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 أ
 

باإلضافة ، شهدت حركة التبادل التجاري الدويل ديناميكية تسارع متزايدة منذ ظهور املنظمة العاملية للتجارة
وأمام تعاظم ، جتاه أو من حيث تنوع املنتجاتاإل املبادالت التجارية سواء من حيث إىل تزايد تشعب وتعقيد حركة

، قتصاداهتااها يف متويل األنشطة التنموية للدول وختفيف أثار األزمات املالية على دور التجارة اخلارجية وتزايد أمهيت
هتدف أقطاب التجارة العاملية املمثلة يف الواليات املتحدة األمريكية والصني بدرجة أوىل مث االحتاد األورويب واليابان 

سرتاتيجية سياسات جتارية تتماشي مع ما إن خالل م ونوعا   ا  بدرجة ثانية إىل التأثري يف حركة املبادالت العاملية كم
قطاب أوهو األمر الذي ساهم بشكل كبري يف ظهور ما يعرف بالتوترات التجارية بني ، مصاحلها القومية تضيهتق

 .النظام التجاري العاملي

انت تعدل يف حبيث ك، متيزت السياسة التجارية يف اجلزائر بالعديد من التطورات والتغريات يف أدوات تطبيقها
ي نظرة بعدية طويلة املدي ملا أدون األخذ بعني االعتبار  ،ظرفيا مع ما تقتضيه متطلبات كل مرحلة لتتماشى ةكل مر 

ويف ظل التطورات السريعة اليت يشهدها النظام التجاري العاملي . يف املستقبل ةستكون عليه التجارة اخلارجية اجلزائري
باإلضافة إىل التأثريات احملتمل حدوثها على ، ياسات التجارية ألقطاب التجارة العامليةوالضبابية اليت تتميز هبا الس

جتد التجارة اخلارجية ، اقتصاديات الدول النامية جراء تصاعد احلروب التجارية بني الدول ذات الثقل التجاري العاملي
سرتاتيجية سياسة جتارية أكثر سالسة ومرونة إل اجلزائرية نفسها أمام حتدي التموقع يف هيكل التجارة العاملية من خال

مصاحلها التجارية وتتناسب  مع مؤهالهتا االقتصادية  ختدميف التعامل مع تطورات النظام التجاري العاملي وبطريقة 
 .احمللية

هذا البحث  ضمنفإن اإلشكالية اليت نسعى ملعاجلتها ، أهداف الدراسةإطار  ويف إستكماال  للطرح السابق
 :من يف السؤال التايلتك

 التجارة اخلارجية للجزائر يف ظل التحوالت يف النظام التجاري العاملي؟ كيف ميكن تقييم اسرتاتيجيات 

 :ومن أجل الوصول إىل إجابة موضوعية ومنهجية نطرح األسئلة الفرعية التالية

 ؟هم التحوالت اليت عرفها النظام التجاري الدويلأفيما تتمثل -

 القوى التجارية املؤثرة يف النظام التجاري الدويل؟  همأهي  ما-

 ما هو موقع التجارة اخلارجية اجلزائرية من هيكل التجارة العاملي؟ -

 فيما تتمثل اسرتاتيجية التجارة اخلارجية للجزائر يف مواجهة التطورات التجارية العاملية؟ -
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 ب
 

 : الفرضيات

إىل التخفيض التدرجي للرسوم اجلمركية  سعتي حتوالت عديدة عرف النظام التجاري العامل :الفرضية األولى-
 ؛والسعي إىل حترير التجارة العاملية

تعترب الصني والواليات املتحدة االمريكية واالحتاد األورويب أهم الدول الفاعلة يف حركة التجارة  :الفرضية الثانية-
 الدولية؛ 

يف حني ال تزال  ئرية مراكز متقدمة يف جتارة العاملية للمحروقات؛حتتل التجارة اخلارجية اجلزا :الفرضية الثالثة-
  ؛الصادرات اجلزائرية خارج قطاع احملروقات تعاين من اختالل يف البنية واهليكل

تعتمد االسرتاتيجية التجارية للجزائر على تنويع الصادرات والرتكيز على السلع ذات احلركية  :الفرضية الرابعة-
 . الكبرية

 :اختيار الموضوع أسباب

 :وجد دوافع عديدة الختيار املوضوعت

، وتتمثل يف ميل الطالبني إىل البحث والدراسة يف جمال السياسات التجارية والعوامل املؤثرة فيها :الدوافع الذاتية-
 .قتصاد دويلإإضافة إىل أن املوضوع يقع ضمن صلب ختصص 

كتسيها موضوع التجارة اخلارجية يف اجلزائر خاصة يف يبالغة اليت يف األمهية ال تتمثل أساسا :الدوافع الموضوعية-
وكذا احلرب التجارية بني الواليات املتحدة األمريكية والصني اليت وضعت هيئات النظام ، ظل األزمة االقتصادية احلالية

 .التجاري الدويل يف حرج كبري وتأثريها يف الدول النامية

 :أهمية الدراسة

 :يليالدراسة يف ما  تتجلي أمهية هذه

االهتمام املتزايد مبستقبل النظام التجاري املتعدد األطراف خاصة يف ظل غموض السياسات التجارية للدول -
قيد حترير التجارة وفرض الرسوم اجلمركية على بعض السلع وكذا مصري تاألقطاب وحماولة جتنب أثار السلبية ل

 .ئ العاملية للتجارة املتفق عليهالفة بعض الدول األقطاب للمبادمؤسسات النظام التجاري العاملي يف ظل خما

 : أهداف البحث
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 :هداف العلميةاأليهدف البحث إىل حتقيقي مجلة من 

 التعرف على السياسات التجارية ألعمدة النظام التجاري الدويل؛ -

 ؛ التعرف على السياسة التجارية للجزائر يف التحوالت العاملية للتجارة الدولية-

 معرفة السلع واملنتجات الواسعة الطلب يف هيكل التجارة العاملية بغية الرتكيز عليها يف االسرتاتيجية التجارية؛ -

 . حصر التغريات احلاصلة يف موازين القوى التجارية للتمركز يف االجتاه األقوى بالنسبة للجزائر-

 :منهج الدراسة

 : تاليةإلعداد هذه الدراسة مت استخدام املناهج ال

نظام التجاري الدويل ومؤسساته وإنشاء أقطاب التجارة العاملية أما املنهج ليسرد التطور التارخيي لالذي املنهج التارخيي 
 .الوصفي نستخدمه يف حتديد املفاهيم واملنهج التحليلي املستخدم يف حتليل البيانات واجلداول

 :الدراسات السابقة

بعنوان االجتاهات اجلديدة للتجارة الدولية يف ظل العوملة من طرف حشماوي  0229الدراسة اليت نشرت سنة -0
حممد رسالة دكتوراه تطرق فيها إىل مراحل تطور النظام االقتصادي باإلضافة إىل االجتاهات احلديثة للتجارة الدولية 

األورغواي وحتديث النظام النظام التجاري اجلديد والدول النامية وتوصل فيها إىل أن املصادقة على نتائج جولة 
 . يد أدت إىل ميالد نظام جتاري عاملي جديد حتت إشراف وقيادة منظمة التجارة العامليةداالقتصادي العاملي اجل

، أ.م.الو)بعنوان تأثري السياسات التجارية ألقطاب التجارة العاملية  0202/0202الدراسة اليت نشرت سنة -0
حبيث تطرقت هذه ، هبلويل سعاد، ضي رانيةاظام التجاري العاملي من طرف بلعينيف ال( الصني واالحتاد األورويب

الدراسة إىل موضوع السياسات التجارية ألقطاب النظام التجاري الدويل وإبراز دور السياسات التجارية يف توجيه 
أثر  التجارة العاملية طابن السياسات التجارية ألقأوتسيري النظام التجاري الدويل وقد تبني من خالل هذه الدراسة 

 .فهي تسريه فوق مصاحلها وأهدافها التجاريةالتجاري النظام هيكل  على

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 لنظام النظري طاراإل

 وتطوراته الدولي التجاري
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 :تمهيد

التجارية نظـرا حلجـم املعامالت ، كانة هامة فـي الفكـر االقتصـاديحيتل موضوع العالقات التجارية الدولية م
واخلدمات  واليت غالبا ما تكون هبدف تبادل السلع، التجارة الدولية حركةإطار  اليت تنشأ بني الدول يفو املتبادلة 

خاصة وأهنا كانـت احلـل الوحيـد جلميع الدول للخروج من حالة العزلة وحتقيق االكتفاء الذايت ، نتقال عناصر اإلنتاجإو 
 .لتمويل عملية التنمية االقتصاديةالبحث عن النقد األجنيب  إىلللدولة باإلضافة 

روري وجود نظام عاملي حيكم ضصبح من الأ ،تجارة الدولية جلميع دول العاملاألمهية املتزايدة لل هذهم ماأ  
ختتص بوضع اللوائح  ،عن طريق مؤسسات وهيئات عامليةالعالقات التجارية الدولية بني خمتلف دول العامل 

 .شرتكة للدولوالتشريعات املنظمة للنشاط التجاري الدويل حسب ما تقتضيه املصلحة امل

 :كثر حول هذا املوضوع نقرتح العناصر التاليةلتفصيل أ

 ؛ماهية النظام التجاري الدولي: المبحث األول -

  ؛العناصر األساسية للنظام التجاري الدولي: المبحث الثاني -

 .التحول في النظام التجاري الدولي: المبحث الثالث -
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 .تجاري الدوليماهية النظام ال :المبحث األول

 أننه ال ميكن فإ، ختلفت النظم السياسيةإبغض النظر عن درجة التفاوت االقتصادي بني الدول ومهما  
ير كما ال تقوم بتصد،  سوف جيرب هذه األخرية بأن تكتفي ذاتيا نعزالاالهذا  نأل، تعيش مبعزل عن غريها جتاريا

بادالت جتارية مع غريها من ن تدخل الدولة يف عالقات ومي أالضرور كان من لذلك  ، فائض املنتجات املوجودة لديها
تنظيم هذه  إىلدف يه ن يقوم نظام جتاري دويلأ هذه العالقات التجارية وتعددها أصبح لزاما   وكنتيجة حلجم، الدول

 :إىل ثالث عناصرها وسنتطرق يف هذا املبحث تالعالقات وهيكل

  ؛ليمفهوم النظام التجاري الدو  :ولالمطلب األ-

  ؛مركبات النظام التجاري الدولي :المطلب الثاني-

 .السياسات التجارية في ظل النظام التجاري الدولي :المطلب الثالث-
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 مفهوم النظام التجاري الدولي: ولالمطلب األ

 ،للدول اية املصا ح التجاريةتكتالت هبدف محاللقد أدت ظاهرة تشكيل التجمعات االقتصادية والدخول يف 
إطار  العالقات التجارية ضمنوتنظيم هيكلة إىل هتدف  اليت شاوراتاملفاوضات و املمع اجلهود الدولية لعقد  وبالتزامن

 .عامليالتجاري النظام الما يسمى بتكوين  إىل، مؤسسايت دويل

التي والمنظمات ، والقرارات، واالتفاقيات واإلجراءات والمؤتمرات، مجموعة العقود" بهيقصد    
إضافة إلى توجيه وتقييم السياسات ، تشرف على اتجاه وتدفق السلع والخدمات بين دول العالم المختلفة

 1."ونموا مقبوال لحجم التجارة الدولية، بما يكفل تحقيق استقرار مناسبا التجارية لهذه الدول

في كل ما واعد السلوك ذلك النظام الذي يحكم ق"نه أأيضا بالنظام التجاري الدويل كما ميكن تعريف 
ال يجوز من اإلجراءات الحمائية أو إعانات  يجوز وما وتحديد ما، يتعلق بتصدير واستيراد السلع والخدمات

لزيادة التبادل الدولي وترسيخ مبدأ بل والعمل من خالل هذا النظام على تحرير التجارة العالمية ، التصدير
 2."ارة الدولية لكل أطراف االقتصاد الدولياالعتماد المتبادل وتنظيم العائد من التج

نظيم التجارة بين مراكز تعلى  مختلف القواعد والمبادئ واالتفاقيات والمؤسسات التي تعمل"هو أو 
 3"بهدف بناء سوق عالمية موحدة ، تجمعات جهوية، شركات، دول :القرارات
 :ى يعمل علن النظام التجاري الدويلالتعاريف السابقة نستنتج بأ من نطالقاإ

  ؛هبدف حتقيق االستقرار يف التجمعات التجارية الدوليةدول العامل  إىلطري حركة السلع واخلدمات من و متابعة وتأ-
  ؛زيادة التبادل الدويل مبا خيدم مصلحة األطراف التجارية إىل اعتماد السياسات التجارية اليت هتدف احلث على-
 .الدولية لبناء سوق عاملية موحدة التجارة أطرافالتنسيق بني الدول والشركات و -

 مركبات النظام التجاري الدولي: المطلب الثاني
املركبات التالية للنظام التجاري  ليها يف العنصر السابقالتعاريف النظرية املشار إخالل  من ميكن أن نستنتج

 4:الدويل

                                                             
 .22ص، (0202-22وان املطبوعات اجلامعية يد: جامعة الشلف)" السياسات االقتصادية في ظل العولمة"، نوري منري 1
ري يف العلوم مذكرة ماجست، "المنظمة العالمية للتجارةإطار  التكتالت االقتصادية االقليمية وحرية التجارة في"، آسيا الوايف 2

 .20ص، 0229/0222، اجلزائر، جامعة باتنة، ختصص اقتصاد دويل، االقتصادية
امللتقي الدويل األول حول اجلزائر والنظام العاملي ، "مكانة الدول النامية في النظام التجاري العالمي للتجارة "، دمدوم كمال 3

 .022ص ، 02/22/0220 -02 :اجلديد للتجارة جامعة عنابة أيام
 .22-22ص ، مرجع سبق ذكره، نوري منري 4
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تعددة األطراف لتحديد ماهية السياسات التجارية تمع الدويل بصورة مهي تلك القواعد اليت يضعها اجمل: القواعد -0
 .اخلارجية يف السلع واخلدمات ورؤوس األموال بني الدولاليت جيب تبنيها من قبل أي دولة جتاه جتارهتا 

يبىن على اتفاقيات أو معاهدات دولية تكون ملزمة للدول اليت توقعها إن النظام التجاري الدويل : االتفاقيات -0
بشأن القواعد واإلجراءات اليت حتكم اجتاهات تدفق السلع واخلدمات ورؤوس األموال بني ا والتفاوض بعد مناقشته

 .الدول

ينطوي على إجراءات توضح كيفية تطبيق القواعد املتعلقة بالتجارة إن النظام التجاري الدويل  :اإلجراءات -0
وقد تنطوي هذه اإلجراءات ، واعد العامة للنظاميف وضع وصياغة الق ةالشريكالدولية لكل دولة مع الدول األخرى 
أو استثناءات من تطبيق بعض ، يف جداول زمنيةأو تنازالت ينبغي تقدميها ، على حدود كمية منظمة حلركة التجارة

 .أو غري ذلك من اإلجراءات التنظيمية املوضحة لكيفية تطبيق القواعد، جملموعة معينة من األعضاءالقواعد 

أو بصورة ، ضرورة عقد مؤمترات دورية إما بصورة سنويةإن النظام التجاري الدويل ينطوي على  :المؤتمرات -0
واهلدف من هذه املؤمترات هو مناقشة نتائج تطبيق القواعد والنظر يف صالحية ، كل سنتني أو أكثر من ذلك ةدوري

تتقدم هبا أي ، شة أي مقرتحات جديدةواستعراض ومناق، ةدود املوضوعواحل، اإلجراءات والتنازالت واالستثناءات
 .وإقرار ما يستوجب إقراره من مقرتحات ووضعها موضع التنفيذ خالل الفرتة القادمة، عضو يف النظامدولة 

التنفيذية أو القرارات التوضيحية اليت تصاغ يف  يتضمن النظام التجاري الدويل جمموعة من القرارات: القرارات -0
 أو القواعد أو اإلجراءات اليت ينبغي تبنيها من قبل الدول األعضاء، بعض املوضوعات مذكرات تفاهم بشأنشكل 

كما ،  النظام التجاري الدويل متعدد األطرافإطار  بناء على املؤمترات اليت تعقد بصورة دورية يفوهذه القرارات تصدر 
إلطار التنظيمي الذي يشرف على إدارة قد تصدر هذه القرارات من خالل السكرتارية الدائمة للمنظمة الدولية أو ا

 .يا كان شكلهالنظام أ

وقد يكون هذا اإلطار هو ، مؤسسي معنيإطار  إدارته إىلخيضع النظام التجاري الدويل يف تنظيمه و : المنظمة -1
، عدد األطرافمتأو املعاهدة املوقعة من أطراف النظام التجاري ، املنظمة الدولية املعنية بتنظيم شؤون التجارة الدولية

ودعوة األعضاء إىل االجتماع بصورة دورية أو ، لياتهأخر يكون معنيا باإلشراف على سري النظام وتفعيل آ أو شكل
 .يكفل حتقيق األهداف املرجو حتقيقها ألطراف النظام التجاريمبا  ةطارئ

 السياسات التجارية في ظل النظام التجاري الدولي : المطلب الثالث

يف النظام التجاري الدويل والتعامل مع  ندماجواال نضماماالهدف تسريع وتسهيل إطار  ات يفتسعي احلكوم
جمموعة من اإلجراءات واألساليب اليت تتحكم يف  ىاالعتماد عل إىل، صورة ختدم املصا ح القومية للدولقواعده ب
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اليت تعرب يف الواقع ، لتجارية للدولةيسمي بالسياسة ا ماإطار  ية كحجم الصادرات والواردات ضمنالتجار  املتغريات
 .لتناسق بني األهداف واألدوات اليت تتحكم يف التجارة اخلارجيةملية عن الطريقة الع

 مفهوم السياسة التجارية :أوال

موقف الدول إزاء العالقات "هنا ل العالقات االقتصادية الدولية بأيقصد بالسياسات التجارية يف جما 
 1."قليمها مع األشخاص المقيمين بالخارجإ سها األشخاص المقيمون علىالتي يؤساالقتصادية 

مجموعة من القواعد واألساليب واألدوات واإلجراءات " بأهناكما ميكن تعريف السياسات التجارية  
 التعامل مع باقي دول العالم وفيوالتدابير التي تقوم بها الدولة في مجال التجارة الدولية لتنظيم العائد من 

هدف تحقيق التوازن الخارجي ضمن منظومة تحقيق األهداف االقتصادية األخرى للمجتمع خالل فترة إطار 
 2".زمنية معينة

انعكاس لموقف الدولة ونظرتها إلى التجارة الخارجية  "قد عرفت السياسة التجارية أيضا على أهنا             
بمعنى أن للدولة حرية التحكم بها ، ل من أعمال السيادةفهي عم، كأداة لتحقيق مصالحها االقتصادية القومية

من خالل وضع قيود على دخول السلع أو خروجها من أراضيها كما تضع قيـود علـى الخـدمات الخارجية التي 
وبهـذا تسمى هذه السياسة المتبعة ، تنجز لمصلحة مواطنيها أو التي يقوم بها أفرادها أو مؤسساتها فـي الخـارج

 3".أو رفع هذه القيود هنا تسـمى بسياسـة حريـة التجارة، تقيدية أو حمائية بسياسة

 :يلي مالنا  يتضحالسابقة  التعاريف لن خالم

 ؛هدافها املسطرةإىل جانب سياسات أخري تستعني هبا الدولة لتحقيق أال واحدة ة التجارية ليست إن السياسأ-
 ؛حتقيق التوازن اخلارجيو  تصاديةليه السياسات االقاهلدف الرئيسي الذي ترمي إ-
و خروجها وكذا دوات اليت تتحكم يف دخول السلع أمتارس الدولة سياستها التجارية من خالل جمموعة من األ-

 .اخلدمات اخلارجية اليت تنجز لصا ح مواطنيها
 :أنواع السياسة التجارية :ثانيا

فالواردات تساهم بشكل أساسي يف توفري ، دورا هاما يف التنمية االقتصاديةتلعب السياسة التجارية  
توفري احتياجات الدولة من النقد األجنيب  ما الصادرات فتعمل علىأ، الضرورية لالقتصاد الوطيناالحتياجات 

                                                             
 .02ص، 0222، القاهرة، دار النهضة العربية، (دراسة تطبيقية)التجارة الخارجية ، حسني امحد توفيق 1
 .002ص، جمموعة النيل العربية، السياسات االقتصادية، عبد املطب عبد احلميد 2
جامعة ، اقتصاد دويل، مذكرة ماجستار، اقات التجارية اإلقليمية والدوليةدور السياسات التجارية في تفعيل االتف، فريوز سلطاين3

 .20ص، 0209/0202، بسكرة
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الواردات يف الدولة يكون ية حتقيق التوازن بني الصادرات و ن عملوعليه فإ، لتمويل عملية التنمية االقتصاديةالضروري 
 :منيز نوعني من السياسة التجارية مكانياهتا وعليهوإ جتارية اسرتاتيجية تراعي احتياجات الدولةضمن سياسة 

 :سياسة الحماية التجارية-0
وقد  ،سمي سياسة تقييد التجارة الدوليةا تلك أيضوكذ ،مائية للتجارة الدوليةيطلق عليها أيضا السياسة احل 

ن مقدار ثروة بلد ما تقاس مبقدار رسة التجاريني اليت كانت ترى بأمدفكار لت هذه السياسة من خالل جمموعة أجت
مصدرا لتعظيم عائدات  عتبارهاباحركية الصادرات  ليه من خالل زيادةإميكن الوصول  ميتلكه من الذهب وهو ما ما

 .ل من الواردات اليت تستنزف الذهبالذهب والتقلي
حرية التجارة مع الدول األخرى  يام الحكومة بتقييدخالل ق"تتجسد سياسة تقييد التجارة الدولية من   

واردات خالل فترة قصي لحصة الالواردات أو وضع حد أ ب فرص رسوم جمركية علىاألسالي بإتباع بعض
 1."المحلية من منافسة المنتجات األجنبية لألنشطةمما يوفر نوعا من الحماية  .زمنية معينة

مجموع اإلجراءات والتدابير التي مصدرها الدولة والتي "هنا بأتعريف سياسة احلماية التجارية  ميكن 
بالتالي فإن الحمائية هي نتيجة لقوة من القيود  .التجارة الدوليةعلى  التأثيرو الحظر السيطرة أ. الحد ضمنت

 2"العامة التي تتعارض مع عمليات التبادل القائمة على اإلرادة الحرة لمن تعنيهم مباشرة هذه المبادالت

  :سياسة الحرية التجارية-0

وقد ظهرت هذه السياسة في عصر المدرسة " .احلرية التجارية ا بالسياسة التجارية التحررية أويضتعرف أ 
دم سميث وريكاردو وغيرهما والتي كانت تنادي بالحرية وانتعشت مع أفكار آاالقتصادية الفيزوقراطية 
قيام بالنشاط االقتصادي والتبادل كما يرغبون وابتعاد الحكومة والمؤسسات ال لألفراداالقتصادية عموما ويحق 

 3."مكن ذلكي كلما أعن التدخل في النشاط االقتصاد

حركة السلع والخدمات من دولة على  إزالة كافة القيود والعقبات المفروضة"تتمثل هذه السياسة يف  
 4" خريإلى أ

                                                             
ص    0202مصر، دار فاروس العلمية، الطبعة االويل، االقتصاد الدولي، امحد فتحي خليل اخلضراوي، السيد حممد أمحد السرييت 1

022. 
2
 Pascal salin, libre-echange et protectionnisme, 1

er
 edition 1991, juillet, presses univeritaires 

de France, page 85. 
 .000ص، املرجع نفسه، عبد املطلب عبد احلميد 3
 .000ص، املرجع نفسه، امحد فتحي خليل احلصراوي، السيد امحد السرييت 4
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تشجيع التجارة الدولية بإزالة الحواجز التعريفية "هنا يضا أن نعرف سياسة احلرية التجارية بأأكما ميكن  
أسواق اكبر للمنتجات والخدمات واالستثمار إلى  وغير التعريفية او تخفيفها بين البلدان بغية اتاحة الوصول

 1."األسواق الوطنية واعتماد تلك السلطات ألنظمة التجارة الدولية على  وبالحد من سيطرة الحكومة

 السياسة التجاريةأدوات  :ثالثا

اليت من خالهلا تستطيع تطبيق ، جمموعة من األدوات على، لدولة يف تنظيم جتارهتا اخلارجيةتعتمد ا 
وهذه ، ا خيدم توازهنا الداخلي واخلارجياسرتاتيجية سياستها التجارية قصد التحكم يف هيكل جتارهتا الدولية مب

 .التنظيميةالكمية و ، ة يف األساليب السعريةملتمثلا، ثالثة أنواع من األساليب إىل األدوات مقسمة
 :دوات السعريةاأل-0

  التأثري يف أسعار أما الصادرات أو الوارداتعن طريق ، و الوسائل اليت تؤثر يف حجم التبادل الدويلأهي األدوات 
 . اإلغراق، عاناتاإل، وتتمثل هذه الوسائل واألساليب يف الرسوم اجلمركية

 : جمركيةالرسوم ال -0-0
إلى تؤدي ، لبلد من الخارجا إلى السلع التي تدخل ضرائب مفروضة على" بأهناتعرف الرسوم اجلمركية  

 2."اشكال الحماية شيوعا أكثراألسعار وقد كانت  ارتفاع
خفض حجم إلى وتهدف أساسا ، السلع المستوردة علىرسوم مفروضة " بأهناكما تعرف أيضا    

 3."السلع المصدرةعلى  ان الرسوم الجمركية تنطبق ايضاإلى  الواردات وتجدر اإلشارة
 :عانات التصديرإ -0-0

تلك " وهي، التجارة اخلارجيةعلى  والرقابة، أدوات السياسة التجارية احلمائية إحدى، عانات التصديرإتعترب        
مام المنافسة في قوف أهدف تشجيعها وتمكينها من الو المساعدات والمنح المالية التي تقدم للصادرات ب

 4."األسواق العالمية
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  :اإلغراق-0-0

أو يقل ، ارجية بثمن يقل عن نفقة انتاجهانظام اإلغراق يف بيع السلعة املنتجة حمليا يف األسواق اخل يتمثل
 1.و يقل عن الثمن الذي تباع به يف السوق الداخليةأ، عن أمثان السلع املماثلة أو البديلة يف تلك األسواق

 :األدوات الكمية-0

 .نظام احلصص وتراخيص االسترياد، هم الوسائل الكمية املستخدمةمن أ
  :نظام الحصص-0-0
احلصص  ويعمل نظام انتشاروأكثرها ، تعترب حصص االسترياد أهم شكل من أشكال احلواجز غري التعريفية 

 .البيع مباشرة يف السوق احملليةدون حماولة تغيري سعر ، احلد من حجم السلع اليت حيتمل استريادها على
نظام يتمثل في عملية تحديد الكمية القصوى لسلعة معينة موجهة " نهميكن تعريف نظام احلصص بأ 

 2."لالستيراد أو التصدير لفترة زمنية معينة
لسلعة معينة يسمح باستيرادها لفترة  عملية تحديد موثقة قانونا"كما تعرف حصة االسترياد أيضا بأهنا  
يجب أال يتجاوز حجم واردات منتج معين كمية ، منية مجددة كما يحدد القانون بأنه خالل فترة زمنية معينةز 

 3."يسمح بتجاوز هذه الكمية إال بانقضاء هذه الفترة معينه بحيث ال
 :تراخيص االستيراد-0-0
فرض قيود على "يقصد هبا  عادة ما يكون نظام احلصص مصحوبا مبا يعرف بنظام تراخيص االسترياد 

ويقوم نظام الحصص على قاعدة وضع حد أقصى للكمية المستردة من سلعة ، استيراد وتصدير سلعة معينة
 4".لكن تطبيقه على الواردات هو األكثر شيوعا، ومن الممكن تطبيقه على الصادرات، معينة

 :األساليب التنظيمية -0
حتاول التأثري على ، ل يف إنشاءها جمموعـة مـن الـدولتتمثل الوسائل التنظيمية يف تلك الوسائل اليت يدخ 

، اتفاقات الدفع، تفاقات التجاريةاال، املعاهـدات التجاريـة: أمههـا التجارة اخلارجية باستعمال أدوات تنظيمية
 .التكتالت االقتصادية وإجراءات احلماية اإلدارية
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ها من الدول من خالل أجهزهتا الدبلوماسية بغرض تعقده الدولة مع غري  هي اتفاق :المعاهدات التجارية -0-0
 ذات طابع سياسي رنةم، نب املسائل التجارية واالقتصاديةتنظيم العالقات التجارية فيما بينها تنظيما عاما يشمل جا

املة ة واملعاملة باملثل للدولة األوىل بالرعاية أي منح الدولة أفضل معمثل املساوا، مبادئ عامة ىاري تقوم علدأو إ
 .ن تعطيها الدولة األخرى لطرف ثالثميكن أ

حيث تشمل قوائم ، كما تتسم بأهنا تفصله،  جل عن املعاهدةقصرية األهي اتفاقات : االتفاقات التجارية-0-0
عاهدات مإطار  فهي ذات طابع اجرائي وتنفيذي يف، حنو متبادل علىوكيفية تبادهلا واملزايا املمنوحة ، السلع املتبادلة

 .مبادئ عامةتضع 

تنظيم على  تنطوي، وقد تكون منفصلة عنها، التجارية تكون عادة ملحقة باالتفاقيات :الدفع اتفاقات-0-0
 . حتديد العمليات الداخلية يف التبادل، مثل حتديد عملة لتعامل، وااللتزامات املالية بني دولتني لكيفية تسوية احلقوق

تعمل ، لو من القيود واحلواجز التجاريةخيإطار  ضمن، ولية إقليميةوهي جتمعات د: التكتالت االقتصادية-0-0
ويف نفس الوقت تعمل على استحداث منـط جديد من القيود ، تعزيز التجارة داخل تلك املنطقة هـذه التكتالت على

 1 .األعضاء التجارية جتاه الدول األخرى غري

مركباته األساسية الدويل و  ة املتعلقة بالنظام التجاريهم اجلوانب النظريإىل أن تطرقنا يف هذا املبحث بعد أ 
ولية اهليئات الدو  املؤسساتهم إىل أوالسياسات التجارية سنحاول يف املبحث املوايل التطرق األساليب  إىل باإلضافة

  .جتاه النظام التجاري الدويلاليت تتحكم يف صنع القرار و 

 جاري الدولي العناصر األساسية للنظام الت: المبحث الثاني

رئيسية سامهت بشكل كبري يف تطوره  بعدة مراحل الدويل قبل ظهوره بالشكل احلايل مر النظام التجاري
بداية بظهور فكرة التعاون التجاري بني ، اليت كانت تفرضها كل مرحلةاالقتصادية  املتغرياتوتطور قواعده حسب 

، نشاء املنظمة العاملية للتجارةإإىل  مث، ة الغات وجوالهتا املتعددةتفاقيإظهور إىل  الدول من خالل االتفاقيات الثنائية
 :كل من إىلسنتطرق يف هذا املبحث لذلك 

