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  :مقدمة عامة
 ات ختتلف عن املبادئاجتاهالساحة الفكرية الدولية أفكار و على غرار كل فرتة زمنية تظهر على لى ممر العقود الزمنية السابقة و ع     

عن حلها األفكار  اليت عجزتو ملشاكل اقتصادية قد سبقت  وتقدمي احللولاألفكار ملعاجلة  وتأيت هذهاليت سبقتها،  والسياسات للفرتة
من ذلك أنه خالل فرتة الستينات سادت فكرة ضرورة تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية كانت سائدة من قبل،   والسياسات اليت

أو  اليت ال يقوى ى األنشطة اإلنتاجيةأن تستويل عل وعلى الدولةة، سعيا وراء حتقيق معدالت أكرب للتنمية الدول النامي وخاصة يف
ال يرغب القطاع اخلاص خوض غمارها، إضافة إىل ضرورة أن تتدخل الدولة بسياستها من أجل زيادة االدخار احمللي دعما 

 املشروعات العامة. وبالتايل تزدادلالستثمارات 
ة أن البرتول، ظهر عدة مفكرين ينادون بضرورة حرية السوق، وأن على الدول وارتفاع أسعاريف ظل الكساد الكبري و  لثمانيناتويف ا

إىل  نتشارت الدعوىواترتك اجملال للقطاع اخلاص لكي يأخذ املبادرة يف النشاا  االقتصاادي، وبدأت مفاهيا اخلصا صاة يف الظهور 
يكلة، باعتبار أن هذه الربام  ستعا ج االختالالت النائةة عن تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية، حترير االقتصاد و اإلصالحات اهل

كانت احلجة الرئيسااية ألنصااار هذه السااياسااة و على رأسااها العام تكتسااب املزيد من األنصااار، و  وأخذت سااياسااة تقليل دور القطاع
قدمة بالنساااااابة يت و التكييف اهليكلي، أن تزايد دور الدولة يف اجملتمعات املتالبنك الدويل، يف براجمهما للتثبو صااااااندوق النقد الدويل 

لتقدمي خدمات الرفاهية االجتماعية قد أدى إىل تزايد تكاليف هذه اخلدمات، أما يف الدول النامية فإن ساااااااااااااوء إدارة املشاااااااااااااروعات 
ين بعض هذه املشاااااااااااروعات، وكذلك تعرض الكثري العامة قد أدى إىل حتميل خزينة الدولة خساااااااااااائر كبرية كانت ناجتة عن تشااااااااااا يل 

لقضااااااية أن القرارات يف املشااااااروعات العامة يف كثري من األحيان، تتعارض مل اعتبارات الكفاءة اإلنتاجية و بالتايل واجهت مساااااارية 
ديات الدول النامية االوجه العام القتصااا وهبذا أصاااب ، قص معدل النمو يف هذه البلدانالتنمية العديد من املشااااكل اليت أدت إىل تنا

خلاص يف ا وتزايد وتطور القطاع، إىل الت لي عن القطاع العام، وقائد التنميةالدولة من حمرك أسااااااااااساااااااااي  وتراجل دورتدين  اآلن هو
ول، مما وأصب  دورها حياديا إزاء التفاوت يف الدخ ،يف التوزيل، كما ختلت الدولة عن دورها يف إحداث العدالة االقتصاديالنشا  

 .ودفعه لالستثمارالقطاع اخلاص  أدى إىل تراكا الثروات بدعوى االعتقاد أن هذا يؤدي إىل طمأنة
بني ، هي مسألة طبيعية ومنطقية وضرورية لكل جمتمل أو إقتصاد، إذا ما تإخل الت يري.أو  إن مسألة اإلصالح والتحولويف السياق ف
دأت تظهر نوعا من اإلهناك أو الفشااال الذي يساااتدعي إعادة نظر ساااواء كلية عليها من قبل ب اعتمداليت  وامليكانيزمات أن األسااا 

أو جزئية، وهو األمر الذي يتطلب بدوره فت  اجملال واسااااااااااااعا للتفكري والنقا  من أجل وضاااااااااااال اليد على مواقل اخلطأ والضااااااااااااعف، 
ا اجملتمعات عين والتجربة اليت خاضااااااااتهاجلديدة، وذلك من منظور الواقل الذي يعيشااااااااه اجملتمل امل لالنطالقةوحتديد أحساااااااان الساااااااابل 

 األخرى.
مدت التجربة اعتفقد ككل االقتصادات املوجهة مركزيا، وعليه وبإسقا  ما مت سرده سابقا على حالة اجلزائر جتدر االئارة أنه  

لطات البالد غداة سقدرت  القتصادية، اذ خيضل هلا كل ئيء ، ومنه فقد اجلزائرية، على تدخل الدولة املطلق يف مجيل األنشطة ا
االستقالل، أن أعباء التنمية الشاملة، على ضوء التجارب الدولية املتاحة، ال يستطيل حتملها ال الرأس املال األجنيب، وال القدرات 

لى قوة ا جيب أن يقل عاالختيار القابل للتحقيق سياسيصادية مستقلة نسبيا يف قراراهتا، فالتمويلية الوطنية اخلاصة لوضل قاعدة اقت
ل بالثقل الكبري على الدولة، حىت تتكف العبءاقتصادية مؤكد عملها على تعبةة املوارد لصاحل التنمية، وقد كان االختيار أن يلقي 

أها ما ركزت عليه املؤسسة  ويف هذا الصدد فإنا الضرورية السرتاتيجية التصنيل، لالستثمارات يف احملروقات، وبالتحكا يف التكنلوجي
يف  ذه املؤسساتهاملتتبل للتطور الذي واكب واقل  أندية اليت تعترب أها حمطة من حمطات تطوير االقتصاد الوطين، حيث االقتصا



                                                      rabhi70@gmail.comمطبوعة مقياس التحوالت االقتصادية في الجزائر والعالم   

 
2 

 
 

ل شكب واضحة التأثري على تسيري وتطور املؤسسات االقتصادية الوطنيةوف على مراحل بارزة تركت خصائص اجلزائر ميكنه الوق
تأكد لدى أصحاب القرار أن إصالح املؤسسة االقتصادية كفيل بإخراج االقتصاد   فقد وعليهخاص واالقتصاد الوطين بشكل عام، 

 ،ككل من األزمة اليت تعيشها، فاملؤسسة العمومية االقتصادية ومبرورها بعدة مراحل بارزة مل تكن منعزلة عن احمليط الداخلي واخلارجي
رتاكي إىل ية الداخلية واخلارجية وحماولة مرورها من منط التسيري االئأثرت وتأثرت بالت ريات االقتصادية، االجتماعية والسياس قدف

 ن ت ريات.م هو نتيجة ترسبات كثرية ناجتة عن ت ري األوضاع العاملية بصفة عامة على رأسها العوملة وما أنتجته الليربايلالنمط 
ملوجهة ا االقتصادية في الجزائر والعالم''التحوالت '' مطبوعة مقياس وعليه سنحاول من خالل مطبوعة الدروس املوسومة ب 

االقتصادية يف اجلزائر  التحوالتاالملام باجلوانب امل تلفة ملوضوع  الثانية ماسرت ختصص حتليل اقتصادي واستشرافلطلبة السنة 
يف النقا   نوجزها العديد من احملاضرات بشكل متوازن، واليت على حمورين أساسيني موزعني وذلك بتقسيا هذا العمل إىل والعامل،
 التالية:

التحوالت االقتصادية يف اجلزائر )والذي سنقف من خالله على أها احملطات والتحوالت اليت مر هبا االقتصاد اجلزائري احملور األول: 
 منذ االستقالل إىل يومنا هذا(.

االقتصاد  ت االقتصادية العاملية من جهة وموقلأها التحوالخالل الوقوف على  )من التحوالت االقتصادية يف العاملاحملور الثاين: 
 اجلزائري من هذه التحوالت من جهة أخرى(.

شكل بطريقة تستجيب لتطلعات طلبتنا األعزاء واألساتذة الباحثني بيف تقدمي وعرض هذا العمل وختاما أرجوا أن أكون قد وفقت 
وما سي احلمد والشكر وإن أسأت فمن نفأحسنت فمن اهلل فله  فإنوعليه  اجلامعية،عام، ونتمىن أن يقدم االضافة إىل املكتبة 
 توفيقي إال باهلل عليه توكاالت وإليه أنيااب. 

 المؤلف: د. رابحي بوعبداهلل
 1202 ماي 27بتاريخ 
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 التحوالت االقتصادية في الجزائر: المحور األول
 :تمهيد
القتصادي، وعلى قطاع االت طيط املركزي كوسيلة للت طيط  نموية تعتمد علىانتهجت اجلزائر بعد االستقالل اسرتاتيجية ت     

ملطبقة آنذاك اسرتاتيجية التنمية اومنه فقد كانت ال اية من  االقتصادي،عمومي ذو كثافة رأمسالية ويشكل حصة األسد من النشا  
 ...إخل( ومن توظيف وتدري استعجاال )منكثر تكمن يف حتقيق هدفني اثنني مها: من جهة االستجابة للحاجات االجتماعية األ

جهة أخرى العمل على التحرر التدرجيي مليكانزمات التبعية بإقامة اقتصاد من ئأنه توسيل الطاقة البشرية واملالية وحل مشكل 
 التوظيف. 

فيل حبث أعمال كقتصاد الفمن املعلوم أّن جناح مثل هذه السياسة االقتصادية كان خيضل للتحكا من طرف الدولة يف توجيه اال
بزمام االقتصاد  الثروات الوطنية واألخذ استعادةمن خالل  االقتصاديتأكّد تفوق دور الدولة يف اجملال  ومنه فقد التنمية وتنظيمها،

الوطين وإنشاء وتطوير مؤسسات عمومية بكافة قطاعات النشا  وإقامة جهاز تأسيسي وتنظيمي من ئأنه ضمان تدخل الدولة 
 .كل مبائر يف كل جماالت احلياة االقتصادية واالجتماعيةبش
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 (1962-1830الوضع االقتصادي الجزائري ما قبل االستقالل ) :المحاضرة األولى
رتبطة ملكان االقتصاد اجلزائري قبيل االحتالل الفرنسي ي لب عليه الطابل الزراعي إىل جانب بعض الصناعات احلرفية البسيطة ا      

باإلنتاج الزراعي، عالقات إنتاج منسجمة تعاونية )غري است اللية( رغا تنوع امللكية، أي عموما ميكن القول إنه اقتصاد متطور 
 يتصف باالنسجام والتكامل بني القطاعات وال توجد فجوة بني االستهالك واإلنتاج.

رنسا، ر است اليل واستيطاين يريد أن جيعل من اجلزائر موطنا ثان لفما الذي عمله االستعمار الفرنسي؟ االستعمار الفرنسي استعما
 وهذا ما جعله يتبل سياسة منفردة خبصوص اجلزائر من حيث:

 ت يري هيكل االقتصاد اجلزائري من منتجات ختدم االقتصاد اجلزائري إىل منتجات ختدم االقتصاد الفرنسي 
 حها اجلنسية الفرنسية.ت يري الرتكيبة البشرية وذلك جبلب املعمرين ومن 

ترتب عن الوجود االستعماري  :(1962-1830تشخيص وضعية االقتصاد الجزائري خالل فترة االحتالل الفرنسي ).1
 ( تشوهات كبرية يف هيكل االقتصاد اجلزائري منها:1962-1830الفرنسي يف اجلزائر خالل الفرتة )

 ستعمل وسائل إنتاج متطورة ويست ل أجود األراضي، وقطاعخلق قطاع اقتصادي مزدوج، قطاع عصري أورويب متطور ي 
ثان تقليدي ريفي جزائري ي لب عليه الطابل الزراعي يستعمل وسائل إنتاج بدائية ويست ل األراضي غري اخلصبة 

 )اهلامشية( على سفوح اجلبال والوديان.
 يات لتصدير حنو منتجات زراعية صناعية كاحلمض انفصال القطاع احلديث العائد لألوروبيني عن الزراعة اجلزائرية )التوجه

 اخلمور(، واجلدول أسفله يوض  هذه احلقيقة.
 )فرنك فرنسي( 1954: إنتاج للشخص الواحد 01 جدول      

  الجزائر فرنسا الواليات المتحدة األمريكية
 الصناعة 300 15000 55000
 الزراعة منها: 16000 53000 56000
 بوباحل 6000 9000 18000
 اللحوم 2000 16000 20000
 اخلمور 5400 4100 100

 .19، ص1993، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، اقتصاد الجزائر المستقلةأمحد هين،  المصدر:     
 ( اليت ئهدت تصدع يف االقتصاد العاملي، كانت الصادرات الزراعية تلعب دور احملرك يف 1945-1930يف الفرتة )

ر الدخل يف اجلزائر، فكان لتصدير اخلمور دورا أساسيا يف منو االقتصاد اجلزائاري )مثل القطن يف مصر والقهوة النمو وتطو 
مما ولد أثر  1920يف الربازيل(، وهذا ما دفل السلطات االستعمارية إىل تركيز ملكية األراضي أكثر يف يد املعمرين منذ 

 1.انكمائي يف توزيل الدخول

                                           
1 Benissad. M .E, « la formation économique de l’Algérie et le dualisme », in revue : mondes en 

Développement, N0, p247.           
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 من  98%) نت  يف الريف اجلزائري خارج اجلزائااااار مما أدى إىل ختلف الريف عموما والزراعاة خصوصاحتويل الفائض امل
 (1945و 1930السكان النشيطني يشت لون يف الزراعة ما بني 

  هدف اإلنتاج عموما يتحدد طبقا ملتطلبات االقتصاد الفرنسي ووفقا للسوق األوروبية وال يتحدد وفقا الحتياجات
د اجلزائري، بل كرست السياسة التجارية للمستعمر اعتبار اجلزائر منفذا لتصريف السلل الصناعية ومصدرا للتزود االقتصا

مبدخالت اإلنتاج من املواد األولية بأسعار من فضة واليد العاملة الرخيصة، وأصبحت اجلزائر منذ سنوات اخلمسينات 
 مستوردا صافيا للمنتجات الزراعية ال ذائية.

 اجلزائري وخاصة سكان الريف  ن ذلك تدهورا للوضل املعيشي للسكان األصليني وعملية تفقري واسعة للمجتملنت  ع
  الذين كانوا يشكلون األغلبية الساحقة من السكان األصليني.

 ( ركود ا اقتصاديا يف الزراعة والصناعة، وهو ما أدى إىل ارتفاع معدل البطالة 1954-1930ئهدت الفرتة ما بني )
 2إىل  1932ساكن سنة  500000خاصة يف األرياف ونزوح سكاين حنو املدن حيث ارتفل عدد سكان املدن من 

ما  194271عامل إىل  93068، وحنو فرنسا " حيث ارتفل عدد العمال اجلزائريون من 19601مليون ساكن سنة 
 2( "1960-1950بني )

البنكية  برأمسالية زراعية استعمارية و رأمساليااة ماليااة هتتا بالنشاطات املنجمياة ومتيز االقتصاد اجلزائري إىل غاية مشروع قسنطينة    
والتجارياااة لتعظيا أرباحاها و توسيل دائااارة هيمنتااها، و لذلك عااملت اإلدارة االستعمارية على وضل سياسات لدعاااا تراكا رأس 

ف استقرار األرياف خاصة مل انطالق احلرب التحريرية، و يندرج مشروع املال يف الزراعة و الصناعااة و إجاراء إصالحات هبد
قسنطينة يف هاذا اإلطار حيث أنه بعد فشل سياسة القمل والتقتيل تنبهت اإلدارة االستعمارية إىل طريقة جلذب اجلزائريني إىل صفها 

( الذي يهدف إىل إنعا  الناامو 64-59و ذلك عن طريق حتسني وضعها االجتماعي من خالل هذا الربنام  اخلماسي )
الش ال و جتنب تطور األزمة االقتصادية و االجتماعية للمجتمل اجلزائري و مواصلة  االقتصادي يف خمتلف القطاعات لتوفري مناصب

أهدافااه يرجاال فشل برنام  قسنطينة يف حتقيااق ، و 1956بدأ يتطور ابتداء ماان سنة  يف قطاع احملروقات الذي تراكا رأس املال
املساكن...، و يف اجملال الصناعي: بناء وحدات صناعية مثل و بااناء املاادارس و املستشفيات  املسطااارة، ) من الناحيااة االجتماعيااة:

ناء يف اجملال الزراعي: استصالح األراضي، بو مركب احلجار للحديد و الصلب، مركب أرزيو، حمطة توليد الطاقة بالقبائل...، 
..( إىل عمق األزمة االقتصاديااة و االجتماعية و إلاااى التحاق الشعاااب اجلزائااري باحلركااة الوطنيااة، و من ثاا وجهاات جااال السدود.

 14األماااوال امل صصة هلذا الربنام  لتمويل العمليات احلربية للجيش الفرنسي ضد الثورة، حيث انتقلت النفقات العسكرياااة من 
 (.61-54مليار خالل الفرتة ) 220نسي قدمي قبل الثورة لتصل إىل مليار فرنك فر 

يف ظل هذه الظروف و انطالقا من طبيعة النظام االستعماري الذي كان سائدا خالل الفرتة االستعمارية، فإن ذلك مل يسماا     
املنتجات الزراعية أو  د استهالكية كتعليببتطور فعلي للصناعة يف اجلزائاار، حيث اقتصرت علااى ورئات حرفية بسيطة إلنتاج ماااوا

بعض الصناعات الكيماوية كالصابون و املواد الزجاجية، و قد مس  املستعمر بذلك نتيجة احلرب العاملية الثانية و صعوبة املواصالت 

                                           
1 A.Benachenhou, l’expérience algérienne de planification et de développement (1962-1982), opu, Algérie, 

1982, p5. 
2 M.E. Benissad, op, cit, p.252. 
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بظهور بعض  1953 لتوفري احتياجات اجليو  و املعمرين، كما مس  املستعمر بعد اكتشاف البرتول يف الصحراء اجلزائرية سنة
 بعد جتدر الثورة و ختوف املعمرين من املستقبل.  %( 60-50الصناعات االست راجية والتكريرية اليت سرعان ما تقلصت بنسبة )

  التالية: ما ميكن تسجيله اختصارا عن الفرتة االستعمارية املالحظاتعموما      
ة وغرس جذور هذا التشويه يف بنية االقتصاد اجلزائري إىل تعميق التبعي أدى: االقتصاد الجزائري هيكلفي  الجذريتغيير الت.1.1

الت لف اقتصاديا، و اجملاعة و الفقر و األمراض اجتماعيا، أي تفكك العالقات االقتصادية واالجتماعية للمجتمل اجلزائري، كما 
با  اي أكثر منه صناعي( و تفكاك داخلااي: ضعف االرتاجلزائاري عقب االستقااالل بانفتاح على اخلارج )انفتاح زراعا متيز االقتصاد

الصناعي، و بالنسبة لسوق العمل  بني مناطق الوطاان، و االرتبا  الوثيق باالقتصاد الفرنسااي سااواء علاى مستوى القطاع الزراعااي أو
فال ذاء و امللب  » أو تساويق خمرجاتااه، مدخااالت اإلنتاج  و سوق السلل على السواء فكل قطاع مرتاابط باخلارج من حيث استاارياد

لكاون  1968، ويتجلى هذا االرتبا  أكثاار سنة 19591من جمموع الواردات اجلزائرية لسنة  % 40   علااى سبيل املثال يشكاالن
 من الواردات آتية من فرنسا. %80من الصادرات موجهة حنو فرنسا و .85%
ازداد االهتمام به من حيث  1953منذ اكتشاف البرتول يف اجلزائر سنة : الوطني قطاع المحروقات في االقتصاد أهمية.1.2

حجا االستثمارات املنجزة وحجا اإلنتاج وكذا حصااة احملروقات فااي الصادرات إىل اخلارج، واجلاادول أسفله يوضا  حجاا 
 االستثمارات اليت ينجزها القطاع البرتويل.

 الوحدة: مليون فرنك فرنسي                                (              62-59للفترة ): بنية االستثمارات 02جدول      
 السنوات القطاع الخاص القطاع العام القطاع البترولي

1450 1345 845 1959 
1520 1500 1630 1960 
1230 2435 995 1961 
920 1720 210 1962 
 اجملموع 3680 7000 5120

        Source : A.Benachenhou, op, cit, p03. 

 الصناعي من خالل اجلدول التايل: ونف  الشيء نالحظه بالنسبة حلصة القطاع البرتويل يف اإلنتاج
 : حصة القطاع البترولي من الناتج الداخلي الخام                                                           03جدول   

 حصة المحروقات من الناتج
ــ%  الداخلي الخام ب

 المحروقات
 مليون فرنك فرنسي

 الناتج الداخلي الخام
PIB 

 البيان
 السنوات

14 410 2880 1958 
34 1490 4440 1960 
48 1320 2740 1962 

                                   : idem    Source          

                                           
1 A.Brahimi, l’économie algérienne, OPU, Algérie, 1991, p.30. 
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طاع درات حنو اخلارج وبالضبط حنو فرنسا، وتراكا رأس املال يف هذا القكما حيتل قطاع احملروقات نسب مرتفعة ومتزايدة يف الصا
 لي  له أثر حقيقي على باقي االقتصاد اجلزائري )أنظر اجلدول والشكل املواليني(.

 رنسي   مليون فرنك ف                                     : بنية الصادرات                                          04جدول  
 البيان الصادرات ا إلجمالية (%صادرات المحروقات )

58 3747 1959 
54 3589 1960 
54 3146 1961 
59 3069 1962 

    : idem Source         

( إىل عزل اجلزائر و بروز 45-43أدت احلرب العاملية الثانية و خاصة يف الفرتة ): فتح منافذ إضافية للصناعة االستعمارية.3.1
مشكلة الندرة و التض ا، و دفل ذلك املستعمر إىل تبين سياسة إحالل الواردات فأجنزت استثمارات يف الصناعة امليكانيكية و 

ااة يف ياملعدنياااة )األدوات املنزلية، العربات...( صناعة كيماوية )املواد الدمسة(، صناعة مواد البناء... بينما واصلت الزراعاااة التصدير 
( كانت االستثمارات الصناعية مركزة ج رافيا يف اجلزائر، 62-45مضيات، ومواد غذائية، كما نالحااظ أنه خااالل الفاااارتة )إنتاج احل

وهران، عنابة و قسنطيناة، ولكنها غريت من بنيتها اإلنتاجااية فأصبحت تتجه بصفة اقل حنو األنشطة القاعدية )مثلما هو احلال 
كل أكثر حنو الصناعات اخلفيفااة )خيو  ال زل، عصري الفواكه،...(، أما القطاع البرتويل فواصل تطوره بش أثناء فرتة احلرب( و بصفة

كل هذا يؤكد أن االستعمار هدفه إنشاء منفذ إضايف ، واض  يف حني تبذل جهااود أقاال خبصوص التنوع يف بنية االقتصاد اجلزائري
 أسواق لتصريف منتجاته ولي  إقامة صناعة حقيقية يف اجلزائر. حث عااانوالب (métropolitaineللصناعة االستعمارية )

أدى التفقري املتزايد الذي سببه االست الل االستعماري و مجود التوظيف يف الزراعة، عدم انتظامية العمل  :النزوح الريفي.1.4
ة تعمارية على حل املشاكل االقتصادية و االجتماعياملومسي، جتزئة األراضي و اخنفاض مردوديتها، و إمجاال عدم قدرة اإلدارة االس

من و للمجتمل اجلزائري و على رأسها البطالة و تدهور املستوى املعيشي للسكان خاصة يف األرياف باإلضافة إىل القمل العسكري، 
 200000ن ( متت هجرة ما يقرب م1924-1920مث اهلجرة حنو املدن و حنو فرنسا، حيث نسجل أنه يف الفرتة ما بني )

(، و اهلجرة الداخلية أدت إىل اختالل التوازن 1954 -1949ئ ص ما بني ) 763000جزائري حنو فرنسا، و أصب  عددها 
بني املدن واألرياف و التباين يف توزيل الدخول و كان أغلب النازحني يقطنون البيوت القصديرية و تطور عددها من 

 1يقطنون البيوت القصديرية واألكواخ. 100000منها  1946سنة  356000إىل  1906ئ ص سنة 174000
 هذه الفوارق االجتماعية اليت بدت يف اجملتمل اجلزائري منذ احلرب العاملية الثانية، ففي الزراعة: الفوارق االجتماعيةتوسع .1.5

أي  هكتار 1688000مالك حيوزون على  8500، هناك 1951مثال: هناك متركز يف امللكية العقارية، حسب إحصائيات سنة 
أن  1973سجل يف سنة  غاية االستقاالل، بل من األراضي، واستمر هذا التمركز العقاري إىل % 25من املالك حيوزون  1.2%
من املساحة الصاحلة للزراعة، ويف جمال الصناعة والتجارة ال ختلو من الفوارق    % 50من املالك حيوزون نسبة  % 8نسبة 

 خمطط قسنطينة بظااهور برجوازيااة جتارية وصناعية. االجتماعية، فقد مس 

                                           
1 M.E. Benissad, op, cit, p.252. 
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 (1966-1962االستقالل ) غداةاالقتصاد الجزائري  تشخيص وضع: المحاضرة الثانية
صرف احلكومة ت وكيف كانإعطاء صورة حول الوضل الذي كان عليه االقتصاد اجلزائري فجر االستقالل  احملاضرةسنحاول يف هذا 

 احلرج.األوىل أمام هذا الوضل 
وضعا صعبا لل اية حيث أن سبل  1962الوضل الذي واجهته احلكومة األوىل سنة  كان  :االستقاللالجزائري غداة  االقتصاد.1

وسياساااة  61/62السيما سنوات  واهلياكل االقتصادياااااةدمرت مبوجبه البنية التحتية  والت ريب االستعماريسنوات من احلرب 
وزادت حلة احلالة االقتصادية خالل هذه املر  وقد تدهورتهجتها منظمة اجليش السري املنتمية للمعمرين، احملروقة اليت انت األرض
 يلي:فيما  وجتلى ذلك تعقيدا

  إطار سامي،  50000) ونشاطاهتا ووظائفهاغادر ما يقرب من مليون معمر اجلزائر يف بضعة ئهور تاركني مزارعها
وإمكانيات اجلزائريون هذا الفراغ مبا لديها من وسائل  وقد سد(، عامل مهين 100000إطار متوسط،  35000

 1.منها أميون % 90ورغا أن غالبية السكان يقيمون يف األرياف  بسيطة
  مليون فرنك  500قدرت قيمة األموال احملولة لل ارج باا  1962، ففي سنة ورؤوس أمواهلاأخذ املعمرون مدخراهتا

مليون فرنك فرنسي من اجلزائر إىل فرنسا عرب القنوات  750السنة مت حتويل ما قيمته من نف   ويف جوانفرنسي ئهريا، 
 2.البنكية، ناهيك عن التحويالت غري البنكية

  املربجماة يف  اتوتوقف االستثمار  واإلدارة العمومياةاجنر عن رحيل املعمرين الذياان كانااوا يضمنون تسيري اآللاة االقتصادية
مت غلاق أكثر  62/63تراجل اإلنتاج الصناعاي بشكل واضا  باستثناء القطاع البرتويل، فما بني  مشروع قسنطينة إىل

مؤسسة صناعية  2000مؤسسة من جمموع  1400مؤسساااة صناعية، كما توقااف عن النشا  أكثر من  100من 
بل ت نسبة االخنفاض  3196 ويف هناية % 35بنسبة  60/63اخنفض اإلنتاج الصناعي ما بني  ومبوجب ذلكبسيطة، 

55 % 
 ( مليون جزائري تتهددها اجملاعة، مليوين فالح خرجوا من سجون االستعمار، 12-11وجود حوايل ما بني )70% 

 من السكان العاملني يف حالة بطالة.
  ي ميتلكها تاا، أما املؤسسات الواألمامي بينهاالصناعة اليت تركها املعمر تتميز حبجا ص ري، انعدام الرتابط اخللفي

ة اجلنسيات األموال، يف حني استمرت فاااااروع الشركات املتعاادد وتفتقر لرؤوساجلاازائريون فعموما ختااص الصناعات احلرفية 
 ، ALLUMAF،RENAULT ،BERLIET ،PHILISيف الناشا  إىل غاياة التأميمات مثل: 

CABLAF،SNAF . 
  من اإلنتاج الصناعي متثل مدخالت  %20ومن إمجايل اإلنتاج،  %73 واخلدمات متثلفجر االستقالل كانت الزراعة

يف حني جند الصناعة ال ذائية املعتمدة على التحويل البسيط ملنتجات القطاع  G.Debernisمبفهوم للصناعات الثقيلة 
 من إمجايل اإلنتاج للقطاع الثانوي. %45الزراعي تستحوذ على 

                                           
 .  22، ص 1993 مرجل سبق ذكره،، اقتصاد الجزائر المستقلةأمحد هين،  1
 .22، مرجل سابق، ص اقتصاد الجزائر المستقلةأمحد هين،  2
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لذلك و ليت مل تظهر فيها دولة باملفهوم االقتصادي، أي الدولة اليت تتحمل أعباء التنمية، هي الفرتة ا: (65- 62)االنتظار  فترة.2
الوضل االقتصادي  قد زادو االقتصادية املستقبلية،  وانعدام الرؤية وتراجل النموالسياسة االقتصادية خالل هذه الفرتة بالبطء  متيزت

يف جمال  اإلدارية واالقتصادية والتجارية ونقص اخلرباءطارات املسارية يف القطاعات تعقيدا خاااالل هذه الفرتة أمام االفااتقار إىل اإل
 .والتكنولوجيا والشؤون املاليةالعلوم 

الواقل الصعب مل يكن أمام القادة اجلزائريون آنذاك سوى االحتفاظ باألجهزة املوروثة عن العهد االستعماري: من مسريين،  وأمام هذا
يف تنفيذ املشاريل املربجمة يف إطار مشروع قسنطينة  قائمة قبل االستقالل باإلضافة على االستمرار ارسات كانتوقوانني ومراسيا ومم

، تتعهد الدولة 1962ما تنص عليه معاهدة أيفيان  عنها، واستنادا إىل( اليت اعتربت ضاارورة ال ميكاان االست ناء 1959-1964)
 .إكماهلاو اجلزائرية النائةة من أجل إحياء املشاريل املعطلة يف مشروع قسنطينة  نااي للدولةوالتقالفرنسية بتقدمي الدعااا املايل 

مارات مقابلة: ، مما مساا  هلا بالشروع يف العمليااة التنموية دون استثواالجتماعية واملنشآت االقتصاديةكما ورثت اجلزائر بعض اهلياكاال 
هياكاال و ، جمموعة من املدارس وإدارية ومؤسسات اجتماعيةدية، مطارات ص رية، نااوادي الطرق املعبدة، خطو  النقل، اخلطو  احلدي

الوضل  ونتيجة هلذا، ومخسة مهندسنيطبيب  120فين جزائري،  1300، حوايل واملعادن، الكشف عن بعض اخلامات التكوين
 :يما يلجاءت سياسة اجلزائر خالل هذه الفرتة منصبة على 

  مليون جزائااري مهااددون باجلوع 12لتأمني معيشااة  وتركيز اجلهوداملوروث عن االستعمار اإلبقاء على الوضل 
  اجلزائري  الزراعية، التناقض بني الصفاة االستعمارياة لالقتصاد وتوفر األراضاايحماولة إجياد حلول لعدة تناقضات كالبطالااة

 املواطنني. وبني حاجيات
  يفيانإاملقدمة من طرف احلكومة الفرنسية بناء على ما مت يف اتفاقيات  االمتيازاتحماولة االستفادة من    . 

باإلضافة إىل ذلك برزت إرادة قوية لفرض رقابة إدارية علاى النشا  االقتصادي، و احتكار الدائااارة املاليااة و دائاارة الت طيط    
ستثمار جااه حنو ميكانيزمات الت طاايط املركزي لي  فقط لوظائف االباعتباريهما جماال حيويا ملمارسة السلطة االقتصاديااة، أي التو 

لكن حىت وظائف اإلنتاج و التوزيل التجاري، فالدولة هي أكرب مستثمر، أكرب مستهلك، أكرب مش ل وأول بنكي يف البالد، و يف و 
رهتا سواء للجهاز اإلداري ) األمالك العقارية هذا اإلطار مت اإلعالن عن األمالك اليت تركها املعمرون " أمالك ئاغرة " و من  إدا

ات دغري الزراعية ( أو للعمال الذياااااااان يشت لون فيها )الوحدات الصناعية و الزراعية و التجارية(، و هكذا ظهر نظامان يف إدارة الوح
 االقتصادية:
  3000مؤسسة مبجموع  330رون تقدر حبوايل الص رية احلجا اليت تركها املعم والوحدات الصناعيةالتسيري الذايت للمزارع 

 من الوحدات يف وعادد حماادودال ذائياااة، مواد البناء، احملاجر وصناعاااة اخلشاااب  وختص الصناعات، 1964عامل يف سنة 
  1حول التسيري الذايت(. 1963مراسيا وامليكانيكية والكهربائية )جمال الصناعات احلديدية 

 ي لإلصالح الزراع والديوان الوطينل الديوان الوطين للحبوب، الديوان الوطين للتجارة، إنشاء دواوين وطنية مثONRA 
 ONACOل الوطين للتوزي وتسويااق منتجاهتا، الديوانالذي يضمن متوين كل األمااالك املسرية ذاتيا مبدخالت اإلنتاج 

 ألساسية.    لبعض املنتجات ا واحتكار التصديرات الذي ميثل احتكار الدولة لعملية االسترياد لقائمة واسعة من املنتج

                                           
1 Mohamed Liassine, « les stratégies de développement de l’Algérie », in revue : informations et Commentaires, 

N0 124, paris, 2001, p.24. 
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  وتسويق ل لنق وال از والشركة الوطنيةإنشاء ئركات وطنية، سواء على أساس هياكل موجودة سابقا مثل ئركة الكهرباء
 .                احملروقات

 املناجا سنةو أصحاهبا مثل تأميا األراضي الزراعية  كما عملت السلطات اجلزائرية إىل تأميا األمالك االستعمارية اليت مل يرتكها       
من هروب رؤوس  ونتيجة للت وف، موازاة مل ذلك 1966/1967 والبنوك سنوات، مث الشركات البرتولية األجنلوسكسونية 1963

، الدينار اجلزائري 6319البنك املركزي  واملالية وذلك بإنشاءاألموال ئرعت السلطات اجلزائرية يف الرقابة على السياسة النقدية 
الدينار اجلزائري للتحويل، الرقابة على  وعدم قابلية 1963، فرض رقابة على الصرف ماال منطقة الفرنك ابتداء من أكتوبر 1964

 التجارة اخلارجية.
 ذائية، يف إطار لاخلارجي، أنشأت الدولة مشاريل إنتاجية يف قطاعات: النسي ، اجللود، املواد ا وبفضل التمويلمن ناحية أخرى  

الفرتة  إن هذهالقول  وعموما ميكنإال أن الركود االقتصادي العام مل يسم  بنموها،  1962خمطط استعجايل للتنمية الصناعية 
 ضمن الصناعة اجلزائرية:        أربعة قطاعاتمتيزت بتعايش 

  لعديد من املشاكل ا والذي واجهلكا للمعمرين، كانت م  واملتوسطة اليتقطاع التسيري الذايت املتكون من املؤسسات الص رية
هذا النوع من  الدولة يف االستمرار يف وعدم رغبةمنها ما خيص التمويل، نقص املوارد البشرية املؤهلة، التموين، التسويق 

القطاع العام،  ءجماماوع الوحدات املسرية ذاتااايا تدرياجيا حتت رقابااة الشركات الوطنية بعد إنشا ولذلك انتقلتالتسيري، 
 1.من اليد العاملة اإلمجالية % 0.3، أصب  القطاع الصناعي املسري ذاتيا ميثل اقل ماااان 1973ففي سنة 

  قطاع خاص أجنيب ممثال يف الشاركات الفرنسية اليت كانت لاها فاروع يف اجلزائار باإلضافة إىل الشركات املتعددة اجلنسيات
 ز.وال االعاملة يف حقول البرتول 

  قطاع خاص وطين نائئ للمقاولني اجلزائريني اخلواص، ال حيظى بدعا السلطات العموميااة، " فصدور قانون االستثمارات
يف و يعناااي ضمنيا منل االستثامار اخلاص الوطنااي،  وهو مامثال كان يتعلق فقط باالستثمارات األجنبياة،  1963سنة 
    2 "ة يف كل ئركاة خاصااة هبدف التحضري إلدماجها يف نظام التسيري الذايتالسنة مت تعيني مندوبااني عن احلكوم نف 

  ورث ملكياته عن املستعمر أو كون من طرف الدولة. 1966قطاع عمومي نامي ابتداء من سنة 
اقتصادي،  ركودوامتازت ب، 1966أن نتساءل ملاذا خالل كل هذه الفرتة مل يتا إنشاء القطاع العام إىل غاية سنة  وحيق لناهذا، 

 أخذت بزمام املبادرة إلدارة النشا  االقتصادي، بل كانت اسرتاتيجياااة الرأمسال األجنيب الفرنسي وال احملليةفال الربجوازية األجنبية 
 القطاع الزراعاااي أو حىت التصنيل. وتفضيله عنهو احتكار قطاع احملروقات 

رارات الرؤية حول مستقبل التنمية االقتصادية يف هذه الفرتة، إال أناااه اختذت بعض القاإلئارة إليه كذلك أنه رغا ضبابية  ومما جتدر 
 تعد هامة األثر ملستقبل االقتصاد اجلزائري لعشريات قادمة نذكر منها:

  ر ذا القراالعمومية، االتصاالت(، وكان هل )األئ الرفض االستعانة باخلربات األجنبية ماعدا يف بعض اجملاالت التقنية
 تكلفته من حيث عدم اكتساب اخلربة املهنية بصفة سريعة،

                                           
1 A. Benachenhou, op, cit, p.15. 
2 Mohamed Liassine, op, cit, p.25. 
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  شت ال بصفاة ت واخلدمات الجعل أساواق السلال  وهو ما، ونشا  طفيلاياعتبار نشا  الوساطاة االقتصادياة خارج القانون
 .وغري منظمةجياادة لكاااون نشاطات الوساطاة غاااري حمددة 

  ظهور الرئااوة، ودفعت إىلحتد صعب يف منتصف السبعينات  1962ئكلت سياسة األجور املن فضة منذ 
  االقتصاد املوازي الضريبااااااي والتوجاه حنوأدى إىل ظاهور التهرب  %90حتديد الضريباة على دخل الشركات إىل مستوى 

 (.)اخلفي
 وهند ومصر اخلمسيناتينات إن جزائر السبعينات، احتاد السوفييت العشر : 1965االقتصادية الجزائرية بعد سنة  السياسة.3

 لتنمية.ل وبرنام  سريل، اعتربت الت طيط مبثابة األداة الوحيدة لوضل أس  سياسة فعلية لالستثمار والستينات
)قوانني  املدى وامل ططات القصريةكان الت طيط مقتصرا على إعداد ميزانيات التجهيز السنوية   1965فاملالحظ أنه قبل سنة 

نقص اإلطارات الكفؤة، انعدام جهاز لإلحصاء، ضعف القطاع االقتصادي العمومي، متركز جل القطاعات  وذلك بسبباملالية( 
اسة ختطيط ، كل ذلك حال دون قيام سيوالتقين الفرنسياالقتصادية يف أيدي األجانب، باإلضافة إىل األثر الواض  للدعا املايل 

 .وفعالةجادة 
هي إعادة هيكلة أجهزة الدولة )إنشاء  1965جوان  19دة املنبثقة عن التصحي  الثوري أول خطوة اختذهتا السلطة اجلدي       

، اجملل  االقتصادي و االجتماعي، باإلضافة إىل 1968، حمكمة الثورة 1966،  اجملل  الشعيب البلدي 1965جمل  الثورة 
ي، قانون اإلجراءات املدنية، قانون اإلجراءات مثل قانون االستثمار، قانون الوظيف العمومااا 1967صدور قوانني جديدة سنة 

حيث طلبت السلطات العمومية اجلزائرية  1965إعادة هيكلة االقتصاد الوطين دعما لسياسة الت طيط اليت بدأت سنة و اجلزائية...( 
ل و نيوكولونيايل، اااار أنه تابمساعدة فريق من خرباء البنك العاملي، الذي اقرتح على اجلزائر برناجما تنمويا عد يف نظر اجلزائو دعا 

فرفااض هذا األخااري باعتباره ال يتمائى و طموحات اجلزائر، بعدها أجريت اتصاالت مل هيةة الت طيط املركزية السوفيتية 
GOSPLAN  قبلت هذه األخرية و (  1980 – 1965بالتعاون مل خرباء جزائريني هبدف رسا خطة تنموية طويلة املدى )و
 ات العمومية اجلزائرية.من طرف السلط

 خبصائص نل صها كاآليت: 1965متيزت السياسة االقتصادية بعد سنة 
  احتكار الدولةو النظام االئرتاكي ك يار سياسي  وذلك بتبيناالنتقال من مرحلة االنتظار إىل جتسيد اجتاه اقتصادي جديد 

حيث قرر  وطين أو أجنيب أن يتوىل عملية التنمية، للقطاع اخلاص وعدم السماحجلميل األنشطة االقتصادية االسرتاتيجية 
ملبائر للدولة ا ومبدأ التدخلعلى الت طيط املركزي  واالجتماعية املبنيةمبدأ التنمية االقتصادية  1966جمل  الثورة سنة 

 يف االستثمارات اإلنتاجية.
  السياسة  ك جاءتولذلالسياسي، البحث عن استقالل اقتصادي صناعي حقيقي مستقبلي بعد احلصول على االستقالل

 وهو( حيدد االجتاه العام للتنمية يف اجلزائر 1980)إىل غاية  وطويل املدىاالقتصادية يف ئكل خمطط اقتصادي ئامل 
 آفاق دائرته يف واخلروج منذلك هو القضاء على الت لف  ورباعية واهلدف منعلى خطط اقتصادية ثالثية  موزع

 الثمانينات.
  املوضوعية إلتباع سياسة تنموية سريعة و ذاتية تعتمد على الصناعات الثقيلة السيما يف جمال احلديد ظهور الظروف

الصلب و الطاقة و تثمني قطاع احملروقات، و مثلت ملكية الدولة قلب هذا النموذج بعد إعادة تنظيا النشا  االقتصادي و 
في  (، و اعتمدت املؤسسة العمومية كأداة لتنفيذه، فيف ئكل ئركات وطنية )حتولت فيما بعد إىل مؤسسات ائرتاكية
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كل قطاع ) باستثناء األئ ال العمومية و الري( أنشأت مؤسسة عمومية صناعية حتتكر نشا  الفرع و مؤسسة عمومية 
 ائةة.نللتسويق حتتكر نشا  التوزيل و االسترياد و التصدير، وهبذه الصورة توسل القطاع العام و تقلص نفوذ الربجوازية ال

  قبل الدولة هبدف التحكا يف  واحتكارها من 1966يف  واألجهزة املاليةتبعا لذلك مت يف اجملال املايل تأميا مجيل البنوك
بعد تأسي  البنك الوطين اجلزائري،  1969، مث جتميعها بعد ذلك يف سنة وتوجيهها للتنميةّ املالية  االعتماداتآليات 

، مث جممااوع 1967اجلزائااري، تأميا الشركات البرتولية األجنلوسكسونيااة يف جااوان الشعبااي والقرضالبنك اخلارجي اجلزائري 
 .1968وجوان السوق البرتوليااة فااي ماااي 

  زارع، ختطيط )إعادة توزيل األراضي، هيكلة املالزراعي  وتنظيا القطاعيف جمال الزراعة ركزت السياسة احلكومية على حتسني
وتنظيمه  ادة التش يلوزي…( اإلنتاجية الطبيعية )تقليص نظام التبوير، استصالح أراضي جديدة ادة الطاقةوزي…( اإلنتاج

 …(.زيادة كفاءة العمل، إعادة توزيل امللكية، حماربة الت يب عن األرض)
  45ة تقلصت إىل ييف جمال التجارة اخلارجية مت الرتكيز على تنويل التجارة اخلارجية )حصة فرنسا يف املبادالت التجار % 

 واحتكارها من 1(وايطاليامن الصادرات لصاحل ئركاء مثل أملانيا، الواليات املتحدة األمريكية  % 53ومن الواردات 
 االعتمادات املالية لصاحل التنمية، اعتماد سياسة وتوجيه جلطرف القطاع العام ملنل هروب رؤوس األموال إىل اخلارج 

 ديدة.املنتجات احمللية اجل ومحاية سوقالوطين، هتيةة  وترئيد االستهالكلطفيلي مجركية حتارب االستهالك ا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Marc Raffinot et Pierre Jacquemont, le capitalisme de l’état algérien, Paris, 1977, p.92. 
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 النموذج التنموي الجزائري وأسسه النظرية: المحاضرة الثالثة
  زاويتني:من  (79-66) اجلزائرية للفرتةميكن تناول السياسة االقتصادية 

 اجلزائري.يت اعتمد عليها منوذج التنمية الزاوية األوىل تتعلق باألطر النظرية ال -
 .وإجنازاتهالزاوية الثانية تتعلق بالنموذج اجلزائري للتنمية  -

نتطرق إىل النموذج التنموي الذي اختارته اجلزائر هبدف إحداث تنمية سريعة واخلروج من سوف من خالل هذه احملاضرة وعليه     
يجية ات هذا االختيار وأولويات التنمية املسطرة يف امل طط الطويل املااااادى فأهداف اسرتاتدائرة الت لف يف آفاق الثمانينات، مث مربر 

 التنمية عن طريق التصنيل. 
ية إىل غاية هناية اخلمسينات كانت اسرتاتيجية التنمية اليت تعود للنظرية األكادمي: لنماذج التنمية في العالمالجذور النظرية .1

 1لتحليل النيوكالسيكي للمبادالت اخلارجية تركز على عدة معطيات:ال ربية واملبنية على ا
  يتميز االقتصاد العاملي بتباين ج رايف فيما يتعلق بتوزيل عوامل اإلنتاج وأن خصوصية كل دولة تكمن يف النسب اليت

ال ونسبة أقل مان رأس املحتققها ما بني العمل ورأس املال )واألرض استثناء( ففي العامل الصناعي تست اادم نسبة أكاارب 
 من العمل ويف العامل النامي تست اادم نسبااة أكرب من العمل ونسبة أقاال من رأس املال.

  هذا التوزيل غري املتكافئ لعوامال اإلنتاج هو أساس قيام التجارة الدوليااة، ومن مث ضاارورة ختصص كاال دولة فاي إنتاج
 اماال اإلنتاج بنسبة أكرب، أي ختصص العامل الصناعااي يف الصناعات الثقيلة ذاتاملنتجات اليت تستعماال فيااها أحد عو 

 الكثافة الرأمسالية والعامل النامي يف املنتجات اليت تستعمل عنصر العمل بشكل أكرب.
  حرية تنقل السلل املنتجة على املستوى الدويل تِؤدي إىل نتائ  إجيابية لكل أطراف التبادل ب ض النظر عن ئرو  

 االنطالق فيما خيص تناسب العمل ورأس املال.
 تقليص التباين بني عوائااد عوامل اإلنتاج  هذا الت صص الدويل ال ياؤدي فقاط إىل منو وزيادة الدخااول العامليااة بل كذلك

 يف كل الدول، يف اجتاه تعادل معدالت األجور ومعدالت األرباح. 
على  الواقااال العملي، فالتاريخ االقتصادي يؤكد ذلك التباين الكبري يف مكافةاة عنصر العملإن هذا التحلاايل غري ممكان تطبيقه يف 

جممااوع  ىاملستوى الدولاي، باإلضافة إىل وجاود االحتكارات يف السااوق ماما حيول دون التوزياال املتكافااائ ملنافال التجارة الدولياة علاااا
 ول مما حياول دون حرياة التبادل.األطراف، والنزعة احلمائية لبعض الد

عن  بعض املؤلفني املهتمني باقتصاد التنمية املعارضني هلذه النظرية يطرحون بديال آخر لسياسة التنمياة إناااه التصنيل، لكنوعليه فإن 
 سيقل االختيار؟أي منوذج 

 بني الدولتنموية من أجل تقليص الفجوة بينها و عرفت دول العامل الثالث تطبيق العديد من النماذج الويف هذا االجتاه فقد     
الصناعية والقضاء على مظاهر التبعية االقتصادية لدول الشمال، ومن بني هذه النماذج ميكن اإلئارة إىل جتربة أمريكا الالتينية اليت 

ماد على الرأمسال جها حمليا باالعتاعتمدت يف تصنيعها على منوذج إحالل الواردات من أجل تدنية حجا استرياد املواد املصنعة وإنتا
 الوطين واألجنيب، ومن أئهر التجارب اليت اعتمدت هذا النموذج جند الربازيل، األرجنتني، املكسيك...

                                           
1 Marc Raffinot et Pierre Jacquemont, op, cit, p140. 
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أما النموذج الثاين فيعرف بالنموذج املوجه حنو التصدير و قد عرفته دول جنوب ئرق آسيا كالتايوان وكوريا اجلنوبية، ماليزيا،        
ندا...، حيث متيزت بانفتاحها الكلي على السوق الدويل و االستثمار األجنيب، و قد لعبت الشركات املتعددة اجلنسيات دورا تايال

هاما يف اندماج اقتصاديات هذه الدول يف االقتصاد العاملي، و كانت كأداة فعالة يف نقل التكنولوجيا من الشمال إىل اجلنوب، 
الصناعي من دول املركز إىل دول احمليط، و بذلك تطورت دول كتايوان، كوريا اجلنوبية، تايالندا، وأصبحت وبالتايل نقل مراكز النشا  

مراكز للنشا  الصناعي يف العامل متجاوزة حىت العديد من الدول الصناعية يف أوروبا، و أعطت بذلك مثاال حيا و ناجحا عن مناوذج 
يدا عاملي، و استطاعت بفضل جناحها الصناعي و التكنولوجي أن تكون تقسيما دوليا جدالتصنيل السريل و االندماج يف االقتصاد ال

للعمل أو ما يعااارف بالت صص الدولااااي الذي يفرض على الدول النامياااة أن تت صص يف الصناعات االست راجية و يبقى الت صص 
االت ، اسرتاليا، نيوزيلندا و اليابان، و رغا ما حققتااه من جناح يف اجمليف صناعااااة املنتجات النهائية لاادول مشال أمريكا و غرب أوروبا

 االقتصادياااة فإنااها مل تقض على الفقاااار و الفوارق االجتماعية ورفل مستوى املعيشة للسكان و حتقيق رفاهية الفرد.
، فيتنام، والذي يستمد يف مبادئاااه األساسياااة من أما النموذج التنموي املستقل الذي اتبعته دول مثل اجلزائر، اهلند، مصر، كوريا

، والذي يعماال على توجيه اجلهاز  Mahalanobis,François Perroux, Feldman Hirshmanأعمال، 
االستثمارات  ااإلنتاجي حنو السوق الداخلاااي، و األمر هنا ال يعنااي منوذج إحااااااالل الواردات ألمريكا الالتينية ألنه يف اجلزائااار معظ

                                                            الصناعياااة موجهااة فاااي املرحلة األوىل حنو إنتاج سلل التجهيز و لي  سلل االستهالك.                                          
ناعات ناعة الثقيلة يف برنام  التنمية املتبل، ألن هاااذه األخرية كالصهذا النموذج يؤكد على ضرورة إعطاء األمهية القصوى للص      

رة اامليكانيكية، صناعة احلديد والصلب، والصناعات الكيماوياة تتميز عن غااريها من الصناعاااات بكونااها تولااااد آثار فاعلااة أو مؤثا
 اااها أن ختلاااق يف حميطاااها املبائر صناعات أخرى.، أي أنااه أي أنه باستطاعت(Effets d’entraînement)وحتريضاية 

ولقد ئكلت فكرة الصناعات املصنعة وأقطاب النمو األطروحة املركزية يف التفكري التنموي يف اجلزائر يف كل الفرتة املمتدة ما بني     
رين الرئيسني مبثابة املنظ G.Destanne de Bernisوتلميذه  François Perrou(، ويعترب كل من: 66-79)

 السرتاتيجية التصنيل يف اجلزائر.
الفكرة األساسية هلذا النموذج هو البحث عن ئرو  حتقق معدل منو اقتصادي  :إختيار النموذج الجزائري للتنميةمبررات .2

واليت تنبنااي حسااب  ااةسريل للش ل واإلنتاج الصناعي والزراعااي، والشاار  األساسي لتحقيق ذلك هو تبنااي منااوذج الصناعات املصنع
G.Destanne de Bernis :على ما يلي 

  ترابط بني خمتلف القطاعات خبصوص مدخالت وخمرجات اإلنتاج وهذا يقتضي وجود قطاع إنتاج سلل التجهيز والسلل
 الوسيطة املوجهة لالستهالك اإلنتاجي الداخلي. 

 ااروع الصناعية حسب التكنولوجااايات املتطورة جدا، و ميا  مجيل الف يرتكز التصنيل على التكوين السريااال للرأس املال الثابت
ولعل أكرب قطبني صناعيني:   F. Perrouxو ينشااائ بينها عالقات ارتااابا ، هااذه الفروع تشكال أقطابا للنمااو حسب 

ينة، سيدس ة، اجلزائر، قسنطاحلديد و الصلب، احملروقات و الصناعات الطاقوية والبرتوكيمياوية )أرزيو، سكيكدة، عناب
بلعباس...،( ملا هلذه  األقطاب من تأثري واض  على الصناعات اخلفيفة و قطاع الزراعاة، و هو التربير الذي   قدماه 

G.D. de Bernis   بأنه ال يوجد منو يف الزراعة دون أن يكون هناك تنوع يف الصناعة، و أن صناعة امليكانيك هلا
 التصنيل. دور جوهري يف عملية 
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  يقود التصنيل إىل تأسي  عالقات منسجمة بني الصناعة والزراعة، ألنه من جهة تؤدي الصناعة إىل حتديث وتصنيل الزراعة
عن طريق آثار اجلذب والتحريض مما يسم  بتزويدها بعناصر تكوين راس املال الثابت، ومن جهة أخرى تفت  جماال واسعا 

 لزراعية.أمام الزراعة إلنتاج املنتجات ا
    .التصنيل وسيلة هامة لتعجيل عملية االستقالل الذايت وجماال أساسيا الكتساب املعرفة العلمية والتكنولوجية 

باعتبار أن العامل ينقسا إىل قسمني جمتمعات صناعية متلك وسائل التكنولوجيات املتطاااورة وتنت  : أولويات التنمية المخططة.3
غري صناعية سجلت تأخاارا تارخياايا وال زالت تصارع اجلااوع والفقر، ومن هذا املنطلااق وألجل الوصول إىل  بأحجاااام كبرية، وجمتمعات

مستوى معقول من الرفاهية االقتصادية واالجتماعية وتدارك التأخر التارخيي البد ماااان التصنيل وفقا للمربرات السابقاة، ومن مث 
 1تنمياة على األجل الطوياااااال، ارتكزت على:وضعت السلطات اجلزائرياة أولويات لل

   أولوية تراكا رأس املال على االستهالك 
 أولوية التصنيل على تنمية الفالحة 
 .األولوية الثالثة هي حمصلة للعنصرين السابقني وهي أولوية تنمية سلل التجهيز على قطاع سلل االستهالك 

جلزائرية إن األهداف الكربى السرتاتيجية التنمية الوطنية حسب وزارة الت طيط ا :أهداف استراتيجية التنمية عن طريق التصنيع.4
 ترتكز على ما يلي:

  اإلنتاجي حنو السوق الداخلي خبالف  إنشاء سوق وطنية تشكل قاعدة أساسية للتنمية االقتصادية وذلك بتوجيه اجلهاز
 السياسة االستعمارية اليت عملت على توجيهه حنو اخلارج. 

 كامل العمودي مل تلف فروع االقتصاد والتوزيل املتوازن لالستثمارات مبا يدعا التوازن اجلهوي.الت 
 .إنشاء وتطوير مصادر تراكا رأس املال 
  ضمان االستقاللية املالية للجزائر للتحرر من التبعية االقتصادية لل ارج مل تنويل العالقات االقتصادية مبا حيقق توازن

ج السيما دول العامل الثالث إنعا  قطاع الزراعة يف مرحلة ثانية وذلك مبكننة الريف ووضل حتت تصرف املبادالت مل اخلار 
الفالحني خمتلف وسائل اإلنتاج )جرارات، أمسدة...( خللق الفائض الزراعي والقضاء على البطالة يف الوسط الريفي، 

  وإعادة توزيل الدخول بصفة عادلة.
 يلي: سلسل الزمين هلذه االسرتاتيجية من الناحية النظرية كماوميكننا متثيل الت        

 : التسلسل الزمني الستراتيجية التنمية05جدول  
  المرحلة األولى المرحلة الثانية

 أولوية النشا  فت  منافذ لسلل التجهيز فت  منافذ لسلل التجهيز
 سلل االستهالك )جتهيزات( -

 الزراعة. -
 صناعة سلل التجهيز -

 صناعة سلل التجهيز )الصلب، احملركات...( -
 الزراعة )أمسدة، أنابيب...( -

 صناعة سلل التجهيز

       Source : M.E. Benissad, op, cit, p268. 

                                           
1 Marc Raffinot et Pierre Jacquemot, op, cit, p137. 
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 يقوم هذا النموذج على ركائز ميكن تل يصها فيما يلي: : ركائزالنموذج الجزائري للتنمية.5
 الثروات الوطنية وهو ما ملسناه من خالل سلسلة التأميمات اليت حدثت يفتتمثل يف سياسة اسرتجاع  :الركيزة األولى 

 اجلزائر.
 ( مث 69-67تتعلق باختيار اجلزائر للمنه  القائا على الت طيط املركزي من خالل امل طط الثالثي ) :الركيزة الثانية

 (.77-74(، )73-70امل ططني الرباعيني )
 مبعىن االرتكاز على إقامة صناعة قوية حيث أن السياسة اجلزائرية ارتكزت علىتتمحور حول التصنيل  :الركيزة الثالثة 

منوذج الصناعات املصنعة، وحىت نفها أكثر طبيعة وفلسفة النموذج اجلزائري علينا أن نعرف معىن التصنيل ومكانته يف 
 نظريات التنمية وذلك على املستوى العاملي قبل دراسة وحتليل النموذج اجلزائري.
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 (79-67االقتصاد الجزائري خالل مرحلة التخطيط االقتصادي المركزي ): المحاضرة الرابعة
بني فرتتني متمايزتني من الت طيط،  78/79( ثالث خطط تنموية متبوعة بسنتني انتقاليتني 79-67عرفت اجلزائر خالل الفرتة )  

                                  دخال ت يريات جذرية على اهليكل االقتصادي متمثلة إمجاال فيما يلي:                                                              يف هذه املرحلة هدفت اخلطط التنموية إىل إ
   .حتويل االقتصاد اجلزائري من اقتصاد مت لف وتابل إىل اقتصاد نامي ومستقل يف آجال قصرية قدر اإلمكان                                                                                                                 
 .حتويله من اقتصاد زراعي إىل اقتصاد صناعي بالدرجة األوىل 
 .ضمان النمو الذايت املعتمد على املصادر احمللية دون غريها إال يف حدود ضيقة 

 اخلطط التنموية مقرونة بتوجه حمدد من قبل الدولة اجلزائرية أنداك الذي تعلق أساسا بنظام   التسيري االئرتاكي. وقد كانت هذه 
لقد اتض  جليا التوجه االجتماعي للدولة اجلزائرية وذلك من خالل تطبيق النظام االئرتاكي كمنه  : نظام التسيير االشتراكي.1

 1956، وقد جتلى هذا االختيار يف العديد من النصوص األساسية ابتداء من مؤمتر الصومام شؤون االقتصادية  للبالد اللتسيري 
الذي أعطى اإلئارة إىل التسيياار الذاتااي للمؤسسات، ويتأكد االجتاه حنو االئرتاكية بعد مؤمتر الصومام يف مجيل املواثيق الوطنية 

ومت التأكيد على ذلك 1976، وبعده ميثاق 1964، وميثاق اجلزائر 2196ابتداء من ميثاق طرابل  للحكومة املؤقتة يف جوان 
حيث مت االهتمام باملؤسسة االقتصادية اجلزائرية كوهنا ركيزة لتحريك  1965جوان19بعد عملية التصحي  الثوري الذي مت بتاريخ 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية.
 اع باألسلوب اإلنتاجي االئرتاكي لتحقيق األهداف التالية:وقد متثل الدور القيادي للدولة يف التنمية باالقتن

 دعا االستقالل الوطين. 
 إقامة جمتمل متحرر من االست الل اإلنساين. 
  ترقية اإلنسان وتوفري أسباب تفت  ئ صيته وازدهارها 

 الدولة مت االعتماد على بعد تبين النظام االئرتاكي كمنه  لتسيري :التخطيط في ظل النظام االشتراكي الجزائري سياسة .2
بالقول  1967الت طيط كركيزة تنظيمية لسري عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، وذلك وفق ما جاء يف نص امليثاق الوطين لعام 

 ر التنمية وتكاليفها" ان "الت طيط هو األداة املثلى لتوجياه االقتصاااد والسري به يف طريااق الدميقراطية، وهو وسيلة فعالة لتوزيل عادل لثما
 ةوقد اهتدت اجلزائر إىل نظام الت طيط ألنّه أداة عمل مناسبة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، ولي  ألنّه جمرد وسيلة ائرتاكي

تصادية )وسائل قألداء العملية االقتصادية، وهلذا وجب على اجلزائر توفري ئرو  البدء بتطبيق الت طيط وأمهها التحكا يف القوى اال
، املناجا سنة 1963اإلنتاج، التمويل( للبالد، وقد جنحت اجلزائر يف هذا املسعي وذلك عن طريق تأميا أراضي املعمرين سنة 

 ، باإلضافة إىل تأميمات أخرى كما قامت بتنظيمات داخلية. 1966، البنوك وئركات التأمني 1966
م، مت البدء يف التطبيااق املياداين لسياسة ختطيط التنمية يف اجلزائر، واليت عمدت 1967 حيث وبتبين نظام الت طيط يف اجلزائر يف عام

يف ذلك لتطوير اجلانب االقتصادي للجزائر باالعتماد على املؤسسات االقتصادية اليت تعترب الركياازة األساسية يف حتقياق التنمياة 
  معظمها إىل ما يلي:االقتصادية وذلك وفق اسرتاتيجيات تنموية كانت هتدف يف

 حتقيق تنمية ئاملة ومستقلة. 
 تطوير اجلوانب االقتصادية واالجتماعية للمجتمل. 
 حتقيق االستقاللية واالعتماد على الذات. 
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  االعتماد على الصناعة والصناعة املصنعة بالدرجة األوىل وذلك خلدمة القطاع الزراعي وتطويره. 
 :عدة خمططات وطنية للتنمية هي 1979إىل  1967متدة من ومشلت هذه االسرتاتيجية التنموية امل

  م1969م إىل سنة 1967امل طط الثالثي للتنمية من سنة. 
 م197إىل  1970رباعي األول من سنة امل طط ال. 
 م.1977إىل سنة  1974لثاين من سنة امل طط الرباعي ا 
  ل العاطلة من امل ططات السابقة.م، اليت خصصتا إلمتام املشاري1979م و1978باإلضافة إىل سنتني من  
مل يكن خطة اقتصادية بأمت معىن الكلمة، ألنه يفتقر إىل ئرو  الت طيط )كالشمول،  :(69-67المخطط الثالثي األول ).1.2

( كما أهنا مل حتدد مؤئرات قيمية و ال كمية بل جاءت على ئكل مشروع استثماري قطاعي إمجايل، الدقة، إخلحتديد األهداف، 
ض املشاريل منها تعود إىل مشروع قسنطينة و مشاريل أخرى جديدة عهد إجنازها إىل مكاتب دراسات أجنبية، األدوات والتقنيات بع

اليت استعملت فيه كانت ذات طابل عملي ميداين بناء على احتياجات خمتلف القطاعات االقتصادية كان اهلدف منه حتضري الوسائل 
عض القتصادية واالجتماعية واإلدارية للتكيف مل سياسة الت طيط املركزي اجلديدة اليت مت تبنيها، ورسا لباملادية والبشرية واهلياكل ا

                                                   االجتاهات يف إطار اسرتاتيجية التنمية املتبناة يف اجلزائر للسنوات السبل التالية.                                              
مليون دج، أي مبعدل  9124مليون دج استهلك منها  11081وقد مت حتقيقه بصورة مرضية، فمن أصل حجا استثماري قدره   

 1.% 82إجناز قدره 
ت يف األولوية لالستثمارا " أن الربنامااا  كان واقعاايا وقد أعطااى هذا امل طط Bobrowskyبربوفيسكي  حسب اخلبيااار السوفييت

الصناعات الثقيلة خصوصا صناعة احملروقات،  الصناعات البرتوكيماوية، صناعة احلديد و الصلب، الصناعات امليكانيكية، و اليت 
، فالعديد من الوحدات الصناعية أنشأت 2من جمموع االستثمارات الكلية خالل فرتة امل طط"   %45استحوذت على نسبة تفوق 
حني   ركات و اجلرارات بقسنطينة، اآلالت الزراعية بسيدي بلعباس، الصناعة الثقيلة بأرزيو و عنابة... يفيف هذه الفرتة، كمركبات احمل

                                                                                               يف املرتبة الثانية و لكن بفارق كبري مل الصناعة، و هذا ما يفسر التدهور املستمر لإلنتاج الزراعي.                                %17كان نصيب الزراعة 
 هو ثاين خمطط تنموي يف عهد اجلزائر املستقلة وركز على هدفني اساسني مها:: (73-70المخطط الرباعي األول ).2.2

 تقوية ودعا بناء االقتصاد االئرتاكي وتعزيز االستقالل االقتصادي؛  -
 جعل التصنيل يف املرتبة االوىل من عوامل التنمية االقتصادية. -

اضافة اىل هذين اهلدفني اهتا هذا امل طط بتنمية الريف هبدف التوازن بني املناطق الريفية واملدن. واملالحظ ان حجا االستثمارات 
اجل رافية من  جتماعية وعلى خمتلف املناطقاملسجلة خالل هذا امل طط تظهر مرتفعة وموزعة على خمتلف القطاعات االقتصادية واال

 الرتاب الوطين هبدف الوصول اىل مستوى عايل من التقدم االقتصادي.
إن حجا االستثمارات يف هذا امل طط قد ارتفعت عما كانت عليه يف امل طط الثالثي، ويظهر ذلك بوضوح يف الربام  االستثمارية 

مليار دج، والسبب يف ذلك هو إن الدولة قررت إنشاء صناعات جديدة ختص احملروقات،  68.56احملددة اليت ترتفل تكاليفها اىل 

                                           
1 Marc Raffinot et Pierre Jacquemont, op, cit, p.97. 
2 Marc Raffinot et Pierre Jacquemont, Op, cit, p.96. 
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الفروع امليكانيكية، وذلك لتقوية الصناعة الثقيلة اليت انتهجتها اجلزائر اليت توفر ئرو  التكامل االقتصادي الداخلي بني القطاعات 
 امل تلفة وفروعها.

وير القطاع الصناعي فان الزراعة مل هتمل فقد زادت يف هذا امل طط عن امل طط الثالثي ورغا األولوية والسرعة اليت يراد هبا تط
 ، وهو ما يفسر اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي آنذاك.1%62بنسبة 

 قد اتسا هذا امل طط باخلصائص التالية:وعموما ف
 ( أول خطة اقتصادية ئاملة يف اجلزائر 73-70يعترب امل طط الرباعي الثاين ) و بداية فعلية للت طيط على النمط

االئرتاكي، فاجلماعات احمللية، الشركات العمومية و الوزارات الوصية بالتنسيق مل كتابة الدولة للت طيط يتا ضبط املشاريل 
الش ل،  اة، فاالستثمارية و حتدد وزارة املالية معاادل االستثمار، و تعتمد عادة معايري يف اختاايار املشاريل مثل القيماة املضا

                                                                                                                                                                                            التوازن اجلهوي، بينما تستبعد املردودية املالية ألهنا يف نظر امل طط متثل معيارا برجوازيا.                                     
  اهلدف األساسي هلذه اخلطة هي توفري الشرو  اليت تسم  بتأمني العمل الدائا ل البية العمال اجلزائريني يف آفاق

                                               الثمانينات.                                                                      
  كان حجا االستثمارات اإلمجالية تقريبا ثالث مرات حجا استثمارات اخلطة الثالثية، باإلضافة على أهنا اعتمدت على

        التمويل الذايت بالدرجة األوىل                                                                          
  9خطة طموحة جدا نظرا لتحديد معدل منو سنوي مرتفل يقدر با%  

 أما األهداف العامة هلذه اخلطة فهي:
  من النات  الداخلي اخلام. %9حددت هذه اخلطة كهدف معدل منو سنوي يقدر با 
  عتماد على لص من االتعميا االستقالل االقتصادي عن طريق تدعيا وإنشاء الصناعة، تنويل التعامل مل اخلارج والت

 فرنسا واالعتماد على املصادر احمللية يف التموين والتمويل بصورة أساسية.
  خلق عالقات إنتاج جديدة وذلك بتدعيا دور القطاع العام يف مجيل اجملاالت واحتكار النشاطات الرئيسية باإلضافة على

                                  خلي مبا خيدم التنمية.                                                                                                        فرض رقابة مجركية على التجارة اخلارجية وتوجيه االستهالك الدا
 عات، ولذلك اتوفري أدوات الضبط لالقتصاد الوطين وحتقيق التكامل االقتصادي عن طريق اختيار مشاريل متكاملة بني القط

                                                                                                                                                         مت الرتكيز على الصناعات األساسية لكوهنا حترض على ظهور صناعات أخرى تلقائيا، ومتدها باملواد األولية ووسائل اإلنتاج.            
  حتسني ورفل مستوى املعيشة للسكان عن طريق دعا أسعار املواد الواسعة االستهالك ومراقبتها وحماربة االستهالك الطفيلي

     وتوجيه االستهالك العام واخلاص.                                                                                 
 هو عبارة عن استمرار للم طط السابق ومتيز باخلصائص التالية:: (77-74المخطط الرباعي الثاني ).3.2
  يبقى التصنيل يف هذه اخلطة أحد العوامل الرئيسية يف عملية التنمية االقتصادية، حيث استحوذت الصناعة والطاقة على

 من جمموع االستثمارات. %61نسبة 

                                           
 .246، ص1999، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، سياسة تخطيط التنمية وإعادة مسارها في الجزائرحسن هبلول،  بلقاساحممد  1
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 تنفيذ املشاريل مت حتديد األولويات يف التنفيذ خاصة املشاريل املستقبلية، لذلك قسمت املشاريللضمان السري احلسن ل 
على نوعني: من الضرورة األوىل واليت جيب البداية   يف تنفيذها، ومشاريل من الضرورة الثانية ميكن تأجيل الشروع يف 

 تنفيذها.
 ر من سابقيه )الثالثي والرباعي األول( من حيث توفري مناصبأهتا امل طط الرباعي الثاين باجلانب االجتماعي أكث 

 الش ل وزيادة فرصه، إجبارية التعليا، جمانية العالج، ...
  زيادة مبلغ االستثمارات بشكل كبري نتيجة ارتفاع أسعار النفط باعتبار أن املصدر الرئيسي لرتاكا رأس املال هو قطاع

مليون طن سنة  63إلااى  1963مليون طن سناااة  22.8بشكاال واسل منتقااال من احملااروقات، حيث تكثف إنتاج النفااط 
(، كما تطورت 79-63مليون طن ما بني ) 30طن إىل  300000، وانتقل إنتاج ال از الطبيعي من 1979

 1970 سنة %35االستثمارات العمومية يف كثري من القطاعات والفروع، إذ ارتفل معدل االستثمار اخلام من متوسط 
 1(.79-78من النات  الداخلي اخلام ما بني ) %46إىل 

 2أما أهداف اخلطة فهي:
  وهو أعلى من املعدل السابق لل طة  %11.5أي مبعدل سنوي يبلغ  %46حتقيق معدل منو للنات  الداخلي اخلام حبوايل

 السابقة.
 ز وحدات توفر مناصب عمل تزيد عن املسامهة بشكل أوسل يف إجياد املزيد من فرص العمل، لذا مت ختطيط إجنا

 منصب عمل سنويا.100000
 .تنمية وتوسيل إمكانيات الرتاكا لضمان التمويل باملصادر املالية احمللية لذا مت الرتكيز على صناعة احملروقات 
  الفوالذ، أدوات  جتلبية الطلب احمللي للمواد األولية الصناعية أكثر فأكثر هبدف حتقيق االندماج والتكامل االقتصادي )إنتا

 البناء...(.
  وحدة صناعية يف هذه الفرتة هبدف إحالل الواردات )صناعة النسي ، الصناعات الكهربائية  500برجمة إجناز حوايل

 وااللكرتونية...(
 رر.قلعل اجلدول التايل يل ص امل ططات الثالث السابقة من حيث الفرتات، األهداف الرئيسية والوسائل وحجا االستثمار امل

 (77-67: حجم االستثمارات وأولويات المخططات التنموية)06جدول 
حجم االستثمار المخطط 

 )مليار دج(
 المخطط الفترة األهداف الرئيسية والوسائل

 
9.7 

استثمارات موجهة للجهات احملرومة ويندرج يف إطار 
 الكفاح ضد التفاوت اجلهوي

 الثالثي التمهيدي (69 -67)

اماااااا  التصنياااال وسن الت طيط بإنشاء  انطالق برن 36.7
 كتابة الدولة للت طيط

 الرباعي األول (70-73)
 

                                           
 .76اجلزائر، ص  املطبعية،وطنية للفنون ، املؤسسة الالمديونيةأمحد هين،  1

2 Marc Raffinot et Pierre Jacquemont, op, cit, p.204. 
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120.8 
 

 تثمني املوارد الطبيعية،  -
 تكثيف النسي  الصناعي،  -
 دم  قطاعات االقتصاد،  -
 إتقان تقنيات الت طيط،  -

 حتديد اآلجال.  -

 
 

(74-77) 

 
 

 الرباعي الثاين

Source : A.Benachenhou, op, cit, p48. 

تعترب هذه املرحلة مبثابة املرحلة االنتقالية اليت مّت من خالهلا إمتام ما تبقى من : 1979-78اتجاهات المرحلة التكميلية .4.2
 1امل طط الرباعي الثاين، وقد متيزت هذه املرحلة بربام  استثمارية تتصف ببعض اخلصائص وهي:

 مليار دج؛  190.07ت الباقي إجنازها من امل طط الرباعي الثاين واملقدرة ب احلجا الكبري من االستثمارا -
 تسجيل برام  استثمارية جديدة ملواجهة املتطلبات اجلديدة للتنمية؛  -
 أغلب الربام  أعيد تقييمها بسبب الت ريات اليت طرأت على األسعار والناجتة عن األزمة الدولية؛  -

فكانت إجنازاهتا املالية  1979مليار دج، أما سنة  5.63هي  1978جلة واملعاد تقييمها خالل سنة إّن جمموع االستثمارات املس
 مليار دج.  64.77مليار دج من جمموع الرتخيص املايل املقدر ب  54.78قد بل ت 

 ة العامة هلذه الفرتة؟ االقتصاديفما هي النتائ   1979-67بعدما استعرضنا االجتاهات العامة للم ططات التنموية خالل الفرتة 
أول ما ميكن مالحظته من خالل امل ططات التنموية الثالث هو : توزيع االستثمارات العمومية على المخططات التنموية.3

مليار دج سنويا خالل  3.2التطور السريل يف حجا االستثمار العمومي من سنة إىل أخرى ومن خمطط إىل آخر، منتقال من 
مليار دج سنويا خالل امل طط الرباعي الثاين  30.2مليار دج سنويا خالل امل طط الرباعي األول مث  9.2 امل طط الثالثي إىل

واجلدول املوايل يوض  تطور االستثمارات العمومية وتوزيعها على  77/78مليار دج خالل السنتني االنتقاليتني  106باإلضافة إىل 
                                                                    القطاعات االقتصادية.                      

 (79-67: بنية االستثمارات المنجزة )07جدول 
 السنوات                  (67-69)  (70-73) (74-77) 78/79

 
     القطاعات

 القيمة %
 مليار دج

 القيمة  %
 مليار دج

القيمة مليار  %
 دج

 القيمة %
 مليار دج

 جمموع الصناعة 5.4 56 20.8 57 74.2 61 66 62
 منها: احملروقات 2.7 28 9.8 27 36 30 -- --
 الزراعة 1.6 16 4.6 13 5.8 5 3.2 3
 هياكل قاعدية 2.7 28 11.3 30 40.8 34 36.8 35
 
100 

 
106 

 
100 

 
120.8 

 
100 

 
36.7 

 
100 

 
9.7 

 جمموع االستثمارات

Source : Benachenhou. A, op, cit, p49.  

 
                                           

 . 336-335ص ص  ،بق ذكرهسمرجع حممد بلقاسا حسن هبلول، 1
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 توض  عدة حقائق مهمة، منها على اخلصوص: 07 املعطيات املدونة يف اجلدول
  إرادة امل طط اجلزائري تسريل عملية التصنيل لل روج من دائااارة الت لف بأقصاار وقت ممكن ماان خالل اجملهود

مليار  30مليار دج للسنة إىل  3.2، حيث نالحظ االنتقال من 1967االستثماري املعترب الذي سجل ابتداء من 
مرات حجااا االستثمار  10دج للسنااة كاستثمارات إمجالية أي حجا االستثماااار يف امل طط الرباعي الثاين يساوي 

يف امل طط الثالثااي األول، وهي نقلااة كبرية تتجاوز حتاى إمكانيات الت طاايط )من حيث اإلعداد، الرقابة، املتابعة، 
 سواء على مستوى املؤسسات أو اإلدارات.اإلجناز...( 

  هيمنة الصناعة وصناعة احملروقات من حيث حجا االستثمارات امل صصة هلا حيث مثلت حصة الصناعااة ما متوسطة
( يف حني نصيب الزراعااااة ظل يف اخنفاض، فبعد ما كان 79-67من إجاامايل االستثمارات خااالل الفرتة ) % 60
من جماااموع استثمارات  % 5( مل يعد حيظى سوى با 69-67االستثمارات يف الفرتة )من جمموع  % 16ميثل 

امل طط الرباعي الثاين، وهي نسبة ضعيفة تؤكد عدم إعطاء األولوية هلذا القطاع الذي يعد حساسا يف تلبية الطلب 
 (3)ئكل االستهالكي الوطين وميثل تناقضا صارخا مل األهداف االسرتاتيجية للتنمية الوطنية 

 .ضعف نصيب عدة قطاعات )ليست الزراعة والري فقط( يف إمجايل االستثمارات كالسكن، الصحة، الرتبية والتكوين 
إن الصناعات الثقيلة كما سبقت اإلئارة تتطلب كثافة رأمسالية عالية تتعدى حدود : مصادر تمويل االستثمارات العمومية.4

 االقرتاض اخلارجي، وإمجاال ميكن إعطاء صورة حول مصادر متويل االستثمارات العمومية التمويل من مصادر داخلية دون اللجوء إىل
 خالل فرتة الرباعي األول والثاين حيث منيز ما بني: 

 زائري للتنمية البنك اجل –: اخلزينة االستثمارات المخططة الطويلة األجل والتي يتم تمويلها من خالل دائرة الخزينة
)الصندوق الوطين للتوفري واالحتيا ، احلسابات اجلارية الربيدية، هيةات التأمني(، حيث يتا احلصول مراسلي اخلزينة  –

ن معلى املوارد املالياااة هلذه الدائااارة من خالل االدخااار امليزاين ومن مااوارد اخلزيناااة )ادخار املراسلني، البنوك التجارية( و 
 ركاازي والبنوك التجاريااة أو ما يسمى بقروض لالقتصاد.خالل التمويل النقدي من طرف البنك امل

 البنوك التجارية  –: البنك املركزي االستثمارات المخططة المتوسطة األجل والتي يتم تمويلها من خالل الدائرة البنكية
ايات البانوك التجارية ا)البنك الوطين اجلزائري، البنك اخلارجي اجلزائري، القرض الشعيب اجلزائاري(، حيث يالحاظ يف ميزان

إعادة التمويل لدى البنك  عن طريق %( 30-15( تض ااا يف بااند " قروض لالقتصاد" م طاة با )77-70للفرتة )
 املركزي اجلزائري.

 والبنك الوطين  : )البنك اخلارجي اجلزائريالتمويل الخارجي ويتفاوض حوله البنك الجزائري للتنمية والبنوك التجارية
 ( حلساب الشركات الوطنية.اجلزائري

 : كما يلي  08 ومنه فإن التوزيل النسيب ملصادر متويل االستثمارات العمومية للم ططني الرباعيني يوضحه اجلدول رقا
 (77-70: التوزيع النسبي لتمويل االستثمارات العمومية المخططة )08جدول 

 (73-70المخطط الرباعي األول ) (77-74المخطط الرباعي الثاني)
 املصادر % املصادر %
 متويل خارجي 23.4 متويل خارجي 29
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 ادخار ميزاين 9.3 ادخار ميزاين 33
 موارد اخلزينة + ادخار املؤسسات 34.8 موارد اخلزينة+ ادخار املؤسسات 12.1
 متويل نقدي 32.5 متويل نقدي 25.9
 اجملموع 100 اجملموع 100

Source : Christian Paloix, op, cit, p547.                   

 :يف النقا  التاليةنوجزها  08 اجلدول استنتاجه من معطياتما ميكن 
منتقال من مسامهة 1إىل تطور االدخار امليزاين )فائض اإليرادات على النفقات العمومية(  1974أدى ارتفاع أسعار البرتول سنة  -

يف امل طااط الرباعي الثاين، هاااذا الفائض يرجل أساسا على زيادة اجلباية  % 33يف امل طط الرباعي األول إىل نسبة  % 9.3قدرها 
البرتولية، فهو مرتبط حبجا الصادرات ومبستوى األسعار يف األسواق الدولية، ولذلك ميكن اعتباره كتمويل خارجي غري مبائر يضاف 

 على التمويل اخلارجي املبائر.
خاالل الرباعي األول إىل  % 23.4جي املبائر يف إمجايل متويل االستثمارات من من جهة أخرى ارتفعت حصة التمويل اخلار  -

خالل الرباعي الثاين، وهو متويل خارجي خاص ممنوح من طرف تكتل دويل للبنوك اخلاصة، وحيتل النظام املايل الفرنسي  % 29
 .1978ة للبرتول سنة ، وتعترب اجلزائر البلد املقرتض األول يف منظمة الدول املصدر % 33منه نسبة 

سبته انتقلت ، جند أن نالتمويل الخارجي المباشر + التمويل الخارجي غير المباشر = التمويل الخارجي اإلجماليوإذا مجعنا:  
للرباعي الثاين، هذا ما يؤكد بأن الرتاكا اخلام للرأس املال الثابت خالل امل طط الثالثي  % 62للرباعي األول إىل  % 32.7من 
                                                                              رباعي األول مل يولد قدرة على التمويل الداخلي املستقااال انطالقا ماان اجلهاز اإلنتاجي.                                        وال
مجايل التمويل خالل الرباعي األول مث اخنفضت مسامهتهما إىل من إ % 34.8يشكل ادخار املؤسسات وموارد اخلزينة نسبة  -

 خالل الرباعي الثاين وهذا يعود يف الواقل ل ياب املردودية املالية للشركات الوطنية. % 12.1
ما  % 32.5ن ماخنفضت حصااة التمويل النااقدي )التمويل من طارف البنك املركااازي والبنوك التجاريااة فااي اقتصاديات املديونية(   

(، وتشااري بعض 8( لصاحل االدخار امليزاين والتمويل اخلارجي مثلما يوضحه اجلدول)77-74ما بني ) % 26( إىل 73-70بني )
( مث 73-70من إمجايل التمويل لالستثمارات امل ططة ما بني ) % 50املراجاال إىل عك  هذا أي أن التمويل النقاادي يشكااال 

 2(.77-74ما بني ) % 40.3
 ، فأن حصته يف إمجايل التمويلالتمويل الداخلي = مــوارد الخزينـة + ادخـار المؤسسات + التمويل النقــديوإذا مجعنا: 

(، وميثل التمويل النقدي احلصة األكرب بنسبة 77-74خالل ) % 38( مث 73-70خالل ) % 67.3لالستثمارات تقدر ب 
 (.77-70ة )من التمويل الداخلي خالل كل الفرت  % 65
( يف تكثيف است الل املوارد 69-67بدأت اجلزائر منذ امل طط الثالثي ): أهمية قطاع المحروقات في العملية التنموية.5

 SONAREMامليدان وهي  الباطنية )احلديد، الفوسفات الزنك، الرصاص، النحاس....( وتأسي  ئركة وطنية حتتكر هذا
  از فيما بعد وهذا لعدة اعتبارات:وإنتاج البرتول وال والتصدير لل ارج

                                           
1  

2 Mimouni .M, le développement monétaire et financier de l’Algérie, mémoire de DEA, Paris I, IEDES, 1976. 
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  لكوهنما يشكالن مصدرا لتمويل التنمية، فاجلباية البرتولية متثل أكثر من ثلث النفقات العمومية للتجهيز واحملروقات متثل
 من الصادرات اإلمجالية، وكذا إلقناع املقرضني األجانب بقدرة اجلزائر على تسديد القروض احملتملة. % 90

  ا للطاقة، وينشآن آثارا حتريضية على جمموع االقتصاد الوطين وخاصة بالنسبة للصناعات األساسية اليت يشكالن مصدر
 من سعر تكلفتها )احلديد، الكيمياء، مواد البناء...( % 30متثل الطاقة حوايل 

  اليت تصنل انطالقامنتوج كيميائي وأويل، واملنتجات  300000يشكالن مصدرا للمواد األولية، فاحملروقات تنت  حوايل 
 plan)وامتازت عشريااة السبعينات مب طط تثماني احملاروقات   من هذه املشتقات كثرية )املواد الصيدالنية، البالستيك...(

valhyd) ( 79-69واجلااادول التالااي ياابني تطااور إنتاج البرتول وال از يف الفرتة) 
 طن 1000الوحدة                                                      (    79-69: إنتاج البترول والغاز )09جدول    

 السنوات بترول خام غاز البترول غاز طبيعي منتجات مصفاة
---- 300 ---- 22800 1962 
2200 2600 100 50000 1969 
5000 5500 380 52000 1974 
6000 20000 1000 63000 1979 

 .47، ص، مرجل سبق ذكرهالجزائر المستقلة اقتصاد: ّامحد هين، المصدر   
وتطلب زيادة إنتاج احملروقات ختصيص استثمارات ض مة هلذا القطاع من إمجايل االستثمارات العمومية خالل هذه الفرتة بل ت ما 

 من إمجايل االستثمارات خالل امل طط الرباعي الثاين، مثلما يوضحه اجلدول أسفله:  % 50يقارب 
 الوحدة مليون دج                       (           77-67نصيب القطاع البترولي في االستثمارات ): 10جدول     

 (69-67امل طط ) (73-70امل طط ) (77-74امل طط )
 (1)االستثمار اإلمجايل 5164 20100 48700
 (2)االستثمار يف القطاع البرتويل 2307 9052 23970
 (1)/  (2) % النسبة 44.67 45 49.21

 .53، صمرجل سبق ذكره، اقتصاد الجزائر المستقلة : ّامحد هين،المصدر    
( وتشكل  1979-1969من جهة أخرى متثل حصة احملروقات من النات  الداخلي اخلام ومن الصادرات نسبا متزايدة ما بني )

 ملوايل:ا 11رقا  كذلك مصدرا هاما بالنسبة للموارد املالية للدولة، مثلما يوضحه اجلدول
                                                                                           %: حصة المحروقات 11جدول    

 البيان 1969 1974 1979
 من النات  الداخلي اخلام 16 39 30
 من الصادرات 63 95 97
 من املوارد املالية للدولة 23 57 57

 .             45، مرجل سابق، صاقتصاد الجزائر المستقلةأمحد، : هين المصدر   
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يستعمل قطاع احملروقات نصف القروض اخلارجية املمنوحة للجزائر، ولذلك خدمة مديونية القطاع متثل بالنسبة لفرتة الرباعي الثاين 
، هذا الفائض احملول لل ارج كان 1ف  الفرتة( االستثمارات املنجزة خالل ن% 22ما يقارب ربل ) 1978والسنة االنتقالية األوىل 

 املستفيد األول منه هي الشركات املتعددة اجلنسيات.
ويف نف  الوقت يعترب املصدر األساسي للرتاكا ومتويل القطاعات األخاارى لالقتصاد الوطين من حصيلااة صادرات البرتول وال از،    

وض لعملة الصعبة بالفرق ما بني رقاا األعمال السنوي للصادرات مضافا إليه القر وحتسب اإليرادات الصافية اليت يولدها القطاع با
 اخلارجية وتكاليف االستثمار واالست الل خالل السنة مضافا إليها خدمات الديون. 

