيسية

تها وتحقيق مستوى أعلى من الرفاهية لمجتمعاتها ، ويقاس هذا النمو تحقيقها من أجل تطوير اقتصاديا

  .2بمعدالت الزيادة في الناتج الوطني المتحققة عن زيادة الطاقات اإلنتاجية للمجتمع 

 بأي شكل من ، النمو بأنه زيادة اإلنتاج من السلع والخدمات في أي دولةمالكوم و مايل رومرويعرف 

  .3 الوطني ناتجدة في الاألشكال مما يتبعها زيا

 يعتبر النمو االقتصادي من الظواهر :النمو والهيكل االقتصادي فيعرف النمو في كتابه كوزنتزأما االقتصادي 

  .4 ويتحدد انطالقا من الزيادة المستمرة في عدد السكان والناتج الفردي،الكمية

 حيث يمكن االقتصاد ،تدريجي في االقتصاد بأنه الزيادة في اإلنتاج المصاحبة لتحسن الجون ريفوارويعرفه 

  .5أن يسير في مسار توجه الزيادة في اإلنتاج 

 حيث يمكن بسبب هذا ، الزيادة المستمرة على المدى الطويل للكميات اإلنتاج على أنه كذلككما يعرف

  . 6االستمرار أن يحدث تغير في الهياكل االقتصادية

  
                                                           

  .11 ، ص 2003 ، اإلسكندرية حديثة يف التنمية ، الدار اجلامعية ، اجتاهات عبد القادر حممد عبد القادر عطية ، 1
  . 43 ، ص 2006ات ، عمان ،  نزار سعد الدين العيسي ، سليمان قطف ، االقتصاد الكلي مبادئ وتطبيق2
  .31، ص 1995 ، الرياض التنمية ، دار املريخ ، اديات مالكوم جليز ، مايل رومر ، تعريب طه عبد اهللا منصور  ، عبد العظيم مصطفي ، اقتص3

4 régis bénichi , marcmouschi , la croissance aux XIX éme et XX  éme siècles , 2 éme édition , paris , édition marketing 

, 1990 , p 44. 
5 Jean rivoire , l’economie de marché que sais –je ?, édition dahleb, Alger 1994, p 79. 
6  j.phortin , histoire et analyse économique de la révolution industrielle ou système de l’économique ou monde , éd 

.elhpce , paris , 1992 , p 35 . 
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 بأنه توسع قدرة االقتصاد على : النمو االقتصاديى عل دوليوردومينك سلفاتور و بوجينويتحدث كل من 

اإلنتاج خالل الزمن ، حيث أن هذا التوسع في اإلنتاج يكون نابعا من الزيادة في الموارد الطبيعية والبشرية 

  .1ورأس المال و التقدم التكنولوجي 

  :ا استنتاج التعريف التالي ومن خالل العرض السابق لمجموعة التعاريف حول النمو االقتصادي يمكنن

 الوطني، ويحدث ناتجاتجة عن الزيادة في ال      النمو االقتصادي هو الزيادة المستمرة في الدخل الفردي الن

 ورأسطبيعية والبشرية والتقدم التكنولوجي لا، وهذه الزيادة تكون بزيادة استخدام الموارد في المدى القصير

  : ص النقاط التاليةا التعريف نستخل، ومن هذالمال

  . الوطني نمو السكانناتجفوق نمو الحتى يتحقق نمو اقتصادي البد أن ي ♦

 حيث أن الدخل الحقيقي ، الوطني الحقيقي وليس النقديناتجيحدث النمو عند حدوث زيادة في ال ♦

أي أنه يحدث نمو اقتصادي إذا كان معدل  .ي مقسوم على مستوى العام لألسعاريساوي الدخل النقد

  .أكبر من معدل التضخمنمو الدخل النقدي 

) إعانة مثال (النمو ظاهرة مستمرة وليست عارضة أو مؤقتة ، فزيادة الدخل نتيجة حدوث أمر مؤقت  ♦

ال يعتبر نمو اقتصادي ، ولكن زيادة الدخل يجب أن تحدث نتيجة  تفاعل قوى داخلية مع قوى 

  .سبيا لتحقيق نمو معتبر في االقتصاد ن ولفترة طويلة ،خارجية بشكل يسمح لها باالستمرار

 ، حيث أن سيمون كوزنتزم هذا المصطلح االقتصادي خد ولقد است اقتصادي حديثوهناك من يشير إلى نمو

 لها من الخصائص و الصفات ما يميزها عن ،نمو االقتصادي الحديث يشير إلى فترة زمنية من تاريخ العالم

 استخدام وتطبيق البحث العلمي في تناول مشاكل ار الرئيسي الذي يميزهية ، والعنصغيرها من الفترات الزمن

  . والذي يؤدي بدوره إلى التصنيع والتحضر ،اإلنتاج االقتصادي

 كما سنالحظ في ،عني الحديث يماثل التنمية االقتصادية أكثر من ناحية الم االقتصاديومن المالحظ أن النمو

  .تعريف التنمية

  : 2القتصادي إلىويمكن تصنيف النمو ا

 يتم بنفس معدل نمو ناتج الوطنيالنمو ون ك ويتمثل هذا النمو في : الموسعالنمو االقتصادي .     أ 

  . أي أن الدخل الفردي يكون ساكنا،نالسكا

 مما يؤدي إلى ، بنسبة تفوق نمو السكانناتج الوطنييتمثل في نمو ال : النمو االقتصادي المكثف.بـ     

  .لدخل الفردي ارتفاع نمو ا

  
                                                           

   .115 ، ص 2004، القاهرة الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ، االقتصاد الكلي، دومينك سلفاتور ، بوجني دوليور ، ترمجة على أمحد على طه ،1
  26 ، ص 2006، جامعة اجلزائر ،  ، غري منشورة ، اقتصاد قياسي دكتوراه صواليلي صدر الدين ، النمو والتجارة الدولية يف الدول النامية ، أطروحة 2
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 فإنه سيتحول المجتمع ،االقتصادي المكثفنمو االقتصادي الموسع إلى النمو وعليه فإنه عند االنتقال من ال

  .ى المعيشة وتكون هنا نقطة انقالب وتتحسن مستو،بالكامل

  : مفهوم التنمية االقتصادية.  2

 حسب كل باحث ،عاريف ووجهات النظر تعدد الت حيث     نفس القول ينطبق على التنمية االقتصادية من

    : فنجد مثال

  تقدم المجتمع عن طريق استنباط أساليب : التنمية االقتصادية بـ عجميةعبد العزيزمحمد   يعرف 

إنتاجية جديدة أفضل ، ورفع مستوى اإلنتاج عن طريق تطوير المهارات والطاقات البشرية ، باإلضافة 

 في ران التنمية االقتصادية ال تعد تغيحيث أ،ي المجتمع عبر الزمن إلى زيادة رأس المال المتراكم ف

 فهي ،الظواهر االقتصادية فقط ، وإنما تتعدى لتشمل جميع المجاالت االجتماعية والهيكلية والتنظيمية

  .  1هيكلية للدولة التتضمن زيادة الدخل الوطني باإلضافة إلى تحسن في البنية االقتصادية واالجتماعية و

 بأنها العملية التي يحدث ومن خاللها تغير شامل ، إلى التنميةعبد القادر محمد عبد القادر عطية ينظرو

 وكذا ،في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة و ومصحوب  بزيادة في متوسط الدخل الحقيقي،ومستمر

حدد التنمية من خالل تحسن في نوعية الحياة وتغير هيكلي في اإلنتاج ، ومن خالل هذا التعريف فهو ي

  :ثالثة محاور رئيسية 

الثقافية حيث أن التنمية هي تغير شامل لجميع الجوانب االقتصادية والسياسية والشمولية .    أ 

  .واالجتماعية واألخالقية

 حيث أن التنمية ما، احدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الحقيقي ولفترة زمنية طويلة نوع.   بـ 

   . المدىعملية طويلة

  .2رالفقحدوث تحسن في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة أي التخفيف من حدة .   جـ 

 على أنها مجموع العماليات التي من خاللها يقوم ،1956 عام لتنميةا  هيئة األمم المتحدةتفعر 

ية في  والثقاف لتحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية،بدل أقصى جهدبن والحكومات والمواطن

  .3، وتحقيق قدر من التقدم واالندماج في االقتصاديات العالميةمجتمعاتهم المحلية

 من ناحية المهارة والكفاءة اإلنتاجية ، التنمية على أنها تطور مستوى الفردصبحي محمد القنوصويعرف 

  4وحرية اإلبداع واالعتماد على الذات وتحديد المسؤولية 

                                                           
  .7 ص ،1994 اإلسكندرية، اجلامعة، مؤسسة شباب سياساا،.نظرياا.مفهومها.االقتصادية التنمية ، عبد العزيز عجمية حممد 1
  .17 ص سابق، مرجع عطية، عبد القادر حممد عبد القادر 2
   .12، ص 2001 ةاإلسكندري ، ت اجلامعيةديوان املطبوعا حممد شفيق ، دراسات يف التنمية االقتصادية ، 3
  .97، ص1999  ،القاهرة صبحي حممد القنوص،أزمة التنمية دراسة حتليلية للواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي لبلدان العامل الثالث، الدار الدولية،4
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االت  ينطوي على ما يجب أن يتحقق في المج، فهي مفهوم نمطيح اهللاسعد حسين فتأما التنمية عند 

 مع العدالة ، ترتبط برفع القدرة اإلنتاجية وكفاءة أداء الفرد في المجتمع التي، اقتصاديةغيراالقتصادية و

  .1في توزيع الدخول بين أفراد المجتمع

 يزداد من خاللها الدخل الفردي الحقيقي  هي عملية، إن التنمية االقتصادية بالدوتين ومبيرويقول كل من 

فإذا كان معدل التنمية أكبر من معدل زيادة السكان فإن .للقطاع االقتصادي ، خالل فترة زمنية طويلة 

الدخل الفردي الحقيقي يزداد في هذه الحالة ، وأن عملية التنمية هي ذلك التفاعل القوي الذي يعمل لفترة 

 ويحدث تغيرات في األشياء والكميات والتفاصيل ، وتختلف هذه العملية ،طويلة في الكيان االقتصادي

حسب ظروف المكان والزمان ، وتكون النتيجة و النهائية هي زيادة اإلنتاج الوطني للنظام االقتصادي في 

  .2المدى الطويل 

  :ومن خالل العرض السابق لمجموعة تعاريف التنمية يمكننا استخالص التعريف التالي 

 بحيث ، تتخذها الدولة سياسات وعمالياتالناتجة عنالتغيرات الهيكلية الفنية   تلكهي االقتصادية تنمية ال

 ، اإلنتاج ، وتؤدي إلى استمرار النمو االقتصادي وتوازنه لتلبية حاجات أفراد المجتمعزيادة لها تضمن

  :تهدف إلى  ومنه فإن التنمية ،وكذا تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة االجتماعية

  .عناصر اإلنتاجواالستغالل األمثل ل احدث تغيرات في هيكل اإلنتاج  �

  . ضمان الحياة الكريمة لألفراد وذلك من خالل تحقيق لهم مستوى الكفاية  �

 من جراء ضمان استمرارية تدفق الفائض لالقتصادي أو ،ضمان استمرارية النمو االقتصادي �

  .لموجهة لالستثمارات بعد تلبية حاجات األفراد واالمتبقي

  : مفهوم التقدم االقتصادي.  3

 وهو يعبر عن مجموع ،            التقدم االقتصادي هو نمو الموارد المتاحة بنسبة تفوق نمو السكان

  .التحسينات في الميدان االقتصادي واالجتماعي والمرافقة للنمو اقتصادي 

 لمتوسط الدخل الوطني الحقيقي ، بين فترة و أخرى      إن التقدم االقتصادي ما هو إال الزيادة ما

  . 3ومتوسط االستهالك الحقيقي للسكان

  

  
                                                           

مقارنة يف أقطار خمتلفة ، مركز دراسات الوحدة العرابية  بريوت        املتطلبات واالستراتيجيات والنتائج ودراسة .املستقلة التنمية سعد، حسني فتح اهللا 1

   .24 ، ص 1995
 جنان عبد احلق ، عطوي عبد القادر ، التخطيط التربوي ودوره يف التنمية االقتصادية ، جملة االقتصاد املعاصر ، املركز اجلامعي مخيس مليانة، اجلزائر  ، 2

   .289 ، ص 2007 ، األولالعدد 
3 Langatte et vanhove, économie générale, dunod, paris, 2001, p 54. 
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   :الفرق بين النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية .  4 

حين أن ي ، ف االقتصادي والتنمية االقتصاديةو     هناك الكثير من الخلط وعدم التفرقة بين مفهومي النم

  .الخاصمفهومه نهما كل واحد مل

 مقارنة بفترة سابقة ،يعني مفهوم النمو االقتصادي الزيادة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي للفترة الحالية

  . وعكسه الركود أو الكساد االقتصادي،دون ربطه بحدوث تغيرات هيكلية اقتصادية واجتماعية

 باإلضافة إلى ، و األساسيةأما التنمية فهي ظاهرة تجمع بين النمو االقتصادي كأحد عناصرها الهامة

  . والثقافيةحدوث تغيرات في الهياكل االقتصادية واالجتماعية والسياسية

تراكم على مستوى دخل ال، ينتج زيادة في عميقة في هياكل الدولة باختالفهاومن خالل هذه التغيرات ال

 على ،ادية وغير اقتصادية بحيث تكون قابلة لالستمرار ويكون لها نتائج إيجابية اقتص،الفردي الحقيقي

  .أفراد المجتمع

 بل هو عنصر رئيسي من ،إن المفهوم الواسع للتنمية ال يقلل من شأن النمو االقتصادي أو يهمشه

 ال يمكن أن يحدث دون استمرار ،، حيث أن أي تحسن في مستويات المعيشة لألفراد المجتمععناصرها

  .نمو اقتصادي 

أن  فقد يحدث نمو ولكن دون ،ة أن يكون قرين لحدوث تنمية اقتصاديةوالنمو االقتصادي ليس بالضرور

  :، ويرجع ذلك إلىتحقق الدولة أهدافها التنموية

I. الذي األثر ولذلك ال يحدث ،حدوث نمو دون أن يقترن ذلك بتحوالت جوهرية في هياكل الدولة 

  . يصنع التنميةنينتظر أ

II. مثل نمو قطاع على حساب قطاعات ،القطاعياقتصادي مع وجود خلل في التوازن  قد يحدث نمو 

  . سلبية على العملية التنمويةاأثار وهذا ما يخلق ،أخرى

III.  أو قد يكون  على أفراد المجتمع بتوزيع واسع للدخلان مصحوب دون أن يكوياقتصادنمو حدوث ،

  .1مصدر هذا النمو من زيادة االعتمادات على الخارج 

  تصادي ماهية النمو االق: المطلب الثاني 

  ميزات النمو االقتصادي  .1

  : ل مالحظة المظاهر التالية  يمكن الحكم على دولة ما بأنها تمر بمرحلة نمو اقتصادي من خال

  

  

                                                           
  314 نزار سعد الدين العيسي ، ابراهيم سليمان قطف ، مرجع سابق ، ص 1
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  : زيادة حجم اإلنتاج .  أ 

          وهو ارتفاع حجم النشاط اإلنتاجي أو ما يعرف بالتوسع االقتصادي ، غير أن المقصود بالزيادة هي 

 والذي يشير إلى كمية السلع ،يقية في اإلنتاج ، وبالتالي الزيادة في الدخل الفردي الحقيقيالزيادة الحق

  . من إنفاق دخله النقدي المتاح خالل فترة زمنية معينة ،والخدمات التي يحصل عليها الفرد

  :حدوث تغيرات بالنسبة لعملية التسيير .بـ 

اإلنتاج والذي يحقق للمنتجين ربحا أكبر ، ويزيد من إشباع          إن تحقق نمو اقتصادي نتيجة زيادة حجم 

 وجعل عناصر ،لتنظيم العملية اإلنتاجيةالمستثمرين إلى إحداث طرق جديدة  يؤدي ب سوف،حاجات األفراد

 وهذا ما يمكن من ، وبالتالي تسهيل من ديناميكية العمل،اإلنتاج تتداول بطريقة سهلة وأقل تكلفة وأكثر ربحية

ن أجل تحقيق فائض أكبر ي السابق مف جديدة ، أفضل من التي كانت سائدة تسيريهطرق تنظيمية و  إتاحة

  . النمو ة عمليواستمرار

  :االقتصاديالتقدم . جـ 

 المرافقة للنمو ،       وكما عرفنا التقدم االقتصادي فبحكم أنه جملة التحسينات االقتصادية واالجتماعية

 واستمراره وتحقيق ،دم االقتصادي ما هو إال مظهر من مظاهر النمو االقتصادياالقتصادي ، ومنه فإن التق

   .1الغايات االجتماعية لمجمل األفراد

   :يعناصر النمو االقتصاد.  2 

  .   تتمثل عناصر النمو االقتصادي أساسا في العمل ورأس المال والتقدم التكنولوجي 

  :الـعمـل.أ  

والتي تتمثل في ،نتاجية ويطلق مصطلح العمل على مجموع الخدمات اإل ةوهو أحد عوامل اإلنتاج األساسي

 التي يستطيع اإلنسان تقديمها لعماليات اإلنتاج ،قليةعني البشري والمهارات والقدرات الالمجهود الجسما

    .المختلفة

ف كل  في المجتمع وعدد ساعات العمل المبذول من طرالناشطين ويرتبط حجم العمل بمجموع األفراد 

 حيث كلما زادت إنتاجية عنصر العمل  زاد ، ومن جهة أخرى يرتبط العمل بإنتاجية عنصر العمل  .عامل

اإلنتاج رغم بقاء عدد العاملين وساعات العمل ثابتة ، والمقصود بإنتاجية عنصر العمل حاصل قسمة اإلنتاج 

لزيادة في اإلنتاج تؤدي بدورها إلى نمو الكلي المحقق على عدد وحدات العمل المستعملة في إنتاجه ، وهذه ا

   .2اقتصادي للدولة من خالل عنصر العمل 

  

                                                           
  .36ص، 2001، رسالة ماجستري غري منشورة ، اقتصاد قياسي ، جامعة اجلزائر ، النمو االقتصاديوالناتج الوطين   احلكيم سجيع، عبد 1

2 langatte et vanhove ,  مرجع سابق, p 56 . 



  النمو االقتصادي وعالقته بالصادرات  ...................................................................................الفصل الثاني

66 
  

  :رأس المــال . بـ 

 وهو ما يسمي برأس المال الحقيقي ، ويمثل مجموع السلع التي تستخدم في اإلنتاج و التي سبق إنتاجها من 

 المال المتداول والذي يتكون من قبل ، ونميز بين رأس المال الثابت الذي يتكون من سلع معمرة ، ورأس

تم عليها بعض التحويالت كي ت وغيرها من السلع التي البد وأن ،مخزون مواد الخام والسلع النصف مصنعة

  .تؤدي خدمتها اإلنتاجية 

 من معدات ومواد نصف مصنعة ومواد ، المال في علم االقتصاد يقصد به وسائل اإلنتاجرأسومنه نجد أن 

  .إلنتاج مخزونة من أجل ا

إن عملية تراكم رأس المال تساعد على تحقيق نمو اقتصادي ، حيث أنه كلما زادت عملية التضحية 

 استخدام الموارد االقتصادية في تكوين رأس المال ترفع الطاقات اإلنتاجية بدرجة  وزاد،باالستهالك الحالي

  .1كنة  والتي تساعد بدورها على تحقيق أكبر معدالت نمو اقتصادي مم،أكبر

  :    التقــدم التقــني. جـ

 التي يمكن تطبيقها من الناحية ،     ويقصد به التغير في الحالة العلمية نتيجة اختراعات واكتشافات علمية

 أي التي يمكن استخدامها في اإلنتاج الواسع وبتكلفة معقولة تتناسب مع مستوى األسعار والقدرة ،االقتصادية

حيث يوجد بعض االختراعات والتي لم يتمكن أصحابها من استخدامها اقتصاديا نظرا الشرائية في المجتمع ، 

 مثل ارتفاع تكاليف استخدامها أو ألنها غير قابلة لإلنتاج على نطاق واسع ، وهذه االختراعات ،لعدة أسباب

  .ال تدخل في المفهوم االقتصادي للتقدم التقني 

  :ويسمح التقدم التقني بـ 

  .بر من المنتوج بنفس كميات عناصر اإلنتاج إنتاج كمية أك  . أ

  .إنتاج نفس كمية المنتوج بكميات أقل من عناصر اإلنتاج   . ب

  :تاليتينإن التقدم التقني يمكن أن يحصل بإحدى الطريقتين ال

  .تنمية المهارات العلمية الوطنية واالستثمار في البحوث والتجارب العلمية  .  1 

و  من خالل التبادل التجاري أ،األكثر تقدما إلى األقل تقدما لمناطقاستيراد التكنولوجيا من ا . 2

  .االستثمارات األجنبية المباشرة

 ، ألنه يحتاج إلى أفضلوفي كلتا الحالتين فإن التقدم التقني يتطلب التضحية في الحاضر من اجل مستقبل 

  المتطورة وهذا لتكنولوجيايراد ا أو است،تخصيص موارد اقتصادية أكبر ألغراض الدراسات والبحوث العلمية

 

                                                           
   .84 سليمان قطف ، مرجع سابق ، ص إبراهيم نزار سعد العيسي و 1
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  1 من أجل الحصول على ما هو  أفضل مستقبال ،لياحيه تخصيص موارد أقل لالستهالك الما يترتب عل

ومن خالل ما سبق ذكره عن عناصر النمو االقتصادي يمكن القول أنه مهما كان عنصر النمو من عمل 

 البدائل من استخدام الموارد االقتصادية ولة االختيار بينو يفترض على الدورأس المال وتقدم تقني ، فإن النم

 أو ألغراض تحقيق معدالت نمو مرتفعة ، ألن النمو يتطلب التضحية باالستهالك الحالي ،لالستهالك الحالي

  .وتوجيه الجزء األكبر من الموارد نحو تنمية عناصر النمو 

  :االقتصـاديقيــاس النمــو .  3

 والمرتبط بزيادة في ،م تعريف النمو االقتصادي بأنه الزيادة في الناتج الوطني الحقيقي كما سبق وت        

 ومنه فإن قياس النمو االقتصادي يندرج تحت قياس نمو الناتج الوطني الحقيقي ونمو الحقيقي،الدخل الفردي 

  .الحقيقيالدخل الفردي 

  :الناتج الوطني. أ 

 المنتجة من طرف الدولة في فترة ،مجموع السلع والخدمات االقتصادية يمكن تعريف الناتج الوطني بأنه     

 .2محدودة وتكون عادة سنة 

يعرف الناتج المحلى اإلجمالي بأنه عبارة عن قيمة السلع المنتجة والخدمات  : تعريف الناتج المحلي اإلجمالي

داخل حدود  )عادة سنة ( منية معينة  والتي ينتجها المجتمع أو االقتصاد المحلي في قترة ز،المباعة في السوق

  .الدولة 

 قيمة السلع األخير  هذا حيث يمثل،ويمكن أن نفرق بين الناتج المحلي اإلجمالي والناتج الوطني اإلجمالي

 اويكون الفرق مقتصر. المنتجة والخدمات المباعة المنتجة من طرف المواطنين داخل الدولة أو خارجها 

  ) .صافي دخل عناصر اإلنتاج في الخارج (  الخارج على تحويالت العاملين في

  .3ويتم حساب الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق وأيضا بسعر التكلفة

ونحصل عليه بضرب الكميات السلع والخدمات جميعها في : الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق  .1

 أسعارها 

GDP =Q1P1+Q2P2+Q3P3……………….+QnPn                                

ن لعناصر ونتجمعبارة عن المبالغ التي يدفعها ال وهو : الناتج المحلي اإلجمالي بسعر التكلفة .2

 .ن وريع األرض والباقي أرباح المنظميع  العمال وفوائد لرأس المال المشروأجور من .اإلنتاج

 

                                                           
   .44مرجع سابق ، ص  ، سليمان قطفإبراهيمنزار سعد العيسي و   1

2 salles et wolff , croissance et développement tome1 , dunod , paris , 1970 , p 06 .  
   .60، ص2006د عريقات ،مبادئ االقتصاد التحليل الكلي،درا وائل ،عمان، حريب حمم3
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  1 *التكلفة يساوي الدخل الوطني    الناتج الوطني بسعر 

    :المحلي اإلجمالياتج طرق حساب الن.بـ 

   : مجتمع خالل فترة زمنية محددة بإحدى الطرق التاليةأليالمحلي اإلجمالي يمكن قياس الناتج 

   :طريقة المنتج النهائي.1

 وتستبعد ، قياس الناتج المحلي بضرب الكمية المنتجة من السلعة في السعر يتمالطريقةومن خالل هذه  

مها مرة أخرى في العملية اة ألنها غير نهائية وإنما هي بغرض استخدوفق هذه الطريقة السلع الوسطي

تخصم قيمة واردات السلع و ،لم تستخدم خالل نفس الفترةالتي  ويتم احتساب البضاعة المنتجة و،اإلنتاجية

  .التي احتسبت على الدولة المنتجة والخدمات 

   : طريقة القيمة المضافة. 2

 لكل الوحدات ، الناتج المحلي على أساس حساب مجموع القيم المضافةتستخدم هذه الطريقة في تقدير 

  . خالل فترة زمنية محددةالمجتمعاإلنتاجية في 

 وقيمة مستلزمات اإلنتاج ،والقيمة المضافة هي الفرق بين قيمة  اإلنتاج المحلي للوحدة اإلنتاجية

  ).سنة ( ة زمنية محددة من الزمن خالل فتر، عليها واستخدمتها في عماليتها اإلنتاجية تالوسيطية التي حصل

  . قيمة مستلزمات اإلنتاج –*  اإلنتاجإجماليةقيمة =قيمة المضافة 

  ) :الدخول المكتسبة ( طريقة عوائد عناصر اإلنتاج  .3

تي أسهمت في العملية  يتم وفق لهذه الطريقة حساب الناتج المحلي اإلجمالي بجمع عوائد اإلنتاج ال      

وحيث يحصل كل عنصر من عناصر اإلنتاج على عائد ) . عمل ، رأس المال ، أرض ، المنظم (   اإلنتاجية

  ) .أجر ، فوائد ، ريع ، أرباح (  وعلى أشكال مختلفة ،مقابل مشاركته في العملية اإلنتاجية

  :طريقة اإلنفاق .4

 حيث ينظر إلى ،مجتمعتعتبر إحدى الطرق األساسية في حساب الناتج المحلي اإلجمالي في ال و       

 التي يتم إنتاجها في فترة  بأنه مجموع اإلنفاق على السلع والخدمات،الناتج المحلي من جهة اإلنفاق النهائي

  .زمنية

نتجت في المجتمع خالل  التي أ،ويعرف اإلنفاق النهائي بأنه مجموع اإلنفاق على السلع والخدمات النهائية

  .فترة محددة

  :ومنهتم حساب الناتج المحلي اإلجمالي عل أساس مستخدمها النهائي ووفق لهذه الطريقة ي

                                                           
                   الدخل الوطين هو جمموع الدخول املكتسبة اليت تعود على مالكي عناصر اإلنتاج مقابل خدمات هذه العناصر *
 15، ص2006ض، نداء حممد الصوص، االقتصاد الكلي ،  مكتبة اتمع العريب،اململكة الريا 1
  سعر الوحدةxعدد الوحدات املنتجة =قيمة إمجايل اإلنتاج  *
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PIB= C+I+G+(X-M)                                          

   C اإلنفاق االستهالكي  ،I اإلنفاق االستثماري ، G ، اإلنفاق الحكومي (X-M)المعامالت  صافي 

  الخارجية 

  : تج المحلي أو الدخل الوطني ومنهاعند احتساب الناوقد تواجه خبراء التقدير بعض المشاكل 

 .مشكل عدم ثبات أو استقرار األسعار �

  .الوسيطيةمشكل السلع أو الخدمات  �

 .األسواقمتداول في ال غيرمشكل اإلنتاج  �

 .1مشكل التحويالت بدون مقابل �

   :الحقيقي و االسمي المحليالناتج . جـ 

   الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق  هو:االسميالناتج المحلي .1          

هو ما تم حسابه بعد تثبيت األسعار للسنتين وتستخدم في هذه الحالة  :الحقيقيالناتج المحلي .2        

  .األرقام القياسية وذلك الستبعاد أثر التضخم

  :الحقيقيالدخل الفردي .د

قدر بقسمة الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي  وي،هو يعبر عن نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي      

وضع يمكن عن طريق معرفته و ويقاس به مدى الرفاهية االقتصادية التي يتمتع بها الفرد ،على عدد السكان

  .2الخطط الالزمة لنمو الدخل الفردي خالل فترة زمنية طويلة 

  :االقتصاديقياس النمو .هـ 

 لفترةا  للفرد في الدخل الحقيقي:ة التاليةبالعالق، )t(ادي في الفترة  معدل النمو االقتص عادة ما يقاس      

)(t-1لفترةا  للفرد فيروح منه الدخل الحقيقي مط)t(لفترة ا  للفرد في مقسوم على الدخل الحقيقي)t-1.(  

استخدام  وذلك بالثابتة أو باألسعار السوق، باألسعار الجارية أي بأسعار بطريقتين،وهذا المعدل يمكن حسابه 

 أي باستعمال مؤشر األسعار حيث يسمح هذا األخير بتصحيح ، منكمشة بزيادة األسعارسميةإلااألسعار 

 .3راألسعا التغيرات التي تنتج عن

 

 

 

                                                           
 64-51 ،ص2005حسام داوود وآخرون ، مبادئ االقتصاد الكلي ، دار املسرية، عمان ،  1
  29ضياء جميد املوسوي،التحليل االقتصادي الكلي ،ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، بدون سنة،ص2
   .26ين ، مرجع سابق ، ص  صواليلي صدر الد3
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  :1للنمو االقتصادي معادلة سنجر �

ية وإنتاج االدخار الصافي ،االقتصادي بثالث عوامل عن النمووعبر فيها 1952 سنجر معادلته سنة وضع    

   D=SP-Rوتأخذ الشكل التالي كان رأس المال ومعدل الس

Dمعدل النمو السنوي للدخل الفردي  S.  معدل االدخار الصافي. Pإنتاجية رأس المال .  R معدل نمو 

 .السكان السنوي

   :أهداف دراسة النمو االقتصادي . 4

                 ويتمثل هذا األثر ،د سواءحلدولة على تهدف دراسة النمو االقتصادي إلى معرفة أثره على الفرد وا        

  :يمايليف

  :للفردبالنسبة    . أ

اج الموجه لتلبية حاجات إن النمو االقتصادي يسمح بزيادة الدخل الفردي الحقيقي مع زيادة اإلنت       

بما يحقق  ، الجهل والمرض ورفع مستوى الحياة البشرية ورهو ما يؤدي إلى القضاء على الفق، والمجتمع

  .اإلنسانية  للفرد كرامته

 وتمكين دوى الدخول ،ال تتحسن تلقائيا بل تتطلب سياسات وإجراءات لزيادة فرص العمل إن أوضاع الفقراء

 وهذا ما ينتج عن النمو االقتصادي ، ولكن هذا النمو ال ،الضعيفة من الحصول على متطلباتهم األساسية

 وإنما يجب أن يتبعه عدالة في التوزيع الدخل والحد من تفاوت في ، والفقريستطيع لوحده القضاء على البطالة

  .الدخل بين طبقات المجتمع المختلفة 

  :للدولةبالنسبة  .بـ 

وعالقاتها مع الخارج ،  حيث وبفضل زيادة     إن النمو االقتصادي يسهل للدولة كل مهامها تجاه المجتمع

دفعها للبحث عن تقنيات جديدة في مجال اإلنتاج لتوفير الحاجات  وهو ما ي،اإلنتاج سوف تزيد عائداتها

األساسية للمجتمع ، وبإعادة توزيع الدخل على األفراد سوف تضمن لهم جملة من الخدمات االجتماعية مثل 

ومن خالل النمو االقتصادي تستطيع الدولة أن تتخلص من التبعية للخارج ومن االستغالل . الصحة والتعليم 

واالنفصام عن دور األطراف التابعة ، يتيح الفرصة لإلدارة الوطنية لممارسة دورها في صنع التنمية ، حيث

  .للمركز 

 والحد من استنزاف الموارد الوطنية ،إمكانية إنشاء هياكل متكاملة داخليا ومتوافقة مع مصلحة  مواطنيها

 و إقامة نظام اجتماعي وسياسي .مغة وخاصة العنصر البشري من خالل هجرة األد،للصالح الدول األخرى

  . وتسخير موارد الدولة لخدمة الدولة والتجاه نحو التنويع االقتصادي ،يلبي الحاجات األساسية للمواطنين

                                                           
  .91،ص2006، ،اإلسكندرةةحممد عبد العزيز عجمية،إميان عطية ناصف ،التنمية االقتصادية دراسات نظرية وتطبيقية ، الدار اجلامعي 1
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  .1 الجنسيات االحتكارية العالمية ةوهذا ما يمنع الدولة من الوقوع في الهيمنة الدولية والشركات متعدد

   :االقتصاديتكاليف النمو . 5

 في سبيل تحقيق أعلى معدالت ،      يقصد بتكاليف النمو االقتصادي التضحيات والثمن الذي يتحمله المجتمع

  :نمو ممكنة ونجد من أهم هذه التضحيات مايلي 

      :التضحية بالراحة اآلنية.أ 

وزيادة هذا النمو  ،    قد يتحقق نمو اقتصادي من خالل استغالل الموارد االقتصادية للدولة استغالال كامال

  .العمل عن طريق زيادة استخدام عناصر اإلنتاج وزيادة عدد ساعات ،بزيادة اإلنتاج

ولكن هذه الزيادة في اإلنتاج قد تكون على حساب العمال في انتقاص ساعات الراحة ، وال يقصد بساعات 

 وهذا ما سوف ،لقوى للعملالراحة الكسل ، وإنما تلك الساعات التي يحاول العامل من خاللها استعادت ا

  :تالي تحقيق النمو ، ويمكن التعبير عن قيمة هذه الراحة بـ اليضحي به العامل من أجل زيادة اإلنتاج وب

  .معينالدخل الذي يمكن تحقيقه في حالة استغالل ساعات الراحة في عمل أخر لقاء أجر  �

  .السوق من اقتناءها من  بدالمعينة،إنتاج بعض السلع والخدمات من خالل ممارسة هواية  �

   :التضحية باالستهالك.بـ 

، ولكن قد تمكن من استغالل الكامل للموارد االقتصادية       قد ال يحدث نمو اقتصادي في حالة عدم ال

، وبالتالي زيادة اإلنتاج في لة توزيع الدخل لزيادة االستثمار وعداث نمو ولكن بشرط ترشيد االستهالكيحد

 .ن نسبة االستهالك المضحى بها تصبح مؤشرا لقياس النسبة الحقيقية للنمو في دولة معينةإف ومنه .المستقبل

  . كمية االستثمار لزيادة اإلنتاج، وإنما نوعية االستثمارالمهم ليسغير أن 

   :التضحية بالرغبات اآلنية.جـ 

 .سواء بالراحة أو باالستهالك       طالما كان الهدف زيادة معدل النمو فإن ذلك يتطلب زيادة من التضحية 

 من أجل تحقيق قدر معين من ،فعندئذ البد من مقارنة قيمة أو كلفة التضحيات التي يرغب بها اليوم أو الغد

   .النمو االقتصادي مع قيمة المنافع التي تتحقق في المستقبل

   :األضرار المرتبطة بالمحيط.د 

. …والذي كان سببه التوسع في القطاعات الصناعية و الفالحية      إن من النتائج السلبية للنمو االقتصادي 

   حدوث مختلف أنواع التلوثات البيئية ، حيث تصبح هذه القطاعات مضرة بحياة الفرد والمجتمع ، 

 
                                                           

   .316 سليمان قطف، مرجع سابق، ص إبراهيم و ألعيسي  نزار سعد 1
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  .1باإلضافة إلى انتشار الجرائم واآلفات االجتماعية وتعقيد الحياة االقتصادية واالجتماعية 

  :نماذج النمو االقتصادينظريات و: المطلب الثالث

  :النظرية الكالسيكية .1

 إال أن نظريتهم في النمو االقتصادي ،إن الكالسيك هم أوائل من وضعوا أسس االقتصاد السياسي           

  :تمثل في مايلي ت نظريتهم على فكرة الرأسمالية الحرة ووضعوا شروط للتنمية بنوء حيث ،كانت عامة

  .الربح الكافي في المجتمع �

 .وفرة المواد األولية �

 .وفرة موارد العيش للعمال المنتجين  �

  . أشهر روادها  نماذجسنطرق إلى هذه النظرية من خالل تناول

I. نموذج أدم سميث:   

 حيث هدف إلى التعرف على ،بمشكلة التنمية االقتصادية) 1776ثروة األمم (  أدم سميث في كتابهاهتم   

العمل هو األساس لرفع اإلنتاجية أكد أدم سميث أن تقسيم .ة معوقاته كيفية حدوث النمو االقتصادي وماهي

حيث أن تخصص العمال في إنتاج معين سوف يمكنهم من إنتاج كمية كبيرة بنفس المجهود ، وهدا التقسيم لن 

يتحقق إال عند استخدام المعدات وآلالت المتخصصة ، ولتوسع في تقسيم العمل  البد من تراكم رأس المال 

  ، باإلضافة إلى تراكم رأس المال البد من توسع حجم السوق،ذي بدوره يؤدي إلى زيادة االدخار الفرديال

   . 2 في حالة ضيق السوق يكون الطلب غير كافي لشراء السلع المنتجة في ظل أسلوب اإلنتاج الكبير ألن

 في أساسي قطاع هو الزراعي عالقطا أن رفعتي  لكن ،منتج وحيد كقطاع الزراعي القطاع "سميث " يعتبر ال

  .3االقتصادي النمو عملية

 لذلك يجب تطويره أوال ثم تطوير القطاع ،إن أهمية القطاع الفالحي تكمن في كونه يؤمن الضروريات للعيش

  4.الخ.......قني من عتاد و اآلالت  وذلك عن طريق إدخال التقنيات الحديثة واستخدام التقدم الت،الصناعي

 فتقسيم العمل يؤدي إلى ارتفاع اإلنتاجية ،لى أن إشكالية النمو االقتصادي هي مسألة تراكميةوخلص سميث إ

   الذي يعد حافزا لزيادة السكان ،في ظل توافر قدر من الطلب الفعال وهذا يؤدي إلى ارتفاع الدخل القومي

  

      : 1لك من خالل الشكلذ ويمكن توضيح .حيث يعتبر المتغير السكاني وسيلة لزيادة الطلب واتساع السوق

                                                           
  72ص-70 ، ص 1993، ،عمانخطيط االقتصادي ، دار الكرمل  حريب موسى حممد عريقات  ، التنمية االقتصادية والت1
 .70- 64،ص 2001سياساا ، مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية، . نظرياا . حممد عبد العزيز عجمية ، حممد على الليثي ، التنمية االقتصادية مفهومها  2
 . 31صواليلي صدر الدين، مرجع سابق ،ص  3
  .61عيل شعباين ، دار هومة ، اجلزائر، ص مقدمة يف التنمية ، امسا 4
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  أفكار أدم سميث في النمو االقتصادي) : 04( الشكل رقم                     

  
  317 ص 2000 ، القاهرةتوقيف سالم النجفي ، أساسيات علم االقتصاد ، الدار الدولية ، :   المصدر                            

II. ريكاردونموذج ديفيد :   

 يوفر موارد العيش ألنه ،لقد اهتم ريكاردو بالقطاع الفالحي واعتبره من أهم النشاطات االقتصادية     

 تناقص الغلة في القطاع أمبد وركز على ، األرض هي أساس أي نمو اقتصاديأن اعتبر ولهذاللسكان 

 بفضل االختراعات الحديثة يمكن استبعاد إذ ،اإلنتاجالفالحي وفكر في استخدام التقنيات الحديثة في عملية 

  .  2الغلة  تناقص مبدءا

 وهم الرأسماليون ،وقسم المجتمع إلى ثالث مجموعات اقتصادية رئيسية في نموذجه عن النمو االقتصادي

   .األراضيوالعمال وأصحاب 

ر من أرباحهم ومن ثم  وذلك عن طريق االدخا،عملية التنميةم يعتبرون العنصر األهم في هأما الرأسماليون ف

  :في العمليتين التاليتين وتكمن أهميتهم ،تراكم رأس المال

 .ممكنالبحث المستمر عن أحسن الطرق اإلنتاجية التي تعمل على تحقيق أعظم ربح  �

 مما يؤدي إلى توسيع ،إعادة االستثمار لهذه األرباح في مشاريعهم القديمة أو بناء مشاريع جديدة �

  .رأس المال

 بل يستخدمون تلك المقدمة لهم من ،عمال والذين يمثلون المجموعة األكبر فهم ال يمتلكون وسائل اإلنتاجأما ال

ن ويعتمد حجم قوة عملهم على مستوى األجور ، وحسب ريكاردو فهناك مستوى طبيعي يطرف الرأسمالي

  ور عن هذا المستوى تنخفض لألجور الحقيقية يتوقف عنده السكان عن الزيادة والنقصان ، فحينما ترتفع األج

                                                                                                                                                                                                 
 316،317،ص 2000سامل توفيق النجفي ، أساسيات علم االقتصاد ، الدار الدولية ،القاهرة، 1
  .36إمساعيل شعباين ، مرجع سابق، ص  2

 زيادة األساليب الفنية زيادة االدخار

 تقـسيم  العمــل
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 زيادة السكان

  زيادة الدخل الوطين ارتفاع اإلنتاجية
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الوفيات نتيجة تحسن مستوى المعيشة والغداء والصحة ، وعندما تنخفض األجور الحقيقية تنخفض نسبة 

  .المواليد وترتفع نسبة الوفيات وبتالي يتناقص السكان

في ي هي أهم عنصر ، والت يمتلكون األراضيألنهمأما أصحاب األراضي فهم مهمون جدا في عملية التنمية 

والريع بالنسبة ألي أرض تستخدم فيها بل استخدامها ، يع في مقا على ريحصلونالنمو االقتصادي وهم بذلك 

 وقيمة اإلنتاج الذي يمكن ،من هذه األرض يعادل الفرق بين قيمة اإلنتاج ، ورأس المالكمية معينة من العمل

  .رة تعرف باألراضي الحديةكمية العمل ورأس المال في أرض مناظس الحصول عليه باستخدام نف

 عملية التنمية البد من أن يكون أنه لكي تبدأ حيث ،ولقد اعتبر ريكاردو أن عملية التنمية عملية متجددة ذاتيا

 وبالتالي زيادة تراكم رأس المال ومن ثم زيادة ،معدل الربح موجبا لكي يستطيع الرأسماليون االدخار

لذي يترتب عليه ارتفاع السكان وزيادة الطلب على الغداء مما يؤدي  األمر ا،االستثمارات وارتفاع األجور

 ويترتب على ذلك ارتفاع الريع مما يقلل من ربح  الرأسماليين وتتناقص ،إلى زيادة استزراع األراضي

   .1مستويات األجور وارتفاع نسبة الوفيات عن المواليد وتسود حالة الركود

III. االقتصادي في النمو ∗∗∗∗ توماس روبرت مالتسآراء:  

       يعرف مالتس بنظريته حول السكان حيث يعتقد أن السكان يتزايدون بمتوالية هندسية واإلنتاج بمتوالية 

 وأن ،حسابية ، حيث وفي ظل هذا االفتراض فإن السكان سوف يتزايدون إلى حد انخفاض مستوى المعيشة

ا رافقه طلب فعال وبالتالي يرى بأن الزيادة ذال إ إ،هذه الزيادة في السكان ال تعتبر محفزا للنمو االقتصادي

وسائل و اللكون ت ألن هؤالء ال يم،في السكان يجب أن تخص الطبقة الغنية أكثر منها في الطبقة الفقيرة

ى يبن ويؤكد أن النمو االقتصادي ، تسمح لهم بتحفيز اإلنتاج عن طريق زيادة الطلب الفعالالتياإلمكانيات 

زيد من قدرتهم ت سوف تزداد أرباحهم وبتالي ،ليون ألنهم وبفضل تخفيض تكاليف اإلنتاجعلى عاتق الرأسما

  .     ار وهذا ما يؤدي إلى نمو اقتصاديعلى االدخار واالستثم

 ما ينتج عنه وهو ،ويمكن تلخيص أفكار مالتس بان الزيادة في السكان تؤدي إلى ارتفاع منحنى عرض العمل

ا للمنتجين على االدخار محفز  وهذا األجر يعد، إلى أن يصل إلى حد الكفافانخفاض في األجور تدريجيا

لك تزداد معدالت النمو االقتصادي ، ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل ذ وب،ار المزيد من أموالهمواستثم

 :التالي 

 

 

                                                           
  .73،72حممد عبد العزيز عجمية ، حممد علي الليثي ، مرجع سابق،ص 1 
 اقتصادي بريطاين ورجل دين اهتم بعدد الفقراء املعترب يف اتمع االجنليزي يف اواخر القرن الثامن عشر من ) 1834- 1766:(توماس روبرت مالتس ∗

  .Definition en économie politique     1827  مؤلفاته
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   أفكار مالتس في النمو االقتصادي ) :05( الشكل رقم                        

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  318أساسيات علم االقتصاد ، سالم توفيق النجفي ، ص :  المصدر                                              

IV. التصور العام لنظرية النمو االقتصادي عند الكالسيك:   

 ، مالتس حول السكانرتيروببعد استعراض أراء كل من آدم سميث وريكاردو حول النمو االقتصادي و 

 على أن النمو االقتصادي يتمثل في ،ور النموذج العام لنظرية الكالسيكية في النمو االقتصادييمكن تص

  ) .انكماش( إلى حالة استقرار ) رواج(انتقال المجتمعات من حالة عدم استقرار 

 وتحسن األجور مما يؤدي إلى ارتفاع ، األرباح والمال رأس حالة الرواج من ارتفاع مخزون تبدأحيث 

 يترتب عليه ارتفاع الطلب على الذي األمرنسبة الوفيات وتزايد السكان   وانخفاض، المعيشة للسكانمستوى

فترتفع كل )  ورأس المال  األرضالعمل و (اإلنتاج مما يؤدي بالمنتجين إلى زيادة استخدام عناصر ،الغداء

نخفاض األرباح ويؤدي في  وهذا ما يترتب عليه ا،من األجور وريع األرض واألسعار أي جملة التكاليف

ني الدخول في حالة انكماش ويمكن ع مما ي،جور ورأس المال والتقدم التكنولوجيالنهاية إلى انخفاض األ

  :توضيح دلك من خالل المخطط التالي 

  

  

 

 

 

 ةـزيادة السكانيـال

 زيادة أرباح املنتجني

 خفض تكاليف اإلنتاج

 خفض مستوى األجور

 خلق طلب فعال

 زيادة معدل النمو االقتصادي

 زيادة االدخار واالستثمار

  العملزيادة عرض
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   المخطط العام لنموذج الكالسيكي في النمو االقتصادي:)06(الشكل رقم              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  74، محمد مدحت مصطفي  ص اضية لتخطيط والتنمية االقتصاديةالنماذج الري: المصدر                           

V. النموذج الرياضي لنظرية الكالسيكية:   

 على شكل مجموعة من العالقات الدالية تظم ، يمكن وضع عناصر النظرية الكالسيكية في النمو االقتصادي

  :وهي كالتالي ي النموذج المتغيرات الداخلة ف

� K  المالمخزون رأس.  