 ؛"GATT"االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة اجلات-

 ؛"UNCTAD"مؤمتر األمم املتحدة للتجارة التنموية -

 ".WTO"منظمة التجارة العاملية -
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 :GATT والتجارة الجاتمة للتعريفات االعاالتفاقية : ولالمطلب األ

 حبيث عملت على، وىل يف تشكيل النظام التجاري الدويلللتعريفة اجلمركية اللبنة األ تعترب االتفاقية العامة
  .واليت مبوجب هذه االتفاقية تتمتع فيما بينها مبجموعة من االمتيازات ةل املتعاقدتعزيز التقارب بني جمموعة الدو 

 : GATTيف االتفاقية العامة للتعريفات والتجارةتعر  :والأ

، املراقب األساسي للتدفقات السلعية بني الدولو  املنظم GAATتعترب االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 
  من املفاوضات كان أمهها دورةعقد العديد ومت ، ئيسي حترير التجارة الدولية من القيود التعريفيةر باإلضافة إىل عملها ال

 1.ودورة طوكيو، 0292 عام كندي

 : GATTنشأة االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة :ثانيا

باالتفاقية يف حيث بدأ العمل ، هذه االتفاقية كحل مؤقت حلني إنشاء منظمة التجارة الدولية تنشأأ 
الدول املوقعة اليت يطلق تفاق بني إ جمردمل تكن منظمة دولية بل   GATTبالذكر أن اتفاقية واجلدير  0222جانفي 

عليها األطراف املتعاقدة ويقوم هذا االتفاق على مراعاة عدد من القواعد والضوابط يف العالقات املتبادلة بني هذه 
وهو بشكل خاص آلية للتفاوض واملساواة فيما بني الدول األعضاء لتوفري مزايا متقابلة فيما بينها مع ، األطراف

وبذلك مل تتناول ، على جتارة السلع الصناعية GATTقتصرت إكذلك فقد ،  اخلاصة باالتفاقيةحرتام القواعد العامة إ
  2.مجيع املعامالت الدولية

وبلغ ، دولة 00من قبل ممثلي  GATTمؤمتر جنيف التوقيع على االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة شهد 
وكانت املفاوضات جارية من أجل ، مؤمتر مراكش نتهاء جولة أورجواي يفإدولة عند  002عدد الدول األطراف 

نتيجة ملا مت التوصل إليه من حزمة من التخفيضات  GATTوقد جاءت تسمية  ITOتأسيس منظمة التجارة الدولية 
 ITO.3على التعريفات اجلمركية ومن قواعد للمنظمة املقرتحة أي 

 :GATT ارةالتفاقية العامة للتعريفات والتجلالمبادئ األساسية  :ثالثا

 4:على األسس أو املبادئ اآلتية GATTلقد ركزت اتفاقية 
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، وىل بالرعايةألوىل على مبدأ معاملة الدولة األيف مادهتا ا GATTتنص اتفاقية  :مبدأ الدولة األولى بالرعاية -0
ها إحدى الدول أي أن أي مزايا متنح، ويقوم هذا املبدأ على ضرورة عدم التمييز يف العامالت التجارية الدولية

فإذا قامت إحدى ، طراف املتعاقدة مع االتفاقيةاأل متنحا تلقائيا وبدون شروط لكلدولة أخرى جيب أن األطراف إىل 
من دولة أخرى فإن هذا التخفيضات تسري تلقائيا الدول مبنح ختفيضات مجركية معينة على وارداهتا من إحدى السلع 

 ؛كودون أن تطلب هذه الدول بذل، راف يف االتفاقيةعلى واردات هذه السلعة من بقية األط

تلتزم األطراف املتعاقدة وفقا لنص املادة الثالثة بعدم التمييز بني املنتجات املستوردة : مبدأ المعاملة الوطنية -0
املبدأ املهم ويكمل هذا ذلك بعدم منحى املنتجات احمللية أي ميزة تفضيلية دون املنتجات املستوردة و  واملنتجات احمللية

منتجات الشركاء  على املساواة يف املعاملة الضريبية واجلمركية جلميع هذا املبدأحيث يعل  مبدأ الدولة األوىل بالرعاية
 ؛فس املعاملة اليت تعامل هبا املنتجات املماثلة ذات املنشأ الوطيننتعامل  عند أن السلعة املستوردةأي ، التجاريني

همة لنجاح أي نظام جتاري متعدد األطراف حيث حيقق امل  هذا املبدأ أحد املتطلباتيعترب: مبدأ الشفافية -0
كما أن أي تعديل يف كية  ر تقرار والقابلية للتنبؤ بااللتزامات احملدد يف جدول التخفيضات اجلمسللنظام قدر كبري من اال

 ؛يف االتفاقيةتعاقدة هذه اجلداول ينبغي أن تتم ملوافقة عليه من قبل أغلبية ثلثي األطراف امل

خاصة بعد أن اتفقت األطراف  0299مت إدخال هذا املبدأ يف عام  :مبدأ المعاملة التفضيلية للدول النامية -0
ألحكام االتفاقية وأصبح حيث أمكن إضافة اجلزء الرابع  لة كنديجو إطار  يف GAATعلى تعديل أحكام املتعاقدة 

 .0299جوان  02ساري املفعول يف 

 :UNCTAD مؤتمر األمم المتحدة للتجارة التنموية: ب الثانيالمطل

مكانية مناقشة القرارات والسياسات جتاه قضايا التجارة للدول إ يتيح مؤمتر األمم املتحدة للتجارة التنموية 
  .العاملية وصياغة السياسات التجارية

 UNCTAD: تعريف مؤتمر األمم المتحدة للتجارة التنموية :والأ

جتاه قضايا إسنوات ومن خالله تقيم الدول األعضاء السياسات  ربعلى هيئة لصنع القرار ويعقد كل أهو أع 
واملؤمتر هو هيئة فرعية تابعة للجمعية  .وصياغة السياسات العامليةالتجارة والتنمية ومناقشة خيارات السياسة العامة 

حالة االقتصاد العاملي  بشأنل بناء توافق يف اآلراء العامة لألمم املتحدة وله وظيفة سياسية هامة حيث يتيح للدو 
  1.يف معاجلة مشاكل التنمية االقتصاديةيف حتديد دور األمم املتحدة  رئيسيا   وسياسات التنمية ويلعب املؤمتر دورا  
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 UNCTAD: ةنشأة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة التنموي: ثانيا

وذلك ألن هذه ، من وجهة نظر الدول الناميةايا التجارة جهاز يهتم بقض كانت الدعوة مستمرة إلجياد 
 توقد تبلور  .يدافع عن مصاحلهم بالدرجة األوىلهي نادي األغنياء  GATTبأن اتفاقية الدول شعرت منذ البداية 

،  0292يف عام  (UNCTAD) واملعروف باسم األونكتاد وة يف إنشاء مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميةعذه الده
وقد كان إنشاء هذا اجلهاز مثار جذب وإرخاء ، كجهاز يضم الدول األعضاء يف األمم املتحدة ويتبع اجلمعية العامة

فعلى حني كانت الدول النامية ترى أن أسلوب ، من ناحية والدول الصناعية من ناحية أخرىبني الدول النامية 
وبعد  .كانت تدافع عن األوضاع القائمةدول الصناعية  فإن ال، التجارة مل يراع احتياجات التنميةمعاجلة قضايا 

ونتيجة جلو املنافسة ، خاصة الدول االفريقية ودول أمريكا الالتينية من ناحية أخرى حموالت متعددة من الدول النامية
وكان ، 0292وافقت الدول الصناعية على مؤمتر التجارة والتنمية يف عام ، الذي خلفته احلرب الباردة من ناحية أخرى

وقد  .الذي دعا إىل إنشاء هذا املؤمترللدول النامية انتهى بإعالن القاهرة  0290اجتماع يف القاهرة يف عام  سبقهقد 
دورا مهما يف بلورة أفكار ، بادل يف غري مصلحة الدول الناميةلعب راوول بربيش صاحب نظرية تدهور معدالت الت

سكرتارية األونكتاد على طرح العديد من وقد ساعدت . عام هلذا اجلهازهذا املؤمتر وأصبح فيما بعد أول سكرتري 
وتقدمي املساعدات ، الوعي بأمهية القضايافضال عما قامت به من دور يف زيادة  القضايا من وجهة نظر الدول النامية

 1.وخاصة يف جولة أورجواي، GATTالفنية للدول النامية وحتسني قدرهتا التفاوضية يف جوالت 

 UNCTAD: مهام ووظائف مؤتمر األمم المتحدة للتجارة التنموية: لثاثا

عضو ومركزه الرئيسي يف جنيف وجيتمع بصورة دورية   020، 0220عضاء األنكتاد يف هناية عام بلغ عدد أ   
هام ع سنوات لصياغة اخلطوط اإلرشادية العامة وحتديد أولويات العمل خالل الفرتة املقبلة وقد حتددت املكل أرب

 2:والوظائف هلذا املؤمتر يف ما يلي

وتوسيع ، ضرورة اإلسراع بالنمو االقتصادي يف الدول النامية تشجيع التجارة الدولية مع تتبين وجهة نظر رامية إىل-0
بعضها البعض من وبني الدول النامية ، نطاق التجارة الدولية بني الدول ذات املراحل التنموية املختلفة من ناحية

ويراعي يف هذه الوظائف اليت تؤديها ، وين الدول ذات األنظمة االقتصادية املختلفة من ناحية ثالثة، ثانية ناحية
 ؛املنظمات األخرى التابعة إىل األمم املتحدة

ات الصلة بقضايا التجارة مشاكل التنمية االقتصادية ذ، صياغة املبادئ والسياسات املتعلقة بالتجارة الدولية-0
 الدولية؛
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مع األخذ يف احلسبان ، واختاذ اخلطوات املناسبة لتحقيق اهلدفاقرتاح بوضع املبادئ والسياسات موضع التنفيذ -0
 ؛الفروق بني الدول يف مراحل التنمية ويف النظم االقتصادية املطبقة

االت مراجعة وتسهيل عملية تنسيق األنشطة املختلفة مع املؤسسات األخرى يف األمم املتحدة وذلك يف جم-2
ذات الصلة ويف هذا الصدد يتم التشاور والتنسيق مع اجلمعية العامة ومشاكل التنمية االقتصادية التجارة الدولية 

 ؛واجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة

لقانونية اختاذ ما يلزم للتعاون مع الكيانات األخرى املناظرة يف األمم املتحدة من أجل املفاوضات وتبين الوسائل ا-2
 ؛يف األنشطة زدواجاجمال التجارة ومبا ال يؤدي إىل  متعددة األطراف يف

بالتجارة توفري كيان أو مركز دويل لتحقيق التجانس يف السياسات االقتصادية احلكومية واإلقليمية املتعلقة -9
 ؛ومبا يتفق مع ميثاق األمم املتحدة، ومشاكل التنمية ذات الصلة

وميارس مؤمتر االنكتاد مهامه من خالل جملس وعات األخرى اليت تقع يف جمال اختصاصه التعامل مع املوض-2
يف ذلك التجارة والتنمية وهذا اجمللس عبارة عن كيان دائم للمؤمتر وعضويته مفتوحة إىل مجيع األعضاء الراغبني 

تصل عدد مرت اجتماعه إىل ثالث  املؤمتر كما قد وجيتمع بصورة دورية يف ونيف مرة كل علم ملراجعة أعمال سكرترية
ويتبىن اجمللس مراجعة توصيات مرات يف جلسات طارئة للنظر يف القضايا غري العادية واملسائل االدارية واملؤسسية 

 :ويساعده يف ذلك ثالث جلان هي .املؤمتر والعمل على تنفيذها

 جلنة التجارة والسلع واخلدمات؛ -أ

 القضايا التمويلية ذات الصلة؛و  جلنة االستثمار والتكنولوجيا-ب

 .جلنة تسهيل وتنمية املشروعات واألنشطة-ج

 :WTO التجارة العالميةمنظمة : المطلب الثالث

االقتصادي العاملي اجلديد إىل جانب كل من صندوق الثالث للنظام  الضلعتعترب املنظمة العاملية للتجارة  
 .والبنك العاملي للنشاء والتعمري، النقد الدويل

 :WTOمنظمة التجارة العالمية تعريف  :أوال

اليت تساهم يف إرساء قواعد ومبادئ تؤدي إىل ، املنظمات الدوليةمنظمة التجارة العاملية هي واحدة من أهم  
عن طريق توحيد ، وتساهم أيضا بشكل فعال يف حل املشكالت اليت تواجه االقتصاد العاملي، حترير التجارة العاملية

وأتاح ، طى قيام هذه املنظمة دفعا قويا لقواعد التجارة العامليةفقد أع، جارية بني األعضاء يف املنظمةالسياسات الت
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ويهيئ ، الفرصة إلقامة وضع مؤسسي ألعضاء املنظمة يتيح هلم اإلشراف على ممارسة نظام جتاري متعدد األطراف
 1.القوانني يف جمال إدارة العالقات التجارية حمفال للمفاوضات التجارية بني األعضاء لتوسيع اإلطار القائم عل

 :WTOمنظمة التجارة العالمية  نشأة :ثانيا

بعد  للمفاوضني املعنيني بالتجارة يف فرتة ما، حلما عزيزا نأى عن التحققكان إنشاء منظمة للتجارة العاملية 
ستمرت إومع ذلك  .ITOية بديال ملنظمة التجارة الدول GATTعتربت إوقد . وعلى مدى مخسني عاما، احلرب

من النجاح أكثر مما نالته منظمة التجارة  ىولكن هذا االقرتاح مل يلق .األطرافتعددة منظمة ماحملاوالت لتشكيل 
ومل يأيت هذا  0290 سنةفقد طرح يف األمم املتحدة  برعايةأما االقرتاح بإنشاء منظمة دولية للتجارة  .ITOالدولية 

من املفاوضات التجارية املتعددة كن حني متت اتفاقية مراكش وكانت خامتة جلولة األورجواي ول. االقرتاح بأي نتيجة
ظهور منظمة  كان .ولدت منظمة التجارة املتعددة األطراف اليت طاملا سعوا إليها طويال، 0220 سنةيف ، األطراف

ستجابة إوذلك ، بلدا   002ويتها وضمت يف عض، 0222 جانفي 20 يفمن الناحية القانونية  WTOة العاملية التجار 
وكان أيضا نتيجة عمليات تفاوضية معقدة أدت إىل الصفقة . لتغريات أساسية يف نظام التجارة الدولية يف الثمانينات

منظمة ولوال العمليات اليت أدت إىل تسوية ومقايضات حصيفة فرمبا انتهت . حسب وصف سيلفيا اوسرتي، الكربى
  ITO.2التجارة الدولية  منظمةىل املصري ذاته الذي انتهت إليه إ WTOالتجارة العاملية 

 :WTO مبادئ منظمة التجارة العالمية :ثالثا

 :تقوم منظمة التجارة العاملية على عدد من املبادئ أمهها

 أو منح رعاية خاصة، وينطوي هذا املبدأ على عدم التميز بني الدول األعضاء يف املنظمة :مبدأ عدم التمييز -0
يف ظروف املنافسة  GATTوحبيث تتساوى كل الدول األعضاء يف . إلحدى الدول على حساب الدول األخرى

 ؛باقي الدول األعضاء بدون مطالب منهمفأي ميزة جتارية مينحها بلد لبلد آخر يستفيد منها ، باألسواق الدولية

أي تكون التعريفة ية وليس على القيود الكمية يقصد هبذا املبدأ االعتماد على التعريفة اجلمرك :مبدأ الشفافية -0
ينبغي على الدول اليت يتحتم عليها محاية  بذلكو ، قتضت الضرورة تقييم التجارة الدوليةإحمددة على الكيف إذا 

أو عالج العجز يف ميزان املدفوعات أن تلجأ لسياسة األسعار والتعريفية اجلمركية مع االبتعاد عن ، الصناعة احمللية
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ر ميكن بسهولة حتديد حجم احلماية ويرجع ذلك إىل أنه يف ظل قيود األسعا. حصص االسترياد: يود الكمية مثلالق
 ؛أو الدعم املمنوح للمنتج احمللي

اه اعتبار منظمة التجارة العاملية هي اإلطار التفاوضي املناسب لتنفيذ وهذا املبدأ معن :مبدأ المفاوضات التجارية -0
 ؛املنازعات األحكام أو تسوية

وذلك ، أي منح الدول النامية عالقات جتاري تفضيلية مع الدول املتقدمة :التفضيلية مبدأ المعاملة التجارية -0
 ؛هبدف دعم خطط الدول النامية يف التنمية االقتصادية وزيادة حصيلتها من العمالت األجنبية

أو  من القيود عضاء باالتفاقية بتحرير التجارة الدوليةيقضي هذا املبدأ بضرورة قيام الدول األ :مبدأ التبادلية -0
مبعىن أن كل ختفيف يف احلواجز ، مفاوضات متعددة األطراف تقوم على أساس التبادليةإطار  ولكن يف، ختفيضها

وائد ة من اجلانب اآلخر حىت تتعادل الفمال بد وأن يقابلها ختفيف معادا يف القي، كية لدولة مااجلمركية أو غري اجلمر 
وال جيوز بعده إجراء ، ويصبح ملزما لكل الدول، وما تصل إليه املفاوضات يف هذا الصدداليت حتصل عليها كل دولة 

 1 .إال مبفوضات جديدة أي تعديل جديد

نظام التجاري الدويل واليت شكلت هم العناصر الرئيسة للح نظريا أضبعد أن حاولنا يف هذا املبحث أن نو 
يف  التارخييةهم التحوالت سنتطرق يف البحث املوايل ألو املهام النشأة أو اهليكلة أمن حيث  واءسهم مراحل تطوره أ

  .النظام التجاري الدويل

 التحول في النظام التجاري الدولي: لثاالمبحث الث
جلمركية يعين التحول من سياسة محاية التجارة الدولية إىل سياسة حرية التجارة الدولية أي التحول من القيود ا

وترجع جذور هذا التحول إىل الوضع الذي ساد بعد احلرب العاملية الثانية ، وغري اجلمركية إىل نظام احلرية التجارية
وكان هناك نوع من التصعيد ، حيث كانت السياسة احلمائية هي العنصر احلاكم يف إدارة العالقات االقتصادية آنذاك

 .حنو املزيد من احلماية ووضع القيود

يقوم التحول يف النظام التجاري الدويل وخاصة بعد جولة أوروجواي وإنشاء منظمة التجارة العاملية على الدعائم و 
 :والتحوالت والتغريات التالية

  التعريفية والقيود الحواجز وتخفيض الجمركية للرسوم التدريجي التخفيض: المطلب األول

ونشري يف هذا اجملال إىل أن متوسط التعريفات اجلمركية ، التعريفيةيطلق عليه حترير التجارة الدولية من القيود  
بعد ، بعد انتهاء جولة طوكيو 0220عام  %02 وصل إىل اقل من، يف الدول الصناعية املتقدمة يف السلع الصناعية

 فيما لتجاريةا العالقات به يعتد قيدا تعد مل ومعىن ذلك أن الرسوم اجلمركية، 0222 سنة %22 أن كان هذا املتوسط
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  عن يزيد ما متثل التحرير من حظ أكرب طاهلا واليت الدول تلك بني الدولية التجارة أن كما،  الصناعية الدول بني
 السلع يف سواء التخفيضات من املزيد حتمل أوروجواي جولة أن معلوم هو وكما .العاملية التجارة جمموع من %70
 السنوات فإن وبذلك، النامية والدول املتقدمة الصناعية الدول كل على وتسري، غريها أو الصناعية أو الزراعية
 التجارة على وقيدا عائقا وليس الدويل التجاري التبادل لتشجيع فعالة أداة اجلمركية الرسوم من ستجعل القادمة
 1 .الدولية

واألكثر من  بل، ت املاضيةوبالتايل فإن السياسة التجارية الدولية التحررية تستخدم بطريقة ختتلف عن الفرتا 
حيث أن ، اإلغراق ا أداة تعريفية حملاربة سياسةهنذلك انه أصبح استخدام الرسوم اجلمركية املرتفعة يتم على أساس أ

دول أخرى وذلك بفرض رسوم  اتفاقية اجلات تنص على أحقية كل دولة يف الرد على أي حماولة إغراق ألسواقها من
والتحقق من ذلك من خالل أجهزة املنظمة  بعد الرجوع إىل منظمة التجارة العامليةوذلك ، إضافية ضد اإلغراق

ويسري نفس الوضع إذا اعتقدت إحدى الدول أن هناك دعما غري مشروع ألحد السلع من . املختصة يف ذلك
نظمة للدعم بعد عرض املوضوع على جهاز فض املنازعات يف م فإن لألوىل أن تفرض رسوما مضادة إحدى الدول

، التحول اجلديد يف النظام التجاري الدويلإطار  موجودا من قبل إمنا جاء يف وهذا الوضع مل يكن التجارية العاملية
األهداف منها حتقيق التقدم يف حترير التجارة السلعية وفتح األسواق أمامها من خالل  الذي ينطوي على العديد من

القيود غري التعريفية خصوصا فيما يتعلق بالتجارة يف السلع الزراعية  اجلمركية وإزالة أو ختفيض ختفيض التعريفات
 باإلضافة إىل مد عمليات حترير التجارة الدولية حنو، واملالبس اجلاهزة فضال عن السلع الصناعية األخرى واملنسوجات

. األجنبية باالستثمارات جماالت جديدة وخصوصا جتارة اخلدمات وحقوق امللكية الفكرية والقضايا التجارية املرتبطة
التحايل وااللتفاف  مما يؤدي إىل إزالة اللبس يف بعض األمور ومينع تاوإجراءوكذلك أحكام مبادئ اجلات وقواعدها 

ومن مث ، حترير التجارة الدولية بل ويكفل آليات فعالة أكثر قوة لفض املنازعات وتقوية الدور املؤسس لنظام، حوهلا
 2.املزيد من التحرير والنموتوفري مناخ يكفل هلا 

 المباشرة الكمية القيود إزالة: المطلب الثاني
الكمية  حيث يؤدي نظام حرية التجارة الدولية إىل إلغاء نظم احلصص وخطر االسترياد وغريها من القيود 

أما القيود ، التجارية وبالتايل تصبح الرسوم اجلمركية أي القيود التعريفية فقط هي األداة املتاحة للسياسة، املباشرة
 .الكمية املباشرة فالكل يسعى إىل إزالتها خالل املرحلة القادمة
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عدم استخدام  على، أنه مت االتفاق يف جولة أوروجواي ومع قيام منظمة التجارة العاملية إىلوجتدر اإلشارة  
من القيود على التجارة  نوع جديد وهذه اإلجراءات هي، بعد مهلة حمددة" اإلجراءات الرمادية"احلمائية اجلديدة أو 

 1 :الدولية وهي ثالثة أنواع
يف ( ابتدعتها وهي اليت)هو التقييد االختياري للصادرات وذلك بدخول الواليات املتحدة األمريكية  :النوع األول

، ن الوحداتحمدود م ا يف السوق األمريكية عن حجمهاتفاق مع اليابان على أن تلتزم هذه األخرية باال تزيد صادرا
وسارت على نفس ، وقد طبق هذا النوع بصفة خاصة على صادرات اليابان من السيارات واألجهزة اإللكرتونية

 ؛الطريقة بعض دول السوق األوروبية وبالد شرق آسيا
األمريكية  مبعىن أن تتوسع اليابان يف الواردات من الواليات املتحدة، هو التوسع االختياري يف الواردات :النوع الثاني

 ؛والالسلكية وبعض السلع الصناعية مثل وسائل االتصاالت السلكية، من سلع معينة مثل الذرة واللحوم
وبالد شرق  ويتمثل فيما يسمى برتتيبات التسويق املنظم وقد طبقت هذه الطريقة على صادرات اليابان :النوع الثالث

الوقوف أمام املنافسة  ك حيث ال تقوى الصناعة األمريكية علىوذل، آسيا من السلع اليت ال ختضع للتقييد االختياري
ومن مث تلجأ إىل فرض القيود على الواردات استنادا إىل ما يسمى الشرط الوقائي يف اتفاقية اجلات اليت  ، األجنبية

على ضرر  ضخمة مفاجئة تنطوي كانت جتيز للبلدان األعضاء تقييد املنافسة األجنبية عندما تزيد الواردات زيادة
 .يد يضر بالصناعة الوطنيةهتد جسيم أو

الذي وضع من  وقد توسعت الواليات املتحدة األمريكية يف التمسك بالشرط الوقائي يف حاالت تتعارض مع اهلدف
  .أجله فاتفق أخريا على التخلص من تلك القيود على التجارة الدولية

أحكام  ال تتعارض صراحة مع اهنوتسمى كذلك أل، فاإلجراءات الرمادية هي قيود على التجارة الدولية 
ففي ، احلالتني فال هي بالصحيحة وال هي بالباطلة وإمنا تعد حالة وسط بني، ويف الوقت نفسه ال تتفق معها اجلات

د بني الطرفني على التقيي حالة التقييد االختياري للصادرات والتوسع االختياري للواردات فمن املفرتض أنه مت االتفاق
تقييد للتجارة الدولية بطريقة تشبه  ولكنها يف الوقت نفسه تنطوي على، وهذا يرفع عنها صفة البطالن. أو التوسع

فهو يف ، أيضا على التمسك بالشرط الوقائي ويصدق ذلك، متاما القيود غري التعريفية وهذا يرفع عنها صفة الصحة
وقد انتهت جولة . جوهره تقييد غري مشروع للمنافسة يفولكنه  GATTا اتفاقية هبظاهره استخدام لرخصة تسمح 

 .احلمائية اجلديدة يف غضون مهلة حمددة اء اإلجراءات الرمادية أوهنأوروجواي إىل ضرورة إ
وبإنشاء  0222 سنةأهم ما مييز التحول يف النظام التجاري الدويل حنو نظام احلرية التجارية أنه مع بداية  

أيضا السلع الزراعية  بل مشل، ة قد مشل حترير التجارة الدولية ليس فقط يف جمال السلع الصناعيةمنظمة التجارية العاملي
اليت تعترب نقطة حتول يف  هذا باإلضافة إىل جتارة اخلدمات. والسلع الصناعية األخرى مثل املنسوجات واملالبس

وتشمل جتارة اخلدمات على  رير التدرجييويطبق حترير جتارة اخلدمات مبدأ التح، العالقات االقتصادية الدولية

                                                             
 .20ص، نفس املرجع 1



 ــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار النظري لنظام التجاري الدولي وتطوراتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19 

واملقاوالت والسياحة واالتصاالت السلكية  اخلدمات املصرفية والتأمني وسوق املال والنقل الربي والبحري واجلوي
 1.واخلدمات املهنية والالسلكية واخلدمات املهنية مثل مكاتب االستشارات الفنية

واحلماية  مشل التحول يف النظام التجاري الدويل التحرير والتنظيمفقد ، وباإلضافة إىل حترير جتارة اخلدمات 
 .التجارة الدولية وكذلك حترير قوانني االستثمار من القيود ذات األثر على، للملكية األدبية والفنية والصناعية

تجارة منظمة ال إنشاءو  0222وبالتايل كان التحول حنو نظام حرية التجارة الدولية بعد جولة أوروجواي  
حتقق يف جولة أوروجواي  حيث ميكن القول إن ما، أكثر مشوال بكثري من األوضاع قبل هذا التاريخ 0222العاملية يف 

وبالتايل فإن هذا التحول الكبري ، 0222 قبل ذلك يف السبع جوالت اخلاصة باجلات منذ عام يفوق بكثري ما حتقق
والذي من املتوقع أن حيدث تغريا كبريا وزيادة هائلة يف  م احلرية التجاريةيؤكد حتول النظام التجاري الدويل فعال إىل نظا

هو عدم التمييز ، الدعائم اهلامة للتحول يف النظام التجاري الدويل ومن. التجارة الدولية والنشاط االقتصادي العاملي
ية ومعناه أن أية ميزة جتارية متنحها دولة إعماال ملبدأ الدولة األوىل بالرعا بني البالد املختلفة يف املعامالت التجارية

بل يضاف إىل ذلك مبدأ حتديد قواعد ، كل البالد املتاجرة دون املطالبة بذلك أخرى البد أن تنسحب تلقائيا إىل
كل أنواع السلوك اجلائر ومن ذلك حترمي أن تقوم دولة بعمليات إغراق لسوق دولة  السلوك يف املعامالت لتحرمي

كذلك ،  سلعة معينة يف أسواق التصدير بسعر أقل من السعر الذي تباع به يف سوقها الداخلية بيع أخرى عن طريق
 2.دعم للمنتجني لسلعة معينة بقصد متكينهم من تصديرها بسعر منخفض حترمي إعطاء

 أقطاب النظام التجاري العالمي :المطلب الثالث
مناطق للتجارة  وإنشاءتكوين الكتل االقتصادية  حنواية السبعينيات اجتاها شهد االقتصاد العاملي منذ بد 

سوق حرة للتجارة  وإنشاء 0220 مع اإلعالن عن انشاء السوق األوروبية املشرتكة سنة االجتاهوقد تسارع هذا ، احلرة
وبذلك أصبحت الكتل التجارية ، مت الواليات املتحدة االمريكية وكندا واملكسيكض 0222الشمالية سنة  بأمريكا

األقطاب  ألهموتبني االحصائيات ان حصة التجارة اخلارجية ، قليمية تتقلد دور احملرك لتنمية التجارة الدوليةاإل
حيث اصبح االجتاه اإلقليمي املتزايد يف التجارة ، %29بلغت  0222التجارية اإلقليمية يف قيمة التجارة العاملية لعام 

 بسبب اهنيار دعائم اتفاقية بروتن وودز ، النظام التجاري الدويلالدولية يشكل وسيلة تصدي لالزمة اليت يعيشها 

أظهرت التحاليل اإلحصائية للهيئات الوطنية والدولية الطبيعية غري املتجانسة والقطبية اليت ميزت االقتصاد  
ة وعلى صعيد هذه القطبية جليا على مجيع املستويات للمبادالت الدولي وتظهر، الدويل خالل السبعينات والثمانينات

   يف االنتاج الدويلالنمو  يفوقالسبعينات وبداية الثمانينات منوا يف التجارة الدولية عرفت أواخر ، التدفقات التجارية
، املتبادلة لألقطاب الرئيسية وبعض دول احمليط بالتمركز يف مناطق جغرافية معينة بعيةبالت ةكما متيزت هذه التجار 

 .ئتكافباالدول املتقدمة والدول النامية ية بني الالدولواتسم تطور التجارة 
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حبيث انتقلت حصتها يف التجارة الدولية من ، ناميةعرفت فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية هتميش الدول ال  
فإنه ابتداء من السبعينات بسبب ارتفاع أسعار البرتول يف سنوات ، 0222سنة  02.2إىل  0220سنة  02.2%

  %02عادت حصة الدول النامية يف التجارة الدولية إىل ارتفاع حيث بلغت ، 0222/0222 –0220/0222
بعد الصدمة البرتولية بدأ هتميش الدول النامية من جديد وخاصة  0222لكن منذ ، منها ترجع لألوبك %02.2و