، كما يساها دوالر مليار 18.85( مسامهاااة مالية صافيااة مببلااغ 78-74وبذلك يولد القطاع بعد الطفرة البرتوليااة األوىل ما بني )
يف إحداث التكامل بني القطاعات من خالل ت طية الطلب الوطين على الطاقة بأسعار خمفضة للعائالت وللقطاع الصناعي، فضال 

 عن نشوء الصناعة البرتوكيماوية )البالستيك واألمسدة(.
ته يف قتصاد الوطين، فرغا هتميشه إال أن حصلعب القطاع اخلاص دورا هاما يف اال: مكانة القطاع الخاص من العملية التنموية.6

الش ل، القيمة املضافة و رقا األعمال كانت تتزايد باستمرار)خاصة يف الزراعة، التجارة و اخلدمات( و استفاد من دعا الدولة 
ار يف نشاطاتااه الألسعار خبصوص مدخالت إنتاجه و كان يف منأى عن املوجات التض مية، بل املستفيد األكااارب من فوارق السع

لتجارة اجلملااة و التجزئة و اخلدمات، كما جذب إليه اليد العاملااة املؤهلة عن طريق أجور أعلااى من القطاع العام، و خيتار عادة 
.( و يساها .القطااع اخلاص األنشطااة سريعااة دوران رأس املااال واألكثر مردودية يف األجاال القصري )النسي ، تربية الدواجن، التجارة.

 % 83مليار دج( و  8من الفائض الصايف احملقق يف قطاع التجارة ) % 70بشكل أقل يف نشاطات التكامل، و لذلك جند " أن 
 يعود إىل القطاع اخلاص. 1978منه يف قطاع الصناعات التحويلية سنااة 

مليون دج  580وميااة من طرف القطاع اخلاص با ويف نف  السنة يقدر الفائض الصافااي احملقق يف قطاع البناء واألئ ال العم
 2مليون دج."  88يف حني يقادر ذلك احملقااق من طرف القطاع العااام بقيمة سالبااة تقدر با 

 ماتدمؤئر مسامهااة القطاع اخلاص يف خلااق القيمة املضافااة مييل على االخنفاض من سنااة إىل أخرى إذا استثنينا الزراعة والتجارة واخل
 مثلما يبينه اجلدول التايل:

 (%: تطور نصيب القطاع الخاص في القيمة المضافة )12جدول   
 القطاعات 1969 1973 1974 1977 1978
 الزراعة 76 81 77 74 73
 التجارة 69 62 86 77 68
 اخلدمات 82 81 81 78 75
 الصناعات القاعدية 57 49 33 18 18
 يةالصناعات التحويل 52 51 39 26 27

                                           
1 Mekideche. M, « le secteur des hydrocarbures : quelles contribution au développement économique et 

social de L’Algérie », revue tiers monde, txxi, n0 83, 1980, p511.    
2 Nirou Eftekhari, « la rente et la dépendance en Algérie », revue pétrole et société peuples méditerranéens, n 

26,1984, p61. 
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 البناء واألئ ال العمومية 63 53 30 21 27
 احملروقات 81 14 18 17 17
 النقل واالتصاالت 24 12 11 09 09

Benachenhou. A, op, cit, p94. source:  

ويساها القطاع اخلاص يف توفري مناصب الش ل بصورة ملموسة خاصة يف الزراعة والتجارة واخلدمات، وتقدر مسامهته يف خلق 
                  .%38تقدر حبوايل  األمهية حيثصب الش ل على املستوى الوطين بنسبة ذات منا

تطور نصيب القطاع اخلاص والقطاع العام يف اإلنتاج مثلما يوض  ذلك اجلدول املوايل جند أن هذا األخري  ما متت املقارنة بنيوإذا 
مرة  1.8( فااي حني ارتفعت مسامهااة القطاع اخلاص با 78-73) مرة ما بني 3.38( و73-69مرة ما بني ) 2.66ارتفاال با 

 مرة على الرتتيب. 2.45و
 : نصيب كل من القطاع الخاص والقطاع العام في اإلنتاج31جدول 

 معدل التطور
% 

الناتج الداخلي الخام 
 (مليون دج)

 معدل التطور
% 

 خام الالناتج الداخلي 
 (مليون دج)

 

 القطاع 1969 1973 69/73 1973 1978 73/78
 املؤسسات العمومية 5872 15655 266.60 15655 52948 338.54

 القطاع اخلاص 12602 14877 18.02 14877 36500 245.33
 source: Benbitour Ahmed, l’expérience algérienne de développement 1962-1991, ETE, Algérie,1992. , p16.  

، وبدأ هتميش 1973مسامهة القطاع اخلاص يف اإلنتاج كانت أكرب من حصة القطاع العام إىل غاية  املالحظ كذلك أنويف السياق 
 % 5إىل  1967سنة  % 45وانتقلت حصته من االستثمارات من  بعد بدأ الثورة الزراعية، 1974القطاع اخلاص ابتداء من سنة

االستثمااااار املمنوحة له )موجهة أساسا لشراء العتاد الفالحي  قروضرغا أنه حيوز ثلث النات  الداخلي اخلام، كما أن  1978سنة 
 اجلدول أسفله. توضحه معطياتوتربية الدواجن( يف تناقص من خمطط إىل آخر مثلما 

 مليون دجالوحدة:                                  : القروض الممنوحة للقطاع الخاص                         41جدول  
 البيان (67-69)  (70-73)  (74-77) 

 املتوقل (  1) 343 250 111
 املنجز(  2) 325 134 44
 (2)/  (1) % النسبة   95 54 40

    Source : ONS, statistiques, No 02, 1984. 

من جمموع  %50 نظرنا إىل مسامهة القطاع اخلاص يف اإليداعات البنكية على مستوي االقتصاد الوطين جند مسامهته تقاربما وإذا 
يف املتوسط من جمموع القروض املمنوحة مبا فيها قروض القطاع الزراعي  %5اإليداعات يف حني أن البنوك ال متنحه كقروض سوى 

 .عترب كمورد أموال للقطاع العامهذه العالقة ما بني البنوك والقطاع اخلاص تفيد بأن القطاع اخلاص ي
 إن القطاع الصناعي مل يكن موجها فقط حنو التصدير، بل ليساها يف حتديث: التنمويةأهمية القطاع الصناعي في العملية .6

 ،الزراعة أين الكثافة العمالية أكرب، فتطوير الزراعة يعين خلق منافذ للصناعة، وحتقيق فائض زراعي ومنه متويل التنمية الصناعية ذاهتا
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هت وهذا يتطلب بدوره رفل إنتاجية العمل ولرفل إنتاجية العمل وجولفت  منافذ للصناعة البد من رفل مستوى الدخول للسكان 
 .زويد الزراعة باملدخالت الضروريةالصناعة لت

إذن من الناحية النظرية توجيه خمرجات الصناعة كمدخالت للزراعة ينتظر منها إحداث آثارا اجيابية من حيث زيادة الفائااض     
مما يدفعهااا لزيادة استهالكها ملنتجات الصناعااة، توفري مناصب الش ل وخفض معدل البطالة الزراعااي، الزيادة يف دخول الفالحني 

 والنزوح الريفي حنو املدن واهلجرة إىل اخلارج.
واختارت اجلزائر كاما أئرنا سابقا التقنيات املتطورة جدا ورفض أي م اماارة باستعمااال تكنولوجاايات قاااد يتجاوزها الزمن بسرعة، 

لعاملة، وتنت  بأقل رات املسرية واليد اطاليت حتدث آثارا حتريضية داخل الصناعااة نفسها، كما تؤدي إىل رفاال املستاااوى التقين لإلوا
 تكلفة وتكون تنافسية يف السوق الدولية.

ديد وتنت  خمتلف طنياة من احلاجملموعة األوىل من الصناعات اليت وضعت حيز اإلجناز هي الصناعات احلديدية اليت تثمن املوارد البا
 اآلالت امليكانيكية وسلل التجهيز كمدخالت لقطاع الزراعة.

أما اجملموعة الثانية من الصناعات فرتتكز على تثمني احملروقات، كوحدات إنتاج األمسدة واملنتجات املشتقة من احملروقات، وهذا 
 الداخل.هبدف خلق تكامل بني خمتلف القطاعات وتوجيه الصناعات حنو 

      1مار اإلمجايل، حيث كانت كالتايل:حتتل هذه الصناعات نسبة مهمة من االستث 
 52 % ( 73-70بني) 
 43 % ( 77-74بني) 
 62 % ( 79-78بني   ) 

 ويف داخل القطاع الثانوي جند أن الصناعات القاعدية هي املهيمنة باستثماراهتا موزعة كاآليت:
 88.7 % ( 69-67بني) 
 86 % ( 73-07بني) 
 88 % ( 77-74بني) 
 78% ( 79-78بني) 

يشرف على إجناز هذه الصناعات ئركات وطنية وهو ما يفسر تطور نصيب القطاع العام يف النات  احمللاااااي اخلام حيث انتقل هذا 
-69، كما ارتفل االستثمار اإلمجايل بالسعر اجلاري بني )1978سنة  % 65.42إىل  1969سنة  % 34.07األخري من 

، بينمااا تضاعف االستثمار الصناعي عشر 1975من النات  الداخلي اخلام ابتداء من  %50مرة ومثل ما يفوق  15( با 78
 2.من جمموع االستثمارات املنجزة % 55مرات، ومثل 

ككل، فإنه تضاعف   ( بالنسبة لالقتصاد الوطين75-63وإذا كان النات  الداخلي اخلام قد تضاعف مرتني بالقيا الثابتة ما بني )    
  يوضحه اجلدول املوايل: مرة بالنسبة للصناعة، وتطورت حصتها يف النات  الداخلي اخلام اإلمجايل كما 3.7با 

         

                                           
1 Benissad Hocine, Algérie restructurations et réformes économiques (1979-1993), Algérie : opu, 1994, p23. 
2 J.Schnetzler, « les effets pervers du sous-emploi à travers l’exemple algérien », revue canadienne des études 

Africaines, vol 14, n03, 1980, p112.     
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 (%): حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام 51جدول   
 بيان 1963 1966 1970 1973 1975 1977
 الصناعة 35 44 43 55 63 57
 الزراعة 25 --- --- --- 12 ---

Source : Jacques Schnitzler, « ou en est l’industrie algérienne », revue information géographique, vol 43, n0 109, 

1979, p112.  

اقض متاما نهذا التطور يف حصة الصناعااة يعك  الرتاجل يف حصة الزراعااة اليت بقيت مت لفااة عن مواكبااة التطور الصناعي وهو ما ي
 االسرتاتيجية املرسومة.

 مل حيظى القطاع الزراعي باألولوية يف اسرتاتيجية التنمية سواء من حيث توزيل: موقع القطاع الزراعي من العملية التنموية.7
 ، فهذا1963االستثمارات كما الحظنا ذلك سابقا، إذ حصته من القروض املمنوحة أقل من القطاع الصناعي والطاقوي منذ 

، وثالثة أضعاف خااالل امل ططات الرباعية 66/67تقريبا من ضعف القروض املمنوحااة للقطاع الزراعااي خالل  األخري يستفيد
  مثلما يبينه اجلدول التايل:   

 %): حصة القطاع الصناعي والزراعي من القروض )16جدول  
 القطاعات هيزامليزانيات السنوية للتج امل طط الثالثي م.ر.األول م.ر.الثاين

(74-77) (70-73) 69 68 67 66 65 64 63 
 الزراعة 36.3 32.23 18.25 19 22 18 16 15 15

 الصناعة والطاقة 17.6 25.17 18.5 32 37 50 39 45 43.5
     ii, », revue tiers monde, t xv réformes agraires et développement en Algérie : Nourrdine Abdi, « Source  

n0 67, 1976, p671.                          

بركود يف خمرجاته و  1962إعادة تنظيااا القطاع الزراعااي جاء متأخرا بالنظر إىل القطاع الصناعااي و لذلك اتساااا منذ املالحظ أن  
لسكان، لاااب ال ذائي)املرتبط بزيادة عدد ائكال ذلك ض وطا تض ميااة، ألن النمااو الدمي رايف و النمو الصناعااي رفعا من حجااا الط

الدخول احلقيقية، األسعار، مرونات الدخل و أسعار املواد ال ذائية(، و كان من املفروض أن يصحب السياسة الصناعية برناجما 
 تقليل املطالبة مث لتوفري عرض كاف من املنتجات الزراعية ال ذائية لت طية الطلب اإلضايف عليها و ختفيض الض و  التض مية و من

 برفل األجور اليت قد تستهلك تراكا رأس املال امل صص للتصنيل.
يف الواقل أن القطاع الزراعي بعد االستقالل كان يعيش ازدواجية: قطاع زراعي تقليدي يسيطر عليه االست الل اخلاص مساحته أكرب 

مليون فالح وهو ما  7مليون هكتار( يست لاها  6ة للزراعة )من املساحة الصاحل % 55ثالث مرات من قطاع التسيري الذايت وميثل 
 1.من احلبوب % 60من حجا العمالة يف القطاع الزراعي، بأجور من فضة وينت   % 80ميثل حوايل 

                                           
1 Patrice Robineau, « l’impact de l’industrialisation sur la production agricole et le développement rural : 

analyse des effets économiques et socioculturels, avec références à l’Algérie et la Chine », revue monde en 

développement, N0 29, 1980, p366. 
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د من يمتيز القطاع اخلاص الزراعي بوجود تركيز يف توزيل األراضي )رأمسالية زراعية تست دم املكننة( يف حني أن األغلباااية تستف
مساحات ص رية وتست ادم وسائاال إنتاج تقليدية وتنت  لالستهالك الذايت، وهو ما ال يشكل سوقا للقطاع الصناعي الذي هو يف 

 حالة منو مستقبال.
حبكا ختصصه يف إنتاج املواد ال ذائية األساسية )القم  الصلب، الشعري،  1962وبالرغا من أن إنتاجيته مل تتناقص كثريا منذ 

 قول اجلافة(، إال انه أبعد ما يكون عن حتقيق االكتفاء الذايت ال ذائي للجزائر املسطر كهدف أساسي من طرف امل طط اجلزائري.الب
مزرعة للمعمرين و ميثل  23000أما القطاع احلديث فيشمل الصناعة و الزراعة االئرتاكية اليت تطورت على أراضي املعمرين)يضااا 

وئكلت فيما بعد القطاع املسري ذاتيا الاذي يش ل األراضي اجليدة و له وسائل إنتاج معتربة  1ة للزراعة(من األراضي الصاحل % 28
و ت لب عليه املكننة، خمرجاته موجهة حنو التصدير و رغااااا أمهيته إال أنه مل يعرف حتوالت ملفتة لالنتباه، بل كان غارقا يف حميط 

اليت حاولت تنظيا هذا القطاع، لكن نتيجة غياب التأهيل بني العمال جنحت 1963تسيري بريوقراطي، و بعد صدور مراسيا 
 ريالدولة إىل التدخاال يف تسااايري هذا القطاع عن طريق إنشاء الديوان الوطين لإلصالح الزراعي، هذا التدخل املبائر للدولااة فااي تسي

 الذايت و التبذير للموارد و من مث اخنفاض مردوديته. القطاع عجل بظهور بوادر إفالسه كاإلمهال و زيادة االستهالك
مليون  6-5ملاايون فالح يف 7أراضااي القطاااع اخلاص ) فإنوإذا كانت أراضي التسيري الذايت قد عرفاات اختاااذ بعض اإلجاااراءات     

 هذا ما أدى إىل: الكبريةهكتار( مل تستفد من أي إجراء إىل غاية الرباعي األول، عدا بعض القروض لالست الليات 
  منو سكاين عرفه القطاع يبحث عن أراضي جديدة، اجنراف الرتبة، ال ياب عن األرض، عدم وجود استقرار يف نظام متلك

 األراضي.
   فزيادة معدل النزوح الريفي ومنه بطالة املدن فاهلجرة إىل اخلارج، ضعف الفائض الزراعي  % 50بطالة كبرية وصلت حد

 ض الصادرات الزراعية.واخنفاض بع
  .تأخر يف حتديث القطاع 

هذا القصور الذي عرفاه القطاع الزراعي يرجعه البعض إىل وجود منافسة بينه وبني القطاع الصناعي: حول املوارد الطبيعية أوال كإجناز 
اكل الري(  ها الزراعة )هيمصانل على أراضي زراعية خصبة، واملياه ذات االستعمال الصناعي واحلضري، بعض املواد تفتقر إلي

 قكاإلمسنت، وثانيا م ادرة اليد العاملااة املؤهلة القطاع الزراعي والتوجه حنو الوظيف الصناعي مما يشكل ضياعا يف قدرة وحيوية املناط
 الريفية، وثالثا ختصيص معظا االستثمارات كما الحظنا حنو الصناعة وبالضبط لرتقية احملروقات.

وهو ما يناقاااض اسرتاتيجية التنمية  (Extraversion)اخلارج من خالل إعطاء األولوية لنشاطات التصدير  إذن هناك توجه حنو
 )version-Inra (املبنية أصال على التوجه حنو الداخل

سرتاتيجية الواخلالصة أننا أمام وضعية الصناعة تقف فيها عائقا أمام تطور الزراعة عوضا أن تكون حمركا هلا كما هاااو مرسوم يف ا
من خمرجات الزراعة يف  % 65التنموية، " فمقولة أحساان زبون للصناعاة هي الزراعااة غري صحيحااة يف اجلزائاار، فالصناعة متتص 

و هو ما يؤثر مبائرة على  2مااان خمرجات الصناعة يف ئكل مدخالت" % 4.5ئكل مدخالت يف حني أن الزراعة ال متتص إال 
ن عانوا من حتااااوالت اجتماعيااة عميقة خااالل الفرتة االستعماريااة، و تأثري العوامل اخلارجيااة على عمال القطاع سكان الريف الذياا

                                           
1 NIrou.E, op, cit, p45. 
2 Benissad.M.H, «la formation économique de l’Algérie et le dualisme », op, cit, p256.     
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تمام هالزراعااي: ك ياب استقاللية القاااارار بالنسبة لألمااالك املسرية ذاتيا وبدرجااة أقل تعاونيات الثااورة الزراعياااة، و عاادم اال
 اخلاصة.باالست الليات 

من أجل القضاء على االختالل يف توزيل الثروة )الدخول الزراعية الضعيفة( و هتميش سكان الريف و توسيل السوق احمللي و     
للسلاال الصناعية البد من مكنااانة القطاع الزراعي و إعااادة توزيل األراضي لصاحل الفالحاني الفقراء، عملت السلطات العمومية بعد 

من االستقالل على إجراء إعادة هيكلة للزراعة هبدف إحداث ت يري يف منط و مستوى معيشة سكان الريف، و بذلك تسل سنوات 
م امت اإلعااالن أن الثورة الزراعيااة هدفها إحاااداث حتوالت كبرية اجتماعية، اقتصادية و سياسية يف الريف اجلزائري الذي مل ميسااه نظ

 إىل:التسيري االئرتاكي تاااااؤدي 
 .تقليص التبعية ال ذائية اليت ختل بتوازن امليزان التجاري 
 .زيادة إنتاجية األراضي وإنتاجية العمل اليت مل تكن مستعملة بصفة جيدة 
     .توسيل سياسة اليد العاملة األجرية إىل األرياف وتثبيت السكان يف الريف وختفيض النزوح حنو املدن 
  يف الريف وما بني املدن واألرياف.التقليص من الفوارق االجتماعية 

فالثورة الزراعية ليست عملياااة تأميا و إعاادة توزيل األراضي و ليست عملية عصرنة و مكننة الزراعااة فحسب و ال هتدف إىل       
بثالث مراحااااال:  و مرتإل اء حقوق التملك يف حد ذاتااااه، بل حتارب ال ياب عن األرض و حتارب الربجوازياة الزراعية االست اللية، 

األوىل متيزت بنزع ملكية األراضي البلدية و الوالئية وأمالك الدولة، و الثانية خصت نزع ملكية أراضااي اخلواص و حتديدها و الثالثة 
 ختص تشكيل تعاونيات تربية املوائي و لكن دون نزع امللكية، مث وضعت هذه األراضي حتت تصرف الصندوق الوطين لإلصالح

  1.الزراعي و حتديد الشرو  اجلديدة للحصول عليها و على وسائل اإلنتاج األخرى
 (CAPRA)إعادة توزيااال األراضي كان على ئكل تعاونيات زراعية خدميااة، حيث جند التعاونيااة الزراعية لإلنااتاج والثورة الزراعية 

فردية بشكل حمدود، كما س رت الدولة من خالل يعات وتوز 2تعاونية 4205( من األئكال املوجودة وتضا 4/3اليت تشكل)
الة يف عامل طط الرباعي الثاين الدعا املادي واملالااااي هلااذه التعاونيات وللقطاع اخلاص الزراعي، غري أهنا يف الواقل مل تكن كافية وال ف

 تسيري هاااذه الوسائل لصاحل الفالحني.
 اإلنتاجي للثورة الزراعية والقطاع الزراعي العمومي والقطاع اخلاص الزراعااي خبصوص احلصة يف وميكن إجراء املقارنة التالية بني النظام
 واليد العاملة النشطة الزراعية. 77/78مليون هكتار سناة  7.5املساحة الصاحلاااة للزراعااة املقدرة با 

 (78-77: حصة الثورة الزراعية في المساحة الصالحة للزراعة والشغل)71جدول 
 القطاعات المساحة الصالحة للزراعة اليد العاملة النشطة الزراعية

 النظام اإلنتاجي للثورة الزراعية % 13 % 8.2
 القطاع الزراعي العمومي % 27.3 % 17.5
 القطاع اخلاص الزراعي % 59 % 71.3

nde, t.Xxi, N083, 1980, p », revue tiers mo la révolution agraire en Algérie: Omar Bessaoud, «  Source

p620.  

                                           
1 Omar Bessaoud, « la révolution agraire en Algérie », revue tiers monde, t.Xxi, N083, 1980, p 620. 
2 Omar Bessaoud, ibid, p 618.     
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 1989إلى  1980سياسة التنمية االقتصادية : المحاضرة الخامسة
عرفت املرحلة السابقة تقدم يف تطور وترية االستثمارات وحتكا يف نظام الت طيط وفق األهداف املوضوعة، ويدخل يف إطار     

عا من الدولة والعمل على حتقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي نظام الت طيط مواصلة االعتماد على تنمية االقتصاد ، بد
بإدخال وكذا ، 1989 - 1980وبذلك عمدت الدولة إىل مواصلة سياسة الت طيط ، بتبين امل ططني اخلماسيني للفرتة  

ية الشاملة ، وكذلك لتنمالتصحيحات والتعديالت الالزمة حلل املشاكل اليت واجهتها يف امل ططات السابقة والعمل على حتقيق ا
 ملبدأ الالمركزية يف إطار هذه امل ططات القادمة لتحسني التحكا يف التسيري احلسن للمؤسسات العمومية االقتصادية تكري  أكرب

( إىل عدة مشاكل لعل أمهها العجز املايل الذي اتسل وبلغ أوجه يف هناية عشرية  1978 – 1973اليت تعرضت خالل الفرتة ) 
أدوات  صالحإواليت متثلت عموما يف  الثمانينات على مدار عشريةينيات ، وهو ما عجل بالدخول يف إصالحات اقتصادية السبع

 ألسعار،اإصالح نظام  والبنك،إصالح القرض  اجلبائي،إصالح النظام  الت طيط،إصالح سياسة  من خالل  التأطري االقتصادي
اللية هذه ، مل بداية الثمانينات ، واستق العمومية املؤسسات االقتصاديةإعادة هيكلة اخلارجية، إضافة إىل إصالح سياسة التجارة 

 سنحاول التطرق هلذه االصالحات من خالل وهلذا ، املؤسسات مل منتصف هذه العشرية ، وغريها من االصالحات األخرى 
 :ا من خالل النقا  التاليةرتة وهذاليت عرفتها هذه الف قةباإلضافة إىل اإلجنازات احملق،  اخلماسيني حتليل ما جاء يف كل من امل ططني

 :1984-80االتجاهات االقتصادية والمالية للمخطط الخماسي األول  .1
إّن احملاور الكربى للم طط اخلماسي األول ترسا سبل السياسة االقتصادية واالجتماعية اليت : األهداف العامة للمخطط.1.1

 والوسائل والربام  يف املدى املتوسط والبعيد للتنمية االئرتاكية يف إطار توجيهات امليثاق الوطين تكفل تنظيا است دام املناه 
 1هبدف:

 بفضل التنمية املستمرة؛  1990ت طية كافة االحتياجات يف آفاق  -
 تكاملة؛ دية متوسيل وتنوع اإلنتاج الوطين وتكييفه مل تطور االحتياجات العامة وهذا إلقامة وتنمية نشاطات اقتصا -
بناء سوق وطنية داخلية نشيطة وقادرة على تعزيز االست الل االقتصادي بصورة دائمة هبدف القضاء على التوترات النائةة من  -

 املرحلة السابقة؛ 
 بشر  الّ التقليل من القيود االقتصادية اليت تعرقل حيوية التطّور االقتصادي ومنه ال ميكن لالستقالل االقتصادي أن يتقوى إ -

التحكا يف التجهيزات املستوردة بأسعار مرتفعة بالنسبة لالقتصاد وجعلها مالئمة لتطوير الطلب الداخلي وتنويعه، وميكن تل يص 
 فيما يلي:  1989-80توجيهات هذه الفرتة يف التوجيهات طويلة األمد للتنمية االقتصادية واالجتماعية خالل العشرية 

 عات من نف  الدعا الذي ئهدته خالل فرتة السبعينات؛ استمرار استفادة القطا -
تنظيا اقتصاد وإعادة هيكلة املؤسسات واستقالليتها هبدف حتسني فعاليتها اإلنتاجية أي التوجه حنو الالمركزية أكثر قصد حتقيق  -

 األهداف املسطرة؛ 
 االست دام األمثل للتجهيزات الصناعية املتوفرة؛  -
 امل بني الفروع الصناعية من جهة وبينها وبني القطاعات األخرى من جهة ثانية؛ حتقيق التكامل الش -
 إنشاء امل ططات الوالئية والبلدية وتنميتها وتعميقها لتأطري النشاطات وحتقيق التوازن اجلهوي؛  -

                                           
 . 5-1، وزارة الت طيط والتهّيةة العمرانية، ص ص 1984-80التقرير العام للمخطط الخماسي األول  1
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 إعطاء القطاع اخلاص حقه يف املشاركة واملسامهة يف امل طط.  -
ختيارات والتحكا بالنسبة للربام  االستثمارية سرتكز قبل كل ئيء على وجوب حتقيق األهداف إّن اال: توزيع االستثمارات.1.2

املتصلة بالتجهيزات اإلنتاجية وت طية االحتياجات االجتماعية األكثر حسما بالنسبة للتوسيل السريل للقاعدة املادية لالقتصاد 
جعلت احملور اهلام لعملية  1989-80ية التنموية اليت وضعت لعشرية إّن االسرتاتيج، ومنه فاقاهتا االستيعابية لالستثماراتوط

االستثمار يتعلق باإلعداد للمستقبل، وذلك أساسا بعث الربام  الكربى اإلمنائية، وتنمية الفالحة وإعادة تكوين املوارد الطاقوية 
 . التقليل من التوتر االقتصادي واالجتماعي وتعزيز اهلياكل القاعدية األساسية، إضافة إىل األعمال املستعجلة الرامية إىل

إّن األعمال الكربى اجلديدة اليت سيتا القيام هبا يف القطاع الصناعي جيب أن توجه حنو اجتاهني رئيسيني: تنمية النشاطات يف 
 1العمليات التعدينية والصناعة اخلفيفة، وتنظيا اإلنتاج املوجه حنو صنل التجهيزات التكرارية.

 من خالل اجلدول املوايل: 1984-1980ضي  توزيل االستثمارات على خمتلف القطاعات عرب امل طط اخلماسي وميكن تو 
 الوحدة: مليار دج                                  1984-1980: توزيع االستثمارات حسب القطاعات للفترة 18جدول 

 الربام 
 القطاعات

 رخصة اإلنفاق برام  االستثمار
 ما بعد 84-80 اجملموع اجلديدة القدمية الربام 

 57.2 155.5 211.7 132.2 79.5 الصناعة
 17.7 63 77.7 49.3 28.4 منها: احملروقات

 12.3 47.7 59.4 41.6 17.8 الفالحة
 0.8 3.2 4.0 3.3 0.7 منها: ال ابات

 3.9 20.0 23.9 13.9 6.0 الفالحة
 7.0 23.0 30.0 19.1 10.2 الري
 0.6 0.9 1.5 1.3 0.2 حريالصيد الب
 2.8 13.0 15.8 13.4 2.4 النقل

 18.2 37.9 56.1 36.2 19.9 اهلياكل القاعدية االقتصادية
 32.5 60.0 92.5 58.0 34.5 السكن

 4.7 16.3 21.0 14.3 6.7 اهلياكل القاعدية االجتماعية
 2.8 7.0 9.8 6.2 3.6 الصحة-منها

 3.7 9.6 3.13 10.9 2.4 التجهيزات اجلماعية
 5.0 20.0 25.0 21.6 3.4 مؤسسات اإلجناز -

 159.9 400.6 560.5 363.6 196.9 اجملموع
 . 50، مرجل سابق، صتقرير عام للمخطط الخماسي األول: المصدر
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ن مقد تضمن برناجمني من االستثمارات، األول يتعلق مبجمل الباقي تنفيذه  1984 -80يتض  من اجلدول أّن امل طط اخلماسي 
 196.9مليار دج من أصل جمموع االستثمارات الباقية  79.5الفرتة السابقة)االستثمارات الصناعية مبا فيها احملروقات(، وتقدر ب 

من جمموع االستثمار املسطر، لذا ينب ي أن يفحص من جديد يف عدد ما  14.18وبنسبة  40.37مليار دج أي بنسبة 
إىل  وأليل يتا القيام به على ضوء ظروف جديدة لالقتصاد، أن يؤدي إىل تأجيلها أو حذفها من املشاريل الباقية اليت من ئأن حت

هتيّةتها من جديد، مما يؤدي إىل حتسني نطاق عمل امل طط يف القطاع الصناعي، وإىل فعالية األعمال اجلديدة واملشاريل اليت مل 
للواليات الواحد والثالثون  مشروعا تابعا 150رة يف حني حوايل لوزال مشروعا تابعا 20يشرع فيها بعد)بداية الثمانينات( هناك 

 1.والية
، وقد بل ت حصة 1984-80أما الربنام  الذي تضمنه امل طط هو الربنام  اجلديد، أي االستثمارات امل صصة لفرتة     

بل ت فيها حصة احملروقات  36.35مليار دج بنسبة  363.6مليار دج من إمجايل االستثمارات اجلديدة  132.2الصناعة فيها 
مليار دج وهذا يدل على أّن السياسة اجلديدة التنموية أخذت يف توجيه االستثمارات حنو الصناعات األخرى، عوضا عما   49.3

 سطر. كانت عليه يف الفرتة السابقة فإهنا)احملروقات( تأخذ حصة األسد من الربنام  امل
مل طط أعطى اهتماما للقطاعات األخرى مثل الفالحة والسكن واهلياكل القاعدية االقتصادية أّن ا أعالهنالحظ كذلك من اجلدول 

مليار دج من  211.7والرتبية والتكوين، إاّل أّن الصناعة الزالت حتتل الصدارة يف عملية االستثمار، حيث استحوذت على قيمة 
على أّن االهتمام الزال مرّكزا على القطاع الصناعي وتفضيله من جمموع االستثمارات، وهذا يّدل  38أي بنسبة  560.5إمجايل 

على بقية القطاعات أو بأخرى، بالرغا من أّن حصة الصناعة يف فرتة امل طط أقل عما كانت عليه يف املرحلة السابقة، وأكثر من 
 قد امتصت من طرف فروع احملروقات. االستثماراتثلثي 

جرى يف هذه الفرتة حماولة التقليص من التبعية لل ارج يف جماالت التكنولوجيا، : (85-80)مبادرة تخفيض المديونية الخارجية .2
التمويل و التموين مبدخالت اإلنتاج الصناعية بسبب الرتاجل النسيب يف معدل االستثمار و البحث عن حتكا أحسن يف االسترياد، 

بية اليت كانت مكلفة، ضف إىل ذلك االرتفاع الذي ئهدته أسعار و يف هذا اإلطار مت إل اء أغلب عقود املساعدة التقنية األجن
و  1980و جانفي  1979دوالر ما بني نوفمرب  32دوالر إىل  13أين ارتفل سعر الربميل من  1979احملروقات ابتداء من سنة 

ار دوالر، و قدر متوسط ملي 13.6ارتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي،  وهو ما مس  بارتفاع إيرادات الصادرات إىل مستوى 
( 130 -122مليار دوالر و تراوح معدل ت طية الواردات ما بني ) 3.8( با 85-80الفائض يف امليزان التجاري خالل الفرتة )

است لت السلطات العمومية هذه الوفرة املالية لت فيض حجا املديونية اخلارجية عن طريق عملية التسديد املسبق هلا، ، وقد %
مليار  3.1مليار دوالر أي ما يعادل  15.6مليار دوالر إىل  18.7منتقال من  % 16.5ك خمزون املديونية بنسبة وتقلص بذل

       2دوالر.
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2 Abdelouahab Rezig et Mohamed Saib Musette, « développement et PME en Algérie », les cahiers de CREAD, 

Numéro spécial, Algérie, 1996, p60.  
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توقفت مبجرد تدهور  هذه العملية وأن اعتربهتا بعض األوسا  املالية كصندوق النقد الدويل أهنا تعرب عن تسيري حسن للمديونية
، وهو ما يفسر كوهنا ارتكزت فقط على عامل ظريف 1986الدوالر على إثر األزمة االقتصادية لسنة أسعار احملروقات وسعر صرف 

 وتوقفت بزواله.                                     
األول ، نصني قانونينيعلى 1982 ئهر أوتالصادر يف ( 82-11) رقا قانونائتمل ال: االستثمار الخاص الوطني واألجنبي.3

 نسبة ألجنيبة على أال تفوق مسامهة املستثمر اطتثمار األجنيب وألزمه باالئرتاك مل املؤسسات العمومية يف ئركات خمتلقنن االس
ن ولذلك عدد قليل م من هذا النوع من الشراكة،كان مرتدد وحذر   ، هذا القانون كان له أثر حمدود، ألن الرأمسال األجنيب% 49

 (.1986-1982بني ) جب هذا القانون ماالشركات امل تلطة اليت أنشأت مبو 
مليون دج( لالستثمار اخلاص احمللي  30سقف )( 82-11)قانون ال حدد، حيث االستثمار اخلاص الوطين في ص النص الثاينأما 

 حيث جيب احلصول على ،و لكنه نظام استثمار غري حر متاما ،إحالل الوارداتو  و الذي ينتظر منه: زيادة مناصب الش ل
إدخاله  و ذلك هبدف تأطريه و يف نف  الوقت مشجل ومراقب إذن فالقطاع اخلاص ،رمسية هيةاتتماد )املوافقة( من طرف االع

دماج االستثمارات اخلاصة يف الت طيط الوطين بعد اعتمادها و متن  هلا التسهيالت خبصوص التجارة اة املركزية ) طضمن اخل
 افة إىل عقبات أخرى منها:جناحه كان حمدودا إض و لذلك  اخلارجية(،
 رأس املال ة دوراناااروع سريعاااملقاول الوطين لي  له بعد عقلية املنت  والصناعي ولكنه يبحث عن االستثمار يف الف، 

 يتحائى حيث ،املضارب سلوك يسلك( أكد أن الرأمسال اخلاص 86-82ني )اانشا  االستثمار اخلاص الوطين مابف
دة ذات املردودية على األجل الطويل، ويفضل النشاطات ذات املستوى التكنولوجي املن فض النشاطات اإلنتاجية املعق

  ال )الكيمياء البالستيك، املواد ال ذائية، مواد البناء، النسيافع طلبهلا و  دوران رأس املال عالية وسريعةالردودية املو 
  مصادر مالية ىل إ إىل التمويل الذايت أو ةادع ألجحترير قروض بنكية، في خبصوصيواجه االستثمار اخلاص صعوبات

 صدقاء(االعائلة، الغري رمسية )
 وازي.امل العملة الصعبة من السوق إىل ئراء املقاوليلجأ شراء املواد األولية وسلل التجهيز من اخلارج عادة ما ل 
  استثماراهتا.تواجه االستثمارات املعتمدة مشاكل معقدة خبصوص احلصول على العقار الصناعي إلجناز 

( كان حيمل 84-80إن التقرير الذي سبق إعداد امل طط اخلماسي األول ) :إعادة الهيكلة العضوية والمالية للمؤسسات.4
انتقادات كثرية خبصوص تسيري املؤسسات العمومية ومدى فعاليتها من خالل كشف نقا  االختالالت وتقدمي اقرتاحات ملعاجلتها، 

 ومن مجلة هذه النقائص:
 .أن امل ططات السابقة ركزت على تنمية طاقات وقدرات اإلنتاج وأعطت أمهية اقل لزيادة اإلنتاجية 
  العجز املايل الكبري الذي تعاين منه العديد من املؤسسات العمومية كان من نتائجه تدخل الدولة وتقدمي إعانات اإلنتاج

 .وهو ما محل ميزانية الدولة أعباء كبرية وولد موجات تض مية
  جهاز إنتاجي يشت ل ببطء وبريوقراطية، قصور كبري وتدخل واسل للوزارات الوصية، ومنه فاملؤسسات غري مستقلة وال

 مركزية املسؤوليات غري كافية.
  50معاادل استعاامال الطاقات اإلنتاجية ضعاايف يف الصناعاات الثقيلااة وأحيانا أقاال من % 
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  ر التنظيا وعوامل أخرى خارجية منها صعوبات يف التموين بقطل ال يار إنتاج مصحوب بتكاليف عالية بسبب قصو
 والسلل الوسيطة وتنسيق غري كاف ما بني القطاعات امل تلفة.

 .تفتقد املؤسسات إىل عمالة مؤهلة وتأطري كاف وتض ا يف عدد العمال 
 غياب املنافسة لية للمست دمني، و غياب التحفيزات خبصوص إنتاج فعال، وغياب العقوبات االقتصادية للمؤسسات واملا

 الداخلية ما بني الوحدات اإلنتاجية.
  قصور نظام األسعار اإلدارية فهو نظام فعال فقط خبصوص احلفاظ على القدرة الشرائية واإلعانات، وهو نظام غري مرن

الطلب وختصيص لعرض و وغري مستقل ومن مث فاألسعار ال تصل  كمؤئرات للتعبري عن الندرة النسبية واالختالل بني ا
  املوارد، فدورها االجتماعي غالب على الدور االقتصادي ومنه فاستقاللية املؤسسات جتعلها مسةولة عن نتائجها املالية.

ومن هنا جاءت اإلجراءات اجلديدة الواردة يف امل طط اخلماسي األول إلزالة نقا  الضعف خبصوص تنظيا وتسيري املؤسسات 
ى جتنب إنشاء مؤسسات من احلجا الكبري، حيث أنه ال ميكن تسيريها ومراقبتها وهلا تكاليف عامة كبرية وغري العمومية وركزت عل

فعالة، ورغبة احلكومة هو إنشاء وحدات إنتاجية من احلجا الص ري واملتوسط وإئراك القطاع اخلاص يف ذلك خاصة النشاطات 
 احلرفية، اخلدمية والتوزيل بالتجزئة.

السلطات على تفتيت املؤسسات الكربى إىل عدة مؤسسات مثلما حدث مل ئركيت سوناطراك وسونا كوم على ولذلك عملت 
سبيل املثال، هذه املؤسسات اجلديدة مت صصة وذات أحجام متوسطة وهو ما يقود إىل تسيري   فعال وحيوي حسب وجهة نظر 

يف الواليات  General electricا قامت به املديرية العامة لشركة السلطات العمومية اجلزائرية، والتجربة اجلزائرية هنا تشابه م
لنف   Strategic business unitsاملتحدة األمريكية حيث قسمت هذه الشركة إىل عدة وحدات صناعية اسرتاتيجية 

 األسباب.
إنشائها على مستوى اجملل   حددت اللجنة امل تصة اليت مت 242-80مبقتضى املرسوم رقا  :اإلطار العام إلعادة الهيكلة.4.1

ويرأسها وزير الت طيط( احملاور األساسية  CNRE املركزي حلزب جبهة التحرير الوطين )اللجنة الوطنية إلعادة هيكلة املؤسسات
 اليت تدور حوهلا إعادة هيكلة املؤسسات العمومية وتتضمن إعادة اهليكلة ثالث مراحل أساسية:

  التنظيا العقالين للمؤسسة االقتصادية الوطنية.إعادة اهليكلة العضوية وهدفها 
       .إعادة اهليكلة املالية وهدفها تزويد املؤسسات اجلديدة بوسائل مالية تضمن هلا التوازن املايل الذي طاملا افتقرت إليه 
 .توزيل تراث الشركات اليت متت إعادة هيكلتها ما بني املؤسسات اجلديدة 

ري لوحظ العديد من النقائص يف ميدان تنظيا وتسيري املؤسسات يف ظل التسي: لعضوية للمؤسساتأسباب إعادة الهيكلة ا.4.2
 االئرتاكي للمؤسسات باجلزائر ميكن اعتبارها كأسباب إلعادة اهليكلة نتعرض هلا يف ئكل عناصر أساسية كما يلي:

 سياسة تنميته  حتديدي و والتوزيل الداخل اخلارجية باعتبار أن هذه الشركات الوطنية الكربى حتتكر إنتاج فرع بكامله وجتارته
وهو ما أثار خماوف السلطات العمومية وحتفظاهتا مما قد يفرزه املستقبل من »دولة داخل دولة »تشكل  وهكذا أصبحت

 نتائ  قد يصعب التحكا فيها.
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  ن عرقل إقامة العمال املوظفو  يف عددممارسة البريوقراطية والزيادة  ومتركز هياكلها وميلها إىل هذه الشركاتإن كرب حجا
هيكل تنظيمي رئيد ينظا تدفق املعلومات وعملية اختاذ القرارات، مما أدى إىل بطيء يف التش يل وصعوبة إقامة سياسة 

 ال مركزية للوحدات اإلنتاجية وحتسني ئرو  سري اجلهاز اإلنتاجي. 
 دة اهليكلة املالية، أوال من حيث أن تركيز النشاطات يفإصالح اهليكل التنظيمي للمؤسسة يعترب مهما وضروريا إلعا 

الشركات األم يف غياب حماسبة حتليلية )حماسبة التكاليف( جتعل من الصعب حتديد العجز املايل للمؤسسات وأسبابه 
 ملؤسسة األم.ااحلقيقية، وثانيا يعد مالئما ألن امليزانية االفتتاحية للمؤسسة اجلديدة تعترب أكثر مصداقية من ميزانية 

   دارة الت طيط على إكبري ظهور عدم التوازن يف االستثمارات الوطنية باعتبار أن هذه الشركات هلا قدرة مساومة وض ط
 املركزي. 

  فعالة.ئركات هبذا احلجا الكبري غري ممكن تسيريها، هلا تكاليف عالية، يصعب مراقبتها وغري   
 كفؤة(ا وتقنيات اإلنتاج )يد عاملة غري مؤهلة وغري  غياب الت صص وعدم التحكا يف التكنولوجي        
 اظ على القدرة اليت مل تثبت فعاليتها إال يف احلف انعدام املنافسة بني الوحدات اإلنتاجية وعدم جناعة نظام األسعار اإلدارية

ة اجتماعية أكثر الواقل وظيفالشرائية للمواطنني بفضل الدعا الذي تتلقاه من خزينة الدولة ومن مث فاألسعار تؤدي يف 
 .منها اقتصادية

 توفري املساكن، إقامة دور احلضانة، توفري التسهيالت يف ميدان العطل  (تعدد وظائف املؤسسة: اقتصادية، مالية، اجتماعية
 الصيفية...( كل ذلك أدى إىل زيادة العبء على املؤسسة وتكاثر مهامها وزيادة تكاليفها.

  لسبعيناتاالذي تسجله العديد منها ومديونيتها جتاه البنوك رغا برام  التطهري املايل هلا خالل سنوات العجز املايل الكبري 
 وهو ما ئكل عبةا ثقيال على امليزانية العامة للدولة. وعودهتا إىل حالة الالتوازن

 ثل الصعوبات اليت ارجية معملية اإلنتاج مصحوبة بتكاليف مرتفعة ناجتة عن أسباب داخلية مثل سوء التنظيا وأسباب خ
 تتلقاها املؤسسة للحصول على مدخالت اإلنتاج وكذلك نقص التنسيق بني القطاعات.

 تتفرع هذه األسباب إىل ئقني:: أسباب إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات.4.3
إلجناز بسبب القيود ناجا عن طول مدة ااإلجناز الارتفاع تكاليف األوىل متعلقة بعملية التسيري كالتأخر يف بداية إجناز املشاريل،  -

اإلدارية والقانونية و ضعف طاقات اإلجناز، و تكاليف اخلدمات االجتماعية، و من جهة أخرى ارتفاع تكاليف االست الل النامجة 
عن ضعف اإلنتاجية حيث مل يسم  ضعف التكوين و جتربة املست دمني بضمان أحسن فعالية لالستثمارات، ضف إىل ذلك 

، كاليف التوزيلت تفاع تكاليف املواد املستوردة و احمللية و اليت ال تتالءم مل أسعار البيل للمؤسسة املستعملة هلا، زيادة على ذلكار 
خاصة بالنسبة للمواد اليت يتا توزيعها على املستوى الوطين و اليت تتعدى أحيانا تكاليف اإلنتاج، و تكاليف اإلنتاج ذاهتا تكون يف 

 ان غري معروفة.بعض األحي
الثانية هي أسباب متعلقة بعدم فعالية أدوات التسويق على مستوى االقتصاد الكلي: كاختالل التوازن بني سعر البيل و سعر  -

 بريالتكلفة مما حيول دون حتقيق التوازن املايل للمؤسسة، فأسعار البيل هي اليت تسم  مبعرفة النتائ  اليت تتوصل إليها املؤسسة، أو بتع
آخر غياب احملاسبة التحليلية عن ثقافة املؤسسة، زيادة على ذلك أثر النظام اجلبائي الذي كان سائدا على تكاليف املؤسسة و على 
احتياجاهتا من اخلزينة حيث أهنا تست ل هذا النظام لت طية نقا  ضعفها و عدم إظهار عجزها، كما أن متويل االستثمارات بواسطة 
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أن املؤسسات ال تستفيد من أمواهلا اخلاصة و هو ما يعرب عن تبعيتها املالية، و لذلك كان امل طط اخلماسي  القروض البنكية يعين
األول يهدف إىل التحسني التدرجيي لقدرات املؤسسة على متويلها الذايت، فكما هو معروف أن املوارد املالية للدولة تتشكل من 

 ة العادية.من اجلباي %40من اجلباية البرتولية و  60%
يضاف إىل ذلك أن املؤسسات العمومية االئرتاكية حبكا وضعها القانوين ال ميكنها اسرتجاع حقوقها لدى ال ري، فحسب إحصاء  

 1، أعطى ما يلي:31/12/1981أجري حول احلقوق غري املسددة بتاريخ 
  مليار دج، 18.3جمموع احلقوق تقدر با 
  مليار دج، 2.5احلقوق اليت تفوق مخ  سنوات متثل 
  مليار  3.8حقوق املؤسسات العمومية على اإلدارات واملؤسسات العمومية ذات الطابل اإلداري وصلت إىل

وهذه اإلحصائيات قد ال تعك  الواقل بالتمام  مليار دج، 8.2دج، واحلقوق ما بني املؤسسات العمومية بل ت 
 ألن أغلب املؤسسات ال حتسن مسك حسابات احلقوق.

   من ذلك املؤسسات العمومية مدينة جتاه الدولة با:وعلى العك
 1 ،مليار دج مستحقات ضريبية 
 3.7 ،مليار دج مستحقات مجركية 

مليار دج، كل هذه  16.2باإلضافة إىل ذلك قروض االستثمار الطويلة األجل غري املسددة جتاه البنك اجلزائري للتنمية واملقدرة با 
ليت كانت عليها املؤسسات العمومية االقتصادية وهو ما دفل بالسلطات العمومية إىل خيار إعادة املعطيات تؤكد الوضعية املالية ا
 اهليكلة املالية هلذه املؤسسات.

س مال لمؤسسة العمومية االئرتاكية رألمل يكن من املعروف أنه  :ماهية عملية إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية.4.4
حدود،  ومن مث فهي ال ختضل لإلفالس والتصفية وحتصل على القروض دون موع ممتلكاهتا تعود إىل الدولةألن جمخاص هبا  اجتماعي

   لماذا إعادة اهليكلة املالية إذن؟وغري مرخص هلا بتحصيل حقوقها، ف
مله، وتراكا حتيف مستوى ال ميكن  وصل إىل مستوى جعل املكشوف البنكي الذي ميولهالذي  العجز املايل للمؤسساتاألكيد أن 

ملياار  81.5إىل  1979مليااار سنة  26.3 من التموياال البنكي املبااائر ارتفالعلى القروض، إذ  أسعار الفائدة املن فضة املطبقة
 التكاليف املالية تض ط ئيةا فشيةا على توازن املؤسسة جعلوهو ما  )متويل االست الل للمؤسسات العمومية( 1982دج سنة 
 .وتسيريها

ذه األرقام تعطي فكرة حول املديونية الداخلية للمؤسسات العمومية واليت تتطور بصفة متسارعة لكل املؤسسات اململوكة للدولة ه
فادت إعاااادة اهليكلة املالية كإجراء مرافقة است لكلكن إعادة اهليكلة العضوية مست األوىل، وكذ ،وتلك اململوكة للجماعات احمللية

 ، فكيف متت العملية إذن؟منها نف  املؤسسات
 2العملية تنطلق من امليزانية االفتتاحية للمؤسسات اجلديدة حيث يقتضي األمر:

 .إعادة تشكيل الرأس املال االجتماعي للمؤسسات 

                                           
1 Mustapha Baba Ahmed, l’Algérie : diagnostic d’un non développement, Paris : l’ARMATTAN, 1999, p.94. 
2 Mustapha Baba Ahmed, ibid, p (90-91).   
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 .تزويدها برأس املال العامل 
 عناصر األصول ودرجةسيولة  مل األخذ بعني االعتبار مدىتصحي  االختالل )العجز( املوروث من طرف املؤسسة األم، إن 

 استحقاقية عناصر اخلصوم يقتضي:
 أن تزود املؤسسة اجلديدة برأس مال اجتماعي يسم  بالت فيض اإلمجايل ملديونيتها. 
  .حتويل بنية مديونيتها إىل موارد طويلة األجل 

 ما يلي:كفكانت  لقطاعات ألجل تزويد املؤسسات برأس مال اجتماعي جملموع ا الضرورية الحتياجات املاليةء احصاإ مت قدو 
 40   ،فرضية دنيا )على األقل(كمليار دج 
 70   ،فرضية أعلى )على األكثر(كمليار دج 

 أما اإلمكانيات القانونية اليت تسم  للقيام بذلك فهي:
 رض يف قوانني املالية. االعتمادات املالية امل صصة هلذا ال 
 بصفة هنائية. البنك اجلزائري للتنميةو عن طريق أ وميةالعم حتويل القروض السابقة املمنوحة من طرف اخلزينة 
 ئيةاستثنابصفة  ضا األرباح السابقة. 

ملف  842 تودرس ،1986إىل1983من الفرتة  إلعادة هيكلة املؤسسات است رق عمل اللجنة الوطنيةويف الواقل العملي  
 : التالية النتائ وأعطت 
  مقسا كاآليت: مليار دج 34.5 قدر با املبلغ اإلمجايل االجتماعي، فإنال املرأس بالخبصوص التزويد 

 7.9  خمصصات امليزانيات.مليار دج 
 2.3 األجل. طويلةعن طريق حتويل قروض اخلزينة  مليار دج 
 22.4 حلساب اخلزينة(.للبنك اجلزائري للتنمية  الطويلة األجلض و القر  عن طريق حتويل مليار دج( 
 1.9عن طريق دم  النتائ  مليار دج. 

  مليار دج منها: 26.7خبصوص التزويااد بالرأس الاامال العامااال، فإن املبلغ اإلمجااايل قاااادر با 
 19.8  من اخلزينة. طويلة األجل عن طريق قروض جديدةمليار دج 
 6.9  البناء واألئ ال العمومية.عن طريق قروض بنكية متوسطة األجل لفائدة مؤسسات مليار دج 

 .مليار دج 61.2امل صص إلعادة تشكيل رأس املال االجتماعي للمؤسسات وتزويدها برأس املال العامل هو  ايلومنه املبلغ اإلمج
مت ضبط هذه  نميةالبنك اجلزائري للتبني البنوك واخلزينة ومببادرة من  هذه اإلحصائيات طرحت بعض املشاكل تتعلق بالقروض

 اإلحصائيات فكانت كاآليت: 
 من االستثمارات الصافية  % 29ثل ميما  وهو مليار دج يف اجملموع 13.9 با اجتماعي قدر من  املؤسسات رأس مال

 للصناعات اخلفيفة(. % 21للصناعات الثقيلة و % 40)
 مليار دج. 22.9ل قدره اا  باحلصول على رأس مال عامااامليار دج، مما مس 34.7 با حتصيل نقود سائلة 

راءات أن تساها بإجالعمومية املؤسسات  علىأدت واجباهتا كمساها، ويبقى  الدولة قد خالل هذه العملية ميكن القول إنومن 
 داخلية: 
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 (تدعيا رؤوس أمواهلا اخلاصة بالرجوع التدرجيي لتكاليف اإلنتاج املعياريةNormatifs) مراجعة ، عن طريق
 األسعار.

  لة.تقليل احتياجاهتا لرأس املال العامل عن طريق التحكا يف عوامل السيو 
ذه املؤسسات وقد مت إمضاء اتفاقية بني ه ،ومن هنا ميكن القول إن إعادة اهليكلة املالية هلا أثر مبائر على خزينة املؤسسات العمومية

ق ليت تقل على عاتحيث حتدد هذه االتفاقية الواجبة ا، املستفيدة والوزارة الوصية، والوزارات الثالث األفقية: املالية، الت طيط، التجارة
 املؤسسة واإلجراءات اخلارجية اليت جيب أن تتوالها كل إدارة.
مل حتت رئاسة وزير الداخلية لتحديد طريقة العمل ودراسة تجت 1983أما املؤسسات احمللية، فقد أنشأت جلنة ما بني الوزارات سنة 

 .غري أن العملية مل تستكمل (...العمومية احمللية )كمؤسسات البناء ملفات مؤسسات
يري إعادة اهليكلة العضوية واملالية للمؤسسات واليت مل مت  بقواعد التس :النتائج المترتبة عن إعادة الهيكلة للمؤسسات.4.5

االئرتاكي للمؤسسات جاءت يف احلقيقة إلدماج مفاهيا جديدة يف تسيري املؤسسات العمومية والبحث عن سبل اقتصادية ومالية 
 يل الذي عانت منه املؤسسة.جديدة وبالتايل جتنب العجز املا

ن مإال أنه مل هذا اإلصالح ظهرت تناقضات ونتائ  سلبية زادت من سوء الوضعية املالية واإلدارية للمؤسسة االقتصادية خاصة أنه 
 779مؤسسة عمومية ذات مقايي  وطنية وجهوية و 474مؤسسة وطنية عمومية كبرية وفق املقايي  الدولية، مت ميالد  70جمموع 

 ونل ص أها هذه النقائص فيما يلي:    مؤسسة عمومية بلدية 1086ؤسسة عمومية والئية وم
  إعادة اهليكلااة العضوية واملالية للمؤسسات هي عملية واسعة لتفكيك املؤسسات وملركزتيها، متت بناء على قرار املركاز

سياساة  نشا  وطبيعاة املؤسساة، ويف ظل غيابوطبقت بطريقااة ميكانيكية منتظمة دون األخااذ بعني االعتبار لقطاع ال
واضحااة لإلصااالح علاى مستوى االقتصاد الكلاي واليت جياب أن تأخاذ يف االعتبار: اإلصالح اهليكلي لالقتصاد، مراجعة 

 تمنط متويل االقتصاد وتصحي  العالقات اليت تربط البنوك باملؤسسات العمومية، ولذلك استمرت يف الواقل املمارسا
السابقة خبصوص احتكار املركز للقرارات االسرتاتيجية الختيار االستثمارات وإجنازها، ختصيص املوارد املالية، حتديد 

أخذ املكشوف البنكي للبنوك التجارية لدى البنك  1981األسعار، تنظيا املؤسسة، سياسة األجور والعمالة...  ومنذ 
                                                                                                                                     كل اهليكلية للمؤسسات العمومية يف اجلزائر.                                                                                    املركزي طابل الدميومة مما يعك  عمق املشا 

 لى املستوى احمللي، ع مقارنة بتضاعف عدد املؤسسات وضعف التكوين وغياب احلوافز قلة اإلطارات والتقنيني امل تصني
والتسيري، كما أن ختفيض احلجا يؤدي إىل فقدان مزايا اقتصاديات  ومن مث عدم التحكا يف اإلنتاجاجلهوي والوطين 

  ة والالمركزية يف التسيري، أعتقد أنه كلما كرب حجا املؤسسة كلماالسلا، وقبل ذلك هل توجد عالقة بني حجا املؤسس
 كان ذلك مدعاة إىل تطبيق الالمركزية يف التسيري؟

  روز بإمكانية ظهور استثمارات إضافية نظرا لتضاعف عدد املؤسسات مما يؤدي على مستوى االقتصاد الكلي إىل
 خلية واخلارجية إىل ارتفاع التكاليف.تؤدي يف ظل الظروف الدا احتياجات إضافية يف التمويل

  هدف الوصول إىل التوازن املايل ملؤسسات الدولة وحتقيق القدرة على التمويل الذايت مل يتحقق ألن حساب سعر التكلفة
يف املؤسسات بناء على توجيهات وزارة الت طيط مل يكن يعك  الواقل، فهو غري حقيقي، زيادة على تكاليف اإلنتاج 

بسبب كتلة األجور الكبرية الناجتة عن عمالة كثيفة ال تسم  تشريعات العمل بت فيضها )التسيري االئرتاكي املرتفعة 
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للمؤسسات(، وضعف استعمال الطاقة اإلنتاجية، كل هذا زاد من استفحال العجز املايل ملؤسسات الدولة رغا جمهودات 
 التطهري املايل املطبقة منذ السبعينات.

 ن، وسائل بني املؤسسات اجلديدة مثل مرافق الت زي األم املؤسسات أو أصول تراث عضوية تتطلب تقسياإعادة اهليكلة ال
 عات.اللوصاية باستمرار حلل هذه النز  املبائر دخلتال يتطلبمما يطرح مشاكل ونزاعات وهو ما   ...النقل

 احلقيقة  لعمومية يعترب إصالحا غري ناج  أخفىإعادة اهليكلة املالية كإجراء مرافقة إلعادة اهليكلة العضوية للمؤسسات ا
مليار دج( وإجراء تطهري حقوقها، فإن املؤسسات العمومية  34.7لفرتة من الزمن رغا ما استهلكته من أموال سائلة )

مليار دج إذا استثنينا قطاع الطاقة حىت  44.6با  1989وسبتمرب  1982سجلت تراجعا إمجاليا خلزينتها بني ديسمرب 
أثرا بال ا خبصوص تااااراجل استرياد مدخااالت اإلنتاج  1986شوه معطيات سوناطراك احلقيقاااة، وقد كان ألزماااة ال ت
 1اخنفاض قيمة الدينار بالنسبة للدوالر. وآثار

  تؤدي إعادة اهليكلة إىل ظهور مؤسسات عديدة كانت تشكل مؤسسة واحدة تستفيد من أثر احلجا وتراكا اخلربة
يف مواجهة و  تشتت القدرة التفاوضية للمؤسسات الوطنية يف األسواق اخلارجيةترياد منتوج معني، مما يؤدي إىل وحتتكر اس

املتعاملني االقتصاديني األجانب، واملؤسسات الوطنية اليت تبدو كبرية من املنظور اجلزائري تبقى عادية جدا مقارنة حبجا 
اك مثال اخنفض حجمها بفعل إعادة اهليكلة إىل أقل بكثري من حجا اجملموعات الصناعية املعاصرة، فمؤسسة سوناطر 

 الشركات البرتولية الدولية الكربى.
حىت لو اعتربنا أن عملية إعادة هيكلة سوناطراك مربرة نتيجة كرب حجمها وكوهنا تشكل مركز قرار مستقل، فإن ذلك ال 

 ينطبق على ئركة سونل از ذات احلجا العادي؟
 طط من عملية إعادة اهليكلة هو تسهيل التسيري وتبسيطه على مستوى املؤسسات وحتديد املسؤوليات إذا كان هدف امل 

بدقة لكل األعوان االقتصاديني، فإن هذا اهلدف مل يتحقق باعتبار أن جماالت التدخل وحدود املسؤوليات الزالت غري 
 .متيزها النزاعات كما أئرنا سابقا واضحة والعالقات بني املؤسسات

  مطالبة البنوك باسرتجاع و بروز مشكلة تقاسا ديون املؤسسة األم جتاه البنوك واخلزينة العمومية بني املؤسسات املتفرعة عنها
 أمواهلا.

   نقل املقرات االجتماعية للشركات الوطنية خارج العاصمة هبدف تطوير وظيفة اإلنتاج للمؤسسة وخلق آثار حتريضية يف
 ل إىل تعقيد التنسيق ما بني القطاعات وداخل القطاع الواحد بالنسبة للمؤسسات.كل املناطق أدى يف الواق

  يف الكثري من احلاالت التقسيا مل يتا بني الفروع التقنية ولكن بني الوظائف الكربى للمؤسسة: تقسيا أخذ بعني االعتبار
ذا النمط من تبار منو وتطور املؤسسة، هوظيفة اإلنتاج وآخر أخذ بعني االعتبار التوزيل وتقسيا ثالث أخذ بعني االع

التفكيك للمؤسسات يوجه له البعض انتقادا من حيث أنه جتاهل ماهية املؤسسة اليت هي يف حاجة الستكمال وظائفها: 
 اإلنتاج، التوزيل، والنمو والتطور للوجود أصال.

 يريات عضوية للمؤسسات أدت إىل حل املدمهما كانت طريقة تفكيك املؤسسات العمومية املتبعة، فإن إعادة اهليكلة ال
وبة التأقلا وصع العامة السابقة للمؤسسات والفروع وتشتيت عماهلا وما نت  عن ذلك من مشاكل اجتماعية )السكن...(

                                           
1 Mustapha Baba Ahmed, ibid, p.86.   
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مل احمليط اجلديد، وكان لذلك أثره البالغ على نفوس العمال وساها كعامل مثبط لروح املبادرة والعمل وزيادة اإلنتاجية  
 يسعى إليه امل طط اجلزائري كهدف

  حتمل املؤسسات اجلديدة ملكشوف بنكي كان ميثل لبعض املؤسسات سنتني من رقا األعمال وهو ما جيعلها يف وضعية
من رقا أعماهلا لثالث سنوات متتالية لتسديده، وبالتايل اللجوء من جديد للمكشوف البنكي، باعتبار أن  %80دفل 
 1د تكاليف االست الل.الباقية ال تكفي لتسدي 20%

 ضعية خزينة و من خالل النتيجة احملاسبية و كذلك العضوية واملالية وتطهري احلقوق، ميكن النظر إىل آثارها   إعادة اهليكلة
 .املؤسسة

 :(1989-1985للمخطط الخماسي الثاني ) االتجاهات االقتصادية والمالية.5
مرحلة هامة يف مسرية التنمية االقتصادية  1989-85الثاين يشكل امل طط اخلماسي : األهداف العامة للمخطط.1.5

 واالجتماعية للبالد، حيث يسعى إىل بلوغ غايتني: 
تنظيا خمتلف االنشطة التنموية مل مراعاة القيود اخلاصة باملرحلة الراهنة والوسائل املمكن تعبةتها من جهة، وإدراجه يف منظور تنموي 

، وهذا األخري 1989-85أن صورة جزائر التسعينات تتوقف على ما أجنز هذا امل طط طويل األمد من جهة أخرى، وخاصة 
 2نفسه يعتمد على إجنازات امل طط السابق، ويهدف امل طط اخلماسي الثاين بصفة عامة إىل ما يلي:

 لإلنتاج واالستثمارات؛ سنويا مل مواصلة النمو بالنسبة  3.2تلبية االحتياجات األساسية للسكان املتزايّد عددها بوترية  -
 احملافظة على االستقالل االقتصادي، وذلك بالتحكا يف التوازنات املالية اخلارجية؛  -
ة تدعيا املكتسبات املعتربة احملققة يف خمتلف اجملاالت وخاصة على صعيد تنظيا االقتصاد والفعالية يف تسيري املؤسسات والالمركزي -

 األنشطة واملسؤوليات؛ 
 فظة على موارد البالد غري القابلة للتجديد، نظرا لض امة االحتياجات االقتصادية واالجتماعية املطلوب تلبيتها؛ احملا -
ختفيض التكاليف وآجال إجناز االستثمارات يف مجيل القطاعات والتحديد الصارم واحلتمي للجوء إىل الطاقات اخلارجية العاملة  -

 الدائمة لشرو  تعبةة القروض اخلارجية؛  يف حقل اإلجناز واخلدمات واملراقبة
نمية تحتسني فعالية جهاز اإلنتاج والتنمية املكثفة لكافة الطاقات البشرية واملادية املتوفرة والتوزيل التدرجيي واألكثر اتزانا ألعباء ال -

 بني الدولة واألعوان االقتصاديني )املؤسسات والعائالت(. 
ض يف إطار الت طيط تصّورا ووضل اآلليات املالئمة مل تفضيل األدوات ذات الطابل االقتصادي، لتحقيق هذه األهداف العامة يفر 

قصد العمل وإالّ حدثت احنرافات يف التوازنات وظهرت اختالالت ال سيما يف جمال التوازنات اخلارجية، واحرتام تسلسل األولويات 
 ألعمال التنمية.

االستثمارات املعتمد بسري حمكا لالستثمار يف ئىت مراحله، قصد القيام يف إطار يقتضي برنام  : توزيع االستثمارات.2.5
امل ططات السنوية بالتعديالت الالزمة، حسب تطّور األوضاع االقتصادية الدولية والتوسيل احلقيقي للموارد اخلارجية، والتطّور الذي 

                                           
1 Benbitour.A, op, cit, p26. 

 (. 8-5، ص)(1989-85) عام للمخط الخماسي الثاني تقريرالعمرانية، وزارة الت طيط والتهّيةة  2
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 1989-1985المر أمهيته نظرا لضيق جمال التدخل خالل الفرتة سيتا يف جمال إنتاجية جهاز اإلنتاج وفعاليته، كما يزداد هذا ا
 1984.1من النفقات ست صص إلهناء الربام  اجلاري إجنازها إىل غاية  55حبيث أّن نسبة 

هلذا حناول أن نتعرف على االعتمادات امل صصة لبلوغ األهداف املسطرة وكيفية توزيعها على القطاعات اإلنتاجية أوال، وعلى 
 التايل:  ع الصناعية ثانيا وذلك من خالل اجلدولالفرو 

ستعبئ  1984أّن الربام  اجلاري إجنازها إىل غاية  1989-85الربنام  الوطين لالستثمار خالل  21يتض  من اجلدول رقا 
مجالية من النفقات اإل 55مليار دج باألسعار الثابتة أي حوايل  306.77خالل فرتة امل طط حجما هاما من النفقات تبلغ 

 للم طط. 
، )الفالحة بالنسبة للقطاعات املنتجة 56.6إىل غاية  1989-85يتوزع احلجا اإلمجايل للنفقات االستثمارية خالل الفرتة 

بالنسبة للمنشآت األساسية االقتصادية  48.4الري، الصناعة، وسائل اإلجناز، الت زين والتوزيل واالتصاالت( وإىل غاية 
 هيزات اجلماعية.واالجتماعية والتج

تقريبا من النفقات اإلمجالية، وهذا تعبريا على األمهية املوجهة  15مليار دج واملمنوحة لقطاع الفالحة  79إّن احلصة املالية البال ة 
 خالل فرتة امل طط لقطاع الفالحة. 

ة املقررة، يف حني أّن ثقله من النفقات اإلمجالي 31.7مليار دج أي  174.20أما القطاع الصناعي خصصت له حصة بل ت 
 يف النفقات اإلمجالية يبقى كبريا سواء بالنسبة للتقديرات أو االجناز.

 الوحدة: مليار دج           1984باألسعار الثابتة لسنة  1989-85: البرنامج الوطني لالستثمارات للفترة 19جدول  
 البرامج
 

 القطاعات

المصاريف المتراكمة  تكاليف البرامج
85-1989 

هيكلة 
المصاريف 
 

برامج التجهيزات 
 1984إلى غاية 

البرامج 
 الجديدة

 المجموع

 14.4 79.00 115.42 81.08 34.34 الفالحة والري
 31.6 174.20 251.60 198.70 52.90 الصناعة

 7.2 39.80 41.50 26.50 15.00 احملروقات منها:
 3.50 19.00 33.20 25.00 8.20 وسائل اإلجناز

 2.70 15.00 21.52 15.41 6.41 سائل النقلو 
 2.90 15.85 25.1 11.36 13.65 الت زين والتوزيل
 1.4 8.00 14.00 6.65 7.35 الربيد واملواصالت

املنشآت االقتصادية 
 األساسية

35.20 27.76 62.96 45.50 8.3 

                                           
 . 168، مرجل سابق، صالمخطط الخماسي الثاني تقرير 1
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املنشآت االجتماعية 
 األساسية

116.05 130.28 246.33 149.45 27.2 

 8.00 44.00 58.34 25.67 32.67 ات اجلماعيةالتجهيز 
 100 550.00 828.38 521.38 306.77 المجموع

 .173، مرجل سابق، صتقرير عام المخطط الخماسي الثانيالمصدر: 
جيات بواسطة احلإّن احلصة املمنوحة للصناعة باستثناء احملروقات تعرّب عن األولوية املمنوحة لتوسيل القدرة واندماج االقتصاد وتلبية ا

 اإلنتاج الوطين. 
 التنموي النموذج أن واضحا بات لقد: وانعكاساتها على االقتصاد الجزائري 1986االقتصادية العالمية لسنة  األزمة.6

 صاداالقت دواليب تسيري على النفط وهيمنة اجلزائرية اإلنتاجية البنية ضعف وظهر االقتصادية، النتائ  بداللة فعاال يكن مل اجلزائري
 األصعدة كافة إىل آثارها امتدت واضحة ألزمة بداية العائدات واخنفاض الثمانينات يف البرتول أسعار تراجل بوادر وكانت اجلزائري،

عرفت هذه السنة أزمة اقتصادية عاملية مست خصوصا البلدان املصدرة للبرتول، ومنه فقد  ، والسياسية االجتماعية االقتصادية،
ول اخلام آنذاك ، اهنيار يف األسعار يف السوق الدولية ، كما عرف الدوالر اخنفاض يف قيمته ، كونه وحدة حيث عرف سعر البرت 

احلساب الرمسية ألسعار البرتول، هذا الذي قد أثر على إيرادات اجلزائر من العملة الصعبة ، باخنفاض يف نسبة هذه اإليرادات مبعدل 
من جمموع  %97تنمية يف اجلزائر، خصوصا إذ علمنا أنا قطاع احملروقات ميثل أكثر من ، كما أثر هذا العجز على مشوار ال40%

 قيمة الصادرات.
 خلارجية، وأدىاوالذي ترتب عنه ارتفاع يف الديون  العجز،هذا ما جعل الدولة اجلزائرية تلجأ جمددا للقروض اخلارجية لسد هذا 

ل طرح فكرة خال خاصة، منوذلك من خالل العمل على تسوية  االقتصادية،و بالسلطة الوصية إىل النظر يف سياستها التنموية 
وكذلك من خالل ض ط اهليةات املالية الدولية وذلك عن طريق إدخال  املسريين،استقاللية املؤسسات واليت نادي هبا أغلب 

 تصحيحات هيكلية جذرية على هذه املؤسسات االئرتاكية ذات الطابل االقتصادي. 
 اكتساب من ظاهريا بدا ما وأن اجلوانب، متعددة اجلزائر على النفطية األزمة آثار كانت لقد: الجزائر في األزمة رمظاه.1.6

 القطاعات يف واالختالالت القصور نواحي ت طي كانت اليت هي النفط إيرادات أن األزمة بعد ثبت القوة، من اجلزائري االقتصاد
 حتديد وميكن .اجلزائرية التنمية اسرتاتيجية عليه قامت الذي القطاع وهو باخلصوص، عيالصنا القطاع ويف امل تلفة، االقتصادية

 :يلي فيما داخليا مظاهر األزمة
 ....االجتماعية وغري دلك  اآلثار ،الواردات برنام  تأثر للدولة، العامة امليزانية تأثر ،الديون أزمة -
إن اإلصالحات االقتصادية اليت ئرع : (1986) الذاتية ات االقتصاديةأزمة المدفوعات الخارجية وضرورة تعميق اإلصالح.7 

جاءت يف سياق دويل ووطين دفل إىل ذلك، ففي إطار السياق الدويل امتازت الظرفية  1986فيها بعد األزمة االقتصادية لسنة 
تاح على النظام الرأمسايل، هذا االهنيار قاد حنو االنف الدولية ببداية اهنيار املعسكر االئرتاكي يف دول أوروبا الشرقية واالحتاد السوفيييت،

 .عوملة أسواق املال الدولية
ويف هذا اإلطار أصبحت للجزائر رغبة يف قبول االستثمارات األجنبية وقد كان ذلك ببداية تأسي  الشركات امل تلطة مث قانون 

 تدهور أسعار احملروقات يف األسواق الدولية املورد الرئيسيالذي أعطى أمهية خاصة لالستثمارات األجنبية، 1993االستثمار لسنة 
للبالد وأسعار صرف الدوالر، بروز عدة قوى صاعدة من دول العامل الثالث أساسا الدول احلديثة التصنيل )دول جنوب ئرق آسيا( 
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ر واالستثمار يف ات األجنبية للحضو واملعتمدة على ترقية الصادرات وهو ما حفز اجلزائر على العمل يف هذا االجتاه وتشجيل الشرك
أما السياق الوطين لإلصالحات، فقد كانت هناك أسباب داخلية: فسياسة االستثمار العمومي مل تنج ، إعادة هيكلة  ،اجلزائر

 ةاملؤسسات مل تصل إىل األهداف املطلوبة كما سبقت اإلئارة إىل ذلك يف املبحث السابق، وقوع االقتصاد اجلزائري حتت طائل
ضريبة التض ا نتيجة عجز امليزانية و التمويل النقدي من طرف البنك املركزي، عجز ميزان املدفوعات وتطور املديونية اخلارجية و 
تراجل مداخيل الصادرات، منو و ت ذية و توسل نشا  السوق املوازية أمام ضعف اجلهاز اإلنتاجي و ضعف املراقبة و عدم القدرة 

و اختالل هيكلي من حيث هيمنة القطاع البرتويل و منه البد من البحث عن وسائل تعديل حىت ال يبقى  على التحكا يف السوق،
 االقتصاد اجلزائري رهني التقلبات املسجلة يف األسواق الدولية.

لفرتة ا اللااوق احملروقات خاا: إن االرتفاع الذي ئهده سدور العوامل الخارجية في إحداث األزمة ومحاوالت التصحيح. 7.1
( دوالر للربميل مل يستمر طويال بسبب الصدمة البرتولية املضادة لسنة 40-34ني )اب عار البرتول مااا( أين بل ت أس80-85)

اجلزائري إلخنفاضني  وتعرض االقتصادعلى التوايل،  % 20و %50حبوايل أين اخنفضت أسعار البرتول اخلام وال از  1986
 الدوالر األمريكي الذي تقوم به الصادرات اجلزائرية. وسعر صرفل ر البرتو ااخنفاض سع :متتاليني

أن تقييا احملروقات على املستوى الدويل يتا بالدوالر، من إيرادات الصادرات و  % 95وباعتبار أن إيرادات احملروقات تشكل تقريبا 
أي باخنفاض قدره ، 1986دوالر سنة  مليار 7.5إىل  1985مليار دوالر سنة  14.0اإليرادات بالعملة الصعبة من  اخنفضت»

  .%42و ،8719سنة  % 31 8619سنة  % 40
 .(90-80) اجلدول أسفله يوض  تطورات إيرادات الصادراتو 1« 1985مقارنة مل  8819ة ااسن

 رالوحدة: مليار دوال                    (                         90-80تطورات إيرادات الصادرات ) :02جدول      
 90 89 88 87 86 85 80 السنوات

 12.7 10.4 8.5 10.1 7.5 14.0 14.9 إيرادات الصادرات
Source : Benissad.M.H, Reformes et restructuration économiques, op. Cit, p217.     

 دوالر أمريكي مليار 20.5 منتزايدا مستمرا وسريعا منتقلة اخلارجية  وعرفت املديونيةتبعا لذلك انفجرت أزمة مدفوعات حادة و 
خدمة املديونية من  وانتقلت نسبة ،1984مليار دوالر سنة  14بعدما كانت  1987مليار دوالر سنة  24.6إىل  1986سنة 
 .1988سنة  %75إىل  50%

تدهور و  ،1980يعود هذا النمو يف حجا الديون إىل النمو السالب للنات  الداخلي اخلام الذي ميز النصف الثاين من سنوات و   
لسنة الية اململيار دج يف قانون  14با الداخلية سجل عجز مايل  وبالنسبة للتوازناتاملايل الدويل،  السوق سريل ملالءة اجلزائر يف

 مليار دج. 12با 1987سنة  ميزانية وعجز يف ،1985املسجل سنة  فائضال بعد 1986
فاقتصاد املديونية كنمط يف  ،واالجتماعي للجزائريان االقتصادي نبمدى هشائة ال 1986لقد كشفت الصدمة البرتولية لسنة 

، وهو ما يسم  للجزائر آنذاك باكتساب 1971يعتمد بصورة أساسية على دورة الريل البرتويل منذ تأميمات  كانالذي  و التمويل 

                                           
1 Ahmed Bouyacoub, l'entreprise publique et l'économie de marché (88-93), les cahiers de CREAD, N0 39, 

1997, Algérie, pp (23-34). 
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مس  كذلك بإجناز استثمارات  1973د ريل البرتويل الذي أضحى مهما خاصة بعلهذا ا قدرة على تسديد مدفوعاهتا باجتاه اخلارج،
 ض مة لفائدة كل اجملتمل.

السلطات العمومية هو  ورد فعل ،ختفي ورائها أزمة هيكلية 1986إن أزمة املدفوعات الناجتة عن السقو  احلر ألسعار البرتول سنة 
خلارج مفروضة من ا حلوالهو جتنب  دفوكان اهل، ويلفها الرتددهذه احملاولة كانت متدرجة  ،1988 حماوالت التصحي  الذايت منذ

 ال ختدم املصلحة الوطنية.
 لقوالقانوين املتعالتشريعي  ومراجعة اإلطارئرعت اجلزائر يف إصالحات اقتصادية  1988 إنه منذذلك ميكن القول  ولكن مل

صاد السوق القتصاد امل طط إىل اقتاحلكومة اجلزائرية هو التحول التدرجيي من نظام ا وكانت رغبة ،والقطاع اخلاصبالقطاع العام 
 اليت مت  كل جوانب ائت ال االقتصاد الوطين: واملاراسيا والقراراتبصدور العديد من القوانني، األوامار  وترجاا ذلكاحلرة، 
  فوق حصته ت أالباالئرتاك مل املؤسسات العمومية على  ومس  لهالذي قنن االستثمار األجنيب  82/11قانون االستثمار

50%  
 خبصوص السماح باالنتفاع الدائا بأراضي التسيري الذايت و حل التعاونيات  1987ديسمرب  8 مؤرخ يف 87/19قانون رقا

الفالحة االئرتاكية و خوصصة تسيريها لصاحل العمال، ووضل أس  لنظام جديد لتسيري أراضي األمالك العامة )القطاع 
دأ عدم تدخل الدولة يف تسيري التعاونيات، و من مث عدم تدخل الدولة االئرتاكي و التعاونيات( و الذي يرتكز على مب

إمكانية رهن األراضي من طرف البنك املمول يف حالة العجز املايل املتكرر، و يستفيد  وملساعدة التعاونيات العاجزة ماليا 
 حة هلا.و منراضي العمومية املاملنتجون من ملكية جزء من األصول الزراعية )آالت، عقارات(، و حق االنتفاع هبذه األ

  ملبادالت إلجناز ا الوطنيةللشركات  وفت  اجملالخبصوص التجارة اخلارجية  1988جويلية  19مؤرخ يف  88/29قانون رقا
 الحتكار الدولة للتجارة اخلارجية. ووضل حدامل اخلارج 

  التوظيفحيث: عمل من نوعا من املرونة على عالقات ال والذي أضفىخيص عالقات العمل  1990قانون ،
 التسري .......

 خبصوص استقاللية املؤسسات العمومية 12/01/80مؤرخ يف  88/06إىل  88/01رقا  قانون 
  املنافسةقوانني  األسعار حسب يتعلق بنظام األسعار، أعطى للمؤسسة احلرية يف حتديد 89قانون جويلية. 
  يعترب احملور الذي تدور حوله جمموع الربام ،  والقرض الذياملتعلق بالنقد  14/04/90مؤرخ يف  10/90قانون رقا

لية متويل العجز آل ووضل حداالقتصادية من التداخالت السياسية  وحترير الدائرةاستقاللية للبنك املركزي  والذي أعطى
 يف نشا  املؤسسات. وتدخل الدولةامليزاين، 

املرسوم التشريعي  ،1993االستثمار بتسيري رؤوس األموال املنقولة للدولة، قانون كقانون املنافسة، األمر املتعلق   ،القوانني وغريها من
 لي عن النمط اإلداري يف الت بنيتها ، كما عربت السلطات العمومية بوضوح للمجتمل الدويلخبوصصة املؤسسات العموميةاملتعلق 

وكذلك  ،األجنيبو  االقتصاد الوطين على الرأمسال اخلاص الوطينانفتاح  والعمل علىلتحريره  وإرادة كبريةيف تسيري االقتصاد الوطين، 
  1سياسة للحفاظ على هامش كبري من االستقاللية. إرادة

                                           
1 Mohamed Chérif Bel Miloud, « le management des politiques publiques : une approche institutionnaliste, 

le cas de l’Algérie », les cahiers du CREAD, N0 45, pp (5-16).                
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     قد مست هذه اإلصالحات:و 
  مراجعة طرق الت طيط حنو الالمركزية 
 خوصصة الزراعة 
 الدولة للتجارة اخلارجية خبصوص التزود بعوامل اإلنتاج احتكار إل اء 
  تنظيا التجارة اخلارجية إعادة 
  والبنكيإصالح النظام املايل      
 إصالح التشريعات املتعلقة باالستثمار اخلاص 
 إصالح تشريعات العمل 
  املالية احملليةإصالح 
 لسعر الصرف نشطة السوق مبا فيها سياسة ميكانيزمات عموما وضل بطريقة تدرجيية 

ب أن حماوالت اإلصالح املشار إليها سابقا تص حقيقة: الحرةاقتصاد السوق  والتحول نحوالتراجع عن اقتصاد األوامر .7.2
التحول إىل اقتصاد  يعين ولكن هل، ةن منط االقتصاد اإلداري امل طط مركزيا إىل منط اقتصاد السوق احلر ميف إطار التحول التدرجيي 
دور الدولة يف  ادة مراجعةوإعقتضي منطا م ايرا من الت طيط الدولة يف العملية التنموية، أم ي واستبعاد دورالسوق استبعاد الت طيط 

 النشا  االقتصادي.
أس   من والنظريإطارها الفكري  ومنها اجلزائراليت أتبعت يف معظا الدول النامية  وأساليب الت طيطلقد استمدت مناذج 

 بطبيعة احلالو ية االئرتاكية السابقة من ناحية أخرى، جتارب دول أوروبا الشرق وإجراءاهتا مناقتصاديات التنمية من ناحية، وحمتواها 
 1عوامل مرتبطة منها: وهذا لعدة ،وعملياا يواجه مبدأ أو أسلوب الت طيط مأزقا منهج

  جية.ياإلسرتات وتبدل توجهاتهنتيجة املراجعة املستفيضة لفكر التنمية ذاته 
 من دائرة الت لف والفقر.روج هبا فشل جتارب التنمية يف معظا البلدان النامية يف اخل 
  ،بلدان أوروبا الشرقية وختلي جمموعةاهنيار االحتاد السوفييت، الدولة االئرتاكية األوىل، اليت صاغت أس  الت طيط املركزي 

عن هذا النمط من الت طيط منذ أن دعا أوتائيك يف تشيكوسلوفاكيا إىل ما يسمى باقتصاد السوق االئرتاكي يف  تباعا
 ينات.عستمنتصف ال

ومن ، يالقتصاداالنشا  من هذا املنطلق فإن اإلصالحات االقتصادية الذاتية يف اجلزائر تقوم على مبدأ تقليص دور الدولة يف 
 2إلصالحات كانت هتدف إىل:، هذه ا1987الشكلية مت إل اء وزارة الت طيط يف ديسمرب  الناحية
  البرتويل.  لينظام تسيري يرتكز فقط على الر  لقطيعة ملواضمان تسيري منسجا على فرتة طويلة لالقتصاد الوطين 
 ادية على ة االقتصسياسإجناز أهداف ال وهذا لتحسنيبقوى السوق،  ياإلصالحات كوسيلة لربط الت طيط االقتصاد

أساسا إعادة هيكلة  1980اإلصالحات إلزالة النقائص اليت حلقت بإصالحات  هذهوجاءت ، والطويلاألجل املتوسط 

                                           
التوجه " ورئة عمل حول: خصوصية الت طيط املطلوبة الستهداف النمو ب التخطيط في ظل اقتصاد السوق نحو تفعيل دور شركاء التنميةعثمان حممد عثمان، "  1

 .  2.، ص3/4/2001حنو اقتصاد السوق يف البلدان النامية "، من تنظيا املعهد العريب للت طيط، سوريا يف 
2 Ahmed Bouyacoub, op., cit., p.25  
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ذلك عملت ، ولواملمارسة العمليةاملوجود بني املؤسسات  تاو فإىل طريق مسدود بسبب الت واليت وصلتسات املؤس
 06/02/90رئي  احلكومة يوم  وقد صرح، واالقتصاديةعلى اجلبهات الثالث: القانونية، التشريعية  1988إصالحات 

 «دميقراطيتسيري اقتصادي  اإلصالحات هي مرحلة انتقال من تسيري إداري بريوقراطي إىل هااذه»
  الثروة. ويف خلقمتكني املؤسسة العمومية من لعب دور احملرك يف اإلصالحات 

اختذت السلطات العمومية اجلزائرية مجلة إصالحات عقب األزمة : والقطاع الحقيقي النقدي-المالياإلصالحات في القطاع .8
واملتعلق بنظام البنوك  1986أوت  19( املؤرخ يف 12-86)القانون  املايل من خاللمست القطاع النقدي و  1986ة لسنة املالي

املتعلق بإعادة هيكلة القطاع العمومي و  1987ديسمرب  08( املؤرخ يف 19-87القطاع الزراعي من خالل القانون )والقرض، و 
املؤسسات العمومية تقاللية املتعلق باسو  1988جانفي  12( املؤرخ يف 01-88القطاع الصناعي من خالل القانون )حي، و الفال

 يلي عرض لذلك. فيمااالقتصادية، و 
د نرى أنه من املفيد التذكري بقواع 1986البنكي لسنة النظام املايل و  قبل التطرق إلصالح: البنكيإصالح النظام المالي و .1.8

 ح املتبىن.البنكي يف ظل الت طيط املركزي لالقتصاد مث ما اجلديد خبصوص اإلصالعمل النظام املايل و 
مر ألوا خالل الفرتة اليت امتازت بالت طيط املركزي كان النظام البنكي اجلزائري خيضل: النظام البنكي في ظل التخطيط المركزيأ. 

                                 .اعد التسيري االئرتاكي للمؤسساتقو ووصاية وزارة املالية و  توزيل القروضاخلطة سواء بالنسبة للموارد و 
ب جيف ظل هذه البيةة الضاغطة فان خمتلف عناصر النظام البنكي فقدت تدرجييا استقالليتها مبا فيها البنك املركزي الذي أصب  مبو و  

 1عهد اإلصدار الستقالليته ما يلي:مما يدل على فقدان مذلك خاضعا للسلطة التنفيذية و 
 عن طريق وزارة  لتنفيذيبالتايل حلول اجلهاز ااء عهدهتا و زي بعد انتهعدم جتديد أعضاء جمل  اإلدارة للبنك املرك

 جهاز الت طيط املركزي حمل جمل  اإلدارة. املالية و 
  البنك املركزي كمؤسسة عمومية ائرتاكية يف إطار ميثاق التسيري االئرتاكي للمؤسسات.  1970اعتبارا من سنة 
  بنائبني للمحافظ يعينان مبجرد قرار من  1982سنةتعويضه ( و ريةحذف منصب املدير العام )يعينه رئي  اجلمهو

 وزير املالية. 
بار كان ضروريا إذا أخذنا بعني االعت  1970البعض يرى أن خضوع النظام البنكي اجلزائري جلهاز الت طيط املركزي يف بداية سنوات 

  .أخرى خاصة متويل التصنيل من جهةأهداف التنمية االقتصادية و ضعف االدخار الوطين من جهة و 
رامة ختصيص املوارد صين خالل امل طط الرباعي الثاين و نتيجة االختالل الذي حلق باالقتصاد الوطهذا النوع من التنظيا البنكي، و 

 .1986ة البنكي لسنلبت إجراء إصالح للنظام املايل و النات  عن الصدمة البرتولية املضادة كعامل خارجي هذه الوضعية تط
( كان دور النظام البنكي هو االستجابة لطلب القرض الذي يعرب عنه القطاع اإلنتاجي ممثال 87-70) ملركزيخالل فرتة الت طيط ا

 على اخلصوص يف املؤسسات العمومية. 