� L العملحجم.  

  حالة عدم استقرار

 زيادة ة خمزون رأس املال مع التقدم التكنولوجي وتوقع ارتفاع األرباح

 زيادة يف االستثمار

 زيادة يف األجور

 زيادة يف عدد السكان

 على الغداءزيادة يف الطلب 

 زيادة يف الطلب على كل من العمل واالرض ورأس املال

 ارتفاع يف كل من األجور والريع و األسعار

 اخنفاض األرباح

 اخنفاض االستثمار

  اخنفاض يف األجور وعدد السكان واستخدام التكنولوجي والتراكم الرأمسايل

 )حالة انكماش(حالة استقرار 

  )رواج (حالة عدم استقرار

 زيادة ة خمزون رأس املال مع التقدم التكنولوجي وتوقع ارتفاع األرباح
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� T التكنولوجي مستوى التقدم.  

� Nعةا مساحة األراضي القابلة للزر. 

  :  على النحو التالي N.T.L.K دالة تابعة لكل من Yحيث أن  •

 

  .Iلة تابعة لالستثماراد Tمستوى التطور التكنولوجي   •

 

  .R  دالة تابعة للربحIاالستثمار •

 

  . T ومستوى التطور التكنولوجيL)قوة العمل(دالة تابعة  لكل من نمو السكان R الربح •

 

  . W دالة تابعة لألجورLحجم قوة العمل •

 

  . I دالة تابعة لحجم االستثمار الصافيWحجم قوة األجور •

 

 .إجمالي الدخل يساوي إجمالي الربح مضاف إليه األجور •

 

نحصل على معدل نمو الدخل الوطني ) 1(ة مجاهيل وبتفاضل دالة اإلنتاج ومنه ينتج لنا سبعة معادالت بسبع

  . tعبر الزمن

 

   K ,L,T , N  تمثل الناتج لكل من  حيث أن   

 مساحة األرض والتقدم التكنولوجي وزيادة في قوة العمل وتراكم  في تمثل زيادةأما 

 .1رأس المال

  

  

                                                           
  .72، ص1999سكندرية،حممد مدحت مصطفي،سهري عبد الظاهر أمحد،النماذج الرياضية لتخطيط والتنمية االقتصادية ، دار االشعاع ، اإل 1
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VI. كالسيكيةرية الـد النظـنق:   

المجتمع إلى طبقتين تظم األولى الرأسماليين ومالك األراضي تستند النظرية الكالسيكية إلى تقسيم  �

قة وسطي وكذا إهمال مدخرات أفراد هذه الطبقة والتي  أهملوا تماما وجود طب و،تظم الثانية العمالو

  .االئتمانتتجمع في المؤسسات 

 غير أنهم ،التقدم التكنولوجي تماما تناقص الغلة والتي ألغاها تستند النظرية الكالسيكية إلى نظرية �

 وفي النهاية تكون السيادة لقانون تناقص ،ااعترفوا بأهمية التقدم التكنولوجي إال أنهم اعتبروه مرحلي

  .1الغلة

نصيب كل  حيث يحدد ،كنه يملك نظرية لتوزيعليملك نظرية للنمو و ن ريكاردو الإ رشومبيتيقول  �

  .اتج النهائي الك األراضي والرأسماليين من النمن العمال وم

 حيث بدأت معدالت المواليد تتناقص ،النظرية المالتسية حول السكان لم تنطبق على الدول المتقدمة �

 حيث وصل نصيب الفرد من الدخل في الدول المتقدمة إلى مستوى أعلى ،مع زيادة مستوى األجور

 فضال عن كونه كان يتزايد بمعدل كبير هذا ما أدى إلى أن أصبحت ،كفافبكثير من مستوى ال

  . غير منطبقة على تحليل النمو في الدول المتقدمة ،النظرية الكالسيكية في النمو

اتسمت آراء الكالسيك بجملة من األخطاء العلمية نتيجة تمسكهم بكل من قانون تناقص الغلة والنظرية  �

 بينما اثبت الواقع أن النمو ،رتب عليها دوران المجتمعات حول حالة التوازن حيث ت،المالتسية للسكان

  .2 الرأسمالي يتم عبر دورات من االنتعاش واالنكماش

  :اركسيةــرية المــالنظ. 2

    I . ريةــرض النظـع 

 ،اهرهر الكمي للظوظ من منطلق نقد أفكار الكالسيك من حيث اهتمامهم بالم∗ ماركس          انطلق

  .3وابتعادهم عن الغوص في أصول التحليل الكيفي 

 والتي اعتبراها الكالسيك أساس العملية ، وسقوط الرأسماليةة أفكاره على انتصار االشتراكيس ماركئبن

 وبالتالي فإن إزالتها ، الرئيسي للتقدم والنمو االقتصاديز ماركس أنها العائق والحاجىحين يري  ف،التنموية

  . أمر أساسي باالشتراكيةواستبدالها 

   أساسيينواستند في تحليله على مبدئين 
                                                           

  .73نفس املرجع السابق ،ص  1

76حممد عبد العزيز عجمية ، حممد علي الليثي، مرجع سابق،ص 
2  
  .فيلسوف اقتصادي اشتراكي أملاين ،  من مؤلفاته األساسيات يف تقد االقتصاد السياسي والرأمسالية) 1883-1818: (كارل ماركس  ∗
  .84ر أمحد ، مرجع سابق ،ص حممد مدحت مصطفي،سهري عبد الظاه 3
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 بالطبيعة وبفضل هذه العالقة يقوم اإلنسانوهي تمثل تلك العالقة التي تربط : ) الديالكتيك( الجدلية   . أ

لفهم الكون الذي يعيش فيه شكل  ومعرفته اإلنسان حيث أن نشاط ، لمنطقهالطبيعة بإخضاع اإلنسان

  . وبالتالي فإن عملية استخالص المعرفة العلمية عملية ديالكتيكية ،قابل للتعديل

 حيث أن ، النابع من الطابع النفسي لإلنساني التحليل الميتافيزيقىتبنوهي عدم  : المادية التاريخية . ب

 وبالتالي فإن معرفة مشاكل النمو ،التاريخ ال يخضع لقوانين الصدفة بل يجب السير وفق قوانين معينة

 بل يجب دراسة طبيعة النظام االقتصادي الذي يأخذ اإلنتاج ،الظاهرية األسبابمن في تحليل ال تك

 .مكانه في ظله 

 و ينص على أن المجتمعات مرت بمراحل ،يقسم ماركس أسلوب اإلنتاج  إلى قوى اإلنتاج وعالقات اإلنتاج

 والتي ، ثم الرأسمالية  وأخيرا االشتراكية ثم العبودية ثم اإلقطاعالمبدئيةمتعاقبة عبر التاريخ وهي الشيوعية 

 ت حيث تصل بالبشرية إلى مجتمع ال صراع فيه وال طبقا، وهكذا تتحقق التنميةةتسود بعد زوال الرأسمالي

  . 1 خاصة لوسائل اإلنتاجةوال ملكي

  : في صور العالقات التالية ييمكن عرض النموذج الماركسو

 في K رأس المالو L العملوحجمQاألرضية  والموارد Tتوى التقنيمسال ىن اإلنتاج اإلجمالي يعتمد علإ

   :الصورة التالية

 

 I والذي يعتمد على مستوى االستثمار،م التكنولوجيدالة اإلنتاج اإلجمالي بصورة أساسية على التقدوتعتمد 

    :  يعطى بالشكل التالييذوال Prاألرباحكما أن مستوى االستثمار يعتمد على معدل 

 

• CV     رأس المال المتغير  

• Cf     رأس المال الثابت   

 في حين أن ، يعتمد على مستوى االستثمارFE تعتمد على مستوى االستثمار كما أن التوظيفwإن األجور

                  Cc=Cc(W) يعتمد على األجور وبمعنى أخر Ccاالستهالك

 ومن خالل العرض ،ت ومتطابقات أخرىوحتى يمكن صياغة النموذج بصورة كاملة فإن هناك متغيرا

   .2السابق تمكننا من معرفة اآللية التي اعتمدها ماركس في نموذجه

                                                           
   .66امساعيل شعباين، مرجع سابق ، ص 1
  .320سامل توفيق النجفي ، مرجع سابق ، ص  2
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 II. سـرية ماركـد نظـنق:  

  . من النقائص والتناقضات ير نظر المنطق االقتصادي على الكثةيحتوى النموذج الماركسي من جه

انت محل نقد للماركسيين  وهذه الفكرة ك،سمالية فكرة نشأة االشتراكية وزوال الرأيستند النموذج إلى ♦

حين نجد أن االتحاد ي  ف، إلى االشتراكية وصوالمن الشيوعيةإنطالق  تمر بمراحل تالمجتمعاوأن 

 وكذلك نجد أن الدول االشتراكية تزول ،السيوفياتي دخل االشتراكية دون المرور من الرأسمالية

  .1وتزداد الدول الرأسمالية تطورا

ماركس بحدوث التطور في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة بينما حدث ذلك التطور في البلدان تنبأ  ♦

 وفي بداية التطور الرأسمالي وما حدث في هذه البلدان من انهيار تجارب االشتراكية يكفي ،المتخلفة

  .لرد فكرة ماركس 

 أن تخلق االشتراكية أيضا  فمن الطبيعي،إذا كان تطور المجتمعات حتميا نتيجة لوجود التناقضات ♦

  .2 وتسقط نظرية ماركس في حتمية التطور نحوى االشتراكية ،نقيضها ليظهر مجتمع جديد

   :∗نموذج شومبيتر.3

  الذي يحاولاعتبره ذلك الشخص  اعتمد شومبيتر في تحليله للنمو االقتصادي على نظرية المنظم ، و       

 األعمال والتي يتردد فيها رجال ،ي ظل ظروف عدم التأكدستثمار فوبقوة من رفع مستوى الدخل واال

معركة االقتصادية ال حيث تتوفر فيه الرغبة في التغلب على األخريين في  ،العاديين عن القيام باالستثمار

ومبيتر في إيجاد منتوج بتحسينات تكنولوجية بتكار حيث يتمثل االبتكار حسب ش وكذا الرغبة في اال،التنافسية

 أن يكون مخترعا أو رأسماليا يقوم بتقديم بالضرورةنظم ليس م حيث أن ال.ومتجددة عبر الزمنحديثة 

  . جديدا في السوق شيء إحداث جوهره هو وإنما ، االستثماريةاألرصدة

 حيث يحصل المنظمون على ، إلى التقليل من دور المدخرين وأصحاب رؤوس األموالشومبيتروذهب 

مين وهذه السياسة التضخمية ظ حيث تقوم هذه البنوك بإقراض المن،قوم باالئتمانموال من البنوك التي تاأل

  .ينتج عنها زيادة االستثمار الحقيقي 

 حيث يكمن النمو في ،أفكار شومبيتر في تحليل النمو االقتصادي من خالل تأكيده على دور المنظموتتلخص 

ن توفر األشخاص الذين تتوفر فيهم سيمات خاصة  ولهذا البد م،ساسيةاألتحليله في التغيرات االقتصادية 

نه كان ، إال أ النتعاش القدرات التنظيميةة ويؤكد أن الرأسمالية هي البيئة المالئمة والصالح،لقيادة هذه العملية

  :يعتقد أن الرأسمالية ستزول في المستقبل وذلك لعدة أسباب 
                                                           

  .69امساعيل شعباين ، مرجع سابق ،ص  1
  .90حممد مدحت مصطفي،سهري عبد الظاهر أمحد ، مرجع سابق ،ص 2
  .م أ ويعترب من االقتصاديني املشهورينولد بالنمسا وتويف يف الو ) : 1950- 1883(جوزيف شومبيتر  ∗
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 ت بعدما كان،اطية المشروعات الكبيرةإن االبتكارات أصبحت نشاط روتينيا يجري داخل بيروقر  �

  .نشاطا شخصيا

 هياكل سياسة  وهذا أضعف،لكيةبيرة فقد تم فصل اإلدارة عن الممن خالل نمو المؤسسات الك  �

  .لكية الخاصة وحرية التعاقدالرأسمالية مثل الم

رتهم  وهذا ما أضعف قد،قيادة الحكوماتألعمال الصناعيين على اإلمساك بتناقص مقدرة رجال ا  �

 .  1على المحافظة على والء العمال مما سيمكن من ظهور االشتراكية

  اإلنتاجاعتمد شومبيتر في نموذجه على دالة 

 

  r ومعدل الفائدةR و األرباح W يعتمد على األجورS أن االدخاردواعتق

 

اتي على التقدم ذر الحيث يعتمد االستثماII  واستثمار مشتق IAاتيذوقسم االستثمار اإلجمالي إلى استثمار 

 ومعدل الفائدة وتراكم رأس األرباح واالستثمار المشتق يعتمد على مستوى ،التقني واكتشاف موارد جديدة

   .المال

حين أن التقدم التقني ي ف Tواكتشاف الموارد الجديدةKيعتمدان على عرض المنظمين E  

 

 

ي تمكنهم وتحفزهم على  االجتماعية التظروفوال األرباحين يعتمد أساسا على معدل المنظمأن عرض  إال

  .أداء عملهم

في ظل و ، بيم عرض وطلب المنتجينالساكننطلق من حالة عدم التوازن و االقتصادي ت النمعمليةإن 

 وتكون  وتتساوي التكاليف الكلية مع اإليراد الكلي،الحدية مساوية للسعرالمنافسة الكاملة تكون التكاليف 

 ومن خالل إحداث تغيرات نوعية عن طريق اإلبداع واالبتكار من خالل عمل ،صفراألرباح مساوية لل

 يؤدي إلى استثمار جديد ينقل االقتصاد من مستوى توازني إلى مستوى توازني ا والذي يحدث تجديد،المنظم

 ويستمر في االنتقال من مستوى إلى مستوى أخر وهذا ما يعمل على إحداث نمو ،جديد بعد فترة زمنية

  .2اقتصادي 

  

  
                                                           

  .97حممد عبد العزيز عجمية، حممد على الليثي، مرجع سابق ،ص  1
  .321سامل توفيق النجفي ، مرجع سابق ، ص 2



  النمو االقتصادي وعالقته بالصادرات  ...................................................................................الفصل الثاني

82 
  

  :النظريــة الكنــزية.4

I .زنــنموذج كي∗∗∗∗: 

 والذي هو ذلك الجزء من الدخل ،اعتبر كينز أن من أهم عوامل النمو االقتصادي الطلب الفعال     

 وحدد من خالل نموذجه العالقة بين زيادة االستثمارات ،الوطني الذي ينفق على االستهالك والتراكم

طلق على هذه العالقة بالمضاعف والذي يقيس أثر االستثمار في الدخل  وأ،ونمو الدخل الوطني

   : وحدد هذه العالقة بالصيغة التالية.الوطني

 
M المضاعف   

MPCالميل الحدي لالستهالك  

MPSالميل الحدي لالدخار   

ين فرق ب، أي مقلوب الل العالقة نجد أن المضاعف هو عبارة عن مقلوب الميل الحدي لالدخارالمن خو

   :ميل الحدي لالستهالك حيث أنوالواحد الصحيح 

 

 

طني يتكون من مجموع و انطالقا من كون الدخل ال، النمو االقتصاديآليةومن خالل هذا النموذج يحدد كينز 

ا ما ينتج عنه زيادة الكتلة هذ ، النمو يتحول إلى دخول فردية أيضاء وأن االستثمار من جرا،دخول فردية

 حيث يتم ادخار الجزء ،دخل الوطني تفوق مقدار االستثمارات التي انطلقت منها عملية النموالنقدية في ال

   .من الدخل وال يسهم في زيادة الدخل الوطنياألخر 

 والذي يتحدد بقيمة الميل ، بمقدار االستثمارات الموظفة مضروبا بالمضاعفإن الدخل النقدي سوف يزداد

 ويحدد كينز شروط لتحقق هذه اآللية وهي في ،فع زادت قيمة المضاعفالحدي لالستهالك والذي كلما ارت

 وبوجود سعر فائدة يشجع على ،حالة اقتصاد يتوفر فيه طاقات إنتاجية غير مستغلة وقوة عاملة غير موظفة

بالمعامل  فرق عجز مقارنة هحقق من خالل الفائدة المشجع ذلك السعر الذي يت ويقصد بالسعر،االستثمار

  .1أي أن هذا األخير يفوق سعر الفائدة  ∗ الماللرأس الحدي

                                                           
لنظرية العامة للعمل اقتصادي اجنليزي يعترب من االقتصاديني ذوى ميزة فريدة من نوعها ، له عدة مؤلفات من بينها ا) 1946-1883: (جون مينارد كيرت ∗

   .1936والفائدة والنقود
 )سنة(املعدل احلدي لرأس املال هو العالقة بني الزيادة يف رأس املال الوطين والزيادة يف اإلنتاج الوطين خالل فترة زمنية حمددة  ∗
 . 322سامل توفيق النجفي ، مرجع سابق ، ص 1
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 II. دومار– ∗∗∗∗نموذج هارود: 

 بنموذج ، في التنمية مند أكثر من ربع قرن وأعقبه دومار بعد حوالي ثماني سنواتآراءهنشر هارود       

  :ين أساسيين  أن الدخل الوطني يتأثر بمتغيرادد وحهلنمو مماثل لنموذج

  .من الدخل الوطني) تثماراالس( ار نسبة االدخ �

  .1 االستثمارإنتاجيةزيادة رأس المال أو ني المترتبة عن طفي الناتج الو) الزيادة ( التغير  �

 التوفير أن هذا النموذج الذي يعتبر ،ين الجددز الكنجنماذأشهر من  دومار للنمو -يعتبر نموذج هارود 

  . لمال أساس عملية النمو االقتصاديورأس ا

  :يفيما يل مجموعة من االشتراطات يمكن حصرها إطارل منهما نموذجه في ولقد وضع ك

  .ل الدولة في النشاط االقتصاديختوجد تجارة خارجية مع عدم تد االقتصاد مغلق وال �

  . االستثماري لإلنفاق الكاملة اإلنتاجية والكفاءة ،تحقيق العمالة الكاملة عند مستوى توازن الدخل �

  .دخار وتساويه مع الميل الحدي لالستثمار ثبات الميل المتوسط لال �

ومعامل رأس المال ونسبة رأس المال والعمل من ،ثبات كل من المستوى العام لألسعار وسعر الفائدة  �

   .اإلنتاجيةالمدخالت 

  .، أي افتراض عمر النهائي لها للسلع الرأسماليةإهالكيوجد  هناك نمط واحد لإلنتاج السلعة وال �

 أي بعد خصم قيم االستثمارات مع ،ار واالدخار و الدخل تستخدم بقيمتها الصافيةإن كل من االستثم �

  .افتراض قيم االندثارات واالستبدال متساوية 

  نموذج هارود   : أوال  �

 واعتقد أن ،اهتم هارود بكيفية تحقيق نمو مستمر في اقتصاد حركي من الصعب تحقيق ذلك فيه            

 على ظ وإذ ما تم وتحقق ذلك النمو فإنه ال يمكنه الحفا،بصدفة الإيمكنه تحقيق نمو االقتصاد الرأسمالي ال 

  . حدوث ركود  إلى وهذا ما قد يؤدي،قراره لمدى طويلتاس

  : السابقة وضع هارود مجموعة من االفتراضات فتراضاتااللى  إباإلضافة

  .عند التوازناالدخار الصافي يمثل نسبة من الدخل وهو يعادل االستثمار الفعلي  �

   .فترة الماضيةالبمعدل الزيادة في الناتج خالل تأثر تنسبة الدخل المستثمرة  �

 المدخرات دالة لدخل والطلب على المدخرات دالة لمعدل الزيادة في الدخل وأن الطلب يساوي �

    .العرض
                                                           

ويعتمد يف أفكاره على النظرية العامة   an essay on dynamique theory    مؤلفاته اقتصادي اجنليزي من) 1978-1900(  هارود روي فوير ∗

  .للعمل لكيرت
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مو المضمون ، معدل النمو الفعلي ،معدل الن( يبرز نموذج هارود من خالل ثالث تصورات لمعدل النمو 

  .ثم يقوم بدراسة العالقة بين الثالثة ) معدل النمو الطبيعي 

  :معدل النمو الفعلي. أ 

/ رأس المال (  من االدخار ونسبة  والذي يتحدد استنادا إلى نسبة كلويقصد به معدل النمو الجاري      

   :و المعادلة األساسية له هي ) الناتج

 …………………(1)                                                                 

  G معدل النمو الفعلي للناتج خالل فترة زمنية محددة وتعادل   . 

Y الناتج الصافي( الدخل(.   

   . التغير في الدخل خالل فترة زمنية محددة 

Iحجم االستثمارات المنفذة .  

sط لالدخار ويعادل  الميل المتوس.   

S االدخار المحلىحجم .   

C  وحدة تغير حدثت فعال في قيمة الناتج الصافي  حجم رأس المال الالزم لكلوهو( معامل رأس المال(  

  :معدل النمو المضمون .بـ 

والذي يتحقق  ،ه وهو معدل النمو الذي تستخدم فيه كامل مخزون رأس الماليفلنمو المرغوب ويعرف با     

 اإلجماليإال انه يفترض بقاء الطلب .مة لضمان معدل النمو المرغوب فيهمن خالل توفير االستثمارات الالز

 القرارات التي تحافظ على نفس معدل  التخاذ مما يدفع بهم، لكي يتمكن المنتجون من يبيع منتجاتهمامرتفع

  : له هياألساسيةالنمو والمعادلة 

………………………(2)                                            

Gw  معدل النمو المضمون خالل فترة زمنية محددة ويعادل.  

Crمعامل رأس المال الذي يمكن من تحقيق معدل النمو المضمون .   

 s الميل المتوسط لالدخار ويعادل   .  

ا في م حيث في حالة تساويهم يتحقق النمو المتوازن أ،ي والنمو المضمونوهناك عالقة تجمع بين النمو الفعل

  :حالة االختالف فيكون لدينا

   .تضخمالنمو الفعلي أكبر من النمو المضمون هذا يعني أن المجتمع يعني من حالة  �

   .النمو الفعلي أقل من النمو المضمون هذا يعني أن المجتمع يعاني من حالة كساد �
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G 

Gw 

Gn 

G 

G 

  . و الفعلي عن معدل النمو المضمون يعتقد أنه في ظل أفضل الظروف البد أن يختلف معدل النمهارودإال أن 

  :الطبيعيمعدل النمو . جـ

 في ظل التطورات الفنية وحجم السكان والتراكم الرأسمالي ،وهو أقصى معدل نمو يمكن تحقيقه       

  :املة ، والمعادلة األساسية له هي عمالة ك وجود حالةبافتراض  و،ودرجة التفضيل بين العمل ووقت الفراغ

 

 معدل النمو أن حيث ،ومن خالل المعادلة تبرز لنا أهمية الميل المتوسط والحدي لالدخار في النموذج

  . أو ال يساوي معدل النمو المرغوبالطبيعي قد يساوي

   Gn .Gw. G:العالقة بين . د

   :من خالل الشكليين التاليينيمكن دراسة العالقة بين معدالت النمو الثالثة  

    العالقة بين معدالت النمو عند هارود) : 06(الشكل رقم                  

           معدل النمو           Gn                                  معدل النمو                                    

   

               

    

                                        

      الزمن                                                                   الزمن 

 Gn GW الثانيةةــــــ حال                                    GW Gn > األولى ةــــــ حال 

  134حممد مدحت مصطفي،سهري عبد الظاهر أمحد ، مرجع سابق ،ص :المصدر

  
 معدل النمو المضمون أكبر من معدل النمو  الحالة األولى في أنه نالحظ -06 -من خالل الشكل رقم

 حيث سيكون معدل النمو المضمون أكبر من ، وهذا ما يترتب عليه ظهور حالة انكماش متتالي،الطبيعي

C فإن     ومنه فإنه عندما يكون ،معدل النمو الفعلي Cr   ي سيكون هناك فائض في وبتال

 ، مما يؤدي إلى خفض الطلب على االستثمارات الجديدة ويؤدي باالقتصاد إلى حالة كساد،السلع الرأسمالية

 .ء من المدخرات نحوى طلب المنتجاتومنه البد من البحث عن كيفية تحويل جز

ظهور تضخم  مما يعني ،ون معدل النمو الطبيعي أكبر من معدل النمو المضمأن نالحظ في الحالة الثانية

  فإن حيث أنه عندما يكون،متتالي حيث يكون معدل النمو المضمون أقل من معدل النمو الفعلي

Gw 
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 C Cr   مما يؤدي إلى أن تكون االستثمارات المطلوبة أكبر من ،ومنه سيكون الطلب أكبر من العرض 

تضخم ومنه البد من البحث عن كيفية زيادة حجم المدخرات  باالقتصاد إلى حالة ي ويؤد، الفعليةتاالستثمارا

   .الموجهة لالستثمار

   :نموذج دومار: ثانيا  �

 كتب دومار مجموعة من المقاالت حول فكرة تحديد معدل نمو الدخل الوطني يحافظ على مستوى         

 ولقد حاول ،1957عام مقاالت في نظرية النمو االقتصادي  وقد جمعت ونشرت في كتاب بعنوان ،العمالة

 مع الزيادة في الطاقة ساوىتتتحديد حجم االستثمارات المطلوبة التي يمكن أن تجعل الزيادة في الدخل 

 اإلجمالي عالقة بين الطلب إيجاد هو وكان الحل المستخدم . يتحقق التشغيل الكامل، وبالتالياإلنتاجية

  . من خالل االستثمارات اإلجماليوالعرض 

  : إلى الفتراضات العامة النموذج افترض دومار أن وباإلضافة

خصم  أي بعد ،جميع مفاهيم الدخل واالستثمارات واالدخار المستخدمة في النموذج تمثل قيم صافية �

  .االستقطاعات الخاصة بكل منهم

  . باستمرارهاإيحاءمنية مما يعطي ز وبدون فواصل الحضيجميع القرارات االقتصادية تتم  �

  .لعام لألسعار خالل فترة التحليلاثبات مستوى  �

) زيادة االستثمارات ( ويتمثل نموذج دومار من خالل فكرة التوازن بين الزيادة المحققة في جانب العرض 

  : التالي و وذلك على النح،)زيادة في الدخل ( والزيادة المحققة في جانب الطلب 

 جانب العرض  .1

  سوف  Iوالمعبر عنها بمعدل االستثمارات وية المحققة السناإلنتاجيةافترض دومار أن قيمة الطاقة 

 إال أن.   I=S ومنه فإن S تتساوى مع نسبة الزيادة في الدخل الحقيقي الناتجة عن زيادة رأس المال 

كون أقل ت اإلنتاجية وعليه فإن الزيادة الحقيقية في الطاقة ،هناك نفقات استثمارية تمت في الماضي

 ويرمز  الكامنةاالجتماعية يطلق عليه دومار بالطاقة فرقوهذا ال، دخل الحقيقيمن نسبة الزيادة في ال

حيث .امنة لكل وحدة من النقد المستثمر الكاإلنتاجية والتي تمثل أيضا الزيادة في الطاقة ، لها برمز

  وتمثل جانب العرض في،إجمالي صافي الزيادة في الناتج التي يستطيع المجتمع تحقيقها I آن

  .1موذجالن
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 جانب الطلب .2

 البد وأن ينمو االستثمار ، على حالة مستمرة من العمالة الكاملةوللمحافظةومن خالل ذلك يالحظ أنه 

 المتوسطة اإلنتاجية يساوي حاصل ضرب الميل الحدي االدخار في ،والدخل بمعدل سنوي ثابت

   .لالستثمار

ا كان االستثمار ذ حيث إ،لنظام الرأسماليويوضح النموذج مدى عدم استقرار النمو االقتصادي في ا

 فسوف يكون هناك عجز نسبي في المعدات ،اإلنتاجيةيحدث زيادة أكبر في الدخل عنها في الطاقة 

ا كانت ذ ومن ناحية أخرى إ. الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الدخل، مما يدفع بتزايد االستثماراإلنتاجية

 فسوف يحدث ذلك قوى تعمل في االتجاه ،قة اإلنتاجيةاطالزيادة في الدخل أقل من الزيادة في ال

  .1دومار–سمي النموذج بنموذج هارود لك ذ هارود وليه وهذا ما توصل إل،المعاكس للنمو

 إال أنه نرصد بعض ،وبعد استعراض كل من نموذجي هارود و دومار وتبن مدى التشابه بينهما

  :الفروق التي يمكن أبرازها في النقاط التالية

 ، أما يها من خالل االستثمار الجديد وهيب الزيادة في اإلنتاج المتحصل علهتم دومار بحساا •

   .إضافية وحدة إلنتاج بعدد وحدات االستثمار الجديد الالزمة هتم01.1إفهارود 

يستند هارود إلى التصرف السلوكي للمنتجين بين ارتفاع الطلب على الناتج الجاري وتراكم رأس  •

  .ومار يستند إلى العالقة الفنية بين تراكم رأس المال ونمو الطاقة الكامنة لإلنتاج أما د،المال

  يستند هارود إلى فكرة المعجل أما دومار فيستند إلى فكرة المضاعف  •

   :دومار–د نموذج هارود ـنق �

امل من العو ويفترض ثبات مجموعة ،الواقعوعة من االفتراضات بعيدة جدا عن إن النموذج يقوم على مجم

  :من الصعب تصور ثباتها

o  الميل االدخار افتراض ثبات)s، عند هارود α هذا االفتراض قد يصح في المدى ،) عند دومار 

 .القصير لكنه غير صحيح في المدى المتوسط والطويل 

o  ثبات العالقة بين رأس المال والناتج)Cr  ، واقعي  وهذا افتراض غير ،) عند دومارعند هارود

 .لمتوسط والقصيرعلى المدى ا

o بلدوين افتراض ثبات المستوى العام لألسعار وهذا من أهم االنتقادات التي وجهها كل من ماير و. 

 . ليكون االقتصاد أكثر قوة األسعار البد من معدالت تغير في هالذين يعتقدون أن
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o تغيرات المؤثر سيما أن سعر الفائدة هو من أهم المو ،افتراض ثبات أسعار الفائدة أيضا غير واقعي

 .على حجم االقتراض بغرض االستثمار

  :لبلدان المتخلفة وذلك لعدة أسبابيمكن تطبيقه على ا ومن ناحية أخرى فإن النموذج ال

o المشكلة في الدول أن إال ،ب معدالت النمو االقتصاديذبذالنموذج مبني على دراسة أسباب ت 

 .ي بعض الدولاالقتصادي وانعدامه فالنامية هي ضعف معدل النمو 

o صعوبة تقدير معامل رأس المال في الدول المتخلفة. 

o بل ال يمكن تحقيق دفعة للنمو ،مدى تدخل الحكومة في النشاط االقتصادي في الدول المتخلفة 

 .ي حين يفترض النموذج انعدامهابدون مساعدات الحكومة ف

o مقبول بالنسبة للدول ا غير ذ وه،افتراض ثبات مجموعة من العوامل األساسية في النموذج

 . تغير العوامل والهياكل المؤسسية والتي تتميز بسرعة معدل،النامية

o والتي تعتمد ،افتراض اقتصاد مغلق وعدم وجود تجارة خارجية هذا ال ينطبق على الدول النامية 

  .ستيراد االحتياجات االستهالكية واالستثماريةاأساسا على تصدير المواد الخام و

ها ذج وأكثرا سنة من أهم النم50رور دومار وبعد م-ه االنتقادات والتحفظات يبقي نموذج هارودلكن رغم هذ

 دل ومدى تأثرها على مع، كما أنه هام للغاية عند توضيح العالقة بين الدخل واالستثمار واالدخار،استخداما

  .النمو

 :مراحل النمو لروستونظرية .5

 I.عرض النظرية  

 من المراحل أو ةشكل سلسل يأخذروستو تشير إلى أن االنتقال من التخلف إلى التنمية إن نظرية             

مراحل ( حيث حدد في كتابه ، التي يجب أن تمر بها كل دولة ترغب في تحقيق نمو اقتصادي،الخطوات

  :1 خمس مراحل للنمو االقتصادي وهي )1960القتصادي النمو ا

    متاحلا لإلنتاج نسبيا ا أقصى منخفضاهذه المرحلة يسود المجتمع حد في :مرحلة المجتمع التقليدي .أ     

 مالقي ونظام ،ا ومرتب وهذا يعود للطبيعة المتخلفة للتكنولوجيا السائدة ويكون الهيكل االجتماعي متسلسال،للفرد

  .مكيفة نحو الحتمية في اآلجل الطويل

 .ةقتصاديال اغيروة من التغيرات االقتصادية هر جملظفي هده المرحلة ت :نطالقلالمرحلة التمهيد . بـ

 وانخفاض ، والرغبة في االستثمار وتحمل مخاطر االبتكاراتاإلفراد االدخاري لدى الوعيتؤدي إلى انتشار 

   باإلضافة إلى خلق ،معدل النمو السكاني وزيادة معدل تكوين الرأسمالي واستغالل فرص االبتكارات القائمة

                                                           
124ص ،ميشال تودوار مرجع سابق  
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 حيث تحدث زيادة في ، الكبيراإلنتاج وتدريب العمال على اإلنتاجؤدي إلى زيادة ابتكارات جديدة مما ي

لضخمة في أشكال الرأس  ويبرز في هذه المرحلة االستثمارات ا، الصناعياإلنتاج الزراعي تمول اإلنتاج

  .الخ ...تماعي مثل سبل المواصالتالمال االج

ى العوامل المثبطة ل حيث يتم التغلب ع،ية النموبر المرحلة الحاسمة في عملتعت: مرحلة االنطالق.جـ

النمو في هذه المرحلة أمرا حتميا للمجتمع ، وتصبح عملية للنمو مما يسمح بحدوث نمو اقتصادي مستمر

  :وتشمل هذه المرحلة التغيرات التالية 

   .%10 من الدخل الوطني إلى أكثر من %5 ارتفع معدل االستثمار من  . أ

  .و بمعدالت مرتفعة مجديدة تنظهور صناعات . بـ

  .   يعملون من أجل نمو اقتصادي مستمر، سياسيين واجتماعيننبروز إطارات و منضمي. جـ 

 إلى  ،و بعدها ينتقلعلى تجارب دولية أن عملية النمو تدوم ولفترة عقديين أو ثالثء ويحدد روستو وبنا

  .مرحلة النضوج 

 تنتشر خاللها التكنولوجيا ، سنة40لمرحلة تدوم حوالي ويحدد روستو أن هذه ا : مرحلة النضوج .د

 . التي أدت إلى االنطالق ودفعته إلى كل القطاعات الرئيسية في االقتصاد الوطني،وتسود القطاعات الرائدة

 جنتاإ من والتنظيمية في هذه المرحلة ومن خالل امتالكه القدرات التكنولوجية ه يمكن لالقتصاد الوطنيومن

   .إنتاجهغب في أي شيء ير

ات  هذه المرحلة تصبح القطاعات الرائدة تنتج السلع والخدمفي: مرحلة االستهالك المرتفع والوفير. ه

ع الكمالية على أساس  وتصل الدخول إلى مستويات تجعل من المستهلك يفكر في السل،االستهالكية المعمرة

   .لألفراد االجتماعي واألمناالجتماعية وكذا توجه موارد متزايدة نحو دعم الرفاهية  .أنها أساسية

إن هذه المراحل ليست فقط مراحل وصفية وليس فقط تعميم لبعض المالحظات الواقعية عن تتابع عملية 

 نظرية عن األخيرون في  فهذه المراحل تكا ومستمرا داخلياطق فهي تحمل من، الحديثةالمجتمعاتالتنمية في 

وستو في مقدمة كتابه مراحل  رذكر كما .ة عن التاريخ الحديث بأكمله وبشكل عام نظري،النمو االقتصادي

   .1»هذا الكتاب يقدم لطريقة المؤرخ االقتصادية في تعميم تيار التاريخ الحديث«و االقتصادي النم

 II.تقيم ونقد نظرية المراحل النمو:  

 أن ، إالالذكرابقة  النمو السا على صحة سالسل مراحل تجارب تاريخية للتدليل بهإيجادإن من السهل     

  :روستو تعرض لمجموعة من االنتقادات 

                                                           
 

160-157 حممد عبد العزيز عجمية ، حممد علي اليثي ، مرجع سابق ،ص 
1  
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 لتعليمات واسعة لتجربة تاريخية منه إلى التحليل االنطباعيإن تحاليل روستو أقرب إلى التفسير  �

 حيث أنه فرق بين مرحلتي االنطالق والتمهيد لالنطالق وفصل بين تطور الزراعي ،العلمي الدقيق

 . مكانها بصورة عامة في نفس الوقتتأخذ األنشطة هذه  أنال إ،والصناعي

 حيث أنه ،إن تقسيم روستو تحكمي وقد يكون مضلال في حالة وضع سياسات اقتصادية على أساسه �

 ال بد وأن يسبقه تطور زراعي وزيادة رأس المال ،قيام الدولة بإنماء صناعي كبيرأنه لينص على 

  .ي التنمية توضح ضرورة توسيع القطاعين في نفس الوقت غير أن التجارب الدولية ف.االجتماعي

 أو خلق ،ن يكون نموه إال مجرد إقامة بعض الصناعات البراقة االقتصاد المتبع لتقسيم روستو لإن �

 . 1فائض زراعي يختفي سريعا نتيجة تزيد السكان

  :التقليديون الجددنظرية . 6

I .1956 ∗∗∗∗نموذج سولو سوان:  

  :عرض النموذج.أ

        نشر سولو محاولته في بناء نموذج للنمو االقتصادي على المدى الطويل في بحثه بعنوان              

ووضع مجموعة من االفتراضات يقوم عليها )  1956مساهمة في نظرية النمو االقتصادي عام (

  : 2النموذج

 .ج منتج واحدقطاع واحد ويقوم بإنتااالقتصاد يتكون من  •

 .االقتصاد مغلق وتسوده المنافسة التامة وال وجود ألثر التجارة الخارجية  •

 . ثبات المستوى العام لألسعار خالل فترة الخطة  •

 . ومستوى االستثماريوجد عالقة بين مستوى االدخار ال •

 .األسعار النسبية للمدخالت والسلع هي التي تحدد العرض والطلب  •

 . رأس المال شغيل كامل للعاملة ومخزونهناك ت •

 .بحيث يكون هناك ثبات عوائد السعة متجانسة من الدرجة األولى اإلنتاجدالة  •

                                                           
163حممد عبد العزيز عجمية ، مرجع سابق ص 

1  
 جائزة نوبل متخصص يف ميدان الشغل وسياسات النمو ، متحصل على عدة جوائز من بينها) نيورك(اقتصادي أمريكي ولد ب بروكلني : سولو روبريت ∗

  .1987لالقتصاد 
2Ali raad , what escplains the Algerian economic growth records a gross-country approach over the period 1970 -2000 , 
thèse de doctorat en science économique  ,university Alger, 2005, p23. 



  النمو االقتصادي وعالقته بالصادرات  ...................................................................................الفصل الثاني

91 
  

نتاج هما العمل ورأس  وباستخدام عنصري إا واحدا مركبامنتجانطلق سولو في بناء نموذجه من أن هناك 

ل يراض ثبات الم مع افت، مع الناتج اإلجمالي لنفس الفترةt ومن هذا فإنه يتساوي الدخل للفترة ،المال

  : حيث يمكن وضع النموذج التالي،nالمتوسط لالدخار وكذا ثبات معدل النمو العمل 

   : بالعالقة التالية *Kويعطي االستثمار الصافي  kt  بالرمزtيرمز لمخزون رأس المال في فترة 

 

   :وتكون المعادلة األساسية للنموذج

 

  : بشكل التالياإلنتاجلة انه تكون دممال و باستخدام عنصري العمل ورأس الاإلنتاجيتم 

 

   :نجد أن) 2(في المعادلة ) 3(وبتعويض المعادلة 

 

  . t وكالهما دالة للزمن k Lوهي معادلة تفاضلية في متغيرين هما 

  : تكون معادلة العمل من الشكلn أن نمو السكان متغير خارجي ويتزايد بمعدل ثابت روباعتبا

 

  نجد ) 4(المعادلة  في Ltوبتعويض قيمة 

 

 اإلنتاج يمكن حساب قيمة   ktو Ltوبحل هذه المعادلة يمكن تحديد حجم مخزون رأس المال ومع توفر قيم 

  .عبر الزمن

   على عائد العمل وعائد رأس المال حيث اإلنتاج نحصلة لتفاضل الجزئي لداوب

  )األجر(عائد العمل

………………………(7) 

  )ألرباحا(عائد رأس المال 

 

 حدوث نمو اقتصادي من نموذجه انطالقا من أن مخزون رأس المال األولى معطى من آليةويفسر سولو 

 ويتحقق التشغيل الكامل لكل من رأس المال والعمل .)5( وعرض العمل معطى من المعادلة ،خارج النموذج
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اإلنتاج عبر الزمن أي معدل اإلنتاج  فإنه يمكن تحديد مسار ،انطالقا من العوائد الحقيقية لعناصر اإلنتاج

   .)2( باستخدام المعادلة الجاري

 وبإضافة هذا التراكم ،يتحدد التراكم الصافي لرأس المال انطالقا من ميل االدخار خالل الفترة الجارية

 .ترة التالية وهكذا تستمر العملية يتحدد رأس المال المتاح للف،الصافي إلى الرصيد المتراكم سابقا

  : حيث rز لها بالرمز متحيد نمط النمو الممكن يضيف سولو إلى النموذج نسبة رأس المال إلى العمل ويرول

 

   :تكون لدينا معادلة رأس المال من الشكل التالي) 5(وانطالقا من المعادلة 

 

  :نجد مايلي) 6(وبمفاضلة هذه المعادلة وتعويضها في المعادلة 

 

   :لتحقيق النمط الممكن للنمو حسب نموذج سولو حيثوتكون هي المعادلة األساسية 

 r تمثل نسبة رأس المال إلى العمل   

r*   تفاضل(معدل رأس المال إلى العمل rبالنسبة لزمن r=dr/dt (   

n  المعدل النسبي لتغير في قوة العمل n=L* / L 

Sالميل المتوسط لالدخار   

nrقوة العمل المستخدمة فعال   

 وعمالة قدرها وحدة واحدة rناتج اإلجمالي عند فيم متزايدة من مخزون رأس المال  ال 

  .)بر عن رأس المال المستخدم فعال يع(من العمل 

  : سولو سوان وذجـادات نمـانتق.بـ 

  :   تعرض نموذج سولو لعديد من االنتقادات والتي من أهمها مايلي 

 بين اإلحاللير نسبة ث وتركيزه على مدى تأ،وستثمار على النموذج مدى تأثير االأهمل النم •

 .رأس المال والعمل 

 . أهميته الكبيرة رغم خارج النموذجهإبقاؤإهمال مدى تأثير التقدم التكنولوجي و •

 .افتراض النموذج تماثل السلع افتراض غير واقعي خاصة في السلع الرأسمالية  •
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بعاد تأثير التجارة الخارجية افتراض غير افتراض االقتصاد مغلق وسيادة المنافسة الكاملة واست •

   .1واقعي وخاصة في الدول المتخلفة

. IIدـوذج ميـنم: 

   : عرض النموذج  . أ

 وفقا لفرضيات ، محاولته لتوضيح مدى إمكانية تحقيق النمو المتوازن1961نشر جوها ميد عام    

               .)لنمو االقتصاديلية النظرية النيوكالسيك( في كتابه بعنوان ،النظام االقتصادي الكالسيكي

 :نموذجه على مجموعة من االفتراضاتقد بناء و

 .األسواقاالقتصاد مغلق وتسوده المنافسة الكاملة في  �

  .ثبات عوائد السعة �

 . محلياإنتاجهاكل من السلع الرأسمالية واالستهالكية يتم  �

 .هها مع افتراض تشابوآلالتالشكل الوحيد لرأس المال هي المعدات  �

 .ثبات أسعار السلع االستهالكية �

 .هناك استخدام كامل لألرض والعمل �

 .االستهالكية بعضها البعض كامل بين السلع الرأسمالية بعضها البعض وبين السلع إحالل إمكانية �

 .لآلالت السنوية اإلهالكثبات نسبة  �

ض ثبات كل من معدل النمو فتر ا حيث،لقد حدد ميد العناصر األساسية المحددة للنمو االقتصادي عبر الزمن

 الحدية لرأس اإلنتاجيةسلوك كل من  فإن معدل النمو يتحدد أساسا وفق ،كان ومعدل النمو التكنولوجيالس

  .ناتج الحدي لقوة العمل عبر الزمنالمال وحجم االدخار وال

إلى ارتفاع نصيب عند ثبات كل من معدل نمو السكان والنمو التكنولوجي مع زيادة المدخرات فسوف يؤدي 

 رأس إحالل ة الحدية لرأس المال هذا ما يمكن تجنبه في حالاإلنتاجيةتالي تنخفض ل وبا،الفرد من رأس المال

 ومن ذلك يمكن القول من أن بثبات معدل نمو السكان فإن معدل ،المال محل كل من العمل والموارد الطبيعية

 وتكون المعادلة من ،س المال ومعدل التقدم التكنولوجينمو الدخل الفردي سوف يعتمد على معدل تراكم رأ

                                :ل ـــــالشك

Y ي                   الناتج الصافي أو الدخل الوطن  Tالزمن المؤثر على التقدم التكنولوجي   

K رأس المال ل المخزون الفعلي                       N والموارد الطبيعية   األرض  

L                                              قوة العمل   

                                                           
   .193مرجع سابق ،صحممد مدحت مصطفي،سهري عبد الظاهر أمحد ، 1
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  ثبات القدر المتاح من األرض والموارد الطبيعية  تكون المعادلة كالتالي ضوبافترا

 

  . بالزيادة ويستبعد التغير بالنقص تعبر دائما عن التغير  ∆

V لرأس المال الحدي الناتج .  

Wي لقوة العمل الناتج الحد.  