 .0229املعاكسة لسنة 
ولكن من ، لتجارة الدوليةومن هنا يالحظ هذا التهميش ليس فقط من جانب نصيب هذه الدول يف ا

، نوباملوجودة بني الشمال واجل (تبعية سيطرة)احتفظ بالعالقة  هذا النظام الذي، مكانتها يف التقسيم الدويل اجلديد
املركبة أو وختصيصها يف الصناعات ، وذلك من خالل حرماهنا من االستفادة من مزايا الصناعات ذات الثقافة العالية

، التقنيات اليت استفادت مزاياها بالدول املتقدمة أي أصبحت إنتاجياهتا اجلديدة تساوي الصفرالصناعات املرتبطة ب
يف املناطق الثالثة الكربى تبني لنا  0222بني استرياد وتصدير املواد األولية واملواد املصنعة لسنة  رنة البسيطةاملقابو 

 .تدهور مكانة الدول النامية يف التجارة الدولية

ومن ، ه املعامل يف منافسة الدول املتقدمة للدول النامية يف إنتاج وتصدير املواد األولية من جهةوتتجلى هذ
وتصنيع بعض الدول مثل اليت أصبح يطلق عليها اسم ، االهتمام املتزايد للدول النامية بالتنمية الصناعةيف  جهة أخرى
صيب الدول النامية من الصادرات الصناعة الذي ه الدول يف ارتفاع نوسامهت هذ، NPI، نعة اجلديدةالدول املص
 .0229سنة  %02إىل  0222من جمموع الصادرات سنة  %02انتقل من 

اساس امليزة النسبية للصناعات على  مبينوهكذا تظهر معامل جديدة لتقسيم للعمل بني الشمال واجلنوب 
 . جود بالدول املتقدمةالتكنولوجية العالية وذات االستعمال املكثف لراس املال املو   ذات

التقسيم الدويل اجلديد للعمل الذي احتفظ جبوهره إطار  عادة هيكلة النظام التجاري التقليدي يدخل يفإن إ 
 بإدماج وذلك، مستوي االنتاج والتوزيععلى  دخل بعض التغرياتألكن ، التبعية -عالقة اهليمنة على  القدمي القائم

االسرتاتيجية  بعض املناطقإىل  وذلك بتحويل بعض التخصصات الصناعية، رأمسايلالبعض الدول النامية يف النظام 
العاملة  دبسبب وجود اليوسياسيا يف آسيا وأمريكا الالتينية للحفاظ على املزايا النسبية هلذه الصناعات اقتصاديا 

 .واملواد األولية بأمثان معقولة يف هذه املناطق

تقدمة تبقى قائمة يف تسويق منتوجاهتا الصناعية واسترياد اآلالت الصناعية هذه البلدان للدول امللكن تبعية 
يف  0222لدول آسيا اجلنوبية وجنوب شرق آسيا لسنة ( مليار دوالر 00)التجاري السالب  والرصيد، املنتجة

 1 .تدفقاهتا التجارية يشهد على هذه التبعية
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فتبني مجيع اإلحصائيات والدراسات يف عقد الثمانينات ، أما القطبية التجارية واالستثمارية يف الثمانينات 
يتضح ، ك وزيادة التبادالت التجارية بني هذه األقطابوذل، مسالية على التجارة الدوليةئيسية الرأاستحواذ األقطاب الر 

 :من ما يلي
 تواضع مكانة الدول االشرتاكية؛-
 العامة؛املبادالت  2/0اخنفاض حصة الدول النامية رغم حتقيقها -
 .0229من التبادالت التجارية لسنة % 22الدول الرأمسالية يف التجارة الدولية بتحقيقها  توسيع مكانة-
أما املبادالت بني هذه . هذه املبادالت متت بني دول هذه اجملموعة 2/0متركز املبادالت بني الدول الرأمسالية حبيث -

 .2/0األخرية والدول النامية فلم يتعد 
يف االقتصادي الدويل إدماج اقتصاديات الدول النامية التكامل بني الدول الرأمسالية و  لى ديناميكيةعيدل   

الرأمسالية املهيمنة قطاب الثالثة لألهذا االجتاه  يفوتفكيكها قاريا وجهويا من خالل االسرتاتيجيات املختلفة ، الرأمسايل
اق اخلارجية واالستثمارات أداة حتليلية فعالية لفهم أعمق للقطبية األسو أما اليابان فتعتمد على غزو ، على االحتكارية

 .الثالثية
ئيات اخلاصة بالتجارة الدولية الواردة يف منشورات مؤمتر وعلى مستوى التجارة اخلارجية انطالقا من اإلحصا

على حصة  يةهيمنة الدول الرأمسالتظهر جليا ، 0229/0222لسنة  CNUCEDتحدة للتجارة والتنمية األمم امل
من الصادرات العاملية % 92.0بلغ نصيب هذه الدول  0222/0222ففي سنة . األسد من هذه التدفقات التجارية

من  %02.2و من الصادرات %00.2 بـاجملموعة األوربية وتأيت يف مقدمة الرتتيب  من الواردات العاملية %92.0و
واملرتبة الثالثة حتتلها ، من الواردات %09.2من الصادرات و %02.2بالواليات املتحدة األمريكية بـ  وعةات متبالوارد

أما نصيب الدول النامية بدون األول فنصيبها كان نفس السنة ، من الواردات %9من الصادرات و %2.0اليابان بـ 
 .من الواردات %02.0من الصادرات و 02.2%

من قيمة التجارة الدولية لسنة % 00.0أن  FMIبينت إحصائيات صندوق النقد الدويل  0222سنة خالل 
وعلى مستوى  .واليابانوهي الواليات املتحدة األمريكية وأملانيا االحتادية ، عادت لثالثة دول فقط 0229

على التوجه املبنية  االسرتاتيجيات اجلديدة يبني هيكل االستثمارات اخلارجية لألقطاب الرئيسية الثالثة، االستثمارات
واجلدول ، وبينها وبني باقي العامل من جهة ثانية، أيضا التدفقات املالية بني هذه البلدان من جهةكما يوضح ،  للخارج
 1.صورة على هذه التدفقاتيعطينا 

 
 
 

                                                             

.022ص، مرجع سابق ذكره، مجيل حممد خالد  
1
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 0130االستثمارات الصافية في القطاع لسنة  (:01)جدول رقم 
 (الوحدة مليار دوالر)

الواليات  أوروبا الغربية باناالي باقي العالم المجموع
 متحدة وكنداال

 الدول المستثمرة

 الدول المستضيفة - - - - -

75 - 6 46 23 
الواليات المتحدة 

 وكندا
 أوروبا الغربية 46 45 3 6 100

 اليابان 4 1 - - 5
 باقي العالم 25 32 13 10 80

 المجموع 98 124 22 16 260
 .000ص، مرجع سابق ذكره، جميل محمد خالد :المصدر
 :الل اجلدولالحظ من خنحيث 

من هذه االستثمارات وهذا يعين أن  %22واليابان على  لغربيةالسيطرة لألقطاب الرئيسية الثالثة أمريكا وأوروبا ا :أوال
 .من االستثمارات العاملية %9باقي العامل مل حيقق إال 

ققة بني هذه األقطاب وباقي أما االستثمارات احمل، رئيسية الثالثةحتقيق أغلبية االستثمارات داخل األقطاب ال :ثانيا
 .جمموع االستثمارات الدولية فقط 2/0مثلث العامل 

هلذه األقطاب الدرجة العالية من هكذا يتضح جبالء من خالل بيانات كل من التدفقات التجارية واالستثمارية 
ا ميكن حصر القطبية وهكذ، حوهلاوذلك نتيجة إعادة هيكلة العالقات االقتصادية الدولية ، التكامل فيما بينها

 :اهليكلية يف عقد الثمانينات فيما يلي
 تحدة األمريكية وحميطه أمريكا الشمالية؛يات املاملتكون من الوال املسيطر القطب-0
 أوروبا اليت تسعى دائما لتوحيد صفوفها؛: قطب متعدد-0
كوريا ،  سنغافورة)لنمور األربعة ويتكون من اليابان وحميطه األسيوي خاصة ا، يف طريق التكوين والتوسيعقطب -0

 (.طايوان، هونكونغ، اجلنوبية
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 :خالصة الفصل
م التجاري الدويل حبيث كان من النظا نشأةصاحبت  هناية احلرب العاملية الثانية دور فعال يف روف اليت للظ انلقد ك

التنمية العاملية  لتحقيقوالتعمري  ءلإلنشاجانب الصندوق النقد الدويل والبنك العاملي  إىلروري ظهور ضلع ثالث الض
ن ظهور لذلك فإ، الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدةك،الكربى يف ذلك الوقت  وىمبنظور الق املنشودة

من التطور حسب اخلصوصية  عديدةنتاج مراحل  وإمناالنظام التجاري العاملي بالشكل احلايل مل يكن وليدة حلظة 
املنظمة العاملية إىل وصوال  جوالهتاحلة بدءا من ظهور االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية مبختلف االقتصادية لكل مر 

 إىلباإلضافة ن النظام التجاري الدويل اليزال حلد اللحظة حمل تغريات وحتوالت عميقة إال أ، احلايل للتجارة بوضعها
سنحاول حتليله يف الفصل  وهو ما ح يف العشريةالسط بني األقطاب الكربى اليت طفت على الصراعات التجارية

 .املوايل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الثانيالفصل 

 
 للنظام تحليلية دراسة

 الدولي التجاري
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 :تمهيد

 ىمريكية أن تنفرد باهليمنة االقتصادية علالواليات املتحدة األ ستطاعتإ، مباشرة بعد أزمة الكساد العاملي
وباملقابل جنحت جمموعة الدول ، ارية األوىلحيث حبلول النصف األول من القرن العشرين أصبحت القوة التج، العامل

األوروبية يف التجمع ضمن أكرب سوق مشرتكة يف العامل واليت مبرور الوقت تطورت لتصبح أكرب تكتل اقتصادي يف 
منظمة التجارة العاملية معلنة التخلي عن نظام  ىلنظمت الصني إإ حىتإال أن هذه الثنائية مل تدم طويال  العامل

ك عهد التعددية القطبية يف النظام التجاري لبدء بعد ذيل، جتارهتا الدولية وختفيض الرسوم اجلمركية التخطيط يف
 . الدويل

 :ملعاجلة هذا الفصل سنحاول دراسة العناصر التالية

  ؛تحليل هيكل التجارة العالمية: المبحث األول-

  ؛ليالسياسات التجارية ألقطاب النظام التجاري الدو : المبحث الثاني-

 .قطاب النظام التجاري الدوليأاالحتكاكات التجارية بين : المبحث الثالث-
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 تحليل هيكل التجارة العالمية: المبحث األول

عرفت التجارة العاملية العديد من التحوالت يف مسارها املؤسسايت وكذا يف نوعية وكمية املنتجات املعروضة 
 .يجة لظهور االزمات املالية وتصاعد احلروب التجارية بني الدولواليت جاءت كنت، للتبادل الدويل

 :0203-0222تطور التجارة العالمية خالل الفترة  :المطلب األول

النمو االقتصادي املمثل بنسبة منحىن أعمدة بيانية توضح تطور التجارة الدولية و ( 20)ميثل الشكل رقم 
 .0202 إىل 0222املمتدة من سنة  الفرتة اإلنتاج العاملي والناتج احمللي اإلمجايل خال

النمو االقتصادي الممثل بنسبة اإلنتاج منحنى أعمدة بيانية توضح تطور التجارة الدولية و  :(20) رقم الشكل
 .0203 إلى 0222الممتدة من سنة العالمي والناتج المحلي اإلجمالي خال الفترة 

 
Source : Les calculs du secrétariat de la Conférence des Nations Unies sur le 

développement (CNUCED) se basent sur les données d’UNCTADstat. 

كرب يف أ اخنفاضتقابله نسبة  0222الناتج احمللي اإلمجايل خالل سنة  من الشكل اخنفاضنالحظ حيث 
كرب من الناتج احمللي أمبعدل  0200و 0202خالل سنة  بعد ذلك مث تنمو التجارة الدولية، حجم التجارة الدولية

 .0209التوايل  علىو  0202سنة  أخرىخنفاض مرة رتجع لالل، اإلمجايل
 1:يلي نستنتج ما ميكن إن من مالحظة الشكل السابق

باملقارنة مع السنة  %2عرف حجم التجارة الدولية ارتفاعا مبعدل ، وبعد سنتني من االخنفاض، 0202يف سنة -
ن حجم التجارة العاملية حقق إوحبسب توقعات املنظمة العاملية للتجارة ف، دوالر مليار 00222ب ليقار ، السابقة

  ؛معدل الزيادة مع اإلنتاج العاملي سوبنف 0202سنة  %2.2معدل منو بلغ 

                                                             
1
 Nations Unies, Commerce international et développement, 17 août 2018. 
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حظة خالل اإلشارة بان ديناميكية تطور التجارة الدولية قد تغريت مقارنة بالزيادة املال جتدررغم من هذه الزيادة الوب-
كما عرفت املرحلة املوالية لسنة ،  أصبحت ديناميكية التطور تتميز باهلشاشة وال استقرار إذ 0222 إىل 22سنوات 
مث  0202سنة  %00الدولية مث اخنفاضا مبعدل  املتبادالتمعدل الزيادة يف  تباطأاملالية العاملية  األزمةبعد  0222
 ؛0209سنة %02بـ  اخنفاضا

ارتفاعا يف حجم اإلنتاج العاملي واخنفاضا يف حجم التجارة العاملية تتجلي هذه  0209و 0202سجلت سنة  -
 ؛العاملي وحجم التجارة العاملية التغريات من خالل العالقة بني اإلنتاج

يفسر فقط بالعوامل  ال 0209و 0202املالحظ سنة  املالحظ يف جتارة السلع واخلدمات االخنفاضحجم  إن-
يف مسار التكامل  احلاصلولكن أيضا بالتغري ، أسعار السلع األساسية واخنفاضلص االستثمارات الدولية الدورية كتق

 االخنفاضخاص بسبب و  العديد من االقتصاديات يف العامل تفضل اعتماد مسار منو حملي أصبحت إذ، الدويل
 .املستمر املالحظ يف مسار التجارة اخلارجية يف خمتلف الدول

 0203-0223 ةر تفلا لالخ العالميةصادرات التجارة  تطور :نيالمطلب الثا
 :تطور الصادرات العالمية لسلع :والأ

العاملية حسب جمموعات  السلعية أعمدة بيانية توضح توزيع الصادرات املوايل (20)رقم  ميثل الشكل 
 .0202 سنة إىل 0222 سنةوكذا معدل منوها خالل الفرتة املمتدة من ، اإلنتاج

ة توضح توزيع الصادرات العالمية حسب مجموعات اإلنتاج وكذا معدل نموها أعمدة بياني (20)رقم الشكل
 .0203إلى سنة  0223 سنة خالل الفترة الممتدة من

 (الوحدة مليار دوالر)

 
Source:Rapport de l’OMC 2019. 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة تحليلية للنظام التجاري الدوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

28 

 :يلي حيث نالحظ من الشكل ما

 :الرتتيبعلى  الصادرات إمجايلتها من ثالث جمموعات سلعية نذكرها حسب نسب علىتتوزع الصادرات العاملية -
  ؛صادرات املنتجات املصنعة مث صادرات منتجات الوقود ومنتجات التعدين مث صادرات املنتجات الزراعية

مقارنة بالسنة السابقة كنتيجة الزمة املالية العاملية  %00ـ اخنفاضا قدر ب 0222سنة للسلع عرفت الصادرات العاملية -
 ؛التوايل ىعل 0و %00ـ اخنفضت جمددا ب أين 0209و 0202غاية سنة  إىلبعد ذلك لتتحسن  0222 سنة

نواع مل االقتصادية العاملية مقارنة بأقل بالعواأتتميز الصادرات الزراعية العاملية بنوع من االستقرار ودرجة تأثر -
اهليئات العاملية املتحكمة يف النظام الصادرات السلعية األخرى وذلك ملا يتميز به الغذاء من أمهية عاملية خاصة لدى 

 التجاري الدويل؛

حبيث يعود ذلك لتأثري ، أكرب من أنواع الصادرات األخرىخنفضت الصادرات العاملية من املنتجات املصنعة بدرجة إ-
 .الشركات يف العامل علىاالزمات املالية العاملية املباشر 

 :تطور الصادرات العالمية للخدمات :ثانيا

أعمدة بيانية توضح توزيع الصادرات الخدمية العالمي حسب قطاعات النشاط للفترة  (:20)رقم  الشكل
 .0200 ىلإ 0223الممتدة من 

 (الوحدة مليار دوالر)

 
Source:Rapport de l’OMC2019. 

ة حسب قطاعات النشاط للفرتة املمتد يف العاملميثل الشكل أعمدة بيانية توضح توزيع الصادرات اخلدمية 
  :يلي حيث نالحظ من الشكل السابق ما 0202 إىل سنة 0222 سنة من
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نشاط نذكرها حسب نسبتها من امجايل الصادرات اخلدمية  ربع قطاعاتأ ىتتوزع الصادرات اخلدمية العاملية عل -
 الرتتيب  ىعل

  ؛النقل مث خدمات مرتبطة بالسلع، السياحة، خدمات جتارية اخري
زمة املالية مقارنة بالسنة السابقة كنتيجة أل %00 ـخنفاضا قدر بإ 0222العاملية سنة  عرفت الصادرات اخلدمية-

  ؛%2ـ ين اخنفضت جمددا بأ 0202غاية سنة إىل  لتتحسن بعد ذلك 0222العاملية سنة
عرفت الصادرات اخلدمية املتعلقة بالسفر تغريات طفيفة مقارنة بأنواع الصادرات األخرى إىل جانب الصادرات -

 املتعلقة باملواصالت؛ 
بأنواع الصادرات اخلدمية  قطاع اخلدمات األعمال األخرى مقارنةعلى  أثرت األزمة املالية العاملية بشكل كبري-

 .األخرى
 0201-0201خالل الفترة  تطورات التجارة العالمية :لثالمطلب الثا

قطاب أاحلروب التجارية بني  ةحد تصاعد، 0202 غاية هناية سنة إىل 0202عرفت الفرتة املمتدة من سنة 
 .داء حركة التجارة العامليةأثرت على أحدوث تغريات  إىل أدىمما ، التجارة العاملية

 حجم التجارة العالمية علىالتوترات التجارية  تأثير :والأ
أدى إىل ظهور مما ، أدى تزايد حركة التبادل الدويل إىل تزايد حركة التجارة الدولية وتداخل العالقات التجارية

ظهور ما يسمي  0202-0202حيث عرفت سنة ، نزاعات جتارية بني األقطاب املتحكمة يف التجارة الدولية
 .باحلروب التجارية

االجمالي خالل الفترة  أعمدة بيانية توضح نمو حجم التجارة الدولية والناتج المحلي (:20)رقم  الشكل
 0203 -0200الممتدة 

 (الوحدة مليار دوالر)

 
Source: Secrétariat de l’OMC pour le commerce, estimations consensuelles pour le PIB. 
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مجايل خالل الفرتة املمتدة اإل أعمدة بيانية توضح منو حجم التجارة الدولية والناتج احمللي السابقكل شميثل ال
0200-0202 

  :يلي من الشكل السابق نالحظ ما
وح ضقطاب النظام التجاري الدويل وعدم و أبظهور التوترات التجارية بني  جديدةتطورات واجهت التجارة الدولية -

 0202 يف الفصل األول من سنة %0.2 بحبيث عرف حجم التجارة الدولية تراجعا ، السياسات التجارية املتبعة
 ؛غاية هناية السنة ىلإ التباطؤمث تسارع ، يف الفصل الثاين من نفس السنة %0.2و
فعلي سبيل املثال ، االقتصاديات الكبرية ضيف منو اإلنتاج بالنسبة لبع اخنفاضالرتاجع يف حجم التجارة الدولية  رافق-

يف  مليار دوالر 0.2 إىل 0202يف الثالثي األول من سنة  مليار دوالر 0.2تراجع حجم الناتج احمللي اإلمجايل هلا من 
  .من نفس السنة الثالثي الثاين

 :الدوليةالسياسات التجارية  سارر متطو  :ثانيا
 0220 عامليا منذ سنة نتهجبيانية توضح تطور أدوات السياسات التجارية امل وأعمدة ىمنح (22)رقم  ميثل الشكل 

 0202 غاية سنة إىل
 عالميا منذ سنة نتهجمبيانية توضح تطور أدوات السياسات التجارية ال وأعمدة ىحمن (20)رقم  الشكل

 0201 سنةغاية  إلى 0220

 
Source : Les calculs du secrétariat de la Conférence des Nations Unies sur le 

développement (CNUCED) se basent sur les données d’UNCTAD stat. 

 :يلي حيث نالحظ ما
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وترات التجارية كما ميكن للت 0220 تدرجيي منذ سنة خنفاضإع بقيت الرسوم اجلمركية مستقرة ومتثل مستويات م-
 ؛اجلمركية الرسومديناميكية اخنفاض على  ن تؤثرأاملوجودة بني األقطاب العاملية للنظام التجاري الدويل 

 يف حني بلغ املعدل املطبق فعليا يف، % 0بلغت حوايل ، بالرعاية املطبقة يف التجارة الدولية األوىلحقوق الدولة -
 ؛% 0ايل حو ، املعامالت التجارية التفضيلةإطار 

حيث تكون الرسوم ، احلماية اجلمركية ليست عامال حامسا كما يف بعض القطاعات ويف عدد حمدود من األسواق-
حبيث تعترب مهمة لغالبية  األقمشة، النسيج، الفالحةان مرتفعة يف القطاعات احلساسة كاجلمركية يف غالب األحي
 ، جنوب -املبادالت التجارية جنوب

  ؛هذه الرسوم اجلمركية لغرض متويل ميزانية احلكومةإىل  الدول تلجا العديد من -

 .األسواق العاملية إىليف طريق الدخول ، تعترب الرسوم اجلمركية الصعوبة األكثر وضوحا-

 هم الفاعلين الرئيسين في حركة التجارة الدولية أ :ثالثا

دين العالمين للسلع والبضائع خالل تطور اهم المصدرين والمستور  أعمدة بيانية توضح (:21)رقم  الشكل
 0203إلى  0223الفترة من 

 
Source: Estimations OMC-CNUCED 

 تطور اهم املصدرين واملستوردين العاملني للسلع والبضائع خالل الفرتة من الشكل السابق أعمدة بيانية توضح ميثل
 :يلي  ن نستنتج ماأميكن  ثحي 0202 سنة غاية إىل 0222 سنة
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حبيث بقيت كل من الصني والواليات املتحدة ، تغريات كثرية ستريادا وتصديرا  إر رف قائمة الدول األكثمل تع-
  ؛الرتتيب ىعلأعلى  االمريكية وأملانيا تسيطر

يف  وىليف حني تبلغ حصة اخلمس اقتصاديات األ، من حجم التجارة الدولية %20 وىلمتثل العشر االقتصاديات األ-
 ؛% 02.0العامل 

 التوتراتبالرغم من ، التوايل املصدر األول واملستورد األول للسلع والبضائع يف العامل علىقيت الصني للسنة الثانية ب-
ميثل  وهو ما 0202مليار دوالر سنة  0022مليار دوالر ووارداهتا  0222 صادراهتاحيث بلغت ، التجارية املتصاعدة

 ؛0200عامليا مند  ىعلوقد سجلت نسبة منو األ امليةمن الواردات الع %00من الصادرات الكلية و% 00
 2  مليار دوالر بزيادة قدرت بنسبة 0992 إىلالواليات املتحدة بقيت ثاين بلد مستور للسلع وارتفعت صادراهتا -
 ؛%
قدرت  رتفاعإدوالر بنسبة  مليار 0922 ملانيا املركز الثالث يف ترتيب البلدان التجارية حيث بلغت صادراهتاأحتلت إ-
  ؛مقارنة مع السنة املاضية %2بـ 
مقارنة مع السنة املاضية أي  %9بـ كانت املرتبة الرابعة من نصيب اليابان بنسبة زيادة يف حجم الصادرات قدرت -

  .الرتتيب علىمليار دوالر تليها كل من فرنسا مث رومانيا مث كوريا اجلنوبية  22.2ما يعادل 
 جارية ألقطاب النظام التجاري الدولي الت اتالسياس: بحث الثانيمال

أدى التقدم التجاري الكبري الذي عرفته أقطاب النظام التجاري الدويل املتمثلة يف الواليات املتحدة 
إىل ظهور ما يسمي بالتوترات ، باإلضافة إىل اتساع رقعة االحتكاكات بينها، الصني واالحتاد األورويب، األمريكية

تتناسب مع مصاحلها  اسرتاتيجيةحبيث جلئت إىل تطبيق سياسات جتارية ، الكربىالتجارية التجارية بني األقطاب 
 :حاول معرفته يف العناصر املواليةالقومية من جهة وختدم خططها املستقبلية من جهة أخري وهو ما سن

 السياسة التجارية الصينية: ولالمطلب األ
حبيث بلغ عدد املشروعات الصناعية ، ذو اهلياكل الشاملةبدأت الصني يف التقدم حنو طريق التصنيع احلديث 

فالتصنيع الصيين ليس فقط التحول ، الكربى اليت تأسست باالستثمارات اليت قامت هبا أكثر من ثالث آالف مشروع
التمييز  اليت ميكن من خالهلا، يف االقتصاد الوطين إىل التحديث بل هو تغيري طرق اإلنتاج وثورة حترير القوة اإلنتاجية

وإدخال ، وساهم يف تغري القوى العاملة، بني عصر جمتمع الزراعي التقليدي وعصر جمتمع الصناعي احلديث
فالتصنيع جعل أسلوب اإلنتاج وإدارته يتغري بعدما كان مغلقا قائما ، التكنولوجيا يف اإلنتاج بعدما كان يدوي تقليدي

 1 .ه السلع التجاريةعلى االكتفاء الذايت ليصبح إنتاجا مفتوحا قوام

                                                             
جزء ، املعرفة جملة عامل، يترمجة عبد العزيز محد، "التوجه نحو المستقبل انطالقا من الماضي، الصينيون المعاصرون"، ووين 1

 .020ص          األول
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  إذ تعد الصني مستوردا ومصدرا مهما للصناعات، توسعت جتارة الصني بشكل أسطوري م0222 سنة منذ
يف حني تتكون الصادرات ، تتضمن املستوردات املصنعة من مكونات لنشاطات التجميع واملعدات الرأمسالية حيث

اذج تصدير الصني حيتمل أن تعاين بسبب منو الصني يف حني ماثلة للنماملنماذج الفالدول ذات ، من السلع اجلاهزة
 .حيتمل أن تتحسن الدول اليت تنسجم صادراهتا مع مستوردات الصني

على تشجيع الصادرات اليت تعتمد على السوق اخلارجية لتحقيق  الصينية التجارية االسرتاتيجيةوتقوم 
فحققت الصني اإلغراق التجاري يف ، جتارية مفتوحةوهذا ما يتطلب سياسة ، معدالت تنموية يف قطاعات معينة

 1.عن طريق بيع سلع بأسعار رخيصة أقل من تكلفتها، خمتلف دول العامل
فخالل الثمانينات مت تفكيك تنظيم التبادل التجاري ، يف الصني جرى حترير التبادل التجاري بشكل تدرجيي

فحىت التسعينات عرف نظام الواردات ، ات التجارة اخلارجيةاملوجه وختطي احتكار التجارة اخلارجية أمام تعدد شرك
، م0222 سنةلتخفض الصني من تعريفاهتا اجلمركية يف ، حصص تراخيص استرياد، على تعريفات مجركية مرتفعة

، وشجعت الصني الصناعات التصديرية واالستثمارات األجنبية اليت عانت من الرسوم اجلمركية بنظام مجركي تفضيلي
 2.ت هذه الرسوم تطبق فقط على املنتجات املستوردة للبيع يف السوق احمللية فتبقى بذلك حمميةوأصبح

   أيضا يف سياساهتا التجارية على نظام نسبة الصرف الواحد اخلاضع للسيطرة الشديدة الصني عتمدتإ
خفض قيمة معظم العمالت فاألزمة املالية األسيوية وما أدت إليه من ، بتخفيض مصرف الصني لسعر الصرف اليوان

األسيوية قاومت الصني الضغوطات اليت مورست عليها من أجل ختفيض قيمة اليوان أودت هذه االلتزامات لدخوهلا 
 3.لتصبح الصني واحدة من النماذج التجارية الرئيسة للبلدان املصنعة حديثا. إىل منظمة التجارة العلمية

 :العالميةمنظمة التجارة نضمام الصين إلى إ: أوال
فبهدف ، سعت الصني إىل االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية بشروطها ومقاومة الضغط األمريكي عليها

ومن أهم ، تالصادراتشجيع ، تنويع السوقو ، عيةنضمام الصني إىل منظمة التجارة العاملية قامت الصني بإجنازات نو إ
 002فانضمام الصني إىل منظمة اليت تضم ، فضيلية للدول الناميةشروطها لالنضمام إىل املنظمة أن متنح املكانة الت

ى أسواق الصني وتتوقف املعامالت التمييزية من جانب البلدان األعضاء علبلدا حيدث تنامي يف االقتصاد وستنفتح 
 4.الدول الكربى اجتاه الصني

                                                             
، دمشق، أحم رمو: ترمجة، "الصين و الهند تعيدان تشكيل الجغرافيا الصناعية العالمية"، داويت أتش بريكنس، كور نيبيشيمان 1

 .22ص ، 0200، 0ط ، اهليئة العامة للكتاب
، 82 العدد، اهليئة العامة السورية للكتاب :دمشق( وح كعدانصباح ممد: ترمجة)، "االقتصاد الصيني"، لوموان، فرانسواز 2

 .20ص  2010السنة
 .20ص، ، مرجع سبق ذكرهلوموان، فرانسواز 3
 .020ص ، "والتحدي التجربة الصين"، شوقي، جالل4 
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 :الجديدة الصينية االستراتيجية: ثانيا

 :الحرير طريق إستراتيجية-0

وباعتبارها ، اليت تبنتها هبا الصني لتفعيل التبادل التجاري االسرتاتيجياتمن " طريق احلرير" اسرتاتيجية تعترب
فأنشأت الصني مسارات برية وحبرية وذلك لرفع معدالت ، حلقة وصل يف التواصل التجاري والتفاعل بني احلضارات

م االقتصادي اسم احلز إأمني طريقهم التجاري حتت م لت 0200اتفاقية يف " شي جني بينغ"أطلقها الرئيس . منوها
فقدمت احلكومة خطوات عملية للدول الواقعة على خريطة ، رينلبحري والربي للقرن الواحد والعشلطريق احلرير ا

 1.ومت إنشاء البنك اآلسيوي لالستثمار يف البنية التحتية وتقدمي الصني خلدمات متويل مشروع احلزام، مااحلز 