                                           
1 Naas Abdelkrim, le système bancaire algérien de la décolonisation à l’économie de marché, Paris : 

INAS,   2003, p137.         
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فإن عرض النقود البد أن  ودورة االست اللوإذا كان الطلب على النقود من طرف املؤسسات هو ب رض متويل االستمارات  
( خالل M2( ولذلك عرفت الكتلة النقدية )نقود هي من اختصاص البنك املركزيلطلب عليها )عرض اليستجيب ويتكيف مل ا

 يف اإلصدار النقدي(. )اإلفرا ( ارتفاعا كبريا 87–70الفرتة اليت غطاها الت طيط املركزي لالقتصاد الوطين )
ارتفاع االحتياطيات اخلارجية الراجل الرتفاع أسعار  ( وهذا بسبب82-70)نالحظ ارتفاعا كبريا يف معدل منو الكتلة النقدية بني 

 احملروقات يف السوق الدولية.
 ( مبفرده ال يعطي فكرة واضحة ولذلك جيب مقاربتها مل تطور النات  الداخلي اخلام.2Mإن تطور الكتلة النقدية )

 : تطور معل سيولة االقتصاد12جدول
  PIB/2Mاالقتصاد  معدل سيولة PIBمعدل النمو  معدل منو الكتلة النقدية الفرتات

70-73 14،2 % 12 % 61،5 % 
74-73 26،6 % 30،5 % 55 % 
78-79 23،9 % 21،5 % 63 % 
80-84 19،6 % 15،7 % 65،2 % 
85-87 10،0 % 5،8 % 79 % 

Source : Naas Abdelkrim, ibid., p85. 

( فإهنا  87-70للفرتة السابقة اليت ي طيها الت طيط املركزي )  ( PIB  2M /وإذا قارنا نسبة سيولة االقتصاد اليت تساوي: )
 50تعطي فكرة حول العالقة املوجودة ما بني كمية النقود واإلنتاج، حيث نالحظ معدل سيولة االقتصاد جد مرتفعة ) أكرب من 

 ( يف املتوسط وهو ما يعرب عن السلوك التض مي يف متويل االقتصاد الوطين.  %
  60الكتلة النقدية، ومنه معدل سيولة يفوق يالحظ تقارب بني معدل النمو و  (73-70)يف الفرتة%. 
  بالنظر إىل احلصة اهلامة اليت يش لها قطاع  أدى إىل ارتفاع النات  الداخلي اخلام 1974ارتفاع أسعار البرتول لسنة

، 1974سنة  %46إىل  1973نة س % 63احملروقات يف االقتصاد الوطين، ومنه اخنفاض معدل سيولة االقتصاد من 
 (. 87-70أدىن معدل للفرتة  وهو

  ( أن االرتفاع يف 78-75، لكن يالحظ بني )%60كان معدل السيولة يف حدود   1981إىل  1975ابتداء من سنة
وقارب معدل  PIBمن  %40حجا االستثمار  )يشكلاإلنتاج بسبب سياسة االستثمارات الض مة خالل هذه الفرتة 

سنة  % 64تطلب اللجوء إىل التمويااال النقدي ومنه ارتفاع معدل سيولااة االقتصاد إىل  وهو ما(، 9781سنة  50%
1978. 

  ( من  %33( يالحظ كذلك ارتفاع يف اإلنتاج بسبب معدل االستثمار املرتفل لكن أقل من سابقه )81-79بني
PIB1981سنة  % 57ة االقتصاد إىل (، وحتسن يف إيرادات صادرات احملروقات ومنه اخنفاض معدل سيول . 

 ( ارتفل معدل سيولااة االقتصاد بصفة مستمرة منتقااال من 87-82بينما يف الفرتة )سنة  %84إىل  1981سنة  % 57
)هو أقل مرتني يف امل رب وتون ( بسبب االخنفاض املسجل يف معدل منو اإلنتاج رغا إيرادات الصادرات املعتربة  1987

 1982مليار دوالر سنويا يف املتوسط(، ولكن اجلهاز اإلنتاجي كان يواجه صعوبات منذ سنة  13) 1985حىت سنة 
 .لمؤسسات(لإعادة اهليكلة العضوية واملالية عادة تنظياا االقتصاد الوطنااي )بسبب الت ريات اهليكليااة خبصوص إ
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املتعلق بنظام و  1986أوت  19املؤرخ يف ( 12-86)جاء قانون رقا : (1986النظام البنكي في ظل القانون البنكي )ب. 
 البنوك والقرض يف ظل ظرف اقتصادي امتاز با: 

 ( 89-85خمطط مركزي لالقتصاد الوطين وإجناز امل طط اخلماسي الثاين .) 
  أزمة مالية واقتصادية حادة على إثر سقو  أسعار احملروقات واخنفاض سعر صرف الدوالر األمريكي واختالل توازنات

 اد اجلزائري.االقتص
اهلدف األساسي من هذا القانون هو إجراء إصالحات على منط متويل االقتصاد الوطين وبالضبط على منط ائت ال القطاع العام  

 االقتصادي، ومن بني اإلجراءات اليت جاء هبا: 
  إنشاء امل طط الوطين للقرض 
  قا كبريا. صاية املفروضة على البنوك واليت تشكل عائمشاركة فعالة للنظام البنكي يف متويل االقتصاد الوطين رغا الو 
  للبنوك، مراقبة تطور الكتلة النقدية....(.  )ضماناتإجراءات أخرى 

: يهدف امل طط الوطين للقرض إىل تطبيق الت طيط املايل مبا ينسجا مل امل طط الوطين للتنمية المخطط الوطني للقرض.1ب.
 لقرض هو الذي خيضل للت طيط ومن هنا فان امل طط الوطين للقرض حيدد:حيث أنه يف السابق كان فقط توزيل ا

  .حجا وطبيعة املوارد املالية الداخلية اليت سيتا جتنيدها والقروض اليت ستوزع بالنسبة لكل مؤسسة قرض 
  .حجا القروض اخلارجية اليت سيتا حتريرها 
  .جمال تدخل البنك املركزي يف متويل االقتصاد الوطين 
  نية الدولة وطرق متويلها. مديو 

يهدف امل طط الوطين للقرض إىل جتاوز مستوى توزيل القرض فقط الذي ميز متويل االقتصاد خالل تنفيذ خمططات التنمية، 
إىل مستوى الت طيط املايل الذي حيدد أهداف واضحة خبصوص جتنيد املوارد املالية من طرف مؤسسات القرض، إعادة التمويل 

 ر، مديونية اخلزينة العمومية واملديونية اخلارجية.ومعهد اإلصدا
 1هدف أخر ذو طابل سياسي اسرتاتيجي ويتمثل يف تدخل السلطات العمومية يف حتديد املستويات املقبولة خبصوص: 

  االسرتاتيجي(.  )املستوىاحلد األدىن الحتياطيات الصرف الذي جيب االحتفاظ به 
 ية اخلارجية للدولة. السقف الذي جيب التقيد به للمديون 
  وأهداف النمومبا يتناسب  الداخلية(العمومية  )املديونيةحجا مديونية اخلزينة العمومية . 

 هذا التدخل يعد مهما ملا لذلك من أثر على التوازنات الداخلية واخلارجية لالقتصاد الكلي واالستقرار االجتماعي 
الصرف وزيادة يف املديونية اخلارجية وعلى العك  من ذلك زيادة مديونية الدولة ( تدهورا يف احتياطيات 84-80يالحظ يف الفرتة) 

 :البنكي مثلما يبني اجلدول الالحقجتاه النظام 
 
 

                                           
1 Naas Abdelkrim, ibid., p164  
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 : حقوق النظام البنكي على الدولة )مليار دج(22جدول     
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
33،2 25،2 36،3 53،0 68،0 77،0 101،1 

Source : Naas. A, ibid., p166.      

 101إىل  1980مليار دج سنة  33مديونية اخلزينة العمومية لدى النظام البنكي تتزايد خالل الفرتة متنقلاة من  املالحظ أن   
حرتام مربمة مل البنك املركزي بسبب عدم ا 1984موارد امليزانية سنة  من %64مديونية اخلزينة العمومية  ، ومتثل1986مليار سنة 

 السقوف القانونية للجوء إىل املكشوف لدى معهد اإلصدار، هذا النقص يف االنضبا  ساها يف تعقيد األزمة املالية. 
ألن التأخر املالحظ بعشر سنوات ما زاد الوضل 1980وكان ينب ي على السلطات أن تبائر إصالحات هيكلية منذ بداية سنة    

 ية باهظة. إال تأزما وتكلفة اقتصادية واجتماع
عرف القانون البنكي عناصر ودور النظام البنكي وأقر بوصاية وزارة املالية على البنك املركزي ومؤسسات : دور النظام البنكي.2ب.

الفائدة املدينة والدائنة، تثمني خدمات مؤسسات القرض( يستمر حتديدها عن  )معدالتالقرض، ونشري هنا إىل أن ئرو  البنك 
 داري القانوين، كما وضل القانون البنكي تصنيف مل تلف عناصر النظام البنكي كما يلي: طريق السلا اإل

  .البنك املركزي 
  مؤسسات القرض واليت صنفت إىل صنفني: مؤسسات قرض )بنوك( تقوم بكل العمليات البنكية، مؤسسات قرض

 وعها(مت صصة واليت ال تقبل إال الودائل وال تعطي القروض إال ضمن ختصصها )موض
 :من جهة أخرى وضل القانون البنكي هيةات لالستشارة واملراقبة         
    .هيةة استشارية: اجملل  الوطين للقرض 
  .هيةة رقابية: جلنة مراقبة عمليات البنوك 

 بينما مل يتا النص على اللجنة التقنية للبنوك السابقة.
البنكي دورا أساسيا للبنك املركزي خبصوص إنشاء متابعة وإجناز أعطى القانون  :البنك المركزي والمخطط الوطني للقرض-

 وتعديل امل طط الوطين للقرض. 
من هنا البنك املركزي مكلف بتطوير تقنيات الربجمة املالية لتحديد توسل القرض يكون متوافقا مل أهداف النمو، اإلنتاج، التض ا 

 وميزان املدفوعات 
 ركزي نفسه أمام وضعية استثنائية تتطلب حتديد الواردات بسبب اختالل ميزان املدفوعات.عند وضل هذا امل طط وجد البنك امل

دات اليت تصحب من مث الوار يت تقوم هبا املؤسسات العمومية و هذا االختالل يعود بدرجة كبرية إىل احلجا الكبري لالستثمارات ال
 ذلك، ومن هنا لوضل خمطط وطين للقرض يتطلب النظر يف أمرين:

 لتوسل يف حجا القرض ال جيب أن يقود إىل إجناز استثمارات تتطلب استرياد كثيف. ا 
  .حجا االستثمارات جيب أن يكون متوافقا مل قدرة حترير موارد مالية وجتنيد االدخار يف السوق 

ديد سقف اإلقراض حتريق ومن هنا فان السياسة النقدية جيب أن تستعمل وسائل مبائرة يف مراقبة التوسل يف حجا القرض عن ط
 (.لكل بنك )تأطري القرض
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كما جيب ،  ني البنوكحتد من املنافسة بألهنا لكن هلا سلبيات ية يف توزيل القروض للمؤسسات و لكمهذه الطريقة فعالة يف الرقابة ا
تيار بنك املشاريل الخ دراسة ملفات القرضالفائدة، جللب االدخار من جهة و  أن ترتكز السياسة النقدية على التسيري الفعال لسعر

 ذات املردودية.
 ركز القانون البنكي على ما يلي: ،خبصوص مهام مؤسسات القرض: تعديالت في دور البنوك -

  ما يفرض على  هو، و املؤسسات املوطنة لديه )البنك(باجتاه حتديد حجا القرض املوجه للتوزيل لكل مؤسسة بنكية
 لية.املؤسسات العمومية احرتام الصرامة املا

  إذا كان منط متويل االقتصاد الوطين السابق جيعل البنك املركزي الركيزة األساسية يف ت طية احتياجات متويل البنوك
 نيد االدخار الوطين.جتبين سياسة ذات معامل خبصوص مجل و فان القانون البنكي يدفل بالبنوك التجارية إىل ت ،التجارية

 جل حتجيا خطر عدم التسديد احملتمل من طرف املؤسساتأراءات من جيب على مؤسسات القرض اختاذ كل اإلج، 
 منها: يةامتياز نون البنكي مجلة إجراءات أمنية و ألجل هذا حدد القاو 

o  لفائدة البنوك. احلقوقالتنازل على و  احلقوقرهن 
o .رهن احملل التجاري للمؤسسات لفائدة البنوك 
o احلسابات للمؤسسات يف حالة عدم التسديد. أرصدةحلقوق و العقارات وانية احلجز على السلل واآلالت و إمكا 

اقر القانون البنكي تعديالت أخرى ختص الضمانات حلماية املودعني، ونص على السر : التعديالت األخرى للقانون البنكي -
 12-88قانونمن  36 املادةالبنكي، فاإليداعات لدى مؤسسات القرض حممية بالسر البنكي وتستفيد من ضمان القانون، )

جل تشجيل البنك ألو  ،ليه من خالل هذا القانونع( فالسر املهين مت التأكيد القرضاملتعلق بنظام البنوك و  1986أوت سنة 19مؤرخ
 جتنيده فان القانون البنكي اختذ عدة إجراءات منها: مجل االدخار و على 

 .يؤكد على الضمانات املمنوحة للمودعني 
 تجابة ألي طلب خبصوص فت  حساب بنكي.جيب على مؤسسات القرض االس 
  ال حتجز أرصدهتا إال يف احلاالت احملددة قانونا.ميكن أن جتمد احلسابات البنكية و ال 

ال ميكن ألي سلطة خارجية أن حتل حمل املسري يف اختاذ القرارات على استقاللية املسريين و  45ادة كما نص القانون البنكي يف امل     
 ؤسسته البنكية.اليت هتا مستقبل م

لبنك لالعمل به ألنه مت النص على أن يبدأ سريان مفعوله بعد نشر القانون األساسي للقرض و  الوطينيف الواقل مل يتا إجناز امل طط 
 حيز التنفيذ.     يوضلبالتايل القانون البنكي مل املركزي ومؤسسات القرض وهو ما مل يتا و 

 الفصل األول اليت أئرنا إليها يفو  1971ية اليت عرفها القطاع سنة بعد الثورة الزراع: وميإعادة هيكلة القطاع الفالحي العم.2.8
رغا اجملهودات اليت بذلتها الدولة للنهوض بقطاع الزراعة إال أهنا مل تفرز عن جناح كبري نتيجة مجلة نقائص نوردها  من هذه الدراسة، و 

 كما يلي:
  كافةة من رع غري متهو ما أدى إىل تكوين مزال عدم وجود قانون عقاري أصال، و بعدم وضوح القوانني يف اجملال العقاري

 األمهية.حيث املساحة و 
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 ف برام  آرائها وهو ما انعك  يف ضعاالستماع على انش االهتا و  )الفالحني( يف عملية اإلصالح و عدم إئراك املنتجني
 اإلنتاج.

  حتسني اإلنتاجية.دة اإلنتاج و عالوات، إعانات لزياغياب التحفيز للمنتجني مبنحها 
  التموين مبدخالت اإلنتاج.   نقص يف التمويل البنكي و 

و إعادة هيكلة القطاع الفالحي بقيت مساحة  1981بعد إل اء الثورة الزراعية سنة : أهداف اإلصالحات الجديدة.1.2.8
يب العمال و انتشار مظاهر التسيب و اإلمهال و الت  هكتار يف املتوسط( و صعوبة تسيري العدد اهلائل من 800املزارع كبرية جدا )

، و عد هذا من األسباب الرئيسية يف تراجل اإلنتاج الفالحي، و من مث قررت السلطات العمومية إعادة النظر يف 1و الالمباالة، 
لق بإعادة هيكلة و املتع 1987ديسمرب  08( املؤرخ يف 19-87أراضي القطاع الفالحي العمومي من خالل صدور القانون )

القطاع العمومي الفالحي، حبيث أعيد توزيل هذه األراضي العمومية على ئكل مستثمرات فالحية مجاعية و فردية، وختلت الدولة 
 عن تسيري القطاع الفالحي العمومي لصاحل املنتجني لتحقيق مجلة أهداف هي:

 ضعف اإلنتاج.إلمهال و ي الفالحية اليت طاهلا االوصول إىل االست دام الكامل لألراض 
 إدارهتا.إىل مزارع ص رية يسهل تسيريها و  تقسيا املزارع الكبرية 
 ولياهتا.حتمل كامل مسؤ  املنتجني من است الهلا حبرية و متكنيلية حقيقية ملستثمرات الفالحية و إعطاء استقال 
  قليص فاتورة االستريادتيات ال ذائية املتزايدة للسكان و حتسني اإلنتاجية تلبية للحاجزيادة اإلنتاج و. 
 نتائ  االست الل اليت حيصلون عليها.القة مبائرة بني دخول املنتجني و رسا ع 

مث حنو  1987فردية على املستوى الوطين سنة مستثمرة فالحية مجاعية و  27000ه مبوجب هذا اإلصالح الذي تولدت عنو 
 9931.2مستثمرة فالحية سنة  47506لتصل إىل  1989مستثمرة سنة  29000

بة أصحاب األراضي إىل مطالملستثمرين يف املزرعة الواحدة، و هذا التطور اهلائل يف عدد املستثمرات يرجل على وجود نزاعات بني ا
 ( باسرتجاع أراضيها اليت أغفلها القانون الصادر. 1971املؤممة )مبوجب الثورة الزراعية سنة

( ختلت الدولة للمستثمرين عن كل وسائل اإلنتاج 19-87قانون ) وجبمب: الدولة عن تسيير القطاع الفالحي تراجع.2.2.8
 است ااالل أعطت هلااا حرية التسيري يفااا" و ماعدا األرض اليت تبقى ملكا للدولة يف إطار عقود إدارية مسيت " عقود االنتفاع الدائ

ومي الذي استنزف سيريها للقطاع الفالحي العمبذلك تكون الدولة قد رفعت عبةا كبريا كانت تتحمله بتالفالحية، و  املستثمرات
 موارد اخلزينة العمومية من خالل التطهري املايل نتيجة العجز الكبري الذي تعاين منه اغلب املزارع.

 عقبات منعت تطور هذا القطاع نذكر منها على اخلصوص:ذه احملاولة اصطدمت بعدة مشاكل و لكن ه
  هو ما ص ر و أيف كثري من احلاالت إىل إعادة تقسيا املستثمرات إىل مستثمرات نشوء نزاعات بني املستثمرين مما دفل

 أفقدها ميزات اقتصاديات السلا.
 .مطالبة مالكي األراضي املؤممة مبوجب الثورة الزراعية باسرتجاع أراضيها املوزعة 

                                           
 .6، ص1999، اجلزائر، 49"، جملة مركز البحث يف االقتصاد املطبق يف التنمية، رقا ة بالجزائرالعقار الفالحي في األراضي الفالحية العمومي إئكالية»ئعباين إمساعيل،  1
 .7املرجل السابق، ص 2
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 غياب سجل ملوزعة و حدود األراضي اعوبة رسا التأخر يف تسليا العقود اإلدارية لالنتفاع الدائا إىل املستفيدين بسبب ص
ما أخر  هورى بسبب النزاعات و ( يف معظا بلديات الوطن وإعادة تقسيا املستثمرات مرة أخle cadastreاألراضي )

 عملية حترير العقود اإلدارية ملزاولة النشا .
  إلنتاج األخرى إال لوسائل اخوف املنتجني من املستقبل لعدم ملكيتها لألرض اليت بقيت ملكا للدولة، فرغا ملكيتها

جيي على ما دام االقتصاد الوطين يف حركة انفتاح تدر رض يف إطار عقود تسيري ال غري، و أهنا يف الواقل ينتفعون من األ
 السوق فها معرضون مل اطر إل اء هذه العقود أو بيل هذه األراضي؟

ن قانون العقار الفالحي والذي يسم  ببيل وئراء املتضم 1990نوفمرب  18( املؤرخ يف 25-90لعل القانون العقاري )و 
 يل.الطو ها لإلنتاج على األجل املتوسط و أثر ذلك على براجماألراضي الفالحية، وهو ما زاد من ختوف املنتجني و 

اضي ر يعتقد بعض املهتمني بشؤون الفالحة يف بالدنا بان قانون العقار الفالحي يعد اخلطوة األوىل حنو اخلوصصة اجلزئية لأل
الفالحية رغا بقاء ملكية األرض عمومية، و يستدلون على ذلك بأن الدولة اختذت اخلطوة األوىل خبوصصة التسيري والت لي 

و الذي يسم  بانتقال  1990عن وسائل اإلنتاج لصاحل املنتجني و اخلطوة الثانية هي صدور قانون العقار الفالحي سنة 
النقد الدويل  أساسا صندوق-مل بداية االقرتاب والتعامل مل املؤسسات املالية الدولية  العقار الفالحي و إمكانية بيعه خاصة

و اليت تقرتح طريقتني يف إصالح القطاع الفالحي: التأجري أو البيل بدال من طريقة االنتفاع الدائا، و هذا ما  -و البنك العاملي
 خوصصة األراضي الفالحية.   يؤكد نية الدولة يف االجتاه حنو التحرير الكامل للقطاع و

إذا كانت املؤسسة العمومية يف ظل التسيري االئرتاكي للمؤسسات قد أخذت ئكل املؤسسة : استقاللية المؤسسات العمومية.9
كامل   ةاملتعلق بالتسيري االئرتاكي للمؤسسات(، حبيث متتلك الدول 1971نوفمرب  16( مؤرخ يف 74-71االئرتاكية )األمر )

وكلة هلا تندرج يف املهام املسة ال تتمتل برأس مال خاص هبا، وهي جمرد وسيلة لتنفيذ اخلطة، و منه املؤسهي ملك للدولة، أصوهلا، ف
 إطار تنفيذ امل طط الوطين للتنمية.

ب  هو أن تص ،1988املعتمد يف إطار إصالحات  املبدأ األساسي إلصالح املؤسسة العموميةإن : اإلطار العام لالستقاللية.1.9
فوض هذه احلقوق إىل تهي املالك للمؤسسات العمومية، و  فالدولة تبقى ،التسيريالفصل بني حقوق امللكية و  يعين ذلكو  ،مستقلة

منه ، و ةا يف رأس مال املؤسسات العموميهمئركات مالية )صناديق املسامهة( املؤسسة هلذا ال رض، حبيث متتلك هذه الشركات أس
 .ا وتت لص بذلك من الوصاية املبائرة للدولةتصب  املؤسسة ئركة ذات أسه

امهني عن تكون فيها الدولة من أكرب املسون بأموال الدولة على ئكل أسها و من الناحية القانونية تعين أن مسريي املؤسسة يتقدمو 
اإلدارة ل  جمو املؤسسة رئيسا مدير يكون سسات عمومية ختضل لقوانني خاصة و طريق صناديق املسامهة اليت هي عبارة عن مؤ 

 ، أموال املؤسسة قانونيا عنمسةوال
 ة التجارية للمؤسسة العمومية االقتصادية و إعطاء حرية أكثر للمسري يففإعطاء الص من مجلة ما تعنيه تعينكذلك االستقاللية  و 

لدولة تبقى هي طالقا، فاال تعين اخلوصصة إ و  ط على املؤسسة من خمتلف أجزاء املركزضاختاذ القرار و حل القيود اليت كانت ت
لرأمسال االجتماعي للمؤسسة عن طريق صناديق املسامهة اليت هي عبارة عن مؤسسات عمومية اقتصادية تشكل الوساطة لاملالك 

يبلغ رأمساهلا  و اليت متكن الدولة و اجلماعات احمللية من املسامهة يف املؤسسات العمومية االقتصادية و ممارسة حقها يف امللكية،
  .دجمليون 30مليون دج حبيث حصة كل صندوق هي 240التأسيسي 
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من الناحية القانونية املؤسسة العمومية االقتصادية تأخذ ئكل  إنهميكن القول : المؤسسة العمومية في ظل االستقاللية.92.
 ة احملدودة،املسؤوليئركات ذات  خاص للشركات التجارية املنصوص عليها يف القانون التجاري فتصب  ئركات ذات أسها أو

ل القانون التوجيهااي للمؤسسات تنصب حول ملكيااة الرأس ماالتعديالت على القانون التجاري و اخلصوصيات اليت ائتملتها و 
 1التسيري للمؤسسة: د التصفية للشركات التجارياااة وهياكااال اإلدارة و االجتماعي، أصول املؤسساة العمومية، قواع

  تفوض فقط التسيري لا:لمؤسسة العمومية هو ملك للدولة و االجتماعي لخبصوص الرأس املال 
 هلا مهمة تسيري رأس  أعوانا اقتصادية ومالية تعتربواليت  ،فظة أسها املؤسسات العموميةصناديق املسامهة املكلفة بتسيري حا

عد أيضا من وت مالية،أرباح  مال املؤسسة العمومية االقتصادية احملرر يف ئكل أسها باسا الدولة، هتدف إىل حتقيق
ريق رأس مال يتا متويلها عن ط للدولة،تت ذ ئكل ئركة مسامهة باعتبارها عون ائتمان  االقتصادية،املؤسسات العمومية 

تتمثل ما ، كأويل حمصل من اخلزينة العمومية، يف ئكل أسها، وكذلك مبسامهة بعض املؤسسات العمومية االقتصادية
املؤسسات  وقد لعبت دور الوسيط بني الدولة وبني االقتصادية،ة يف تسيري ئؤون املؤسسة العمومية مهام صناديق املسامه

الذي جاء ملعاجلة طرق  88/ 01العمومية االقتصادية، وذلك يف إطار قانون توجيه املؤسسات العمومية االقتصادية رقا 
 التدخل يف سري املؤسسات العمومية االقتصادية. 

  عمومية اقتصادية أخرى.أو إىل مؤسسات 
ل للحجز، معىن هذا غري قابال التصرف فيه و ابل للتنازل عنه و هذا الرأس املال االجتماعي للمؤسسة العمومية االقتصادية غري ق

ال يتا التنازل عن جزء أو كل رأمساهلا لصاحل مؤسسات خاصة أو أي ية االقتصادية ال ختضل لل وصصة و أن املؤسسة العموم
 .ئ ص طبيعي

  لعجز الدائا عن توفري اتصفية املؤسسة العمومية االقتصادية يشكل وضعية استثنائية يف حالة وجود املؤسسة يف وضعية
ما إىل صناديق حتول ممتلكاهتا إو ختضل يف ذلك إىل قواعد القانون اخلاص م قدرهتا على تسديد التزاماهتا و عدالسيولة و 

 املسامهة أو أي مؤسسة عمومية أخرى.
  ياكل ف  ئكل هجمل  اإلدارة( للمؤسسات العمومية االقتصادية فتأخذ ناإلدارة )اإلدارة العامة و هياكل التسيري و أما

الستثنائية اة مهام اجلمعية العامة العادية و متارس صناديق املسامهة بالنسبة للمؤسسات العموميالشركات التجارية، و 
 للمسامهني يف الشركات التجارية.

املؤسسات العمومية االقتصادية تستفيد من بعض االستقاللية مقارنة مل وضعها السابق يف ظل التسيري االئرتاكي  إن إذن ميكن القول
تدخل ل( املتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية " ال حيق ألي كان ا01-88للمؤسسات حيث ينص قانون )

 اديااة خارج اهلياكل امل ول لااها قانونا ذلك."تسيري املؤسسات العمومية االقتصيف إدارة و 
وعها خالل عدم خضولكن رغا هذه اإلصالحات ما زالت املؤسسة العمومية متأثرة بقواعد التسيري االئرتاكي للمؤسسات من 

 خوصصة جزء أو كل رأمساهلا االجتماعي الذي ال زالت حتتكره الدولة.لض وطات السوق و 

                                           
 26/09/75( مؤرخ يف 59-75رقا ) واملتما لألمراملعدل  12/01/88( مؤرخ يف 04-88والقانون )( القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية 01-88قانون ) 1
 اخلاصة املطبقة على املؤسسات العمومية االقتصادية. واحملدد للقواعدتعلق بالقانون التجاري امل
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قسا وافر من األهداف املسطرّة،  1984-80لقد حتقق خالل فرتة : 1989-1980عامة للفترة االقتصادية ال النتائج.10
مليار  225.4إىل  1979مليار دج سنة  113ففي جمال املوارد تضاعف اإلنتاج الداخلي اخلام بالسعر اجلاري حيث انتقل من 

)زيادة الصناعة ت اليت سامهت يف ذلك هي: سنويا، وأها القطاعا 5.8وسجل خارج احملروقات منوا قدره  1984دج سنة 
9.5(البناء واألئ ال العمومية ،)8.6(واحملروقات ،)28.6 زيادة اجلمود (، أما اإلنتاج الفالحي سجل بعض(1.2 .)

ر الصرف اأما النصف الثاين من الثمانينات اتسا خالله الظرف االقتصادي الدويل بالتأزم نتيجة اختالل معّدل الفائدة، تذبذب أسع
واخنفاض أسعار البرتول، الشيء الذي أرغا الدول املّصدرة للبرتول ومن بينها اجلزائر إىل انتهاج سياسة التقشف مما انعك  سلبا 

 .على اجلانبني االقتصادي واالجتماعي وعلى أوضاعها الداخلية ومصداقيتها اخلارجية
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  قتصادية لفترة التسعينياتاإلصالحات اال: المحاضرة السادسة
عشرية الثمانينات وبداية  مل هناية القطاعات مجيل اليت مست احلادة األزمة وجتاوز االقتصاد إنعا  أجل من اجلزائر جلأت لقد  

 من وعةجمم إىل اختاذ واخلدمية، اإلنتاجية فيها مبا االقتصادية ومنها اختالالت يف خمتلف القطاعات حدوث إىل التسعينيات وأدت
 امليزانية يف فائض كتحقيق اإلجيابية بعض النتائ  حتقيق من مكنها مما عديدة جماالت واإلجراءات واإلصالحات يف السياسات

 ( مثال.91-90لفرتات متتالية ) املدفوعات ميزان يف وكذلك العامة،
ا مبية جمموعة من اإلجراءات تعلقت املنطلق الفعلي هلذه اإلصالحات، حيث اختذت السلطات اجلزائر  1990وقد كانت سنة 

 1:يلي
  إعطاء استقاللية أكرب للمؤسسات العمومية يف التمويل والتسيري، واالنسحاب التدرجيي للدولة، وكذلك إخضاعها يف

 عملها لقواعد السوق واملنافسة واملردودية املالية.
  حترير األسعار واإلل اء التدرجيي للدعا على أسعار املواد األساسية. 
  إل اء احتكار الدولة للتجارة اخلارجية، وكذا إل اء احتكارها لألنشطة االقتصادية، ب رض تشجيل املنافسة وتوسيل نطاق

 تدخل القطاع اخلاص.
  .إصالح النظام اجلبائي وإدخال الضريبة على القيمة املضافة 
  ثمرين، ن ترحيل رؤوس أموال وأرباح املستوضل قانون لالستثمار من ئأنه أن جيذب االستثمار احمللي واألجنيب، ويضم

 وكذلك يسم  بإنشاء مناطق حرة.
   إصالح النظام املصريف واملايل بشكل يؤدي إىل صرامة يف اإلصدار النقدي، وختلى اخلزينة العمومية عن متويل املؤسسات

 الوطنية، كما يسم  بإنشاء بنوك خاصة، وكذلك ختفيض قيمة العملة الوطنية.
  طاع ألفالحي العمومي، بشكل يسم  بإدخال التسيري اخلاص يف هذا القطاع، وحيرر أسعار املنتوجات إصالح الق

 الزراعية.
   إصالح قوانني العمل باجتاه إدخال مرونة أكرب يف عقود العمل، وإل اء القانون العام للعامل، والسماح بالطرد ألسباب

 ضراب.اقتصادية، وتكري  التعددية النقابية واحلق يف اإل
 مث االقتصادي، التثبيت برنام  كذلك الدويل، النقد صندوق مل االتفاقات مضمون خالل من السياسات هذه حتديد وميكن 

   .اهليكلي التعديل برنام 
انتهت احملاولة األوىل للتصحي  الذايت :  (1990ماي 30إلى  1989ماي  31) من  االئتمانياالتفاق األول لالستعداد .1

( إىل االقرتاب من املؤسسات املالية الدولية، أساسا صندوق النقد الدويل و البنك العاملي اللذان يف الواقل كانت  98-86بني )
ألهنما يرمزان إىل اإلمربيالية العاملية، و يتدخالن يف السيادة  1963اجلزائر ترفض التعامل معهما منذ عضويتها فيهما منذ سنة 

أين كان هلا أول  1989مل تستعمل اجلزائر أبدا مصادر مالية من الصندوق إىل غاية طلب مساعدهتما، و النامية اليت ت الوطنية للدول
 بسبب مشاكل ميزان املدفوعات، و ذلك من خالل عمليتني: 1989تعامل معهما يف السداسي الثاين من عام 

                                           
 .1992، كلية التجارة، جامعة طنطا، اإلصالح االقتصادي وتحديات التنميةحمفوظ فاظا حنفي،  1
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املوجودات لديه دوق و ني حصة البلد العضو يف الصنب متثلت يف السحب من الشرحية االحتياطية، اليت متثل الفارق :العملية األولى 
آلية بعد  يتا بصورةرحية االحتياطية يكون دون ئرو  و من عملة هذا البلد، ووفق تشريعات الصندوق فان السحب داخل الش

 تصري  البلد العضو حباجته لتمويل عجز يف ميزان مدفوعاته.
ا خارج الشرحية هب يف احلصول على حق است دام موارده يف احلدود املسموحطلب مساعدة الصندوق  متثلت يف العملية الثانية:
يرادات إذلك بالتفاوض معه حول " تسهيلة متويل تعويضي "، لتمويل العجز يف ميزان املدفوعات النات  عن اخنفاض االحتياطية، و 

 ارتفاع أسعار احلبوب املستوردة.الصادرات من احملروقات و 
مليااون حقوق سحب خاصاة( موزعااة  470)مليون دوالر  619مليتني حصلت اجلزائر على متويل يف حدود ومن خالل هاتني الع 

اار يف الصندوق مل هناية من حصة اجلزائا % 25أي  ح.س.خ(مليون 155.3مليون دوالر )218بااني الشرحياة االحتياطياة با 
توازيا مل ذلك حصلت اجلزائر على قرض من و  ،1مليون ح.س.خ(2.315ملياون دوالر ) 401متوياال تعويضااي بامبلااغ ، و 1988

 مليون دوالر.  300البنك العاملي يف حدود 
العملية الثانية اليت استجاب هلا الصندوق كانت مشروطة بتنفيذ أول برنام  للتثبيت )االستقرار( االقتصادي بعد مفاوضات متت 

 تسديد التزاماهتا اخلارجية، يفاالقتصادية اليت تنوي تنفيذها مل االستمرار بري املالية و ائر الصندوق بالتدايف سرية تامة حيث أبل ت اجلز 
 ا وارتكز حمتواه على ما يلي:ئهر  12مدته  1989ماي 31توجت املفاوضات بعقد أول اتفاق استعداد ائتماين يف و 

 اد املديونية، عجز اخلارجي ورمزا القتصة التوسعية ألهنا مصدرا للتض ا والضرورة ختلي الدولة على السياسة امليزاني
 عنها.  ورفل الدعاحترير األسعار تدرجييا خالل ض ط عجز امليزانية العامة وتقليل النفقات و يتا ذلك من و 
 الكتلة النقدية وأسعار الفائدة(. خبصوص تسيريدية صارمة )تبين سياسة نق 
  1986مواصلة انزالق قيمة الدينار الذي بدأ منذ سبتمرب. 
  تحول، املنظا للنشا  االقتصادي خالل فرتة الر الدولة يف النشا  االقتصادي، واقتصاره على دور املعدل و مراجعة دو

 أي العمل على ترسيخ قواعد اقتصاد السوق.
ن ن خالل إصدار مجلة مكان رد فعل السلطات العمومية اجلزائرية هو القيام بسلسلة من اإلصالحات االقتصادية مو  
النقد  إدراج أخرى يتضمنها االتفاق مل صندوقإلصالحات اليت ئرع فيها من قبل و املراسيا اهلادفة إىل مواصلة او  القوانني

 الدويل منها:
  جعلاها أكثر مرونااة متهيدا لتحريرها فيما بعاد، مل بداية الت لااي التدرجياااي عن دعماااها، إصالح نظام األسعار و

حيث مناايز  باألساااعار(يتعلق  1989جويلية  05مؤرخ يف  12-89مقننااة )قانونرغا أهنا مازالات يف جوهاارها 
 ( واألسعار احلرة.نة، مسقفة، وذات اهلوامش احملددةبااني األسعار اإلدارية )مضمو 

 بدئيا من الضرائبإعفائها ماكا ألمهيتها يف عملية التنمية و املتوسطة إدر طار القانوين للمؤسسات الص رية و وضل اإل. 
  الذي  و  1990افريل 10( ماؤرخ يف 10-90)القرض بنكي من خالل صدور قانون النقد و الاإلصالح املايل و

ن التطهري عالبنوك التجارية من جهة، و اخلزينة و  عن-اإلصداربنك  –كان يهدف إىل استقاللياة البنك املركاازي 

                                           
1 Maamar Boudersa, la ruine de l’économie algérienne sous Chadli, éditions Rahma, Algérie, 1993, p34. 
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ر حركة رؤوس األموال مل اخلارج، أي السماح حتريأخرى، و من جهة  واملؤسسات العموميةاملايل ملديونية اخلزينة 
 .املبائر(خدماتية )االستثمار األجنيب ل رؤوس األموال ألغراض إنتاجية و بدخو 

  الئحة بنك و  1990أوت  20( مؤرخ يف   90-60)منشور وزارة التجارة رقاو  1990ن املالية لسنة اعتمد قانو
مدين نبية للقيام بعمليات االسترياد والتصدير )الوكالء املعت( الرتخيص للمؤسسات الوطنية أو األج04-90اجلزائر )

ت املرخص قائمة من املنتجال وممارسة االستريادهو ما يسم  للمؤسسات بالتزود مبدخالت اإلنتاج وجتار اجلملة( و 
وء إىل جنه اللمخبصوص متويل عمليات االسترياد، و جاء هذا اإلجراء نتيجة للصعوبات اليت تواجهها البنوك هبا، و 

 هو ما اعترب متهيدا لتحرير التجارة اخلارجية.السوق املوازي للدينار، و 
 ،ة لسنة ومراجعة التعريفات اجلمركية، حيث وضل قانون املالي إصالح النظام الضرييب مل ختفيض الض ط اجلبائي

دد كبري ، والذي ومن خالله مت تصحي  ع1992أس  اإلصالح الضرييب الذي طبق ابتداء من سنة  1991
 من الرسوم على اخلدمات العامة وبعض الرسوم اجلمركية، وتبسيط قيود االسترياد وحترير التجارة اخلارجية.

 :(31/03/1992إلى  1991جوان  03)من  Stand by2االتفاق الثاني لالستعداد االئتماني .2
بربنام  لالستقرار االقتصادي، الذي مبوجبه  أئهر، ويتعلق 10مدته و  1991مت اإلمضاء عليه يف جوان  هذا االتفاق الثاين

مليون دوالر موزع على أربعة أقسا  يستمر حتريرها بناءا على االلتزام بتنفيذ بنود  400يلتزم الصندوق بتقدمي قرض قيمته 
 اليت تتضمنها رسالة حسن النية وتتمحور حول: 1االتفاق املوقل خبصوص اإلصالحات االقتصادية

 ة العملة من أجل الوصول إىل قابليتها للتحويل.مواصلة ختفيض قيم 
 .مواصلة حترير أسعار املواد الواسعة االستهالك وأسعار الصرف 
 .ضرورة حتقيق فائض يف امليزانية لتمويل التطهري املايل للمؤسسات العمومية وختفيض نفقات التوظيف والتجهيز 
  1991سنة  %12التحكا يف التض ا وتثبيت معدل منو الكتلة النقدية إىل. 
 .حترير التجارة اخلارجية 
 .تنويل الصادرات من غري احملروقات 

إن تنفيذ هذا االتفاق من طرف احلكومة اجلزائرية كان صعبا لل اية يف ظرف وطين امتاز باالضطرابات السياسية، وظرف دويل امتاز 
تطلب ضيقا من حيث أن تنظيا انت ابات تشريعية يحبرب اخللي  واهنيار املعسكر االئرتاكي، ولذلك كان هامش حترك احلكومة 

نوعا من السلا االجتماعي يتعارض مل رفل األسعار ونزع الدعا عن املواد الواسعة االستهالك وختفيض قيمة العملة الوطنية،  ومن 
عة متنل مواصلة قاطجهة أخرى أن أي تراجل عن تطبيق برنام  االستقرار يؤدي إىل وقف حترير قروض جديدة، هذه الشرطية املت

حترير قروض الصندوق وحىت حترير قروض جديدة مل أطراف أخرى يف إطار متعدد األطراف أو إطار ثنائي، وحىت مل البنوك 
 التجارية.

طلب إدخال نوع و إن قساوة الشرو  أدت إىل توقف املفاوضات كلية بني الطرفني، و فضلت اجلزائر مراجعة صندوق النقد الدويل  
( على 1991سبتمرب 30اهل و املرونة فيما يتعلق باألسعار، سعاااار الصرف وعرض العملة، وتوجت رسالة النية اجلديدة )من التس

نوع من الت فيف لبنود الرسالة األوىل مل ائرتا  الصندوق ختفيض العملة وزيادة أسعار بعض املواد األساسية و املنتجات الطاقوية، 

                                           
1  Ali Benouari, « dette extérieur le rééchelonnement inévitable », Journal, El Watan.  
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 دى إىل تعليق رسالة املوافقة والدعا اليت مبوجبها تدخل البنوك التجارية األجنبية يف مفاوضة حوللكن تأخر تنفيذ هذه الشرو  أ
 إعادة متويل جزء من املديونية مل القرض الشعيب اجلزائري.
ة اجلديدة، وهو يوافق على رسالة حسن النبنوك التجارية الدائنة للجزائر و وبعد تسوية اخلالف، أرسل الصندوق رسالة املوافقة إىل ال

    1991.1مليون دوالر من البنك العاملي إلعادة هيكلة اجلهاز اإلنتاج هناية جوان  350ما مس  بتحرير قرض با 
دعا من بعدما نفذت اجلزائر برناجمني لالستقرار االقتصادي ب: تقييم االتفاقين ومدى تحقيق االستقرار االقتصادي الكلي.3

املعتمدان على سياسات جانب الطلب الصارمة من خالل إجراء ختفيض كبري ( و 1991و 1989 صندوق النقد الدويل )يف سنيت
يف قيمة سعر الصرف وض ط النفقات العمومية من خالل سياسة مالية تقييدية وسياسة نقدية حذرة، وساعد على ذلك ارتفاع مدا 

 حرب اخللي ( إىل حتقيق بعض الفوائض املالية.) 1991ر ارتفاع سعر البرتول سنة إثخيل الصادرات من احملروقات، على 
 وسنعا ج هذه النتائ  احملققة من خالل تعرضنا إىل جوانب السياسة املالية والسياسة النقدية والتوازنات اخلارجية.

تصاد ط االقمن يقتضي االتفاق مل صندوق النقد الدويل الت لي عن السياسة امليزانية التوسعية املعروفة يف: السياسة الميزانيةأ. 
االختالل اخلارجي وتبين سياسة نقدية صارمة وهو ما حدث يف الواقل العملي وأدى إىل حتسن العديد املوجه ألهنا مصدر التض ا و 

 من املؤئرات منها: 
  ( وهذا يرجل لسببني: ارتفاع أسعار البرتول 91-88ما بني ) %43زيادة إيرادات امليزانية )اإليرادات العامة( بنسبة

( 1991يف السوق الدولية )حرب اخللي ( واخنفاض قيمة الدينار اجلزائري )انزالق الدينار مث الت فيض الرمسي يف 
 ، وهو ما أدى إىل تقليص الطلب على العملة الصعبة.%60بنسبة تفوق 

 : تطور سعر البترول وسعر صرف الدينار62جدول    
 91سبتمبر  91جوان  90 89 1988 البيان

 - 21 24 15،53 15،14 ميل)دوالر(سعر الرب 
 22،5 18،5 8،9 7،45 5،9 سعر الصرف )دوالر/لدينار(

 Source : CNES, projet de rapport sur les effets économiques et sociaux du programme d’ajustement structure, 

novembre 98, p 21.                                                                                              
إىل أقل من  1988من مخسة أضعاف سنة يف السوق املوازي  وأدى هذا اإلجراء من جهة أخرى إىل تراجل سعر خصا الدينار

 .1991ضعفني سنة 
لية، ومبقارنة هذا التطور كنسبة من منها تعود للجباية البرتو  %90مليار دينار،  153،4وباألرقام اجلارية بل ت إيرادات امليزانية 

نقا ،  05، أي تطور با 1991سنة  %31،4إىل  1988 سنة %26،69النات  الداخلي اخلام، ارتفعت إيرادات امليزانية من 
-90النات  الداخلي اخلام لسنيت ) من %14،و %3،3ويالحظ انه بعد عجز ملدة أربعة سنوات سجل فائض يف امليزانية ب 

 النات  الداخلي اخلام لنف  الفرتة. من %791،و %3،76وايل، كما سجل فائض يف اخلزينة يف حدود ( على الت91

                                           
ة ملؤسسة   االقتصادي، مداخلة يف ملتقى دويل بعنوان " تأهيل ا''والنتائج لالقتصاد الجزائري التجربة  والتعديل الهيكليالتثبيت  برامج'' بلوناس عبد اهلل، 1  

 29/31ر، أيام ، جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائوعلوم التسيرياالندماج يف احلركية االقتصادية العاملية "، من تنظيا كلية العلوم االقتصادية  وتعظيا مكاسب
 .288، ص2002أكتوبر 

 

(1
) 
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  أما من جانب النفقات فقد تقلصت، سواء النفقات اجلارية أو نفقات التجهيز ومتويل املؤسسات العمومية، واجلدول
 أسفله يوض  تطور نفقات اخلزينة العامة للدولة.

 %نفقات الخزينة العمومية كنسبة من الناتج الداخلي الخام  ور: تط42جدول          
 1991 1990 1989 1988 1985 البيان

 31،4 28،4 27،6 26،7 36،8 إيرادات اخلزينة
 27،1 25،3 29،6 39،4 46،4 نفقات اخلزينة

 19،4 16،6 19 21،8 18،2 منها: نفقات جارية
 7،4 8،9 10،5 12،4 15،3 استثمارات عمومية
 0 0،1 1،6 5،9 7،8 قروض للمؤسسات

 3،0 -0،1 -1،5 0،7 5،1 أخرى
Source : Banque mondiale, la transition vers une économie de marché, rapport 1993, p3.    

نتيجة  (، وهذا90-89نقطة بني ) 21وبا ( 90-88نقطة من النات  الداخلااي اخلام بني ) 14حيث اخنفضت نفقات اخلزينااة با 
 % 28،2اخنفاض النفقات اجلارية ونفقات االستثمار املبائر )ميزانية التجهيز( وغري املبائر )تسبيقات وقروض( اليت انتقلت من 

 .1991فقط سنة  1988سنة  %19من اإلمجايل( إىل  %60) 1985من النات  الداخلي اخلام سنة 
 دج، ورغامليار  22 ومتويله با، 1991يف صندوق خاص ابتداء من سنة وبعد فصل نفقات التطهري املايل وإعادة اهليكلة      

 مليار دج. 14ذلك حققت اخلزينة العامة فائض با 
 كل هذا الرتاجل يف النفقات العامة يؤكد تراجل دور الدولة يف النشا  االقتصادي لصاحل آليات السوق.

رتكز النسبة لصندوق النقد الدويل، ذلك أن تسيري عرض النقود يتكتسي السياسة النقدية أمهية خاصة ب:  السياسة النقديةب. 
بصورة أساسية على األسعار، السياسة امليزانية وسعر الصرف، هذه العناصر من جهة أخرى هي املسؤولة عن فائض الطلب احمللي، 

-90والقرض ) هبا قانون النقدولذلك تسعى السياسة النقدية إىل تقليص هذا الفائض يف الطلب، وتندرج اإلصالحات اليت جاء 
( يف هذا اإلطار، حيث من  للبنك املركزي استقالليته )بعد الدور الذي لعبه يف تزويد املؤسسات العمومية بالقروض( واعتباره  10

 كمؤسسة مستقلة تدعى بنك اجلزائر، يديرها جمل  للنقد والقرض، الذي يلعب دور املتحكا النقدي، فهو مكلف بإدارة السياسة
 النقدية و مراقبة املنظومة املصرفية و متابعة تنظيا النشا  البنكي ومدى احرتام البنوك التجارية للنصوص القانونية املعمول هبا، كما

 ينص على ضرورة ختلي الدولة عن التمويل املبائر للمؤسسات العمومية وتسديد مكشوفها البنكي لبنك اجلزائر.
اذ تشريعي املنصوص عليه يف هذا القانون املدعا باتفاقية التثبيت مل صندوق النقد الدويل مث اختويف هذا السياق التنظيمي وال   

 1عدة قرارات:
  حدود  دينة إىلواملوإنشاء السوق النقدية مل العمل على حترير أسعار الفائدة الدائنة  السياسية النقديةإصالح أدوات

20%. 
  1992سنة  %11،5مث إىل  1991سنة  %10،5إىل  1989سنة  %7رفل سعر إعادة اخلصا من. 

                                           
1 Abdelouahab Keramane, « l'expérience algérienne de passage à l'économie de marché », Media Bank, N° 15, 

Banque d'Algérie, Décembre/Juin 95, p7. 
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، 1991 سنة %52إىل  1987سنة  % 83،68( من PIB2M/وكان من نتيجة ذلك تراجل معامل السيولة النقدية )       
 أي امتصاص الفائض من الكتلة النقدية يف التداول.

ل لل واخلدمات وأسعار الفائدة إىل ارتفاع معدمن جهة أخرى أدى اخنفاض سعر صرف الدينار والتحرير اجلزئي ألسعار الس      
بعدما كان يف حدود 1992سنة  % 31،8مث  1992سنة  %22،8التض ا )مقاسا بالرقا القياسي ألسعار املستهلك( إىل 

 وهو مستوى مرتفل جدا مقارنة مل أها الشركاء التجاريني للجزائر. 1يف املتوسط خالل اخلم  سنوات السابقة 10،3%
نتيجة خلفض اإلنفاق العام وض ط الواردات مل التحسن املالحظ يف سوق النفط، حتول العجز يف امليزان : زنات الخارجيةالتواج. 

، مل مواصلة حترير 1991من هذا النات  سنة  %6إىل فائض نسبته  1988من النات  الداخلي اإلمجايل سنة  %3اجلاري من 
 قيمة الدينار لتصحي  سعر الصرف.عمليات التجارة اخلارجية وانزالق مث ختفيض 

أما بالنسبة حلساب رأس املال فقد تدهورت مؤئرات املديونية اخلارجية بشكل واض ، إذ ارتفعت مدفوعات خدمة الدين إىل 
وهذا بسبب االعتماد على القروض القصرية  1991سنة  %76إىل  1988سنة  %35الصادرات ارتفاعا كبريا منتقلة من 

 2األجل.
، مت إنشاء صندوقني، األول: "صندوق 1991بعد إمضاء االتفاق الثاين مل صندوق النقد الدويل سنة : كة االجتماعيةالشبد. 

التطهري املايل"، هدفه تقدمي الدعا املايل للمؤسسات لتحضري نفسها ملواجهة ئرو  السوق، والثاين: هو الشبكة االجتماعية مبوجب 
دج،  7000من نف  السنة مت دفل تعويضات للعائالت املعوزة اليت يقل دخلها أو يساوي  لأفري، ويف 1992قانون املالية لسنة 

مليار دج كدعا ألسعار  15مليار دج كإعانات للفقراء، وحوايل  20دفعت الدولة حوايل  1992ويف السداسي األول من سنة 
وجعل مرحلة االنتقال  1989حترير األسعار منذ سنة واهلدف من كل ذلك هو اإلحاطة بآثار  ، السلل األساسية من الدرجة األوىل

 3الفعالية من حيث توزيل املوارد من جهة أخرى. واجملتمل وحتقيقسهلة بالنسبة لالقتصاد 
، وهذا راجل 92/93عادت األوضاع املالية واالقتصادية يف اجلزائر للتأزم يف سنيت : وضرورة التصحيح الهيكلي 1993أزمة .4

دوالر يف ديساااااامرب  14.9إىل  1992دوالر ساااااانة  20لحوظ يف أسااااااعار النفط، حيث اخنفض سااااااعر الربميل من إىل االخنفاض امل
، مل تزايد األعباء املتزايدة خلدمات الديون اخلارجية باإلضااافة إىل التوقف الذي حدث يف مساارية اإلصااالحات االقتصااادية 1993

 مل استمرار عدم االستقرار السياسي يف البالد.
 1993مل بروز مالم  األزمة املالية واالقتصااااادية يف اجلزائر مل هناية ساااانة : غوطات المالية على االقتصـــاد الجزائريالضـــ.1.4

 جتلت العديد من الض وطات املالية واليت متثلت فيما يلي :
 4. ض وطات على املصادر املالية الداخلية: واليت تتمثل فيمايلي:أ

o  سنة  %1.3 -بعدما كان  1993من النات  احمللي اخلام سنة  9.2مية للدولة باااااااااااااااا سجل العجز اإلمجايل للمالية العمو
1992. 

                                           
      .9ص ،1998، صناادوق النقاد الدولاي، وائنطن، الجزائــر: تحقيق االستقـرار والتحول إلى اقتصاد السـوقنشائيب وآخرون،  1
      .9، صمرجع سابقوآخرون،  نشائيب 2

3 Benabdellah.y, « la réforme économique en Algérie : entre rente et production », revue monde arabe- 

maghreb-machrek, N0 166, 1999, p p (16-31).          
 .305، ص 1996، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، أزمة الديون الخارجية في الدول النامية وخيار إعادة الجدولةعبد اهلل بلوناس،  4



                                                      rabhi70@gmail.comمطبوعة مقياس التحوالت االقتصادية في الجزائر والعالم   

 
62 
 

 

o  1992مقارنة مل سنة  %11.2تطور النات  احمللي اخلام الذي ارتفل با %10.3منو الكتلة النقدية جتاوز. 
o  1993سنة  %30ارتفاع معدل التض ا إىل. 
o ( حوايل 93-88بلغ معدل النمو االقتصادي يف املتوسط للفرتة )أي أن االقتصاد اجلزائري يف حالة ركود.%0.4 ، 

 1:واليت تتمثل فيما يلي:. الض وطات على املصادر املالية اخلارجيةب
o  مليار دوالر( وهو ما دفل الساالطات العمومية إىل طلب إعادة  9.4) %86حوايل  1993متثل خدمات املديونية ساانة

 اجلدولة.
o  : (.92-91مليار دوالر خالل الفرتة ) 82تسديد خدمات وديون قدرت با 
o ( حيث مل متثل ساااااااااااوى 93-92تقليص كبري يف الواردات خالل الفرتة )من املساااااااااااتوى الذي كانت عليه سااااااااااانة % 50

 -بالسعر اجلاري، وهو ما انعك  على متوين اجلهاز اإلنتاجي واخنفاض يف اإلنتاج اإلمجايل بالقيا احلقيقية بااا :  1985
 .1993سنة  2.5%

o بسبب أزمة السكن والبطالة. %6.4 -فاض يف االستهالك الفردي با : اخن 
وهذا ما اساتدعى السالطات العمومية يف اجلزائر بضارورة إجراء تصاحي  اقتصاادي ئاامل ودون انتظار بالتشااور مل الصاندوق النقد 

دة النمو االقتصااااادي املسااااتدمي، ( يهدف إىل اسااااتعا95مارس-94، وإبرام برنام  لالسااااتقرار االقتصااااادي ) أفريل (FMI)الدويل 
وتقليص البطالة وحتقيق االسااااتقرار املايل والنقدي، واحتواء التضاااا ا مل السااااعي لتوفري قدر من احلماية االجتماعية خصااااوصااااا فيما 

ن ميتعلق بالفةات األكثر تضااااااررا يف املدى القصااااااري من إجراءات االسااااااتقرار والتصااااااحي  اهليكلي فيما بعد، كما اسااااااتفادت اجلزائر 
 إعادة جدولة لديوهنا العمومية واخلاصة.

تتمحور أهداف برنام  االساااااااااااااتقرار :) (STAND BY 3) 95مارس-94برنامج االســــــــــتقرار االقتصــــــــــادي )أفريل .5
االقتصااااااادي يف إطار خمطط متوسااااااط املدى يهدف إىل اساااااارتجاع النمو االقتصااااااادي وتوزيعه بطريقة مثلى، حملاربة البطالة عن طريق 

اعات ذات األولوية، خاصااااة السااااكن ، الصااااناعات الصاااا رية واملتوسااااطة، التحكا يف التضاااا ا، حتسااااني فعالية الشاااابكة اختيار القط
 2:االجتماعية وارتكز هذا الربنام  على مجلة حماور

 رتسريل عملية حترير األسعار وتوسيعها للمواد القاعدية، األودية، املياه الصاحلة للشرب ورفل الدعا تدرجييا عن األسعا. 
  1995حترير التجارة اخلارجية مل استثناءات بسيطة يف التصدير، وقائمة املواد املقيد استريادها مؤقتا، لكنه يف سنة 

أصبحت كل عمليات التجارة اخلارجية حرة متاما، باإلضافة إىل اإلعالن عن حتويل التجاري للدينار باستعمال املوارد 
 ة.املالية احملصل عليها من عمليات اجلدول

  دج(، ويتا حتديد سعر الصرف يف إطار نظام 36=$1) %40.17بنسبة  94ختفيض سعر صرف الدينار يف أفريل
( يف انتظار الوصول إىل مرحلة التحويل الكامل للدينار، وانسحاب بنك اجلزائر من Le Systeme Fixingالتثبيت)

 التسيري اإلداري لسعر الصرف.

                                           
 .304، ص ع سابقمرج بلوناس،عبد اهلل  1

2 FMI, Programme Standby, Avril 1994, p09. 
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 (، ختفيض العجز اإلمجايل 95سنة  %5.9ات  احمللي اخلام خالل فرتة الربنام  )من الن %0.3ض ط عجز امليزانية إىل
خالل الفرتة. وهذا عن طريق تقليص نفقات التوظيف  %3.3إىل  93من النات  احمللي اخلام سنة  %9.3لل زينة من 

ري املايل(، مومية )التطهواملست دمني، جتميد األجور، ض ط التحويالت االجتماعية واإلعانات املمنوحة للمؤسسات الع
 الت لي التدرجيي لل زينة العمومية عن متويل استثمارات القطاع العام لصاحل النظام البنكي.

تندرج أهداف برنام  االستقرار االقتصادي يف إطار خمطط : (95-94األهداف الكبرى لبرنامج االستقرار االقتصادي).5.1
  1:متوسط األجل يهدف إىل

  سنة  % 2.5- )بعدما كان 1995خالل سنة  % 6و 1994سنة  % 3للنات  الداخلي اخلام ب حتقيق معدل منو
توزيل النمو  عن طريقوذلك بنية استيعاب االرتفاع يف القوة العاملة وخفض معدل البطالة تدرجييا، ويتا ذلك  (93

عمومية، اء، األئ ال السطة، البناختيار القطاعات ذات األولوية خاصة السكن، الصناعات الص رية واملتو االقتصادي و 
 االستعمال األمثل لطاقات اإلنتاج املتاحة يف القطاع الصناعيالزراعة و 

 (4-3يتوقل الربنام  العودة إىل النمو واالستقرار املايل عن طريق خفض معدل التض ا ومقاربته ملعدل التض ا العاملي) 
 عن طريق سياسات ميزانية صارمة 1997سنة  %

 لتوازن يف ميزان املدفوعات مل حتقيق مستويات مالئمة من احتياطيات الصرف األجنيب.استعادة ا 
  حتسني فعالية الشبكة االجتماعية حلماية الطبقات األكثر تضررا يف اجملتمل بسبب تكاليف مرحلة االنتقال إىل اقتصاد

 السوق.
( حمددة 95-94ام  االستقرار االقتصادي الثالث )جاءت تدابري برن: تدابير وإجراءات برنامج االستقرار االقتصادي.5.2

على رأسها اخلارجية، و ات الداخلية و ألهداف على مستوى كل سياسة وإجراءات عملية ينب ي القيام هبا من أجل استعادة التوازن
 سياسة ميزانية صارمة.

د امليزانية )حتقيق العمل مل زيادة املوار د املالية، و تهالك الدولة للموار هتدف السياسة امليزانية إىل ختفيض اس: السياسة الميزانيةأ. 
مية لصاحل النظام العمو فائض( للمسامهة يف متويل إعادة هيكلة القطاع العام ومواصلة تراجل دور اخلزينة يف متويل االستثمارات 

الربنام  على الطبقات  فرزها تنفيذالوصول إىل سعر صرف للدينار اجلزائري أكثر واقعية ومصداقية، ختفيف اآلثار اليت يالبنكي، و 
 احملرومة يف اجملتمل.

 % 0،3إىل  1993من النات  الداخلي اخلام سنة  % 5،9ومن هنا حدد كهدف يف برنام  االستقرار خفض عجز امليزانية من 
ت الدعا ااملست دمني، جتميد األجور، خفض التحويالت االجتماعية وإعان، عن طريق تقليص نفقات التوظيف و 1994سنة 

 %5حىت بالنسبة للمواد الضرورية من الدرجة األوىل، حيث ثالث منتجات فقط يستمر دعمها )حليب، مسيد، فرينة( يف حدود 
 مل هناية الربنام . %2، لين فض هذا الدعا إىل 1993من النات  احمللي اخلام لسنة 

املدرسية، بينما  اللوازم، القهوة، السكر، الزيت، الكتب و ة، التبغوتقتصر األسعار ذات اهلوامش احملددة على املواد التالية: األدوي
( ألن تنظيا السوق 06-95( بقانون املنافسة )12-89ختضل باقي املواد األخرى للتحرير الكامل، مل استبدال قانون األسعار )

 مراقبة احرتام قواعد السوق. يرتكز منذ صدور هذا القانون بشكل أقل على املراقبة اإلدارية لألسعار وبشكل أكرب على

                                           
., p 08, op, citProgramme StandbyFMI,   1 
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وميكن بلوغ هدف تقليص عجز امليزانية بفضل أثر تعديل سعر الصرف على إيرادات اجلباية البرتولية واإليرادات اجلمركية، وأثر حترير 
 األسعار احمللية وإمكانية حتسن املردود الضرييب على موارد امليزانية.

 % 3،3إىل  1993من النات  الداخلي اخلام سنة  %9،2ز اإلمجايل لل زينة من كما هتدف السياسة امليزانية إىل خفض العج
 (. 98-95مل ضرورة حتقيق فائض على مراحل خالل فرتة التصحي  اهليكلي )الربنام  خالل مدة 

ية على قواعد نإصالح السياسة النقدية يعين الت لي عن الوسائل املبائرة، واستعمال الوسائل املب: إصالح السياسة النقديةب. 
السوق للتأثري مبائرة على العملة، القرض وأسعار الفائدة، وبإدخال ت يريات على ئرو  السيولة للبنوك التجارية واملؤسسات املالية 

-91األخرى، ويف إطار الربنام  مل صندوق النقد الدويل استهدفت السياسة النقدياة تصحيا  االختااالالت اليت عرفتها الفرتة )
 1فكانت األهداف كالتايل:( 93

 ( 2ختفيض معدل منو الكتلة النقديةM من )1994 سنة %14إىل  1993من النات  الداخلي اخلام سنة  % 21. 
  15إىل  %11،5رفل معدل إعادة اخلصا من%. 
  17بعد أن كان  %20أن يتدخال البنك املركزي يف السوق النقدية مبعدل حموري يقدر با%. 
  24إىل  %20على السحب على املكشوف يف حسابات البنوك لدى بنك اجلزائر من رفل املعدل املطبق%. 
  وهو معدل الفائدة املطبق من طرف البنوك التجاريااة علاى احلسابات املدينااة، وباعتبار  %5حتديد سقف اهلامش البنكي با

 .%23،5القروض يف حدود  سيكون معدل الفائدة على %18،5أن التكلفة املتوسطااة ملوارد البنوك يف حدود 
  على سندات التجهيز اجلديدة. %16،5متن  اخلزينة العمومية معدالت فائدة با 
 على الدفاتر  % 14وعلى حسابات ادخار السكن،  %10االحتيا  معدالت فائدة با توفري و يطبق الصندوق الوطين لل

 األخرى.
 36دوالر=  1) 1994أفريل  يف %40،17فيض الدينار با هدف الربنام  كذلك هو احلفاظ على سعر الصرف اجلديد بعد خت

 احلد من الض و  التض مية، وختفيف اآلثار السلبية الناجتة بإعادة ختصيص املوارد حنو االقتصاد.دج( و 
ا ( واليت هل2Mويقتضي الت طيط املايل الذي يفرضه الصندوق من خالل تنفيذ هذا الربنام  وتثبيت معدل منو الكتلة النقدية )

الداخلية الصافية، أن يتا وضل حد للتوسل يف القرض الداخلي وزيادة احتياطيات رة مل ت ري املوجودات اخلارجية و عالقة مبائ
الصرف لرفل القيمة اخلارجية للعملة وحتسني وضل ميزان املدفوعات، ولقد استعمل جزء من أموال إعادة اجلدولة هبدف جتنب اآلثار 

 .ة النقديةالتض مية وزيادة الكتل

إن البحث عن التوازنات اخلارجية دفل السلطات العمومية إىل ختفيض الدينار : تدابير الحفاظ على التوازنات الخارجيةج. 
من نف  السنة، وكان اهلدف هو إل اء إجراءات التقييد  أفريليف  % 40،17و با  1994يف مارس  %7،8اجلزائري بنسبة 

 Le systèmeومواصلة حتريره، وإذا أمكن أن يتا حتديده على أساس نظام  التثبيت ) 1992نة املفروضة على الصرف بداية من س
fixing ،( بناء على العرض والطلب على العملة الصعبة يف إطار اجتماعات دورية )أسبوعية( بني البنوك التجارية  وبنك اجلزائر

                                           
1 Banque d’Algérie، résumé du programme standby, 1994,p3. 
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ت   التحويل الكامل على املستوى اخلارجي، كما أدخلت السلطاأو ما يسمى بالتحويل التجاري للدينار يف انتظار استكمال ئرو 
 لتعزيز قوى السوق يف حتديد سعر الصرف. 1995النقدية نظام سوق النقد األجنيب بني البنوك هناية سنة 

ادرات مل صواإلجراء الثاين خبصوص البحث عن التوازنات اخلارجية هو مواصلة حترير عمليات التجارة اخلارجية، سواء بالنسبة لل
استثناءات حمددة، وفيما خيص االسترياد، فإن املبدأ العام هو السماح لكل عمليات االسترياد ماعدا بعض املواد اليت ختضل ملعايري 

 حمددة مسبقا كاألدوية، وتعليق استرياد منتجات أخرى مؤقتا ل اية استكمال عمليات إعادة هيكلة القطاع الصناعي.
لكل مؤسسة مستوردة هلا مالءة احلصول عليه بسعر صرف تتفاوض حوله مل البنك، باإلضافة إىل متكني ومن حيث التمويل ميكن 

األئ اص من فت  حسابات بالعملة الصعبة وتوسيل ذلك ليشمل املؤسسات اليت أصب  بإمكاهنا االحتفاظ جبزء من إيرادات 
مث  %50إىل  %60القصوى للتعريفة اجلمركية على الواردات من صادراهتا بالعملة الصعبة، كما خفضت احلماية اجلمركية واحلدود 

 1(.1997-1996بني )%45إىل 
ولت فيف الض و  املفروضة على ميزان املدفوعات جراء ارتفاع أعباء خدمات الديون اخلارجية قررت السلطات العمومية 

دة جدولة الديون العمومية و اخلاصة مبا يزيد عن كاملة بني مؤيد ومعارض، تطبيق برناجما ئامال إلعا  1993بعد نقا  دام سنة 
مليار دوالر على مدى أربعة سنوات، زيادة على التمويل الثنائي واملتعدد األطراف الذي كان مقررا أن حتصل عليه مبا فيها  17

ا بعد تنفيذ برناجما ، وهذ2مليار دوالر5.5مليار دوالر، واحملصلة من التمويل اإلضايف يف حدود 1تسهيالت الصندوق يف حدود 
 لالستقرار االقتصادي، مث مبائرة برناجما للتصحي  اهليكلي، و كان اهلدف من إعادة اجلدولة هو:

 تشكيل احتياطيات صرف مبا يتجاوز ئهر ونصف من الواردات 
 .ختفيض نسبة خدمة املديونية إىل مستوى ينسجا مل أهداف النمو 
 األجل املتوسط إىل ظهور احتياجات جديدة يف التمويل. ال جيب أن تؤدي عملية إعادة اجلدولة يف 

 إن جناح هذه االسرتاتيجية يعتربها الصندوق عامال حامسا السرتجاع ثقة أسواق املال الدولية ودخول اجلزائر إليها كمقرتض طبيعي.    
على أربعة أنواع من  1992يفري ارتكزت تدابري احلماية االجتماعية املؤسسة يف ف: إصالح تدابير الحماية االجتماعيةد. 

التعويضات: تعويضات العائالت اليت هلا دخل وحيد من فض )التعويض لألجر الواحد(، التعويض اإلضايف للمنحة العائلية، 
إدخال  1994وتضمن برنام  االستقرار لسنة  تعويض املمنوح لألئ اص بدون دخل،التعويض التكميلي ملعائات التقاعد، ال

 ة على ئبكة احلماية االجتماعية من حيث:تعديالت هام
 ( 210استبدال نظام التعويضات املمنوحة للفةات دون دخل بربنام  النشا  ذو املنفعة العامة )دج ئهريا 
  حتمل الدولة للمن  العائلية وحتويل تعويضات األجر الواحد إىل املؤسسة املست دمة، وتعويضات معا  التقاعد

 اعد.إىل الصندوق الوطين للتق
  ( لفائدة األئ اص الذين يفقدون مناصب عملها 11-94إنشاء نظام التأمني ضد البطالة )مرسوم تشريعي

سباب اخلوصصة( وإل اء تعويضات التسري  ألادي )إعادة هيكلة القطاع العام و بصفة غري إرادية ولسبب اقتص
 اقتصادية.

                                           
 .113ص، مرجع سبق ذكرهنشائيب وآخرون،  1
 .113، صالمرجع السابقوآخرون، نشائيب  2
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 :(1998 ماي 21- 1995ماي  22االتفاق الموسع واإلصالح الهيكلي ).6
، وتسم  لصندوق النقد الدويل بأن 1974أنشأت اتفاقية التسهيل املوسل سنة : اإلطار العام لبرنامج التصحيح الهيكلي.6.1

 (330-270مين  للدول األعضاء اليت تعاين من عجز يف ميزان املدفوعات مساعدة مالية تساوي إىل نسبة مرتفعة من حصصها )
لكنه يف املقابل جيب على البلد املعين تنفيذ برنام  تصحي  هيكلي  1  هبا سياسة ئرائ  القرضولفرتة طويلة نسبيا ال تسم %

( 4-3ما متتد مدته من ) القتصاده )حترير التجارة اخلارجية، خوصصة املؤسسات العمومية، إصالح النظام املصريف...( وعادة
 سنوات بناء على طلب البلد العضو.

مل  الربنام »ة برنام  االستقرار االقتصادي وعلى ضوء النتائ  احملصل عليها واليت نالت رضا الصندوق يف اجلزائر وبعد انتهاء مد
وهو ما مس  مبواصلة املفاوضات إلبرام  2اجلزائر خاصة فيما تعلق بالسياسة امليزانية والنقدية، وحترير التجارة اخلارجية مت تنفيذه بدقة"،

  وات الحقة باإلضافة إىل طلب إعادة جدولة ثانية للديون العمومية، وتطبيق برناجما للتصحياتفاقية التسهيل املوسل لثالث سن
  3اهليكلي لالقتصاد "فاجلزائر بإمكاهنا اخلروج من األزمة ئريطة تبنيها سياسات االقتصاد الكلي والسياسات اهليكلية الضرورية"

دوق النقد الدويل أن برنام  التصحي  اهليكلي يهدف إىل من قسا الدراسات بصن puckatilhomترى السيدة بوكاهتلوم 
توقيف التض ا وضمان إعادة انتعا  النمو االقتصادي وتصحي  ودعا ميزان املدفوعات، أي أن الربنام  يستهدف القضاء على 

عرض وبعث أثري على الالداخلية واخلارجية، أي تعميق إجراءات االستقرار السابقة وتبين إجراءات أخرى مكملة للت االختالالت
   .النمو االقتصادي يف األجل املتوسط

أن التصحي  االقتصادي يعين العمل على أن البلد ال يعيش  فوق إمكانياته، ويهدف إىل  توازن أحسن   P.Heller «يقول 
   4»للعرض وأحسن استعمال للموارد

عرض وبعث ضافة إىل تبين إجراءات أخرى مكملة للتأثري على الويعمل برنام  التعديل اهليكلي على تعميق إجراءات االستقرار باإل
 ن تل يص هذه اإلجراءات فيما يلي:النمو االقتصادي يف األجل املتوسط، وميك

 5تتمثل يف األيت: :االستقراراإلجراءات ذات طابع  .أ
 نعيد التذكري هبا كما يلي:اصل إجنازها على األمد املتوسط والطويل، و هذه اإلجراءات يتو 
  واخلدماتمواصلة رفل الدعا عن األسعار إىل غاية الوصول إىل التحرير الكامل ألسعار كل السلل. 
  إعطاء استقالليااة أكااثر للباانوك التجاريااة فااي مناا  القاااروض، ماال ضرورة عمل على حترير أسعار الفائاادة و ال

 (.lleles règles prudentieتطباايق القااواعااد االحرتازيااة )
  العاجل لتتحدد وفق قوى السوق.حترير أسعار الصرف اآلجل و 

                                           
1992. p.16 Bulletin du FMI, sept 1  

  Déclaration du directeur générale du FMI, journal El Watan, N° 1281, 05.01.95 2  

Déclaration du directeur générale du FMI, ibid., p22.  3  
4 Peter Heller,« les programmes d’ajustement appuyés par le fonds et les pauvres », in finances et  

Développement, décembre 1988. p28. 
5 HOCINE BENISSAD, ajustement structurel, L’expérieuce du maghreb, OPU, Alger 1999 p 63. 
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  القضاء على عجز امليزانية وتنمية االدخار العمومي، وذلك عن طريق تقليص النفقات العامة )نفقات التجهيز
ودعا األسعار، تقليص اليد العاملة يف الوظيف العمومي، الت لي عن التطهري املايل للمؤسسات العمومية( 

 يادة اإليرادات العامة عن طريق توسيل الوعاء الضرييب.وز 
 .التحكا يف التض ا وجعله يف مستوى مقبول 
 .مراجعة الشبكة االجتماعية لتكون أكثر فاعلية يف الت فيف من اآلثار السلبية لعملية التحويل 

 1:تتمثل فيما يلي :. اإلجراءات ذات الطابع الهيكليب
  300( حدد حوايل 95/22احملليني )األمر رقا ت العمومية للمستثمرين األجانب و سسافت  الرأمسال االجتماعي للمؤ 

مؤسسة اقتصادية حملية واستكمال برنام  إعادة تأهيل  88حدة إنتاج، وتصفية املؤسسات املفلسة )حوايل و  مؤسسة أو
 مؤسسة اقتصادية عمومية. 23وهيكلة 

 نشاء هيةة تأمني القرض عند التصدير العمل على تنويل الصادرات من غري احملروقات )إ–CAGEX-   وصندوق دعا
 وترقية الصادرات(.

 احلصول على مصادر مالية جديدة لتمويل االستثمارات خارج التمويل وق مايل لتسهيل عمليات اخلوصصة و إنشاء س
 التقليدي البنكي.

 ( تعويض صناديق املسامهة بالشركات القابضةles holdingsاليت تقوم بتس ،) يري أسها املؤسسات العمومية حلساب
 اخلزينة، ولتسهيل عملية إعادة اهليكلة الصناعية وتنمية خمتلف القطاعات املكلفة هبا.

  تأسي  البنوك  اخلوصصة مل تشجيلإلخضاعه لعملية إعادة اهليكلة و  املصريف وهتيةة قطاع البنوكإصالح النظام املايل و
 اخلاصة.

 الوصول لرسا إطار للشراكة و  1997يب سنة لعاملية للتجارة وبدأ املفاوضات مل االحتاد األورو طلب االنضمام إىل املنظمة ا
 إىل إنشاء منطقة للتبادل احلر.

 إن أهداف برنام  االصالح اهليكلي تصب يف اجتاه استقرار االقتصاد على املستوى الكلي: أهداف برنامج التعديل الهيكلي.6.2
 2اخلارجية، وميكن تل يص هذه األهداف فيما يلي:يق التوازنات الكربى الداخلية و قوعودة النمو االقتصادي وحت

  .بعث النمو االقتصادي 
 .حتقيق االستقرار املايل    
 .التحكا يف التض ا 
 .توازن ميزان املدفوعات 
  وخلق مناصب الش ل.تنمية االدخار الوطين لتمويل االستثمارات 
  .تشجيل القطاع اإلنتاجي 
 هالك العائالت ودعا الفةات األكثر تضرر من عملية التصحي  ذاهتا.زيادة است 

                                           
1 Benissad, Op.cit p 64. 
2 El Hadi Mekboul "le P.A.S en Algérie, problématique et application" revue du CNEAP, N° 15, 2000 P09. 
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سيري املركزي البنكي يف ظل التبعد ما كان النظام املايل و : البنكي كأحد إجراءات اإلصالح الهيكليإصالح القطاع المالي و .6.3
اري بل م  اململوكة للدولة مل متارس أي نشا  جتلالقتصاد عبارة عن أداة مالية إلجناز االستثمارات العمومية، فالبنوك التجارية اخل

القطاع العام  ت طية احتياجات مؤسساتل مدخرات األعوان االقتصاديني وتوجيهها حنو متويل الواردات و احنصرت وظيفتها يف مج
 ختصيص االئتمان.معايري واضحة يف حتديد امل اطر و دون 

ان دور ملايل حمتكرة معظا املدخرات اليت است دمت يف متويل املشاريل العامة، بينما كولعبت اخلزينة العمومية دورا حموريا يف القطاع ا
البنك املركزي ثانويا و مل ميارس أي نشا  خبصوص الرقابة على البنوك، حىت وظيفته يف إعادة خصا األوراق التجارية مل تكن سوى 

إدارية  لإلقراض، و حددت أسعار الفائدة بقراراتو عادة اخلصا وسيلة لتزويد البنوك بالسيولة الضرورية، مل وضل حدود قصوى إل
عند مستويات سالبة بالقيا احلقيقية، و من  القروض بأسعار فائدة تفضيلية لبعض القطاعات، و مل يكن النظام املايل عموما مندجما 

اب أسواق ب رأس املال و سعر الصرف و غييف األسواق املالية الدولية بسبب القيود املفروضة على امليزان التجاري و ميزان حسا
 حمدودية القطاع اخلاص الوطين.و حقيقية لرؤوس األموال 

اجل الكفاءة واضحة نتيجة سوء ختصيص املوارد وتر بعد ما أصبحت االختالالت على مستوى االقتصاد الكلي يف عقد الثمانينات و 
لرحبية أكثر من مفهوم ات العمومية إىل القيود املالية و وع املؤسساالضعف يف استعمال الطاقة اإلنتاجية، وعدم خضاالستثمارية و 

تراكا ديون ض مة عليها جتاه النظام البنكي، صار وضعها حرجا جدا ألهداف امل طط يف جمال األسعار والعمالة و خضوعها 
 ك التجارية.تبعا لذلك على احلالة املالية للبنو  أثروهو ما  1986عقب األزمة النفط العكسية لسنة  خاصة

نسباة  ، بينما1988سناة  % 84نسبة السيولة إىل  وزادتM 2كما أدى التوسل يف اإلصدار النقدي إىل منو الكتلة النقدية
(، وأدى هذا اإلفرا  يف السيولاة إلاى تطاور السوق املوازية للنقود والسلل %50الودائال إىل ماوارد البناوك التجارياة فاكانت من فضاة )

     1ات.واخلدم
املتعلق بنظام البنوك والقرض،  1986أوت  19( املؤرخ يف 12-85) كانت حماولة إصالح النظام املايل والبنكي من خالل قانون

ر الذي أقر بوصاية وزارة املالية على البنك املركزي ومؤسسات القرض، ومل حير الفصل الثالث من هذه الدراسة، و  الذي أئرنا إليه يف
ة أقر الت طيط املايل الذي يقتضي حتديد أهداف حمددة خبصوص مجل املوارد املاليليلعب دوره وفق قواعد السوق، و  يالبنك املركز 

 وتوزيل القرض ووضل سقوف لذلك، أي أن السياسة النقدية تستعمل الوسائل املبائرة يف تأطري القرض وحتديد أسعار الفائدة.
ار التحول املفروض حبكا الض وطات املالية على االقتصاد اجلزائري عقب األزمة يف إط: (94-90)إدارة السياسة النقدية .6.4

حنو اقتصاد السوق، أدخلت إصالحات جذرية متدرجة على النظام البنكي واملايل خالل هذه الفرتة  1986النفطية العكسية لسنة 
صائ  املقدمة البنك العاملي وعاكسة خمتلف التوجيهات والنة مل اتفاقات االستعداد االئتماين املربمة مل صندوق النقد الدويل و نمتزام

 وكانت هذه اإلصالحات هتدف إىل:ب رض التحول حنو اقتصاد السوق،  للجزائر
  .توجيه القطاع لالئت ال وفق قواعد السوق واملنافسة 
  ملؤسسات ع استقاللية امشر  ذة يف قطاع املؤسسات العمومية )ضرورة مسايرة النظام البنكي واملايل لإلصالحات املت

 العمومية( حبكا الرتابط اإلجباري بني القطاعني. 

                                           
 .54، صمرجع سبق ذكره ئيب وآخرون،نشا1
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 التحرير ت السوق، وحترير أسعار الفائدة و ضرورة االعتماد على أدوات السياسة النقدية غري املبائرة القائمة على اعتبارا
 صرف العملة.التدرجيي للميزان التجاري وميزان حساب رأس املال واعتماد سياسة مرنة خبصوص سعر 
 هذا وقد اختذت عدة قرارات ك طوة أوىل لإلصالح وحماولة توفري بيةة مؤسسية مالئمة منها:

  واحنصار دورها يف متويل استثمارات البنية التحتية  1987انسحاب اخلزينة العمومية من عمليات متويل االقتصاد سنة
 واملشاريل القطاعية االسرتاتيجية.

  رت احلكومة رفل إلزامية ختصص البنوك التجارية اخلم  يف متويل نشاطات حمددة وفت  اجملال هبدف تدعيا املنافسة قر
 . 87/88أمامها لتعمل يف خمتلف اجملاالت 

  ما بني البنوك التجارية اليت أعطيت هلا االستقاللية، ويتدخل البنك املركزي يف هذه السوق  1989إنشاء سوق نقدية سنة
 صري األجل للبنوك. النقدية لضمان التمويل ق
، نقطة حتول بارزة يف ميدان النقااد والقرض الذي جاء يف 1990أفريل10( مؤرخ يف 10-90يعترب صدور قانون النقد والقرض )

 املرتكز على: اة االستقاارار االقتصادي بدعا ومشورة صندوق النقد الدويل و إطار سياق سياسا
 عن وزارة املالية وتكليفه بتسيري السياسة النقدية.  زائر(اجلبنك إعطاء استقاللية للبنك املركزي ) -
إنشاء جمل  للنقد والقرض ميثل السلطة النقدية ويشرف على وضل السياسات النقدية، سياسات االقرتاض والعملة الصعبة والدين  -

 اخلارجي. 
 ولوجيا. ج وخلق فرص عمل ونقل املعرفة والتكنالسماح حبرية حركة رؤوس األموال ودخوهلا لالستثمار يف اجلزائر ب رض اإلنتا   -
معاملة القطاع اخلاص والقطاع العام معاملة واحدة خبصوص احلصول على القروض وإعادة التمويل من بنك اجلزائر وأسعار  -

 الفائدة. 
          1وضمن هذا اإلطار املؤسسي اجلديد استمرت السياسة النقدية يف اعتماد أربعة أدوات مبائرة هي:

 فرض حدود قصوى على االئتمان املصريف املقدم للمؤسسات، وعلى كمية إعادة اخلصا من جانب البنوك  -
 مؤسسة عامة كبرية ختضل إىل إعادة اهليكلة املالية  23فرض حدود قصوى على صايف االئتمان املصريف املقدم إىل  -
 ىل هذه املؤسسات فرض حدود قصوى على إعادة خصا االئتمان املصريف املقدم إ -
فرض حدود قصوى تقديرية على تدخالت بنك اجلزائر يف سوق املعامالت النقدية بني البنوك وتوسيل املشاركة يف هذه السوق  -

 ملالية.التقاعد... ( اليت مس  هلا بأن تقرض فوائضها ا ، صناديقئركات التامني )مثللتشمل املؤسسات املالية غري املصرفية 
وعندما ئرعت اجلزائر  1994ابتداء من : (98-94سياسة النقدية في ظل اتفاقيات التثبيت والتسهيل الموسع )إدارة ال.6.5

يف تنفيذ برنام  لالستقرار االقتصادي متبوعا بربنام  متوسط املدى للتصحي  اهليكلي لالقتصاد مبساعدة صندوق النقد الدويل 
 األدوات غري املبائرة يف إدارة السياسة النقدية من خالل:  والبنك العاملي، بدى التحول واضحا إىل است دام

  11.5على البنوك التجارية واملؤسسات املالية لدى بنك اجلزائر مبعاادل  1994فرض احتياطيات إلزامية يف أكتوبر% 
دفاتر االدخار ألجل، حتت الطلب،  )اإليداعاتمن جممااوع اإليداعات  % 2.5واحتياطي إلزامي لدى كااال بنااك ميثاال 

 عدا الودائل بالعملة الصعبة.  اخلزينة(وسندات 

                                           
 .58، صمرجع سابقنشائيب وآخرون،  1
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  تدخل البنك اجلزائري يف سوق النقد من خالل نظام للمناقصات لبيل سندات اخلزينة، حيث وصلت أسعار الفائدة عليها
بعد تراجل معدل التض ا، ويشرتك يف هذه  1996 هناية %17.5لتن فض إىل  1996سنة  بداية %22.5إىل 

ظام التأمني، صناديق املعائات والتقاعد(، وقد سهل هذا الن )ئركاتناقصات البنوك واملؤسسات املالية غري املصرفية امل
  1996ممارسة عمليات السوق املفتوحة من جانب البنك املركزي يف ديسمرب 

  سنويا %20قصى بنسبة وبعد أن كانت أسعار الفائدة لالقرتاض لدى البنوك خاضعة حلاد أ 1995ابتداء من ديسمرب ،
فوق التكلفة املتوسطة لالقرتاض يف إطار برنام  االستقرار لسنة  % 5مت إزالااة هذا احلاد األقصى ووضل سقاف مؤقت با 

سعار املتشددة، وظهور أ جانب الطلبالتض ا نتيجة سياسات  تراجل معدالت، مث أصبحت بعدها حرة بعد 1994
 .، واجلدول التايل يوض  تطور معدالت الفائدة1996نة فائدة حقيقية موجبة منذ بداية س

 : تطور معدالت الفائدة في السوق النقدي   25جدول       
1994 1995 1996 1997 1998 

(19.5-20) 19.4-23) 17.2-19 11.8-14.5 10-13 
Source : Naas, op, cit, p237. 