  .T حجم اإلنتاج نتيجة تغير المستوى التكنولوجي    

   : على النحو المبين في المعادلة التاليةالسنويومن خالل المعادلة السابقة يكون المعدل النسبي لنمو الناتج 

 

 .معدل النمو النسبي للناتج           

  .دل النمو النسبي لمخزون رأس المال مع         

  . معدل النمو النسبي لقوة العمل         

   .ي التقدم التكنولوجي خالل السنة معدل النمو النسب        

  .Uل ويرمز له بالرمز اسبي لرأس الم الناتج الحدي الن         

 .  Q  لحدي النسبي للعمل ويرمز له بالرمزالناتج ا  

   :وذج ميد من الشكلماسية لنسومنه تكون المعادلة األ

…………………….(1) 

   و وهي معدل النم، هو محصلة لثالث معدالت مرجحة للنموyوحسب هذه المعادلة فإن معدل نمو الناتج

 الحدي لقوة بالناتج مرجحLالسكان ومعدل نمو ، U مرجح بالناتج الحدي لرأس المالkمخزون رأس المال 

   .r1 النمو التكنولوجيومعدلQالعمل 

 فإن معادلة ميد األساسية والخاصة بمعدل نمو  ،وبمأن معدل النمو الحقيقي يقاس بمعدل نمو الدخل الفردي

   :الدخل الفردي من الشكل

 

  :تين أن معدل الدخل الفردي يزداد بطريقظومن خالل المعادلة نالح

                                                           
  .199حممد مدحت مصطفي،سهري عبد الظاهر أمحد ، مرجع سابق ،ص 1
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  .Uجه الحدي النسبي ئات مرجح بنkزيادة المعدل الحقيقي لنمو رأس المال  �

 .زيادة التقدم التكنولوجي �

   :النظريات الحديثة للنمو. 7

ركز في تفسير النمو على تراكم ت و،اتنيوتسمي أيضا نظريات النمو الداخلي وبرزت في منتصف الثماني

 Lucas ورأس المال البشري حسب  R.Barro حسب  وكذا المنشآت العموميةRomerالمعارف حسب 

  .1وكذلك نفقات البحث والتطوير

I.  نموذج (نموذج النمو الداخلي لقطاع واحدAk : (  

 على النمو على ، وذلك من أجل الحفاظيميز هذا النموذج هو انعدام صفة تناقص غلة الحجم   أهم ما

   :المدى الطويل وتعطي المعادلة األساسية له

Y=AK 

K=SY 

Y اإلنتاج   

K رأس المال  

A2 معامل ثابت وموجب ويعبر عن المستوى التكنولوجي.   

Y=AKإن اإلنتاج الفردي يمثل عن طريق رأس المال الفردي بـ   المتوسطة اإلنتاجية ومنه فإن 

ة ومساوية لـ توالحدية لرأس المال ثاب A     ومنه يكون لدينا 

 

     ومن خالل معادلة سولو حيث

      نجد) 2(في ) 1(وبتعويض 

  :انطالقا من أن

g=AK                                        و      C=(1-s)y  

 ومما سبق يتضح أن االقتصاد ذو نموذج ،gk والستهالك الفردي هي مساوية لـ جااإلنتفإن معدل نمو 

Akإلى أن باإلضافة هذا ،قل عن التقدم التقنيت ومس يمكن أن يمكن أن يكون له معدل نمو فردي موجب   

 ستوى النمو الذاتي يحدد معدل م، وعليه فإن معدل النمو مرتبط بمعدل االدخار ومعدل نمو السكان

                                                           
1 Dominique guellec pierre ralle , les nouvelles théorie de la croissance , 5eme Ed , la découvert , paris ,2003, p 23 

             2 Ahmed zaken, thèse de doctorat en science économique, d »pense publique productive et croissance a long 
terme et politique économique ( Essai d’analyse économétrique le cas de l’Algérie),université d’Alger, 2003, p 54. 
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   1 يستعمل كوسيلة مساعدة في السياسة االقتصاديةاألخيراالدخار وهذا 

 . II  1988 نموذج وازي لوكاس(نموذج النمو الداخلي دو القطاعين (  

  : بالشكل التالياإلنتاجمن فراضية أن تكون دوال  ينطلق هدا النموذج

Y=C+K+ K=A(vK)� –(uH)1-α  

                                                   H+δH= B(1+u)H                                    

 gc لحصول على معدل نمو اظيم الديناميكي يمكن وباالستعانة بالتعX=C/K   و W=K/Hوبوضع 

   .uلـ   guلالستهالك ومعدل نمو 

 

Bu-X 

كل المتغيرات وفي الحالة النظامية فإن  X,W,U لها قيم ثابتة ومعدل نمو مشترك لكل منها     Y ,C,K,H      

 

  2: التالية  u والرأس المال البشري موزع بين القطاعين بقيمة

 

   التـصديـر:الثـاني المبـحث

   تعريف التصدير وأهدافه :األول  المطلب 

  .تصدير ، وسنورد بعض هذه التعاريف قبل استخالص تعريف شامل التعددت التعاريف المرتبطة ب         

  .3التصدير هو قيام الدولة ببيع سلع وخدمات تنتج محليا إلى دول العالم الخارجي : I التعريف 

  .4لدول األخرى لصدير هو عملية بيع السلع والخدمات  الت :IIالتعريف 

 للحصول على أكبر قدر ممكن ،التصدير هو بيع أقصى ما يمكن من اإلنتاج الوطني للخارج: III التعريف 

  .5من رؤوس األموال األجنبية 

                                                           
  1 .49 صواليلي صدر الدين، مرجع سابق  ص 

  . 55 صواليلي صدر الدين ، مرجع السابق ، ص  2
  . 222 ، ص عمان مجال عبد الناصر ، املعجم االقتصادي ، دار أسامة ، 3

4 Paulet (jean –pierre) , dictionnaire d’économie ,eyrolles, paris,1992, p91 
5 Locasse(j) et munger(k), économie globale, édition études vivantes 2eme , paris, p355 . 
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مكن تعريفه  التصدير هو عملية نقل وبيع المنتجات الوطنية خارج حدود القطر الوطني ، كما ي:IV التعريف 

على أنه التدفقات العينية والنقدية العابرة للحدود ،بحيث يتم نقلها من المقيمين في الدولة تجاه المقيمين في 

  .1دولة أخرى 

  : ومن خالل ما سبق يمكن استنتاج التعريف التالي 

ماتية ومالية هو يبع المنتجات الوطنية بمختلف أنواعها من سلعية و خدماتية و  معلو :تعريف التصدير 

 من ، إلى دول وأسواق عالمية ودولية أخرى بغرض تحقيق أهداف الصادرات،وثقافية وسياحية وبشرية

ت أخرى أرباح وعملة أجنبية وتوسيع النمو االقتصادي وانتشار فرص العمل والتعرف على ثقافا

  .وتكنولوجيات جديدة وغيرها

  : هذا نجد أن التصدير يهدف إلىومن 

  .لتي تؤدي إلى زيادة االستثمارات الدولة امداخيلفرص عمل جديدة من خالل زيادة إيجاد .1   

  .توفير العمالت األجنبية الكافية لتمويل العماليات التنموية وإقامة المشاريع .2   

 وذلك ،موجهة المنافسةالالتواجد الثقافي والسلعي في األسواق األجنبية وتبادل الخبرات الفنية و. 3  

  . الذات للدولة وتحقيق مكانة بين دول العالم إلثبات

  .تحقيق استقاللية القرار االقتصادي والسياسي والتشغيل االقتصادي لموارد الدولة .4  

  .الحقيقي يشة للمجتمع وتزايد الدخل الفرديتحسين مستوى المع.5  

  .2توفير التكنولوجيا الدولية لمراكز اإلنتاج في الدولة .6  

   أنـواع التـصديـر:انيالثـالمـطلب 

  .مباشر والمباشرل غير التصدير التصدير،   نميز بين نوعين من 

I  . المباشر غيرالتصدير  :  

ثل هؤالء  ويتم،يين يقومون بمهام التصدير للدولةويتم ذلك عن طريق استخدام أو تعيين وسطاء دول

كات ت المشتركة وفروع الشر والمشروعاكات متعددة الجنسيات وكالء التوزيع والشرفي الوسطاء

  .3متعددة الجنسيات

ا  وذلك ألنه،ويطبق هذا النوع من التصدير عادة الشركات حديثة العهد بالتصدير إلى األسواق الخارجية

ذا النوع ال يكلف الشركة أي تعين أو تكوين أليدي عاملة في هو. تتضمن أقل استثمار وأقل مخاطرة

                                                           
    .65،ص 1999 ،ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر 1ج) دروس يف القانون الدويل(  احلكيم ، التجارة الدولية نعيمي فوزي، فراس عبد1
   .54،ص2002فريد النجار،تسويق الصادرات العرابية،دار قباء،القاهرة، 2
   .15فريد النجار، مرجع سابق ، ص 3
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عرفة كافية بأحوال السوق األجنبي وطريقة التعامل في األسواق  مه فالوسيط التجاري لدي،الخارج

  . 1األجنبية المستهدفة خارجيا 

II.  المباشرالتصدير:    

 دون االستعانة ،       في هذا النوع من التصدير يقوم المنتج بالتصدير بنفسه إلى األسواق األجنبية

  :تاليةال ويتم التصدير المباشر بإحدى السبل الوسطاء،بخدمات 

 وهذا يتطلب من الشركة إنشاء قسم للتصدير ليقوم :الخارجيةإنشاء قسم التصدير لألسواق .   أ 

  .التصديربكافة مهام 

 حيث تقوم الشركة بإنشاء فروع في السوق األجنبي :الخارجيةإنشاء فروع في األسواق .   بـ 

ة بتحقيق رقابة على نشاطاتها في  مهام التصدير والتوزيع في ذلك السوق وهذا ما يسمح لشركىيتول

   .الخارجيةالسوق 

حيث يتولون عملية البحث عن عمالء في األسواق األجنبية  : إرسال مندوبي بيع للخارج.جـ 

  .2وذلك لتفاوض معهم بشأن عقد صفقات البيع 

  أهميـة التـصديـر : المـطلب الثـالث 

 الفكر االقتصادي ،وخاصة المرتبط بعملية التنمية     لقد كان وال يزال التصدير يحضى باهتمام واسع في

االقتصادية للدول النامية ، وذلك بعدما تبين ومن خالل الوقع مدى اتساع الفجوة بين الدول الصناعية 

  .المتقدمة والدول النامية 

دم  من اختالل وعمدفوعاتونلمس أهمية التصدير بالنسبة للدول النامية من خالل ما يعاني منه ميزان 

 حيث يالحظ ارتفاع العجز في الميزان التجاري وزيادة حجم المديونية الخارجية  وكذا زيادة ،اتزان

 ، وهذا راجع إلى السياسات التي كانت داالستيرا ى اآلمر الذي أدى إلى ضعف القدرة عل،أعبائها

  ..) .…اإلقراض الخارجي ، إحالل الواردات (منتهجة في تلك الدول النامية 

لية التصدير هي الخيار األمثل لهذه الدول من أجل توفير احتياجاتها من النقد األجنبي وبشكل إن عم

 و هذا ما يحتم ، وخاصة مع كون صادراتها من المواد األولية ال تتميز باالستقرار واالستمرارية.منتظم

  . نظام تصديري غير تقليدي وال موحد قيام اعليه

تصدير والنمو السريع للصادرات يعجل وبشكل كبير من عملية النمو  نص الفكر االقتصادي على أن ال

  توفر الوسائل المساعدة تنمية الصادرات حيث أن التجريبية، وهذا ما دلت عليه الدراسات ،االقتصادي

 
                                                           

   .77،،ص 2006 زيع، عمان ،حممد جاسم ، التجارة الدولية،،دار الزهران للنشر والتو 1
  .78 ص  نفس املرجع السابق،2



  النمو االقتصادي وعالقته بالصادرات  ...................................................................................الفصل الثاني

99 
  

  .1على النمو بشكل أحسن وأسرع مما توفره سياسة إحالل الواردات 

  :حيثل جملة من االعتبارات  أهمية التصدير للمنتجات الوطنية من خالونلمس

 وإال فإن السوق المحلي المحدود اإلنتاج،التصدير هو االمتداد الطبيعي للتوسع في مشروعات   �

  .التوسعسيكون حائال دون استمرار هذا 

 .والمخزون  من المؤسسات من فائض في اإلنتاج تعانيه الكثيراالتصدير هو المخرج األمثل لم  �

  .التسويق في السوق المحلي وذلك لمحدودية ومعوقات 

 أن معظم االستثمارات المحلية تعتمد وإلى حد كبير على من ناحيةتزداد أهمية التصدير    �

بد من قيام نظام تصدير للمنتجات لتعويض أثار تمويل ال ولذلك ،االستيراد للمواد الخام والمعدات

  .للتحويلبالعمالت األجنبية القابلة 

  .تعددة الجنسيات ومحاوالتها في االستحواذ على األسواق العالمية مواجهة ظاهرة الشركات م  �

التصدير يزيد من تنوع الدخل الوطني ويدعم الميزان التجاري ويجلب العمالت األجنبية ويتيح   �

  . من خالل تنويع الصادرات وذلكالوطنية فرص عمل جديدة للعمالة 

 والتي تتبع سياسة إحالل محل الواردات والتحول ، الناميةهذا باإلضافة إلى ما يحققه التصدير من تنمية للدول

 باعتبارها نموذجا ناجحا في دفع عجالت التنمية وهذا ما ،الداخلي لتحقيق تنمية اقتصادية إلى سياسة التصدير

  .يالحظ في الدول والتي تسمي بالدول حديثة التصنيع في جنوب شرق أسيا وأمريكا الالتينية

    عف الصادراتمضا :المطلب الرابع

 يتحدد مضاعف الصادرات بنسبة الزيادة في الدخل الوطني إلى الزيادة في الطلب على صادرات الدولة      

التي حققتها ، فزيادة الصادرات في التدفق الدائري للدخل الوطني يؤدي إلى ارتفاع الدخل الوطني بمضاعف 

  :يلي  مابعف الصادرات  قيمة مضاتتأثرو.معين للزيادة األصلية في الصادرات 

 (S/∆Y∆)ويساوي التغير في االدخار على التغير في الدخل الوطني   MPS لالدخاريالميل الحد .1 

 على التغير في الدخل االستيراد في ويساوي التغير MPM الميل الحدي لالستيراد. 2 

  . (M/∆Y∆)الوطني

   ( T/∆Y∆)لى التغير في الدخل الوطني عالضريبة ويساوي التغير في  MPTالميل الحدي للضريبة. 3

 نسبة السحب من الدخل الوطني نقصت قيمة المضاعف  حيث أنه كلما ارتفعت هذه الميول أي ارتفاع

  :للصادرات ويعطى هذا المضاعف بالعالقة التالية 

                                                           
، جوان 02قدي عبد ايد، سعيدي وصاف ،آليات ضمان االئتمان وتنمية الصادرات حالة اجلزائر،جملة العلوم اإلنسانية،جامعة حممد خيضر بسكرة،العدد  1

   .228 ص2002
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  .1التغير في الصادرات/ التغير في الدخل الوطني = مضاعف الصادرات          

MX=∆Y/∆X  

لدولة على  التي تستعمل في تحليل الصادرات وقدرة اسهناك بعض المقايية إلى مضاعف الصادرات باإلضاف

  :التصدير ونجد من بينها

  ىطعدد قليل من السلع ويع  تركيز صادرات الدولة على سلعة أوىويقيس مد: السلعي  التركيزمؤشر •

 :  بالعالقة التالية     

  

  :حيث أن 

 Ccمؤشر التركيز السلعي   

X itصادرات الدولة من السلع i خالل السنة t  

Xt الصادرات الوطنية خالل السنة  مجموعt  

يقيس درجة انكشاف االقتصاد على العالم الخارجي  : مؤشر التركيز الجغرافي للصادرات الوطنية ♦

  :بر عنه رياضيا عومدى ارتباطه به ودرجة انفتاحه عليه وي

                                                          ( )
2/1

1

2/











= Σ

=

=
XX tit

CC
ni

i

  

  t خالل السنة i صادرات الوطنية للدولةXit :حيث أن

  . 2ويعطى بالعالقة التالية:درجة االنفتاح التجاري ♦

  اإلجماليالناتج المحلي ) /الواردات +الصادرات = ( درجة االنفتاح التجاري 

  دي والتنمية االقتصاديةعالقة الصادرات بالنمو االقتصا: مبحث الثالث

  :3عالقة الصادرات بالنمو االقتصادي:مطلب األولال

 وهذا ،إن أقل ما يقال عن عالقة الصادرات بالنمو االقتصادي أن الصادرات محرك للنمو االقتصادي   

وبعده حاول نوركسيه أن يثبت أن زيادة ،1940 في مقال نشرها عام ناروبرت سو دنيس إليهما أشار 

                                                           
23 ، ص مرجع سابقحسام داود مبادئ االقتصاد الكلي ، 

1  

  2 .59 ص2006،،عمان جلد حممد السواعي ،التجارة والتنمية ، دارا ملناهخا
 38 نفس املرجع سابق، ص 3
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 لنمو االقتصادي في األقطار المنتجة للمواد الخام في النصف الثاني من القرن اات كانت محركالصادر

  ي ذا ارتباط كبير مع الناتج المحل أن نمو الصادرات كان تالدراسا وأظهرت العديد من .اسع عشرتال

      زيادة الصادرات و بسرعة تميل إلى تصدير المزيد من السلع وأن م ويثبت أن البلدان التي تن،إلجمالي  

   .تؤدي إلى نمو سريع في االقتصاد

حيث يبرز دوره ، مو االقتصاديلقدرة على المساهمة في عملية النإن ما يتمتع به القطاع من أهمية جعل له ا

 باإلضافة إلى دورها الطويل ،رونةم مرن والطلب شديد الغير اإلنتاجيفي تحقيق التوازن بين العرض 

  .  الهيكل االقتصاديء بناإلعادةهمة في توفير النقد األجنبي الالزم  في المساىالمد

  :قة الصادرات بالتنمية االقتصاديةعال :الثانيالمطلب 

 بها ومدى تأثر هذه األخيرة ،أهداف التنميةتعمل على تحقيق ها الل أنتكمن أهمية الصادرات من خ

  :يلي التنمية نجد ما ومن أبرز أثار الصادرات على ،للعالقة الوثيقة بينهما

 من رؤوس ا وهذا يتطلب قدر، المشروعات الالزمة لتحقيقهاإقامةإن التنمية تتطلب توسعا في  ♦

 .األموال والتي ال يمكن أن تتوفر إال من خالل حصيلة الصادرات 

 واتساع حجم المنشآت مما يرافقه زيادة في اإلنتاجإن ارتفاع حجم الصادرات يؤدي إلى زيادة  ♦

 . مما يؤدي إلى تحسن مستوى المعيشة للفرد واتساع خطوات التنمية،مل وارتفاع األجرفرص الع

 وهذا يترتب عليه زيادة الفائض ،يساهم نشاط التصدير في الرفع من القدرة االدخارية لالقتصاد ♦

هداف ات محققا أل حيث يصبح التوسع في الصادر،يةولتنماالقتصادي المتاح لتمويل االستثمارات ا

 .مية المرغوب فيهاالتن

 مما ،إن نمو الصناعات التصديرية يؤدي إلى ارتفاع الطلب على اليد العاملة المؤهلة والماهرة ♦

 . 1يحفز االقتصاد المحلي على توفير رأس المال البشري القادر على شغل تلك المناصب 

  موقع الصادرات في نماذج واستراتجيات النمو االقتصادي: المطلب الثالث 

نه موجه أساسا أل بعض نظريات النمو االقتصادي بالتصنيع واعتبرته الدافع نحو تحقيق نمو اقتصادي اهتمت

  .لقطاع التصدير

  : لويسآرثرنظرية .  1

  :عـرض النظـرية.         أ

 أن حيث ينص على ،من أهم النماذج ويعرف بنموذج لويس للقطاعيننمو    يعتبر نموذج آرثر لويس ل

   الذي يعيش على حد الكفاف الكثير ،تخلفة تتكون من قطاعين هما القطاع الزراعي التقليدياالقتصاديات الم

                                                           
357- 353صص ، 2004 عالقات االقتصادية الدولية،فليح حسن خلف، مؤسسة الوراق ، عمان ،  
1  
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والقطاع الصناعي الحديث الذي تتحول العمالة ، الحدية الصفرية لعنصر العمل باإلنتاجيةمن السكان ويتسم 

  . تدريجيا من القطاع التقليدي إليه

تحدد بمعدل النمو في االستثمار الصناعي وتراكم يفي الناتج نموذج هو أن التوسع الوأول ما يركز عليه في 

 وذلك األجور القطاع الحديث عن أرباح حيث أن االستثمار يسمح بزيادة ،رأس المال في القطاع الصناعي

  : ويفترض أنأرباحهم يقومون باستثمار ين المستثمرأنانطالقا من 

   .مستوى األجور ثابت •

 عن متوسط الدخل الريفي مما يؤدي إلى %30 بحوالي أعلى مستوى األجور القطاع الصناعي •

   .هجرة العمالة

   :نسبة لقطاع التقليدي فيفترضلأما با

  .ية الحدية لعنصر العمل تساوي صفرهناك عمالة وهذا ما يعني أن اإلنتاج •

   .العمال الزراعيين يشاركون بالتساوي في الناتججميع  •

 يمتص ىحتيف في القطاع الحديث يفترض استمرارها ظع في التووعليه فإن عملية النمو الذاتي والتوس

 المتركبة األرباح الذي هو الرائد في العمالة التنموية وأن ،فائض العمالة للقطاع الريفي في القطاع الصناعي

ئض الكبير من ا حيث يعاد استثمارها باستخدام الف، في عملية النمو االقتصادياألساسفي هذه المجال هي 

  .الة المتاحة في القطاع التقليدي العم

   :انتقادات نموذج لويس. بـ

الفعلية للمراحل التي مر بها النمو االقتصادي في  مع تجارب ن كون نموذج لويس متطابقا تقريبارغم مالب

  .تناسب الواقع االقتصادي للعالم المتخلف   إال انه يحتوى على فروض الالعالم المتقدم،

تحول العمال من القطاع التقليدي إلى القطاع الصناعي ة تناسب الزيادة في لنموذج فراضييتضمن ا �

نه كلما زاد التراكم الرأسمالي زاد نمو القطاع حيث أ .م رأس المال في هذا القطاع مع معدل تراك

 في األجهزة واآلالت ه من الرأسماليين من يستثمر أرباحهناك ولكن ،الصناعي وزاد الطلب على العمالة

ا يتطلب كمية أقل من عنصر  حيث أن استخدام التكنولوجي، رأس المال وموفرة لعنصر العملكثيفةيثة الحد

 . دون تغيرةثابت والتوظيف األجور ىرغم من تزايد الناتج الكلي إال أنه تبقالوفي هذه الحالة وب. العمل

 حيث ،قتصادي المضاد للتنميةحيث تتجه الزيادة في الناتج كلها إلى الرأسماليين هذا ما يعرف بالنمو اال

الهائل من العمل كما  الدخل والتوظيف للعدد مستوياتى بقيوزع الناتج على عدد قليل من الرأسماليين وت

 .هي دون تغير
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 بينما يوجد توظيف كامل ،يتضمن النموذج فراضية وجود فائض مستمر للعمالة في القطاع الريفي �

اقع في الدول المتخلفة  يبين عكس ذلك تماما حيث تنتشر البطالة  ولكن الو، الصناعيالحضريفي القطاع 

 اقتصادي معظم  وحيث يتفق ،السافرة والمقنعة في القطاع الصناعي والقليل منها في القطاع الزراعي

 .ت أعلى منها في المناطق الريفية بمعدالالحضريةهر البطالة في المناطق ظالتنمية على أن الدول المتخلفة ت

تا بقدر ما يستمر ر الحقيقية في القطاع الصناعي ثاب النموذج فراضية بقاء مستوى األجويتضمن �

 القطاع لكن في الواقع يثبت استمرار ارتفاع مستويات األجور في ،فائض العمالة في القطاع التقليدي

 .1أخرىالصناعي في كل دول العالم من توفر بطالة في قطاعات 

   : نظرية الدفعة القوية .2

  بضرورة القياموأوصوا      انتقد العديد من اقتصادي فكرة التنمية في سلسلة من الدفعات المتقطعة  

 والتي ، قابلة للتجزئة بطبيعتهاغير أي بضرورة البدء بتنفيذ حجم ضخم من االستثمارات ،بدفعة قوية

 لقيام ضروريةخفضة  بتكلفة منإنتاجية تسمح بتوفير خدمات ، وفرات اقتصادية خارجيةإيجاديمكنها 

 ويعتبر وأفقياا إنشاء جبهة عريضة من الصناعات تتكامل مشروعاتها رأسيا ذ وك.مشروعات صناعية

 وفعاليتها في دفع اتهلضروري ا حيث قدم تبرير،رودان أهم تحليل لنظرية الدفعة القوية روزنشتينتحليل 

 انطلق من فرض أساس أن ،دريجي للتنمية التاألسلوب روزنشتين ضبعد أن رف ،عجلة التنمية االقتصادية

ولقد اقترح . البالد المتخلفة وامتصاص البطالة في شكل دفعة قوية  الوحيد لتنميةاألسلوبالتصنيع هو 

  :يلي   للمناطق المتخلفة يتمثل في ماأسلوب

  تدعم بعضها البعض مما، موجه لصناعات االستهالكية الحقيقيةتاالستثمارابر من ك حجم أإقامة •

  . في آن واحدإقامتهايكسبها الجدوى االقتصادية في 

 توازن بين إقامة يتوجب عليها ،ية التحتية ورأس المال االجتماعي البنضعيفةبالنسبة للدول المتخلفة  •

 إلى جانب االستفادة من ،مجموعة الصناعات االستهالكية وبين مشروعات رأس المال االجتماعي

 المتاحة من البالد اإلنتاجية  السلعراديواست األجنبية األموال تقسيم العمل الدولي وجلب رؤوس 

  .المتقدمة 

  والضيقة خاصة وكون السوق الداخلية ، المشاريعوتنفيذالبد من تدخل الدولة عن طريق التخطيط  •

 طاقات ذات تكنولوجيا حديثة تستخدم صناعات وإنشاء على االستثمار األجنبيتحفز المستثمر 

  . كبرى إنتاجية
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ذا  أما إ، من الصناعات تواجه مشكل تصريف منتجاتهاى التدرج في التصنيع سيجعل أحدأسلوبإن إتباع 

 ففي هذه الحالة يتسع السوق ، العديد من السلع االستهالكية في أن واحدإلنتاجمن المشاريع تم بناء عدد 

  ويؤكد رودان أنه ال،رىاألخأمام كل المصانع فعمال كل مصنع يخلقون طلبا لسلع مصنعهم والمصانع 

  يمكن 

 وأن دفع عجلة التنمية بقوة على أساس تكامل دالتي ، في بيئة غير صناعيةتأن تنجح صناعة جديدة وجد

 لالدخار وبالتالي الحدي يتحقق نمو الدخل القومي بمعدالت مرتفعة يرتفع معه المعدل ،الطلب والعرض

   . 1 في تمويل عماليات التنميةتيةالذايتزايد اعتماد البالد النامي على موارده 

   : النمو المتوازنإستراتيجية .1

تعود نظرية النمو المتوازن إلى االقتصادي نيركسه الذي أعاد صياغة نظرية الدفعة القوية في أسلوب        

 وحدد أن ، السوق المحلية أمام االستثمار الصناعيضيق وركز على الحلقة المفرغة التي تنتج نتيجة ،جديد

 وذلك بإنشاء جبهة عريضة من الصناعات االستهالكية التي ،يتأت إال بتوسيع حجم السوق كسر هذه الحلقة ال

يعني نمو جميع سلع   أن النمو المتوازن الى وير،القطاع الصناعيحقق التوازن بين القطاع الزراعي و يت

رونة الطلب الداخلية للمستهلكين على ختلفة تتحدد بمواحد وإنما يجب أن تنمو بمعدالت مل داالستهالكية بمع

 السلع االستهالكية الالزمة إنتاج النمو المتوازن ترتكز على إستراتيجية على أن نصو ي ،السلع المنتجة

 وليس لغرض التصدير في المرحلة األولى لعدم مقدرة الصناعات المحلية ،  حاجات السوق المحليةإلشباع

 اريعهمشا لتنفيذ وال بد للدولة أن تعتمد على مواردها المحلية ،ة المتقدماألجنبيةمنافسة الصناعات 

 ويجب توجيه فائض العمالة في القطاع ،الموارد ينبغي أن تتوفر من القطاع الزراعيه االستثمارية وهذ

   . 2 إلى رفع إنتاجية القطاع الزراعي ، مما يؤديالزراعي وتوظيفها في بناء مرافق االستثمار االجتماعي

  : متوازن غيرية النمو نظر  .2

االت ج حيث أن قيام المستثمرين باستثمارات في الم،جوهر هذه النظرية هو االستثمارات الفردية          

  . يتحقق أهداف الدولةاف، وبتحقق هذه األهدالتي يرون أنها تحقق لهم أهدافهم

على االستثمارات الفردية أو ما تنتسب هذه النظرية لالقتصادي هيرشمان والذي ركز من خاللها االعتماد 

   :3كز النمو ، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية االقتصادي بالقطاع القائد أو مرايسمى بالمفهوم

 ألن االستثمار في صناعة ، التصنيع في المدن الكبرىأيبدالبد من القيام بدفعة قوية لالقتصاد ويجب أن  •

 .تاالستثمارا بطبيعة التكامل بين ،ي فترة تالية فأخرىما يجدب وراءه االستثمار في صناعة 
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 ،اإلنمائيةيجب التركيز على عدم التناسب واختالل التوازن أو ما يسمي بالقلق االقتصادي لنجاح السياسة  •

 االقتصاد من ع وهذا ما يمني، القرار االستثماراتخاذوذلك لفعاليتها في التغلب على العجز في 

  .اإلماماالستمرار نحو 

 ولكن على مستوى ،التوازناد من حالة التوازن إلى حالة ال بأن التنمية عملية دينامكية تنقل االقتصىير •

 وتحدث ،التوازن السابقةل التوازن تخلق قوى وحوافز تصحح حالة اة وكل حال،أعلى من الدخل واإلنتاج

 والتي يكون أثرها حاسما  لذلك يجب أن تركز الدفعة القوية في الصناعات الرائدة.حالة التوازن جديدة

 .تتشتت بين الصناعات المختلفة  وأن ال،األخرىفي تحفيز االستثمار في الصناعات 

 أولوياتلك البد من تحديد ذ ل، االستثمارأيبدو تحديد من أين  هن متوازغير النمو يجيةإن مشكلة إسترات •

تي تتمتع بدرجة عالية من الترابط  والمفاضلة بين االستثمارات واختيار االستثمارات ال،االستثمارات

  .1األخرىبينها وبين المشروعات 

 . يمكنها من تقديم المنتجات للسوق المحلية حسب الطلب حيث أنهالضيقة األمكنةسميت هذه النظرية بنظرية 

 وطنية إستراتيجية هذه النظرية ن ال يمكن أن تكو إال أنهضروريةرغم من كون هذه المنتجات الإال أنه وب

  .تقدم إال حلوال جزئيا   الألنها

   : التصنيع وتنمية الصادراتإستراتيجية .3

 يمكن الدولة ومن خالل تخصص ، واالجتماعيةةاالقتصادي جوانب التنمية أهم إحدى      يعد التصنيع 

 هيكل اقتصادي متنوع ومتطور بين كل من وسائل اإلنتاج والسلع أقامةموارد متزايدة من الدخل الوطني من 

  .االستهالكية ويؤمن معدالت النمو االقتصادي 

 منتج إنتاج وذلك بدال من ، وتنويع الصادراتياإلنتاج تمكن الدولة من تنويع الهيكل اإلستراتيجيةإن هذه 

واحد أولى تتأثر الدولة من تقلب أسعاره وقلة حصيلة صادراته ، تنتج مئات السلع وبذلك تقلل من وارداتها 

 األمامية على تحقيق قوة الجدب الصناعة إلى قدرة باإلضافة وذلك ،ع فيه الصناعاتفي الوقت الذي تنو

 األساليب العمل واستخدام إنتاجية الصناعي من ارتفاع اإلنتاج وذلك لما يتميز به ،والخلفية لبقية الصناعات

  . المتطورةاإلنتاجيةوالوسائل 

  : في النقاط التالية اإلستراتيجيةوبرر أهمية هذه 

، وذلك من  تقوم تلقائيا بدفع قوى السوق ودون الحاجة إلى تدخل من قبل الحكوماتستراتيجيةه اإلهذ •

 .وق المحليةخالل اتساع الس

 .سواقهاأ المنتجات الصناعية في المية حيث تضمن استمرار وجود بعض العباألزماتتجنب الدول التأثر  •
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 وكذا تعظيم الدخل الوطني و ،وخلق فرص العمالةتؤدي هذه اإلستراتيجية إلى توفير العمالت األجنبية  •

 .دول التي سبقتها الةمحاكا

 مما يسهم في تطوير ،تقوم هذه اإلستراتيجية بنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول المتخلفة •

 .وإقامة الصناعات األكثر تطورا وترك الصناعات التحويلية التقليدية

وذلك عن طريق زيادة تراكم رأس المال للقيام بجملة من االستثمارات وبناء إن اعتماد هذه اإلستراتيجية  •

 يؤدي إلى زيادة اإلنتاج وتنويع الصادرات التي يترتب عليها زيادة ،جبهة عريضة من الصناعات

 كما يترتب على ذلك امتصاص البطالة .نمو االقتصادي الذي ينعكس على معدالت ،الدخل الوطني

 مما ينتج عن هذا التطور انتقال السكان من اإلقامة في ،في القطاع الزراعي والتجاريالهائلة والمقنعة 

الريف إلى الحضر حيث زادت أهمية اإلنتاجية وحيث ارتبطت األجور وعوائد اإلنتاج األخرى 

  .1باإلنتاجية

   الدول النامية وفي الدول الصناعيةالنمو االقتصادي إستراتيجيات  : الرابعالمبحث

   : في الدول الصناعيةالنمو االقتصاديإستراتيجيات :  األولالطلب

 : التصنيع التلقائيإستراتيجية .1

 حيث أن في مرحلة البدائية للتنمية الصناعية ،إن هذه اإلستراتيجية تقوم على النمو التلقائي للصناعة

 ذاتتنتج منتجات  وخاصة تلك التي ،محفزة للقيام باستثمارات في الصناعات األخرىتكون مرونة الطلب 

 .استهالك الواسع

 تؤدي إلى تخفيض  ، يمكنها من التمتع بوفرات داخلية وخارجيةاإلنتاجيةإن كبر حجم الوحدات 

 األمر الذي يحفز على القيام بمزيد من ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات الصناعيةاإلنتاجتكاليف 

   مما ،الستهالكيةالطلب على السلع اادة الدخل وبتالي زيادة االستثمارات في الصناعات مما ينعكس على زي

يؤدي إلى زيادة طلب الصناعات على السلع الوسيطية يترتب عليه زيادة الطلب على المعدات واآلالت 

  .ومختلف السلع الرأسمالية 

رة وث االقتصاديات المتقدمة من تقدم وازدهار اقتصادي مند الإليهؤكده ما وصلت األمر ي اإن هذ

   % 11 مناألوليةواد دراتها من المبان والتي انخفضت صااصوال إلى الي بدا ببريطانيا و،الصناعية األولى

 من مجموع %97إلى %89 الصناعية من افي حين زادت صادراته،  1981  في%3إلى 1960في 

  .2الصادرات
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 : نمط التصنيع األساسيإستراتيجية .2

يام نمو اقتصادي كبير ال بد من تمكين الصناعات الثقيلة األولية  إلى أنه لقاإلستراتيجية تستند هذه 

 ذات وتنمية الصناعات بناء ومثل ذلك الصناعات الهندسية حيث تمثل عملية التصنيع في ،في تطوير

   .األخرى من اآلالت والمعدات والتي تستخدمها الصناعات لالهائ والتي تنتج العدد ، الكبيرةاألحجام

 وإنما يجب إعداد الخطط المركزية والتي يتم فيها توزيع ،ائية  السوق أن تحقق نمووال يمكن لتلقا

  .االستثمارات على قطاعات االقتصاد األخرى 

يثير   وهذا ال، يتوفر الطلب عليهاأن وذلك من قبل إنتاجية يتم خلق طاقات اإلستراتيجيةووفق لهذه 

 وذلك من خالل ما يقوم به التخطيط ،ب على منتجاتها طلإيجادأي مخاوف الن الصناعات المقاومة تستطيع 

  .1والتنسيق بين القطاعات 

     :لنمو االقتصادي في الدول النامية اإستراتيجية: المطلب الثاني

 ونتيجة ، إن التغيرات السياسية التي طرأت على معظم الدول النامية بعد الحرب العالمية الثانية

 رفع  من،لها تتبع جملة من االستراتيجيات اإلنمائية لتحاول تحقيق أهدافهالتغير صورة العالقات الدولية جع

   .إنتاجهانموها االقتصادي ومجارات الدول المتقدمة في معدل 

   صادرات المواد األوليةإستراتيجية .1

 .نسبيةالميزة المبدأ  إتباع يكون من االقتصاديدل النمو  معاقتصادية ورفع من فكرة أن تحقيق تنمية انطالقا 

لمحاولة الرفع من  ،وخاصة البترولولية قامت مجموعة من الدول النامية بالتخصص في تصدير المواد األ

  .االقتصادي تغيرات في الهيكل إحداث الدخل الفردي و

 لتحقيق معدالت نمو واألسرع األسهلأنه الطريق  نابعا من اإلستراتيجية ه الدول النامية لهذإتباعإن 

   وانه ينقل أثره ،ها عوامل اإلنتاج وتوفيرتوظيفولية يؤدي إلى تحسين ن تصدير المواد األ حيث أ،مرتفعة

 واالدخار األجنبي حيث أن التخصص في الصادرات التقليدية يحفز االستثمار .األخرىإلى القطاعات 

  .المؤهلةالمحلي والعمالة 

لخروج من دائرة التخلف ولم يعجل  من اولية لم يسمح لهاإال أن هذا التخصص في تصدير المواد األ

  : على دفع عجلة التنمية ويعود هذا إلى األسباب التاليةاإلستراتيجية وهذا لعدم قدرة ،عملية التنمية

 إال ،األولىإن التخصص في تصدير المواد األولية يحقق فائضا في الميزان التجاري خالل المراحل   . أ

 يضعف حصيلة الصادرات ، الموجه للسوق المحلىاإلنتاجيادة انه عدم قدرة الدولة على تنويع الصادرات وز

  .المحلي الناتج إجماليويعيق نمو 
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يؤدي إلى   إنتاجية غير االقتصاديةان مرفوقا باستثمارات في القطاعات ا كذإن تصدير المواد األولية إ. ـب

 مما يحقق استقرار اإلنتاجية  ويزيد استيراد المواداإلنتاج حيث يرتفع الطلب على عناصر ،اإليراداتزيادة 

نمو الناتج المحلى فإنه سيؤدي إلى عجز الميزان التجاري وذلك  إال انه  ومع استمرار .في الميزان التجاري

  .الن إنتاجية المواد األولية ال تتطور بسرعة 

األولية والخلفية لتصدير المواد •إن واقع الدول النامية يثبت ومن خالل ضعف الروابط األمامية. جـ 

يحقق انتعاش للقطاعات األخرى بل ال  أنه ومع ارتفاع تصدير المواد األولية فإن ذلك ،بالقطاعات األخرى

  .1تماماتدبدب حصيلة الصادرات فإنه سوف يضعفها أو يعطلها ومع 

   :2يلي  نجد مااإلستراتيجيةومن مخاطر هده 

 .عدم استقرار  أسعار الصادرات  ♦

 .الدوليانخفاض معدالت التبادل  ♦

 عدم استقرار الدخل من الصادرات ♦

  .االقتصاديبطء معدل النمو  ♦

 : الوارداتإحالل إستراتيجية  .2

  :مفهوم إستراتيجية إحالل الواردات.أ        

 لتمويل السوق المحلية بالسلع ،                 نقصد بهذه اإلستراتيجية قيام الدولة بإنشاء بعض الصناعات

 سي لهذه السياسة تخفيض حجم األسا حيث أن الهدف ، من استيرادها من الخارجالمصنوعة محليا بدال

   .3و منع بعضهاأدات الوار

 استعماال هو الذي يقيس األكثر إال أن ،اإلستراتيجيةوهناك عدة مقاييس لقياس درجة تطبيق الدولة لهذه 

تاج على الواردات فهذا يعني إحالل  والعرض الكلي،حيث إذا ارتفع اإلن على أنه نسبة بين الوارداتاإلحالل

  .  4 الواردات سلبا إحالل المحلي فإنه سيكون اإلنتاج أما إدا زادت الواردات على الواردات،

  

                                                           
 من حيث إنتاجه وتعترب روابط خلفية حيث هي القاعات اليت تستفيد من مداخيل  وليقصد ا القطاعات املرتبطة بتصدير البتر: الروابط األمامية و •

  .البترول

 .  هي القاعات اليت يعتمد عليها يف إنتاج وتصدير البترول:  الروابط اخللفية
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  :أسباب تطبيق هذه اإلستراتيجية.بـ    

 بعض وإنشاءخلية للنمو االقتصادي توسع السوق الداإن من النتائج المباشرة  :النمو االقتصادي �

 الواردات ولو لم ترغب الدولة في تشجيع هذه إحالل وهذا ما يؤدي إلى ،محليةالصناعات ال

 .اإلستراتيجية

أي السلع االستهالكية، سيجعلها تتأثر بية الدول للخارج في مجال بع إن ت: االقتصادية الضرورة �

ض ولو بع لذلك ال بد لكل دولة من أن تقيم ، أو مشاكل تعاني منها الدول األخرىتاضطرابا

 . لصناعات للسلع األساسيةا

 سوف يؤدي إلى ارتفاع الواردات إن استيراد أغلب السلع من الخارج : العجز في ميزان المدفوعات �

 . على اقتصاد الدول النامية يؤثروعات ما يترتب عليه عجز في ميزان المدف م،على قيمة الصادرات

مستوردة يشجع على قيام صناعات إن وجود طلب محلى كبير على السلع ال: رداتالطلب على الوا �

 دون التخوف من عدم وجود سوق محلية تستوعب هذه ، المستوردة هذه السلعاإلنتاجمحلية 

 .الصناعة

إن صادرات الدول النامية تعتبر  : األجنبية والحفاظ على الدخل من العملة الذاتيتحقيق االكتفاء  �

 مما ،لى السلع االستهالكية والتي أغلبها مستوردق ع، إال انه هذا الدخل ينفمصدر مهم لدخلها الوطني

لك كان ال بد من قيام بصناعات محلية تحقق ذ ل.يؤدي إلى تحويل المدخرات إلى الدول المتقدمة

  .األجنبية على الحصيلة من العملة ظ وتحافالذاتياالكتفاء 

 ستراتيجيةهذه اإل إتباع اإنه من السهل جد: راالدخار واالستثماسهولة التطبيق وأثرها على  �

 التقليل من الواردات يؤدي إلى فتح فرص االستثمار أن حيث ،أثرها على االقتصادومالحظة 

وقيام  يرغب في االستثمار في السلع االستهالكية   نقص السلع المستوردة مماأنجانب  إلى ،المحلى

ل االدخار وبالتالي معدل  وبالتالي ارتفاع معداألرباح إلى زيادة باالستناد ،مجموعة من الصناعات

 .نمو الدخل الوطني 

ميز الدول النامية في اآلونة األخيرة هو  إن ما: انتشار الوعي الثقافي والسياسي في الدول النامية �

  مما ،ث غلب على الكثير منها انتهاج سبل التخطيط االقتصادي، حي الثقافي والسياسييانتشار الوع

ام مجموعة من ي حيث ترتب عليه ق،ا له من أثر على النمو االقتصاديملأوجب عليها التوجه نحو التصنيع 

  .1الصناعات تحد من االرتباط بالخارج
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  :راحل تطبيق هذه اإلستراتيجيةم.جـ 

    يمر تطبيق هذه اإلستراتيجية بثالث مراحل متتالية حيث           

 السوق المحلية نظر إلشباع وذلك لع االستهالكية تقوم الدولة بالتركيز على الس:لىالمرحلة األو �

 ، إلى االنخفاضاإلنتاجية قدرة الدولة على االستثمار وميل الوحدات ضعف حيث ، التي تمر بهالظروف

  .األجنبية عالية الجودة منافسة السلع علىوعدم قدرة الصناعة المحلية 

 هذه األخيرة كون السوق وتاالستهالكية المحلية في السلع  في هذه المرحلة تنتشر  :المرحلة الثانية �

 وفي نفس الوقت . مما يحفز الصناعات على التوجه نحو التصدير، المزيدباستيعاغير قادرة على 

تنطلق الصناعات الوسيطية  واإلنتاجية نظر لتقدم الصناعي الذي تحقق في المرحلة األولى ،وفي هذه 

 وأهم ما يميز ،المحلية للصناعات الالزمةية المرحلة تزداد الواردات ولكن من السلع الوسيطية واإلنتاج

   .اإلنتاجية النسبية للصناعات الوسيطية والصناعات األهميةهذه المرحلة زيادة 

في هذه المرحلة تكون الدولة قد أصبحت قادرة على اإلنتاج القدر الكبير من السلع  :المرحلة الثالثة  �

تهالكية نوع من الجودة وانخفاض التكاليف لتصبح  مما يكسب السلع االس،الوسيطية والسلع اإلنتاجية

   . 1ةاألجنبيقادرة على المنافسة 

  : الوارداتإحالل إستراتيجيةعيوب . د

  دقيقة يمكن منباستراتيجيه إلى االلتزام التي يمكن من خاللها إحالل الوارداتتحتاج الصناعات  ♦

ة طويلة من نه ليس من سهل بعد فتر حيث أ،منتجات قالبة للمنافسة األجنبيةخاللها الوصول إلى 

المواطن إلى االعتماد على المنتجات يتحول  أن ،نتجات في السلع والماألجنبيةاالرتكاز إلى المصادر 

 . المحلية

 الواردات تجعل الصناعات الوطنية معتمدة ولفترة طويلة غالبا على الدعم المباشر إحاللإن سياسة  ♦

 الصناعية في نجاحها على شآتنالم حيث يؤدي ذلك إلى اعتماد ،ة الحكومياألجهزةمباشر من ال غيرو

 . بدال من اعتمادها على تطوير الكفاءات الذاتية ألقسامها المختلفة ،الحماية الحكومية

 وندرة الموارد المحلية فإن الحماية المتزايدة عن طريق الرسوم الضيقة المحلية األسواقفي ظروف  ♦

تؤدي إلى سيادة نظام احتكاري بطريقة   كثيرا ما،تيراد أو المنعالجمركية أو تحديد حصص االس

  .تحكمية وقد تولد أثار سليبة على كل من األسعار واألجور
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 حيث أن في ، دعما متميزا من األجهزة الرسميةإنتاجهاسوء اختيار السلع التعويضية والتي يتطلب  ♦

 تالءم وهي ،ها ترفيهية أو شبه ترفيهيةمقدمة السلع التعويضية السلع االستهالكية والتي يعد بعض

 .ظروف المستهلكين من دوي الدخول المنخفضة

 المتخصصة في عرض اإلنتاجية الوحدات اءشنإ الواردات تؤدي في الغالب إلى إحاللإن سياسة  ♦