من إمجايل 70%لوجود عدد من الدول على احلزام تتمثل يف وعامليا ثانيا  ، لطريق مشروعا قوميا أوال  ميثل هذا ا
 عاما عندما يكون جمرى 02تسعى الصني إىل استكمال هذا املشروع خالل و  ،من موارد الطاقة %22و سكان العامل

 2.على كافة النواحي مضمون التجارة العاملية غري جمراه وسيكون جسر جديد لالنفتاح الصيينو 

 :إستراتيجية طريق الحرير التحول نحو القوة الناعمة-0

، جتهت الصني لتصبح اإلمرباطورية التجارية األكرب يف العامل بإطالق مبادرة إعادة إحياء طريق احلرير القدميإ 
كما يهدف إىل ،  أكثر مشوليةوسيوفر للعامل خيارات بديلة للعوملة ، فهذا الطريق الذي سريبط بني دول وقارات العامل

. وتوظيف املوارد بكفاءة للوصول إىل حتقيق االندماج يف األسواق العاملية، دعم جتارة عاملية حرة واقتصاد عاملي منفتح
 .الصني للصعود السلمي وجتنب أية مواجهة للغرب اسرتاتيجيةفقد جاء مشروع طريق احلرير يف سباق 

 :SILK ROAD الحرير طريق -0-0
الذي هو عبارة عن ، بتسمية طريق الصيين بطريق احلرير" فرديناند فون ريشتهوفن" م العامل اجلغرايف األملاينقا

اسم أطلق على جمموعة من املمرات والطرق الربية والبحرية اليت كانت تسلكها سفن وقوافل صينية لتجارة البضائع 
إذ ، حيث ميتد من املراكز التجارية مشال الصني، لومرتألف كي 00يبلغ طوله حوايل ، واحلرير الصيين بشكل أساسي

والفرع اجلنويب مير عرب ، وجزيرة القرم وصوال إىل البندقية، ينقسم إىل قسمني الفرع الشمايل الذي مير عرب شرق أوروبا
، ملنتوج احلريرأطلق عليه هذا االسم باعتبار الصني وقتها املصدر الوحيد ، العراق وتركيا إىل البحر األبيض املتوسط

 3.وتقدميه كهدايا يف العالقات الدبلوماسية، فكان له تأثري كبري على ازدهار الكثري من احلضارات القدمية

                                                             

 .107ص، 2016سنة، 1ط، اليوم أخبار دار :مصر، "بإيجاز الصينية التجربة"، شاهني، حممد1 
 .022ص، نفس المرجع 2
 . 22ص، 2015سنة، املصريني األعمال رجال مجعية، "الجديد الحرير طريق"، أشرف نسيمة3
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إضافة إىل انتقال الديانات والفلسفات حبيث لعبت دورا هاما يف ، ت حضارات خمتلفةانتقلت عربه الثقافات وتطور إ
فهي ، إضافة إىل الطريق البحري املكون من طرق جتارية حبرية، دس عشرالتبادل التجاري والثقايف حىت القرن السا

 . شبكة من الطرق الفرعية تصب يف طريقني كبريين أحدمها مشايل صيفي واآلخر شتوي
 طريق الحرير القديم -0-0-0

هلان بإرسال قام ملك ا، يف عهد ساللة اهلان، يعود تاريخ احلزام األمان الصيين إىل القرن الثاين قبل امليالد
إلقامة حتالف والتعاون " تشونج نو"قبل امليالد ببعثة دبلوماسية إىل شعوب  002لعام " تشانغ جيان"أحد جنراله 

ولكن ألقوا القبض عليه ليتمكن من اهلرب بعدها ويعود بدون أن حيقق تلك الغاية ، للقضاء على الفساد الداخلي
عام بزيارته الشعوب اجملاورة للصني ليحقق انفتاحا اقتصاديا  00ة ستمر يف رحلته مدإولكن ، اليت ذهب من أجله

وأتى بتقارير مهمة حول املدن اليت مر هبا ليوصي اإلمرباطور بإقامة عالقات ، ويكتشف ممرات وطرق تواصل جتارية
 1.مع هذه الدول لتسهيل مرور القوافل التجارية

لتبدأ القبائل من ، ليت عرفها التاريخ أال وهي طريق احلريرهذه الرحلة التارخيية مهدت ألهم الطرق التجارية ا
انطلقت التجار عرب آسيا إىل خمتلف أحناء ، الصينية" كشغر" جانيب الطريق للتبادل وشراء وبيع البضائع إىل مدينة

ن يف خوض ويف القرن التاسع عشر تردد نوع جديد من املسافرين على الطريق احلرير وهم املستكشفون الراغبو  العامل
مما أدى إىل اكتشاف العديد من املواقع ، والوافدون من بعض دول أوروبا من روسيا، وعلماء اآلثار واجلغرافيا مغامرات

 2.األثرية القدمية وإعداد الكثري من الدارسات األكادميية وإحياء االهتمام بتاريخ هذا الطريق

حيث صار الصينيون حىت منتصف ، امرون والالجئونالتجار املغ، فيعترب هذا الطريق مسار لكل من احلجاج
وكانت الصني املصدر الوحيد لألقمشة الرقيقة ، الطريق عرب آسيا لريبطوه بطريق البحر األبيض متوسط إىل وسط آسيا

ويف الوقت نفسه كان الصينيون يسعون إىل احلصول على سلع نادرة من الغرب ما أدى . الفاخرة اليت تصل إىل الغرب
فيبدأ طريق احلرير القدمي من الصني مرورا باالحتاد السوفييت وإيران والعراق ، إتباع هذا الطريق للتبادل السلع النادرةإىل 

  3.األردن ومصر، اهلند لبنان، باكستان، تركيا، سوريا أفغانستان، التجاري واحلصول على

ع التجارية حبيث شهد أنواع شىت من فقد كان عبارة عن مضيقان ضفة تسري فيها القوافل هبدف نقل البضائ
وقد ، وانتقلت عربه أهم الديانات، وساهم يف نقل املعارف والثقافات بني احلضارات املختلفة وتبادل األفكار، التجارة

، زدهرت مع طريق احلرير الربيإواكب الطريق الربي طريق حبري عبارة عن جمموعة من الطرق التجارية البحرية اليت 
                                                             

القرن  مشروع :يف مبادرة احلزام و الطريق الصينية "مبادرة الحزام و الطريق الصينية دراسة تأريخية"، كاظم العبودي،  نادية 1
 .00ص ، 0202سنة ، 0ط ، االقتصادي يف العامل

 .00ص  ،املرجع نفسه 2
       0229سنة ، 0ط ، للرتمجة مركز املشروع القومي :النيل، (ترمجة أمحد حممود" )طريق الحرير"، براونستون، ديفيد، أيرين، فرانك3

 .02ص 
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كانت عندما خضعت   اا الطريق سنوات عز وازدهار وأخرى من الكساد واالنقطاع وأكثر أيامه ازدهار فقد عرف هذ
 1.ومرت يف حالة انقطاع أثناء قيام احلروب والصراعات والضعف الشديد، البالد لإلمرباطوريات القوية

تركيا أفغانستان تركمنستان أوزباكستان وقازاكستان و )اجتمع رؤساء دول آسيا الوسطى  0229ويف سنة 
وذلك من خالل خط السكك احلديدية اإليرانية ، وذلك لإلعالن عن قيام طريق احلرير اجلديد( أرمينيا جورجيا وإيران

وقد وصف الطريق الذي يربط ، الرتكمانية الذي حيي طريق احلرير الذي يربط بني بكني شرقا والبحر املتوسط غربا
وهي . كلم  092سطى بطريق احلرير للقرن احلادي والعشرين الذي يبلغ طوله وآسيا الو  إيرانبكني واسطنبول عرب 

شبكة تربط أسيا وتشكل ورقة راحبة على الصعيد السياسي إليران فهي تأمل أن تستعيد مكانتها كمفرتق طرق بني 
 2.با والشرق األوسطو آسيا وأور 

 :طريق الحرير الجديد-0-0-0
وجنوب شرقها وهي ، م مبادرة أثناء جولته يف آسيا الوسطى 0200سنة "شي جني بينغ"طرح الرئيس الصيين

حيث تعترب هذه املبادرة احملرك األساسي للسياسة الصينية ، للقرن الواحد والعشرين"حزام واحد طريق واحد "مبادرة
ل وتعزيز االقتصاد وهتدف إىل إنشاء بنية حتتية للدو ، لتطوير االقتصاد اسرتاتيجيةوهي ، والدبلوماسية خارجيا، داخليا  
هذه املبادرة ، وإقامة بناء مناطق للتجارة احلرة، ونصت املعاهدة على إزالة احلواجز االستثمارية والتجارية، العاملي

نعقد من إو ، أدرجت ضمن خطة أعمال احلكومة 0202ويف ، هتدف إىل الدعم التنموي يف املناطق اليت متر فيها
رئيسا للدول ومنظمات إقليمية  02قمة خاصة هلذه املبادرة حضرها حنو  ستضافت الصنيإأجلها مؤمترات فقد 

 3.ودولية
باقرتاح برنامج  0222 سنةمل يكن الرئيس الصيين أول من قام بإطالق املبادرة بل كان قبله االحتاد األورويب 

 يل االعتماد على الغاز الروسيطريق احلرير اجلديد ملد خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من آسيا الوسطى إىل أوربا لتقل
قام رئيس اهليئة الوطنية العامة للضرائب يف الصني باقرتاح خطة كرد فعل على األزمة املالية والركود  0222 سنةويف 

 وتقوم فكرته على استخدام االحتياطي االسرتاتيجي الصيين من العملة ملنح قروض إىل الدول النامية، االقتصادي
فكرة بعد سلسلة من النقاشات وجلسات تشاوريه يف مراكز البحث لتصبح بعد ذلك مبادرة فسرعان ما طورت ال

  4.احلزام والطريق
با عرب شبكة مواصالت متكونة من جسور طرقات سكك و تسعى املبادرة إىل ربط دول آسيا وأفريقيا وأور 

النفط والغاز وخطوط الطاقة إضافة إىل أنابيب ، وإنشاء مناطق جتارية حرة، كذلك موانئ ومطارات،  حديدية
فبعد ، دولة مبا فيها دول عربية وشرق أوسطية 22ستجابت حنو إوقد ، الكهربائية وشبكات اإلنرتنيت والبنية التحتية

                                                             
 .02ص ، مرجع سبق ذكره، براونستون، ديفيد، أيرين، فرانك1
 .02ص ، املرجع نفسه 2
 .090ص ، 0222سنة ، 0ط ، مركز األهرام للرتمجة والنشر، القاهرة". الصين معجزة القرن العشرين"، ابراهيم، نافع3
 .092ص ، مرجع سبق ذكره، ابراهيم، نافع4
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الذي يعترب جناحا ، دولة حىت اآلن 22تؤكد الصني إىل انضمام ، نضمام اجلزائر إىل املبادرة هبدف حتقيق التنمية للبالدإ
  1.بالنسبة للصني

حزام واحد طريق واحد فبالنسبة للفرع  امسهليصبح ، ينقسم طريق احلرير اجلديد إىل فرعني الفرع الربي والبحري
  2:الربي فيشكل ستة ممرات

ممر الصني منغوليا روسيا ميتد من مشايل الصني ، اجلسر الربي األوراسي ميتد من غريب الصني إىل روسيا الغربية
ممر الصني شبه جزيرة اهلند ، الصني آسيا الوسطى آسيا الغربية ميتد من غريب الصني إىل تركيا ممر، إىل الشرق الروسي

ممر و  ،ميتد من جنوب غريب الصني إىل باكستان ممر الصني باكستان، الصينية ميتد من جنويب الصني إىل سنغافورة
  3.الصني بنغالديش اهلند ميامنار ميتد من جنويب الصني إىل اهلند

فيمتد من فوجو الصينية مير عرب فيتنام وإندونيسيا وبنغالديش واهلند سرييالنكا وجزر املالديف  :الفرع البحريأما 
فهذه املمرات هتدف إىل إنشاء طرق ترتابط . متجها إىل البحر األمحر عرب قناة السويس إىل البحر املتوسط حنو أوروبا

 4.دولة 92بني أكثر من 

 

 

 وضح مسار طريق الحريرخريطة ت(:1)الشكل رقم 

                                                             
        0202جوان 22، 0222عدد ، صحيفة العرب، "الجزائر تضع أزماتها االقتصادية على طريق الحرير الصينية"، يثم الزبيديه 1

 .00ص 
 -أكادميية اإلمارات ، "المعوقات أمام منطقة الخليج، الفرص و الطريقرة الحزام و مباد"، جني لياجنشيانح، إن جاناردان 2

 .0ص ، 0202سنة  الدبلوماسية
 .0ص، املرجع نفسه 3
 .0ص، املرجع نفسه 4
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Source :Stephen,Nimis,silk road progect,the havighurst centre for russian and post-
sovviet studies at miami university,2006. 

 
السياسات التجارية لالتحاد األوروبي :المطلب الثاني  
 اليت 0220 معاهدة ماست رخيت نصوصل طبقا، 0220 نوفمرب يف املفعول ساري األورويب االحتاد أصبح

 عدد بلغ إذ العضوية للزيادة وقابل، الدول األعضاء بني التام االندماج من حالة حمققا، هبولندا دولة 00 وقعتها
 سنة عضو 02 تصبح أن ويتوقع 0222 سنة عضو 02و، 0222سنة  عضو 02 مث، 0222 سنة عضو 02 أعضائه
 احلواجز كافة وإلغاء واخلدمات السلع حلركة الكامل التحرير اسرتختماهدة مع استهدفت، كرواتيا بانضمام 0200

/ 20/20 موعد قبل أورويب بنك بإقامة تنتهي مراحل ثالث على الكاملة النقدية وإقامة الوحدة األعضاء الدول بني
 .املوحدة العملة إصدار يف يتحكم 0222

 اإلنتاجية وتصريف فوائضها منتجاهتا أسواق لتوسيع ةحر  جتارية مناطق إنشاء على األوروبية اجلماعة عملت
 األوىل اخلطوات فيه وضعت، املتوسط جنوب دول مع 0222 نوفمرب 02/02 أيام عقد الذي برشلونة مؤمتر فأبرمت
   0202 غضون يف ومتوسطية أور حرة منطقة إىل الوصول ثقايف وجل اجتماعي سياسي إقليمي تعاون نظام إلنشاء

 توجه كما. األموال ورؤوس (الصناعية، الزراعية) املنتجات تنقل حرية على القيود املفروضة خمتلف الةإز  فيها يتم
 لتعزيز، القاري االقتصادي بالتكامل خاصة ترتيبات إلنشاء الالتينية وأمريكا اآلسيوية القارة إىل االحتاد األورويب

 .للتجارة املنظمة العامليةإطار  يف التفضيلية ةللتجار  اتفاقيات جمموعة توقيع خالل من اخلارجية التجارة

 :السياسة التجارية بين أعضاء االتحاد األوروبي-0
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 بغرض البينية يف جتارته مجركية والغري اجلمركية القيود كل من متحررة جتارية سياسة األورويب االحتاد نتهجإ
 التجارية السياسة روما معاهدة أقرت حيث، يةاقتصاد تنمية إلحداث ألوروبية األسواق لدمج املنافسة شروط توحيد
 1:التايل النحو على البينية

 :األوروبي االتحاد دول بين الجمركي النظام -0-0
 متتد انتقالية فرتة خالل األعضاء الدول بني اجلمركية الرسوم إلغاء على قاطعة بأحكام روما معاهدة نصت

 املعاهدة تنفيذ يف األعضاء الدول جدية أظهر العملي طبيقالت أن غري، 0222 جانفي حىت 0222 جانفي أول من
، املعاهدة فىي هلا مقدرا كان مما أكرب نسبة وهي 0299 جانفي أول يف %22 اجلمركية التخفيضات نسبة فبلغت

 0292 سنة %2 إىل خفض مث، %92 هو املعاهدة وحكام طبقا التاريخ هذا يف بلوغه الواجب التخفيض فقد كان
 .األورويب االحتاد يف األعضاء الدول بني اجلمركية الرسوم إزالة يعين ما 0292 سنة %02 مبقدار آخر فيضخت وأعقبه

 :والمساعدات اإلعانات -0-0
 يف األعضاء البينية للدول باملبادالت أضرار تلحق أن شأهنا من اليت واإلعانات الدعم أشكال خمتلف إلغاء مت

 املشرتكة السياسات لتنفيذ روما مشلته معاهدة ما على اإلعانات وتقتصر، الشركات بني املنافسة وهتدد األورويب االحتاد
 لتشجيع ومساعدات كاف بشكل نام غري اقتصادها مناطق يكون يف االقتصادية التنمية لتشجيع مساعدات وأمهها
 .األوروبية املشرتكة الفائدة ذات املشاريع تنفيذ

 :تحاداال داخل الكمية القيود إلغاء -0-0
 البيئة ومحاية الصحة العامة بقواعد ومرتبطة للمنتج األساسية باملواصفات تتعلق اليت املعايري جمموعة وهي

 نصوص مبوجب وألغيت، لالحتاد األورويب البينية األسواق لدخول أساسي كشرط وتستخدم، املستهلك ومحاية
 :مها أساسينيمبدأين  وفق، األوروبية املشرتكة السوق إلقامة روما معاهدة

  واملادية؛ القيود الفنية من األورويب االحتاد أعضاء بني عليه متفق مستوى إجياد ويعين :التوافق مبدأ -
 عضو دولة ألي ميكن فال، األخرى األعضاء الدول يف السائدة املعايري قبول به ويقصد :المتبادل االعتراف مبدأ -

  احمللية م املعايري يتوافق ال كان لو حىت األعضاء بني متداول منتج استرياد منع
 فيها تضاعفت نوعية قفزة اقتصادية حتقيق من األعضاء الدول مكنت األورويب لالحتاد البينية التجارية السياسة إن

 بني ما مرات ثالث التجارية املبادالت فقد تضاعفت األعضاء الدول بني فيما واالستثمارات التجارية املبادالت
 .0220و 0292مرات ما بني  تسع وتضاعفت 0220و 0222 عامي

 
 :أعضاء الغير الدول تجاه األوروبي التحاد التجارية السياسة -0

                                                             
جملة دراسات متقدمة يف " االتحاد األوروبي في ظل النظام التجاري العالمي الجديد"، رحال اميان، طويل حدة، ساحيي اخلامسة 1

 .22ص .0202سنة ، 20عدد، 20جملد ، املالية واحملاسبة
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 نبينها، األجنبية من املنافسة منشآته محاية يف خمتلفة أدوات على التجارية سياسته يف األورويب االحتاد عتمدإ
 1:يلي فيما

 :أعضاء الغير الدول تجاه وروبياأل التحاد األوربية الجمركية السياسة -0-0

 حسب القطاعات األورويب لالحتاد االقتصادي القطاع حسب اجلمركية الرسوم فرض نسب ختتلف
 .األورويب االقتصادية لالحتاد القطاعات أهم حسب إبرازها إىل نعمد لذا األورويب لالحتاد االقتصادية

 :األوروبية المشتركة راعيةالز  السياسةإطار  في والدعم الجمركية التعريفة -0-0

 إىل جاهدة لذا عملت األوروبية االقتصادية اجلماعة عليها تعتمد اليت القطاعات أهم من الزراعة قطاع يعد
 السياسة وتقوم، مشرتكة سوق إلقامة معاهدة روما نص يف جاء ملا تطبيقا، 0292 عام مشرتكة زراعية سياسة وضع

 من أعلى عادة) نسبيا مرتفعة للمنتجات مشرتكة أسعار حتديد :مها مهمني اسنيأس على األورويب لالحتاد الزراعية
 هذه سعر جيعل حبيث االحتاد خارج من املستورد الزراعية املنتجات على رسوم مجركية تفرض مث، (الدويل السعر

االسترياد  رسوم" بـ سمىي ما وهو األورويب االحتاد داخل املقررة املرتفعة لألسعار دائما املستوردة مساو املنتجات
 داخل زراعية ضخمة فوائض تكوين يف ساهم مرتفع زراعي دعم تقدمي الزراعية السياسة تتضمن كما،  "املتغرية

 من %22 إىل 0222 سنة قيمة الدعم وصلت فقد هلا دعم تقدمي خالل من التصدير إىل توجه األوروبية اجملموعة
 .الزراعي اإلنتاج قيمة

 الفالحية للمنتجات األوروبي االتحاد طرف من المقدم الدعم محج (: 20)الجدول 

 (الوحدة بالمليون دوالر)

 0220 0220 0220 0220 0220 0222 البيان
 002 022 000 020 22 22 حجم الدعم

، 0223، للسياسات الزراعية الوطني المركز، "الكلية الدعم تقديرات – المنتج دعم تقديرات -الزراعي الدعم مؤشرات" ، محمدعلى  محمد:المصدر
 .1 ص

 يف تنافسية ميزة الفالحية ومنح املنتجات إنتاجية فوائض تكوين على تعمل اليت املعونات ضخامة إىل اجلدول يشري
 9 بـ قدر جتاري بفائض 0202 عام دوالر مليار 002 الفالحية األوروبية الصادرات قيمة بلغت حيث العاملية السواق

 .يورو مليار 0.2 بـ القمح مث يورو مليار 2.9 بقيمة األوىل النبيذ املرتبة لواحتا يورو مليارات

                                                             
 .20، 22ص ، مرجع سبق ذكره، رحال اميان، طويل حدة، ساحيي اخلامسة 1
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 اجلماعة يف املزارعني املستهلكني لصا ح مبصا ح التضحية هي املشرتكة الزراعية السياسة هلذه النهائية النتيجة وكانت
  .خاصة بصفة الفرنسيني املزارعني ولصا ح عامة بصفة األوروبية

 يف األوروبية التنافسية للمنتجات القدرة زيادة من مكن الزراعي اإلنتاجي الفائض فإن العاملي دالصعي على أما 
 .العاملية األسواق يف املستمر اإلغراق من حالة وسبب اخلارجية األسواق

 :الصناعية للمنتجات الجمركية التعريفة -0-0

 األطراف التجارية متعددة املفاوضاتإطار  يف مرات عدة اجلمركية الرسوم ختفيض إىل األورويب االحتاد عمد
متوسط  إىل (20% 35% 30%)الصناعي  القطاع يف اجلمركية للرسوم التخفيض نسب متوسط بلغ حيث، (اجلات)

2.2%. 

 بدرجة األخرى منتجات الدول على األورويب االحتاد يفرضها اليت الصناعية للمنتجات اجلمركية التعريفة وترتبط
 التايل واملثال اجلمركية الرسوم معها نسب ارتفعت كلما املنتجات هذه يف التصنيع درجة زادت فكلما، التصنيع
 الصنع تامة أو مصنعة نصف أو خام مواد كانت واجللد سواء القطن منتجات من كل على املطبقة اجلمركية للرسوم
 1.الصناعية على املنتجات اجلمركية التعريفة تصاعد يوضح

 .لالتحاد األوروبي )والقطن الجلد ( المصنعة للمنتجات الجمركية التعريفة تصاعد حيوض (:20)الجدول 

 الجلد القطن البيان
 0% 0% 0% المادة الخام

 3.7% 23% 7% منتوج نصف مصنع
 4.3% 29% 14% منتوج تام الصنع

 الجزائر حالة دراسة االقليمية االقتصادية األطراف والتكتالت دمتعد التجاري النظام ظل في الجمركية التعريفية السياسة تطور" ، لخضر مدني: المصدر
-0220، جامعة الجزائر، والتسيير االقتصادية العلوم كلية،  اقتصادي تحليل فرع ماجيستير مذكرة"، االتحاد األوروبي مع الحر التبادل منطقةإطار  في

0221. 

 ووضع املنافسة اخلارجية من احمللي املنتج ايةمح إىل يهدف التصنيع درجة وفق اجلمركية التعريفة تصاعد إن
 للسوق املنتج توجيه عن التخلي باملصدرين واملنتجني يدفع ما حرجة حالة يف مصنع النصف أو املصنع األجنيب املنتج

أورويب  داالحتا أسواق دخوهلا لسهولة األولية املواد تصدير إىل والتوجه، عليها املفروضة اجلمركية الرسوم لتتجنبأورويب 
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على  قدرهتا عدم أخرى جهة ومن العالية اجلمركية الرسوم جهة فمن، النامية للدول باملنتجات املصنعة أضرار يلحق ما
 1.اجلودة حيث من األوربية املنتجات منافسة

  العالم نحو مريكيةاأل المتحدة للواليات التجارية السياسات: المطلب الثالث

المريكية احملرك الرئيسي وراء املناداة حبرية التجارة وإلغاء كافة القيود اليت تقف لقد كانت الواليات املتحدة ا
واليت تتبىن فيه دول ، ليبدأ عصر العوملة، فتم إنشاء منظمة التجارة العاملية، عائقا أمام تدفقات التجارة بني الدول

 . مع التجاه حنو إلغاء سياسات محاية التجارة، العامل سياسة حترير التجارة والتخفيض من تعريفات التجارة بشكل كبري

 األسواقنفتاح إوتعتمد على ، مريكيةيف السياسة االقتصادية األ األساسيوكانت السياسة التجارية املكون 
تطورات  أهم ميكن تلخيص، االقتصادية الرامية حنو االنفتاح االقتصادي على املستوى العاملي اإلصالحاتونشر 

 : يف العناصر التالية األمريكيةة السياسات التجاري

 :تشريع االتفاقيات التجارية المتكافئة-0

زمة الكساد العاملي حيث أ حدتمن  التقليلهبدف ، 0202 سنةقرتح هذا القانون من قبل إدارة الرئيس روزفلت يف إ
 .مريكيةالواردات األ علىاجلمركية مكن هذا القانون بتخفيض تدرجيي للرسوم 

 :0103 إلى 0100ن التجارة المتكافئة من تمديد قانو -0

منح الكوجنرس للرئيس األمريكي سلطة تقدمي  0222 من متديد العمل بتخفيض الرسوم اجلمركية ويف سنةضت
 .% 02 إعفاءات مجركية حىت

 :0110قانون اإلصالح التجاري لعام -0

لقانون ومتخض عنها هذا اإطار  يف( 0222-0222)تفاقية اجلات إمتت مفاوضات جولة طوكيو من 
يالت وقدم هذا القانون نظام التفض، 0222 إىل 0222مراحل من  ىعل %02ختفيض الرسوم اجلمركية مبتوسط 

 .الدول النامية بدون رسوم مجركية صادراتخول د نحبيث يضم، املعمم لصا ح الدول النامية

 :0133قانون التجارة التنافسية لعام -0

اإلدارة سلطة املشاركة يف  منح القانون، ففي جانب التحرير. يف نفس الوقت راءات حترير وتقييديتضمن إج
تطلب من احلكومة  020ومن جانب التقييد فان املادة  %22جل ختفيض الرسوم اجلمركية بنسبة أورجواي من أجولة 
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 ىاليت تسمح بالتعدي عل وأاملتحدة عالن قائمة بأمساء الدول اليت تطبق إجراءات غري عادلة يف جتارهتا مع الواليات إ
  .الصادرات الزراعية إلنعاشمليار دوالر  2.0مريكية كما خصص هذا القانون حقوق امللكية الفكرية األ

 :العالقات اإلقليمية والثنائية-0
مدخل ثالثي يتضمن العالقات الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطراف  إىلحتولت سياسة الواليات املتحدة 

من اليد  ستفادهتااهبدف  0220 إىل سنةالواليات املتحدة ملنطقة التجارة احلرة ألمريكا الشمالية نافتا  امنضماويرجع 
سيا واحمليط التعاون االقتصادي آل ىملنتد نضمامإىل االالعاملة الرخيصة يف املكسيك واتساع السوق الكندية باإلضافة 

للتوصل  ىهنا تسعإة التجارية بني احلرية واحلماية يف حني ياستسمت السإوقد ، اهلادي والذي تعترب الصني عضو فيه
منح الكوجنرس إدارة بوش سلطة  0220ويف عام ، الصينيةمن وارداهتا من بعض السلع  أهناجند ، اتفاقيات جتارية إىل

 1.التفاوض يف العديد من االتفاقيات الثنائية
 :يةمريكية التجارية للواليات المتحدة األتوجهات الحما-1

 اإلصالحاتونشر  األسواقنفتاح إتعتمد على  األمريكيةكانت السياسة التجارية للواليات املتحدة   أنبعد 
نادي الرئيس األمريكي دونالد ترامب برؤية جتارية ، االقتصادية الرامية حنو االنفتاح االقتصادي على املستوى العاملي

والنظر إىل ، لألمريكينيكفكرة ورؤية جديدة ،  لى احلدود القوميةواليت تعتمد ع األمريكيةللواليات املتحدة  ةجديد
كما كانت معارضة اتفاقيات التجارة احلرة ،  مريكي أكثر من أي رئيس جاء قبله يف العصر احلديثالداخل األ

قلده ستمر متمسكا هبا  بعد تإو ، كانت يف برنامج ترامب االنتخايب  اليتواالنسحاب منها من أحد البنود الرئيسية 
 االسرتاتيجيةتفاقية الشراكة االقتصادية إواالنسحاب من ، ملنصب الرئاسة فضال عن رفع دعاوى جتارية ضد الصني

 .االقتصاد األمريكيعلى  سلبيا كبريا تأثرياهلا  أنعرب احمليط اهلادي واليت يري ترامب 
، ط بإصالح العجز التجاريواملرتب، أساسيا يف الربنامج االنتخايب اخلاص به مبدأكما كان قد خصص 

إننا جيب أن نبدأ )وخصوصا العجز التجاري الكبري مع الصني واملكسيك وأملانيا وغريها من الدول وأكد على عبارة 
وكورقة ، كوسيلة للحد من الواردات من الصني واملكسيك،  ستخدام التعريفات التجاريةإواجته ترامب حنو (. بالفوز

ونادى بضرورة رفع دعاوي جديدة ، وأفرد هلما جانبا كبريا يف برناجمه االقتصادي، تمساومة لتحقيق أفضل الصفقا
ملنظمة التجارة العاملي ضد الصني بسبب دعمها لصناعة الصلب وتطبيق سياسات التمييز ضد شركات التكنولوجيا 

حنو االجتاه حنو حتسني دونالد ترامب  األمريكيإىل خفض نسبة العمالة هبا ويسعى الرئيس  باإلضافة، األمريكية
، األمريكي االقتصادوإعادة التفاوض بشأن ، يف اخلارج األمريكيةوإعادة هيكلة الديون  االقتصاديةاملؤشرات 
 2.التجارية االتفاقاتوخصوصا 

                                                             
 .00ص ، 0220، وزارة اخلارجية األمريكية، اخلارجيمكتب اإلعالم ، "موجز في االقتصاد األمريكي"، جورج كالرك وآخرون 1

احتاد ، دائرة البحوث االقتصادية، "تداعيات الحروب التجارية على االقتصاد العالمي والعربي"، خالد عبد الوهاب الباجوري 2
  .00ص ، 0202سنة ، جامعة مصر للعلوم التكنولوجية، الغرف العربية
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 الدولي التجاري النظام قطابأ نيب جاريتالصراع ال: المبحث الثالث
 بشكل املاضي القرن من السبعينيات منذ برزت ولكن، اليةاحل العاملية الظروف وليدة التجارية احلروب تكن مل

 وسويسرا فرنسا بني وكذلك، 0222-0229 الفرتة يف وإيطاليا فرنسا بني جتارية حروب سبقتها كانت كما،  واضح
 املتحدة الواليات بني التجارية احلروب وكذلك، 0222-0220 الفرتة يف وروسيا أملانيا وبني 0222-0220 الفرتة يف
 واليت، الشديدة االضطرابات من لعدد العاملي االقتصاد تعرض وقد. الستينيات يف األوروبية االقتصادية جملموعةوا

 الطاقة أسعار ارتفاع مظاهرها أهم من وكان، املاضي القرن يف الثمانينيات عقد من االول النصف يف ذروهتا بلغت
 0220 سنة املديونية مشكلة وتفجر، التضخم معدل رتفاعوا، الرئيسية العمالة أسعار وتقلبات، مسبوق غري بشكل

 يف شديدة تالإختال وظهور، السبعينيات أوائل منذ العاملي االقتصاد أصابت اليت والتضخم الكساد موجة وانتشار
 ودول ابانالي مواجهة يف األورويب االحتاد ودول األمريكية املتحدة للواليات التنافسية القدرة وتراجع، املدفوعات موازين
 وخصوصا النسبية أمهيتها تعاظمت واليت، (وسنغافورة تايوان، كونج هونج، اجلنوبية يف كوريا) األربعة اآلسيوية النمور

 .التكنولوجية الصناعات

 :ةيالصين ةياألمريك ةير اجتلا تالدابملا :لو ألا بلطملا
 القات الدبلوماسيةالع إقامة الدولتان أعادت أن بعد بسرعة والصني املتحدة الواليات بني التجارة رتفعتإ

" بالرعاية األوىل الدولة" تضمنت مبدأ واليت، 0222 يوليو يف ثنائية جتارية اتفاقية ووقعتا، 0222 يناير يف بينهما
(MFN) ،  يف االقتصادية اإلصالحات بدء من وجيزة بعد فرتة كانت اليت) السنة تلك ويف. 0222 سنة من ابتداء 

 حتلتإ وقد. دوالر مليارات 2 حوايل (والواردات الصادرات) املتحدة والصني لوالياتا بني التجارة إمجايل بلغ( الصني
مصدر  وأكرب، 09 رقم التصدير سوق واعتربت، املتحدة للواليات التجاريني الشركاء أكرب بني 02 املركز الصني

 أكرب الصني جيعل مما، دوالر مليار 909 الصني مع األمريكية السلعية التجارة إمجايل بلغ، 0202 سنة ويف. للواردات
 1.املتحدة للواليات جتاري شريك

 0201 – 0132 الزمنية الفترة خالل الصين مع االمريكية السلعية التجارة (:20)الجدول 
 (الوحدة باملليار دوالر)

 السنة الصادرات األمريكية ةاألميركيالواردات  الميزان التجاري األمريكي
2,7 1,1 3,8 1980 

-10,4 15,2 4,8 1990 
-83,8 110,1 16,3 2000 
-273 365 91,9 2010 
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-295,3 399,4 104,1 2011 
-315,1 425,6 110,5 2012 
-318,7 440,4 121,7 2013 
-344,8 468,5 123,7 2014 
-367,3 483,2 115,9 2015 
-347 462,6 115,6 2016 
375,5 505,6 130,4 2017 

Source: U.S. International Trade Commission (USITC) Data Web. 