 لتوفري السيولة للبنوك التجارية، وكان اهلدف من  1995 بداية بنك اجلزائر العمل مبناقصات إعادة الشراء يف ماي
ن الشفافية ماملناقصات زيادة دور أسعار الفائدة من خالل السماح بتطبيق ممارسات السوق التنافسية وضمان املزيد 

 ك التجارية.البنو ثالثة أسابيل بني بنك اجلزائر و  أصبحت تعقد هذه املناقصات مرة كلخبصوص من  القروض، و 
 مليار  134.5مليار دج إىل  21.5( منتقال من 98-94مرات بني ) 6ضاعف حجا املعامالت يف السوق النقدي ت

  .دج
  97)نصف املعامالت باحلجا اليت متت يف السوق النقدي ما بني  النقدي(من السوق  )جزءمثل سوق ما بني البنوك-

 بنكية. و ما ترجا يف األخري بتحسن نسبة السيولة الومعظا هذه الصفقات كانت يف سوق ما بني البنوك ألجل، وه (98
 و ما السياساة النقدياة بأدواتااها غري املبائرة إىل تقليص معاادل النمو الكتلة النقدية، وهلسياسة امليزانياة التقييديااة و أدت ا

 1998.1سنة  %5إىل  1995 سنااة %30أدى إىل تراجاال معاادل التض ااا من حوالااي 
 قبل اإلصالحات مل املؤسسات املالية الدولية كانت البنوك التجارية تفتقد إىل اإلطار املؤسسي: دة هيكلة البنوك التجاريةإعا.6.6

واخلربة للقيام بنشا  الوساطة املالية بفعالية، بسبب تدهور مالءهتا املالية بدرجة كبرية نتيجة حجا حقوقها الكبري لدى املؤسسات 
جلوئها إىل إعادة التمويل لدى بنك اجلزائر بشكل كبري، وملواجهة هذه الوضعية اعتمدت السلطات اجلزائرية  العمومية، ومنه تزايد

 القطاع املايل نذكر منها:    يف إطار برنام  تصحي  املؤسسات و جمموعة من التدابري مبساندة من البنك العاملي 
 ( ملا يزيد عن 93-92حتمل الدولة يف )املستحقة للبنوك، وذلك  2ون املؤسسات العموميةمليار دج من دي 275

 23املبلغ يعادل  )هذاسنة  12، وأجل استحقاق مدته سنويا % 10مببادلتها بسندات حكومية بأسعار فائادة بل ت 
 3.اخلام(من النات  الداخلي %

                                           
1 NAAS, op, cit, p258.                                                                             

 مؤسسة وعمليات التدقيق لا مخسة بنوك. 23هذا املبلغ ميثل إعادة اهليكلة املالية لا  2
 .67ص، بق ذكرهمرجع سآخرون، نشائيب و  3
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  ديد بطلب تتقدم من ج ئرعت البنوك يف تنفيذ برنام  إلعادة اهليكلة الداخلية واملالية وأن 1994ابتداء من سنة
 احلصول على االعتماد من بنك اجلزائر ملبائرة العمل املصريف. 

  ملال تشكيل رأس ا )إعادةإجراء عمليات تدقيق بالتعاون مل البنك العاملي لتحديد احتياجات إعادة الرمسلاة
ورفعها  9419سنة  %5ل ت اليت ب األصول(للبنوك ومدى االلتزام باحلد األدىن لنسبة )رأس املال /  االجتماعي(

تبني وجاااود ثاااالث  1995متائيا مل معايري البنك العاملي، وبعد انتهاء عمليات التدقيق سنة  1999سنة  %8إىل 
 1998.1باانوك يف حاجة إىل إعادة رمسلاة إضافيااة يف 

  ويضات عن خسائر كتع  %80مليار دج نقدا منها حوايل  217مبلغ  (96-91)تلقت البنوك التجارية ما بني
 ئكل إعادة رمسلة للبنوك.  يف %20والصرف عند االقرتاض اخلارجي 

 2نشري إىل أنه متت كذلك إعادة الرمسلة بتمويل عمومي حكومي إضايف كما يلي:هذا و      
  سنة إلعادة رمسلة أربعة بنوك  20مليار يف ئكل سندات مدهتا  24.5ما قيمته  1995أصدرت احلكومة يف سنة

  اجلزائري(.البنك اخلارجي  )باستثناءية عموم
  ويلهواالحتيا  وحتمليار دج إلعادة رمسلة الصندوق الوطين للتوفري  8ما قيمته  1997خصصت احلكومة من امليزانية سنة 

 إىل بنك للسكن. 
  ض ئركة فيها قرو  )مبامليار دينار من القروض البنكية  187باستبدال ما قيمته  1997قامت احلكومة خالل سنة

سنة  12واألدوية( بسندات مدهتا الكهرباء وال از، ئركة النقل بالسكك احلديدية، وكاالت االسترياد للمواد ال ذائية 
  1996من رصيد ائتمان البنوك التجارية لالقتصاد ككل سنة  % 24ئكلت هذه العملية و 
 امل بنوك، والذي مبقتضاه يتحمل املديرون ككل عملية رمسلة بنك مصحوبة بتوقيل عقود أداء بني احلكومة ومدراء ال

املسؤولية عن احرتام معايري العمل املصريف احملددة من طرف بنك اجلزائر، ومنحها كامل االستقاللية يف اختاذ قرارات من  
 القروض والرفض يف حالة قروض املشاريل عالية امل اطر.

  إعادة جدولة ديون املؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها  يف 1996طبقا هلذه اإلجراءات بدأت البنوك التجارية سنة
 بشر  قيام املؤسسات بتصفية الوحدات العاجزة. 

  يف تنفيذ القواعد االحرتازية اجلديدة للحد من امل اطر ووضل قواعد واضحة لتصنيف  1995بدأ بنك اجلزائر يف سنة
 زام مبا يلي:القروض وحتديد خمصصاهتا االحتياطية، وأوجب على البنوك االلت

 يوم سابقا(. 45 )عوضيوم  15تقييد حجا السحب على املكشوف مبا يعادل رقا األعمال با  -
 عدم تسجيل مدفوعات الفائدة املتأخرة التسديد يف حساب اإليرادات،   -
 وضل خمصصات للعمليات اليت تتا خارج امليزانية.    -               

 أكثر للموارد املالية وتفعيل ختصيص املوارد والبحث عن ئركاء من القطاع اخلاص. كل هذا دفل البنوك للعمل على تعبةة 

                                           
 CNEP, CPA BADR ,هذه البنوك هي:  1
 .68ص ،سبق ذكرهمرجع نشائيب وآخرون،  2
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  للسماح باملشاركة األجنبية يف رأس مال  1993لتشجيل املنافسة بني البنوك أدخلت تعديالت على قانون االستثمار سنة
 1ن.....اخل البنوك الوطنية وتأسي  البنوك اخلاصة مثل سييت بنك، البنك العريب، بنك يونيو 

  عبئتملا هلا من دور فعال للنهوض بالقطاع وتعزيز املنافسة بني البنوك باعتبارها  1997إنشاء سوق لألوراق املالية سنة 
املدخرات وتعد بد بال لتمويل الشركات الوطنية عن طريق األسها والسندات وتنشيط برام  اخلوصصة، واستفادت اجلزائر 

 تون .تصني قدمتها كل من فرنسا، كندا و الفنية لتكوين امل  يف هذا اإلطار من املساعدة
هذا اإلصالح يف القطاع املايل والبنكي صاحبه إصالح للمؤسسات العمومية حبكا الرتابط املوجود بني القطاعني، حيث مت 

  النقطة املوالية.يف هو ما نتعرض لهري املؤسسات العمومية لل وصصة، و إنشاء الشركات القابضة لتحضناديق املسامهة و حل ص
ام اخلص صة يف القانون اجلزائري تعين القيإن  :الخوصصة كأحد إجراءات اإلصالح الهيكليإصالح القطاع العام و .7.6

 :مبعاملة أو معامالت جتارية تتجسد يف
لصاحل  ،منها أو جزء أو كل رأس ماهل منها،إّما يف حتويل ملكية كل األصول املادية أو املعنوية يف مؤسسة عمومية أو جزء  -

  اخلاص.أئ اص طبيعيني أو معنويني تابعني للقانون 
بواسطة صيغ تعاقدية  وذلك اخلاص،حتويل تسيري مؤسسات عمومية إىل أئ اص طبيعيني أو معنويني تابعني للقانون  وإّما يف -

 وممارسته وئروطه.جيب أن حتدد كيفيات حتويل التسيري 
 ،22_  95واألمر رقا  ،1975التجاري الصادر يف عام  واملتما للقانوناملعدل  8_  93ا التشريعي رق وحبسب املرسوم

 رض أخذ اخلص صة كذلك معىن انفتاح القطاع التنافسي للرأس املال اخلاص بت للدولة،املتعلق بتسيري رؤوس األموال التجارية 
واملسامهة يري حبيث يتسىن للقطاع اخلاص هذا ممارسة التسجيب توفره إلقامة اقتصاد السوق(،  )ئر توسيل قاعدة القطاع اخلاص 

از مشروع جتميل على إجن ئاملة،بصفة  قادرا،وسيكون هذا القطاع  املسامهة،االستثمار عن طريق برنام  بيل أسها ئركات  يف
 .الرأس املال بكيفية مستقلة

ستثمار ناعي اختذت عدة خطوات هامة منها: قانون االهبدف القضاء على العقبات اليت تعرتض االستثمار خاصة يف القطاع الصو 
الذي وحد أنظمة االستثمار وأل ى كل متييز بني األعوان االقتصاديني سواء كانوا وطنيني أو أجانب، عموميني أو  1993لسنة 

ستثمار، ومنذ مارس ( هتدف إىل املسامهة يف ختفيف إجراءات االAPSIخواص، وإنشاء وكالة ترقية ودعا ومتابعة االستثمارات )
ذا اإلدارات املعنية باالستثمار، وبإمكان املستثمر أمام هو  وضعت هذه الوكالة ما يسمى بالشباك املوحد يضا كل اهليةات 1995

الشباك االستعالم على فرص االستثمار اليت مينحها هذا القانون كاإلعفاءات الضريبية مثال، واستكمال كل اإلجراءات يف حدود 
 على األكثر. يوما 60

 1995وهبدف تفعيل أداء القطاع الصناعي كان البد من العمل على إصالح القطاع العام وخوصصة املؤسسات العامة، ففي سنة 
 .1996يف جوان   les holdingمت إل اء صناديق املسامهة وتعويضها بالشركات القابضة

ئركة قابضة وطنية ومخ  ئركات قابضة جهوية، وتظا الشركات  11(، وعددها1995-12وفق قانون األموال املنقولة للدولة رقا)
القابضة الوطنية املؤسسات العمومية ذات النشا  الصناعي، التجاري واخلدمي، مل استثناء مؤسسات قطاع احملروقات وقطاع النقل 

 والبنوك وئركات التأمني.

                                           
 .71ص .سابقمرجع نشائيب وآخرون،  1
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  1وقد مت إل اء صناديق املسامهة بسبب ثالث عراقيل أساسية:
 كن التنازل عن أصول املؤسسات العمومية خارج القطاع العام، أي أن الشراكة مل األجانب مستحيلة قانونيا ال مي

 يف هذه احلالة.
  عد اجتماع اجلمعية إال ب االسرتاتيجيةصناديق املسامهة ليست مالكة، واملؤسسات العمومية ال تستطيل اختاذ القرارات

ومة، ونظرا للت يري احلكومي املستمر يف مدة قصرية كان التأثري واضحا على العامة لصناديق املسامهة أي جمل  احلك
 ديناميكية اختاذ القرار.

  صناديق املسامهة اليت متسك حمافظ األسها لنشاطات جد متنوعة ال ميكنها ضمان وظيفة التنسيق والتجان  داخل
 الفروع الصناعية اليت مستها إعادة اهليكلية.

(، الذي أس  الشركات القابضة وقانون 1995مؤرخ يف سبتمرب  95-21وال املنقولة للدولة )األمر رقا من خالل قانون األم 
( الذين أضفوا الصفة التجارية 1995أوت  26مؤرخ يف  22/1995، وقانون اخلوصصة )األمر رقا 1994املالية التكميلي لسنة 

ال االجتماعي للمؤسسات العمومية، هذا التصحي  األول يضاف على رؤوس أموال الدولة، وهو ما يسم  بالشراكة وفت  رأس امل
له تصحي  ثان، وهو أن الشركات القابضة عك  صناديق املسامهة تعترب مالكة ومستقلة، وهو ما اختصر دائرة اختاذ القرارات 

  الفروق ية، واجلدول أسفله يوضاالسرتاتيجية للمؤسسات العمومية وجعلها بسيطة، ونزع الوصاية اإلدارية وإبعاد األوامر الوزار 
 األساسية بني الشركات القابضة وصناديق املسامهة.

 : الفروق الجوهرية بين صناديق المساهمة والشركات القابضة.26جدول 
 الشركات القابضة العمومية صناديق المساهمة 

 املنقولة تسيري وإدارة رؤوس األموال التسيري املايل لرؤوس األموال العمومية الصالحيات
 هلا حق ملكية رؤوس األموال املنقولة عون ائتماين القانون األساسي

 إجناز استثمارات للدولة هبدف توليد أرباح املهام
استثمار القيا املنقولة وجعلها أكثر 

 مردودية

 الوظائف والرقابة
( أعضاء ورئي  9-5جمل  إدارة من )

 منت ب ومدير عام
م واحد، جمل  إدارة، رئي ، مدير عا

 جمل  متابعة من سبعة أعضاء

اجملل  الوطين ملسامهات الدولة يرأسه  جمل  احلكومة يرأسه الوزير األول الوصاية
 الوزير األول

 ال يوجد متثيل مبائر التمثيل يف رقا أعمال املؤسسات العمومية العالقة مل املؤسسات العمومية
 قابلة للتصرف والتنازل غري قابلة للتصرف وال للتنازل الذمة املالية
 ئركات ذات أسها من حيث الشكل SPAئركة ذات أسها  الشكل

Source : Kamel behidji, « Le secteur public industriel à l’épreuve de l’ajustement structurel non 

autonome L’organisation est-elle l’essentielle », les cahiers de CREAD, N° 41, 1997, p 9.              

                                           
  2. Abdelmadjid Bouzidi, « les années 90 de l’économie Algérienne », ENAG, Algérie, 2000, P80.  



                                                      rabhi70@gmail.comمطبوعة مقياس التحوالت االقتصادية في الجزائر والعالم   

 
74 
 

 

ولتفعيل هذا النظام اجلديد للقطاع الصناعي العمومي، ارتكزت سياسة التنمية الصناعية للحكومة على أمرين: إعادة هيكلة القطاع 
 الصناعي العام، ترقية املؤسسات الص رية واملتوسطة الصناعية اخلاصة.

ريق أما خبصوص ترقية املؤسسات الص رية واملتوسطة، فكانت عن ط: ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الخاصةأ. 
 وضل الدولة آليات دعا االستثمار عن طريق إنشاء:

 ( صندوق دراسات اجلدوىFaisabilité.هبدف من  القروض للمستثمرين لتمويل الدراسات التقنية ما قبل االستثمار ) 
 ل لذي يساعد املرت ئ  على القيام مبشروع استثماري على تشكيصندوق املساعدة على إنشاء مؤسسة ص رية ومتوسطة، ا

حصة األموال اخلاصة للحصول على القروض البنكية، ومسامهة الدولة تكون على أساس معايري املردودية املالية للمشروع، 
  1.كل ضمانا إضافيا للبنوك التجاريةوتش

 يكلة القطاع الصناعي العام كانت األهداف كالتايل:بالنسبة إلعادة ه: إعادة هيكلة القطاع الصناعي العامب. 
  خلق فروع مستقلة للمؤسسات الصناعية متجانسة ومركزة حول نشاطاهتا األساسية، والتنازل عن األصول املرتبطة بأنشطة

 ثانوية ضعيفة املردودية.
 .فت  الرأس املال االجتماعي للمؤسسات العمومية للمسامهة الوطنية واألجنبية 
 طاقات التسيري واإلدارة يف املؤسسات عن طريق التكوين وإعادة التأهيل. تدعيا 
 .إل اء دعا اخلزينة العامة للمؤسسات العاجزة 
 الخوصصةإعادة الهيكلة الصناعية و  :27جدول 

 الشركات القابضة

 1997الوضل يف هناية ديسمرب  1996الوضل قبل هناية نوفمرب 

ت املؤسسا عدد العمال عدد املؤسسات
 املصفاة

عدد 
املوظفني 
 الباقيني

إمجايل 
ختفيض 
 العمالة

 13782 13973 4 32098 13 جتهيز األطعمة
 8873 42972 1 47226 12 الصناعات الزراعية

 15523 63541 23 65001 102 اخلدمات
 14491 31321 2 41706 17 الصناعات امليكانيكية

 35767 102810 23 124935 119 اإلنشاء
 23056 48582 1 69569 24 التحويلية الصناعات

 12041 22866 5 33028 20 الكهرباء واالتصاالت
 395 10423 1 10736 7 التعدين

 8239 30639 4 34617 19 األدوية والكيمياويات

                                           
 1Rabah Abdoun، «Un bilan du programme de stabilisation économique en Algérie» (94-98) , CREAD, N° 

46/47, 4T de 1998 et 1 T du 199, P. 35.  
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 13466 66700 12 74040 66 األئ ال العامة
 13323 42632 0 46985 12 صناعة الصلب

 158936 479459 76 579941 411 اجملموع
 .74ص  ذكره،، مرجل سبق الجزائر والتحول إلى اقتصاد السوقصندوق النقد الدويل،  المصدر:

( وبعد أن وزعت أسها جمموع 22-95وذلك بعد صدور قانون ) 1995وفعال اعتمد برنام  اخلوصصة بصفقة رمسية منذ سنة 
مية عملية تصنيف املؤسسات العمو  تحيث مت ،خوصصتها وأمتهيدا إلعادة هيكلتها  ئركة قابضة 11املؤسسات العمومية على 

ماهلا، حيث متت تصفيتها وبيل عتادها وجتهيزاهتا وتسري  ع ،وهي الوحدات االقتصادية احمللية ،إىل جمموعة الوحدات العاجزة
درة على وهي قا إخل....ا الفنادق، ومؤسسات مواد البناء، املشروبات، ضومؤسسات أخرى قابلة لل وصصة، وهذه املؤسسات ت

 مواصلة نشاطها بصورة أفضل يف حالة ت يري طبيعتها القانونية.
 367ئركة قابضة، أي  11مؤسسة عمومية اقتصادية موزعة على  411 أصلمؤسسة من  76مت حل  31/12/1997تاريخ ب

، 573941موع عامل من جم016000ري  حوايل سونت  عن هذا ت ،27يوضحها اجلدول رقا مثلما  1481وحدة من أصل 
ونف  اإلجراء مت اعتماده مل ، 1997لسنة بالنسبة مليار دج فقط  195،8وكلف التطهري املايل هلذه املؤسسات اخلزينة العمومية 

 ،مؤسسة حملية 1321مؤسسة من أصل  131ئركات قابضة جهوية، حبيث مت حل  مخسةاملؤسسات العمومية احمللية اليت تديرها 
  1عامل. 117289وتسري  

( مث قامت اجلزائر مبناقصات دولية لبعض املؤسسات: فندقية، مواد غذائية، كيمياء، 2001-9819يا ما بني )يوامتدت عملية التق
وق عقارية، ومل تستفيد من اخلوصصة إال بعضها، وخاصة يف ظل غياب سو وبقيت املؤسسات يف عوائق قانونية، مالية )مصرفية( 

ابضة يف سبتمرب لإلئارة مت حل الشركات الق ،ةفبطريقة ئفاعرضها لل وصصة  البورصة و يف ؤسساتمايل نشيط وإمكانية تسعري امل
 بشركات تسيري املسامهة. 2002سنة  وعوضت يف 2001

رأس ماهلا االجتماعي عن طريق البورصة وهي: رياض سطيف يف  من %20من املؤسسات مث فت   احمدود اعدديالحظ أن 
 ل يف صناعة األدوية وفندق االوراسي.الصناعات ال ذائية، صيدا

غري كافية لالستفادة من مزايا الشراكة كالتمويل والتجديد فقط نسبة ضعيفة يف رأيي و    %20ويعد فت  رأس املال يف حدود 
أقلية يف  هالتكنولوجي وفت  منافذ جديدة، زيادة على ذلك فإن االنفتاح على الرأمسال اخلاص الوطين أو األجنيب هبذه النسبة جيعل

أس املال االجتماعي اقرتح هنا فت  الر حمضة؟ و جمل  اإلدارة، ومن مث تبقى صناعة القرار خبصوص مستقبل املؤسسة ذو صب ة عمومية 
 بنسب معتربة حىت ميكن إحداث الت يري املنشود على مستوى املؤسسة.

سسة، مؤ  400منها يف حالة حسنة أي  %36ئركة عامة  11000، هناك 2003حسب إحصائيات وزارة الصناعة بداية و 
لف ك  ال يوجد إطار مايل ملواجهة صعوباهتا املالية، حيث أن التطهري املايل للمؤسسات العموميةمؤسسة يف حالة سيةة، و  700و

مؤسسة عمومية  1000مت حل  أنهوالذي جاء فيه  2005سنة  حسب تصري  لرئي  احلكومةو  2،مليار دج 1250خزينة الدولة 

                                           
    1 A. Bouzidi ,op، c،it,p 85. 

 .20، ص 2003بل، اجلزائر، ، املقياس الرادراسة السالسل الصناعية: النمو، احتمالية االستثمارات والشغل في الصناعة الجزائريةوزارة الصناعة،   2
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فقط  عامل 486و(، 2003-1999عامل بني ) 14500عامل، بينما مت فصل  400000تسري  ( و 1998-1996بني )
  2004.1مت تسرحيه يف سنة 

 عملية اخلوصصة بعض الصعوبات جعلتها بطيةة على املستوى التطبيقي رغا أن النصوص القانونية متوفرة منها: وتواجه
 .غياب سوق مايل نشيط 
 وصصة.نقص التجربة خبصوص اخل 
 .ضعف الطاقة املالية للمقاولني الوطنيني 
 .مشاكل تتعلق باجلانب املايل واحملاسيب عند تقييا أصول املؤسسات العمومية وحتديد امللكية 

باإلضافة إىل الض وطات النقابية خوفا من فقدان مناصب الش ل، ووجود تيارين متناقضني أحدمها ضد اخلوصصة ومل بقاء امللكية 
 خر يشجل عمليات اخلوصصة املكثفة.واآل العمومية،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .2005، ماي الجزائرية أمام البرلمان واالجتماعية للحكومةعرض رئيس الحكومة للحصيلة االقتصادية  1
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 االقتصاد الجزائري في األلفية الثالثة: المحاضرة السابعة
 أمهية حيث من السيما قبل، من مثيل هلا يسبق مل توسعية مالية ميزانياتية سياسة انتهاج يف ، 2001سنة منذ اجلزائر، ئرعت
 برام  عرب وذلك النفط أسعار يف نسبيا املستمر التحسن عن الناجتة اخلارجية املداخيل يف الوفرة ظل يف هلا امل صصة املالية املوارد

 أساسا الربام  هذه متثلت وقد  2014إىل  2001من الفرتة طول على واملمتدة تنفيذها اجلاري أو املنفذة العمومية االستثمارات
 :يلي فيما

إن املتتبل لألوضاع االقتصادية اليت تشهدها اجلزائر  :(2014_2001ل الفترة )برامج اإلصالح االقتصادي في الجزائر خال.1
منذ بداية العقد األول من القرن احلايل يرى أن البالد بصدد خوض جتربة تنموية جديدة اتضحت معاملها من خالل ئروع احلكومة 

 اسة اإلنعا  االقتصادياسة اليت متت تسميتها بسييف تنفيذ سياسة اقتصادية جديدة ختتلف عن تلك اليت طبقت سابقاً، هذه السي
اليت هتدف أساسا إىل رفل معدل النمو االقتصادي عن طريق زيادة حجا اإلنفاق احلكومي االستثماري، وقد مت جتسيد هذه السياسة 

 من خالل تنفيذ ثالثة برام  تنموية.
وذلك  ،و االقتصادي يعترب أها دافل لتطبيق هذه الربام ميكن القول إن ضعف معد النم: دوافع تطبيق البرامج التنموية.1.1

على معدالت النمو االقتصادي اليت سجت نسب منو  1986نتيجة مل لفات األزمة االقتصادية اليت ئهدهتا اجلزائر ابتداء من سنة
فل احلكومة إىل تطبيق وهو ما د % 0.5( 1994-1987متدنية إذ بلغ متوسط معدل منو النات  احمللي اإلمجايل خالل الفرتة )

برام  وسياسات إصالحية مبساعدة صندوق النقد الدويل، وفيما يلي جدول يوض  مؤئرات النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل 
(1993-2000.)1 

 2000-1993منه، خالل الفترة  ونصيب الفردتطور الناتج المحلي اإلجمالي االسمي  :28جدول 
 2000     1999 1998    1997 1996   1995 1994    1993 المؤشرات

اإلمجايل النات  احمللي 
 دج مليار

1165   4.1487 9.20    2565 2762    2830 3248     4099 

النات  احمللي اإلمجايل 
 مليار دوالر أمريكي

9.49     4.42 42      9.46 2.48     19.48 8.48      4.45 

( %نسبة النمو النات  )
 احلقيقية

1.2-      7.0- 3.9        3.4 1.1         5.1 2.3         4.2 

نصيب الفرد من النات  
 دوالر أمريكي

1856     1542 1498    1643 1658      1633 1630    1789 

Source : ministère des finances, les indicateurs de l’économie algérienne.vu le 02.03.2020 

 
 

                                           
، 12 جملة األحباث االقتصادية واإلدارية العدد، 2010_2001في الجزائر في الفترة  االقتصادي المطبقةلسياسة اإلنعاش  ةتقييميدراسة نبيل بوفلي ،  1

 .248-244 ص ، ص2012الشلف، ديسمربجامعة 
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 على مؤئرات اجلدول أعاله ميكننا الفصل بني ثالث مراحل كما يلي: من خالل االطالع
 4.1-: إن أها ما مييز هذه الفرتة تسجيل النات  احمللي اإلمجايل معدالت منو سلبية بلغ متوسطها1994_1993:الفترة األولى

غا اإلصالحات اجلزئية اليت طبقت خالل ر  1986وهو ما يعين استمرار تأثر االقتصاد الوطين باألزمة اليت ئهدها إبتداءا من سنة 
 .1992_1988الفرتة 

دوالر أمريكي للفرد سنة  1856كما أن نصيب الفرد من النات  احمللي اإلمجايل ما فتئ ين فض من سنة ألخرى إذ انتقل من 
 .%16,91، بنسبة اخنفاض قدرها 1994دوالر أمريكي للفرد سنة 1542إىل  1993

: حاولت احلكومة خالل هذه الفرتة معاجلة األزمة االقتصادية من خالل تنفيذ برنام  إصالحات 9819_1995: الفترة الثانية
اقتصادية جديد "برنام  التعديل اهليكلي" مبساعدة صندوق النقد الدويل، هدف أساسًا إىل إعادة التوازن لالقتصاد الوطين من 

اع حجا التدخل احلكومي يف النشا  االقتصادي وتشجيل القط خالل حتقيق معدالت منو موجبة ومرتفعة بالتوازي مل تقليص
 اخلاص على املسامهة الفعالة يف رفل معدالت النمو االقتصادي.

السنة اليت حقق فيها أعلى  1998وتعد سنة  ،%3.3إن أها ما ميز هذه الفرتة تسجيل معدالت منو إجيابية وصل متوسطها إىل
إال أن نصيب الفرد من النات  احمللي سجل خالل نف  السنة اخنفاض حيث  5%1,، إذ وصل إىل 1986معدل له منذ سنة 

، وهو ما يدل على أن معدالت 1997دوالر أمريكي للفرد سنة  1658دوالر أمريكي للفرد بعد ما كان قد بلغ 1633قدر ب 
 النمو احملققة مل تكن كافية لزيادة الدخل الفردي.

ميز هذه الفرتة أن معدالت النمو االقتصادي احملققة عرفت تراجعا إذا ما قورنت بالفرتة  أها ما :2000_1999: الفترة الثالثة
عن متوسط النمو خالل هذه الفرتة وذلك  %0.8وهو ما مثل اخنفاضا  %2.8السابقة إذ قدر متوسط منو النات  احمللي اإلمجايل 

دوالر  28.5وقات، إذ وصل متوسط سعر برميل النفط اجلزائري إىل رغا حتسن املؤئرات االقتصادية الكلية نتيجة ارتفاع أسعار احملر 
، ولتوضي  أسباب ضعف معدالت النمو االقتصادي خالل 1991وهو أعلى سعر بل ه منذ سنة  2000أمريكي خالل سنة 

 نف  الفرتة لدينا اجلدول التايل الذي يبني التوزيل القطاعي للنات  احمللي اخلام خالل نف  الفرتة. 
 (%الوحدة )                             2000 – 1999: التوزيع القطاعي لمعدل لنمو الناتج خالل الفترة:29ل جدو 

 معدل النمو متوسط 2000 1999 
 احملروقات
 فالحة
 صناعة

6,2 
2,7 
6,03- 

4,9 
5,0- 

2,89 

5,55 
1,15- 
1,57- 

 3,25 5,1 1,4 األئ ال العمومية
 2,11 2 2,23 اخلدمات

 2 8, 2,4 3,2 النمو اإلمجايل معدل
 اجلزائر() لإلحصائيات: الديوان الوطين المصدر

كمتوسط خالل نف  الفرتة ويعزي   %5يبني لنا اجلدول أعاله أن قطاع احملروقات يعد القطاع الوحيد الذي حقق نسبة منو فاقت 
لعمومية واخلدمات حىت وإن سجال معدات منو موجبة ذلك إىل ارتفاع أسعار احملروقات خالل هذه الفرتة كما أن قطاعي األئ ال ا
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إال أن ذلك مل يكن كايف لدعا النمو االقتصادي، أما قطاعي الفالحة والصناعة  %2,11و % 3,25بلغ متوسطها على التوايل 
 على التوايل ويعود ذلك إىل: %1.57و %1.15فقد سجال نسب منو متوسطة سالبة قدرتا با 

 فالحي بالعوامل املناخية السائدة خالل تلك الفرتة.ارتبا  أداء القطاع ال -
األزمة اهليكلية واملالية اليت يعاين منها القطاع الصناعي العمومي وهو ما أثر سلبا على معدل است دام الطاقات اإلنتاجية يف هذا  -

 القطاع الذي ما فتئ ين فض من سنة ألخرى كما هو مبني يف اجلدول املوايل:
 .1999 – 1995دل استخدام الطاقات اإلنتاجية تطور مع :03جدول 

 1999 1998 1997 1996 1995 السنوات
 43.5 44.4 38.5 41 46.3 الصناعات الورئية

 43.6 44.6 38.8 41.4 46.6 اجملموع خارج قطاع احملروقات

 47.4 47.7 42.2 43.8 48.4 اجملموع العام
، 2001ائر، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية، جامعة اجلز  ،''حالة الجزائروالتشغيل '' رها على البطالة اإلصالحات االقتصادية وأثا: أمحني ئفري، المصدر

 .200ص
ضعف معدالت النمو االقتصادية املسجلة املصحوبة باخنفاض معدل است دام املوارد والطاقات املتاحة  إنمما سبق ميكن القول 

كومة بضرورة تطبيق برنام  لدعا النمو االقتصادي من خالل رفل نسبة اإلنفاق احلكومي املوجه للجهاز اإلنتاجي أدى إىل اقتناع احل
 لالستثمار ب ية رفل الطلب الداخلي من مث رفل طاقة التش يل املتاحة جهاز اإلنتاجي واليت تؤدي إىل رفل معدل النمو االقتصادي.

برنام  إصالح اقتصادي على توافر جمموعة من الشرو  األساسية يقف مدى جناح أي : ظروف تطبيق البرامج التنموية.2.1 
نا تتبل تطور وعلى هذا األساس ارتأي سياسة سواء خالل فرتة إعدادها أو تنفيذها،أمهها طبيعة الظروف االقتصادية املواكبة هلذه ال

 1ط إىل غاية ظهور أول النتائ .أها املؤئرات االقتصادية الكلية يف املراحل األوىل لتنفيذ هذه الربام  منذ الت طي
   الوحدة: مليار دوالر أمريكي           2004_1998: تطور أهم المؤشرات االقتصادية الكلية خالل الفترة 13جدول  

 2004 2003    2002 2001  2000 1999   1998 السنوات
 متوسط سعر الربميل من البرتول

 أمريكي اجلزائري دوالر
12.9     17.8 28.5    24.3 25.2      28.9 38.6 

 32.1 24.5        18.7 19.1    21.7 12.3    10.1 الصادرات
 الواردات

 رصيد امليزان التجاري
8.6        9.0 
1.5        3.3 

9.3        9.5 
12.4      9.6 

12.0        13.3 
6.7          11.2 

17.9 
14.2 

 رصيد ميزان املدفوعات
 فاحتياطي الصر 

-1.7    -2.4 
6.8        4.4 
7.5        4.6 

7.6        6.2 
11.9     18.0 
12.2     18.1 

3.6            7.5 
23.1        32.9 
19.1        24.3 

9.1 
43.1 
28.8 

                                           
 .157-149جامعة قاصدي مرباح ورقلة ص  ،10/2012، جملة الباحث، العدد سياسة اإلنعاش االقتصادي في الجزائر وأثرها على النموحممد مسعي،  1 
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احتياطي الصرف " أئهر 
 واردات"

 الديون اخلارجية
 نسبة الدين اخلارجي من النات 

(%) 
 (%معدل التض ا )

30.6    28.3 
63.9    58.0 
5.7        2.6 

25.2      
22.5 

46.4     41.1 
0.3       4.2 

22.6        32.2 
40.5        34.9 
1.4           2.6 

21.4 
26 
3.6 

 72.6 77.4      79.9 77.2    75.5 66.5    58.7 سعر الصرف
 2004_1998ت المالية والنقدية للجزائر للسنوات التقارير السنوية للمؤشرا: البنك املركزي اجلزائري، المصدر

من خالل اجلدول أعاله نالحظ حتسن ملحوظ مشل معظا املؤئرات االقتصادية اخلارجية نتيجة ارتفاع أسعار احملروقات، إذ سجل 
النسيب الذي مث واصل ارتفاعه رغا االخنفاض  2000 – 1998بني سنيت  %120متوسط برميل البرتول اجلزائري ارتفاعا بنسبة 

دوالر أمريكي للربميل خالل سنة  38.62ليصل إىل متوسط سعر قدره  2002 – 2001ئهدته أسعار النفط خالل سنيت 
 .2000عن السعر املسجل خالل سنة  %34ما مثل ارتفاع بنسبة  2004

ان التجاري فائضاً د سجل رصيد امليز إن حتسن أسعار احملروقات قد أثر بشكل إجيايب على تطور باقي املؤئرات الكلية اخلارجية فق
مليار دوالر أمريكي خالل سنة 14.21إىل  1998مليار دوالر أمريكي سنة  1.5معترباً ومتزايداً من سنة ألخرى إذ انتقل من 

ل كحيث يعود ذلك أساسا إىل الزيادة املعتربة يف حصيلة الصادرات اليت تتش %33.84: تقدر باوهو ما ميثل نسبة زيادة  2004
مليار دوالر أمريكي سنة  32.1إىل  1998مليار دوالر أمريكي سنة  10.1يف معظمها من صادرات احملروقات إذ انتقلت من 

2004. 
مليار دوالر أمريكي إىل  8.6إن الزيادة يف حصيلة الصادرات استطاعت أن ت طي االرتفاع الكبري يف الواردات اليت ارتفعت من

، نتيجة ارتفاع الطلب الكلي من جهة وارتفاع سعر صرف األورو من جهة أخرى باعتبار 2004نةمليار دوالر أمريكي س17.95
 أن معظا واردات اجلزائر مصدرها دول االحتاد األورويب.

 1.7قدر با:  1999و 1998إن هذه التطورات مشلت أيضا رصيد ميزان املدفوعات، إذا انتقل هذا الرصيد من حالة عجز سنيت 
مليار دوالر أمريكي ، مث  7.6بقيمة  2000مليار دوالر أمريكي على التوايل إىل حالة فائض  ابتداء من سنة  2.4ومليار دوالر 

مليار  9.1حيث سجل رصيد ميزان املدفوعات فائض قدره  2004استمرت حالة الفائض إىل أن وصلت إىل أعظا قيمة سنة 
مليار دوالر أمريكي، أي ما يعاد أكثر  43.1  2004رف الذي بلغ سنة دوالر أمريكي، وهو ما أثر باإلجياب على احتياطي الص

األمر  %533.8 2004 – 1998ئهر من الواردات، وبل ت نسبة الزيادة اليت سجلها احتياطي الصرف خالل الفرتة  28من  
ة ألخرى خلارجية ما فتئ ين فض من سنالذي عزز املالءة املالية ودعا املركز املايل للجزائر جتاه اخلارج ، كما أن حجا املديونية ا

نتيجة للسياسات املنتهجة يف هذا اجملال سواء من خال السداد املنتظا ألقسا  الديون اخلارجية املستحقة على اجلزائر أو من خالل 
خلارجية اليت اخنفض ، وهو ما انعك  إجيابا على حجا املديونية ا2004إتباع سياسة الدفل املسبق للديون اخلارجية إبتداءاً من سنة 

 .2004مليار دوالر أمريكي سنة 21.4إىل  1998مليار دوالر أمريكي سنة  30.6حجمها من 
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و هو معدل من فض إذا ما قورن باملعدل  %2.42بلغ  2004 – 2000إن متوسط معدل التض ا املسجل خالل الفرتة
معدل التض ا رغا الفائض املايل الذي ئهدته البالد ( مما يؤكد حتكا السلطات النقدية يف %5.0) 1998املسجل خالل سنة 

إىل  1999مليار دج سنة  961.7نتيجة حتسن أسعار احملروقات ورغا زيادة النفقات العامة بنسبة معتربة  واليت ارتفعت من 
يف تدعيا  0200، كما ساها االستقرار النسيب لسعر صرف الدينار اجلزائري إبتداءاً من سنة  2003مليار دج سنة 1752.5

دج مقابل  79.9دج  و 72.6النتائ  احملصل عليها على مستوى املؤئرات الكلية اخلارجية حيث تراوح سعر الصرف ما بني 
 . 2004 – 2000الدوالر األمريكي الواحد خالل الفرتة 

دة االقتصاد الوطين باستعا مما سبق يتض  لنا جليا أن تنفيذ سياسة اإلنعا  االقتصادي مت وسط ظروف اقتصادية مالئمة متيزت
 للتوازنات االقتصادية الكلية املتمثلة أساسا يف:

، 2000حتقيق فوائض مالية معتربة مشلت رصيد ميزان املدفوعات نتيجة االرتفاع املعترب ألسعار احملروقات إبتداءًا من سنة  -
 جنيب.مل ارتفاع قياسي يف احتياطات اصرف األباإلضافة إىل تسجيل اخنفاض حمسوس يف حجا املديونية العمومية اخلارجية، 

اخنفاض معدالت التض ا بالتزامن مل تسجيل استقرار نسيب لسعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي خال الفرتة  -
2000-2004. 

 : مضمون البرامج التنموية.3.1
االقتصادي  االنتعا  بتحقيق وعدت اليت اهليكلية الحاتاإلص برام  انتهاء من سنتني بعد :محتوى البرامج التنموية.1.3.1
 واملسامهة املنجزة، اإلصالحات تكلفة ختفيف وإىل ،1التأخر تدارك على تعمل الربنام  تنموية، هذه برام  وضل على اجلزائر عملت

 2 الكلية. التوازنات مستوى على احملققة النتائ  واستدامة جديد لالقتصاد دفل إعطاء يف
حبيث بل ت  2001أقر هذا امل طط يف أفريل من سنة  :PSRE(2001– 2004(نامج دعم اإلنعاش االقتصادي بر أ. 

مليار دوالر، واعترب آنذاك برناجما قياسيا وذلك بالنظر إىل احتياطي الصرف املرتاكا آنذاك  7مليار دج أي ما يعادل  525قيمته 
خلق  ،د من الفقر وحتسني مستوى املعيشةاحل :يهدف بشكل رئيسي إىلوكان  دوالر،مليار  11,9قبل إقراره والذي قدر ب 

 دعا التوازن اجلهوي وإعادة تنشيط الفضاءات الريفية.، وكذا مناصب عمل واحلد من البطالة
 املالية مل طط دعا اإلنعا  االقتصادي باألساس على أربعة أوجه رئيسية هي كالتايل: وترتكز امل صصات

o  مليار دج 210.5 بقيمة قاعديةوهياكل أئ ال كربى 
o  مليار دج 204.2 ةقيمب وبشريةتنمية حملية 
o  مليار دج 65.4 ةقيمبالبحري والصيد دعا قطاع الفالحة 
o  مليار دج 45.0 بقيمةاإلصالحات دعا 

 :املوايلاجلدول وذلك وفق ما توضحه معطيات 

                                           
 ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل ئهادة املاجستري يفئردور الجيل الثاني من اإلصالحات االقتصادية في تحقيق التنمية دراسة حالة الجزازوين أميان،  1

  95،98 ص، 2011_2010العلوم االقتصادية، جامعة منتوري قسنطينة،
، 07يا، العدد إفريق، جملة اقتصاديات مشال والمغرب الجزائر، تونسفي شمال إفريقيا دراسة مقارنة بين  والنمو االقتصادياإلصالحات حاكمي بوحفص،  2

  .14-13ص 
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 : مليار دج(: التوزيع القطاعي لبرنامج دعم اإلنعاش االقتصادي )الوحدة23جدول 
 السنوات
 القطاع

 المجموع بالنسب المجموع بالمبالغ 2004 2003 2002 2001

وهياكل  أئ ال كربى
 قاعدية

100,7 70,2 37,6 ,0 2 210,5 40,1% 

 38 %8, 204,2 6,5 53,1 72 8, 71,8 وبشريةتنمية حملية 
الفالحة  دعا قطاع

 والصيد البحري
 دعا اإلصالحات

10,6 
 

30,4 

,3 20 
 
5,001 

22,5 
 
_ 

12,0 
 
_ 

65,4 
 

45,0 

12,4% 
 

8,6% 

 %100 525,0 20,5 113,9 185,9 205,4 اجملموع
 .87ص ،2001تقرير حول الوضعية االقتصادية واالجتماعية للجزائر خالل السداسي الثاني من سنة : اجملل  الوطين االقتصادي واالجتماعي، المصدر

الكربى واهلياكل القاعدية قد خص بأكرب نسبة من إمجايل املبالغ امل صص لربنام  حيث إن اجلدول أعاله يبني أن قطاع األئ ال 
من إمجايل املبلغ امل صص  %4.1مليار دينار جزائري على مدى أربل سنوات أي ما يعادل 10.5استفاد بربنام  خاص يقدر با: 

صادية يف هذا القطاع نتيجة لتأثريات كل من األزمة االقتلربنام  ، يدال ذلك على عزم احلكومة على تدارك العجز والتأخر احلاصل 
واإلصالحات االقتصادية اليت طبقت يف فرتة التسعينيات من القرن العشرين واليت أجربت  1986اليت ئهدهتا البالد منذ سنة 

عا هذا القطاع العمة، كما أن د احلكومة على تقليص حجا اإلنفاق احلكومي املوجه لالستثمار ب ية استعادة التوازن املايل للموازنة
سيساها يف إنعا  املؤسسات اإلنتاجية الوطنية العامة واخلاصة من خالل توسيل جمال نشاطها مما يؤدي إىل توفري مناصب عمل 

ر، اجديدة وبالتايل تقليص نسبة البطالة، كما سيساها االستثمار يف جمال اهلياكل القاعدية يف توفري الظروف املالئمة لالستثم
 وبالتايل رفل معدالت االستثمار احمللي واألجنيب.

يعد ذلك مؤئر  للربنام ،من إمجايل املبلغ امل صص  %38.8كما بل ت نسبة املبالغ امل صصة لقطاع التنمية احمللية والبشرية 
اإلطار املعيشي للمواطن  نيعلى سعي احلكومة لتحقيق أهداف الربنام  املتمثلة يف حتقيق التوازن اجلهوي بني مناطق الوطن وحتس

خاصة يف املناطق الريفية املعزولة، كما سيؤدي دعا املوارد البشرية إىل رفل معدالت التنمية البشرية وبالتايل ختفيض نسبة الفقر بني 
 أفراد اجملتمل.

من إمجايل املبلغ امل صص  %12.4مليار دينار جزائري ما يعادل نسبة 65.4مبلغ أما قطاع الفالحة والصيد البحري فلا ينل إال 
الربنام  الوطين للتنمية الفالحية وهو  2000للربنام ، يعود ذلك إىل أن هذا القطاع قد استفاد من برنام  خاص إبتداءاً من سنة

 برنام  مستقل عن برنام  دعا اإلنعا  االقتصادي، وبالتايل فإن املبلغ امل صص هلذا القطاع ضمن برنام  اإلنعا  االقتصادي
 يعترب مبثابة دعا للربنام  السابق الذكر.

من إمجايل املبلغ امل صص للربنام  وجه  %8.6أي نسبة  دج،مليار  45فيما خيص املبلغ امل صص لدعا اإلصالحات فيقدر با: 
ت الوطنية العامة االقدرة التنافسية للمؤسس دعا وترقيةأساسا لتمويل اإلجراءات والسياسات املصاحبة هلذا الربنام  اليت هتدف إىل 

 واخلاصة.



                                                      rabhi70@gmail.comمطبوعة مقياس التحوالت االقتصادية في الجزائر والعالم   

 
83 
 

 

بقيمة  2003، 2001أما يف ما خيص التوزيل السنوي لربنام  دعا اإلنعا  االقتصادي فنالحظ تركز أساسًا على سنوات: 
من قيمة املبلغ امل صص للربنام   %21.76، %35،  %39.12مليار دج على التوايل أي نسبة  185.9مليار دج،  205.4

من حجا املبلغ املرصود للربنام ، وهو األمر الذي  %3.9مليار دج أي نسبة  20.5 حتظى إال با:مل 2004يف حني أن سنة 
يدل على عزم احلكومة على تنفيذ معظا العمليات واملشاريل اخلاصة بالربنام  خالل أقصر قرتة زمنية ممكنة ب رض حتسني الظروف 

ات اقتصادية ب األزمة االقتصادية اليت عرفتها البالد، وما تبعها من إصالحاالقتصادية االجتماعية للشعب اجلزائري اليت تدهورت بسب
 خالل فرتة التسعينيات من القرن العشرين واليت كانت هلا انعكاسات سلبية على املستوى املعيشي للسكان.

دى حيث تع متتالية، لقد سجل النمو االقتصادي حتسنا مطردا على مدى أربل سنوات :برنامج اإلنعاش االقتصادي نتائج.1أ.
 الداخلي اخلام للبالد خالل نف  وتضاعف النات بالتزامن مل التحكا يف التض ا.  ،2005و 2004خالل سنيت  % 5نسبة 
مليار دينار، يف حني ئهدت املداخيل واستهالك العائالت زيادة  6000مليار دينار إىل حوايل  3000إذ انتقل من قرابة  الفرتة،
 .معتربة

  اجملاالت.يف جماالت الصحة واملياه والتنمية الريفية وئىت املواطنني،قت برنام  اإلنعا  االقتصادي آالف املنجزات خلدمة ولقد راف

لش ل بعد خلق مناصب ا وسياسة تشجيل، وإنعا  االستثماربفضل كل ما مت فتحه من ورئات،  أخريا،البطالة  معدل ولقد ئهد
واخنفض إىل     ها على امتداد عقدين من الزمن تراجعا هاما خالل السنوات الست األخريةالزيادة املطردة اليت ما فتئ يشهد

 .% 30حدود مستويات كبرية بعدما كان يرتاوح يف 
جاء هذا الربنام  يف إطار السعي حنو مواصلة  :2005 – 2009(PCSC)البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي  ب.

، خصوصا مل استمرار حتسن الوضعية املالية الناجتة عن تراكا 2001 ئرع يف تطبيقها بداية سنة سياسة التوسل يف اإلنفاق اليت
 احتياطي الصرف الذي سببته أسعار النفط املرتفعة منذ بداية األلفية الثالثة.

 4203يت بل ت ما يقارب الواعترب هذا الربنام  خطوة غري مسبوقة يف التاريخ االقتصادي اجلزائري وذلك من حيث قيمته املرتفعة، و 
 وقد كان يهدف باألساس إىل: دوالر،مليار  55مليار دج أي ما يعادل 

 ،واألمين؛التعليمي  حتسني املستوى املعيشي لألفراد سواء من خالل حتسني اجلانب الصحي 
   العليا،وتنمية مناطق اجلنوب واهلضاب  اجلهوي،حتسني التوازن  
  نظرا ألمهيتها يف تطوير كال من اجلانبني االقتصادي واالجتماعي؛ حتديث وتوسيل اخلدمات العامة 
  تطوير املوارد البشرية والبىن التحتية باعتبارمها من أها العوامل املسامهة يف دعا عملية النمو االقتصادي؛ 
  يقه انطالقا من قرفل معدالت النمو االقتصادي والذي يعترب اهلدف الرئيسي والنهائي هلذا الربنام  والذي يسعى لتح

 حتقق األهداف الوسيطة السابقة الذكر.
 وقد تركزت امل صصات املالية هلذا الربنام  يف مخسة حماور رئيسية تتمثل فيما يلي:

  مليار دج 1908.5حتسني ظروف معيشة السكان: قيمته 
  مليار دج 1703.5تطوير املنشآت األساسية: قيمته 
  مليار دج 2337.دعا التنمية االقتصادية: قيمته 
  مليار دج 9.203العمومية: تطوير اخلدمة 
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   :مليار دج50تطوير تكنولوجيات االتصال 
وارتكزت امل صصات املالية هلذا الربنام  على حمورين رئيسيني، األول تعلق بتحسني مستوى معيشة السكان من خالل توفري السكن 

ير املنشآت الرياضية والثقافية، أما احملور الثاين فتعلق بتطو  ق الصحية،وجتهيز مدارس ومطاعا مدرسية إضافية، وكذا تأهيل املراف
األساسية والقاعدية متائيا مل ما قد مت الشروع فيه من قبل يف إطار خمطط اإلنعا  االقتصادي، وذلك يف إطار حتديث وتطوير 

 األخرية من التسعينيات، الصعبة اليت عائتها يف العشرية البىن التحتية اليت كانت تشهد فيها اجلزائر تراجعا حادا نظرا للظروف األمنية
 ، واجلدول التايل يوض  ذلك:ا لالستثمار والتنمية االقتصاديةخصوصا وأهنا متثل دعما وحافزا قوي

 ار دجالوحدة: ملي                        : يوضح التوزيع القطاعي للبرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي   33جدول 
 البرنامج المبلغ المخصص للبرنامج %

45.5 1908.5 
555 

399.5 
200 
250 

192.5 
311.5 

 برنامج تحسين ظروف معيشة السكان 1
 السكن 

 التكوين املهينيل و الرتبية، التعليا العا 
 الربام  البلدية للتنمية 

  املناطق اجلنوبيةتنمية مناطق اهلضاب العليا و 
  ل ازاتزويد السكان باملاء، الكهرباء و 

 باقي القطاعات 
40.5 1703.1 

1300 
393 

10.15 

 برنامج تطوير الهياكل القاعدية 2
 قطاع األئ ال العمومية والنقل 

 قطاع املياه 
 قطاع التهيةة العمرانية 

8 337.2 
312 
18 
7.2 

 برنامج دعم التنمية االقتصادية 3
 الفالحة والتنمية الريفية 
 الصناعة وترقية االستثمار 

 املتوسطة و احلرفؤسسات الص رية و السياحة وامل 
4.8 203.9 

99 
88.6 
16.3 

 برنامج تطوير الخدمة العمومية: 4
  الداخليةالعدالة و 

  التجارة وباقي اإلدارة العموميةاملالية و 
  التكنولوجيات احلديثة لالتصالالربيد و 

برنامج تطوير التكنولوجيات الحديثة لإلعالم  5 50 1.2
 واالتصال

psre.dz/www.cg.gov :source  
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 يبني اجلدول أعاله أن القطاعات املستفيدة من الربنام  التكميلي تتمثل يف:
من إمجايل  %45.5ما ميثل نسبة  جزائري،مليار دينار 1908.5قطاع التنمية احمللية والبشرية: استفاد من برنام  خاص يصل  -

 الربنام  التكميلي.
من إمجايل  %40.5أي  جزائري،مليار دينار  1703.1قاعدية: يقدر املبلغ امل صص له قطاع األئ ال العمومية واهلياكل ال -

 الربنام .
 من إمجايل الربنام . %8مليار دينار جزائري وهو ما ميثل  337.2قطاعات الصناعة، الفالحة والصيد البحري: استفادت من  -
 ح أها اهليةات احلكومية على غرار: الداخلية، العدالة، املالية:القطاع اإلداري احلكومي: استفاد من برنام  خاص لتطوير وإصال -

 من الربنام  التكميلي. %4.8مليار دينار جزائري ما يعادل نسبة  203.9تصل قيمته 
 من الربنام  التكميلي. %12مليار دج ما يعادل نسبة  50قطاع التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال: استفاد من  -

  :النموائج برنامج دعم بعض نت.1ب.
 2007سنة  6.3إىل  2005سنة  4.7ساها هذا الربنام  يف ارتفاع معدالت النمو خارج قطاع احملروقات من  :النموعلى  -

تذبذبا، مولكن بسبب معدالت النمو السلبية يف قطاع احملروقات جاء معدل النمو االقتصادي ككل ، 2010سنة  10.5مث إىل 
 .2.1ما قدر ب  2010مث سنة  3.0ما قدر ب  2007مث سنة  15. 2005 سجل سنة اذ
ساها الربنام  يف اخنفاض معدالت البطالة نتيجة التأثري االجيايب له يف عودة االنتعا  االقتصادي خاصة يف  :البطالةعلى  -

مث إىل  2007سنة  8.11إىل  2005سنة  15.3، إذ اخنفض معدل البطالة من والبناء واألئ ال العموميةقطاعي اخلدمات 
 .2008سنة  11.3

األثر السليب هلذا الربنام  متثل باخلصوص يف ارتفاع قيمة الواردات بشكل كبري نظرا لضعف اجلهاز اإلنتاجي  نإ :الوارداتعلى  -
دوالر سنة  مليار 26.3إىل  2005مليار دوالر سنة  19.8ارتفعت قيمتها من  املتزايد، اذاحمللي وعدم قدرته على تلبية الطلب 

 .2008مليار دوالر سنة  37.9مث إىل  2007
 العمومية االستثمارات برنام  يستلزم: PCCE: 2010 – 2014)(البرنامج الخماسي )توطيد النمو االقتصادي(  ج.

 يشمل وهو دوالر مليار  286يعادل ما أو دج مليار 21.214النفقات من 2014و  2010بني ما املمتدة للفرتة وضل الذي
 :مها اثنني ئقني

 مليار  9.700مببلغ واملياه والطرق احلديدية السكة قطاعات يف اخلصوص على اجنازها اجلاري الكربى املشاريل استكمال 
 .دوالر مليار  130يعادل ما دج
 دوالر مليار  156حوايل يعادل ماأي  دج مليار 11.534 غمببل جديدة مشاريل إطالق 

باملائة  40كبرية لتأهيل املوارد البشرية حيث كانت حصة تنمية املوارد البشرية من هذا ال الف و قد وضل هذا الربنام  بنسبة  
التوجه حنو اقتصاد املعرفة من خالل البحث العلمي ، التعليا العايل ، استعمال وسيلة اإلعالم اآليل داخل املنظومة الوطنية ، دعا و 

 الستقبال ة ، إنشاء مناطق صناعية ، مواصلة تطوير البين التحتية فك العزلة و التحضريالتنمية الريفية ، املؤسسات الص رية و املتوسط
املستثمرين ، حتديث أجهزة الدولة امل تلفة جيش ، ئرطة، محاية مدنية ، مدارس و معاهد وطنية ، عدالة ، اجلهاز الضرييب و 

 اجلمارك ، البحث العلمي و تكنولوجيا اإلعالم و االتصال .
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  هي:فإن أها احملاور الرئيسية اليت تضمنها الربنام  وعليه 
وتدعيا صالح إ األجنبية(االستثمارات  بوابة)املايل ترقية القطاع  احمللية،إصالحات هامة يف عمل اجلماعات  اإلدارة، إدخالعصرنة 

قضي على ست   ماليني منصب ثالثة)الش ل  اجملانية(،حياد عن اخلدمة  ال)الصحي  القطاع التنمية(،)عصب التكوين  قطاع
 (.الفالحة )حنو حتقيق االكتفاء ال ذائي (،استتباب األمن )اهلدف األمسى البطالة(،

-2010ربنام  اخلماسي يف ال واالقتصادية املدرجةفقد مت ختصيص ميزانيات معتربة لكافة املشاريل االجتماعية ويف نف  السياق  
  ملعيشية للجزائريني.ا املوجهة لتحسني الظروف وخاصة تلك 2014

سني ظروف املعيشة بتح ويتعلق األمر". االجتماعي اجلانباخلماسي الثالث الذي بادر به السيد بوتفليقة على " ويركز الربنام 
 مولدة شاريلمبيف جمال التنمية االجتماعية مل تدعيا القاعدة االقتصادية الوطنية  اجلهوية الفوارق والقضاء علىاليومية للمواطن 
                    بالنسبة للمؤسسات. وقيا مضافةملناصب الش ل 

 الوحدة: مليار دج                                      2014 – 2010: التوزيع القطاعي للبرنامج الخماسي 34جدول 
 البرنامج المبلغ المخصص للبرنامج %

45.42 9903 
3700 
1898 
619 
1800 
1006 

 روف معيشة السكانبرنامج تحسين ظ 1
 السكن 

 ،التكوين املهينالتعليا العايل و  الرتبية 
 الصحة 

 حتسني وسائل وخدمات اإلدارات العمومية 
 باقي القطاعات 

33.52 8400 
5900 
2000 
500 

 برنامج تطوير الهياكل القاعدية 2
 قطاع األئ ال العمومية والنقل 

 قطاع املياه 
 قطاع التهيةة العمرانية 

16.05 3500 
0010 

2000 
500 

 برنامج دعم التنمية االقتصادية 3
 الفالحة والتنمية الريفية 
 دعا القطاع الصناعي العمومي 

  التش يلدعا املؤسسات الص رية واملتوسطة و 
Source : www.cg.gov.dz/psre 

 أن القطاعات املستفيدة من الربنام  اخلماسي تتمثل يف: 34يبني اجلدول رقا 
من إمجايل  %45.5مليار دينار جزائري، ما ميثل نسبة  9903ية والبشرية: استفاد من برنام  خاص يصل قطاع التنمية احملل -

 الربنام  التكميلي.
 من إمجايل الربنام . %38.52مليار دج، أي  8400قطاع األئ ال العمومية واهلياكل القاعدية: يقدر املبلغ امل صص له  -
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من إمجايل  %16.05مليار دج، ما ميثل نسبة  3500من بحري والتش يل: استفادت الصيد ال الفالحة، الصناعة،قطاعات  -
 الربنام .

التوزيل القطاعي للربنام  السابقة الذكر يعك  رغبة احلكومة يف استهداف أها القطاعات اليت تؤثر بصورة  إنعموما ميكن القول 
 مبائرة يف معدالت النمو االقتصادي ومستويات التش يل.

 وفقا ملا جاء به مضمون هذه الربام  فإنه ميكن إجياز أها أوض  أهدافها فيما يلي:: اف البرامج التنمويةأهد.4.1
o .تنشيط الطلب الكلي 
o  دعا النشاطات املنتجة للقيمة املضافة ومناصب الش ل عن طريق رفل مستوى االست الل يف القطاع الفالحي ويف

 طة.املؤسسات املنتجة احمللية الص رية واملتوس
o  يما خيص فهتيةة وإجناز هياكل قاعدية تسم  بإعادة بعث النشاطات االقتصادية وت طية االحتياجات الضرورية للسكان

 تنمية املوارد البشرية.
o  اهلدف الرئيسي لسياسة اإلنعا  االقتصادي يتمثل يف رفل معدل النمو االقتصادي وختفيض  إنمما سبق ميكن القول

 معدالت البطالة.
o البلديات والواليات( مما يسم  باحلفاظ على حركية التنمية، ودعا االمن واحلماية املدنية. ماعات احملليةدعا اجل( 
o .حتسني مستوى التكفل الطيب النوعي للسكان واعطاء دفعة قوية للقطاع الصحي 
o .االستمرار يف توسيل قاعدة السكن واعادة االعتبار للنسي  العمراين 
o ة للبحث العلمي والتكنولوجيات احلديثة ورفعها اىل مستوى املقايي  الدولية.ترقية املنظومة الوطني 

 إن الرتاجل الرهيب واهلبو  املستمر ألسعار النفط يف: مؤشرات االداء االقتصادي في النموذج التنموي الجديد للجزائر.2
دوالر للربميل  112اجل سعر النفط اجلزائري من حيث تر  2014االسواق العاملية مل يعد حمتمال بل أصب  حقيقة منذ بداية سبتمرب 

، مما أبدى نوعا من التساؤل على قدرة السلطات العمومية 2015دوالر للربميل يف االسبوع األول من جانفي  50إىل اقل من 
ما سينجا و  على مواصلة ضخ األموال يف االقتصاد من أجل خلق نسبة منو متواصلة يف خضا االخنفاض املستمر ألسعار البرتول،

عنه من ركود يف القطاعات االخرى باعتبارها املسامهة يف متويل اخلطط التنموية وما تسها به من خلق مناصب العمل ورفل مستويات 
 النمو والتنمية.

 يف ظل التحديات اليت تواجهها الدولة اصرت هذه االخرية على حشد كافة: 2015البرامج التنموية المعتمدة ما بعد سنة .1.2
(، غري ان هذا الربنام  مل 2019-2014الوسائل الضرورية من اجل جتسيد االهداف املقررة يف الربنام  اخلماسي اجلديد للفرتة )

( هتدف من خالله اىل تدارك االخنفاض يف اسعار النفط من خالل 2030-2016يتا، لتقوم احلكومة بوضل برنام  جديد للفرتة)
 تنويل القطاعات املنتجة.

( حنو 2019-2015رصدت الدولة للم طط اخلماسي للفرتة): (2019-2015برنامج الخماسي خالل الفترة )الأ. 
مليار دوالر سنويا، وذلك من اجل حتقيق نسبة مةوية سنوية  52.4مليار دوالر اي  262أي ما يقارب  1مليار دج 21000

يشة املواطنني، ويف هذا االطار ستواصل احلكومة اجلهود ، قصد احلد من البطالة وحتسني ظروف مع%07للنمو االقتصادي قدرها 
                                           

http//www.andi.dz/index.php/fr/[resse/                                                     1الوكالة الوطنية لدعا االستثمار 
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اليت ئرع فيها يف جمال تطوير املنشآت االجتماعية واالقتصادية، وذلك مل السهر على دميومة امل ططات السابقة للتنمية وعلى 
دون منظومة مصرفية  يتحققضمان التحكا يف صيانة وتسيري املنشآت املستلمة، اما فيما خيص التنويل االقتصادي فال ميكن لن 

ومالية عصرية وفعالة قادرة على تصريف املوارد يف السوق ووضعها يف خدمة االقتصاد الوطين ودون حتسني منخ االعمال، وهكذا 
 1فان احلكومة ستت ذ كافة التدابري املناسبة الكفيلة بالعمل على جتسيد الربام  اليت متت مبائرهتا من اجل تعزيز وحتديث وحتسني

 معدل الت طية اجل رافية للقطاع املايل عموما، وئبكات املنظومة املصرفية واملالية خصوصا.
( قد بين على مؤئرات اقتصادية مرتبطة اساسا باإليرادات النفطية للفرتة القصرية، 2019-2015ان هذا الربنام  االتفاقي للفرتة) 

 الهلا يف حلكومة مل الوفرة املالية املتزامنة مل فرتة تنفيذ الربنام  ومدى استاما فيما خيص االقتصاد الوطين ككل حدد وفقا لتعاطي ا
 .2015بناء اقتصاد متنوع إال ان هذا الربنام  مل يشرع يف تنفيذه بسبب االزمة النفطية اليت واجهتها اجلزائر مل بداية سنة 

د اجلزائري يتميز بقدراته التنفسية املرتبطة حبجا ان االقتصا: (2030-2016النموذج االقتصادي الجديد للنمو للفترة ) ب.
 ةموارده االقتصادية وثرواته الطاقوية، ولكن التطورات االقتصادية املتسارعة جتعلها ظرفية ومرحلية ألن العامل يتجه بثروة صناعية ثالث

ست دامات للربام  االستثمارية لتنمية االتقوم على استدامة املوارد وتطوير الطاقات املتجددة، االمر الذي يتطلب مراجعة جوهرية 
منوذج جديد للنمو االقتصادي،  2016االولية للطاقات غري املتجددة وااللتفات اىل التنويل االقتصادي هبذا اعتمدت اجلزائر يف عام 

نظر يف اخليارات هتدف فيه إلعادة ال 2016جويلية  26فقد استعرضت ذلك يف الوثيقة املرجعية اليت وافق عليها الوزراء يف 
االقتصادية واالجتماعية، واثراء الربام  وامل ططات املسطرة بشكل جناعة املنظومة االقتصادية، بعيدا عن االختالالت والنقائص، 
ومن امللفات اليت تأكد طرحها تبين منوذج اقتصادي جديد ينهي التبعية النفطية، يضاف البها القيام بتشري  دقيق ونظرة معمقة على 

ري ومدى تطبيق التوصيات وجتسيد امللفات املتفق عليها خاصة امللف الوطين االقتصادي واالجتماعي للنمو، الذي يعول عليه يف س
امتصاص البريوقراطية وتسريل وترية منو اداء االلة االنتاجية، اليت تواجه حتمية االخنرا  السريل والفعال يف خلق الثروة واملسامهة 

اع القيمة املضافة، وتعزيز املداخيل الوطنية خارج قطاع احملروقات، ومن  تسهيالت جديدة لالستثمار، وحتفيز القطاحلقيقية يف تدفق 
اخلاص على االستثمار خارج قطاع احملروقات، وبالتايل فهذا النموذج يستند جزئيا على رؤية متجددة للسياسة املالية مل 

 2030.2تحول االقتصادي يف افاق سنة ( وكذلك من منظور التنوع وال2019-2016مسار)
من اجل بلوغ رؤية طويلة االجل، فان اجلزائر تؤكد طموحها ان تصب  قوة  :مراحل النموذج االقتصادي الجديد للنمو.1ب.

 3نائةة نتيجة هلذا التحول اهليكلي خالل العقد املقبل، هلذا قد مت حتديد ثالث مراحل النمو:
(: خصصتها احلكومة ملا أمسته باإلقالع لسياستها اجلديدة حيث سوف يتا وضل 2019-2016ة )املرحلة االوىل خالل الفرت  -

 عالمة على حدوث ت يري يف حصة مسامهة القطاعات امل تلفة يف القيمة املضافة للوصول اىل املستوى املستهدف.
لسلطات العمومية بتصحي  اخليارات حيث (: وهي مرحلة انتقالية تقوم خالهلا ا2025-2020املرحلة الثانية خالل الفرتة) -

 تسم  هذه املرحلة على التحقق من االمكانات املتاحة بتطوير االقتصاد.

                                           
 1 بوابة الوزير االول، مخطط عمل الحكومة من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، ماي 2014 

http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/plans actions/planaction2014ar.pdf. 
2 Ministère de finance, LE NOUVEAU MODELE DE CROISSANCE (synthèse), Juillet2016, P P 01-03. 

 http://www.mf.gov.dz/article pdf/upl-bel15d6d0e0ffa387bfb08d8f5d698ab.pdf. 
3 Ministère de finance, LE NOUVEAU MODELE DE CROISSANCE (synthèse), ibid., p4. 
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، لكي يستطيل 2030(: هتدف اىل االستقرار والثبات وتوحيد الرؤى اىل غاية 2030-2026املرحلة الثالثة خالل الفرتة) -
وطين خالهلا ي وتستطيل خمتلف املت ريات بلوغ قيمها التوازنية، ليحقق االقتصاد الاالقتصاد الوطين اللحاق بالركب االقتصادي العامل
 استدراكا ئامال جلميل السياسات املنتهجة سابقا.

من أجل النجاح يف التحول اهليكلي لالقتصاد اجلزائري، قامت احلكومة بوضل العديد  :أهداف النموذج االقتصادي الجديد.2ب.
 :2019ئقني، ففي الشق املوازين، يسلط منوذج النمو اجلديد الضوء على االهداف التالية سنة من االهداف، قسمت اىل 

 .تطوير موارد امليزانية العادية جلعبها قادرة على ت طية النفقات الرئيسية للتسيري 
 .ختفيض كبري للعجز يف امليزانية يف نف  الوقت 
 ة الداخلية.تعبةة موارد اضافية الزمة وضرورية من السوق املالي 

ويف ئقه اخلاص بالتنويل والتحول االقتصادي، حدد النموذج اجلديد مجلة من االهداف الدقيقة يف املرحلة الثانية خالل الفرتة  
(2020-2030:) 
  (2030-2020سنويا خالل الفرتة) %6,5مسار مستدام لنمو النات  االمجايل غري النفطي يبلغ 
 2,3يب الفرد الواحد من الدخل جيب ان يتضاعف بنسبة قيمة النات  احمللي االمجايل لنص% 
  حسب هذا النموذج فان اهداف احلكومة قطاعيا تتمركز حول قطاع الصناعة التحويلية الذي يراد من خالله مضاعفة حصة مسامهة

ات  احمللي االمجايل يف من الن %10اىل  2015من النات  االمجايل املسجلة سنة  %5,3الصناعة التحويلية يف القيمة املضافة من 
 .2030افاق 

  خالل  % 6,5قطاع الفالحة احتل حيزا كبريا من اخلطة احلكومية اجلديدة، حيث يرتقب ان حيقق القطاع الفالحي منوا قدر ب
 ذات الفرتة من خالل حتديث اجملال لتحقيق االمن ال ذائي وحتقيق تنويل الصادرات احملتمل.

 اما خبصوص االستثمار فقد اعطيت %7,4اولويات اهداف احلكومة لبلوغ منو سنوي بلغ  سوق اخلدمات هو االخر وضل من ،
 االولوية لإلنتاجية الشاملة دون التفريق بني القطاعني العام واخلاص.

 1,7-تراجل سنوي لقطاع البناء قدر ب%. 
  لنمو احملروقات بعيدا، من خالل تراجل ايعول النموذج االقتصادي اجلديد على االنتقال الطاقوي والتحرر من التبعية لقطاع

، واعطاء سعر عادل للطاقة 2030يف افاق  %03اىل  2015سنة %06االستهالكي اىل نصف املعدل السنوي ليتقلص من 
 واست راج فقط الطابق السفلي الذي هو ضروري للتنمية.

  مليات حتصيل وختليصها من العوائق االدارية، وحتسني عنصت وثيقة احلكومة اجلزائرية ايضا على ضرورة مبائرة االصالحات اجلبائية
الضرائب على اختالفها، وجعل امليزانية يف خدمة النمو، مل وضل قاعدة صناعية وانتاجية قوية من خالل حتسني مناخ املؤسسات 

ويل النمو االقتصادي رات لدعا متوترقية املنتوج احمللي وحماربة الفساد والبريوقراطية، ومواصلة ترئيد االنفاق العام وتنويل الصاد
 املتسارع.

  سنويا. %11ب تعتزم احلكومة من خالل النموذج اجلديد الرفل من ايرادات الضرائب العادية خارج احملروقات 
  ام عمن النات  احمللي االمجايل بضمان استقرار االنفاق ال %1,9تصحي  االوضاع املالية للجزائر من خالل تقليص عجز امليزانية اىل

، وما يقلل من 2019مليار دوالر سنة  22,ب مليون دج، مل بلوغ فائض يف ميزان املدفوعات  7000للميزانية يف حدود 
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احتمال تفاقا الدين الداخلي واخلارجي للبالد، ومقابل هذه االهداف تشري ورقة طريق احلكومة اىل العديد من امللفات جيب للقائمني 
 ذها بعني االعتبار.على تسيري ئؤون االقتصاد اخ

من املتوقل ان تظل اسعار النفط من فضة وحماطة بدرجة عالية من عدم : 2016توقعات اداء االقتصاد الجزائري بعد سنة .3
اليقني، وبالتايل فان مواصلة تصحي  اوضاع املالية العامة ستظل مطلبا حيويا وسوف يرتتب على هذا التصحي  املايل بقاء النشا  

متواضعا يف معظا البلدان، كذلك جيب ان تواصل البلدان الرتكيز على تنفيذ خططها للتنويل االقتصادي واالصالحات  غري النفطي
 ب ية تعزيز صالبة االقتصاد، وعلى ضوء ذلك بنيت عدة توقعات حول االقتصاد اجلزائري متثلت يف:1اهليكلية الداعمة 

تعهدت اجلزائر  2017كميات انتاج النفط خالل النصف االول من عام   يف اطار انفاق خفض :توقعات النمو االقتصادي.1.3
من امجايل انتاجها املرجعي )مستوى االنتاج املسجل يف اكتوبر  %4,6الف برميل مبا ميثل  50خبفض كميات االنتاج بواقل 

رت خالل السنوات يدروكربونية اليت تأث(، من املتوقل ان يسها االلتزام بتنفيذ هذا االتفاق يف دعا الصادرات و االيرادات اهل2016
وهو ما اثر بشكل كبري على اوضاع السيولة احمللية وعلى قيمة العملة احمللية ومستويات النشا  2املاضية جراء تراجل االسعار العاملية 

صادي، وذلك من خالل تبين قتاالقتصادي، وتركز احلكومة يف املرحلة احلالية عىب حتفيز مستويات التنويل االقتصادي بدعا النمو اال
عدة اصالحات لتحسني جاذبية مناخ االعمال من خالل تبسيط االجراءات وتعديل القوانني املنظمة لبيةة االعمال واصالحات 
اخرى هادفة اىل زيادة مستويات الكفاءة والتنافسية وجذب االستثمارات االجنبية املبائرة، يف هذا االطار، متكنت بعض القطاعات 

يدروكربونية من حتقيق نشا  ملموس يف اجلزائر من بينها صناعيت السيارات واالدوية، فمن املتوقل ان يناثر النمو جزئيا خالل عام اهل
جبهود االنضبا  املايل وباخلفض املتوقل ملستويات انتاج النفط، اال ان النشا  سوف جيد دعما بفعل النمو بوترية معتدلة  2017

يف ظل  2018ية لكنه يبقى مقيدا بسياسة التقشف، ويف املقابل حتسن اكرب للنشا  االقتصادي خالل عام للقطاعات غري النفط
حتسن االيرادات النفطية وظهور بوادر لإلصالحات اليت تتبناها احلكومة لتحسني بيةة االعمال ودخول عدد من مشروعات ال از 

 العام املقبل. %03العام اجلاري و %2,5تصاد اجلزائري منو حبدود الطبيعي مرحلة االنتاج، وعليه من املتوقل حتقيق االق
ك استمر تأثر مستويات السيولة احمللية برتاجل االسعار العاملية للنفط وهو ما استدعى من بن :التطورات النقدية والمصرفية.2.3

اىل  %04قام البنك خبفض سعر اخلصا من كما   2004اجلزائر العودة اىل تقدمي تسهيالت اعادة التمويل للمرة االوىل منذ عام 
يف ئهر اكتوبر املاضي مبا يعك  االجتاهات التيسريية للسياسة النقدية رغا ظهور الض و  التض مية وضعف قيمة العملة  03%

القتصادي، ا احمللية يف ظل حرص املصرف املركزي على حتفيز االئتمان املوجه للقطاع اخلاص لإلسراع بعملية زيادة مستويات التنويل
استمرار السياسة النقدية التيسريية هبدف حفز االئتمان وتنشيط االداء االقتصادي،  2018و 2017فمن املتوقل خالل عامي 

 وسيساها التعايف النسيب ألسعار النفط خالل الفرتة يف ختفيف الض و  على االحتياطات االجنبية ودعا مستويات السيولة احمللية.
رغا تراجل قيمة االيرادات النفطية يف ظل تراجل االسعار العاملية للنفط، التزال االيرادات النفطية املساها : اليةالتطورات الم.3.3

من امجايل االيرادات، يف ظل عدم االجتاه اىل  %60االكرب يف امجايل االيرادات حيث سامهت يف السنوات اخلم  االخرية بنحو
ل العام املاضي، من املتوقل ان تشهد االعوام املقبلة تركيزا اكرب على خفض مستويات تقييد النفقات العامة بشكل ملموس خال
                                           

قيا افاق االقتصاد االقليمي ملنطقة الشرق االوسط ومشال افري مستجدات ،دراسات استقصائية لألوضاع االقتصادية والمالية العالميةصندوق النقد الدويل،  1
 .02، ص 2017وأف انستان وباكستان، ماي 

 2 صندوق النقد العريب، تقرير افاق االقتصاد العربي، ابو ظيب، أفريل 2017. 
http://www.amf.org.ae/sites/defauts/files/arab%20Econimic%20Outlook%20April2017.pdf 
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-2017االنفاق احلكومي، يف هذا االطار يعد مشروع موازنة العام احلايل بداية هن  مسار مايل جديد تنتهجه احلكومة خالل الفرتة)
 طية لدعا النمو االقتصادي، ومن اها مسات هذا النه  وضل( يتسا برتئيد النفقات والعمل على زيادة املوارد غري النف2019

مليار دج، مل العمل على حتقيق زيادة سنوية يف مستوى االيرادات الضريبية ال  07سقف مبستوى االنفاق احلكومي مبا ال يتعدى 
دج تتضمن ايرادات نفطية مليار  5635حنو  2017، وبلغ تقدير مستوى االيرادات العامة يف قانون املالية لعام %11تقل عن 

مليار دج ومتثل  6883مليار دج، فيما قدرت املصروفات بنحو  3435مليار دج وايرادات غري نفطية بواقل  2200بواقل 
 %28بواقل  2017من هذا املبلغ، فيما سجلت املصروفات الرأمسالية تراجل كبريا يف موازنة عام  %67املصروفات اجلارية حنو 

اىل %17وثه على ضوء االجراءات واالصالحات املالية املتضمنة يف القانون ومن بينها رفل ضريبة القيمة املضافة من وهو ما يتوقل حد
مليار  110بالنسبة للمعدل املن فض ما بسم  بوصول حسيلة الضريبة اىل  %09اىل %07بالنسبة للمعدل العادي ومن  19%

يف حني  %05ة عن بيل العقارات لضريبة على الدخل العام مبعدل ثابت يبلغ دج، ويف جمال العقارات ست ضل االيرادات الناجت
سنوات، عالوة على ذلك يتضمن القانون اصالحات  10سأعفى من هذه الضريبة االرباح املتأتية من بيل مبىن مملوك ملدة تفوق 

يقدر بنحو    لل زينة العمومية بتحقيق وفرفيما يتعلق ببنود دعا منتجات الطاقة املستوردة او املنتجة وهذا االمر الذي سيسم
 2019سنة %01و 2017يف سنة %05مليار دج، وعموما فانه من املتوقل ان بسجل عجز املوازنة العامة تراجل ما دون  10,7

لنظر ايف حال ابقت احلكومة على قيود صارمة على مستوى االنفاق، ومن املتوقل ان يتا متويل هذا العجز بإصدار سندات جديدة ب
واكثر  2018يف سنة  %14,6وبالتايل زيادة نسبة الدين اىل امجايل النات  احمللي اىل 1اىل انه مت استنزاف مدخرات املالية العامة 

 .2019يف سنة  %20من 
 %6,4حوايل  2016بلغ معدل التض ا خالل عام : اتجاهات تطور االسعار المحلية )التضخم( ومعدل التوظيف.4.3

صلة للض و  التض مية اليت ئهدهتا اجملموعات السلعية اخلاصة باملالب ، النقل، الصحة، السكن، االثاث، واملواد جاء ذلك كمح
ال ذائية زد على ذلك الض و  التض مية النائةة عن ختفيض مستويات الدعا بالنسبة ملنتجات الطاقة، حيث بلغ معدل التض ا 

 20192سنة  %4,3و     % 7,9بلغ معدل التض ا حنو  0182وبالنسبة لعام  %7,5وحوايل  2017خالل عام 
مليار  16,5ليبلغ حنو  %10,8بنسبة  2017يتوقل ان يتحسن العجز يف امليزان التجاري خالل عام : القطاع الخارجي.5.3

ت  احمللي االمجايل من النا %11مليار دوالر مثل حوايل  18,5من النات  االمجايل، مقارنة مل عجز قدره  %9,2دوالر مبثل حوايل 
مليار دوالر خالل عام  34لتبلغ حوايل  %13,3يرجل ذلك اىل توقل ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بنحو  2016خالل عام 

 %6,4،و نظرا لالرتفاع املتوقل يف مدفوعات دخل االستثمار من املتوقل ان يرتفل العجز يف ميزان اخلدمات والدخل بنسبة 2017
،فيما يتعلق مبيزان التحويالت، فيتوقل ارتفاع الفائض من صايف التحويالت بنسبة 2017مليار دوالر خالل عام  8,3ليصل الىب 

، ويف ضوء التطورات املذكورة، توقل ان ينكمش العجز يف امليزان اجلاري 2017مليار دوالر خالل عام  03ليبلغ حوايل  3,4%
مقارنة مل عجز قدره  2017من النات  االمجايل خالل عام  %12,2حنو مليار دوالر متثل  21,8ليبلغ حوايل  %6,8بنحو 
، من 2018، اما على صعيد التوقعات لعام 2016من النات  احمللي االمجايل خالل  %13,9مليار دوالر مبثل حوايل  23,4

                                           
 1 البنك الدويل، احداث تطورات الجزائر: 

.ARA.pdf-MEM2017-://pubdocs.worldbank.org/en/10794149237158662/Algeriahttp 

 2 صندوق النقد العريب، تقرير افاق االقتصاد العربي، مر جل سبق ذكره.
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ان يبلغ العجز  ية، حيث يتوقلاملتوقل ان يستمر التحسن يف عجز ميزان املعامالت اجلارية مل تواصل حتسن اسعار النفط العامل
، ومن املرتقب ان ين فض عجز احلساب اجلاري 1من النات  احمللي االمجايل %11,2مليار دوالر ملثل حوايل  20,6اجلاري حنو 

 20192سنة  %10تدرجييا اىل ما دون 
 يل:زائري من خالل اجلدول التااجل مل تلف مؤئرات االداء االقتصادي 2016ميكن است الص التوقعات االقتصادية ملا بعد سنة 

 2019: توقعات مؤشرات االداء االقتصادي الكلي حتى سنة 35جدول   
 2019 2018 2017 2016 2015 توقعات المؤشرات االقتصادية
 1,5 0,6 1,5 3,9 3,8 (%منو امجايل النات  احمللي احلقيقي )

منو امجايل النات  احمللي خارج قطاع احملروقات 
(%) 

5,0 ,92 1,3 0,3 ,9 2 

 3,4 3,5 3,5 3,9 3,3 االستهالك اخلاص
 2,6 2,5 2,0 3,6 0,5 اخلدماتالصادرات من السلل و 
 1,0 1,0 1,6 3,7- 3,3- اخلدماتالواردات من السلل و 

منو امجايل النات  احلقيقي باألسعار الثابتة لعوامل 
 اإلنتاج

4,5 3,8 1,5 0,6 1,5 

 93, 3,8 3,8 3,9 7,6 الزراعة
 3,2 3,1 3,2 4,1 4,1 اخلدمات
 2,8- 5,0- 2,2- 3,2 3,1 الصناعة

 4,0 4,3 4,8 6,4 4,8 (%معدل التض ا )
 / 30,9 34,3 29,5 30,8 االيرادات الكلية )مليار دوالر(
 / 14,7 14,4 10,4 14,3 ايرادات احملروقات )مليار دوالر(
 / 3,53 37,3 43,5 46,6 النفقات الكلية )مليار دوالر(

 تشري اىل-) )مليار دوالر( رصيد املوازنة الكلي
 العجز(

-15,8 -14,0 -3,0 -2,7 / 

 20,4 14,6 12,3 12,6 9,2 امجايل الدين احلكومي )مليار دوالر(
من امجايل النات  %) رصيد احلساب اجلاري

 احمللي(
-16,6 -16,9 -11,9 -9,7 -9,5 

النات   من امجايل%) االستثمار االجنيب املبائر
 احمللي(

-0,4 0,0 1,1 1,3 / 

                                           
 1 صندوق النقد العريب، تقرير افاق االقتصاد العربي، مرجل سبق ذكره.

 2 البنك الدويل، احداث تطورات الجزائر، مرجل سبق ذكره.
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 امجايل االحتياطات )بعدد ئهور الواردات(
 )مليار دوالر(

28,4 22,5 19,5 16,7 / 

 من امجايل النات  احمللي(%) الدين اخلارجي
 )مليار دوالر(

1,8 2,5 2,5 2,7 20,4 

 : من اعداد الباحث باالعتماد على:المصدر  
 .2017جوان  01بتاريخ  17-201صحفي رقم  بيانصندوق النقد الدويل،  -

http://www.imf.org/ar/News/Articles/2017/06/01/pr17201-imf-executive-board-concludes-2017-article-iv-

consultation-with-algeria. 

 :أحداث تطورات الجزائر ،البنك الدويل -
http://pubdocs.worldbank.org/en/107941492371586362/Algeria-MEM2017-ARA.pdf. 

 إن سياسة االنعا  ،وبالتايل هتدف اساسا اىل حتفيز النمو: أثر برامج االنعاش االقتصادي على وتيرة النمو االقتصادي.4
 االقتصادي من خالل رفل االنفاق احلكومي خالل فرتة زمنية حمددة، وبالتايل تعترب سياسة كينزية وآلية  تأثريها على النمو االقتصادي
تتا كما يلي: ان رفل االنفاق احلكومي االستثماري يؤدي اىل زيادة الطلب الكلي الذي يؤدي بدوره اىل زيادة العرض الكلي وبالتايل 
ارتفاع معدل النمو االقتصادي، وع العلا ان حتقق هذه العالقة يتطلب مرونة العرض الكلي وجتاوبه مل الزيادة املسجلة يف الطلب 

 تأثرها اجيابيا هبذه السياسة تتمثل يف قطاع البناء واالئ ال العمومية والقطاع الصناعي 1احملتمل الكلي، والقطاعات
يف  2003سنة » Ivan Martin «من بني الدراسات اليت تطرقت اىل الوضل االقتصادي التنموي جند الدراسة اليت قدمها  

 فرته   فيها ان هذا البلد مل يقدر على حتويل عائدات النفط يفاطار تقييمه للسياسات احلكومية االقتصادية للجزائر، حيث اوض
، وهو ينمو ببطء رغا االرقام االجيابية لعائدات النفط وال از، ومن وجهة نظر 1998الرفاه، الن النات  احمللي اخلام منذ سنة 

قد ارتكزت على ثالثة حماور مهمة:  2000 الدراسة، فالسياسة االقتصادية واالسرتاتيجية التنموية للبلد املعتمدة ابتداء من سنة
حماربة الفساد واالحتيال وفق معايري الشفافية، است دام املوارد العامة لتنفيذ برم  احلكومة اهلادفة لبلوغ االستقرار على مستوى 

تعلق خصوصا العامة تاالقتصاد الكلي وميزان املدفوعات من خالل تراكا احتياطات الصرف من العملة االجنبية وتدابري السياسة 
-2000باإلصالحات املالية واهليكلية، ويتطلب توضي  مدى تأثري برام  االنعا  دراسة لتطور النات  احمللي االمجايل خالل 

 دناه:أوفق اجلدول  2016
 دج الوحدة )مليار                 (2016-2000: تطور حجم الناتج الداخلي الخام ومعدل النمو في الفترة )36جدول 

                                           
  1 بوفلي  نبيل، مرجع سبق ذكره، ص 48.