 التدهور والتشوه ؤدي إلى تفاقم ظاهرةي وهذا العدد الكبير من الصناعات الناشئة ،السلع المتنوعة

لظروف االقتصاديات النامية والتي تعاني هياكلها االقتصادية من   نظر،قطاع الصناعياني في الالبني

 .1 المختلفة اإلنتاجيةفجوات واسعة بين وحداتها وفروعها 

 والذي يتولد ، الوارداتإحالل يؤدي إلى الوقوع في فخ الذكرطريقة السابقة الإن نمط التصنيع ب ♦

 والتي األخيرةمرحلة ال الخاصة باإلنتاجية على العماليات ةتيجياإلسترامباشرة عن تكرار هذه 

  .المستوردةح معتمدة على مستلزمات بتص

   : التصنيع من أجل التصديرإستراتيجية .3

 فقد صار التأكيد ومند ، الواردات على النهوض باقتصاديات الدول الناميةإحالل إستراتيجيةبعد عجز   

   .2 الصادراتإحالل بإستراتيجيةيعرف  يع من أجل التصدير أو مامنتصف الستينيات على نمط التصن

  : ـريف إستراتيجية التصنيع من أجل التصديرتع  . أ

وذلك   .إلنتاجها إقامة صناعات معينة تتوفر لها فرص التصدير كليا أو جزئيا اإلستراتيجيةيقصد بهذه      

 حيث .األولية مثل المواد ،مة بالسلع التقليدية الصادرات للسلع الحديثة ذات الصناعة المتقدإحاللمن خالل 

بدال من تصدير النفط  تصدير المواد البتروكميائيةواد وتصديرها في صورتها المصنعة كيتم تصنيع هذه الم

  .خدام الموارد الخاصة وخاصة العمل وتصنيع بعض السلع الزراعية ، هذا ما ينتج عنه التوسع في است،الخام

 بطبيعة الطلب العالمي وخاصة وأن وإنماترتبط بحجم السوق المحلية   أنها الإلستراتيجيةاه ذومن ايجابيات ه

  .3 ما اأسواق بعض الدول النامية تتسم بأنها صغيرة الحجم نوع

   :اإلستراتيجية هذه إتباع ضرورةأسباب . بـ

األولية إلى مصدرة حلية وذلك بأن تتحول الدولة المصدرة للمواد ماالستفادة من المزايا النسبية ال ♦

 .تي تستخلصها من المنتجات األوليةللمنتجات الصناعية ال
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 وذلك في عماليات التنمية االقتصادية األجنبيالدعم الذي تقدمه حصيلة الصادرات من النقد  ♦

 . األجنبيةموال  مما يوفر على الدولة عدم التوجه إلى رؤوس األ،واالجتماعية

تالي ارتفاع ل وبااإلنتاجية،محلية مما يسبب صغر حجم الوحدات  السوق الضيقالتغلب على مشكلة  ♦

 وقلة اإلنتاجترتب عليه كبر حجم الوحدات وزيادة ي األجنبية، األسواقاليف حيث أن التصدير إلى كالت

 يدفع المنتجين إلى االهتمام بالنوعية والجودة األجنبيةول السلع المحلية في جو المنافسة خالتكاليف ود

  .1 وكذا تخفيض التكاليف لينخفض السعر،نتجاتمللالعالية 

  : التصنيع من أجل التصديرإستراتيجيةشروط نجاح . جـ

  : يتطلب من الدول النامية توفير بعض الشروط والتي يمكن تلخيصها في مايلي اإلستراتيجيةإن نجاح هذه 

 .االستقرار السياسي و االقتصادي ♦

ن إعفاءات ضريبية لمختلف العماليات المدعمة والمكملة للنشاط  بما تشمله مللمصدريينتوافر الحوافز  ♦

 .التصديري

سياسة الخوصصة وتدعيم القطاع الخاص مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وفرص التصدير والقدرة على  ♦

 .المنافسة 

 .وجود نظام قوي وفعال للخدمات من شأنه تحفيز وتنشيط الصادرات  ♦

  .االستفادة من نظام المناطق الحرة ♦

 داخل االقتصاد الوطني مثل األخرى لقطاعاتوجود درجة عالية من التكامل بين القطاع الصناعي وا ♦

 .القطاع الزراعي 

  .2قيام الصناعة على تكنولوجيا مالئمة ويرتبط ذلك باختيار التكنولوجيا المناسبة للدول ♦

  :اإلستراتيجية المختلطة .4

ترة طويلة من الزمن دون تشجيع ف هو ضعفها إذا استمرت ل الوارداتإحالل إستراتيجية  إن ما يالحظ على 

  لها عيوب وتأثيرات سلبية على إن ميزات كما إستراتيجية حيث أن لكل ، الصادراتإحالل إستراتيجية

  .3القتصاد الوطني ا

ى  بل يجب عل، الواردات أو العكسإحالل الصادرات على أنها بديل لسياسة إحاللال يمكن النظر إلى سياسة 

   على أن تختلف ،لة وبشكل متزامن خالل عملية التصنيعممعا في سياسة متكا المخطط أن يهتم بكل منهما و
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 السوق المحلية وعدم ضيق نحيث أن كثرة العوائق واستمرارها م. نسبة كل سياسة حسب مراحل التنمية

 يتوجب ،قتصاديات الدول النامية ونقص التكنولوجيا في االقتصادية واالجتماعية والثقافيةمالئمة الهياكل ا

 النمطين أنيا وبمعدالت إتباع وال يعني هذا ، الصادرات معاتشجيعو الواردات إحاللعليها أن تتبني نمط 

  :متساوية بل يجب التركيز حسب مراحل التصنيع والتي تتمثل في مرحلتين 

  :المرحلة األولى

 نفس الوقت يتم لسلع البديلة للسلع المستوردة، وفينتج افي هذه المرحلة يتم االهتمام بتلك الصناعات التي ت

يل االستثمارات الجديدة في الصناعة وتوسيع قابلية الصناعات التصديرية التي تعتبر المصادر الرئيسية لتم

 جديدة والعمل على تحويل جزء من ةاستخراجي  ويتم البحث عن نشطات ،)المعوضة االستيراد(األولى 

  . المالية للدولة اإلمكانات وذلك في حدود ، الطلب المحليألغراضلتصديرية المواد األولية ا

 الحماية وذلك لدعم الصناعات الناشئة وإجراءات في هذه المرحلة توفير التسهيالت المالية الضروريمن و

  .بغرض تطويرها 

  :المرحلة الثانية 

 األسواق المحلية إلى األسواقة للتحول من  أكثر مرونة وتكون السلع قابلاإلنتاج  وفي هذه المرحلة يصبح 

 تكنولوجيا حديثة توافق تفضيالت الطلب في كل من السوقين الوطني إدخال وذلك من خالل ،األجنبية

 وإشباع الواردات إحالل وهذا ما يعني قيام صناعات مرنة قادرة على التحول السريع من نمط ،واألجنبي

  .درات حالل الصاإ إلى نمط ةالحاجات المحلي

وهذا التحول سيؤدي إلى توسيع التصدير بمعدالت متزايدة ويصبح من الطبيعي العمل على تحقيق المزيد من 

  .وفرات الحجم وتطوير الصناعات الثقيلة وتأكيد النشطات كثيفة رأس المال 

من العمل على إن خالل عملية التحول من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية يكون البد لالقتصاد الوطني 

 إنشاء التعاونيات ضرورة باإلضافة إلى ،تكنولوجياالزيادة المنشأة الصناعية متوسطة الحجم والحديثة 

سيع  متكاملة بصورة عمودية وتواإلنتاجية حيث أن وجود سلسلة من حلقات ،الخاصة بالصناعات الصغيرة

   .1ق النضوج االقتصادي هما محور نجاح التصنيع وتحقي،ةاالرتباطات الفنية بصورة أفقي

  :اإلقليمي التكامل إستراتيجية .5

إن عدم التكافؤ في مجال التجارة الخارجية بين الدول المتقدمة والدول النامية فرض على هذه األخيرة تكوين 

   سلع إلنتاج اإلقليمي التخصص إطار وذلك في ،اإلقليميعالقات قي مجال التجارة الخارجية في إطار تكاملها 

                                                           
55-53ص هوشيار معروف، مرجع سابق ،  1  
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 مما يترتب عليه تقدم في كفاءة استخدام ،سلع أخرى تمتاز بها مجموعة إقليمية أخرىوتبادلها مع معينة 

   .الموارد االقتصادية لمنطقتي التخصص

وهذا ما يعني إعادة استخدام الموارد االقتصادية بين الوحدات اإلقليمية في صورة يعظم معها الناتج السلعي 

  .1عة اإلقليمية الواحدة أيضالكل مجموعة إقليمية وداخل المجمو

                                                           
.293صتوفيق النجفي ، مرجع سابق ذكره، سامل  1  
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  : الفصل الثانيخالصة

  

إال أنهم .  اختلف االقتصاديون في تحديد مفهوم موحد للنمو االقتصادي والتنمية االقتصادية على حد سواء

اتفقوا على أن هناك فرق بينها، حيث ال تتحقق تنمية اقتصادية إال إذا تحقق نموا اقتصاديا وكان مصحوبا 

ياكل اإلنتاجية للدولة، وتوزيع للدخل يمس جميع الفئات في المجتمع، لهذا فالنمو االقتصادي بتغير في اله

  .إحدى العناصر األساسية للتنمية االقتصادية

   

 اإلنتاجية المال وزيادة رأسقتصادي وجعله مرتبط بتراكم  النمو االتفسيرإن النظريات االقتصادية حاولت 

 تابتكارا إيجاد في النمو االقتصادي وذلك من خالل المنظم إلى دور يترشومبالمرتبطة بالعمالة ، وذهب 

ويعتبر نموذج سولو والنظريات الحديثة والتي فسرت النمو االقتصادي الداخلي حيث أعطت نظرة ، جديدة

 كانت دائما  في مجملها إال أن هذه النظريات. جديدة للنمو االقتصادي أصح النظريات من حيث الفروض

 مجموعة من تضع حيث ،لدول الناميةا الفروض على إسقاطإذا حاولنا عيد عن الواقع وخاصة تذهب ب

 مما يوحى بعدم جدوى هذه النظريات في اقتصاديات ، ال يتناسب وواقع الدول الناميةمعظمها نجد الفرضيات

  .هذه الدول

 مع اختالف الكبير بين فرضيات إال أن هذه الدول النامية راحت تحاول إسقاط هذه النظريات على اقتصادها،

 أن توجد هي لنفسها -الدول النامية-هذه النماذج واقتصاد هذه الدول ،غير أن ما يجب أن يفعل هو أن تحاول

  .نماذج تتماشي واقتصادها

ن ارتباط الصادرات بالنمو االقتصادي دعا إلى  التعرف عن موقع هذه الصادرات في استراتيجيات النمو إ

متوازن إلى ال غيرو المتوازن وم لويس ونظرية الدفعة القوية والنثررآانطالقا من نظرية  ،االقتصادي

مة والنامية نظر الختالف دأنه اختلفت هذه االستراتيجيات ما بين الدول المتق  وتنمية الصادرات، إالالتصنيع

 عإتبا يالحظ على اغلبها ير أنه، غية المتبعة في الدول النامت االستراتيجياتعدد حيث ،عة االقتصاد السائدبيط

  .سياسة الخلط بين تشجيع الصادرات وإحالل الواردات
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  :تمهيـد  

  

 بالتطبيق التدريجي لنظام احتكار الدولة 1979 – 1971لقد تميز تنظيم التجارة الخارجية خالل الفترة      

في مجال المبادالت الخارجية، بعد أن كانت الدولة قد فرضت سيطرتها على العديد من النشاطات 

فالحي حيث وضعت لقطاع المبادالت االقتصادية الهامة بعد االستقالل سواء في المجال الصناعي أو ال

الخارجية مجموعة من األسس التي يرتكز عليها نظام االحتكار من خالل تحديد أهداف وسلطات الهيئات 

  .المكلفة باالحتكار، ومن ثم تحديد القواعد المنظمة

 1978 / 02 / 11 صدر في 2 – 78 وفقا لقانون األول رقم 1989 – 1980خالل المرحلة أما 

ق بالتطبيق اإللزامي الحتكار الدولة للتجارة الخارجية، حيث وضع مجموعة من األهداف منها ويتعل

أما السياسية فتخص . االقتصادية قصد التحكم بشكل أفضل في تخطيط الواردات، وحماية اإلنتاج الوطني

نشاطات بناء اقتصاد وطني مستقل يحمل في طياته مشروع مجتمع اشتراكي، كما يسعى إلى وقف جميع 

  الوساطة في مجال التجارة الخارجية، وتحديد عقوبات مخالفتها، 

 جاءت بوادر تحرير التجارة 1990وفي مطلع التسعينيات وانطالقا من قانون المالية التكميلي لسنة 

 منهج اقتصاد السوق مما عمل على جعل عماليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير في جوانتها

  .المتعاملين االقتصاديين ومن له القدرة على القيام بذلك متناول جميع 

  

 المتيازاتاوعة من م بوضع مجالمحروقاتمت الجزائر وفي سبيل ترقية صادراتها خارج اولقد ق

 ماالنضما من أجل والتفاوض األوروبيتحاد وعقد اتفاقيات شراكة مع اإل.واستحداث العديد من الهيئات 

  جارة  التةالمنظمة العالميإلى 

أربعة لى إقبل التصدير قسمنا الفصل  رج المحروقات والوضع مااولتوضيح أكثر لعملية ترقية الصادرات خ

  :مباحث

o في الجزائر جاريةالسياسة الت   

o  رج المحروقاتا ترقية الصادرات خإلى ؤاللج ومبرراتمشاكل التصدير  

o رج المحروقاتاترقية الصادرات خ  

o التكتالت االقتصادية  
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   في الجزائرجاريةتالسياسة ال:  األولالمبحث

 وخاصة  الفرنسيدالقتصالما ميز النظام االقتصادي للجزائر عقب االستقالل هو شدة تبعيته هم أإن       

الجزائر  للدولة عمدت اخيلهذه القطاع في توفير مدلدور الذي يلعبه  ونظر ،في مجال المبادالت الخارجية

 ومن خالل تتبع .مرحلة االقتصادية التي تمر بها البالدال مع تتالءم ،تلفة بانتهاج سياسات مخهإلى تسير

المسيرة التنموية للجزائر نجد أنها حاولت فرض الرقابة على التجارة الخارجية في المرحلة األولى ثم 

  ومنه يمكن تقسيم السياسة الليبرالي النظامالنتهاج ، ذلكاحتكارها كمرحلة ثانية ليتم تحريرها بعد

  :ديرية في الجزائر إلى ثالث مراحلالتص

  1969-1962مرحلة الرقابة على التجارة الخارجية : المطلب األول

 وذلك من خالل اعتماد ،رقابة على التجارة الخارجية    حاولت الدولة خالل هذه الفترة فرض نوع من ال

 على االقتصاد الجزائري تحقيق القدرة على السيطرة التامة بهدف والمراسيم اإلجراءاتجملة من 

 وهذا بإقامة عالقات أوسع مع ،وتخليص البالد من الوصايا المفروضة عليها من طرف القوى االستعمارية

  .بلدان أخرى وتنشيط التجارة الخارجية

حيث اعتمدت  ، مالية واقتصادية لحماية الصناعات المحلية والناشئةتدابير الدولة اتخذت 1963مند سنة 

ه العماليات  حيث أصبحت هذ،ة والذي يخص كل العماليات المسددة بالعمالت األجنبيحصصنظام العلى 

 وبذلك أصبحت كل من الواردات والصادرات تخضع لسلسلة ،قبل وزارة الماليةخاضعة إلى ترخيص من 

 وكان الهدف من ،من إجراءات الرقابة مثل الحصول على الترخيص المسبق واحترام الحصص المقررة

الحصص هو الحد من السلع الكمالية واقتصاد العمالت األجنبية إضافة إلى تحسين وضعية الميزان نظام 

   . يالتجار

بواسطة مجموعة من الهيئات المسيرة مباشرة من  رقابة على العماليات التجارية مع الخارج إقامةكما تم   

  ).الدواوين الوطنية(طرف الدولة 

إقامة  من أجل  Ascoopسميت بـ1965جال التصنيع مع فرنسا سنة وأقامت اتفاقية تعاون في م     

 حيث استفادة الصناعات ، الضروريةالمنتجاتقاعدة صناعية قادرة على تزويد االقتصاد الوطني ببعض 

 من إجمالي االستثمارات حيث ارتكز االستثمار %52بـ   ) 1969-1967(في المخطط الثالثي األول

مونيك أل مركب انذكر ومن بين أهم انجازات الصناعية ،لى رأسها المحروقاتعلى الصناعات الثقيلة وع

  الواردات فلقد  إحالل وبفعل سياسة ،زوتية في أرزيو ومركب التلحيم في عنابةأل اواألسمدة) النشادر(
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 كبير في ول وكذا تح1969سنة  3 مليون م51.5 إلى 1964 سنة 3 مليون م4.3انتقل إنتاج القماش من 

  .1اج الجلود والشمعإنت

  1989-1970الدولة للتجارة الخارجية احتكار مرحلة : المطلب الثاني

 )1973-1970(   وبعد مرحلة الستينيات وبداية مرحلة المخططات تم وضع المخطط الرباعي األول 

 مجموعة من إقرار تم 1971 وابتداء من ، لتجارة الخارجيةاالحتكاري تم فيه تجديد النهج والذي

  ات تنص على احتكار التجارة الخارجية من طرف المؤسسات العمومية كل وحدة حسب اإلنتاج جراءاإل

 إطار في وإدماجها وكان الهدف من هذا االحتكار وهو التحكم في التدفقات التجارية ،المتخصص فيه

  .2التخطيط المركزي للنمو االقتصادي واالجتماعي

 بسبب حرب 1973ول األولى  وحدوث أزمة البتر1971بترول يم الميز هذه الفترة هو تأم إن أهم ما

 تاالستثمارا وكذا تضاعف أسعار البترول بأربع مرات مما أدي إلى ارتفاع حصة ،ةاإلسرائيليالعرابية 

   .%60الصناعية إلى 

 والذي جسد فيه احتكار الدولة للتجارة الخارجية حيث نص على 02-75 إصدار قانون 1978وتم في سنة 

  :لي ماي

   .االستيراد والتصدير للسلع والخدمات من اختصاص الدولة فقط �

 ،هيأتها العقود والصفقات المتعلقة بالتصدير واالستيراد إال من طرف الدولة أو إحدى بإبراميسمح  ال �

ويمنع التصدير على المؤسسات ذات القطاع المسير ذاتيا أو ذات القطاع التعاوني أو المؤسسات المختلطة 

  .خاصةأو ال

لة ستة أشهر للمؤسسات الخاصة التي تتخذ  بالتصدير يتم حلها فورا وتمنح مهكل مؤسسة خاصة تقوم �

  .  االجتماعيصدير كنشاط ثانوي لكي تغير نشاطهاالت

 يتعلق األمر بسلع لم تبادر فة انتقالية ومؤقتة فقط عندماالخاصة بالقيام بالتصدير بص يسمح للمؤسسات  �

 .3هيئات ومؤسسات لتصديرهاالدولة بعدم إنشاء 

  

  

  

                                                           
1Benissad H , Economie de développement de l’Algérie , 2 éme, édition, O.P.U .Alger 1982 , p 76.  

 04العدد ،معة ورقلةجا،مجلة الباحث ، ) 2002-1970(صالح تومي ، عيسي شقبقب ، النمذجة القياسية لتجارة الخارجية في الجزائر  2
 . 32، ص2006، 
  .43، ص1991ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، بدون طبعة،، اقتصاد الجزائر المستقلة أحمد هني، 3
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 الكبرى المنشآت إلغاء  حيث تم ، قامت الدولة بإعادة هيكلة أولى لمؤسسات القطاع العام1982وفي سنة 

 وهذا لتحسينها وتطوير ,إدارةالتي تقرر تقسيمها إلى عدد من الشركات العمومية أصغر حجما وأسهل 

  .1درتها على التصديرلتدعيم قدرتها على المنافسة وتطوير قو إنتاجها

امت الجزائر بوضع أول برنامج  ق1986وفي نهاية هذه المرحلة وبعد صدمة البترول المعاكسة سنة 

 19 ليوم 29-88حيث تم وضع قانون ، 1988لة ترقية الصادرات خارج المحروقات وذلك سنة لمحاو

 ،ت وتخفيض الواردات والذي هدف إلى ضرورة توسيع قطاع الصادرات خارج المحروقا1988ة يجويل

نص على منح تسهيالت للمؤسسات العمومية لتطوير إستراتيجيتها التصديرية وذلك باالحتفاظ بجزء حيث 

    . 2من مداخليها بالعملة األجنبية  ومنحها بعض التخفيضات الضريبية

  :مرحلة تحرير التجارة الخارجية: المطلب الثالث

 مليار دوالر إلى أقل 13انخفاض إيرادات الدولة من  نتج عنها من   وما1986     إن أزمة البترول لسنة  

وتبني منهج التحرير ،لتجارةل إلغاء أهم إجراءات احتكار الدولة أرغم الدولة على   مليار دوالر7من 

ة الخارجية تم وضع مخطط تمويل خارجي حيث تعمل البنوك على تمويل التجارحيث  للتجارة الخارجية

  .به للمتعاملين التجاريينمسموحا وأصبح التصدير 

بدأت أول بوادر كسر االحتكار الذي مورس على التجارة الخارجية في قانون المالية التكميلي لسنة 

، جاء هذا القانون بعد ضغط صندوق النقد الدولي، الذي دعا الجزائر لتبني سياسة تجارية أكثر 1990

موعة من اإلصالحات تتضمن ضرورة تغيير سياسة تسيير انفتاحا على العالم الخارجي، وذلك بانتهاج مج

 قانون خاص بالتجارة الخارجية وتحريرها، تخفيض العملة المحلية، إصدارالتجارة الخارجية عن طريق 

  .3فع الدعم عن األسعار سياسة التحرير، وريالءملجمركية بما ر السياسة ايتغي

  :4ين إال أن هذا التحرير كان مقيدا بجملة من القوان

  . الوكالء وبائعو الجملةالتصدير يخص صنفا من المتعاملين يطلق عليهم اسم �

  . يحدد قائمة السلع المستوردة �

يهدف إلى حركة رؤوس األموال عن طريق وجوب وجود ميزانية بالعملة الصعبة لتسديد قيمة  �

  .السلع المستوردة

 .ي مجال اإلنتاج، باالستثمار في الجزائر مستقبال ف مقيمينغيرالوكالء يلزم  �

                                                           
1H. Benissad, Algérie : restructuration et réformes économiques (1979-1993), O.P.U, 1994, p85.  
2H. Benissad, la réforme économique en Algérie ,2 éme édition, O.P.U, Alger, 1991 .p 97.  

، جملة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة ،جامعة اجلزائر ، العدد )2002- 1970(قتصاد اجلزائري حماولة بناء منوذج قياسي لالبصاحل تومي ، عيسى،شقبق 3

  18، ص 12،2005
   .52، مرجع سابق، ص أحمد هني 4
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 : من القيود التحرير الخاليمرحلة   . أ

 أوالعام الحرية الكاملة في التجارة الخارجية دون التميز بين متعامل من القطاع  1991أقر مرسوم   

،  التجاري بصفة بائع بالجملةفي السجلكون المعني بهذه المعامالت مسجل قطاع الخاص، شرط أن يال

  .فير التمويل الخارجي تعمل على تو البنوكوأصبحت

، ولقد تصدير من غير أي قيود تفرض عليهات الخاصة والعامة أن تقوم بالهذه الحالة كان للمؤسساوفي 

  .تحرير التدريجي للتجارة الخارجيةتزامنت هذه المرحلة مع برنامج التعديل الهيكلي الذي يعمل على 

 :مرحلة التحرير التام  . ب

ق مع صندوق النقد الدولي والذي نص على تطوير القطاع الخاص  التوصل إلى اتفا1994    تم في 

  .والتقليص من تدخل الدولة وتشجيع االستثمار األجنبي وتحرير التجارة

وفرض هذا األخير على الجزائر تحرير اقتصادها وذلك من خالل خصخصة مؤسساتها وتنمية السوق 

يبي وتحسين المحيط االستثماري للمتعاملين  وإصالح النظام الضر،الداخلية برؤوس األموال الداخلية

  .المحليين واألجانب وتحرير التجارة الخارجية 

وفي هذه المرحلة كان تحرير التجارة تاما من غير أي قيد وكان كل شخص قادر على التصدير بإمكانه 

  .القيام بالتصدير للسلع والخدمات

                                للجؤ إلى ترقية الصادرات خارج مشاكل التصدير في الجزائر ومبررات ا: المبحث الثاني 
  المحروقات                

  مشاكل التصدير في الجزائر: المطلب األول  

رغم تبين أهمية ترقية الصادرات خارج المحروقات للدولة ورغم كل الجهود المبذولة من طرف الدولة 

 على االقتصاد الجزائري ومصدر عبئا والتي تبين أن تدنيها أصبح ،لرفع من قيمة هذه األخيرة اةحاولمل

 إال أنه مازلت تالحقها بعض العراقيل والمشاكل التي يمكن أن نوجزها في مايلي و نتناولها من ،هشاشته

  :النقاط التالية 

  :1المشاكل على المستوى الجزئي .1

 . واضح المعالم تجاه تحقيق أهداف ترقية التصدير انهج مواألفراد المسؤولين تبنىعدم  �

 إلى عدم إضافة ، عليها في نظام الجودةالمنصوص العمل إلجراءات منتظمالتطبيق العشوائي وغير  �

 . لقياس االختالفاإلحصائية األساليبتوظيف 

                                                           
جامعة ،1مجلة الباحث ، العدد   ، ) الواقع والتحديات(تنمية الصادرات والنمو االقتصادي في الجزائر   ،وصاف سعيدي  1 1

 . 12، ص2002ورقلة ، 
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 .نافسة  بعين االعتبار مدى جودة المنتوج المعد للتصدير مما يضعف قدرته على الماآلخذعدم  �

 التي تربط بين العملية اإلنتاجية وموقع واإلحصائيات كافة البيانات يتضمنعدم توفر نظام للمعلومات  �

 .السلعة في السوق

 وعدم ، والمعنوي داخل المؤسسة مما أحبط محاولة االبتكار واإلبداع لدى العمالالماديغياب التحفيز  �

  .الحالي منتوج يتالءم ومتطلبات الوضع إنتاجتمكنهم من 

  والتي لم تعد،جهزتها الميكانيكيةضعف الصناعة في المؤسسة الجزائرية وهذا راجع إلى عدم حداثة أ �

مارسها المنظمة العالمية قادرة على مجابهة التغيرات الحالية من التطور التكنولوجي والممارسات التي ت

 .للتجارة

 وهذا راجع ،بها في بعض المؤسساتاغيهياكل المؤسسة التي تتكلف بعملية التصدير وعدم كفاءة  �

 وهو ما دعا ،للوضع السابق حيث كان الطلب أكبر من العرض ولم تكن هناك حاجة لمثل هذه المصالح

 أصبحت ضرورية والتيمصالح تهتم بعملية التسويق واستعمال تقنيات االتصال التجاري  دإلى عدم ايجا

 .في الوقت الحالي

 حيث كان هناك غياب تام لكل ،مات ما بعد البيع والخدلطابع الخصوصي انعدام قنوات التوزيع ذات ا �

 كما نسجل انعدام خدمات ما بعد البيع والتي يتوقف ،لتصديرات التوزيع خاصة التي تركز على جانب اقنو

  .عليها درجة قوة أو ضعف المنافسة التي تسود في السوق الدولية

  :االقتصاديالمشاكل المرتبطة بالمحيط  .2

 . تشابك كبير بين األسواق الوطنية والخارجية مما أدى إلى غياب إستراتيجية واضحة للتصديرجودو  �

 بسبب ارتفاع ،ة التصدير لدى المتعاملين االقتصاديين الجزائريين وميلهم الشديد لالستيرادغياب ثقاف  �

 .تجنب المخاطر الناجمة عن التصديرالربح وسرعته و

 وعدم قدرتهم ،ن انسحابهم من السوق األجنبية الجزائريين مما يعجل منيالمصدرلدى انعدام الخبرة   �

 .على المنافسة 

 منتوج قادر على إيجاد لتكنولوجيا حال دون األمثلضعف ميزانية البحث والتطوير وعدم االستعمال   �

 .المنافسة األجنبية

وارتفاع تكاليفها، بسبب تدهور عدم توافق المنتجات الوطنية المعدة للتصدير مع معاير الجودة العالمية  �

 . 1ات النقدية العالمية من جهة أخرىذببذقيمة الدينار الجزائري والتضخم والت

                                                           
 . 12، ص مرجع سابق وصاف سعيدي ،  1
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  :المشاكل المرتبطة بالمحيط المؤسساتي والتشريعي 

هيئات المكلفة بترقية الصادرات مما أدى إلى غياب التنسيق الالموكلة بين التداخل في المهام  �

 طرة وعدم المساألهدافم الوضعية وتحقيق ي مما أدى إلى صعوبة تق، المقدمةوالتضارب في األرقام

 توفر معلومات قانونية وتشريعية دقيقة مما يسهل من اتخاذ ،تمكنهم من توفير شبكة معلومات وطنية

  .القرار فيما يخص ترقية الصادرات خارج المحروقات

 حيث ،ما يخدم الصادرات خارج المحروقاتية بغياب أدنى تنظيم للتواجد التجاري في األسواق الخارج �

 .مهتمة بالتصدير من استغالل الفرص باألسواق الخارجيةا النقص يقلل من فرصة المؤسسة الأن هذ

 . خارج المحروقاتة للصندوق الخاص بترقية الصادراتسوء استخدام وتوجيه الموارد المالي �

 حيث أن ارتفاع ، المخصصة لذلك  دعم التصدي وعجز خدماتالدولياالرتفاع الكبير لتكاليف النقل  �

 .كاليف مما يؤدي إلى انخفاض هامش الربحالنقل سوف يترتب عليه ارتفاع التتكاليف 

 ونقص الدوليهتمام بالتسويق صعوبة الحصول على المعلومات عن األسواق األجنبية نظرا لعدم اال �

 .الخبرة بالدراسات التسويقية

رجية آلي  أساسيا في سياسة التجارة الخايعتبرة للمؤسسة حيث أن قياسها التصديريعدم قياس القدرة  �

 واختيار ، تمكن المؤسسة من تحديد مواردها المالية ومعرفة األسواق الخارجيةه القدرةذ ومعرفة ه،دولة

  .1ية وتقيم المعرفة الفنية وخبرتها التصديريةنتاجإلالمنتجات وتحليل وتكيف القدرة ا

  صادرات إلى ترقية الوء مبررات اللج دوافع و:المطلب الثالث

 إن االنخفاض في نسبة الصادرات خارج المحروقات ،كان مصدر قلق للدولة ووصل أمر ترقيتها إلى حد 

الحلم بالنسبة لجميع الحكومات التي ترددت على السلطة والتي اعتبرت أن أمر ترقيتها أصبح من أهم 

  :ها وذلك لألسباب التاليةاألولويات التى يجب على الدولة فعل

I.  ائيةـالحم عةالنـز:   

 األولية السلع كافة من تهاواردا أمام الحمائية الترعة زيادة  إلى المتقدمة الصناعية الدول اتجهت              

  العالمي الركود فترات إلى باإلضافة الثمانينات، عقد في سادت التي المالية لألزمات نتيجة والصناعية،

 التعريفية غير الحمائية القيود تبني إلى الصناعية الدول اتجهت وقد هذا الصناعية، الدول معظم في دسا الذي

 منذ واضحا تأثيرا القيود هذه أثرت وقد الجمركية التعريفات متوسط تخفيض في الجات نجاح أثر على

 الدول جانب من الحمائية للترعة المتزايد االتجاه ويرجع .النامية الدول صادرات على السبعينات منتصف

                                                           
 . 14ص مرحع سابق،  وصاف سعيدي ، 1
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 في السبق صاحبة هي المتقدمة الدول أن فالمعروف النسبية، للميزة الديناميكية الطبيعة إلى المتقدمة الصناعية

 تكون قد أخرى دول أو دولة إلى تنتقل ما سرعان الميزة هذه أن غير منبعها، هي بل الحديثة، االختراعات

 فتبدأ الدول، تلك في اإلنتاج عوامل وفرة إلى إسنادا للخارج وتصديرها هافي السلعة إنتاج يتم حيث تقدما، أقل

 الدولة أسواق في أيضا بل العالمية األسواق في فقط ليست شديدة منافسة مواجهة في االختراع صاحبة الدولة

 .للحماية جديدة وسائل عن البحث إلى الدول هذه من بالعديد يحدو الذي مراأل ،االختراع صاحبة

II.  لالتباد دلــعم:  

 إلى أساسية بصفة ذلك ويرجع النامية، الدول صالح غير في تدهورا الدولي التبادل معدالت شهدت              

 الشديد، االرتفاع إلى النامية الدول إلى الصناعية المتقدمة الدول تصدرها التي الصناعية السلع أسعار اتجاه

 في النسبي االنخفاض وراء السبب يرجع و .االنخفاض إلى البترول ناءباستث ولية،األ السلع أسعار اتجاه مقابل

 و العلمي للتقدم نتيجة المنتجات من النوع هذا على العالمي الطلب تراخي إلى األولية المواد أسعار

  األولية المواد نسبة تخفيض على ساعدها مام المتقدمة، الصناعية الدول هذه حققته الذي التكنولوجي

 .الصناعية السلع من الوحدة إلنتاج المستخدمة ) ردةالمستو(

III. يــالخارج دينــال: 

المالحظ على ميزان المدفوعات وعجزه في الكثير من األحيان، أدى بالدولة إلى االقتراض االختالل إن 

مما سبب لها عجز في الحساب الجاري، وتزايد هذا العجز نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة لهذه القروض مما 

  . بترولية غيروقع الدول النامية في أزمات مالية حادة وخاصة الدول أ

 هو إيجاد مصدر أخر ،اتع والعجز الجاري في ميزان المدفوةإن السبيل لمواجهة هذه األزمات الخانق

وأهم هذه المصادر هو التصدير حيث أنه البد من القيام بتطوير القدرة  ،لتمويل بدال من الديون الخارجية

يرية واالهتمام أكثر باستراتيجيات التسويق الدولي، ونظر لما يمر به العالم من تغيرات تكنولوجية التصد

 قوية لتنمية الصادرات خارج المحروقات، إستراتيجيةتنعكس على مستوى الجودة للسلع مما أوجب وضع 

ختالالت التي عان منها مما يكسبها القدرة على مواجهة المنافسة األجنبية ومن خالل الجدول نالحظ مدى ا

 في أسعار البترول حتم على تذبذب، وما أعقبه من )1988-1979(االقتصاد الجزائري خالل الفترة 

  .1الجزائر التوجه نحو الصادرات خارج المحروقات

  

  

                                                           
  .08سابق،ص مرجع ، وصاف سعيدي  1
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          )1988-1979(معدل التغطية ومعدل خدمة الدين لالقتصاد الجزائري) :02(الجدول رقم      

   :%الوحدة

  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  لسنواتا

  110.66  116.67  85.13  130.44  124.76  125.33  106.87  117.98  147.95  140  معدل التغطية

معدل خدمة 

  الدين

27.62  27.48  26.66  30.97  33.76  37.06  35.97  59.25  

  

55.97  77.08  

  15سعيدي ، مرجع سابق، صوصاف  :المصدر                                                                           

  

  تجارب دولية في تنمية الصادرات : لثالثالمطلب ا

النتائج السيئة  خاصة وبعد ،تفطنت إلى ضرورة تنمية صادراتها   العديد من الدول وخاصة النفطية منها 

 ونذكر منها على سبيل المثال ال الحصر السعودية ريعدم تنوع قطاعها التصديالتي تعرضت لها نتيجة 

 بينها وبين الجزائر، فالسعودية دولة م اختيار هذه الدول لوجود بعض التشابه وتونس وسنغافورة ولقد ت

نفطية بدرجة كبيرة مثل الجزائر وتونس لها نفس الموقع الجغرافي مع الجزائر وسنغافورة تعتبر من 

  :يلي   ومن أهم هذه التجارب نجد ما.الدخل وهي في مرتبة الجزائرالدول النامية المتوسطة 

I. تجربة السعودية: 

 :عرض المشكلة  . أ

معلومات عن األسواق الخارجية وخاصة تلك المعنية باالحتياجات الرئيسية للسوق المراد عدم توفر  �

ق بالنسبة لمواصفات ا ومتطلبات تلك األسواهه واتجاعدل تغير األسعار والسلع المنافسة وم،إليهاالنفاد 

  .السلع وخصائصها

 وهذا راجع إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وذلك ،ارتفاع تكاليف اإلنتاج مما يؤدي إلى ارتفاع األسعار �

 باإلضافة إلى ارتفاع تكاليف المواد ،من جراء عدم االستغالل الكامل للطاقات اإلنتاجية للمشروعات

 .الوسيطية

 وتعقدها عند ةالروتيني اإلجراءاتوالبحري والجوي باإلضافة إلى كثرة ارتفاع تكاليف النقل البري  �

 .الحدود

 باإلضافة إلى رفض ،عدم توفر خدمات التمويل وضمان الصادرات بالقدر الكافي وارتفاع تكلفتها �

بعض البنوك قبول االعتمادات المستندية الصادرة من بعض الدول مما أثر سلبا عن تنافسية الصادرات 

 .يةالسعود
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جة بسبب عدم وجود مواصفات قياسية وعدم احترام بعض المنتجين جودة السلع المنتانخفاض  �

 .1المواصفات المحددة

 :عة لترقية الصادراتبالسياسة المت  . ب

 :عن األسواق الخارجية ويتم  ذلك عن طريقتوفير المعلومات للمصدرين السعوديين  �

 للمصدريينم بتوفير المعلومات الالزمة  مراكز تنمية الصادرات السعودية والذي يقوإنشاء �

 من أجل جمع المعلومات التجارية عن تالسفارا وذلك بتعاون مع وزارة الخارجية من خالل ،السعوديين

 .بعض األسواق

 وذلك من خالل ،نالسعوديي المصدرين إليهاللمعلومات التجارية يوفر المعلومات التي يحتاج   مركزإقامة  �

 .كز المعلومات الدولية و اعتماده على النشرات واألبحاث المتخصصةاتصاالته مع بعض مرا

 :تقديم حوافز مالية وضريبية للمصدرين وذلك بـ  �

  . المنتجات المعدة لتصديرإلنتاج الالزمة اإلنتاجزمات لتس الجمركي لماإلعفاء �

 .ة للمصدرينمروض المقدق فائدة مخفضة على الأسعارمنح  �

 .درين  ضرائب على دخل المصتخفيض �

 . مناطق حرة لتصديرإنشاء �

 .لتجارة الخارجيةاتدريب وتأهيل عدد كبير من العاملين في مجال  �

 ألصحاب المشاريع الصناعية األراضي العديد من المدن الصناعية المجهزة ومنح هذه إنشاء �

 .اسميبأجر 

 وذلك ،ة العالمية على شهادات الجودللحصول التصديري ذات التوجه اإلنتاجية المنشآتودعم تأهيل   �

 الراغبة في الحصول على والمنشاتمن خالل إنشاء صندوق وطني لدعم ومساعدة كافة الشركات 

 . الجودة العالميةتشهادا

 : كل من االئتمان والتأمين لضمان الصادرات وذلك عن طريقرتوفي �

 .توفير االقتراض للمصدرين بتسهيالت مناسبة �

صدر في حالة حدوث أي مخاطر ناتجة عن المعامالت  الملتعويضتوفير الضمانات الكافية  �

 .التصديرية

                                                           
  .32 ،ص2004 جتارب دولية يف تنمية الصادرات، جملس الوزراء املصري، بوابة مصر للمعلومات،سبتمرب  1
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 من خالل وضع أسعار تشجيعية للنقل الجوي وتخفيض النقل في مجال للمصدرينتقديم الحوافز  �

رات فترة سماح  ومنح الصاد، المقررةاألسعار من %50 خدمات المواني على الصادرات بمقدار أجور

 .ام بعد دخولها الدائرة الجمركية أيعشرة لمدة األرضيةمن العوائد 

 : لدى جمهور المنتجين وذلك عن طريقوالتسويقيي  تنمية الوعي التصدير �

 ، الخدمات للمصدرينتوفيرحكومية القادرة على ال الحكومية وغير تنظيماتال شبكات من إنشاء �

  الخارجيين ولمشترينباوذلك للرد على طالبات المشترين الخارجيين واالحتفاظ بقواعد البيانات الخاصة 

  . تقديم المساعدات الفنية للمصدريناكذ

 السعودية في األسواق العالمية يشرف عليها مركز بالمنتجات متكاملة للتعريف ةتسويقيوضع خطط  �

 .تنمية الصادرات

  :أثار السياسة على الصادرات. جـ

 . المصدرين السعوديينأمامفتح أسواق جديدة  •

 دوالر 40 إلى 1998كي عام ي مليار دوالر أمر29 السعودية من حروقات خارج المزيادة الصادرات •

  .20021 عام أمريكي

II. التجربة التونسية 

 :عرض المشكلة  . أ

 .األخرىويل الدينار التونسي إلى العمالت ححجم القيود المفروضة على تارتفاع  �

 حيث كان ،اإلنتاج على الواردات مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الجمركيةارتفاع مستوى التعريفة  �

 .2%200 حواليمستوى متوسط التعريفة الجمركية يبلغ 

  :السياسة المتبعة لترقية الصادرات  . ب

  : الحوافز فيكات التي تصدر إنتاجها بالكامل وتتمثل أهمحوافز لشرتقديم  �

أ يبد من ضريبة الدخل %50 بنسبة تخفيض سنوات وبعدها 10 من ضريبة الدخل لمدة اإلعفاء �

 . الحادية عشرمن السنة

  . اآلالت والمعدات المستوردة من الخارج من الرسوم الجمركيةإعفاء �

  : حيث قامت الحكومة التونسية بـ األساسيةتحسين البنية  �
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 مما أدى ،لتطوير شبكة الدخل والمواصالت) 2001- 1997( مليار دوالر خالل خطة 10 إنفاق �

 مليون 13 إلى تالمطاراة في السنة وارتفاع طاقة  سفين2000التونسية إلى إلى ارتفاع طاقة المواني 

  .راكب سنويا 

  :نح المستثمرين مجموعة من الحوافز األجنبي وذلك من خالل متشجيع االستثمار �

 . المعاد استثمارهااألرباحمن الضرائب على  تام إعفاء �

  ومستلزمات اإلنتاج من الرسوم الجمركية الرأسمالية الواردات من السلع إعفاء �

  . كلية أو جزئية لبرامج التدريبإعاناتديم تق �

 والخاص بقابلية تحويل الدينار وذلك لتسهيل المعامالت بالعملة 1993 لسنة 48 رقم  قانونإصدار �

 . المال للخارجورأس األرباح تحويل إعادةكات األجنبية من الشراألجنبية كما يمكن 

   : والمتمثلة فيلحرة العاملة في المناطق اللشركاتمنح مجموعة من الحوافز  �

 . المعاد استثمارهااألرباحعلى  تام من الضرائب إعفاء �

�� �� ا���ق ا������%20السماح لهذه الشركات ببيع  ���� . "! إ�

�  �#���� ). "! ا0�/% 17.5(ت���' ا�,و�� ح(� ا�)�"' ا������ �� ا�&��ن ا$


	�.ج��
�� ����� ه�� ا�� :  

  .2001 عام %4.9للصادرات حوالي بلغ متوسط معدل النمو السنوي  �

 . مليار دوالر أمريكي3 إلى 2003زيادة الصادرات من المنسوجات والمالبس الجاهزة في  �

   .12001 عام %12.1 إلى 1992 عام % 7.2ارتفاع معدل نمو الصادرات السلعية والخدمية من  �

III.  تجربة سنغافورة: 

 :عرض المشكلة  . أ

 .ب ارتفاع أجور العمالالمتاحة بسب  تكاليف اإلنتاج ارتفاع �

 . المصدرينامأممحدودية مصادر التمويل  �

 .2لمنافسة في األسواق المحليةلنقص الخبرة المتاحة لدى المصدرين  �

 :رقية الصادرات السياسة المتبعة لت  . ب

 ، المؤسسي بهدف دعم المصدرين حيث قامت الحكومة بإنشاء مجموعة من المؤسساتاإلطارتطوير  �

والتي تعمل كضمان للمصدرين أمام البنوك )1979(غافورة لتامين قروض التصديرمؤسسة سنومن بينها 
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يهتم )1984( الصناعية واألبحاث تللدراساغافورة ن معهد سدة الشركات متوسطة وصغيرة الحجم،لمساع

نغافورة لتنمية مجلس س عاير القياسية ، الم من خالل توفير المعلومات عنودة الصناعيةجبرفع مستوى ال

  .يقوم بتنمية تجارة السلع والخدمات من خالل شبكة من المكاتب عبر العالم) 1987(جارة الت

 وكذلك ،ا في الخارج وذلك لمدة سنتينلشركات التي تقيم مكاتب تجارية له ضريبية لكل من اإعفاءات �

تخدم  والترويج، وتخفيض الضرائب على الواردات التي تسلإلعالنالشركات التي تقيم معارض تجارية 

 . السلع المعدة للتصدير إنتاجفي 

  : وتتمثل في مناطق حرة ومنح مزايا للعاملين فيهاإقامة �

 . السلع المعدة للتصديرإنتاج من رسوم الجمركية على السلع التي تستخدم في عفاءاإل �

زيادة ل سنوات وذلك 10 إلى 5 لفترة تتراوح بين %40 بقيمة األرباحضرائب على التخفيض ال �

 . المناطقهار في هذاالستثم

يقوم بتوفير التمويل لالزم للشركات لكي تزيد من البرامج ) 1979( صندوق تنمية الصادرات إنشاء �

 . إلى جانب توفير النفقات الالزمة للبحث والتطوير،التدريبية التي تقدمها للعاملين بها

  :النتائج المترتبة. ج

 كما بلغ متوسط 1988عام الصادرات في إجمالي  من %75 حوالي  شكلت الصادرات الصناعية  �

  .% 7.6معدل الصادرات حوالي

 ا0س��ی� س���BCرة "! أآ4/ ا��/اآ< ا������ �� أس�� ح�> اه��3 ب����/ ا�9,"�ت ا������ �,ول أص3�4 �

 .آGح, أو�F ص�درات ا�9,"�ت��

 .L 1/آ��JKC" 2900 وت)�' ���� 21وص' #,د ا��HI�C ا��(,ی/ ا��/ة ح�ا��  �

  ترقية الصادرات خارج المحروقات: حث الثالثالمب

ة االعتماد على تصدير منتج  وما سببته من أزمات أكدت على خطور1986إن صدمة المحروقات لسنة

ت ، فعملت الدولة  عن طريق التصدير خارج المحروقا البد من وجود مخرج لهذه األزماتوبداواحد، 