 :الصين إلى األمريكية السلعية الصادرات: الو أ
 بزيادة، أمريكي دوالر مليار 002.9 قيمته ما 0202 سنة يف الصني إىل األمريكية السلعية الصادرات بلغت

 انظر) واملكسيك كندا بعد األمريكية البضائع لصادرات سوق أكرب ثالث الصني وكانت، السابق العام عن٪ 00.2
 حيث، 0202 عام يف املتحدة الواليات يف الزراعية للصادرات سوق أكرب ثاين هي الصني أن نبجا إىل، (0 الشكل
 حصة ارتفعت، 0202 سنة إىل 0222 سنة ومن. الصويا فول من تتكون منها ٪ 90، دوالر مليار 02.9 بلغت
 .٪2.2 إىل٪  0.0 من الصني إىل املتجهة األمريكية السلعية الصادرات إمجايل

 منتجات كانت 0202 عام يف الصني إىل تصديرها مت أمريكية منتجات مخس أكرب أن ذكربال وجدير
 السيارات؛ الصويا؛ فول أساسا واحلبوب الزيتية البذور ؛(الغيار وقطع املدنية الطائرات رئيسي بشكل) بالفضاء مرتبطة
 ارتفعت، 0202 عام إىل 0220 عام من الفرتة ويف. واخلردة والنفايات اإللكرتونية؛ واملكونات املوصالت أشباه

 إىل املتحدة الواليات صادرات منو معدل من أسرع معدل وهو، ٪220 بنسبة الصني إىل املتحدة الواليات صادرات
 .0202 عام يف األوىل العشرة التصدير أسواق من أي
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 0201سنة  في األمريكية للسلع تصدير أسواق خمس أكبر(: 21)شكل رقم 
 (الوحدة بمليار دوالر)

 
 العربية الغرف اتحاد االقتصادية البحوث دائرة، والعربي العالمي االقتصاد على التجارية الحروب تداعيات، الباجوري الوهاب عبد خالد :المصدر

 .03ص، 0203، والتكنولوجيا للعلوم مصر جامعة

 كانت 0202 سنة يف الصني إىل اتصديره مت أخرى أمريكية منتجات مخس هناك فإن سبق ما إىل يضاف
 (الصويا فول أساسا) واحلبوب الزيتية البذور، (الغيار وقطع املدنية الطائرات رئيسي بشكل) بالفضاء مرتبطة منتجات
 0202 سنة إىل 0220 عام من الفرتة ويف. واخلردة والنفايات، االلكرتونية واملكونات املوصالت أشباه، السيارات

 الواليات صادرات منو معدل من أسرع معدل وهو، ٪220 بنسبة الصني إىل املتحدة الياتالو  صادرات ارتفعت
 1 .0202 عام يف األوىل العشرة التصدير أسواق من أي إىل املتحدة
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 الرئيسية األمريكية البضائع تصدير أسواق: (20) رقم جدول
 )مئوية ونسبة، دوالر الوحدة بالمليار(

 الدولة 2002 2017 0201-0220التغير النسبي 
 كندا 161 282 75,70%

 المكسيك 8 243 149,10%
 الصين 22 130 491,20%
 اليابان 51 68 31,60%
 المملكة المتحدة 33 56 69,40%

 ألمانيا 27 53 100,90%
 كوريا 23 48 113,70%
 هولندا 18 42 130,30%
 هون كونغ 13 40 217,40%
 البرازيل 12 37 198,80%
 المجموع 693 1547 123,10%

Source: USITC DataWeb and Global Trade Atlas. 

 الواليات لصادرات األسواق أمهية أكثر ستكون أهنا تثبت قد الصني أن االقتصاديني احملللني من العديد يزعم
 النمو يستمر أن وقعاملت ومن، العامل منوا يف االقتصاديات أسرع من واحدة تعترب أهنا كما،  املستقبل يف املتحدة

 حنو الصني اجتاه أن كما. جديدة شاملة إصالحات اقتصادية ينفذ أن شريطة، القادمة السنوات يف االقتصادي
 األمان شبكة وتعزيز، اخلدمات قطاع وتعزيز، الصناعات االقتصاد وحتديث توازن وإعادة التحتية بنيتها حتديث

 1.األجنبية واخلدمات السلع على برياك جديدا تولد طلبا أن شأهنا من، االجتماعي

 الذين أولئك خاصة، كبري بشكل الصينيني للمواطنني الشرائية القدرة حتسني إىل االقتصادي النمو أدى وقد
 من الصني حتياطياتإ فإن، ذلك باإلضافة إىل. للصني الشرقي الساحل طول على احلضرية املناطق يف يعيشون

 (نسمة مليار 0.02) اهلائل سكاهنا وعدد (0202ديسمرب  حىت أمريكي دوالر نتريليو  0.0) األجنبية العمالت
 تناولت الىت الدارسات يف والبحث املؤشرات بعض قراءة من بشكل واضح يرجع وهذا. حمتملة ضخمة سوقا جتعلها
 :ذلك
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 الثنائية التدفقات أن وأكدت، 0202 عام يف والصيين أمريكي لالقتصاد أوكسفورد جامعة أجرهتا دراسة خالل من -
 املتحدة الواليات يف وظيفة مليون 0.9 خلق مباشرة يف وغري مباشرة بصورة دعمت املباشر األجنيب لالستثمار

 السلع من املتحدة الواليات صادرات تنمو أن كذلك الدراسة وتوقعت، مليار دوالر 009 بنحو وسامهت األمريكية
 .0202 سنة حبلول دوالر مليار 202 من أكثر إىل 0202 عام يف دوالر مليار 092 من إىل الصني واخلدمات

 مقارنة٪  02.2 بزيادة)نسمة  مليون 0 املتحدة الواليات إىل الصينيني الزوار عدد إمجايل بلغ، 0209 عام يف -
 00 يونالصين الزوار أنفق كما،  املتحدة للواليات للزوار األجانب مصدر أكرب خامس الصني جعل مما، (السابق بالعام
. املتحدة الواليات يف الزوار إلنفاق مصدر أكرب كان والذي، (التعليم ذلك يف مبا) املتحدة الواليات يف دوالر مليار

 2.2 املتحدة إىل الواليات الصينيني الزوار عدد إمجايل سيبلغ، 0200 عام حبلول أنه األمريكية التجارة وتفيد وزارة
 .نسمة مليون

 من عدد وأكرب للهاتف احملمول مشرتك مليار 0.09 مع العامل يف احملمول للهاتف بكةش أكرب لديها الصني -
 يف اإلنرتنت عرب الصني مبيعات إمجايل بلغ كما، 0202 من اعتبارا وذلك، مليون 220 حبوايل اإلنرتنت مستخدمي

 .(دوالر مليار 092 ىمستو  عند تقف واليت املتحدة الواليات من أكثر أي) مليار دوالر 220 حوايل 0209 عام

 جيعلها مما، (العاملية إمجايل الشحنات من٪  09)  0202 سنة يف الصني إىل طائرة 020 بتسليم بوينغ شركة قامت -
 القادمة سنة العشرين خالل ستحتاج الصني أن وتتوقع بوينغ. املتحدة الواليات خارج بوينغ لشركة سوق أكرب

 للطائرات عميل أكرب وستكون، دوالر تريليون 0.0 بنحو قيمتها تقدر طائرة جديدة 2022 إىل (0209 – 0202)
 .املتحدة الواليات خارج يف بوينغ التجارية

 من عام كل املتحدة يف الواليات منها الصني يف والشاحنات السيارات من املزيد باعت أهنا موتورز جنرال ذكرت -
 إيرادات وبلغت. املتحدة الواليات يف مليون 0 ب نةمقار ، سيارة مليون 0.2 بلغت حيث، 0202 إىل 0202 عام

 وشكلت. 0209 عام يف دوالر مليار 0 الصني يف موتورز جنرال لشركة املشاريع املشرتكة عمليات من األسهم
 سوق تزداد موتورز أن جنرال وتتوقع. العاملي إمجاليها من٪  02.2 الصني إىل موتورز جنرال مبيعات سيارات

 2.0 الصني إىل السيارات صادرات وبلغت، 0202 عام حبلول أو أكثر وحدة ماليني 2 مبقدار يةالصين السيارات
 1.كندا بعد األمريكية السيارات لتصدير سوق ثاين أكرب جيعلها مما، 0209 عام يف دوالر مليار

 :الصين من الرئيسة السلع من األمريكية الواردات: ايناث

 دوالر مليار 229 بلغت حيث، 0202 عام يف األمريكية سلعيةال للواردات مصدر أكرب الصني كانت
 يف ٪2.0 من األمريكية واردات البضائع إمجايل من الصني حصة وارتفعت. السابق العام عن٪ 2.0 بزيادة أمريكي

                                                             
 .09ص ، مرجع سبق ذكره، خالد عبد الوهاب الباجوري 1



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة تحليلية للنظام التجاري الدوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

49 

 من، حاد بشكل األمريكية للواردات كمصدر أمهية الصني ارتفعت وقد . 0202 عام يف٪ 00.9 إىل 0222 عام
 يف األول وللمركز، 0229 - 0222 يف الثاين املركز إىل، 0222 عام يف املركز الرابع إىل، 0222 عام يف لثامنا املركز

 (0) هي 0202 عام يف الصني من أمريكية واردات مخس وكانت أكرب. (22 الشكل انظر) حىت اآلن 0222
 أشباه (2)و ،املالبس (2)، عاباألل مثل متنوعة مصّنعة سلع (0)، الكمبيوتر أجهزة (0)، اتصاالت معدات

 عام يف األمريكية الزراعية مصدر للواردات أكرب رابع الصني أن كما. اإللكرتونية املكونات من وغريها املوصالت
 .دوالر مليار 2.2 بقيمة 0202

 .0201 عام السلع من االمريكية للواردات الكبار دول الخمس(: 23) رقم شكل
 )دوالر الوحدة بالمليار(

 
، العربية الغرف اتحاد االقتصادية البحوث دائرة، والعربي العالمي االقتصاد على التجارية الحروب تداعيات، الباجوري الوهاب عبد خالد:المصدر

 .02ص، 0203، والتكنولوجيا للعلوم مصر جامعة

 الخدمات في التجارة :اثلاث

 أكرب رابع الصني كانت،  0209 سنة ففي. تاخلدما يف املتحدة للواليات رئيسي جتاري شريك الصني تعترب
 دوالر مليار 20.2 بقيمة اخلدمات سوق لصادرات أكرب وثالث، دوالر مليار 92.9 حبوايل جتاري للخدمات شريك
 فائضا املتحدة الواليات وتدير. (22 الشكل نظرأ) دوالر مليار 09.0 عند اخلدمات لواردات مصدر أكرب وأحد
 للواليات آخر جتاري شريك أي من اخلدمات يف فائض أكرب وهو، مع الصني دوالر رمليا 02.0 بقيمة جتاريا

 1.املتحدة
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 .0201 عام في األمريكية التجارية للخدمات الرئيسيون الشركاء(: 21) رقم شكل
 )دوالر الوحدة بالمليار(

 
 االقتصادية البحوث دائرة، والعربي لعالميا االقتصاد على التجارية الحروب تداعيات، الباجوري الوهاب عبد خالد:المصدر

 01ص، 0203، والتكنولوجيا للعلوم مصر جامعة، العربية الغرف اتحاد
 
 يملاعلا ير اجتلا عا ر صلا حمالم:يناثلا بلطملا
 إىل 0222 عام يف دوالر مليار 02 من ارتفع والذي، الصني مع املتحدة لوالياتا يف السلع جتارة عجز حجم ربتعي

 إىل اجمدد ارتفع لكنه، 0209 عام يف دوالر مليار 022 إىل العجز اخنفض وقد. 0202 عام يف دوالر مليار 092
  يملاعلا ير اجتلا عا ر صلا بابسا مها نيب نم 0202 عام يف دوالر مليار 022

 الصين مع االمريكية المتحدة للواليات السلعي التجاري العجز: الأو 
 0209-0222: الصني مع مريكيةاأل املتحدة للواليات السلعي التجاري امليزان عضو  يلاو ملا لكشلا لثمي

 0201-0222: الصين مع مريكيةاأل المتحدة للواليات السلعي التجاري الميزان(:02) رقم شكل
 )دوالر الوحدة بالمليار(

 
، العربية الغرف اتحاد االقتصادية البحوث دائرة، والعربي العالمي االقتصاد على التجارية الحروب تداعيات، الباجوري الوهاب عبد خالد:المصدر

 .02ص، 0203، والتكنولوجيا للعلوم مصر جامعة
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 من بكثري أكرب الصني مع املتحدة للواليات السلعي التجاري العجز اعفرتإ ،،اضيةامل القليلة السنوات تفر ع
 السلع جتارة يف الكبري العجز أن احملللني بعض ويؤكد. (00 الشكل نظرأ) املتحدة للواليات آخر جتاري شريك أي

. األمريكي لالقتصاد ومدمرة، عادلة وغري، حد ما إىل متوازنة غري التجارية العالقة أن إىل يشري الصني مع األمريكية
 واسعة توريد سالسل وظهور العاملي اإلنتاج يف التحوالت كبري حد إىل يعكس العجز هذا مثل بأن آخرون وجيادل
 التصدير حنو املوجهة اجلنسيات متعددة للشركات النهائية التجميع نقطة هي الصني تكون ما غالب حيث، ومعقدة

 1.ةمتعدد بلدان من السلع تصدر اليت

 0201 عام في معها سلعي تجارى عجز المتحدة الواليات لدى دول خمس أكبر(: 00) رقم كلش
 )دوالر الوحدة بالمليار(

 
 االقتصادية البحوث دائرة، والعربي العالمي االقتصاد على التجارية الحروب تداعيات، الباجوري الوهاب عبد خالد:المصدر

 .02ص، 0203، والتكنولوجيا لومللع مصر جامعة، العربية الغرف اتحاد
 نيصلاو  ةيكير مألا ةدحتملا تايالو لاوروبي مع تجارة االتحاد األ :ايناث

أهم الشركاء التجاريني للصادرات السلعية لالحتاد األورويب حيث نالحظ من الدائرة  املوايليوضح الشكل 
اد األورويب حبصة النسبية السابقة بان الواليات املتحدة األمريكية ظلت الوجهة األويل للسلع املصدرة من طرف االحت

وباقي دول العامل  %2مث الصني بنسبة  %02تليها اململكة املتحدة كثاين أهم وجهة للصادرات بنسبة  %02قدرت بـ 
 .% 20بنسبة 
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 دائرة نسبية ألهم الشركاء التجاريين للصادرات السلعية لالتحاد االوروبي(: 00)الشكل رقم 

 
22/07/2020 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics Source:  

حيث نالحظ بان الصني  0202هم الشركاء التجاريني للواردات االحتاد االورويب لسنة أيوضح الشكل التايل 
مث اململكة املتحدة بنسبة  %000تليها الواليات املتحدة األمريكية بنسبة  %02أهم مصدر لالحتاد األورويب بنسبة 

 %2مث روسيا بنسبة  02%
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 :خالصة الفصل

ول واملتمثلة يف ها يف مضمون الفصل األإليجانب التغريات التقليدية املشار  إىلعرف النظام التجاري الدويل 
جتاه والت حديثة متثلت يف االحت، جيع املبادالت التجارية العامليةالتحوالت التدرجيية حنو ختفيض الرسوم اجلمركية وتش

قطاب النظام التجاري العاملي وكذا أكثر محائة كرد فعل ناتج عن تصاعد احلروب التجارية بني أسياسات جتارية حنو 
صبحت تنتهجها أيعرف بالتكتالت التجارية بني الدول ملواجهة خطر السياسات التجارية الفردية اليت  ظهور ما

السليب  واليت من شاهنا التأثرياألمريكية  جارية الضخمة مع العامل اخلارجي الواليات املتحدبادالت التالدول ذات امل
  .ليه يف الفصل املوايلإهيكل التجارة اخلارجية للدول النامية والناشئة وهو ما سنحول التطرق  على

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثالفصل 

 تطوراتاستراتيجية السياسة التجارية في الجزائر في ظل 
 النظام التجاري الدولي
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 تمهيد

استقرار وعدم الثبات يف السياسات التجارية كنتيجة لتصاعد ال الة من يشهد النظام التجاري العاملي اليوم ح
فرض سياساهتا على الدول  إىلحبيث عمدت هذه القوي التجارية ، قطاب التجارة العامليةأاالحتكاكات التجارية بني 

اقيات الثنائية مبا األخرى فضال عن عدم التزامها مببادئ النظام التجاري املتعدد األطراف والتوجه حنو عقد االتف
، إىل وزهنا التجاري وحتكمها يف جزء هام من املبادالت العاملية يتناسب مع مصاحلها وأهدافها القومية باالستناد

  .ألدوات السيطرة على قرارات املنظمات التجارية العاملية متالكهااباإلضافة إىل 

أن حندد اجتاه ، يشهدها نظام التجارة العاملي سنحاول يف هذا الفصل من خالل العوامل السابقة الذكر واليت
السياسة التجارية يف اجلزائر يف ظل التحوالت التجارية حنو سياسات أكثر محاية باإلضافة إىل االجتاه التدرجيي لتغري 

وفق ما تقتضيه املصلحة االقتصادية للجزائر وما يتناسب مع اخلطط ، وانتقال موازين القوى من الغرب إىل الشرق
 . التنموية املسطرة

 : يتناول هذا الفصل العناصر التالية
  ؛تطور سياسات التجارة الخارجية في الجزائر: المبحث األول
  ؛التجارة الخارجية في الجزائر واقع: المبحث الثاني
  .معالم السياسة التجارية في الجزائر في ظل التحوالت التجارية العالمية :المبحث الثالث
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 .مراحل تطور السياسة التجارية في الجزائر: المبحث األول

فالواردات تساهم بشكل أساسي يف توفري ، تلعب السياسة التجارية دورا هاما يف التنمية االقتصادية
أما الصادرات فتعمل على توفري احتياجات الدولة من النقد األجنيب ، االحتياجات الضرورية لالقتصاد الوطين

وعليه فإن عملية حتقيق التوازن بني الصادرات والواردات يف الدولة جيب ، ويل عملية التنمية االقتصاديةالضروري لتم
مرت السياسة التجارية يف اجلزائر بعدة إصالحات . سرتاتيجية تراعي احتياجات الدولةإأن تكون ضمن سياسة جتارية 

 :نوجزها فيما يلي 

 (0111-0110)رة الخارجية التجا علىمرحلة الرقابة  :المطلب األول

عقب االستقالل ورثت اجلزائر نظاما اقتصاديا يسيطر عليه االقتصاد الفرنسي يف املبادالت التجارية مع العامل 
مما دفع متخذي القرار إىل اعتماد صيغة من القوانني واملراسيم حتاول من خالهلا تنظيم الصادرات والواردات ، اخلارجي

 1 :عمدت الدولة إىل عدة إجراءات منها، بة ومن أجل حتقيق هذه الرقابةمعتمدة على مبدأ الرقا

 :الصرف ىعل الرقابة-0

هذا االستقرار كان ضروريا بالنظر إىل املرحلة ، حيث عرفت اجلزائر خالل هذه الفرتة استقرارا يف سعر الصرف
 .كبرية  اراتستثماواليت متيزت بتنمية كثيفة تتطلب ، اليت كان يعيشها االقتصاد الوطين

 :الرسوم الجمركية-0

مت يف هذا اجملال استحداث معدالت جديدة ومت تنويع تشكيلتها من أجل محاية االقتصاد الوطين من   
 .املنافسة اخلارجية وتشجيعا لصناعات التحويلية

 :نظام الحصص والتجمعات المهيمنة للشراء-0

التجمعات مهيمنة للشراء استنادا إىل جمموعة من فرض نظام احلصص وإنشاء على  عملت احلكومة اجلزائرية
 :وكان اهلدف من هذا اإلجراء، الرسوم التنفيذية قامت بالرقابة على التجارة اخلارجية

 إعادة توجيه الواردات؛-

 كبح الواردات الكمالية واحلفاظ على العملة الصعبة؛-

                                                             
مذكرة ، "اقتصاديات الدول النامية في ظل التطورات االقتصادية الراهنةعلى  تأثير تحرير التجارة الخارجية"، منيرةمصراوي 1

 002ص، 0209/0202، اجلزائر، جامعة مستغامن، دكتوراه ختصص جتارة دولية ولوجيستيك
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 .صرف قليلة محاية االنتاج الوطين وحتسني امليزان التجاري فيظل احتياطيا-

عرفت اجلزائر أول . إال أن وضعية امليزان التجاري كانت متذبذبة بني الفائض والعجز، رغم هذه اإلجراءات احلمائية
وأكرب ، ويعود هذا العجز إىل اخنفاض قيمة الصادرات، مليون دج 092بقيمة  0292عجز يف ميزاهنا التجاري سنة 

الزيادة يف الواردات بشكل إىل  ويعود هذا أساسا، مليون دج 022مة بقي 0292عجز يف هذه املرحلة كان يف سنة 
 1.ملموس

 مرحلة احتكار الدولة لتجارة الخارجية: المطلب الثاني

واكتفت بإصدار أوامر متفرقة خبصوص إنشاء ، 0220أعلنت السلطات اجلزائرية عن االحتكار يف سنة 
رية ومل تشهد هذه الفرتة إصدار تشريعات ثابتة مؤطرة للتجارة مؤسسات عمومية هلا صالحية احتكار املبادالت التجا

وكانت أهم أهداف تلك املمارسة هو تنويع ، بل مت مواصلة العمل بآليات الرقابة رغم إعالن االحتكار، اخلارجية
 0222يف سنة  ،والتحكم يف قوة املفاوضات الدولية، املنتجات وتنويع املصادر واملناطق اجلغرافية للمبادالت التجارية

الذي من  20/20/0222املؤرخ يف  22/20وذلك إثر إصدار القانون رقم  حتكارالمت احلسم يف قانون ضابط لعملية 
يهدف أساسا إىل إزالة التناقضات  22/20الدولة وكان القانون  00خالله أصبحت التجارة اخلارجية حكرا على 

مت إعطاء انطالقة جديدة  22/02لة السابقة ومع صدور القانون اهليكلية لالحتكار واليت نتجت عن ممارسات املرح
برنامج شامل للتجارة اخلارجية مبنح امتيازات للمؤسسات إطار  للنظام التجاري اجلزائري وتنظيم ممارسة االحتكار يف

الت اخلارجية عمومية اقتصادية حيث أصبح نظام االحتكار حينها ميارس من خالل آليتني مها آلية التخطيط يف املباد
من قانون  00آلية ممارسة الدولة لالحتكار التجارة اخلارجية عن طريق االمتياز حسب نص املادة و  للسلع واخلدمات

22/20.2


 0131تحرير التجارة الخارجية ابتدءا من مرحلة : المطلب الثالث

وتدهور قيمة ، سعار البرتولبسبب اخنفاض أ 0229بعد األزمة البرتولية اليت عرفتها األسواق العاملية سنة 
 صالحإعمدت اجلزائر على ، وكذا ضغط املنظمات الدولية، مريكي وأيضا زايدت عبئ املديونية اخلارجيةالدوالر األ

لذلك مرت سياسة التجارة ، حيث تزامن ذلك مع التوقيع على برنامج التعديل اهليكلي، قطاع التجارة اخلارجية
 :تني زمنيبفرتتني 0229اخلارجية بعد سنة 

 
                                                             

 .002ص، مرجع سبق ذكره، مصراوي منرية 1
سياسات تحرير التجارة الخارجية كمدخل لتنويع صادرات الدول المغاربية دراسة ، حريرش ناجي، انأوالد زاوي عبد الرمح2

 22ص، 0202، العدد السابع، اجلزائر، جملة الباحث القتصادي، مقارنة بين الجزائر وتونس
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 :0110فترة التحرير المقيد للتجارة الخارجية قبل  :أوال

ويرتبط أساسا برفع القيود ، 0220املؤرخ يف فيفري 02-20إن عملية التحرير بدأت مع صدور املرسوم رقم 
إىل  أدىاألمر الذي ، استرياد العديد من السلع دون ضوابط هبدف الربحإىل  مما أدى، املتعلقة بشهادات االسترياد

فنظرا للفوضى اليت عرفتها التجارة اخلارجية اجلزائرية بسبب االجراء الغري مدروس . اخنفاض مداخيل من العملة الصعبة
من خالل إصدارها ، ضبط وتنظيم عملية حترير التجارة اخلارجيةإىل  عمدت هذه االخرية، يف تقدمي تراخيص االسترياد

حيث كان اهلدف منها محاية املنتوج الوطين من أهم ، 0220أوت  02يف  902للتعليمة احلكومية اليت حتمل رقم 
املديونية نتيجة ارتفاع إيرادات احملروقات  يفهو الفائض ، الرقابة على التجارة اخلارجيةإىل  النتائج اليت ميزت العودة

مث اخنفضت ، 0220ة مليار دوالر سن 02.22واخنفضت إىل  0222مليار دوالر سنة  02.02حيث بلغت املديونية 
 0220.1مليار دوالر عام  02.20إىل ، مليار دوالر 09.92إىل 

 0110مرحلة التحرير الفعلي للتجارة الخارجية بعد  :ثانيا

مليار  02.22 إىلونظرا الرتفاع حجم املديونية اخلارجية ، لقد حاولت اجلزائر تفادي إعادة جدولة ديوهنا
، الذي احتوى على برناجمنيمع صندوق النقد الدويل ابرام اتفاق  إىلطويل اضطرت بعد تردد ، 0222دوالر عام 

أما ، الذي ساعد على اسرتجاع التوازنات االقتصادية الكلية، يتعلق األول باحلفاظ على استقرار االقتصاد الكلي
االقتصاد  ندماجواالسوق اقتصاد ال إىل الربنامج الثاين فقد تعلق التعديل اهليكلي الذي مهد الطريق للجزائر للدخول

 2:من أهم اإلجراءات املتخذة يف هذا االطار كان، العاملي تضمن هذا االتفاق شرط  حترير التجارة اخلارجية

حتقيق إطار  وختفيض قيمة العملة الوطنية يف، تغري السياسة اجلمركية مبا يالءم سياسة التحرير، حترير األسعار
اليت ألغت التعليمة السابقة ، 0222 أفريل 00املؤرخة يف  00-22كومية رقم هذا الشرط صدرت أيضا التعليمة احل

 .902رقم 

حبيث مت حترير مجيع عمليات ، ضائع دون أي قيود إدارية أو كميةالب ستريادباهذه التعليمة القيام مسحت 
هذا اإلطار مت إعفاء الواردات  يف .اليت كانت ختضع مؤقتا ملعايري مهنية، االسترياد باستثناء جمموعة من السلع احليوية

س مالية اليت تقل قيمتها عن نص مليون دوالر من شرط احلصول على متويل ال يقل أجله عن ثالثة أالر من السلع 
كما مت إلغاء القيود املفروضة على الصرف ختفيض التعريفة  0222جانفي  20حيث كان ذلك ابتداء من ، سنوات

                                                             
 .009ص، مرجع سبق ذكره، مصراوي منرية 1
 .009ص، املرجع نفسه  2
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مث إلغاء تراخيص االسترياد والتصدير وإبقائها فقط على ، 0222سنة  %22 إىل 0229سنة  %92اجلمركية من 
 1.بعض املعامالت التجارية

حبيث  األدوات كذا يف تطور و  عرفت السياسة التجارية يف اجلزائر العديد من التغريات يف اهليكل املؤسسايت
 تكن مل حبيثأحيانا ثار السلبية ن بعض اآلولو بغض النظر ع، الظرفيةكل مرة ليواكب التطورات   يف يتمكان التعديل 