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات
النات  

الداخلي اخلام 
 )مليار دج(

4123,41 4227,11 4522,77 5252,32 6149,11 7561,98 8501,63 9352,88 11043,70 

 2,4 3,4 1,7 5,9 4,3 7,2 5,6 3,0 3,8 معدل النمو
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 : من اعداد الباحث اعتمادا على:المصدر
- ONS, Les comptes nationaux trimestriels au quatrième trimestre 2016, Avril 2017 

http : //www.ons.dz/IMG/pdf/Cptna4t16.pdf, Date de consultation 13/04/2020 

 2004،2008،2013،2015معدالت النمو خارج قطاع احملروقات من تقارير بنك اجلزائر للسنوات  -
لي االقتصادي  املعرب عنه مبعدل الت ري يف النات  الداخيالحظ من خالل اجلدول اعاله ان هناك حتسن تدرجيي يف معدل النمو 

سنة %3,8ألنه ارتفل من  2003(، فقد بلغ معدل النمو االقتصادي معدال استثنائيا سنة 2009-2000االمجايل خالل الفرتة )
هذا  كن ربط، حيث يندرج هذا املعدل يف حدود توقعات احلكومة عند تقدميها للربنام ، ومي2003سنة  %7,2اىل  2000

( سجلت 2003-2001التحسن يف النمو االقتصادي بارتفاع اسعار احملروقات)البرتول وال از(، حيث تبني البيانات ان الفرتة)
، اال ان هذا املعدل املرتفل للنمو 2003سنة  %8,8معدالت منو اقتصادي متزايدة نتيجة حتسن اداء قطاع احملروقات فقد بلغ 

، وعلد االنتعا  جمددا لكن بشكل متواضل جدا %1,7ليبلغ  2006ال ألنه ئهد تراجل حاد سنة االقتصادي مل يصمد طوي
، ويرجل سبب %1,6مبعدل قدره  2009على التوايل، ليرتاجل جمددا لكن سنة  2008و 2007، سنيت %2,4و %3,4ليبلغ 

 %0,8-جلت معالت منو سالبة وصلت اىل هذا التذبذب يف معدل النمو االقتصادي اىل تقلبات يف اسعار احملروقات، حيث س
كأدىن قيمة هلا خالل هذه الفرتة ، نتيجة اخنفاض الطلب على البرتول وال از يف االسواق العاملية، واخنفاض حصة   2009سنة 

ت النفطية، ومن على االقتصاديا 2007اجلزائر من املبيعات يف االسواق الدولية، باإلضافة اىل تداعيات االزمة املالية العاملية سنة 
( 2009-2001ناحية مسامهة خمتلف القطاعات االقتصادية خارج احملروقات يف حتقيق معدالت منو اقتصادي خالل الفرتة )

لوحظ على العموم حتسن مستمر لكنه متواضل جدا مقارنة باإلمكانيات اليت وفرهتا الدولة واحلاجيات امللحة واملتزايدة للسكان، 
ويفسر هذا باألثر االجيايب للربناجمني وخاصة الربنام  التكميلي لدعا النمو من خالل  % 9,6بنسبة  2009حيث بلغ ذروته سنة 

معدل النمو 
خارج قطاع 
 احملروقات

3,8 6,2 6,5 ,66 5,0 6,0 5,4 7,0 6,7 

معدل النمو 
يف قطاع 
 احملروقات

4,9 -1,6 3,7 8,8 3,3 5,8 -2,5 -0,9 -3,2 

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات
النات  

الداخلي اخلام 
 )مليار دج(

9968,02 11991,60 14588,50 16208,70 16650,20 17242,50 16591,90 170818,36  

  3,5 3,8 3,8 8’2 3,4 2,9 3,6 1,6 لنمومعدل ا
معدل النمو 
خارج قطاع 
 احملروقات

9,6 6,3 6,2 7,2 7,3 5,7 5,0 2,9  

معدل النمو 
يف قطاع 
 احملروقات

-0,8 -2,2 -3,3 -3,4 -6,0 -0,6 -0,4 /  
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املبالغ امل صصة لقطاع االئ ال الكربى واهلياكل القاعدية بشكل رئيسي حبكا ان ذلك ساها بشكل مبائر يف توليد دخول يف 
 خلي.االقتصاد الوطين مسحت بتوليد زيادة يف النات  الدا

( فلا بشهد تطور النمو االقتصادي اي جديد باملقارنة مل فرتة تطبيق 2014-2010الربنام  اخلماسي ) أثراما فيما خبص 
برناجمي دعا االنعا  االقتصادي والربنام  التكميلي، فعلى الرغا من تسجيل حتسن يف مستوى النمو االقتصادي احملقق لكنه 

خالل نف  الفرتة، ما ميكن مالحظته ايضا ان مستوى  %3,8و%2,8النمو تراوح ما بني ضعيف وغري مستدام، فنجد ان معدل 
على التوايل ويبقى هذا االثر مرتبط %3,5،%3,8فقد بلغ  2015،2016النمو االقتصادي بقي على نف  الوترية خالل سنيت 

 مبستوى اداء قطاع احملروقات.
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 اكة األورو جزائريةالشر : المحاضرة الثامنة
بالصي ة اآلتية " نظام جيمل املتعاملني  1987 حيث مل يظهر يف القاموس إال يف سنة حديثا،يعترب مفهوم الشراكة مفهوما 
، أما يف جمال العالقات الدولية فإن أصل استعمال كلمة ئراكة مت ألول مرة من طرف مؤمتر األما 1االقتصاديني واالجتماعيني "

  2( يف هناية الثمانينات.CNUCEDاملتحدة للتجارة والتنمية )
"  B.Ponsonويف هذا اإلطار يقرتح  ،طرف الباحثني دون إعطائها مفهوما دقيقا مت استعمال كلمة ئراكة كثريا من قدفوعليه 

 بني مؤسسات أو منظمات ملدة معينة هتدف إىل تقوية فعالية املتعاملني من أجل حتقيق األهداف أهنا تتمثل يف كل أئكال التعاون ما
االندماج واالقتناء ، لكن ينب ي أن نفرق بني التحالف و االسرتاتيجيفمفهوم الشراكة هبذا الشكل يشمل التحالف  ،اليت مت حتديدها "

أن االندماج واالقتناء هو زوال املؤسسة املعنية مليالد وحدة أو مؤسسة  B.Garrette Et P.Dussageفيعترب  ،والشراكة
تقيا عالقات مشاركة اصة و أما يف التحالف والشراكة تبقى املؤسسة حتافظ على استقالليتها من حيث األهداف واملصاحل اخل ،جديدة

 .لتحقيق بعض األهداف املشرتكة
 أكتوبر حرب لكن قدمي، هو بل فحسب، برئلونة إعالن مل العريب األوريب التعاون يبدأ مل: عربية األورو العالقات تطور.1

 استجابت أوريب، عريب حوار اقامه مبادرة1973/11/6يف الصادر بروكسيل بيان محل وقد له، حامسا منعطفا كانت 1973
 إطار يف تندرج فهي األوربية، امل اربية العالقات بتطور يتعلق وفيما 1973يف اجلزائرب املنعقدة القمة يف عوةالد هلذه العربية الدول

 .واخلدمات السلل حترك إجراءات وحتدد عضو غري دول مل اتفاقات بإجراء تسم  اليت روما معاهدة من 238-277املادتني 
 .دوله استقالل منذ العريب امل رب ودول دول االحتاد بني االتفاقيات هبا مرت مراحل ثالث بني التمييز ميكن اإلطار هذا يف
 ، 1969يف إال آنذاك األوروبية االقتصادية واجملموعة العريب امل رب دول بني التعاون اتفاقيات تظهر مل :(cce)األولى المرحلة* 

 يف تفضيلية عالقات من استفادت فقد للجزائر بالنسبة أما ، 1963منذ مفاوضات فت  طلبا قد وامل رب تون  من كل أن رغا
 مل اليت لتبدأ املفاوضات  1963غاية إىل االمتياز هذا على حافظت وقد فرنسية، مستعمرة باعتبارها 1962غاية إىل 1957

 الثنائية هو املرحلة هذه مييز ، وما1976يف  أخرى مرة مث نشطت اجلانبني بني املفاوضات توقفت  1965ويف اتفاق، أي إىل تصل
 التجان . وعدم

 ثالثة تتضمن كانت اليت حمتوياهتا هو جتان  املرحلة هذه اتفاقيات مييز ما ولعل  1989إىل  1975من متتد :الثانية المرحلة* 
ية، والزراع الصناعية السلل أمام التجارية للحواجز متبادلة ختفيضات تضمن الذي احملور التجاري وأمهها وتقين مايل جتاري، :حماور
 :آليتني خالل من االستثمار تشجيل إىل يهدف مايل باتفاق ملحقة االتفاقية كانت وقد

 .ميسرة قروض ئكل يف أو هبات ئكل يف سواء :المساعدات
 .لالستثمار األوريب البنك يقدمها اليت :القروض

إعادة  إىل هدفت واليت عليها ادفةاملص أجل من األوريب اجملل  إىل وثيقة1989اللجنة سنة  : وجهت PMRالثالثة المرحلة* 
 :ب السياسة هذه املتوسط، وتتميز البحر منطقة يف وتوجيهها اجلديدة األوربية املتوسطية السياسة

                                           
1 Marie Françoise Labouz, Le Partenariat de L’union Europèenne avec Les pays tiers, Conflis et 

Convergences, Bruylant, Bruxelles, 2000, P48. 
2 Bruno Ponson, Nguyen Van chan, Georges Hirsch, Partenariat d’entreprise et Mondialisation, Karthala, 

Paris, 1999, P 14. 
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 والبيةة(. اجلهوي التعاون (السابقة باالتفاقيات مقارنة واسل تعاون- 
 .واألمنية واالقتصادية االجتماعية للجوانب ئامل تعاون- 
 الربملان مصادقة يتطلب املساعدات قرار أصب  حيث اجلديدة، الظروف مل األوريب االحتاد داخل القرار اختاذ آليات تكييف- 

 .األوريب
 :خالل االستقرار، منو  واألمن السلا :وهي مبادئ ثالثة على اجلديدة األوربية السياسة وتقوم

 .والدميقراطية اإلنسان حقوق احرتام- 
 .والثقافات اتاحلضار  بني التفاها ترقية- 
  املتوازن االقتصادي النمو تشجيل- 

 العديد إمضاء مت فقد اجلديد، وهكذا مالئمة للتعاون صيغ عن البحث إىل اجلهود توجهت الوثيقة هذه على املصادقة أثر وعلى
  .أخرى جهة من األوريب واالحتاد جهة من منفردة البحر املتوسط جنوب دول بني الشراكة اتفاقيات من
- 27يومي األوريب االحتاد ودول املتوسط البحر حوض وئرق جنوب لدول كان  :األورو متوسطية للشراكة برشلونة تفاقيةا.2

برئلونة،  مبدينة متوسطية-األورو بالشراكة اليوم يعرف ما إنشاء التاريخ ذلك يف تقرر حيث التاريخ، مل موعد  1995نوفمرب28
 دولة  12و األوريب االحتاد يف عضو دولة15 بني واالجتماعية واالقتصادية السياسية قاتللعال املوسل اإلطار االتفاق، هذا ومثل

 تركيا، األردن، فلسطني، إسرائيل، مصر، تون ، ليبيا، اجلزائر، امل رب، :وهي املتوسط البحر األبيض وئرق جنوب دول من ئريكة
أو  الثالثة الفصول باسا األحيان أغلب يف تدعى واليت رئيسية افأهد ثالثة على برئلونة اتفاقية ركزت وقد سوريا، مالطا، قربص،

  :وهي الثالثة السالسل
 سياسية(.  )ئراكة أمنية والدميقراطية اإلنسان حقوق مبدأ إىل مستندة واستقرار سالم منطقة خلق- 
 . 2010سنة بنهاية وهذا مالية( يةاقتصاد )ئراكة الطرفني بني احلرة للتجارة التدرجيي التأسي  خالل من ازدهار منطقة خلق- 
 اجتماعية(.  اتفاقية )ئراكة ومزدهر حر مدين جمتمل وإعداد وتطوير املنطقة، ئعوب بني املتبادل التفاها تعزيز- 

 مدى على1976سنة يف األوربية اجملموعة مل تعاون اتفاق اجلزائر أبرمت: والجزائر األوروبي االتحاد بين الشراكة اتفاق.3
 لالستثمار األوريب البنك مينحها بقروض ومقرونة سنوات مخ  كل تتجدد مالية بربوتوكوالت مدعوما جتاري طابل ذا نة،س عشرين
 :هو ذلك من واهلدف

 .األوربية والسوق اجلزائر بني املبادالت ترقية- 
 .اخلارجية التجارة منو عملية تسريل- 
 .التجارية املبادالت يف حقيقي توازن ضمان- 
 .املشرتكة األوربية السوق إىل اجلزائرية السلل دخول ئرو  حتسني- 

 ومدة  1%حدود يف ميسرة فائدة ومعدالت خاصة بشرو  وقروض للتسديد قابلة وهبات مايل دعا ئكل على املبالغ هذه وتتوزع
 ص رية واملتوسطة، ولقدال الصناعات جمال يف اخلواص للمتعاملني مقدمة خماطرة أموال سنة، ورؤوس  40إىل تصل طويلة تسديد
 مت اليت املالية املوارد وحمدودية تواضل إىل اإلئارة مل األوربية اجملموعة لصاحل صافية جتارية نتائ   1976لسنة التعاون اتفاق سجل
 .الزراعة وعصرنة اإلنتاج وتطوير االقتصادية القاعدة لتحديث رصدها
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 سنة ئراكة اتفاقيات إبرام عارضة ريبعال امل رب اجتاه بلدان االقتصادية اجملموعة دول حتركت هنايته إىل االتفاق وصول اقرتاب وعند
 الشرق مشروع آنذاك طرحت اليت األمريكية املتحدة الواليات أمام الطريق قطل هبدف مؤمتر برئلونة انعقاد قبل أي 1993
 الدخول إىل وتون  امل رب ملسارعة ،  ونتيجة 19)94البيضاء الدار األوىل )قمة قمته فعاليات امل رب احتضنت والذي أوسطية،

 باجلزائر األوريب االحتاد وفد مل لقاء أول عقد مت أين  1994غاية إىل اهلامش على اجلزائر األورويب بقيت االحتاد مل مفاوضات يف
 :التالية القضايا تعا ج ورئات ستة تكوين إىل قاد األمر الذي وهو ملستقبل املفاوضات األساسية احملاور حول النظر وجهات لتبادل

 .والثقايف التعاون االجتماعي املايل، والتعاون االقتصادي التعاون اخلدمات، الصناعة، الزراعة و- 
 والسياسية، االقتصادية امللفات كيفية معاجلة حول النظر وجهات اختالف نتيجة  1997سنة الورئات عمل جتميد ولقد مت
 .آنذاك اجلزائر عرفتها اليت األمنية األوضاع خملفات عن فضال موقفه على طرف كل وإصرار

 :على تؤكد الورئات تلك يف اجلزائر مطالب كانت لقد
 .اجلزائري االقتصاد خلصوصية نظرا التدرجيي االقتصادي االنفتاح- 
 .التجاري اجملال يف حصرها وعدم األورويب الطرف مل التعاون جماالت توسيل- 
 .واحدة مرة الصناعية احلماية بدأم إل اء اجلزائر رفض-
 محاية قصد سنوات  5أو  3كل للتعريفة املراجعة الدورية مبدأ واقرتاح اجلمركية، للحواجز املستمر اإلل اء مبدأ اجلزائر رفض- 

 ديسمرب 13يف ةالشراك اتفاقية على األولية باملصادقة لتنتهي  2001سنة إال املفاوضات تستأنف ومل لديها، الصناعي القطاع وتأهيل
دخول االتفاق قبل و ،  2002منتصف يف النهائي االتفاق إىل الوصول ليتا املفاوضات من جولة  17بعد وهذا بربوكسل 2001

، كما متت املصادقة عليه من طرف اجملل  ، متت املصادقة عليه من طرف الربملان األورويب  2005سبتمرب  10يف حيز التنفيذ 
 2005.1مارس  14اجلزائري بتاريخ الشعيب الوطين 

 مل والتأقلا األوربية غري املتوسطية تأهيل االقتصاديات منها هلدفا جديدة، مالية أداة اإلطار هذا يف األوريب االحتاد وضل ولقد
 MEDA2.2و 1MEDA برنام  هي األداة وهذه متطلبات الشراكة، لتنفيذ التدرجيي التحول

  164الربنام  من اجلزائر حظ وكان، 99-96من الفرتة  يف املعنية املتوسطية اقتصاديات الدول بتهيةة MEDA1برنام  يهتا
 مليون  194هو 2000- 96الفرتة املمتدة من يف املبلغ جيعل مما  2000سنة تقدميها مت أورو مليون 30 إىل إضافة وروأ مليون
 .أورو

 املبالغ أن حيث السنوية، ملبدأ الربنام  هذا متويالت خضوع حيث من السابقة املالية الربوتوكوالت عن MEDAبرنام   خيتلف
 إىل الربنام  يهدف كما املتوسطية، الدول باقي على جزئيا أو كليا توزيعها يتا هنايتها قبل تهلكتس مل إذا اجلارية للسنة امل صصة

 يف األورويب، واالحتاد الدولة بني مشرتكة بصفة حمدد زمين لربنام  وفقا التمويل موضوع الدول يف االقتصادية اإلصالحات دعا
 .ددةحم مشاريل بتمويل هتتا األخرى الربوتوكوالت كانت حني
 :اآلتية اجملاالت إىل األموال هذه توجيه مت ولقد

                                           
 .48، ص 2003 سوريا، الفكر،دار  ،عليهاالشراكة األورو متوسطية ما لها وما اين حبيب، ه 1
 يري،التسدية وعلوم أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصا ،(دول المغرب العربي )حالةالشراكة االقتصادية األورو متوسطية لواقع وأفاق دراسة تحليلية  ،عابد ئريط2

 .180 ص، 2004 اجلزائر،جامعة 
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 خوصصةو اخلارجية  التجارة جمال مست واليت 98- 95الفرتة يف اجلزائري االقتصاد عرفها اليت اهليكلي التعديل عملية يف املسامهة- 
 .أورو مليون  125قدره مببلغ وهذا االجتماعية والشبكة السكن العمومية، املؤسسات

 املايل القطاع وتطوير الصناعية اهليكلة إعادة عملية ودعا واملتوسطة، الص رية املؤسسات برتقية وهذا اخلاص القطاع تطوير- 
 .الربيدية اخلدمات وإصالح

 .البيةة ومحاية التحتية البىن مشاريل دعا- 
 الشراكة اتفاقية يذلتنف السبل أفضل وأحسن ضمان على ويعمل 2006-2000الفرتة  ي طي فهو  MEDA 2برنام  أما

 :إىل ويهدف أورو مليون  90.2هو ضمنه للجزائر امل صص واملبلغ
 .االقتصادي النمو يف التحكا- 
 .احملروقات قطاع عن االستقاللية حتقيق- 
 .االجتماعية واألوضاع البطالة معاجلة- 
 .واالستقرار األمن وحتقيق املدين السلا إىل العودة- 

 جوانب خمتلف تناولت اهلامة، النقا  من عدد حول جزائرية األورو الشراكة اتفاقية متحورت :وجزائرية األور الشراكة محاور. 4
 :وهي برئلونة إعالن

 من تعاين اليت للنشاطات العناية إبالء مل االقتصادية التنمية دعا قصد التعاون تعميق ضرورة على وركز :االقتصادي المحور *
 بني التقارب تسهل اليت بالقطاعات التعاون يهتا كما اجلزائري االقتصاد حترير للتأثر نتيجة رضةع تكون أو اليت داخلية مشاكل
  2010آفاق يف سنة  12مدى حر على تبادل منطقة إلقامة ممهدا الواقل يف التعاون هذا ويكون واألوريب اجلزائري االقتصاد
 البيةة وقضايا امل اريب بالتكامل االهتمام احملور هذا ي فل ومل مركية،اجل وغري اجلمركية القيود مجيل إل اء من النهاية يف ميكن بشكل
 .والتلوث

 جمموعات ثالثة ضمن تصنيفها مت واليت السلل انتقال حرية حول التفاوض اإلطار هذا يف مت حيث: السلع حركة حرية محور *
 حيث أن: التعريفة انعدام إىل الوصول التنفيذ حيز االتفاقية دخول من عاما12بعد يؤدي مبا اجلمركي التفكيك لعملية ختضل

 .التنفيذ حيز االتفاقية دخول مبجرد  100%بنسبة مجركي لتفكيك وختضل التجهيز بسلل تتعلق  :األولى القائمة- 
 أربل مدار على  %25 بنسبة تفكيك لعملية وختضل حمليا املنتجة غري والسلل ال يار قطل األولية، باملواد تتعلق :الثانية القائمة- 

 .العمل قيد االتفاقية دخول سنة من سنوات
 حيز االتفاقية دخول من سنوات ملدة ثالث التفكيك عملية من إعفاء من وتستفيد احمللية باملنتجات وتتعلق :الثالثة القائمة- 

 .شرع الثانية السنة غاية إىل وذلك سنة لكل %10مبعدل الرابعة السنة من التفكيك ويبدأ التنفيذ،
 حسب مبنت  منتجا الزراعية املنتجات حترير معاجلة متت حيث احملاور أعقد من احملور هذا يعترب  :البحري والصيد الزراعة محور *

  1976أفريل  26يف املربم التفضيلي باالتفاق عام بشكل التمسك ومت للطرفني املشرتكة املصاحل
 وهتيةة لالستثمار املالئا املناخ توفري جمال يف الطرفني تعاون على بالرتكيز ذاوه :األموال رؤوس وحركة التجارة الخدمات، محور *

 اعتماد إىل املدفوعات ميزان يف صعوبات إىل الطرفني أحد تعرض حالة يف يسم  مبا األموال رؤوس حركة على املساعدة الظروف
 البد الصدد هذا ويف املدفوعات، ميزان إىل التوازن إعادة من التمكن قصد املالية أو اجلارية التجارية العمليات على تعديلية معايري
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 توفري املعلومات عن فضال الضرييب، االزدواج مكافحة وتدابري اجلبائي، والقانون االستثمار قوانني بتبسيط املتعلقة اإلجراءات اختاذ من
 .الشفافية ظل يف القرارات اختاذ من املتعاملني لتمكني وتبادهلا

 سيادة ظل يف السياسية النظا حرية اختيار من التمكني ضرورة على الطرفني بني االتفاق ومت  :واألمني سياسيال المحور *
 مكافحة يف جمال التعاون تعزيز إىل إضافة الدين، أو العرق أساس على األفراد بني التمييز وعدم اإلنسان وحقوق الدميقراطية القانون،
 .واستقرار وأمن سالم منطقة املتوسط األبيض البحر منطقة وجعل التسل  من احلد على والعمل املنظمة اجلرمية

 :األورو جزائرية الشراكة آثار.5
  1:فيما يلي االتفاقياتبعض األثار اإلجيابية املتوقعة من هذه  است الص ميكننا :إليجابيةا اآلثار.1.5
  ة املوقعة هلذه األورويب والدول العربي االحتادتعزيز العالقات السياسية والديبلوماسية وإقامة حوار سياسي منتظا بني دول

 .االتفاقيات
  وحل العديد  السياسي واألمين يف منطقة الشرق األوسط االستقرارخلق مناخ مالئا ملعاجلة مشاكل املنطقة املتمثلة يف حتقيق

 من القضايا السياسية واألمنية املوجودة يف املنطقة.
  ن ، وخلق فرص عمل جديدة وبالتايل التقليل ماالستثماراتالتحرير التدرجيي للسلل واخلدمات ورؤوس األموال وجلب

 الحتاداا الفين واإلداري والتنظيمي املمنوح هلذه الدول من طرف البطالة يف الدول العربية املتوسطية، وذلك بزيادة الدع
 األوريب.

 .تقدمي العون التقين يف جمال التعليا والتدريب املهين وتدعيا البحث والتطوير يف الدول العربية املتوسطية 
 االقتصاديةاخلربات واملهارات والقدرات التكنولوجية يف العديد من القطاعات  اكتسابمن  االستفادة. 
  مان التنمية العقالين للموارد الطبيعية، قصد ض االست دامتقدمي املساعدات املالية والفنية ملقاومة التلوث البيةي وضمان

 املستدامة يف العديد من اجملاالت احليوية كإدارة املوارد املائية والطاقة وغريها.
  ات تفاقيات مما يساها يف زيادة تدفق رؤوس األموال واخلرب يف الدول العربية املوقعة على هذه اال االستثمارزيادة فرص

 والتكنولوجيا.
  ،تنمية وتشجيل القطاع الصناعي ورفل القدرة التنافسية للصناعات العربية واملسامهة يف حتديث وإعادة هيكلة القطاع الصناعي

 تنوع يف اإلنتاج الصناعي.وتوفري الشرو  املالئمة لتطوير املشاريل اخلاصة ب ية رفل مستويات النمو وال
  املسامهة يف تدعيا وإعادة هيكلة العديد من القطاعات اهلامة يف الدول العربية املتوسطية كالقطاع املايل وما يرتبط به من

 حتسني للنظا احملاسبية والرقابية والتنظيمية للقطاع اإلنتاجي، املصريف والتأميين.
 الطرق ر قطاع النقل وما يرتبط به من إعادة بناء وحتديث البين التحتية املتمثلة يفالتعاون مل الدول العربية لتنمية وتطوي 

 واملوانئ واملطارات، وكذا العمل على حتديث املعدات الفنية للنقل الربي والسكك احلديدية وحركة احلاويات وغريها.
  واجتماعية قتصاديةابفضل حتقيق تنمية  وهذا االجتماعيحتسني املستوى املعيشي بتحسني نظا الرعاية الصحية والضمان 

 مستدامة.

                                           
حسني وتفعيل العريب كألية لت االقتصادي، الندوة العلمية الدولية حول التكامل لها، مالها وما عليها وسبل تفعيعربية-األوروالمشاركة سلوى حممد مرسي، 1

 .7-5ص  ،2004 ماي-9-8الشراكة العربية األوروبية، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، 



                                                      rabhi70@gmail.comمطبوعة مقياس التحوالت االقتصادية في الجزائر والعالم   

 
101 
 

 

 :يلييما العربية واإلحتاد األورويب فالشراكة املوقعة بني الدول  التفاقياتاآلثار السلبية  بعض تتمثل :السلبية اآلثار.2.5
قررة امل التزاماهتاو الدول العربية إىل وطنها العريب وإىل جامعة الدول العربية  انتماءمتوسطية يف إطارها املقرتح -تتجاهل الشراكة األورو-

الوحدة  واتفاقيةشرتك، العريب امل االقتصادياملوقعة يف إطارها، خاصة معاهدة الدفاع والتعاون  واالتفاقياتمبوجب املواثيق واملعاهدات 
 1.السوق العربية املشرتكة واتفاقيةالعربية،  االقتصادية

 اختالل من عنه ينجر وما األوربية، الشركات قبل من املنافسة لشدة نظرا لإلفالس واخلاص العام القطاع ئركات بعض تعرض- 
 .التجاري امليزان يف
فهي  لسياسيةا، فمن الناحية واقتصادياالشراكة هي مساعدات مشروطة سياسيا  اتفاقياتإن املساعدات األوروبية املمنوحة ضمن -

تبين هذه  تتعلق بنف  الشرو  املفروضة من البنك والصندوق الدوليني املتمثلة يف واقتصادياقراطية وحقوق اإلنسان، متعلقة بالدمي
 .وانكمائيةالدول لسياسات تقشفية 

 .اجلمركية العوائق وإزالة التجارة حترير نتيجة الواردات على اجلبائية اإليرادات حصيلة تراجل-
 يف هبا املسموح احلدود ضمن إال األوربية الدول أسواق تفت  لن حيث صارم، أوريب حصص لنظام الزراعية املنتجات خضوع-

 الوطنية. التنمية يف دوره وتراجل الزراعة قطاع هتميش إىل يؤدي امم األوريب لالحتاد الزراعية السياسة نطاق
لقطاع  اواملتمثلة أساسا يف الصناعة، باإلضافة إىل أن األمهية اليت مت إعطاؤه االقتصاديمل مي  التعاون اجملاالت احليوية للنمو -

 2.مان تأمينهااألورويب وض لالحتادالطاقة هو يف صاحل الدول األوروبية، حيث اهلدف منها يتمثل يف تقوية السياسة الطاقوية 
د فارق كبري يف مستوى التنمية بني الدول األوروبية والدول العربية املتوسطية مما حيعل بلوغ هذه األخرية مستوى املنافسة اليت وجو -

 .تتمتل هبا الدول األوروبية أمرا صعبا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .48، صمرجع سبق ذكرههاين حبيب،  1

2 Belattaf .M. & Arhab. B, le partenariat euro- med et les accords d’associations des pays du maghreb avec l’UE, 

colloque international, universitè de Telmcen, 21-22/oct/2003, p15.   
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 مشروع انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة: المحاضرة التاسعة
 التالية: األسباب يف لذلك املربرة الدواعي إدراج ميكن :للتجارة العالمية المنظمة لنشأة المبررة الدواعي. 1
 متيز املنظمات اليت الدائمة األجهزة إىل تفتقر كانت حيث االصطالح هلذا عليه املتعارف باملعىن دولية منظمة تكن مل اجلات أن- 

 هذه يف اجلات، وجند حمل حتل لكي العاملية للتجارة منظمة بإنشاء العيب هذا تدارك على ألوروجواي دورة عملت قد الدولية، و
 .اجلات تنظيا يف ئبةغا كانت  اليت األجهزة تلك املنظمة

 االستقرار من قدر توفري يف اتهنشأ منذ الدويل( البنك الدويل، النقد )صندوق الدولية املؤسسات به قامت الذي الدور أمهية رغا- 
 النامية، للدول اخلارجية املالية االختالالت بعض معاجلة و التنمية جهود متويل و العامل صعيد على املايل و النقدي للنظامني النسيب

 مالية، و نقدية سياسات على رئيسية بدرجة يعتمد العاملية االقتصادية املشكالت من العديد معاجلة يف املؤسسات هذه دور أن إال
 هناك تكون لكي و الدولية املؤسسات يف النقص أوجه سد يف تساها للتجارة العاملية املنظمة إنشاء إىل أخرى مرة احلاجة فظهرت

 .التنميةو  التجارة، التمويل، بالنقد، اخلاصة املتشابكة للمسائل متكاملة نظرة
 أصب و  أعمال ألوروجواي جدول على اخلدمات قضايا وضل مت قد و األصلية القضايا من عددا تضمنت قد ألوروجوايا دورة أن -

 التجارة قضايا على أساسا كزيرت  مضى فيما اجلات مفاوضات نطاق كان حيث الدورة، هلذه املميزة العالمات من املوضوع هذا
 .للتجارة عاملية منظمة إىل اجلات حتويل على العمل كان هنا ومن الكمية القيود وإل اء التعريفة على والت فيضات

 الدولية ئرعيتها هلا تصب  حىت األمام إىل باالتفاقية الدفل أجل من العمل وبعد  1993عام دورة ألوروجواي أعمال انتهاء وبعد
 ومالية وزراء وأعلن الدولية، التجارة وثيقة دولة  117وقل  1994عام فيها حيث أنه يف للدخول العامل دول تلفخم وجذب
ة اتفاقي وفاة ئهادة كتبت  1995عام بداية مل املنظمة هذه وبقيام مراكش، يف للتجارة العاملية املنظمة قيام دولة  117واقتصاد

   .GAATال 
 جوالت مثان جرت فقد األساس هذا وعلى اجلات، عليها ترتكز اليت املبادئ إحدى املفاوضات تعترب: المفاوضات جوالت. 2

 1نستعرضها يف النقا  التالية: ،1994 وحىت  1947عام منذ والتجارة للتعريفات العامة االتفاقية إطار يف من املفاوضات
دولة،  23، ولقد ئارك فيها 1948ية جوان إىل غا 1947استمرت هذه اجلولة من أكتوبر جولة جنيف بسويسرا:  .1.2

 .وأسفرت املفاوضات عن امتيازات خاصة بالتعريفة اجلمركية وتعترب هذه املفاوضات تأسيسية
دولة، ولقد  135يف مدينة أنسي الفرنسية مبشاركة  1949انعقدت هذه اجلولة خالل ئهر أفريل جولة أنسي بفرنسا: .2.2

جداول تعريفية جديدة، متكنت من خفض  10تفاوض حول املزيد من الت فيضات، إذ ادرجت اختصت على غرار سابقاهتا يف ال
 .أالف تعريفة مجركية جديدة 05

يف مدينة توركاي االجنليزية مبشاركة  1951إىل أفريل  1950انعقدت الدورة ابتداءا من ئهر نوفمرب جولة توركاي ببريطانيا: .3.2
 لعامل.من جتارة ا %80دولة تسيطر على  38

                                           
 .22، ص 2003اجلزائر،  ، دار احملمدية،الجزائر والمنظمة العالمية للتجارةناصر دادي عدوان، متناوي حممد، -أنظر:  1

 .96، ص 2007، دار الكتب القانونية، مصر، منظمة التجارة العالميةحممد عبيد حممد حممود، -       
 ، جامعة قتصاديةيف العلوم اال ماجستري رسالة، األثار المحتملة النضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على قطاع التجارة الخارجيةدمحاين خالد، -      

 .45، ص 2011/2012اجلزائر،        
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دولة، ومت التفاوض على املزيد  26، وكان عدد الدول املشاركة 1956ماي  23جانفي إىل  18من  جولة جنيف سويسرا:.4.2
سلعة من  34من الت فيضات على السلل، ولقد خرجت الواليات املتحدة االمريكية بقدر كبري من الت فيضات اجلمركية مست 

 ة املفروضة عليها قبل االتفاق.من قيمة التعريف %50وارداهتا بنسبة 
دولة ومسيت  26، ولقد ئارك فيها 1961و 1960انعقدت هذه اجلولة من املفاوضات بني سنيت  جولة ديلون بسويسرا:.5.2

 هذه الدورة باسا وزير اخلارجية االمريكي دوجالس ديلون نظرا لدوره البارز يف حتريك املفاوضات.
، مسيت هذه اجلولة كينيدي رغا أهنا جرت يف سويسرا وهذا 1967إىل نوفمرب  1946من ماي جولة كينيدي )جنيف(: .6.2

دولة، ولقد توصلوا إىل ختفيض  62اعرتافا مبجهودات الرئي  االمريكي كينيدي يف الدعوة إىل حترير التجارة العاملية وئاركت فيها 
راق، إضافة جزء رابل جديد إىل اتفاقية اجلات املعنون ، أقرت اتفاقا خاصا بأحكام االغ%35نسبة التعريفات اجلمركية بنسبة 

 )التجارة والتنمية(، إنشاء جلنة التجارة والتنمية.
مث انتقلت  1973سبتمرب  14يف طوكيو يف بدأت هذه اجلولة  1979أفريل  12إىل  1973سبتمرب  14جولة طوكيو: .7.2

نتائ  منها: خفض متوسط معدل الرسوم اجلمركية يف الدول سنوات، وأسفرت على جمموعة من ال 06إىل جنيف ودامت حوايل 
، إعطاء الدول النامية األطراف يف االتفاقية اعتبارات أو امتيازات خاصة، لكن فشلت هذه اجلولة %4.7إىل  %07الصناعية من 

 يف التوصل إىل معاجلة خمتلف العراقيل االساسية اليت تؤثر على التجارة ال سيما القطاع الزراعي.
( تعترب هذه اجلولة من أها اجلوالت حيث سادت  OMC)االنطالقة الرمسية للمنظمة العاملية للتجارة جولة األوروغواي: .8.2

 1992عدة مت ريات وأحداث خالهلا كانت هي احملفز مليالد املنظمة العاملية للتجارة، واتسعت وترية املفاوضات يف الفرتة ما بني 
مل االتفاق على وثيقة ختامية للجولة، حيث تضمنت كل  1993ديسمرب  15لة االوروغواي يف ومت االنتهاء من جو  1993و

مت التوقيل على هذه الوثيقة من قبل  1994أفريل  15ويف  ،نصا قانونيا ملزما 28االتفاقات والوثائق امللزمة النامجة عنها وهي 
الجتماع الوزاري الذي عقد يف مدينة مراكش بامل رب، على  دولة مشاركة يف املفاوضات، وذلك خالل ا 125دولة من أصل  111

، وجتدر االئارة ان اجلزائر كانت من ضمن الدول املشاركة يف جولة االوروغواي 1995جانفي  01أن يتا العمل هبا اعتبارا من 
 ومن أها النتائ  اليت توصلت إليها هذه اجلولة نذكر منها: ، بصفتها عضوا مالحظا

 .عاملية للتجارة كمؤسسة دولية تشرف على تنفيذ االتفاقات الناجتة عن جولة االوروغوايإنشاء منظمة  -
 تعزيز ضرورة حترير التجارة من خالل املزيد من ختفيض الرسوم اجلمركية وإزالة احلواجز ال ري مجركية. -
 استحداث نظام قانوين جديد متكامل وأكثر كفاءة لتسوية املنازعات التجارية. -
 اجلديدة للبلدان النامية والسائرة يف طريق النمو.املشاركة  -
 ألزمت جولة االوروغواي الدول املتقدمة بتقدمي العون املايل والفين للدول النامية. -

 للمنظمات االعتبارية بالش صية يتمتل جديد دويل كيان إنشاء مراكش مؤمتر أقر لقد: للتجارة العالمية المنظمة إنشاء. 3 
 االتفاقيات كافة الذي حيتوي واملؤسسي التنظيمي اإلطاراليت متثل من املنظور القانوين OMCالتجارة العاملية  منظمة وهو الدولية

 من خالل العاملية التجارة حرية على تعمل دولية منظمة بأهنا االقتصادية الناحية مناليت تعرف و  ،اوروغواي اتفاقية عنها أسفرت اليت
 ومحاية وبيةية وثقافية واجتماعية وسياسية اقتصادية اثار من ذلك على يرتتب وما الدول، بني صواالئ ا واخلدمات السلل انتقال
 الفكرية. امللكية
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 هذه إقامة من متكنه قبل عام  46قرابة العامل انتظر أورجواي، إذ مفاوضات جولة إجنازات أها من املنظمة هذه إنشاء كان لقد
 حرصا إحداثها على األمريكي الكوجنرس تصديق عدم بسبب أنه غري  1947عام يف هافانا رمؤمت يف إنشاؤها أقر قد وكان املنظمة،

 تكتفي املشاركة الدول جعل مما األمريكي، التجارة قانون مبوجب جتارية عقوبات فرض يف أ.م.الو حترك حرية على اإلبقاء على
 يف دولة  23إقامتها على وافقت قد كانت واليت1947اجلات سابا عرفت اليت التجارة و للتعريفات العامة االتفاقية على باإلبقاء
 .1994دولة سنة   117مراكش يف للتجارة العاملية املنظمة إنشاء على قل و وقد  1947عام جنيف يف اجتماع

 :منها واالنسحاب المنظمة إلى االنضمام. 4
 املؤمتر ويت ذ املنظمة، وبني بينه عليها يتفق اليت شرو بال املنظمة إىل ينضا أن مستقل مجركي إقليا أو دولة ألي :االنضمام* 

 مرفق طلب تقدمي االنضمام املنظمة، ويطلب أعضاء ثلثي بأغلبية االنضمام هذا ئرو  على ويوافق االنضمام قرارات الوزاري
 بإجراء وبااللتزام مجيعها، اجلات اتفاقات بأحكام بااللتزام تعهد تقدمي مل الوطنية والتجارية االقتصادية األوضاع عن وافية بدراسة

 .اجلات اتفاقات يف عليها املنصوص االلتزامات مل وقوانينها لوائحها ومطابقة االقتصادية الدول أوضاع على هيكلية تعديالت
 ملديرا يتلقى الذي التاريخ من أئهر ستة فرتة انتهاء لدى مفعوله ويبدأ املنظمة من يف االنسحاب عضو احلق ألي: االنسحاب* 

 .باالنسحاب كتابيا إخطارا للمنظمة العام
  :وهي هلا أنيطت اليت املهام خالل من املنظمة إنشاء أمهية تبدو :المنظمة مهام.5
 .األعضاء الدول بني التجارية للعالقات املنظمة االتفاقات تنفيذ على اإلئراف- 
 الدويل، الصعيد على االقتصادية السياسات حتديد يف مابه امللحقة الوكاالت و الدويل، البنك و الدويل النقد صندوق مل التعاون- 
 .النامية الدول يف االقتصادي اإلصالح برام  حتديد و
 من اتهكتحرير جتار ا،تهاللتزاما العضو الدولة احرتام مدى إظهار دفبه األعضاء للدول التجارية السياسات فحص و مراقبة- 

  اجلمركية، الرسوم و القيود
 الدولية. التجارية االتفاقات تنفيذ حول األعضاء الدول بني تنشأ قد اليت املنازعات يف صلالف- 
 املنازعات. تسوية قرارات تطبيق- 

 :للتجارة العالمية المنظمة عليها تقوم التي المبادئ.6
 الدول إلحدى خاصة رعاية ن م أو املنظمة، يف األعضاء الدول بني التمييز عدم على املبدأ هذا ينطوي: التمييز عدم مبدأ -

 .األخرى الدول حساب على
 .الكمية القيود على ولي  اجلمركية التعريفة على االعتماد به يقصد: الشفافية مبدأ -
 تسوية أو األحكام لتنفيذ املناسب التفاوضي اإلطار هي للتجارة العاملية املنظمة اعتبار معناه: التجارية المفاوضات مبدأ -

 .املنازعات
 .املتقدمة الدول مل تفضيلية جتارية عالقات النامية الدول من  أي: التفضيلية التجارية المعاملة مبدأ -
 اجلانب من القيمة يف معادل ختفيف يقابله أن بد ال ما لدولة اجلمركية غري أو اجلمركية احلوافز يف ختفيف كل: التبادلية مبدأ -

 .األخر
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 :األورجواي بعد ارةللتج العالمية المنظمة مؤتمرات.7
  : 1996ديسمبر سنغافورة مؤتمر* 
 اخلدمات. جتارة بتحرير اخلاصة املفاوضات يف منها االنتهاء يتا مل اليت املسائل بعض حل و املفاوضات، استكمال على العمل- 
 املنظمة. التفاقيات اجلاد للتنفيذ إعطاء أولوية- 
 منوا. األقل للدول التفضيلية ملةاملعا بتوفري اخلاصة اإلجراءات من عدد وضل- 

  : 1998ماي جنيف مؤتمر* 
 ألورجواي. جولة عنها أسفرت اليت االتفاقية بتنفيذ األمني االلتزام ضرورة على التأكد- 
 واخلدمات. بالزراعة املتعلقة ألورجواي جولة اتفاقات يف إجرائها على مسبقا املتفق املفاوضات برام  إعداد- 

 : 1999ديسمبر – نوفمبر :سياتل مؤتمر* 
 جيمل موحد عمل برام  على األعضاء اتفاق عن يعرب املؤمتر عن إعالن أو بيان إصدار يف الفشل بسب املؤمترات أئهر من يعترب

 املشاركني. رغبات
  : 2001نوفمبر الدوحة مؤتمر* 

 عربية، غري دولة إىل بنقله وطالبوا جناحه يةإمكان يف األصوات بعض ئككت أن بعد قطر هي عربية بدولة أخريا انعقد أنه :األول
 النييوركو على اهلجمات بعد عربية دولة يف يقل عاملي حدث أها الدوحة مؤمتر ويعترب األمن، جهة من األكرب التشكيك وجاء

 وائنطن.
 إطار انهأ بالتجربة أثبتت مليةالعا التجارة منظمة بأن سائد ئعور ظل ويف كبري عاملي ركود ظل يف أتى املؤمتر هذا انعقاد: الثانية

 يف املفاوضات من جديدة دورة إىل الطريق متهيد املتوقعة النتيجة إىل الدوحة مؤمتر ايةنه أتى العاملي باالقتصاد للنهوض صاحل غري
 .العاملية التجارة حرية أمام املعوقات وإزالة العاملية، حتديد األسواق إىل الوصول سبيل

 :2003كانكون  مؤتمر* 
 أواخر عقد الذي سياتل مؤمتر قبله من فشل كما باملكسيك، "كانكون "يف للتجارة العاملية للمنظمة اخلام  الوزاري ملؤمتر ارنها

 واليابان األوريب االحتاد لطلبات االستجابة واإلفريقية األسيوية البلدان من جمموعة رفضت عندما املؤمتر اهنار ، ولقد1999عام 
 الظواهر أكثر أحد التجارية اليت تعد  احلكومية والتسهيالت والصفقات األجنبية االستثمارات سياسات حول تفوضل اجلنوبية وكوريا
 املنظمة اليابان على أوروبا، أمريكا، الكربى القوة هيمنة تعارض جديدة كتلة ضف إىل ذلك نشوء  "كانكون "اجتماع يف أمهية

 واهلند. الصني الربازيل تقودها ، 23جموعةمب عرفت اليت الكتلة وهي للتجارة العاملية
 أن الطبيعي من فإنه للجات، الوريث انهكو أهداف هلا العاملية التجارة منظمة كانت إذا: للتجارة العالمية المنظمة أهداف. 8

 النهائي الشكل رإطا يف صياغتها متت اليت األهداف وهي عاملية، منظمة باتت انهكو مشوال وأوسل تطورا أكثر األهداف هذه تكون
 األورجواي. جولة انتهاء إثر على املذكورة املنظمة اختذته الذي

 املنتجات على املتوسط يف الثلث من بأكثر التعريفات ختفيض املنظمة أهداف أها من :الصناعية بالمنتجات المتعلقة األهداف- 
 .اخلشب ،األدوية، الصلب مثل الصناعية الدول يف عدة قطاعات التعريفات هذه تشمل حبيث الصناعية
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 %بنسبة الوقت مبرور املدعومة ختفيض الصادرات الزراعية املنتجات بشأن األهداف أها إن: الزراعية المنتجات بشأن األهداف- 
 أما النامية، للدول سنوات10و الصناعية للدول سنوات  6غضون يف اجلمركية والتعريفة الدعا ختفيض يتا أن املقرر من و  21
 االلتزامات. هذه من إعفاؤها فيتا جدا الفقرية لالدو 
 براءات مثل الفكرية امللكية أنواع مجيل أصحاب حقوق محاية مستويات حتسني على تنص :الفكرية بالملكية المتعلقة األهداف-

 هذه تكفل قانونية وتدابري اإلجراءات مجلة خالل من ذلك و التجارية األسرار و التجارية العالمات و النشر وحقوق االخرتاع
 .احلماية

  :تتل ص و االتفاقية حددته ملا وفقا الدعا من أنواع ثالث هناك إن  :الدعم بشأن األهداف- 
 .املستوردة من بدال احمللية السلل باست دام أو الصادرات بأداء ويتعلق :ممنوع *دعم
 .األخرى األعضاء الدول على بالضرر يؤثر الذي وهو :مؤثر *دعم
ووضعت  مميزة غري ملناطق التنافسي غري التطوير ونشا  الصناعية للبحوث معينة بشرو  القدم الدعا ويشمل :مؤثر رغي *دعم

 النامية للدول مشاكل منحت أية ظهور من املنافسني، وللوقاية بدعا املتعلقة املضادة التدابري است دام على قيودا أيضا االتفاقية
 .اجلديدة القواعد مل يتفق هتتلقا الذي الدعا جلعل مساح فرتة

 سعرها من أقل بسعر أجنبية سوق يف السلعة بيل-اإلغراق سياسة اعتربت  :اإلغراق ضد قواعد بشأن المتعلقة األهداف- 
 هلذه الذي يتعرض البلد يف بالصناعة اإلضرار عليها ترتب إذا خاصة االتفاقية ألغراض منافية-هلا املنت  البلد سوق يف األصلي

 .سةالسيا
 أساسية قواعد الختاذ املتبعة الناجا، واإلجراءات والضرر اإلغراق حتدد اليت اخلاصة القواعد واضحة يف بطريقة املنظمة وتفصل
 .اإلغراق ضد املتبعة السياسة تشكل

 الذي النظام هو و التشاور طريق عن املنازعات تسوية نظام تدعيا على املنظمة تؤكدالمنازعات:  بتسوية المتعلقة األهداف- 
 . 1988ديسمرب يف املنعقد ألورجواي جلولة الوزاري االجتماع خالل قبل من تدعيمه مت

 كما  أخر، قطاع يف القواعد انتهاك بسبب القطاعات أحد من املزايا سحب مبعىن متداخلة، انتقامية عقوبات فرض على تنص كما
 القضاء مت أو بال ة، بأضرار أصيبت قد ابه تتمتل كانت اليت زاياامل بأن تشعر اليت األعضاء الدول مشاكل لبحث جمال هناك أن

 لاللتزامات. مبائر انتهاك أي وجود عدم برغا عليها
 سعر استقرار زيادة أن اخلتامي الفصل يرى :اتهإدار و العالمية السياسة صنع في والتكامل بالترابط المتعلقة األهداف- 

 التنمية و النمو زيادة و التجارة توسيل يف تسها أن أكرب جيب بدرجة املنظمة املالية و االقتصادية الظروف على املعتمد الصرف
 األخرى، االقتصادية السياسات بقية و التجارية السياسة بني الروابط أمهية إدراك املناسب، و الوقت يف العاملية وتصحي  الالتوازنات

 الدوليني.البنك و  النقد صندوق مل التعاون تدعيا ضرورة إىل باإلضافة
 ميزان ألغراض جتارية قيودا تفرض اليت األعضاء الدول أن املنظمة تقرر :المدفوعات ميزان بشروط المتعلقة األهداف- 

 القيود هذه مثل املست دمة الدول هذه على و ممكن، قدر بأقل إال العاملية التجارة تفسد ال بطريقة ذلك تنفذ أن جيب املدفوعات
 ظمة.املن تستشري أن
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ة اجلمركية تتمتل البلدان النامية املطبقة لقواعد االتفاقية العامة للتعريف :مشروع انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. 9
 30والتجارة بصفة عضو مالحظ كي تتمكن من املشاركة يف جولة ألوروغواي بشر  أن تعلن هذه الدول نيتها يف االنضمام قبل 

 ولكن هذه اخلطوة تعطلت لعدة أسباب أمهها: GATTند هذا التاريخ أظهرت اجلزائر نيتها يف االنضمام إىل ، وع1987أفريل 
  النه  السياسي الذي كانت تسري فيه اجلزائر آنذاك وهو النظام االئرتاكي الذي ال يتفق ومبادئ االتفاقية العامة القائمة على

 حترير التجارة اخلارجية من كل القيود.
 اول اجلات مل تتنGATT  يف مفاوضاهتا قضية تصدير املنتجات الطاقوية يف حني أن صادرات اجلزائر قائمة على هذا املنتوج

 ولذا رأت أن انضمامها لالتفاقية ال خيدم مصاحلها.
اللية يفرض صعوبة االستق 1994إن دخول اجلزائر يف اقتصاد السوق وانفتاحها حنو العامل يف أفريل  :مشروع االنضمام.1.9

بنظام اقتصادي منعزل عن بقية الدول، تسيطر فيه الدول املتقدمة على النشا  االقتصادي العاملي، وتسريه لصاحلها مما حتا على 
 اجلزائر التفكري يف االنضمام إليها حتت لواء املنظمة العاملية للتجارة.

ق آخر يرى أنه عقالين ال بد منه ملواكبة الت ريات العاملية، وفريولقد اختلفت آراء احملللني حول هذا االنضمام، ففريق يرى أنه خيار  
حتمية ال مفر منها نتيجة األزمة والظروف االقتصادية اليت تعاين منها بالدنا، وتطبيقا لربنام  اإلصالحات املتفق عليه يف إطار 

 االتفاقية مل صندوق النقد الدويل.
بعد أن أظهرت اجلزائر نيتها يف االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة، : للتجارة إجراءات االنضمام إلى المنظمة العالمية.2.9

ونظرا ملا تكتسبه هذه اخلطوة من أمهية بال ة بالنسبة لالقتصاد الوطين، أرسلت اجلزائر رسالة إىل األمانة العامة للمنظمة توض  فيها 
 فاقية ملؤمتر مراكش.من االت12نيتها يف أن تصب  عضوا فيها وذلك وفق املادة 

قدمت مذكرة ألمانة املنظمة حول السياسة التجارية و الوضعية االقتصادية خالل العشر سنوات املاضية  1996و يف ئهر جوان  
تعود رئاستها لوزير  1995أكتوبر 17بتاريخ  35للجزائر قامت بإعداد هذه املذكرة جلنة وطنية نصبت وفقا للقرار احلكومي رقا 

و تتكون من كل الوزارات املعنية باألسةلة املوجهة من طرف املنظمة لبالدنا ،ووزير اخلارجية، و األمانة العامة لرئاسة احلكومة  التجارة،
، املذكرة حتتوي على عرض عام و دقيق جلميل القواعد املرتبطة بتسيري املبادالت اخلارجية و السياسة االقتصادية املعتمدة يف ظل 

 نفتاح حنو العامل و ميكن تل يص هذه االهتمامات فيما يلي:اإلصالحات و اال
  تنويل املبادالت التجارية واخلروج من نظام أحادية التصدير حبيث ال جيب االعتماد على احملروقات كمصدر وحيد للمداخيل

 من العملة األجنبية.
  يت تثقل أعباء من فاتورة الواردات ال ذائية الالتحكا يف واردات السلل ال ذائية املوجهة لالستهالك النهائي قصد الت فيف

 الدولة.
 1فيما يلي سنتطرق إىل خمتلف جوالت مراحل املفوضات اليت خاضتها اجلزائر:و 

 رحلة تلقت اجلزائر جمموعة من األسةلة من عدة دول وهي:يف هذه امل: 1998إلى  1996الجولة األولى من  -

                                           
 .145، ص بق ذكرهرجع سم، ناصر دادي عدون 1
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سؤال، تناولت خمتلف أوجه النشا   124االحتاد االورويب طرحت سؤال، ودول  170الواليات املتحدة طرحت  -
االقتصادي والتجاري، وبعض االسةلة عن محاية امللكية الفكرية، تأسي  الشركات، النظام اجلمركي اجلبائي واملصريف 

 .وغريها
 سؤال حول االنظمة الضريبية ونشاطات البنوك والتأمني وتنقل رؤوس االموال. 33سويسرا طرحت  -
 أسةلة حول نظام مكافحة اإلغراق ونظام الرقابة والقيود الكمية عند االسترياد. 08اليابان طرحت  -
أسةلة خبصوص نظام التجارة اخلارجية ونظام االستثمار والقانون االساسي للمؤسسات العمومية،  08أسرتاليا طرحت  -

 واالسواق واالتفاقات اجلهوية والثنائية.
 ة بشكل كتايب.وكانت االجابة على االسةل

بعد فرتة ركود امللف اجلزائري إنبعث من جديد بعد االنت ابات الرئاسية، ولقد مت : 2002إلى  2000الجولة الثانية من  -
، وهنا عملت اجلزائر على تعديل سياستها وفقا للسياسات املعمول هبا على مستوى املنظمة، 2000الشروع يف املفاوضات سنة 
، حيث تضمنت أها االصالحات االقتصادية اليت قامت هبا، وتلقت جمموعة 2001معدلة يف جوان  فقد قدمت مذكرة جديدة

مت انعقاد اجتماع ثاين جملموعة  2002فيفري  07، وقامت بالرد عليها، ويف 2002من االسةلة تتعلق باملنظومة التعريفية يف جانفي 
خبريا وأخصائيني يرتأسها وزير التجارة، وقدمت اجلزائر  401فاوضات با العمل املكلفة بانضمام اجلزائر للمنظمة، حيث استأنفت امل

سؤاال من دول  353ألول مرة عروضا أولية فيما خيص السلل الصناعية والتجارية واخلدمات، وبعد هذا االجتماع تلقت اجلزائر 
اعدة خترق املبادئ القانونية املنصوص عليها ق 37االعضاء يف املنظمة، ووجهت عدة انتقادات للجزائر بسبب احتواء امللف حلوايل 

بدأت مفاوضات ثنائية  2002ماي  07أفريل إىل غاية  21من قبل املنظمة، خاصة التعريفات اجلمركية، وخالل الفرتة املمتدة من 
ويسرا، ولقد وصفت وس يف جنيف، وهي عبارة عن سلسلة أوىل جرت مل االحتاد االورويب والواليات املتحدة االمريكية وكندا واليابان

فرتة التكيف وكذا  ،ية املنتوج اجلزائري بنسب مرتفعةمحا االقرتاحات املقدمة من اجلزائر باملصداقية، وقدمت بعض املالحظات منها:
سنوات كحد  07إىل  03سنوات ، بينما يفضل الطرف اآلخر أن تكون من  10إىل  05الطويلة واملقدرة من الطرف اجلزائري من 

 أقصى.
متت هذه اجلولة من املفاوضات حول انضمام اجلزائر وقبل هذا كانت احلكومة اجلزائرية قد : 2002الجولة الثالثة: في أكتوبر  -

تعلقة أها النقا  املإىل ما يسمى بفرض اخلدمة أي أدوات استعماهلا للتفاوض، وقد تطرق فيها  2002جانفي  15أودعت يف 
 واملناجا، كما تعرضت ملوضوع عقد الشراكة مل االحتاد االورويب. باخلوصصة، قطاع االتصال، الطاقة

انعقدت هذه اجلولة جبنيف وأها ما جاء فيها إثارة قوانني محاية امللكية الفكرية، : 2002نوفمبر  15الجولة الرابعة: في  -
جتارية ثابتة للقوانني اجلمركية، وهي أسعار  03والصراع ضد التقليد الذي مازال حاصال يف االئياء امل رتعة، مل االبقاء على 

كما أقر خالل هذه الفرتة إخضاع الت فيضات املتعلقة   %30( مل التساهل يف السعر الثابت األعلى 30%، 15%، 05%)
 بالواردات التجارية إىل تشريل جزائري يتطابق مل قوانني املنظمة.

ملفاوضات على تقييا مدى تقدم املفاوضات ومواصلة دراسة تركزت هذه اجلولة من ا :2003ماي  20الجولة الخامسة: في  -
وثائق اضافية أخرى،  إىل باإلضافةنظام التجارة اخلارجية يف اجلزائر على اساس مذكرة مت تسليمها يف ئهر جويلية من نف  السنة، 
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ا عامليا مثل ل تلك املعمول هبتشريعاهتا م لتكييفوعلى هامش هذه املفاوضات أكد السيد الوزير آنذاك على أن اجلزائر تسعى 
 املصادقة على قوانني امللكية الصناعية، وفت  قطاع اخلدمات، ومالئمة نظامها اجلمركي للنظا املعمول هبا عامليا.

باجلزائر  2004طالبت املنظمة خالل هذه الدورة التفاوضية اليت انعقدت يف ئهر جانفي  :2004الجولة السادسة: جانفي  -
وص القانونية غري املتطابقة مل ئرو  االنضمام، وهذا أدى برئي  اجلمهورية إىل استعمال حقه الدستوري، فقام بتعديل مبراجعة النص

 التشريعات دون انتظاره افتتاح دورة الربملان اخلريفية.
لعاملية االسواق اتضمنت دراسة تطور املفاوضات الثنائية املتعلقة بدخول اجلزائر إىل : 2004جوان  25الجولة السابعة:  -

ودرست مشروع تقدير فريق العمل ومدى التقدم الذي أحرز يف أجندة التحوالت يف املنظمة التشريعية اجلزائرية، ومدى تطابقها 
لتشريعات وقوانني املنظمة العاملية للتجارة، وأئار وزير التجارة آنذاك أن الوفد االمريكي طالب برفل الدعا عن املوارد الزراعية يف 
 اجلزائر، وقال هذا االمر ال نتفاوض عليه ألن املزارع االمريكي يتلقى الدعا، واملنافسة نزيهة تقتضي أن نتمتل باحلقوق نفسها لنستفيد

 .2004سؤال مكتوب إىل اجلزائر حىت هناية  3000من االمتيازات نفسها، ولقد مت طرح أكثر من 
، 2005جانفي  15ل مناقشة املقرتح اجلزائري اجلديد الذي قدمته يف انعقدت من أج :2005الجولة الثامنة: في فيفري  -

فرعيا، من بينها االتصاالت السلكية، واملياه باإلضافة إىل  قطاعا 16وقطاعا يف جمال اخلدمات،  11ولقد جاء يف هذا املقرتح 
 ذلك رد الطرف اجلزائري على جمموعة من االسةلة يف اجلولة السابعة.

مل حترز أي تقدم ولقد تلقت اجلزائر عريضة من املنظمة من أجل فت  خدمات التوزيل  :2005أكتوبر  31ة: في الجولة التاسع -
باستثناء عملية توزيل جتارة التجزئة، اجلملة، واملنتجات الطاقوية كافة، على غرار زيت الوقود وال از، كما متحورت العرائض اليت 

 ذي يتضمن نقل احملروقات.تقدمت هبا املنظمة حول النقل البحري ال
تقلصت خالل هذه اجلولة نقا  االختالف مل الدول االعضاء يف املنظمة العاملية للتجارة : 2008جانفي  17الجولة العاشرة:  -

 06نقا  فقط، وقد عززت اجلزائر خالل هذه التجربة من قدرهتا التفاوضية بالتوقيل على  08إىل  2005نقطة عام  150من 
نائية مل كل من االوروغواي، سويسرا، فنزويال، اسرتاليا، الربازيل وكوبا، ومتحورت أسةلة املفاوضني حول سياسة االسعار اتفاقيات ث

 ونظام تطبيق الضرائب الداخلية مثل الرسا على القيمة املضافة.
حيث تقدمت اجلزائر  سنوات 05جاءت هذه اجلولة بعد توقف املفاوضات ملدة : 2013أفريل  05الجولة الحادية عشر:  -
دولة  23وثيقة تستجيب ألغلب متطلبات االنضمام، وتتضمن أجوبة صرحية على االسةلة املطروحة، وتلقت اجلزائر دعا  12با 

قانونا، ومرسوما لضمان التكيف وتوفري  40لالنضمام للمنظمة من بينها اهلند، الربازيل، فنزويال والصني، وقامت بتعديل أكثر من 
 ملوضوعية النضمامها للمنظمة.الظروف ا

كانت خمصصة للشق الفالحي وكانت املفاوضات حمدودة مل الدول اليت كانت هلا   :2014مارس  31الجولة الثانية عشر:  -
مطالب يف هذا اجلانب، وهي نيوزيلندا اجلديدة، اسرتاليا واالرجنتني، كما تلقت اجلزائر أسةلة إضافية من طرف االحتاد االورويب،  

دا، الواليات املتحدة االمريكية، نيوزيلندا واسرتاليا، وتسعى إىل تقدمي كافة التفاصيل واالستفسارات املطلوبة املتعلقة بطرق الدعا كن
 الفالحي، ومصاحبة الفالحني ودعا الصادرات.
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من املفاوضات واليت  13 ولقد جاء يف تصرحيات وزير التجارة السابق عمارة بن يون  أنه كان من املفرتض أن تكون هناك جولة
، وكان من املفرتض أن تكون جولة حامسة ستسم  للجزائر بتحديد تاريخ انضمامها 2015حددت خالل الثالثي االول من سنة 

 .سؤال 134، وطرحت عليها للمنظمة العاملية للتجارة
ا االقتصادي  مشاكل عديدة هتدد استقرارهإن اجلزائر تت بط يف :األهداف المرتقبة من االنضمام للمنظمة العالمية للتجارة.3.9

 وقد جلأت إىل صندوق النقد الدويل لكي يرسا هلا برناجما تستطيل بفضله اخلروج من األزمة اليت تعاين منها يف كل اجملاالت.
 ديدة أمهها:ع تطم  اجلزائر من خالل الدخول يف النظام التجاري العاملي يف إطار املنظمة العاملية للتجارة إىل حتقيق أهداف

 .التطبيق ملبدأ الدولة األوىل للرعاية 
 .رسا سياسة اقتصادية وجتارية يف ظل نظام اقتصادي خال من القيود 
 .احلصول على االمتيازات املمنوحة للدول النامية 
 .توفري بيةة اقتصادية مستقرة جللب االستثمارات األجنبية 
  فيها.خطوة لل روج من األزمة االقتصادية اليت تت بط 
 .إعطاء فرص متكافةة لكل املستثمرين سواء األجانب أو احملليني دون متييز وترقية العالقات التجارية الدولية 
  .إصالح النظام اجلبائي لكي يكون حافزا للمؤسسات اإلنتاجية حىت تقوم بالدور املنتظر منها 
 مبادالت الدولية.إصالح النظام اجلمركي وإل اء احلواجز اليت تعرقل قيام نظام حر لل 
 .تنويل الصادرات والكف من االعتماد على احملروقات كمصدر وحيد للمداخيل اجلزائرية 
 .حترير جتارة اخلدمات 
 .خوصصة املؤسسات العمومية اليت تعاين من مشاكل خطرية هتدد بقاءها 
 .فت  اجملال أمام املنتجني لتصريف منتجاهتا يف ظل نظام تنافسي داخل السوق احلرة 
 التجارة بتحرير العامل دول غرار على اجلزائر اقتصاد يتأثر :العالمية التجارة منظمة إلى الجزائر انضمام عن الناجمة اآلثار.4.9
 املتعلقة اآلثار تلك إىل إضافة اخلدمات، قطاع أو السلل جتارة قطاع سواء االقتصادية القطاعات خمتلف على ذلك وينعك  العاملية
 :التايل الشكل على اآلثار هذه دراسة وميكن الفكرية، امللكية حقوق اتفاقية بتنفيذ

 :زوايا عدة من تناوهلا وميكن :السلبية اآلثار .أ
  :يف اآلثار هذه إمجال وميكن :الوطني االقتصاد على السلع تجارة تحرير آثار*
 الصادرات وحمدودية ضعف معناه ذاوه 98 %األها بالنسبة استأثرت اخلدمات و السلل صادرات من احملروقات حصة أن- 

 ملا و للتجارة العاملية املنظمة يف السلل اتفاقية ضمن املبائرة باملعاجلة 97%مشمولة غري احملروقات كانت وملا احملروقات خارج
 أن معناه هذاف خارجية أسواقا خالهلا من تكسب بديلة سلل إجياد و تطوير واملتوسط القصري املدى يف مبقدورها لي  اجلزائر كانت

  .العاملية التجارة منظمة إىل االنضمام يتيحها مزايا أية من تستفيد ال اجلزائر صادرات من %98 يقارب ما
 وهذا اتهمبثيال ا مقارنةتهجود و السلل نوعية و لتعدد نظرا املستهلكني طرف من الرتحيب سيلقى األوريب املنتوج أمام أسواقنا فت - 

 اجتماعية اقتصادية، آثار من خيلفه وما املؤسسات من الكثري غلق إىل يؤدي مما املنافسة على قادرا يكون لن ينالوط املنتوج أن معناه
 غري املنافسة حدة زيادة إىل يؤدي الذي األمر املستوردة الشركات عدد سريتفل أخرى جهة ومن جهة من سياسية، هذا وحىت
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 امل اطرة لتفادي اإلنتاجية غري اهلامشية األنشطة حنو اجتاه هناك سيكون وبالتايل جنبيةاأل واملؤسسات الوطنية املؤسسات بني املتوازنة
 .العاملي االقتصاد يف واالندماج املواجهة ميكنه قوي اقتصاد بناء من متكن اليت اإلنتاجية األنشطة من بدال

 الدول كافة فعلى اجلات اتفاقية مبوجب فإنه ( غذائية مواد وارداتنا من  24.21%من ال ذائية )أكثر التبعية من تعاين اجلزائر أن- 
 يؤدي مما الزراعية السلل أسعار ارتفاع إىل سيؤدي حتما هذا و الزراعية املنتجات على الدعا رفل العاملية التجارة منظمة املنضمة إىل

 ستتحملها اليت اخلسائر قدرت و ...( قهوة سكر، حبوب،)األساسية للمواد بالنسبة خاصة ال ذائية الواردات فاتورة تكلفة ارتفاع إىل
 سنويا. دوالر مليون  400إىل  300يقارب مبا األساسية السلل أسعار ارتفاع نتيجة اجلزائر

 إىل اإلئارة ويكفي الدولية التجارة يف هامة مكانة اخلدمات جتارة حتتل :الوطني االقتصاد على الخدمات تجارة تحرير آثار* 
 املتحدة الواليات وتستحوذ العاملية، التجارة مخ  يعادل ما أي دوالر مليار1415يقارب  ما 2 000سنة بلغ حجمها أن

 .العامل يف اخلدمات صادرات ثلثي على وكندا األوريب واالحتاد واليابان األمريكية
 أي من اخلدمات وموردي ماتخد مبن  ئر  وبدون فورا األعضاء الدول قيام عنه ينت  للتجارة العاملية املنظمة إىل االنضمام إن

 آخر طرف أي إىل تقدمها اليت اتهمثيال عن تقل ال معاملة بالرعاية األوىل الدولة أساس وعلى طرف
 اخل  ...والتأمني الصحة التعليا، واملصارف، التمويل االتصاالت، والسفر، السياحة منها عديدة أنشطة اخلدمات جتارة تشمل

 آثارا خيلف سوف فإنه تدرجيي التحرير هذا كان وإن حىت العاملية التجارة ملنظمة انضمامها عند زائراجل يف اخلدمات جتارة حترير إن
 والتقنية التكنولوجيا :ب املزودة األجنبية اتهمبثيال مقارنة اجلزائرية املؤسسات وضل إىل راجل وهذا الوطين االقتصاد على سلبية

 اجلوانب كل يف حمدودة اتهإمكانيا اجلزائر يف مؤسساتنا حني يف ...متطورة وتسويقية إدارية وخربة اجلودة عالية خدمات املتقدمة،
 يف والبقاء الصمود يستطيل الذي األقوى الطرف لصاحل ستكون مكاسبها الطرفني بني متوازنة غري منافسة ستقوم وعليه السابقة
 .السوق
 إىل نشري املتقدمة للدول التابعة األجنبية واملؤسسات النامية الدول يف اتهومثيال الوطنية املؤسسات بني املستوى يف الفارق وإلبراز

 أحسن ويف النامية البلدان يف البنوك تقدم ال لعمالئها خدمة  360من أكثر الكربى الدولية املصارف فيه تقدم الذي الوقت يف أنه
 متدنية. وخدمات ضعيفة أداء مبستويات خدمة  40من أكثر الظروف

 إىل اإلئارة بنا جتدر لكن عنها، ترتتب اليت اخلاطر حجا إىل بالنظر اجلزائري االقتصاد أمام حتدي متثل اخلدمات جتارة حترير إذن
 املنظمة يف األعضاء العربية الدول معظا أن حيث بدايتها يف تزال ال الدولية املنافسة أمام اخلدمات لتجارة العربية األسواق فت  أن

 أراضيها. يف هلا فروع بفت  األجنبية والبنوك اخلدمات ئركات قيام مقابل مشددة ئرو  تضل للتجارة العاملية
 امللكية مبجال يتعلق ما لكل كافية محاية االتفاقية هذه تضمن :الفكرية الملكية حقوق حماية اتفاقية بتنفيذ المتعلقة اآلثار* 

 الض ط حتت االتفاقية هذه على املوافقة متت وقد وغريها، التجارية والعالمات االخرتاع وبراءات التكنولوجيا ذلك يف مبا الفكرية
 منطقة يف السيما النامية البلدان يف للتقليد املتطورة سلعها تعرض مل خاصة األمريكية، املتحدة والواليات الصناعية الدول طرف من

 تصنيل بطرق لكن املتقدمة الدول ملنتجات مماثلة منتجات إلنتاج فرصة النامية الدول أمام كان السابق يف انه حيث الشرق األقصى
 حالة يف اجلزائر فان وعليه ممكن، غري أصب  فاألمر بالتجارة املرتبطة امللكية حقوق اتفاقية ومبوجب اآلن أما تكلفة وبأقل خمتلفة

 أن عليها لزاما سيصب  إذ ل ربيةا الدول منتجات وحماكاة ونقل تقليد باستطاعتها يكون لن العاملية التجارة منظمة إىل انضمامها
 هذه تكاليف ارتفاع إىل سيؤدي وهذا ا،تهمنتجا متاثل منتجات إنتاج اجل من االخرتاع صاحبة للشركات حقوقا وباستمرار تدفل
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 ستعاين يلوبالتا السلل هذه إنتاج عن ختليها معناه فهذا للدفل رفضها حالة يف أما منافستها، درجة على يؤثر مما احمللية املنتجات
 .اخلارجية للسوق التبعية من
 األدوية، التجارية، العالمات الطبل، حقوق :جماالت منها نذكر كثرية امللكية حبقوق واملتعلقة االتفاقية تعاجلها اليت اجلوانب إن

  اخل.  ...اهلندسية والتصاميا اجل رافية املؤئرات اجلاهزة، املالب  صناعة،
 إىل سيؤدي التزامات من عليه يرتتب وما العاملية التجارة منظمة إىل االنضمام إن :اإليرادات ضانخفا عن الناجمة اآلثار* 

 :التالية لألسباب راجل وهذا العامة اإليرادات حصيلة اخنفاض
اخيل املد من%25 أكثر من ألن اإليرادات تراجل يف تتمثل اجلمركي التفكيك جراء من معتربة خسائر العمومية اخلزينة ستتكبد- 

 .سنويا دوالر مليار  1.5إىل  1من يعادل ما وهو اجلمركية التحصيالت مصدرها اجلبائية
 من عنه سينجا وهذا التصدير حساب على االسترياد وترية ارتفاع إىل حمالة ال سيؤدي كليا إل اؤها مث اجلمركية التعريفة ختفيض- 

 اخلارج من املستوردة األجنبية املنتجات ملنافسة الوطنية لصناعةا تصدي صعوبة أخرى جهة ومن املدفوعات ميزان يف خلل جهة
 .اخلدمات جتارة على التحليل نف  وينطبق العمومية لل زينة إضافية خسائر وبالتايل املؤسسات من الكثري غلق عنه ينت  الذي األمر

 لت طية املصادر اخلارجية على واالعتماد ال ذائية ةالتبعي من تعاين اجلزائر كون ال ذائية السلل أسعار ارتفاع عن الناجتة اخلسائر-
 .الزراعية للمنتجات لدعمها املتقدمة الدول رفل إىل راجل وهذا احمللي الطلب

 االقتصادية للتحوالت نتيجة الفقر معدالت وارتفاع بالبطالة املتعلقة االجتماعية والتحويالت الدعا زيادة على الناجتة التكاليف- 
 .سنويا دوالر مليار  2.5حبوايل تقدر واليت اجلارية

 لتأهيل فعالة اسرتاتيجية الدولة بتبين إال تعويضه ميكن ال املبلغ وهذا دوالر مليار  3.5عن سنويا يقل ال التكاليف هذه جمموع إن
 .الوطين اقتصادها

  فيما يلي: تتوض  :اإليجابية اآلثار .ب
 يف االقتصادي النشا  ألن السبعينات منذ منه تعاين الذي الكساد حالة من الصناعية البالد وخروج العاملي االقتصاد انتعا - 

 اتهاقتصاديا منو و زيادة إىل بدوره يؤدي هذا و اخل، ...النامية الدول صادرات على الطلب زيادة عوامل أها من يعترب الصناعية البالد
 وتقنينها. العاملية للتجارة السلوك قواعد ضبط خالل من وذلك النامية، الدول على ينطبق ما اجلزائر على ينطبق و
  .األطراف جلميل ملزمة باتفاقيات بربطها ودلك  GATTقوانني توفرها اليت احلماية - 
 املستوردة السلل أسعار ارتفاع أخرى جهة ومن جهة من الزراعي للقطاع االعتبار إعادة إىل يؤدي الزراعية نتجاتامل عن الدعا رفل- 

 .القطاع ذابه أكثر باالهتمام اجلزائر يف الزراعيني املنتجني حيفز ما وهذا احمللية املنتجات رحبية زيادة إىل يؤدي املتقدمة الدول من
 السوق. واحتياجات بكيفية توزيعها وإعادة اتهكفاء زيادة يف يساها مما اإلنتاج عوامل حركة حترير- 
 وختفيض احمللي اإلنتاج وتكاليف أعباء ختفيض إىل يؤدي اإلنتاج ومستلزمات األساسية السلل على اجلمركية الرسوم ختفيض-

 اإلنتاج. زيادة وكذلك لألسعار العام املستوى استقرار ومنه التكلفة عن النات  التض ا معدالت
 اليت السلبية اآلثار عن بكثري أقل هي للتجارة العاملية املنظمة إىل اجلزائر انضمام عن النامجة اإلجيابية اآلثار يتض  أن سبق مما

 عليها فلزاما منها ال مناص ضرورة العاملي االقتصاد يف العامل، واالندماج يف جيري عما مبعزل ليست اجلزائر كانت وملا ستتحملها
 تعظيا أجل من هذا كل اخلارج على اعتمادها درجة وختفيض وضعها حتسني قصد اقتصادها هيكلة على تقوم اسرتاتيجية ينتب

 .اجلزائري االقتصاد لصاحل احملصلة لتكون السلبيات وتقليص للتجارة العاملية املنظمة إىل االنضمام مكاسب
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 خالصة:
قيق املتطلبات يف إطار حتعليه كبرية ومتسارعة انعكست على كافة نواحي احلياة، و   ت ريات ةاألخري ئهد العامل يف العقود       

نمية الشاملة واملستدامة الت بأساليبوالتوجهات احلديثة للتنافسية العاملية، عملت الدول واحلكومات املتعاقبة على ضرورة االهتمام 
القتصادية، يف قاعدهتا ا التنويلست الل واستثمار املوارد املتاحة هبدف والرفل من معدالت النمو االقتصادي، وذلك من خالل ا

 هو ما دفلالثقافية ،  ، السياسية وحىتاالجتماعيةالعاملية وانعكاساهتا على اجملاالت االقتصادية،  البيةةاليت تفرضها  فالتحديات
 .شاطهان وجتديدعدها على إعادة هندسة أعماهلا الضرورية اليّت تسا واألساليببالدول واحلكومات إىل البحث عن الوسائل 

هلا ، السرتاتيجي املمتاز املوقل ا وما زادها يف ذلكلطاملا متتعت بثروات طبيعية وبشرية هائلة، ويف سياق احلديث عن اجلزائر فإهنا 
واقل غري ذلك لعريب، إال أن الكل هذه املقومات كان من املمكن است الهلا لتصب  قوة اقتصادية هامة على املستوى االفريقي واف

هذه الفرتة كانت كفيلة بإحداث  ،سنة 132فاجلزائر كانت حمط أطماع الكثري من الدول من بينها فرنسا اليت هنبت ثرواهتا ملدة 
( والطبيعيةنية امن املؤهالت واملقومات )اإلنس للكثريغىن اجلزائر وامتالكها من  رغا على ال إال أنه، اجلزائري يف االقتصادئرخ كبري 
 .ض مة إمكانياتمقارنة مبا متتلكه من  بطيةابقي  اقتصادهاإال أن منو 
انتقل من مرحلة إىل إىل يومنا هذا و و ئهد االقتصاد اجلزائري ك ريه من االقتصاديات الكثري من الت ريات منذ االستقالل وعليه فقد 

تنمية اقتصادية  جلأتعيش معركة حقيقية ويف سباق مل الزمن من  بةخالل هذه الفرتات واملراحل املتعاق، حيث أن اجلزائر أخرى
الساليب مبنية على است دام ا اخلارجية لكن بدون امتالك قاعدة صناعية وطنية قوية لألسواقمستدامة والتقليل من التبعية 

ال ميكن القضاء على الت لف ، ومنه لية اجلودة العا التكنولوجية احلديثة يف االنتاج الصناعي وتقدمي منتجات صناعية وفق متطلبات
ياسي والثقايف ن التصنيل يرتبط ارتباطا وطيدا بالواقل السأاالقتصادي واالجتماعي وحتقيق التنمية املنشودة باملفهوم الشامل ،كما 

ا رأس املال ومتويل كونتيجة لكون القطاع الصناعي من بني القطاعات االقتصادية اليت تساها بشكل كبري يف زيادة ترا ، بلد  ألي
 .عملية التنمية االقتصادية املستدامة وتلبية احلاجيات االساسية ملواطنيها وحتسني مستوياهتا االجتماعية
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 التحوالت االقتصادية في العالم: المحور الثاني
 :تمهيد
ال اجلماعات جاري الدويل فقط، إمنا ميتد ليشمل انتقإن مفهوم النظام االقتصادي العاملي اجلديد ال يعرب عن معىن التبادل الت      

 البشرية وانتقال عوامل اإلنتاج عرب احلدود السياسية للدول وتعزيز التعاون والرتابط بني مجيل البلدان لصد األزمات ومواجهة املشكالت
 اليت هتدد األمن واالستقرار وترهن الرفاهية اإلنسانية.

 ترتبط بشبكة من العالقات امل تلفة، وتقوم مؤسسات دولية بضبط وتنظيا هذه العالقات من خالل مجيل الدول يف العامل ومنه فإن
 مواثيق واتفاقيات متعددة، هتدف إىل حتقيق الرفاهية ورفل مستوى املعيشة لألفراد يف مجيل البلدان، وزيادة معدالت التنمية االقتصادية

 ة للمجتمل الدويل.ودعا التعاون الدويل مبا حيقق األهداف العام
وميثل اجلانب االقتصادي أحد أها العوامل اليت تؤثر يف طبيعة العالقات املتشابكة بني خمتلف الدول وتساها بدور فاعل يف رسا 

 اجتاهها.
أي  ،مضى  املتبادل  بني أطرافه أكثر من أي وقت واالعتماد واالندماجالعاملي يتسا بالرتابط  االقتصادأصب  ويف نف  االجتاه 

)املنظمة العاملية للتجارة وصندوق النقد الدويل والشركات متعددة اجلنسيات، والبنك الدويل و منظمات  االقتصاديونالفاعلون  اعتماد
والدول...(، على بعضها البعض، وفق الوجهان التاليان، احلساسية "أي سرعة نقل الت ريات  االقتصاديةغري حكومية والتكتالت 

"أي عمق تلك الت ريات"، وذلك نتيجة للتطورات والت ريات اليت حدثت بعد هناية احلرب العاملية الثانية من  النكشافواعرب العامل" 
 والطاقة. االتصاالتو خالل الدخول يف عصر املعلومات وتطبيق التكنولوجيا احلديثة يف النواحي امل تلفة كالصناعة والنقل والفضاء 

واليت   وثقافية، اجتماعيةو وسياسية  اقتصاديةلتشمل حتوالت  امتدتلى جمايل العلا والتكنولوجيا بل ومل تنحصر الت ريات العاملية ع
عاملية ، واليت ميكن تل يص أمهها يف زيادة موجة التحرر االقتصادي وإقامة املنظمة الكبري على معظا اقتصاديات العاملكان هلا تأثري  

 الدولية وغريها.....للتجارة، وتزايد قوة التكتالت االقتصادية 
وإذا ما تفاعلت هذه العوامل ترتب عنها ظهور ما اتفق على تسميته بالعوملة، فهذه األخرية أصبحت ظاهرة حقيقية ملموسة يف 
عامل اليوم، وهي بالتايل مل تعد فكرة مطروحة للنقا  حول مدى ئرعيتها وعدالتها، بل أصب  من الضروري العمل على التعامل 

 ا آثارها اإلجيابية واحلد من آثارها السلبية.معها وتعظي
لقد ساعد عدد من العوامل على سرعة انتشار هذه الظاهرة منها التقدم التكنولوجي، زيادة قدرة عوامل االنتاج على االنتقال، 

 واتفاقات التجارة االقليمية والدولية.
مات قطاع حترير التجارة ورؤوس األموال وزيادة موقل قطاع اخلد العاملية وهي االقتصاديةويركز هذا احملور على بعض من التحوالت 

 .لبني دول أعضاء التكت االقتصاديةلتعظيا املكاسب  االقتصاديةالعامل إىل التكتالت  واجتاهيف التبادل الدويل، 
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 الجديد عالميتطور النظام االقتصادي ال: المحاضرة األولى
نية برزت الدعوة إىل ضرورة إقامة نظام دويل جديد، بعد أن فشل النظام السابق يف مواكبة التحوالت بعد هناية احلرب العاملية الثا    

ضري وقد وضعت الرتتيبات االقتصادية اخلاصة بالتح ة تناقضات عجلت باملطالبة برحيله،والصمود أمام األزمات، كما أظهر عد
  .لقيام النظام االقتصادي الدويل اجلديد

عوامل وقوى دفعت بظهور النظام االقتصادي الدويل اجلديد، وقد ئهد عقد التسعينات ت ريات وحتوالت كبرية لقد ظهرت عدة 
ؤسسات  دفة االقتصاد الدويل بواسطة املكتمال ئكله النهائي إال أنه استطاع أن يسرّي ا أبرزت مالم  هذا النظام، وبالرغا من عدم 
 م املالية والنقدية والتجارية.االقتصادية اليت يقوم على دعائا هذا النظا

ظالهلا بومنذ احلرب العاملية الثانية ئهد النظام الدويل االقتصادي اجلديد عدة مراحل يف تطوره، وقد وقعت عدة أحداث عاملية رمت 
 جديد،إىل قيام نظام اقتصادي دويل للدعوة  1973فاست دمت الدول النامية سالح النفط يف عام  يف حتديد مالم  كل مرحلة،

عالن عن قيام نظام اقتصادي دويل االاخلاص ب 3201وأدى ذلك إىل عقد دورة استثنائية لألما املتحدة أصدرت خالهلا القرار رقا 
املكمل للقرار السابق اخلاص بوضل برنام  العمل إلقامة النظام االقتصادي العاملي  3202، والقرار جديد أكثر عدالة ومساواة

 اجلديد.
وعلى إثر سقو  املعسكر الشيوعي وانتهاء احلرب الباردة، اختذ هذا النظام منحى جديدا برتبل القطبية  ،لتسعيناتومل بداية ا

املنظمة العاملية  وإنشاء ،الرأمسالية على قمة النظام الدويل اجلديد، وظهرت عدة عوامل بلورت ظاهرة العوملة لتعمق عاملية االقتصاد
 ،لعمالقةا واالندماجات االقتصاديةوسيادة آليات السوق، وبروز التكتالت  ،االقتصادي العامليللتجارة لتكمل مؤسسات النظام 

 وغريها من الت ريات اليت ظهرت لتشكل نظاما اقتصاديا أكثر وضوحا وأميل إىل العدالة. وتداعياهتا، 2001سبتمرب  11وأحداث 
مؤمتر سياتل نتيجة  كما فشل  ،بإيطالياظاهرات املناهضة هلا يف جنوة وأدى تسارع العوملة يف تنفيذ خمططاهتا إىل تصاعد موجة امل

 .الصراع يف قمة اهلرم بني الدول املتقدمة
 التدفق اهلائل ويؤثر فيه ،وقد متيز النظام االقتصادي الدويل اجلديد خبصائص عدة، فهو يتسا بالديناميكية يف التشكيل والتكوين

احلديثة، كما تسيطر عليه التكتالت االقتصادية والشركات متعددة اجلنسيات وتزايد دور  سرعة التطور يف التقنيةلمعلومات و ل
 ، وظهور نوع جديد من تقسيا العمل، وزيادة االعتماد الدويل املتبادل.املؤسسات االقتصادية العاملية

ة التحليل. ف من حيث الزمان وطريقإن مفهوم مصطل  النظام اجلديد خيتل: ودعائمه مفهوم النظام االقتصادي الدولي الجديد.1
 ونتطرق هنا إىل ذكر بعض التعاريف اليت تناولت مفهوم النظام االقتصادي الدويل اجلديد، والدعائا اليت قام عليها.

إن مصطل  النظام االقتصادي العاملي اجلديد من املصطلحات اليت ظهرت : العالمي الجديد مفهوم النظام االقتصادي.1.1
تناولته أقالم املفكرين واملنظرين وامل تصني يف ئؤون االقتصاد والعالقات الدولية بالتحليل والدراسة، كما مل ي ب عن  حديثا، حيث

 اللقاءات واالجتماعات والندوات الرمسية وغري الرمسية، اإلقليمية منها والدولية.
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د بالنظام ات وتفسريات خمتلفة هلذا النظام. فيقصوالدراسات اليت تعرضت ملوضوع النظام العاملي اجلديد قد أعطت عدة تعريف
االقتصادي العاملي اجلديد جمموعة القواعد والرتتيبات اليت وضعت يف أعقاب احلرب العاملية الثانية لضبط قواعد السلوك يف العالقات 

 1.االقتصادية بني الدول امل تلفة
ية تنظا تناسقة واملرتابطة واملتفاعلة يف تشابكات عالقية ضمن أطر مؤسسجمموعة القواعد والقوانني امل" :كما عرفه د. املشوخي بأنه

ضاري علمي جوة جملتمل معني، يف بعد زماين ومكاين وحر سلوك ونشا  وفعاليات تسيري البناء االقتصادي وحتقق املستهدفات امل
نفيذ فعاليات هذه القواعد لسلطة القائمة يف اجملتمل تحمدد، وكذلك ضوابط أيديولوجية سائدة يف بيةة هلا حمدداهتا ومت رياهتا. وتتوىل ا

والقوانني، عن طريق عدة وسائل )أدوات( وأساليب يف ضوء املت ريات احمليطة حمليا وإقليميا ودوليا، تتناسب مل فعالية حركية التطور 
 2.ائي"ذستهدف غحيقق رفاهية اإلنسان كمعرب خمتلف األبعاد، ومبرونة تواكب خمتلف املت ريات األساسية والعارضة والطارئة، ومبا 

 بأنه ذلك ،تعريف للنظام االقتصادي العاملي اجلديد 19743ورد بديباجة اإلعالن الصادر عن اجلمعية العامة لألما املتحدة سنة و 
ر عن نظمها ظنصاف وتساوي مجيل الدول يف السيادة وعلى ترابطها وائرتاك مصاحلها وتعاوهنا بصرف النالنظام املبين على اال

االقتصادية واالجتماعية، ويكون من ئأن هذا النظام تصحي  الفروق، ومعاجلة املظامل القائمة. ويسم  بالقضاء على اهلوة املتنامية 
 4.بني الدول املتقدمة والدول النامية كضمان للتنمية االقتصادية واالجتماعية السريعة واملستمرة لألجيال احلاضرة واملقبلة

م النظام العاملي اجلديد كان عبارة عن ترتيب األوضاع االقتصادية يف العامل على نسق يتضمن حتقيق نتائ  بالنسبة للعالقات إن مفهو 
بني األجزاء املكونة لالقتصاد العاملي، سواء كانت جمموعة دول أو املنظمات االقتصادية الدولية واإلقليمية أو الشركات متعددة 

 اجلنسيات.
 5.النظام بأنه: جمموعة القواعد اليت حتكا ظاهرة أو جمموعة من الظواهر االجتماعية أو االقتصادية أو الثقافية...وميكن تعريف 

أي ترتيب األوضاع على نسق معني ينطوي على عالقات  orderأما كلمة نظام يف مصطل  النظام االقتصادي العاملي اجلديد تعين 
يتكون من جمموعة من القواعد املنظمة  world orderصب  مفهوما أن يقوم نظام عاملي معينة وقواعد سلوكية خاصة، وبالتايل ي

 للعالقات بني أطراف حمددة وفق آليات حمددة.
وتشري كلمة "عاملي" إىل معىن االنتشار، والسمة الرئيسية اليت تؤثر يف النظام االقتصادي العاملي اجلديد وتساها يف تشكيل وحتديد 

من خالل زيادة حجا التبادل التجاري وتطور وسائل النقل واملواصالت وسرعة تدفق املعلومات والثورة  ،العوملة معامله هي ظاهرة
 واالجتاه حنو التكتالت اإلقليمية واندماج الشركات العمالقة العابرة للقارات مت طية احلدود السياسية للدول... ،التكنولوجية اهلائلة

                                           
القاهرة،  مصر، ،1الطبعة  العربية،النيل  ، جمموعةسبتمبر 11النظام االقتصادي العالمي الجديد وآفاقه المستقبلية بعد أحداث  اللطيف،عبد اجمليد عبد  1

 .16، ص 2003
 املعاصرة،التجارية  ، جملة البحوثماهية النظام االقتصادي العالمي الجديد، أسس مدخلية للمالمح المبلورة لنشأة وتطور فعاليات النظام، املشوخي محد سليمان 2

 .وما بعدها 273ص ، 1994 ، مصر،1 الثامن، العدداجمللد  أسيو ،جامعة 
 .1974ديسمرب  14للجمعية العامة لألما املتحدة يف  29عن الدورة  3281ميثاق الدول وواجباهتا االقتصادية الصادر مبوجب القرار رقا  3
 .161ص  ،1977أكتوبر  األول،العدد  ،والتنميةمجلة النفط  4
جويلية  ،61العدد ، جملة املستقبل العريب ،لوكربيقراءة مغايرة لمصطلحات معاصرة، النظام العالمي الجديد والشرعية الدولية وقضية  اهلل،املهذيب ميلود عبد  5

 .30ص  ،1992
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يف  وإن كانت مالحمه قد بدأت ،فهوم النظام االقتصادي العاملي اجلديد هو مفهوم حديث النشأةفتعين أن م "اجلديد"أما كلمة 
لى إال أن معامله النهائية مل تتحدد بعد، فمازال يف طور التشكيل والتكوين، واملت ريات املستقبلية ع ،الظهور مل بداية التسعينات

 1ذا املفهوم.الساحة العاملية كفيلة بأن توض  جوانب ال موض يف ه
إن النظام االقتصادي العاملي اجلديد بقدر ما كانت تؤثر فيه اجملموعات اليت : دعائم النظام االقتصادي العالمي الجديد.2.1

تشكل العالقات االقتصادية الدولية من دول وتنظيمات وجتمعات إقليمية وئركات متعددة اجلنسيات، إال أن املنظمات االقتصادية 
حتكمها وضبطها للسياسات النقدية واملالية والتجارية املؤثرة يف السياسات االقتصادية ل البية دول العامل، هلا الدور  الدولية حبكا

 األها يف إدارة النظام االقتصادي العاملي اجلديد، وبالتايل فهي املكونات األساسية له.
ك يف كل ما يتعلق بأسعار الصرف وموازين املدفوعات وهو ذلك النظام الذي حيكا ويضبط السلو : النظام النقدي الدوليأ. 