 طريق تحرير التجارة الخارجية وتطبيق برامج صندوق قيمة هذه األخيرة وذلك عنسعيا منها إلى رفع 

قارنة مع المحروقات بقيمة رفع من قيمتها نوع ما إال أنها مالالنقد الدولي المتفق عليها ، هذا ما أدى إلى 

  .مهمشة
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         وترقية الصادرات خارج المحروقات في الجزائرالتصديريةالسياسة ...................................................الثالثالفصل 

130 
  

 األزمات الناتجة عن  إن وعى السلطات العمومية أن سياسة تنوع الصادرات هي الحل األنسب للخروج من

 من الهيئات إسهاما منها في أسطولث تحد اإلجراءات وعار البترول، جعلها تضع جملة من أستذبذب

  .الرفع قيمة الصادرات خارج المحروقات

    المزايا والتسهيالت لترقية الصادرات خارج المحروقات:المطلب األول

  :يلي يمكن تقسيم هذه اإلجراءات حسب نوعها إلى ما   

  :  شريع الجزائري عمليات التصدير بمزايا جبائية عديدة وهيخص الت: المـزايا الجبائية  .1

I.  اإلعفاء في مجال الرسم على رقم األعمال:  

 13المادة   يمنح وفقا للشروط المنصوص عليها في :اإلعفاء من الضريبة على القيمة المضافة   . أ

ميع مس ج أن اإلعفاء من هذا الرسم ي علىو التي تنصمن قانون الرسم على رقم األعمال 

     .ع التي تتعلق بالبضائع المصدرةيصنت البيع و العمليات

 تعفى من الرسم على القيمة المضافة المشتريات أو البضائع المستوردة و : اإلعفاء و االسترجاع . ب

 و المخصصة إما للتصدير أو إلعادة تصديرها على حالها أو إلدخالها في ،المحققة من قبل مصدر

 و كذلك الخدمات المتعلقة مباشرة ،ر و تكوينها و توضبيها و تغليفهاصنع السلع المعدة للتصدي

  . من قانون الرسم على رقم األعمال 2-42  المادة،وهذا بموجببعملية التصدير

 بالنسبة لعمليات تصدير البضائع، األشغال، الخدمات، و تسليم :استرجاع الرسم على القيمة المضافة . ج

 من قانون الرسم على القيمة 42بموجب المادة  اإلعفاء عند الشراء مسموح لها  لم تستفيد من المواد، التي

 قانون الرسم على رقم 50المادة   و هذا ما نصت عليه ، استرجاع الرسم على القيمة المضافة المضافة

  من هذا القانون إذا تعذر الحسم الكلي للرسم على القيمة34بغض النظر عن أحكام المادة  " األعمال 

 و ما يليها من الرسم على القيمة المضافة 29المضافة القابل للخصم، ضمن الشروط المذكورة في المادة 

                       . عمليات التصدير إذا كان ناتجا عنالمتبقي، يسدد المبلغ هالمستحقة دفع

 II.اإلعفاء في مجال الضريبة المباشرة :  

، و يشمل 2006 من السنة المالية ابتداءوذلك :  على أرباح الشركاتإقرار اإلعفاء الدائم من الضريبة   . أ

 وهذا ما نصت ،عمليات البيع و الخدمات الموجهة للتصدير عدا النقل البري و الجوي و إعادة التأمين

 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة المعدلة بموجب قانون المالية لسنة 138عليه المادة 

  . منه06دة  الما2006

 عمليات البيع أو النقل أو السمسرة المتعلقة بالمواد و السلع استثناء :الر سم على النشاط المهني . ب

 و هذا ما نصت عليه ،الموجهة للتصدير من رقم األعمال المعتمد كقاعدة للرسم على النشاط المهني
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عمال ال يدخل ضمن رقم األ" من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة،3للفقرة  220المادة 

  "ديرالمعتمدة كقاعدة للرسم مبلغ البيع والتسليم والسمسرة المتعلقة بالمواد والسلع الموجهة للتص

لمؤسسات التي تقوم  ل النهائي للدفع الجزافي بالنسبةء يتم اإللغا:اإللغاء النهائي للدفع الجزافي  . ج

 من 3 الفقرة 209المادة هذا ما نصت عليه بعمليات بيع السلع و الخدمات الموجهة للتصدير، و 

 13 المادة 2006قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة الملغاة بموجب قانون المالية لسنة 

  .1منه

  :يةرك الجمالمزايا.2

 I . تمكن الشركات التي تقوم بتحويل المواد عند استيراد المواد األولية و : األنظمة االقتصادية الجمركية 

 ، كما أن االقتصادي من االستفادة من تعليق الحقوق و الرسوم وتدابير الحظر ذات الطابع ،لمدخالتا

  .وضعها حيز التنفيذ يتيح فرصة دعم إستراتجية تجارية موجهة نحو التصدير

 جويلية 21 المؤرخ في 07-79 الجزائري أقرها، و حددها و عرفها من خالل القانون رقم عفالتشري

) 07(، الفصل السابع 1998 أوت 22 المؤرخ في 10-98دل و المتمم بواسطة القانون رقم ، المع1998

  :و الذي يتضمن 

هو النظام الجمركي الذي يمكن من تخزين البضائع تحت المراقبة الجمركية، في :   المستودع الجمركي . أ

وق والرسوم الجمركية المخازن والمستودعات المعتمدة من طرف إدارة الجمارك، و ذلك مع وقف الحق

  .االقتصاديوتدابير الحظر ذات الطابع 

 هو النظام الجمركي الذي يسمح بأن تقبل في اإلقليم الجمركي البضائع المستوردة :  القبول المؤقت . ب 

 والمعدة إلعادة التصدير إما على حالتها أو بعد تعرضها لتحويل أو تصنيع أو معالجة ،لغرض معين

  .االقتصاديالحقوق والرسوم ودون تطبيق المحظورات ذات الطابع  مع وقف ،إضافية

 هو النظام الجمركي الذي يسمح بأن تستورد باإلعفاء من الحقوق والرسوم :  إعادة التموين باإلعفاء. ج

عند االستيراد، بضائع متجانسة من حيث نوعيتها وجودتها وخصائصها التقنية مع البضائع التي تمت 

  . سبق تصديرها بشكل نهائيمنتجاتوق الداخلية واستعملت للحصول على حيازتها في الس

 استيرادهاهو النظام الجمركي الذي يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع المعدة إلعادة :   التصدير المؤقت . د

لهدف معين في أجل محدد، إما على حالها وإما بعد تعرضها لتصنيع  أو تحويل في إطار تحسين الصنع 

 .االقتصاديطبيق تدابير الحظر ذات الطابع دون ت
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 في مجال مراقبة الصرف فقد خولت التشريعات البنكية مزايا للمصدرين فيما يخص :مراقبة الصرف .  3 

  . آجال تحويل عائدات التصدير، و التنازل عن مبالغ التصدير بالعملة الصعبة لفائدة المصدرين

 I .ل عائدات المواد المصدرة إلى اإلقليم الوطني عن طريق البنوك  إلدخا: آجال ترحيل عائدات التصدير

يوما ابتداء من إرسال البضائع ) 120( وعشريين ةاألولية المعتمدة، منح المصدرون أجل أقصى مقدر بمائ

، 1991 أوت 14 المؤرخ في 13-91 من نظام بنك الجزائر رقم 11، فقد أشارت إلى ذلك أحكام المادة 

 23 المؤرخ في 07-95 من النظام رقم 31الصادرات خارج المحروقات و المادة المتعلق بتوطين 

 المتعلق بمراقبة 1992 مارس 22 المؤرخ في 04-92 الذي يعدل و يتمم النظام رقم 1995ديسمبر

  . الصرف

 II . صادرات خارج المحروقات من العملة ل إن تقييد و تسجيل محاصيل ا: عائدات التصديرعن لالتناز

 المؤرخ في 13-91 من نظام بنك الجزائر رقم 19 مقنن  بواسطة المادة ،بة  في حساب المصدرالصع

 07-95 من النظام رقم 30 و المادة ، المتعلق بتوطين الصادرات خارج المحروقات1991 أوت 14

 المتعلق 1992 مارس23 المؤرخ في 04-92 المعدل و المتمم لنظام رقم 1995 ديسمبر 23المؤرخ في 

 المتممة للتعليمة 1998 و ماي21 المؤرخة في 1998-03راقبة الصرف، و تعليمة بنك الجزائر رقم بم

 التي تقيد في حساب ، التي تحدد نسب عائدات التصدير خارج  المحروقات والمواد المنجمية94-22رقم 

  :بالعملة الصعبة لشخص معنوي ومذكرة بنك الجزائر الموجهة للبنوك األولية المعتمدة 

  : الصادرات المحققة كاآلتينصوص القانونية المشار إليها قد حددت نسب التوزيع مبالغ ال إن

  .في حساب بالدينار الجزائري من عائدات التصدير بالعملة األجنبية المسترجعة تقيد 50%

  .تقيد في حساب بالعملة الصعبة لشخص معنوي من عائدات التصدير بالعملة األجنبية المسترجعة 40%

 التي تستعمل تدعى حساب مصدر من عائدات التصدير المسترجعة تقيد في حساب بالعملة الصعبة 10%

  .من طرف المصدر بكل حرية و تحت مسؤوليته

 III . يتعلق األمر بعملية تصدير المنتوجات التي يتم :   تصدير المنتوجات بنظام اإليداع برسم األمانة

 سواء  بسعر محدد مسبقا  من طرف المصدر ،ميل  مقيم بالخارجبيعها الحقا من طرف مودع لديه أو ع

  ه ذ أو حسب مصالح المصدر و ه،"البيع بنظام اإليداع بسعر محدد مسبقا "ه الحالة تعرف ذو ه

ه الطريقة   في  تسويق   ذ وغالبا ما تستعمل ه،"البيع بنظام اإليداع  بالسعر األحسن " الحالة تعرف 

  .الخضر و الفواكه

 كما ،قا ألحكام هذا النظام، فالدفع يكون مستحقا كلما تحققت المبيعات من طرف المودع لديه أو العميلووف

أنه يتوجب على المصدر أن يقدم لبنك التوطين المعني بالعملية  كشفا حسابيا بالمبيعات مصحوبا بنسخ 
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م ببيع المنتوجات أو إعادة الفواتير المسحوبة على حساب المشتريين األجانب، ومن الضروري أيضا القيا

  .1استيرادها في أجل أقصاه سنة من اإلرسال

  :اإلطار القانوني و المؤسساتي . 4  

 I  .نظم وحدد المقرر الوزاري المشترك لوزارتي المالية و الوزارة المنتدبة للميزانية رقم : إرسال العينات

 دينار جزائري 30000ي ال تفوق قيمتها  عمليات تصدير العينات الت،1997 نوفمبر 15 المؤرخ في 216

  . التشريع المتعلق بالتجارة الخارجيةاحترامالتي يمكن تصديرها بصفة نهائية بتصريح جمركي، مع شرط 

سي طابعا تجاريا يمكن تصديرها بواسطة ت دينار جزائري و ال تك30000أما العينات التي تتعدى قيمتها 

 العملية تكون معفاة من هذهعدة من طرف وزارة التجارة ، م " رخصة تصدير دون دفع" رخصة تعرف 

  .و ترحيل عائدات التصدير التوطين البنكي

 II .بموجب القرار الوزاري المشترك ما بين 1999 الشهادة في سنة هذه أنشئت :إلغاء شهادة المصدر 

لجلود الخام، الفلين ، و شملت تصدير التمور، ا1999 فبراير 13وزارتي المالية و التجارة المؤرخ في 

 كان الهدف المتوخى من إقرارها آنذاك هو تنظيم وتطهير ثالخام، النفايات الحديدية و غير الحديدية، حي

 المواد، لكن بعد سنتين من العمل بهذا القرار تبين أن شهادة المصدر لم تحقق األهداف هذهمهنة تصدير 

 ر،  بمقتضى القرا2001 و تم تجميد العمل بها سنة،المتوخاة منها ال سيما في الحد من ممارسات الغش

  .22001 أكتوبر 21 المؤرخ في 36الوزاري المشترك لوزارتي المالية و التجارة رقم 

 III  . إلغاء نظام األسعار المرجعية لتصدير الجلود الخام، التمور،والنفايات الحديدية و غير الحديدية: 

 آلية أخرى قصد التحكم ومراقبة اعتماد، أدى إلى 2001سنة بنظام بطاقة المصدر  إن إلغاء العمل

 التمور،الجلود الخام،   الدوري لألسعار المرجعية لتصديرداألسعار عند التصدير تمثلت في التحدي

ولقد تم إلغاء العمل بهذا النظام لعدم تماشيه وقواعد المنظمة العالمية ،والنفايات الحديدية و غير الحديدية

ر هذه المواد بتحكيم يعملية تقييم المواد المصدرة والمستوردة ويتم مكافحة الغش في تصدلتجارة في 

   .المراقبة الجمركية و المتابعة الجيدة والمثلى ألسعار هذه المواد في البورصات العالمية

IV.تقييد المصدرين في السجل التجاري    :   

  : تسمى الصادرات وتضم" صدير  و التاالستيراد"     إنشاء مجموعة جديدة في قطاع 

                                                           
 . 02 ، ص 2006املزيا والتسهيالت املمنوحة للصادرات خارج احملروقات ، وزارة التجارة ،اجلزائر، ماي  1

 23 ، الس االقتصادي واالجتماعي ، الدورة العادية العامة 2003مشروع تقرير حول الظرف االقتصادي واالجتماعي للسداسي األول من سنة  2 

  .110،111ص .
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  .  تصدير المواد و المنتوجات الغذائية و الصناعية411.101•

  . تصدير المواد و المنتوجات الصناعية و المحولة خارج المحروقات 411.102

  .  المشار إليهاغير كافة المواد و المنتوجات خارج المحروقات  تصدير411.103

  :ــةدولـانات الــــإع. 5

 I . 2000 أنشئ بموجب قانون المالية لسنة :واسطة الصندوق الوطني للضبط و التنمية الفالحية ب ،

فالصندوق الوطني للضبط و التنمية الفالحية، مخصص لتقديم الدعم المالي للمصدرين الناشطين في مجال 

  :تصدير التمور، ويشمل هذا الدعم العمليات التالية

ض االستغالل الممنوحة من طرف البنوك الجزائرية في حدود التكفل الجزئي بمعدالت فوائد قرو -

   من القرض المستهلك و في حدود مبلغ رقم األعمال المحقق بالصادرات  لنفس الفترة،%3نسبة 

  : منح عالوة تثمين عند التصدير تقدر بـ  -

 إبادة الحشرات و تمور طبيعية خضعت لعمليات. (  دينار للكيلوغرام الواحد بالنسبة للتمور غير المعبأة5

   ) كلغ12الفرز و الوضع في رزم يصل وزنها إلى 

  . دينار للكيلوغرام الواحد بالنسبة للتمور المعبأة بالتجزئة للكيلوغرام الواحد فيما أقل 8

مقرر ال  وهذا ما وضحهو ذلك بالنسبة للكميات المصدرة التي تفوق تلك المحققة خالل الفترة السابقة

 يعدل ويتمم أحكام المقرر الوزاري المشترك 2002-12-10 المؤرخ في 130رقم مشترك الوزاري ال

  .1 و المتضمن دعم الدولة لعمليات تصدير التمور2001 أكتوبر 24 المؤرخ في 767رقم 

 II  .بواسطة الصندوق الخاص لترقية الصادرات∗∗∗∗ :   

ف العبور، الشحن و التفريغ، تعويض جزء من مصاري: فيما يخص مصاريف النقل عند التصدير          

ما (توجاتن و جميع المت لجميع الوجها%25و النقل الداخلي و الدولي في حدود نسبة موحدة مقدرة بـ

 و أيضا الجلود الخام، والمحضرة و النصف االسترجاعو باستثناء النفايات، و مواد ). عدا التمور

 االتفاققل و جميع المنتوجات المصدرة في إطار المصنعة التي ال تدخل ضمن إعانات الدولة في مجال الن

  .ما بين الحكومات لتسديد الديون

 دج للكيلوغرام بالنسبة للتمور 5 مع منح عالوة تثمين بـ االتجاهات بالنسبة للتمور لجميع %80و 

  .و أقل ما عدا عجين التمورأ واحد كيلوغرامالموضبة و المصدرة في تعبيئات مجزأة في 

                                                           
 .هذه األرقام ترميز هلذه السلع يف السجل التجاري •
 .04ق، ص املزيا والتسهيالت املمنوحة للصادرات خارج احملروقات، مرجع ساب 1
 .سنتطرق إليه بالتفصيل يف املطلب التايل ∗
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    الدوليةاالتفاقياتت و المعاهدا. 6 

 I  .الشراكة مع اإلتحاد األوربياتفاق :  

   : تصدير المنتجات الزراعية ذات المنشأ الجزائري إلى اإلتحاد األوروبي  . أ

  .  الوضعية التعريفية من القائمة تستفيد من إلغاء الحقوق الجمركية117

  .جمركية في حدود الحصص التعريفية الوضعية التعريفية من القائمة تستفيد من إلغاء الحقوق ال26 

 الوضعية التعريفية من القائمة تستفيد من إعفاء في الحقوق الجمركية في حدود حصص مرجعية مشار 15 

  .إليها

  :منتجات الصيد البحري ذات المنشأ الجزائري �

  . الوضعية التعريفية تستفيد من إعفاء في الحقوق الجمركية20 

  ستفيد منت :ذات المنشأ الجزائري ية المحولة المنتجات الزراع �

  .إعفاء من الحقوق الجمركية دون تحديد الحصة

  .إعفاء من الحقوق الجمركية مع فرص عناصر زراعية

 إعفاء في الحقوق في حدود حصص

  ) طن سنويا 200( العجائن الغذائية   * 

  )  طن سنويا2000( الكسكس   * 

  ) سنويال1500(الحليب المبستر   * 

    :ير المنتجات الصناعية تصد. ب 

   ).2005 سبتمبر 1 ( التنفيذ الشراكة حيز اتفاق من دخول ابتداءالتفكيك الفوري 

 II . الثنائية مع الدول العربية االتفاقيات :  

 اإلعفاء من الرسوم و الحقوق 1981 المبرمة بين تونس و الجزائر سنة االتفاقية تنص :تونس  . أ

   . 1996 التجميد العمل بها من طرف الحكومة الجزائرية لسنة الجمركية بين الدولتين و قد تم

 بإعفاء من الرسوم و الحقوق الجمركية 1973 المبرمة بين الجزائر و ليبيا سنة االتفاقية تنص:  ليبيا . ب 

و هي غير مطبقة من طرف الجزائر، غير أن الطرف الليبي يمنح بموجب قانون داخلي جميع المنتوجات 

  .العربي بما فيها الجزائرية من اإلعفاء من الحقوق و الرسومذات المنشأ 

 و مطبقة من كال الدولتين، حيث تقضي 1997 أبرمت بين الطرفين بالجزائر سنة اتفاقية هناك : األردن. ج

 منها بإعفاء من الحقوق الجمركية و الرسوم و الضرائب ذات األثر المماثل للحقوق الجمركية، 04المادة 

  .باالتفاقيةئمة محددة مذكورة ما عدا قا
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  منها تنص على أن يلتزم 5 فالمادة 1996 تجارية بين الدولتين سنة اتفاقيةتم إبرام  :  موريتانيا. د 

الطرفين على إلغاء الحقوق الجمركية و الرسم ذات األثر المماثل بالنسبة لجميع المنتوجات ذات المنشأ 

  .الجزائري و الموريتاني

 لم يكن باإلمكان تنفيذها نظرا ألن عناصر التعديل االتفاقية هذه، 2005طرف الجزائر سنة و قد عدلت من 

  . للدولتينالدبلوماسيةلم يتم تبادلها بين السلطات 

 بين الجزائر و المغرب و تنص باإلعفاء من الحقوق و 1989 أبرمت سنة االتفاقية هذه  المغرب. ـه 

  .11996رف الحكومة الجزائرية سنة الرسوم لكن تم تجميد العمل بها من ط

 III  .النظام العام للمزايا التجارية مع الواليات المتحدة األمريكية:  

 منتوج 3000و هو نظام بموجبه تمنح الواليات المتحدة األمريكية لعدد معين من المنتوجات تضم أكثر من  

  .        والقادمة من بعض الدول إعفاءا في الحقوق و الجمركية

  : من هذا النظام مشروط بـاالستفادةن إ

فالمنتوج  يجب أن يصدر من الجزائر مباشرة إلى الواليات المتحدة دون  : شرط اإلرسال المباشر -     

  ).ما عدا في حالة العبور ( أن يمر على إقليم أي دول 

  .شير إلى الواليات المتحدة كوجهة نهائيةتفكافة الوثائق و الفواتير، البد أن 

  . من هذا النظاملالستفادةمن األمور األساسية تتعلق بقواعد المنشأ كشرط  :   قواعد المنشأ-     

البد أن تمثل ) … اليد العاملة( و عليه فإن تكلفة المواد األولية من الجزائر و التكاليف المباشرة للتحويل 

   .2 من السعر المدفوع من طرف المستورد%35على األقل 

  :اءات جديدة لترقية الصادرات خارج المحروقاتأفكار وإجر. 7

اعتمدنا في استنباط هذه اإلجراءات على نتائج وتوصيات اليومين الدراسيين حول ترقية الصادرات      

 مشارك وممثل من قطاعات مختلفة للنشاط 350ضم 1996 ماي 26 فاألول كان في ،خارج المحرقات

 بوكالة ترقية التجارة الخارجية والذي حضره 2000سبتمبر  10االقتصادي الوطني ، والثاني كان في 

 اإلقرارعن  ولقد تمخض النقاش ، العامة الجماركريةين من وزارة التجارة ووزارة المالية والمدؤولومس

قد تم  ول،رها عبر نظام لترقية الصادراتالموجودة حاليا والتي يمكن تطوي الكبيرة واإلمكانياتبالقدرات 

 مليار 2عة من االقتراحات والتوصيات التي تهدف إلى بلوغ الصادرات خارج المحروقات الخروج بمجمو

  .ونوجز أهم االقتراحات في النقاط التالية،  2010 في مطلع كييدوالر أمر

                                                           
1Rapport de l’exportation hors hydrocarbures , ministère du commerce , octobre 2005 .  

  .22ص . مرجع سابقتقرير داخلي للمركز الوطين لإلعالم واإلحصاء للجمارك اجلزائرية،  2
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I. تخفيض أسعار الفائدة بالنسبة للتمويل الموجه للتصدير: 

 ،يق تخفيض األعباء المالية المرتبطة بها الجزائرية يمكن رفعها عن طرللمنتجاتإن القدرة التنافسية    

 السلع ه جدا مما تتمتع باعالي امالي اعبئ يعتبر %25 إلى %23حيث أن معدل الفائدة يتراوح بين 

 لدعم الصادرات   الصندوق الخاصإطار في إدراجه من خالل اإلجراء ، ويمكن التكفل بهذا األجنبية

  .أموال معتبرة على شرط أن يزود ب

II. قروض للتصديروضع خطط : 

 وذلك ، لتمويل الصادراتمالي نظام إنشاءت الدفع وصعوبات الخزينة البد من لغياب التسهيال  نظر    

 شبابيك خاصة إنشاء وكذا ،من خالل توفير خدمات متخصصة في البنوك موجه أساسا للمصدرين

  .بالمصدرين ومحاولة دراسة كيفية تأجيل الدفع للصادرات في المستقبل 

III. باإلشهاداجعة وتعديل التنظيم المتعلق مر :                                                                                                                              

جيب ة تست والنوعية تستدعي مراجعاإلشهاد الحالية في مجال ةالقانونيحكام   إن النقائص وعدم تكيف األ

  .العالمات وتحرير اإلشهادجل ذلك ال بد من تحديد قواعد أ ومن ،ق الخارجيةلمقتضيات ومتطلبات السو

IV.  األجنبيةتمويل التكاليف المرتبطة بتكيف المنتجات مع السواق:  

 ما يجعلها تتعرض لبعض المشاكل عند ا العالمية وهذسللمقاييجيب  الجزائرية ال تستتالمنتجانظر ألن 

 إال ىيتأت لن اترقية التجارة البد من تكييفها مع هذه المقاييس وهذلإلى األسواق األجنبية ،ودخولها 

  .1 وهو ما يستدعي موارد كبيرة لذلك ال بد من تمويل هذه المؤسسات،رباالستثما

V. المصدريينلفائدة القيمة المضافة  من الضريبة على اإلعفاء: 

 القيمة المضافة كون تالتصدير وتخص السلع وليس المتعاملين حيث عند   القيمة المضافة   يتم اإلعفاء من

  .رسم داخلي يطبق على السلع المستهلكة في القطر الوطني 

VI. توسيع نظام اإلعفاء من IRG نالطبيعيي نشاطات التصدير لفائدة األشخاص إيرادات على: 

  ولذلك البد ،ينيطبيع الصاألشخاء  المعنويين و تم استثناصاإلعفاء األشخاحيث أنه يستفيد من هذا      

 . من دعم كل المتعاملين لمحاولة ترقية الصادرات 

VII. منحة التأمين وقرض التصدير: 

  .  نامج ترقية الصادرات يتجزءا من برإن نظام تأمين القروض عند التصدير يجب أن يشكل جزء ال

VIII.  الحقوق والرسوم الجمركيةاستردادتطبيق نظام : 

                                                           
 .10-04 ، ص 1996 أفريل 26ت خارج احملروقات ، وزارة التجارة ، يوم دراسي حول حتفيز وتشجيع الصادرا 1
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 منصوص عليه في قانون الجمارك ولكنه لم النظاموهذا  ( Draw Back)* ق نظام  وذلك من خالل تطبي

   . المصدريينإعالم النظام مع امبسط لهذ  في تطبيق ولواإلسراع الجمارك إلدارةيطبق بعد ولهذا ال بد 

IX. تخفيض قيمة الكفالة عند التصدير المؤقت. 

X. 1تخفيض مصاريف الشحن والتفريغ والنقل عند التصدير .  

     المساعدة على ترقية الصادرات خارج المحروقاتالهيئات: الثانيمطلب ال

ات تعمل على جندت الدولة في سبيل ترقية الصادرات خارج المحروقات ترسانة من الهيئات والمنظم      

  .تحسين وضعية التجارة بصفة عامة والصادرات خارج المحروقات بصفة خاصة

  وزارة التجارة : أوال

 التنفيذيوالتي يحكمها المرسوم بأعمال التجارة الملمة  الهيئات الحكومية أهمزارة التجارة من  تعتبر و   

 المرسوم يتولى وزير التجارة  من نفس08 ، وحسب المادة 1994 .07 .16 المؤرخ في 207-94رقم 

  :ال العالقات التجارية المهام التالية جفي م

لمتعددة األطراف وذلك من خالل االتصال مع الدوائر ينشط ويحفز األعمال التجارية الثنائية وا �

 .الوزارية والهيئات المعنية 

يسهم في إعداد االتفاقيات التجارية والتفاوض في شأنها وذلك بالتعاون مع الهيئات المعنية ويتولى  �

  .وتنفيذهامتابعتها 

 .ارجية الوطني من السلع والخدمات في األسواق الخاإلنتاجيشجع الصادرات وترويج  �

 . حسب كل بلداإلجمالي النشيط للميزان التجاري رالتسيييسهر على  �

 وذلك ،يقوم بإنشاء بعثات تجارية في الخارج حسب قدرة التبادالت التجارية والوسائل المتوفرة �

 .2 بالشؤون التجارية تعلقة مع الهياكل المعنية والمبالتنسيق

 التنظيم حيث من األساسي وزارة التجارة لها الدور أند من خالل المهام التي يتوالها وزير التجارة نج

   إلىتتعداها للوزرة بل الخاصةتنحصر المهام في الحدود  وتنسيق وترقية التجارة الخارجية حيث ال

همية وفعالية  أأكثر إجراءات اتخاذخالل  وصايتها زيادة على ذلك تحاول ومن  الهيئات التي تعمل تحت

  .تحقيق النسبة المرجوةالمحروقات ل الصادرات خارج ال الحسن في مجرللتسيي

  
                                                           

* Draw Backاليت تدخل يف صناعة السلع املعدة   نظام مجركي اقتصادي ميكن من تعويض احلقوق اجلمركية والرسوم املطبقة على البضائع املستوردة

 .للتصدير
  .2000 سبتمرب 10اجلزائرية لترقية التجارة اخلارجية، يوم دراسي حول ترقية الصادرات خارج احملروقات ، الوكالة  1
 2002 ، لسنة85اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، رقم  2
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 )CACI(الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة : ثانيا

 وتوضع ،عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل الماليهي مؤسسة   

  .تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة

 مارس 03 المؤرخ في 93-96اعة بموجب المرسوم التنفيذي رقم تأسست الغرفة الجزائرية للتجارة والصن

 وهي تقوم بكل عمل يهدف إلى ترقية مختلف ، الغرفة الوطنية للتجارةباسم وكانت تعرف سابقا 1996

 حيث تتكفل الغرفة ،قطاعات االقتصاد الوطني وتنميتها وتوسيعها السيما في مجال األسواق الخارجية

 من نفس المرسوم المتضمن إنشاء الغرفة الوطنية للتجارة 05ن خالل المادة ببعض المهام الموضحة م

  : 1والصناعة والمتمثلة في

 وتنمية النشاط االقتصادي اإلختالالتاالقتصادية للبالد  وتقديم سبل معالجة القيام بدراسة الوضعية   •

 .وترقيته

 السيما ،تصادية داخل الوطن وخارجه االقوالتظاهراتتنظيم والمشاركة في تنظيم جميع  اللقاءات  ال •

 التي يكون غرضها ترقية النشطات التجارية ،المعارض والندوات واأليام الدراسية والمهام التجارية

 .الوطنية والمبادالت التجارية مع الخارج وتنميتها

 ، الخارجيةاألسواق التي تساعد على ترقية المنتجات والخدمات الوطنية في توالدراساإنجاز كل األعمال  •

 .واقتراح التدابير الرامية إلى عماليات تصدير المنتجات والخدمات الوطنية وترقيتها

 كما تنضم إلى الهيئات ،برم اتفاقيات مع الهيئات األجنبية  المماثلةا عالقات التعاون والتبادل وإقامة •

  . الغرضنفس التي تسعي لتحقيق أوالجهوية أو الدولية التي لها نفس الطبيعة 

 وتنشر وتوزع النشرات التي ، غرفا مختلطة للتجارة مع نظيرتها األجنبية- تمثل الجزائراباعتباره-ليتشك •

 .لها عالقة بهدفها

 .شطات التعليم والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لصالح المؤسساتإقامة ن •

  :كما أسندت للغرفة مهام أخرى جديدة ندرجها في النقاط التالية

 .ثيل الجزائر في المعارض والتظاهرات االقتصادية الرسمية التي تنظم في الخارجتم  •

 .تنظيم مقابالت بين رجال األعمال الجزائريين واألجانب والبحث عن شركاء أجانب   •

 .تسوية النزاعات الوطنية والدولية في المجال التجاري وذلك بناء على طلب المتعاملين  •

•  

                                                           
 .20ص  .1996 ، لسنة16اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، رقم  1
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   (SAFEX)للمعارض والتصديرالشركة الجزائرية : ثالثا

 حيث كانت تسمي المكتب الوطني 1971 يرجع إنشاء الشركة الجزائرية للمعرض والتصدير إلى سنة 

  ليصبح 1971 أوت 05 المؤرخ في 61-71 وقد استحدثت بموجب األمر ،لألسواق الدولية والتصدير

ر المعارض وتتمثل مهمته الرئيسية ير قصي مهمة تسإليه الذي اسند ،بعد ذلك الديوان الوطني للمعارض

  .في تنظيم المعارض الدولية في الخارج

 بموجب المرسوم رقم ئأنش تغير اسمه ليصبح الديوان الوطني للمعارض والتصدير الذي 1987وفي سنة 

 الهيكلة تنحصر في العمل إعادة بعدد حيث أصبحت مهمته وذلك ،1987 مارس 03 المؤرخ في 87-63

 الشركة إلىير اسم الديوان ي تقرر تغ1990 سبتمبر 24وفي .درات خارج المحروقات على ترقية الصا

   .1على مستوى الديوان تعديالت إجراءالجزائرية للمعارض والتصدير وذلك بعد 

الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية  

 وهي تحت وصاية وزارة التجارة بعد أن كانت تتفرع عن الغرفة الوطنية ،اليالمعنوية واالستقالل الم

  . دج360.000.000 شكل شركة مساهمة برأس مال قدره وتتخذ ،للتجارة

  :ومن أهم مهام الشركة نجد مايلي

 .تنظيم المعارض والتظاهرات بالجزائر وخارجها  •

 .ترقية المبادالت التجارية بمساعدة المؤسسات المصدرة  •

 . المطلوب للتصديرالمنتوج المقاييس االقتصادية والمالية المناسبة تعطي •

 . الوطنيين لتحقيق عماليات التصدير نللمتعامليتعمل بصفة وكيل  •

 .الموجهة للتصدير دائم للمنتجات معرضير يتنظيم وتس •

 . والخاصة في حالة إقامة أسواق خارجيةالعموميةتمثيل المؤسسات  •

 ، داخل وخارج الوطنوالصالونات المعارض إقامة مهمة الشركة تتمثل في أصبحت ةاألخيروفي السنوات 

 معارض  تقيم1993ومند .ا المجالذتخصصة في هوذلك بعد قيام الحكومة بهيكلتها حيث أصبحت م

  .2وطنية دولية ولدول صديقة

 

 

  

                                                           
  .341 ،ص 1987 ، لسنة 10ميقراطية الشعبية ، رقم اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الد 1
  .1 ،ص 2000 جوان 23رسالة الشركة اجلزائرية للمعارض والتصدير ، العدد  اخلاص باملعرض الدويل اجلزائري ، 2
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 :الوطنية لترقية التجارة الخارجيةالوكالة : رابعا 

 01 المؤرخ في 327-96 رقم التنفيذيري لترقية التجارة الخارجية طبقا للمرسوم تم إنشاء الديوان الجزائ

 مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع تنشأ: حيث جاء في المادة األولى منه ،  1996 أكتوبر

  .1 الجزائري لترقية التجارة الخارجيةالديوان تسمي ،المالي واالستقالل المعنوية بالشخصية

 يونيو 12 المؤرخ في 174-04 رقمالتنفيذي طبقا للمرسوم ،م تحويل الديوان إلى وكالة ت2004وفي سنة 

 وهي مؤسسة عمومية ،سيرهات ووتنظيمها يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية 2004

  .2تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة الخارجية

   :وتتمثل مهام الوكالة في

 ترقية التجارة الخارجية والمساهمة  في تطبيق سياسة وطنية للمبادالت إستراتيجية المشاركة في تطوير •

 .التجارية 

 وهذا لتطوير الصادرات خارج ،تنشيط برنامج لتثمين المبادالت الدولية في مجال التجارة خصوصا •

 .ادرات ويتم ذلك تحت رعاية الوزير المكلف بالتجارة وتساهم أيضا في سياسة دعم الص،المحروقات

 بهدف تسهيل وزيادة الطلب الخارجي على ،مالحظة وتحليل األوضاع الهيكلية والظرفية لألسواق الدولية •

 .المنتجات الوطنية 

  .االقتصاديين يسمح بمساعدة المتعاملين حتىوضع جهاز لرصد األسواق الخارجية  •

ات لتقديم الخدمات للمتدخلين في ة اإلنترنيت وبنك المعلومير شبكة معلومات تجارية مثل شبكيسإنشاء وت •

 . وكذلك إدراج الشبكة ضمن شبكات عالمية للمعلومات،)تصدير أو استيراد(التجارة الخارجية 

 .إصدار وتوزيع كل المنشورات والمواضيع التي تهتم بالتجارة الدولية لفائدة المؤسسات واإلدارات •

 .ة المهمة في ميدان التجارة الدوليةيتجهيز كل المساعدات التقنوتحقيق الدراسات المستقبلية  •

 . التجارة الخارجيةاستخدامير مجاالت يإنشاء وتقديم خدمات لمتابعة وتس •

 . الخارجية المماثلةالتنظيماتيم وتطوير المبادالت والمشاركة مع يتق •

ة في راح من أجل المساعدالقتومن خالل كل هذا تعتبر الوكالة المركز المناسب لالستكشاف والدراسة وا

 بخبراء وأشخاص أكفاء دوى باالستعانة سياسة وطنية في مجال المبادالت التجارية وذلك وإرساءإعداد 

 . في مجال التجارة االختصاص

  
                                                           

  .342، ص 1987لسنة 10اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، رقم  1
  .10 ،ص 1996 ، لسنة58هورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، رقم اجلريدة الرمسية للجم 2
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  الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات:خامسا

أمين المبادالت الخارجية وخاصة التصدير منها قامت الدولة بتللمخاطر التي تتعلق بعملية  انظر   

  .CAAT , CAAR : وأسندت المهمة لشركات التأمين في بداية األمر مثل،الصادرات

 ثم ، بموجب عقد توثيقي1995 ديسمبر 03ولقد تم إنشاء الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات في 

مر  من األ04 طبقا للمادة 1996 جويلية 02 الصادر في 235-96تم اعتمادها بالمرسوم التنفيذي رقم 

د التصدير حيث ينص على  المتعلق بتأمين القرض عن،1996 جانفي 10  الصادر في 06- 96رقم 

   .1 دج موزعة بصفة متساوية450.000.000إنشاء شركة باألسهم ذات رأس مال 

 :وهم ويتمثل المساهمون في هذه الشركة خمسة بنوك وخمسة شركات تأمين

I. وكــــالبن: 

                . BADRفية البنك الجزائري للتنمية الري •

 .BEA  بنك الجزائر الخارجي •

    BNA .     البنك الوطني الجزائري •

      . BDL بنك التنمية المحلية •

 . CPA القرض الشعبي الجزائري •

II. أمينــات التـــشرك 

 .CAARالشركة الوطنية لتأمين وإعادة التأمين •

  .CCRالصندوق المركزي إلعادة التأمين •

  .SAA للتأمينالشركة الجزائرية •

  .CNMAالصندوق الوطني لتعاونية الفالحية •

 .CAATالشركة الجزائرية لتأمين النقل •

 96/235وتهدف الشركة إلى تغطية مخاطر التصدير وتخضع هذه التغطية إلى المرسوم التنفيذي رقم 

ه  المتعلق بشروط وكيفيات تغطية المخاطر الناجمة عن التصدير وتنقسم هذ2/7/1996المؤرخ في 

  :المخاطر المغطاة من طرف الشركة إلى نوعين رئيسين

  

                                                           
 262، ص 2000أهم النصوص والقوانني املتعلقة بالتجارة اخلارجية، الوكالة الوطنية اجلزائرية لنرقية التجارة اخلارجية، أوت 1
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 وهي األخطار الناجمة عن تعرض المشتري لحالة إعسار مادي ويشترط في هذا :المخاطر التجارية  . أ

 :اإلعسار المضمون توفر ثالثة شروط

 .عجز المشتري األجنبي عن الوفاء بمستحقاته تجاه المصدر المحلي .1

عن حالة إعراض المصدر المحلى عن تنفيذي شرط تعاقدي ولكن أن أن ال يكون عدم الوفاء ناتج  .2

 .يكون ناتج عن تقصير أو إهمال أو إعسار المشتري اّألجنبي

شخص طبيعي أو معنوي حيث أن التغطية ال تمتد إلى ) المصدر( أن يكون الشخص المؤمن  .3

 .المرافق العمومية التي تمارس مهام التصدير

جة عدم تحصل المصدر على ديونه لحروب أهلية أو أجنبية أو بسبب وهي نتي: المخاطر السياسية . ب

 . داخل بلد المشتري أو بفعل تدابير تنظيمية تتخذها دولتهتاضطرابا

إلى جانب هذا فقد تمتد عملية التغطية إلى ضمان األخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية كالزالزل 

  . أو تؤثر على مسارهوالبراكين والتي قد تؤدي إلى وقف نشاط المشتري

 على كافة المخاطر الناجمة عن عماليات التصدير وتشير %100 إلى %80وتتراوح نسبة التغطية مابين 

  .1هذه النسبة إلى حجم األمن الذي أصبح متوفر للمصدرين المحليين

   :وتقوم الشركة بتقديم أنواع من عقود التأمين حسب طبيعة عملية التصدير وهي

 مبيعات أومواد والخدمات لمن لديه عقود عمل لاخصص هذا العقد لمصدري : لشاملعقد التأمين ا .1

  .لخارجمتكررة إلى ا

 لعقود مواد التجهيز وصفقات األشغال المنظمةيغطي هذا العقد عماليات التصدير :عقد التأمين الفردي .2

  .العمومية وأداء الخدمات لمدة قرض يفوق سنة

  . التصدير التي تمول بواسطة قرض المشترييضمن عقود:عقد تامين قرض المشتري .3

يتمثل في تغطية أخطار عدم دفع المبلغ المذكور في الفاتورة في اآلجال : عقد التأمين بين المؤسسات .4

  .المتفق عليها في إطار المبادالت التجارية للمواد والخدمات

بالجزائر والذين يخص عقد تأمين المعارض المؤسسات والمصدرين المقيمين :عقد تأمين المعارض .5

 .يشاركون في المعارض والصالونات المتخصصة ومعارض بيع الخارج

 .2يغطي هذا التأمين عقد التصدير المزود بتمويل بنكي:تمويل قرض الممول .6

                                                           
 2007األوىل،  اص،دار اخللدونية،اجلزائر ،الطبعةة إىل احتكار اخلوالدولعجة اجلياليل ،التجربة اجلزائرية يف تنظيم التجارة اخلارجية من احتكار  1

 .256ص. 255ص
2Revue interne , l’exportation en toute sécurité , compagnie Algérienne D’assurance et de Garantie des Exportation. 
Octobre 2000.  
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  الصندوق الخاص لترقية الصادرات: سادسا

نص على  وي1996 ةجويلي 05 المؤرخ في 92- 205 رقم التنفيذيأنشئ هذا الصندوق طبقا للمرسوم 

قوم مختلف الهيئات العمومية والخاصة بالمساهمة في ي حيث ،إنشاء صندوق خاص لترقية الصادرات

 وذلك من خالل تقديمها لعطاءات ومنح مختلفة كما تسهم خزينة الدولة باإلعانة عن ،إعانة هذا الصندوق

راد السنوي لهذا  ويقدر اإلي%10طريق العوائد الناجمة عن الرسم الخاص اإلضافي وذلك بنسبة 

  .1 مليون دينار60 إلى 50الصندوق ما بين 

 تقوم ،الخاص لترقية الصادرات لفائدة أي شركة مقيمة الصندوق عن طريق  إعاناتالدولة  كما تمنح 

 في و ينشط  التجاري   بصفة منتظمة في السجل مسجل و لكل تاجر،خدمات بإنتاج ثروات أو تقدم 

المتاحة بإشراف وزارة التجارة و حسب نسب تحدد مسبقا  مبلغ إعانة الدولةيتم تحديد و. مجال التصدير

  : هناك خمس مجاالت إعانة مقررةو . وفقا للموارد المتوفرة

   . أعباء لها صلة بدراسة األسواق الخارجية -       

  . التكفل الجزئي بمصاريف المشاركة في المعارض بالخارج-       

  . راسة األسواق الخارجية جزء من تكاليف د-      

  . تكاليف النقل الدولي لرفع و شحن البضائع بالموانئ الجزائرية و الموجهة للتصدير-      

  .تمويل التكاليف المتعلقة بتكييف المواد حسب مقتضيات األسواق الخارجية-      

وق الخاص لترقية  فإن المصاريف التي يغطيها الصند1997 من قانون المالية لسنة 129وحسب المادة

  :الصادرات توجه لـ 

المشاركة في األسواق والمعارض المقامة في الخارج منها المتخصصة والمعتمدة من طرف اتحاد  •

 .المعارض الدولية وكذا العالمية التي تهدف إلى ترقية التجارة الخارجية

ض وتكاليف النقل والعبور  بالعرة من تكاليف إيجار األماكن الخاص%50بالنسبة للمعارض األجنبية فإن  •

  . أما بالنسبة لمعارض البيع فال يقوم الصندوق بتمويلها،يقوم بتغطيتها الصندوق

 والمعارض بغية ترقية الصادرات خارج والتظاهرات التصدير لعمالياتالصندوق دور الممول يلعب 

 إلى سوء استعمال  ولكن عدم توفر السيولة الكافية لتمويل جعل دوره محدود باإلضافة،روقاتحالم

 إلى عدم تقديم مساعدات محسوسة للمصدريين وذلك نتيجة نقص الوسائل ى مما أد،الصندوق

  .   2الضرورية

                                                           
1  www.mincommerce.gov.dz/arab/.  