سرتاتيجية جتارية تراعي التغريات املستقبلية وكذا املتغريات الداخلية إإطار  ات التجارية يف اجلزائر ترسم يفالسياس
 .لالقتصاد اجلزائري

 واقع التجارة الخارجية في الجزائر :المبحث الثاني

خارج قطاع تزال الصادرات  يف حني ال، النفطية للصادراتلقة عرفت التجارة اخلارجية للجزائر هيمنة مط 
 .ن هيكل التجارة اخلارجية للجزائرتسجل نسب متدنية م احملروقات

حتتل جتارة احملروقات يف اجلزائر على العموم حصة األسد من عائدات مداخيل العملة الصعبة مبا يقارب نسبة 
سجلت التجارة اخلارجية للجزائر يف اخلمس  0202عار البرتول سنة لكن منذ اخنفاض أس، من إمجايل املداخيل% 22

سنوات األخرية عجزا يف امليزان التجاري باإلضافة إىل عدم القدرة على التحكم يف حجم الواردات اليت تلتهم 
 22.2إىل  0202مليون دوالر سنة  002إذ اخنفض من ، 0202احتياطي العملة الصعبة بشكل متواصل منذ سنة 

 0202.2يون دوالر يف هناية سنة مل

من التعداد السكاين  %02من الناتج احمللي االمجايل وتوظيف حويل  %00تساهم الفالحة مبا يقارب 
التبغ والتمر أهم املنتجات الزراعية اليت ، الزيتون ومشتقاته، احلمضيات، (الذرة)الشوفان ، يعترب كل من القمح. النشط
 3.ملنتجات الزراعيةيف التجارة اخلارجية  تساهم

 من التعداد السكاين النشط %00مجايل وتوظف حوايل ن الناتج احمللي اإلم %02حاليا متثل الصناعة نسبة 
، مواد البناء هي أهم األنشطة الرئيسية لقطاع الصناعة، املنتجات الكميائية، األقمشة، وجند بأن الصناعات الغذائية

كما سجلت بعض ،  تطورا ملحوظا يف السنوات األخرية مقارنة مبا كان عليه من حني سجل قطاع الصناعة الصيدالنية

                                                             
 .002ص، املرجع نفسه 1
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األنشطة املستهدفة من طرف احلكومة كصناعة اإلمسنت وصناعة السيارات بعض الصعوبات والعوائق بسبب 
 1.نفراديةواالاملركزية السياسات احلكومية 

  الجزائري تطور الميزان التجاري :ولالمطلب األ

  يعاينلبرتولية وهو ما جعله االصادرات مع عوائد  ارتباطا وثيقا ومباشرا  ن التجاري اجلزائري يرتبط امليزا
ضعف  إىلباإلضافة  الطاقوية سواقاألسعار البرتول يف أخنفاض متواصل بسبب ا من عجز جتاري لسنوات عديدة

 .األخرىالصادرات أنواع مردود 

جلزائر باإلضافة إىل تطور رصيد امليزان التجاري خالل الفرتة واردات او  ميثل اجلدول املوايل تطور صادرات 
 . 0202غاية سنة  إىل 0202املمتدة من سنة 

 .0201إلى  0200تطور الميزان التجاري الجزائري من سنة ( 21)الجدول رقم 
 (الوحدة مليون دوالر)

 رصيد الميزان التجاري الواردات الصادرات السنوات
0200 90.229 22.222 2.029 
0200 02.992 20.220 02.202 -
0201 02.209 22.222 02.290 -
0201 02.290 22.222 00.022 -
0203 20.092 29.022 2.202 -
0201 02.202 20.202 9.002 -

 .00ص ، 0201سنة رية العامة للجماركيباالعتماد على تقرير احصائيات التجارة الخارجية للجزائر الصادر عن المد ينعداد الطالبإمن : المصدر
ن امليزان التجاري اجلزائري يسجل مستويات عجز متتالية منذ سنة أحيث نالحظ من اجلدول السابق ب

اخنفاض العجز مبستويات حمسوسة مقارنة بالسنوات  0202وسنة  0202يف حني عرفت كل من سنة ، 0202
 .0202مليار دوالر سنة  9ية غا إىل 0209مليار دوالر سنة  02السابقة حيث اخنفض العجز من حوايل 

 
 
 
 
 

                                                             
1 IBID, Page 3 
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 .0201إلى سنة 0200تطور الميزان التجاري الجزائري من سنة توضح  أعمدة بيانية(: 00)الشكل رقم 
 (الوحدة مليون دوالر)

 
 .عداد الطالبين باالعتماد على المعطيات الجدول السابقإ من: المصدر

ات والواردات اجلزائرية باإلضافة إىل تطور رصيد امليزان ميثل الشكل السابق أعمدة بيانية توضح تطور الصادر  
حيث نالحظ بأن امليزان التجاري حيقق عجز  0202إىل غاية سنة  0202منذ بداية األزمة البرتولية سنة ، التجاري

 توازن امليزان التجاري ىزمة البرتولية بشكل كبري علثرت األأحيث ، 0202إىل غاية سنة  0202متواصل منذ سنة 
يضا توجه اجلزائر إىل تقليص أويقابله ، وكذا اخنفاض قيمة الدينار اجلزائري بسبب اخنفاض عوائد الصادرات النفطية
 . حجم االنتاج هبدف حماولة رفع االسعار

على التوايل اخنفاض العجز يف امليزان التجاري بشكل ملحوظ بسبب  0202و 0202سنة  كل من  عرفت
مجلة من االجراءات التجارية كحظر استرياد بعض املنتجات االستهالكية  ختاذباردات ومة حنو ضبط الواتوجه احلك

 .إىل تقليص فاتورة االسترياد أدىودعم بعض املنتجات احمللية مما 
يف تركيبته السلعية واخلدمية هيكلية فادحة  ختالالتاالميكن القول بأن امليزان التجاري اجلزائري يعاين من 

قادر على حتمل الصدمات اخلارجية بسبب اعتماده على  غري فهو، خمتلفة ليه بعمق ومن جوانبوذلك عند النظر إ
باعتباره    الدوالر بشكل أساسي)مما جيعله حماصر بني أثار اخنفاض أسعار الصرف ، الصادرات البرتولية بشكل كبري
إطار  م يف هذه املتغريات كوهنا خارجوتقلبات أسعار البرتول حبيث يصعب التحك( مرجعية للتبادل التجاري الدويل

اختاذ القرار االقتصادي لذلك فإن استقرار امليزان  من كواليس قرب أكربالسيطرة احمللية وحتتاج لوزن جتاري كبري ودرجة 
بدرجة تنوع الصادرات وحجمها مقارنة حبجم الصادرات ، مرحية مرهون فائض التجاري السلعي عند مستويات

 .النفطية
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 هيكل الصادرات والواردات الجزائرية : الثانيالمطلب 
هم املؤشرات اليت تعطي انطباعا واقعيا عن مكانة التجارة اخلارجية يف أتعترب حركة الصادرات والواردات من 

 . ن نتطرق أوال إىل هيكلة الصادرات اجلزائرية مث إىل هيكلة الواردات اجلزائريةأسنحاول يف هذا املبحث لذا ، البلد

 تطور الصادرات الجزائرية : أوال
ترقيتها وتنويع  ىيعترب قطاع الصادرات يف اجلزائر من القطاعات اليت تسعي احلكومة باستمرار إىل العمل عل

 .اجلزائرييف توازن امليزان التجاري  كبرية  مهيةأه من بستتك ملامنتجاهتا 

 .0201إلى غاية  0111ممتدة من تطور الصادرات الجزائرية خالل الفترة المنحنى (: 00)الشكل رقم 
 الوحدة بليون دوالر

 
 https://ar.knoema.com/atlas 03/20/0202: المصدر

إىل غاية سنة  0222تطور الصادرات اجلزائرية خالل الفرتة املمتدة من سنة  ل السابق منحىنميثل الشك
عرفت قيمة الصادرات اجلزائرية استقرارا حبيث مل  0220إىل غاية سنة  0222ة حيث نالحظ أنه من سن 0202

إىل غاية سنة  0222ءا من سنة ابليون دوالر حيث نالحظ اخنفاض قيمتها ابتد 00تتجاوز قيمتها خالل هذه الفرتة 
كبري على ايرادات قطاع وهي الفرتة اليت عرفت اخنفاض  شديد يف أسعار املواد النفطية مما أثر بشكل مباشر و  0220

حيث  0222غاية سنة إىل  0220يف حني عرفت الصادرات اجلزائرية تزايدا مستمرا من سنة ، الصادرات يف اجلزائر
أين عاودت االخنفاض بعد األزمة املالية العاملية وتأثرياهتا على  0222بليون دوالر سنة  20ارتفعت إىل ما يقارب 

 29ما يقارب  0202مل تدم طويال لتعد إىل االرتفاع لتبلغ سنة  ري األزمة السابقةعلى غاألسواق الطاقوية لكنها 
أثر على املستوي العام للصادرات اجلزائرية لتبلغ سنة  0202بليون دوالر إىل أن اخنفاض أسعار البرتول خالل سنة 

 .بليون دوالر 02ما يقارب  0202
زائرية بأن قطاع الصادرات ال يزال رهينة تطور األسعار ميكن أن نستنتج من قيم منحىن تطور الصادرات اجل

 . الطاقوية حبيث تأثر تغريات أسعار املواد النفطية يف قيمة الصادرات اجلزائرية بصورة مباشرة
 

https://ar.knoema.com/atlas
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 .0203 -0220التركيبة السلعية للصادرات الجزائرية خالل الفترة  (:21)جدول رقم 
 (الوحدة مليون دوالر)

سلع 
 استهالكة

ات تجهيز 
 صناعية

تجهيزات 
 فالحية

مواد نصف 
 مصنعة

 السنوات الطاقة مواد غذائية مواد أولية

19 36 0 526 136 67 45 588 2005 
44 44 1 765 195 73 53 608 2006 
35 46 1 640 170 88 59 605 2007 
32 67 1 834 334 119 77192 2008 
49 42 0 393 169 113 44 411 2009 
30 30 1 498 94 315 56 143 2010 
16 35 0 660 161 355 71 662 2011 
19 32 0 618 168 315 70 571 2012 
16 29 0 492 109 404 63 662 2013 
11 16 1 1 173 110 323 58 362 2014 
11 17 0 1 685 105 239 33 081 2015 
18 53 0 1 299 84 327 27 917 2016 
02 22 0 0022 20 022 00292 2017 
33 90 1 2 335 92 373 38 871 2018 

 المجموع 200.2200 0.222 0.222 00.022 2 900 020
 إحصائياتمن اعداد الطالبين باالعتماد على : المصدر

 .0ص، 0203تقرير احصائيات التجارة الخارجية للجزائر الصادر عن المدرية العامة للجمارك سنة  -
  algeria.dz/html/rapport-of-www.bank:اإللكتروني الموقع -

إىل  0222ميثل اجلدول السابق تطور التوزيع السلعي للصادرات اجلزائرية خالل الفرتة الزمنية املمتدة من سنة 
جتهيزات ، صف مصنعةمواد ن، مواد أولية، مواد غذائية، الطاقة :حسب جمموعات اإلنتاج التالية 0202غاية سنة 

حيث نالحظ أن احملروقات ال تزال حتتل أعلى حصة من الصادرات ، ةيسلع استهالك، جتهيزات صناعية، فالحية
دوالر وبلغت أعلى قيمة  مليون 22.222بـ  0222حيث قدرت سنة ، يف كل سنوات فرتة الدراسة اجلزائرية اإلمجالية

مليون دوالر لرتتفع عام  02.202إىل  0209ر واخنفضت يف سنة مليون دوال 22020وتقدر بـ  0222هلا يف سنة 
فحني تبقي الصادرات خارج احملروقات حتتل موقعا هامشيا من إمجايل  .مليون دوالر 02.220إىل ما يقارب  0202

http://www.bank-of-algeria.dz/html/rapport
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طاع الصادرات اليت تتمثل يف املنتجات النصف مصنعة اليت حتتل املرتبة األوىل من حيث املنتجات املصدرة خارج ق
وهو أمر طبيعي حبكم اعتماد اجلزائر على ، تتمثل هذه املنتجات أساسا يف الزيوت ومشتقاهتا األخرى، احملروقات
 0922إىل  0222مليون دوالر سنة  209حيث قفزت من ، قد عرفت املنتجات النصف مصنعة انتعاشاو  ،احملروقات

والسبب يف ذلك أن منو هذه املنتجات ، ن دوالر مليو  0022إىل  0209مث اخنفضت سنة ، 0202مليون دوالر سنة 
أين بلغت  0202مثلما هو احلال سنة .  حيث تزداد كلما ازدادت هذه األخرية، احملروقات متعلق بنمو صادرات

قد سجلت سنة و  ،مليون دوالر تليها يف املرتبة الثانية املنتجات الغذائية واليت تتمثل أساسا يف التمور واخلضر 0002
مليون دوالر وهذا يعود إىل اجملهودات اليت تبذهلا الدولة لالرتقاء  222حيث قدرت بـ ، أعلى مستوى هلا 0200

وسبب ، والنحاس، الزنك، نفايات احلديد، تأيت يف املرتبة الثالثة املواد األولية تتمثل يف الفوسفات .الفالحي بالنشاط
حيث ،  تزخر هبا اجلزائر واليت مل تستغل حىت اآلن استغالال حقيقيااحتالهلا هذه املرتبة راجع إىل الثروة املعدنية اليت

احتلت التجهيزات . مليون دوالر 20إىل  0202مليون دوالر مث اخنفضت يف  009بـ  0222قدرت قيمتها يف سنة 
، لبناء والصحةومتثل منتجاهتا يف التجهيزات والوسائل املستعملة يف ا، الصناعية املرتبة الرابعة خالل فرتة الدراسة

 09حبيث اخنفضت من ، وقد عرفت اخنفاضا ملحوظا خاصة يف السنوات األخرية. األشغال العمومية وامليكانيك
بسب نقص ، 0202و 0202مليون دوالر أمريكي على التوايل خالل سنيت  02و 09إىل  0222مليون دوالر سنة 

ومؤسسات النسيج ، ية كاملؤسسة الوطنية للفلنيوحل بعض املؤسسات الوطن، االستثمارات اخلارجية املباشرة
، بينما تأيت يف املرتبة اخلامسة السلع االستهالكية غري الغذائية ،وضعف تنافسية الصادرات اجلزائرية، ...واجللود

ون يث تتكيف حني تأيت مواد التجهيز الفالحي يف املرتبة األخرية ح. التجميلو  وتتمثل أغلب منتجاهتا يف مواد النظافة
وظلت هذه املنتجات يف ، وبعض اللوازم كقنوات الصرف واألنابيب، األجهزة امليكانيكيةمنتجاهتا من اجلرارات و 

 .تقهقر حيث حققت إيرادا معدوما يف بعض السنوات
 تطور الواردات الجزائرية :ثانيا

 .0201إلى سنة  0111المنحني تطور الواردات الجزائرية خالل الفترة الممتدة من سنة (:00)الشكل رقم 
 (  الوحدة بليون دوالر األمركي)

 
 https://ar.knoema.com/atlas 03/20/0202: المصدر

https://ar.knoema.com/atlas
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حيث  0202غاية سنة إىل  0222السابق تطور الواردات اجلزائرية خالل الفرتة املمتدة من سنة  ميثل املنحىن
سياسات االستهالكية الىت كانت للويعود ذلك  0222غاية سنة  إىل 0222منذ سنة  ارداتاخنفاض يف الو  نالحظ

الفرتة الثانية من مدة ، ة واالستهالكية بشكل كبرييالغذائ التوسع يف الواردات إىل دتأمطبقة يف تلك الفرتة واليت 
بليون  02ذ منت الواردات من حوايل إسابقة كرب مقارنة بالفرتة الأبزيادة كبرية يف حجم الواردات وحصة  هالدراسة متيز 

بليون دوالر  92غاية  إىلسعار البرتول لتصل ألتنخفض بعد اخنفاض  0202بليون دوالر سنة  22غاية إىل دوالر 
 . بسبب اجتاه الدولة حنو سياسة كبح الواردات

 0203 - 0220التركيبة السلعية للواردات الجزائرية خالل الفترة (:23)جدول رقم 
 (الوحدة مليون دوالر)

سلع 
 استهالكة

تجهيزات 
 صناعية

تجهيزات 
 فالحية

مواد نصف 
 السنوات الطاقة مواد غذائية مواد أولية مصنعة

3 107 8 452 160 4 088 751 3 587 212 2005 
3 011 8 528 96 4 934 843 3 800 244 2006 
4 008 9 954 142 6 918 277 4 827 313 2007 
5 036 15 434 86 9 154 1 378 7 796 595 2008 
6 145 15 140 234 10 165 1 201 5 863 549 2009 
5 987 15 573 330 9 994 1 406 6 027 945 2010 
7 944 15 951 229 10 431 1 776 9 805 1 164 2011 
9 997 13 604 329 10 629 1 839 9 023 4 955 2012 

12 205 15 745 449 10 810 1 766 9 572 4 356 2013 
10 287 18 906 657 12 740 1 884 11 005 2 851 2014 
9 773 16 593 579 11 512 1 508 9 329 2 352 2015 
8 275 15 394 501 11 482 1 559 8 224 1 292 2016 
2222 00292 292 02222 0202 2922 0222 2017 
6 761 16 485 564 10 965 1 900 8 573 1 078 2018 

 المجموع 00.229 029.029 02.002 002.220 2.209 022.202 022.229
 إحصائياتمن اعداد الطالبين باالعتماد على : المصدر

 .0ص، 0203تقرير احصائيات التجارة الخارجية للجزائر الصادر عن المدرية العامة للجمارك سنة  -
-algeria.dz/html/rapport-of-kwww.ban 02/22/0202. 

http://www.bank-of-algeria.dz/html/rapport
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ميثل اجلدول السابق تطور الواردات اجلزائرية حسب اجملموعات السلعية حيث نالحظ أن هناك أربع 
 0202إىل غاية سنة  0222على الواردات اجلزائرية خالل الفرتة املدروسة من سنة  سيطرتجمموعات من السلع 

ز الصناعي واملنتجات نصف مصنعة واملواد الغذائية وسلع االستهالكية حبيث ويتعلق األمر بكل من سلع التجهي
 0222احتلت هذه السلع املراتب األربعة األوىل على الرتتيب حيث عرفت التجهيزات الصناعية زيادات متتالية من 

بقيمة  0222مليون دوالر وسنة  2220تقدر الواردات من هذه السلعة بـ  0222حيث كانت سنة  0222إىل 
مليون دوالر ولكن ابتداء من هذه السنة عرفت الواردات من هذه السلعة استقرارا طفيفا حيث بلغت يف  02202

املنتجات . مليون دوالر 16485إىل  0202مث اخنفضت يف سنة ، مليون دوالر 02229ما قيمته  0202سنة 
تقدر  0222ت تزايدا مستمرا أين كانت سنة نصف مصنعة اليت حتتل املرتبة الثانية من جمموع الواردات حيث عرف

مث بدأ باالخنفاض لتصبح ، مليون دوالر 00222قيمتها تساوي  0202مليون دوالر لتصبح سنة  2222قيمتها بـ 
مليون دوالر أما املواد الغذائية فقد عرفت تزايدا مستمرا طوال فرتة الدراسة  965 10تقدر بـ  0202قيمته يف سنة 

مث بدأت ، مليون دوالر 00222تقدر بـ  0202مليون دوالر لتصبح سنة  0222بقيمة  0222حيث بدأت عام 
أما فيما خيص السلع االستهالكية فقد كانت متماثلة مع  0202مليون دوالر سنة  573 8باالخنفاض لتصل إىل 

ون دوالر ملي 00022مليون دوالر وبلغت  0022تقدر بـ  0222بقية املنتجات األخرى حيث كانت يف سنة 
من و  أما فيما خيص الواردات السلعية الطاقة 0209مليون دوالر سنة  2022مث اخنفضت لتصل إىل ، 0200سنة 

املواد األولية فقد احتلتا املرتبة اخلامسة والسادسة على التوايل لتأيت يف املرتبة األخرية من حيث استرياد سلع التجهيز 
 .ياسا بالواردات األخرىالفالحي اليت سجلت نسبة ضئيلة نسبيا ق

 أهم الشركاء التجاريين للجزائر: المطلب الثالث

 حيث اقامت، عرفت التجارة اخلارجية اجلزائرية يف توزيعها اجلغرايف كغريها من الدول تنوعا يف االجتاه واحلجم
ديد من عوامل التقارب مستغلة يف ذلك الع، العديد من العالقات التجارية مع الدول النامية واملتقدمة على حد سواء

 .  االقتصادي واجلغرايف وكذا االتفاقيات الثنائية لتعاون التجاري مع الدول األخرى

 أهم الدول الموردون بالنسبة للجزائر : أوال

ني للجزائر حبيث مل التجاري ءهم الشركاأملانيا وأ، سبانياإ، يطالياإ، ويف مقدمتها فرنسا ةتعترب الدول األوروبي
العاملية و  هيكل التجارةعلى  تالتغريات اليت طرأ جزائر منذ سنوات عديدة بالنظر إىلدول املوردة للكل اليتغري هي

هم أحد ني اليت ال تزال تتصدر القائمة كأالص التحوالت املستمرة يف اسرتاتيجيات السياسات التجارية باستثناءو 
 را ملحوظا يف حجم املعامالت التجارية اجلزائرية خرية تطو للجزائر وتركيا اليت سجلت يف اآلونة األ املوردين
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 0201هم الدول المصدرة للجزائر لسنة أ(: 21)الجدول رقم 
 (الوحدة مليون دوالر)

النسبة المئوية من اجمالي الواردات  معدل التطور
)%( 

 الرئيسيون المصدرون قمة الواردات

 الصين 654,26 7 18,25 2,6-
 سافرن 278,37 4 10,2 10,78-
 إيطاليا 410,14 3 8,13 7,18-

 إسبانيا 929,56 2 6,99 17,21-
 ألمانيا 833,30 2 6,76 10,97-
 تركيا 141,10 2 5,11 7,41-
 األرجنتني 812,59 1 4,32 4,18-

 الواليات املتحدة األمريكية 418,66 1 3,38 13,77-
 الربازيل 136,21 1 2,71 5,48-

 اهلند 968,7 2,31 25,43-
 كوريا 842,25 2,01 32,05-
 العربية السعودية 625,41 1,49 12,64-
 بولندا 590,74 1,41 11,44-
 الفدرالية الروسية 587,73 1,4 35,47-
 مصر 584,28 1,39 6,18

 
 اجملموع 813,31 31 75,86

 
 (دولة 092)بقية العامل  120,81 10 24,14

 
 اجملموع العام 934,12 41 100%

 .01ص ، 0201العامة للجمارك سنة المديريةاعداد الطالب باالعتماد على تقرير احصائيات التجارة الخارجية للجزائر الصادر عن  من: المصدر

حيث نالحظ من حتليل النتائج  0202ميثل اجلدول السابق قائمة بأهم املوردون التجاريني للجزائر لسنة 
 مجالية للجزائر سنةمن قيمة الصادرات اإل %22.00 يقارب مايف القائمة متثل  وىلالسابقة بأن اخلمس دول األ

هذه الدول باستثناء الصني هي دول متوسطية عززت اتفاقية التعاون التجاري مع  نبأوبتمعن أكثر جند  0202
حبجم واردات قدر بـ  0202تعترب الصني أهم مصدر للجزائر لسنة ، االحتاد األورويب من زيادة حجم املبادالت معها
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مقارنة مع  %0.92مع مالحظة اخنفاض حجم الواردات الصينية  بنسبة ، مجايل الصادرات الكليةإمن  02.02%
بسبب تأثريات األزمة البرتولية اليت متر هبا اجلزائر والتوجه حنو ضبط فاتورة االسترياد كأولوية يف خمطط  0202سنة 

 .عمل احلكومة
 ر أهم الدول الزبائن بالنسبة للجزائ :ثانيا

 0201هم الدول الزبائن للجزائر لسنة أ: (02)الجدول رقم 
 (الوحدة مليون دوالر)  

 التطور
النسبة المئوية من 
 العمالء الرئيسيون قيمة الصادرات اجمالي الصادرات

 فرنسا 053,50 5 14,11 0,52
 إيطاليا 621,53 4 12,9 23,43-
 إسبانيا 995,38 3 11,15 21,2-
 بريطانيا 299,73 2 6,42 15,78-
 تركيا 246,97 2 6,27 5,07-
 الواليات المتحدة األمريكية 193,67 2 6,12 45,75-
 الصين 639,95 1 4,58 28,38
 الهند 520,30 1 4,24 0,74-
 هولندا 504,29 1 4,2 29,39-
 كوريا 1374,27 3,84 11,21
 تونس 1350,82 3,77 42,15
 البرازيل 1242,58 3,47 44,78-
 البرتغال 884,03 2,47 26,2-
 بلجيكا 856,96 2,39 31,08-
 سنغافورة 575,27 1,61 204,74

 المجموع 359,23 31 87,54 

 (دولة 003)بقية العالم  464,31 4 12,46 

 
 المجموع العام 823,54 35 100%

 .01ص ، 0201رية العامة للجمارك سنةيالصادر عن المد من اعداد الطالب باالعتماد على تقرير احصائيات التجارة الخارجية للجزائر: المصدر
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 0202ميثــــــــل اجلــــــــدول الســــــــابق ترتيــــــــب أهــــــــم الشــــــــركاء التجــــــــاريني للجزائــــــــر يف جمــــــــال الصــــــــادرات لســــــــنة 
مـــــــن امجـــــــايل الصـــــــادرات اجلزائريـــــــة  %22.22حيـــــــث نالحـــــــظ بـــــــأن اخلمـــــــس دول األويل متثـــــــل وحـــــــدها مـــــــا يقـــــــارب 

مــــــن امجــــــايل  %02.00ر يف جمــــــال الصــــــادرات بنســــــبة قــــــدرت بـــــــ حيــــــث تعتــــــرب فرنســــــا اهــــــم شــــــريك جتــــــاري للجزائــــــ
مث اســـــــبانيا بريطانيـــــــا وأخـــــــريا تركيـــــــا بنســـــــب قـــــــدرت بــــــــ  إيطاليـــــــاتليهـــــــا كـــــــل مـــــــن  0202الصـــــــادرات اجلزائريـــــــة لســـــــنة 

  .التوايل ىعل 9.02%، 9.02%، 00.22%، 00.22%
ت املبادالت التجارية يف جمال يف عرف %2.20عرفت املبادالت التجارية مع فرنسا نسبة منو ضئيلة قدري بـ 

الصادرات مع إيطاليا واسبانيا اخنفاضا حمسوسا بسبب تراجع الصادرات النفطية بعد معاينة اهم الدول املصدرة 
يتضح لنا بان حركة املبادالت التجارية للجزائر بقيت دائما متجهة حنو  0202اجلزائر خالل سنة  ىلإواملستوردة من و 

يف العامل وبروز قوي جتارية جديدة تسعي للتمركز ضمن  الرغم من التطورات التجارية احلاصلةالشركاء التقليدين ب
  .السوق التجارية اجلزائرية

 %22.02نسبة مبادالت جتارية مع اجلزائر بنسبة قدرت بـ  أكربخاصة املتوسطية وروبية و سجلت الدول األ
يف حني ، 0202مليار دوالر يف سنة  20.00ي ما يقارب من القيمة االمجالية للمبادالت التجارية اجلزائرية ا

أي ما  %00.20سجلت الدول االسيوية ويف مقدمتها تركيا ثاين وجهة للمبادالت التجارية اجلزائرية بنسبة قدرت بـ 
وهو ما يوضح تنامي املبادالت التجارية مع  0202مليار دوالر يف سنة  02.92مليار دوالر مقابل  02.22يقارب 

  .اب التجارة العاملية الناشئة أو ما يعرف بقوى الشرقاقط
من  %02.20عرفت املبادالت التجارية مع باقي دول العامل تراجعا مستمرا بنسبة مبادالت جتارية قدرت بـ 

مليار  00.20مليار دوالر مقابل  02.02امجايل مبادالت اجلزائر مع العامل حيث سجلت حجم مبادالت قدر بـ 
 .0202دوالر سنة 

  . ستراتيجية السياسة التجارية في الجزائرإمستقبل  :المبحث الثالث
متيز قطاع التجارة اخلارجية يف اجلزائر على مدار السبعة ومخسون سنة املاضية بأحادية السياسة التجارية  

ن األحوال بناءا على يف حني كانت السياسة التجارية تبىن يف أحس، املتمثلة يف استهداف جتارة احملروقات بدرجة أوىل
إن مالحظة مسار تطور السياسة التجارية يف اجلزائر املقدم يف بداية  هذا الفصل يبني ، خمرجات العائدات البرتولية

بوضوح النزعة املركزية يف اختاذ القرار االقتصادي باإلضافة إىل اخللفية الفكرية لصنع القرار واملربجمة على إجياد حلول 
 . شاكل قطاع اسرتاتيجي كقطاع التجارة اخلارجية والذي يفرتض أنه مستقبل االقتصاد الوطينظرفية وحلظية مل

سنة املاضية مل تساهم يف بناء  02مليار دوالر دخلت خزينة الدولة اجلزائرية على مدار  0222إن أكثر من 
راعة والصناعة والسياحة كل هذا اسرتاتيجية جتارية منتجة للثروة وتراعي يف هيكلها تشغيل القطاعات احلساسة كالز 

، بسبب انعدام النظرة االستشرافية للحكومات املتعاقبة وكذا اإلرادة السياسة يف التخلص من مشاكل القطاع التجاري
لذلك فإن أي اسرتاتيجية جتارية وخاصة يف ظل الظروف العاملية احلالية ال بد أن تراعي يف خططها القطاعات الثالث 
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القطاع السياحي مع املراعات يف صياغتها  التحوالت املستقبلية املفرتضة يف حركة ، القطاع الصناعية، القطاع الزراعي
التجارة الدولية املفرتض حدوثها باإلضافة إىل التغريات اهليكلية تطبيق السياسات التجارية واليت مل تعد تراعي املبادئ 

 .لدويل وإمنا املصا ح الداخلية للقوى التجارية الكربىالدولية املنصوص عليها يف مؤسسات النظام التجاري ا
واعتمادها بشكل كلي على الصادرات النفطية وكذا تصاعد  اخلارجية اجلزائريةوكنتيجة لضعف بنية التجارة  

أصبح من ، احلروب التجارية بني أقطاب النظام التجاري الدويل ومتسك مؤسسات النظام التجاري الدويل بدور املتفرج
ضروري وامللح أكثر من أي وقت مضي أن هتكيل التجارة اخلارجية اجلزائرية ضمن اسرتاتيجية سياسية جتارية تراعي ال

 . املصا ح القومية لالقتصاد اجلزائري وتتناسب مع اإلمكانيات احمللية
 :ملعاجلة فكرة هذا املبحث حناول تفصيل العناصر التالية 

 ؛لزراعيالقطاع ا ستراتيجيةإ :المطلب األول
 ؛القطاع الصناعي ستراتيجيةإ: المطلب الثاني