ومصادر متويل العجز ونوعية السياسات التصحيحية اليت جيوز للدولة العضو إتباعها وتطبيقها لعالج مثل هذا العجز عند وقوعه، 
 2جلديد.عاملي اوبالتايل فإن هذا النظام يفرتض أنه يكفل حتقيق االستقرار النقدي العاملي يف النظام االقتصادي ال

وبدأ نشاطه  ،1944جويلية  01نشأ بتاريخ أالذي و  ،القائا على إدارة النظام النقدي الدويلهو ويعترب صندوق النقد الدويل 
ل ومن أج ،نظرا ملا جيسده من مظاهر التعاون االقتصادي بني الدول امل تلفة 1947الفعلي وتعامله مل األعضاء يف أول مارس 

ة كالت اليت تنجا عن تقلبات أسعار الصرف بني فرتة وأخرى واليت تنعك  سلبا على األوضاع االقتصادية والتجاريالت لب على املش
دعا استقرار أسعار الصرف واحملافظة على التدابري املنظمة  3:العاملية، حيث تنص اتفاقية إنشاء الصندوق على أنه يهدف إىل

على ختفيض أسعار الصرف، وللمسامهة يف إقامة نظام املدفوعات متعدد األطراف  للصرف بني الدول األعضاء، ولتفادي التناف 
بالنسبة للعمليات اجلارية بني الدول األعضاء، ويف حمو القيود املفروضة على الصرف األجنيب، واليت تعوق منو التجارة الدولية، ولبث 

 موازين يف ت مالئمة، ومن مث إتاحة الفرصة هلا لتصحي  االختاللميسورة هلا بضمانا الثقة بني الدول األعضاء جبعل موارد الصندوق
 مدفوعاهتا، دون االلتجاء إىل التدابري اليت من ئأهنا أن تقضي على الرخاء القومي أو الدويل.

رؤوس ل هو ذلك النظام الذي حيكا قواعد السلوك يف كل ما يتعلق بالتحركات أو االنتقاالت الدوليةلي: النظام المالي الدو ب. 
سواء يف صورة مساعدات أجنبية أو قروض خارجية وسواء كانت رمسية أو جتارية أو يف صورة استثمارات أجنبية مبائرة أو  ،األموال

 4غري مبائرة.
وبدأ يف  .1944لتعمري الذي أنشأ مبوجب ميثاق بريتون وودز عام لإلنشاء واويقوم على إدارة النظام املايل الدويل البنك الدويل 

 ، وقد حددت االتفاقية املنشةة أهداف البنك الدويل:1946جوان  25ممارسة نشاطه رمسيا يف 
  ؤوس ، وذلك من خالل تقدمي التسهيالت الستثمار ر يف البنك الدويل لإلنشاء والتعمريتقدمي املساعدة للدول األعضاء

 د يف الدول النامية.األموال لألغراض اإلنتاجية وتشجيل وتنمية التسهيالت اإلنتاجية واملوار 

                                           
 . 18-16، مرجل سبق ذكره، ص ص سبتمبر 11النظام االقتصادي العالمي الجديد وآفاقه المستقبلية بعد أحداث عبد اجمليد عبد اللطيف،  1
 .38، ص المرجع السابق، عبد اجمليد عبد اللطيف 2
 .45ص  ،2002علمي، جامعة الكويت ،، جمل  النشر المثلث قيادة االقتصاد العالميحلمي خالد سعد زغلول،  3
 .38، ص مرجع سبق ذكرهعبد اجمليد عبد اللطيف،  4
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  تشجيل االستمارات األجنبية اخلاصة عن طريق الضمان أو املسامهة يف القروض أو االستثمارات األخرى اليت جيريها
القطاع اخلاص، وتكملة االستثمارات اخلاصة وذلك بتقدمي التمويل بشرو  معقولة لألغراض اإلنتاجية، مىت كانت الدولة 

 األموال اخلاصة.تعاين من عدم توافر رؤوس 
  تشجيل االستثمارات الدولية لتنمية املوارد اإلنتاجية للدول األعضاء، وهبدف الوصول إىل مرحلة النمو املتوازنة للتجارة

 الدولية يف األجل الطويل واحملافظة على توازن ميزان املدفوعات.
 أيت من و يضمنها مل القروض الدولية اليت تتقدمي القروض للدول األعضاء مل ضرورة التنسيق بني ما تقدمه من قروض أ

جا هذه ن حعمصادر أخرى، ويكون ذلك عن طريق تقدمي القروض للمشروعات وفقا ألمهيتها للدولة بصرف النظر 
 وتتا املفاضلة بني الدول امل تلفة يف حدود مدى حاجتها للقروض. .املشروعات

  املساعدة ميوتقد ،فقا للشرو  التجارية يف أقاليا الدول األعضاءيعمل البنك الدويل على تفعيل االستثمارات الدولية و 
 1للتحول من اقتصاديات احلرب إىل اقتصاديات السالم، والعمل على ربط دول العامل الثالث باقتصاد السوق.

، وحتديد ما جيوز لهو ذلك النظام الذي حيكا قواعد السلوك يف كل ما يتعلق بتصدير واسترياد السل: جاري الدوليالنظام التج. 
وال جيوز من اإلجراءات احلمائية أو إعانات التصدير، بل والعمل من خالل هذا النظام على حترير التجارة العاملية لزيادة التبادل 

 الدويل وترسيخ مبدأ االعتماد املتبادل وتعظيا العائد من التجارة الدولية لكل أطراف االقتصاد العاملي.
واي، جأور  ولةجقامت املنظمة العاملية للتجارة على إثر  أن باحملافظة على استمرارية النظام التجاري الدويل، إىل قامت سكرتارية اجلات

 1995.2لتتوىل إدارة هذا النظام ابتداء من أول جانفي 
 إزالة القيود يف إن هذه املؤسسات العاملية مبا حيكمها من قواعد وآليات ومبا وضعت من أهداف تسعى لتحقيقها، هلا دور كبري

 واملشكالت اليت تعرتض النشا  االقتصادي العاملي. وهي تقوم على إدارة كل ما يتعلق بالنظام االقتصادي العاملي اجلديد.
وله  ،مو ويتطورفيوجد مث ين ،تفرض حتمية احلياة أن لكل ئيء بداية: )النشأة والتطور( النظام االقتصادي العالمي الجديد .2

عف بعدها ليتالئى، وطبيعة النظا تسري وفق هذه الفرضية حيث تنمو وتقوى مث تنهار وتندثر ليقام على أنقاضها هناية حيث يض
 3نظا أخرى.

 ،ويف هذا الصدد فإن النظام االقتصادي العاملي اجلديد قد قام وتطور نتيجة العيوب والتناقضات واألزمات اليت عرفها النظام السابق
طوره منذ ليظهر على أعقابه النظام اجلديد الذي مر بعدة مراحل يف ت فاهنار،التحوالت االقتصادية الدولية ستطل مواكبة سرعة يفلا 

 .2001سبتمرب  11بوادر الظهور األوىل له حىت أحداث 
 1973تمتد من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى عام : المرحلة األولى

ندوق النقد ص ئنشأاألساسية، حيث  دعائمهام نظام اقتصادي عاملي بربوز يف هذه املرحلة، بدأ التوجه واضحا من أجل قي
أما  ،ويللتنظيا ئؤون النظام املايل الد لإلنشاء والتعمرينشأ البنك الدويل أالدويل كإطار رمسي يقوم على إدارة النظام النقدي، و 

 .مازال يف عملية التشكل يف هذه املرحلة سكرتارية اجلات فكانت ترعى وتسري ما تعلق بالنظام التجاري الدويل والذي

                                           
 .198-197ص ص ، مرجع سبق ذكره، مثلث قيادة االقتصاد العالميحلمي خالد سعد زغلول،  1
 .38ص  ،ذكرهمرجع سبق عبد اجمليد عبد اللطيف،  2
 وما بعدها. 273ص ، الجديد، أسس مدخلية للمالمح المبلورة لنشأة وتطور فعاليات النظام ماهية النظام االقتصادي العالمياملشوخي محد سليمان،  3
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اندالع احلرب الباردة، وانقسام العامل إىل معسكرين أو قطبني اقتصاديني، النظام االئرتاكي بريادة االحتاد كما اتسمت هذه املرحلة ب
هور ثنائية متباينة، ملنضوية حتته. وظالسوفييت مل الدول املوالية له، والنظام الرأمسايل بزعامة الواليات املتحدة األمريكية مل الدول ا

 العامل املتقدم مقابل العامل النامي، عامل األغنياء واألثرياء مقابل عامل الفقراء، مل اتساع الفجوة بني الثري والفقري...
يدة من االست الل دبعد أن خرجت أغلب الدول النامية من احلقبة االستعمارية اليت استنزفت فيها خرياهتا وثرواهتا دخلت يف مرحلة ج

أسعار حيث حصلت على املواد األولية واخلام من الدول النامية ب ،من طرف الدول الرأمسالية املتقدمة لثرواهتا والسيطرة على مقدراهتا
 رخيصة، بعيدة عن األسعار احلقيقية هلا، وبالتايل فإن معدل التبادل الدويل هو يف جهة الدول الرأمسالية.

النصيب األكرب من حصص كل من صندوق النقد الدويل والبنك الدويل. والسيطرة على هاتني بالدول املتقدمة ويالحظ استةثار 
املنظمتني انطالقا من أن التمثيل الداخلي والوزن البيين يقوم على نصيب كل عضو من جمموع احلصص. ورفض الدول املتقدمة 

 1.ينياألعضاء لكي يتسىن هلا التحكا يف قرارات الصندوق والبنك الدول باستمرار للمطالب اخلاصة بإعادة النظر يف توزيل حصص
رب العاملية الثانية. ت عقب احلةيالحظ غياب دول املعسكر االئرتاكي عن التمثيل القوي يف املنظمات االقتصادية الدولية اليت أنش

والصني. فحدث  لبنك الدويل فضا رومانيا ويوغوسالفيافقد ضا صندوق النقد الدويل يف عضويته رومانيا ويوغوسالفيا وبولندا، أما ا
 2ذلك الحقا.آثار  ظهرتقد خلل ئديد يف ترتيب األوضاع االقتصادية الدولية يف هذه املرحلة ب ياب دول املعسكر االئرتاكي. و 

نمية يف العامل ية، وتفاقا أزمة التهذه املرحلة، تزايد حدة الفجوة بني الدول املتقدمة والدول النام يفومن النتائ  األساسية اهلامة 
فقد   ،الثالث، مما أدى هبذه الدول إىل املطالبة بوضل عادل تسرتجل فيه حقها املهضوم جراء االستنزاف القدمي واالست الل املتواصل

 اجيابية يف املرحلة القادمة. اكان هلذه املطالبة آثار 
 1990إلى عام  1974من عام : المرحلة الثانية
خاصة  ،تائ  املرحلة السابقة هو فشل النظام االقتصادي السابق وظهور احلاجة امللحة لنظام اقتصادي عاملي جديدإن من ن

 صور ئىت منها:يف وقد ظهرت  ،ما تعلق باألئكال امل تلفة هليمنة الدول الرأمسالية على الدول النامية
 .اعتبار العامل الثالث مصدرا للثروة واملواد األولية 
 الت صص يف جمال اإلنتاج على الدول النامية. فرض نوع 
 .تكري  العالقات االقتصادية والتجارية غري املتكافةة 
  دور الشركات االحتكارية العمالقة يف تكوين إطارات العامل الثالث اليت كرست هيمنتها على ثروات هذه الدول

 3خالل احلقبة املاضية.
ال يضل يف اعتباره و - وهي الدول املتطورة- عي مصاحل الدول املؤسسة له بالدرجة األوىلوكان من الطبيعي على النظام السابق أن يرا

الرخاء لشعوب الدول  ومل حيقق ،مصاحل الدول النامية، فقد حقق ارتفاعا كبريا يف مستوى املعيشة لشعوب الدول الصناعية املتقدمة
 وىل والثانية.وظهر التفاوت الذي كانت تتسل فجوته بني الدول األ ،النامية

                                           
 .242-241ص ص، 1992 القاهرة، العربية،دار النهضة  ،الالمتكافئاالقتصاد الدولي من المزايا النسبية إلى التبادل  اخلالق،جودة عبد 1
 .21، ص مرجع سبق ذكرهعبد اجمليد عبد اللطيف،  2
 .37ص ، 1980، الطليعة، بريوتدار  ،التاريخيمأزق االستدانة في العالم الثالث في المنظار ، التبعية االقتصادية جورج،م قر  3
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 واختذته منظمة األوبك يف تلك الظروف االستثنائية كسالح للمساومة عام ،من جانب آخر تعزيز مركز الدول املصدرة للنفط
1973.1 

وبعد حرب أكتوبر اكتشفت الدول النامية أن لديها من اإلمكانيات ما يؤهلها لت يري هذا النظام لصاحلها، فقد نقلت السلطة 
 2مبناسبة سلعة واحدة. –ولو مؤقتا  –ول مرة إىل العامل الثالث االقتصادية أل

 تض  أن است دام القوة العسكرية مل يعد الوسيلة الفعالة لتأكيد السلطة االقتصادية من خالل انتصار الشعب الفيتنامي.اكما 
: وطرحت يف جدول أعماله قضيتني 1976ماي  نكتاد( الرابل يف نريويب بكينيا يفأو مث عقد مؤمتر األما املتحدة للتجارة والتنمية )

قضية املواد األولية وقضية املديونية اخلارجية للدول النامية. ومل يكتب هلذا املؤمتر النجاح بسبب تعنت ورفض الدول املتقدمة لكثري 
مبعاجلة  وهتا التفاوضية وطالبتورغا ذلك فإن الدول النامية بقيت حمافظة على متاسكها وق3من املقرتحات اليت طرحتها الدول النامية

ئاملة للمشكالت الراهنة، وهذا انطالقا من رغبتها القوية لت يري العالقات االقتصادية الدولية اليت كانت تسري يف غري صاحلها إىل 
لوحدة اليت ئكلتها ااجتاه حيقق العدالة واملساواة بني الشعوب، ويؤمن التنمية االجتماعية واالقتصادية جلميل الدول بشكل عادل. إن 

دول املتطورة والت اليت قامت هبا الااحملمن عديد الالدول النامية هي العامل األساسي لت يري النظام االقتصادي العاملي القائا رغا 
 لتفكيك هذا التماسك الذي سيجرها حتما إىل الدخول يف مفاوضات مل الدول النامية حول هذا النظام.

عدة نتائ  هامة، وأضافت مت ريات جديدة يف تشكيل النظام االقتصادي العاملي اجلديد، مثلما ئهدت لقد أفرزت هذه املرحلة 
بدايتها حتركات حثيثة ومطالبات عديدة داعية لرحيل النظام االقتصادي العاملي الراهن ومستشرفة نظاما جديدا يسوده السالم 

 والعدالة واملساواة.
وتزايد قوة تأثري صندوق النقد الدويل والبنك الدويل  1982املديونية اخلارجية للدول النامية عام  ومن نتائ  هذه املرحلة تفاقا أزمة

 4.واتفاقهما على ضرورة تنفيذ برام  التثبيت واإلصالح اهليكلي يف الكثري من الدول النامية اليت يتا متويلها مبوافقة من املنظمتني معا
 اية القرن العشرينإلى نه 1991من عام : المرحلة الثالثة
بدأت مالم  النظام االقتصادي العاملي اجلديد يف الظهور، فبعد أن كانت الدول النامية هي الداعية إىل  هذه املرحلة مل بداية

ضرورة قيام نظام اقتصادي عاملي جديد جراء التناقضات اليت برزت يف النظام السابق وما أظهره من نتائ  كانت خمالفة لتطلعات 
ادي اليت وضعت بنوده وقواعده. وجاءت الدعوة لقيام النظام االقتص قدمةالتنموية وصبت يف فلك الدول املت الناميةدول الئعوب 

 االحتادر تفكك ثإالعاملي اجلديد يف هذه املرحلة من طرف الواليات املتحدة األمريكية، بعد انفراد النظام الرأمسايل بالقمة على 
 االئرتاكي وانضمام دوله إىل املنظمات االقتصادية العاملية.  السوفييت واهنيار املعسكر

                                           
 – 179 ص ص ،1977الدار البيضاء  ،دار النشر امل ربية ،ترمجة رئيد بن حدو ،معركة البترول العربيةحممد احلبائي، ملزيد من التفاصيل حول ذلك راجل:  1

207. 
 .16، ص 1977، اهليةة العامة للكتاب، القاهرة، نحو نظام اقتصادي عالمي جديدعبد اهلل إمساعيل صربي،  2
 .26-25، ص ص مرجع سبق ذكرهعبد اجمليد عبد اللطيف،  3
 .26ص  ،مرجع سابقعبد اجمليد عبد اللطيف،  4
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ألهنا تريد أن  ،وتزامنا مل ذلك، فإن ظاهرة العوملة قد انتشرت حبدة، كاجتاه جديد لصبغ احلياة االقتصادية والثقافية بالصب ة العاملية
عزل عن ق أنه ما من جمتمل قوي يستطيل أن يعيش مبمن منط ،ألن معاناته االقتصادية واحدة ،جتعل العامل كله يتكلا بل ة واحدة

 1اجملتمعات األخرى.
وقد حولت العوملة العامل كله إىل ما يشبه القرية الص رية، حيث سامهت ثورة االتصاالت واملعلوماتية يف اهنيار البعد املكاين بني 

ادة حجا للدولة القطرية. وعوملة االقتصاد قد أدت إىل زيالشعوب والبلدان، على اعتبار أن كل مكوناهتا ال تراعي احلدود اجل رافية 
التبادل والتعامالت التجارية بربط أسواق السلل واخلدمات الدولية وأسواق رأس املال وأسواق التكنولوجيا واخلدمات احلديثة وزيادة 

 التناف  بينها.
ات أطراف هذا منها التباين احلاد يف اجتاه ،ا عوامل عدةتواجه مسألة تطور النظام االقتصادي الدويل الراهن صعوبات كثرية فرضته

، وصحوة الدول النامية اليت 2النظام، والتناقض الواسل يف الرتاث الثقايف واحلضاري بني األطراف، ومستويات التقدم االقتصادي
عادة البناء يف النات  عن عملية إ وقواعد النظام احلايل يف حتقيق تنميتها االقتصادية، ذلك النظام ئتأكد هلا عدم صالحية مباد

ل و أعقاب احلرب العاملية الثانية، والذي يعترب ترمجة حقيقية للسيطرة اليت متارسها الدول املتقدمة املنتصرة يف هذه احلرب، مما جعل الد
لة تناقضات من أجل إزاولذلك بدأت هذه الدول تكاف   هو العالمة املميزة. النامية تثور على النظام الذي أصب  فيه االست الل

 3النظام االقتصادي الدويل التقليدي، وتبحث يف الوقت نفسه عن منوذج مناسب لنظام اقتصادي عاملي جديد.
وفكرة إنشاء هذا النظام يظهر رغبة الدول النامية يف أن يكون هلا دور فاعل ال أن تبقى على هامش العالقات االقتصادية الدولية  

الصراع املتنافسة. وقد تبلورت هذه الفكرة يف قرار جمموعة دول عدم االحنياز يف مؤمتر القمة الرابل الذي كآالت تست لها أقطاب 
، حيث أعلن املؤمتر عن ضرورة السعي إلقامة نظام اقتصادي عاملي جديد يكون أكثر عدالة، 1973انعقد باجلزائر يف ئهر سبتمرب 

 4.نييالسالم العاملو  على حتقيق التقدم اقادر يكون و 
إىل أن عقدت الدورة االستثنائية السادسة ملنظمة األما املتحدة يف ئهر ماي  وقد ركزت البلدان النامية جهودها إلقامة هذا النظام،

بشأن إقامة نظام  3201، وئهدت جداال حادا بني دول عدم االحنياز والدول الرأمسالية، ومت التوصل إىل القرار رقا 1974عام 
 اهلامة اليت جيب أن يقوم عليها هذا النظام: ئوطرح اإلعالن بعض املباد ،جديد اقتصادي عاملي

 .املساواة يف السيادة بني مجيل الدول 
 .حق مجيل الشعوب يف تقرير مصريها بنفسها 
 .رفض االستيالء على األراضي بقوة 
 .حق كل الدول يف بناء النظام االقتصادي االجتماعي 
  ومواردها الطبيعية.سيادة كل الدول على ثرواهتا 

                                           
 .16، ص 2002 مصر، جلامعة،امؤسسة ئباب  ،اإلسالميالعولمة وأثرها في المجتمع  نور،سرية عصام 1
 .4، ص1985 مصر، القاهرة،دار النهضة العربية، مطبعة جامعة  ،الدوليأحكام التعاون  حممد،الفار عبد الواحد  2
 بعدها.وما  36، ص 1991 القاهرة، العربية،دار النهضة  ،والمتخصصةقانون المنظمات الدولية النظرية العامة: المنظمات اإلقليمية  حسني،املوجي  3
 .103بريوت، ص  ،2الطبعة  والتوزيل،دار احلداثة للطباعة والنشر  ،المعاصرمشكالت االقتصاد الدولي  محدي،الصباخي  4
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واختتا اإلعالن بصي ة تعرب عن مدى أمهيته ومكانته يف تنظيا وإقامة النظام االقتصادي العاملي اجلديد: ".. إن هذا اإلعالن املتعلق 
جملة ) واحدا من أها أس  وقواعد العالقات االقتصادية بني مجيل الشعوب واألما" نبإقامة نظام اقتصادي عاملي جديد سيكو 

 .(164ص  – 1977 –نفط والتنمية ال
اخلاص بوضل برنام  العمل املتعلق بإقامة نظام اقتصادي عاملي جديد، املكمل  3202 وصدر يف هذه الدورة كذلك القرار رقا

 1للقرار السابق، وحيقق تطبيقه، ويكفل سبل التعاون والتفاها على الصعيد االقتصادي بني مجيل الدول.
 2ذا الربنام  هي:والنقا  اليت تضمنها ه

 املشاكل األساسية للمواد اخلام والسلل األولية. 
 النظام النقدي الدويل ومتويل التنمية يف العامل الثالث. 
 .مسألة التصنيل 
 .نقل التكنولوجيا 
 .تنظيا ومراقبة أعمال الشركات متعددة اجلنسيات 
 .ميثاق حقوق الدول وواجباهتا االقتصادية 
 لدول النامية.تشجيل سبل التعاون بني ا 
 .تقوية دور األما املتحدة يف اجملال االقتصادي العاملي 
 .مساعدة الدول يف ممارسة سيادهتا على مواردها الطبيعية 
 .ختفيف حدة الصعوبات اليت تواجه الدول النامية، وخاصة األقل منوا من بينها، والدول غري الساحلية 

وصدر عنها القرار  ،1974تاسعة والعشرين يف الفرتة من ئهر سبتمرب إىل ديسمرب وعقدت بعدها األما املتحدة دورهتا العادية ال
ادية اليت جيب االقتص ئ( اخلاص بإقرار" ميثاق حقوق الدول وواجباهتا االقتصادية " وهو يتضمن إطارا قانونيا للمباد3281رقا )

 3ملة متساوية.أن تسود العالقات االقتصادية الدولية. ويقوم على معاملة كل الدول معا
 ترقية إقامة نظام دويل اقتصادي جديد يقوم على أساس من ،وأعلنت ديباجة ميثاق املنظمة أن من األهداف األساسية هلذا امليثاق

ية ادواالعتماد املتبادل واملصاحل املشرتكة، والتعاون بني كافة الدول خاصة فيما يتعلق بأنظمتها االقتص ،اإلنصاف واملساواة يف السيادة
 ولذلك يتعني العمل من أجل هتيةة الظروف املناسبة إلقامة هذا النظام اجلديد. ،واالجتماعية

هذا يف قرر تو  ." بني اجملموعة األوروبية وبلدان أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادييمو أبرمت اتفاقية "ل 1975ويف ئهر مارس عام 
، ويف ئهر 2000عام  %25إىل  1974عام  %7جات الصناعية العاملية من ضرورة رفل نصيب البلدان النامية من املنت االتفاق

                                           
 .167، ص1977 نوفمرب ،الثاين ، والعدد164ص  ،197األول أكتوبر  العدد والتنمية،جملة النفط راجل يف ذلك:  1
 .24ص  ،مرجع سبق ذكرهعبد اجمليد عبد اللطيف،  2
 G. FEUER: Réflexions sur la charte des droits et devoir Economiques des Etats- :ذلكراجل يف  3

 R. G. D. I. P- 1975- PP -273-320 
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عقد بباري  مؤمتر احلوار بني الشمال واجلنوب حول قضايا الطاقة واملواد األولية والتنمية والشؤون املالية  1975ديسمرب عام 
 1والديون.

، وقد ألطراف يف إطار االتفاقية العامة للتعريفات والتجارةمن مباحثات التجارة متعددة ا –واي ججولة أور  –انتهاء اجلولة الثامنة 
. ووقعت 1993واي، ومت التوصل إىل اتفاقاهتا مبدئيا يف هناية عام جيف مدينة بونت ديالست يف أور  1986بدأت يف سبتمرب عام 

تقوم و  ،1995جارة يف أول يناير لتنشأ على إثرها املنظمة العاملية للت ،19942 دولة يف مدينة مراكش يف أفريل عام 117عليها 
 بوظيفة تسيري النظام التجاري العاملي.

إن املنظمة العاملية للتجارة تساها يف تشكيل النظام االقتصادي العاملي اجلديد مبا وضعت من قواعد وآليات لتحرير التجارة الدولية 
 ية وقوانني االستثمار.يف جماالت السلل واخلدمات وامللكية الفكرية واألدبية والفنية والصناع

يف هذه املرحلة أدت املت ريات والقوى إىل تشكيل النظام االقتصادي العاملي اجلديد بصورة أبرزت مالم  جديدة وأوضحت 
يل و ومت وهو ما يدعو إىل حتليل مكوناته والتعمق يف مميزاته وقضاياه املتعلقة بالنظام النقدي ،بعض اخلصائص وأثارت حتديات م ايرة

 نمية االقتصادية وحترير التجارة الدولية.الت
 سبتمبر 11من فشل مؤتمر سياتل إلى تاريخ : المرحلة الرابعة

 .أخذ النظام االقتصادي العاملي اجلديد بعدا جديدا يف تطوره، فقد انضا كل من االحتاد األورويب واليابان إىل املطالبني بقيامه
ديد أكثر عدالة وأبعد عن ال موض، وهكذا فإهنما وقفا إىل جانب الدول النامية، واتسمت هذه الدعوة بأن يكون هذا النظام اجل

 ومل تبق الواليات املتحدة األمريكية وحدها من بني الدول املتقدمة الداعية إىل تشكيله وتكوينه.
ر سياتل ات أبرزها فشل مؤمتاألوريب واليابان قد بدت من خالل مجلة من األحداث واملت ري  االحتادوهذه الدعوة اجلديدة من طرف 

اخلاص باملنظمة العاملية للتجارة، فقد تصاعدت اخلالفات  1999ديسمرب  3إىل  1999نوفمرب  30الذي انعقد يف الفرتة من 
ففي حني سعت  ؛بني الواليات املتحدة األمريكية من جهة واالحتاد األورويب من جهة ثانية، حول الدعا املقدم للمنتجات الزراعية

ألوىل إىل حترير جتارة املنتجات الزراعية، واجهت حرصا ئديدا من جانب اجملموعة األوروبية يف أن تصما اتفاقية بأقل قدر ممكن ا
من التعارض مل سياستها الزراعية املشرتكة. ومن ناحية أخرى تصاعد اخلالف بني الواليات املتحدة األمريكية وبني اليابان حول 

ضرورة إعادة النظر يف السياسة األمريكية اخلاصة مبكافحة اإلغراق. كما رفضت الدول النامية ببت اليابان حيث طال ؛قضية اإلغراق
هذه السياسة. إضافة إىل اخلالفات اليت برزت بني الدول املتقدمة والدول النامية حول قضايا الصادرات من املنتجات واملالب  

 ة الفكرية.اجلاهزة وحترير جتارة اخلدمات وموضوع امللكي
ة لفرض باعتبارها أداة يف يد الدول ال ني ،تعالت حدة األصوات املعادية واملناهضة للعوملة –غري الرمسي  –ويف الطرف اآلخر 

سيطرهتا وبسط نفوذها، وتصدير سياساهتا ووضل منوذج موحد تسري عليه مجيل دول العامل. وهذه الثورة املناهضة للعوملة قد ظهرت 
متعددة يف الدول املتقدمة مزامنة للتجمعات واللقاءات واجللسات الرمسية ابتداء من املظاهرات الض مة اليت ئهدهتا بأئكال وصور 

                                           
 . 33ص  ،1981 ،دمشق ،منشورات وزارة الثقافة واإلرئاد القومي ،والجنوبالحوار بين الشمال  ،املنعازنابيلي عبد ذلك: راجل يف  1

 :راجل وكذلك
BERNARD PEYRE: La conférence Nord - Sud: Une opération diplomatique réussis ou un dialogue durable- 

Revue de la défense nationale- Paris- Mars 1976 - PP 43-55 
 .331ص، مثلث قيادة االقتصاد العالميحلمي خالد سعد زغلول،  2
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واملظاهرات اليت عطلت معظا جلسات  ،احتجاجا على سياسات املنظمة العاملية للتجارة 1999مدينة سياتل يف ئهر نوفمرب 
واملظاهرات اليت ئهدهتا مدينة كيبك بكندا اليت نظا هبا جتمل حترير التجارة  ،0120منتدى دافوس تقريبا يف سويسرا ئهر جانفي 

 ،لتنتشر بعدها املظاهرات املعادية للنظام االقتصادي العاملي اجلديد والعوملة يف أغلب دول اجملموعة األوروبية ،األمريكي الكندي
، 2001جويلية  22-19ة الدول الثمانية الصناعية الكربى يف فرتة أثناء انعقاد قم بإيطالياواملظاهرات اليت ئهدهتا مدينة جنوة 

فريقيا إنوب اليت رفعت يف اضرابات العمال جب ،إضافة إىل الشعارات املناهضة لسياسات النظام االقتصادي العاملي اجلديد والعوملة
 واي واألرجنتني وكوريا اجلنوبية واهلند..جونيجرييا وأور 

اليت ضربت بعمق وقوة مركز التجارة العاملي يف الواليات  2001سبتمرب  11يف هذه املرحلة، أحداث  رزتيت باملظاهر ال أها ومن
ي الذي يف اقتصاديات العامل، ابتداء من االقتصاد األمريكفقد ألقت بظالهلا القامتة  ،تقدمةاملتحدة األمريكية متصدرة القوى امل

ربطها عالقات متد التأثري إىل اقتصاديات بقية الدول اليت تإعلى العامل ا االقتصاد هذ ونتيجة انفتاح ،مست اخلسائر معظا قطاعاته
 جتارية قوية باالقتصاد األمريكي.

حدثا  2001نوفمرب  14إىل  9يعد انضمام الصني إىل املنظمة العاملية للتجارة يف مؤمتر الدوحة يف الفرتة من إضافة إىل ما سبق 
يد، وهذا االنضمام حيمل دالالت كبرية بالنسبة للنظام االقتصادي العاملي اجلد .لنظام االئرتاكي السابقبارزا باعتبارها أحد دعائا ا

ا واملركز الثاين يف حج ،يف قائمة أكرب الدول اليت ئهدت زيادة يف صادراهتا 1997فقد احتلت الصني املركز األول عامليا عام 
وقد وصل إمجايل قيمة التجارة الدولية  ،2000تريليون دوالر عام  2لي اإلمجايل أكثر من الزيادة يف التجارة الدولية، وبلغ النات  احمل

صلت نسبة و و  ،مليار دوالر للواردات 142.3مليار دوالر للصادرات و  182.7مليار دوالر منها ما قيمته  325للصني إىل 
من  ، أما حجا االحتياطيسبة الواليات املتحدة األمريكيةمن النات  احمللي اإلمجايل وهي أكرب من ن %43التجارة الدولية حوايل 

جديدة للدعوة إىل إقامة نظام  حاجة ملحةوكل هذه املؤئرات تعترب مليار دوالر.  140إىل  1997النقد األجنيب فقد وصل عام 
 1.اقتصادي عاملي جديد خيتلف عن املرحلة السابقة حيث بدأت تظهر يف األفق قوة اقتصادية جديدة

 أخذ النظام االقتصادي العاملي اجلديد ينمو ويتطور منذ بداياته األوىل يف أعقاب :خصائص النظام االقتصادي العالمي الجديد.3
بصورة رتيبة. ومنذ بداية  –ليحل حمل النظام السابق الذي عجلت بسقوطه أزماته العديدة وتناقضاته الكثرية  –احلرب العاملية الثانية 
القرن املاضي بعد سقو  املعسكر الشيوعي دخل مرحلة جديدة بدأت تتحدد معامله وتتض  مالحمه واختذ عقد التسعينات من 
 منحىن أكثر تطورا.

وبالرغا من أن النظام االقتصادي العاملي اجلديد مل تكتمل صورته النهائية بل مازال يف إطار التشكيل والتكوين إال أن خصائصه 
 يف تضرب ذورجهلا ارنة باملراحل السابقة، وإن كان بعض منها مل يكن وليد هذه املرحلة بل يف هذه املرحلة تتميز بوضوح مق

 املاضي. واخلصائص الرئيسية للنظام االقتصادي العاملي اجلديد نتناوهلا هنا بشيء من التحليل.
لتسعينات من بداية ا  القسمات ملكما سبق فإن النظام االقتصادي العاملي اجلديد قد بدا واض  املعامل بنّي : الديناميكية.1.3

القرن املاضي مث استمر يف النمو والتطور، وبالرغا من األئوا  اليت قطعها إال أنه مازال يف طور التشكيل والتكوين، مقارنة مبا كان 
بلوغ غاياته ل. ويالحظ أن هذا النظام يعتمد على وسائل وأساليب متجددة هذه الفرتةسائدا من أوضاع اقتصادية عاملية سبقت 

 وحتقيق أهدافه وتعظيا مصاحله متائيا مل سرعة الت ريات العاملية.

                                           
 .34-33، ص ص جع سبق ذكرهمر عبد اجمليد عبد اللطيف،  1
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إن خاصية الديناميكية اليت متيز النظام االقتصادي العاملي اجلديد تتأكد يوميا، فلي  هناك ثبات مطلق ملا هي عليه األمور اآلن، 
ايا النزاع ليات والقواعد واألنظمة قد تتبدل، كما أن بؤر التوتر وقضفاحتماالت ت ري موازين القوى وارد، واهليكلة ليست هنائية، واآل

ومظاهر الرتقب، وما ميكن أن تقوم به األطراف املتضررة من هذا النظام الذي تسريه الدول املتقدمة يف صاحلها من ردود أفعال يف 
 1.حال ثورهتا

ة الرتتيب والتشكيل قد ففرت  ،، وهو يساير مجيل املت ريات باستمرارإن النظام االقتصادي العاملي اجلديد مل يأخذ ئكله النهائي بعد
 تطول قبل أن يستقر على وضل هنائي.

بعد اهنيار املعسكر الشيوعي انفردت الدول الرأمسالية الكربى بسيادة النظام العاملي : الهرمية في تحديد موازين القوى.2.3
 على العامل، وسياسة احلرية االقتصادية واقتصاد السوق هي السائدة. اجلديد، وأصبحت القطبية الرأمسالية هي املسيطرة

طراف ثالثة بني أ هذا الصراع ، ويدورأوزارها احلرب الباردة أن وضعتوقد ازداد الصراع على قمة النظام االقتصادي الرأمسايل منذ 
لى حساب يف املستقبل لي  ضروريا أن حيسا لطرف عهي: اليابان واالحتاد األوريب والواليات املتحدة األمريكية. وهناية الصراع 

 البقية، بل قد تظهر تعددية قطبية تتوحد فيما بينها وتتجان  وتأخذ مببدأ االعتماد املتبادل لتت لب على عوامل االنفرا  والتنافر،
قف الواليات املتحدة ترتتب حبيث تمل قبول مبدأ الصراع يف النواحي التجارية واالقتصادية واقتسام أسواق العامل الثالث، ولكنها 

 –سعيد ) األمريكية على قمة اهلرم تتلوها كل من أوروبا واليابان وخاصة مل هناية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين
ويتوقف استمرار ذلك الوضل على العديد من العوامل املستقبلية اليت تعك  طموحات كل من االحتاد  ،2(51ص  – 1996

 ألوريب واليابان يف الرتبل على القمة اهلرمية، وإدارة وقيادة النظام االقتصادي العاملي اجلديد.ا
وحسب خاصية الديناميكية اليت يتميز هبا النظام االقتصادي العاملي اجلديد فقد يشهد النصف الثاين من القرن احلادي والعشرين 

عد وريب هو الذي ينفرد بالقمة إذا استطاع استيعاب الدول ال نية اليت مل تن ر  بتبدل األدوار على القمة اهلرمية، يكون االحتاد األ
 وإذا استثمر مجيل املميزات امل تلفة اليت تنفرد هبا كل دولة من دوله واست ل مجيل العوامل الدافعة هلذا التوجه، يليها اليابان مث ،فيه

 3الواليات املتحدة األمريكية.
إن الصورة القدمية للتقسيا الدويل للعمل تظهر أن جمموعة من الدول وخاصة النامية تت صص : العملتعدد أنواع تقسيم .3.3

 يف املواد اخلام األولية والتعدينية واملواد الزراعية، أما الدول املتقدمة فتتمتل مبيزة نسبية يف املنتجات الصناعية.
 ديدة لتقسيا العمل، ولعل العوامل األساسية اليت أدت إىل ذلك التقدمومل ظهور النظام االقتصادي العاملي اجلديد برزت أنواع ج

التكنولوجي احلديث بإجياده لت صصات جديدة، ومتكن بعض الدول النامية من حتقيق ميزات نسبية يف بعض السلل الصناعية اليت  
 كانت حكرا على الدول املتقدمة.

 4ومن أها األنواع اجلديدة لتقسيا العمل:

                                           
 .44عبد اجمليد عبد اللطيف، مرجل سابق، ص  1
التقرير  ،لباردةاالفوضى واالستقرار في النظام الدولي، اتجاهات تطور المنظومة الدولية في مرحلة ما بعد الحرب  حممود،سعيد حممد السيد وأمحد إبراهيا 2

 .51، ص 1996،القاهرة  ،1995العريب  االسرتاتيجي
-304 ص ص ،1995 تالكوي ،واآلدابالوطين للثقافة والفنون   ، اجمللكتاب عالم المعرفة ،ترمجة أمحد بلبل، الصراع على القمةراجل يف ذلك لسرتثارو،  3

311. 
  .19-15ص ص ، 1996 القاهرة، اجلديد،مجعية النداء  ،اجلديدرسائل النداء  ،والعشرينالنظام االقتصادي العالمي على عتبة القرن الواحد  سعيد،النجار  4
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 مل بني الدول يف نف  السلعة، حيث وجدت أنواع متعددة من السلعة الواحدة، مثل أجهزة احلاسب، أجهزة تقسيا الع
 االتصاالت، أجهزة اإلعالم املرئية واملسموعة، وسائل النقل واملواصالت، سيارات، طائرات.

 قائمة  ت واملعدات مثال يفتقسيا العمل داخل الصناعة الواحدة، حيث تظهر نف  السلل االستهالكية املعمرة واآلال
 الصادرات والواردات لنف  الدولة.

  تقسيا العمل داخل السلعة الواحدة، فينقسا إنتاج السلعة الواحدة بني عدد من الدول، حبيث تت صص كل دولة يف جزء
 معني.

لرئادة املي وفقا العتبارات القد أدى ظهور األنواع اجلديدة لتقسيا العمل إىل اختاذ قرارات اإلنتاج واالستثمار من منظور ع
 1االقتصادية فيما يتعلق بالتكلفة والعائد، بل توفرت فرص مسبوقة أمام العديد من الدول النامية لولوج األسواق العاملية مبنتجاهتا.

ها طتؤثر الشركات متعددة اجلنسيات بقوة على االقتصاد العاملي من خالل ما يصاحب نشا: الشركات متعددة الجنسيات.4.3
يف ئكل استثمارات مبائرة من نقل التكنولوجيا واخلربات التسويقية واإلدارية وتأكيد ظاهرة العاملية يف كافة املستويات اإلنتاجية 

 2والتمويلية والتكنولوجية.
ءات من خمتلف اوتتسا هاته الشركات بالض امة وتنوع األنشطة واالنتشار اجل رايف واالعتماد على املدخرات العاملية وتعبةة الكف

وتسعى دائما إىل أسواق متنامية لتصريف ما تقدمه من سلل وخدمات، ويسعدها انسياب منتجاهتا بني عشرات املاليني  اجلنسيات،
 وعرب مساحات ئاسعة دون إجراءات تصدير أو استرياد أو مرور باجلمارك أو ضرورة جواز سفر عليه تأئرية دخول.

سيات يف جمريات تكوين وعمل النظام االقتصادي العاملي اجلديد يتض  من خالل العديد من إن تأثري الشركات متعددة اجلن
 املؤئرات أمهها:

o  جتاوزت األصول السائلة من الذهب واالحتياطيات النقدية الدولية املتوافرة لدى الشركات املتعددة اجلنسيات حوايل ضعفي
 ر حتكا هذه الشركات يف السياسة النقدية الدولية واالستقرار النقدياالحتياطي العاملي منها. ويدل هذا املؤئر على مقدا

 3العاملي.
o  من النات  احمللي اإلمجايل العاملي %44 يصل إىل 1995ئركة متعددة اجلنسيات عام  500إمجايل إيرادات أكرب، 

 4من حجا التجارة الدولية. %40وتستحوذ هذه الشركات يف جمموعها على حوايل 
o %80(.43/44ص  – 1994 –الشركات متعددة اجلنسيات )حممد فوزي  طرف ت العامل تتا منمن مبيعا 
o  5من القيمة املضافة املولدة من إنتاج السلل عامليا. %25-%20بني  ئركة وحدها يرتاوح ما 600إنتاج أكرب 

                                           
 .50، ص مرجع سبق ذكرهعبد احلميد عبد اللطيف،  1
 .234ص ، 2002،مصر العربية،جمموعة النيل  ،الجديدالنظام االقتصادي العالمي  املطلب،عبد احلميد عبد  2
 .53ص  ،مرجل سبق ذكره ،سبتمبر 11النظام االقتصادي العالمي الجديد وآفاقه المستقبلية بعد أحداث عبد اجمليد عبد اللطيف،  3
 .14-12ص ص نحو نظام اقتصادي عالمي جديد، عبد اهلل إمساعيل صربي،  4
 .51ص  ،مرجل سبق ذكره، سبتمبر 11النظام االقتصادي العالمي الجديد وآفاقه المستقبلية بعد أحداث عبد اجمليد عبد اللطيف،  5
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o  وازداد نصيبها يف . 1997تريليون دوالر من مبيعاهتا عام  9.5حصلت الشركات متعددة اجلنسيات على دخل قدر با
 1995.1الصادرات العاملية من الربل يف أواخر الثمانينيات إىل الثلث عام 

o  ارتفل إمجايل مبيعات الشركات العمالقة العشرة )جنرال موتورز، فورد موتور مستوى وكوم، هوتشو، ميتسوبيشى، رويال
ديد من رت ستورز( عن إمجايل النات  احمللي للعدويتش ئال جروب، ماريوبيين، سوميتومو، اكزون، تويوتا موتور، وول ما

 2البلدان مبا يف ذلك تايالند، النروي ، السعودية، بولندا، جنوب افريقية، اليونان، ماليزيا، كولومبيا، فنزويال والفلبني.
ك فيما بينها شرت ازداد عدد التكتالت االقتصادية بني جمموعة من الدول ت: د التكتالت االقتصادية اإلقليميةتزايد عد.5.3

 45أئار إىل وجود حوايل  1995خبصائص عدة وتربطها مصاحل اقتصادية مشرتكة. ففي دراسة أجراها الصندوق الدويل يف عام 
من %85من سكان العامل، وتسيطر على  %80من دول العامل وحوايل  % 75تكتل اقتصادي يف مراحل وصور خمتلفة، تشمل 

 3التجارة العاملية.
 لتكتالت:ومن هذه ا

  .االحتاد األورويب الذي يعد قوة اقتصادية عمالقة 
 ( اتفاقية التجارة احلرة ألمريكا الشماليةNAFTA بني كندا والواليات املتحدة واملكسيك ) 
 (رابطة دول جنوب ئرق آسياASEAN .واليت تضا: اندونيسيا، ماليزيا، الفيليبني، سن افورة، تايالند، بروناي ) 
  االقتصادي لدول آسيا واحمليط اهلادي منطقة التعاونAPEC  دولة: دول رابطة  18الذي يضا يف عضويته

ASEAN .وجمموعة أخرى موزعة على أربل قارات يف آسيا أفريقيا واألمريكيتني 
  مجاعة جنوب آسيا وئبه القارة اهلندية املعروفة باساSARC  دول األكثر فقرا. 7وتضا 

الت االقتصادية وتسهل حركة تبادل السلل واخلدمات بينها وتؤس  املشروعات املشرتكة، وتعقد تتعاون الدول األعضاء يف التكت
اتفاقيات التبادل العيين للسلل بدون عمالت حرة، وحرية انتقال رؤوس األموال هبدف االستثمار املبائر، فيما عدا تكتل االحتاد 

 4األورويب الذي ميثل أقصى صور التكتل يف العامل.
تكون دعائا  1995جانفي  01مل إنشاء املنظمة العاملية للتجارة يف : تمال دعائم النظام االقتصادي العالمي الجديداك.6.3

النظام االقتصادي العاملي اجلديد قد اكتملت، فالنظامان الدوليان النقدي واملايل قد ظهرا يف أعقاب احلرب العاملية الثانية بإنشاء 
ليقوم على إدارة  1947وبدأ نشاطه الفعلي وتعامله مل األعضاء يف أول مارس  1944ويلية ج 01صندوق النقد الدويل يف 

 جوان 25وبدأ يف ممارسة نشاطه رمسيا يف  1944جويلية  01النظام النقدي الدويل، وإنشاء البنك الدويل لإلنشاء والتعمري يف 
ظمة العاملية للتجارة فقد أوكلت هلا مهمة إدارة النظام التجاري ليقوم على إدارة ئؤون النظام املايل الدويل، وبإنشاء املن 1946
 الدويل.

                                           
 احملروسة،لنائر مركز ا اجلنوب،ندوة منظمة التجارة العاملية ومصاحل ئعوب  ،عقالنياألفكار حول اقتصاد عالمي  العولمة: تقييم عام وبعض كامل،السيد مصطفى   1

 .145، ص 2001أكتوبر  القاهرة،
 .145، ص العولمة: تقييم عام وبعض األفكار حول اقتصاد عالمي عقالني، مرجع سابقالسيد مصطفى كامل،  2
 .54مرجل سبق ذكره، ص ، سبتمبر 11ظام االقتصادي العالمي الجديد وآفاقه المستقبلية بعد أحداث النعبد اجمليد عبد اللطيف،  3
 .55مرجل سبق ذكره، ص ، سبتمبر 11النظام االقتصادي العالمي الجديد وآفاقه المستقبلية بعد أحداث عبد اجمليد عبد اللطيف،  4
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مل بداية التسعينيات من القرن العشرين ومل ظهور مالم  النظام االقتصادي العاملي اجلديد ازداد دور املنظمات االقتصادية العاملية 
يقه وق الدويل والبنك الدويل من خالل ما يقومان بتطبفاختذت آليات جديدة واتبعت قواعد حديثة. لقد ازداد دور كل من الصند

 1من برام  اإلصالح االقتصادي والتكيف اهليكلي اليت مشلت العديد من دول العامل خاصة بعد سقو  املعسكر االئرتاكي.
ياغة األهداف صويالحظ يف هذه الفرتة األخرية أن الصندوق وسل من نطاق مهامه واختصاصاته فقد أصب  حيل حمل احلكومات يف 

االقتصادية واالجتماعية ألنظمة احلكا، وإحداث ت يريات أساسية يف اهلياكل االقتصادية واملؤسسية للدولة وتعديل مرافقها األساسية 
والتأثري يف مستويات األسعار والتكاليف وتوزيل الدخل القومي، وهو ئر  لتلقي املساعدة.. وقد أصب  اآلن قادرا على إمالء ذلك  

ه ألنه يقدم بعض القروض العاجلة املطلوبة وقت اندالع األزمة للدول اليت ختضل له، ويتوسط هلا يف عمليات إعادة اجلدولة كل
 2لديوهنا اخلارجية.

وقد حدث نف  التطور يف إطار البنك الدويل حيث استحدث قروضا للتصحيحات اهليكلية، وهي مشروطة بإجراء برام  إصالح 
كما تطورت املشروطية بإنشاء ئكل جديد حبيث ال حتصل موافقة  3لتجارة اخلارجية وتطبيق سياسة اخلوصصة،هيكلي مثل حترير ا

 من صندوق النقد الدويل إال بتنفيذ ئروطه والعك .
تناول تأما املنظمة العاملية للتجارة اليت است لفت )اجلات( فقد تطرقت إىل قضايا جديدة خارج جتارة السلل واملنتجات الصناعية، ل

 نيجتارة اخلدمات وحقوق امللكية الفكرية واألدبية وإجراءات االستثمار املتعلقة بالتجارة، وتسوية املنازعات، والصرامة يف تطبيق القوان
 مل حاالت االحنراف والتجاوزات.

باطها وتكاملها الدولية، وبارتإن ما مييز النظام االقتصادي العاملي اجلديد هو التنسيق واالنسجام يف عمل املؤسسات االقتصادية 
 ميكن تشكيل وحدة قوية حتافظ على وجود هذا النظام وتضمن استمراره. 

ر وتداول إن ما يشهده العامل اليوم من تواف: التدفق الهائل للمعلومات والثورة الكبيرة في التكنولوجية واالتصاالت.7.3
ن ثال على ذلك ئبكة اإلنرتنيت اليت تضخ يف اآلالف بل املاليني مللمعلومات ليعجز املرء عن االستفادة من بعض منها، وكم

املعلومات يوميا، كما أن التكنولوجية احلديثة قد أحدثت فروقا كبرية يف اإلنتاج، أما ثورة االتصاالت فقد قربت أطراف العامل وجعلته 
 قرية ص رية 

 أضعاف ما هو عليه اآلن من تعميق مكثف للثورة العلمية ومن املتوقل أن يشهد النظام االقتصادي العاملي اجلديد مستقبال
ناعي صوالتكنولوجية يف جوانبها املتعددة وأمهها املعلوماتية والتقنيات احليوية، وختليق املوارد أو استنبا  مواد جديدة وحترير اإلنتاج ال

  4من االعتماد الكبري على املواد األولية وعلى العمالة.
 ليت متثل األساس املادي للنظام االقتصادي العاملي اجلديد ترتب عليها نتائ  عدة منها:والثورة الصناعية ا

  ثورة يف اإلنتاج من خالل إقحام املعلومات اجلديدة والتكنولوجيات احلديثة يف خمتلف عمليات اإلنتاج، وهو ما أدى إىل
 ظهور أنواع جديدة من التقسيا الدويل للعمل.

                                           
 .56مرجل سبق ذكره، ص ، سبتمبر 11الجديد وآفاقه المستقبلية بعد أحداث النظام االقتصادي العالمي عبد اجمليد عبد اللطيف،  1
 .560-559ص ص مثلث قيادة االقتصاد العالمي، حلمي خالد سعد زغلول،   2
 .57مرجل سبق ذكره، ص ، سبتمبر 11النظام االقتصادي العالمي الجديد وآفاقه المستقبلية بعد أحداث عبد اجمليد عبد اللطيف،  3
 .50مرجل سابق، ص ، سبتمبر 11النظام االقتصادي العالمي الجديد وآفاقه المستقبلية بعد أحداث اجمليد عبد اللطيف، عبد  4
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 حتدم الصراع وائتد التناف  على األسواق العاملية لصرف فائض منتجات املشروعات اليت عجزت ثورة يف التسويق: حيث ا
األسواق الداخلية على استيعابه، وهذا ما أدى إىل زيادة التكتالت االقتصادية واالندماج اإلقليمي لت فيف حدة التوترات 

 ورفل القدرات التنافسية.
 دولية والتدفقات املالية بسبب حترير التجارة الدولية والثورة التكنولوجية.النمو الكبري واملتعاظا يف التجارة ال 
  االجتاه حنو املزيد من االعتماد االقتصادي املتبادل، حيث تشكلت عالقات جتارية ومالية دولية عززت من مكانة النظام

جا التأثر نفسها عن هذا احمليط حلاالقتصادي العاملي اجلديد، وأصب  اجلميل مرتبطا به وال ميكن ألي دولة أن تعزل 
 جبميل الت ريات.

انية  منذ ظهور بوادر النظام االقتصادي العاملي اجلديد بعد احلرب العاملية الث: زيادة االعتماد االقتصادي المتبادل بين الدول.8.3
ا اإلنتاج وزاد يف الدولية مما رفل حجكانت السياسة املتبعة يف ظله هي حترير التجارة الدولية، واليت سهلت انتقال رؤوس األموال 

فرص التناف  بني املشاريل االستثمارية مل االستفادة من نتائ  الثورة التكنولوجية واملعلوماتية، وقد ساعد ذلك بشكل كبري على 
 الرتابط بني أجزاء العامل والتأكيد على عاملية األسواق. 

اعل بينها قد أسقطت حاجز املسافات بني مجيل الدول وزادت من احتماالت إن العوامل السابقة والت ريات اليت حتدث من التف
وإمكانيات التأثر والتأثري بني األعضاء يف النظام االقتصادي العاملي اجلديد مما عمق من مفهوم الرتابط والتشابك بني الدول وزاد يف 

 درجة االعتماد املتبادل بينها.
لنظام االقتصادي العاملي اجلديد جراء زيادة االعتماد االقتصادي املتبادل منذ حتددت مالم  وجدير بالذكر أّن الصفات اليت ميزت ا

 هذا النظام مل بداية التسعينات، أبرزها:
 .زيادة التعرض للصدمات االقتصادية اخلارجية بسبب ارتفاع نسبة النشا  االقتصادي املعتمد على حجا التبادل الدويل 
 تصادية حبيث تتعدى منشأها لتنتشر بني أركان االقتصاد العاملي، فما حيدث يف أي دولة سرعة انتقال الصدمات االق

 مثال يؤكد ذلك.  2001سبتمرب 11سوف تنتقل آثاره إىل األجزاء األخرى من العامل، وأزمة 
 لى حجا ونوعية ع تزايد أمهية التجارة الدولية كعامل من عوامل النمو يف الدول املت لفة، حيث أن النات  القومي يتوقف

 االستثمارات وسالمة السياسات االقتصادية الكلية واجلزئية وعلى حجا الصادرات.
  السياسات االقتصادية الداخلية للدول املتقدمة أصبحت آثارها تتعدى حدودها وتؤثر على اقتصاديات الدول األخرى

 ما من آثار تقل على بقية الدول. بل تتشابه السياسات االقتصادية الداخلية واخلارجية فيما يتولد عنه
  زيادة درجة التناف  يف االقتصادي العاملي من خالل اختاذ سياسة لتحرير التجارة اخلارجية، فيجلب التدفقات الدولية

 1السلعية واالستثمارية واملالية، وقيام أسواق عاملية جديدة تتناف  فيها سلل وخدمات الدول امل تلفة.
ي ميكن حصر أها التحوالت االقتصادية األخرية على املستوى العامل :ة األخيرة على المستوى العالميالتحوالت االقتصادي.4

 خاصة بعد مطلل القرن الواحد والعشرين على النحو التايل:

                                           
 .22-15ص ص ، مرجل سبق ذكره، النظام االقتصادي العالمي على عتبة القرن الواحد والعشرينالنجار سعيد،  1
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 لمر االقتصاد العاملي بتطورات جاءت متالحقة ومرتادفة، كان هلا أثر كبري على تبدي: خصائص االقتصاد العالمي اليوم.1.4
فهي عبارة  ،فنجد أن العوملة أصبحت اخلاصية األكثر انتشاراً يف االقتصاد العاملي احلديث ،وتصحي  بعض املفاهيا اليت كانت قائمة

 عن موجة جارفة من التحوالت االقتصادية والتكنولوجيا واملفاهيا اليت ال حتدها حدود أو ضوابط.
ال، توسل مفهوم التنمية، حيث ابتعد مفهومها على النمو االقتصادي وتكوين رأس املففي هذه املوجة اجلارفة اليت تقودها العوملة، 

وضا إليه مفهوما أمشل وأوسل، حيث يرتكز هذا املفهوم على حماولة جعل اهلدف النهائي الذي تسعى إليه السياسات االقتصادية 
تعليمية، يطة به من ظروف اجتماعية، اقتصادية، بيةية و يرتكز أو يتمحور حول تنمية كفاءة اإلنسان، وحماولة حتسني الظروف احمل

 وهبذا حنصل على جتاوب مل احلاجات املتبادلة واملتزايدة، وباتت التكنولوجيا تضاف إىل عوامل اإلنتاج األساسية.
  سائدة اليوم عرب العامل، ميكن أن خنتصرها يف:الوسوف نذكر أها اخلصائص واملت ريات االقتصادية اليت أصبحت 

ولدت هذه املنظمة نتيجة للتطورات املذكورة، واملتحكمة يف نظام التجارة العاملية، وقد وجدت هذه أ. المنظمة العالمية للتجارة: 
ئعار هذه املنظمة إل اء احلوافز  املنظمة من أجل خدمة أهداف البلدان األكثر تصنيعا يف العامل، ألهنا األكثر قدرة على املنافسة.

وجه السلل والبضائل ورؤوس األموال، وأصبحت هذه املنظمة، رفقة صندوق النقد الدويل والبنك العاملي تشكل الركائز اجلمركية يف 
أصبحت  ماكاألساسية يف معادلة العامل اجلديد. وهكذا أصبحت التنمية ترتكز ارتكازا كبرياً على مشاركة البلدان يف التجارة العاملية،  

  التنمية املستدمية وجتارة السلل تشكل ترابطاً كبرياً.و النقل و التكنولوجيا و االستثمار و  األمور املتعلقة بالتمويل
ب. حيث يصب  السوق هو السّيد وهو احلكا، وهو األسلوب األنس دول،الهو النظام السائد اليوم تقريباً يف كافة  نظام السوق:ب. 

 .آخروعملية التحول إىل اقتصاد السوق ختتلف من بلد إىل 
ن التحول إىل نظام السوق يتطلب جمموعة كبرية من القوانني والسياسات والتعديالت اهليكلية وحترير االستثمار، وهي كلها عبارة إ

عن عوامل حمركة ومّدعمة لنشا  السوق. إن نظام السوق يعتمد على االستقرار العام وعلى القدرة التقنية وتوفر قطاع وطين مبين 
 مرين.على املبادرين واملستث

افسة قد غرّيت حىت يف اخلصائص االقتصادية وأظهرت القدرة على املن ةإن الثورة التكنولوجيج. تغير أساليب العمل واإلنتاج: 
، حىت خرجت كما زادت درجة تقسيا املراحل اإلنتاجية  ،العاملية، فالت ري يف أساليب العمل قد أدى إىل ارتبا  الدول بعضها البعض

ىل دولة أخرى، واختصرت املكاتب على مواقل ص رية جمهزة بأحدث األجهزة، وهكذا أصبحت التكنولوجيا من حدود الدولة إ
 وسيلة ضرورية للتنمية.

هو تيار انتشر يف معظا أحناء املعمورة وخاصة بعد اهنيار املعسكر الشرقي ومحل يف بذور نشأته إئراك  انتشار التخصيصية:د. 
نظام الت صيصية إن ف ،صادي، وحماولة إعطائه نف  احلقوق اليت يتمتل هبا القطاع العام. ويف احلقيقةالقطاع اخلاص يف النشا  االقت

أصب  ملزماً وضرورياً نظراً لت ري املفاهيا االقتصادية السائدة، فنظام السوق الذي يعين أّن السوق هو السّيد واحلكا، يتطلب فت  
 اجملال للقطاع اخلاص ليناف  القطاع العام.

إن عملية الت صيصية سائدة ولكن بشكل متفاوت تقريبا يف معظا البلدان، خلقت     مشاكل ومتاعب اقتصادية للعديد من 
 الدول، خاصة تلك اليت كانت سائرة يف النه  االئرتاكي.

تنمية ل رعاية و إن الت صيصية ال تعين بأي حال من األحوال انسحاب القطاع العام من احلياة االقتصادية وإمنا دوره من خال
  .الظروف املتممة للعمل اخلاص، ودعا التنمية املالية والبشرية وغريها



                                                      rabhi70@gmail.comمطبوعة مقياس التحوالت االقتصادية في الجزائر والعالم   

 
131 
 

 

ادية العمالقة االقتصالتكتالت  ظهورإّن دور الشركات المتعددة الجنسيات:  بروز التكتالت االقتصادية العمالقة وزيادةو. 
روات ها يف سرعة ت ري أمنا  العمل وحماولة االستفادة من الثقد أس املتعددة اجلنسيات الشركات بنيصراع التناف  والو الدولية 

 املوجودة يف أكثر من بلد، ذلك سعياً من أجل تعظيا الرب .
بشكل  امل العوملةمع مما دعا ظهوروظهر هناك ترابط بني بعض البلدان،  ،أصبحت رؤوس األموال والتقنيات تتحرك بصورة فائقة

 وتدهورت بذلك املؤسسات احمللية، وأصب  االقتصاد الوطين غري قادر على املنافسة.  . فائتّدت املنافسة العاملية،جلي
ظهور هذه العملة، ومت تكليف البنك املركزي بفرانكفورت  1999برزت خالل مطلل  ة )اليورو(:دبروز عملة عالمية جديه. 

مل. فهذه جممل العمليات النقدية واالستثمارية يف العاالّتحكا يف السياسة املالية، واألكيد أن هذا املولود سوف يكون له أثر يف 
يت ذ نظام السوق احلرة منهجا، يفوق عدد سكانه سكان الواليات املتحدة  اعاملي ااقتصادي الدول األوروبية سوف تشكل تكتال

  األسواق العاملية.  صب  اليورو أول عملة عاملية منافسة للدوالر يفأمن التجارة العاملية، وهلذا  %19ويشكل  ،األمريكية
غري أن  ،%3ا ب يف اآلونة األخرية يف الواليات املتحدةاالقتصادي اخنفضت نسبة النمو  :بعض مؤشرات االقتصاد العالمي.2.4

اري وزيادة طفيفة جياستهالك األفراد مل يتأثر هبذا االخنفاض، وقد عاد هذا الرتاجل إىل بداية ارتفاع الضرائب، وكذا التمويل اإل
إنه ال أما فيما خيص استثمار بنايات السكن الذي حقق تقدما وتطورا يف السنتني األخريتني ف للتض ا بسبب ارتفاع أسعار النفط.

 يزال كذلك بصفة مستقرة.
جعل ما ، وهذا 2004وبعد ما سجل استثمار املؤسسات تراجعا طفيفا، فإّن هذا األخري بقي قويا يف )السداسي األول( بداية سنة 

ال التجهيزات وبالتايل اإلقدام على استثمارات جديدة يف جم ،لواليات املتحدة األمريكية تعيد النظر يف هيكلة املديونية وحصيلتهاا
منصب عمل ئهريا، وتبقى هذه األخرية غري حمددة،  ألف 180مت إنشاء  2004مل حلول سنة ف، 2004والتوظيف خالل بداية 

ي سجل ارتفاع هائل يف إنشاء مناصب الش ل من جهة، ومن جهة أخرى تراجعت يف ئهر ذلك ألن يف كل من ئهر مارس وما
وقد أدى ارتفاع أسعار البرتول ، %5,4ئ ل، وبالتايل استمر تراجل نسبة البطالة ليصل إىل  منصب ألف 96جوان فوصلت إىل 

ت أدى إىل تض ا نسيب، فبالنسبة لواردات الوالياما إىل التأثري على أسعار اإلنتاج واالستهالك، وهذا  2004 سنةواملواد األولية 
، إال أهنا ئهدت تراجعا بسبب استهالك األسر، أما بالنسبة للصادرات، 2004جد معتربة يف سنة  كانت  املتحدة األمريكية فقد

سي لنشاطها االقتصادي، الرئي أما يف آسيا فقد كان احملرك .فقد كانت أقل أمهية يف ضل التناف  الذي ئهده الطلب العاملي املوجه هلا
هو منو االقتصاد الصيين، وذلك بفضل وارداته اليت تقيد نشا  صادراهتا، وبالتايل فهي تلعب دور حمرك اإلنعا  االقتصادي خاصة 

ي من النات  الداخل %50يف كل من كوريا وتايوان، أما يف الصني فإن مصدر منوها يعود إىل حركة االستثمار الذي أصب  ميثل 
 اخلام وقد سامهت األسر الصينية يف اإلنعا  االقتصادي وذلك خبفض استهالكها.

فقد عرف  ،انأما يف الياب .أما فيما خيص األسعار فقد زادت نسبة التض ا بسبب ارتفاع أسعار البرتول واملواد األولية األخرى
قد تراجل النات  الداخلي اخلام وذلك حتت تأثري  2004ويف بداية  ،2003إىل غاية  2002النشا  الياباين تطورا ملحوظا من 

تقلص الطلب الداخلي، السيما االستثمار العمومي، وقد ئهدت اليابان حتسنا ملحوظا يف كل من سوق العمل إذ ارتفعت نسبة 
لياباين، وذلك االتش يل واخنفضت نسبة البطالة كما عرفت االستثمارات السكنية ارتفاعا، وقد سامهت نسبة الصادرات يف النمو 

، وقد أدى ارتفاع الطلب اخلارجي إىل 2001 مل هناية سنة بفضل ارتفاع الطلب الصيين بعد دخوهلا يف املنظمة العاملية للتجارة
إعادة االستثمار وحتسن الوضل املايل، وأصبحت اليابان قادرة على متويل استثماراهتا بنفسها، أي است نت على التمويل اخلارجي 

 على التمويل الذايت. تواعتمد
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قت منوا قويا يف كل من االستهالك اخلاص واالستثمار املنت ، وسوق الش ل وذلك راجل حليوية التجارة العاملية. قأما بريطانيا فقد ح
. ويف صوازدادت نسبة النمو توسعا يف كل من أملانيا وإيطاليا وفرنسا، هذه األخرية تعود حيوية نشا  اقتصادها إىل االستهالك اخلا

أمريكا الالتينية فقد حققت انتعا  النمو، وذلك باعتمادها على التجارة اخلارجية، إذ أن حركية الصادرات مسحت بتحقيق فائض 
 يف ميزان املدفوعات.

 تكان مصحوباً بارتفاع حجا التبادل التجاري، حيث ارتفع  2003النمو العاملي الذي حتقق يف سنة  إنّ خبصوص التجارة العاملية ف
، ويرجل هذا التحسن حسب رأي اخلرباء إىل استةناف الواردات 2004يف السداسي األول من سنة  %9نسبة التجارة العاملية إىل 

، أما بلدان آسيا فتعترب احملرك الرئيسي للتجارة %1.8يف منطقة اليورو. وجند الواليات املتحدة قد سامهت يف هذا االرتفاع بنسبة 
. كما جند الطلب العاملي املوجه ملنطقة اليورو قد وصل %3وهي  2003على نف  النسبة احملققة يف سنة العاملية، حيث حافظت 

 .2004يف السداسي األول  % 8.5إىل 
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 العولمــة وزيادة تحرير التجارة ورؤوس األموال: الثانيةالمحاضرة 
وجد هناك تفسريات وت التعاريف،كة نظرا لتعدد لعوملة مسألة معقدة وئائيف دقيق لتعر  إن صياغةميكن القول : مفهوم العولمة.1

 وأوصاف عامة وعديدة للعوملة، تعطي كلها فكرة مبدئية عن هذه العملية التارخيية.
وزيادة  امل،: "أن العوملة هي اجتاه تارخيي حنو انكما  العريف "رونالد روبرتسون" الذي يؤكدفأها ورمبا أقدم تعريف للعوملة هو تع

 1وعي األفراد واجملتمعات هبذا االنكما ".
 صة، انسحاب اخلص األسواق،كما ميكن تعريف العوملة على أهنا جتليات لظواهر اقتصادية، حيث تتضمن هذه الظواهر حترير 

جيا والتوزيل العابر و داء بعض وظائفها وخصوصا يف جمال الرعاية االجتماعية، وت يري منط التكنولأالدولة من النشا  االقتصادي، و 
 2.للقارات لإلنتاج من خالل االستثمار األجنيب املبائر والتكامل بني األسواق الرأمسالية

 3:هي تتصف ظاهرة العوملة بثالثة صفات أساسيةومنه 
 ية، بل لإن ظاهرة االنفتاح االقتصااادي ال تقتصاار على التجارة واالسااتثمار والتدفقات املا :االنفتاح االقتصــادي المتزايد

 تشمل أيضا تدفقات اخلدمات والتكنولوجيا واملعلومات عرب احلدود الوطنية وأما انتقال األفراد فمقيد وحمدود.
 فيالحظ بينما يوجد اعتماد متبادل كبري بني الدول يف العامل الصااااااااااناعي املتقدم، نمو االعتماد االقتصـــــــادي المتبادل :

 الدول الصناعية، واعتماد متبادل أقل بني دول العامل النامي.فإن هناك اعتماد كبري للدول النامية على 
 فيتمثل يف جانب الطلب يف تكامل أساااااااااواق السااااااااالل واخلدمات والتكنولوجيا  :تعميق االندماج في االقتصـــــــاد العالمي

 واألصول املالية وأسواق املال، ويتمثل يف جانب العرض يف تكامل اإلنتاج واخلدمات املصرفية.
من خيي وذلك العوملة بالتحليل والتتبل االقتصادي التار ميكننا أن نتعرف على أساس ظاهرة  :التاريخية لجذور العولمةالمرجعية .2

 4خالل التعرف على مراحل التطور االقتصادي العاملي:
 :القرن الخامس عشر( وسماتها –العصور الوسطى )القرن الخامس .1.2

 ووسائل النقل، وتردي التجارة وتركزها يف املقايضة.النشا  الزراعي، وتتسا باختالف الصناعة  -
 التطبيق لألفكار االقتصادية الفلسفية يف العصور القدمية )أفالطون، أرسطو، روسو(. -
سيادة النظام اإلقطاعي االقتصادي الزراعي وسيطرة النبالء وتضاؤل دور الفالحني وعبيد األرض وظهور الضيعة كتقسيا  -

 للملكية الزراعية.
 العبودية )حىت القرن التاسل( والنظام الطائفي )سان توماس(. تفشي -
 النظرة السلبية للنقود وسعر الفائدة والبحث عن الثمن العادل. -

                                           
 52، ص 2000أكتوبر/ديسمرب  2، جملة عامل الفكر، العدد ية التعامل معهاجذورها وفروعها وكيف العولمة:عبد اخلالق عبد اهلل،  1
 20، ص 2001، الدار اجلامعية، العولمة واقتصاديات البنوكعبد املطلب عبد احلميد،  2
ص ص  ،2002القاهرة  23ة، العدد ، قضايا التنمية، مركز ودراسات وحبوث الدول الناميللعولمة االقتصاديةالوطن العربي ومواجه التحديات الفنوس عزيز،  3

173-172. 
القاهرة،  –مش   جامعة عني –، كلية التجارة االقتصاد يف، رسالة ماجستري على الميزان التجاري المصري االقتصاديةآثار العولمة وائل فؤاد حممد نور اهلدى،  4

 .20-24، ص ص  2001
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 خنلص أن تلك الفرتة تعترب اللبنة األوىل يف التطور االقتصادي وحتويل اجملتمعات من بدائية         
 .زراعية إىل جمتمعات ما قبل الرأمسالية        

 :( وسماتها1750-1450الرأسمالية التجارية ).  2.2
 انتشار مفاهيا العلمانية، واالهتمام بالعلوم التطبيقية واإلنسانية. -
 تنامي النزعة الفردية، وحرية العمل والفكر وامللكية واإلرث. -
 ظهور وانتشار املدخرات واملصارف البدائية وزيادة معدالت تراكا رأس املال. -
واالتسااااااااع لعامل االكتشاااااااافات اجلديدة، ومنو اجملتمعات القومية، وإضاااااااعاف قيود القرون الوساااااااطى والتقدم  انفتاح احلدود -

 النسيب يف الصناعة والزراعة )القضاء على عصر اإلقطاع(.
لعائد اظهور وانتشااااااار الرأمسالية التجارية وساااااايادة فكرة رأس املال التجاري )ساااااايطرة الثروة امللكية التجارية والتبادلية ذات  -

 السريل(.
 ظهور الرأمسالية التمويلية من خالل األسها واملصارف والربجوازية التجارية. -
 اتساع األسواق الداخلية واخلارجية )حلد ما(. -
 ظهور التجار اإلسبان )أنصار السياسة املعدنية(، والفرنسيني )أنصار التصنيل(، واإلجنليز )أنصار التبادل التجاري(. -
 :( ثورة الفكر االقتصادي والهيكلة اإلنتاجية وسماتها1750لصناعية )الرأسمالية ا.3.2

الثورة الصناعية وآلية اإلنتاج )طواحني اهلواء واملاء واحملرك الب اري وصناعة املنسوجات وانتشار املكننة الزراعية واملكوك  -
 امليكانيكي(، 

ضااااوعات دولة وتكثيف االتفاقيات الدولية، واالهتمام مبو ظهور الدول املتجانسااااة واعتبار املواطنني هلا أوضاااااع مقننة يف ال -
 التوجه والعاملية.

 تعاظا مبادئ احلريات االقتصادية يف العمل والتعاقد وامللكية الفردية )أصول حقيقية، مالية، مادية( والوراثة. -
اد املواد اخلام وتصاادير ات )اسااتري االهتمام املوساال بالتجارة اخلارجية بني دول أوروبا ببعضااها البعض، وبينها وبني املسااتعمر  -

 املنتجات(.
 تعاظا النمو النقدي واملصارف واألسها وئركات التأمني )خاصة البحري(. -
 سيادة رأس املال الصناعي على مجيل العالقات ووسائل اإلنتاج. -
 طبيقها دوليا.وحماولة تظهور أفكار اجملتمل الدويل وتوزيل العوائد والصياغة الدولية االقتصادية للرأمسالية القومية،  -
ظهور كتابات آدم مسيث يف كتابه ثروة األما وحتليله لقيام التجارة اخلارجة على أسااااااااااااااااس امليزة املطلقة وكتابات دافيد  -

 ....وغريها  ساي،ريكاردو عن امليزة النسبية والعديد من االقتصاديني ميل، مالت ، 
 تلك املرحلة، ينادي روادها باعتبار العامل وحدة جتارية واحدة ب ض املدرساااااة الكالسااااايكية من أبرز التوجهات الفكرية يف -

النظر عن االعتبارات القومية واحلدود اجل رافية، واحلد من تدخل الدولة، وحترير التجارة اخلارجية وانساااااااااااااااياهبا من مكان 
 ئمني على وجود ميزة نسبية معينة.آلخر طبقا ملبادئ الت صص وتقسيا العمل الدويل القا
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ملنازعات العسااااااااااااكرية )احلروب النابليونية...( واختالل مبادئ السااااااااااااالم )توازن القوى( وخنلص من تلك الفرتة أن النظام ا -
الرأمسايل أضااحى من أها املقومات اليت ارتكزت عليها الثورة الصااناعية والتقدم الصااناعي وامللكية واحلرية الفردية وتشااجيل 

 احلافز والرحبية. آليات السوق يف ضوء
 :( وسماته1945-1900النصف األول من القرن العشرين: )  .4.2

 التقدم الصناعي، واملصريف البارز مل مبادئ الثورة التكنولوجية. -
 احلروب العاملية األوىل، واهنيار معدالت التبادل التجاري الدويل، وارتفاع معدالت االكتفاء الذايت أثناءمها. -
 ت االقتصادية الدولية كعملة وسيطة دولية.سيطرة اجلنيه اإلسرتليين على املعامال -
ة قاعدقاعدة املسكوكات الذهبية،  ( وبعد ذلك بصورة متفرقة من خالل:1914-1880إتباع قاعدة الذهب الدولية ) -

 قاعدة الصارف بالذهب.               ائك الذهيب، السبا
 بطالة، واخنفاض االستثمار، واإلنتاج(.)اخنفاض الطلب الكلي، تدهور األسعار، ال 1929أزمة الكساد الكبري  -
 وظهور الشيوعية كأيديولوجية تطبيقية.    1917آراء كيناز، وتطبيق أفكار مارك  يف االحتاد السوفييت  -
 :(، وسماتها1989-1945فترة الحرب الباردة: ).   5.2

نائية القطبية(، امة الواليات املتحدة )الثاالنقسااااااااااام األيديولوجي بني الشاااااااااايوعية بزعامة االحتاد السااااااااااوفيييت، والرأمسالية بزع -
 وظهور حماوالت االستقطاب لباقي دول العامل واحلرب الباردة.

 ظهور املنظمات االقتصادية الدولية، والشركات متعددة اجلنسيات. -
 إعادة بناء أوروبا لتفعيل دورها كقلعة رأمسالية من خالل خطة مارئال يف مواجهة االحتاد السوفييت. -
 ة العلمية التكنولوجية.الثور  -
 الوحدة األوروبية، وتنامي معدالت الشراكة الدولية واالعتماد املتبادل. -
 تعاظا دور املؤسسات املالية واملصارف واألسها والسندات. -
 (، والتوسل يف أسعار الصرف املعومة.1971إل اء قاعدة الذهب الدولية ) -
  خلية صندوق السحب اخلاص. استحداث احتياطي نقدي دويل لتسهيل التجارة الدا -

 1كما نشري إىل أن هناك عدة تقسيمات ملراحل العوملة منها:: مراحل العولمة المعاصرة.3
إال أن االقتصاااااد  1890على الرغا من الكساااااد الذي أصاااااب العامل يف بداية عام  :1913-1870الفترة األولى: .1.3

ة اليت وازدهرت التجارة والنات  بسااااااااااااااابب نظام قاعدة الذهب وهي الفرت فرتة، كونه أكثر انفتاحا يف هذه الالعاملي كان مييل إىل  
مسيت بالنظام الذهيب الكالساااااااااايكي، ملا كان مينحه من آليات أوتوماتيكية لإلصااااااااااالح من خالل تدفقات الذهب لتصااااااااااحي  

 د بطالة.عمالية نظراً لوجو االختالالت يف موازين املدفوعات، ويضاف إىل ذلك عدم وجود مقاومة ئديدة من قبل النقابات ال

                                           
ي مصر المتبادلة بين الدولرة والسياسة النقدية ف لالنعكاساتمقارنة مع إشارة خاصة  دراسة-العولمة الدولرة بالدول النامية في ظلداليا حممد رضا العدل،  1
 .55-52، ص ص 2003عني مش ، القاهرة  كلية التجارة، جامعة  – االقتصادرسالة ماجستري يف  –
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يار النظام باهنعدها مبائااااااااااااااارة   ما بني احلربني متيزت فرتة احلرب العاملية األوىل وما ب :1944-1913الفترة الثانية: .2.3
بسااابب الكسااااد الكبري  1930الذهيب الكالسااايكي وباساااتمرار نسااايب يف معدالت التجارة، مث حدثت بعض التقلبات يف عام 

حيث زاد النات  العاملي  1937-1932تصاد العاملي مث استعادت التجارة العاملية بعض االنتعا  بعد عام الذي أضعف االق
 .5.8%ومنت التجارة العاملية بنسبة  3.9%بنسبة 
باادأت مرحلااة جاادياادة من التكاااماال واليت أطلقاات عليهااا بعض الكتااابااات العصااااااااااااااار الااذهيب  :1970-4519الفترة .3.3

يف غضااااااااون نظام نقدي دويل مسااااااااتقر، وساااااااااعد هذا العصاااااااار على انتعا  التجارة والنات  ومن اآلثار للرأمسالية والذي أنشااااااااأ 
اإلجيابية لتشااااااااجيل التجارة الدولية أهنا من جهة تؤدي إىل الت صااااااااص وزيادة فعالية توزيل املوارد، ومن جهة أخرى تعمل على 

 1944نذ م بريتن وودزواسااااااااااتمرت اتفاقية الصااااااااااادرات،  ادة النات  من خالل منوزيادة الطلب والذي بدوره قد يؤدي إىل زي
واعتماادت على قوة الاادوالر كباادياال لقاااعاادة الااذهااب، وتعااد هااذه الفرتة باادايااة لظاااهرة العوملااة املعاااصااااااااااااااارة واليت متيزت بظهور 

االقتصااادية  تاملؤسااسااات الدولية يف جمال التمويل والتعاون التجاري يف الصااناعة بني الدول املتقدمة، يضاااف إىل ذلك املنظما
 والتحكا يف حرية انتقال عوامل اإلنتاج.