   .03 ، ص 2006دوق اخلاص بترقية الصادرات ، وزارة التجارة ، جوان تقرير حول الصن 2
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  الجمعية الوطنية لترقية الصادرات:سابعا

 ومتعاملين ومسيرين بالجزائر العاصمة من طرف صناعيين 1999هذه الجمعية في سبتمبر أسست     

 وتشجيع الصادرات خارج وير الجزائرية المكلفة بتطللمؤسسات ينتمون ،اء وخبروإطاراتاقتصاديين 

 الخواص ومن القطاع العام المهتمين بالدخول إلى نالجزائرييالمحروقات ، وهي ملتقي يضم  المتعاملين 

 اللقاءات وانعقاد المشاورات وتنظيم واآلراء تبادل األفكار الملتقي يتم خالل هذا ،الخارجيةاألسواق 

وهو  التصدير الوحيد نالجزائرية مطرح االقتراحات الهادفة للخروج بالمبادالت االقتصادية والتجارية و

 ونظرا لموقعها  الهام في . كثيرة من السلع االستهالكية وغيرهاأنواع واالستيراد المتمثل في ،تالمحروقا

موجه لترقية الصادرات  و كلي جامعإطار تسهم بوضع ، المحروقاتخارج ترقية الصادرات إجراءات

  .خارج المحروقات

  :  تقوم بعدة المهامإليها التي تصبو األهدافومن أجل تحقيق الجمعية 

 .المشاركة في تهيئة المحيط للتصدير •

 .على دعم الصادرات خارج المحروقات يحث إطاروضع  •

ات الداخلية لمصدرين وضمان وصول المعلومة وتأثيراها على اإلجراءالنصح لتوجيه والعالم واإل •

 .لعماليات التصدير

 .1حوارات بين القطاع الخاص واإلدارة العامة من أجل تطوير محيط الصادراتللتنظيم ال •

 والمشاركة مبالتنظي من جودتها ونوعيتها وذلك الرفع الجزائرية من أجل للمنتجات موالتقيي التعريف •

 .االقتصادية التظاهراتفي 

  . الخارجيةاألسواقنتجات والخدمات الجزائرية في مرقية التب الخاصةالستراتيجيات إلقامة ل •

  للمصدريين الجزائريينالجمعية الوطنية : ثامنا

تسهيل اإلجراءات المرتبطة بتصدير ترقية الصادرات خارج المحروقات وهيئة أنشئت ل تعتبر أحدث   

  .المنتجات الجزائرية 

  محدد2001 جوان 10ية والخاصة في رية العمومولقد تأسست الجمعية من قبل مسؤولى المؤسسات الجزائ

 وهي ممولة من طرف مساهمة األعضاء ،1990 ديسمبر 24 المؤرخ في 31- 90نون رقم قابموجب ال

  . وكذا إعانات مالية تقدم من طرف الدولة ،ائد النشطات والهبات والتبرعات المحليةوعووحقوق المنتمين 

  :ليةوتقوم الجمعية على تنفيذ المهام التا

  . بالتسويق وترقية الصادراتاالهتمام •

                                                           
 1 Séminaire sur la promotion de l’exportation hors hydrocarbures du 5 et 6 juin 2001 à Oran.  
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  . لترقية الصادراتإستراتيجيةالمشاركة  في وضع  •

 .حماية المصالح المعنوية والمادية للمصدرين على المستوى الوطني والدولي •

 االقتصادية في الداخل والتظاهرات المتخصصةتطوير عالقات التبادل والمشاركة في الصالونات  •

 .والخارج

 لرفع ا وهذ،دة في تطوير وتحسين وسائل اإلنتاج من خالل االهتمام بالتكوين والبحت والتطويرالمسان •

 .من القدرة على التصدير

 . من المعلومات التي تساعدهم على التصديرناالقتصادييتمكين المتعاملين  •

 من الهيئات برتعت دورها ضعيف نوع ما لكنها أنإال  هناك هيئات أخرى ة الهيئات السابقإلى باإلضافة

  : همة في ترقية الصادرات ونجد منهاالمسا

  .المركز الجهوي لمراقبة النوعية والرزم •

   . الجزائرتجارةنقطة  •

 . المصدريين الجزائرييننادي •

  التكتالت االقتصادية : المبحث الرابع

   العالمية للتجارة المنظمةالمطلب األول مفوضات انضمام الجزائر إلى 

 وذلك من ،لعالميظمة العالمية للتجارة لها الدور األساسي والكبير في توجيه االقتصاد اإن المن         

  نقد الدولي والبنك  العالمي برسم ومتابعة السياسات االقتصادية للعديد من خالل تعاونها مع صندوق ال

قتصادية بغية االنضمام  وهذا ما جعل الكثير من الدول النامية تحاول تغير سياساتها اال، فيهااألعضاءالدول 

، والجزائر كغيرها من الدول تسعي جاهدة إلى االنضمام وهو ما أوجب عليها إجراء تعديالت هيكلية 

                                                                                                   . السوق ءه على أسس اقتصادلالقتصاد الوطني وبنا

 :نظرة تاريخية حول منظمة العالمية للتجارة وأهدافها .1

تسير نضم وبد من إنشاء منظمة تال  أصبح، والبنك العالمي الدوليبعد  إنشاء كل من صندوق النقد      

 ،ض التعريفة الجمركية ورفع القيود على التجارة الدولية دولة على تخفي23التجارة العالمية حيث اتفقت 

 وصوال إلى جوالت 1947نطالق من جولة جنيف اوسميت هذه االتفاقية بالغات وبعد عدد من الجوالت 

 1995 جانفي 01 في  تم التوصل إلى إنشاء منظمة عالمية للتجارة وذلك،)1986،1993( االرغواى

  . أوسع يؤطر المبادالت التجارية بين الدول إطارتكون 
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 القرارات فيها بمشاركة كل األعضاء سواء من ذاخاتتعتبر المنظمة العالمية للتجارة منظمة دولية يتم      

ارة بين  التجبتنظيموتقوم   إال األعضاء ،انشاطاته وال يشارك في ،خالل الوزراء أو من خالل المسؤولين

   .األطراف وتعتبر منتدى للمفاوضات متعددة األعضاءالدول 

مة إلى رفع مستويات المعيشة وتحقيق التوظيف الكامل لموارد دول العالم ونمو اإلنتاج وزيادة ظوتهدف المن

على تدفق التجارة الدولية بسهولة وبحرية  وزيادة حركة التجارة الدولية والمعاونة ،معدالت التنمية

 نموا في التجارة الدولية ، ومساعدتها في األقلو يادية وبدل جهد نحو تعظيم مشاركة الدول النامية وبح

   .  1 سياسات التجارة من خالل المساعدات الفنية وبرامج التعاون مع المؤسسات الدولية األخرىتنفيذ

 :أهداف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة .2

 وما ، الجزائر وسياسة االنتقال إلى اقتصاد السوقاتخذتها االقتصادية التي حاتاإلصالإن مجموعة     

 وهو ما سيتيح ،مة العالمية للتجارةظ فكرة االنضمام إلى المنىتتبنيتطلبه من تحرير التجارة جعل الجزائر 

عة من  إلنعاش اقتصادها وتطويره من خالل هذا االنضمام فهي تسعي إلى تحقيق مجموأفضلفرصا لها 

  :األهداف

   :إنعاش االقتصاد الوطني �

 إن انضمام الجزائر إلى منظمة سيؤدي إلى رفع حجم وقيمة المبادالت التجارية وخاصة بعد ربط       

 واالمتناع عن استعمال القيود الكمية مما يترتب عليه زيادة ،التعريفة الجمركية عند حد أقصي وحد أدنى

 . وكذا ارتفاع المنافسة التي ستؤدي إلى تحسين المنتوج الوطنياالتكنولوجيالواردات وانتقال 

 : االستثماراتوتشجيعتحفيز  �

 من خالل استفادتها من االتفاقية ،األجنبيمة سيفتح المجال أمام المستثمر ظ إن االنضمام إلى المن      

ر الشبكات التي تكونها  حيث يمكنها االستفادة من أث، في مجال التجارة الخارجيةتباالستثماراالخاصة 

  . الدولي و الجهويالشركات متعددة الجنسيات على المستوى 

  :مسايرة التجارة الدولية �

 إطار المختلفة خارج ا للحصول على احتياجاتهالجهوية و  الجزائر إلى األسواق العالميةوء إن لج    

 وباعتبار الجزائر .األخيرةتقدمها هذه ي  من الفرص التةباالستفاد ال يسمح لها ،ةارالمنظمة العالمية للتج

 وإذا فال يمكنها أن تكون بعيدة عن ساحة العالقات االقتصادية الدولية للمواد الغذائيةمستورد صافي 

 .لتطورات الحديثة أن تساير اأرادت

                                                           
 مارس 31 القاهرةالقطاع املايل يف الدول العرابية ، حممد ناجي حسن خليفة ، اتفاقية التجارة العاملية وأثرها على الدول النامية ،مؤمتر الدويل حول تنمية  1

  .5ص2003أفريل  4-
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  :المنظمةاالستفادة من مزايا التي تمنح للدول النامية األعضاء ب �

يا التي تمنحها للدول النامية والجزائر ا طمعا في المزالمنظمةتتجه نحو  إن معظم الدول النامية      

 بصفتها عضو و من جهة أخرى بصفتها دولة نامية ومن أهم هذه ،كغيرها تسعي لالستفادة من هذه المزايا

 :المزايا نجد مايلي 

 الفالحة والذي  الخاصة بالدول النامية والتي تمس عدة قطاعات منها قطاعاإلعفاءاتاالستفادة من   . أ

 . سنوات10تصل فيه مدة اإلعفاء إلى 

 .1 سنوات8يمكن مواصلة دعم صادرات مختلف القطاعات لفترة تصل إلى   . ب

األجنبية يمكن فرض شرط استعمال نسبة من السلع المحلية إلنتاج بعض السلع من طرف مؤسسات  �

 . سنوات8لمدة تصل إلى 

  :لبعد الشمولي للمنظمة العالمية للتجارة �

   إن اآلثار الناجمة عن النظام الدولي الجديد والتي ليست فقط على الدول األعضاء بل شملت جميع 

 تمنح لهم امتيازات خاصة لذلك فإن العديد من الدول المنظمةدول العالم ، إال أن دول األعضاء في 

   .20022 دولة نهاية سنة 144سعت في تحضير نفسها لالنضمام حيث بلغ عدد الدول األعضاء 

  التسلسل الزمني لمراحل مفاوضات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة .3

 جوان 17 العالمية لتجارة بعدد من المفاوضات  ابتداء من المنظمةمرت محاولة انضمام الجزائر إلى 

ات والذي رفض بسبب محتوى المادة غ حين شكلت فرقة عمل وتقدمت بطلب االنضمام إلى ال،1987

 من الدستور الجزائري، والذي يقضي بتطبيق القانون الداخلي على االتفاقية العامة المخالفة للقانون 120

  ).1998سنة (الداخلي، وقد حذفت هذه المادة فيما بعد 

 قامت الجزائر بتنظيم ملتقي حول إمكانية انضمام الجزائر إلى الجات، وتم فيه تدارس 1993في فيفري *  

   .احة للجزائر لكي يتم قبولهااإلمكانيات المت

   على كرسي المالحظ، وهذا في أثناء انعقاد مؤتمر مراكش، 1994تحصلت الجزائر في أفريل * 

  . وذلك في أعقاب إعالن مراكش1995تحصلت الجزائر على صفة المراقب في سنة * 

  .1996تم تقديم وبصفة رسمية مذكرة االنضمام في سنة * 

                                                           
 2005،جامعة ورقلة ،03األهداف والعراقيل،جملة الباحث ، العدد : ناصر دادي عدون ، متناوي حممد ،انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة  1

 . 70،ص
  .72 ص مرجع سابق، ناصر دادي عدون ، متناوي حممد ، 22
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 يترأسها وزير التجارة، عملت على وضع مخطط عمل استعدادا 1997في سنة تم تنصيب لجنة دائمة * 

 . المفاوضات مسار على متابعةوالسهرللمفاوضات 

، وتم اختتام المرحلة 1998انعقد أول اجتماع مع مجموعة العمل المكلفة بالملف الجزائري في سنة * 

 . سؤال500 على األولى من المفاوضات في نفس السنة، حيث قامت الجزائر بالرد

 أعادت الجزائر صياغة ملف طلب العضوية لكي يتالءم مع الشروط الموضوعية 2001في جويلية * 

  .للمنظمة

 إلى إعادة صياغة مذكرة االنضمام، وضمنوها 2001 ديسمبر 13عمد الخبراء لدى وزارة التجارة في  *

رتقبة على المنظومة الجبائية معلومات توضيحية حول النظام التجاري الجزائري والتغييرات الم

  .والجمركية من أجل مالءمتها مع القواعد الدولية

  .2002 جانفي 15قامت الجزائر بإيداع نقاط عرض الخدمات قصد االنضمام في * 

 المنظمة العالمية للتجارة إلى تم التوقيع على المرحلة النهائية من المفاوضات الخاصة بدخول الجزائر *

  .2002 فيفري 7بتاريخ 

  . عقد لقاء بجنيف من أجل دراسة ميزانية األعمال2002 من نوفمبر 14 و 12بين * 

 تقييم وتقويم المفاوضات الثنائية، كذا 2003تضمنت الدورة الخامسة المنعقدة في جنيف في مارس  * 

متابعة الفحص القانوني التجاري الخارجي للجزائر حسب ما تضمنته المذكرة األولى والمعاهدة 

  .2001التحضيرية في جويلية 

 تم تنظيم زيارة رسمية للجزائر من طرف مسؤولين هامين في المنظمة 2003 مارس 9 إلى 7من *

  .العالمية للتجارة

 توجه وفد هام برئاسة وزير التجارة إلى جنيف بمناسبة عقد الدورة الخامسة 2003 ي ما20في   *

 نظام التجارة الخارجية للجزائر، ومتابعة تطورات للمفاوضات ، وقد تمحورت هذه الدورة حول تتبع

  .1التغييرات الهامة في المجال التشريعي والمدى الذي وصلت إليه المفاوضات الثنائية

 و البرازيل ألوروغوايهي و  ،لست دوتوقيع على اتفاقات تجارية ثنائية مع   وفي السنوات األخيرة تم *

الدول   بحيث أبدت هذهدولة 19 مناقشات مع   حالياىو تجر ،ايزويال و سويسرا و أسترالكوبا و فن و

و االتحاد األوروبي و   على غرار الواليات المتحدة،تقترحها الجزائر اهتمامها بالعروض التعريفية التي

  .و تركيا أستراليا و األرجنتين و كندا و كوريا الجنوبية اليابان و

                                                           
 . 461، ص2004، علوم اقتصادية، جامعة اجلزائر، هكمال بن موسي، املنظمة العاملية للتجارة والنظام التجاري العاملي اجلديد، أطروحة دكتورا 1
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 البالغ  في المنظمةاألعضاءعلى الدول  العالمية للتجارة ةالمنظمتاريخ انضمام الجزائر إلى  ويتوقف 

   1.دولة 152عددها 

  تقيم أثار االنضمام.  4

  :  اآلثار اإليجابية المرتقبة .           أ

 رسميا للمنظمة العالمية للتجارة دبالرغم من أن الجزائر ال تزال كعضو منتسب و لم تنضم بع              

  . استقيناها من خالل الدراسات و التحاليل المقدمة في هذا المجالإال أن هذه اآلثار 

  : زيادة فرص التصدير .1

إن عملية تنفيذ االتفاقيات المتعلقة بالمنظمة العالمية للتجارة تزيد بصفة عامة في الفرص التجارية المتاحة 

ة في النفاذ إلى األسواق  و ذلك من خالل االستفادة من مبدأ معاملة الدولة األكثر رعاي،للدول األعضاء

   .الدول األعضاء

  : االقتصادي واالجتماعي اإلصالحاالستفادة من برامج  .2

تنمية ورفع استجابة لذي سيعمل على  وا، يجعلها تستفيد من الدعمالمنظمةإن االنضمام الجزائر إلى 

الح االقتصادي وبرامج  من خالل برامج اإلص،االقتصاد المحلي لمواجهة متطلبات تحرير التجارة العالمية

التكيف الهيكلي والسياسات االقتصادية الكلية وبرامج التدريب والمساعدات الفنية والتكنولوجية ورفع 

  .القدرة على تطوير البنية األساسية وبناء مؤسساتها

  :التدرج في تخفيض  التعريفة الجمركية  .3

اك من الدول النامية تفرض تعريفات  التعريفة الجمركية في ظل االتفاقية أصبحت منخفضة ولكن هن

  .يمكنها من تحقيق قدر من العوائد، وهذا ما  حساسةأنهامرتفعة بغرض حماية بعض المنتجات بدعوى 

  : المنتجات الزراعيةزيادة ترويج  .4

 و ،تنص اتفاقية الزراعة على تحويل جميع اإلجراءات المعيقة لتجارة السلع الزراعية إلى تعريفة جمركية

 أسعار إلى ارتفاعجراء اإلراء تخفيض الدعم الحكومي المقدم للمنتجين و المصدرين، سيؤدي هذا كذا إج

المنتوجات الزراعية في األسواق الدولية الذي سيكون حافزا للمنتجين الجزائريين إلى زيادة اإلنتاج 

  .الزراعي 

  

  

 

                                                           
  .2008أفريل 22ة ،،  موقع وزارة اخلارجي)مفاوض( ستوقع قريبا على العديد من االتفاقات الثنائية يف إطار املنظمة العاملية للتجارة اجلزائر 1
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  :  الشفافية في التعامل و فض النزاعات  .5

العالمية للتجارة تصبح السياسات التجارية و ممارسات الشركاء التجاريين أكثر بفضل اتفاقيات المنظمة    

 مما يزيد من األمن في العالقات التجارية و مع ذلك يحق للعضو االستعانة بآلية فض النزاعات ،شفافية

  . للدفاع عن حقوقه و مصالحه التجارية

  :  اآلثار السلبية المرتقبة .بـ

ة نأتي اآلن لدراسة ،جابية المرتقبة عند انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجاربعد دراسة اآلثار اإلي  

  . المنظمةاآلثار السلبية المرتقبة عند انضمام الجزائر حسب أهم اتفاقيات 

   : يلصناعانخفاض القدرة التنافسية لإلنتاج ا  .1

 و يفقدها سلبا على الصناعة الجزائريةر  سيؤثالمنظمةإن األخذ بمبدأ السوق المفتوحة تطبيقا التفاقيات 

 ألن اتفاقية حماية الملكية الفكرية و ،قدرتها التنافسية رغم اإلجراءات الوقائية لحماية الصناعة الناشئة

و المواصفات المطلوبة  ،لك في مجال الجودةارتفاع قيمة التكنولوجيا و أسعار آالت اإلنتاج الحديثة و كذ

يب و التعبئة و أساليب الدعاية و النقل و الشحن، كل هذا يؤدي إلى ارتفاع من إجراءات عمليات التعل

  .تكلفة إنتاج الصناعات الناشئة و بالتالي يفقدها قدرتها التنافسية

  : اآلثار المرتقبة في مجال الخدمات  

هورة إلنتاج و لم يرقى بعد قطاع الخدمات الجزائرية إلى القدرة على المنافسة األجنبية بسبب الوضعية المتد

تصدير الخدمات في االقتصاد الوطني، األمر الذي سيعقد من مهمة انضمام الجزائر إلى اتفاقية المنظمة 

مناسبة بعد تحويل المزيد الالعالمية للتجارة على مسار تحرير تجارة الخدمات، بحيث لم تهيئ الظروف 

طور  نحو الدول الموردة بما يعيق ت،المختلفةمن الفائض التجاري الناتج عن االستهالك الخدمات التجارية 

   . سيما القطاعات الناشئة القطاعات الخدمية المحلية ال

  :  الجمركية ةليحصل اتضائل مقدار .2

ارها فرصة استغالل االستثناءات ظقد تسرعت الجزائر في تخفيض معدالت الرسوم الجمركية، و لعدم انتل  

 أكثر من نصوص لالستفادة حتى تكون لها الفرصة ،المسموح بها - المتخلفة -الخاصة بالدول النامية 

  . الشيء الذي افقدها هامش من المحصالت الجمركيةالمنظمةاتفاقيات 

إن رفع الدعم عن السلع  الزراعية سوف يؤدي ارتفاع أسعارها في : المواد الغذائيةارتفاع أسعار  .3

  . تتكبد خسائر كبيرةامما سيجعلهرة  بنسبة كبيتستوردهااألسواق العالمية ، والجزائر 
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 ترفع الحماية عن األسواق المحلية سوف يكون في صالح الدول المتقدمة مما سيؤثر على  المنتجا. 5

  .ث السعر وال من حيث الجودة غير قادرة على المنافسة ال من حي والتي،الوطنية

زات التي كانت تتمتع بها في ظل تطبيق مبدأ  الدولة األكثر رعاية سوف يفقد الجزائر بعض االمتيا.6

  .1االتفاقيات السابقة

  اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجزائر واإلتحاد األوروبي : المطلب الثاني 

إن تأكد الجزائر أن ال خيار أمامها سوى االقتصاد الحر وبذلك فلقد اتبعت نهج اقتصاد                   

 وأكثر من تجارتها الخارجية %60 مجال اقتصادي يمثل إطاري  على المنافسة فبانفتاحها وذلك ،السوق

  .وربيألادليل على ذلك هو توقيعها التفاقية الشراكة مع االتحاد 

  : األوروبية ومحتواها - تاريخ توقيع اتفاقية الشراكة الجزائرية  . أ

 مدعما  اتفاق تعاون مع اإلتحاد األوروبي ذو طابع تجاري1976        لقد وقعت الجزائر سنة 

 هو ترقية فاقتاالكان الهدف من وراء هذا ,  سنوات05ببرتوكوالت مالية تتجدد بصورة دورية كل 

المبادالت بين الجزائر والسوق األوروبية ورفع حجم نمو التجارة الخارجية وتحسين شروط دخول السلع 

من ) 1996-1978(الت واستفادت الجزائر في إطار األربع بروتوكو, الجزائرية إلى السوق األوروبية

 مليون إيكو من البنك  األوروبي لالستثمار في شكل 640 مليون إيكو و784مساعدة مالية قدرت بـ 

  .قروض ميسرة

 لم يعد ،غير أن هذا االتفاق الذي كان يتسم بمنح تفضيالت تجارية في اتجاه واحد أي بدون المعاملة بالمثل

ياسة األوروبية المتوسطية المتجددة وكذا أحكام وإجراءات معموال به في إطار التوجهات الجديدة للس

  .2المنظمة العالمية للتجارة

 أجل  من1996ففي ظل هذه المعطيات بادرت الجزائر إلى بدء مفاوضتها مع اإلتحاد األوروبي في جوان 

لجزائر فعرفت المفاوضات نوع من التأخير بسبب إصرار ا, إبرام اتفاق الشراكة مع اإلتحاد األوروبي

على تمسكها بتأجيل موضوع التفكيك التدريجي للحقوق الجمركية من أجل حماية إنتاجها الوطني، خاصة 

   .وأن االقتصاد الجزائري محل إعادة هيكلة وإعادة تأهيل الجهاز اإلنتاجي

 ببروكسل 13/12/2001 لتنتهي بالمصادقة على اتفاقية الشراكة في 2001تم استئناف المفاوضات سنة 

ودخل حيز , 22/04/2002ليتم في النهاية الوصول إلى اتفاق نهائي في , وهذا بعد سلسلة من الجوالت

  .2005التنفيذ في سبتمبر 
                                                           

 .470-468كمال بن موسي، مرجع سابق ص 1
  .434 ص2006رومتوسيطية ، أطروحة دكتوراه ، حتليل اقتصادي، جامعة اجلزائر، وألا و تقيمية التفاقية الشراكة العربية ةعمورة مجال، دراسة حتليلي 2
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 التفكيك التدريجي لكل الرسوم الجمركية للمنتجات الصناعية وسيتم ،تفاقيةالل ويتضمن القسم التجاري 

  :التفكيك من الجانب الجزائري على أساس ثالث قوائم 

 بالنسبة ألغلبية السلع ،التنفيذ األولى اإلعفاء من الرسوم الجمركية حال دخول االتفاق حيز القائمةتخص 

  .... نصف المصنعة الكيمائية والتعدين وصناعة النسيج ومواد البناءالمنتوجاتالوسيطية 

وات والذي سيشرع  سن05 ولكن متسارع على مدى للرسوم الجمركية تقوم القائمة الثانية على تفكيك خطي

 الصيدالنية والغازات تالمنتجا:  كما أنها تخص المنتجات التالية ،التنفيذ حيز االتفاقفيه سنتين بعد دخول 

  .....والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية 

ة بالنسبة للقائمة الثالثة يتعلق األمر بتقليص تدريجي على مدى سنة للرسوم الجمركية على المنتجات المتبقي

  .1والمتمثلة أساسا في السلع االستهالكية 

  :تقيم أثار اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجزائر واإلتحاد األوروبي . ب 

  ةار اإليجابيــــ اآلث .1

 منتظم بين تهدف اتفاقيات الشراكة إلى تعزيز العالقات السياسية والدبلوماسية وإقامة حوار سياسي •

  .اإلتفاقيةالموقعة لهذه  الجزائر و دول االتحاد األوروبي

 وحل  المتمثلة في تحقيق االستقرار السياسي واألمني و  ، الداخليةمشاكلالخلق مناخ مالئم لمعالجة  •

 .ضايا السياسية واألمنية الموجودةالعديد من الق

, التحرير التدريجي للسلع والخدمات و رؤوس األموال وجلب االستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة •

 من طرف للجزائرلفني واإلداري والتنظيمي الممنوح  التقليل من البطالة وذلك بزيادة الدعم اوبالتالي

 .االتحاد األوروبي

 .  في جميع المجاالتتقديم العون التقني في مجال التعليم والتدريب المهني وتدعيم البحث والتطوير •

 .ي العديد من القطاعات االقتصاديةاالستفادة من اكتساب الخبرات والمهارات والقدرات التكنولوجية ف •

تقديم المساعدات المالية والفنية لمقاومة التلوث البيئي وضمان االستخدام العقالني للموارد الطبيعية،  •

  .قصد ضمان التنمية المستدامة في العديد من المجاالت الحيوية كإدارة الموارد المائية والطاقة وغيرها

 .ي زيادة تدفق رؤوس األموال والخبرات والتكنولوجياهم ف مما يسزيادة فرص االستثمار •

                                                           
 ، الس الوطين االقتصادي واالجتماعي ،الدورة العادية العامة 2004ة مشروع تقرير حول الظرف االقتصادي واالجتماعي للسداسي الثاين من سن 1

 . ، اجلزائر26
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 والمساهمة في تحديث وإعادة هيكلة ةتنمية وتشجيع القطاع الصناعي ورفع القدرة التنافسية للصناع •

القطاع الصناعي، وتوفير الشروط المالئمة لتطوير المشاريع الخاصة بغية رفع مستويات النمو والتنوع 

 .في اإلنتاج الصناعي

 وما يرتبط به من ،اهمة في تدعيم وإعادة هيكلة العديد من القطاعات الهامة كالقطاع الماليالمس •

 .تحسين للنظم المحاسبية والرقابية والتنظيمية للقطاع اإلنتاجي، المصرفي والتأميني

تحسين المستوى المعيشي بتحسين نظم الرعاية الصحية والضمان االجتماعي وهذا بفضل تحقيق  •

  .1ادية واجتماعية مستدامةتنمية اقتص

 : ار السلبية  ــــ اآلث .2

 وهذا من خالل ،إن التفكيك الجمركي وتحرير المبادالت سيمارسان ضغطا على توازن المالية العمومية •

 .هم بحصة هامة في مجموع إيرادات الدولةض في اإليرادات الجمركية التي تسالتخفي

ع الصناعية القادمة من اإلتحاد األوروبي سيكون له أثر إن التفكيك الجمركي من جانب واحد إزاء السل •

ائض وهذا بسبب زيادة والذي حقق خالل السنوات األخيرة ف ،كبير على الميزان التجاري للجزائر

 .الواردات من السلع الصناعية القادمة من أوروبا بوتيرة أكبر من الصادرات

 المدخرات بفعل إلغاء القيود الكمية امتصاصلى  إ جزائرية يحتمل أن تؤدي -األورو الشراكة اتفاقية •

 .االستهالكية من خالل توفير سلة واسعة من السلع االستهالك التي تشجع ،والرسوم الجمركية

من اآلثار المترتبة على سوق العمل أن تحرير المبادالت التجارية سيؤدي إلى إعادة تخصيص العمل في  •

 .ة ناجمة عن تحويل العمل أو التسريحمما يؤدي إلى نشوء بطال, بعض القطاعات

 اختفاءأن تفكيك الحواجز الجمركية وغير الجمركية سيؤدي إلى رفع المنافسة وهي بدورها تؤدي إلى  •

مما   األجور في القطاعات ذات الوفرة في اليد العاملةانخفاضكما قد يؤدي إلى , المؤسسات األقل المنافسة

 .2يؤثر على المستوى المعيشي للسكان

 

 

 

 

  

                                                           
  .342عمورة مجال، مرجع سابق ، ص  1

 .348عمورة مجال، مرجع السابق ، ص  2
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  : الفصل الثالثخالصة   

خالل تخليها عن   وذلك من،متناقضين  لقد تبنت الجزائر في تنظيم وتسير تجارتها الخارجية منهجين 

ت ،حيث ادعإلى الخواص  ار منهج التحرير الذي حول االحتكحتكار لوظيفة التجارة الخارجية، وإتباعهااال

المالزمة  المرضية واألعراضة لالقتصاد الوطني لهيكليصائص االذي سيقضي على الخ هذا المنهج هوأن 

يحدث منه شيء واستمرت نفس األعراض  هذا لمأن  والمتمثلة في الندرة والتبعية غير ، االستقاللله مند

  .المرضية التي كانت موجودة في عهد االحتكار

خالل عدد المصدرين  ذلك منيس ظاهرة التبعية للخارج وتوحي بتكراالقتصاد الجزائري  إن المعاينة لحالة

 في عهد الخارجية وهكذا أصبحت التجارة ،مستورد ألف 40ن الذين بلغ عددهم توردي المسبعددمقارنة 

 لعملية تفضيل المؤسسات الخاصة  وذلك راجع إلى،تصدير التحرير وكأنها عملية استراد وليست عملية

درونه غير صيوجد ما ي  البأنهيين ذلك ومبر ،القروض المفتوحة ألجلهم غلين خطوطت مسداالستيرا

رغم ما قدمنه الدولة  تحمل مخاطر التصدير ،وهذا نما هي تهرب منأن هذه الحجة إالمحروقات ،في حين 

 المتعلقة بالتجارة  اإلصالحاتخالل جملة  وذلك من، منتوج بديل للمحروقات لتصديرهإيجادفي سبيل 

هذه األساليب كانت متباينة   غير أن،لمحروقاتدير خارجا ابالدرجة األولى التصجية والتي تخص ارالخ

 السابق لها، وهذا ما األسلوب بعين االعتبار نتائج وتجربة تأخذحسب الجهة الصادرة عنها بحيث أنها لم 

 ظرفية ومؤقتة ال تتعدي المرحلة التي طبقت فيها ،حيث نجدها عاجزة عن بناء إصالحاتميزها بأن تكون 

يلة األجل إلصالح قطاع التصدير خارج المحروقات ،وكانت عبارة عن أدوات لمواجهة  طوإستراتيجية

ت في تحويل االقتصاد الوطني فشل النفط وإيراداتاالقتصادية الناجمة عن انخفاض   السلبية لالزمةاآلثار

  .منتج لثروةاقتصاد ريعي إلى اقتصاد  من

  جعلها ، و مستوى تجارتها الداخلية بصفة خاصة اقتصادها بصفة عامةلم تستطع من تحسينالجزائر  إن

 عقد اتفاق شراكة مع إطار وذلك في ،الوطني  تحسين خارجي لالقتصادإيجادج لمحاولة تتجه إلى الخار

 رأى  اعتباره حسب و،للتجارة  المنظمة العالمية إلىاألوروبي والمسارعة في المفاوضات االنضمام االتحاد

  انضمتناجد حتى وإالتوائم بالسوق الدولية، غير أن هذا لتواجد الديح فرصة اإجباري يت أمرالسلطة أنه 

يع في هذه السوق سواء الغاز تب  ألن الجزائر ال تملك ما،حدود للتجارة فهو مالجزائر على المنظمة العالمية

قتصادية  تكتالت اوأسعارهماتحكم في تنظيمهما  وتدائرة المنظمة عان خارجوالبترول، وهما سلعتان تق

  . وجهوية أخرى وعلى رأسها منظمة األوبيبإقليمية
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  :تمهيــد 

 

  تحقيقه على للعمل تهالوجياويوأيد تهاثقافا بمختلف  هو الهدف الحقيقي الذي تسعى جميع الدولاالقتصادي النمو  

لمجتمع وا للفرد المعيشي المستوى معدل من الرفع  أن تؤدي إلىنهاشا من التي وإيجاد مختلف األساليب والطرق 

  .ككل

  

يستوجب التعرف على المحددات والعوامل المؤثرة فيه، حيث لجأت إن الرفع من معدل النمو االقتصادي 

النظرية االقتصادية لدراسة وتحليل مختلف النماذج االقتصادية التي من شأنها أن تحدد طبيعة العالقة بين النمو 

  .االقتصادي والمتغيرات األخرى

  

 من كثير ؤكد تحيث ،النظرية االقتصادية حددتها  التي الهامة االقتصادية المتغيرات ضمن الصادرات حجم ويمثل 

 .االقتصادي النمو دالة في التفسيرية المتغيرات أحد باعتبارها أهميتها على التطبيقية الدراسات

  

 ويمثل المجتمع ألفراد الرفاهية لتحقيق األداء االقتصادي معدل لرفع تسعى التي الدول هذه بين وتعتبر الجزائر من

 عهاوض ظل في السيما االقتصادية توسياسا التنموية خططها في رئيساً ر محوراالجزائ في التنمية هدف

    .المتخلف االقتصادي

  

ومن خالل اعتبار الصادرات عنصر مهما في النمو االقتصادي عملت الجزائر على ترقية وتنويع قطاعها 

 تبين مدى هشاشة االقتصاد  وبعد أزمة انهيار أسعار البترولحيث أنه،1988التصديري وذلك انطالقا من سنة 

  .الجزائري باعتباره يعتمد على قطاع المحروقات

  

 أثر ترقية الصادرات خارج المحروقات على النمو االقتصادي حددسنحاول في هذا الفصل تقدير نموذج قياسي ي

 .وذلك من خالل إدراج المتغيرات الوهمية والتي تعكس تغير فترة الدراسة
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  قة السببية بين نمو الصادرات خارج المحروقات والنمو االقتصاديالعال: مبحث األول

  2006- 1970تطور الصادرات خارج المحروقات ما بين : المطلب األول   

تحلينا في   سنعتمد  خارج المحروقات خالل فترة الدراسةالصادرات       من خالل التباين الواضح في قيم

ية والتوزيع الجغرافي لها على تقسيم فترة الدراسة إلى ها السلع خارج المحروقات وتركيبتتطور الصادراتل

حيث  2006  إلى سنة1992 والفترة الثانية من السنة 1991 إلى سنة 1970 قسمين حيث تمثل الفترة األولى من سنة

ت  الفترة التي عرفت فيها الصادرات خارج المحروقات اهتمام بالغ من قبل الجهااألخيرةتعتبر هذه الفترة 

   . المسجلةاألرقامالل رنامج المطبق لترقيتها وذلك من خ بعض نتائج البلظهوروكذا لوصية ا

 :تطور الصادرات خارج المحروقات .1

 :1991 إلى 1970الفترة من   . أ

ب ذبذت تراوحا بين النمو الم1991 إلى 1970 خارج المحروقات خالل الفترة الممتدة من سنة صادراتسجلت ال

 وما 1972ة سنمليون دج  1038تنخفض إلى  ل1970سنة مليون دج  1525 قيمة اض حيث بلغت واالنخف

لتعود إلى ارتفاع وذلك % 1.89يالحظ خالل هذه السنة أن الصادرات خارج المحروقات سجلت انخفاض بنسبة 

 تات كاننيفترة الثمانيوخالل % 4.7ن دج وارتفعت بنسبة  مليو1333 حيث بلغت قيمة 1974خالل سنة 

 حيث 1990وبلغت أعلى قيمة لها سنة % 3.75 بين االرتفاع واالنخفاض حيث سجلت االرتفاع بمتوسط تتراوح

 3430لتنخفض خالل السنة الموالية حيث بلغت قيمة % 42.89 قدره رتفاعاب مليون دج و 4301بلغت قيمة 

لم تخرج من وخالل الفترة نالحظ أن الصادرات خارج المحروقات % 20.35مليون دج وانخفاض بنسبة 

االنخفاض الذي يرافقه ارتفاع ضعيف من سنة إلى أخرى وذلك ألنه لم تكن هناك برامج وال أهداف لترقية 

الصادرات خارج المحروقات في أول الفترة وثانيا لم تعطي البرامج التي طبقت في أخر الفترة نتائجها بعد 

 . لكونها مازلت حديثة العهد

  1991 إلى 1970 خارج المحروقات من تطور الصادرات) 03(جدول رقم 

  1991  1990  1989  1987  1984  1979  1974  1972  1970  السنوات

  3430  4301  3010  1036  1461  895  1333  1038  1525  الصادرات خ م

  20.25-  42.89  21.02  11.15  62.69  6.28-  4.71  1.89-  -  نسبة النمو

  ONS1 اعتماد على معطيات  أعد:  المصدر 

  

  

                                                           
  .02و01لحق رقمأنظر امل 1
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  1991-1970منحنى يمثل تطور الصادرات خارج المحروقات ونسبة تغيرها خالل الفترة ) 09 (الشكل رقم

  

  
  الطالبمن إعداد : المصدر 

 :2006 إلى 1992الفترة من  . ب

من سنة إلى حروقات كانت تحقق ارتفاع متزايد  نالحظ أن الصادرات خارج الم-4-  من خالل الجدول  

 9135حيث بلغت قيمة % 18.17 بنسبة 1994ض السنوات منها سنة  انخفاض إال في بع تحققأخرى ولم

 أخرى من سنة إلى كانت تحقق نسب متزايد المحروقاتمليون دج ، غير ذلك فإن قيمة  الصادرات خارج 

 لقأوحققت % 25.11 مليون دج بنسبة نمو 832647أعلى قيمة حيث بلغت حققت  2006 سنة  حيث نجد أن 

  . مليون دج91325ت  حيث بلغ1994قيمة سنة 

 2006 إلى سنة 1992خالل الفترة من سنة % 40.31ونالحظ أن الصادرات خارج المحروقات نمت بمعدل 

وهي الفترة التي تعتبر فترة تطبيق برنامج ترقية الصادرات خارج المحروقات حيث نالحظ انتقالها من قيمة 

  . ف القيمة مليون دج أي ما يقارب ضع832647 مليون دج إلى قيمة 4301

 نالحظ تحسنا تدريجيا مقارنة بالسنوات الماضية ويمكن تفسير هذا -10-والشكل -04- الجدول      ومن خالل

التحسن باعتباره توجه جديد لكنه يحتاج إلى الدعم في إطار قابلية تحويل الحساب الجاري مثال وال ينبغي 

اسا عبر الزيادة الملموسة في الصادرات خارج التأكيد أن قابلية التحويل الخارجي المرتقب ستنعكس أس

   .1المحروقات

  

  

  

                                                           
   .59 ، ص2001تقرير حول الظرف االقتصادي واالجتماعي ،سداسي الثاين سنة  1
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    .2006-1992تطور الصادرات خارج المحروقات من ) 04(الجدول رقم 

 مليون دج: الوحدة                                                                                 

  2006  2005  2004  2002  1999  1996  1995  1994  1992  ةـــالسن

خارج الصادرات 

  المحروقات

10077.8 
  

9135 
  

24794 
  

48277.5 
  

  

29344 
  

56191.9 
  

60620.8 
  

66548.3 
  

832647 
  

  16.45  13.13  39.69  94.71  171.41  -18.17  193.813  مونسبة الن
  

9.77  25.11  

 ONS1 اعتماد على معطيات أعد: المصدر 

  

  2006- 1992تطور الصادرات خارج المحروقات ونسبة تغيرها خالل الفترة  منحنى يمثل )10(الشكل رقم         

  

  
  الطالبمن إعداد : المصدر                                                                                                  

 

 :التوزيع السلعي للصادرات .2

 إجماليواد المصدرة ونوعيتها ونسبة كل مجموعة إلى  السلعي للصادرات طبيعة الميقصد بالتركيب

الصادرات ، وإن التطور في التركيب السلعي للصادرات يعني تحقيق قدر من التنوع في الصادرات 

  :والتصنيع، ويتحدد التوزيع السلعي للصادرات الجزائرية خارج المحروقات في المجموعات التالية

لى من حيث النسبة والقيمة ، حيث بلغت أكثر من نصف مجموع وتحتل المرتبة األو: مواد نصف مصنعة . أ

 57385.1 بقيمة 2006ة الدراسة ، وحققت أعال قيمة سنة دالصادرات خارج المحروقات  وذلك طيلة م

                                                           
  .02و01أنظر امللحق رقم 1
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 مليون 21944.7 وما قيمته %75 بنسبة 2003 و 1997وحققت أعال نسبة سنتي  %50مليون دج وبنسبة 

 .لترتيب مليون دج على ا39416.1دج و 

 من إجمالي %15 مليون دج  ونسبة 7439.7 بقيمة 1996 بلغت أعال قيمة لها سنة :مواد غذائية  . ب

 وقيمة %21 بنسبة 1995 وسنة 1993الصادرات خارج المحروقات ، وكانت أكبر نسبة حققتها سنة 

 . %10 و%4أما خالل باقي السنوات فكانت النسبة تتراوح بين .  مليون دج5255.8 مليون دج و2305.1

 كانت قريبة من حيث القيمة والنسبة بالمواد الغذائية ، حيث حققت أكبر نسبة سنة :معدات صناعية   . ت

 مليون دج سنة 4016.6هي  مليون دج وكانت أكبر قيمة تصلها 1409.3 أي ما قيمته %14 بنسبة 1992

  .%7 أي ما نسبته 2002

 على نسب تواستقرن االرتفاع واالنخفاض  تأرجحت خالل فترة الدراسة ما بي:سلع استهالكية   . ث

 مليون دج 8573 بقيمة 1996 سنة %17ضعيفة جدا  في نهاية الفترة ، وكانت أعال نسبة تحققها هي 

 .وتعتبر أعال قيمة حققتها خالل فترة الدراسة 

 مليون دج وكانت هي 12793.7 أي ما قيمته %15 بنسبة 2005 بلغت أعال قيمة لها سنة :مواد خام  . ج

 .عال قيمة تحققها خالل فترة الدراسة أ

 بقيمة 1998 أعال نسبة تصلها الصادرات من المواد األولية وذلك سنة %2.9تعد نسبة : المواد األولية  . ح

 .% 2.4 بنسبة 2000 مليون دج فهي أكبر قيمة لها وذلك سنة 1110.6 مليون دج أما قيمة 628.3

 1713.2 أعال نسبة لها وذلك بقيمة %3.4ل نسبة وتمث تصدر بنسبة ضعيفة جدا :معدات الفالحية   . خ

 .2001مليون دج سنة

  : تالتوزيع الجغرافي للصادرا .3

 تحتل فيها المجموعة االقتصادية ، حيث هناك انتشارا واسعا لتصريف الصادرات السلعية الجزائرية 

 كان في  تراجع ال ليال وهذا  حصتها قلتتراجع)   وألمانيا  منها فرنسا ( النصيب األوفر  ) C.E.E( األوروبية 

     صالح دول أمريكا الشمالية التي تستحوذ عليها الواليات المتحدة األمريكية بالكامل 

أما التعامل مع البلدان االشتراكية فبالرغم من ضعف نسبتها، إال أن القيمة المطلقة للصادرات مع هذه 

 محل فرنسا ولو بصورة مؤقتة فيما يخص تصريف يالسيوفياتالمنطقة قد تزايدت، وذلك عندما حل االتحاد 

  .صادرات الجزائر من الخمور

في حين أن تنوع صادرات الجزائر تجاه مناطق الدول اآلسيوية والعربية واإلفريقية بقيت ضعيفة إلى حد 

  :يلي  ويمكن تصنيف زبائن الجزائر خارج المحروقات كما.كبير
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    :مجموعة دول االتحاد األوروبي -1

   1970 الصادرات الجزائرية نحو هذه المجموعة سنة ر من أهم زبائن الجزائر حيث بلغيعتب   

 دول ح لصالوكانحدث انخفاض في بعض السنوات  انه ال  واستمرت في االرتفاع إ )%62.3(بـ

(   مليون دج 129.327تبقى إيطاليا تشكل الزبون الرئيسي حيث تستحوذ على ما يزيد عن أمريكيا الشمالية  ، و

  1998من الصادرات الجزائرية سنة  ) 22%

أما فرنسا فهي تحتل المرتبة الثانية من حيث استيعابها للصادرات الجزائرية بمعدل متوسط قدر بـ 

ا أما إسبانيا فتأتي في المرتبة الثالثة من حيث إجمالي المعامالت التجارية مع   من إجمالي الصادرات14.4%

نسا واسبانيا تتبادالن المراتب األولى من حيث حجم المبادالت خارج المحروقات  وكانت فر .االتحاد االؤوربي

الكرتبة الثانية إسبانيا و  مليون دج 15075تقدر بـ  بقيمة 2006سنة حتل فرنسا المرتبة األولى ، لتمع الجزائر

لجيكا، بريطانيا، لتأتي بعد ذلك بقية الدول األوروبية األخرى كب خالل نفس السنة،  دج .  م13450 بقيمة

  .هولندا، وغيرها

  :مجموعة دول أمريكا الشمالية ـ 2

وتبقى مجموعة دول أمريكا الشمالية تحتل المرتبة الثانية من حيث المعامالت الخارجية مع الجزائر، 

 43.074 من الصادرات بتراجع قدر بـ 1998سنة  ) %19 ( مليون دج 110.336حيث استحوذت على 

   .2006-98ة السابقة، غير أن هذه الصادرات نحو هذه المجموعة قد تميزت بالتصاعد خالل عن السنمليون دج

 :دول المغرب العربي ـ 3

 مليون دج 3.916   تراجعـت الصادرات الجزائرية مع بلدان المغرب العربي بمقدار1998فـي 

لمواليـة وذلك  في السنـة امليون دج 7.980 إلى 1997 في مليون دج 11.896حيـث انخفضـت مـن 

، والذي يعكسه انخفاض موازي للصادرات اتجاه كل من تونس والمغرب، لتعرف هذه   )%32.9 -( بنسبة 

 بالنسبة لتونس، مليون دج 5.603 ومليون دج 4.057 بقيمة1999الصادرات اتجاها تصاعديا ابتداء من سنة 

، على أن أعلى مستوى وصلت 2000و 1999 بالنسبة للمغرب سنتي مليون دج 12.736 ومليون دج 6.218و

  2006 دج اتجاه المغرب وذلك سنة ليون م7176 دج اتجاه تونس وليون  م2974هي  إليه الصادرات الجزائرية

    . مليون دج551.8 حيث بلغت المرتبة الثالثة من حيث الصادرات بقيم معتبرةفي  انياطريمووتأتي 

  :مجموعة الدول اإلفريقية -4

 إلى ىت التجارية مع الدول اإلفريقية على غرار المبادالت مع الدول العربية لترقلم تكن المبادال

جنوب، وبالرغم من ضعفها إال أنه بداية من الثمانينات تم إنجاز / الطموحات المنتظرة في إطار التعاون جنوب 

موين المؤسسات الجزائرية العديد من االتفاقيات مع بعض البلدان اإلفريقية، كالموزنبيق، الكونغو، قصد ضمان ت
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حيث قامت بتصدير ، بالمنتجات الغابية، وبتوفر الجزائر على خبرات هامة في مجال الدراسات الهندسية 

 التحتية في العديد البني خدماتها، من خالل تحقيق العديد من اإلنجازات في مجال األشغال الصناعية الكبرى، و

  من الدول اإلفريقية

عدا المحروقات الموجهة للتصدير خالل مرحلة األزمة االقتصادية الحادة التي بدأت ن أهم السلع ما إ  

 مرات عن 3 وبحوالي 1987ن عمرتين  كثر منأ ب1988 ـ هي منتجات الصلب التي تضاعفت في 1986في 

ثم بعد ذلك  السابق، يالسيوفيات، المتمثلة خاصة في آليات األشغال العمومية لتسديد الديون اتجاه االتحاد 1986

  .1989 لتتراجع إلى النصف في 1988تأتي المواد األولية من الفوسفات التي كانت مستقرة إلى نهاية 

 1989 و 1987أما بالنسبة للمنتجات الفالحية فتتصدرها التمور، فما عدا التراجع لذي عرفته في سنتي 

ما يبين اهتمام السلطات الجزائرية ، ماألخيرةخالل السنوات ف اضعأفإن قيمة صادراتها قد ارتفعت إلى 

  .تبالصادرات من خارج المحروقا

 :دراسة الصادرات باستعمال بعض المؤشرات .4

 2006-1970بعض المؤشرات الخاصة بقطاع التصدير خارج المحروقات للجزائر ): 07(جدول رقم 

  2006  2004  2000  1995  1992  1988  1985  1980  1978  1974  1970  المؤشرات

رة على مؤشر القد

  رالتصدي

7.51  3.75  1.20 

  
0.86 

  
0.56  

  
0.82 

  
1.23 

 

  

1.65 

  
1.89 

  
1.62 

  
1.82 

  5.34  4.612  6.67  4.83  5.34  5.72  2.55  2.30  2.77  7.50  24.57  معدل التغطية خ م

  خاالنفتاح التجاري

      م

37.54  53.22 

  
44.21 

  
37.71 

  
22.31  

  
15.06 

  
23.93 

  
35.56 

  
29.84 

  
36.50 

  
35.57 

  

  1ONS  على معطياتاعتماد أعد: المصدر                                                                                

  2006-1970تطور بعض المؤشرات الخاصة بقطاع التصدير خارج المحروقات للجزائر : )11(الشكل رقم 

 
  الطالب إعدادمن  :المصدر                                                                        

                                                           
  .03 أنظر امللحق رقم1
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I. خارج المحروقات مؤشر القدرة على التصدير: 

 ويمثل نصيب الصادرات من الناتج المحلى اإلجمالي ويحسب بقسمة قيمة الصادرات على الناتج المحلى   

 .ة الدولة على التصديرراإلجمالي ويعبر عن مدى قد

 نالحظ مدى ضعف قدرة الدولة على التصدير خارج المحروقات حيث بلغ -11- والمنحنى-7-ومن خالل الجدول

من إنتاجها المحلى ولقد شهد هذا المؤشر انخفاض كبير خالل % 7.15 بـ 1970المؤشر أعلى قيمة له سنة 

  .األخيرةفترة الدراسة مع شبه ثبات خالل الفترة 

II. خارج المحروقاتمعدل التغطية : 

 . الوارداتصادرات ويحسب بقسمة الصادرات علىاردات بال ويقصد به معدل تغطية الو

 خارج ت المؤشر وهذا ما يدل على ضعف قدرة الصادرانالحظ ضعف هذا -11- والشكل-7- خالل الجدولومن

المحروقات على تغطية الواردات خارج المحروقات ، ورغم هذا الضعف إال أننا نالحظ تحسن تدريجي في قيمة 

 1974سنة % 7.5 ينخفض إلى 1970سنة % 24.57األخيرة ، حيث وبعد أن بلغ نسبة المؤشر خالل الفترة 

 وهذا يعود إلى التحسن التدريجي المتذبذب ليعود إلى االرتفاع 1985ويستمر االنخفاض الشديد إلى غاية سنة 

  .الملحوظ على قيمة الصادرات خارج المحروقات

III.  خارج المحروقاتاالنفتاح التجاريمؤشر : 

   ويعطى بالعالقة التالية                   

  .ويقيس مدى انفتاح الدولة على العالم الخارجي

 تذبذب ليشهد بعد ذلك 1975سنة %58.59هينسبة بلغها  ومن خالل تتبع مسار المؤشر نالحظ أن أعلى

% 31.86الدراسة ولقد بلغ متوسط المؤشر خالل فترة ،  % 12.87 حيث بلغ 1978ويحقق أقل نسبة سنة 

  . العالم الخارجي في مجال التجارة خارج المحروقاتىوهذا ما يشير إلى ضعف درجة تفتح الجزائر عل

 :تطور الميزان التجاري  .5

 في مجال السلع المنظورة وغير )دائنة ،مدينة( الدولة اتجاه العالم الخارجيوضعيةالميزان التجاري يبين 

قيمة داتها، ويتحدد رصيد الميزان التجاري من خالل الفرق بين المنظورة، من خالل صادراتها ووار

 . )M( الواردات قيمة و ) X (  الصادرات 

 

 

 

 
 



   االقتصادي النموى الدراسة القياسية ألثر ترقية الصادرات خارج المحروقات عل..................................................الرابعالفصل 

  

165 
  

 

   2006-1970تطور الميزان التجاري اإلجمالي وخارج المحروقات للجزائر ) 08(جدول رقم 

  مليون دج: الوحدة 

  2006  2004  2000  1995  1992  1988  1985  1978  1974  1970  السنوات

الميزان 

التجاري 

  اإلجمالي

-

1.224 
  

1.84 
  

-10.205 
  

15.073 
  

1.994 
  

  

60.463 
  

  

-14.742 
  

  

966.79 
  

1023078 
  

2420460 
  

الميزان 

التجاري 

خارج 

  المحروقات

-4568 
  

-16225 
  

-33062 
  

  

-47514 
  

  

-
4027

2 
  

-
175769

.6 
  

-
482790.2 

  

-
634629

.6 
  

-
1241696.