  .القطاع السياحي ستراتيجيةإ: المطلب الثالث
 

 القطاع الزراعي  جيةتيستراإ :المطلب األول
تعتمد كل الدول سواء املتقدمة أو النامية على حد سواء على القطاع الزراعي يف توازن هيكل التجارة 

وعلى احلياة االجتماعية ، تيجي الذي يؤثر على باقي القطاعات األخرى بدرجة كبريةاخلارجية كونه القطاع االسرتا
وقد مت استخدام السياسة  التجارية  الزراعية يف ، إضافة إىل تأثره باملتغريات اليت حتصل يف تلك القطاعات، عموما

الزراعة يف العديد من احلاالت متثل السيما وأن ، عدد من البلدان اليت أصبحت اليوم صناعية كوسيلة لتمويل الصناعة
على رأسها اجلزائر و  أما الدول النامية، القطاع الرئيسي لتوليد الدخل واالستخدام خاصة يف بداية مرحلة التنمية فيها

التجارية الواضحة للتنمية الزراعية اليت حتقق هلا أمنها الغذائي والذي قد   االسرتاتيجياتفهي تعاين من مشكل غياب 
 .رها من التبعية االقتصادية للعامل اخلارجي وفك ارتباطها بقطاع النفطحير 

 امكانيات القطاع الزراعي في الجزائر :أوال
أزمة هتاوي أسعار النفط  تداعيات ملواجهةيف هذا الظرف بالذات  الزراعي احلل األمثل  يعترب تفعيل القطاع 

اذ ، بتحقيق االكتفاء الذايت يف العديد من احملاصيل الزراعية من مقومات كبرية تسمح قياسا مبا متتلكه، ي اجلزائر
حتياجات الغذائية االعلى اخلارج لتغطية  االعتمادتزايد ميكن مالحظتها من خالل مشكلة غذائية حادة اجلزائر تواجه 
 0202لغت سنة الزراعي الوطين وفاتورة الواردات من السلع الغذائية تثبت ذلك حيث ب االنتاجبسبب قصور ، الكلية
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من 22%حيث تستورد اجلزائر من احلليب واللحوم احلمراء واحلبوب سنويا أكثر من  دوالر مليار  2282ما يقارب 
 1.احتياجاهتا

هذا العامل ، ذات اجلودة العالية االراضي اخلصبةمليون هكتار من  22فيما بينه العامل  يتقاسم :  الثروة النباتية-1
 922 الواليات املتحدة االمريكية جتين منهامليون هكتار موجودة بكاليفورنيا  0منها ، ن هكتارمليو  2حيوز فيما بينه 

مليون هكتار متتلكها  00أما الباقي ، دوالرمليار  222 تقارب مداخلهامليون هكتار بإسبانيا  080، دوالرمليار 
مليون  02ن هكتار كما متتلك اجلزائر حنو مليو  2.2منها أراضي زراعية مستغلة مبساحة تقدر  02%لوحدها  اجلزائر 

اليت تتمركز يف  مليون هكتار من الغابات  0.2و، الصيد البحري تماليني هكتار من فضاءا 2هكتار من السهول و
اهم املنتجات  ومن .التقلبات املناخية وكثرة، تنوعكما يتميز االنتاج الزراعي يف اجلزائر بال. الوطناملنطقة الشمالية من 

مليون هكتار من أهم أنواعها الزيتون الذي  0املثمرة اليت تقدر مساحتها بـ  واألشجاراحلبوب واخلضر اجلافة  :زراعيةال
هكتار أما احلمضيات اليت ترتكز يف الشريط  22929الكروم اليت تقلصت مساحتها إىل ، ألف هكتار 222يغطي 

أما صحراءنا الشمالية الشرقية غنية ، مضيات يف العاملألف هكتار وهي من أجود احل 92الساحلي تقدر مساحتها بـ 
 2 .والية 02هكتار تتوزع على  1ألف  022مليون خنلة مبساحة  0.00بالنخيل بـها 

يف بدرجة اويل مستوردة إال أهنا دولة ، الزراعييف جمال  ضخمة امكانياتاجلزائر  امتالكالرغم من على و 
يف اجلزائر تعترب  الزراعي القطاعكما أن إنتاجية ،  واسع خاصة منها احلبوب والبقولال االستهالكذات الزراعية احملاصيل 
الضخمة  باإلمكانياتخاصة اذا ما قورن  ليس له ما يربره الوضعيف املنطقة العربية وهذا املعدالت املتدنية من بني 

 .اليت تتميز هبا اجلزائر
املاعز واخليول و  غناماألبقار و األهي ، الثروة احليوانية يف اجلزائرتركيبة أهم ما تتكون منه من  :الثروة الحيوانية-2
كما ان امجايل ،  غنام بعد السودانساأليف إنتاج حيث حتتل املرتبة الثانية . مساكاألإىل الدواجن و  ضافةباإل، لاألبو 

 3.ألف رأس خيل 22س ماعز وأمليون ر و الثروة احليوانية يف اجلزائر يقدر مبليوين راس بقري 
 هيكل تجارة السلع الزراعية في الجزائر :ثانيا

تعرب حركة الصادرات والواردات من السلع الزراعية عن وضعية التجارة اخلارجية بالنسبة للقطاع الزراعي وكذا 
 .يف اسرتاتيجية السياسة التجارية للجزائر والفالحةعن امهية املنتجات الزراعية 

 
 

                                                             
. /http://www.aljazeera.net/news/ebusiness 0209/20/02تصريح وزيرة الفالحة اجلزائري للجزيرة نت1

0202/22/29 
 .http://mawdoo3.com 12\2\2018 0202/22/22، أهم الثروات الطبيعية يف اجلزائر، مراد الشوابكة2

 .، مرجع سبق ذكرهمراد الشوابكة 3

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/
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 .0203زراعية التي تستوردها الجزائر سنة المنتجات ال أهم(: 00)الجدول رقم
 المنتجات )%(النسبة المئوية من اجمالي الواردات  القيمة بمليار دوالر

 القمح 18,21 1,78
 حليب مركز 11,3 1,1

 حبوب الذرة 7,38 0,723
 قصب السكر والسكروز 6,99 0,89
 بقايا فول الصويا الصلبة 5,63 0,51

 زيت الصويا 5,07 0,496
 خشب منشور 4,08 0,99

 القهوة 2,31 0,226
 خضروات بقوليه 2,12 0,208

 . https://atlas.cid.harvard.edu/explore 00/20/0202من اعداد الطالبين باالعتماد على احصائيات: المصدر
حيث نالحظ بأن القمح  0202ة اليت استوردهتا اجلزائر لسنة الزراعي ميثل اجلدول السابق أهم املنتجات

من إمجايل الصادرات الزراعية مبا % 02.00يتصدر قائمة املواد املستوردة كأهم منتج غذائي بأعلى نسبة قاربت 
% 00.0بة مليار دوالر يف حني كان احلليب املركز يف املركز الثاين يف قائمة املواد املستوردة بنس 0.22يعادل حوايل 

حيث يعترب كل من القمح واحلليب والسكر والذرة . مليار دوالر 0.0من إمجايل الصادرات الزراعية وهو ما يعادل 
وزيت صويا أهم السلع الزراعية اليت تركز اجلزائر على استريادها ويعود ذلك إىل أن رغبة اجلزائر بعد ختطي أسعار 

إىل كسر احتكار املواد الغذائية وكبح التضخم الناتج  0202أزمة سنة ألول مرة منذ  0202البرتول العتب يف سنة 
واملالحظ بأن املواد الغذائية الواسعة االستهالك هي أهم املواد . عن ارتفاع أسعار هذه السلع الغذائية األساسية

 .املستوردة وهو ما يعكس بصورة حقيقية وضعية القطاع الزراعي واألمن الغذائي للجزائر
 .0203أهم المنتجات الزراعية التي تصدرها الجزائر سنة  (:00)رقم الجدول

 القيمة بمليار دوالر
النسبة المئوية من 
إجمالي الصادرات 

)%( 
 المنتجات

 ....(الحمضيات، الزيتون، التمر) ةاالستوائيالفواكه  33,02 0,0947
 قصب السكر والسكروز 30,61 0,0878
 القشريات 5,63 0,0161
 الزبدة والكاكاو 3,05 0,0876
 جلود األبقار المدبوغة 3,02 0,0868
 األعشاب البحرية والطحالب 2,94 0,0843

https://atlas.cid.harvard.edu/explore
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 والضأن، جلود الحمالن 2,44 0,0701
 خضروات أخرى 1,28 0,0368
 الرخويات 0,98 0,0282

 https://atlas.cid.harvard.edu/explore02/22/0202من اعداد الطالبني باالعتماد على احصائيات: املصدر

حيث نالحظ بأن املنتجات  0202ميثل اجلدول السابق أهم املنتجات الزراعية املصدرة من طرف اجلزائر لسنة 
% 00.20عادل مليون دوالر وما ي 0االستوائية تتصدر الصادرات الزراعية كأهم صادرات القطاع الزراعي مبا يقارب 

مليار  2.2222من إمجايل صادرات القطاع الزراعي تليها صادرات قصب السكر اخلام يف املرتبة الثانية مبا يقارب 
مليار دوالر  2.2092يف حني حتتل صادرات اخلضراوات املركز الثامن بـ  %2دوالر تليها كل من الكاكاو الزبدة بـ 

لجزائر تتمثل يف الفواكه االستوائية باإلضافة إىل قصب السكر كمادة حيث نالحظ بأن أهم الصادرات الزراعية ل
 .زراعية خام

 
 اتجاهات السياسات التجارية الزراعية في العالم :ثالثا

وكان النمو االقتصادي . بشكل كبري تطورت األسواق الزراعية العاملية، منذ بداية القرن احلادي والعشرين 
. العاملي العامل الرئيسي الذي دفع عجلة الطلب على املنتجات الزراعية على الصعيد القوي يف االقتصاديات الناشئة

إىل ، االقتصاديات الناشئة والبلدان النامية على حد سواء وأدت التغريات اليت طرأت على الدخل وتوزيعه يف كل من
 1 .يف أمناط االستهالك وتضاعفها إحداث تغريات

اطها التغريات منفتبعت مكوناهتا وأ، كبريحنو   لىه لتلبية الطلب وتوسع التجارة عو من العاملي اإلنتاجواصل كما   
اليت اتسمت  يوقد شكلت األمهية الكرب . اليت طرأت على الطلب وظهور مصدرين ومستوردين جدد يف قطاع الزراعة
يف األسواق الزراعية  ارا أساسيتطو ، الصنيهبا االقتصادات الناشئة مثل الربازيل واالحتاد الروسي واهلند وإندونيسيا و 

 ويعترب. التجارية بني البلدان النامية دالتااملبأمناط التجارة أيضا تزايد  لىوقد مشلت التغريات اليت طرأت ع. العاملية
 فهم الديناميكيات واالجتاهات اليت تدفع عجلة هذه التغريات يف أمناط جتارة املنتجات الزراعية ومكوناهتا عامال

 2.بني التجارة واألمن الغذائي القائمةاملناخ يف األسواق الزراعية العاملية والروابط تغري لتحليل آثار  اأساسي
 
 
 
 

                                                             
 .0ص ، روما، الزراعية وتغري املناخ واألمن الغذائي جتارة املنتجات، 0202 الغذائية السلع أسواق حالة، والزراعة األغذية منظمة 1
 0ص ، املرجع نفسه 2

https://atlas.cid.harvard.edu/explore
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أعمدة بيانية توضح تطور التجارة العالمية للمنتجات الزراعية ومنحنى يوضح (: 01)رقم لشكل ا
 .0201إلى سنة  0222معدل نمو الناتج المحلي االجمالي من سنة 

 
 0ص، روما، تجارة المنتجات الزراعية وتغير المناخ واألمن الغذائي، 0203 الغذائية السلع أسواق حالة، والزراعة األغذية منظمة :المصدر

 :من مالحظة الشكل السابق نستنتج ما يلي
ازدادت جتارة املنتجات الزراعية يف العامل بأكثر من ثالثة ، 0209و 0222يف الفرتة املمتدة بني سنيت   

فازدادت ، %9ويف املتوسط سجلت جتارة املنتجات الزراعية منوا سنويا بنسبة فاقت . اف من حيث القيمةأضع
وهذا بسبب تضاعف ، 0209تريليون دوالر سنة  0.9إىل  0222مليار دوالر أمريكي يف سنة  222قيمتها من 

 ؛0222إمجايل الناتج احمللي العاملي منذ سنة 
كانت جتارة املنتجات الزراعية أكثر صمودا مقارنة بالوقود  الية العامليةوبعد األزمة امل 0222منذ سنة 

ومنتجات التعدين والسلع املصنعة اليت تراجعت التجارة هبا بسبب تراجع االستثمارات وضعف الطلب الكلي الناجم 
ضعيفة للغاية يف ، تاليت تعد أكثر عناصر إمجايل الناتج احمللي اعتمادا على الواردا، وكان االستثمارات. عنها

 .االقتصاديات النامية منذ األزمة املالية
 0222كما أدت التغريات اهليكلية يف األسواق الزراعية العاملية إىل ارتفاع أسعار السلع الزراعية منذ عام 

وقد تسبب الطلب القوي على الغذاء واألعالف . 0200و 0222فضال عن االرتفاع احلاد يف األسعار يف سنيت 
خنفاض نسب االستخدام إىل املخزون وتوسع إنتاج الوقود احليوي معا إىل زيادة الصدمات يف األسواق وتقلب وا

. 0222اخنفضت أسعار املنتجات الزراعية مع أهنا ال تزال أعلى مما كانت عليه يف سنة ، ومنذ ذلك احلني. األسعار
كما أصبحت األسواق . قيمة الدوالر األمريكيعكست األسعار العاملية أيضا ارتفاع ، 0209و 0202ويف سنيت 

وقلت فيها تقلبات األسعار على حنو كبري مقارنة بفرتات تقلب األسعار العنيفة اليت شهدهتا الفرتة املمتدة  اهدوءأكثر 
  1(.02)وهو ما يظهره الشكل املوايل رقم. 0200و 0222بني عامي 
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 .0203 سنةغاية  إلى 0112 سنةعية من طور اسعار المنتجات الزرا منحني(: 01)الشكل رقم
     

 
 0ص ، روما، تجارة المنتجات الزراعية وتغير المناخ واألمن الغذائي، 0203 الغذائية السلع أسواق حالة، والزراعة األغذية منظمة :المصدر

مقارنة بباقي  نالحظ من املنحين السابق بأن أسعار منتجات السكر متثل أكرب نسبة زيادة يف األسعار العاملية
واأللبان مع مالحظة التقارب الكبري يف  املنتجات الزراعية األخرى تليها كل من أسعار منتجات اللحوم واألغذية

 .نسب األسعار
إىل توّسع ، 0222نتيجة اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن الزراعة لسنة ، أدى حتسني الوصول إىل األسواق

البلدان بالتزاماهتا  مع وفاء، املطبقة اجلمركية فاخنفض معدل التعريفات، 0222سنة  جتارة املنتجات الزراعية منذ
حواجز على  مبوجب االتفاق وكذا نتيجة االتفاقيات الثنائية واإلقليمية ومع هذا فان بعض البلدان ال تزال حتافظ

 .رز والسكرجبان واللبان واألخاصة يف منتجات األمجركية عالية 
مع دخول اتفاقية منظمة  0222منذ سنة  حمللي املشوه للتجارة يف البلدان املتقدمة الرئيسيةواخنفض الدعم ا

الكلي املفصل  ما حيد من اإلنفاق على هذه التدابري عن طريق القياس، حيز النفاذ التجارة العاملية بشأن الزراعة
واملخرجات  ملقرتنة باإلعانات للمدخالتواملدفوعات ا، مثل دعم أسعار السوق وشهد الدعم املشوه للتجارة. للدعم

 من الدعم الذي يوفره االحتاد األورويب %92حيث تضمن حوايل ، تراجع ا يف االحتاد األورويب على حنو خاص
  0222.1يف سنة  %02مقارنة بنحو ، 0202مدفوعات منفصلة غري مشوهة للتجارة يف سنة 

اقرتن ختفيض الدعم املشوه للتجارة بزيادة اإلنفاق ، رويبويف بعض االقتصاديات املتقدمة مثل االحتاد األو 
املباشرة اليت تقدم للمزارعني واليت تكون منفصلة عن  مثل املدفوعات، "الصندوق األخضر"تدابري  على ما يسمى

يز أدى ارتفاع مستويات التنمية وزيادة نصيب الفرد من الدخل واحلاجة إىل حتف، خالل الفرتة نفسها ويف. اإلنتاج
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تدابري  إىل زيادة الدعم املقدم للمزارعني وذلك من خالل، اإلنتاج يف بعض االقتصاديات الناشئة والبلدان النامية
 1.مشوهة للتجارة مثل دعم أسعار السوق

 للمنتجات الزراعية المطبق في بعض البلدان  االسميمنحني تطور معامل الحماية (:03)الشكل رقم 

 
 .02ص ، روما، تجارة المنتجات الزراعية وتغير المناخ واألمن الغذائي، 0203 الغذائية السلع أسواق حالة، والزراعة األغذية منظمة :المصدر

مبا يف ، (عند بوابة املزرعة)معامل احلماية اإلمسية للمنتج هو النسبة بني متوسط السعر الذي يتلقاه املنتجون  :مالحظة
 (.   عند بوابة املزرعة هيتم قياس)وسعر احلدود ، اليةخرجات احلذلك املدفوعات لكل طن من امل

 (المعالم المستقبلية)استراتيجية السياسة التجارية الزراعية في الجزائر  :رابعا

حىت تؤدي الزراعة يف اجلزائر دورها يف اسرتاتيجية السياسة التجارية للجزائر جيب احلكومة جلزائرية الرتكيز على النقاط 
 2:التالية

بالشمولية والتكامل تنموية يف اجملال الزراعي تتميز على أن تكون سياسات احلكومة وخططها ال ملالع-0
 واالستمرارية إتباع أسلوب التخطيط االسرتاتيجي الستعماالت املوارد الزراعية؛

تتميز  الرتكيز على املنتجات الزراعية الواسعة الطلب العاملي كالسكر واحلبوب واللحوم خاصة وأن اجلزائر-0
 بإمكانيات زراعية هائلة يف هذه املنتجات؛ 

تفعيل املوارد املالية اليت يتم ختصيصها للتنمية الزراعية خاصة بصيغ التمويل اإلسالمي عكس الكثري من الدول -0
 العربية واإلسالمية اليت تتهم هبذا النوع وتوجيهه حنو خدمة اإلنتاج الزراعي؛

                                                             
 .2ص ، املرجع نفسه 1
 .9، 2ص ، مرجع سبق ذكره، والزراعة ةاألغذي منظمة2
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ت الزراعية تساعد املخططني لعملية التنمية إضافة إىل رفع معدالت تبين تقنيات تطوير قاعدة بيانات املعلوما-2
 اإلنتاج من قبل املزارعني من خالل تقوية برامج نقل التكنولوجيا واإلرشاد الزراعي؛

تشجيع االستثمار األجنيب املباشر أي القطاع الزراعي خاصة من خالل استغالل التقارب التجاري الصيين -2
 ي واالستفادة من القروض التنموية اليت متنحها الصني يف هذا اجملال؛ اجلزائر 

 :االهتمام بعملية تسويق املنتجات الزراعية يف اجلزائر من خالل ثالث نقاط رئيسية-9

الفرق بني أسعار املنتجني وأسعار املستهلكني من خالل تقليص هوامش التسويق املرتفعة بسبب ضعف البىن -أ
 ق؛ التحتية للتسوي

 توجيه القطاع اخلاص لالستثمار يف جمال التسويق الزراعي؛-ب

 إعداد اسرتاتيجية تسويقية تعمل على انتشار املنتجات الزراعية يف األسواق التقليدية؛ -ج

دعم املنتجات الزراعية احمللية من خالل استعمال أدوات السياسة التجارية احلمائية يف مواسم اجلين وحماربة -2
 العشوائي للمنتجات الزراعية؛  االسترياد

رسم سياسة تصديرية واضحة تسهر عليها اجلهات الرمسية يف مقدمتها وزارة الفالحة ووزارة التجارة مع املمثلني -2
 اجلزائرية باخلارج لفتح األبواب أمام الفالحني من أجل تسهيل تصدير منتجاهتم إىل اخلارج؛

اد األورويب مبا يضمن دعم املنتجات احمللية الزراعية ومحايتها من املنافسة مراجعة االتفاقيات الثنائية مع االحت-2
 األوروبية خاصة يف املراحل األوىل من ظهورها يف األسواق؛ 

استغالل االتفاقية املتوسطية مع االحتاد األورويب يف الولوج إىل األسواق األوروبية خاصة إذا ما راهنت املنتجات -02
 ؛ ةقليلدة ولو بكميات اجلزائرية على اجلو 

حماربة الظواهر السلبية املتكررة يف كل سنة واملتمثلة يف إتالف املنتجات كالطماطم والبطاطا وغريها بسبب -00
 االختالالت اهليكلية يف عملية التوزيع واإلمداد وإيصال املنتج إىل املصانع يف الوقت املناسب؛ 

 حتقق مستويات متقدمة يف الصناعات الزراعية خاصة يف ظل تقارب االستفادة من جتارب الدول الناشئة واليت-00
 النماذج التنموية؛ 

 دعم الصادرات الزراعية من خالل تطبيق سياسة اعانات التصدير خاصة يف جمال احلبوب اجلافة كالقمح؛-00
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والطاقات األكادميية لتسهيل االهتمام باهليكل املؤسسايت للقطاع الزراعي وتفعيله باستخدام العوامل التكنولوجية -02
 . تنفيذ اخلطط التنموية يف القطاع الزراعي

 ستراتيجية القطاع الصناعي إ :ينالمطلب الثا

عرفت اجلزائر منذ االستقالل العديد من احملاوالت اليت هتدف إىل التقليل من التبعية الفادحة لقطاع املنتجات 
الصناعي وحاولت يف العديد من املرات أن تطور مركبات صناعية  بعث القطاع إلسرتاتيجيةالبرتولية حيث  اجتهت 

إذ ال ميكن القضاء على التخلف ، ضخمة هتتم بالصناعات الثقيلة إىل أهنا مل تصل إىل نتائج مرضية حلد اآلن
وجية االقتصادي وحتقيق فوائض جتارية دون امتالك قاعدة صناعية وطنية قوية مبنية على استخدام األساليب التكنول

 .ىخر االسرتاتيجية األ للقطاعات الرئيسياحلديثة يف االنتاج الصناعي باعتبار ان قطاع الصناعة هو احملرك 

 تطور القطاع الصناعي في الجزائر  :والأ

 0202سنة  لذا فالقطاع الصناعي شهد نقلة نوعية، تعترب الصادرات الصناعية أحد أهم حمركات النمو االقتصادي
من أن صادرات  قطاع احلديد والصلب وبالرغمو  مشاريع يف عدة شعب منها قطاع اإلمسنت بفضل إطالق عدة

من  0202دوالر سنة  مليار 082القطاع الصناعي يف اجلزائر تتزايد سنة بعد سنة إال أهنا ظلت هامشية قدرت بـ 
مليار دوالر  02820ت جمموع الصادرا من 0209مليار دوالر سنة  02مقابل  02829جمموع الصادرات اليت بلغت 

االستثمارات الضخمة اليت رصدت هلذا القطاع  وهي أرقام ال تعرب عن القدرات الفعلية لالقتصاد اجلزائري وال حلجم
   :يساهم القطاع الصناعي يف القيمة املضافة من خالل .إىل غاية يومنا هذا 0220منذ 

 امات غري املعدنية والنفط والغاز؛واخل، املتمثلة يف خامات املعادن االستخراجيةالصناعات -

، الورق، اخلشب اجللود واألحذية، الزجاج، النسيجية مواد البناء، الصناعات التحويلية املتمثلة يف الصناعات الغذائية-
 .واملنتجات الكهربائية لكرتونيكقطاع واعد هو قطاع امليكانيك واالالكيمياء والبالستيك كما تتوفر اجلزائر على 

منو القطاع الصناعي يف اجلزائر خالل  منحىن عمدة بيانية توضح تطور القيمة املضافة باإلضافة إىلألشكل املوايل ميثل ا
 . 0202إىل غاية سنة  0220الفرتة الزمنية املمتدة من سنة 
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 أعمدة بيانية توضح تطور القيمة المضافة باإلضافة إلى منحنى نمو القطاع الصناعي في (:01)الشكل رقم
 .0201إلى غاية سنة  0220ة من سنة متدجزائر خالل الفترة الزمنية المال

 
 21 ص ، للجزائر والنقدي االقتصادي التطور، 2017 السنوي التقرير، الجزائر بنك تقرير :المصدر

من القطاعات بداية  ع الصناعي يف اجلزائر عرف العديدحيث ميكن أن نالحظ من الشكل بأن منو القطا 
مليار دينار  6473.9مليار دينار مث  5500ليصل إىل قرابة  0222إىل غاية سنة  0220ع املعترب نوعا ما سنة باالرتفا 
األزمة املالية العاملية وتأثرياهتا عرف القطاع الصناعي متصاعدا ليصل إىل ما يقارب  وبعد 0222و 0222سنة 

 .  0209مليار دينار سنة  13049

اليت حيققها تبقي  املتزايدةع الصناعي يف اجلزائر وبالرغم من معدالت النمو ميكن القول بأن تطورات القطا 
بعيد عن املستوي املطلوب خاصة إذا ما نظرنا إىل االمكانيات املادية والبشرية اليت تتمتع هبا اجلزائر واليت مل تستغل 

ين من إفالس الشركات الوطنية من بالشكل املطلوب طوال السنوات املاضية حيث بقي قطاع الصناعات يف اجلزائر يعا
من جهة أخري باإلضافة إىل ضعف نسبة إدماج املنتج ( تركيب السيارات)جهة ومشكل الصناعات الغري حقيقية 

 .احمللي يف املنتج النهائي

 (المعالم المستقبلية)ستراتيجية السياسة التجارية اتجاه القطاع الصناعي إ :ثانيا

بالنظر إىل املشاكل اليت يعرفها والذي ، خرية اهتماما خاص بقطاع الصناعةأعطت اجلزائر يف السنوات األ
فتفعيل النشاط الصناعي من شأنه املسامهة يف هيكلة ، املتغريات األساسية لتحسني معادلة التجارة الوطنية يعترب أحد

قيق هذه األهداف لن يأيت إال لكن حت، وفتح اجملاالت للولوج لألسواق العاملية، لالقتصاد الوطين بنية حتتية صلبة
جتارية صناعية شاملة ومرنة تأخذ بعني االعتبار كافة معطيات احمليط االقتصادي  اسرتاتيجيات بالعمل على وضع

 :الصناعيوعليه سوف حناول اقرتاح اهم النقاط اليت من الواجب ان تتبعها احلكومة تنمية القطاع . اجلزائري
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، م الظروف اليت متر هبا اجلزائر من تبعية اقتصادية للمراكز الصناعية املتقدمةحبك :شكالية التدخل الحكوميإ-
فإن تدخل الدولة بنصيب أكرب يف النشاط االقتصادي يعترب أمرا ضروريا ، وحبكم االختالالت اهليكلية القتصاد الوطين

انيا اإلمرباطورية تبنتا منهجا تدخليا وأمل، حيث يشري التاريخ االقتصادي إىل أن اليابان، هبدف التعجيل بإزالة التخلف
نظرية الدفعة القوية أن تنمية إطار  يف" رودن"حيث يضيف . والواليات املتحدة األمريكية، أوسع مما جرى يف إجنلرتا

، املطارات، اجلسور، الصناعات التحويلية تستلزم استثمارا ضخما يف تكوين رأس املال االجتماعي املتمثل يف الطرق
إن هذا العمل الضخم عمل حكومي . وهي استثمارات غري قابلة للتجزئة... . والقوة الكهربائية، السدود، ئاملوان

يتضمن برناجما استثماريا واسع النطاق مع توجيه هذه االستثمارات حنو القطاعات اليت حتتاجها التنمية عالوة على 
 1شروعات االقتصادية؛الدور الذي تضطلع به الدولة يف رعاية القطاع يف إدارة امل

من أجل أن حتقق اجلزائر قدرا من املنافسة يف األسواق الدولية  :الصناعات التي تتالءم مع طبيعة الموارد ختيارا-
وهذا يتوقف على مدى وفرة املوارد الطبيعية وعلى القدر الذي ، عليها انتخاب الصناعات اليت تتمتع مبيزهتا النسبية

ونظرا لضيق السوق احمللية البد من اختيار فروع صناعية معينة حبيث تقام فيها . لعاملةجيب أن تؤهله من القوى ا
، الصناعات الثقيلة أو بناء قاعدهتا حبيث تستجيب حلاجات الصناعات املراد إنشاؤها من حيث االرتباطات األمامية

  2واخللفية؛

أن الكلفة املتوسطة لوحدة املنتوج تكون كبرية كلما  تفيد النظرية االقتصادية :االستفادة من مزايا اإلنتاج الكبير-
وصغر حجمها يقود إىل ارتفاع ، وبالتايل فإن تعدد املشروعات من النوع الواحد، يصغر حجم املشروع الصناعي

ومن هنا جاءت أمهية بناء حجوم اقتصادية كبرية أو العمل ، وبالتايل يضعف قدرهتا على املنافسة، تكاليف إنتاجها
ألنه كلما يكرب حجم املشروع ، دمج الوحدات االقتصادية الصغرية لغرض االستفادة من اقتصاديات احلجمعلى 

. ويقوى على املنافسة أكثر من ذي قبل، وبالتايل حيقق أرباحا أكرب، تنخفض لديه متوسطة كلفة الوحدة الواحدة
سيفقد الوفورات املتحققة مرة أخرى إذا ما تعدى ألن املشروع . يتجاوز احلجم األمثل أالعلما بأن كرب احلجم ينبغي 

 3هذا احلاجز؛

إن العقبة الكربى اليت تعرتض سبيل التنمية يف اجلزائر هو ضيق حجم السوق  :العمل على توسيع حجم السوق-
 وبالتايل فإن إدارة التنمية مسؤولية عن، أي ضعف الطلب احمللي على تصريفات املنتجات خاصة الوطنية، احمللية

                                                             
أطروحة مقدمة لنيل شهادة ، استراتيجية تنويع االقتصاد الجزائري في ظل المتغيرات االقتصادية المعاصرة، بن موفق زروق 1

جامعة زيان ، ةدراسات اقتصاديخنصص ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري قسم علوم االقتصادية،  دكتوراه الطور الثالث
 .022ص ، 0202/0202سنة ، اجلزائر، اجللفة، عاشور

 . 022ص ، املرجع نفسه، بن موفق زروق 2
 .022ص ، املرجع نفسه 3
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ففي املراحل األوىل من التصنيع جيب الرتكيز على ، والسبل الكفيلة الخرتاق هذا احلاجز، البحث يف إجياد املنافسة
إنتاج السلع االستهالكية اليت يوجد عليها طلب حملي كاف لضمان تشغيلها مع إمكانية االستفادة من وفورات 