انتشاااارت التجارة احلرة يف ظل تزايد دور املؤسااااسااااات الدولية باإلضااااافة إىل التوساااال امللحوظ  :1990-1970الفترة  .4.3
فيض ختحلرية رؤوس األموال ووجود بعض القيود على حرية العمالة، سااااااااااااااااعدت الثورات التكنولوجية اهلائلة بإساااااااااااااااهامها يف 

 تكاليف النقل واملواصالت واالتصاالت.
أصااااااب  هناك تزايد يف إنتاج الساااااالل ذات الكثافة العمالية خارج منشااااااةها األصاااااالي وذلك لالسااااااتفادة من  1970فمنذ بداية 

 ةاألجور املن فضاااااااااااااة للعمالة يف الدول النامية، ومتثل هذه بداية حنو نظام إنتاجي متكامل حيث يتا تقسااااااااااااايا اإلنتاج إىل عد
مراحل، وقد تتا كل مرحلة يف دول خمتلفة وأثرت هذه الت ريات يف هيكل اإلنتاج والتجارة من منو الشركات متعددة اجلنسيات 

يف عام  18%والتكتالت االقتصاااااااادية، وزادت صاااااااادرات العامل من السااااااالل واخلدمات كنسااااااابة من النات  احمللي اإلمجايل من 
ارتفعت التدفقات الدولية من االسااااااااااتثمار املبائاااااااااار كنساااااااااابة من النات  احمللي بل و  1997يف عام  23%إىل حوايل  1987

وزادت التحويالت اليومية ألسااواق سااعر الصاارف األجنبية أكثر  1997يف ساانة  5%إىل  1987يف ساانة  2%اإلمجايل من 
 . 1995-1989ترليون دوالر خالل الفرتة من  1.6من الضعف حىت وصلت إىل حوايل 

 1:تتمثل أهداف العوملة فيما يلية: . أهداف العولم4
 .تفكيك وإزالة احلدود الفاصلة واحلواجز، وإهناء االقتصاد احمللي واالنعزال القومي -
بناء هياكل إنتاجية مثلى إلنتاج السلل، وتقدمي اخلدمات وصناعة األفكار على مستوى احلجا االقتصادي الكبري، الذي يأخذ  -
 ديد. معطياته السوق العاملي اجليف
 صل واالرتبا  ما بني كافة الدول.تنمية اإلحساس بالتوا -
 .حديثة ابتكاريةتصميا سياسات متويلية  -

                                           
 .111ص  2000ة النيل العربية، االسكندرية,، جمموعالعولمة، مقدمة في فكر واقتصاد وإدارة عصر الالدولةاخلضريي،  أمحد حمسن 1 
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أصب  هناك ثالث مؤسسات تقوم على إدارة العوملة، من خالل جمموعة من السياسات النقدية واملالية  لقد.مؤسسات العولمة: 5
 1وهذه املؤسسات هي: ا دول العامل،والتجارية املؤثرة يف السياسات االقتصادية ملعظ

 صندوق النقد الدويل، وهو املسؤول على إدارة النظام النقدي للعوملة، - 
 البنك الدويل، وتوابعه املسؤولة عن إدارة النظام املايل للعوملة، -
 منظمة التجارة العاملية، املسؤولة عن إدارة النظام التجاري للعوملة. -

اليت  BRETON WOODS"أنشئ هذا الصندوق مبوجب اتفاقية بريتون وودز " (:FMI) :الدولي.صندوق النقد 1.5
دولة  22، ذلك عندما أودعت 1945ديسمرب  27، وقد أصبحت هذه االتفاقية نافذة اعتبارا من 1944عقدت يف جويلية 

ت وائنطن مقره، لديها االتفاق، فقد جعلوثائق التصديق املتفق عليها لدى الواليات املتحدة األمريكية، باعتبارها اجلهة املودع 
 . 1946مارس  8 فتتاحية جملل  حمافظ الصندوق يفوعقدت اجللسة اال

 2تتمثل وظيفة الصندوق يف:
 دعا استقرار أسعار الصرف وإزالة القيود على الصرف األجنيب؛ -
 احملافظة على التدابري املنظمة للصرف بني دول األعضاء؛ -
 نظام للمدفوعات متعددة األطراف بالنسبة للعمليات اجلارية؛ املسامهة يف إقامة -
يف  الالتاالختبث الثقة بني دول األعضاء من خالل جعل موارد الصندوق ميسورة هلا بضمانات، وإتاحة الفرصة لتصحي   -

 موازين مدفوعاهتا؛
 ي؛التنسيق الفعال ما بني نشاطات الصندوق والبنك الدويل خلدمة االقتصاد العامل -
تقدمي املعونة الفنية عن طريق ختصيص بعض موظفيه، وإرساهلا لعدد من الدول لفرتات ترتاوح بني بضعة أسابيل وأكثر من عام،  -

هذا لتقدمي النصائ  الفنية يف العديد من املشكالت، ورسا وتنفيذ السياسات النقدية واملالية، وإعداد تشريل للبنك املركزي وإعادة 
  3ر اإلحصاءات املالية، واملساعدة يف تنفيذ الربام  املتعلقة بالتسهيالت اليت وافق عليها الصندوق للدول املعنية.تنظيمها، وتطوي

بدأ 1944، وهو أحد مؤسسات اتفاقية بريتون وودز اليت وقعت يف جويلية 1945أنشئ البنك عام  (:BM.البنك الدولي )2.5
بية حاجة ماسة إىل رأس املال لتمويل أعمال إعادة البناء والتعمري ملا دمرته احلرب ، وقد جاء إنشاؤه لتل1946نشاطه يف جويلية 

 4:ها ما يليالعديد من الوظائف أمه وزيادة على ذلك فالبنك الدويل يقدمتنمية اقتصاديات الدول املت لفة، العاملية الثانية، و 
 رؤوس األموال لألغراض اإلنتاجية.تصادي، بتوفري املساعدة على تعمري أراضي األعضاء، والعمل على تقدمها االق - 
 العمل على منو التجارة الدولية منوا متوازنا طويل املدى، واحملافظة على تعادل موازين املدفوعات الدولية  -
 فض املنازعات املالية بني الدول األعضاء، وتدريب موظفي حكوماهتا على إدارة التنمية. -

                                           
القاهرة،  الطبعة األوىل، جمموعة النيل العربية، ،سبتمبر 11وآفاقه المستقبلية بعد أحداث  العالمي الجديد االقتصاديالنظام عبد املطلب عبد احلميد،  1 

 .28ص ، 2003
 .305، ص 2002امعة، االسكندرية، ، مؤسسات ئباب اجلاقتصاديات النقود والبنوك ،ضياء عبد اجمليد 2 
 .76، ص مرجع سبق ذكرهاخلضريي،  أمحد حمسن 3 
 .78ص  املرجل السابق، 4 
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ات رئيسية، إليه كمجموعة تضا ثالث مؤسس أصب  يرمزالبنك الدويل وتوسعت أنشطته للدرجة اليت  ، فقد تطورهذا اإلطارويف 
ؤسسة التمويل م، الرابطة الدولية للتنمية، البنك الدويل لإلنشاء والتعمريالبنك الدويل، وهذه املؤسسات هي:  يطلق عليها جمموعة

 الدولية.
دمة قدم االقتصادي، ورفل مستوى املعيشة من خالل توجيه املوارد املالية من الدول املتقوتعمل اجملموعة على املساعدة يف حتقيق الت

اقتصاديا اىل الدول اآلخذة يف النمو، ولكل مؤسسة من مؤسسات اجملموعة أسلوب خيتلف عن املؤسسات األخرى، فالبنك الدويل 
ة ما من النمو االقتصادي واالجتماعي، وحتسب أسعار الفائد يقدم قروضه عموما إىل الدول النامية اليت بل ت مراحل متقدمة نوعا

 1960على القروض وفقا للتكلفة اليت يتحملها البنك من اقرتاضه من سوق رأس املال، يف حني الرابطة الدولية للتنمية اليت تأسست 
را، وبشرو  األكرب بالدول األكثر فقتعمل على تقدمي املساعدة لذات األغراض اليت يستهدفها البنك الدويل، ولكن مل االهتمام 

فإن هدفها هو دعا التنمية االقتصادية يف البالد  1956متويل أيسر وأقل تكلفة، أما مؤسسة التمويل الدولية واليت أنشةت عام 
جنبية هلذا ألاألقل منوا من خالل الرتكيز على تشجيل النمو يف القطاع اخلاص ومساعدهتا يف جمال تعبةة رؤوس األموال احمللية وا

 اهلدف .
يتمتل الصندوق والبنك بصالحيات متميزة تسم  هلما باإلسهام كل بطريقته اخلاصة، يف استقرار النظام النقدي واملايل الدويل، 

 املتوازن يف خمتلف دول األعضاء. وتعزيز النمو االقتصادي
إنشاء منظمتني دوليتني مها صندوق  1944عام  مت مبوجب اتفاقية بريتون وودز يف :OMC –.منظمة التجارة العالمية 3.5

ة يالنقد الدويل والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري ليكونا دعامتني هليكل النظام االقتصادي واملايل الدويل يف مرحلة ما بعد احلرب العامل
حتضريية قامت  فعل تكوين جلنةالثانية، وكان من املفرتض إنشاء مؤسسة ثالثة لكي تشرف على إصالح التجارة الدولية، ومت بال

دولة وأسفرت على توقيل االتفاقية العامة  23تفاوضت  1946بإعداد اهليكل الدستوري والقانوين للمنظمة اليت مل تر النور ففي 
 1947.1أكتوبر  30للتعريفات والتجارة )اجلات( لتقوم بالدور الذي كان جيب أن تؤديه املنظمة وذلك يف 

ة عددا من التطورات واليت آلت يف النهاية إلنشاء ما يسمى مبنظمة التجارة العاملية، بدءا من مفاوضات جنيف ئهدت هذه االتفاقي
وستبائر  1994، حني تقرر إنشاؤها يف مراكش يف أفريل 1993ديسمرب  15وانتهاء جبولة األرجواي األخرية يف  1947عام 

ل ن اتفاقية اىل منظمة التجارة العاملية، تتوىل إدارة االتفاقات اليت مت التوص، وبذلك حتولت اجلات م1995عملها اعتبارا من جانفي 
مل جماالت جديدة اع دورها لتشإليها، وأصبحت اإلطار التنظيمي واملؤسسايت لتطبيق مجيل االتفاقات القدمية واجلديدة، مل اتس

 2:وهي
 العامة للتجارة يف اخلدمات، االتفاقية-اخلدمات 
 االستثمارية ذات العالقة بالتجارة، جراءاتاإل-االستثمار 

 التجارية اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية. اجلوانب-حقوق امللكية الفكرية 
بذلك أصبحت منظمة التجارة العاملية أحد الركائز األساسية يف نظام العوملة، وعلى اجلميل أن يعي حقيقة قوهتا وقدرهتا باعتبارها 

ول التجارة يف النظام العاملي اجلديد، حيث سامهت يف تأكيد تيار العوملة وتأكيد عوملة األسواق، واجتاه الد املشرفة الرئيسية على نظام

                                           
 .105، ص 2003، عامل الكتب، القاهرة القطاع المصرفي واالقتصاد الوطني مصرفية:قضايا صالح الدين حسن السيسي،  1 
 .317، ص 1998، دار الوسام للطباعة والنشر، بريوت لخدمة أهداف التنمية االقتصادية إدارة أموال وخدمات المصارفصالح الدين حسن السيسي،  2 
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اىل االستفادة من مزاياها التنافسية، ويف الوقت نفسه االعتماد على األسواق اخلارجية، وقد أدى هذا اىل قيام الشركات بإعادة 
التفاعل  التمويلية وكوادرها البشرية مبا يتفق مل احتياجات العوملة، وتعمل املنظمة على حتقيقهيكلة هياكلها اإلنتاجية، التسويقية، 

اإلجيايب الدويل من خالل صيانة وتأكيد املنافسة العادلة احلرة يف التجارة الدولية، وعدم وجود أي ئكل من أئكال التمييز والتفرقة 
ة سواء ملستوردة، كما تعمل على إزالة كافة احلواجز اجلمركية اليت تقف أمام حركة التجار يف املعاملة بني املنتجات احمللية واملنتجات ا

يف السلل أو اخلدمات أو األفكار، من أجل تأسي  قواعد الت صص وتقسيا العمل الدويل مبا خيدم رفاهية اإلنسانية، ويف الوقت 
ة مساح مناسبة ة هبا على اآلخرين، ويف نف  الوقت فإهنا تعطي فرت ذاته دفل الدول وحثها على ابتكار مزايا تنافسية جتعلها متفوق

 لالقتصاديات املت لفة حىت تستكمل قدرهتا وتنمي مصادر هذه القدرة لتصب  مؤهلة لعصر األسواق املفتوحة.
ية اليت متيز وتطبل ركز إن التنسيق الثالثي بني كل من صندوق النقد والبنك الدويل واملنظمة العاملية للتجارة هو إحدى السمات امل

االقتصاد العاملي زمن العوملة، وهو الذي من ئأنه يف نظر من يتبناه على األقل أن حيرر التجارة واملال والسياسات االقتصادية، 
العرض  ويكرس قيا التنافسية العاملية، والتنقل احلر للسلل واخلدمات وحتول العامل اىل سوق واحدة موحدة تتحكا يف دواليبها قوانني

 والطلب.
: لقد بدأت عملية إل اء القيود املتشاااااااااااااااددة بعض الشااااااااااااااايء على حركات رؤوس األموال الدولية، زيادة تحرير رؤوس األموال.6

املفروضااااة على عدد كبري من الدول الصااااناعية، يف بداية الساااابعينات من القرن العشاااارين، حيث قامت كل من الدول الصااااناعية، يف 
لقرن العشااااااااااااااارين برفل القيود عن رأس املال، إذ قامت الواليات املتحدة األمريكية وأملانيا يف الفرتة من عام بداية السااااااااااااااابعينيات من ا

 وبقية دول أوروبا يف هناية الثمانينات أيضاً بعمل نف  الشيء. 1980، مث قامت اليابان يف عام 1975إىل عام  1974
اليت  حنو التحرر من القيود مبا فيها التشريعات واللوائ  والشكليات واملعوقات وقد ئهدت األسواق املالية والنقدية اجتاها متزايداً   

حتد من حركتها وقد بدأت عملية إزالة القيود بعد أن تأكد فشلها وعدم فعاليتها يف ختصيص رأس املال وحتقيق أهداف السياسة 
ة، واليت إىل إهناء عملية التدخل احلكومي يف النظا املالي –واليت بدأت منذ السبعينات كما أئرنا  -النقدية. وهتدف هذه العملية 

 متيزت هبا فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية، تلك العملية اليت أخذت صوراً عديدة منها حتديد حداً أقصى ألسعار الفائدة اليت ميكن
تياطي القانوين، املال إىل األصول، حتديد االح دفعها على الودائل وتلك اليت يتا حتميلها على القروض، حتديد حد أدىن لنسبة رأس

وقد ترتب ، 1 حتديد أماكن توطني البنوك وحتديد جمال ج رايف معني لتقدمي خدماهتا وحتديد تلك اخلدمات اليت يسم  هلا بتقدميها
ية باإلضافة إىل ت املالية والبنكعلى هذه العملية اخلاصة بإزالة القيود واحلواجز على هذا النحو زيادة حدة املنافسة يف قطاع اخلدما

 ظهور منتجات وأساليب جديدة )التجارة اإللكرتونية، النقود اإللكرتونية، البنوك اإللكرتونية، االجتاه املتزايد حنو التوريق...(.
تثمار االسااااااااوبشااااااااكل مواز للزيادة يف حجا التجارة العاملية، ئااااااااهدت حركة رؤوس األموال عرب احلدود زيادة ملحوظة سااااااااواء يف    

مليار دوالر  360.3األجنيب املبائاار أو يف االسااتثمار املايل، حيث ازداد االسااتثمار األجنيب املبائاار على مسااتوى العامل ككل من 
 .1996عن عام  %233بزيادة بل ت  2000تريليون دوالر يف عام  1.2إىل حوايل  1996يف عام 

، نصاااااايب 1997مليار دوالر يف عام  92إىل حوايل  1990ات دوالر يف عام مليار  5وارتفعت االسااااااتثمارات املالية من حوايل   
 الدول النامية منها الثلث.

                                           
 .283، ص 1993، العدد الرابل، اجمللد السادس واألربعون، االقتصادية، النشرة إدارة البحوث، الصناعة المالية الحديثةالبنك األهلي املصري،  1
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ولقد سااااااعد حترير األساااااواق املالية يف كل من الدول املصااااادرة والدول املتلقية لرأس املال على حد ساااااواء، على تعزيز هذا التكامل   
الناجحة بإزالة القيود على تدفقات رأس املال إىل الداخل، كما قامت بإزالة القيود  املتزايد ألسواق رأس املال إذ قامت الدول النامية

على معامالت مدفوعات احلساب اجلاري وزاد عدد الدول النامية اليت قبلت االلتزامات باحلفاظ على قابلية حتويل احلساب اجلاري 
 1998.1دولة يف عام  99إىل  1985دولة يف عام  41من لعمالهتا مبوجب املادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدويل 

تعرف السياسة التجارية اخلارجية بأهنا موقف الدولة من التبادل التجاري اخلارجي، وما إذا كانت ترتكه  :تحرير التجارة العالمية.7
 ة الدولية مها:حراً أم تتدخل لتقييده بطريقة أو بأخرى ويتبني وجود موقفني للدولة بشأن العالقات التجاري

ويقصاااااد هبا اساااااتعمال الدولة لسااااالطاهتا العامة يف التأثري على اجتاه املبادالت التجارية مل الدول : ســــياســــة الحماية التجارية.7.1
 األخرى أو على حجمها، أو على الطريقة اليت تسوي هبا هذه املبادالت أو على كل هذه العناصر جمتمعة.

 عدم تدخل الدولة يف العالقات التجارية بينها وبني الدول األخرى والسماح بنفاذ منتجاهتا إىل وتعين :سياسة حرية التجارة.7.2 
 أراضيها دون أية قيود جتارية تقف يف سبيلها، سواء كانت هذه القيود تعريفية أو غري تعريفية.

  من احلرية واحلماية الواقل العملي، على مزي وعادة ما تشتمل السياسات اليت تطبقها خمتلف الدول بالنسبة لتجارهتا اخلارجية يف  
ويعين إتباع الدولة لسياسة حترير التجارة، زيادة مدى احلرية بشكل ظاهر يف سياستها التجارية الدولية على مدى التقييد أو احلماية 

 يف هذه السياسة.
جنبية إىل ود اليت تضاااعها أمام دخول السااالل األوهكذا فإنه يقصاااد باصاااطالح ساااياساااة حترير التجارة اقتصاااار الدولة بالنسااابة للقي   

أراضيها على است دام الضرائب اجلمركية وحدها على الواردات مل العمل على ختفيض هذه الضرائب بصفة مستمرة، وعدم فرض 
 أية قيود غري تعريفية على هذه الواردات.

 2وقد ساعد على انتشار ظاهرة العوملة عدة عوامل من أمهها:  
لتكنولوجية يف املعلومات واالتصااااااااااااالت واليت أساااااااااااهمت يف تعظيا حجا التجارة الدولية وتدفقات رؤوس األموال الثورة ا -

 واالستثمارات وظهور أمنا  جديدة للتبادل التجاري مثل التجارة اإللكرتونية.
تثمارات ل االسااااتزايد دور الشااااركات متعددة اجلنساااايات واليت تؤثر بقوة من خالل ما يصاااااحبها من أنشااااطة تت ذ أئااااكا -

 املبائرة ونقل التكنولوجيا واخلربات التسويقية واإلدارية يف النظام االقتصادي العاملي اجلديد.
تزايد ظهور التكتالت االقتصااااادية والرتتيبات اإلقليمية ويدفل إىل هذا التكتل ما يتضاااامنه من مكاسااااب ومزايا، واليت تأيت  -

اإلنتاجي والرغبة يف فت  أسااااواق جديدة أمام منتجات الدول األعضاااااء، يف مقدمتها التمتل بوفورات احلجا والت صااااص 
 مما يؤدي إىل حتسني ئرو  التبادل التجاري لدول التكتل   ومن مث زيادة صادراهتا وارتفاع قدراهتا التنافسية.

ة، حبيث أصااب  العامليتزايد دور املؤساااساااات االقتصاااادية الدولية مثل صاااندوق النقد الدويل والبنك الدويل ومنظمة التجارة  -
 هناك إطار مؤسسي متكامل يرتكز عليه النظام االقتصادي العاملي اجلديد.

 

                                           
 .225 ، ص2002، دار النهضة العربية، القاهرة، المعاصر(الدولي  االقتصاديي منهجية وآليات التبادل ف )دراسةالتبادل الدولي، عماد حممد الليثي،  1
مصر والعامل العريب"،   والسياسية للعوملة على واالقتصادية، املؤمتر السنوي السادس، "التأثريات القانونية الجديد والعولمة االقتصاديالنظام هناء حممد سعيد كرارة،  2

 .25 – 11، ص ص 2002حلقوق جامعة املنصورة، القاهرة، مارس كلية ا
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 زيادة موقع الخدمات في التبادل الدولي: الثالثةالمحاضرة 
 : مل حتظ اخلدمات باالهتمام الكايف يف الفكر االقتصاااااادي التقليدي، يف النظر إليها كواحدة من الفروع اهلامة يفالخدمــــــــــــــــات.1

 يف إئاااارته التحليلية إىل أن اإلنتاج لي  هو خلق املادة فقط بل ينصااارف أيضااااً إىل خلق جون باتيســت ســايتوليد الدخل إالّ أّن 
ه يف معىن الثروة والالحقون من بعد ســـــــــــاياملنفعة ومن مث فإن كل عمل يؤدي إىل حتقيق املنفعة يعترب عماًل منتجاً وعليه توسااااااااااااااال 

 1ادية وغري املادية.فجعلها تشمل األموال امل
بأهنا: منت  غري ملموس وغري منظور وملا كانت اخلدمات تشااااااااااااااامل كل       من اخلدمات  الخدمةوعلى ضاااااااااااااااوء ذلك تعرف   

اإلنتاجية واخلدمات النهائية اليت تسااتهلك مبائاارة بواسااطة األفراد، فإنه ميكن تعريف اخلدمات بالقياس إىل الت ريات اليت حتدثها يف 
 2ئ اص أو السلل.حاالت األ

 ومل تعدد أو صعوبة تعريف اخلدمة، فإنه ميكن بالتوازي مل التحليل االقتصادي تعريف اخلدمة بأهنا:     
خمرج يتا إنتاجه بتضاااااااااافر جمموعة من عوامل اإلنتاج، وقد تكون اخلدمات خمرجات هنائية يساااااااااتفيد منها املساااااااااتهلك مبائااااااااارة مثل 

الت وخدمات الصحة والتعليا، وقد تكون اخلدمات ذاهتا مبثابة مدخالت يف عملية اإلنتاج خدمات نقل األفراد، وخدمات االتصا
 3أو عملية التوزيل مثل خدمات الت زين أو نقل البضائل أو خدمات التصميمات واالستشارات االقتصادية واهلندسية.

فرق الفكر معامالت الدولية يف اخلدمات يفيما يتعلق بالتقسااااااااااااااايمات امل تلفة لل: تقســـــــــــيمات التجارة الدولية في الخدمات.2
االقتصااااااادي بني أربعة جمموعات رئيسااااااية للتجارة الدولية يف اخلدمات وذلك يف ضااااااوء حركية العناصاااااار وانتقاالت منتجو اخلدمات 

 4وهذه اجملموعات األربل هي: ومستهلكاوها،
o املنعزلة( يعىن أن اخلدمة تكون متجساااااااادة يف عدم حركية أو انتقال املنت  أو املسااااااااتهلك لل دمة )اخلدمات املنفصاااااااالة أو 

عناصاار أخرى خبالف الشاا ص وميكن لل دمات يف هذه احلالة أن تكون حمالً للتجارة الدولية عرب احلدود الوطنية مثلها 
يف ذلك مثل السااااااالل، واألمثلة على ذلك: خدمات النقل بأنواعه، خدمات االساااااااتشاااااااارات املالية واألنشاااااااطة عرب البنوك  

 اإلقراض النقدي الدويل، املكاملات اهلاتفية الدولية، تبادل املعلومات بالربيد.ك دمات 
o  حترك أو انتقال املسااااااااتهلك إىل املنت  )خدمات متمركزة يف موقل عارضااااااااها( اخلدمات اليت تتطلب حترك أو انتقال طالب

فن ا واخلدمات الطبية، وإصااالح السااهذه اخلدمة إىل موقل عارضااها واألمثلة على هذا النوع، اخلدمات، السااياحة والتعلي
 وصيانة الطائرات.

o  حترك أو انتقال منت  اخلدمة إىل املساااااااااتهلك )خدمات متمركزة يف موقل طالبها(: فعارض اخلدمة هو الذي يتحرك داخل
 .دولة املستهلك ومثال على ذلك تأسي  أو إنشاء فرع لبنك أجنيب يف الدولة املضيفة لكي يقدم خدماته إىل العمالء

                                           
 .286، ص 1985، اجلزء األول، دار النهضة العربية القاهرة السياسي االقتصادرفعت احملجوب،  1
جامعة حلوان، كلية  ،االقتصادية ، مؤمتر النظام التجاري اجلديد وأثره على التنميةمحددات الميزة النسبية للخدمات وتجارة مصر الخارجيةحممود حسن حسين،  2

 .2، ص 1995التجارة وإدارة األعمال، 
والعلوم السياسية،  االقتصادواملالية، كلية  االقتصادية، مركز البحوث والدراسات 20، العدد اقتصادية، أوراق العامة للتجارة والخدمات االتفاقيةحسن عبيد،  3

 .4، ص 2002جامعة القاهرة، نوفمرب 
-18، ص ص 2002، دار النهضة العربية، القاهرة الجات ومنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة في الخدمات الماليةد السالم عوض اهلل، صفوت عب 4

20. 
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o  حترك كل من منت  ومساااااتهلك اخلدمة )اخلدمات املرتبطة أو غري املفصااااالة( يتحقق هذا الشاااااكل من التجارة يف اخلدمات
الذي يساااامى عادة جتارة البلد الثالث )كل من منت  ومسااااتهلك اخلدمة يف بلد أجنيب " دولة ثالثة "(، واملثال على ذلك  

ة متعددة اجلنسااااااااااااااايات باقرتاض مبالغ مالية يف أملانيا من أحد البنوك كاحلالة اليت تقوم فيها إحدى الشاااااااااااااااركات األمريكي
 الفرنسية أو اإليطالية...

ينصااااااااااااااارف مفهوم حترير التجارة الدولية لل دمات إىل عملية اختاذ اإلجراءات اليت : مفهوم تحرير التجارة الدولية للخدمات.3
ضاااااً حرية لل التحيز اجتاهها يف مواجهة املوردين احملليني ويعين أيتوساااال فرص دخول موردي اخلدمات األجنبية للسااااوق احمللية أو تق

احملليني يف النفاذ لألسااواق األجنبية دون وجود حتيز بفضاال موردي هذه األسااواق، ويبقى األصاال يف احلصااول على حصااة من حجا 
 1جيلها.اختالف جنسياهتا أو مواطن تسالسوق سواء يف الداخل أو اخلارج مرهوناً بامليزات التنافسياة بني ماوردي اخلدمات على 

  2تربز هذه األمهية من خالل ما يلي: :أهمية تجارة الخدمات في إطار المنظمة العالمية للتجارة.4
منذ عشااااارين عاماً بدأت جتارة اخلدمات حتظى باهتمام متزايد من قبل االقتصااااااديني، وجنحت آنذاك الشاااااركات متعددة اجلنسااااايات 

ألمريكية يف إقناع حكومة الواليات املتحدة األمريكية بأمهية التجارة يف اخلدمات، وترتب على ذلك إضاافتها يف بالواليات املتحدة ا
جااادول أعماااال جولاااة أورغواي ملفااااوضاااااااااااااااااات التجاااارة واليت مت ضااااااااااااااااات عن صااااااااااااااااادور االتفااااقياااة العااااماااة للتجاااارة يف اخلااادماااات 

GENERAL AGREMENT ON TRADE IN SERVICES ت  املعروفة باسااااااااااااااا اجلاGATS 
 وذلك ضمن ما صدر عنها من اتفاقيات.

تطبق القواعد الرئيساااااااية اخلاصاااااااة بتجارة السااااااالل على جتارة اخلدمات، ولكن مل  GATSواالتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات   
 تعديل هذه القواعد بالشكل املناسب لتأخذ يف االعتبار الفوارق بني السلل واخلدمات.

ان تطور قطاع اخلدمات بصورة كبرية على املستوى العاملي، حبيث أصب  يشكل يف الوقت احلايل ربل إمجايل وئهد العقدان املاضي   
 50%من إمجايل النات  احمللي للدول الصناعية وحوايل  70%التجارة العاملية، وثالثة أرباع تدفق االستثمارات األجنبية املبائرة وحنو 

ة ية، وترجل أسباب ذلك إىل زيادة التنوع يف اخلدمات وزيادة الت صص يف اإلنتاج املرتبط بعوملمن إمجايل النات  احمللي للدول النام
 األسواق وبفضل تكنولوجيا املعلومات اليت ساعدت على تطوير بعض اخلدمات وسهلت عملية تصديرها.

لدول األعضاااااااء  اخلدمات )اجلات ( بني اوبلغ حجا جتارة اخلدمات على املسااااااتوى الدويل عند تطبيق االتفاقية العامة للتجارة يف  
 يف القطاعات التالية:
  من حجا السوق العاملية. 93%قطاع السياحة 
  من حجا السوق العاملية. 73%قطاع اخلدمات املالية ميثل 
  من حجا السوق العاملية. 27%قطاع اخلدمات الصحية 
  من حجا السوق العاملية. 25%قطاع اخلدمات التعليمية 

                                           
 .6مرجل سبق ذكره، ص  ،االتفاقية العامة للتجارة والخدمات حسن عبيد، 1
، 2002جوان عشرة، ، السنة الرابعة 24، جملة الوحدة االقتصادية العربية، العدد العالمية تجارة الخدمات في إطار منظمة التجارةعصمت عبد الكرمي خليفة،  2

 .53،54ص ص 
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مليار دوالر بينما بل ت قيمة الصااااااااااااااااادرات  1445حوايل  2001ل ت قيمة الواردات العاملية من جتارة اخلدمات عام وقد ب   
 مليار دوالر يف نف  العام. 1460 العاملية

 ةوتعطي اخلدمات جمموعة واسعة من األنشطة يف جماالت متعددة مثل األعمال املصرفية والتأمني واملعلومات واالتصاالت السلكي  
قطاعاً فرعياً من اخلدمات، وقد  150والالساالكية والتعليا ووسااائل الرتفيه وغريها، وقد حددت املنظمة العاملية للتجارة ما يزيد عن 

 حددت االتفاقية اثنيت عشر قطاعاً رئيسياً لل دمات وهي:
o .(.خدمات قطاع األعمال متضمناً اخلدمات املهنية )االستشارات، احملاسبة القانون والطب.. 
o .قطاع خدمات االتصاالت وخدمات احلاسب اآليل 
o .قطاع خدمات التشييد والبناء واخلدمات اهلندسية 
o .قطاع خدمات التوزيل 
o .قطاع التعليا 
o .)قطاع اخلدمات املالية )البنوك وئركات التأمني وسوق املال 
o .قطاع خدمات البيةة 
o .قطاع اخلدمات الصحية 
o .قطاع خدمات السياحة والسفر 
o  اخلدمات الرياضية والرتفيهية والثقافية.قطاع 
o .قطاع خدمات النقل الربي والبحري واجلوي 
o .قطاع خدمات النقل األخرى غري املشمولة يف مكان آخر 

إىل حتديد املربرات اخلاصااااااااة بضااااااااا  GATSقد تعرضاااااااات ديباجة االتفاقية ل :أهداف االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات.5
 1التحرير الكامل للتجارة، وتتل ص فيما يلي: جتارة اخلدمات يف إطار

 اإلقرار باألمهية املتزايدة للتجارة يف اخلدمات من أجل منو االقتصاد العاملي. -
 فإنشاااااااااء إطار متعدد األطراف يف املبادئ والقواعد للتجارة يف اخلدمات هبدف توساااااااايل هذه التجارة يف ظرو  -

 من الشفافية والتحرير التدرجيي.
رير التجارة يف اخلدمات تدرجيياً من خالل جوالت متتابعة من املفاوضااااااااااات متعددة األطراف رفل مسااااااااااتوى حت -

 على أساس من الفائدة املتبادلة. اهلادفة إىل تعزيز مصاحل املشاركني مجيعاً 
اإلقرار حبق األعضااااااااء يف سااااااان القوانني اخلاصاااااااة بتورية اخلدمات ووضااااااال أنظمة جديدة واإلقرار حباجة البلدان  -

 ية بوجه خاص إىل ممارسة هذا احلق.النام
 .دمات وتوسيل صادراهتا من اخلدماتالرغبة يف تسهيل زيادة مشاركة البلدان النامية يف التجارة يف اخل -
األخذ يف االعتبار خصاااوصااااً الصاااعوبات الكبرية اليت تواجهها البلدان األقل منواً يف ضاااوء أوضااااعها االقتصاااادية  -

 والتجارية واملالية.  اخلاصة واحتياجاهتا التنموية

                                           
 .55،56، ص ص المرجع السابقخليفة،  عبد الكرمي عصمت 1
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يعترب اتفاق اخلدمات الذي مت التوصاااااااااال إليه يف هناية  :GATSالمالمح الرئيســــــــية لالتفاقية العامة للتجارة في الخدمات .6
جولااة األورغواي، أول اتفاااق جتاااري دويل متعاادد األطراف للتجااارة، يف اخلاادمااات ويعطي كااافااة اخلاادمااات ذات الطااابل التجاااري، 

 األنشطة اخلدماتية القابلة للتجارة واليت ال تدخل يف وظائف الدولة الرئيسية باملعىن التقليدي الضيق.وبصفة عامة كل 
 وفيما يتعلق باهليكل التنظيمي للتجارة يف اخلدمات، فقد نصاااات املادة الرابعة يف فقرهتا اخلامسااااة من اتفاقية املنظمة العاملية للتجارة 

،  GATSاخلدمات، ويقوم اجملل  باإلئراف على سري االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات على إنشاء جمل  لشؤون التجارة يف 
كما يقوم بوضل القواعد اخلاصة باإلجراءات املتعلقة به، وختضل هذه القواعد للموافقة من قبل اجملل  العام، ومن حق هذا اجملل  

 ظائفه على حنٍو فّعال.أن ينشئ جلاناً أو هيةات فرعية حسب احلاجة من أجل قيامه بو 
 أّما اهليكل العام لالتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات:  

 1تشمل اتفاقية اجلات  على األجزاء الرئيسية التالية:
  مادة، وحتتوي على مفاهيا ومبادئ عامة، وكذلك القواعد اليت تنشااااااااااااااائ التزامات عامة  29اتفاقية هيكلية تتكون من

 املتعلقة بالتجارة يف اخلدمات.تطبق على كافة اإلجراءات 
 .جمموعة من االلتزامات احملددة وتتعلق بالنفاذ إىل األسواق واملعاملة الوطنية، وااللتزامات اإلضافية 
  مالحق تأخذ يف االعتبار قطاعات معينة، واليت من بينها اخلدمات املالية  8عدد من االرتباطات واليت تشاااااااااااااااتمل على

 والنقل واالتصاالت.
الدول  تضاامنت االتفاقية يف تلك البنود بعض األمور اإلجيابية الصاارحية لصاااحل: اقية تحرير تجارة الخدمات والدول الناميةاتف. 7

 2النامية:
  أيدت ضرورة مشاركة الدول املتقدمة يف تعزيز قدرات الدول النامية على إنتاج خدماهتا احمللية بكفاءة وقدرة  4يف املادة

وذلك عن طريق املساعدة يف متكني تلك الدول من احلصول على تكنولوجيا متقدمة بتكلفة مناسبة على املنافسة الدولية 
أو بدعا مايل كذلك بتحسني إمكانيات الدول النامية يف بناء ئبكات معلومات تساعدها يف أداء اخلدمات ذات الطابل 

 الدويل بكفاءة.
  ل النامية األعضاء ب رض حترير جتارة اخلدمات فيما بينها وميكن لكل إمكانيات التكامل اإلقليمي بني الدو  5تتناول املادة

دولة أن تقر معاملة تفضيلية ومزايا للدولة األخرى دون إلزامها بتعميا ذلك وفقاً ملبدأ الدولة األوىل بالرعاية وذلك بشر  
 أن يتا ذلك وفقاً ملبدأ الشفافية.

  اين من عجز هيكلي يف ميزاهنا التجاري أن تفرض قيودًا على التجارة يفجتيز للدولة النامية العضو اليت تع 12املادة 
اخلدمات حىت بالنسبة للقطاعات اليت تضمنتها قوائا التحرير اليت سبق أن أعلنتها تلك الدولة، وهذه اإلجازة يف حالة أن 

ساعدها على حتياطات الدولية تتربر الدولة العضو أن هذه القيود تسم  للدولة باحملافظة على مستوى من األرصدة واال
 حتقيق قدر من االستقرار االقتصادي أثناء تنفيذ براجمها التنموية.

                                           
 .56-47ص ص  ، مرجل سبق ذكره،الماليةالجات ومنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة في الخدمات صفوت عبد السالم عوض اهلل،  1
 .15ص  ، مرجل سبق ذكره،والخدماتالعامة للتجارة  االتفاقيةحسن عبيد،  2
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  من االتفاقية تعطي للدولة النامية حق االرتبا  املتدرج يف حترير القطاعات اخلدمية، مبا يتناسب مل أوضاعها  19املادة
 وضاع التقدم االقتصادي ومراحل النمو، على أن يتا ذلك يفاالقتصادية حبيث ميكن فت  أسواق الدول النامية طبقاً أل

إطار مفاوضات متعددة األطراف، وتأيت لكل هذه البنود يف إطار املراقبة العلمية الدقيقة لألجهزة امل تصة باملتابعة يف 
 ة.ل النامياملنظمة العاملية للتجارة حبيث ال تضار األطراف األخرى من جراء التعديالت اليت تقوم هبا الدو 

حترير  : ميكن للبلدان النامية أن تساااااااااااااااتفيد من عدة آثار إجيابية املرتتبة علىاآلثار العامة المترتبة على تحرير تجارة الخدمات.8
 1خلدمات امل تلفة، ومن هذه اآلثار جند:التجارة الدولية يف ا

 أسواق البلدان املتقدمة.زيادة فرص نفاذ اخلدمات للبلدان النامية إىل  
 على حتسني خدماهتا بصورة جذرية. تقضي اعتبارات املنافسة مل البنوك والشركات 
  االستفادة من نقل التكنولوجيا املصرفية احلديثة واملتطورة إىل الدول النامية مبا ميكنها من مسايرة التطورات العاملية يف هذا

 اجملال.
 يف االتفاقية ألية  اءزايا والتفضاااايالت اليت متنحها الدول األعضااااإتاحة الفرصااااة أمام، البلدان النامية لالسااااتفادة من كافة امل

 دولة أخرى.
  ،ميكن أيضااااااً للدولة النامية االساااااتفادة من قيام البنوك املشااااارتكة وفروع البنوك األجنبية بتدريب وتأهيل العمالة الوطنية هبا

 مما يساعد على إكساهبا خربات هامة يف هذا اجملال.
ل يات اليت تواجه الدول النامية يف اآلثار الساالبية اليت تلحق هبا نتيجة للمنافسااة القوية من جانب كيانات تتمتوتتمثل أها التحد   

بقدرات مالية هائلة وخربات فنية وتكنولوجيا بال ة التقدم، وقد زادهتا اإلندماجات قوة إضاااااااااااافية متثلت يف تدعيا قواعدها الرأمسالية 
مل ما متتاز به الشااركات والفروع األجنبية بساارعة االتصااال وسااهولة التعامل مل أسااواق املال العاملية والنمو الكبري يف حجا أصااوهلا، 

 من خالل ئبكة فروع ض مة ت طي كافة أرجاء العامل.
 الية،جيب التنبيه إىل ضااااااااااااااارورة التفرقة بني حترير جتارة اخلدمات امل: أثر تجارة الخدمات على موازين مدفوعات الدول النامية.9

 وبني حترير انتقال رؤوس األموال، )فإذا كان األول يؤثر يف ميزان اخلدمات فإن الثاين يؤثر يف ميزان املدفوعات(.
وميكن التفرقة هنا يف إطار أدبيات االقتصاد الدويل بأن عائد استثمار رأس املال يف اخلارج إمنا هو عائد خدمي ئأنه ئأن عائد    

يف خدمة غري املقيمني، ومن مث فإن زيادة حركة انتقال رؤوس األموال سااااااااوف يؤدي إىل زيادة حركة العمل أو عائد عنصاااااااار اإلنتاج 
تدفق اخلدمات، على أنه من الثابت التفرقة بني احلركتني والفصاااااااال بينهما، فمثالً انتقال االسااااااااتثمارات إلنشاااااااااء بنك خارج حدود 

ق العائد ا ال تنشااأ إال حني يقوم البنك بتقدمي اخلدمات املصاارفية امل تلفة، وحتقيالدولة يعد انتقاال لرأس املال، أما اخلدمة املالية ذاهت
 من تلك اخلدمات هو الذي يضاف إىل أثر متحصالت اخلدمات.

 2وعليه فإن أثر حترير اخلدمات على ميزان املدفوعات ميكن إمجاهلا يف بعض النقا  التالية:  
ن النقل للسوق الوطنية يرتتب عليه أثر إجيايب يف احلصيلة الوطنية م إن نفاذ مقدمي اخلدمات املالية أو خدمات -

 عوائد اخلدمات وفقاً للتعاقد القائا.

                                           
 .64 – 61ص ص  ، مرجل سبق ذكره،الماليةالجات ومنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة في الخدمات صفوت عبد السالم عوض اهلل،  1
 .49-17 ص ص، رهمرجل سبق ذك ،العامة للتجارة والخدمات االتفاقية حسن عبيد، 2
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تدفقات رأس املال األجنيب إلنشاااااااااء وتشاااااااا يل املشاااااااااريل اخلدمية األجنبية يؤدي إىل زيادة املديونية طاملا كانت  -
 امللكية أجنبية.

ائد ية املقرتضااة من اخلارج مبقتضااى سااندات متفاوتة اآلجال مسااتحقة الفو زيادة املديونية يف حالة املشاااريل الوطن -
 السنوية.

أدى حترير اخلاادمااات املاااليااة، وتواجااد البنوك األجنبيااة يف بعض الاادول إىل تساااااااااااااااهياال عمليااات متوياال الواردات  -
لوطنية، ا االساااااتهالكية، مما سااااابب ضااااا طاً على امليزان التجاري، بل وقد يؤدي إىل املضااااااربة على ساااااعر العملة

 فيضعف من القدرات التصديرية للدولة.
إن حترير اخلدمات املصرفية ميارس أثرًا حتفيزيًا إجيابيًا حنو زيادة االستثمارات داخل النطاق الوطين سواء كان  -

التمويل من البنوك احمللية أو من فروع البنوك األجنبية، ومن الطبيعي أن زيادة االستثمار على أس  رئيدة، 
 نعك  بالضرورة على حتسن امليزان التجاري يف الدول النامية.سوف ت

األثر التحفيزي لتحرير خدمات التأمني وخدمات إعادة التأمني، وما يرتتب عليه من اخنفاض حجا عمليات  -
إىل اخلاااارج ميكن أن يرتتاااب عليهاااا زياااادة فعلياااة يف عملياااات إعاااادة تااادوير رؤوس األموال يف  إعاااادة التاااأمني

 ت احمللية مما حيفز بالتايل على زيادة اإلنتاج السلعي ومن مث انعكاس ذلك على امليزان التجاري.االستثمارا
، فإن حترير جتارة اخلدمات ال مفر منه، كما أن حترير التجارة الدولية بفرعيها الساااااالعي واخلدمي، هو التوجه على ضااااااوء ما ساااااابق   

ابية وهذا ما يقتضي االستجابة للمت ريات هبدف تعظيا االستفادة من اآلثار اإلجيالسائد عاملياً، سوف تزداد أمهيته مل مرور الوقت 
 احملتملة وتقليل اآلثار السلبية املتوقعة إىل أقل حد ممكن من خالل:

االهتمام بتنمية املوارد البشاارية بالبنوك واملؤسااسااات اخلدماتية األخرى، وتنمية اخلربات باعتبارها العنصاار احملوري  -
سااااااااتوى اخلدمة وكذا تنمية القدرات اإلدارية لإلدارة اخلدماتية مبا يتناسااااااااب مل املسااااااااتويات العاملية لتحسااااااااني م

واألسااااااليب احلديثة واسااااات دام وساااااائل وأسااااااليب التكنولوجيا احلديثة يف تدعيا أجهزة املؤساااااساااااات اخلدماتية 
 امل تلفة.

سسات تصادية ورسا السياسات مبا ميّكن مؤ املراجعة التحليلية للسياسات االقتصادية على ضوء املنظومة االق -
اخلدمات سااااااااااااواء األجنبية أو احمللية من االبتعاد قدر اإلمكان عن املضاااااااااااااربات ذات الرحبية العالية، وأن ترتبط 
حركة اإليداع أو االئتمان، أو التأمني أو إعادة التأمني باسااااااااااااتثمارات عينية حقيقية يف االقتصاااااااااااااد الوطين ترفل 

 ية وبالتايل القدرات التصديرية.القدرات اإلنتاج
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 التكتالت االقتصادية والشراكة: الرابعةالمحاضرة 
فهناك من ركز  ،: هناك عدة تعاريف للتكتل االقتصااااااادي بساااااابب الزاوية اليت ينظر إليهامفهوم التكتل )التكامل( االقتصـــــادي.1

ل تكامالن: ساااااااااااااااليب وهو إزالة التعريفات واحلواجز بني من التكامل أو على أقصاااااااااااااااى درجات التكامل، فالتكام على درجة واحدة
 أعضاء التكتل، والتكامل اإلجيايب إجياد السياسات االقتصادية املشرتكة.

نظرية االحتادات  J.VINERفظهر مفهوم التكامل االقتصااااااادي بني الدول ألول مرة عندما وضاااااال االقتصااااااادي الكندي فينر   
ل مجركي أو غريه على رفاهية الدو  احتادر إقامة تكتل اقتصاااااااااااادي ساااااااااااواء كان يف ئاااااااااااكل اليت تبحث يف أث 1950اجلمركية سااااااااااانة 

 1.األعضاء
ويعرف بأنه العملية اليت مبقتضااااااااااااااااها اتفاق دولتني أو أكثر على إزالة كافة احلواجز أمام حركات رؤوس األموال والعمالة بني الدول 

 قصااااد حتقيق عدد من األهداف االقتصااااادية يف مقدمتها، الوصااااول إىلاألعضاااااء، والتنساااايق بني السااااياسااااات االقتصااااادية امل تلفة ب
 معدل مرتفل للنمو مل وجود فرص متكافةة لكل عضو. 

 وميكن تعريف التكامل االقتصادي من زاويتني:
قتصاااادية : باعتباره عملية مساااتقبلية حيث تتجه اجلهود حنو تنفيذ جمموعة إجراءات تساااتهدف إل اء التمايز بني الوحدات االاألولى

 اليت تنتمي إىل جمموعة دول خمتلفة.
: باعتباره حالة قائمة حيث يسااااااااااتدل عليه ب ياب أئااااااااااكال التمييز امل تلفة بني االقتصاااااااااااديات الوطنية للدول أعضاااااااااااء هذا الثانية

 التكامل.
 االحتاد رة إىل: تتنوع صااااااااااااور التكامل االقتصااااااااااااادي حيث تتدرج من منطقة التجارة احلصـــــــــور التكامل االقتصـــــــــادي ومراحله.2

 االقتصادي، وذلك على النحو التايل:
 هي صي ة لالندماج االقتصادي تعين إزالة كافة القيود على التجارة بني الدول األعضاء، مل منطقة التجارة الحرة :

، وأها ةاحتفاظ كل دولة من التكتل بسياستها اجتاه بقية دول العامل "غري األعضاء"، مبا يتناسب مل مصلحتها االقتصادي
 .NAFTAاألمثلة، منطقة التجارة احلرة ألمريكا الشمالية 

 تقوم دول األعضاء بإدخال تعريفة مجركية مشرتكة يف مواجهة الدول غري األعضاء باإلضافة إىل إزالة االتحاد الجمركي :
ال التجارة كوحدة  جمالتعريفات والقيود الكمية بني بعضها البعض، يعين دول األعضاء تتعامل مل دول غري األعضاء يف

مركي األملاين اجل االحتاداجلمركي من أكثر أئكال التكامل االقتصادي قبوالً وانتشارا وأئهر األمثلة:  االحتادواحدة، ويعد 
الذي تأس  بني عدد من املقاطعات األملانية وكان له دور هام يف توحيد أملانيا بقيادة بسمارك،  1834الزولفرين سنة 

 ًً السوق املشرتكة للم رو  اجلنويب وكان يضا الربازيل واألرجنتني والبارغواي   MERCOSURميركوسور أما حديثًا
فكان إنشاءه  1995مجركي سنة  احتادوأورغواي مث انضمت إليه بعض دول أمريكا اجلنوبية كالشيلي وبوليفيا وأصب  

 .1988سنة 

                                           
 .17، ص 1993، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، العربي االقتصاديإشكاليات التكامل طه عبد احلليا طه،  1
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 والعمل  عوامل اإلنتاج بني أعضائه )تسهيل تدفق رأس املال : فهو احتاد مجركي يضاف إليه حرية انتقالالسوق المشتركة
إىل جانب حترير التجارة( لتصب  دول األعضاء سوقاً واحدة، ومثال ذلك السوق األوروبية املشرتكة قبل أن تكون احتاد 

 أورويب.
 )ية والنقدية املال: هو سوق مشرتكة يضاف إليها التنسيق بني السياسات االتحاد االقتصادي )الوحدة االقتصادية

 باخلصوص إىل جانب ذلك السياسات اإلقليمية والتصنيعية والنقل وكافة السياسات االقتصادية.
  يتا فيه توحيد السياسات االقتصادية حبيث يتبل األعضاء نف  السياسات االقتصادية االقتصادي الكامل االتحاد :

ة واحدة ية كبرية، تراقب تنفيذ تلك السياسات املوحدة إنشاء عملبإنشاء سلطة فوق قومية هلا سلطة اقتصاد االحتادويقوم 
مشرتكة وهو أعلى درجات التكامل االقتصادي بني الدول، وأها األمثلة: االحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية 

زيادة سلطات الربملان  بسبب سياسي احتاداألورويب إىل  االحتادالسياسي أيضا فيتوقل أن يتحول  االحتادوأملانيا قد حققت 
 األورويب يف التأثري على رسا سياسات دول االحتاد.

 1:كما يلي  ميكن ذكر األس  والعناصر اليت يقوم عليها التكامل االقتصادي :أسس التكامل االقتصادي.3
 .إزالة احلواجز والقيود الكمية أمام حركة السلل بني الدول األعضاء 
  عوامل اإلنتاج وذلك من أجل حتقيق الكفاءة يف است دام املوارد االقتصادية والتوزيل األمثل هلا.إزالة القيود أمام حركات 
  تنسااااايق الساااااياساااااات االقتصاااااادية على أن يشاااااتمل التنسااااايق على الساااااياساااااات اإلنتاجية والتجارية والنقدية وكذلك النظا

 واللوائ  املالية واالجتماعية.
 :  آثار التكتالت االقتصادية.4

 2:وذلك من خالل :على العالقات االقتصادية الدولية.1.4
ترتبط دول العامل بشااااااابكة معقدة من العالقات االقتصاااااااادية والساااااااياساااااااية واالجتماعية املتبادلة، ومتثل  :التجارة الدولية -

 التجارة الدولية واحدة من االرتباطات األكثر قوة يف اقتصاديات العامل امل تلفة.
 تجارة الدولية يف التنمية االقتصادية:وفيما يلي نستعرض دور ال

تعد التجارة عامالً هاماً للنمو االقتصاااااااااااااااادي، فهي تزيد من قدرة الدولة على االساااااااااااااااتهالك، وتزيد النات  العاملي ومتدنا  -
 ة، وتوسل السوق العاملي للمنتجات.باملوارد النادر 

ا تزيد من عن طريق تعادل أساااعار عوامل اإلنتاج وكذتعمل التجارة على التقريب بني مساااتويات الدخول احمللية والعاملية  -
 الدخول احلقيقية للدول املشرتكة يف التجارة، كما تعمل على االست دام الكفء للموارد الطبيعية الوطنية والعاملية.

الدولة  اتساااااااعد التجارة الدول النامية يف حتقيق أهدافها التنموية عن طريق تشااااااجيل القطاعات اإلنتاجية اليت تتميز فيه -
 مبيزة نسبية وكذا كفاءة است دام مواردها سواء عمالة أو موارد طبيعية.

إن السياسة املثلى للتجارة تقاس باملكاسب الناجتة عن قيام التجارة واليت تكتسب من خالل : المكاسب المحققة من التجارةأ. 
 تعظيا الدخل من العمالت األجنبية.

                                           
 .80، ص 1999، مكتبة عني مش ، القاهرة الدولية االقتصاديةالعالقات عزة املراكيب،  1
 .81-77سابق، ص ص املرجل ال، الدولية االقتصاديةالعالقات عزة املراكيب،  2
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إىل مكاساااااااااب إساااااااااتاتيكية وأخرى ديناميكية، تتحقق املكاساااااااااب اإلساااااااااتاتيكية من خالل وميكن تقسااااااااايا املكاساااااااااب من التجارة  
الت صااص الدويل طبقاً للميزة النساابية، بينما تتحقق املكاسااب الديناميكية للتجارة  من خالل إمكانيات اإلنتاج على نطاق واساال 

ارة، فالتجارة كنولوجية أمثلة للمكاساااااب الديناميكية للتج، فتعد اقتصااااااديات النطاق واالساااااتثمارات األجنبية وكذا انتقال املعرفة الت
تستطيل تصريف الفائض من اإلنتاج  والذي نستطيل أن حنصل عليه عن طريق توظيف املوارد املعطلة، وكذلك متناااااااااااااااا  الدول حق 

ا وبالتايل يصب  استريادها إنتاجه ئااااااااراء السلاااااااال من اخلارج واليت ليست هلا بدائل حملية، أو تلك اليت ال تتمتل الدولة مبيزة نسبية يف
 أكثر كفاءة من إنتاجها حملياً.

اد الدول يشااهد العامل اآلن التحول من املزايا النساابية واليت كانت تعين اعتم: التحول من الميزة النسبية إلى الميزة التنافسية ب.
موروثة إىل  وعلى وفرة املوارد البشااااااااااااااارية، أي أهنا كانت يف جتارهتا على ما متلكه من مزايا نسااااااااااااااابية قائمة على ملكية املوارد الطبيعية

مفهوم جديد أتاحه البحث العلمي واالبتكار التكنولوجي والذي مّكن بعض الدول من اكتسااااااااااااااااب مزايا نسااااااااااااااابية جديدة وبالتايل 
 لتنافسية(.ا أصبحت املزايا النسبية مصنوعة أو مكتسبة بفضل العلا والتكنولوجيا )ويعرف هذا املفهوم يعرف باملزايا

يرى البعض أن حماولة الدولة دعا ومساااااااااندة الصااااااااناعات الوطنية حماولة غري : دور الدولة في خلق الميزة التنافســــــية الدولية ج.
جمدية وأنه على الدولة أن تنسااااحب من السااااوق وترتك آليات السااااوق تعمل حبرية لتصاااال إىل الكفاءة االقتصااااادية، وأن هتيئ الدولة 

ا ر وختلق بيةة مثالية لألعمال ويتجلى هذا الرأي واضااحاً يف العوامل الرئيسااية اليت تقرر درجة التنافسااية واليت اعتمدهاملناخ لالسااتثما
 1املعهد الدويل لإلدارة والتنمية واليت تتمثل فيما يلي:

 الطبيعة اإلنفتاحية لالقتصاد. -
 توافر البنية التحتية واحملافظة على البيةة. -
 االقتصاد الوطين. مدى تدخل احلكومة يف -
 مستوى العلا والتكنولوجيا. -
 نشا  املؤسسات املالية. -
 توافر اخلربات يف اإلدارة. -

ونرى أنه إذا كان دور الدولة يف دعا امليزة التنافسية قاصراً على هتيةة املناخ لالستثمار وخلق بيةة مثالية لألعمال فإن هذا يلقي     
 .لة للوصول إىل هذا اهلدفبالعديد من املسؤوليات على عاتق الدو 

: أساااااااس التجارة داخل التكتل االقتصااااااادي هو حرية داخل نطاق من أثر التكتالت االقتصــــادية على تحرير التجارة الدولية د.
 احلماية ويتمثل أثر هذه التكتالت يف كل من:

 ل إىل دولة خارج نطاق التكت والذي يؤدي إىل حتول جتارة دولة ما عضاااااااااااااااو يف التكتل مل دولة: األثر التحويلي للتجارة
أخرى داخل التكتل )حىت وإن زادت تكلفة األخرية( وهو ما يعمل على ختفيض الرفاهية يف العامل بساااااااابب الت صاااااااايص 
غري األمثل للموارد وجتاهل املزايا النساابية بعبارة أخرى يعين حتويل التجارة املنافل املضااحى هبا نتيجة لتحويل االسااترياد من 

 كفاءة خارج التجمل إىل االسترياد من منتجني أقل كفاءة داخل التكتل.  منتجني أكثر

                                           
 .7، ص 1996، ورقة مقدمة ملؤمتر صناعة اإلدارة العليا، اإلسكندرية، أكتوبر التنافسية في ظل العولمة إبراهيا حلمي عبد الرمحن، 1
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 )ما : فإقامة التكتل تؤدي إىل خلق التجارة مبعىن إزالة العوائق أمام تدفق التجارة فياألثر اخللقي للتجارة )األثر اإلنشااااااااااائي
ذا  فضااااااااة التكلفة ويكون هبني األعضاااااااااء أي التحول من مصاااااااادر للمنتجات عالية التكلفة إىل مصاااااااادر للمنتجات من

 التحول داخل منطقة التكتل.
وهذا التحول من ئااااااااأنه زيادة قيمة التبادل التجاري فيما بني الدول أعضاااااااااء التكتل ويزيد من كمية املنتجات اليت ميكن 

ن الت صااااااص مإنتاجها بقدر معني من املوارد متتلكه الدول األعضااااااااء، فإل اء احلواجز اجلمركية فيما بينها ميكن كل منها 
 فيما تتمتل به من مزايا نسبية.

 ونست لص مما سبق أن التكتالت االقتصادية تؤثر على التجارة الدولية يف اجتاهني:
 : يتمثل يف أثر التكتالت االقتصادية على املكاسب االستثنائية من حرية التجارة:األول  

جارة مل الدول التكتالت االقتصااااااااادية وذلك عن طريق حتويلها للتتتمثل يف زيادة الت صاااااااايص الكفء للموارد وتتأثر ساااااااالبياً بقيام 
اخلارجة عن نطاق التكتل واليت تتمتل مبزايا نسااابية يف إنتاج هذه السااالعة إىل دول أخرى داخل التكتل ال تتمتل مبزايا نسااابية يف هذا 

لنامجة عن حرية ت من مزايا الت صاااص وتقسااايا العمل ااإلنتاج إال أهنا أقل الدول املتكتلة تكلفة يف هذا اجملال وبالتايل حتد التكتال
 التجارة الدولية.

: يتمثل يف أثر التكتالت االقتصاااادية على املكاساااب الديناميكية الرئيساااية من قيام حرية التجارة: تتمثل يف توسااايل الساااوق الثاني  
ة مسااااااتوى ب التكنولوجية احلديثة تؤدي إىل زيادواالسااااااتفادة من اقتصاااااااديات النطاق الكبري وكذلك زيادة املنافسااااااة وإتباع األسااااااالي

 الرفاهية للدول الداخلة يف التجارة.
ل اوبالتايل إذا زادت املزايا الناجتة من قيام التكتالت االقتصااادية يف جمال املنافسااة واتساااع األسااواق عن اخلسااائر النامجة قيامها يف جم

 ية املستهلكني والعك  صحي .ختصيص املوارد فإن احملصلة النهائية هي يف صاحل رفاه
ـــيعلى .2.4 من املعروف أنه إذا حدثت زيادة يف واردات السلل واخلدمات مقابل الصادرات منها فإن النتيجة : االستثمار األجنبـ

 تصاااااااااااااب  عجزاً يف امليزان التجاري واخلدمات، هذا العجز البد من متويله، وهناك أكثر من طريقة لتمويل هذا العجز وهي القروض،
التحويالت، املعونات، االستثمارات األجنبية واليت ميكن تقسيمها إىل استثمارات مبائرة وغري مبائرة وتقسيمها كذلك إىل طويلة 

 وقصرية األجل، حكومية وخاصة.
ثرياً أسنتعرض لبعض التكتالت االقتصادية يف العامل، وينصب االهتمام على دراسة أمهها وأكثرها ت :نماذج التكتل االقتصادي.5

 يف التجارة واالقتصاد الدويل.
ـــــــــــي.1.5 ـــــــــــاد األوروبـ قامت ستة دول  1951يعد أكرب التكتالت االقتصادية وأبرزها عاملياً يف الوقت الراهن، ففي سنة : اإلتحـ

 25ويب، ويف األور  الفحا والصاااااالب احتادفرنسااااااا وإيطاليا وأملانيا ال ربية وهولندا وبلجيكا ولكساااااامبورغ، بإنشاااااااء  أوروبية غربية هي:
كانت اخلطوة التارخيية املتمثلة يف اتفاقية روما اخلاصاااااة بإنشااااااء الساااااوق األوروبية املشااااارتكة، وأصااااابحت معاهدة روما   1957مارس 

.ومبقتضاااها أقيمت اجملموعة االقتصااادية األوروبية وبدأت يف إقامة سااوق مشاارتكة يتا إجنازها 1958سااارية املفعول من أول جانفي 
نتقالية متتد إىل اثنيت عشاااااااااااارة ساااااااااااانة، يتا خالهلا إزالة العوائق اجلمركية تدرجيياً، ويف نف  املعاهدة مت وضاااااااااااال أهداف خالل مرحلة ا

 السياسة الزراعية املشرتكة.
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 1ونشري أن التكامل األورويب قد أخذ ئكلني:
ة احلرة إىل لتدرج من منطقة التجار على النحو الذي رمسته نظرية التكامل االقتصادي وا :التكامل االقتصادي الرأسي منهج. أ

 اجلمركي إىل السوق املشرتكة فالوحدة االقتصادية، وأخرياً مرحلة االندماج االقتصادي التام. االحتاد
لجماعة من التوسل األول لاجلماعة األوروبية وقد مشل كال بقبول أعضاء جدد داخل : منهج التكامل االقتصادي األفقي .ب    

والدمنارك، والتوسل الثاين حنو اجلنوب بانضمام اليونان يف مارس  وإيرلندا، بانضمام اململكة املتحدة 1973انفي حنو الشمال يف ج
بانضمام أملانيا  1990والتوسل الرابل يف  1986، والتوسل الثالث حنو اجلنوب أيضاً بانضمام الربت ال وإسبانيا يف جانفي 1981

دول )وسط وئرق أوروبا  10بانضمام  2004فنلندا والسويد، والتوسل السادس يف ماي بانضمام النمسا و  1995الشرقية، ويف 
والتوسااال الثامن يتوقل أن يشااامل سااابل دول أوروبية ، ، 2007ا سااانة بانضااامام بل اريا وروماني كانودول البلطيق( والتوسااال الساااابل  

( )سااويسااااااااااااااااااارا، EFTA) اإلفتاونيا(، إىل جانب دول ثالث من ئاارق ووسااط أوروبا )كرواتيا، مجهورية يوغسااالفيا االحتادية، مقد
 لليشااتنسااتني، النروي  وإيساالندا(، ليصاال عدد أعضااائه إىل أربل وثالثني دولة أوروبية وذلك قبل أن يتجه االحتاد األورويب إىل التوساا

 .القاري مل احتمال انضمام تركيا
قيق هذا كان يساااااري على ظاهرة التعمق والتوسااااال،   ويف سااااابيل حت  األورويب يشاااااري إىل أنه لالحتادخالصاااااة القول أن التطور التارخيي 

األورويب ثالث سياسات أساسية، وتتمثل هذه السياسات  يف استعمال السياسة الزراعية قبل انضمام اململكة  االحتاداملنه  سلك 
ويد يف من فنلندا والنمساااااا والسااااا املتحدة والدول األخرى يف بداية عقد السااااابعينات مث اساااااتكمال الساااااوق املوحدة قبل انضااااامام كل

العقد األخري من القرن املاضاااي، مث احملاولة احلالية اجتاه مرحلة التكامل  املايل قبل اساااتكمال التوسااال صاااوب وساااط وئااارق أوروبا يف 
 من هذا القرن احلادي والعشرين.  العقد األول

يفري األورويب" يف ف االحتادرتخيت هبولندا "معاهدة وأها حدث يف مساااااااااارية السااااااااااوق األوروبية بعد معاهدة روما هي معاهدة ماساااااااااا
من حيث االهتمام بربام  الساعة االقتصادية وخاصة أسواق العمل ومت عقد اتفاقيات التوسل  االحتادواليت حددت مسرية  1993

لجنة األوروبية والصااادرة عن ال 1985، ووضااعت خطة عمل عرفت بوثيقة الكتاب السااتعمال السااوق يف جوان لالحتادواالنضاامام 
أوروبيا الكتمال مراحل السااااااوق األوروبية  تشااااااريعاً  279وقد مت إقرارها يف ساااااابتمرب من نف  الساااااانة، وحيتوي الكتاب األبيض على 

 املوحدة، وأها عناصر املشروع تعديل اتفاقية روما.
الث االقتصااااااادي والنقدي عرب ث اداالحتأنشااااااأ اجملل  األورويب جلنة خاصااااااة لوضاااااال مراحل هتدف إىل حتقيق  1988ويف جوان    

 2مراحل:
: يتا من خالهلا حترير حركات رؤوس األموال بني دول األعضااااء وحتقيق املزيد من التقارب (1994-1990المرحلة األولى )   

 نوك املركزية.بيف األداء االقتصادي عن طريق التنسيق بني السياسات االقتصادية، وزيادة التوحيد يف السياسات النقدية على حمور ال
يتا خالهلا تقييا املرحلة السابقة من حيث التزام دول األعضاء بتطبيق ما مت االتفاق عليه،  :(1998-1995المرحلة الثانية )  

 وتطبيق سياسة نقدية مشرتكة.

                                           
، القاهرة واالستريادتصدير ، ئركة النصر لل1992، ندوة أوربا املوحدة العالمي الغربي االقتصادعلى  وانعكاساتها 1992أوربا الموحدة سامي عفيفي حامت،  1

 .4، ص 1993
 .9، ص 1992، املؤمتر السنوي ملركز القاهرة للتحكيا والتجارة الدولية، جانفي الدولية االقتصاديةاألوروبي على العالقات  االتحاد انعكاساتمين احلماقى،  2
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ة، وتقوية إصااااادار عملة موحدة )األورو( مل اساااااتكمال التوحيد يف الساااااياساااااات االقتصاااااادي :(2002-1999المرحلة الثالثة )  
 يف الساحة الدولية )اقتصاديا وسياسياً(. االحتاد
من أكرب القوى االقتصاااااااااااااااادية يف العامل من حيث القدرة اإلنتاجية والطاقة االساااااااااااااااتيعابية مما جيعل تأثريه على تطور  االحتادويعترب 

مليون نساامة ويسااتحوذ  374األخري  2004األورويب قبل التوساال  االحتادويضااا ل التجاري الدويل واضااحاً وبادياً، اجتاهات التباد
من إمجايل جتارته مل العامل، وبلغ معدل النمو السااااااااااااااانوي للتجارة  73%من التجارة العاملية، كما متثل جتارته البينية  43%على 

 (.2000 – 1990يف املتوسط خالل الفرتة ) 4%األورويب حوايل  االحتادالبينية بني دول 
: وقعت كل من الواليات املتحدة وكندا اتفاقية التجارة بينهما يف NAFTAمريكا الشـــــــــــمالية منطقة التجارة الحرة أل.2.5

، وتعترب كل من الدولتني الشااااااااااااااريك التجاري األكرب لألخرى، ومبوجب االتفاقية جرى إل اء الرسااااااااااااااوم اجلمركية بني 1988ساااااااااااااانة 
مث دخلت الدولتان يف مفاوضاااات مل املكسااايك مث بعدها  ،1989الدولتني، ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من أول جانفي 

ول ابتداءا "، وأصبحت االتفاقية سارية املفعالنافتا  على اتفاقية منطقة التجارة احلرة ألمريكا الشمالية " 1992التوقيل يف ديسمرب 
 .1994من عام 

مليون نساااااااامة وناجته احمللي  455سااااااااكانه حنو ليصااااااااب  بذلك واحداً من أكرب التكتالت االقتصااااااااادية يف العامل، حيث يبلغ حجا 
دوالر ويسااااتحوذ التكتل على ثلث  17628بليون دوالر، ومتوسااااط نصاااايب الفرد من الدخل احمللي  6404.16اإلمجايل حوايل 
 1.اإلنتاج العاملي

يك من جمموعة بينما املكساا وميكن أن نالحظ أن االتفاقية تضااا دولتني )الواليات املتحدة وكندا( من جمموعة الدول الساابعة ال نية،
 الدول النامية، وهذا يؤكد رغبة أمريكا يف توساايل نطاق حرية احلركة أمام صااادراهتا واسااتثماراهتا جنوباً واعتبار املكساايك حمطة جتريبية

 أولية من أجل إنشاء جتمل اقتصادي عمالق يضا دول القارتني األمريكيتني مستقبال.
 :تاالمبادئ العامة التفاقية الناف

  ختفيض الرساااااوم اجلمركية على االساااااتثمارات يف القطاعات امل تلفة باساااااتثناء قطاع البرتول يف املكسااااايك واخلطو  اجلوية
 واالتصاالت الالسلكية يف الواليات املتحدة والصناعة الثقافية يف كندا.

 .استبعاد اهلجرة أو حرية احلركة لألفراد باستثناء بعض النوعيات من العمالة 
 جتارة اخلدمات. حترير 
 .ميكن ألية دولة أن تعلن عن رغبتها يف االنسحاب من االتفاقية، قبل التاريخ احملدد لذلك بستة أئهر 
 .السماح بانضمام أعضاء آخرين 
   ميكن العودة إىل قدر من القيود اجلمركية يف حالة تعرض الصاااااااااااااااناعة احمللية للدولة املعنية لبعض الصاااااااااااااااعوبات نتيجة فت

 األسواق.
 2لجوء إىل التحكيا املستقل حلل اخلالفات اليت تظهر عند التطبيق.ال 

                                           
 .416-412، ص ص 2000د البحوث والدراسات العربية، القاهرة، ، معهاإلقليمي بين النظرية والتطبيق االقتصاديالتكامل حممد حممود اإلمام،  1
 .130، ص 1994، 116، جملة السياسة الدولية، العدد "نافتا" للواليات المتحدة األمريكية اتفاقيةماذا تعني نزيرة األفندي،  2
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 1يربز هذا األثر من خالل ما يلي: :أثر االتفاقات على األنشطة االقتصادية المختلفة
صااااورة ب : مت االتفاق على معظا الرسااااوم اجلمركية املفروضااااة على املعايري الزراعية بني الواليات املتحدة واملكساااايكقطاع الزراعة -   

فورية عقب تنفيذ االتفاقية، واالساااااتثناء يتمثل يف فرض رساااااوم مجركية على الساااااكر والذرة وبعض الفواكه واخلضاااااروات على أن تزال 
هذه الرسااوم متاما بعد مرور مخسااة عشاار ساانة، أما فيما يتعلق بالواليات املتحدة وكندا فإن العمل سااوف يسااتمر باالتفاقية السااارية 

 .1989بينهما إىل غاية 
: تقرر أن يستمر العمل باحلظر املكسيكي املفروض على قيام القطاع اخلاص بعمليات البحث والتنقيب عن النفط قطاع الطاقة - 

 اخلام، إال أنه مت السماح لشركة البرتول اململوكة للدولة بفت  اجملال أمام الشركات األمريكية والكندية للدخول يف العقود احلكومية.
: تنص االتفاقية على كل دولة تقوم خبفض رساااااااومها اجلمركية املفروضاااااااة على وارداهتا   من سااااااايارات الركوب لساااااااياراتقطاع ا -  

فورا وإل اء النسااابة الباقية خالل عشااار سااانوات، كما تراعى ضااارورة التصااانيل احمللي بنسااابة  50%والنقل الثقيل وقطل غيارها بنسااابة 
 ؤها من الرسوم اجلمركية.من مكونات السيارة، حىت ميكن إعفا %62.5

: اتفق على أن تفت  املكسااايك قطاعها املصاااريف بصاااورة تدرجيية أمام االساااتثمارات األمريكية والكندية قطاع اخلدمات املصااارفية -  
 .2007حىت تزال كافة القيود واحلواجز حبلول سنة 

روع الثالث حبرية مطلقة، مل السااااااماح بإنشاااااااء ف : تقضااااااي االتفاقية أن تسااااااري الشاااااااحنات اخلاصااااااة يف الدولقطاع النقل الربي -  
 لشركات الشحن األمريكية داخل املكسيك.

: نصاااات االتفاقية على إل اء الرسااااوم اجلمركية املفروضااااة أقصاااااه على واردات الدول الثالث من املنسااااوجات قطاع املنسااااوجات -  
الب  اجلاهزة ات، وبالنسبة لقواعد املنشأ تعفى املنسوجات واملواملالب  اجلاهزة واملصنعة يف مشال أمريكا فوراً وحبد أقصى عشر سنو 

 من الرسوم يف حالة ما إذا كانت مصنوعة من نسي  إحدى الدول الثالث وليست مستوردة من اخلارج.
 ونشري أن متوسط التعريفة املطبقة يف الدول الثالث وقت توقيل االتفاقية كان على الشكل التايل:

يف املكسااااااايك، وكأي تكامل اقتصاااااااادي سااااااايكون له نتائ  إجيابية إذا ما زاد  11%الواليات املتحدة، و يف 4%يف كندا، و  %5
 األثر اخللقي عن األثر التحويلي وقد يساعد على زيادة هذا األثر اإلنشائي ما يلي:

 مليون نسمة. 400كرب حجا دول التكتل والذي يضا عدد سكانه قدره حوايل  -
 فروضة من قبل املكسيك قبل االتفاقية.ارتفاع معدل التعاريف امل -
 زيادة االختالفات بني تكلفة اإلنتاج يف الدول الثالث. -
تنوع إنتاج الدول الثالث مما يزيد من منافل الت صص حيث تتمتل كندا مبيزة نسبية يف املوارد الطبيعية وخاصة النيكل  -

 لسلل الصناعية عالية املهارة.والذهب والزنك والنحاس واليورانيوم واألخشاب، وكذا يف جمال ا
 وتتميز الواليات املتحدة يف السلل الصناعية عالية التكنولوجيا وإنتاج احلبوب.

 أما املكسيك جندها تتميز يف جمال التعدين، البرتول وال از الطبيعي، جتميل السيارات، الصناعات ال ذائية والتبغ واملشروبات.

                                           
 .118ص  1993، 11د ، عدالنافتا عوامل القوة وآفاق المستقبل السياسية الدوليةحممد فرج،  أمحد-: أنظر إلى 1

 .24، ص 1996، مكتبة عني مش ، القاهرة، التطبيقي االقتصادمحاضرات في مين احلماقى وآخرون،  -              
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 1تتمثل فيما يلي:: على أطرافها الثالثة آثار االتفاقية
 : بالنسبة للمكسيك

 زيادة معدالت النمو من خالل جذب املزيد من االستثمارات األجنبية وفت  األسواق أمام منتجاهتا. -
 زيادة فرص التوظيف يف القطاع الصناعي )ومنه يف نظام املناطق احلرة املاكيالدورا( ومنه امتصاص البطالة املكسيكية. -
تدعيا اإلصالحات االقتصادية يف املكسيك وخاصة يف سياسات السوق ويف قطاعات معينة مثل تكتل نافتا يعمل على  -

 السيارات واملنسوجات واملالب  واالتصاالت والنقل الربي وغريها.
احلد من اهلجرة املكسيكية غري القانونية ألراضي الواليات املتحدة نتيجة لزيادة معدالت النمو االقتصادي يف املكسيك  -

 ستثمار يف مناطق املاكيالدورا على احلدود من أجل استيعاب أكرب عدد ممكن من املهاجرين احملتملني(.)واال
زيادة إنتاجية العامل املكسااااايكي نظراً لتقدم التكنولوجيا األمريكية املصااااااحبة لالساااااتثمارات مما يؤدي إىل ارتفاع متوساااااط  -

 األجور املكسيكية.
 :بالنسبة لكندا

 مكسيك.زيادة صادراهتا لل -
 فت  السوق املكسيكية أمام املؤسسات املالية الكندية وكذا الشركات العاملة يف جمال الطاقة. -
 احتفظت كندا من خالل االتفاقية، مبواصفاهتا القياسية العاملية خاصة قواعد السالمة واحملافظة على البيةة. -
شاااا  ت باملكسااايك عن طريق توفري الفرص أمام ناالساااتفادة من تساااهيالت النقل الربي واجلوي وكذا حترير ساااوق اخلدما -

 الشركات الكندية.
 االستفادة من األيدي العاملية الرخيصة املتوفرة باملكسيك. -

 :بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية
 فت  األسواق املكسيكية أمام الصادرات األمريكية. -
ب األسااااااااواق اجملاورة يف دول أمريكا الوساااااااطى تعد املكساااااااايك وساااااااايلة هامة تسااااااااتطيل الواليات املتحدة من خالهلا كساااااااا -

 واجلنوبية.
 خلق املزيد من فرص العمل الناجتة عن انتعا  الطلب املكسيكي على الصادرات األمريكية. -
 فت  السوق املكسيكية أمام االستثمارات األمريكية. -

 وميكن أن نالحظ أن هذه االتفاقية:
 وع خاص بني بلدان التكتل.ال تدعو هلجرة العنصر البشري "العمالة" بل لن -
االسااتفادة من وفورات احلجا بعد توساال نشااا  الشااركات األمريكية والكندية يف املكساايك مما يتي  فرصااة االسااتفادة من  -

اخنفاض التكلفة مما يؤدي إىل تركيز الصناعات املكثفة الست دام عنصر العمل غري املاهر نسبياً الرخيص فينعك  إجياباً 
 كسيكية وتدفق االستثمارات.على العمالة امل

                                           
 .133-132ص ص  مرجل سبق ذكره،، سبتمبر 11وأفاقه المستقبلية بعد أحداث  العالمي الجديد االقتصاديالنظام عبد املطلب عبد احلميد،  1
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زيادة القدرة التنافسااااااااية للشااااااااركات األمريكية والكندية املت ذة من املكساااااااايك قاعدة إنتاجية يف مواجهة املناف  األورويب  -
 واآلسيوي بسبب اخنفاض معدالت األجور يف املكسيك من نظريهتا يف كل من سن افورة وكوريا وتايوان وهون  كون .

ملواجهة املد الشيوعي ويضا ست دول وهي: سن افورة  1967تأس  سنة  :اتحاد جنوب شرق آسيا"تكتل اآلسيان ".3.5
وإندونيسيا وماليزيا وتايلند والفلبني وبروناي، ومل يقرر إال يف سنة يف إقامة منطقة جتارة خالل مخسة عشر سنة، وك طوة أوىل تقرر 

 .1994دخلت حيز التنفيذ يف بداية سلعة فقط، و  15على  5%خفض التعريفة اجلمركية مبقدار 
 ولقد واجهت دول آسيا ظروفا دفعتها للتفكري إلقامة تكتل اقتصادي منها:  

 تناقص معدالت النمو لدول الرابطة وتزايد معدالت البطالة.   -
 انتهاء احلرب الباردة بني الواليات املتحدة واإلحتاد السوفييت سابقا. -
 اهتا.ليمية القوية وزيادة القلق ملستقبل االستثمارات األجنبية ومصري األسواق العاملية ملنتجقيام التجمعات االقتصادية اإلق -
 تزايد إجراءات احلماية األوروبية واألمريكية أمام صادراهتا. -
دي واملايل بني دول اوأخرياً األزمة املالية اليت تعرضت هلا ئرق آسيا واليت أدت إىل زيادة الشعور بأمهية التكامل والتعاون االقتص     

 1998الرابطة على الرغا من اخلالف حول أسباب األزمة وسبل مواجهتها  ويف القمة السادسة اليت انعقدت خالل أواسط ديسمرب 
تتضمن تنشيط أسواق املال  2004-1999يف الفيتنام إىل وضل خطة متوسطة املدى إلنعا  اقتصاديات اآلسيان خالل الفرتة 

يف جمال البنية األساسية وزيادة حجا التعاون املايل وتقدمي تسهيالت أكرب لالستثمار األجنيب كالسماح لألجانب وزيادة التعاون 
سنوات والبدء يف دراسة مشروعني، أوهلما دراسة مشروع  3بتملك املشاريل بالكامل واإلعفاء من ضرائب داخل الشركات حبد أدىن 

، وثانيهما البدء يف وضل إطار عمل إلنشاء سوق مشرتكة للسندات من اآلسيان حبلول بعيد املدى العتماد عملة موحدة لآلسيان
واليت تصل إىل حد اإلل اء الكامل  AFTA.كما أعلنت القمة عن التعجيل بإنشاء منطقة لآلسيان للتجارة احلرة 2010سنة 

 .2002للتعريفة اجلمركية حبلول 
 يان إسرتاتيجية اإلحالل حمل الواردات بسياسة أكثر انفتاحا على العامل اخلارجيونشري أنه ومنذ السبعينات استبدلت دول اآلس 

 وجتارة أكثر حرية مما انعك  إجيابا على النمو والدخل وحجا صادرات.
 1:اآلسيان واألبيك )منتدى التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادي(

بناءاً على مبادرة من  1989واليت تأسااااااساااااات ساااااانة  أبيكعروفة باسااااااا منظمة التعاون االقتصااااااادي لدول آساااااايا واحمليط اهلادي وامل
ا دأساارتاليا ومت اإلعداد لالتفاقية يف اليابان وتضااا أعضاااء اآلساايان باإلضااافة إىل الواليات املتحدة واليابان والصااني وأساارتاليا ونيوزيلن

لى آسااااايا من وهذا يؤكد انفتاح الواليات املتحدة عيدة، وكوريا اجلنوبية وغينيا اجلد وكندا واملكسااااايك والشااااايلي وهون  كون  وتايوان
 خالل احمليط الباسيفيكي بدعوة اجلوار اجل رايف الذي تشرتطه املنظمة العاملية للتجارة إلقامة تكتالت اقتصادية.

                                           
 .242ص  ،1992،108العدد  الدولية،جملة السياسة  ،التحوالت في آسيا والنظام العالمي حممد،طه  أمحد-: أنظر إلى  1

 .19، ص 1999، فيفري 50السنة اخلامسة، العدد  االسرتاتيجي، ملف األهرام اآلسيان في مفترق الطرقحممد فايز فرحات،  -               
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ات املتحدة يف يويؤكد من خالل أبيك عدم السااماح بإقامة تكتل آساايوي )اليابان ودول آساايا( حىت ال يشااكل هتديداً ملصاااحل الوال
املنطقة ولقد أعربت اآلساااااايان عن حتفظها الشااااااديد اجتاه حتول منظمة األبيك إىل منظمة إقليمية ختضاااااال بالضاااااارورة لساااااايطرة الثالثة 

 الكبار )الواليات املتحدة والصني واليابان(.
لى مواجهة رة فيما بينهما والقدرة عومن هنا جند أن مستقبل اآلسيان مرهون بالنجاح الذي ميكن أن حتققه يف جمال حترير التجا

 األزمات والتقلبات العاملية.
وميكن أن نسااااتنت  أن منظمة األبيك تضااااا أكرب ثالث اقتصاااااديات يف العامل " الواليات املتحدة والصااااني واليابان " كما يدخل يف 

من جمموع  60%من التجارة العاملية و 4%0عضااااااااااااااويتها تكتالت اآلساااااااااااااايان والنافتا وهبذه الرتكيبة املتباينة األطراف متثل األبيك 
 النات  الداخلي اخلام العاملي.

ويعترب هذا التكتل منوذج للتكتالت متعددة األطراف حيث يضااا أعضاااء من خمتلف قارات العامل، ويعترب أكرب تكتل عاملي خاصااة 
 2020.بعد إقامة منطقة التجارة احلرة حبلول 

يأيت التحول إىل اقتصاااااديات الشااااراكة الدولية يف ئااااكل أساااالوب  :لمشـــاركة" الدوليةالتحول إلى اقتصـــاديات الشـــراكة "ا.4.5
 1جديد يطرح للعالقات االقتصادية الدولية من خالل اجتاهني رئيسيني:

ئراكة" بني واحد " ينبل من سعي التكتالت االقتصادية اليت تكونت إىل إقامة عالقات اقتصادية دولية قائمة على :االتجاه األول
هذه التكتالت وبني الدول اليت مل تتكتل وقد بادر بذلك التكتل األورويب حينما اكتمل وبدأ ينظر إىل إقامة عالقات ئااااااااااااااراكة  من

دولة حبر  12بني التكتل األورويب والدول الواقعة جنوب البحر املتوساااااط يف إطار التعاون االقتصاااااادي األورويب املتوساااااطي ليشااااامل 
 حرية التجارة واالستثمار من أجل صاحل مجيل األطراف. متوسطية، على أن يكون اهلدف

التحول من املساعدات اإلمنائية والقروض التجارية إىل االستثمارات املبائرة وغري املبائرة وينبل هذا االجتاه من    :االتجاه الثاني
تأثرت به باقي الدول مية  يف الدول النامية ، و الت ريات اليت طرأت على النظام املايل الدويل فيما يتعلق بنمط التمويل اخلارجي للتن

واألطراف املاحنة وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية وبالتايل  أصبحت االستثمارات األجنبية أكثر الصور تعبرياً عن اقتصاديات 
تمويل اخلارجي للتنمية، مط السائد يف الاملشاركة الدولية، حيث أصبحت االستثمارات املبائرة وغري املبائرة متثل يف الوقت احلاضر الن

 وأصب  من الواجب هتيةة منط االستثمار املالئا جلذب رؤوس األموال األجنبية.
ألخرى الدول املتوسااااطية ا-خاصااااة يف اجلنوب –: اتفاق بني مشااااروعني أو دولتني أو مشااااروع ودولة أو ويمكن أن نعرف الشـــراكة

مارساااة نشاااا  اقتصاااادي بتقدمي خمتلف أئاااكال املساااامهة )عينية، فكرية و/أو تنظيمية( مل أكثر قصااادا للتعاون بينهما / أو بينها مل
 2تقاسا املنافل النامجة عن ذلك.

ومتثل الشراكة يف حقيقة األمر الوجه اآلخر لالستثمار األجنيب وأحد روافد التمويل البديل للمديونية مل ما حتمله معها من تنوع    
 تاج والتسويق.يف أساليب التنظيا، اإلن

                                           
العاملية،  ، ندوة مستقبل املناطق احلرة يف ظل املت رياتالعالمية االقتصاديةمناطق الحرة في مصر في ظل التحوالت مستقبل العبد املطلب عبد احلميد،  1

 .58ص  1996أوت  29أكادميية السادات للعلوم اإلدارية فرع بور سعيد، 
ول          ، امللتقى الوطين األالجديد االقتصادي ستثمارياالالجزائري والشراكة األجنبية خارج المحروقات في ظل المناخ  االقتصادعبد اجمليد قدي،  2

 .1، ص 2003أفريل  23و 22جامعة ورقلة،  االقتصادية،اجلديد، كلية احلقوق والعلوم  االقتصاديوحتديات املناخ  االقتصاديةحول املؤسسة 
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 الحتادلاملتوسطية على أهنا جزء من برنام  تطور ئامل للسياسة املتوسطية  –وتعرف الشراكة  وفقًا التفاقيات الشراكة األوروبية 
األورويب وذلك ب ية إقامة عالقات اقتصادية قوية مل الدول املتوسطية ومن مث فهي مبثابة تنظيا تعاقدي أكثر مشواًل للعالقات بني 

لطرفني ينتهي بإقامة منطقة للتبادل احلر، ويطلق على الشراكة يف أدبيات التكامل والتعاون االقتصادي )اإلقليمية اجلديدة(، وتقوم ا
اتفاقيات الشراكة على نظام االنتساب وليست العضوية طبقاً ملعاهدة روما والذي يشري إىل حرص بعض الدول األوروبية مثل فرنسا 

 ا على تعزيز روابطها التجارية مبستعمراهتا السابقة.وبريطانيا وإيطالي
التحول من  املتوسااطية، حيث أخذت يف –فمنذ التسااعينات من القرن املاضااي حدثت ت ريات أساااسااية يف العالقات األوروبية      

نوفمرب  28-27ة يف إلسااابانياملعونات إىل الشاااراكة والذي أقرته الدول األوروبية كأسااالوب للتعاون األورويب املتوساااطي يف برئااالونة ا
1995. 

مث صاااااااااادر عن القمة األوروبية يف مدينة اساااااااااان  1992بعد ساااااااااالساااااااااالة من اللقاءات األوروبية اليت بدأت يف لشاااااااااابونة الربت الية يف 
ESSEN  توجهات دعت لقيام ئاااراكة أوروبية متوساااطية مت يف إطارها عقد مؤمتر وزاري يف برئااالونة  1994األملانية يف ديسااامرب

األورويب اخلمساااااااة عشااااااار واثنيت عشااااااارة دولة متوساااااااطية وهي: اجلزائر، امل رب، تون ، مالطا، مصااااااار، السااااااالطة  االحتادول وضاااااااا د
الفلسااااطينية، األردن، لبنان، سااااوريا، تركيا، موريتانيا وإساااارائيل، وهذا لبحث العالقات األوروبية املتوسااااطية جبميل أبعادها السااااياسااااية 

 واإلنسانية. واالقتصادية والثقافية واألمنية
املفاوضاااااات لتوقيل  1995األورويب منذ سااااانة  االحتادومنذ صااااادور إعالن برئااااالونة وبدء تنفيذ الساااااياساااااة املتوساااااطية اجلديدة، بدأ 

، األردن، األورويب وكل من تون ، امل رب، إساااااااارائيل االحتاداتفاقيات الشااااااااراكة مل الدول املتوسااااااااطية، حيث مت إبرام اتفاقيات بني 
 ن، اجلزائر ومصر.فلسطني، لبنا

لى حترير التجارة والدول النامية، تقوم أساسا ع االحتادوتطرح اتفاقيات الشراكة األوروبية صي ة للتعاون االقتصادي الدويل بني دول 
 وتوثيق التعاون اإلقليمي يف جماالت ئىت، وحدد بيان املؤمتر األورويب املتوسطي حماور الشراكة يف ثالثة جوانب رئيسية وهي:

 احملور السياسي واألمين.   -
 احملور االقتصادي واملايل. -
 احملور االجتماعي واإلنساين. -
يقوم على فرضااااية مفادها أن السااااالم واالسااااتقرار يف املنطقة هو هدف مشاااارتك لكل دول الشااااراكة،  :المحور الســـياســـي -

حلل مجيل  ق مناخ أفضاال ومناساابوتعتمد يف ساابيل حتقيق هذا اهلدف على تدعيا احلوار السااياسااي املنتظا من أجل خل
 وهذا احملور يرتكز على: ئيلي، املشكالت السياسية يف املنطقة واملقصود هبا الصراع العريب اإلسرا

  عمل كل دولة ئاااااااااااركت يف الندوة على مساااااااااااندة مبادئ وقيا الدميقراطية واحلقوق واحلريات األساااااااااااسااااااااااية وهذا مل تبين
 االحرتام املتبادل.

 ن اإلقليمي من خالل منل انتشااااار األساااالحة احملضااااورة وخلو املنطقة من أساااالحة الدمار الشااااامل، وكذا ضاااارورة تعزيز األم
 إعاقة تراكا ترسانات األسلحة التقليدية.

 .الت لي عن تطوير القدرات العسكرية مبا يزيد عن املتطلبات الدفاعية 
  السياسي.حرية احلوار بني أعضاء الشراكة لتدعيا التعاون يف اجملال األمين و 
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باإلضافة إىل االلتزام مبيثاق األما املتحدة واإلعالنات الدولية، حتسني عالقات اجلوار بني ضفيت املتوسط من خالل زرع الثقة وبناء 
 منطقة السلا واألمن يف املتوسط.