5 
  

-
1457527

.7 
  

  12ONS تماد على معطيات اعأعد:المصدر 

   2006-1970تطور الميزان التجاري اإلجمالي وخارج المحروقات للجزائر  )12(الشكل رقم   

  
  الطالبمن اعداد المصدر                                                                              

 

I. الميزان التجاري اإلجمالي: 

 1970 بين الفائض والعجز حيث حقق أول عجز سنة متذبذبةان التجاري كانت إن وضعية الميز        

 1995كبر عجز سنة أوحقق . الصادرات قيمة  فياالنخفاض مليون دج ، ويرجع ذلك إلى 1.224بقيمة 

د ى االستيراد ليحقق بع ورفع القيود علالبترول مليون دج ويعود ذلك إلى انخفاض أسعار 14.742بقيمة 

 . البترول أسعار ارتفاعمستمر نتيجة ذلك فائض 

  

                                                           
  .03أنظر امللحق رقم 1
   



   االقتصادي النموى الدراسة القياسية ألثر ترقية الصادرات خارج المحروقات عل..................................................الرابعالفصل 

  

166 
  

II. الميزان التجاري خارج المحروقات: 

 في قيمة الواردات  الملموساالرتفاعنالحظ أنه سجل عجز طيلة فترة الدراسة ويعود ذلك إلى           

رغم االرتفاع الملموس في  بالواردات و ةنض قيمة الصادرات خارج المحروقات مقارالسلعية وانخفا

 االتجاري خارج المحروقات بقي يشهد عجز  ميزانأنات خارج المحروقات ولو كان ضعيف إال الصادر

 نتيجة تحرير التجارة متزايد من سنة إلى أخرى وهذا راجع إلى الزيادة المستمرة في قيمة الواردات السلعية

    .والتخفيض الجمركي

  :الدراسات السابقة للعالقة السببية: المطلب الثاني 

 الذي الدور ى إال أنها نصت بشكل عام علمتطابقةغير  جهانتائكانت  النامية الدول على أجريت التي راساتالدإن 

 ثم ومن المدخرات وتشجيع الطلب ل زيادةخال من هذا نمو الصادرات تجاه عملية النمو االقتصادي ويلعبه 

نص عليه   وهذا ما االقتصاد في ضالعر زيادة حجم إلى ؤدي يالصادرات حيث أن ارتفاعالرأسمالي، التكوين

)Thirlwall( 1989 . عدة نماذج وأشكال دالية للعالقة بين الصادرات والنمو االقتصادي هرت ظولقد.  

 متوسطات ونمو الصادرات نمو بين العالقة  ، وذلك بتحليل1967 سنة Emery)( فنجد الدراسة التي قام بها �

توصل   االرتباط الرتبي معامل وباستخدام دولة 50موعلمج )1963-1953(الفترة خالل األفراد دخول

  .بينهما قوية عالقة وجود إلى

 تقدم اقل ودول متقدمة كدول مجموعتين إلى(Emery) عينة بتقسيم 1968سنة ) ,Syron  , Walshقام كل من  �

  .والصادرات ووجدوا عالقة قوية بينها في المجموعتين  النمو بين العالقة على ذلك اثر لمعرفة

 بدراسة العالقة بين الصادرات والنمو االقتصادي بإضافة متغير جديد يتمثل في 1971 سنة )Stein(قام  �

ووجد هناك عالقة قوية ومعنوية إحصائيا ) 1966-1961(ل الفترة  دولة خال20ـ الواردات وذلك ل

قتصادي والواردات بين كل من الصادرات  والواردات والنمو االقتصادي غير أن االرتباط بين النمو اال

  .أكبر من االرتباط بين الصادرات والنمو االقتصادي

حدى عشر دولة إل بدمج بيانات مقطعية مع سالسل زمنية 1972 سنة (Massell Pearson, Fitch) قام كل من  �

ونتجا إلى أن النمو االقتصادي الناتج عن العوامل   )1966-1955( خالل الفترة ةفي أمريكيا الالتيني

  .ارجية له عالقة قوية مع كل من الصادرات و صافي التدفقات الرأسمالية العامة والخاصةالخ

  دولة نامية وذلك من 11 بدراسة تأثير الصادرات على المدخرات في 1968 سنة )Maizels (ولقد قام  �

    S = a + b(Y-X) + c(X)       :خالل النموذج التالي 

 األثر، ووجد أن عوائد الصادرات لها  القومي الناتج إجمالي تمثل (Y) و   .الصادرات عوائد تمثل (X) أن حيث

  . دول8الكبير على مستوى االدخار وذلك في 
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على عدد كبير من الدول ) Maizels ( دراسة النموذج الذي صاغه ةدبإعا 1971 سنة ) lee  (وتمكن  �

  .ي لعدد كبير من الدولووجد أن معمل عوائد الصادرات أكبر من معمل إجمالي الناتج القوم

 اإلجمالي  بدراسة العالقة بين متوسط الدخل الفردي من الناتج القومي michaely  1977ولقد قام  �

 نتائج وتوصل إلى 1973-1950 دولة خالل الفترة 40 توبين نمو الصادرات  وذلك باستعمال بينا

  . تنمية الصادرات لحدوث نمو اقتصاديإستراتيجيةتؤكد على أهمية 

 1966-1960 دولة خالل فترتين زمنيتين 11نات ا باستعمال بيbalassa  1981 إلى دراسة باإلضافة �

 نمو معدل الصادرات الحقيقي على معدل نمو الناتج القومي الحقيقي ، تأثير وتم قياس 1973-1967و 

نسبة للناتج معدل نمو قوة العمل و االستثمارات المحلية بال( وتم استعمال مجموعة من المتغيرات 

وتم التوصل إلى مدى تأثر الناتج القومي الحقيقي بنمو معدل )  األجنبية بالنسبة للناتج واالستثمارات

 . الصادرات 

�   william 1978 والذي قام بدراسة التغير في الصادرات على التغير في الناتج المحلى اإلجمالي 

 االستثمارات المباشرة لبإدخا 1974-1960ة  دولة خالل الفتر33 ـسالسل زمنية ل بيانات باستخدام

 النمو عملية كمتغيرات  وتوصل إلى نتائج تؤكد على أهمية الصادرات في األجنبيورأس المال 

 . االقتصادي 

�   feder  1983ولة خالل  د31نمو الناتج باستخدام بيانات  نمو الصادرات على ر قام بقياس تأثي حيث

 بنمو األخيرجود عالقة بين الصادرات والناتج ومدى تأثر هذا  وتوصل إلى و1973-1964الفترة 

 .1الصادرات

نمو الصادرات على النمو االقتصادي وذلك حول قياس أثر  *يالعبدلالدكتور عابد بن عابد  ةونجد دراس �

تضمن ثالثة  وتم تقدير نموذج قياسي اإلسالمي المؤتمرمة ظ أعضاء مناإلسالميةلمجموعة من الدول 

هما متغير    تفسيريناإلجمالي ممثال للنمو االقتصادي ومتغيرينتابع وهو الناتج المحلي  متغير .متغيرات

تبع في الدراسة منهجين اوالصادرات كعامل اقتصادي خارجي ومتغير االستثمار كعامل اقتصادي داخلي 

  الجمعي وتم استخدامباألسلوبتقدير النموذج  اثانيتقدير الفردي لكل دولة و الأوال : النموذجتقديرفي 

ل دخال ومتوسطة الدخل واتضح أن  الدول اإلسالمية البترولية واألقفصل بينالمتغيرات الصورية لل

                                                           
 .15، مرجع سابق صدي وصاف سعي 1
 .ريعة والدراسات اإلسالمية جامعة أم القرى اململكة العرابية السعوديةأستاذ مساعد قسم االقتصاد اإلسالمي كلية الش: عابد بن عابد العبديلالدكتور  *
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ن  م بالنسبة لكل صنف ر والصادرات على النمو االقتصاديهناك فروق في درجة تأثير كل من االستثما

  .1الدول اإلسالمية 

 بالنسبة للجزائر وذلك باالقتصار على الصادرات خارج المحروقات وفي بحثنا هذا سنحاول تطبيق هذا النموذج

  .واستعمال المتغيرات الصورية في التفرقة بين فترة عدم ترقية الصادرات خارج المحروقات وفترة الترقية

 الصادرات خارج المحروقات والنمو االقتصادي بالنسبة  نمودراسة السببية بين: المطلب الثالث

   .للجزائر

  :نجر وأنواعهااف السببية حسب غرتعري .1

يقصد بالعالقة السببية هي مدى تأثير متغير بمتغير أخر أو أن متغير ما يسبب متغير أخر ، ولقد      

اقترح غرانجر مسار تحديد العالقة السببية والتي ترتكز على العالقة الديناميكية الموجودة بين السالسل الزمنية 

 عبر الزمن  وكانت السلسة مختلفين اقتصاديتين ظاهرتينتعبران عن  تين زمنيتينسلسل Yt   Xt   كان إذاحيث 

   يسبب هالتي من خاللها يمكن تحسين  التوقعات بالنسبة للسلسلة  في هذه الحالة نقول أنتحتوي المعلومات 

  :وهناك أنواع من السببية

 .السببية في اتجاه واحد  �

 .xt وyt بين (feedback)وجود ما يسمي بتغذية استراجاعية  �

 .xt وytالسببية اللحظية بين  �

 .السببية بالتأخير �

ويستخدم اختبار غرانجر في التأكد من مدى وجود عالقة تغذية مرتدة أو استراجاعية أو عالقة تبادلية بين 

  :العالقتين التاليتين تقدير  ،ويتطلب االختبارمتغيرين وذلك في حالة وجود بيانات سلسلة زمنية

……………………..(1) 

…………………….(2) 

 هي عدد الفجوات الزمنية لكل متغير تفسيري بحيث أن تكون مختلفة جميعها  )4n1,n2,n3,n(حيث أن 

  .اتي بين قيم المتغير الواحد عبر الزمنذكما يمكن أن تكون متساوية وتستعمل في حالة ارتباط 

 :وتتمثل خطوات االختبار في

 

 

  

                                                           
  .2عابد بن عابد العبديل ،مرجع سابق، ص 1
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  :1راحل اختبار السببية حسب غرا نجمر. 2

I. تقدير الصيغة المقيدة:  

 

   ونحصل على والتي تفترض أن 

II.   تقدير الصيغة غير مقيدة:  

 

  ومنه نستطيع الحصول على مربعات البواقي 

III.  اختبار الفروض:      

  H0 

             H1:  

   Fc فيشر إحصائيةثم نقوم بحساب 

 

فإن نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل أي أنه توجد عالقة سببية بين Ft < Fc       ا كانذإ •

 .المتغيرين 

 ونكرر نفس الخطوات بالنسبة للمعادلة

                           

  الفرضيتيننختبر 

 : H0 

                                                    H1: 

 

 

 

 
                                                           

1
Regis Bourbonnais, Econométrie (6emeédition), Dunod, Paris, 2005.P103.   
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  :حسب غرانجربين نمو الصادرات خارج المحروقات والنمو االقتصادي اختبار السببية  .3

 :نتائج االختبار   . أ

 .نمو الصادرات خارج المحروقات والنمو االقتصادي بين ررا نجغنتائج اختبار السببية ل) 09(الجدول رقم 

  F-Statistic  Probability  رضياتالف

EXP  ال يسبب PIB 3.53463  0.04184  

PIB  ال يسبب EXP  21.9611  0.0000013  

 Eviews1 اعتماد على نتائج برنامج الطالبمن اعداد : المصدر                                                 

  :الفرضيات اختبار  . ب

     H0 :  الفرضية اختبار •

هي أكبر من قيمة فيشر المجدولة ) 09لمن الجدو (Fc=3.534لدينا قيمة فيشر المحسوبة والتي تساوي 

 البديلة،ونقول في هذه الحالة أن الفرضية ومنه نرفض فراضية العدم ونقبل Ft=3.32والتي تساوي 

  . الصادرات تسبب النمو االقتصادي

'H :  الفرضيةاختبار  • 0    

هي أكبر من قيمة فيشر المجدولة )  09من الجدول (   Fc= 21.9611قا من قيمة فيشر المحسوبةانطال

 البديلة،ونقول في هذه الحالة أن الفرضية ومنه نرفض فراضية العدم ونقبل Ft=3.32والتي تساوي 

  .   النمو االقتصادي يسبب الصادرات

ببية ثنائية أو ما يسمي بالتغذية االستراجاعية بين متغير  إن النتائج السابقة الختبار غرانجر أظهرت وجود س  

الصادرات والنمو االقتصادي ، وتؤكد هذه النتائج على أهمية الصادرات في عملية النمو االقتصادي وهو ما 

 . نصت عليه معظم النظريات االقتصادية

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
  .04امللحق رقم 1
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  الدراسة القياسية:نيمبحث الثا

  منهجية الدراسة : المطلب األول

I. نموذج االقتصاديال 

االعتماد في تقدير أثر نمو الصادرات خارج المحروقات على النمو االقتصادي بالنسبة للجزائر على لقد تم 

ثالثة متغيرات ، الناتج المحلى اإلجمالي كمتغير تابع ويمثل النمو االقتصادي وعلى افتراض أنه دالة تابعة 

 النموذج يأخذتالي ال واالستثمار كمتغير داخلي وبلكل من الصادرات خارج المحروقات كمتغير خارجي

   : الشكل التالي 

  : يث ح

   .اإلجمالي  الناتج المحلي        

  .محروقاتالصادرات خارج ال          

  .االستثمار العمومي   

: النموذج في صيغته الدالية التالية ويكون  

 

 حد الخطأ العشوائئ للمعادلة والذي يفترض أن قيمه موزعة توزيعا طبيعيا وبوسط حسابي حيث يمثل 

 متحيزة وتتصف بالكفاءة  غيرحصول على مقدراتضرورية لليساوي الصفر وتباين ثابت وهذه الفروض 

شير بأن أثر الصادرات وأثر معلمة من معلمات النموذج وطبقا لنظرية االقتصادية فإن التوقعات تلكل 

    . االستثمار على النمو االقتصادي يجب أن يكون موجبا 

 

II. وب التقديرــــ أسل  

المتغيرات المربعات الصغرى وتم االستعانة ب في التقدير على طريقة اعتمدت الدراسة   

  .الوهمية

 :طريقة المربعات الصغرى  . أ

  طريقة المربعات الصغرى ومــمفه .1

 الفعلية المشاهدات بين بتدنيه مربعات األخطاء أحسن تعديل إيجادلطريقة نحاول من خالل هذه ا

 أن لتدنيه هذه العالقة هورط الالزم  والش حيث والمقدرة في مجموعها 

  .تكون المشتقات الجزئية بالنسبة لمعامالت المتغيرات معدومة 



   االقتصادي النموى الدراسة القياسية ألثر ترقية الصادرات خارج المحروقات عل..................................................الرابعالفصل 

  

172 
  

  :وتتميز مقدرات المربعات الصغرى بـ 

 عالقة  أي أنها تحقق ال:خاصية عدم التحيز  �

نة مع بقية المقدرات حيث أن لها أصغر تباين ممكن مقار: أفضل مقدر خطي غير متحيز  �

 .متحيزة الخطية غير 

 حيث تحقق العالقة : خاصية االتساق  �

  :باإلضافة إلى الشرطين التاليين 

 

 

   :1قة المربعات الصغرىرياختبار مقدرات ط.2

 عالقة االرتباط بين  قوة حيث يقيستاالختبارا ويعتبر من أهم R2اختبار القوة التفسيرية  بواسطة  �

 كان وإذاساوي الواحد يكون التفسير أحسن ما يمكن كان يا ذحيث إمتغيرين وينحصر بين الصفر والواحد 

 .توجد عالقة بين المتغيرات يساوي الصفر أي أنه ال

 إذا إحصائيةيختبر مدى معنوية المعلمة حيث يقال أن معلمة ذات معنوية و:  tستودنتتبار التوزيع اخ �

  . من المجدولةكان قيمة ستودنت المحسوبة أكبر

ن فيشر  كاإذاويختبر المعنوية الكلية للنموذج حيث نقبل النموذج ونقول أنه ذو معنوية :  Fاختبار فيشر �

 .المحسوب أكبر من المجدولة

ويعتبر من أهم االختبارات الشائعة المستخدمة في اكتشاف االرتباط : DW بن واتسن راختبار دا �

   الفرضيةالذاتي ، ويختبر 

  H0:                                                    

H1:                                                

 

 )...........1        (طالقا من العالقةانDW ائيةإحصوتحسب 

   )....................2 (             أو

   فإن ) 2(نطالقا من المعادلة  حيث ا4 إلى 0ويأخذ قيمة من 

                                                           
   .48، ص 1999جلزء األول، اجلزائر،تومي صاحل ، االقتصاد القياسي، ديوان املطبوعات اجلامعية ، ا 1
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  :و يتم قبول و رفض الفرضيتين حسب المخطط التالي  
  
 
  
   
 

  .ρ=0:  و عندها ينعدم االرتباط الذاتي، أي2 الوسطية هي dقيمة 

  : حسب الحاالت التاليـة0Hويتم قبول و رفض 

  10 dd   . وجود ارتباط ذاتي موجب>>

  21 ddd   .       مجال غير محسوم، هناك شك في وجود أو عدم وجود ارتباط ذاتي>>

  22 4 ddd   . عدم وجود ارتباط ذاتي>>−

  12 44 ddd   .      وجود ارتباط ذاتي مجال غير محسوم، هناك شك في وجود أو عدم −>>−

  44 1 <<− ddوجود ارتباط ذاتي سالب .  
  : ∗∗∗∗ وهميةالمتغيرات ال  .بـ

 متناهي  عدد الويأخذو متغير نوعي يعبر عن صفة معينة المتغير الوهمي ه: مفهوم المتغير الوهمي .1

  ) .1،0،1-( القيم تأخذ، وعادة دل كل قيمة على فئة من الفئاتمن القيم حيث ت

  وهمي من الشكل دار ذات المتغير الن معدلة االنحوتكو

    حيث

                                    0       
1           Z=    
-1  

 وحد مطلق B و ميل ذكون خط مستقيم متغير التابع والمتغير المستقل تفان العالقة بين ال  Z =0   هومن   

    يساوي

حد مطلق  وB  و ميل ذكون خط مستقيم متغير التابع والمتغير المستقل تقة بين ال فان العال Z =1 وعندما

 .1 يساوي 

 

 

 

 

                                                           
   .وتسمى أيضا المتغيرات الصورية و المتغيرات الهيكلية و المتغيرات الصماء ∗

    .313 ، ص 1998مجيد على حسين وعفاف عبد الجبار سعيد ، االقتصاد القياسي ، دار وائل ، األردن ،  1

4 
14 d− 

24 d− 2 
2d 1d 

0   
     

0<ρ ? 0=ρ 0=ρ ? 0>ρ 
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                                  توازي تقاطع                                  تطابق                                         

        اختالف الميل والثابت               تساوي الميل والثابت             تساوي الثابت واختالف الميل      اختالف الثابت وتساوي الميل 

 :راالنحداقارنة معادالت م .2

  :نا معادلة من الشكل صفتين يكون لديفي حالة لدينا

 

Z=  0  
       1  

  :ناك ثالثة أسئلة يجب أن نجيب عليها عند المقارنةه

 ؟ الثابتين أو اختالفر عن تساويظاك اختالف بين ميلي المعادلتين بغض الن هنهل �

 ؟ر عن تساوي أو اختالف الميلظلمعادلتين بغض النلهل هناك اختالف ما بين الثابتين  �

 ؟هل ينطبق الخطان أم يختلفان في الميل والثابت  �

  : التاليةاألشكالويمكن توضيح ذلك في 

   المحتملة للعالقات بين المعادالت المقدرة االشكال) :13(الشكل رقم

  

  

  

  

             

    
  الطالبمن اعداد  :المصدر                                                                                                                          

 

  :1طرق مقارنة خطي المعادلتين  .3

، أو تقدير العينة ما تقدير كل مجموعة بصورة منفصلةر النموذج حيث يستخدم طريقتين إ      أوال يتم تقدي

 قيم مختلفة حسب الصفة، وبتعويض قيمه في النموذج ينتج لنا نموذج لكل يأخذ متغير صوري إدراجكلها مع 

  : ، وتتم المقارنة كما يلي وأنثى، ولتسهيل المقارنة تفترض لدينا صفة الجنس ذكر صفة

a. ويكون في حالة تساوي الميل ولذلك نختبر الفرضية التالية :التوازيتبار اخ: 

: B1m=B1f H0  

                                   حيث أن                                        

B0m+B1X+e =Ym  

Yf=B0f+B1X+e  

                                                           
  .2006سنة أوىل، جامعة اجلزائر ، رعاد على ، دروس حتليل املعطيات مقدمة لطلبة املاجستري  1
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  المحسوبة حيث tالمجدولة و tونقارن بين قيمة 

 

  . مقدار الميل المحسوب عند تقدير االنحدار باستعمال مجموع العيناتحيث تمثل

  :مة ستودنت من العالقة التالية وتحسب قي

 

  حيث أن 

 
  حيث أن 

 

  ومنه يكون االختبار 

 

  .اويين ومنه توازي خطي المعادلتينفي هذه الحالة يكون الميلين متس

b. 1 التاليةفرضية الوفي هده الحالة نختبر: اختبار تساوي الثابتين  

: B0m=B0f H0  

  حيث

 

  .وتمثل مقدار الثابت عند تقدير خط االنحدار باستعمال مجموعي المعطيات

 

 

                                                           
  .رعاد على، مرجع سابق 1
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 tt وtc ونقارن بين قيمة 

 

 . متساويينفي هذه الحالة نقول أن الثابتين

c. الفرضيةر  ونختحيث يتم اختبار تساوي كل من الميل والثابت معا: التطابق اختبار    

: B1m=B1f H0  

: B0m=B0f H0  

   االختبارات السابقة الذكر نجد أنه تطبيقانطالقا من

  . كالهما فنستنتج أنه ليست هناك داللة إحصائية على أن الخطين متطابقين أو إحداهما رفضت إذا •

  لم ترفض أي منهما فنستنتج أنه ليس هناك داللة إحصائية على عدم تطابق الخطينذإ •

d.  المصححةاتالمتوسطتساوي اختبار : 

 كل صفة ، حيث إدراجيعرف المتوسط المصحح على أنه قيمة التنبؤ المحسوبة من النموذج في حالة 

  

 أن الفرضية المصححة بمعنوية نستخدم اختبار فيشر الختبار المتوسطاتواختبار فراضية تساوي أو اختالف 

  .معامل المتغير الوهمي يساوي الصفر بمعنوية

  :1 نتحليل التـباي . جـ

نات و بصفة أساسية إلى اختبار تساوي متوسطات العيف إن تحليل التباين يهد: المبدأء والمفهوم  .1

 نوع ق كليبيد من الفرضيات اإلحصائية ، وله نوعين مشهورين حيث يتم تطالمجموعات ، بناء على العد

  .تغيرات المستقلة و التابعة محسب عدد ال

  )one Way ANOVA(حادي واألن         تحليل التباي

   .)  TWO Way ANOVA(نائيتحليل التباين الث

  . بالتركيز على تحليل التباين األوحادي مع تطبيقه على النموذج المدروس لوجود متغيرة وهمية واحدةسنقوم 

   :األوحادين التـبايتحليل  ةمنهجي .2

ساسا بمقارنة المتوسطات وتقوم أاين األوحادي في حالة وجود متغير مستقل واحد ، يستخدم التب

  .لمجموعتين أو أكثر وذلك لمعرفة مدى وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين المتوسطات هذه المجموعات

  ل ثابت واحد،تحليل التباين في حالة عاميطلق عليها  المتغير ثابت وفي حالة كون

                                                           
  .155، ص 2003 ،املعهد العريب للتدريب والبحوث اإلحصائية ، العراق،SPSSسعد زغلول بشري، دليلك إىل الربنامج اإلحصائي  1
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  :أ ـ عـرض المعـطيات في حالة تحليـل التبايـن األوحادي

  : التاليالجدول برض المعطيات يتم ع

     عـرض المعـطيات في حالة تحليـل التبايـن األوحادي) :  10(الجدول                 

 المجموع قيم المشاهدات اإلحصائية حجم العينة المجتمع
 nΥ.متوسط العينة 

1  

2  

. 

k 

n1  

n2  

.  

nK  

  

Y11 , y12 , ........ y1n  

Y21 , y22 , ........ y2n . 

.      .               .               

Yk1 , yk2 , ........ ykn  

  

T1 = y1. 

T2 = y2. 

. 

Tk = yk.  

  

T1/n1 

T2/n2 

.  

Tk/nk  

  

- N n = ∑ni - G = ∑Ti 
G/n=Υ 

    د زغلول بشير ، مرجع سابقسع: المصدر                                                                 

  :ات لمـقارنة مـتوسـطات المجموعفيشر ة ب ـ استخدام اإلحـصائي

بهدف معرفة هل هناك اختالفات ذات داللة إحصائية بين متوسطات المجموعات تستخدم في تحليل 

أي أن التغير .ات  مع التغير داخل المجموعالتي تقارن التغير بين المجموعات فيشرالتباين األوحادي اإلحصائية 

ـًا إليه التغير داخل المجموعات    .1الكلي عبارة عن التغير ما بين المجموعات مضاف

                                                  TSS = SST + SSE  

  :حـيــث أن 

TSS : بالصياغة التالية التغير الكلي و يعطىيمثل :   

                                      TSS = ( )∑∑
==

Υ−Υ
n

j
ij

k

i 1

2

1

 

SST : بالصياغة التالية التغير ما بين المجموعات و يعطىيمثل :   

                             SST =  ( )∑
=

Υ−Υ
ni

i
ini

1

2
 

SSE:  بالصياغة التاليةالتغير داخل المجموعات و يعطىيمثل  :   

                            SSE = ( )∑∑
==

Υ−Υ
ni

j
iij

k

i 1

2

1

 

 

 

                                                           
  .117سعد زغلول بشري، مرجع سابق ص 1
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   : بالعالقة التالية فيشر ومنه تعطي إحصائية

                                               F = 
( )
( )knSS

kSS

−Τ
−Τ

/

1/
 = 

Ε
Τ

MS

MS  

  :حـيــث أن 

                                                 MST = 
( ) ( )

1

//
1

22

−

−Τ∑
=

k

nGnii
k

i  

MSE  = 
( )

kn

nii
k

i

ni

j
ij

k

i

−

Τ−Υ ∑∑∑
=== 1

2

1

2

1

/

 

  : وانطالقا من هذه اإلحصائية نختبر فراضية تساوي المتوسطات المجموعات 

       H0 : µ1 = µ2 = ……. = µk 

  :  األحاديج ـ نمـوذج تحلـيـل التـبايــن 

  : يعطى هذا النموذج كما يلي 

Y = µ + α1x1 + α2x2 + α3x3 + α4x4 +α5x5…………….+ αk-1xk-1 +  ε 

  : ن حيث أ

                                                                      Xi = 




0

1
 

  : حسب عدد المجموعات فمثال Xi) (حيث تعطى قيم

  .1  حالة المجموعة الثانية) 0( . األولى حالة المجموعة ) 1 (                

∑ : يساويو) متوسط المتوسطات(و المتوسط العام  هµ: كما أن 
=Κ

k

i
i

1

1 µ µ =  

  بداللة متوسطات المجموعات µ ، α1 ،  α2، α3........  αk-1ويتم التعبير عن معامالت النموذج 

 µ1   ،µ2 ، µ3  ،........... µk-1 كما يلي :  

α1 :  1(أي حالة المجموعة             :  ( µ-  α1= µ1  

α2 :  2(أي حالة المجموعة             :  ( µ-  α2= µ2  

 .................  ........  

                                                           
 118سعد زغلول بشري، مرجع سابق ص 1
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αk-1 : أي حالة المجموعة )k-1        :  ( µ-  αk-1= µk-1  

0 :                              وبالجمع يكون لدينا 
1

1

=∑
−

=

k

i

iα.   

  :ونختبر وفق هذا النموذج الفرضية التالية

H0 :  α1 = α2 = α3 = …… =  αk-1  ⇔  µ1 = µ2 = µ3 =……. = µk-1   

 

  .ت ال تختلف عن بعضها البعض بمعنوية إحصائيةالمجموعا  في حالة قبول الفرضية نقول أن المتوسطات 

  .ةصائيإح تختلف عن بعضها البعض بمعنوية أن متوسطات المجموعات نقول  رفض هذه الفرضيةوفي حالة 

  :التقدير النموذج: المطلب الثاني

  :تقدير النموذج باستخدام الناتج المحلى اإلجمالي   . أ

وبعد إدخال المتغيرات في البرنامج أعطى لنا النتائج الموضحة في  Eviews انطالقا من برنامج 

  :والتي يمكن تلخصيها في النموذج التالي) 05(الملحق رقم 

                                       
PIB = -166099.9 + 15.89 EXP +3.83 INV  

)                                  0.36()        7.70 )      (55918.29(  
  
  يم النموذج يتق. بـ

I. يم االقتصادي يالتق: 

نجد أن إشارة معلمة الصادرات موجبة وكذلك إشارة معلمة ج ذالنمومعامالت من خالل مالحظة إشارة 

النمو (ية بين كل من الصادرات واالستثمار مع الناتج الداخلي الخام دتثمار وهو ما يعني العالقة الطراالس

 وهو ما نصت عليه النظرية االقتصادية ومنه يمكن القول أن النموذج مقبول من الناحية االقتصادية ) االقتصادي

II. اإلحصائييم يالتق:  

  :م االختبارات التالية  اإلحصائي من خالل مالحظة قيمنقوم بالتقيي

وهو ما يعني أن المتغيرات المستقلة المدرجة في النموذج تفسر المتغير R2=0.98   :معامل التحديد  �

 .ومنه فإن المتغير التابع مفسر جيدا من قبل المتغيرات المستقلة% 98التابع بنسبة 

 :في الجدول التالي يمكن تلخيص قيمة إحصائية ستودنت لمعلمات النموذج  : إحصائية ستودنت �
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  اختبار ستودنت لمعلمات النموذج )11(جدول رقم                     

  االحتمال  قيمة إحصائية ستودنت  المتغير 

 EXP 2.063781 الصادرات خارج المحروقات
  

0.0467 
  

 INV  10.42964 ارـــاالستثم
  

0.0000 
  

  Eviewsاعتماد على برنامج  لطالبن اعداد ام:  المصدر                                      

  :نالحظ أن) 11(من خالل الجدول رقم 

 أكبر من قيمة ستودنت المجدولة 2.06غير الصادرات والتي تساوي ت لم ستودنت المحسوبةإحصائية •

 ، ومنه فإن معلمة متغير الصادرات مقبولة من الناحية اإلحصائية اعتماد على قيمة 2.04والتي تساوي 

   .دنتستو

 أكبر من قيمة ستودنت المجدولة 10.04ستثمار والتي تساوي ال لمتغير ا المحسوبةستودنت إحصائية •

 مقبولة من الناحية اإلحصائية اعتماد على قيمة االستثمارمعلمة متغير  ،ومنه فإن 2.04والتي تساوي 

  . ستودنت

 :فيشر إحصائية �

 كبر من المحسوبة حيث بة نجد أن المجدولة أة مع المحسودولجمن خالل مقارنة إحصائية فيشر الم

<1488.6723.32   ���	
�	داا���و��� ا����ذج ����ل �� ا��	��� ا����  ���	
�#" إ� .  

III. القياسيمالتقيي :  

 والتي تساوي  d2 من قيمة ر وهي أكب1.85 القياسي على إحصائية داربن واتسن والتي تساوي منعتمد في التقيي

  .دم وجود ارتباط ذاتي بين األخطاء ومن نستنج بع1.75

  :ةـــــتيجـالن

م  نجد أن النموذج المقدر مقبول من جميع ي الثالثة و اإلحصائيات المشار إليها في كل تقيتالتقييمااعتماد على 

 النواحي االقتصادية واإلحصائية والقياسية وبالتالي فإن العالقة المتوصل إليها بين كل من متغير الناتج المحلي

، اإلجمالي والصادرات واالستثمار هي عالقة صحيحة وان المتغيرات المستقلة تفسر المتغير التابع وبشكل كبير

 المحلي  الناتج الداخليإلى زيادةي يؤدويمكن القول أن التغير في الصادرات خارج المحروقات بـ مليون دج س

 إلى بقيمة  مليون دج سيؤدي رلتغير في االستثما مليون دج ، وكذلك بالنسبة لالستثمار حيث أن ا 15.89بقيمة 

 . دج مليون3.83زيادة الناتج الداخلي المحلي بقيمة 
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  :اختبار التغير الهيكلي:  المطلب الثالث

 والذي يتطلب تقسيم فترة اختبار التغير الهيكليتبر مدى تغير النموذج من فترة إلى أخرى انطالقا من خت 

  :اإلحصائية فيشر التالية سابالختبار بح فترتين ويتم اإليالدراسة 

 

  .إذا كانت قيمة فيشر المحسوبة أقل من المجدولة نقول أن النموذج مستقر وقابل لتنبؤ

   إلى سنة 1989 والثانية من سنة 1988 إلى 1970بعد تقسيم فترة الدارسة إلى فترتين األولى ممتدة من سنة 

 على برنامج إذاواعتملشكل حيث نالحظ تغير اتجاه المنحنى وذلك انطالقا من الرسم المبين في ا 2006

Eviews ئج الملخصة في الجدولتحصلنا على النتا.  

   2006-1970 منحى تطور قيم الصادرات خارج المحروقات خالل فترة الدراسة )14(الشكل رقم

  

  Eviews  نامج بر:لمصدر ا                                                              

  

   نتائج االحصائية لنموذج المقدر) :12(جدول رقم                         

 االحتمال المحسوب القيمة  االحصائية 

F-statistic  10.62517  
  

0.000016  

Log likelihood ratio  96.9700 0.00  

  Eviews اعتماد على برنامج بالطالمن اعداد :  المصدر                                            
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فيشر المجدولة مع المحسوبة وجدنا أن قيمة صائية انطالقا من النتائج الموضحة في الجدول وبعد مقارنة قيمة إح

، و��� ی�+� 5%��) �'��ى �%���  10.625712.92>ث ة فيشر المحسوبة أكبر من المجدولة حييإحصائ

� 12ل  ��ة ا�ا���ل أن ا����ذج ��'� �  ..)راس��3

  :ج باستخدام المتغيرات الوهميةتقدير النموذ: المطلب الرابع

 حيث Z متغير وهمي إدراج بتقدير النموذج بعد موغير مستقر خالل فترة الدراسة سنقج ذ النموأنن يبعد تب

   :يلي نعرفه كما

 Z=0: قات كانت تتطور  وهي الفترة التي نعتبرها بأن الصادرات خارج المحرو1987 إلى سنة 1970 من سنة

 فترة ما(،ن البرامج المطبقة لم تأتي بنتيجة بعدأل ولم تعرف تحسن نتيجة لعدم محاولة ترقيتها أو ضئيلةبنسبة 

  .)قبل الترقية

 Z=1 : وهي الفترة الثانية والتي نعتبر بأن الصادرات خارج المحروقات عرفت 2006 إلى سنة1988من سنة 

  .)الترقيةفترة ما بعد (المطبقة بغية ترقيتها نمو بوتيرة حسنة نتيجة البرامج 

  : تحصلنا على النتائج الملخصة في الجدول التاليEviewsبعد إدخال معطيات الدراسة في برنامج 

  الوهميةة  نتائج االحصائية لنموذج المقدرة بعد ادراج المتغير)13(جدول رقم       

االنحراف   المعلمات  المتغيرات

  المعياري

إحصائية 

  ودنت ست

االحتمال 

  المحسوب

R2   إحصائية

 فيشر

درابن 

  واتسن

EXP 18.28963  7.368430 2.482161 0.0183 

INV 3.989877  0.354883 11.24280 0.0000 

Z -327698.9  147156.2 -2.226878 0.0329 

0.990184 1109.662 1.951607 

 Eviews اعتماد برنامج الطالبمن إعداد  :المصدر                                                                        

  :ج النموذج المقدر التاليتانطالقا من الجدول نستن

   
PIB= -148568.4 +18.28 EXP +3.98 INV -327698.9 Z                                                            

  

 : االقتصاديمالتقيي  . أ

المحلى  إلى ارتفاع اإلنتاج  ذلك أدىت الصادرات تدل على أنه إذا زادالصادراتموجبة لمعلمة اإلشارة ال     

  . بينهما، وهو ما يوفق النظرية االقتصادية ، أي توجد عالقة طردية االقتصاديو بالتالي النمواإلجمالي 

اإلشارة الموجبة لمعلمة  وهذا ما توضحه المحلى اإلجمالي والناتج االستثمارتوجد عالقة طردية بين     

 . ومنه يمكن القول أن النموذج مقبول من الناحية االقتصادية ، االستثمار
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 :حصائي اإلمالتقيي  . ب

جيدة حيث أنها تعبر عن مدى وهي تعتبر قيمة  0.99 والتي تساوي R2لدينا قيمة :  معامل التحديد �

مالي ومنه يمكن القول أن لناتج المحلى اإلجا  لمتغيرةفسير كل من الصادرات واالستثمارت

 .%99 تفسر المتغير التابع بنسبة  المستقلةالمتغيرات

 :ختبار ستودنت �

 أكبر من قيمة ستودنت 2.482161غير الصادرات والتي تساوي تلماإحصائية ستودنت المحسوبة  �

 ، ومنه فإن معلمة متغير الصادرات مقبولة من الناحية اإلحصائية 2.04المجدولة والتي تساوي 

  . اعتماد على قيمة ستودنت

 أكبر من قيمة ستودنت المجدولة والتي 11.24280إحصائية ستودنت لمتغير االستثمار والتي تساوي  �

 مقبولة من الناحية اإلحصائية اعتماد على قيمة االستثمارمعلمة متغير  ،ومنه فإن 2.04تساوي 

 . ستودنت

أكبر من قيمة ستودنت المجدولة والتي  2.226878-  والتي تساوي ة الوهميةإحصائية ستودنت للمتغير �

 مقبولة من الناحية اإلحصائية اعتماد على قيمة الوهمية ةمتغيرالمعلمة  ،ومنه فإن 2.04تساوي 

  . ستودنت

 : القياسيمالتقيي . ت

 ه ومن1.75 والتي تساوي  d2 من قيمة ر وهي أكب1.95 على إحصائية داربن واتسن والتي تساوي إذااعتم

  .عدم وجود ارتباط ذاتي بين األخطاءنستنج ب

 :المقارنة بين المعادلتين  . ث

  :بتعويض بقيم المتغير الوهمي في النموذج المقدر نجد 

         PIB= -148568.4 +18.28 EXP +3.98 INV                                             Z=0عندما 

       PIB= -476267.3 +18.28 EXP +3.98 INV                                              Z=1عندما 

  : تحصلنا على النتائج الملخصة في الجدول التالي minitabمن خالل ادخال البيانات في برنامج 
  1احصائيات المقارنة بين المعادلتين) 14(دول رقم         ج

  
 n B0 Pib     Exp  Sexp  المجموعة

2 Spib/exp 
2  

  z=0   19  -148568.4  154380  11947  19337704422  1.542قبل الترقية

  z=1 18   -476267.3  3293030  33783  E 139.51771  959بعد الترقية  
  الطالبمن إعداد :المصدر 

                                                           
  8 انظر امللحق رقم 1
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 :اختبار تساوي الثابتين �

  
  :سنقوم باختبار الفرضية التالية    

H0:B00=B01                                                                        

  
  

 
  
  

 
  

   

 
  

ستودنت قيمة  ومنه فإن 2.042نقارن قيمة ستودنت المتحصل عليها مع قيمة ستودنت المجدولة والتي تساوي 

أي أن ثابتي المعادلتين مختلفين H1 الفرضيةونقبل  H0 الفرضيةالمحسوبة أكبر من المجدولة أي أنة نرفض 

النمو  (اإلجماليعادلتين نتيجة تغير اثر الصادرات على الناتج المحلى يدل على اختالف الم معنويا وهذا ما

  ).االقتصادي

 ي لي اإلجـمالج المـحتحلـيل تـبـايـنات نـمـو الـنات: المطلب الخامس
  

  ةــــطيات العينـــرض معـــع):15(جدول رقم      
  

حجم  المجتمع
 العينة

 متوسط العينة المجموع قيم المشاهدات اإلحصائية

.nΥ 
���� ا���درات خ م� ��ة  � ��"#  

  
���� ا���درات  �  مخ #"�ة  � ب%$ 

18  

  
  

19  

24072.3......... 312706.1  
   
  

3477169.......... 8460499.1  
    

2585496.3 
   
  

59631259  

143638.683 
  
  

3138487.32  

- N n 
=37     

- G =  
62207747.2 

    

   

1681290.46 

=Υ 
  من اعداد الباحثالمصدر   
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  :ات فات مـعـنوية بـين المـتوسطود اخـتالاختبار وج  . أ

ترقية الصادرات عد ب قبل ترقية الصادرات وفترة ما هي المتوسطات الهامشية لفترة ما ،   µ1  ،µ2نعتبر أن 

  µ =1681290.46أن المتوسط العام هو  و    . ب عـلى الترتي

  :رضية التالية  الففيشرية صائق اإلحونختبر وف

                                H0 : µ1 = µ2                                                                                                            

   : و من خالل إدراج البيانات في برنامج نحصل على الجدول التالي 

   نتائج اختبار معنوية المتوسطات) 16(جدول رقم                       

ANOVA

PIB

9.106E+13 1 9.106E+13 32.894 .000

9.689E+13 35 2.768E+12

1.879E+14 36

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification

 

                spssبرنامج :  الـمـصــدر                                                                                                    

ال توجد اختالفات :  فرضية العدم التي تقولنرفض يشر المحسوبةفة فيشر المجدولة مع يمانطالقا من مقارنة ق

  .خالل فترتي الدراسة نمو الناتج المحلي اإلجمالي تذات داللة معنوية إحصائية بين متوسطا

  : اديــــاألح نمـوذج تحلـيـل التـبايــن . بـ

ـًا من النتائج السابقة يعطى هذا النموذج كما يلي    :انطالق

Y = 1681290.46 + α1x1 + α2x2 

  : حيث أن 

X i = 




1

0
 

X i =0 : ترقية الصادرات ،  ماقبل ترقية الصادراتفترة X i=1:  :ترقية الصادرات  ترقية الصادراتفترة   

        :  هو المتوسط العام  ويعطى كما يلي µ: كما أن 

1681290.46 ∑
=Κ

k

i
i

1

1 µ                    µ =  

  : كما يلي   ، µ1   ،µ2بداللة المتوسطات      α1 ،  α2يتم التعبير عن معامالت النموذج و

α1 :  166921.7771681290.46- =    :             قبل الترقيةأي حالة-  α1=143638.683 

   

α2 :  1557196.86 =1681290.46          :      بعد الترقيةأي حالة -   α2= 3138487.32   
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  : ينتج أن   ومنه      

083.13827586.1557196777.166921
1

1

=+−=∑
−

=

k

i

iα.  