دي إقليمي أو البحث عن فرص تسويقية من خالل متكامل اقتصاإطار  أو البحث عن فرص للتصدير يف. احلجم
أو يف بعض األسواق الدولية مثل حماولة تونس يف حصوهلا على أفصلية ، احلصول على تسهيالت لدى بعض الدول
 1تسويق الزيتون لدى السوق األوروبية مثال؛

ؤسسات الوطنية على حتقيق بالنظر لعدم قدرة امل :تعزيز وجود المؤسسة األجنبية والشراكة االستثمار األجنبي–
تصبح املؤسسة ، التنمية الصناعية يف الوقت احلاضر يف ظل االنفتاح االقتصادي وضعف تنافسية االقتصاد الوطين

وعلى هذا األساس فإن أي إجراء ، األجنبية خيارا مهما أمام اجلزائر ملرافقة االستثمارات احمللية يف املسار التنموي
ناعي البد وأن تدعمه إجراءات موازية لدعم االستثمارات األجنبية املباشرة لالستفادة مبزايا للنهوض باالستثمار الص

 إذ متكن االستثمارات األجنبية يف حال الشراكة املؤسسات العامة واخلاصة من اكتساب املعارف، اإلجيابية املتعددة
ة وتغطية احتياجات األسواق احمللية ما يدفع حنو وتقدم معها حلوال إلشكالية البطال، اخلربات والتكنولوجيا واجلودةو 

 2تقليص الواردات والرفع من حجم وقيمة الصادرات؛

سيرتتب عليه مزيد  االسرتاتيجيةإن الركون إىل الصناعات  :واالستخراجيةتحقيق التوازن بين الصناعة التحويلية -
ويف احتكار سوق ، ة على سوق املواد األولية من جهةمن التبعية إىل األسواق الدولية حبكم سيطرة االحتكارات العاملي

ولذلك فإن قطاع الصناعة التحويلية يعد املؤشر األساسي ، السلع الرأمسالية املصدرة إىل هذه البلدان من جهة أخرى
هذا وهو األمر الذي جعل الكثري من االقتصاديني يعترب أن التنمية مرهونة بتطور ، للحكم على تقدم البلد أو ختلفه

 3من اإلنتاج الصناعي للبلد؛% 22ففي البلدان الصناعية املتطورة حيتل هذا القطاع على األقل ما نسبته   القطاع

معاجلة مشاكل املناطق الصناعية وإعادة النظر يف شروط منح العقار الصناعي حيث تعرف املناطق الصناعية -
عقار الصناعي االستفادة من ال، اخل االراضي الصناعيةتد، مشاكل عديدة منها نقص االمدادات بالكهرباء والغاز

 ؛ دون مباشرة املشروع

العمل على مراقبة نسبة اإلدماج يف املنتجات املصنعة يف اجلزائر قصد التخلص من ظاهرة الصناعات املزيفة اليت -
 ؛ لة للمنتج الوطين بغفري وجه حقدو واالستفادة من املزايا اليت متنحها ال، تكلف الدولة كثريا من ناحية تضخيم الفواتري

                                                             
 .022ص ، مرجع سبق ذكره، بن موفق زروق 1
 .022ص ، املرجع نفسه 2
 .022ص ، املرجع نفسه 3
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 تعادبواالانشاء صناعة حقيقية  علىمراجعة دفاتر الشروط بالنسبة للصناعات الثقيلة وصناعة السيارات قصد العمل -
 ؛ قدر االمكان عن نشاطات الرتكيب

 حترير القطاع الصناعي من سيطرة احلكومة تدرجييا وتشجيع االستثمارات اخلاصة؛ -

 ت الناشئة ومحايتها من املنافسة األجنبية؛ دعم الصناعا-

 السلع الصناعية ذات احلركية التجارية الكبرية قصد االستفادة من العوائد املالية يف وقت أسرع؛  علىالرتكيز -

 تنسيق السياسات التجارية لقطاع الصناعة بالتوازي مع القطاعات الصناعية األخرى؛-

 ل التبعية للتكنولوجية املستوردة؛ تشجيع التكنولوجيات احمللية وتقلي-

سنوات كالقرارات املتعلقة بآلية  02زيادة معدل عمر القرار االقتصادي يف اجملال الصناعي حبيث أال يكون أقل من -
 .تشغيل القوي العاملة، ملكية وسائل اإلنتاج، السوق

 ستراتيجية القطاع السياحي إ :المطلب الثالث

ميكن  زائر املورد الثاين خارج قطاع احملروقات الذي جيب أن تعول عليه احلكومة إذيعترب قطاع السياحة يف اجل
 :من احلصول على إي اردات هامة من خالل مسامهته يف

 ؛(إنفاق السياح األجانب واحملليني )الناتج احمللي اإلمجايل  -0

ميثل  ومي ا زن السياحة، ن املدفوعاتميزان السياحة حيث متثل السياحة إحدى املعامالت غري املنظورة يف مي ا ز -0
مدفوعات السياحة  الفرق بني ما مير عرب اجلهاز املصريف من متحصالت خاصة بالسياحة القادمة مطروحا منه

 ؛(سياحة املواطنني خارج بلداهنم)العكسية للخارج 

 ؛السياحي النشاط عناصر أهم أحد البشري العامل يعترب حيث شغل مناصب توفري-0

 .استثمارية أموال رؤوس جذب خالل من السياحي االستثمار يف امهةاملس-2

إال أ ن الواقع السياحي يف اجلزائرال يبعث ، وعلى الرغم من األمهية املتزايدة للقطاع السياحي يف العديد من دول العامل
وبقيت اجنازاته ، ملرجوة منهإذ مل يرق هذا القطاع إىل املستوى املطلوب الذي يكفل الوصول إىل األهدافا، على التفاؤل
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تعترب ضعيفة ، خصصت هلذا القطاع فحجم االستثمارات اليت، إذا ما قورنت بالبلدان اجملاورة والشقيقة، حمدودة جد
 1.مقارنة بكرب مساحة اجلزائر وما متتلكه من مقومات سياحية هامة

 مكانة القطاع السياحى في االقتصاد الجزائري  :والأ

 .0201 سنة إلى 0110تطور ايراداتالقطاع السياحي في الجزائر من سنة  ىمنحن(:02)الشكل رقم 
 (الوحدة مليون دوالر)

 
 https://ar.knoema.com/atlas 02/22/0202: المصدر

ن أحيث نالحظ ب 0202 ية سنةغا إىل 0222 تطور االيرادات السياحية للجزائر من سنة ميثل الشكل السابق منحىن
وهو ما يرتبط مباشرة  0222، 0229، 0222قيمة هلا ضمن جمال الدراسة سنوات  دىنأيرادات السياحية عرفت اال

حيث  0222الذرة سنة  إىلن تصل أ إىليرادات باالرتفاع اال تبدأمث  .يف تلك احلقبة الزمنيةمنية السائدة األ باألوضاع
 ىعل السياسي االستقرارو  منيةمور األحيث ساعد حتسن األ، مليون دوالر 222 ـيقارب قيمة هلا مبا ىعلأسجلت 

ريو الدموي الذي االسينم رغبة يف استكشاف اجلزائر خاصة بعد انتهاء هبذب السياح العاملني والذين كانت جتجذ
زمة املالية تجارية اجلزائرية باألالسياحة ال تأثرت ىخر وكغريها من القطاعات التجارية األ. العشرية السوداءعاشته يف 

ين عاودت االرتفاع لكن أ 0200غاية سنة  إىليف االيرادات السياحية  اخنفاضحيث سجلت  0222العاملية سنة 
                                                             

www. estis. net 2 املوقع، 00العدد ، تصدر عن وزارة البيئة العراقية جملة، البيئة والحياة ،السياحة البيئية  1 

https://ar.knoema.com/atlas
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سعار أزمة البرتولية واخنفاض فاض بسبب األاالخن إىلعاودت  أين 0209 سنة قل من السابق بكثري حىتأمبعدالت 
 .عدالت التضخممارتفاع  إىل باإلضافةر الدينار اجلزائري تدهو  إىللك ذ أدىالنفط حيث 

 إلى غاية 0220 ئر من اجمالي الصادرات من سنةاتطور ايرادات السياحة في الجز  منحنى (:00)الشكل رقم 
 0201 سنة

  (الوحدة بالنسبة املئوية)

 
 atlashttps://ar.knoema.com/ 02/22/0202: المصدر

 مجايل الصادرات خالل الفرتة الزمنية املمتدة من سنةإمن  يرادات الصادرات السياحيةإتطور نسبة  ميثل املنحىن
حيث بان نسبة مسامهة السياحة يف امجايل الصادرات ضئيلة جدا حيث كانت يف سنة  0202غاية سنة  إىل 0222

مجايل الصادرات يف حني كانت إمن  %2.2ما يقارب  إىل 0222سنة غاية إىل  باالخنفاض لتبدأ %0تقارب  0222
ويف سنة  0202سنة  %2.2غاية إىل لتعاود االرتفاع  %2.2ين قاربت أ 0200و 0200نسبة مسجلة سنوات  دىنأ

ن القطاع أعاله يف املنحين جند بأمن مالحظة النسب الظاهرة ، %2.2غاية  إىلاخنفضت بشكل كبري لتصل  0202
سنة مل تتجاوز حصة الصادرات  00مدار ى يث علحببباقي الصادرات  يكاد يكون معدوم االيراد مقارنة ةحالسيا

هوض هبذا القطاع يف رادة الفعلية للنيطرح العديد من التساؤالت حول اإلمجايل املداخيل وهو ما إمن  %0السياحية 
اجلزائرية من تنوع  ما تتمتع به الطبيعة إىلنظرنا  ذا ماإحد سواء خاصة  ىمل احلكومات السابقة واحلالية علخمطط ع

 .مناخي ونبايت

https://ar.knoema.com/atlas
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 ستراتيجية السياسة السياحية في الجزائر إ :ثانيا

مهية كبرية هلذا أصال تويل أبعد فشل معظم السياسات املسطرة من طرف احلكومات املتعاقبة واليت مل تكن 
الصيد  أوالصناعات التقليدية ك  ىخر أاحة مع قطاعات ذلك من خالل دمج حقيبة وزارة السي يتجلىالقطاع حبيث 

بالقطاع السياحي  مهتمااالمن الضروري  أصبح، اري القادممث بعد ذلك يتم فصلهما يف التعديل الوز ، البحري
كل من القطاع الصناعي والزراعي لذلك نقرتح بعض النقاط الرئيسية اليت   جتاهاالتجارية  سرتاتيجياتلإل ستكماالا

  .يحتيجية النهوض بالقطاع السيااسرت إعتماد عليها يف رسم جيب اال

لقطاع السياحة عن طريق انشاع وكالة وطنية لتسري ومتابعة النشاطات السياحية  املؤسسايت اإلطاراعادة هيكلة -
  ؛مهمتها البحث وتطوير سبل واليات النهوض بالقطاع السياحي

  ؛ستثمارات السياحية وكذا تشجيع االستثمارات الفندقيةاالإىل  الولوج علىدعم وتشجيع القطاع اخلاص -

االستفادة من النماذج السياحية الناجحة خاصة من الدول اجملاورة ك اسبانيا وتونس وتركيا وحماولة االستفادة من -
  ؛السياحية تخربات تسري اخلدما

عوان أ احرتافيةرفع من اجلمركية وال راءاتجاإلجانب وختفيف النسبة للسياح األالبالد بإىل  تسهيل اجراءات الولوج-
  ؛املطارات

ت عن طريق امستوي مواقف السيار  علىبعض املمارسات السلبية اليت تتميز هبا شواطئنا خاصة  علىالقضاء -
  ؛اجراءات وقوانني ردعية

وافق بني الطلب والتطابق والت، لتحقق التكامل يف التنمية بني كافة القطاعات األخذ مببدأ التخطيط السياحي-
، وأيضا حتقيق أكرب قدر ممكن من املكاسب االقتصادية املباشرة وغري املباشرة، السياحي واملنتج السياحي املقدم

والتوسع وإجياد مناطق سياحية جديدة تتالءم مع تغري وتطور ، وتأمني عمليات التحديث والتطوير للمناطق السياحية
 1عمليات التنمية السياحية؛

أو البضائع اليت حتتاجها صناعة التنمية السياحية مثل  اإلجراءات اجلمركية للبضائع اليت حيتاجها السياحتبسيط -
. وهذا بدوره خيفض من أسعار اإلقامة يف الفنادق واملنشآت السياحية األخرى ....األجهزة يف الفنادق واألثاث

                                                             
 .002ص ، املرجع سبق ذكره، بن موفق زروق 1
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يت جيلبوهنا معهم لغرض االستعمال وليس البيع وكذلك تبسيط وختفيض اإلجراءات اجلمركية على حاجات السياح ال
 1؛...مثل أجهزة كامريات الفيديو أو التلفون النقال أو بعض أجهزة التصوير

 2:بوساطة وسائل االتصال اجلماهريية من تلفاز وإذاعة وصحافة هبدف نشر الوعي السياحي-

 حي وحسن معاملة السائحني؛نشر السلوك اجلماهريي السليم الذي يتفق مع متطلبات الرتغيب السيا 
 توجيه عناية املواطنني للمحافظة على البيئة ومستوى النظافة يف املناطق السياحية؛ 
 محاية الرتاث الوطين من كل ما يتعرض له من سرقة وتدهور؛ 
 تثقيف اجلماهري حبمالت إعالمية مركزة إلظهار أمهية السياحة على مجيع املستويات. 

 3:اعة السياحة والفنادق ويتم ذلك عن طريقتشجيع االستثمار في صن-

 وضع نظام لتشجيع االستثمار السياحي يف خمتلف األقاليم واملناطق؛ 
 تنويع احلوافز لتشجيع االستثمار السياحي والفندقي كاإلعفاءات من الضرائب خصوصا يف بداية افتتاح املشاريع 

وتقدمي القروض الطويلة األجل بالنسبة ، حتتاجهاوتسهيل إجراءات اجلمارك بالنسبة لألجهزة واملعدات اليت 
 لشركات االستثمار السياحية والفندقية احمللية؛

  وضع قانون لالستثمار السياحي والفندقي حبيث يكون بسيطا  وواضحا وحتديد جهة مرجعية ورقابية واحدة خمتصة
 .منعا  لالزدواج والروتني والفساد يف اإلدارة

إن احتالل اجلزائر ملرتبة متدنية فيما خيص تنافسية اإلطار  :والتنظيمية الخاصة بالقطاعتحسين األطر القانونية -
التنظيمي يدل على ختلف األطر التنظيمية والرقابية على مستوى هذا القطاع وبالتايل بروزها كعراقيل تساهم يف احلد 

سني إجراءات احلصول على التأشريات حيث يتعني على اجلزائر حت، من رقيه وتطور مسامهته يف النشاط االقتصادي
،  لتجنب التأخري وما لذلك من تفضيل للسياح األجانب لوجهات سياحية يف بلدان أخرى ذات تسهيالت أفضل

كما يتعني عليها ومتاشيا مع املعايري الدولية حتسني وتبسيط إجراءات التأسيس والبدء يف املشاريع االستثمارية أمام 
 4.ز من تطور اخلدمات املقدمةالقطاع اخلاص مبا يعز 

 إتباع سياسةيتعني على اجلزائر وقصد التعريف برتاثها السياحي وقدراهتا يف هذا اجملال  :إتباع سياسة ترويجية فعالة-
 ونظرا للظروف الصعبة اليت مرت هبا اجلزائر على املستوى األمين، تروجيية تسمح بإيصال أفضل صورة عنها إىل اخلارج
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كل الشكوك اليت قد تتبادر إىل األجانب حول مدى توفر السالمة واألمن فيها اعتبارمها عاملني جد جيب بإزالة  
التسويقية  االسرتاتيجياتوعلى هذا األساس فإنه من الواجب العمل على تطوير . مؤثرين على توافد السياح ألي بلد

السياحي اجلزائري وخمتلف اخلدمات واحلوافز  بالرتاثللتعريف واملشاركة بقوة يف التظاهرات واملعارض السياحية الدولية 
 1. املوفرة للسياح املتوافدين عليها

والوصول إىل اجلودة العاملية من خالل تطوير مهارات األفراد وقدرات املوارد  اإلسراع بتطوير مستوى الخدمات-
ارة لدى األفراد ما يساهم يف التعجيل فاجلزائر متلك من اليد العاملة والقدرة على اكتساب امله، البشرية للسياحة

 2.حبدوث ذلك
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 :خالصة الفصل

تواجه التجارة اخلارجية اجلزائرية اليوم العديد من التحديات على الصعيد الداخلي واملتمثلة أساسا يف العمل 
ملتمثلة يف العمل على على تنويع الصادرات والدفع بالتجارة اخلارجية لدعم املشاريع التنموية وعلى الصعيد العاملي وا

وهو ما يستدعي اليوم  التموقع اجليد يف هيكل التجارة العاملية واملرونة يف التعامل مع متغريات النظام التجاري الدويل
اسرتاتيجية جتارية تتناسب مع التحوالت إطار  إعادة النظر يف السياسات التجارية للجزائر وإعادة صياغتها ضمن

السياحي ، تجاري الدويل وكذا تراعي تطور القطاعات االسرتاتيجية الثالث القطاع الصناعيالعاملية يف النظام ال
 .والزراعي
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صعيد االقتصاد العاملي  ىمهية كبرية علأي ستتك، قضية اقتصادية حديثة نوعا ما إىله املذكرة ذشار موضوع هألقد 
قطاب التجارية ألحيث حاولت دراسة طبيعة السياسات التجارية ، تجارة العاملية بصورة مباشرةل المستقب ىوعل

قطاب  هذه األالتجارية بني التكتالت  تأثريه ىمدو  (حتاد االورويباأل، الصني، مريكيةاأل الواليات املتحدة)الكربي 
 ارية للجزائر يف ظل هذه التحوالتالسياسة التج اسرتاتيجية إىل باإلضافةالسياسات التجارية يف العامل  جتاهاتا ىعل

 التوصيات واالقرتاحاتهم النتائج و أ إىل باإلضافةسابقا  ليهاإالفرضيات املشار  ختباراوفيما يلي نستعرض نتائج 
 .كثر ختصصا وعمقاأ ىخر ألدراسات  نطالقافاق الدراسة اليت قد تكون نقطة آوكذا  ايهإاملتوصل 

  :ضياتنتائج اختبار الفر  0

 :نتائج اختبار الفرضيات كالتايل نتيف هناية هذه الدراسة كا

اهم التحوالت يف النظام التجاري تتمثل التحول التدرجيي حنو ختفيض الرسوم اجلمركية  نأالقائلة ب :وليالفرضية األ
جارة لفرضها على الدول ويتجلى ذلك يف القواعد اليت تسعي املنظمة العاملية للتوهذا صحيح . وحترير التبادل الدويل

لكن يف السنوات اخلرية عرف النظام التجاري الدويل اجتاها حنو سياسات ، تسعى لتيسري حركة التجارة الدواية واليت
 محائية بسب تصاعد التوترات التجارية أكثرجتارية 

أهم الدول الفاعلة يف حركة التجارة حتاد األورويب مريكية واالالصني والواليات املتحدة األ نأالقائلة ب :الفرضية الثانية
 التأثرييف هيكل التجارة العاملية وكذا  لألقطاب التجاري هلذهالدولية وهذا صحيح ويظهر ذلك جليا من خالل الوزن 

  ؛السياسات التجارية يف العامل ىوالصني عل الواليات املتحدة األمريكيةاملباشر للحرب التجارية بني 

ن التجارة اخلارجية اجلزائرية حتتل مراكز متقدمة يف جتارة العاملية للمحروقات وهذا صحيح أب ئلةالقا :الفرضية الثالثة
  ؛هم الدول املصدرة للبرتول والغازكأويظهر ذلك من خالل ظهور اجلزائر يف املراكز املتقدمة  

ادرات والرتكيز على السلع ذات ن االسرتاتيجية التجارية للجزائر تعتمد على تنويع الصأالقائلة ب :الفرضية الرابعة
حتليل هيكل التجارة اخلارجية للجزائر والذي يظهر تركز  عندوهي خاطئة حيث يظهر عكس ذلك  .احلركية الكبرية

  .ا حول الصادرات النفطيةداجلزائرية بشكل كبري جالصادرات 

 :توصيات املتوصل اليها كالتايلوال هم النتائجأوضحة سابقا ميكن تلخيص هم عناصر املذكرة واملأ إىلاستنادا 

 :النتائج-0

التجارية  السياساتساسا يف منظمة التجارة العاملية نفسه يف حرج كبري نتيجة أوجد النظام التجاري العاملي املمثل  -
  ؛النظام التجاري العاملي واليت مل تراعي من خالهلا مصا ح الدول النامية ألقطاب
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ك لهم املبادالت التجارية العاملية لذأى لثي التجارة العاملية وتسيطر عمريكية ثلة األمتثل الصني والواليات املتحد -
هيكل التجارة اخلارجية للدول النامية  ىمباشر عل تأثرين خمرجات الصراع التجاري بني هده الدول له أميكن القول ب

 والناشئة 

بادرة احلزام والطريق اليت مذلك من خالل  ىيتجلقطاب جتارية كربي و أالتمركز ضمن  إىلتتجه التجارة العاملية -
  ؛عرضتها الصني

ن الوصفات اليت تقدما منظمة أقطاب النظام التجاري العاملي بأالتجارية بني  التوتراتمن خالل تصاعد  ضحات -
  ؛سها اجلزائرأر  ىبالضرورة مع مصا ح الدول النامية وعل تتناسب التجارة العاملية ال

ن ترسم اجلزائر سياسة جتارية متكاملة تشمل معظم القطاعات احلساسة وتراعي تطابقها أري صبح من الضرو أ -
  .التجارة العاملية مستقبل

 :وصياتتال 0

هم نتائج الدراسات السابقة أيها من خالل القراءات املتعددة وكذا مراجعة إلولية اليت توصلنا األ االستنتاجاتبعد 
 : حسب رائينا تتناسب مع الواقع احلايلميكن ان نقدم بعض التوصيات اليت

قامة تكتالت جتارية واقتصادية إل ىن تسعوأمصاحلها االقتصادية إطار  ة يفعاجلزائر التفكري جبدية وبسر  ىجيب عل -
 ؛رابح دأساس املصلحة التجارية وفق مبأ ىرض الواقع مبنية علأ ىو الدخول يف تكتالت موجودة علأ

صنع القرار  مؤسسات ىعل تأثريقطاب التجارية ذات الوزن التجاري الكبري واليت هلا ألا منالتقرب  إىلالسعي  -
  ؛يتسىن هلا خدمة مصاحلها االقتصادية قتصادي حىتاال

 االقتصاد اجلزائري  ىالثنائية اليت مل تعد بالنفع عل االتفاقياتعادة النظر يف السياسات التجارية احلالية وكذا إ -

قلم مع  تتأترقية التجارة اجلزائرية حىت ىاملنظمة العاملية للتجارة وكذا العمل عل إىلدخول اجلزائر  تسريع ىالعمل عل -
  ؛مالت التجارية العامليةاطبيعة املع

 .رة اخلارجية للجزائراتيجية لتنويع صادرات التجاالنهوض القطاعات االسرت  ىالرتكيز عل -
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 :الكتب

اململكة العربية السعودية دار ، الوجيز في منظمة التجارة، نقله للعربية عبد اإلله املالح، يتا نارليكارأمر  .0
 0222الطبعة األوىل ، العبيكان للنشر

 من هناية احلرب العاملية الثانية إىل هناية احلرب الباردة لنظام االقتصادي الدولي المعاصرا، حازم الببالوي .0
 .0222، الكويت، ة والفنون واآلدابفرية يصدرها اجمللس الوطين للثقاسلسلة كتب ثقافية شه

 .0222القاهرة.دار النهضة العربية.(دراسة تطبيقية)التجارة الخارجية ، محد توفيقأحسني  .0
 .جمموعة النيل العربية ،السياسات االقتصادية، عبد املطب عبد احلميد .2
 للكتاب اهليئة العامة السورية :دمشق( صباح ممدوح كعدان: ترمجة)، "االقتصاد الصيني"، لوموان، فرانسواز .2

 .2010 السنة، 82العدد
  للرتمجة مركز املشروع القومي  :النيل، (ترمجة أمحد حممود" )طريق الحرير"، براونستون، ديفيد، أيرين، فرانك .9

 .0229سنة ، 0ط 

دار فارس العلمية ، وىللطبعة األا، "االقتصاد الدولي"، امحد فتحي خليل اخلضراوي ،حممد أمحد السرييت .2
 .0202مصر

 .2016سنة، مصر، 1ط، اليوم أخبار دار، "بإيجاز الصينية التجربة"، شاهني، حممد .2
 :الصينية الطريقو  يف مبادرة احلزام "الطريق الصينية دراسة تأريخيةو  مبادرة الحزام"، كاظم العبودي،  نادية .2

 .0202 سنة، 0ط ، القرن االقتصادي يف العامل مشروع
 .0222سنة ، 0ط ، مركز األهرام للرتمجة والنشر، القاهرة ،"الصين معجزة القرن العشرين"، براهيمإنافع  .02
-22دوان املطبوعات اجلامعية : جامعة الشلف)" السياسات االقتصادية في ظل العولمة"، نوري منري .00

0202). 

 دار ومكتبة احلامد، عمان، ة واإلقليميةالمنظمات الدولي، خالد رسالن.أ، مصطفى كايف، هبة حممد العيين .00
 .0209الطبعة األوىل 

 0229الطبعة األوىل ، دار النشر جرير، األردن، تحليل االقتصاد الدولي، هوشيار معروف .00
: ترمجة، "الهند تعيدان تشكيل الجغرافيا الصناعية العالميةو  الصين"، أتش بريكنس داويت، كورنيبيشيمان .02

 .0200، 0ط ، ة العامة للكتاباهليئ، دمشق. ،رمو دأمح
 :المقاالت

 .0220، وزارة اخلارجية األمريكية، مكتب اإلعالم اخلارجي، "موجز في االقتصاد األمريكي"، جورج كالرك وآخرون .0
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عدد ، صحيفة العرب، "الجزائر تضع أزماتها االقتصادية على طريق الحرير الصينية"، يثم الزبيديه .0
 .0202 جوان 22 0222

امعة االفرتاضية منشورات اجل، اجلمهورية العربية السورية، المنظمات الدولية االقتصادية، ويشياسر احل .0
 .0202 السورية

 :الرسائل الجامعية

مذكرة ، "المنظمة العالمية للتجارةإطار  التكتالت االقتصادية االقليمية وحرية التجارة في"، آسيا الوايف .0
 .0229/0222، اجلزائر، جامعة باتنة، تصاد دويلختصص اق، ماجستري يف العلوم االقتصادية

أطروحة مقدمة لنيل شهادة ، استراتيجية تنويع االقتصاد الجزائري في ظل المتغيرات االقتصادية المعاصرة، بن موفق زروق .0
جامعة ، اقتصادية خنصص دراسات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري قسم علوم االقتصادية،  دكتوراه الطور الثالث

 .0202/0202سنة ، اجلزائر، اجللفة، زيان عاشور
 مذكرة ماجستار" دور السياسات التجارية في تفعيل االتفاقات التجارية اإلقليمية والدولية"، فريوز سلطاين .0

 .0202/0209 جامعة بسكرة. اقتصاد دويل
، "ول النامية في ظل التطورات االقتصادية الراهنةاقتصاديات الدعلى  تأثير تحرير التجارة الخارجية"، منيرةمصراوي  .2

 .0209/0202، اجلزائر، جامعة مستغامن، مذكرة دكتوراه ختصص جتارة دولية ولوجيستيك

 :الملتقيات والمؤتمرات والندوات

أكادميية ، "المعوقات أمام منطقة الخليجو  الفرص، الطريقو  مبادرة الحزام"، جني لياجنشيانح، إن جاناردان .0
 .0202سنة ، الدبلوماسية -مارات اإل

احتاد ، دائرة البحوث االقتصادية، "تداعيات الحروب التجارية على االقتصاد العالمي والعربي"، خالد عبد الوهاب الباجوري .0
 .0202سنة ، جامعة مصر للعلوم التكنولوجية، الغرف العربية

امللتقي الدويل األول حول اجلزائر ، "ي للتجارة مكانة الدول النامية في النظام التجاري العالم"، وم كمالددم .0
 .02/22/0220، 02والنظام العاملي اجلديد للتجارة جامعة عنابة أيام 

 .2015سنة، املصريني األعمال رجال مجعية، "الجديد الحرير طريق"، أشرف نسيمة .2

 :المجالت

ميزان المدفوعات مجلس دول السياسة التجارية وعالج االختالالت في ، السايح بوزيد، مساء عدائكةأ .0
   .0200جوان 22العدد ، أمنوذجا، مجلة البحوث االقتصادية المتقدمة، التعاون الخليجي

سياسات تحرير التجارة الخارجية كمدخل لتنويع صادرات الدول المغاربية دراسة ، حريرش ناجي، أوالد زاوي عبد الرمحان .0
 .0202، العدد السابع، اجلزائر، اديجملة الباحث القتص، مقارنة بين الجزائر وتونس
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جملة " االتحاد األوروبي في ظل النظام التجاري العالمي الجديد"، رحال اميان، طويل حدة، ساحيي اخلامسة .0
 .0202سنة ، 20عدد، 20جملد ، دراسات متقدمة يف املالية واحملاسبة

جملة عامل  ، ترمجة عبد العزيز محدي، "يالتوجه نحو المستقبل انطالقا من الماض، الصينيون المعاصرون"، ووين .2
 .جزء األول، املعرفة

 : المواقع االلكترونية

1. http://mawdoo3.com 
2. http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/.  

 .املوقع www.Estis.net، 00 العدد، العراقية البيئة وزارة عن تصدر جملة، واحلياة البيئة، البيئية السياحة .0
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 :الملخص

إن اهلدف الرئيسي من دراسة موضوع إسرتاتيجية السياسة التجارية يف اجلزائر يف ظل التغريات يف النظام 
الصني، الواليات املتحدة )لتجاري الدويل هو إبراز تأثري السياسات التجارية ألقطاب النظام التجاري الدويل ا

على مستقبل السياسة التجارية يف اجلزائر وكذا القطاعات اإلسرتاتيجية اليت جيب الرتكيز ( األمريكية، واالحتاد األورويب
 .عليها يف رسم اإلسرتاتيجية التجارية للجزائر

 : الكلمات املفتحية

 السياسة التجارية؛-

 النظام التجاري الدويل؛-

 حتوالت النظام التجاري الدويل؛-

 .السياسة التجارية يف اجلزائر-

  Resumé : 

Le but principale de l étude du sujet  (la stratégie de la politique commercial 

en Algérie a la lumière des mutations du système commercial mondial) est 

démontrer l effet des politiques commerciale du grande puissances (U.E _ U.S.A _ 

et la Chine) sur le futur de la politique commercial en Algérie et aussi les secteurs 

stratégiques sur lesquels se concentrée lors de la cartographie du politique 

commercial de l Algérie. 

 