يات الشاااااراكة أعماهلا اقيعترب هذا احملور ذا أمهية عالية، إذ هو مبثابة األرضاااااية اليت تبائااااار عليها اتف: المحور االقتصــــادي -
األسااااااساااااية فهو الوسااااايلة الرئيساااااية اليت يرتكز عليها لتحقيق احملور األول ويف هذا احملور يؤكد إعالن برئااااالونة على األمهية 
القصااوى للتنمية الدائمة والنمو االقتصااادي املتوازن من أجل إنشاااء منطقة رخاء مشاارتك يف منطقة املتوسااط  ومن خالل 

جت به الندوة قد بينت الفروق الشااااااساااااعة يف خمتلف املساااااتويات حيث جند الدخل املتوساااااط للمواطن اإلعالن الذي خر 
مرات منه للمواطن يف الضااااااااااااااافة اجلنوبية وقد حدد اإلعالن من خالل تطرقه لقضاااااااااااااااية الديون  10األورويب أكرب حوايل 

 رتكة أمهها:ومدلوهلا االقتصادي للشركاء املتوسطيني عدداً من األهداف االقتصادية املش
تسريل التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة وذلك للرفل من مستوى معيشة الشعوب املشرتكة على حتسني معدالت  -

 التوظيف واحلد من فجوة التنمية على جانيب املتوسط.
 تدعيا وتشجيل التكامل والتعاون اإلقليمي. -

 نام  عمل للشراكة االقتصادية يعمل على:من أجل جتسيد هذه األهداف على أرض الواقل مت وضل بر 
 .إنشاء منطقة التجارة احلرة من خالل إل اء احلواجز احلمائية بني الطرفني 
  حتقيق التعاون االقتصاااااااااااادي والتنسااااااااااايق اإلقليمي وذلك من خالل دراساااااااااااة اجلانب الزراعي والصاااااااااااناعي والتجاري وحىت

لتعاون يف اجملال اإلحصااااااااائي من خالل البيانات وهذا كله من االجتماعي والتكنولوجي وكذا تطوير طرق االتصاااااااااالت وا
 .2010أجل حتقيق منطقة التجارة احلرة حبلول 

  األورويب للشاااااااراكة يف الضااااااافة اجلنوبية للمتوساااااااط    حيث قرر اجملل   االحتادزيادة حجا املسااااااااعدات املالية املقدمة من
تقدم على ئااااكل معونة اقتصااااادية لدول املتوسااااط خالل  حتاداالمليون أورو من ميزانية  4.685األورويب ختصاااايص مبلغ 

 لدعا التنمية يف كل اجملاالت باإلضافة إىل القروض واملساعدات املالية. 99-95بني  فرتة ما
أساااااسااااه دعا وتشااااجيل التنمية البشاااارية والتعايش بني ئااااعوب املنطقة وثقافاهتا فهدف  :المحور االجتماعي واإلنســـاني -

الل هذا احملور تعزيز الفها املشااااااارتك بني ئاااااااعوب املنطقة واجلماعات الفاعلة يف إطار الشاااااااراكة لذا ندوة برئااااااالونة من خ
يرتكز االحتاااد على التعاااماال مل جمموعااة من اجلمعيااات األهليااة واملنظمااات احلكوميااة الرمسيااة وغري احلكوميااة، فمجاااالت 

 نشا  هذا احملور ترتكز على:
الشااااااباب، تطوير املوارد البشاااااارية وتعزيز احلوار بني احلضااااااارات املتوسااااااطية وهذا   من خالل برام  االهتمام باملبادرات اليت ختدم    

التدريب اخلاصااة بالشااباب ونشاار الل ات امل تلفة، وحماربة كافة أئااكال التعصااب وامليز العنصااري وإعداد خطط وسااياسااات طويلة 
 ئ اص.األمد يف جماالت التعليا، الثقافة، الصحة وتسهيل انتقال األ

ويف األخري أكد إعالن برئااااااالونة أن الشااااااار  األسااااااااساااااااي لنجاح اجلهود يف التقريب بني ئاااااااعوب املنطقة هو قيامها على االحرتام   
ريات املتبادل للثقافات واألديان وختفيف ضاااااااا وطات اهلجرة إىل دول مشال املتوسااااااااط من خالل حتسااااااااني ظروف املعيشااااااااة ودعا احل

  يتا ذلك إال بإتباع اخلطوات التالية:والبكافة الدول من ناحية أخرى، 
 إجناز برام  التأهيل املهين. -
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 إعداد مشاريل من أجل خلق فرص عمل خاصة لفةة الشباب. -
 العمل على توسيل هامش احلريات املدنية والسياسية يف دول جنوب املتوسط. -
 اص.معات ووسائل اإلعالم، القطاع اخلإئراك عدد من اجلهات غري الرمسية واليت تلعب دور مها يف ئىت اجملاالت كاجلا -

لقد كللت اجلهود واملسااااااعي املبذولة يف ندوة برئااااالونة من خالل برنام   :تجســــيد ندوة برشــــلونة في الشــــراكة األور ومتوســــطية
MEDA لية االذي يعد األداة التمويلية الرئيسااية لسااياسااة الشااراكة األور ومتوسااطية والذي نقصااد به جمموع السااياسااات الفنية وامل

الالزمة لإلصاااالح االقتصاااادي واالجتماعي لدول املتوساااط وكل أداة من أدوات هذه الساااياساااة هلا تأثري مبائااار أو غري مبائااار على 
املستوى االقتصادي باإلجياب أو السلب ويتض  هذا من خالل تأهيل املؤسسة االقتصادية وهدف هذه السياسة هو حتقيق النمو 

ني ب وى األساااعار، احملافظة على قيمة العملة، رفل معدالت التشااا يل ومت ذلك على مدى األعوام مااالقتصاااادي واالساااتقرار يف مسااات
مليون أورو كعون  4.685مليون أورو من قيمة امل صصات املالية اليت تبلغ  34األورويب ما يقارب  االحتادحيث حدد  96-99

 إمنائي لدول املتوسط.
التنظيمية اليت  تيجياتواالساارتاالقتصااادية واالجتماعية والفنية واملقصااود هبا اجلوانب اإلدارية أما السااياسااة الفنية فهي مت  اجلوانب ا

 نذكر منها:
 وتضا: االستراتيجيات التكنولوجية والتقنية: -
 .إسرتاتيجية االخرتاق التكنولوجي: تعتمد على األسلوب اخلطي )خطوة، خطوة(، وحتتاج إىل مدة طويلة 
 لتكنولوجي: املزج بني العامل التكنولوجي وخلق منتجات جديدة حتدث ت رياً جذريا يف األسواق.إسرتاتيجية االندماج ا 
  اسرتاتيجية امليكا إلكرتون: الدم  بني االسرتاتيجية االخرتاقية واالندماج باالعتماد على السوق يف قيادة وتوجيه عمليات

 التجارة والتطوير.
 يف هذا االجتاه: اسرتاتيجياتبلورة أربل  حيث ميكناستراتيجيات الموارد البشرية:  -
 مد : وهي ختتص بالنظر إىل املوارد البشااااارية كأعلى عائد بعد أن كان ينظر إليها كتكاليف وتعتإسااااارتاتيجية املوارد البشااااارية

 على:
 إسرتاتيجية استثمار رأس املال الفكري برفل معايري األداء جلميل العاملني ووقايتها من اإلحبا . -
 ية وإعادة تقييا األعمال وذلك باستيعاب التكرار للمنتجات غري املرحبة.إسرتاتيج -
 إسرتاتيجية اجلودة الشاملة: 

ويقصاااااااااااااااد هبا اهلندساااااااااااااااة اإلدارية وذلك بالبحث عن مفاهيا إدارية جديدة ومتطورة للتعاون وهدفها البحث عن الكفاءة والفعالية 
 واحملافظة على بقائها واستمرارها من خالل التعاون.

 ة الشاملة.: مبا يتالءم مل مت ريات البيةة ومستجداهتا وربطها مبتطلبات التنميإسرتاتيجية التدريب والتعليا مدى احلياة 
 وهي متيل إىل الساااااااااماح بدخول ظاهرة العوملة باقرتان عنصااااااااار اليقظة واحلذر الدائا يف اسااااااااارتاتيجيات التعامل مل العوملة :

 التعامل معها.
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 1نشري إىل عدة نقا  منها:: لمنظم للشراكة األوربيةتقييم اإلطار العام ا
إن الفلساااافة العامة اليت حتكا الشااااراكة هي فلساااافة قائمة على االقتصاااااد احلر والليربالية السااااياسااااية وتركز على تفعيل دور  -

 القطاع اخلاص.
أهيل الزراعة وبرام  تأن الشاااااااااااراكة ميكن أن ختلق فرصاااااااااااا جتارية، خصاااااااااااوصاااااااااااا فيما يتعلق بتحرير التجارة والدعا الفين،  -

 والصناعة.
دور احلكومات يكون يف هتيةة اإلطار العام السياسي واالقتصادي واالجتماعي الدافل للنمو واجتذاب االستثمار األجنيب  -

 املبائر يف حني خيتص القطاع اخلاص بالدور اإلنتاجي.
دى التجارة قدمة وبعضااااااها البعض، يف حني ال تتعمن حجا التجارة العاملية ميثل جتارة بينية بني الدول املت 80%أن حنو  -

 بينما ترتبط النسبة الباقية بالدول املتقدمة وخاصة دول االحتاد األورويب. 8%العربية البينية 
مليون  800دولة تكون سوقاً قوامها حنو  40ستكون منطقة جتارة حرة أوروبية متوسطية تضا أكثر من  2025حبلول  -

ن هناك منطقة جتارة حرة بالنسبة للسلل املصنعة وبنسبة كبرية من حترير التجارة للمنتجات ستكو  2010وحبلول  ،نسمة
 الزراعية:

ويقتضااااي من الدول رفل قدراهتا التنافسااااية ويتطلب ذلك تطبيق برنام  ئااااامل لإلصااااالح االقتصااااادي هبدف تصااااحي  االختالالت 
 اهليكلية.

 2:ميكن إمجاهلا يف النقا  التالية :أهمية الشراكة
  تتجلى أمهية الشراكة يف اآلثار اليت حتدثها على العمالة حىت وإن اختلف ذلك حبسب نوع الشراكة، فهناك أثر على إعادة

 التوزيل القطاعي للعمل وعلى نوعيته وإنتاجيته.
 لوجيات و وتظهر أمهية الشااااااااااااراكة من خالل سااااااااااااعي الدول النامية إىل التحويل التكنولوجي مبا ميكنها يف التحكا يف التكن

 احلديثة وزيادة التنافسية ملنتجاهتا على مستوى األسواق اخلارجية.
  املسااااامهة يف وصااااول منتجات الدول النامية إىل األسااااواق العاملية نتيجة التحكا يف تقنيات التسااااويق الدويل وتأهيل املوارد

 لضريبية للدول املستقبلة.البشرية، فضاًل عن كون األرباح النامجة عن الشراكة بإمكاهنا رفل اإليرادات ا
ما ميكن مالحظته أن هناك حتديات تواجه التعاون األورويب املتوساااطي يقتضاااي إدخال إصاااالحات بالنسااابة لدول جنوب وئااارق    

األورويب هلا من خالل دوره احملوري ودعماً ألهداف إسااااارتاتيجية اقتصاااااادية وساااااياساااااية  االحتاداملتوساااااط وزيادة املسااااااعدة ودعا من 
 عية.واجتما

 3ميكن توضي  هذه األثار وفق ما يلي: :المتوسطية –اآلثار االقتصادية لنظام الشراكة األوروبية 

                                           
 .248، ص 2001اإلئعاع، اإلسكندرية،  بة ومطبعةمكت، اإلقليمية في إطار العولمة االقتصاديةالتكتالت مسري حممد عبد العزيز،  1
 .1، ص بق ذكره، مرجل سالجديد االستثماريالجزائري والشراكة األجنبية خارج المحروقات في ظل المناخ  االقتصادعبد اجمليد قدي،  2
، كلية التجارة القتصادا، رسالة ماجستري يف لصادرات الزراعيةالمتوسطة وآثارها المستقبلية على ا–األوروبية  –المشاركة المصرية  اتفاقيةحممد عشري البدري،  3

 .48، 47 ص ص، 2004وإدارة األعمال، جامعة حلوان 
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 Hoekman & Djankovاملتوسطية فإن هناك عدداً من الدراسات مثل دراسة –لعرض اآلثار احملتملة لنظام الشراكة األوروبية 
ن تنفيذ هذه االتفاقيات تشرت  وجود إطار مؤسسي للدول ( أئارتا إىل أ1998) Ghesquiere(، وكذلك دراسة 1996)

املتوسطية، يهدف إىل تعزيز إصالحات اقتصادية بعيدة املدى، ويرون أن مثل هذه اإلصالحات تضاف إىل اآلثار الديناميكية 
املتوسطية تلعب  –ة إىل أن اتفاقيات املشاركة األوروبي W.Ethier(، 1998) أيزراملرتبطة هبا. وقد أئارت دراسة أخرى لا" 

 دوراً هاماً يف إسرتاتيجية اإلصالح االقتصادي للدول املتوسطية.
أن اتفاقيات املشاااااااركة املتوسااااااطية سااااااوف تساااااااعد املنطقة على انتهاج أفضاااااال الطرق  R.M. Stern(، 1999ويف حني يرى )

على الرغا من و الطريق بني دول املنطقة نفسااااااااااها، ا ازدهارا يف ساااااااااابيل تنمية اقتصااااااااااادياهتا، إال أهنا تكون غري قادرة على انتهاج هذ
 –اآلثار االقتصااااادية اإلجيابية سااااالفة الذكر، إال أن هناك دراسااااة أخرى تشااااري إىل أنه بالوصااااول   إىل منطقة التجارة احلرة األوروبية 

األوروبية، واليت  اردات الدولاملتوساااطية، فإن الدول املتوساااطية ساااوف تفقد عوائد الرساااوم اجلمركية، واليت كانت حتصااال عليها من و 
 من الواردات. 50%قدرت بنحو 

األورويب وقام بصياغته مكتب دويل مت صص "سيما ئلومربغر" وعدد من اخلرباء واملت صصني حتت  االحتادويف تقرير  صادر عن 
قرير: أن خسااااائر األورويب" أئااااار الت عنوان " حتليل االنعكاسااااات االقتصااااادية الكلية والقطاعية التفاق الشااااراكة بني اجلزائر واإلحتاد

اجلزائر ساااتكون معتربة بالنظر لوضاااعية النساااي  الصاااناعي وانعدام القدرة التنافساااية إىل جانب اخلساااائر اجلبائية اليت ساااتظل قائمة إىل 
ىل إىل ألف منصاااااااب عمل يف املرحلة األو  60، فإن االقتصااااااااد سااااااايعرف هزات عنيفة ساااااااواء تعلق األمر بفقدان قرابة 2015غاية 

جانب اختفاء العديد من القطاعات اإلنتاجية اجلزائرية، وتعرف قطاعات أخرى منافساااة ئاااديدة كالنساااي  واجللود واخلشاااب، واليت 
مليار  1.8و 1.5ساااتساااجل أيضااااً فقداناً ملناصاااب العمل بسااابب التفكيك اجلمركي. فاخلساااائر من املداخيل اجلبائية ترتاوح ما بني 

 دوالر.
نفسها إىل أن الدول املتوسطية مل حتصل على احلرية الكاملة لتحركات العمالة، األمر الذي يؤدي إىل فشل عالج وأئارت الدراسة 

 ة.أو حل أحد املشاكل املتعلقة هبجرة العمل يف الدول املتوسطي
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 الشركات متعددة الجنسيات ودورها في االقتصاد الدولي: الخامسةالمحاضرة 
تعددت التعريفات اخلاصاااة بالشاااركات متعددة اجلنسااايات، ومن أها هذه التعريفات لقد : متعددة الجنســيات ماهية الشــركات.1

واجملل  االقتصااادي واالجتماعي التابل لألما املتحدة وقد تبينا تعريفاً متسااعاً هلذه الشااركات،  DUNNINGما قدمه كل من 
و ج، وتســـيطر عليها وتباشـــر نشـــاطها ســـواء في مجال اإلنتاج أبأنها تلك المنشـــأة التي تمتلك وســـائل اإلنتا حيث تعرف " 

 1". المبيعات أو الخدمات في دوليتين أو أكثر
بأهنا تلك الشركات اليت متتد فروعها إىل دول عدة وحتقق  1997كما عرفها اجملل  االقتصادي واالجتماعي باألما املتحدة سنة    

ي أو اخلدمي خارج الدولة األم وذلك باسااتعمال وسااائل تكنولوجية عصاارية تصاال حلد نساابة من إنتاجها الكبري واملتنوع سااواء الساالع
 االحتكار أحياناً.

: تتميز الشاااركات متعدد اجلنسااايات مبجموعة من اخلصاااائص اليت متيزها عن غريها من خصــائص الشــركات متعددة الجنســيات.2
 الشركات األخرى، وسيتا عرض أبرزها بصورة موجزة فيما يلي:

: تتصاااف الشاااركات متعددة اجلنسااايات بالضااا امة وأها املقايي  املعربة عن حجا الشاااركة رقا املبيعات "رقا لحجم الكبيرا.1.2
 األعمال"، اإليرادات الكلية، العمالة.

ن مليار دوالر وهذا يفوق النات  احمللي ألغلب البلدا 178.2حنو  1997فمثاًل ئركة جنرال موتورز بل ت إمجايل إيراداهتا سنة 
كما أن إمجايل إيرادات أكرب مائة ئركة متعددة اجلنسيات من بني أكرب مخسمائة ئركة متعددة اجلنسيات يف العامل سنة   ،2العربية 
مليار دوالر،  210.48يف املرتبة األوىل بإيراد قدر  EXXON MOBILمليار دوالر وتأيت ئركة  6638قد بل ت  2000

وهو ما  ، 3مليار دوالر 193.3بإمجايل إيرادات  MART STORES-WALئركة أما املرتبة الثانية كانت من نصيب 
ئركات متعددة اجلنسيات    يف  10يدل على كرب حجا اإليرادات السنوية هلذه الشركات ويوض  اجلدول التايل أفضل أداء ألكرب 

 من حيث أعلى األرباح. 2000العامل عام 
...وهو 1999عن سنة  124%مليار دوالر وبزيادة قدرها  17.72موع أرباح قدرها ئركة، مبج 500حتتل املرتبة األوىل من بني 

 يؤكد كرب حجا األرباح السنوية هلذه الشركات.
ئركة  500حتتل الصدارة من بني  CHINA PETROLUMجند ئركة  2000أما فيما خيص عدد العاملني يف سنة 

مبجموع  MARTSTORES-WALاملرتبة الثانية ئركة عامل تليها يف  1292558بإمجايل عدد العاملني وصل إىل 
 عامل وهو ما يشري إىل كرب إمجايل عدد العاملني لدى هذه الشركات. 1244000

 ومما سبق يربز احلجا الكبري للشركات سواء تعلق األمر حبجا اإليرادات أو جمموع األرباح أو العمالة.
 54كانت الشركات األجنبية التابعة توفر حنو   2001ارة إىل أنه يف سنة ومن حيث التأثري االقتصادي هلذه الشركات تكفي اإلئ

تريليون دوالر فقد كان أعلى مبقدار  19، أما رقا مبيعاهتا بلغ قرابة 1990مليون عامل يف سنة  24مليون عامل باملقارنة بعدد 

                                           
 .26، ص المرجع السابقعلي عبد الوهاب إبراهيا جنا،  1
العربية،  اديةاالقتصألمانة العامة اجملل  الوحدة العربية، ا االقتصادية، جملة الوحدة اكتشاف الحكومةالتحول في دور الدولة وإعادة هبجت حممد أبو النصر،  2

 .108، ص 2002العدد الرابل والعشرين، السنة الرابعة عشرة، جوان 
 .172، ص 2002، دار النهضة العربية، القاهرة، الدولي المعاصر االقتصاديالتبادل الدولي: دراسة في منهجية وآليات التبادل عماد حممد الليثي،  3



                                                      rabhi70@gmail.comمطبوعة مقياس التحوالت االقتصادية في الجزائر والعالم   

 
163 
 

 

تريليون دوالر  1.7نيب املبائر )الصادر( إىل كما ازداد رصيد االستثمار األج  2001الضعف من قيمة الصادرات العاملية يف سنة 
وتستأثر الشركات األجنبية التابعة بنحو عشر النات  احمللي اإلمجايل  2001إىل  1990تريليون دوالر خالل الفرتة من  6.6إىل 

 العاملي وثلث الصادرات العاملية.
من مبيعات العامل تتا  75%العاملية كما أن أكثر من من التجارة  40%أما إمجاالً فإن الشااركات متعددة اجلنساايات تساايطر على 

 من النات  احمللي اإلمجايل. 22%من خالل الشركات متعددة اجلنسيات مما جيعل دخلها اإلمجايل كبري جداً حوايل 
تصر على ق: تتصف الشركات متعددة اجلنسيات بالتنوع الكبري يف األنشطة اليت تقوم هبا، حيث ال تتنوع النشاط والتكامل.2.2

إنتاج سلعة واحدة كما جند يف السيارات فهناك عدد من الدول تت صص يف أجزاء من السيارة والتقدم الذي حدث يف دول ئرق 
آسايا حدث بأهنا اساتفادت من هذا النوع من الت صاص الدويل ولذلك ميكن أن نساتفيد من الشاركات يف هذا اجلانب، وتلجأ إىل 

قي هلذا التنوع تدين احتماالت اخلساااااااااارة وهذا ما يوصاااااااااف بأن هذه الشاااااااااركات أحلت وفورات جمال تنوع إنتاجها ، وال رض احلقي
النشاااااا  حمل وفورات احلجا، وتتساااااا الشاااااركات متعددة اجلنسااااايات أيضااااااً بزيادة درجات التكامل الرأساااااي واألفقي ، وحتقيق درجة 

شاااااركات    بري من البلدان ومل يقتصااااار التنوع يف أنشاااااطة  هذه العالية من الرتابط لألمام ولل لف هلذه األنشاااااطة وتوزيعها على عدد ك
على التنوع داخل قطاع اقتصادي معني بل امتد ليشمل خمتلف قطاعات االقتصاد الوطين وهذا توزيعاً للم اطر وحتقيقاً ألكرب قدر 

 من األرباح احملتملة.
صااناعة خمتلفة  70كة فنادق ئاارياتون العاملية، ونشااري أنه توجد متتلك ئاار  ITTفأكرب مثال جند الشااركة الدولية للتل راف والتليفون 

 2002.1تعمل فيها الشركات متعددة اجلنسيات وفقاً إلحصاءات سنة 
كما جند أن الصاااناعات األسااارع منواً يف اإليرادات واليت تأيت يف املرتبة األوىل هي الصاااناعات العاملة يف جمال الطاقة مبعدل منو بلغ    

 .29.4%يف املرتبة الثانية الصناعات العاملة يف جمال إنتاج ال ذاء مبعدل منو بلغ وتأيت  %44.3
: تتساااا الشاااركات متعددة اجلنسااايات بأن نشااااطها منتشااار ليشااامل العديد من الدول، وتشاااري التقديرات اإلنتشـــار الجغرافي.3.2

يف ئاااااىت أحناء ئاااااركة أجنبية تابعة هلا  000508ئاااااركة متعددة اجلنسااااايات، وما يقرب عن  65000احلديثة بأنه يوجد حلد اآلن 
 2العامل.

مليار دوالر  3.6من احتاد اندماج ئركة سويسرية وسويدية استثمرت عند تأسيسها  1987تكونت سنة  ABBونشري أن ئركة 
يف  ئااركة 41يف دول العامل الثالث و 130ئااركة منها  1300ئااركة أخرى، تساايطر حالياً على حنو  60ضاامت اندماج أو ئااراء 

ألف من الباحثني  11مراكز للبحث والتطوير تضااااااااا حنو  3  ربية وأمريكا الشاااااااامالية، وأنشااااااااأتأوروبا الشاااااااارقية والباقي يف أوروبا ال
ئاااااااااااااااركاة األوىل يف العاامل حبجا إيرادات  500من  200واخلرباء ومتلاك بنكااً ومركز معلوماات ومركز متويال ومل ذلاك حتتال املرتباة 

 مليار دوالر. 22.96
نشااري أن املركز الرئيسااي هلذه الشااركات متعددة اجلنساايات يكون غالباً منتمياً إىل دول االقتصاااديات الرأمسالية املتقدمة صااناعياً  كما

 ويف مقدمة هذه الدول الواليات املتحدة األمريكية واليابان وفنلندا وبريطانيا وسن افورة وأملانيا وفرنسا... 

                                           
 .180املرجل السابق، ص  الدولي المعاصر، االقتصاديالتبادل الدولي: دراسة في منهجية وآليات التبادل  ،الليثيعماد حممد  1
 .38، ص 2000، دار الثقافة اجلديدة القاهرة الدولي االقتصاددول الجنوب وأزمة فوزي اإلخناوي،  2
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 دة اجلنسااية الساايطرة بصااورة فعالة على كافة الشااركات والفروع اخلارجية التابعة هلا، وذلك من: تسااتطيل الشااركة متعدالسـيطرة.4.2
خالل امللكية الكاملة أو العظمى لتلك الفروع ، حيث متيل الشااركة األم إىل تفضاايل امللكية الكاملة لفروعها وترغب يف فرض رقابة 

طر على ة لرأس املال ذات التكنولوجيا املتطورة، فالشركات األمريكية تسيمركزية على تلك الفروع، خاصة يف حالة الصناعات املكثف
منها، وقد تفضل تلك الشركات يف بعض األحيان  75%من إمجايل الفروع اخلارجية هلا، وكذلك الشركات الربيطانية على  %80

شااروع املواد اخلام يوفر الشااريك احمللي للمأساالوب امللكية املشاارتكة، وخاصااة عندما هتدف إىل توفري التمويل الكايف للمشااروع حيث 
 والعمالة املدربة وإمكانيات التسويق، وحيقق ذلك بعض املزايا األخرى للمشروع مثل احلوافز الضريبية واجلمركية.  

ات يكما أن الشاااااااااااااااركة األم تسااااااااااااااايطر على الفروع اخلارجية هلا من حيث اإلدارة والت طيط والرقابة واختاذ القرارات واالسااااااااااااااارتاتيج
 1والسياسات اليت حتقق أهداف الشركة ككل.

: تتميز األسااااواق اليت متارس فيها الشااااركات متعددة اجلنساااايات بأهنا تضااااا عدداً قليالً من التمركز في أســـواق احتكار القلة.5.2
يمية ذات الكفاءة نظاملنتجني ويرجل ذلك خصااااااااااوصاااااااااااً الحتكار هذه الشااااااااااركات للتكنولوجيا املتطورة واملهارات الفنية واإلدارية والت

العالية وقدرهتا املالية الكبرية لإلنفاق على البحث والتطوير والتجديد العلمي، إضافة على قدرهتا اقتحام األسواق نتيجة للسياسات 
 الرتوجيية والتسويقية اليت تتبعها.

احاً احتكارية معتمدة ية وبالتايل حتقق أربفضااااالً عن أن هذه الشااااركات تتوفر لديها قدرة خاصااااة على متيز منتجاهتا وقدراهتا التنافساااا
 على تلك القدرة.

مما  –اليت حتققها  نظراً لألرباح الكبرية –: تتميز الشاااااااااااااااركات متعددة اجلنسااااااااااااااايات بقدرهتا املالية الكبرية التفوق التكنولوجي.6.2
فنية على أفضاااااااال الكفاءات ال ميكنها من اإلنفاق على البحث العلمي والتجديد، فضااااااااالً عن اسااااااااتطاعة هذه الشااااااااركات احلصااااااااول

والعلمية الالزمة للبحوث النظرية والتطبيقية، مما ميكنها من فرض سااااااايطرهتا على األساااااااواق الدولية نظراً ملا تتمتل به من مزايا نسااااااابية 
ت متعددة اعن الشركات األخرى يف نف  األنشطة املماثلة هلا، وميثل التفوق التكنولوجي هذا أحد أها العوامل الذي يعطي الشرك

 2اجلنسيات مزايا تنافسية أكرب يف األسواق العاملية.
ومن املعروف أن الشركات متعددة اجلنسيات متثل أحد األسباب األساسية يف التحول الصناعي عاملياً، وتعد هذه الشركات املصدر 

 املستقبلية.الرئيسي لإلنتاج واالبتكارات التنظيمية فحسب، بل أصبحت احملددة الجتاه التكنولوجيا 
ونشاااري إىل أن الشاااركات متعددة اجلنسااايات ال تتقيد بتفضااايل مواطين دول معينة على مواطين دول أخرى، ولكن املعيار األسااااساااي 
لديها يف اختيار العاملني هو الكفاءة، وتفضااااااال هذه الشاااااااركات االعتماد على الكفاءات احمللية يف كافة فروع الشاااااااركة مث ترقى هذه 

ساااااااااااااااتوى الدويل بعد أن تكون أصاااااااااااااااقلت خربهتا، وكذا بعد حضاااااااااااااااورها لعدد من الدورات واجتيازها لعدد من الكفاءات إىل امل
االختبارات ومن مث فإن هذه الشاااااركات تعد عنصاااااراً هاماً من اكتسااااااب اخلربات يف العامل الثالث من خالل إعطائها الفرصاااااة لتبوء 

 مقاعد أساسية يف الشركة األم.

                                           
 .33ص  ،مرجع سبق ذكرهإبراهيا جنا،  الوهاب علي عبد 1
السابعة  ، الدورةلعامةاالمباشر وآثارها على السياسة  االستثمارمحددات ، اللجنة املعاينة بالشركات عرب الوطنية، واالجتماعي االقتصاديتحدة، اجملل  األما امل 2

 .7، ص 1991أفريل عشرة، 
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: تعتمد الشااااركات متعددة اجلنساااايات على املدخرات العاملية ولي  على مدخرات الدولة ات العالميةاإلعتماد على المدخر .7.2
األم، كما أنه     من القواعد األساااسااية لتلك الشااركات إلزام كل ئااركة تابعة هلا بتوفري حملي أقصااى ما ميكن من التمويل الالزم كما 

ملتطورة  املية الشهرية )نيويورك، لندن، فرانكفورت، طوكيو...( وكذا األسواق النائةة اتسعى إىل تعبةة املدخرات يف األسواق املالية الع
 كهونغ كونغ وماليزيا وسن افورة. كما تلجأ إىل االقرتاض من البنوك متعددة اجلنسيات.

 ولذلك لي  من املست رب أن تقرتض ئركة أمريكية من بنك ياباين لتمويل ئراء ئركة يف أوروبا.
األجنيب  من الضروري حتديد دور واض  لالستثمار :متعددة الجنسيات واستراتيجيات التنمية في الدول المضيفة الشركات.3

 املبائر من خالل الشركات دولية النشا  يف اسرتاتيجية التنمية االقتصادية للدول املضيفة.
 1وتتعدد البدائل اليت ميكن االختيار منها:   

 رة إىل منوذج ساااااااان افورة حيث كانت االساااااااارتاتيجية املتبعة هي تكامل االقتصاااااااااد الوطين فعلى ساااااااابيل املثال ميكن اإلئااااااااا
 لسن افورة داخل ئبكة اإلنتاج للشركات الدولية ودعا التنافسية، من خالل االرتقاء من داخل ئبكة الشركات الدولية.

  ياً بينما اقتصاااااار ات لالبتكار والتطوير حملهناك منوذج كوريا اجلنوبية حيث اعتمدت على تنمية الشااااااركات احمللية وبناء قدر
 اعتمادها على الشركات الدولية األجنبية كمورد للتكنولوجيا فقط.

  النموذج الثالث خاص هبونغ كونغ حيث تركت الدولة لقوى الساااااااوق عملية ختصااااااايص املوارد واقتصااااااار دور احلكومة على
 تقدمي البنية األساسية والنظام العام للدولة.

ند : ترجل ظاهرة الشركات متعددة اجلنسيات إىل ئركة اهلالشركات متعددة الجنسيات والتقسيم الدولي للعمل تطور نشاط.4
 الشرقية اهلولندية يف القرنني السابل عشر والثامن عشر.

لقائمة على ساااايطرة ا والقرن العشاااارين جيسااااد التحول من الرأمسالية القدمية القائمة على املنافسااااة والسااااوق احلرة إىل الرأمسالية اجلديدة
رأس املال واملشااااااااااريل الكبرية على االقتصااااااااااد الوطين يف الدولة الرأمسالية وحدث هذا ابتداءا من النصاااااااااف الثاين من القرن التاسااااااااال 

 2عشر.
حيث أقيمت مؤساااساااات مساااتقلة قانونياً بالدول األخرى معتمدة بصاااورة أسااااساااية على تقسااايا العمل الدويل والت صاااص اإلنتاجي 

 أساسية يف دول صناعية استعمارية وئركات يف دول منتجة للمواد اخلام )زراعية/ منجميه / طاقوية(.بصورة 
ومل بداية عقد السااااااتينات من القرن العشاااااارين تطورت أحجام الشااااااركات متعددة اجلنساااااايات واتضااااااحت معاملها، ومل مرور الوقت 

بعينيات دي واالجتماعي والسياسي يف العامل، ومل بداية عقد السأصبحت إحدى القوى الرئيسية املؤثرة يف جمريات التطور االقتصا
بدت مرحلة جديدة متثلت يف تفتيت النظام اإلنتاجي العاملي إىل وحدات متناثرة خاضعة السرتاتيجية مركزية تتحكا يف اقتصادات 

 3متقدمة من خالل ئركات متعددة اجلنسيات.

                                           
اري األجنيب املبائاااار يف دعا امليزان التج االسااااتثمار ، ورئااااة عمل حول دوراألجنبي المباشـــر والميزان التجاري المصـــري االســـتثمارأئاااارف إمام ساااايف الدين،  1

 .1، ص 2000واملناطق احلرة  لالستثماراملصري، اهليةة العامة 
 .149، ص 2001، سينا للنشر مصر جذور الغزو والعولمة أمريكااإلسعاد، حممد أبو  2
لتجارة، جامعة ، اجمللة العلمية لكلية اســيم الدولي للعمل خالل الســبعيناتالمصــري في التق االقتصــادي لالندماجالمؤشــرات الرئيســية حممد علي الدمشاااوي،  3

 .97، ص 1984أسيو  السنة الرابعة، العدد اخلام ، يونيو، 
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لتجارة والزراعة والصناعة واخلدمات، ومت نقل بعض الصناعات إىل البلدان النامية من مما جعلها متارس أنشطتها يف جماالت متنوعة ا
خالل عمليات التجميل ووضاال مكونات هامشااية على أن تعتمد الصااناعة املنقولة على االندماج يف ساالساالة القيمة املضااافة للساالعة 

ة للشركة األم مما يعين بالقواعد اإلنتاجية والتمويلية والتسويقية والبيةي اليت تنتجها الشركة العمالقة األم وكذا التزام الشركات التابعة هلا
 أن هناك تكامل بسيط.

ويف حماولة من جانب الشاااااركات متعددة اجلنسااااايات للتكيف والتأقلا مل األوضااااااع العاملية اجلديدة، قامت بإجراء بعض التعديالت 
قدمة( ملتمثل يف احتكار القطاع املتقدم   )الدول الصاااااااااناعية الرأمسالية املتعلى النمط الساااااااااائد )التقليدي( للتقسااااااااايا الدويل للعمل ا

للصاااااااااااناعات احلديثة والتكنولوجيا املتطورة، وختصاااااااااااص القطاع املت لف )الدول النامية( يف املنتجات األولية، وذلك من خالل نقل 
املتقدمة  يث ت ري منط التجارة الدولية بني الدولبعض الصااااااااااااناعات إىل الدول النامية  ومعها بعض أنواع التكنولوجيا البساااااااااااايطة، ح

والدول النامية، فبعد أن كان يتمثل يف مبادلة مواد خام بساااالل مصاااانوعة، أصااااب  يقبل مبادلة ساااالل مصاااانوعة بساااالل مصاااانوعة، أي 
مان تزويدها باملواد ضااااا مبادلة سااااالعة أقل تكنولوجيا بسااااالل أرقى تكنولوجياً وبعد أن كان هدف البلدان الرأمسالية الصاااااناعية املتقدمة

األولية من البلدان النامية، أصااااااااااب  اهلدف هو تصاااااااااانيل هذه اخلامات حملياً لالسااااااااااتفادة من رخص تكلفة  العمل يف أغلب البلدان 
 النامية.

نات و وجند اآلن أن اجلزء األكرب من التجارة اخلارجية يتناول منتجات صاااااااااااااااناعية بني الدول الصاااااااااااااااناعية فيما بينها، وحتتل جتارة مك
اإلنتاج والسااااالل الوسااااايطة اجلزء األكرب من هذه التجارة، ويعك  هذا التطور انتقال مفهوم اإلنتاج بشاااااكل متزايد إىل مفهوم عاملي 

 يتجاوز فكرة احلدود السياسية، ليتعامل مبائرة مل خمتلف األسواق ومراكز اإلنتاج.
ية بني قال لصااااااااااااي ة التكامل املعقد، حيث يتا توزيل العمليات اإلنتاجومن خالل الثورة التكنولوجية واالتصاااااااااااااالت املتطورة مت االنت

سااااااالسااااااالة الشاااااااركة العمالقة عرب دول العامل ومبزيد من الصاااااااالحيات للشاااااااركات التابعة يف ظل مركزية اإلدارة للدولة األم )يف التطوير 
 احدة متكاملة.املوزع بني عدد من الشركات وحدة و  والتسويق واإلنتاج والتمويل( وينظر هلذا النموذج على أنه يعترب النشا  العاملي

وهذا كله يعطي داللة كافية على أن الشاااااااااااركات متعددة اجلنسااااااااااايات هلا تأثري على التحوالت االقتصاااااااااااادية العاملية وهيمنتها على   
ل وحىت بعض جمتمعة، باإلنتاج العاملي أو التجارة الدولية، حيث أصب  دخل بعض الشركات يفوق دخل العديد من الدول النامية 

الدول املتقدمة وعلى سااابيل املثال فإن الدخل اإلمجايل لشاااركة جنرال موتورز األمريكية يفوق دخل األرجنتني وساااويسااارا معاً وأحياناً 
من إمجايل  50%حتقق هذه الشاااااااركات أرقاماً للمبيعات أكثر مما حتققه الدول النامية، وتبلغ نسااااااابة مبيعات هذه الشاااااااركات حوايل 

 لنات  العاملي اإلمجايل احمللي. ا
كما أن قيمة هذه املبيعات متثل ضاااعف قيمة صاااادرات السااالل واخلدمات العاملية أما عن االساااتثمارات املبائااارة هلذه الشاااركات فقد 

، وهذا كله يوضاااااا  2000مليار دوالر يف ساااااانة  1271زادت إىل  1990مليار دوالر ساااااانة  202بل ت على املسااااااتوى العاملي 
 منة هذه الشركات، وميكن القول إمجااًل أن هذه الشركات اتصفت بصفات معينة متثلت يف:مدى هي
 تعميق املنافسة الدولية ليتسىن هلا غزو األسواق وخاصة أسواق البلدان النامية. -
 تدويل اإلنتاج حبيث أصبحت مراحل تقسا وتوزع على العديد من دول العامل. -
فاض أجور العمالة، وتوافر املواد األولية...(، اليت تتمتل هبا بعض مراحل اإلنتاج يف االساااااااااتفادة من املزايا النسااااااااابية )كاخن -

 بعض الدول واليت تنعك  على تعاظا أرباح الشركات متعددة اجلنسيات.
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 وهذا بسااااابب اساااااتفادهتا القصاااااوى من تدويل رأس املال وحترير األساااااواق من جهة والقوانني واألنظمة املشاااااجعة لالساااااتثمار يف دول
العامل املسااتقبلة كرأس املال وتطور ئااركات تقنية املعلومات وبتسااهيل عمليات االندماج واالسااتحواذ بني خمتلف الشااركات خصااوصااً 

 .يف الدول الصناعية املصدرة لرأس املال من جهة أخرى مما أدى إىل توسيل أعماهلا ج رافياً وزيادة أحجامها
ق هو أحد التحوالت البارزة يف العامل، بعد اجتاه معظا الدول إىل تطبي :التصــــــديرالتحول نحو اســــــتراتيجية اإلنتاج من أجل .5

سااياسااة حرية التجارة والت لي التدرجيي عن سااياسااة احلماية يف التجارة وخاصااة مل تزايد انضاامام الدول إىل املنظمة العاملية للتجارة، 
 وهي إحدى األدوات املستعملة يف سياسة حترير التجارة الدولية.

البلدان النامية اليت طبقت سااااااياسااااااة إحالل الواردات، اقتنعت بعدم جدوى تلك السااااااياسااااااات وكذا عدم مسااااااايرهتا ملناخ العالقات 
 االقتصادية الدولية املعاصرة.

صادية توهلذا حاولت بعض البلدان االجتاه إىل تطبيق اسرتاتيجية اإلنتاج من أجل التصدير واليت هتدف عموماً إىل حتقيق التنمية االق
 من خالل زيادة معدالت النمو.

وبدأ هذا االجتاه يتجساااااد يف الواقل من خالل بعض دول جنوب ئااااارق آسااااايا يف كل من سااااان افورة وهون  كون  أواًل، مث انضااااامت 
 إليها يف أواسط الستينات كل من كوريا اجلنوبية وتايوان ثانياً.
من تصااااااانيل السااااااالل ال ذائية وإنتهاءاً باإللكرتونيات مروراً بالصاااااااناعات  وجتساااااااد هذا من خالل إقامة املناطق احلرة التصاااااااديرية بدءاً 

التقليدية، وهذه املناطق أحد األدوات اليت استعملتها الدول النامية لتحقيق مكاسب من التكامل مل النظام العاملي واالستفادة من 
 سعت الدول ي يف تلك الفرتة، ومن أها تلك املكاسب اليتالتقسيا اجلديد للعمل الدويل يف ظل حترير التجارة ومنو االقتصاد العامل

النامية إىل حتقيقها هو جذب االسااااااااتثمارات األجنبية املبائاااااااارة من خالل اسااااااااتفادة من وفرة العمالة واخنفاض تكلفتها واالسااااااااتقرار 
 السياسي ومالئمة مناخ االستثمار.

كوريا عدالت منو عالية حىت عرفت بالنمور اآلساااااايوية األربعة )ويف بداية الساااااابعينات برزت جمموعة ئاااااارق آساااااايا من خالل حتقيق م
اجلنوبية وهون  كون  وساااااان افورة وتايوان( لتنضااااااا إليها الحقاً كل من إندونيساااااايا وماليزيا وتايالند فلا تعد دول نامية ذات عمالة 

 رخيصة تقوم بتجميل بعض الصناعات للدول املتقدمة، بل أصبحت دواًل صناعية مستقلة.
كانت معدالت النمو يف تلك البلدان ثالثة أضاااااااعاف معدالت النمو     يف أمريكا اجلنوبية   1992إىل سااااااانة  1965نذ سااااااانة فم

ومخساااااة أضاااااعاف الدول اإلفريقية، وخالل تلك الفرتة تضااااااعف متوساااااط دخل الفرد يف دول النمور األربعة حوايل أربل مرات، كما 
 حىت أصااب  يطلق  على مسااتوى األداء االقتصااادي باملعجزة اآلساايوية، مث طبقتتضاااعف مرتني يف باقي دول جنوب ئاارق آساايا، 

عدة دول اساارتاتيجية تشااجيل الصااادرات أو التصاانيل للتصاادير يف الثمانينات وهي الربازيل واملكساايك وتركيا مث الشاايلي  وإساارائيل، 
العاملية  إىل أبعد  رص الكثرية اليت ختلقها األسااواقوتعتمد هذه االساارتاتيجية بشااكل أساااسااي على التصاادير حنو اخلارج اساات الال للف

 احلدود املمكنة من خالل العامل الوفري يف البلد واملتمثل يف عنصر العمل واخنفاض تكلفته يف الدول النامية.
قتصااااادية : هناك عدة عوامل تنت  عن هذه االساااارتاتيجية يف التنمية االدوافع تطبيق اســـتراتيجية اإلنتاج من أجل التصـــدير.1.5

واالجتماعية، فالصااادرات هي مصاادر لزيادة حصاايلة العمالت األجنبية للدولة وكذا توساايل السااوق أي عدم االعتماد على أسااواق 
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بعينها سااااواء تصااااديراً أو اسااااتريادا، إضااااافة إىل دور الصااااادرات يف حتسااااني وتطوير أساااااليب اإلنتاج يف الصااااناعة وتتمثل الدوافل اليت 
 1ة اإلنتاج من أجل التصدير حتقيق هذه الفوائد فيما يلي:بفضلها تستطيل سياس

: التوجه حنو األسااااااواق اخلارجية يؤدي إىل حتسااااااني ختصاااااايص املوارد بشااااااكل يتفق مل التكاليف حتسااااااني ختصاااااايص املوارد -
 ضة.فاالجتماعية، فاستعمال املوارد يصب  أكثر كفاءة ألهنا لن تستعمل يف إنتاج منتجات ميكن استريادها بأسعار من 

ة : ألن حترير التجارة يؤدي إىل زيادة تنوع املنتجات وزياداحلصااااول على أحساااان تكنولوجيا واملدخالت والساااالل الوساااايطة -
 اإلنتاجية من خالل توفري السلل الوسيطة األقل تكلفة أو األعلى جودة.

، فكلما  كار واخنفاض التكلفة: فاألساااااواق احملمية تؤدي إىل نقص املنافساااااني وزيادة االحتاتسااااااع حجا األساااااواق الدولية -
كرب حجا السااوق كلما أدى ذلك إىل كرب عدد أحجام املشاااريل الصااناعية مما يرتتب عليه االسااتفادة من وفورات احلجا 
الكبري، وهذا يؤدي إىل تقليل تكلفة اإلنتاج املتوسااطة واحلدية مما يساام  خبفض سااعر البيل للمسااتهلك، مما يشااجل على 

 نتجات الصناعية وهذا من ئأنه أن يسم  بزيادة اإلنتاج عدداً.زيادة الطلب على امل
: تطبيق هذه االسااااااااااااااارتاتيجية قد خيفف من حدة ذلك العجز من خالل تنويل مصاااااااااااااااادر الدخل عجز موازين املدفوعات -

 نتيجة لتوسيل قاعدة اإلنتاج من السلل واخلدمات.
العمالة ملتوفرة لدى بعض الدول كاملواد األولية، ومصااادر الطاقة و : هناك بعض املزايا النساابية ااالسااتفادة من املزايا النساابية -

الرخيصااة، فإنشاااء وإقامة صااناعات تعتمد على هذه املزايا وخيصااص إنتاجها للتصاادير من ئااأنه ضاامان طلب دائا على 
 هذه املنتجات.

والتسويق من  نتاج واإلدارة: التوجه حنو اخلارج ب رض إدخال تقنيات وأساليب حديثة على طرق اإلحتسني جودة اإلنتاج -
 أجل حتسني اجلودة وخفض التكاليف للعملية اإلنتاجية.

: فزيادة الصاااااااااااادرات ضااااااااااارورية ومهمة لتأمني متطلبات االساااااااااااتثمار الوطين من النقد تأمني متطلبات االساااااااااااتثمار الوطين -
 األجنيب.

ن هذه اإلساااااااارتاجتية يتطلب توفر جمموعة م:مما الئااااااااك فيه أن جناح شــــــروط نجاح إســــــتراتجية اإلنتاج من أجل التصــــــدير.2.5
 2الشرو  لعل أمهها ما يلي:

 .اإلستقرار السياسي واإلقتصادي 
 .توافر احلوافز للمصدرين...، مبا تشتمل عليه من إعفاءات ضريبية مل تلف العمليات املدعمة املكملة للنشا  التصديري 
  الكفاءة وفرص التصدير والقدرة على املنافسة.سياسة اخلوصصة وتدعيا القطاع اخلاص، مبا يؤدي إىل زيادة 
 .وجود نظام قوي وفعال لل دمات من ئأنه حتفيز وتنشيط الصادرات 
 .اإلستفادة من نظام املناطق احلرة 
 .وجود درجة عالية من التكامل بني القطاع الصناعي والصناعات األخرى داخل اإلقتصاد الوطين مثل القطاع الزراعي 

                                           
 .301-299القاهرة، بدون تاريخ نشر، ص ص  اهلندسية،، مطابل الدار مبادئ العلوم االقتصادية مش ،قسا االقتصاد جبامعة عني  1
، ص ص 1998، اهليةة املصرية العامة للكتاب، القاهرة في مصر، دور البنوك في الخصخصة وأهم التجارب الدولية االقتصاديالح اإلصمىن قاسا،  2
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  تكنولوجيا مالئمة، ويرتبط ذلك بإختيار التكنولوجيا املناسبة للدول.قيام الصناعة على 
 .اإلجتاه إىل خلق األسواق سواء يف الداخل أو اخلارج 
 .توفري املناخ املناسب لنمو اإلستثمارات األجنبية 
  ها امل تلفة ر تدعيا الصناعات الص رية واملتوسطة، ألهنا قادرة على توفري فرص عمل تساها يف حل مشكلة البطالة بصو

 داخل هذه الدول.
خالل املراحل األوىل للتصااااانيل يف غالبية البلدان النامية، تركزت جهود التنمية الصاااااناعية يف : ســــياســــة اإلحالل محل الواردات.6

 تإطار هذه الساااااااااياساااااااااة أي التصااااااااانيل املتجهة حنو الداخل إلنتاج بدائل الواردات ب ية حتقيق درجات أكرب من االعتماد على الذا
 وختفيف اختالل موازين املدفوعات وقد صاحبت هذه االسرتاتيجية قيود متشددة تستهدف محاية الصناعات الوطنية.

: "يقصد باإلحالل حمل الواردات أن تقوم الدولة بإنتاج كل أو بعض السلل اليت تستوردها أو تتوقل أن تستوردها ويمكن تعريفها  
ة ال على خلق السااااااااوق احمللية اليت تسااااااااتوعب هذا اإلنتاج لذلك تبدأ هذه السااااااااياسااااااااة بإقاميف املسااااااااتقبل وتعتمد قدرهتا يف هذا اجمل

صااناعات الساالل االسااتهالكية مث صااناعات الساالل الوساايطة مث صااناعات معدات اإلنتاج وأدواته، ويعتقد البعض أن جناح الدولة يف 
، ويف الدراساااااااااات احلديثة جند أن هناك نوعني من 1الدولية"اإلنتاج للساااااااااوق احمللية هو مقدمة طبيعية لنجاحها يف اإلنتاج للساااااااااوق 

 2سياسة اإلحالل حمل الواردات:
 : مبعىن إنتاج ما كان يتا استرياده سابقاً ويطبق كمفهوم على بدايات عملية التصنيل يف قطاع معني.إحالل الواردات الفعلي أ.

أحد  مل يتا اإلنتاج احمللي ويطبق كمفهوم على تقادم التصااااااانيل يف: ويعين إنتاج ما كان يلزم لو اإلحالل الكامل أو المحتمل ب.
 القطاعات.

وبالرغا من املزايا املتعددة السرتاتيجية التصنيل إلنتاج بدائل الواردات مثل تكوين قاعدة صناعية وتنمية الصناعات الوطنية ومقابلة 
 الطلب املتزايد على املنتجات املتنوعة. 

ذه االساارتاتيجية لفرتات طويلة قد أدى إىل ظهور آثار ساالبية متعددة يف معظا اقتصاااديات الدول النامية، غري أن اسااتمرار تطبيق ه
تتفاوت درجاهتا من دولة ألخرى، ومن عيوهبا أيضاااااً أن النمو االقتصااااادي النات  عنها يسااااتنفذ بعد فرتة من الزمن خاصااااة بالنساااابة 

 .لالقتصاديات الص رية اليت ال تستطيل إنتاج كبري
وكذا انعدام املنافسااة قد تؤدي إىل املبال ة يف التكاليف وانعدام اجلودة وعدم السااعي لتحسااينها واالسااتمرار يف االعتماد على اإلنتاج 
يعين اساااااااتمرار اللجوء الساااااااترياد السااااااالل اإلنتاجية لصاااااااعوبة إنتاجها حمليا مما يؤدي إىل خلل   يف امليزان التجاري وعدم القدرة على 

 .اردات اليت ال غىن عنها ويضااااعف أكثر القدرة على االسااااترياد فتظهر عدة مصااااانل لل لق لنقص قطل ال يار وتزداد البطالةمتويل الو 

                                           
 .355، ص 1988، دار النهضة العربية، القاهرة، إستراتيجية التنمية في الدول الصناعية للتقدمالرمحان،  الفتاح عبدعبد  1
 . 375، ص1991، دار الوحدة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ضية التصنيع في إطار النظام العالمي الجديدقحممد عبد الشفيل،  2
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وقد اعتمدت سياسة اإلحالل حمل الواردات يف تطبيقها على عدد كبري من سياسات احلماية وخباصة احلماية اجلمركية حبيث ميكن 
 1.ات وسياسة احلماية اجلمركية، يعتربان يف تأثريمها على سياسة التصنيل وجهني لعملة واحدةالقول إن سياسة اإلحالل حمل الوارد

ونشاااااااااااااااري أن أكثر اآلثار خطورة هي قيود احلماية وما أدت إليه من تعطيل آلليات الساااااااااااااااوق وحدوث اختالالت يف تقييا املوارد 
ابة معوقات خطرية صااناعية والعائد احلقيقي هلا، وكلها عوامل تعد مبثاالقتصااادية وتقييا التكلفة االقتصااادية احلقيقية لالسااتثمارات ال

 لنمو االستثمارات الصناعية خاصة يف قطاع صناعات التصدير.
هذه املساااااوئ السااااابقة يف سااااياسااااة اإلحالل حمل الواردات واحلاجة امللحة للحصااااول على العمالت األجنبية والضاااا و  املتزايدة من 

نك العاملي، هذه العوامل جمتمعة، أجربت عدة حكومات لدول نامية على ت يري ساااااياساااااتها من ساااااياساااااة صاااااندوق النقد الدويل والب
 اإلحالل حمل الواردات إىل سياسة اإلنتاج من أجل التصدير.

 : هناك عدة عوامل ميكن إمجاهلا فيما يلي:العوامل المؤثرة على حجم الصادرات الصناعية للدول النامية.7
 : فكلما زاد نصيبها يف النات  اإلمجايل، زاد حجا صادراهتا.لدخل اإلمجايل الكلينصيب الصناعة يف ا -
 : حجا الصادرات يزداد أكثر مل تنوع السلل املصدرة والعك  صحي .تنوع الصادرات -
: حيث يقل حجا الصااااااااادرات إذا تركزت يف سااااااااوق واحد، بينما يزيد يف حالة طبيعة األسااااااااواق املتاحة أمام الصااااااااادرات -

 ا إىل أسواق متعددة وهذا مرتبط بالقرب من األسواق وحجا األسواق.تصديره
 : كلما زادت درجة االرتبا  بالسوق األجنبية زاد حجا الصادرات والعك  صحي .االرتبا  بالسوق األجنبية -

اطها بالساااوق ارتب فالدولة اليت تصااادر سااالعة واحدة أو عدد حمدوداً من السااالل، يعين أن حجا التدفقات يف صاااادراهتا حمدود ودرجة
األجنبية ضعيفة وذلك على العك  من الدول اليت تصدر أكثر من سلعة ألكثر     من سوق فيكون حجا التدفقات يف صادراهتا  

 كبري ودرجة ارتباطها بالسوق األجنبية كبرية أيضاً.
اردات إىل لية وحتويل صاااااناعات إحالل الو وهناك عدة طرق إلجياد صاااااناعات تصاااااديرية يف الدول النامية منها تصااااانيل املواد اخلام احمل

التصاااادير وإنتاج وتصاااادير منتجات هنائية كثيفة العمل والصااااناعات التصااااديرية يف إطار الت صااااص الرأسااااي واملتكامل مل الشااااركات 
 دولية النشا .

نمية قطاعات ت :  معظا الدول النامية تواجه صاا ر حجا االسااتثمارات الصااناعية حيث يتطلبتنمية قطاع صــناعات التصــدير.8
صاااااناعات التصااااادير لألساااااواق العاملية وجود موارد مالية كافية ودرجة من التطور التكنولوجي وكذلك مهارات إدارية وفنية ميكنها أن 
تدير العملية اإلنتاجية بالكفاءة الالزمة لكي تصااال منتجات هذا القطاع إىل مساااتوى متميز يقوي على منافساااة منتجات الشاااركات 

يت تنتمي لدول قطعت مرحلة طويلة يف التصاانيل كما حيتاج هذا القطاع إىل مهارات تسااويقية وخربة باألسااواق العاملية ويف األجنبية ال
ظل اخنفاض معدالت منو االسااتثمارات الصااناعية يف معظا الدول النامية، باإلضااافة إىل مشاااكل قلة اخلربات اإلدارية والفنية واخلربة 

 باألسواق العاملية.
ا واضااااااااحا أن هذه الدول ال تسااااااااتطيل تنمية قطاع صااااااااناعات التصاااااااادير الذي جيب أن تتميز منتجاته بقدرة تنافسااااااااية كبرية فقد بد

بااألساااااااااااااااواق العااملياة من خالل اعتماادهاا على إمكاانيااهتاا الاذاتياة فقط، بال ميكن لتلاك الادول حتقيق هاذا اهلادف عن طريق حتفيز 

                                           
التجارة جامعة  يةماجستري، كل، رسالة المصري االقتصادالدول النامية مع التطبيق على  اقتصادياتدور السياسات الجمركية في تنمية حممد أمحد ال وايب،  1

 .112ص  ،1988اإلسكندرية،
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ذلك أن االسااااتثمار األجنبااااااااااااااااااااي املبائاااار ميلك رأس املال والفنون اإلنتاجية املتطورة االسااااتثمارات األجنبية املبائاااارة بصاااافة خاصااااة، 
واملهارات اإلدارية واخلربة التسااويقية ولكن لكي تنج  االسااتثمارات الصااناعية يف حتقيق هدف تنمية قطاع صااناعات التصاادير جيب 

لنشاااااااااااااا  عيداً عن العوائق امل تلفة كالقوانني املنظمة لأن تعمل تلك االساااااااااااااتثمارات يف ظل درجة كبرية نسااااااااااااابياً من حرية التجارة ب
الصااااناعي والتجارة اخلارجية وهذا يقتضااااي اسااااتبدال القوانني واللوائ  املناساااابة لالساااارتاتيجية اجلديدة فيجب أن تعمل االسااااتثمارات 

مزايا تضااامن اساااتقرار تكاملة و الصاااناعية يف قطاع صاااناعات التصااادير يف ظل رعاية خاصاااة من الدولة تتمثل يف توفري بنية أسااااساااية م
هذه االساااااااااتثمارات كما جيب أن تعمل االساااااااااتثمارات أيضااااااااااً يف إطار خاص تقل فيه درجة تدخل الدولة يف نشااااااااااطها وبعيداً عن 

 معوقات اجلهاز اإلداري.
 1ي:هعلى ضوء الدراسات النظرية وامليدانية ميكن تقسيا املعوقات إىل ثالثة أنواع خمتلفة و  :معوقات التصدير.9

: ويقصااااد هبا املشاااااكل اليت تعرتض نشااااا  تصاااادير املنتجات العملية بساااابب اإلجراءات والقوانني الرمسية المعوقات الرســـمية.1.9
 داخل البلد املصدر أو من قبل اجلهات احمللية ذات العالقة برسا أهداف وسياسات التصدير، ومن أها أنواع املعوقات الرمسية:

  الت لب على معوقات التصدير.قصور املساعدات احمللية يف -
 ضعف احلوافز الضريبية يف دعا الشركات املصدرة للمنتجات. -
 عدم مساندة القوانني احمللية يف توجيه التصدير. -
 ارتفاع أسعار العمالت احمللية مقابل العمالت األجنبية يف أسواق التصدير. -
 غياب مؤسسات التمويل اليت تدعا الصادرات. -
 اصفات موحدة للسلل املصدرة.عدم اكتمال وضل مو  -
 قصور يف عدد الشركات احمللية لتنمية الصادرات. -
: ويقصاااااااااد هبا العقبات واملشااااااااااكل اليت تعرتض نشاااااااااا  التصااااااااادير يف الداخل واليت تكون غالباً سااااااااابب المعوقات الداخلية.2.9

 مل( ومن أبرز املعوقات الداخلية:اإلجراءات احمللية داخل إطار الشركة يف ال الب السيطرة عليها من الداخل )بيةة الع
 تركيز اجلهود اإلدارية على األسواق احمللية على حساب األسواق اخلارجية. -
 حمدودية املوارد املالية اليت تساعد على التوسل يف األسواق اخلارجية. -
 عدم كفاية حجا املنت  احمللي للتوسل يف التصدير اخلارجي. -
 .نقص املعلومات عن األسواق اخلارجية -
 نقص اخلربة يف جمال التسويق الدويل. -
 ارتفاع تكلفة املنت  احمللي مقارنة باملنت  غري احمللي. -
 اختالف مواصفات السلل احمللية عن مواصفات السلل األجنبية. -
 ضعف النشا  اخلاص بالتطور والتكنولوجيا. -

                                           
 .381-379، ص ص 2003، دار النهضة العربية، القاهرة، التسويق وتدعيم القدرة التنافسيةتوفيق حممد عبد احملسن،  1
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اليت تكون يف جات احمللية يف األسااااواق اخلارجية و : ويقصااااد هبا تلك العقبات واملشاااااكل اليت تعرتض املنتالمعوقات الخارجية.3.9
ال الب ساااابب اإلجراءات داخل األسااااواق اخلارجية واليت يصااااعب على الشااااركات املصاااادرة الساااايطرة عليها، ومن أها املعوقات اليت 

 تعرتض الشركات املصدرة لل ارج.
 املنافسة بني الشركات داخل األسواق اخلارجية. -
 األسواق اخلارجية.حمدودية منافذ التوزيل يف  -
 عدم وضوح اللوائ  واإلجراءات املتعلقة باالسترياد يف األسواق اخلارجية. -
 زيادة التعريفة اجلمركية على السلل اخلارجية يف األسواق اخلارجية. -
 اختالف الل ة وعوامل البيةة التسويقية اخلارجية عن البيةة احمللية. -
 األسواق اخلارجية.ارتفاع درجة امل اطرة من ممارسة البيل يف  -
 سياسة اإلغراق اليت متارسها الشركات األجنبية. -
 اختالف طريقة است دام السلل احمللية عنها يف األسواق اخلارجية. -
 منافسة الشركات األجنبية العاملة يف األسواق احمللية. -

 1: ميكن أن تبىن على عدة حماور رئيسية أمهها:إستراتيجية لدعم التصدير.10
 ق الدويل إىل قطاعات.تقسيا السو  -
حتديد قطاعات معينة تكون هدفا للتصااااادير على أن تتصاااااف القطاعات املساااااتهدفة إما باخنفاض درجة املنافساااااة أو بأهنا  -

 غري خمدومة بدرجة كبرية حيث يوجد فائض طلب فيها.
 تصميا وإنتاج أو تقييا سلعا وخدمات خاصة لكل قطاع تتفق وخصائصه. -
 من خالل الدخول بأسعار من فضة للسلل واخلدمات دون التضحية مبستوى اجلودة املرتفل. اخرتاق القطاعات السوقية -
 إنشاء أو تكوين قنوات / ئبكة توزيل دولية. -
 هتيةة األسواق املستهدفة حبمالت تروجيية قوية، ودعا السلل واخلدمات بنف  احلمالت بشكل مستمر ومكثف. -
 كات )قطاع عام وخاص( وحجا التصااااااادير السااااااانوي احملقق أو مبعىن آخر تبينأن يتا الربط بني تقدمي حوافز معينة للشااااااار  -

 سياسات للحوافز موجهة باإلجناز التصديري.
 ونشري إىل ندوة اجلمعية العربية لإلدارة فيما خيص التصدير ومقوماته وكيفية تنميته.
وق املسااتهدف سااية للمؤسااسااة توصاالها إىل السااحيث خرجت الندوة بضاارورة وجود اساارتاتيجية تصاادير يكون هدفها حتقيق ميزة تناف

بكفاءة وفعالية تتفوق هبما على املنافسني احلاليني وتعوق دخول املنافسني احملتملني كما جيب على املؤسسة أن تبحث عن مصادر 
 اكتساب امليزة التنافسية.

ف عن اآلخرين مبعىن ة والتميز واالختالوختطط لتحقيقها وتشااااامل التفوق النسااااايب يف التكاليف وختفيضاااااها مل عدم املسااااااس باجلود
متيز السااااالعة أو اخلدمة يف كل أبعادها تصاااااميماً وإنتاجاً وتساااااويقاً واسااااات داما والرتكيز على قطاع حمدد من الساااااوق وخدمته بأعلى  
 ةكفاءة ممكنة، فضااالً عن ضاارورة مواصاالة البحث والتطور للوصااول إىل منتجات أفضاال وأحدث وأكفأ والكشااف عن ساالل جديد
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مرافقة للساااالعة األصاااالية، وتقدمي خدمات جديدة مصاااااحبة هلا جبانب البحث عن مصااااادر جديدة للتميز واالختالف عن اآلخرين 
 أما خبصوص دور الدولة  يف تدعيا الصادرات أوصت الندوة مبا يلي:

 .ماح املؤقتة الستوحيد األجهزة واألدوات واهليةات اليت يضطر املصدرون للتعامل معها مثل تبسيط وتطوير أنظم -
مسااااعدة املصااادرين باملعلومات والدراساااات املسااااعدة على التعرف على أحوال وأوضااااع األساااواق اخلارجية واحتياجاهتا،  -

 ونظا وإجراءات التعامل فيها الواجب مراعاهتا.
 دخالت البريوقراطية.تإعادة النظر يف مفهوم حوافز التصدير لتكون يف األساس إزالة للمعوقات وتوفري املساندة وختفيف ال -
إل اء الرسوم اجلمركية على اخلامات واملكونات املستوردة والداخلة يف إنتاج السلل املعدة للتصدير، وإعادة تصميا هيكل  -

 الرسوم اجلمركية لتكون أداة لتنمية اإلنتاج التصديري وليست إدارة جباية لزيادة موارد الدولة.
 ت التصااااااااديرية، ومن  املسااااااااتثمرين يف تلك القطاعات مزايا تفضاااااااايلية من حيثتشااااااااجيل وحتفيز االسااااااااتثمار يف القطاعا -

الضاارائب والرسااوم تتناسااب طردياً مل منو صااادراهتا، جبانب تشااجيل القطاع البنكي على انتهاج سااياسااة إجيابية يف متويل 
 التصدير وكافة األنشطة اإلنتاجية، واخلدمات املرتبطة واملساندة للتصدير.

 لبحث والتطوير التكنولوجي حنو تطور وحتسني جودة املنتجات يف الصناعات امل ذية لصناعات التصدير.توجيه مراكز ا -
التأكيد على األمهية االسرتاتيجية للتصدير ومراجعة أنشطة ومؤسسات الدولة حبيث تتوجه ملساندة وحفز التصدير وإزالة  -

رات ة التعليمية يف خمتلف املراحل إلعدادات وتأهيل اإلطااملعوقات عن طريق املصاادرين وهذا يتطلب دوراً هاماً للمؤسااساا
الالزمة لصااناعات التصاادير، وعلى مؤسااسااات التدريب وتنمية املوارد البشاارية لصااقل اخلربات واملهارات الالزمة لصااناعات 

 التصدير.
ة احلكومية يف واألجهز  على املؤسااااسااااات اإلعالمية وجوب التذكري املسااااتمر بأمهية التصاااادير جبانب دور الوزارات واهليةات -

جماالت الصناعة، الزراعة، النقل، واملواصالت واالتصال...وكل ما يتصل بصناعات التصدير لتوفري املعلومات والدراسات 
 واحلوافز املناسبة لتيسري وتشجيل الصادرات.

 :إىل جانب هذا ميكن أن نضيف ما يلي
ر شاااروعات اليت تساااتهدف وتعمل على توجيه إنتاجها للتصاااديللم –على أسااا  موضاااوعية  –زيادة احلوافز االساااتثمارية  -

واستيفاء وتنمية مقومات القدرة التنافسية يف األسواق اخلارجية، حبيث يكون هلذه املشروعات أولوية يف التشجيل والدعا 
 بكافة الصور املمكنة عملياً.

كلفة الشاااحن ئ تنافساااياً يساااها يف خفض تتشاااجيل القطاع اخلاص على إنشااااء ئاااركات للشاااحن والتفريغ باملوانئ مبا يهي -
 والتفريغ، ومن مث يف هتيةة أسعار تنافسية للصادرات.

التوجه بالتصدير واملقصود هنا أال تنظر اإلدارة يف املؤسسة للتصدير باعتباره ختلصاً من اإلنتاج الذي مل يستوعبه السوق  -
ناسبة وإدارة التسويق يف الشركات وأن هتيأ طاقات إنتاجية ماحمللي، بل يكون التصدير على أولويات أجندة اإلدارة العليا 

 أو كافية القتناص الفرص التصديرية.
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لتصدير يقصد به حتول معظا دول العامل إىل تبين اسرتاتيجية اإلنتاج من أجل ا: أسباب التحول في استراتيجية التنمية.11 
 عة قبل ذلك ويبدو أن التحول حنو اسااااااااااااارتاتيجية اإلنتاج من أجلبدالً من اسااااااااااااارتاتيجية اإلحالل حمل الواردات اليت كانت متب

 1التصدير له من األسباب املنطقية واملرتبطة بالتحوالت العاملية، ولعل أها هذه األسباب:
إن التحول حنو اساارتاتيجية اإلنتاج من أجل التصاادير يتوافق بدرجة كبرية مل التحول الذي حيدث يف النظام التجاري حنو  -

 ن حترير التجارة العاملية.مزيد م
إن هناك حدوداً الساااااارتاتيجية اإلحالل حمل الواردات، وإن االسااااااتمرار فيها واإلصاااااارار عليها بعد مرحلة معينة من مراحل  -

التصاانيل يتعارض مل مقتضاايات التنمية بل البد أن تتحول اساارتاتيجية التنمية بعد نقطة معينة إىل اساارتاتيجية أخرى تقوم 
الفرص اليت تتيحها السااااوق العاملية وهي اساااارتاتيجية اإلنتاج من أجل التصاااادير أو التوجه التصااااديري، ألن على اساااات الل 

مشكلة اسرتاتيجية اإلحالل حمل الواردات بدأت عند حماولة انتقال الدول اليت كانت تتبعها إىل مرحلة أعلى من التصنيل 
تساااامى فيها مبرحلة اإلحالل حمل الواردات الكفء، إال أهنا تتجاوز الساااالل ذات االسااااتهالك الشااااعيب الواساااال اليت كانت 

فشااااااالت عندما حاولت االنتقال إىل مرحلة إنتاج السااااااالل الوسااااااايطة والسااااااالل الرأمسالية دون أن تكون مهيأة لذلك ال من 
ليت تناف  هبا ا ناحية الساوق الداخلية وال من ناحية  توافر عنصار رأس املال والتكنولوجيا وال من ناحية التكلفة التنافساية

الساااااااااوق العاملية وبالتايل كانت هذه املرحلة تسااااااااامى باإلحالل حمل الواردات غري الكفء  واليت لفتت النظر إىل ضااااااااارورة 
 التحول حنو اسرتاتيجية اإلنتاج من أجل التصدير.

كثيفة العمل أو    تتقوم اساااارتاتيجية اإلنتاج من أجل التصاااادير على التوساااال يف الصااااادرات للمنتجات امل تلفة سااااواء كان -
ميزة تنافسية سواء  ، أو كثيفة رأس املال، صناعية أم زراعية، وهي الصادرات اليت يكون لالقتصاد الوطين فيها ميزة نسبية

مكتساابة حاليا أو ميكن اكتساااهبا مسااتقباًل، ففي ظل هذا التحول ميكن أن يتناول التصاانيل أي نوع من الساالل الصااناعية 
مسالية أو وسااااااايطة، املها أن يكون إنتاجها يف معرتك املنافساااااااة الدولية، وهذا ما تشاااااااري إليه جتربة اساااااااتهالكية كانت أو رأ

النمور األربعة حيث أهنا مل تقف عند حد إنتاج الساااااااالل الصااااااااناعية كثيفة العمل، وإمنا اسااااااااتطاعت أن تأخذ مكاهنا وأن 
 لتكنولوجيا.ت زو األسواق العاملية يف عدد كبري من السلل كثيفة رأس املال وا

تشاااااااااااري العديد من الدراساااااااااااات إىل أن هناك عالقة ارتبا  قوية بني تبين اسااااااااااارتاتيجية اإلنتاج من أجل التصااااااااااادير والنمو  -
االقتصااااادي، حيث إن التوساااال يف الصااااادرات النات  عن تلك االساااارتاتيجية يؤدي إىل زيادة النمو االقتصااااادي عن طريق 

 جهة وزيادة النمو واألداء يف إنتاجية عناصر اإلنتاج من جهة أخرى.الزيادة يف معدل التكوين الرأمسايل من 
أبرزت العديد من الدراسات اليت أجريت على عدد من الدول النامية أن هناك عالقة نسبية حمددة بني الصادرات وتنمية  -

 القطاعات السلعية وخاصة الصناعات التحويلية.
مزايا قوم على تشااجيل الصااادرات تؤدي إىل كفاءة ختصاايص املوارد طبقاً للإن اساارتاتيجية اإلنتاج من أجل التصاادير اليت ت -

النساااااااااابية وتساااااااااام  باالسااااااااااتفادة من مزايا اإلنتاج الكبري ووفورات احلجا وإدخال التطوير التكنولوجي ملواجهة املنافسااااااااااة 
 اخلارجية.
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عبء  لك املزايا وتنقلب صاااااااااااااااناعته إىلإن غلبة االهتمام باإلحالل حمل الواردات له مزايا لدرجة حمدودة بعدها تتوقف ت -
 على االقتصاد الوطين وتصب  عائقاً أمام التطور االقتصادي والتطوير التكنولوجي.

أها ما يالحظه على اساااااارتاتيجية اإلنتاج من أجل التصاااااادير أهنا ختلق منتجات وصااااااناعات تقوم على التطوير واملنافسااااااة  -
 ا حتفز القائمني على اإلنتاج وعلى حتسني املنتجات وإدخال الوسائلداخلياً وخارجياً، وحىت ولو واجهت مشكالت فإهن

احلديثة والساااااعي وراء فرص التساااااويق الداخلي واخلارجي والتعاون مل مراكز البحوث والدراساااااات ورفل مساااااتوى التدريب 
ة قائمة على املنافسة يف يوالتنظيا اإلداري واإلنتاجي، أي التحول إىل إنتاج ديناميكي متحرك يستند إىل اسرتاتيجية حتفيز 

 السوق الداخلية والسوق اخلارجية.
أظهرت العديد من الدراساااااااااات يف الدول النامية أن إتباع اسااااااااارتاتيجية اإلنتاج من أجل التصااااااااادير تتي  فرص عمل أكثر  -

زيد من ملباملقارنة باسااااااااارتاتيجية اإلحالل حمل الواردات، وبالتايل تسااااااااااها يف حل مشاااااااااكلة البطالة عن طريق اساااااااااتيعاب ا
 العمالة.

تتي  اساارتاتيجية اإلنتاج من أجل التصاادير إمكانية توساايل وتنويل قاعدة اإلنتاج، وبصاافة خاصااة انتقال االقتصاااد الوطين  -
من اقتصاد يعتمد يف صادراته على سلعة أولية واحدة مثل النفط، إىل اقتصاد متنوع يف صادراته سواء صناعية أو زراعية 

 خل عليها عمليات صناعية.أو رعوية أو مسكية تد
أي أن جناح تطبيق اسااااااااارتاتيجية اإلنتاج من أجل التصااااااااادير يؤدي يف املدى الطويل إىل خلق قاعدة تصاااااااااديرية تسااااااااااها يف منو     

االقتصاااااد وتنويل مصااااادر دخله وتوجد حلول أكثر واقعية وعائد متزايد بصااااورة أفضاااال من تقساااايا العمل الدويل الذي كان يقسااااا 
 دول نامية تصدر مواد أولية ودول متقدمة تصدر مواد صناعية.العامل بني 

وبالتايل التحول إىل أمنا  جديدة لتقساايا العمل الدويل يتي  فرصااا أوساال للصااادرات من الدول النامي، وهذا يتفق مل االجتاه العام 
  اجملال ألكثر الساالعة الواحدة مما يفت لتقساايا العمل الدويل على الصااعيد العاملي الذي يتي  الت صاايص داخل الصااناعة الواحدة أو

 من بلد واحد يف نف  الصناعة أو السلعة وبالتايل يوفر فرصاً أكثر للتصدير.
هلذه األسااااااباب وغريها كان التحول يف اساااااارتاتيجية التنمية من اساااااارتاتيجية اإلحالل حمل الواردات إىل اساااااارتاتيجية اإلنتاج من أجل 

 ريات اهلامة يف آليات االقتصاد العاملي اجلديد.التصدير هو أحد التحوالت والت 
كما أن اسااااااااااااااارتاتيجية اإلنتاج من أجل التصااااااااااااااادير هي النتاج الطبيعي للتحول حنو التجارة العاملية وقيام التكتالت االقتصاااااااااااااااادية 

 مية.نواقتصاديات املشاركة الدولية، بل والتحول حنو تشجيل االستثمارات املبائرة وغري املبائرة يف متويل الت
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 :خالصة
يادة مشلات عادة مرحلاة جد نالحاظ أناه مال بداياة تساعينيات القارن العشارين ئاهد االقتصااد العاامليمن خالل حمتويات هذا احملور     

والثاورة  اات الساوقالعمالقاة وسايادة آلي مظااهر كاهنيار النظاام االئارتاكي وإفاراز ظااهرة العوملاة وظهاور التكاتالت االقتصاادية
از خبصائص االقتصادي العاملي اجلديد الذي أصب  ميت التكنولوجياة واملعلوماتياة وغريهاا، معلناة عان بداياة تكاوين وتشاكيل النظاام

 للتجاارة، مااة العامليااةظواملن يفبإنشااء كاال ماان صاندوق النقااد الاادويل والبنااك العاامل، ة عن تلك اليت كانت سائدة من قبلومسات خمتلف
االقتصااادي العاااملي الاايت تولاات اإلئااراف علااى تنفيااذ القواعااد الاايت تاانظا العالقااات االقتصااادية الدوليااة  مؤسسااات النظااام اكتملت
 بالدعائا النقدية واملالية والتجارية هلذا النظام. واإلملااام

لاى هاذه ع طبياة الرأمسالياة بقياادة النظاام االقتصاادي العااملي وزياادة املنافساة باني الادول الرأمسالياة املتقدماةبعاد انفراد القويف السياق و 
ينت  عنها مستقبال  قطبية قد القماة، خاصاة الوالياات املتحادة األمريكياة واإلحتااد األورويب والياباان، فالعاامل مرئا  ألن يشاهد تعددياة

 .ألدوار على القمة اهلرميةت ري ا
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 :عامةخاتمة 
وذلك بعد رحيل املستعمر ال ائا الذي ترك وراءه خرابا  1962لقد حصلت اجلزائر على استقالهلا السياسي يف جويلية      

" االستقالل  1954نوفمرب  اقتصاديا على مجيل املستويات، فكان البد من إقامة الدولة اجلزائرية مثلما نص على ذلك بيان أول
 إطار املبادئ اإلسالمية ". واجتماعية يفالوطين من أجل إقامة دولة جزائرية ذات سيادة دميقراطية 

أما السياسة التنموية فقد كانت هدفا اسرتاتيجيا بعد احلصول على االستقالل السياسي، فالثورة هدفها تأسي  دولة ذات سيادة 
لى ع واالجتماعية املرتكزةاخلطو  العريضة للسياسة االقتصادية  1962ة، وقد وضل اجتماع طرابل  وحتقيق العدالة االجتماعي

 ال است الل وإقامة جمتملمن خالل: جتسيد االستقالل الوطين،  1976امليثاق الوطين لسنة  وأكد ذلك، والت طيطالسيادة الوطنية 
 .ته وازدهارهوحريفيه لإلنسان ألخيه اإلنسان، وكذا ترقية اإلنسان 

( متكنت السلطات العمومية اجلزائرية من رسا سياسة تنموية طويلة 65-62وبعد فرتة من الرتدد وعدم وضوح الرؤية التنموية )
( ترتكز أساسا على التصنيل الثقيل لل روج من الت لف يف حدود مخسة عشر سنة، مييزها الت طيط املركزي 80-65املدى )

 اإلدارية على أدوات السوق يف تسيري االقتصاد. وترجي  األساليب النشا  االقتصادي للدولة يف والتدخل الواسل
خالل التوها بأن  نوذلك ممل تدرك الكثري من أبعاده  وعلى األقلوعليه فقد تعرض مفهوم التنمية خالل هذه الفرتة للتشويه، أ 

ة التنمية، تاله ، وهذا فها قاصر جلوهر عمليوالت لفلفقر تعظيا معدل منو النات  احمللي يف أقصر الفرتات سوف حيل مشكالت ا
 وإمهال القطاعات األخرى. واملسماة بالتصنيلفها قاصر آخر لالسرتاتيجية املنتهجة يف عملية التنمية 

ادة تقوميها عهذه التجربة حكا عليها بأهنا مكلفة و قليلة الفعالية و مولدة للتبذير و الرئوة و مصدر ال مساواة، فكان البد من إ
وتصحي  مسارها وذلك برسا معامل سياسة جديدة ترتكز على تقليص مساحة تدخل الدولة يف النشا  االقتصادي لصاحل القطاع 
اخلاص و االهتمام بالقطاعات األخرى، وتطلب ذلك القيام بإصالحات ذاتية مبنية على األسعار كمؤئرات نسبية و المركزية نسبية 

االقتصادي و إعادة االعتبار مليكانيزمات السوق كمؤئر لتسيري أحسن للمؤسسات، لكن هذه اإلصالحات   لسلطة اختاذ القرار
كانت بطيةة وحمدودة، تلتها إصالحات عميقة للتوجه حنو اقتصاد السوق احلرة والرتاجل عن اقتصاد األوامر الذي ميز املرحلة 

 ية الدولية وتصب يف إطار التحرير الكامل لالقتصاد الوطين ليندم  يفالسابقة، هذه اإلصالحات كانت تساندها املؤسسات املال
 االقتصاد العاملي.

ومن جهة أخرى فإن األوضاع اليت سادت اجلزائر يف مطلل القرن الواحد والعشرين، كان ينظر إليها من زاوية اجلانب االجتماعي 
اولة ق سياسات وبرام  صندوق النقد الدويل، ومن زاوية أخرى حماخلطري، الذي م  خمتلف ئرائ  اجملتمل اجلزائري، من جراء تطبي

التفت  على العامل اخلارجي ومسايرة الظروف الدولية اجلديدة، من خالل التطلل إىل إبرام الشراكة مل االحتاد األورويب واالنضمام 
القا من هاتني ات من قبل الدولة ،  لذلك وانطاملرتقب إىل املنظمة العاملية للتجارة، هذا التفت  الذي يتطلب عدة إصالحات وحتدي

 . الزاويتني فقد فكرت الدولة اجلزائرية يف إجياد احللول ، لعلها توفق يف بلوغ أهدافها التنموية املنشودة
 ادياالقتصااااالنظام  أن جليا فقد اتضاااا االقتصااااادية يف العامل  حملور التحوالتمن خالل عرضاااانا  ويف الشااااق الثاين من هذه املطبوعة

العاملي يشاااااااهد نشاااااااأة نظام جديد يتصاااااااف بتحرير التجارة الدولية يف السااااااالل واخلدمات، وإزالة القيود أمام تدفقات رؤوس األموال 
تبني أن العوملة هي جوهر هذا النظام،  العاملية ، كمامما أدى إىل إنتاج أساااااااااواق السااااااااالل واخلدمات، وكذلك أساااااااااواق املال  الدولية،

املتبادل بني دول العامل بوسااااااائل منها زيادة حجا وتنوع معامالت الساااااالل  االقتصااااااادي االعتمادزيادة  ارهاباعتبحيث يشااااااار إليها 
 االنتشار التكنولوجي.واخلدمات عرب احلدود، والتدفقات الرأمسالية الدولية، وكذلك من خالل سرعة ومدى 



                                                      rabhi70@gmail.comمطبوعة مقياس التحوالت االقتصادية في الجزائر والعالم   

 
178 
 

 

كان أبرزها   ور بوادر أولية إلقامة نظام اقتصادي عاملي جديد،وعليه وبانتهاء احلرب العاملية الثانية برزت مؤئرات عديدة توحي بظه
إنشاء صندوق النقد الدويل للت لب على مشكالت عجز توازن املدفوعات وتنظيا أسعار الصرف والسيولة الدولية، والبنك الدويل 

اليت تساعد يف لية للدول األعضاء و لإلنشاء والتعمري الذي يعمل على تقدمي القروض طويلة األجل لتشجيل حركة االستثمارات الدو 
 عمليات التعمري والبناء القتصادياهتا املدمرة، وحفز وتشجيل اإلمكانيات واملوارد اإلنتاجية يف البالد النامية، كما أبرمت االتفاقية

ملوقعة، والرجوع إىل حالة ما ا العامة للتعريفات والتجارة )اجلات( واليت هتدف إىل حترير التجارة العاملية على أساس اتفاقي بني الدول
عاملية لقبل احلرب العاملية األوىل، فحرية التجارة تلعب دورا بارزا يف منو وانتعا  االقتصاد العاملي، مث حولت هذه االتفاقية إىل املنظمة ا

 للتجارة، لتكتمل بذلك دعائا النظام االقتصادي العاملي اجلديد.
ية عدة أحداث ومت ريات جعلت النظام االقتصادي العاملي اجلديد يتطور ويأخذ مراحل متعددة ظهرت بعد احلرب العاملية الثانكما 

ومتباينة، ومن أبرز األحداث إصدار قرار خاص بإقامة نظام اقتصادي عاملي جديد خالل الدورة اخلاصة السادسة ملنظمة األما 
تعلق بإقامة هذا النظام، كما ئكلت الوحدة األملانية واهنيار وإحلاقه بقرار آخر خاص بوضل برنام  العمل امل 1974 املتحدة عام

املعسكر االئرتاكي بداية مرحلة جديدة تبلورت فيها مالم  النظام االقتصادي العاملي اجلديد اليت كانت غري واضحة يف املراحل 
ظاهرة جديدة على سياساته، وبرزت العوملة كالسابقة، لتعلن عن انفراد القطب الرأمسايل بقيادة االقتصاد العاملي وجتسيد مبادئه و 

الساحة الدولية تعمل على اندماج األسواق العاملية يف حقول التجارة واالستثمارات، وانتقال رؤوس األموال واجلماعات البشرية 
سافات والتقليل من ملالعاملة والتكنولوجيا والثقافات ضمن إطار حرية األسواق، وحتويل العامل إىل قرية ص رية بتقريب واختصار ا

بوادر أزمة اقتصادية تنتاب االقتصاد العاملي، حتتاج إىل إعادة النظر يف هذا  2001سبتمرب 11 سيادة الدولة، وئكلت أحداث
 االقتصاد مبكوناته وسياساته.

بقطاع  االهتمام داداز كما   رة،اجلات واملنظمة العاملية للتجابقضاااااااايا حترير التجارة الدولية بواساااااااطة  االهتمام ويف الساااااااياق فقد ازداد
على املساااااتوى العاملي، خاصاااااة منذ العقدين األخريين للقرن املاضاااااي، حبيث أصاااااب  يشاااااكل يف اخلدمات حيث تطور بصاااااورة كبرية 

احمللي  النات  األجنبية املبائااااااارة، وميثل النصاااااااف من إمجايل االساااااااتثماراتالوقت احلايل ربل إمجايل التجارة العاملية وثالثة أرباع تدفق 
وهذا راجل إىل زيادة التنوع يف اخلدمات وزيادة الت صاااااااااااص يف  ،من إمجايل النات  احمللي للدول الصاااااااااااناعية 70%للدول النامية و 

دمات وساااهلت عملية بعض اخليف تطوير واملعلومات اليت ساااامهت  االتصااااالتوبفضااال تكنولوجيا ، اإلنتاج املرتبط بعوملة األساااواق 
متزايداً  اجتاهاامل العاملية، حيث يعرف الع االقتصااااديةمن أها املت ريات  االقتصااااديةوسااال يف إقامة التكتالت كما يعد الت، تصاااديرها

التجارة اجلديدة  من فرص االساااااااااااتفادةحنو تكوين املزيد منها على أسااااااااااااس حترير التبادل التجاري فيما بني أعضااااااااااااء التكتل هبدف 
، االقتصاااااديا الوطين الواحد ليحل حمله اإلقلي االقتصااااادالتجارة العاملية وتناقص دور  يف زيادة معدالت االقتصاااااديوتعزيز التعاون 

ونشاااااري إىل أن التأمل يف أحكام اجلات واملنظمة العاملية للتجارة يشاااااري لضااااارورة التوسااااال يف املناطق احلرة وخاصاااااة يف مرحلة التحول 
أن  وبعد دخول جتارة اخلدمات يف جمال حترير التجارة الدولية، بل العامل وخاصاااااااااة يف الدول النامية اقتصاااااااااادياتوإعادة التكيف يف 

نعائااها املتعلقة بالتجارة الدولية حتمل يف ثناياها التشااجيل على إقامة املناطق احلرة وجناحها وإ االسااتثماراجلزء اخلاص بتحرير قوانني 
 جياد وضاااااااالاحلرة، فاملنظمة العاملية للتجارة تسااااااااعى إل األجنيب يف املناطق االسااااااااتثمارألهنا تزيل القيود اليت كانت تساااااااابب مشاااااااااكل 

 تنافسي دويل يف التجارة الدولية.
امة منطقة التجارة احلرة هو إق انتشااااارااليت تكونت واليت يف طريقها إىل التكوين، أن أكثر الصااااور  االقتصاااااديةوكما تشااااري التكتالت 

ية أو غري التعريفية من خالل رفل القيود التعريف  عضااااء  يف هذه التكتالتبني الدول األ االقتصاااادياليت تعرب عن التعاون والتكامل 
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ورة من املبائااار، وساااتحتاج هذه الصااا االساااتثماررؤوس األموال هبدف  انتقالعلى أمل إقامة بعض املشااااريل املشااارتكة وضااامان حرية 
ليها لتشااااااجيل إقامة ع االتفاقيتا  االقتصااااااادييا إىل وجود مناطق حرة بني اإلقل االنتقاليةوخاصااااااة يف املرحلة  االقتصاااااااديالتعاون 

قامة مناطق الشااراكة أهنا تتجه إىل إ اقتصااادياتيالحظ على املبائاار داخل تلك املناطق ، كما  األجنيب االسااتثماراملشاااريل وجذب 
 للدول املشاركة. ستثماراالخ الشراكة الدولية، يف إطار حتسني منا  اتفاقياتمن  االنتقاليةوخاصة يف املرحلة  لتشجيل االستثمارحرة 
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