 توجد نه أوعليه نقول  ،ال تساوي الصفر مما يدل على عدم تساوي المتوسطات معنويا αiومنه نجد أن 

وعدم تساويه معنويا قبل فترة ترقية ، الناتج المحلى اإلجمالي خالل فترة الدارسة  معنوية في تاختالفا

 مما يوحي بأثر فترة ترقية الصادرات على الناتج ، المحروقات مع الفترة التي بعد الترقيةالصادرات خارج

 أي أن النمو االقتصادي الذي كان سائد خالل فترة الممتدة ،المحلى اإلجمالي والذي يعبر على النمو االقتصادي

 ، وهي الفترة 2006لى سنة  إ1988 حدث له تغير خالل الفترة الممتدة من سنة 1987 إلى سنة 1970من سنة 

 وكذلك هو ،التي عرفت خاللها الصادرات خارج المحروقات نوع من االهتمام الجاد من طرف الهيئات المعنية

ارنة مع ما يالحظ من خالل النمو السريع الوتيرة نوع ما في قيمها خالل السنوات األخيرة إال أنه بقية ضئيلة مق

  .الصادرات من المحروقات 

 الناتج المحلى خارج المحروقات تقدير النموذج باستخدام  :السادسالمطلب 

المحروقات وذلك  خارج اإلجمالي المحلي تقدير النموذج السابق ولكن باستعمال الناتجبسنقوم في هذه الخطوة 

  . خارج المحروقاتاإلجماليلمالحظة مدى تأثير ترقية الصادرات خارج المحروقات على الناتج المحلى 

تقدير بالقيم العادية أعطى نموذج غير معنوية لذلك سنحاول التقدير بإدخال اللوغاريتم على البيانات وهذا لن إن ال

  .يكون له تأثير على نتائج الدراسة 

 واستعمال اللوغاريتم لكل متغيرة من متغيرات النموذج Eviewsوبعد إدخال معطيات الدراسة في برنامج 

  :في الجدول التالينتائج الملخصة تحصلنا على ال

  نتائج تقدير النموذج باستخدام الناتج المحلى خارج المحروقات)17(جدول رقم            

االنحراف   المعلمات  المتغيرات

  المعياري

إحصائية 

  ستودنت 

االحتمال 

  المحسوب

R2  

LEXP  0.341254  0.131501 
 

2.595062 
 

0.0137 
 

LINV 0.815011 
  

0.354883 8.732205 
 

0.0000 

0.857649 
 

 Eviews اعتماد على برنامج من اعداد الباحث:  المصدر                                                 

  :انطالقا من الجدول يمكن كتابة النموذج المقدر التالي

  

LPIB= 0.341LEXP +0.81LINV                                                            
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   :م النموذجيتقي

 : االقتصاديمالتقيي  . أ

تدل على العالقة الطردية بين الصادرات  الموجبة لمعلمة الصادرات خارج المحروقات اإلشارة •

وهو ما يوافق ) نمو اقتصادي خارج المحروقات( خارج المحروقات اإلجماليوالناتج المحلى 

 .النظرية االقتصادية 

برز من خالل إشارتها الموجبة العالقة الطردية بين وكذلك بالنسبة لمعلمة االستثمار والتي ت •

 . االستثمار والناتج المحلى خارج المحروقات ، وهو ما يوافق النظرية االقتصادية أيضا

  : اإلحصائيمالتقيي  . ب

 وانطالقا منه يمكن القول أن متغيرة ، 0.85ة  قيموالذي بلغ R2لدينا معامل التحديد المضاعف  •

 خارج المحروقات ران متغير الناتج المحلى اإلجماليستثمار تفساالات والصادرات خارج المحروق

 %.85بنسبة 

 :تبار ستودنتاخ •

 أكبر 2.59 ستودنت المحسوبة والتي تساويلدينا إحصائيةبالنسبة لمتغيرة  لصادرات خارج المحروقات  -

 الصادرات خارج  ومنه فأن معلمة.%5 مستوى معنوية ،عند2.04من قيمة ستودنت المجدولة حيث تساوي 

 . على إحصائية ستودنتاعتماداالمحروقات مقبولة إحصائيا 

 >8.73 بالنسبة لمتغير االستثمار فإن إحصائية ستودنت المحسوبة أكبر من إحصائية ستودنت المجدولة   -

، ومنه فإن متغيرة االستثمار مقبولة إحصائيا اعتماد على إحصائية % 5 عند مستوى معنوية 20.4

 .ستودنت

  القياسيمالتقيي . ت

نستخدم اختبار حصائية داربن واتسن في التقييم القياسي لعدم وجود الثابت لذلك االعتماد على ايمكن  ال -

Breusch-Go dfrey.  

 :Breusch-Go dfreyاختبار االرتباط بين األخطاء لـ

نستعمل اختبار P،2=P=1 من أجل دراسة االستقالل الذاتي لألخطاء من الرتبة

Godfrey -Breusch Test LMn Corrélatio Serialحيث : 

                          




≠≠≠≠

====

0..........:

0......:

211

210

P

p

H

H

ρρρ
ρρρ

     

22)(  إذا كان pRnLM χ>×=نرفض فرضية عدم وجود االرتباط بين األخطاء.  
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 على مقارنة قيمة د وباالعتماEviewsوانطالقا من النتائج المتحصل عليها من خالل برنامج  

)2(2χ<LM أنه ليس هناك ارتباط بين األخطاءنقبل الفرضية األولى و نستنتج  

  

  : ةــالنتيج

من خالل االختبارات السابقة والتي اعتمدنها لمعرفة مدى معنوية النموذج توصلنا إلى أن النموذج صالح من 

الناحية االقتصادية واإلحصائية والقياسية ، وهو ما يعني مدى صحة العالقة المتوصل إليها بين المتغيرات 

ة الصادرات خارج المحروقات بقيمة مليون دج المدروسة ، ومن خالل النموذج يمكن القول أن الزيادة في قيم

 الزيادة في ن مليون دج ، وبالنسبة االستثمار فإ0.341اتج المحلى خارج المحروقات بقيمة تؤدي إلى زيادة الن

  .دجمليون  0.81 خارج المحروقات بقيمة اإلجماليقيمته بـ واحد مليون دج تؤدي إلى زيادة الناتج المحلى 

رج المحروقات واالستثمار قد صغرت االسابق نالحظ أن قيمة معلمة كل من الصادرات خ جومقارنة بالنموذ

 إلى قلة حجم الناتج المحلى اإلجمالي خارج المحروقات حيث كانت مساهمة وهذا يعود ،بشكل كبير جدا 

  . الصادرات خارج المحروقات و االستثمار  العمومي قليلة جدا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





=
=

99.5)2(

82.5
2χ

LM
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  :ع الفصل الرابخالصة

  

 ، فترة الدراسةفيبة للجزائر س تتبع مسار الصادرات خارج المحروقات بالن أهم ما يالحظ من خاللإن

 وكانت تسير بوتيرة بطيئة يغلب 1988 إلى 1970 فترتين حيث نجد الفترة األولى من سنة إلىهو انقسامها 

 إلى نهاية فترة الدراسة فالحظنا 1989أما الفترة الثانية فهي من سنة  .عليها االنخفاض من سنة إلى أخرى

  .الشبه مستمر ولكنه في حدود ضئيلةعليها التزايد 

  

عتبر أنها ال نيجعلنا   الالمحروقات من بنظيرتهالة حجم الصادرات خارج المحروقات مقارنة آ ضإن

و اتخاذ  وهو ما يجب االعتماد عليه في التحليل  أخرى، إلى لم يمنعها من النمو من سنة ذلك  بل .تنمو

القرارات، وعدم مقارنتها  دائما بالصادرات من المحروقات ، حيث أن الصادرات خارج المحروقات تتطلب 

  .وقت أكبر لتبلغ القيمة المتوقعة لها والمرغوب فيها

  

 وجدنا حيث  ، فترة الدراسة وجدنا أن هناك تباين خالل الفترتينفيدراسة تباين النمو االقتصادي  إن

 ومنه يمكن القول أن الفترة الثانية كان ،لثانية عرفت فيها الصادرات خارج المحروقات نوع من النموأن الفترة ا

 وبذلك تكون الدراسة قد وافقت النظريات االقتصادية التي تنص على  النمو االقتصادي لها أثر في تغير مسار

    . األثر االيجابي للصادرات على النمو االقتصادي
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 من هذه الدراسة هو تحديد طبيعة العالقة بين النمو االقتصادي والصادرات ومدى تأثير إن الهدف      

 األخيرة على النمو االقتصادي، واتجاه هذا التأثير حيث وكما أكدا العديد من االقتصاديين على أن هنمو هذ

أعطى بعض األهمية لدراسة  الذي الشيءالصادرات تعتبر من أهم محركات النمو االقتصادي ، وهو 

 . لنجعتها في تحديد نتائج مباشرة للمشكل المطروحالقياسيةالموضوع وخصوصا من الناحية 

 إن لم يكن حلما راود أغلب الحكومات نسبيا قديما اختياراوقات ، رالبحث عن ترقية الصادات خارج المح

 االقتصادي ،كما حاولت سلطة واالستقالل الذاتي االكتفاء، حيث أدرجته سلطة إعادة الهيكلة ضمن منطق 

اردات كما هو معمول به في بعض دول أميركيا ته بسياسة إحالل الصادرات محل الوإعادة الهيكلة نع

 ومع تدهور أسعار النفط في منتصف الثمانينيات لجأت إليها السلطة كأداة لتعويض الخسائر .ةالالتيني

رت سياسة رد االعتبار إلى هذه الفكرة غداة تطبيق برامج  واستم، عن تدهور أسعار البترولالناجمة

سلوب التحريض الجبائي لحفز المؤسسات على التصدير ، حيث والذي اعتمد أساسا على أ. ليةاالستقال

ل إعفاءات مؤقتة ألعوان التصدير مختلفة طيلة المخطط الخماسي األو الالمالية القوانينمنحت في إطار 

 تتراوح مدتها بين ثالثة سنوات إلى خمس ،شاطات ذات الطابع الصناعي والتجاريمن دفع الرسم على الن

  . بشأنه إلى خمس سنواتاإلعفاءسنوات ومن الدفع الجزافي الذي قد تصل مدته 

 محدودية السياسة الوطنية 1983وقد بينت النتائج المنبثقة عن المؤتمر الخامس للحزب المنعقد في سنة 

 وطنية لهذه الوظيفة وذلك بالتركيز على إستراتيجيةرة التفكير في وضع للتصدير ، وأوصت بضرو

  . بالنسبة لالقتصاد الجزائري تجاه السوق الدوليةتفاضليةالقطاعات ذات االمتيازات 

 تنبئوما تنج عن انهيار أسعار البترول عجل بمتطلبات هذه الترقية إذ مع بداية األزمة سارعت الدولة إلى 

 حيث قامت بإنشاء  مؤسسات تتولى مهمة ، االعتبار لهذه الوظيفةإعادة ترمي إلى ليهاستعجاإجراءات 

 الضريبية ؤسسات الخاصة ،باإلضافة إلى جملة من اإلعفاءاتاإلسراع في منح تراخيص التصدير للم

تنويع الصادرات خارج اإلعفاءات في مجملها إلى  الحث الجبائي ، وتهدف هذه إطارتدخل ضمن 

 ولهذا الغرض بالذات . موارد جديدة للعملة األجنبية خاصة بعد تدهور أسعار النفط وإيجادوقاتالمحر

 يتعهدوا بجلب العملة الصعبة ودون أن التيمتيازات ى المصدرين لالستفادة من هذه االاشترطت الدولة عل

  : تحويلها إال في حاالت محدودةإعادةيكون لهم الحق في 

 .ية النشاط الذي يقوم به المصدر قصد مضاعفة الصادراتأن يكون التحويل مرتبط بتنم  . أ

 .أو أن يخصص التحويل لدفع أجور العمال في الخارج . ب
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كما تبنت سياسة إحالل الصادات محل الواردات بغرض تنويع هيكل الصادرات الوطنية الذي يتميز بهيمنة 

ات الوطنية بينما ال تساهم  من مجموع الصادر℅97.7قطاع المحروقات ، حيث يشكل النفط والغاز نسبة 

  . وهي نسبة غير كافية لمواجهة تقلبات السوق الدولية للنفط℅2.3القطاعات الوطنية إال بنسبة 

 لم تكن في الواقع سوى حلول ،غير أن هذه السياسات و التي ترمي إلى ترقية الصادات خارج المحروقات

 بلوغ الصادرات خارج المحروقات المستوى  ولم تصل إلى حد،ترقيعية لمشاكل ظرفية تمر بها البالد

البد من وضع سياسة واضحة المعالم "المرغوب ، والذي كان ينادي به أصحاب هذه السياسات من أنه 

  . "لترقية الصادرات

ات خالل بعض السنوات مثل سنة ر ارتقت الصادد فلقةإال أنه ونتيجة لبعض السياسات والمعامالت التفضيلي

 مليون 459 ملون دوالر في السنة السابقة من بينها 500 مليون دوالر مقابل 953مة  أين بلغت قي1997

 إلى السنوات األخيرة حيث يمكن مالحظة التحسن ةدوالر مواد نصف مصنعة وتجهيزات ، باإلضاف

لك ك نتيجة لتصدير النفايات الحديدية والغير حديدية ، غير أن هذا التحسن ال يعتبر نجاحا لتلالمتواضع وذ

     الت المؤسسات تعاني من أغلبها  التصدير خارج المحروقات حيث ال زالتدابير في القضاء على مشاكل

البطء اإلداري المتعلق بالجمارك والموانئ والعبور، مشكل التمويل ، عدم تحصيل الديون ، التأمين، ( 

  ) الخ........الجهل بالسوق الدولية

 بعقد شراكة مع االتحاد   في االقتصاد العالمي جعل الجزائر تقومإن البحث عن أفضل السبل لالندماج

 ما جعل خزينة و وه2017 سنة لدولة على تفكيك جمركي تدريجي حتى اأرغم الذي األمربي ورؤألا

وض مع المنظمة العالمية للتجارة من إلضافة إلى التفا ، باأخرى متزايدة من سنة إلى خسائرالدولة تحقق 

 وذلك للعديد من العراقيل التي وجدتها الجزائر ،د الساعةلم يتحقق إل ح االنضمام أنال  إاالنضمامأجل 

  .عدم مالئمة بعض القوانين الخاصة بالمنظمة مع القانون الجزائريفي طريق االنضمام وكدا 

 على رتغيم ما تمكن من معرفة طبيعة العالقة بين المتغيرات وأثر وتأثير كل لظاهرةإن الدراسة القياسية 

معبرا عنه  النمو االقتصادي  الذي يربط بينالنموذج وجدنا أن القياسية حيث ومن خالل الدراسة،األخر 

 إضافة والصادرات خارج المحروقات واالستثمار نموذج مقبول معنويا ، وبعد ي اإلجمالالناتج المحلىب

النموذج مقبول معنويا مما أن دنا جمتغيرات الوهمية لمعرفة أثر ترقية الصادرات خارج المحروقات  و

ذج نموي الل حيث أكد على وجود تغير هيكلي فر التغير الهيكو ما أكده اختباد اثر لترقية وهويوحي بوج

النموذج الذي يعبر عن الفترة .  اختالف بين النموذجين  االختبارات وجدنا وإجراءوبعد تقسيم العينة 
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موذج الثاني والذي يعبر عن الفترة الثانية وهي من سنة  والن1987 إلى سنة 1970األولى وهي من سنة 

  .2006 إلى سنة 1988

  :نتائج الدراسة

  :قياسية توصلنا إلى النتائج التالية ال والنظرية الناحيةمن خالل دراسة الموضوع من 

  االيجابي على النمو االقتصادياألثر دولة وله آليجية خار الالتجارةيعتبر التصدير أهم عماليات  �

 األجنبية له وذلك لقدرة التصدير على جلب المداخيل من العملة األساسيللدولة ويعتبر المحرك 

   .اإلنتاجوكذا تصريف الفائض من 

 تبين مدى ما وذلك بعد التصديري والنامية من تنويع قطاعها العربيةتمكنت العديد من الدول  �

 القطاع ومنح امتيازات كانت مؤسسات ، فعملت على تحديث عدم تنوع قطاع التصديرخطورة 

 .نتائجها ايجابية ورفعت من قدرة هذه الدول على التصدير

رغم اإلجراءات التي حاولت الجزائر اتخاذها للرفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات إال أن  �

هذه األخيرة بقيت تراوح مكانها، وذلك لكون جميع اإلجراءات ترقيعية، لم تصل إلى حد التغير  

 المرضية ضبنية االقتصاد الجزائري وتحسين من خصائصه الهيكلية ، مع بقاء نفس األعرامن 

 ).الندرة ، التبعية( السابقة 

االنتقال من االحتكار إلى التحرير التام للتجارة الخارجية لم يعطي أي جديد، ولم يبرز  األهداف  �

ير أنه حول السوق الجزائرية إلى التي كانت مرجوة من تبنيه كمنهج لتنظيم التجارة الخارجية، غ

سوق رائجة بالسلع األجنبية، وذلك العتماد الوكالء الخواص على االستيراد هروبا من مخاطر 

 . التصدير

 استراجعية بين النمو االقتصادي تغذيةمن خالل اختبار غرانجر نستنتج وجود عالقة   �

 .والصادرات خارج المحروقات 

ادي للجزائر أوضح وجود تباين خالل فترة الدراسة غير أن مساهمة إن تحليل تباين النمو االقتص �

الصادرات خارج المحروقات في هذا التباين كانت ظيئلة حيث بلغت وذلك راجع لضعف قيمتها 

 وعدم مساهمتها في تحقيق نمو اقتصادي

  :الدراسةاقتراحات 

دراسة القياسية مدى تأثير رج المحروقات بعد ما بينت الاالعمل وبجد لترقية الصادرات خضرورة  �

جهود الرج المحروقات على النمو االقتصادي وذلك من خالل تضافر افترة ترقية الصادرات خ
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 الجبائية لالمتيازات المكلفة بترقية التجارة الخارجية وتطبيق الفعال الهيئاتوتحديد المسؤوليات 

 .والجمركية

ات  حاضرا ومستقبال  وذلك من خالل  خارج المحروقلتنافسيةتحديد وبشكل دقيق المزايا ا �

 التقنية المستمرة التي تتسبب في تغير التطورات االعتبار بعين تأخذ التي ، العلمية الدقيقةاألبحاث

 ليست ثابتة تنافسيةلخارجية على المستوى العالمي ، حيث أن الميزة ال والتجارة ااإلنتاج هياكل

 . تنمية الصادراتإستراتيجيةكبرى في  الاألهمية وتحديدها له ،على المدى الطويل

 الخارج حيث أنه إلى المنتجات المصدرة جودة من طرف الدولة على رسمية رقابة إيجادالبد من  �

 ،أصبحت مواصفات الجودة العالمية من أهم محددات الصادرات على المستوى العالمي

أنه قد تؤدي  لتعبئة حيثتتمثل في أكثر من النوعية والصنف إلى التغليف واومواصفات الجودة 

 . عن مشكالت جودة النوعيةةتقل أهمي عيوب التغليف إلى مشكالت ال

 التجارب وخاصة االستفادة من تجارب الدولية الناجحة في مجال ترقية الصادرات ضرورة �

 . الوطنيللمنتوج التنافسية ةرفع القدر  وكذااألسيوية

 األمثل  السبيل -االنضمام–  أو اعتبارهلتجارةللمنظمة العالمية ل االنضمام الهرولة إلىعدم  �

 تضافر الجهود  ولكن يجب، أو أنه مسألة حتمية التصديرإلنعاش االقتصاد ورفع القدرة على

 .العربية بيا  وتشجيع التجارة البينيةمحليا وعر

 .جنبية ولكن تبقى هذه االقتراحات مرهونة بإيجاد المنتوج الجزائري القابل للتصدير والمنافسة األ

  :أفاق الدراسة 

 إال أنه نجد  وهذا مهما حاولنا حصر جوانب الموضوعناقص البشري من عيوبه أنه دائما  إن العمل 

كون قد وفقنا  ن، ومع هذا نأمل أنةيواضيع دراسات مستقبل لم نتطرق إليها وربما تكون هي مدائما جوانب

 لمن يرد البحث في هذا المجال، ونقترح بعض ولو بشكل يسير في أثراء البحث العلمي وتمهيد الطريق

  : مثلعالمواضي

مة ظ المنإلى الجزائر انضمام  في ظل التكتالت االقتصادية وتالمحروقا خارج الصادراتمستقبل  �

  .العالمية للتجارة

  . للجزائر البينية ومساهمتها في ترقية الصادرات خارج المحروقاتالعربيةالتجارة  �

 .)دراسة قياسية( خارج المحروقات للجرائرتدرامحددات الطلب على الصا �

 .اإلنتاج الزراعي ودوره في تنمية الصادرات خارج المحروقات �
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  2006-1970تطور الصادرات خارج المحروقات : )01(الملحق رقم

 

  ONSلوطني لإلحصائيات  الديوان ا: المصدر                                              

  

  

  

  

  

  

  

EXPORTATIONS 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

 Produits alimentaires 

et boissons 
1.979,4 2.002,2 2.017,2 2.651,5 2.220,5 3.303,8 

 Approvis. industriel  

.N.D.A 
25.257,4 18.372,9 

21.685,

3 
38.281,7 44.262,0 49.029,8 

 Fuels et Lubrifiants 

(*) 
762.709,6 566.616,1 

811.266

,5 

1.611.973,

6 

1.428.968

,1 
1.441.871,5 

 Machines & autres 

biens d'équip. 
475,1 883,3 2.941,8 2.983,0 2.664,6 3.445,2 

 Matériel de transp. 

et accessoires 
791,8 235,6 1.681,0 1.160,1 1.924,4 1.812,8 

 Biens de 

consommation 

N.D.A 

554,2 765,5 924,6 165,7 296,1 1.728,7 

 Biens non désignés 

ailleurs 
- - - - - - 

TOTAL 791.767,5 588.875,6 840.516

,5 

1.657.215,

6 

1.480.335

,8 

1.501.191,9 
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  2006-1970 تطور الصادرات خارج المحروقات  تابع للملحق األول 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

EXPORTATIONS 1979 1980 1981 1982 1983 1984 985 1986 1987 

 Produits alimentaires et 

boissons 
401 431 519 324 178 235 281 123 145 

 Approvis. industriel  

N.D.A 
473 476 619 754 702 1.204 863 761 729 

 Fuels et Lubrifiants (*) 35.859 51.715 
61.67

7 
59.391 

59.82

4 
62.297 

63.29

9 

34.00

3 
40.700 

 Machines &  autres 

biens d'équip. 
3 5 6 4 1 8 17 16 61 

 Matériel de transp. et 

accessoires 
- 1 5 2 - 1 92 6 60 

 Biens de 

consommation N.D.A 
18 20 11 3 17 13 12 26 41 

 Biens non désignés 

ailleurs 
- - - - - - - - - 

TOTAL 36.754 52.648 62.83

7 

60.478 60.72

2 

63.758 64.56

4 

34.93

5 

41.736 
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  2006-1970 تطور الصادرات خارج المحروقات تابع للملحق األول 

  

  

   

  

  

  

  

EXPORTATIONS 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

 Produits 

alimentaires et 

boissons 

178 264 450 957 1.743 2.265 1.159 5.233 9.260 

 Approvis. 

industriel  

.N.D.A 

1.462 1.711 2.216 4.077 7.425 8.077 10.791 17.886 44.226 

 Fuels et 

Lubrifiants (*) 
42.934 68.927 

118.60

0 

226.80

0 

237.54

5 

228.12

0 

311.36

2 

473.06

4 
682.139 

 Machines & 

autres biens 

d'équip. 

609 510 547 1.227 1.727 356 434 1.616 2.371 

 Matériel de 

transp. et 

accessoires 

146 371 107 124 182 38 72 84 222 

 Biens de 

consommation 

N.D.A 

92 154 187 403 388 695 520 568 2.593 

 Biens non 

désignés 

ailleurs 

- - 172 1 - 1 - - - 

TOTAL 45.421 71.937 122.27 233.58 249.01 239.55 324.33 498.45 740.811 
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  2006-1970 تطور الصادرات خارج المحروقات تابع للملحق األول 

  

Libellés 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Alimentation, 
boissons, tabacs 

1766,8 2305,1 1209,1 5255,8 7439,7 2147,8 1567 

Énergie et 
lubrifiants  

238931,8 228387,8 314203,8 473656,8 692533,4 762630,4 567870,1 

Matières 
premières 

35 15,3 257,2 285,1 409 376,2 628,3 

Produits bruts 678,9 595,3 737,7 1674,5 1978 1960,3 2023,2 

Demi-produits 5077 6666,5 6721,6 12963,5 27189,9 21944,7 14937,1 

Équipements 
agricoles 

34,5 5,9 94,2 237,8 194,1 37,4 358,9 

Équipements 
industriels 

1490,3 406,8 318,3 861,1 2493,8 1339,2 571,6 

Biens de 
consommation  

995,5 1169 796,9 3516,2 8573 1331,5 919,4 

Total 249009,8 239551,7 324338,8 498450,8 740810,9 791767,5 588875, 

 

EXPORTATIONS  1997 1998 1999 2000 2001 2002 

 Produits alimentaires et 

boissons 
1.979,4 2.002,2 2.017,2 2.651,5 2.220,5 3.303,8 

 Approvis. industriel  .N.D.A 25.257,4 18.372,9 
21.685,

3 
38.281,7 44.262,0 49.029,8 

 Fuels et Lubrifiants (*) 
762.709,

6 

566.616,

1 

811.266

,5 

1.611.97

3,6 

1.428.968

,1 

1.441.871

,5 

 Machines & autres biens 

d'équip. 
475,1 883,3 2.941,8 2.983,0 2.664,6 3.445,2 

 Matériel de transp. et 

accessoires 
791,8 235,6 1.681,0 1.160,1 1.924,4 1.812,8 

 Biens de consommation 

N.D.A 
554,2 765,5 924,6 165,7 296,1 1.728,7 

 Biens non désignés ailleurs - - - - - - 

TOTAL 791.767, 588.875, 840.516 1.657.21 1.480.335 1.501.191
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  2006-1970 تطور الصادرات خارج المحروقات تابع للملحق األول 

libellés 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Alimentation, 
boissons, tabacs 

1 566,80 2 430,50 2 170,10 2 769,60 3 702,70 
4 

749,00 

4 
942,0

0 

5 
327,10 

Énergie et 
lubrifiants  

811 172,50 
1 611 

144,50 

1 430 
668,00 

1 445 
000,00 

1 850 
000,00 

2 276 
827,00 

3 355 
000,0

0 

389573
6.2 

Matières 
premières 

617,9 1 110,60 924,8 921,8 756,4 408,4 370,7 
1 

369,70 

Produits bruts 2 142,30 2 169,40 1 927,10 3 078,60 3 098,90 
6 

457,80 

9 
433,9

0 

12 
793,70 

Demi-produits 18 840,30 35 010,00 
38 

637,80 
41 653,10 39 419,10 

44 
311,60 

47 
725,6

0 

57 
385,10 

Équipements 
agricoles 

1 675,90 836,8 1 713,20 1 621,70 42,8 24,4 34,4 64,7 

Équipements 
industriels 

3 165,60 3 566,40 3 384,10 4 016,90 2 290,80 
3 

582,70 

2 
642,7

0 

3 
162,60 

Biens de 
consommation  

1 335,40 947,4 910,7 2 130,10 2 742,80 
1 

087,00 

1 
398,9

0 

3 
161,90 

Total 840 516,50 
1 657 
215,60 

1 
480335,8

0 

1 501 
191,90 

1 902 
053,50 

2 337 
447,80 

3 421 
548,3

0 

397900
0,9 
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 تطور الناتج المحلى اإلجمالي واالستثمار العمومي ونسبة الصادرات خارج )02(الملحق رقم

 onsمعطيات  إعداد الطالب باعتماد على          المصدر من2006-1970المحروقات


	 ا  ا���درات ����ات    ا���ت� ا����� ا�����	  ا������ر ا�����	 %���  ا�
- 19712.6 24072.3 1970 

-30.6229508 20149.2 24922.8 1971 
-1.89035917 21068.6 30413.2 1972 
22.63969171 104786.9 34593.1 1973 
4.713275727 106 964.4 55560.9 1974 
-3.22580645 23 975.0 61573.9 1975 
-14.1085271 31 357.5 74075.1 1976 
-12.9061372 38433.4 87240.5 1977 
-1.03626943 50 789.7 104831.6 1978 
-6.28272251 50 374.6 128222.6 1979 
4.245810056 54 880.8 162507.2 1980 
24.3301179 58 347.3 191468.5 1981 
-6.29310345 71 487.6 207551.9 1982 
-17.3873045 80 319.0 233752.1 1983 
62.69487751 87 482.2 263855.9 1984 
-13.4154689 92 765.4 291597.2 1985 
-26.3241107 101 333.3 296551.4 1986 
11.15879828 92 880.2 312706.1 1987 
140.0579151 91 743,4 347716.9 1988 
21.02935263 115 796,1 422043 1989 
42.89036545 141 876,6 554388.1 1990 
-20.2511044 215 778,6 862132.8 1991 
193.8134111 277 973,7 1074696 1992 
10.77715374 324 134,9 1189725 1993 
-18.1737565 407 545,1 1487404 1994 
171.4176245 541826,0 2004994.7 1995 
94.71444704 639447,1 2570028.9 1996 
-39.650769 638119,7 2780168 1997 

-27.9031134 728754,1 2830490.7 1998 
39.69674609 789798,6 3238197.5 1999 
57.00347601 852628,7 4123513.9 2000 
7.806846374 965462,5 4227113.1 2001 
13.13547208 1111309,3 4521773.3 2002 
-7.36476254 1265164,5 5247482.8 2003 
16.45864351 1476902,6 6135917 2004 
9.777996991 1661213,5 7543965.3 2005 
25.11919914 1702860.4 8460499.9 2006 
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  2006-1970 خارج المحروقات  ت تطور بعض المؤشرات الخاصة بالصادرا: )03(الملحق رقم 

 onsمعطيات  إعداد الطالب باعتماد على المصدر من                                                 


ان ا����ري ��
    ��رج 

 ا����و��ت

ان ا����ري ��

 ا�ج����
ا�����ح ا����ري ����

 %��رج ���و��ت

 � �ل 
 %ا��#"�!

)�رة &%$ ����ا�
ت*�ی���رج 
  ا�.-,ات %ا����و��ت

-4568 -899.6 37.54207344 24.5769541 7.515313992 1970 
-4790 -572 33.64710009 17.5514267 5.154739632 1971 
-5531 -530.7 30.08158052 15.5064237 4.10472993 1972 
-7488 -919.1 35.95616745 14.3372001 4.561710301 1973 

-16225 3649 53.2277288 7.50816717 3.755892356 1974 
-22118 -3041 58.59563131 5.4304357 3.060505482 1975 
-20738 2136 45.16716811 4.98492824 2.180239708 1976 
-28175 -2921 48.83092869 3.27396098 1.565249832 1977 
-33062 -7750 44.21373088 2.77301896 1.207369124 1978 
-30933 7530 36.68102984 2.76422262 1.003255255 1979 
-38732 15283 37.717093 2.30262346 0.866792644 1980 
-46773 17402 38.82511576 2.37802378 0.917384032 1981 
-47982 14837 34.73024785 2.20102863 0.752687204 1982 
-48003 15562 29.41358876 1.80386485 0.530400263 1983 
-48902 16431 26.22288542 2.85034239 0.739264348 1984 
-47514 19139 22.3179365 2.55602029 0.564147344 1985 
-41889 -4726 16.90810428 2.14548803 0.360166233 1986 
-32474 11681 12.89472024 3.03340849 0.386699768 1987 
-40272 6471 15.06663705 5.72685196 0.828155557 1988 
-66355 7986 20.85764925 4.29558169 0.867447658 1989 
-80890 43116 20.85593414 4.97357679 1.002339569 1990 

-131168 107284 22.29714842 2.46337259 0.554084817 1991 
-175769.6 77742.9 23.93757824 5.34497746 1.231276661 1992 
-190962.4 47265.4 22.48499851 5.44488589 1.176895492 1993 
-328989.7 2424.6 30.09255857 2.6856399 0.791613661 1994 
-482790.2 19854.5 35.56914329 4.83132548 1.656531651 1995 
-444011.2 283362.5 29.43268999 9.68794493 2.628608098 1996 
-464815.2 335637.1 26.52447071 5.80866578 1.477374644 1997 
-523958.2 99898.4 25.73477228 3.80287371 0.955125754 1998 
-571081.1 300883 26.7306017 4.80519034 1.245508514 1999 
-634629.6 1044325.3 29.84892605 6.67285415 1.892165955 2000 
-704486.7 786035.6 29.48851178 6.49369089 1.822081205 2001 
-889296.2 648750.2 33.70191636 5.87142771 1.890598508 2002 
-986592.6 961509.9 33.14606675 4.96958731 1.581891829 2003 
-1241696.5 1148520.2 36.50448902 4.61205183 1.623647712 2004 
-1411560 2076005.2 38.225903 4.4554301 1.646883107 2005 

-1457527.7 2420460.2 35.57812063 5.34247804 1.824074745 2006 
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  ر اختبار السببية حسب غرانج:)04(الملحــق رقم 

  

  

 eviewsبرنامج : المصدر                                                                    

  ير النموذج  باستخدام الناتج المحلى اإلجمالي تقد:)05(الملحــق رقم 

  

  

  

 eviewsبرنامج : المصدر                                                                    
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   اختبار التغير الهيكلي:)06(الملحق رقم

  

 eviewsبرنامج : المصدر                                                                      
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   تقدير النموذج  بعد إدراج المتغيرة الوهمية:)07(الملحق رقم

  

  

  

  

  

  

  

 eviewsبرنامج : المصدر                                                                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Dependent Variable: PIB2 

Method: Least Squares 
Date: 06/27/08   Time: 16:42 
Sample: 1970 2006 
Included observations: 37 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -148568.4 53504.34 -2.776753 0.0090 
EXP 18.28963 7.368430 2.482161 0.0183 
INV  3.989877 0.354883 11.24280 0.0000 
Z2 -327698.9 147156.2 -2.226878 0.0329 

R-squared 0.990184     Mean dependent var 1681290. 
Adjusted R-squared 0.989292     S.D. dependent var 2284868. 
S.E. of regression 236436.4     Akaike info criterion 27.68655 
Sum squared resid 1.84E+12     Schwarz criterion 27.86071 
Log likelihood -508.2012     F-statistic 1109.662 
Durbin-Watson stat 1.951607     Prob(F-statistic) 0.000000 
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   نتائج المقارنة بين المعادلتين:)08(الملحق رقم 

 
Welcome to Minitab, press F1 for help. 
  
One-way ANOVA: EXP versus z  
 
Source  DF           SS           MS      F      P 
z        1  13085391364  13085391364  64.24  0.000 
Error   35   7128835532    203681015 
Total   36  20214226897 
 
S = 14272   R-Sq = 64.73%   R-Sq(adj) = 63.73% 
 
 
                         Individual 95% CIs For Mean Based on 
                         Pooled StDev 
Level   N   Mean  StDev  ---+---------+---------+---------+------ 
0      22   1520    926  (---*---) 
1      15  39823  22537                           (----*----) 
                         ---+---------+---------+---------+------ 
                            0     15000     30000     45000 
 
Pooled StDev = 14272 
 
 
 

  MINITAB ا��4���3 ا2ح*��0: ا��*�ر                                                                                      
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)8(ت�ب7 �%�%�6 ر�5   
 
 
 

Regression Analysis: pib0 versus exp0; inv0; z0  
 
* z0 has all values = 0 
* z0 has been removed from the equation. 
 
 
The regression equation is 
pib0 = 48917 + 67.7 exp0 + 0.341 inv0 
 
 
19 cases used, 14 cases contain missing values 
 
 
Predictor    Coef  SE Coef     T      P 
Constant    48917    91191  0.54  0.599 
exp0        67.71    78.01  0.87  0.398 
inv0       0.3406   0.6890  0.49  0.628 
 
 
S = 111980   R-Sq = 8.8%   R-Sq(adj) = 0.0% 
 
 
Analysis of Variance 
 
Source          DF           SS           MS     F      P 
Regression       2  19337704422   9668852211  0.77  0.479 
Residual Error  16  2.00634E+11  12539599835 
Total           18  2.19971E+11 
 
 
Source DF       Seq SS 
exp0     1  16273306583 
inv0     1   3064397839 
 
 
Unusual Observations 
 
Obs  exp0    pib0     Fit  SE Fit  Residual  St Resid 
 15  1525   24072  217465   80654   -193393     -2.49RX 
 33  2487  347717  248553   99889     99164      1.96 X 
 
R denotes an observation with a large standardized residual. 
X denotes an observation whose X value gives it large influence. 
 
  

Descriptive Statistics: pib0; exp0  
 
Variable   N  N*    Mean  SE Mean   StDev  Minimum     Q1  Median      Q3 
pib0      19  14  154380 0   25361  110547    24072  55561  128223  263856 
exp0      19  14  1194.7     83.8   365.4    895.0  955.0  1087.0  1290.0 
 
Variable  Maximum 
pib0       347717 
exp0       2487.0 
 
* NOTE * All values in column are identical. 

 

  MINITAB ا��4���3 ا2ح*��0: ا��*�ر                                                                                      
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)8(�5 ت�ب7 �%�%�6 ر  
 
 
  

Regression Analysis: pib1 versus exp1; inv1; z1  
 
* z1 is (essentially) constant 
* z1 has been removed from the equation. 
 
 
The regression equation is 
pib1 = - 278195 + 11.4 exp1 + 4.14 inv1 
 
 
Predictor     Coef  SE Coef      T      P 
Constant   -278195   139237  -2.00  0.064 
exp1         11.44    10.00   1.14  0.271 
inv1        4.1369   0.4883   8.47  0.000 
 
 
S = 315063   R-Sq = 98.5%   R-Sq(adj) = 98.3% 
 
 
Analysis of Variance 
 
Source          DF           SS           MS       F      P 
Regression       2  9.51771E+13  4.75885E+13  479.41  0.000 
Residual Error  15  1.48897E+12  99264874185 
Total           17  9.66660E+13 
 
 
Source  DF       Seq SS 
exp1     1  8.80516E+13 
inv1     1  7.12548E+12 
 
 
Unusual Observations 
 
Obs   exp1     pib1      Fit  SE Fit  Residual  St Resid 
 18  83265  8460500  7719201  170651    741299      2.80R 
 
R denotes an observation with a large standardized residual. 
 
  

Descriptive Statistics: exp1; pib1  
 
Variable   N  N*     Mean  SE Mean    StDev  Minimum       Q1   Median       Q3 
exp1      18   0    33783     5829    24729     3010     9842    29240    53088 
pib1      18   0  3293030   562052  2384583   422043  1160968  2805329  4703201 
 
Variable  Maximum 
exp1        83265 
pib1      8460500 

 

  MINITAB ا��4���3 ا2ح*��0: ا��*�ر                                                                                      
 

 

 

  



        ...................................... ............................ققققــــــــالمالحالمالحالمالحالمالح 

209 
 

 

   مقارنة المتوسطات:)09(الملحق رقم

 
 

Descriptives

PIB

19 154379.6 110546.9 25361.21 101097.72207661.5658 24072.30 347716.9

18 3293030 2384583 562051.6 2107204.4 4478854.97 422043.0 8460500

37 1681290 2284868 375629.9 919477.65 2443103.28 24072.30 8460500

.00

1.00

Total

N Moyenne Ecart-type
Erreur

standard
Borne

inférieure
Borne

supérieure

Intervalle de confiance à
95% pour la moyenne

Minimum Maximum

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 spssا2ح*��0  ا��4���3:ا��*�ر                                          
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  مقارنة المتوسطات :)09(لحق رقمملا

 
 

Descriptives

PIB

19 154379.6 110546.9 25361.21 101097.72207661.5658 24072.30 347716.9

18 3293030 2384583 562051.6 2107204.4 4478854.97 422043.0 8460500

37 1681290 2284868 375629.9 919477.65 2443103.28 24072.30 8460500

.00

1.00

Total

N Moyenne Ecart-type
Erreur

standard
Borne

inférieure
Borne

supérieure

Intervalle de confiance à
95% pour la moyenne

Minimum Maximum

 
          

ANOVA

PIB

9.106E+13 1 9.106E+13 32.894 .000

9.689E+13 35 2.768E+12

1.879E+14 36

Inter-groupes

Intra-groupes

Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification
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  تج المحلى اإلجمالي خارج المحروقات تقدير النموذج  باستخدام النا10  الملحق رقم

  

  

 eviewsبرنامج : المصدر                                                                    

   بين األخطاءي اختبار االرتباط الدات:)11(لملحق رقما

                 
 eviewsبرنامج : المصدر                                                                                  
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 I المــــراجع العرابيــــــة.

         ا��ــــــــ��

، ، دروس في العالقات االقتصادية الدولية ، دار النهضة العربية أحمد جامع، صفوت عبد السالم .1

   1992، القاهرة

  .1991ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، بدون طبعة،، اقتصاد الجزائر المستقلة أحمد هني، .2

  .، بدون سنة  الطبعة الثانية، مقدمة في التنمية ، دار هومة ، الجزائر،اسماعيل شعباني  .3

المكتب الجامعي الحديث ، . إيمان عطية منصف ،محمد هشام عمارة ،مبادئ االقتصاد الدولي ، .4

    ،2007،القاهرة

 .الطبعة األولى.2006  ، عمانجمال عبد الناصر ، المعجم االقتصادي ، دار أسامة ،  .5

، خالق، االقتصاد الدولي من الميزة النسبية إلى التبادل الالمتكافئ ،  دار النهضة العربيةجودة عبد ال .6

  .،الطبعة الرابعة 1992  ، القاهرة

 .  الطبعة األولى، 2006، عمانحربي محمد عريقات ،مبادئ االقتصاد التحليل الكلي،درا وائل ،  .7

  .  1993 ، ، عمانيط االقتصادي ، دار الكرملحربي موسى محمد عريقات  ، التنمية االقتصادية والتخط .8

  . ،الطبعة الثالثة 2005 ، عمانحسام داوود وآخرون ، مبادئ االقتصاد الكلي ، دار المسيرة،  .9

    2002 ،عمانحسام علي داوود  و آخرون ، اقتصاديات التجارة الخارجية ، دار المسيرة ، .10

االستراتيجيات والنتائج ودراسة مقارنة في أقطار المتطلبات و.المستقلة التنمية سعد،حسين فتح اهللا  .11

  .1995ات الوحدة العرابية  بيروت مختلفة ، مركز دراس

   .،الطبعة األولى2006 ،عمان،جخالد محمد السواعي ،التجارة والتنمية ، دارا لمناه .12

لية  ، الدار الدو، االقتصاد الكليدومينك سلفاتور ، بوجين دوليور ، ترجمة على أحمد على طه .13

  . الطبعة األولى ، 2004 ، القاهرةلالستثمارات الثقافية ، 

   .الطبعة األولى ، 2000 ، عمان رشاد العصار ، التجارة الخارجية دار الجامعية ،  .14

    2007 ، القاهرةرضا عبد السالم ، العالقات االقتصادية بين النظرية والتطبيق المكتبة العصرية للنشر ، .15

، 2000 ، دمشقات التجارة الدولية المعاصرة ، الجزء األول ، دار الرضا ،رعد حسن الصرن ، أساسي .16

  . الطبعة األولى

   . 2004، اإلسكندرية زينب حسين عوض اهللا ،  االقتصاد الدولي درا الجامعة الجديدة ، .17
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    .1992 ،اإلسكندريةزينب حسين عوض اهللا ،االقتصاد الدولي ، دار المعرفة الجامعية ،  .18

 .2000،القاهرةالنجفي ، أساسيات علم االقتصاد ، الدار الدولية سالم توفيق  .19

،الطبعة األولى صالح تومي ، االقتصاد القياسي، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزء األول، الجزائر .20

،1997. 

صبحي محمد القنوص ، أزمة التنمية دراسة تحليلية للواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي لبلدان  .21

  . ،الطبعة الثانية 1999،القاهرةالثالث ، الدار الدولية ، العالم 

  ضياء مجيد الموسوي،التحليل االقتصادي الكلي ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بدون سنة، .22

عادل أحمد حشيش ، مجدي محمود شهاب ، أساسيات االقتصاد الدولي ، منشورات الحلبي الحقوقية ،  .23

    . 2003لبنان ، 

    ، 1996 ، ، القاهرةظيم حمدي ، اقتصاديات التجارة الدولية ، مكتبة الزهراء الشرقعبد الع .24

    ، 2003 ، اإلسكندرية حديثة في التنمية ، الدار الجامعية ،اتجاهاتعبد القادر محمد عبد القادر عطية ،  .25

ى احتكار عجة الجياللي ،التجربة الجزائرية في تنظيم التجارة الخارجية من احتكار الدولة إل .26

  .2007الخواص،دار الخلدونية،الجزائر ،الطبعة األولى، 

،الطبعة 2007 ، عمانعلي عبد الفتاح أبو شرار، االقتصاد الدولي نظريات وسياسات ، دار المسيرة ،  .27

 .                                                   األولى

   .2002 ،القاهرةفريد النجار،تسويق الصادرات العرابية،دار قباء، .28

    .2004 ، عمانمؤسسة الوراق ،  فليح حسن خلف، عالقات االقتصادية الدولية، .29

 ،ديوان المطبوعات 1ج) دروس في القانون الدولي( ، التجارة الدولية فوزي نعيمي ، عبد الحكيم فراس  .30

    .1999الجامعية، الجزائر 

  . 2001 ،اإلسكندريةويل ، الدار الجامعية ،كمال بكري ،االقتصاد الدولي والتجارة الخارجية والتم .31

 التنمية ، ادياتمالكوم جليز ، مايل رومر ، تعريب طه عبد اهللا منصور  ، عبد العظيم مصطفي ، اقتص .32

   .الطبعة األولى،1995 ، رياضدار المريخ ، ال

 . 1972، باريس،الجامعية العلميةر ، النمو االقتصادي ، المنشورات ـه بيــماي .33
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